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I. PËRMBLEDHJE EKZEKUTIVE  
 

Kontrolli i Lartë i Shtetit (KLSH) mbështetur në nenet 3 dhe 14 të ligjit 154 “Për Organizimin 

dhe Funksionimin e Kontrollit të Lartë të Shtetit”, datë 27.11.2014, zhvilloi një Auditim 

Financiar në Bashkinë Poliçan, nga data 21.11.2022 deri në datën 16.12.2022, për periudhën 

01.01.2021 deri 31.12.2021. 

 

I.1. Përshkrim i shkurtër i Projektit të Auditimit 
 

Projekti i auditimit, për auditimin financiar, në Bashkinë Poliçan, është pjesë e Planit Vjetor 

2022 të auditimit të KLSH-së, miratuar nga Kryetari i KLSH. Projektimi i këtij auditimi, është 

bërë bazuar në një analizë risku, si gjatë hartimit të planit vjetor, po ashtu edhe gjatë hartimit 

të Programit të Auditimit. 

Auditimi në Bashkinë Poliçan u planifikua të zhvillohej nga data 21.11.2022 deri në datën 

16.12.2022. Periudha e audituar është 01.01.2021 deri 31.12.2021. 

Grupi i auditimit pas shqyrtimit të observacioneve mbi akt-konstatimet e lëna, hartoi 

projektraportin e auditimit dhe pasi kaloi shkallët e kontrollit të cilësisë, u dërgua në Bashkinë 

Poliçan me shkresën përcjellëse nr. 1018/2, datë 29.12.2022. 

 

I.2. Përshkrim i gjetjeve kryesore dhe rekomandimeve 

 

N

r 
Përmbledhje e Gjetjes 

Referenca 

me 

Raportin 

Përfundimt

ar 

Rëndë

sia 
Rekomandimi 

1 

Nga auditimi konstatohen pasaktësi në të dhënat e 

paraqitura në PBA mbi detyrimet e prapambetura. 

Nga kryqëzimi i të dhënave të PBA-së që mbulon 

periudhën 2021 me listën e detyrimeve të 

prapambetura konfirmuar nga Dega e Thesarit 

Skrapar rezultojnë mospërputhje në shumën e 

stokut referuar Formatit C3. Më datë 31.12.2021 

stoku real është 47,007,267 lekë më shumë se 

shuma e planifikuar për këtë vit në PBA 2021-2023. 

Për vitin 2021 vlera e detyrimeve të prapambetura 

të paraqitura në pasiv të bilancit prej 180,841,998 

lekë në llog. 467 “Kreditorë të ndryshëm” nuk 

është e saktë, pasi një pjesë e detyrimeve janë të 

mbivendosura në llog.401-404 “Furnitorë e 

llogari të lidhura me to”. Në MFE janë raportuar 

78,602,845 lekë detyrime të palikujduara. Në 

raportim në MFE nuk është përfshirë vlera prej 

84,239,116 lekë detyrim i  prapambetur për 

investime të kryera nga Ministria e Infrastrukturës 

dhe Energjisë për projektin “Ndërtim i rrjetit 

ujësjellës Poliçan-Pronovik-Mbrakull”, të cilat në 

total janë 162,841,961 lekë. Këto veprime janë në 

kundërshtim me ligjin nr.68/2017"Për financat e 

qeverisjes vendore", neni 34, pika 1, neni 40, pika 

3, me Udhëzimin e MFE nr.09 datë 20.07.2018 

“Për procedurat standarte të zbatimit të buxhetit” 

pika 106, 107 dhe me Udhëzimin plotësues të MFE 

nr. 4, datë 25.01.2021 “Për zbatimin e buxhetit të 

vitit 2021”, pika 113, 116, 117. 

Faqe 53-64 I lartë 

Drejtoria e Financës dhe 

Buxhetit gjatë hartimit të PBA-

së të plotësojë saktë të dhënat 

lidhur me likuidimin e 

detyrimeve të prapambetura, të 

kryejë verifikimin, regjistrimin 

dhe përputhjen e vlerës së saktë 

të detyrimeve të prapambetura 

që ka Bashkia Poliçan sikurse 

paraqiten në bilanc dhe 

raportohen në MFE si dhe të 

hartojë planin e likuidimit të 

tyre. 
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2 

Për vitin 2021 gjendja e llogarisë 486 “Shpenzime 

të periudhave të ardhshme” paraqitet në vlerën 

180,841,998 lekë, e cila  nuk rakordon me gjendjen 

e llogarisë 467 “Kreditorë të ndryshëm” e cila në 

mbyllje të vitit 2021 paraqitet në vlerën 

260,685,884 lekë. Për detyrime të prapambetura 

ndaj të tretëve debitohet llogaria 486 “Shpenzime 

të periudhave të ardhshme”  në kredi të llogarisë 

467 “Kreditorë të ndryshëm”, të cilat duhet të 

rakordojnë.Pra gjendja e llogarisë 486 “Shpenzime 

të periudhave të ardhshme” në aktiv nuk rakordon 

me gjendjen e llogarisë kundërparti 467 “Kreditorë 

të ndryshëm” në pasiv, ku për vitin ushtrimor 2021 

mosrakordimi është në vlerën prej 79,843,886 

lekë. Kjo vlerë nuk është evidentuar as në gjendjen 

e llogarisë 4342 “Të tjera operacione me shtetin (të 

drejta)” në aktiv. Këto veprime janë në 

kundërshtim meUdhëzimin e MFE nr.8, datë 

9.3.2018 ”Për procedurat e përgatitjes, paraqitjes 

dhe raportimit të pasqyrave financiare vjetore në 

njësitë e qeverisjes së përgjithshme” Kreu III. pika 

42. 

 

 

 

 

 

faqe 74-98 

I lartë 

Drejtoria e Buxhetit dhe 

Financës, Bashkia Poliçan në 

mbyllje të vitit 2022 të kryejë 

me saktësi kontabilizimin e 

detyrimeve të lindura të 

konstatuara (të prapambetura) 

në llogarinë 467 “kreditorë të 

ndryshëm” dhe shpenzimeve të 

konstatuara në llogarinë 486 

“Shpenzime të periudhave të 

ardhshme”, duke i rakorduar 

ato. Për pasaktësitë e rezultuara 

nga auditimi i PF, të gjenden 

veprimet e gabuara dhe të 

kryhen sistemimet e nevojshme 

kontabël, duke i reflektuar në 

bilancin e vitit ushtrimor 2021. 

 

3 

Gjendja e llogarisë 202 “Studime dhe kërkime”në 

mbyllje të vitit 2021 paraqitet në vlerën 3,934,395 

lekë. Nga analiza e kësaj gjendje rezulton se, vlera 

prej 1,229,500 lekë përfaqëson 4 projekte, të cilat i 

përkasin investimeve të përfunduara dhe të marra 

në dorëzim nga Bashkia Poliçan, vlerë e cila duhet 

të ishte sistemuar në llog. 213 "Rrugë, rrjete, vepra 

ujore" sipas aktiveve të kapitalizuara si pjesë e 

kostos totale të objektit. Ndërsa vlera prej 

2,704,895 lekë vjen nga bashkimi i bilanceve me 

Komunën Vërtop në vitin 2015, për të cilën nuk 

disponohen të dhëna analitike për objektet që i 

përkasin. Këto veprime janë në kundërshtim me 

Udhëzimi i MFE nr.8 datë 09.03.2018 “Për 

procedurat e përgatitjes, paraqitjes dhe raportimit 

të pasqyrave financiare vjetore në njësitë e 

qeverisjes së përgjithshme” Kreu III. pika 16/b.d  

dhe Aneksi 1 pika 2 Klasa 2. 

 

faqe 74-98 

 

e lartë 

Drejtoria e Financës dhe 

Buxhetit në Bashkinë Poliçan të 

kryejë veprimet e sistemimit në 

kontabilitet për shpërndarjen e 

vlerës prej 1,229,500 lekë të 4 

studim-projektimeve sipas 

investimeve të kryera dhe për 

çdo lloj aktivi afatgjatë material 

si pjesë e kostos së tij, duke 

kredituar llog. 202 “Studime 

dhe Kërkime” dhe debituar 

llogarinë përkatëse 213"Rrugë, 

rrjete vepra ujore" sipas zërave 

për të cilën janë realizuar, për 

vlerat e mbetura 

korresponduese, në mënyrë që 

aktivet sipas llojit të paraqiten 

në vlerë të plotë.  
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Nga shqyrtimi i analizave të llogarive të Aktiveve 

Afatgjata Materiale në pasqyrat financiare në 

mbyllje të vitit 2021 rezultuan veprime të gabuara 

kontabël, të cilat ndikojnë në pasqyrimin e pasaktë 

të gjendjes së këtyre aktiveve në llogaritë: 

a. Në analizën e gjendjes së llogarisë 

212“Ndërtesa e Konstruksione”është përfshirë në 

mënyrë të gabuar vlera prej 12,387,451 lekë e 

aktivit Projekti: “Rivitalizimi i Tre Lagjeve në 

qytetin Poliçan”, i cili sipas verifikimit të 

investimeve të kryera i përket llogarisë 213 

"Rrugë, mjete, vepra ujore". 

b. Në analizën e gjendjes së llogarisë 213 "Rrugë, 

mjete, vepra ujore"është përfshirë në mënyrë të 

gabuar vlera prej 2,459,884 lekë e aktivit “Varrezat 

e reja”, i cili sipas klasifikimit kontabël i përket 

llogarisë 212“Ndërtesa e Konstruksione”. 

 

faqe 74-98 

 

e lartë 

Drejtoria e Financës dhe 

Buxhetit në Bashkinë Poliçan të 

kryejë veprimet e sistemimit në 

kontabilitet në mbyllje të 

pasqyrave financiare të vitit 

2022, për kalimin e vlerave të 

aktiveve sipas llojit përkatës, 

duke i evidentuar në llogaritë e 

përshtatshme sipas klasifikimit 

të Nomenklaturës së Llogarive 

të Planit Kontabël Publik, si 

dhe të bëhen korrektimet e 

nevojshme në llogaritjen e 

amortizimit. 
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c. Në analizën e gjendjes së llogarisë 

214“Instalime teknike, makineri, pajisje, vegla 

pune "janë përfshirë në mënyrë të gabuar vlera prej 

3,005,396 lekë që përfaqësojnë 50 artikuj të këtij 

grup aktivesh, të cilat sipas klasifikimit kontabël i 

përkasin llogarisë 218“Inventar ekonomik”. 

d. Nga analiza e gjendjes së llogarisë 215 “Mjete 

Transporti”rezulton se vlera 288,000 lekë i përket 

1 mjeti zjarrfikës, i cili është i dëmtuar, pra nuk 

është në gjendje pune dhe rrjedhimisht është kryer 

kontabilizimi i gabuar në llogarinë 215 "Mjete 

Transporti". Në fakt duhet kryer regjistrimi dhe 

kontabilizimi në llogarinë 24 "Aktive afatgjata  të 

dëmtuara", për mjetin e zjarrfikëses të dëmtuar, jo 

në gjendje pune. 

Kjo procedurë e ndjekur është në kundërshtim me 

Udhëzimi i MFE nr.8 datë 09.03.2018 “Për 

procedurat e përgatitjes, paraqitjes dhe raportimit 

të pasqyrave financiare vjetore në njësitë e 

qeverisjes së përgjithshme” kapitulli II, pika 11, 

aneksi 1, pika 2/1 gërma (e), Klasa 2, dhe me 

Nomenklaturën e Llogarive të Planit Kontabël 

Publik. 

5 

Gjendja e llogarisë467 “Kreditorë të ndryshëm” 

paraqitet në mbyllje të vitit 2021 në vlerën 

260,685,884 lekë, e cila përfaqëson detyrime të 

prapambetura ndaj të tretëve. Nga analiza e 

gjendjes së llogarisë 467 “Kreditorë të ndryshëm” 

rezulton se: 

 - Në këtë gjendje janë përfshirë gabim në mënyrë 

të dubluar vlera e 8 faturave të pastrimit prej 

10,431,890 lekë, vlera faturës së investimit 

“Rikonstruksion i Shkollës Refat Keli” prej 

4,449,823 lekë, vlera e qirasë së objektit të marrë 

nga Bashkia Poliçan prej 2,220,000 lekë, pra në 

total 17,101,713 lekë, duke rritur artificialisht 

vlerën e detyrimeve në bilanc për këtë vlerë pasi 

ato janë evidentuar në llogarinë e 401-404 

“Furnitorë e llogari të lidhura me to”. 

-  Në gjendjen e kësaj llogarie është përfshirë në 

mënyrë të gabuar dhe vlera prej 79,843,886 lekë,  

që i përket llogarisë së debitorëve, pra detyrimet që 

i kanë të tretët bashkisë (shtetit). Kjo vlerë duhej të 

përfshihej në gjendjen e llog.4341 “Operacione me 

shtetin (detyrime), e cila në bilanc (pasiv) është 

paraqitur me gjendje 0 lekë, kur ajo duhet të 

rakordonte me kundërpartinë e saj në aktiv llog.468 

“Debitorë të ndryshëm” për këtë vlerë.  

Këto veprime janë në kundërshtim me Udhëzimin 

e MFE nr. 8, datë 9.3.2018 “Për procedurat e 

përgatitjes, paraqitjes dhe raportimit të pasqyrave 

financiare vjetore në njësitë e qeverisjes së 

përgjithshme” Kreu III. Pika 42, Aneksi 1, Pika 3.3 

 

faqe 74-98 

 

E lartë 

Drejtoria e Financës dhe 

Buxhetit në Bashkinë Poliçan të 

kryejë veprimet e sistemimet 

kontabël për vlerat e 

detyrimeve ndaj të tretëve 

llog.467 “Kreditorë të 

ndryshëm” dhe  të drejtave të 

konstatuara në lidhje me 

detyrimet që kanë të tretët ndaj 

shtetit si debitorët, të cilat nuk 

janë paraqitur në llogaritë e 

detyrimeve afatshkurtra në 

pasiv të bilancit, duke i 

përfshirë dhe saktësuar në 

gjendjen e llogarisë 4341 

“Operacione me shtetin 

(detyrime)”. Këto veprime ti 

kryejë për efekt të rregullimit të 

gjendjeve në fund të vitit 2021, 

si dhe në hartimin e pasqyrave 

financiare në mbyllje të vitit 

2022 të ketë në konsideratë, që 

të kryejë veprimet kontabël në 

mënyrë të saktë për detyrimet 

dhe të drejtat në postet 

përkatëse të bilancit në 

përputhje me parimet kontabël 

të pranuara. 

 



7 
 

6 

Nga auditimi i dokumentacionit të Sektorit të 

Taksave dhe Tarifave Vendore u konstatua se 

detyrimi që subjektet fizikë/juridikë dhe familjarë 

kanë ndaj Bashkisë Poliçan për vitin 2021 është 

9,226,852 lekë, ndërsa gjendja e debitorëve në 

vlerë progresive në fund të vitit 2021 për 79 

subjektet fizik/juridik është 23,722,328 lekë, për 

taksën e tokës bujqësore në vlerën 43,644,787 lekë 

dhe për taksat dhe tarifat familjare 2,932,003 lekë, 

në total borxhi është në vlerën 70,299,118 lekë, 

vlerë e cila përbën të ardhura të munguara në 

buxhetin e Bashkisë Poliçan. (Më hollësisht 

trajtuar në faqet59-70të Projekt Raportittë 

Auditimit). 

Subjektet janë njoftuar periodikisht për detyrimet e 

taksave dhe tarifave vendore për çdo vit, si dhe 

janë rinjoftuar në rastet e vonesave në pagesat e 

detyrimeve vendore. Gjatë vitit 2021 në 1 rast është 

kërkuar bllokimi i llogarive bankare për 

tatimpaguesin debitor dhe në 6 raste subjekteve 

debitorë për taksat dhe tarifat vendore është bërë 

njoftimi për vendosjen e masave administrative. 

Këto veprime janë në kundërshtim me me VKB-në 

nr. 60, datë 24.12.2020 “Për nivelin e taksave dhe 

tarifave vendore dhe administrimin e tyre për vitin 

2021”, me ligjin nr. 9632, datë 30.10.2006, “Për 

sistemin e taksave vendore”, i ndryshuar dhe me 

ligjin nr. 9920, datë 19.5.2008 “Për Procedurat 

Tatimore në Republikën e Shqipërisë” i ndryshuar, 

nenet 89, 90, 91, 93. 

 

faqe 64-74 
I lartë 

Sektori i Taksave dhe Tarifave 

Vendore të ndjekë intensivisht 

zbatimin e urdhrave që ka 

nxjerrë për bllokimin e 

llogarive bankare për subjektet 

debitore, si dhe të marrë masat 

e duhura administrative e 

ligjore me qëllim arritjen e 

rezultateve reale në uljen e 

borxhit prej 70,299,118 lekë 

nga subjektet dhe familjet 

debitore si dhe të dokumentojë 

ndjekjen dhe rezultatet e këtyre 

masave. 

 

 

 

I.3. Konkluzioni i përgjithshëm i auditimit 

Opinioni i auditimit financiar. 

Ne kemi audituar pasqyrat financiare përmbledhëse vjetore të konsoliduara të Bashkisë Poliçan 

për vitin ushtrimor 2021, ku përfshihet pasqyra e pozicionit financiar, performancës financiare, 

pasqyra e flukseve monetare, ndryshimeve në aktivet neto/fondet neto etj., në bazë testimesh, 

të dokumenteve që mbështesin shumat dhe shpalosjet në to, ku u bë vlerësimi i parimeve 

kontabël të përdorura dhe vlerësimeve të bëra nga drejtuesit, si dhe vlerësimi i paraqitjes së 

përgjithshme të tyre si dhe shënimet dhe relacioni për llogaritë që shoqëronin këto pasqyra. 

Sipas opinionit tonë, pasi kemi marrë evidenca dhe dëshmitë mjaftueshme dhe të përshtatshme 

të auditimit, shprehim një opinion të kualifikuar për llogaritë vjetore të vitit 2021 të subjektit 

Bashkia Poliçan, pasi veprimet përgjatë raportimit financiar dhe transaksionet e kryera për 

ekzekutimin e buxhetit janë në përputhje me kuadrin e raportimit financiar në fuqi për pasqyrat 

financiare, si dhe me ligjet dhe rregullat përkatëse të financave publike (kriteret), por 

konstatohen raste keq klasifikimi të llogarive apo rastet të mospërputhshmërisë, të cilat janë 

anomali materiale, por jo të përhapura në llogaritë vjetore të Bashkisë Poliçan. 

 

Baza për opinion: 

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

Sektorit Publik. Përgjegjësitë tona lidhur me këto standarde janë përshkruar më hollësisht në 

seksionin “Përgjegjësitë e Audituesit për Auditimin e Pasqyrave Financiare”, pjesë e raportit 

tonë përfundimtar. Ne jemi të pavarur kundrejt subjektit të audituar,e theksuar kjo në ISSAI-n 

10- Deklarata e Meksikës mbi Pavarësinë e SAI-t, si dhe ISSAI 30- Kodi Etik, apo edhe çështje 

të tjera që lidhen me auditimin e pasqyrave financiare të një institucioni ndërkombëtar, të cilat 

janë përmendur në ISSAI-n 5000- Auditimi i Institucioneve Ndërkombëtare- Udhëzues për 
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SAI-n. Ne i kemi përmbushur përgjegjësitë tona etike, në përputhje me standardet e 

sipërpërmendura. 

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

të përshtatshme për të siguruar bazat për përgatitjen e opinionit të kualifikuar1.Në dhënien e 

opinionit ne jemi mbështetur në vlerën e materialitetit prej 7.42 milion lekë, si dhe në anomalitë 

e mëposhtme: 

- Nga analiza e llogarisë 468 “Debitorë të ndryshëm”,rezulton se gjendja e debitorëve  nga 

taksat dhe tarifat vendore prej 71,614,856 lekë nuk rakordon me vlerën progresive prej 

70,299,118 lekë të debitorëve të raportuar nga Drejtoria e Taksave dhe Tarifave Vendore. 

-Gjendja e llogarisë 486 “Shpenzime të periudhave të ardhshme” paraqitet në vlerën 

180,841,998 lekë, e cila  nuk rakordon me gjendjen e llogarisë 467 “Kreditorë të ndryshëm” e 

cila në mbyllje të vitit 2021 paraqitet në vlerën 260,685,884 lekë.  

-Nga analiza e gjendjes së llog.202 “Studime dhe kërkime”rezulton se, vlera prej 1,229,500 

lekë përfaqëson 4 projekte, të cilat i përkasin investimeve të përfunduara, vlerë e cila duhet të 

ishte sistemuar në llog. 213 "Rrugë, rrjete, vepra ujore". Ndërsa vlera prej 2,704,895 lekë vjen 

nga bashkimi i bilanceve me Komunën Vërtop në vitin 2015, për të cilën nuk disponohen të 

dhëna analitike për objektet, që i përkasin. 

-Nga shqyrtimi i analizave të llogarive të Aktiveve Afatgjata Materiale në pasqyrat financiare 

në mbyllje të vitit 2021 rezultuan veprime të gabuara kontabëlnë llogaritë: 

a.llog.212“Ndërtesa e Konstruksione”është përfshirë në mënyrë të gabuar vlera prej 

12,387,451 lekë e aktivit Projekti: “Rivitalizimi i Tre Lagjeve në qytetin Poliçan”,vlerë e cila 

sipas verifikimit të investimeve të kryera i përket i përket llog.213 "Rrugë, mjete, vepra ujore" 

b.llog.213 "Rrugë, mjete, vepra ujore"është përfshirë në mënyrë të gabuar vlera prej 2,459,884 

lekë e aktivit “Varrezat e reja”, i cili sipas klasifikimit kontabël i përket llog.212“Ndërtesa e 

Konstruksione”. 

c.llog.214“Instalime teknike, makineri, pajisje, vegla pune "janë përfshirë në mënyrë të gabuar 

vlera prej 3,005,396 lekë që përfaqësojnë 50 artikuj të këtij grup aktivesh, të cilat sipas 

klasifikimit kontabël i përkasin llogarisë 218“Inventar ekonomik”. 

d.llog. 215 “Mjete Transporti”rezulton se vlera 288,000 lekë i përket 1 mjeti zjarrfikës, i cili 

është i dëmtuar, vlerë e cila në fakt duhej kontabilizuar në llogarinë 24 "Aktive afatgjata  të 

dëmtuara", pasi mjeti zjarrfikës nuk është në gjendje pune. 

- Në gjendjen e llog.467 “Kreditorë të ndryshëm” rezulton se,janë përfshirë gabim në mënyrë 

të dubluar vlera prej 17,101,713 lekë e faturave të mbërritura të palikujduara,duke rritur 

artificialisht vlerën e detyrimeve në bilanc për këtë vlerë pasi ato janë evidentuar në llogarinë 

e 401-404 “Furnitorë e llogari të lidhura me to”.Gjithashtu në gjendjen e kësaj llogarie është 

përfshirë në mënyrë të gabuar dhe vlera prej 79,843,886 lekë, që i përket llogarisë së 

debitorëve, vlerë kjo që duhej të përfshihej në gjendjen e llog.4341 “Operacione me shtetin 

(detyrime), e cila në bilanc (pasiv) është paraqitur me gjendje 0 lekë, kur ajo duhet të rakordonte 

me kundërpartinë e saj në aktiv llog.468 “Debitorë të ndryshëm” për këtë vlerë. 

-Gjendja e llog. së fondeve 7206 “Financim i pritshëm nga buxheti”  në fund të vitit 2021 

paraqitet në vlerën  prej 34,429,395 lekë, e cila nuk rakordon me gjendjen në vlerën 

168,890,862 lekë të llogarisë analoge 4342 “Operacione me shtetin (të drejta)” në bilancit, 

vlerë kjo, e cila nuk është e saktë dhe reale. 

 
 

                                                           
1Sipas Manualit të Auditimit Financiar të KLSH-së, miratuar me Vendimin e Kryetarit të KLSH-së nr. 64, datë 

22.06.2020, kapitulli 4.2.2, fq 141: “Një opinion i kualifikuar/modifikuar duhet të shprehet kur audituesi ka 

marrë evidenca të mjaftueshme të auditimit dhe konstaton se ka gabime materiale te pasqyrat financiare ose nëse 

audituesi nuk mund të marrë evidenca të përshtatshme për aspektet e auditimit. Opinioni i kualifikuar jepet kur 

anomalitë ose kufizimi e fushëveprimit nuk janë aq material dhe të përhapur sa të kërkojë një opinion të kundërt 

ose një mohim të opinionit. (ISSAI 1700.7)”. 
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Përgjegjësitë e Drejtuesve të Bashkisë. 

Drejtimi i njësisë vendore, është përgjegjës për përgatitjen dhe raportimit të pasqyrave 

financiare vjetore në përputhje me kuadrin rregullator në fuqi të raportimit financiar. Drejtimi 

është përgjegjës për ngritjen dhe monitorimin e sistemit të kontrollit të brendshëm, me qëllim 

shmangien e gabimeve apo mashtrimet e mundshme, për përdorimin e burimeve financiare në 

përputhje me politikat, ligjet dhe rregulloret e miratuara, për kontrollin e procesit të raportimit 

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

e buxhetit dhe të gjithë veprimtarisë që zhvillon Bashkia Poliçan. 
 

Përgjegjësitë e Audituesve të KLSH. 

Përgjegjësia e audituesit të KLSH-së është që nëpërmjet auditimit të realizuar të krijojmë 

bindje, të cilat do të shprehen në opinionin e grupit të auditimit mbi saktësinë, vërtetësinë dhe 

besueshmërinë e hartimit të pasqyrave financiare dhe raportimit financiar, nëse pasqyrat 

financiare janë përgatitur në të gjitha aspektet materiale në përputhje me kuadrin e rregullator 

të raportimit financiar. Audituesi identifikon çështjet më të rëndësishme lidhur me auditimin e 

pasqyrave financiare dhe fushave të tjera të auditimit dhe i përshkruan ato në raportin e 

auditimit. Siguria që jepet nga audituesi është një siguri e arsyeshme e cila është një nivel i 

lartë sigurie, por nuk garanton që auditimi i kryer në përputhje me standardet, mundëson 

identifikimin e çdo gabimi apo anomalie që mund të ekzistojë. 

 

 

I. HYRJE 

 

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

Kontrollit të Lartë të Shtetit”, në zbatim të Programit të Auditimit nr. 1018/1 Prot., datë 

15.11.2022, të miratuar nga Kryetari i KLSH-së, në subjektin Bashkia Poliçan nga data 

21.11.2022 deri në datën 16.12.2022, u krye “Auditim Financiar”, për periudhën nga 

01.01.2021 deri më 31.12.2021, nga grupi i audituesve të Kontrollit të Lartë të Shtetit: 

 

1. I. Sh, Përgjegjës Grupi; 

2. E. M, anëtar. 

 

II.1.Objekti i auditimit: 
Në zbatim të programit të auditimit objektivi i auditimit financiar është dhënia e opinionit me 

siguri të arsyeshme, nëse për vitin 2021, transaksionet financiare dhe ngjarjet ekonomike janë 

raportuar drejt dhe saktë në pasqyrat financiare të subjektit të audituar, kjo referuar kuadrit 

ligjor të raportimit financiar në fuqi. 

 

II.2. Qëllimi i auditimit: 
Për auditimin financiar, qëllimi është të vlerësohet nëse rezultatet dhe gjendja financiare e 

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

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

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

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

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

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

 

II.3. Identifikimi i çështjes 

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

përgjegjësive të saj, që burojnë nga kuadri ligjor dhe dispozitat në fuqi, për përmirësimin e 
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vazhdueshëm të punëve dhe shërbimeve në dobi të komunitetit, në funksion të zbatimit të 

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

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

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

dhe në përputhje me kuadrin e raportimit financiar në fuqi. 

 

II.4. Përgjegjësitë e strukturave drejtuese 
Kryetari i Bashkisë, z. A. Z., i cili është edhe në cilësinë e Nëpunësit Autorizues dhe z. S. Gj. 

me detyrë Drejtore e Buxhetit dhe Financës, në cilësinë e Nëpunësit Zbatues, janë përgjegjës 

për përgatitjen e pasqyrave financiare në përputhje me kuadrin normativ të zbatueshëm për 

raportimin financiar në sektorin publik dhe për mirëfunksionimin e sistemit të kontrollit të 

brendshëm, i cili garanton respektimin e kuadrit ligjor në fuqi.  

 

II.5. Përgjegjësitë e audituesve 

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

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

sipas INTOSAI-t, të cilat kërkojnë që audituesit të respektojnë kërkesat etike, si dhe të 

planifikojnë dhe kryejnë auditimin me qëllim arritjen e një sigurie të arsyeshme në dhënien e 

opinionit, mbështetur në evidencat e grumbulluara të auditimit. 

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

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

vlerësojë: 

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

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

kontrollin; 

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

publik dhe të sjelljes së zyrtarëve të sektorit publik; 

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

organik i buxhetit apo Ligji i prokurimit publik, etj.; 

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

mëparshme; 

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

etj.). 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

efektivitetin e kontrollit të brendshëm të subjektit. 

 

II.6. Kriteret e vlerësimit 

Grupi i auditimit për të vlerësuar aktivitetin e Bashkisë Poliçan është mbështetur në kuadrin 

ligjor, nënligjor dhe rregullativ të listuar më poshtë. Ky kuadër ligjor ka shërbyer si bazë për 
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burimin e kritereve që ka hartuar grupi i auditimit kundrejt të cilave janë vlerësuar aktivitetet e 

Bashkisë Poliçan. Burimet e kritereve të vlerësimit janë: 

 
 

 Në fushën e Menaxhimit financiar dhe kontrollit: 

- Ligji nr. 10296, datë 08.07.2010, i ndryshuar me ligjin nr. 110/2015, datë 15.10.2015 “Për 

menaxhimin financiar dhe kontrollin”; 

- Ligji nr. 114/2015, datë 22.10.2015 “Për auditimin e brendshëm publik”; 

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

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

- VKM nr. 83, datë 03.02.2016 “Për Miratimin e kritereve të krijimit të Njësive të Auditimit 

të Brendshëm në Sektorin Publik”; 

- Udhëzimi i Ministrisë Financave nr. 28, datë 15.12.2011 “Mbi paraqitjen e deklaratës dhe 

raportit vjetor për cilësinë. e sistemit te kontrollit te brendshëm në njësite publike”; 

- Udhëzimi i Ministrisë Financave nr. 30, datë 27.12.2011 “Për menaxhimin e aktiveve në 

njësitë e sektorit publik” i ndryshuar; 

- Udhëzimi i Ministrisë Financave nr. 21, datë 25.10.2016, “Për menaxhimin financiar dhe 

kontrollin, Nëpunësi Zbatues”; 

- Urdhri i MF nr. 54, datë 15.07.2010 “Për miratimin e manualit të MFK”; 

- Manuali i Auditimit të Brendshëm në sektorin publik urdhri i ministrit Financave nr. 100, 

dt. 16.10.2017. 
 

 

 Në fushën e buxhetit dhe administrimit financiar:  

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

i ndryshuar; 

- Ligji nr. 137/2020, datë 16.11.2020 “Për buxhetin e vitit 2021”, dhe aktet normative që 

ndryshon këtë ligj; 

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

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

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

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

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

datë 04.02.2008 “Për Huamarrjen e Qeverisjes Vendore”; 

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

programit buxhetor afatmesëm”; 

- Udhëzimin e MFE nr.27, datë 10.07.2020 "Për përgatitjen e Programit Buxhetor 

Afatmesëm Vendor 2021-2023”; 

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

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

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

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

- Udhëzimin plotësues të Ministrisë Financave nr. 04, datë 25.01.201 “Për buxhetin e vitit 

2021”, pikat 82-91 “Detyrimet e prapambetura të Njësive të Vetëqeverisjes Vendore”; 

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

monitorimit të buxhetit të Njësive të vetëqeverisjes vendore”. 
 

 Në fushën e mbajtjes Kontabilitetit dhe Hartimit Pasqyrave Financiare: 

- Ligjin nr. 25/2018 datë 10.05.2018 “Për kontabilitetin dhe pasqyrat financiare”; 

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

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

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

qeverisjes vendore, të prekura nga riorganizimi administrativo-territorial”; 
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- Udhëzimi MFE nr. 8, datë 09.03.2018 “Për procedurën e përgatitjes, paraqitjes dhe 

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

ndryshuar me Udhëzimin e MFE nr.05 datë 21.02.2022; 

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

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

dokumentacionit të nevojshëm për riorganizimin administrativo-territorial”. 
 

 Në fushën e administrimit të taksave dhe tarifave vendore: 

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

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

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

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

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

ndryshime; 

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

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

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

Shqipërisë”, i ndryshuar. 
 

 Në fushën e marrëdhënieve të punësimit dhe pagave:  

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

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

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

shpërblimeve”, i ndryshuar; 

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

Nëpunësve Civilë”, i ndryshuar;  

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

 

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

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

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

administrativ të Bashkisë; 

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

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

dhe ju jemi referuar për kryerjen e vlerësimeve gjatë auditimit. 

 

II.7. Standardet e auditimit 

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

themelore për auditimin e sektorit publik në përgjithësi; 
- ISSAI 2000-2899 “Udhëzues të Auditimit Financiar”;  
- ISSAI 2300 “Planifikimi i auditimit të pasqyrave financiare”; 
- INTOSAI GOV 9100 “Udhëzues mbi Standardet e Kontrollit të Brendshëm për Sektorin 

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

të brendshëm”; 

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

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

të auditimit të përputhshmërisë; 

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

dhe ISSAI 4200 “Udhëzime për auditimin e përputhshmërisë”; 

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

Auditimin e përputhshmërisë”; etj. 

- Standardet Kombëtare të Kontabilitetit; 
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- Standardet Ndërkombëtare të Auditimit (SNA) të Federatës Ndërkombëtare të 

kontabilisteve IFAC; 

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

- Manuali i Auditimit të Brendshëm, etj. 

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

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

Udhërrëfyesit të IDI-t, etj. 

 

II.8. Metodat e auditimit 
Auditim i njëpasnjëshëm dhe me zgjedhje periudhash. Qasja audituese e KLSH-së është 

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

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

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

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

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

- Risku i lidhur me shpenzimin specifik; dhe 

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

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

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

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

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

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

Auditimit, Puna në Terren, Raportimi i Auditimit, Ndjekja e Rekomandimeve dhe Publikimi i 

Auditimit. Theksojmë se nga ana jonë do të auditohen pothuajse të gjitha fondet, si më poshtë: 
 

 

 Kontrolli aritmetik 

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

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

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

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

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

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

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

 

 Kontrolli me anë të pjesëve justifikuese 

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

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

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

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

e aktiveve në njësitë e sektorit publik”, i ndryshuar. 
 

 

 Inspektimi fizik dhe kontrolli i gjendjeve ekzistuese 

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

ushtruar ekzaminoi përputhjen ndërmjet regjistrimit kontabël dhe pjesëve justifikuese 

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

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

krye mbikëqyrje fizike e magazinës. 
 

 

 Kontrolli i vlerësimeve 

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

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

 



14 
 

 Konfirmimi nga të tretët 

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

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

tjera shtetërore. 
 

 Kontrolli sipas një treguesi 

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

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

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

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

 

 Intervista 

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

mirë problematikat e konstatuara. 
 

 

 Raporte dhe Informacione 

Ushqyrtuan raporte, informacione dhe dokumentacion lidhur me çështjet nën auditim. 
 

 

 Pyetësorët për vlerësimin e sistemeve të Kontrollit të Brendshëm dhe MFK 

 
 

II.9. Praktikat e ndjekura 

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

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

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

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

gabimeve materiale.  

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

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

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

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

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

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

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

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

funksionimit të 5 komponentëve të kontrollit të brendshëm. Vlerësimi i kontrollit të brendshëm 

është bazuar në kryerjen e testeve të kontrolleve. Gjatë kryerjes së testeve të kontrolleve është 

arritur në përfundimin që sistemet e kontrollit të brendshëm paraqesin risk të moderuar deri të 

lartë. 

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

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

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

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

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

audituesve. Gjatë vlerësimeve u mbështetëm në Modelin e Riskut që aplikon KLSH-ja2. 

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

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

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

marrëdhënieve ndërmjet informacionit financiar dhe jo financiar; inspektimeve që konsistojnë 

në regjistrimin e dokumenteve në regjistra/ditarë/partitarë ose ne trajtë elektronike por edhe në 

                                                           
2 Risku i Auditimit = Risku i qenësishëm * Risku i kontrollit * Risku i Zbulimit 
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inspektime fizike; në observime, të cilat kanë të bëjnë me analizën e proceseve ose procedurave 

të kryera nga të tjerë, me qëllim sigurimin e informacionit rreth performancës së proceseve/ 

procedurave, por kjo mbetet e limituar deri në kohën kur ka ndodhur observimi; dhe së fundmi, 

kërkimi/hetimi që konsiston në kërkimin e informacionit te personat kompetentë dhe të 

mirëinformuar brenda dhe/ose jashtë njësisë shpenzuese. 
 

 

 

II.10. Dokumentimi i auditimit 

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

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

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

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

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

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

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

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

e tyre. Në përfundim të auditimit në terren, Akt-Konstatimeve dhe Akt-Verifikimeve të 

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

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

auditimit financiar: 

- Etika dhe pavarësia; 

- Kontrolli i cilësisë; 

- Menaxhimi i grupit të auditimit dhe aftësive të tyre 

- Parimet lidhur me konceptet bazë të auditimit. 

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

me: 
 

 Pohimet rreth klasave të transaksioneve dhe ngjarjeve për periudhën nën auditim 

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

subjektit. 

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

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

janë regjistruar në mënyrë të përshtatshme. 

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

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

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

 

 Pohimet rreth gjendjeve të llogarive në fund të periudhës 

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

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

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

janë regjistruar. 

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

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

të regjistruara. 
 

 

 Pohimet rreth prezantimit të shënimeve shpjeguese 

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

tjera që kanë ndodhur i përkasin subjektit. 

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

janë përfshirë. 
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Klasifikimi dhe kuptueshmëria: Informacioni financiar është paraqitur në mënyrë të 

përshtatshme dhe shprehet qartë në shënimet shpjeguese. 

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

në sasi të duhur. 

 

 

III. PËRSHKRIMI I AUDITIMIT 
 

III.1. Informacion i përgjithshëm mbi Bashkinë Poliçan 
 

Poliçani kufizohet në veri dhe në perëndim me Bashkinë Berat, në lindje me Bashkinë Skrapar, 

ndërsa në jug dhe jug-lindje me Bashkinë Memaliaj. Kryeqendra e bashkisë është qyteti i 

Poliçanit. Sipas Censusit të vitit 2011 Bashkia Poliçan numëron 10,953 banorë, ndërsa sipas 

Regjistrit të Gjendjes Civile ajo numëron një popullsi prej 18,341 banorësh. Bashkia ka një 

sipërfaqe prej 272.02 km2 me një densitet prej 67.42 banorë/km2 . Kjo bashki përbëhet nga 3 

njësi administrative të cilat kanë në total 26 fshatra. Bashkia e Poliçanit përbëhet nga Njësia 

Administrative Poliçan, qyteza ish-industriale e Poliçanit dhe dy njësitë administrative Vërtop 

dhe Terpan. Nga këto, Njësia Tërpan, shtrihet në një terren të thyer malor. Qyteti i Poliçanit ka 

qenë një qendër e rëndësishme e industrisë ushtarake dhe e industrisë së materialeve të 

ndërtimit për shkak të burimeve të mëdha të gurit. Industria e nxjerrjes së gurit dekorativ është 

në ditët e sotme një resurs i konsiderueshëm ekonomik për zonën. Poliçani ka në territorin e tij 

një pjesë të konsiderueshme të parkut kombëtar të Tomorit. Për rrjedhojë, turizmi malor është 

një element i rëndësishëm i bashkisë. Të ardhurat në zonat rurale vijnë kryesisht nga kultivimi 

i ullirit dhe rrushit, por edhe drurëve të tjerë frutorë si gështenjat, arrat dhe fiqtë. 

 

 

III.2. Përshkrimi i rezultateve sipas drejtimeve të auditimit. 
 
 

 

III. 2.1. Zbatimi i rekomandimeve nga auditimet e mëparshme. 

2.1.1.Hartimi i programit (Plan veprimit) me persona përgjegjës dhe respektimi i afatit 20 ditor 

për zbatimin e rekomandimeve. 

2.1.2.Realizimi i programit (plan veprimi) e raportimi në KLSH për ecurinë e zbatimit të 

rekomandimeve brenda afatit 6-mujor. 

2.1.3. Statusi i rekomandimeve të lëna në auditimin e mëparshëm. 
 

 

Në zbatim të drejtimit 1, të programit të auditimit Nr. 1018/1, datë 15.11.2022, u shqyrtua 

dokumentacioni si më poshtë: 

1. Dokumentacioni i vënë në dispozicion për zbatimin e rekomandimeve, planet e veprimit, 

shkresën brenda 20 ditëve për planin e masave mbi zbatimin e rekomandimeve; 

2. Urdhërin për njohjen dhe zbatimin me planin e veprimit për zbatimin e rekomandimeve; 

3. Dokumentacion mbështetës për realizimin e rekomandimeve; 

Për sa më sipër konstatohet se: 

Me shkresën e KLSH nr.874/13, datë 23.05.2022 është dërguar Raporti Përfundimtar dhe 

Rekomandimet për Auditimin e Përputhshmërisë të ushtruar në Bashkia Poliçan, sipas 

Programit të Auditimit me nr. 874/1 prot. datë 01.09.2021, i ndryshuar. 

Bashkia Poliçan ka kthyer përgjigje brenda afatit ligjor prej 20 ditëve, me shkresën nr. 1754/51, 

datë 30.05.2022, ku nga institucioni nuk ka patur kundërshtime për rekomandimet e KLSH, si 

dhe janë përcaktuar strukturat përgjegjëse për zbatimin e rekomandimeve dhe afatet përkatëse, 

pra janë pranuar të gjitha rekomandimet. 
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Bashkia Poliçan me shkresën nr. 1754/51 prot, datë 30.05.2022, ka përgatitur programin e 

masave që do të merren dhe realizohen për zbatimin e rekomandimeve ku janë përcaktuar 

afatet, personat apo drejtoritë përgjegjëse si dhe janë nxjerrë shkresat përkatëse për zbatim. Ky 

program masash është dërguar në KLSH me shkresën nr.1754/52, datë 10.06.2022. 

Gjithashtu, në zbatim të afatit ligjor të përcaktuar në pikën nr. 2, neni 30, të ligjit nr. 154, datë 

27.11.2014 “Për organizimin dhe funksionimin e Kontrollit të Lartë të Shtetit”, e cila citon: 

“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”. 

Nga ana e Bashkia Poliçan është dërguar raporti mbi realizimin e zbatimit të 

rekomandimeve me shkresën nr. 1754/54, datë 10.12.2022, përtej afatit 6-mujor dhe jo në 

përputhje me përcaktimet e ligjit funsional për KLSh-në. 

Për përmirësimin e gjendjes janë rekomanduar 27 masa organizative,4 masa për ulljen e borxhit 

tatimor për të rritur performancën në arkëtimin e detyrimeve për tatim taksat vendore, përfshirë 

dhe detyrimet nga qiradhënia, 3 masa shpërblim dëmi, 1 masë për eliminimin e efekteve 

negative të konstatuara në administrimin e fondeve publike dhe për menaxhimin me 

ekonomicitet, eficence dhe efektivitet të fondeve publike.Gjithashtui është rekomanduar 

Kryetarit të Bashkisë Poliçan t’i kërkojë Komisionit Disiplinor pranë institucionit, masa 

Disiplinorepër punonjësit e atakuar në material.  

Nga auditimi rezulton se: nga 27 masa organizative janë pranuar 27 masa nga të cilat janë 

realizuar 10 masa, janë në proces 11 masa, janë zbatuar pjesërisht 2 masa dhe nuk janë zbatuar 

4 masa. 

Nga 4 masa për ulljen e borxhit tatimor për të rritur performancën në arkëtimin e detyrimeve 

për tatim taksat vendore, përfshirë dhe detyrimet nga qiradhënia.  

aNga 3 masa shpërblim dëmi, janë pranuar 3 masa,u është dërguar shkresë për arkëtim 

subjekteve nga të cilët është arkëtuar vetëm një prej masave të rekomanduara. 

Nga 1masë për eliminimin e efekteve negative të konstatuara në administrimin e fondeve 

publike dhe për menaxhimin me ekonomicitet, eficence dhe efektivitet të fondeve publike nga 

këto: është pranuar plotësisht për zbatim 1 masë e rekomanduar dhe janë marrë masat  për 

punonjësit e prekur nga procedurat e prokurimit. 

Në lidhje me masat disiplinore në kompetencë të Bashkisë Poliçan, për punonjësit e 

sajkonstatohet se me vendimin nr. 128, administruar me shkresën nr. 2752 prot, datë 

10.11.2022, Kryetari i Bashkisë Poliçan ka vendosur dhënien e masave administrative për 5 

punonjës me gjobë në masën 50,000 lekë, dhe 30,000 lekëpër secilin, dhënien e masave 

disiplinore për “Pezullim nga e drejta e ngritjes në detyrë, përfshirë rritjen në shkallën e pagës 

për një periudhë një vit, për 6 punonjës. 
 

Në mënyrë të detajuar po i paraqesim më poshtë: 

Për zbatimin e masave të rekomanduara nga KLSH është ngritur grupi i punës me nr. 9, datë 

07.01.2022, administruar me shkresën nr. 1069/25prot., datë 07.01.2022, me përbërje: z. A. Z. 

Kryetari i Bashkisë, z. S. Gj. Drejtori i Financës dhe Buxhetit, zj. D. Z. Drejtor Juridik, zj. A. 

C. Drejtor i Tatim Taksave, z. F. A. Drejtor i Planifikimit të Territorit, zj. Xh. M. Drejtor i 

Burimeve Njerëzore, z. M. B. Inspektor IMTV, i cili ka hartuar Programi e Punës për zbatimin 

e rekomandimeve të KLSH. Zbatimin e rekomandimeve në rubrikat Masa organizative, Masa 

për uljen e borxhit tatimor për të rritur performancën në arkëtimin e detyrimeve për tatim taksat 

vendore, përfshirë dhe detyrimet nga qiradhënia, Masa për Eliminimin e Efekteve Negative të 

konstatuara në Administrimin e Fondeve Publike dhe për Menaxhimin me Ekonomicitet, 

Efiçencë dhe Efektivitet të Fondeve Publike si dhe Masat Disiplinore të detajuara në plan 

veprimin janë realizuar si më poshtë: 
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A. MASA ORGANIZATIVE  

1. Gjetje nga auditimi: Nga strukturat e Bashkisë Poliçan nuk janë ndjekur të gjithë hapat 

ligjore të përcaktuara në ligjin nr. 68/2017 datë 27.04.2017 “Për financat e vetëqeverisjes 

vendore”, nenet 33,34,35,36,37, ligjin nr. 10296, datë 08.07.2010 “Për menaxhimin financiar 

dhe kontrollin”, i ndryshuar me ligjin nr. 110/2015, datë 15.10.2015, neni 12, si dhe udhëzimet 

e MFE nr. 23, datë 22.11.2016, nr. 22, datë 30.07.2018, nr. 7, datë 27.02.2019 dhe nr. 27 datë 

10.07.2020; për të hartuar PBA-të përkatësisht: 

  Kryetari i Bashkisë nuk ka përgatitur dhe dërguar për miratim në Këshillin Bashkiak 

kalendarin e programit buxhetor afatmesëm dhe të buxhetit vjetor, në kundërshtim me 

përcaktimet e ligjit nr. 68/2017, datë 27.04.2017 “Për financat e vetëqeverisjes vendore”, 

neni 33; 

 Këshilli Bashkiak nuk ka miratuar, kalendarin e programit buxhetor afatmesëm dhe të 

buxhetit vjetor brenda datës 31 Dhjetor të vitit përkatës; 

 Për hartimin e PBA-së nuk janë përgatitur kërkesat buxhetore referuar nevojave dhe 

objektivave të Bashkisë Poliçan. Drejtoria e Financës dhe Buxhetit nuk disponon asnjë 

dokumentacion lidhur me dëgjesa publike për konsultimin e buxheteve afatmesme me 

komunitetin dhe grupet e interesit; 

 Nuk janë respektuar me rigorozitet afatet kohore në miratimin nga ana e Këshillit Bashkiak 

të dokumenteve të projekt buxhetit afatmesëm; 

 Këshilli Bashkiak ka miratuar draftin e parë të programit buxhetor afatmesëm, dhe nuk ka 

dhënë opinionin e tij në lidhje me rekomandimet e Ministrisë së Financave; 

  Nga Kryetari i Bashkisë Poliçan nuk janë marrë masat e nevojshme për publikimin e 

dokumentit të parë të programit buxhetor afatmesëm të miratuar, brenda datës 5 korrik; 

 Relacioni që shoqëron PBA-në 2019-2021 dhe PBA-në 2020-2022, nuk është hartuar në 

përputhje të plotë me kërkesat e udhëzimit nr. 6/1, datë 28.02.218 “Për përgatitjen e 

buxhetit vendor”, p.sh në relacion nuk trajtohen risqet financiare dhe fiskale të bashkisë 

dhe objektivat e synuara për periudhën afatmesme.  

1.1 Rekomandimi: Drejtoria e Financës dhe Buxhetit të marrë të gjitha masat që gjatë hartimit 

të Projekt Buxhetit Afatmesëm: 

 Të përgatisë dhe të dërgojë për miratim në Këshillin Bashkiak kalendarin e programit 

buxhetor afatmesëm dhe buxhetit vjetor brenda afateve ligjore; 

 Gjatë procesit të hartimit të PBA-së të zhvillohen konsultime me komunitetin dhe grupet 

e interesit, si dhe të grumbullohen kërkesat buxhetore nga strukturat e bashkisë apo ato në 

varësi. Të gjitha këto hapa të dokumentohen në dosjen përkatëse të hartimit të PBA-së; 

 Të respektohen afatet për të gjitha fazat në të cilat kalon procesi i hartimit të PBA-së; 

 Dokumenti i PBA-së të publikohet për njohje nga komuniteti dhe palët e interesit; 

 Në dokumentacionin që shoqëron procesin e hartimit të PBA-së të trajtohen risqet 

financiare dhe fiskale të bashkisë të cilat cënojnë drejtëpërdrejtë arritjen e objektivave të 

bashkisë. 

Ky rekomandim është në proces dhe në vazhdimësi. 
 

2. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i ndryshimeve të bëra nga Bashkia Poliçan në buxhetet 

e viteve 2019-2020-2021 rezulton se: 

 Ndryshimet nuk janë shoqëruar me relacion shpjegues lidhur me arsyet e ndryshimit; 

 Nuk ka një analizë se si ndikon ky ndryshim në realizimin e objektivave të synuar të 

bashkisë; 

 Nuk janë respektuar afatet ligjore për rishikimin e buxhetit vendor; 

 Kryetari i Bashkisë Poliçan për vitet 2019-2020-2021 nuk ka paraqitur brenda datës 31 

mars të vitit pasardhës raport me shkrim pranë Këshillit Bashkiak për veprimtarinë 
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financiare dhe zbatimin e buxhetit të njësisë së vetëqeverisjes vendore, përfshirë dhe 

institucionet e saj të varësisë. 

Këto veprime janë në kundërshtim me përcaktimet e ligjit nr. 9936, datë 26.06.2008 “Për 

menaxhimin dhe zbatimin e sistemit buxhetor në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar, neni 

47, ligjit 139/2015, datë 17.12.2015 “Për vetëqeverisjen vendore”, neni 44, Udhëzimi i MFE 

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

vetëqeverisjes vendore”, shtojca 4, pika c, “...Si rregull ndryshimet duhet të jenë minimale. 

Ndryshimet duhet të jenë të papranueshme në tremujorin e parë të vitit pasi kjo periudhë është shumë 

afër kohës së parashikimit fillestar”. 

2.1 Rekomandimi: Drejtoria e Financës dhe Buxhetit në hartimin e buxhetit vjetor: 

 Të vlerësojë nevojat e të gjitha strukturave të bashkisë dhe ato në varësi; 

 Të hartojë buxhetin në harmoni me objektivat dhe angazhimet e përcaktuara të bashkisë; 

 Të dokumentojë në çdo rast arsyet e ndryshimit të buxhetit duke respektuar edhe afatet 

ligjore në ndryshimin e tij. 

Ky rekomandim është realizuar. 
 

3. Gjetje nga auditimi: Bashkia Poliçan për vitet 2019-2020-2021 ka hartuar dhe dërguar në 

MFE, 5 raporte monitorimi brenda afateve ligjore. Kryetari i Bashkisë Poliçan në asnjë rast 

nuk i ka paraqitur në këshill raportet e monitorimit të zbatimit të buxhetit, sipas përcaktimeve 

të ligjit nr. 68/2017 “Për financat e vetëqeverisjes vendore”, neni 48. Kryetari i Bashkisë 

Poliçan nuk ka miratuar rregullat specifike dhe procedurale që duhet të ndiqen në procesin e 

monitorimit të zbatimit të buxhetit. Raportet e monitorimit nuk janë hartuar në përputhje me 

kërkesat e Shtojcës 2, “Përmbajtja e raportit të monitorimit” dhe Shtojcës 5, “Treguesit e 

monitorimit të performancës së programeve dhe treguesit financiarë”, të Udhëzimit të MFE nr. 

22, datë 30.07.2018, “Për procedurat standarde të monitorimit të buxhetit të njësive të 

vetëqeverisjes vendore”. Raportet e monitorimit nuk janë të plota pasi nuk janë plotësuar të 

gjitha anekset sipas kërkesave të Udhëzimit të MFE nr. 22, datë 30.07.2018, Aneksi nr. 3 

“Raporti i realizimit të produkteve të programit”, Aneksi nr. 4 “Raporti i realizimit të 

objektivave të politikës së programit” dhe Aneksi nr. 5 “Projektet e investimeve me financim 

të brendshëm dhe me financim të huaj”. Aneksi 5 është hartuar vetëm për vitin 2021. Këto 

veprime janë në kundërshtim me përcaktimet e ligjit nr. 68/2017 “Për Financat e Vetëqeverisjes 

Vendore”, neni 48 dhe Udhëzimit nr. 22, datë 30.07.2018, “Për procedurat standarde të 

monitorimit të buxhetit të njësive të vetëqeverisjes vendore”, pika 10,12,28,29,48.  

3.1 Rekomandimi: Drejtoria e Financës dhe Buxhetit të angazhohet në monitorimin efektiv të 

zbatimit të buxhetit si dhe të hartojë raportet periodike të monitorimit brenda afateve të 

caktuara. Raportet e monitorimit duhet të përfshijnë treguesit e monitorimit të performancës së 

programeve, treguesit financiarë si dhe realizimin e produkteve dhe objektivave të programit. 

Ky rekomandim është realizuar. 
 

4. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi konstatohen pasaktësi në të dhënat e paraqitura në PBA 

mbi detyrimet e prapambetura. Nga kryqëzimi i të dhënave të PBA-së që mbulon periudhën 

2019-2021 me listën e detyrimeve të prapambetura konfirmuar nga Dega e Thesarit Skrapar 

rezultojnë mospërputhje në shumën e stokut referuar Formatit C3. Më datë 31.12.2019 stoku 

real është 59,962,549 lekë më shumë se shuma e planifikuar për këtë vit në PBA, më datë 

31.12.2020 stoku real është 79,397,267 lekë më shumë se shuma e planifikuar për këtë vit në 

PBA, ndërsa më datë 31.12.2021 stoku real është 47,007,267lekë më shumë se shuma e 

planifikuar për këtë vit në PBA. 

Gjithashtu, u konstatuan mospërputhje e vlerës totale të detyrimeve të prapambetura që janë 

raportuar nga Bashkia Poliçan në MFE krahasuar me vlerën e detyrimeve të paraqitura në 

bilanc. Për vitin 2019 vlera e detyrimeve të prapambetura të paraqitura në bilanc është 

99,328,241 lekë, ndërsa në MFE janë raportuar 88,617,701 lekë. Për vitin 2020, në bilanc vlera 



20 
 

e detyrimeve është 102,281,214 lekë, ndërsa në MFE janë raportuar 102,706,062 lekë.  

Veprimet e mësipërme janë në kundërshtimmepërcaktimeteligjitnr.68/2017 “Për financat e 

qeverisjes vendore”, neni 34, pika 1, neni 40, pika 3, Udhëzim i MFE nr. 2, datë 06.02.2012 

“Për procedurat standarde të zbatimit të buxhetit”, pika 101 dhe pika 102. 

  Për vitin 2021 Bashkia Poliçan nuk ka respektuar detyrimet ligjore lidhur me raportimin 

e detyrimeve të prapambetura në MFE duke raportuar vetëm dy herë gjatë vitit 2021dhe 

jashtë afateve të përcaktuara në Udhëzimin e MFE nr. 1, datë 17.01.2019 “Për zbatimin e 

buxhetit të vitit 2019”, pika 109. 

4.1 Rekomandimi: Drejtoria e Financës dhe Buxhetit, gjatë hartimit të PBA-së, të plotësojë 

saktë të dhënat lidhur me likuidimin e detyrimeve të prapambetura, të kryejë verifikimin, 

regjistrimin dhe përputhjen e vlerës së saktë të detyrimeve të prapambetura që ka Bashkia 

Poliçan sikurse paraqiten në bilanc dhe raportohen në MFE si dhe të hartojë planin e likuidimit 

të tyre. 

Ky rekomandim është në proces dhe në vazhdimësi. 
 

5. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i dokumentacionit lidhur me likuidimin e vendimeve 

gjyqësore nga Bashkia Poliçan vërehet se për vitet 2018-2019-2020 vlera e likuiduar është 

shumë e vogël (122,200 lekë), ndërsa në vitin 2021 kemi një rritje lidhur me likuidimin e 

vendimeve gjyqësore duke arritur 1,175,616 lekë. Gjithashtu, nga shqyrtimi i kohës së 

likuidimit të vendimeve gjyqësore vihet re se DFB në Bashkinë Poliçan në likuidimin e 

detyrimeve nuk respekton radhën e paraqitjes së tyre në njësinë shpenzuese, si dhe nuk ka të 

miratuar nga Kryetari i Bashkisë një grafik që duhet të ndjekë në likuidimin e detyrimeve të 

prapambetura nga vendimet gjyqësore, veprim ky në kundërshtim me Udhëzimin e MFE nr. 1, 

datë 04.06.2014 “Për mënyrën e ekzekutimit të detyrimeve monetare të njësive të qeverisjes së 

përgjithshme në llogari të thesarit”, pika 5 dhe pika 8. 

5.1 Rekomandimi: Drejtoria e Financës dhe Buxhetit të hartojë grafikun e shlyerjes së 

vendimeve gjyqësore dhe të zbatojë me rigorozitet radhën e regjistrimit të tyre në bashki kur 

të kryejë likuidimet e tyre. 

Ky rekomandim është realizuar. 
 

6. Gjetje nga auditimi: Referuar të dhënave të paraqitura nga Sektori i Taksave dhe Tarifave 

Vendore në Bashkinë Poliçan si dhe bazuar në shqyrtimin e dosjeve përkatëse të subjekteve, 

rezulton se ka hapësirë në kohë nga 1 deri në 3 muaj, për 3 subjekte (R. Shpk, B. O., Xh. O.) 

nga përfundimi i afatit të pajisjes me autorizim deri në pajisjen me autorizim të ri për ushtrimin 

e aktivitetit. Veprime këto në kundërshtim me përcaktimet e ligjit nr.8450, datë 24.2.1999 “Për 

përpunimin, transportimin dhe tregtimin e naftës, të gazit dhe nënprodukteve të tyre”, i 

ndryshuar me ligjin nr. 71/2014 “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 8450, datë 24.2.1999, 

“Për përpunimin, transportimin dhe tregtimin e naftës, gazit dhe nënprodukteve të tyre”, të ndryshuar, 

neni 4, neni 20, pika 2.  

6.1 Rekomandimi: Drejtoria Juridike të bashkëpunojë me Sektorin e Taksave dhe Tarifave 

Vendore për të identifikuar në kohë subjektet që ushtrojnë aktivitet në tregtimin e lëndëve 

djegëse me qëllim që ato të pajisen menjëherë me autorizimin përkatës për ushtrimin e 

aktivitetit duke mos krijuar hapësira nga periudha, kur përfundon një autorizim deri në fillimin 

e autorizimit tjetër. 

Ky rekomandim është në proces dhe në vazhdimësi. 
 

7. Gjetje nga auditimi: Në Bashkinë Poliçan struktura e IMTV-së nuk është funksionale që 

nga muaji nëntor 2019. Kjo vjen si rezultat i mungesës së Kryeinspektorit dhe inspektorit, në 

kundërshtim me përcaktimet e ligjit nr. 9780, datë 06.07. 2007 “Për Inspektimin dhe Mbrojtjen e 

Territorit nga Ndërtimet e Kundërligjshme”, i ndryshuar, neni 4, neni 13, VKM nr. 894, datë 

04.11.2015 “Për unifikimin e procedurave tëkontrollit të territorit ngaInspektorati Kombëtar 

iMbrojtjes së Territorit dhe ai i Njësisë Vendore”, pika 1/b/ii, pika 1/c/i , pika 4. 
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Bashkia Poliçan nuk ka respektuar përcaktimet e ligjit nr. 9780, datë 06.07. 2007 “Për 

Inspektimin dhe Mbrojtjen e Territorit nga Ndërtimet e Kundërligjshme”, i ndryshuar, neni 11 

në rekrutimin e stafit të IMTV-së. Gjithashtu, nga ana e Kryetarit të Bashkisë Poliçan nëpërmjet 

strukturës së Burimeve Njerëzore nuk janë marrë masa për të bërë shpalljen e vendit vakant të 

Kryeinspektorit me qëllim fillimin e procedurave të rekrutimit.  

7.1 Rekomandimi: Kryetari i Bashkisë të marrë të gjitha masat për të plotësuar strukturën e 

Inspektoratit të Mbrojtjes së Territorit në Bashkinë Poliçan me qëllim zbatimin e ligjshmërisë 

në fushën e kontrollit dhe zhvillimit të territorit. 

Ky rekomandim nuk është realizuar. 
 

8. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi mbi vendosjen e masës së gjobës nga IMTV Poliçan 

sipas llojit të shkeljes u konstatuan dy raste (proces verbal nr. 07, datë 27.05.2020 dhe proces 

verbal nr. 08, datë 30.04.2021) ku rezulton se nga ana e IMTV-së nuk janë marrë masa pas 

konstatimit të kundërvajtjes sipas përcaktimeve të ligjit nr. 107/2014, datë 31.07.2014, neni 52, 

germa e. 

8.1 Rekomandimi: IMTV të vlerësojë me saktësi kundërvajtjet e konstatuara gjatë kontrolleve 

në terren dhe të sigurohet që në vazhdimësi të aplikojë masën e duhur të gjobës në përputhje 

me llojin e kundërvajtjes së identifikuar. 

Në lidhje me këtë masë rezulton se nuk janë vendosur gjoba për shkak të mos plotësimit të 

stafit apo strukturës së IMTV. 

Ky rekomandim nuk është realizuar. 
 

9. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi rezultoi se nuk është pasqyruar saktë gjendja e fondeve 

në llogarinë 520 “Disponibilitete në Thesar”, në pasqyrën e pozicionit financiar të vitit 2019 

dhe 2020 si pasojë e pasaktësisë në akt rakordimin e të ardhurave, me Degën e Thesarit, veprime 

këto në kundërshtim me përcaktimet e Udhëzimit të MFE nr. 8, datë 9.3.2018 “Për procedurat 

e përgatitjes, paraqitjes dhe raportimit të pasqyrave financiare vjetore në njësitë e qeverisjes së 

përgjithshme” Kreu II, pika 5 dhe Kreu III, pika 50; aneksi 1, pika 3.2., 5.  

9.1 Rekomandimi: Drejtoria e Financës dhe Buxhetit të marrë masat për të kryer sistemimet 

e nevojshme dhe regjistrimet në kontabilitet në bazë të klasifikimit ekonomik kontabël, duke 

bërë një paraqitje të drejtë të vlerave monetare që Bashkia Poliçan ka gjendje në fund të vitit. 

Ky rekomandim është realizuar. 
 

10. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi rezultoi se, vlera e llogarisë 31 “Materiale” dhe llog. 32 

“Inventar i imët” në pasqyrat e pozicionit financiar të vitit 2020 nuk janë të barabarta me vlerën 

sintetike të përmbledhëses së dokumentuar nga magazinieri. Në pasqyrat e pozicionit financiar 

të vitit 2020, gjendja e llog 31 “Materiale”paraqitet në vlerën 8,400 lekë më pak, ndërsa, gjendja 

e llog 32 “Inventar i imët”në pasqyrat e pozicionit financiar të vitit 2020 paraqitet më pak për 

145,492 lekë. 

10.1 Rekomandimi: Drejtoria e Financës dhe Buxhetit të marrë masat për sistemimin e vlerës 

prej 8,400 lekë dhe 145,492 lekë, duke bërë veprimin kontabël debitimin e llogarisë 31 

“Materiale” dhe 32 “Inventar i imët” dhe kreditimin e llogarisë “Ndryshimi i Gjendjes së 

Inventarit” për të njëjtën vlerë. 

Ky rekomandim është realizuar. 
 

11. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i gjendjes së llogarisë 4342 “Të tjera operacione me 

shtetin (të drejta)”, e cila për vitin 2019 paraqitet në vlerën 86,739,270 lekë konstatohet se nuk 

është e njëjtë me vlerën totale të llogarive pasive (42,435,436,431,401-408) e cila është 

101,555,050 lekë, për shumën 14,815,780 lekë, pra kjo shumë nuk është e pasqyruar në aktivin 

e pasqyrave të pozicionit financiar. Për vitin 2020, vlera e llogarisë 4342 është 225,219,874 

lekë, e cila nuk përputhet me vlerën totale të llogarive pasive (42,435,436,431, 401-408) e cila 

është 225,159,410 lekë, për shumën 60,465 lekë, pra kjo vlerë nuk është e pasqyruar saktë në 

pasivin e pasqyrave të pozicionit financiar, veprime këto në kundërshtim me Udhëzimin e MFE 
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nr. 8 datë 09.03.2018 “Për procedural e përgatitjes, paraqitjes dhe raportimit të pasqyrave 

financiare vjetore në njësitë e qeverisjes së përgjithshme”, Kreu III, pika 32. 

11.1 Rekomandimi: Drejtoria e Financës dhe Buxhetit të marrë masat për sistemimin e 

llogarisë 4342 “Të tjera operacione me shtetin (të drejta)”, duke pasqyruar saktë vlerën në aktiv 

të bilancit dhe korrespondimin e saj me vlerën e totalit të llogarive pasive sipas zërave. 

Ky rekomandim është realizuar. 
 

12. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i gjendjes së llogarisë 202 “Studime dhe kërkime” 

rezultoi se në këtë llogari është regjistruar vlera 1,229,500 lekë e cila i përket 5 projekteve për 

investimet e kryera në Bashkinë Poliçan (Rikonstruksion i Rrugës Ish Farmacia-Fabrika e 

Birrës, Rikonstruksion i Rrugës Miqësia, Rikonstruksion i Rrugës Ish Konvikti-Shkallët e 

Uzinës, Rikonstruksion i Rrugës së varrezave të reja Plirëz dhe Projekt Zbatimi për Shëtitoren 

Miqësia), për objekte të cilat kanë përfunduar punimet dhe janë marrë në dorëzim nga Bashkia, 

vlerë e cila duhej të ishte sistemuar në llogaritë përkatëse të investimit të përfunduar si pjesë e 

kostos totale të objektit.  

12.1 Rekomandimi: Drejtoria e Financës dhe Buxhetit të marrë masa për sistemimin e shumës 

1,229,500 lekë nga llogaria 202 “Studime dhe kërkime” në llogarinë 213 “Rrugë, rrjete vepra 

ujore” sipas zërave për të cilët janë realizuar. 

Ky rekomandim është në proces. 
 

13. Gjetje nga auditimi: Nga auditimii gjendjes së llogarisë 210 “Toka, Troje, 

Terrene”konstatohet se nuk është pasqyruar: 

- Vlera e truallit (l6,597 m2Lagja Qendër); 

- Vlera e truallit (l ,112 m2 para Pallatit të Kulturës); 

- Vlera e truallit kaluar me VKM nr. 476, datë 30.05.2013 “Për miratimin e listës përfundimtare 

të pronave të paluajtshme publike, shtetërore, që transferohen në pronësi ose në përdorim të 

Bashkisë Poliçan, të qarkut Berat” (4,318m2 tek hyrja e qytetit sheshi “Tregtari” dhe 768 m2 

në jug të Shkollës “70 Vjetori”). 

- Vlera e truallit nën objekt Lagja Plirëz (Zona B) kaluar me VKM nr. 402, datë 04.07.2018 

“Kalimi në pronësi, nga Ministria e Mbrojtjes te Bashkia Poliçan, të pronës nr. 1069, me 

emërtim”, Kombinati Mekanik zona “B”; 

- Vlera e truallit me objekt në perëndim të qytetit (Azili) kaluar me VKM nr. 451, datë 

15.06.2016 “Transferimin në pronësi, nga Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimit Social 

Shtetëror te Bashkia Poliçan, të Qendrës Polivalente për Shërbime të Përkujdesit Shoqëror”. 

Veprime që janë në kundërshtim me përcaktimet e UMF m. 8, datë 09.03.2018 “Për procedurat 

e përgatitjes, paraqitjes dhe raportimit të pasqyrave financiare vjetore në njësitë e Qeverisjes 

së Përgjithshme”, kapitulli II, pika 11, aneksi 1,pika 2 klasa 2 dhe pika 30/4. 

13.1 Rekomandimi: Drejtoria e Financës dhe Buxhetit të marrë masa për të kryer vlerësimin 

e sipërfaqeve të kaluara bashkisë referuar dokumenteve të ZVRPP-së dhe akteve të tjera ligjore 

dhe më pas të bëjë regjistrimin në llogarinë 210 “Toka, Troje, Terrene”për një pasqyrim të 

saktë dhe të drejtë të vlerës së aktiveve që disponon Bashkia Poliçan. 

Ky rekomandim është në proces. 
 

14. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i gjendjes së llogarisë 211 “Pyje, kullota, 

plantacione”,konstatohet se: 

  Nuk është pasqyruar vlera e pyjeve dhe kullotave me sipërfaqe gjithsej 161,000 m2 në 

pronësi të Bashkisë Poliçan, të transferuara me VKM nr. 896, datë 11.6.2008 “Për 

miratimin e listës përfundimtare të pronave, pyje dhe kullota, që do të transferohen në 

pronësi të Njësisë së Qeverisë Vendore, Bashkisë Poliçan, Qarkut Berat”, në kundërshtim 

me përcaktimet e UMF nr. 8, datë 09.03.2018, kapitulli II, pika 11, aneksi l, pika 2 klasa 

2. 
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 Nuk është kryer inventarizimi dhe vlerësimi i Pyjeve dhe Kullotave me komision të ngritur 

nga Titullari i Institucionit, në kundërshtim me kërkesat e UMF nr. 08, datë 09.03.2018 

dhe UMF nr. 30, datë 27.12.2011, kap IV, pika 74, pika 96.  

14.1 Rekomandimi: Titullari i Bashkisë Poliçan të marrë masa për të ngritur një komision për 

të kryer inventarizimin dhe vlerësimin e Pyjeve dhe Kullotave dhe më pas Drejtoria e Financës 

dhe Buxhetit të marrë masa për regjistrimin e vlerës përkatëse në llogarinë 211 "Pyje, kullota, 

plantacione"për të patur një pasqyrim të saktë dhe të drejtë të vlerës së aktiveve që zotëron 

Bashkia Poliçan. 

-Për këtë rekomandim nga informacioni i vënë në dispozicion rezulton se është bërë 

kontabilizimi i sipërfaqeve pronë e bashkisë (toka, troje, terrene). Ato janë pasqyruar në 

rregjistrin e aktiveve afatgjata të vitit 2022 me vlerë 0 (zero) lekë pasi nuk janë vlerësuar me 

vlerë. Në momentin që do të vlerësohen nga komisionet që do të ngrejë bashkia, ato do të 

kontabilizohen me vlerë. 

Ky rekomandim nuk është realizuar. 
 

15. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i llogarisë 212 “Ndërtime e konstruksione” u konstatua 

se në këtë llogari është përfshirë vlera prej 7,999,217 lekëe investimeve të kryera për projektin 

“Rivitalizimi i Tre Lagjeve në Qytetin Poliçan”, që i përket llogarisë 213 “Rrugë, rrjete, vepra 

ujore”. Gjithashtu, nuk është pasqyruar saktë vlera e kësaj llogarie si pasojë e llogaritjes së 

gabuar të amortizimit (pasqyruar 406,018 lekë më shumë në bilancin e vitit 2019), si dhe nuk 

është llogaritur amortizimi për nxjerrjen jashtë përdorimit të AAGJM me kosto historike 48,000 

lekë (lulishte). Nuk është bërë vlerësimi dhe regjistrimi kontabël për 9 apartamentet e kaluara 

në pronësi të Bashkisë Poliçan nga Enti Kombëtar i Banesave sipas akteve ligjore përkatëse. 

Veprime në kundërshtim me përcaktimet e UMF nr. 8, datë 9.03.2018 “Për procedurate 

përgatitjes, paraqitjes dhe raportimit të pasqyrave financiare vjetore në njësitë e Qeverisjes së 

Përgjithshme”, pika 36, UMF nr. 8, datë 9.03.2018, kapitulli II, pika 11, aneksi 1, pika 2, Klasa 

2 si dhe UMF nr. 08, datë 09.03.2018 “Për procedurën e përgatitjes, paraqitjes dhe raportimit 

të pasqyrave financiare vjetore të njësive të Qeverisjes së Përgjithshme”, pika 30.  

15.1 Rekomandimi: Drejtoria e Financës dhe Buxhetit të marrë masa për të pasqyruar saktë 

vlerën e aktiveve të llogarisë 212 “Ndërtime e Konstruksione” duke respektuar normat e 

amortizimit përkatëse. Të kryejë regjistrimin e vlerës së 9 apartamenteve që i kanë kaluar në 

pronësi nga Enti Kombëtar i Banesave. Të bëjë rregullimin e vlerës 7,999,217 lekë për 

projektin “Rivitalizimi i Tre Lagjeve në Qytetin Poliçan” në llogarinë përkatëse 213 “Rrugë, 

rrjete, vepra ujore”. 

-Për këtë rekomandim nga informacioni i vënë në dispozicion rezulton se është bërë 

kontabilizimi në vlerë për vitin 2022 i 9 (nëntë) apartamenteve në pronësi të bashkisë të 

transferuara nga EKB në llogarinë 212 “Ndërtime dhe konstruksione”. Gjithashtu është bërë 

sistemimi në kontabilitet i investimit “Rivitalizimi i tre lagjeve në qytetin Poliçan” në llogarinë 

213 “Rrugë, rrjetë dhe vepra ujore” dhe në vlerë 7,999,217 lekë, duke e hequr nga llogaria 212 

“Ndërtime dhe konstruksione”. 

Ky rekomandim është në proces. 
 

16. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i llogarisë 214 “Instalime teknike, makineri, pajisje, 

vegla pune”, u konstatua se në këtë llogari nuk është kontabilizuar vlera e një kompjuteri 

54,250 lekë dhe amortizim me vlerë 3,391 lekë, i cili është pasqyruar jo drejt në llogarinë 218 

“Inventar Ekonomik”. Vlera e këtij AAGJ është pasqyruar më shumë në vlerën 273,779 lekë, 

si pasojë e llogaritjes gabim nga amortizimi i vitit 2019.  

16.1 Rekomandimi: Drejtoria e Financës dhe Buxhetit të marrë masat për sistemimin e 

llogarive214 "lnstalime teknike, makineri, pajisje, vegla pune" dhe 218 “Inventar Ekonomik” 

duke bërë klasifikimin e zërave të aktiveve në llogaritë përkatëse kontabël (kontabilizimin e 
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vlerës së një kompjuteri 54,250 lekë) si dhe të bëjë vlerësimin e vlerës së mbetur të këtyre 

aktiveve duke respektuar normat e amortizimit vjetor sipas zërave të aktiveve. 

-Për këtë rekomandim nga informacioni i vënë në dispozicion rezulton se është sistemuar vlera 

e një kompjuteri 54,250 lekë, e cila ishte kontabilizuar gabim ne llog 218 për vitin 2020. 

Sistemimi është bërë duke debituar llogarinë 214 “Instalime teknike, makineri e pajisje” dhe 

duke kredituar llogarinë 218 “Inventar ekonomik”. 

Ky rekomandim është në proces. 
 

17. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i llogarisë 215 “Mjete Transporti”, u konstatua se është 

kontabilizuar gabim vlera 288,000 lekë që i përket 1 mjeti zjarrfikës i cili është i dëmtuar dhe 

jo në gjendje pune, vlerë e cila duhej të paraqitej në debi të llogarisë 24 “Aktive afat gjata të 

dëmtuara” dhe kredi të llog. 215 “Mjete Transporti”. Veprime në kundërshtim me UMF nr. 8, 

datë 9.03.2018, kapitulli II, pika 11, aneksi 1,pika 2/1, germa “e”.  

17.1 Rekomandimi: Drejtoria e Financës dhe Buxhetit të marrë masat për sistemimin e shumës 

prej 288,000 lekë duke kredituar llogarinë 215 “Mjete Transporti”, dhe debituar llogarinë 24 

“Aktive afat gjata të dëmtuara”. 

-Për këtë rekomandim nga informacioni i vënë në dispozicion rezulton se është sistemuar vlera 

288,000 lekë për mjetin Zjarrfikës, që është jashtë përdorimit. Kontabilizimi është bërëduke 

debituar llogarinë 24”Aktive afatgjata të dëmtuara”dhe kredituar llogarinë 215 “Mjete 

transporti”. 

Ky rekomandim është në proces. 
 

18. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i llogarisë 466 “Kreditorë për mjete në ruajtje”, 

konstatohet se nga Drejtoria e Financës dhe Buxhetit nuk janë marrë masa për zhbllokimin e 

vlerës 5% të garancisë për 16 objekte të përfunduara dhe të marra në dorëzim nga Bashkia 

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

së lidhur me subjektet sipërmarrëse në vlerën 11,437,888 lekë. 

18.1 Rekomandimi: Drejtoria e Financës dhe Buxhetit të marrë të gjitha masat për të bërë të 

mundur zhbllokimin e garancisë për objektet e përfunduara për të cilat është përmbushur afati 

i garancisë së punimeve në vlerën 11,437,888 lekë. 

-Për këtë rekomandim rezulton se gjatë vitit 2022 janë bërë zhbllokim të garancive të defekteve 

në vlerën 2,876,956 lekë, ndërsa për diferencën nuk është marrë asnjë angazhim për 

zhbllokimin e tyre nëshumën 8,560,932 lekë. 

Ky rekomandim është në proces. 
 

19. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i inventarizimit të gjendjes së arkës së Njësisë 

Administrative Vërtop i kryer nga Drejtoria e Financës dhe Buxhetit, në mbyllje të vitit 

ushtrimor 2019 gjendja e arkës rezulton në vlerën 132,553 lekë dhe në mbyllje të vitit 2020 

rezulton në vlerën 59,850 lekë, gjendje që tregon për tejkalim të limitit të arkës dhe 

mosrespektim të kërkesave të UMF nr. 30, datë 27.12.2011 pikat 63, 64, e pasqyruar kjo edhe 

në analizën e llogarisë 531 “Mjete monetare në arkë” të formatit nr. 1 të pozicionit financiar të 

viteve 2019-2020.  

19.1 Rekomandimi: Drejtoria e Financës dhe Buxhetit të marrë masa në vijimësi që në mbyllje 

të vitit ushtrimor të bëjë derdhjen në bankë të shumës që ka gjendje në arkë. 

-Për këtë rekomandim në bilancin e vitit 2021 gjendja e arkës është me vlerë 0 (zero).  

Ky rekomandim është realizuar. 
 

20. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i rregullshmërisë së hartimit të regjistrit të aktiveve 

në Bashkinë Poliçan u konstatua se, nga ana e Nëpunësit Zbatues nuk është hartuar regjistri 

i aktiveve afatshkurtra për vitet 2018-2021. Ndërsa regjistri i aktiveve afatgjata është 

hartuar vetëm për vitin 2020. Si rezultat regjistrimi i veprimeve ekonomike në librat e 

kontabilitetit nuk është bërë bazuar në dokumentet origjinale të kontabilitetit që në këtë 

rast është regjistri i aktiveve/kartelat e aktiveve, dokumente këto që përmbajnë 
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informacionin e regjistruar në mënyrë kronologjike dhe sistematike të efekteve të 

veprimeve të kryera, të marra nga dokumentet vërtetuese. Mos hartimi i regjistrave të 

aktiveve afatshkurtra dhe afatgjata është në kundërshtim me kërkesat e UMF nr. 30, datë 

27.12.2011 “Për menaxhimin e aktiveve në njësitë e sektorit publik”, i ndryshuar, pika 26, 

27, 28 dhe 30.  

20.1 Rekomandimi: Nëpunësi Zbatues i Bashkisë Poliçan të marrë masat që të hartojë 

regjistrat e aktiveve afatgjata dhe afatshkurtra të cilët duhet të përfshijnë të gjitha të dhënat mbi 

aktivet sipas llojit të tyre si: datën e hyrjes ose marrjes në dorëzim, përshkrimin e aktivit,vlerën 

e blerjes, vlerën e shpenzimeve kapitale të mëpasshme që sjellin rritje të vlerës së aktivit, 

vendndodhjen, personin përgjegjës, vlerën eakumuluar të amortizimit, etj., sidhe të bëjë 

përditësimin e tyre periodikisht. 

-Nga informacioni i marrë nga Bashkia Poliçan rezulton se janë hartuar rregjistrat e aktiveve 

afatgjata në fund të vitit 2021. Në këto regjistra pasqyrohet data e hyrjes në magazinë, 

përshkrimi i aktivit, vlera e blerjes, vlera e amortizimit të akumuluar dhe vlera e amortizimit të 

vitit ushtrimor, vlera neto në aktivit. Ky regjistër është përditësuar më ndryshimet përkatëse 

gjatë vitit 2022. 

Ky rekomandim është realizuar. 
 

21. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i rregullshmërisë dhe saktësisë së procedurave dhe 

dokumentimit të procesit të inventarizimit të pasurisë së Bashkisë Poliçan u konstatua se: 

  Komisionet e inventarizimit për vitet 2018-2021 përpara fillimit të inventarit nuk kanë 

mbajtur proces verbal me magazinierin, në të cilin fiksohet numri i fletëhyrjeve dhe 

fletëdaljeve të bëra gjatë vitit; 

 Komisionet e inventarizimit për vitet 2018-2021 në përfundim të procesit nuk kanë mbajtur 

proces verbal të plotë, ku të pasqyrojnë dhe krahasojnë gjendjen fizike dhe cilësore të 

aktiveve në ngarkim/përdorim të personelit; 

 Në asnjë rast, për periudhën 2018-2021 Nëpunësi Zbatues i njësisë nuk ka qenë kryetar i 

komisionit të vlerësimit të aktiveve; 

 Proces verbalet e vlerësimit të hartuara nga komisionet e vlerësimit për periudhën 2018-

2021 nuk kanë dhënë argumente dhe arsye nëse aktivi është i nevojshëm apo jo për 

veprimtarinë e njësisë, nëse nuk rezulton i nevojshëm për njësinë, nëse është në gjendje të 

mirë fizike dhe ka mundësi përdorimi të mëtejshëm në njësi të tjera, nëse duhet të nxirret 

përfundimisht jashtë përdorimit nëpërmjet shitjes si material mbeturinë apo asgjësimit 

përfundimtar. 

 Veprimet e mësipërme janë në kundërshtim me përcaktimet e UMF nr. 30, datë 27.12.2011 

“Për menaxhimin e aktiveve në njësitë e sektorit publik”, i ndryshuar, 81, 83, 85, 95, 98, 

99, 103, 104, 105, 106 dhe 108. 

 Proces verbali i vlerësimit nuk i është paraqitur për miratim titullarit të njësisë publike, 

në kundërshtim me përcaktimet e ligjitnr. 10296, datë 08.07.2010 “Për menaxhimin 

financiar dhe kontrollin”, i ndryshuar me ligjin nr. 110/2015,datë15.10.2015, neni12.  

21.1 Rekomandimi: Nëpunësi Zbatues i Bashkisë Poliçan të mbikëqyrë procesin e 

inventarizimit dhe vlerësimit të aktiveve me qëllim që komisionet përkatëse të inventarizimit 

ta kryejnë atë në përputhje me të gjitha përcaktimet e duhura duke dokumentuar argumentet e 

vlerësimit të aktiveve lidhur me faktin nëse aktivi është i nevojshëm apo jo për veprimtarinë e 

njësisë. Dokumentacioni i hartuar në përfundim të procesit të vlerësimit të paraqitet për miratim 

te Kryetari i Bashkisë përpara se të procedohet me hapat e tjerë që pasojnë përfundimin e 

vlerësimit të aktiveve. 

Ky rekomandim është në proces. 
 

22. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i rregullshmërisë dhe saktësisë së procedurave dhe 

dokumentimit të procesit të nxjerrjes jashtë përdorimit/asgjësimit të aktiveve të Bashkisë 
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Poliçan për vitet 2018-2020 u konstatua se: 

-Janë asgjësuar pajisje elektrike dhe elektronike (kompjutera,laptop, printera, fotokopje,etj.. ), 

në kundërshtim me përcaktime te VKM-së nr. 957, datë 19.12.2012 “Për mbetjet ngapajisjet 

elektrike dhe elektronike (MPEE)”, me vlerë të mbetur në total 178,905 lekë prej të 

cilave74,064lekë në vitin 2018; 44,655lekë në vitin 2019 dhe 60,186 lekë në vitin 2020. 

-Nga ana e bashkisë nuk janë përcaktuar dhe miratuar vendet e grumbullimit të diferencuar 

tëmbetjevetëpajisjeveelektrikedheelektronike(MPEE). 

-Nga ana e të tre komisioneve të asgjësimit nuk janë marrë masa për ndarjen e MPEE 

ngambetjet e tjera bashkiake me qëllim sigurimin e një niveli të lartë grumbullimi të diferencuar 

të MPEE-ve, por groposja është bërë në vendgrumbullimin e mbeturinave të përcaktuar nga 

Bbashkia. 

- MPEE nuk i janë shitur me ankand subjekteve të pajisura me licencën e nënkategorisë 

III.2.B“Veprimtaritë e tjera profesionale lidhur me ndikimin në mjedis”, të cilat i grumbullojnë 

dhe magazinojnë me qëllim ripërdorimin e pajisjeve të plota ose të pjesëve të tyre dhe më pas, 

riciklimi i pjesëve dhe përbërësve të tyre. 

-Te tre komisione te asgjësimit nuk kanë dokumentuar me foto procesin e shkatërrimit, djegies 

dhe groposjes së mbeturinave të aktiveve në vendgrumbullimin e mbeturinave. 

- Komisioni i ngritur me Urdhër të Kryetarit të Bashkisë Poliçan nr. 175, datë 03.06.2021 

përasgjësimin e materialeve të nxjerra jashtë përdorimit gjatë inventarizimit të kryer në 

vitin2020 nuk ka matur/peshuar si dhe nuk ka bërë hyrje në magazinë sasitë e drurit dhe hekurit 

të përfituar nga shkatërrimi i aktiveve të dëmtuara. 

Veprimet e mësipërme janë në kundërshtim me përcaktimet e ligjit nr. 10296, datë 08.07.2010 

“Për menaxhimin financiar dhe kontrollin” i ndryshuar me ligjin nr. 110/2015, datë 

15.10.2015, neni 12, VKM-së nr. 957, datë 19.12.2012 "Për mbetjet nga pajisjet elektrike dhe 

elektronike" Kreu VII “Grumbullimi i diferencuar”, pika 1, 4,dhe pika 7 dhe UMF nr. 30, datë 

27.12.2011 “Për menaxhimin e aktiveve në njësitë e sektorit publik”, i ndryshuar, pika 100 

dhe 109. 

22.1 Rekomandimi: Drejtoria e Financës dhe Buxhetit të marrë masat që për Mbetjet nga 

Pajisjet Elektrike dhe Elektronike (MPEE) të bëhet ndarja e tyre nga mbetjet e tjera bashkiake 

dhe më pas të bëhet shitja e tyre tek subjektet e pajisura me licencën e duhur. Në rastin e 

materialeve të tjera të dokumentohet procesi i asgjësimit të tyre si dhe të ndiqen të gjitha 

procedurat për sasitë e llojeve të ndryshme të materialeve që përfitohen nga kryerja e procesit 

të asgjësimit. 

Ky rekomandim është në proces. 
 

23. Gjetje nga auditimi: Në auditimin e 4 procedurave me vlera të larta me fond limit 284,218 

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

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

janë argumentuar në procesverbalin e mbajtur për këtë qëllim, veprimejo në përputhje me ligjin 

9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik” i ndryshuar, neni 1, 2, 20 si dhe pikën 5 të nenit 

26, pikën 2 të nenit 61, të VKM-së nr. 914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të 

prokurimit publik” me ndryshime.  

23.1 Rekomandimi: Kryetari i Bashkisë në cilësinë e Titullari i Autoritetit Kontraktor, 

Bashkia Poliçan, për çdo rast të procedurave të zhvilluara të ngrejë një grup pune me specialist 

të fushës (sipas llojit të procedurës), për hartimin e specifikimeve teknike dhe kritereve sipas 

llojit të procedurës, duke dhënë argumente për secilin kriter dhe të bëhen pjesë e dosjes. 

Argumentimi të bëhet duke u mbështetur në preventivin e punimeve, volumin dhe afatin e 

punimeve, si dhe të synohet eliminimi i zhvillimit të procedurave me 1 OE, duke vendosur 

kritere sipas llojit të procedurës dhe dhënë argumente për secilin kriter në zbatim të akteve 

ligjore/nënligjore të LPP dhe sipas objekteve të prokuruar.  

Ky rekomandim është realizuar pjesërisht. 
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24. Gjetje nga auditimi: Në procedurën e prokurimit me objekt: “Shpenzime për shërbimin 

e pastrimit, gjelbërimit, dekorit dhe mirëmbajtjes së varrezave”, Bashkia Poliçan, me vlerë 

të kontratës 83,280,500 (tetëdhjetë e tre milion e dyqind e tetëdhjetë mijë e pesëqind)lekë pa 

TVSH, me nr. 1034 Prot., datë 24.05.2021, fituar nga OE “C C” Shpk Detyra/funksioni i 

përcaktuar ligjor i Njësisë së Përllogaritjes të Fondit Limit (NjP apo struktura e posaçme) dhe 

hartimit i specifikimeve teknike janë formuluar/nënshkruar nga një person dhe jo nga NjP në 

zbatim të Ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik” i ndryshuar e VKM nr. 

914“Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” i ndryshuar. Përllogaritja e fondit limit 

është realizuar në kundërshtim me sistemin standard tekniko/ligjor të llogaritjes së kostos për 

menaxhimin e mbetjeve për njësinë e vetëqeverisjes vendore. Ky veprimi ka pasur ndikim 

negativ në përllogaritjen e fondit limit të kontratës.  

24.1- Rekomandimi: Nga Autoriteti Kontraktor Bashkia Poliçan, përllogaritja e fondit limit 

dhe specifikimet teknike të realizohen nga njësi/struktura të paracaktuara në LPP. Përllogaritja 

e Fondit Limit në shërbimin e pastrimit të realizohet sipas rregullave që sanksionohen në VKM 

nr. 319. Argumentimi të bëhet i hollësishëm mbi natyrën e kontratës, zërat e preventivit, 

volumet e punimeve/shërbimeve, kohëzgjatjen e kontratës, orët e punës për njësi të zërave të 

preventivit, analizave të manualit teknik të çmimeve, numrin e nevojshëm të mjeteve, 

punonjësve, licencave, etj,me analizë të hollësishme për secilin kriter të vendosur. 

Ky rekomandim është realizuar. 
 

25. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i procedurave të prokurimit blerje të vogla, nuk është 

ngritur komisioni çdo fillim të vitit, por janë ngritur komisione për çdo procedurë duke ngritur 

njësi prokurimi dhe komision vlerësimi ofertash ku anëtarët përgjithësisht janë të njëjtët. Në 4 

procedura blerje të vogla, komisionet e ngritura për përllogaritjen e fondit limit dhe të 

specifikimeve teknike, nuk kanë përcaktuar specifikimet teknike sipas objektit të blerjes, 

veprime këto në kundërshtim me nenin 23, pika 4 të ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për 

prokurimin publik” i ndryshuar, pikës 2 dhe 3 të nenit 40 (paragrafi i dytë) të VKM-së nr. 914, 

datë 29.12.2014, si dhe pikës 2 dhe 5 të udhëzimit nr. 3 datë 08.01.2018 “Mbi përdorimin e 

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

25.1 Rekomandim: Kryetari i Bashkisë Poliçan, të marrë masa për çdo fillim viti, për ngritjen 

e komisionit për blerjet e vogla, komision i cili do të jetë përgjegjës për menaxhimin e këtyre 

procedurave përgjatë vitit.  

25.2 Rekomandim: Komisionet e ngarkuara për përllogaritjen e fondit limit dhe atë të 

specifikimeve teknike, të marrin masa për hartimin e specifikimeve teknike në të gjitha 

procedurat. 

-Është krijuar komisioni për blerjet me vlera të vogla në fillim të vitit. Nuk mund të verifikojmë 

procedurat e prokurimit për vlerësimin e tyre nësë ka apo jo specialistë të fushës, duke e lënë 

në vlerësimin e auditimeve në vijim. 

Ky rekomandim është realizuar. 
 

 

26. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i urdhër shpenzimeve në procedurat për blerje të vogla, 

u konstatuan urdhër shpenzime për blerjet, të kryera tej afatit ligjor 30 ditor për likuidimin e 

faturave, veprim ky në kundërshtim me nenin 52 të ligjit nr. 9936, datë 26.06.2009 “Për 

menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e Shqipërisë”. 

26.1. Rekomandim: Drejtoria e Financës në Bashkinë Poliçan, të marrë masa për likuidimin 

e faturave për blerjet e kryera nga Autoriteti Kontraktor, duke mos tejkaluar afatin 30 ditor.  

Ky rekomandim është realizuar pjesërisht. 
 

 

27. Gjetje nga auditimi:Nga auditimi mbi nivelin e zbatimit të rekomandimeve rezulton se 

lidhur me zbatimin e 5 masave organizative të cilat konstatojnë në arkëtimin e shumës 
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1,832,235 lekë (44,465 lekë nga operatori ekonomik “I” Shpk, 172, 050 lekë nga operatori 

ekonomik “B”, 300,000 lekë nga z. A. Z. dhe znj. V. A. nga 150,000 lekë secili, 15,720 lekë 

nga z. S. L., 1,300,000 lekë detyrim i lindur nga gjobat e vendosura nga IMTV) nuk kanë filluar 

procedurat për arkëtimin e saj. 

Lidhur me zbatimin e masave për shpërblim dëmi nga 14 rekomandime për shpërblim dëmi, 

nga Bashkia Poliçan: 

  Është zbatuar 1 rekomandim; 

 Nuk janë pranuar 4 rekomandime për shpërblim dëmi me vlerë totale 12,826,986 lekë 

(480,147 lekë, lidhur me procedurën e prokurimit me objekt: “Rikualifikimi i fasadave në 

shëtitoren Miqësia dhe rehabilitimi i rrugës së tregut”, 1,636,012 lekë, lidhur me 

procedurën e prokurimit me objekt: “Rehabilitimi i zonës së pallateve të ish mapos dhe 

rikualifikimi i fasadave të pallateve”, 802,187 lekë lidhur me procedurën e prokurimit me 

objekt: “Blerje materiale për objekte ndërtimore” dhe 9,908,640 lekë, lidhur me 

procedurën e prokurimit me objekt: “Rikonstruksion dhe asfaltimi rrugës Prokuce-Bodure-

Kapinovë”, Loti I);  

 Nuk janë zbatuar 4 rekomandime për shpërblim dëmi me vlerë totale 3,178,123 lekë 

(179,111 lekë, përkatësisht nga projektuesi i objektit “Kanali ujitës i fshatit Mbrakull”, 

1,359,456 lekë përfituar nga operatori ekonomik “B” Shpk për blerje makineri, 12,931 

lekë përfituar nga operatori ekonomik “N H” për dorëzimin me vonesë të mallrave dhe 

1,626,625 lekë shkaktuar nga subjekti “R” Shpk);  

 Janë në proces zbatimi 5 rekomandime për shpërblim dëmi nga të cilat mbetet ende për t’u 

arkëtuar vlera 37,154 lekë.  

27.1 Rekomandimi: Bashkia Poliçan të marrë të gjitha masat administrative dhe ligjore për të 

bërë të mundur: 

  Arkëtimin e shumës 1,832,235 lekë, përkatësisht: 44,465 lekë nga operatori ekonomik 

“I.” Shpk, 172,050 lekë nga operatori ekonomik “B”, 300,000 lekë nga z. A. Z. dhe znj. 

V. A. nga 150,000 lekë secili, 15,720 lekë nga z. S. L., 1,300,000 lekë nga gjobat e 

vendosura nga IMTV.  

 Arkëtimin e shumës për 4 masat e pa zbatuara për shpërblim dëmi me vlerë totale 

3,178,123 lekë (179,111 lekë, përkatësisht nga projektuesi i objektit “Kanali ujitës i fshatit 

Mbrakull”, 1,359,456 lekë përfituar nga operatori ekonomik “B” Shpk për blerje makineri, 

12,931 lekë përfituar nga operatori ekonomik “N. H” për dorëzimin me vonesë të mallrave 

dhe 1,626,625 lekë shkaktuar nga subjekti “R” Shpk). 

 Arkëtimin e shumës për 4 masat e pa pranuara për shpërblim dëmi me vlerë totale 

12,826,986 lekë (480,147 lekë, lidhur me procedurën e prokurimit me objekt: 

“Rikualifikimi i fasadave në shëtitoren Miqësia” dhe “Rehabilitimi i rrugës së tregut”, 

1,636,012 lekë, lidhur me procedurën e prokurimit me objekt: “Rehabilitimi i zonës së 

pallateve të ish mapos dhe rikualifikimi i fasadave të pallateve”, 802,187 lekë lidhur me 

procedurën e prokurimit me objekt: “Blerje materiale për objekte ndërtimore” dhe 

9,908,640 lekë, lidhur me procedurën e prokurimit me objekt: “Rikonstruksion dhe 

asfaltimi rrugës Prokuce-Bodure-Kapinovë”, Loti I). 

-Në lidhje me këtë rekomandin nuk është vendosur asnjë dokumentacion apo informacion në 

dispozicion për të vlerësuar më tej nëseështë proceduar apo jo. Pra nuk rezulton asnjë arkëtim 

për shumat e kërkuara në vlerën totale prej 17,837,344 lekë. 

Ky rekomandim nuk është realizuar. 
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B. MASA PËR ULJEN E BORXHIT TATIMOR PËR TË RRITUR PERFORMANCËN 

NË ARKËTIMIN E DETYRIMEVE PËR TATIM TAKSAT VENDORE, PËRFSHIRË 

DHE DETYRIMET NGA QIRADHËNIA (TË ARDHURA TË MUNGUARA) 
 

1. Gjetje nga auditimi: Për vitin 2021, në Bashkinë Poliçan janë legalizuar gjithsej 12 objekte 

me vlerë totale detyrimi ndaj bashkisë për taksën e ndikimit në infrastrukturë 361,858 lekë, nga 

të cilët kanë paguar detyrimin 9 qytetarë dhe janë debitorë 3 qytetarë në vlerën 61,928 lekë, 

që përbën të ardhura të munguara në buxhetin e Bashkisë Poliçan veprim në kundërshtim 

me përcaktimet e ligjit nr. 95/2018 “ Për disa ndryshime dhe shtesanë ligjin nr. 9632, datë 

30.10.2006,“Për sistemin e taksavevendore”, i ndryshuar, neni 9, pika 3/c dhe VKM-së nr. 860, 

datë 10.12.2014 “ Për përcaktimin e mënyrës sëmbledhjes dhe administrimittë të ardhurave 

përndërtimet pa leje dhe vleravetë zbatueshme për legalizim”, pika 5.  

1.1 Rekomandimi: Drejtoria e Planifikimit të Territorit të dërgojë periodikisht informacion në 

Sektorin e Taksave dhe Tarifave mbi subjektet debitore për “Taksën e ndikimit në 

infrastrukturë për legalizimet” dhe në bashkëpunim të marrin masa administrative e ligjore për 

arkëtimin e taksës së ndikimit në infrastrukturë nga ndërtimet e reja që janë legalizuar për 3 

qytetarë me vlerë 61,928 lekë. Gjithashtu, nga strukturat e Bashkisë Poliçan të bashkëpunohet 

me Agjencinë Shtetërore të Kadastrës (ASHK), për bllokimin e veprimeve në dhënien e 

certifikatës së pronësisë deri në kryerjen e pagesave të taksës së ndikimit në infrastrukturë. 

-Nga informacioni dhe dokumentacioni i vënë në dispozicion rezulton se është dërguar 

periodikisht informacion pranë drejtorisë së Tatim-Taksave për”Taksën e ndikimit në 

infrastrukturë nga legalizimet”si dhe do të vijojë bashkëpunimi me ASHK për bllokimin e 

veprimtarisë së dhënies së certifikatës së pronësisë deri në kryerjen e pagesës së taksës së 

ndikimit në infrastrukturë. Gjithashtu janë dërguar njoftime të tre qytetarëve për arkëtimin e 

vlerës 61,928 leke për taksën e ndikimit në infrastrukturë nga legalizimet, por të tre qytetarët 

rezultojnë të larguar në emigracion. 

Ky rekomandim është realizuar pjesërisht dhe në proces. 
 

2. Gjetje nga auditimi: Detyrimi që subjektet fizikë/juridikë dhe familjarë kanë ndaj Bashkisë 

Poliçan më 31.12.2021 është 23,722,328 lekë për 79 subjekte, 43,644,787 lekë për taksën e 

tokës bujqësore dhe 2,932,003 lekë për taksat dhe tarifat familjare, vlerë kjo që sjell të 

ardhura të munguara në buxhetin e Bashkisë Poliçan në total 70,299,118 lekë.  

2.1 Rekomandim: Sektori i Taksave dhe Tarifave Vendore të ndjekë intensivisht zbatimin e 

urdhrave që ka nxjerrë për bllokimin e llogarive bankare për subjektet debitore, si dhe të marrë 

masat e duhura administrative e ligjore me qëllim arritjen e rezultateve reale në uljen e borxhit 

prej 70,299,118 lekë nga subjektet dhe familjet debitore si dhe të dokumentojë ndjekjen dhe 

rezultatet e këtyre masave. 

-Për këtë rekomandim ka vijuar procedura për zbatimin e urdhër bllokimeve bankare për 

subjektet debitor për të ulur borxhin prej 70,299,118 leke, aktualisht ka nje arkëtim të një vlere 

afërsisht 2,500,000 lek nga subjektet dhe familjet debitore (vlera e plotë do të përllogaritet me 

mbylljen e këtij viti buxhetor). 

Ky rekomandim është realizuar pjesërisht dhe në proces. 
 

3. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i pagesave të kontratave të qirave rezulton se qiramarrësi 

“R.” shpk nuk ka paguar detyrimet e qirasë. Detyrimi që subjekti ka ndaj Bashkisë Poliçan duke 

filluar që nga viti 2016 deri në shtator 2019 është 2,845,984 lekë, që përbën të ardhura të 

munguara në buxhetin e Bashkisë Poliçan.  

3.1 Rekomandim: Drejtoria Juridike në Bashkinë Poliçan të ndjekë me rigorozitet të gjitha 

hapat e procesit gjyqësor me qëllim arkëtimin e vlerës 2,845,984 lekë nga subjekti “R.” shpk. 

-Ndaj subjektit “R.” shpk vijon procedura ligjore, pasi subjekti ka kërkuar pranë Gjykatës 

Administrative Vlorë rivendosjen në afat të ankimit të Vendimit nr. 28 datë 16.01.2022 nr 
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Regjistri 1494/188 datë regj 30.09.2019 të gjykatës së Shkallës së Parë Administrative Vlorë, 

ku seanca e radhës do të zhvillohet më datë 20.12.2022. 

Ky rekomandim është në proces. 
 

4. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi lidhur me pagesën e detyrimeve vendore nga subjektet 

që janë shpallur fitues në procedurat e prokurimit në Bashkinë Poliçan rezultoi se, vetëm 3 nga 

8 operatorë ekonomikë kanë paguar detyrimet vendoreqë lindin ndaj Bashkisë Poliçan për 

periudhën e ushtrimit të aktivitetit në këtë bashki,duke sjellë të ardhura të munguara në 

buxhetin e bashkisë në vlerën 214,160 lekë. Mos pagesa e detyrimeve vendore nga operatorët 

ekonomik është në kundërshtim me përcaktimet e ligjit nr. 9632, datë 30.10.2006 “Për sistemin 

e taksave vendore” i ndryshuar, neni 12, pika 6 “Taksapaguesi regjistron çdo vendndodhje të 

biznesit pranë bashkisë ose komunës përkatëse. Kur taksapaguesi kryen një biznes në më shumë 

se një vendndodhje, ai pajiset me certifikatë regjistrimi për çdo vendndodhje të biznesit dhe 

taksa llogaritet më vete për çdo vendndodhje”, dhe VKB-në nr. 103, datë 26.12.2018, VKB-në 

nr. 44, datë 26.12.2019, VKB-në nr. 60, datë 24.12.2020 “Për nivelin e taksave dhe tarifave 

vendore dhe administrimin e tyre për vitin 2021”.  

4.1 Rekomandimi: Drejtoria Juridike të njoftojë periodikisht Sektorin e Taksave dhe Tarifave 

Vendore lidhur me operatorët ekonomikë që shpallen fitues në procedurat e prokurimit me 

qëllim që ky i fundit të bëjë ngarkesën e tyre për detyrimet vendore që lindin për periudhën e 

ushtrimit të aktivitetit dhe të marrë të gjitha masat për pagesën e rregullt të taksave dhe tarifave 

nga secili operator ekonomik që ushtron aktivitet në territorin e Bashkisë Poliçan. 

-Për këtë rekomandim rezulton se vijon bashkëpunimi mes Drejtorisë Juridike dhe Drejtorisë 

së Tatim Taksave për njoftimin e operatorëve të shpallur fitues në procedurat e prokurimit për 

likuidimin e taksave vendore. 

Ky rekomandim është në proces dhe në vazhdimësi. 
 

C. MASA PËR SHPËRBLIM DËMI 

Bazuar në ligjin nr. 154, datë 27.11.2014 “Për organizimin dhe funksionimin e Kontrollit të 

Lartë të Shtetit” neni 15 shkronja (b) dhe (c) -Të drejtat e KLSH, dhe mbështetur në nenet 98-

102, të ligjit nr. 44, datë 30.04.2015 “Kodi i procedurave administrative në Republikën e 

Shqipërisë”, nenet 21-33, të Ligjit nr. 139, datë 17.12.2015 “Për vetëqeverisjen vendore”, nga 

Titullari i njësisë publike, të nxirren aktet administrative përkatëse dhe të kërkohet në rrugë 

ligjore (Padi Gjyqësore), duke ndjekur të gjitha procedurat e nevojshme administrative dhe 

procedurat e tjera në të gjitha shkallët e gjykimit, me qëllim kërkimin për shpërblimin e dëmit. 

Nëpunësi zbatues të ndjekë procesin me qëllim shpërblimin e dëmit në vlerën 943,283 lekë pa 

TVSH, si më poshtë: 
 

1. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i zbatimit të punimeve civile të kontratës me object 

“Rikonstruksioni i shkollës 9 vjeçare “R K”, Bashkia Poliçan, me vlerë të kontratës (me 

TVSH) 44,486,958 lekë, me nr. 2238 Prot, datë 22.08.2018, fituar nga OE “N.S” Shpk, 

rezultuan diferenca në volume pune të pakryera në fakt në vlerën 603,450 lekë pa TVSH, në 

zërat: “Ulluk vertikal llamarinë xingato d =100mm”, “Kangjella metalike” e “Përcjellës shirit 

zinku tokëzim Zn =30x 3mm”. Veprimet e mësipërme janë në kundërshtim me kontratën e 

sipërmarrjes së punimeve.  

1.1. Rekomandim: Nga Bashkia Poliçan të merren masa për arkëtimin e vlerës prej 603,450 

lekëpa TVSH nga OE “N. S” Shpk , në cilësinë e sipërmarrësit në kontratën me nr. 2238 Prot, 

datë 22.08.2018, me objekt: “Rikonstruksioni i shkollës 9 vjeçare “R. K”, Bashkia Poliçan, 

vlerë që përfaqëson dëm ekonomik ndaj buxhetit të shtetit dhe njësisë vendore, si pasojë e 

likuidimit të punimeve të pakryera. 

-Në lidhje me këtë rekomandim nga Bashkia Poliçan është njoftuar subjekti me shkresën nr. 

2085, date 23.08.2022 për të cilën ende nuk ka asnjë likuidim dhe konfirmim nga subjekti. 

Ky rekomandim është në proces. 
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2. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i zbatimit të punimeve civile të kontratës me objekt 

“Rikonstruksioni dhe rehabilitimi i qendrës së fshatit Mbrakull”, Bashkia Poliçan, me 

vlerë të kontratës (me TVSH) 17,424,660 lekë, me nr. 659 Prot, datë 04.03.2019, fituar nga OE 

“N. S” Shpk, rezultuan diferenca në volume pune të pakryera në fakt në vlerën 111,000 lekë pa 

TVSH, në zërin e punimeve: “Ndërtim Puceta Shiu, 40 x 40 me zgarë gize”. Veprimet e 

mësipërme janë në kundërshtim me kontratën e sipërmarrjes së punimeve.  

2.1. Rekomandim: Nga Bashkia Poliçan të merren masa për arkëtimin e vlerës prej 111,000 

lekëpa TVSH nga OE “N. S” Shpk, në cilësinë e sipërmarrësit në kontratën me nr. 659 Prot, 

datë 04.03.2019, me objekt: “Rikonstruksioni dhe rehabilitimi i qendrës së fshatit Mbrakull”, 

Bashkia Poliçan, vlerë që përfaqëson dëm ekonomik ndaj buxhetit të shtetit dhe njësisë 

vendore, si pasojë e likuidimit të punimeve të pakryera. 

-Në lidhje me këtë rekomandim nga Bashkia Poliçan është njoftuar subjekti me shkresën nr. 

2085, datë 23.08.2022 për të cilën ende nuk ka asnjë likuidim dhe konfirmim nga subjekti. 

Ky rekomandim është në proces. 
 

3. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i zbatimit të punimeve civile të kontratës me objekt 

“Rivitalizimi i tre lagjeve në qytetin Poliçan”, Bashkia Poliçan, me vlerë të kontratës (me 

TVSH) 44,486,958 lekë, m nr. 751 Prot, datë 10.03.2020, fituar nga OE “A” Shpk, rezultuan 

diferenca në volume pune të pakryera në fakt në vlerën 228,833 lekë pa TVSH, në zërat: 

“Ulluk vertikal llamarinë xingato d =100mm”, “Kangjella metalike” e “Përcjellës shirit zinku 

tokëzim Zn=30x3mm” Veprimet e mësipërme janë në kundërshtim me kontratën e sipërmarrjes 

së punimeve.  

3.1. Rekomandim: Nga Bashkia Poliçan të merren masa për arkëtimin e vlerës prej 228,833 

lekëpa TVSH nga OE “A” Shpk, në cilësinë e sipërmarrësit në kontratën me nr. 751 Prot, datë 

10.03.2020, me objekt: “Rivitalizimi i tre lagjeve në qytetin Poliçan”, Bashkia Poliçan, vlerë 

që përfaqëson dëm ekonomik ndaj buxhetit të shtetit dhe njësisë vendore, si pasojë e likuidimit 

të punimeve të pakryera. 

Në lidhje me këtë rekomandim nga Bashkia Poliçan është njoftuar subjekti me shkresën nr. 

2387, datë 23.08.2022 për të cilën subjekti ka arkëtuar në bankë ne dat 03.10.2022 shuma e 

kërkuar nga Bashkia Poliçan në vlerën 228,833 lekë. 

Ky rekomandim është realizuar. 
 

 

 

E. MASA PËR ELIMINIMIN E EFEKTEVE NEGATIVE TË KONSTATUARA NË 

ADMINISTRIMIN E FONDEVE PUBLIKE DHE PËR MENAXHIMIN ME 

EKONOMICITET, EFICENCE DHE EFEKTIVITET TË FONDEVE PUBLIKE 
 

1-12. Gjetje nga auditimi: Nga auditimin e 15 procedurave me vlerë kontrate 1,193,386 mijë 

lekë, janë konstatuar me shkelje të akteve ligjore/nënligjore të LPP 12 procedura me vlerë 

kontrate 1,186,070 mijë lekë ose 99 % e vlerës së kontratave të lidhura, në të cilat ofertat 

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

kualifikuese të DT, me pasojë përdorimin me paligjshmëri të fondeve publike për vlerën 

1,186,070 mijë lekë, respektivisht:  

1- Nga auditimi i procedurës së prokurimit me objekt: “Blerje karburant për nevojat e Bashkisë 

Poliçan” Viti 2018, me fond limit 2,100 mijë lekë, me fitues OE “K” Shpk me vlerë të ofertës 

2,100 mijë lekë dhe marzh fitimi10.6%, ku ka rezultuar se KVO ka vlerësuar dhe shpallur 

fituesin në kushtet e mos plotësimit të kërkesave për kualifikim të DT, me pasojë përdorimin 

me paligjshmëri të fondeve publike për vlerën 2,100 mijë lekë.  

2.Nga auditimi i procedurës së prokurimit me objekt: “Ndërtimi i rrjetit shpërndarës i 

furnizimit me ujë të qytetit tëPoliçanit, rikonstruksioni i stacionit të pompimit dhe linjës së 

dërgimit”, Bashkia Poliçan, Viti 2018, me fond limit 78,570 mijë lekë, me fitues OE “K K” 

Shpk me vlerë të ofertës 69,408 mijë lekë pa TVSH, ku ka rezultuar se në aplikimin e kritereve 
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në DT, janë të ekzagjeruara dhe të paargumentuara, KVO ka vlerësuar dhe shpallur fituesin në 

kushtet e mos plotësimit të kërkesave për kualifikim të DT, me pasojë përdorimin me 

paligjshmëri të fondeve publike për vlerën 75,374 mijë lekë.  

3. Nga auditimi i procedurës së prokurimit me objekt: “Rikonstruksioni i Shkollës 9 vjeçare 

Refat Keli”, Bashkia Poliçan.Viti 2018, me fond limit 37,077 mijë lekë, me fitues OE “N. S” 

Shpk me vlerë të ofertës 37,072 mijë lekë pa TVSH, ku ka rezultuar se në aplikimin e kritereve 

në DT, janëtë ekzagjeruara dhe të paargumentuara, KVO ka vlerësuar dhe shpallur fituesin në 

kushtet e mos plotësimit të kërkesave për kualifikim të DT, me pasojë përdorimin me 

paligjshmëri të fondeve publike për vlerën 37,072 mijë lekë.  

4- Nga auditimi i procedurës së prokurimit me objekt “Krijimi i qendrave të fshatrave me 

sipërfaqe qëndrimi, pushimi, parkimi dhe lulishe, Fshati Mbrakull” Viti 2019, me fond limit 

14,582 mijë lekë, me fitues BOE “T” shpk & “E. K” shpk me vlerë të ofertës 14,520 mijë lekë, 

ku ka rezultuar se KVO ka vlerësuar dhe shpallur fituesin në kushtet e mos plotësimit të 

kërkesave për kualifikim të DT, me pasojë përdorimin me paligjshmëri të fondeve publike për 

vlerën 14,520 mijë lekë.  

5- Nga auditimi i procedurës së prokurimit me objekt “Linja e dërgimit të ujësjellësit Poliçan 

dhe rrjeti shpërndarës i fshatrave Provonik dhe Mbrakull” Viti 2020, me fond limit 249,586 

mijë lekë, me fitues BOE “G. C” Shpk & “N-S” Shpk & “Sh” Shpk me ofertë 249,496 mijë 

lekë, ku ka rezultuar se KVO ka vlerësuar dhe shpallur fituesin në kushtet e mos plotësimit të 

kërkesave për kualifikim të DT, me pasojë përdorimin me paligjshmëri të fondeve publike për 

vlerën 249,496 mijë lekë.  

6- Nga auditimi i procedurës së prokurimit me objekt “Rikualifikimi i tre lagjeve në qytetin 

Poliçan” Viti 2020, me fond limit 16,732 mijë lekë, me fitues BOE “Ar” shpk & “2 F” shpk 

me ofertë 16,656 mijë lekë, ku ka rezultuar se KVO ka vlerësuar dhe shpallur fituesin në kushtet 

e mos plotësimit të kërkesave për kualifikim të DT, me pasojë përdorimin me paligjshmëri të 

fondeve publike për vlerën 16,656 mijë lekë.  

7- Nga auditimi i procedurës së prokurimit me objekt “Shpenzime për shërbime dezinfektimi 

për objektet në pronësi të Bashkisë Poliçan për luftimin e pandemisë” Viti 2020, me fond limit 

1,666 mijë lekë, me fitues Xh. Gj. p.f me ofertë 1,633 mijë lekë, ku ka rezultuar se KVO ka 

vlerësuar dhe shpallur fituesin në kushtet e mos plotësimit të kërkesave për kualifikim të DT, 

me pasojë përdorimin me paligjshmëri të fondeve publike për vlerën 1,633 mijë lekë.  

8- Nga auditimi i procedurës së prokurimit me objekt “Mbikqyrja e punimeve për objektin linja 

e dërgimi të ujësjellësit Poliçan dhe rrjeti shpërndarës i fshatrave Pronovik dhe Mbrakull” Viti 

2020, me fond limit 3,317 mijë lekë, me fitues BOE “A. K” shpk & “H & S ” shpk me ofertë 

2,956 mijë lekë, ku ka rezultuar se KVO ka vlerësuar dhe shpallur fituesin në kushtet e mos 

plotësimit të kërkesave për kualifikim të DT, me pasojë përdorimin me paligjshmëri të fondeve 

publike për vlerën 2,956 mijë lekë.  

9-Nga auditimi i procedurës së prokurimit me objekt “Shpenzime për blerje karburanti për 

Bashkinë Poliçan” Viti 2020, me fond limit 2,666 mijë lekë, me fitues OE “K” shpk me ofertë 

2,666 mijë lekë dhe marzh fitimi 12.4%, ku ka rezultuar se KVO ka vlerësuar dhe shpallur 

fituesin në kushtet e mos plotësimit të kërkesave për kualifikim të DT, me pasojë përdorimin 

me paligjshmëri të fondeve publike për vlerën 2,666 mijë lekë.  

10- Nga audiatimi i procedurës së prokurimit me objekt “Shpenzime për blerje karburanti dhe 

vaji për mjetet e Bashkisë Poliçan, mjetet e MZSH-së dhe kaldajën e shkollës “R K” Poliçan 

për vitin 2021”, me fond limit 3,883 mijë lekë, me fitues OE “K” Shpk me ofertë 3,883 mijë 

lekë dhe marzh fitimi 13.4%, ku ka rezultuar se KVO ka vlerësuar dhe shpallur fituesin në 

kushtet e mos plotësimit të kërkesave për kualifikim të DT, me pasojë përdorimin me 

paligjshmëri të fondeve publike për vlerën 3,883 mijë lekë.  

11. Nga auditimi i procedurës së prokurimit me objekt: “Furnizimi me ujë i fshatrave Vërtop. 

Bregas, Fushë-Peshtan dhe Vodicë”, Bashkia Poliçan.Viti 2021, me fond limit 700,000 mijë 
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lekë, me fitues OE “G” Shpk me vlerë të ofertës 696,434 mijë lekë pa TVSH, ku ka rezultuar 

se në aplikimin e kritereve në DT, janë të ekzagjeruara dhe të paargumentuara, me pasojë 

përdorimin me paligjshmëri të fondeve publike për vlerën 696,434 mijë lekë.  

12. Nga auditimi i procedurës së prokurimit me objekt: “Shpenzime për shërbimin e pastrimit, 

gjelbërimit, dekorit dhe mirëmbajtjes së varrezave”, Bashkia Poliçan.Viti 2021, me fond limit 

83,297 mijë lekë, me fitues OE “C C” Shpk me vlerë të ofertës 83,280 mijë lekë pa TVSH, ku 

ka rezultuar se në përllogaritjen e fondit limit dhe aplikimin e kritereve në DT, janë të 

paargumentuara, me pasojë përdorimin me paligjshmëri të fondeve publike për vlerën 83,280 

mijë lekë.  
Veprimet e mësipërme janë në kundërshtim me ligjin nr. 9643, datë 20.11.2006, “Për 

prokurimin publik”, i ndryshuar, neni 1 “Objekti dhe qëllimi” pika 2, shkronja (a), (b), (d) dhe 

(dh), neni 2 “Parimet e përzgjedhjes” shkronja (a), (b) dhe (c), nenin 46 “Kualifikimi i 

ofertuesve” pika 1, dhe nenin 55 “Shqyrtimi i ofertave” pika 3. 

1.1-12.1 Rekomandim: Kryetari i Bashkisë Poliçan, të analizojë dhe të nxjerrë përgjegjësitë 

për kualifikimin e ofertave ekonomike të cilat nuk plotësojnë kriteret e kërkesave kualifikuese 

të DST, me pasojë përdorimin me paligjshmëri i fondeve publike për vlerën 1,186,070 lekë pa 

TVSH. Të konsiderojë faktin se kualifikimi i operatorëve ekonomikë të cilët nuk plotësojnë 

kriteret e DST, përveçse është shkelje e kuadrit rregullator në fuqi, përbën edhe risk real për 

shpenzimet e njësisë publike, pasi këta operatorë për shkak të mangësive nuk japin siguri për 

kryerjen me sukses dhe cilësi të kushteve të kontratës. 

-Për këtë masërezulton se është pranuar plotësisht për zbatim dhe janë marrë masat  për 

punonjësit e prekur nga procedurat e prokurimit.  

Ky rekomandim është realizuar. 

 

F. MASAT DISIPLINORE  

KLSH mbështetur në ligjin nr. 154/2014, datë 27.11.2014 “Për organizimin dhe funksionimin 

e Kontrollit të Lartë të Shtetit”, neni 15 germat b, c dhe ç, ligjin nr. 152/2013 “Për nëpunësin 

civil”, i ndryshuar, neni 59 “Kompetenca dhe procedura për masat disiplinore”, pika 1 dhe pika 

4 germa b, VKM-në nr. 115, datë 05.03.2014 “Për përcaktimin e procedurës disiplinore dhe të 

rregullave për krijimin, përbërjen e vendimmarrjen në komisionin disiplinor në shërbimin civil, 

ligjin nr. 7961, datë 12.07.1996 “Kodi i punës në Republikën e Shqipërisë”, neni 37, “Masa 

disiplinore”, i rekomandon Kryetarit të Bashkisë Poliçan t’i kërkojë Komisionit Disiplinor 

pranë institucionit, që bazuar në performancën e secilit punonjës dhe shkeljeve të konstatuara 

në Raportin Përfundimtar të Auditimit të KLSH-së, të vlerësojë shkallën e përgjegjësisë për 

çdo nëpunës të adresuar dhe të sigurojë marrjen e masave disiplinore përkatëse.  

Referuar shkeljeve të konstatuara: 

-Në fushën e prokurimeve publike, në kundërshtim me ligjin nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për 

prokurimin publik”, i ndryshuar, si dhe përgjegjësitë individuale të evidentuara dhe pasqyruara 

në dokumentet e auditimit, të ligjit nr. 10279, datë 20.5.2010 “Për kundërvajtjet 

administrative”. 

-Në mos marrjen e masave për realizimin e të ardhurave nga arkëtimi i tarifave vendore, në 

kundërshtim me ligjin nr. 9632, datë 30.10.2006 “Për sistemin e taksave vendore” i ndryshuar, 

Kreut VII, nenit 35, ligjin nr. 9920 datë 19.05.2008 “Për procedurat tatimore në Republikën e 

Shqipërisë” i ndryshuar, neni 43 pika 1/1 dhe Udhëzimit nr. 24, datë 02.09.2008 i ndryshuar, 

neni 43/1.  

-Në mos marrjen e masave për uljen e borxhit tatimor duke rritur performancën në arkëtimin 

e detyrimeve për Tatim Taksat Vendore, veprime dhe mosveprime këto në kundërshtim me 

ligjin nr. 9920, datë 19.05.2008 “Për procedurat tatimore në Republikën e Shqipërisë”, i 

ndryshuar. 
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Për sa më sipër në lidhje me masat disiplinore Kryetari i Bashkisë Poliçan ka marrë vendimin 

nr. 128, administruar me shkresën nr. 2752prot, datë 10.11.2022, ka vendosur dhënien e 

masave administrative (gjobë) për 5 punonjës, si më poshtë; 
1. Z. O. D, në cilësinë e anëtarit të KVO,është penalizuar me gjobë 50,000 lekë. 

2. Zj. L. Xh, në cilësinë e anëtarit të KVO,është penalizuar me gjobë 50,000 lekë. 

3. Zj. B. K, në cilësinë e anëtarit të KVO,është penalizuar me gjobë 50,000 lekë. 

4. Zj. D. Z, në cilësinë e anëtarit të hartimit të kritereve të kualifikimit, të cilat duhet të 

kenë lidhje dhe të jenë proporcionale me objektin e kontratës, është penalizuar me gjobë 

30,000 lekë. 

5. Z. F. A, në cilësinë e anëtarit të hartimit të kritereve të kualifikimit, të cilat duhet të 

kenë lidhje dhe të jenë proporcionale me objektin e kontratës, është penalizuar me gjobë 

30,000 lekë. 

Gjithashtu në vendimin e Kryetarit të Bashkisë janë dhënë dhe masat disiplinore “Pezullim 

nga e drejta e ngritjes në detyrë, përfshirë rritjen në shkallën e pagesës për një periudhë një 

vit”për 6 punonjësit si më poshtë; 
1. Zj. P. B, me detyrë specialiste e tatim taksave. 

2. Zj. M. K, në cilësinë e specialiste finance. 

3. Zj. O. N, në cilësinë e specialiste mjedisi. 

4. Zj. A. C, në cilësinë e Drejtorit të tatim taksave. 

5. Z. K. K, në cilësinë e Specialist i tatim taksave. 

6. Znj. C. B, në cilësinë e ndihmës specialist. 

Ky rekomandim është realizuar. 

Për sa më sipër, veprimet dhe mosveprimet janë në mospërputhje me ligjin nr. 

154/2014, datë 27.11.2014 “Për organizimin dhe funksionimin e Kontrollit të Lartë të Shtetit”, 

neni 15 “Të drejtat dhe detyrat e KLSH-së” dhe neni 30 “Rekomandimet e KLSH-

së dhe ecuria e zbatimit”. 

 

Konkluzion: Raporti përfundimtar dhe rekomandimet janë dërguar në Bashkinë Poliçan me 

shkresën nr. me shkresën nr. 871/8 prot.,datë 30.12.2021. 

 - Është hartuar program masash është dërguar në KLSH me shkresën nr.1754/52, datë 

10.06.2022, ku është përcaktuar struktura ose punonjësi përgjegjës për zbatimin e 

rekomandimit si dhe janë shprehur mbi pranimin e plotë e të gjithë rekomandimeve.   

- Nga Bashkia Poliçan është dërguar raporti mbi realizimin e zbatimit të rekomandimeve me 

shkresën nr. 1754/54, datë 10.12.2022, përtej afatit 6-mujor dhe jo në përputhje me 

përcaktimet e ligjitfunksional për KLSh-ës në kundërshtim menë pikën nr. 2, neni 30, të ligjit 

nr. 154, datë 27.11.2014 “Për organizimin dhe funksionimin e Kontrollit të Lartë të Shtetit”, e 

cila citon: “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”. 

Nga auditimi mbi zbatimin e rekomandimeve të lëna nga auditimi i mëparshëm u konstatua se, 

Bashkia Poliçan nuk ka zbatuar plotësisht rekomandimet e lëna nga Kontrolli i Lartë i Shtetit, 

sipas Raportit Përfundimtar të Auditimit dhe anekseve përkatëse, përcjellë nga KLSH me 

shkresën nr. 871/8 prot.,datë 30.12.2021 për zbatimin e rekomandimeve, pasi nuk ka ndjekur 

të gjitha procedurat e duhura administrative e ligjore për përmirësimin e gjendjes, e 

konkretisht: 

-Nga 27 Masa Organizative të rekomanduara, janë pranuar plotësisht për zbatim, 27 Masa 

Organizative, janë realizuar 10 masa, janë në proces 11 masa, janë zbatuar pjesërisht 2 masa 

dhe nuk janë zbatuar 4 masa.  

-Nga 4 masa për uljen e borxhit tatimor për të rritur performancën në arkëtimin e detyrimeve 

për tatim taksat vendore, përfshirë dhe detyrimet nga qiradhënia rezulton se janë pranuar 
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plotësisht për zbatim, dy masa janë realizuar pjesërisht, dhe dy masa janë në proces 

realizimi. 

-Nga 3 masa shpërblim dëmi rezulton se janë pranuar këto masa, janë njoftuar të tre subjektet 

nga të cilat një prej subjekteve ka arkëtuar shumën e kërkuar prej 228,833 lekë dhe dy të tjerë 

janë ende në proces pasi nuk ka asnjë dokument për arkëtimin e tyre në shumën 714,450 lekë. 

Pra një masë është realizuar dhe dy masa janë ende në proces. 
-Nga 1 masë për eliminimin e efekteve negative të konstatuara në administrimin e fondeve 

publike dhe për menaxhimin me ekonomicitet, eficence dhe efektivitet të fondeve publike 

rezulton se është pranuar dhe janë marrë masat për punonjësit e prekur nga procedurat e 

prokurimit, pra është realizuar. 

-Për rekomandimin në lidhje me marrjen e masave disiplinore në kompetencë të Bashkisë 

Poliçan: Ky rekomandim rezulton i pranuar dhe i realizuar. 
 

Titulli gjetjes:Mbi nivelin e zbatimit të rekomamdimeve të lëna në auditimin e mëparshëm 

Situata: 
Nga auditimi mbi zbatimin e rekomandimeve të lëna nga auditimi i mëparshëm u konstatua 

se: 

- Është hartuar program masash është dërguar në KLSH me shkresën nr.1754/52, 

datë 10.06.2022, ku është përcaktuar struktura ose punonjësi përgjegjës për zbatimin 

e rekomandimit si dhe janë shprehur mbi pranimin e plotë e të gjithë 

rekomandimeve.Nga Bashkia Poliçan është dërguar raporti mbi realizimin e zbatimit 

të rekomandimeve me shkresën nr. 1754/54, datë 10.12.2022, përtej afatit 6-mujor. 

- Bashkia Poliçan nuk ka zbatuar plotësisht rekomandimet e lëna nga Kontrolli i 

Lartë i Shtetit, sipas Raportit Përfundimtar të Auditimit dhe anekseve përkatëse, 

përcjellë nga KLSH me shkresën nr. 871/8 prot.,datë 30.12.2021, pasi nuk ka 

ndjekur të gjitha procedurat e duhura administrative e ligjore 

për përmirësimin e gjendjes, e konkretisht: 

-Nga 27 Masa Organizative të rekomanduara, janë pranuar plotësisht për zbatim, 

27 Masa Organizative, janë realizuar 10 masa, janë në proces 11 masa, janë zbatuar 

pjesërisht 2 masa dhe nuk janëzbatuar 4 masa.  

-Nga 4 masa për uljen e borxhit tatimor për të rritur performancën në arkëtimin e 

detyrimeve për tatim taksat vendore, përfshirë dhe detyrimet nga qiradhënia rezulton 

se janë pranuar plotësisht për zbatim, dy masa janë realizuar pjesërisht, dhe dy 

masa janë në proces realizimi. 

-Nga 3 masa shpërblim dëmi rezulton se janë pranuar këto masa, janë njoftuar të 

tre subjektet nga të cilat një prej subjekteve ka arkëtuar shumën e kërkuar prej 

228,833 lekë dhe dy të tjerë janë ende në proces pasi nuk ka asnjë dokument për 

arkëtimin e tyre në shumën 714,450 lekë. Pra një masë është realizuar dhe dy 

masa janë ende në proces. 
-Nga 1 masë për eliminimin e efekteve negative të konstatuara në administrimin 

e fondeve publike dhe për menaxhimin me ekonomicitet, eficence dhe efektivitet të 

fondeve publike rezulton se është pranuar dhe janë marrë masat  për punonjësit e 

prekur nga procedurat e prokurimit, pra është realizuar. 

-Për rekomandimin në lidhje me marrjen e masave disiplinore në kompetencë 

të Bashkisë Poliçan: Ky rekomandim rezulton i pranuar dhe i realizuar. 

 

Kriteri: 
Ligji nr.1542014, datë 27.11.2014 “Për organizimin dhe funksionimin e Kontrollit 

të Lartë të Shtetit” neni 15 gërma j; Ligji nr.139/2015 “Për Vetëqeverisjen vendore”. 
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Impakti: 

Ndikon në rritjen e efektivitetit të shërbimeve institucionale në dobi të komunitetit  

dhe në të ardhurat e buxhetit të Bashkisë Poliçan.  

Shkaku: 
Mos ndjekja e gjitha procedurave nga ana e njësive përgjegjëse, për të bërë të mundur 

zbatimin e të gjithë rekomandimeve.  
 

Rëndësia:I mesëm. 
 

Për këtë rekomandojmë: 
Për sa sipër në mbështetje  të shkronjave (a) dhe (b) e nenit 15 “Të drejtat dhe detyrat e KLSH-

së”, të ligjit nr. 154/2014 datë 27.11.2014 “Për organizimin dhe funksionimin e Kontrollin e 

Lartë të Shtetit”, rikërkohet marrja e masave për zbatimin e 11 rekomandimeve të cilat janë 

konsideruar në proces zbatimi, 2 rekomandime të zbatuara pjesërisht dhe 4 rekomandimetë pa 

zbatuara.  

Përsa më sipër, bazuar dhe në planin e punës ngarkohen me përgjegjësi: z.A. Z. në 

funksionin e Kryetarit të Bashkisë Poliçan, zj.F. H. me detyrë specialiste e Financës, zj.D. Z. 

me detyrë Drejtore e Drejtorisë Juridike, zj.A. C. me detyrë Drejtore e Tatim Taksave, z. F. A. 

me detyrë Drejtor i Drejtorisë së Planifikimit të Territorit dhe z. M. B. me detyrë Inspektor i 

IMTV. 

 

III. 2.2.1 Auditim mbi menaxhimin financiar, kontrollin dhe auditin e brendshëm. 

Identifikimi dhe vlerësimi i nivelit të implementimit të komponentëve të MFK: Mjedisi i 

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

Monitorimi. Saktësia e deklaratës vjetore dhe raporti përkatës për cilësinë dhe gjendjen e 

sistemeve të kontrollit të brendshëm në njësinë publike. 

Në zbatim të auditimit, u kërkua dokumentacioni i mëposhtëm: 

1. Baza rregullatore mbi të cilën ushtron funksionet e saj Bashkia e Poliçan : Rregullorja 

e brendshme e miratuar, Manuali i Proceseve të Punës, Kodi i Etikës, Manuali i 

Parandalimit të Konfliktit të Interesit etj.  

2. Strukturën organizative dhe organigramën e institucionit me ndryshimet për vitet objekt 

auditimi; dhe nëse ka pasur ndryshime në strukturë, a është reflektuar edhe në 

rregullore; 

3. Shkresat e përcaktimit të NA dhe NZ në përputhje me kërkesat e ligjit nr. 10296, datë 

08.07.2010 “Për menaxhimin financiar dhe kontrollin”, ligjin “Për menaxhimin e 

sistemit buxhetor në RSH”, si dhe ligjin nr. 139/2015 “Për vetëqeverisjen vendore”; 

4. Shkresat për krijimin e grupeve të menaxhimit strategjik [GMS] dhe ekipeve te 

menaxhimit të programeve [EMP]; 

5. Trajnimet e stafit si dhe planifikimet për trajnime të tyre në një vit; 

6. Regjistrin e riskut. 

7. Raportet e monitorimit ku përfshihen edhe Deklarata e cilësisë dhe Pyetësori i 

vetëvlerësimit; 

8. Plotësimi i pyetësorëve të KLSH për Bashkinë e Poliçan.  

 

Ky auditim u krye në zbatim të ligjit nr.10296, datë 08.07.2010, “Për menaxhimin financiar 

dhe kontrollin”, ndryshuar, si aktet ligjore e nënligjore dalë në zbatim të tij, për të vlerësuar 

nësesistemi i drejtimit, politikat, procedurat, veprimtaritë dhe kontrollet, kanë ndikuar që 

planifikimi dhe përdorimi i burimeve financiare, kanë bërë të mundur ofrimin me efikasitet dhe 

efektshmëri të shërbimeve publike, si dhe ka ndikuar në adresimin e risqeve, për të dhënë 

garanci të mjaftueshme se objektivat e njësisë publike do të arrihen nëpërmjet: 

- pajtueshmërisë me legjislacionin dhe me aktet e brendshme e kontratat;  
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- informacioneve operative e financiare të besueshme e të plota;  

- mbrojtjes së informacionit e të aktiveve.  

Mbështetur në vetëvlerësimin e bërë nga ana e Bashkisë Poliçan si dhe referuar përgjigjeve të 

pyetësorit, më poshtë rendisim punën e bërë nga ky institucion, si dhe mangësitë e konstatuara 

në plotësimin e kërkesave që kërkojnë komponentët në drejtim të funksionimit me 

përgjegjshmëri menaxheriale, realizimit të objektivave të institucionit dhe përdorimit me 

efektivitet të fondeve të tij.Në lidhje me vlerësimin e komponentëve të menaxhimit financiar 

dhe kontrollit rezultoi se: 

 

I. Komponenti “Mjedisi i kontrollit”: 
Në lidhje me parimin 1 “Angazhimin për integritet dhe vlerat etike” 

- Bashkia Poliçan ka Kod të Etikës Nr.16 Datë 29.01.2021, por edhe në nenet 25 dhe 26 të 

Rregullores së Brendshme, janë përfshirë  rregulla të etikës, në të cilat përcaktohen parimet që 

duhet të respektojë çdo punonjës në punën e tij, si dhe rastet e konfliktit të interesit për zbatim 

nga stafi i punonjësve të bashkisë gjatë veprimtarisë në këtë institucion. Njohja e stafit me 

rregulloret dhe bazën ligjore në fuqi kryhet në mënyrë manuale dhe elektronike sipas fushës 

dhe strukturave përkatëse nga Drejtoria e Burimeve Njerëzore, por nuk ka trajnime për këto 

raste. 

- Për procedurat e sinjalizimit të rasteve të parregullsive, mashtrimeve, të veprimeve 

korruptive, janë hartuar rregullore, ku një rregullore me Nr.4 datë 12.01.2021 “Për hetimin 

administrativ të sinjalizimit dhe mbrojtjen e konfidencialitetit në Bashkinë Poliçan” dhe me 

Nr.5 datë 12.01.2021 “Rregullore për hetimin administrativ të kërkesës së sinjalizuesit për 

mbrojtjen nga hakmarrja në Bashkinë Polican”. Në Rregulloren e Brendshme në nenin 27 janë 

përcaktuar veprimet që parandalohen,të gjitha detyrimet dhe normat e sjelljes, ndërsa për 

ndëshkimin e rasteve ndiqen procedurat e masave disiplinore të parashikuara në legjislacionin 

për Shërbimin Civil dhe Kodin e Punës. Për çdo vit është hartuar raporti i Njësisë përgjegjëse 

për sinjalizimin dhe mbrojtjen e sinjalizuesve, në datë 12.01.2022,  është dërguar pranë 

Inspektoriatit të Lartë të Deklarimit të Kontrollit të Pasurisë dhe Konfliktit të interesave 

(ILDKPKI). Nga testimi rezultoi se nuk ka patur raste të raportuara të shkeljeve të kodit etik. 

Nuk ka programe të trajnimit nga ana e Bashkisë Poliçan për integritetin dhe sjelljen, por në 

vitin 2021, punonjës të Bashkisë Poliçan kanë marrë pjesë në trajnime të organizuara për 

Sinjalizimin dhe Mbrojtjen e Sinjalizuesve.  

- Ankesat nga jashtë mund të depozitohen zyrtarisht pranë institucionit( zyrën e marrëdhënieve 

me publikun), duke iu adresuar Kryetarit të Bashkisë dhe përgjigja kthehet nga zyrat përkatëse. 

Kjo procedurë është përcaktuar në nenin 20 të Rregullores së Brendshme. 

-Ka proces vlerësimi për punonjësit që kanë lidhur marrëdhëniet e punës në bazë të shërbimit 

civil sipas formularit tip dhe një herë në 6 muaj. 

Në lidhje me parimin 2 “Titullari demonstron pavarësi dhe përgjegjshmëri në ushtrimin e 

përgjegjësisë për mbikëqyrje” 

-Procedurat e institucionit për ushtrimin e përgjegjësive mbikëqyrëse, që përcaktojnë rolin dhe 

fushëveprimin e NA dhe të stafit menaxherial janë përcaktuar që në rregulloren e brendshme 

dhe veprohet në bazë tij.  

- Nga Drejtoritë dhe Sektorët janë hartuar planet vjetore dhe mujore të punës dhe raportet 

vjetore të analizës së veprimtarisë drejtuar Titullarit (NA) dhe Këshillit Bashkiak lidhur me 

realizimin e objektivave të miratuara sipas programeve. Në Rregulloren e Brendshme, në 

detyrat dhe përgjegjësitë e të gjitha niveleve janë përcaktuar mënyra e raportimi i realizimit të 

planeve mujore nga Drejtorët në Aparatin e Bashkisë, Administratorët e NJA si dhe Drejtorët 

e Njësive të Varësisë drejtuar Nënkryetarëve të bashkisë sipas fushave që ato mbulojnë. Për 

çdo mbledhje të titullarit me stafin për ushtrimin e përgjegjësive mbikëqyrëse janë mbajtur 

procesverbale. 
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-Ka raporte monitorimi periodik dhe vjetor për buxhetin vjetor pranë Këshillit Bashkiak dhe 

NA si dhe në MFE. 

-Mungojnë raportet mbi mangësitë në sistemin e kontrollit të brendshëm të njësisë publike, për 

pasojë nuk ka as një plan menaxhimi për veprime korrigjuese, kur shfaqen mangësi në sistemin 

e kontrollit të brendshëm. Ndërsa nga UK sha Poliçan, Bashkia merr raportime ne lidhje me 

vendim-marrjen këshillit drejtues dhe raportime gjashtëmujore për performancën financiare 

pasi bashkia është aksionari kryesor. 

- Titullari merr opinione për përformancën e institucionit dhe funksionimin e sistemeve të 

kontrollit të brendshëm nga institucione të pavarura si KLSH nëpërmjet raporteve të auditimit, 

nga Auditi i Brendshëm nëpërmjet veprimtarisë audituese, Njësia e Harmonizimit në MFE si 

dhe nga Projekti i Bashkive të Forta. 

-Këshilli bashkiak me kompetencat e tij nëpërmjet vendim-marrjes ushtron përgjegjësitë e 

mbikëqyrjes dhe kontrollit të veprimtarisë së bashkisë. 

Në lidhje me parimin 3 “Titullari /NA krijon strukturat organizative, linjat e raportimit, 

autoritetet dhe përgjegjësitë” 

- Është hartuar Rregullorja e Brendshme e organizimit dhe funksionimit të Bashkisë Poliçan 

me Vendimin e Kryetarit nr.15 datë 29.01.2021. 

- Është hartuar dhe miratuar deklarata e misionit dhe dokumenti i PBA, por këto nuk janë 

përfshirë në rregulloren e brendshme. Në dokumentet e PBA-ve ka miratuar strategjinë me 

objektivat dhe prioritetet strategjike në përputhje me ligjin organik të buxhetit, si dhe plan 

veprimet e menaxhimit të financave, të cilat janë dërguar pranë MFE me shkresat përkatëse.  

- Sipas kontakteve të bëra me menaxhimin dhe pyetësorëve, në hartimin e PBA-së, konfirmohet 

se kane marrë pjesë drejtorët e drejtorive dhe të sektorëve (menaxherët e programeve), për të 

cilat janë mbajtur procesverbale të takimeve të tyre, apo procesverbale të takimeve me grupet 

e interesit, si dhe për dëgjesat me publikun.  

- Mënyra e informimit të stafit punonjës me rregulloren e brendshme, është kryer me metodën 

shkresore dhe elektronike, por nuk ka urdhër të veçantë të Kryetarit së Bashkisë.  

- Rregullorja e brendshme i përgjigjet dhe përputhet deri njëfarë mase me ndryshimet e 

strukturave organike, pasi për ndonjë funksion të ndryshuar apo të shtuar pranë Drejtorive. 

- Është hartuar plan i veprimit për menaxhimin financiar për periudhën e auditimit 2021 për 

monitorimin dhe arritjen e objektivave, në të cilin përfshihen, aktivitetet, plan veprimet për 

arritjen e qëllimeve strategjike, duke përcaktuar dhe afatet përkatëse dhe sektorët me personat 

përgjegjës.  

- Për periudhën objekt auditimi është miratuar struktura organizative në përputhje me 

madhësinë dhe aktivitetet e Bashkisë. Organograma e Bashkisë Poliçan është e ndërtuar në 

mënyrë të tillë që, 2 nën/Kryetarët dhe 4 drejtuesit e Drejtorive kryesore bashkë me 2 

Administratorët e NJA e 2 Titullarët e institucioneve të varësisë varen direkt nga Kryetari, ku 

dhe llogaridhënia është direkt tek Kryetari i Bashkisë në linjë horizontale, ndërsa nga niveli më 

i ulët specialist, përgjegjës sektori e specialistët llogaridhënia ështënë linjë vertikale. Strukturat 

organike sipas viteve janë:  

Për vitin 2021 me Vendim të Kryetarit nr. 01 datë 12.01.2021“Për përcaktimin e pozicioneve 

të punës në administratën e Bashkisë Poliçan, Njësive Administrative dhe funksioneve të 

deleguara për vitin 2021” me 260 punonjës të miratuar dhe strukturë: Kabineti, 6 Drejtori, 13 

Sektorë dhe 2 NJA. 

- Në Rregulloren e Brendshme janë përfshirë baza ligjore, që i përket gjithë fushave të 

veprimtarisë saj. Për çdo Drejtori janë përcaktuar detyrat dhe përgjegjësitë sipas hierarkisë në 

nivel drejtori, përgjegjës sektori dhe specialist, por nuk janë përcaktuar objektivat për secilën 

drejtori sipas funksioneve që ato mbulojnë. Po kështu edhe  në dosjet e personelit janë vendosur 

përshkrimet e punës për çdo pozicion, kurse objektivat për secilin punonjës janë të pasqyruara 

në vlerësimet e punës. 
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- Bashkia Poliçan ka linkun dhe faqen e saj zyrtare në internet në të cilën janë paraqitur 

dokumentet e rëndësishme dhe informacione për njësi vendore.  

- Vlerësimin e punës së strukturës organike, bashkia e kryen nëpërmjet plotësimit të 

vetëvlerësimit, nëpërmjet raporteve të auditimit, të cilat në fakt janë të përputhshmërisë dhe 

nuk ka raporte performance. 

Në lidhje me parimin 4 “Njësia publike demonstron angazhimin në realizimin e 

kompetencave” 

- Janë hartuar përshkrimet e punës për çdo pozicion pune dhe janë rishikuar për çdo vit. Janë 

kryer vlerësimet periodike të rezultateve individuale në punë të punonjësve sipas nënndarjeve 

dhe fushave përkatëse.  

- Procedurat e rekrutimit bëhen sipas nevojave që dalin gjatë vitit, por nuk ka plan vjetor të 

rekrutimit. Në 3 raste të testuara të rekrutimit rezultoi se ishin kryer procedurat në përputhje 

me ligjin për Shërbimin Civil. Për çdo punonjës të rekrutuar krijohet dosja personale, e cila 

përmbantë dhënat për marrëdhëniet e punës, arsimin,rekrutimin, kualifikimin, trajnimin.masat 

disiplinore, të dhëna për vlerësimin periodik të rezultateveindividuale në punë. Dokumentet 

përkatës që vërteton pohimin e bërë si: çertifikata e gjendjes familjare; diploma e shkollës së 

lartë, lista e notave; çertifikatat ose diplomat e kualifikimeve ose të specializimeve; dëshmi të 

gjuhëve të huaja, të tjera. 

- Mungon një program strategjik dhe vjetor i trajnimit dhe zhvillimit të stafit e për rrjedhojë 

nuk ka një buxhet të planifikuar për trajnime, pra nga vetë Bashkia nuk ka organizime dhe 

realizime trajnimesh për fusha të ndryshme. Gjithashtu nga Bashkia Poliçan nuk është hartuar 

një tabelë me kërkesat për trajnime nga menaxherët e programeve, e cila ti dërgohej Shkollës 

Shqiptare të Administratës Publike apo në institucione të tjera jashtë bashkisë (Organizata, 

Agjenci sipas fushave të ndryshme) për trajnimin e stafit me qëllim ngritjen profesionale sipas 

nevojave. (mungojne të dhënat për trajnime jashtë institucionit). 

-Për Bashkinë nëpunësi autorizues është Kryetari i Bashkisë, i cili është menaxher i vetëm si 

përgjegjës për zhvillimin dhe menaxhimin e çdo programi buxhetor. Në kuptimin e filozofisë 

së menaxhimit dhe stilit të vepruarit nga menaxheri i njësisë në njësi veprohet në bazë të 

detyrave të caktuara në rregullore dhe kërkesa e llogarisë organizohet sipas hierarkisë së 

organigramës të përcaktuar, duke realizuar mbikëqyrjen e punonjësve për kryerjen e detyrave. 

Përsa i përket politikave dhe praktikave të ndjekura për menaxhimin e burimeve njerëzore në 

rregullore janë përcaktuar detyrat sipas Drejtorive dhe Sektorëve dhe linjat e raportimit.Në datë 

24.12.2020 është miratuar nga Këshilli Bashkiak "Buxheti për vitin 2021" dhe Programi 

Buxhetor Afatmesëm 2021-2023. NA për vitin 2021 ka nxjerrë Urdhërin e ngritjes së GMS 

dhe të Ekipeve të Menaxhimit të Programeve nr.17, datë 20.01.2020. 

- Nëpunësi zbatues për zbatimin e programit buxhetor është përcaktuar në përputhje me ligjin, 

ka arsimimin dhe profesionalizmin të përshtatur me pozicionin si Drejtor i Drejtorisë së 

Financës dhe Buxhetit.  

Në lidhje me parimin 5 “Njësia Publike vepron në përputhje me përgjegjshmërinë 

menaxheriale” 

Në Rregulloren e Brendshme është parashikuar “funksionet/detyrat që delegohen” në zbatim 

të ligjit 44/2015 “Kodi i Procedurave Administrative” si dhe nga verifikimi i dokumentacionit 

të dalë nga protokolli i institucionit rezulton se për periudhën objekt auditimi ka patur 

Urdhëresa për delegime detyrash. 

- Në zbatim të ligjit organik të buxhetit, të ligjit nr.10296, datë 08.07.2019 “Për menaxhimin 

financiar dhe kontrollin” dhe udhëzimit të MFE nr.23, datë 30.07.2018 “Për procedurat 

standarte për përgatitjen e PBA të njësive të Qeverisjes Vendore” Titullari i Bashkisë ka nxjerrë 

urdhra për ngritjen e GMS: 
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Për vitin 2021 për hartimin e PBA 2021-2023 është ngritur Grupi i Menaxhimit Strategjik me 

10 anëtarë dhe Ekipet e Menaxhimit të Programeve për 6 programe buxhetore me Urdhër të 

Kryetarit të Bashkisë nr.17, datë 20.01.2020. 
Në rregulloren e Brendshme nuk janë përcaktuar komisionet e përhershme, të përkohshme dhe 
strukturat konsultative të Bashkisë, duke përfshirë dhe Grupin e Menaxhimit Strategjik (GMS), 
për të cilin nuk përcaktuar detyrat dhe përgjegjësitëe tij: 
Nga verifikimi rezulton se GSM nuk ka kryer detyrat si: 

- Nuk ka vendosur rregullat të monitorimit të sistemit të brendshëm të kontrollit financiar 
- Nuk ka dokument që vërteton se ka ndjekur realizimin e objektivave të veprimtarisë së 
Bashkisë, dhe merr vendime për zbutjen e ndikimit në një nivel të pranueshëm dhe mënjanimin 
e riskut. Nuk janë  dokumentuar takimet dhe mbledhjet e anëtarëve të GMS për hartimin e 
planit strategjik dhe PBA. 
Në Udhëzimin nr.16, datë 20.07.2016 ‘Për përgjegjësitë dhe detyrat e kordinatorit të 

menaxhimit financiar dhe kontrollit dhe koordinatorit të riskut në njësitë publike’, lidhur me 

rolin e GMS në sistemin e MFK, përcaktohet se ‘GMS duhet të mblidhet të paktën 4 herë në 

vit.Vendimet duhet të regjistrohen nga sekretari dhe vihen në dispozicion të drejtimit të njësisë 

publike’. Për sa më sipër, për periudhën 2021 nuk rezulton asnjë dokumentim i mbledhjeve të 

kryera nga GMS. 
 

II. Komponenti  “Menaxhimi i Riskut” 
Në lidhje me parimin 6: “Njësia Publike specifikon objektivat si bazë për identifikimin dhe 

vlerësimin e risqeve në lidhje me këto objektiva” 

Bashkia Poliçannë hartimin e PBA-ve ka vendosur objektiva ashtu dhe në planet operacionale 

strategjike, në planet vjetore të veprimtarisë, në planifikimin e investimeve, në planet buxhetore 

vjetore, të cilat janë në përputhje me strategjitë dhe politikat sektoriale si dhe me vizionin dhe 

misionin e njësisë të përcaktuara në Planin e përgjithshëm Strategjik të Zhvillimit të Bashkisë 

Poliçan. Këto objektiva bëhen të njohura, si në stafin e bashkisë nëpërmjet shkresave drejtuara 

Drejtorive dhe duke u paraqitur bashkë me dokumentin e PBA në MFE, në këshillin Bashkiak, 

si dhe në dëgjesat me publikun.  

Në disa raste ka mospërputhje midis objektivave afatmesme (PBA) dhe objektivave të 

parashikuara në buxhetin vjetor të njësisë, por këto mospërputhje janë të vogla. 

- Mungon evidenca e niveleve të përcaktuara të tolerancës së riskut, dhe si rezultat gjatë 

monitorimit të zbatimit të Buxhetit, Bashkia nuk mund të përcaktojë nivelin e dëshiruar të 

përformancës financiare, dhe nëse janë arritur objektivat në nivelin e dëshiruar. 

Në lidhje me parimin 7: “Njësia Publike identifikon dhe analizon risqet për arritjen e 

objektivave” 

Menaxhimi i riskut përmban identifikimin, vlerësimin dhe kontrollin mbi ato ngjarje apo situata 

të mundshme, që kanë efekt të dëmshëm për përmbushjen e objektivave të njësisë publike, dhe 

kryhet për të dhënë siguri të arsyeshme se këta objektiva do të realizohen.  

Në nenin 21, pika 2 të Ligjit nr. 10296, datë 08.07.2010 “Për menaxhimin financiar dhe 

kontrollin”, të ndryshuar, përcaktohet se ‘Për t’i zbatuar veprimtaritë e menaxhimit të riskut, 

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

ndryshime thelbësore të mjedisit të riskut. Nëpunësi autorizues analizon dhe përditëson 

kontrollet që synojnë minimizimin e riskut, të paktën një herë në vit.’ Për sa më sipër, rezulton 

se Bashkia Poliçan nuk ka hartuar një strategji risku, në kundërshtim me nenin 21 të Ligjit nr. 

10296. 

Në nenin 10 të Ligjit nr. 10296, datë 08.07.2010 “Për menaxhimin financiar dhe kontrollin”, 

të ndryshuar, përcaktohet se ‘Koordinator i menaxhimit financiar dhe kontrollit dhe 

koordinator i riskut është nëpunësi autorizues i njësisë publike. Në përmbushje të përgjegjësive 

të tij, nëpunësi autorizues mund t’i delegojë disa prej detyrave të veta për koordinimin e 

menaxhimit financiar dhe kontrollin e koordinimin e riskut punonjësve, pjesë të strukturës së 
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financës.’ Nuk ka Urdhër të Titullarit për përcaktimin e koordinatorit të riskut, si dhe mungon 

Urdhri për përcaktimin e grupit të punës së riskut. 

Është hartuar regjistri i riskut, ku është bërë identifikimi dhe vlerësimi i risqeve për Drejtoritë 

përkatëse. Duke mos u përcaktuar koordinatori i riskut dhe grupi i menaxhimit të riskut si 

pasojë dhe i mungesës së veprimtarisë së tij, nuk janë identifikuar e vlerësuar të gjitha risqet e 

mundshme në të gjithë sistemet e kontrollit të brendshëm me qëllim hartimin e planeve të plota 

të veprimit për menaxhimin e riskut. 

Në raportet e Auditit të Brendshëm nuk trajtohet funksionimi i procesit të menaxhimit të riskut.  

Në lidhje me parimin 8: “Njësia Publike vlerëson mundësinë e riskut për mashtrime” 

Krahas vlerësimit  të riskut ,ky institucion nuk  ka bërë vlerësimin e riskut të mashtrimit, pasi 

nuk ekzistojnë politika dhe procedura lidhur me mashtrimin. Nuk janë hartuar evidenca të 

monitorimit të riskut nga niveli i lartë, duke mos vlerësuar në mënyrë periodike të ekspozimit 

të bashkisë ndaj veprimtarisë mashtruese, të cilat përbëjnë risk për veprimtarinë e bashkisë, në 

arritjen e objektivave dhe pengon marrjen e masave kundër mashtrimit, ryshfetit dhe 

korrupsionit. 

- Në Rregulloren e brendshme nuk janë përfshirë detyrat dhe përgjegjësitë e koordinatorit të 

riskut dhe grupit të menaxhimit të riskut, gjë që do të kishte ndihmuar në funksionimin e këtij 

komponenti të MFK në mënyrë më të plotë dhe më gjithëpërfshirëse. 

Në lidhje me parimin 9: “Njësia Publike identifikon dhe analizon ndryshimet që mund të 

ndikojnë në sistemin e kontrollit të brendshëm” 

Bashkia Poliçan në politikat dhe procedurat e veprimtarisë së saj  ka marrë vazhdimisht në 

konsideratë ndikimet e mundshme  në sistemin e kontrollit të brendshëm nga ristrukturimi apo 

riorganizimi i  këtij institucioni, apo nga ndryshimet në menaxhim, duke marrë masa për ti 

paraqitur rregullat e nevojshme në përputhje me ndryshimet në rregulloret e brendshme dhe 

duke përcaktuar detyrat në personat zëvendësues përgjegjës për realizimin e funksioneve të 

ndryshuara. 
 

III. Komponenti: “Aktivitetet e Kontrollit” 

Në lidhje me parimin 10: “Njësia publike përzgjedh dhe zhvillon aktivitete kontrolli” 

-  Në Rregulloren e Brendshme në mënyrë të përgjithshme dhe për çdo strukturë janë përcaktuar 

krahas detyrave janë identifikuar pak a shumë dhe proceset e punës. Ekzistojnë procedura të 

brendshme për proceset e punës, të cilat i referohen  edhe hartës së proceseve të punës të 

përcaktuara në dispozitat ligjore (si procedurat standarte te  zbatimit të buxhetit, të menaxhimit 

të aktiveve në sektorin publik, per arkivat, kodit të procedurave administrative,etj). 

- Angazhimet financiare miratohen në të njëjtën kohë nga NA dhe NZ, pra urdhër-shpenzimet 

konfirmohen nga NA dhe NZ.  

- Kontrolli i dokumentacionit dhe pranimi i tij para njohjes së shpenzimit në kontabilitet kryhet 

nga Drejtori i Financës dhe Buxhetit (NZ). Kontabilizimi i transaksioneve financiare kryhet 

nga Nëpunësi Zbatues/ Autorizimi i pagesës nga Kryetari i Bashkisë (NA). Struktura e 

Drejtorisë së Financës dhe Buxhetit përbëhet nga 8 punonjës, 1 drejtor, 2 përgjegjës Sektori. 

- Për prokurimet  nga NA kanë dalë urdhrat e krijimit dhe funksionimit  komisionit të llogaritjes 

së fondit limit dhe specifikimeve teknike, njësia e prokurimit, komisioni i vlerësimit të 

ofertave, komisioni i blerjeve të vogla, komisioni i pranimit të mallit. Detyrat dhe përgjegjësit 

e NjHDT dhe KVO janë parashikuar edhe kapitullin V të Rregullores së Brendshme. 

- Për çdo vit buxhetor hartohet regjistri i planit dhe realizimit të prokurimeve, i cili azhurnohet 

sa herë ka ndryshime fondesh dhe objekte prokurimesh. Ekzistojnë dosjet e procedurave të 

prokurimeve, ku gjurma e auditimit e vërteton ekzistenca e evidencave të prokurimeve në këto 

dosje dhe evidencave financiare si urdhër-shpenzimeve të shoqëruar me dokumente autorizues, 

vërtetues dhe justifikues si kontrata, fatura, situacionet akt-marrjet në dorëzim, fletë-hyrjet etj., 

të vulosura nga dega e Thesarit, e cila konfirmohet me regjistrimin në SIFQ dhe kalimin e 
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veprimit financiar, pasi ka bërë çeljen e fondeve sipas kërkesës së institucionit, duke 

konfirmuar fondet disponibël. 

- Në Rregulloren e Brendshme neni 29 “ Punonjësi i arshivës,” përcaktohen rregullat për 

ruajtjen e dokumentacionit, ndërsa për dokumentacionin e financës nuk parashikohet  dhe 

specifikohet ndonjë rregull i veçantë, por veprohet në bazë të legjislacionit për arkivat. 

- Për menaxhimin e aktiveve veprohet në bazë të Udhëzimit nr.30 datë 27.12.2011 “Për 

menaxhimin e aktiveve në Njësitë e sektorit publik” i ndryshuar, në bazë të cilit është mbajtur 

regjistri i aktiveve, i cili përditësohet çdo vit për ndryshimet e pësuar si për shtesat dhe 

pakësimet. Aktivet afatgjata dalin në përdorim në bazë urdhër-dorëzimeve nga personi i 

autorizuar dhe për to janë hapur kartelat e zyrave dhe kartelat personale të konfirmuar nga 

përgjegjësit material. Është ndjekur kjo praktikë ligjore për të ruajtur nga përdorimi i 

paautorizuar, keqpërdorimi dhe humbjet i këtyre aktiveve.   

Në lidhje me parimin 11: “Njësia publike përzgjedh dhe zhvillon aktivitete të kontrollit të 

përgjithshme të kontrollit të teknologjisë” 

- Bashkia Poliçan nuk ka procedura të përshtatshme për të siguruar IT të ndryshme në sektorë 

të ndryshëm si dhe nuk ka plan investimesh për programet e IT. Jo cdo sistem ka procedurën e 

vet të ruajtjes së të dhënave nga ndërhyrjet e paautorizuara. Ruajtja e të dhënave bëhet në 

mënyrë shkresore dhe elektronike. 

Faqja Zyrtare e Bashkisë Poliçan në internet ka një sistem back-up. 

Nuk ka një procedurë të përshtatshme për hedhjen e të dhënave në një sistem rezervë (back-

up)apo për ruajtjen e tij, pra nuk ka një plan menaxhimi të riskut të IT për rikuperimin e të 

dhënave në raste fatkeqësish. 

Në lidhje me parimin 12: “Njësia publike vendos aktivitetet e kontrollit përmes politikave 

dhe procedurave” 

- Për aktivitetet e kontrollit janë përcaktuar përgjegjësitë si për drejtuesit dhe personelit tjetër 

të caktuar, ku përgjegjësitë janë të identifikuara në rregulloren e brendshme dhe në 

veprimtarinë e përditshme të Bashkisë, nuk ka plan-veprime të ndryshme operative për 

menaxhimin e riskut, pavarësisht se është bërë identifikimi dhe vlerësimi i riskut sipas 

aktiviteteve. 

-Në nenet 29 të rregullores së brendshme janë përcaktuar qartë dhe të ndara detyrat dhe 

përgjegjësitë e Drejtorisë së Financës dhe Buxhetit për të gjitha nivelet në të gjitha aktivitet e 

përfshira, duke eliminuar riskun që i njëjti person të mos kryejë dy detyra të njëpasnjëshme në 

4 fazat e një transaksioni financiar si hartim, miratim, zbatim, monitorim. 

-Për vlerësimin, përzgjedhjen, kostimin dhe monitorimin e investimeve, duke iu referuar 

dispozitave ligjore në fuqi merret Drejtoria e Planifikimit të Territorit, Bujqësisë, Veterinarisë 

dhe Administrimit të Pyjeve. Këto funksione janë përfshirë në detyrat dhe përgjegjësitë e këtyre 

drejtorive neni 29 të rregullores së Brendshme. 

- Ekzistojnë procedura kontrolli të integritetit të dhënave financiare, pasi nga përgjegjësit e 

kontabilitetit kryhen kontrolle dhe rregullime në lidhje me veprimet e kryera nga specialistët 

përkatës të kontabilizimeve e mbajtjen e ditarëve, hartimin e PF, rakordimet me thesarin e 

bankat e nivelit të dytë, hartimine listpagesave, urdhër-shpenzimeve e veprime të tjera, pastaj 

kontrollohen nga Drejtori. Pasqyrat Financiare konfirmohen nga NA dhe NZ.  
Nga AB ushtrohet auditim mbi kontabilitetin dhe PF. Kontabiliteti dhe hartimi i pasqyrave 

financiare kryhet në bazë të dispozitave ligjore në fuqi (pra Udhëzimit të MFE nr.8 datë 

09.08.2018 “Për hartimin e PF”). Nga Auditi i jashtëm (KLSH) jepet opinion mbi 

besueshmërinë dhe nëse pasqyrat financiare paraqesin në mënyrë të drejtë, në të gjitha aspektet 

materiale, pozitën financiare të Bashkisë në fund të vitit ushtrimor, mbi të cilat Bashkia është 

mbështetur për përgatitjen e pasqyrave financiare. 

Në kuadër të zbatimit të veprimtarisë së kontrollit, në nenin 16 të ligjit nr. 10296, datë 

08.07.2010 “Për menaxhimin financiar dhe kontrollin”, të ndryshuar përcaktohet se ‘Titullarët 
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e njësive publike miratojnë gjurmët e auditimit, për procedura që lidhen me veprimtari 

kryesore të njësisë dhe sigurojnë që të gjitha operacionet e njësisë publike dokumentohen në 

atë formë, që u mundëson audituesve të brendshëm, të jashtëm dhe autoriteteve mbikëqyrëse 

të kuptojnë mjedisin e kontrollit. Gjurma e auditimit arkivohet sipas dispozitave ligjore në 

fuqi’. Për sa më sipër, rezulton se Titullari i Bashkisë Poliçan për vitin 2021 nuk ka miratuar 

gjurmën e auditimit, në kundërshtim me nenin 16 të ligjit për MFK. 

 

 
 

IV. Komponenti: “Informimi dhe komunikimi” 

Në lidhje me parimin 13: “Njësia Publike merr,gjeneron dhe përdor informacion cilësor”. 

Drejtuesit në Bashkinë Poliçan kanë identifikuar dhe përcaktuar informacionin e kërkuar 

nëpërmjet raportimit financiar dhe operacionale, në nivelet përkatës dhe specifikat e duhura tek 

personeli i duhur. 

Sistemi i raportimit nuk ofron aq sa duhet informacion të plotë për monitorimin e progresit në 

arritjen e objektivave në tërësi të institucionit dhe të njësive të varësisë të saj. 

- Raportet e monitorimit të zbatimit të buxhetit hartohen çdo 4-mujor dhe vjetor dhe dërgohen 

në MFE. Ka raportime periodike dhe vjetore për realizimin e të ardhurave dhe shpenzimeve 

kundrejt planit fondeve dhe analiza faktoriale të paraqitura pranë menaxhimit dhe këshillit 

bashkiak. 

- Raportet për detyrimet e konstatuara, por të papaguara hartohen çdo  muaj  dhe paraqiten në 

degën e thesarit dhe çdo katër muaj në MFE. Stoku i detyrimeve të prapambetura  për vitin 2021 

është në vlerën 78,602 mijë lekë. Detyrimet dhe të drejtat janë paraqitur nëllog. e klasës 4 në 

aktiv dhe pasiv të bilancit të PF. 

-  Drejtoria e Financës dhe Buxhetit në Bashkinë Poliçan për mbajtjen e kontabilitetit operon 

me program Excel, pa e dubluar programin SIFQ. Regjistrimet apo evidentimi në SIFQ i 

transaksioneve financiare së bashku me dokumentet shoqërues kryhet nga Specialistet e 

Drejtorisë së Financës dhe Buxhetit. Në bazë të këtij programi kontabiliteti me të cilin operohet, 

është mundësuar monitorimi i shpenzimeve nga Drejtoria e Financës dhe Buxhetit dhe hartimi 

i pasqyrave financiare. Ndërsa monitorimi i të ardhurave kryhet me program Excel që e 

menaxhon Drejtoria e Tatim-Taksave. Për çdo muaj dhe vit kryhen akt-rakordimet me Degën e 

Thesarit për të ardhurat dhe shpenzimet. Të ardhurat arkëtohen nëpërmjet bankës. Për lëvizjet 

AAGJM mbahen dokumenta financiarë dhe për çdo vit kryhet inventarizimi i tyre. Për aktivet 

e amortizuara dhe pa vlerë përdorimi kryhen procedurat per nxjerrjen jashtë përdorimi në bazë 

të dispozitave ligjore në fuqi.  

Në lidhje me parimin 14: “Njësia publike përdor komunikimin e brendshëm, sistemin 

elektronik dhe shkresor” 

Në lidhje me parimin 15: “Njësia publike përdor komunikimin e jashtëm. Ka faqen e saj 

zyrtare” 

Në rregulloren e brendshme janë parashikuar mënyrat e informimit dhe komunikimit, 

qarkullimit dhe mbajtjes së dokumentacionit  brenda dhe jashtë institucionitnë nenet  15 

“Bashkëpunimi ndërmjet strukturave të administratës së Bashkisë”, neni 16 “Marrëdhëniet me 

Këshillin bashkiak”, neni 17 “ Marrëdhëniet me institucionet e tjera”, neni 18 “Marrëdhëniet 

me publikun”  neni 22 “Marrëdhëniet me Median”.  

Informacioni që sigurohet nga drejtuesit dhe përgjegjësit e sektorëve i transmetohet Titullarit 

herë pas here, i cili informohet mbi shpenzimet aktuale dhe buxhetin e planifikuar.  

Komunikimi zyrtar mes punonjësve të bashkisë realizohet me komunikim verbal e shkresor, 

gjithashtu kryhet edhe nëpërmjet sistemit elektronik përmes postës elektronike personale. Për 

mbledhjet e ndryshme të stafit drejtues dhe të menaxherëve me këshillin Bashkiak  janë mbajtur 

procesverbale. Në faqen e Bashkisë Poliçan janë të publikuar dokumentet kryesore, broshura, 

planet strategjike, raportet periodike, struktura organike, vendimet e këshillit bashkiak, 
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publikime të ndryshme e shumë të dhëna të tjera nga veprimtaria e Bashkisë. Të gjithë drejtuesit 

e programeve kanë informacion mbi miratimet e buxheteve, alokimet dhe rialokimet, që 

ndodhin gjatë vitit buxhetor si dhe realizimet në fakt të shpenzimeve. 

- Ka raporte periodike dhe publikime vjetore për përformancën e bashkisë në lidhje me 

shërbimet e ofruara publikut. 

-Nga Bashkia Poliçan kryhen konsultime me publikun dhe palët e interesit, të cilat janë të 

evidentuara në dokumentin e konsultimit publik. 

Në lidhje me komunikimin e jashtëm, Bashkia Poliçan ka një faqe zyrtare web në të cilën 

paraqiten informacione për publikun. Nga kërkimi i ndërveprimit të tij me qytetarët, 

konstatohet se në faqen web pasqyrohet programi i transparencës, sipas ligjit nr. 119/2014 ‘Për 

të drejtën e informimit’ ku në nenin 4 përcaktohet se ‘Autoriteti publik, jo më vonë se 6 muaj 

nga hyrja në fuqi e këtij ligji ose nga krijimi i tij, vë në zbatim një program institucional të 

transparencës, ku përcaktohen kategoritë e informacionit që bëhet publik pa kërkesë dhe 

mënyra e bërjes publike të këtij informacioni’. Mungon regjistri me kërkesat dhe përgjigjet e 

qytetarëve, në kundërshtim me këtë ligj ku në nenin 8 përcaktohet se ‘Autoriteti publik krijon, 

mban dhe bën publik një regjistër të posaçëm, ku pasqyrohen të gjitha kërkesat për informim 

dhe informacionet e dhëna në përgjigje të tyre. Ky regjistër përditësohet çdo 3 muaj dhe 

publikohet në faqen e internetit të autoritetit publik, si dhe në mjediset e pritjes së publikut në 

zyrat e autoritetit publik. Identiteti i kërkuesve të informacionit nuk pasqyrohet në regjistër’. 
 
 

V. Komponenti: “Monitorimi” 

Në lidhje me parimin 16: “Njësia publike përzgjedh, zhvillon dhe kryen vlerësime të 

vazhdueshme” 

- Procedurat periodike të raportimit, që rregullojnë zbatimin dhe monitorimin e objektivave në 

këtë institucion konsistojnë në planet mujore dhe vjetore të punës, analizat për aktivitetin e 

bashkisë, por mungojnë raportimet e menaxherëve për përmbushjen e objektivave mbi bazë 

impakti dhe produkti. 

- Monitorimi i progresit lidhur me arritjen objektivave  dhe analiza e shkaqeve për dështimet e 

mundshme nga ana e drejtuesve të programeve buxhetore e lidhin me monitorimin e zbatimit të 

buxhetit, dokument i cili hartohet cdo 4 muaj. Në fakt monitorimi i progresit të ngritjes e të 

zbatimit të sistemit të kontrollit të brendshëm, lidhur me arritjen objektivave ka të bëjë me 

monitorimin e veprimtarive të kontrollit para faktit dhe pas faktit në lidhje me  ligjshmërinë dhe  

rregullshmërinë, duke marrë parasysh parimet e ekonomizimit, të efiçencës e të efektivitetit. 

Për këtë fakt mungojnë raportet. 

- Bashkia monitorimin e sistemit të menaxhimit financiar dhe kontrollit e kryen nëpërmjet 

pyetësorit të vetëvlerësimit të sistemit të kontrollit të brendshëm, dokument i cili është dërguar 

çdo vit pranë Drejtorisë Përgjithshme e Harmonizimit të Menaxhimit Financiar dhe Kontrollit, 

pranë Ministrisë së Financave,  
- Për vitin 2021 me shkresën nr.prot.584, datë 25.02.2022, të cilat janë dërguar Njësisë 
Qendrore të Harmonizimit të Menaxhimit Financiar dhe Kontrollit, pranë Ministrisë së 
Financave “Deklarata për cilësinë e e sistemit të kontrollit të brendshëm të njësisë Bashkia 
Poliçan dhe raporti vjetor mbi funksionimin e sistemit të kontrollit të brendshëm”.   
Në këto dokumente të hartuara është bërë deklarimi se si ka funksionuar në parim kontrolli i 

brendshëm në lidhje me realizimin e sistemeve të aktivitetit të Bashkisë në këto drejtime 

kryesore: 

1. Vlerësimi i përformancës së Aparatit të Bashkisë nëpërmjet monitorimit. 

2. Vlerësimi i sistemit të menaxhimit financiar dhe kontrollit sipas përshkrimit në 

pyetësorin e vetëvlerësimit. Veprimtaria e sektorit të Auditit të Brendshëm në 

investigimin e drejtorive të Aparatit të Bashkisë dhe njësive vartëse. 

3. Rekomandimet të metat dhe mangësitë e gjetura. 
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4. Hartimi i plan-veprimeve për zbatimin e rekomandimeve dhe sidomos për përmirësimin 

e sistemit të kontrollit të brendshëm që përshkruhen në aktivitete e Drejtorisë së 

Financës dhe Buxhetit dhe në përshkrimin e komponentëve të MFK. 

Pjesë e Deklaratës është edhe fakti se si është realizuar ngritja dhe zbatimi i sistemeve të 

menaxhimit financiar dhe kontrollit në të gjitha njësitë, strukturat, programet, veprimtaritë dhe 

proceset që menaxhohen prej nëpunësit autorizues, në përputhje me parimet e ligjshmërisë, të 

menaxhimit të shëndoshë financiar dhe të transparencës. 

Kjo realizohet nëpërmjet: 

Monitorimit të veprimtarive të kontrollit para faktit dhe pas faktit në lidhje me  ligjshmërinë 

dhe të rregullshmërinë, duke marrë parasysh parimet e ekonomizimit, të efiçencës e të 

efektivitetit. 

Realizimit të “gjurmës së auditimit” që përfaqëson rrjedhën e dokumentuar të transaksioneve 

financiare dhe të transaksioneve të tjera, nga fillimi deri në përfundim të tyre, që synon të 

ripërshkojë të gjitha veprimtaritë individuale dhe vendim-marrjen lidhur me to. Ajo përfshin 

mbajtjen e dokumentacionit, raportimin, kontabilitetin dhe sistemin e mbajtjes së dosjeve. 

Mbikëqyrjes së ndarjes së detyrave, caktimin e përgjegjësive, rishikimin sistematik dhe 

shprehjen e miratimit për punën e secilit punonjës në pika kritike, në mënyrë që të sigurohet se 

ajo është kryer sipas parashikimit. Udhëzimeve të dhëna dhe kryerjes së trajnimeve të 

nevojshme për punonjësit, për të garantuar minimizimin e akteve të parregullta, gabimeve dhe 

shpërdorimeve, si dhe se direktivat e dhëna, të cilat duhet të kuptohen dhe të arrihen nga 

punonjësit. 

- Në Bashkinë Poliçan mungojnë rregulla të brendshme të miratuara për monitorimin e Sistemit 

të Menaxhimit Financiar dhe Kontrollit, por është hartuar plani i veprimit për ecurinë e sistemit 

të Menaxhimit Financiar dhe Kontrollit. 

- Për sistemin e kontrollit të brendshëm janë dhënë rekomandime nga KLSH dhe nga Drejtoria 

e Përgjithshme e Harmonizimit të KBFP për vitin 2021, gjithashtu ka rekomandime edhe nga 

Auditi i brendshëm. 

- Në Bashkinë Poliçan aktivitetet e vlerësimit të njësisë janë pjesërisht në përputhje me burimet 

dhe pjesërisht të përshtatshme për të përmbushur qëllimet për të cilat janë ngritur, pasi 

mungojnë Raportet e Zbatimit për Planet e Menaxhimit, nëpërmjet vlerësimeve të përfomancës 

lidhur me progresin e arritjeve të objektivave të përshtatshmërisë dhe efektiviteti i shërbimeve 

publike e shoqëruar me analizë për shkaqet e mosrealizimeve dhe dhënien e alternativave për 

zgjidhjet e mundshme. 

- Një nga drejtimet e monitorimit kanë të bëjë me aktivitetin e Auditimit të Brendshëm. 

Për vitin 2021 janë audituar nga Auditi i Brendshëm  Drejtoria e Tatim-Taksave dhe disa 

kontrolle me tematika të ndryshme. 

Në lidhje me parimin 17: “Njësia publike vlerëson dhe komunikon mangësitë” 

- Sipas kontakteve me menaxhimin dhe pyetësorëve nuk ka raportime apo ankesa për çështje të 

kontrollit të brendshëm. Rastet e veprimeve të gabuara apo të në shkelje të rregullave dhe 

mangësitë e vërejtura në sistemin e kontrollit të brendshëm nga Drejtuesit e Programeve janë 

bërë prezente në mbledhjet periodike me Kryetarin e Bashkisë, ku janë shqyrtuar dhe janë 

përcaktuar masat për eliminimin e tyre. 

- Titullari i këtij institucioni si për rekomandimet e lëna nga KLSH edhe për ato të lëna nga 

Auditi i Brendshëm, është angazhuar për ndërmarrjen e masave korrigjuese, nëpërmjet plan-

veprimit për zbatimin e rekomandimeve si dhe ka organizuar dhe realizuar programe angazhimi 

të veçantë për ndjekjen e zbatimit të rekomandimeve të lëna nga KLSH. 

Konkluzion: Nga auditimi i zbatimit të dispozitave ligjore për Menaxhimin Financiar dhe 

Kontrollin e Brendshëm u konstatua se, gjendja aktuale e sistemit të Menaxhimit Financiar dhe 

Kontrollit, nisur nga vetëvlerësimi dhe rezultatet e testimeve të kryera, tregon se aspektet e 

kontrollit të brendshëm kuptohen dhe funksionojnë mjaftueshëm, përgjatë gjithë strukturave të 
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njësisë. Akoma mbeten pa u kuptuar dhe zbatuar disa koncepte në lidhje me komponentët e 

MFK si: 

 

“Mjedisi i kontrollit” 

-Mungojnë raportet mbi mangësitë në sistemin e kontrollit të brendshëm të njësisë publike, për 

pasojë nuk ka asnjë plan menaxhimi për veprime korrigjuese. Mungon një program strategjik 

dhe vjetor i trajnimit dhe zhvillimit të stafit e për rrjedhojë nuk ka një buxhet të planifikuar për 

trajnime. Për periudhën 2021 nuk rezulton asnjë dokumentim i mbledhjeve të kryera nga GMS 

në kundërshtim me Udhëzimin nr.16, datë 20.07.2016 ‘Për përgjegjësitë dhe detyrat e 

kordinatorit të menaxhimit financiar dhe kontrollit dhe koordinatorit të riskut në njësitë 

publike’. 

Nga verifikimi rezulton se GSM nuk ka kryer detyrat si:Nuk ka vendosur rregullat të 

monitorimit të sistemit të brendshëm të kontrollit financiar 

- Nuk ka dokument që vërteton se ka ndjekur realizimin e objektivave të veprimtarisë së 

Bashkisë, dhe merr vendime për zbutjen e ndikimit në një nivel të pranueshëm dhe mënjanimin 

e riskut. 

 “Menaxhimi i Riskut” 

Bashkia Poliçan nuk ka hartuar një strategji risku, në kundërshtim me nenin 21 të Ligjit nr. 

10296. Nuk është përcaktuar koordinatori i riskut dhe nuk është ngritur grupi i punës së riskut, 

si dhe mungojnë planet e veprimit për menaxhimin e riskut në kundërshtim me nenin 10. Në 

raportet e Auditit të Brendshëm nuk trajtohet funksionimi i procesit të menaxhimit të riskut. 

Nuk janë hartuar evidenca të monitorimit të riskut nga niveli i lartë. Mungon evidenca e 

niveleve të përcaktuara të tolerancës së riskut, dhe si rezultat gjatë monitorimit të zbatimit të 

Buxhetit, Bashkia nuk mund të përcaktojë nivelin e dëshiruar të përformancës financiare, dhe 

nëse janë arritur objektivat në nivelin e dëshiruar. 

 “Aktivitetet e Kontrollit” 

- Titullari i Bashkisë Poliçan për vitin 2021 nuk ka miratuar gjurmën e auditimit, në kundërshtim 

me nenin 16 të ligjit për MFK. 

“Informimi dhe komunikimi” 

- Sistemi i raportimit nuk ofron aq sa duhet informacion të plotë për monitorimin e progresit në 

arritjen e objektivave në tërësi të institucionit dhe të njësive të varësisë të saj. 

Në lidhje me komunikimin e jashtëm, nga kërkimi i ndërveprimit të tij me qytetarët, 

konstatohet se mungon edhe regjistri me kërkesat dhe përgjigjet e qytetarëve, në kundërshtim 

me këtë ligj në nenin 8.  

“Monitorimi” 

- Mungojnë raportimet e menaxherëve për përmbushjen e objektivave mbi bazë impakti dhe 

produkti. Mungojnë rregulla të brendshme të miratuara për monitorimin e Sistemit të 

Menaxhimit Financiar dhe Kontrollit. Mungon plani i veprimit për ecurinë e sistemit të 

Menaxhimit Financiar dhe Kontrollit. Auditi i Brendshëm nuk ka funksionuar e për rrjedhojë 

nuk ka dhënë vlerësime për sistemin e kontrollit të brendshëm. 

Kjo procedurë e ndjekur është në kundërshtim me ligjin nr. 10296, datë 8.7.2010 “Për 

menaxhimin financiar dhe kontrollin” i ndryshuar, Manualit të MFK, miratuar me Urdhërin e 

Ministrit të Financave nr. 108, datë 17.11.2016 dhe ngarkon me përgjegjësi strukturat drejtuese 

dhe pjesë e GMS z.A. Z. në fuksionin e Kryetarit të Bashkisë dhe z. O. D. me detyrë ish-

nën/Kryetar i Bashkisë (për periudhen 01.01.2021-31.12.2021). 
 

Titulli gjetjes:Mbi implementimin dhe zbatimin e Menaxhimit Financiar dhe Kontrollit të 

Brendshëm. 

Situata: 

Nga auditimi i zbatimit të dispozitave ligjore për Menaxhimin Financiar dhe 

Kontrollin e Brendshëm u konstatua se, gjendja aktuale e sistemit të Menaxhimit 
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Financiar dhe Kontrollit, nisur nga vetëvlerësimi dhe rezultatet e testimeve të kryera, 

tregon se aspektet e kontrollit të brendshëm kuptohen dhe funksionojnë 

mjaftueshëm, përgjatë gjithë strukturave të njësisë. Akoma mbeten pa u kuptuar dhe 

zbatuar disa koncepte në lidhje me komponentët e MFK si: 

“Mjedisi i kontrollit” 

-Mungojnë raportet mbi mangësitë në sistemin e kontrollit të brendshëm, për pasojë 

nuk ka asnjë plan menaxhimi për veprime korrigjuese. Mungon një program 

strategjik dhe vjetor i trajnimit dhe zhvillimit të stafit. Për periudhën 2021 nuk 

rezulton asnjë dokumentim i mbledhjeve të kryera nga GMS dhe punën e kryer prej 

tij.  

“Menaxhimi i Riskut” 

Bashkia Poliçan nuk ka hartuar një strategji risku. Nuk është përcaktuar koordinatori 

i riskut dhe nuk është ngritur grupi i punës së riskut, si dhe mungojnë planet e 

veprimit për menaxhimin e riskut. Nuk janë hartuar evidenca të monitorimit të riskut 

nga niveli i lartë.  

“Aktivitetet e Kontrollit” 

- Titullari i Bashkisë Poliçan për vitin 2021 nuk ka miratuar gjurmën e auditimit.  

“Informimi dhe komunikimi” 

- Sistemi i raportimit nuk ofron aq sa duhet informacion të plotë për monitorimin e 

progresit në arritjen e objektivave në tërësi të institucionit. Në lidhje me 

komunikimin e jashtëm, nga kërkimi i ndërveprimit të tij me qytetarët, konstatohet 

se mungon edhe regjistri me kërkesat dhe përgjigjet e qytetarëve.  

“Monitorimi” 

- Mungojnë raportimet e menaxherëve për përmbushjen e objektivave mbi bazë 

impakti dhe produkti. Mungon plani i veprimit për ecurinë e sistemit të Menaxhimit 

Financiar dhe Kontrollit. Auditi i Brendshëm nuk ka funksionuar e për rrjedhojë nuk 

ka dhënë vlerësime për sistemin e kontrollit të brendshëm. 

Kriteri: 

Ligjin nr. 10296, datë 08.07.2010 “Për Menaxhimin Financiar dhe Kontrollin” nenet 

8/b,10,16, 21/pika2, me Udhëzimin nr.16, datë 20.07.2016 ‘Për përgjegjësitë dhe 

detyrat e koordinatorit të menaxhimit financiar dhe kontrollit dhe koordinatorit të 

riskut në njësitë publike’ dhe me Manualin për Menaxhimin Financiar dhe 

Kontrollin, Kap. II, pika 2.2.2, shkronja a) “Strategjia e Menaxhimi i Riskut”.  

Ndikimi: 

Nga Bashkia Poliçan nuk janë zbatuar rigorozisht disa elementë të dy komponentëve 

të MFK.  

Shkaku 

Gjatë periudhës nën auditim Bashkia Poliçan nuk ka treguar vëmendjen e duhur për 

plotësimin e strategjisë së riskut si dhe trajnimit të punonjësve.  
 

Rëndësia: I mesëm. 
 

Për këtë rekomandojmë: 
1.1. Kryetari i Bashkisë Poliçan, në cilësinë e Nëpunësit Autorizues, të marrë masa për njohjen 

dhe menaxhimin nga stafi të ligjit për MFK dhe manualit përkatës të tij, për hartimin dhe 

miratimin e një strategjie të plotë të risqeve, për raportimin e mangësive në sistemin e kontrollit 

të brendshëm dhe hartimin e një plani menaxhimi për veprime korrigjuese. 

1.2. Drejtoria e Burimeve Njerëzore të marri masa për hartimin e një programi vjetor të 

trajnimeve për ngritjen profesionale të stafit si dhe vendosjen e një sistemi komunikimi që të 

ofrojë informacionin e duhur për të gjithë punonjësit, menaxherët e lartë titullarin e njësisë  si 

dhe të vendosi rregulla e të evidentojë kërkesat dhe përgjigjet në lidhje me ndërveprimin e 
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Bashkisë me qytetarët. 

 

2.2.2 Organizimi i Njësisë së Auditit të Brendshëm. Vlerësim mbi veprimtarinë e Njësisë 

së Auditit të Brendshëm. 

 

 Organizimi dhe Funksionimi: Bazuar në VKM nr. 83, datë 03.02.2016, “Për 

miratimin e kritereve për ngritjen e NJAB në sektorin publik” Bashkia Poliçan ka ngritur 

NJAB.  

Për vitin 2021  NJAB  ka funksionuar me 1 auditues sipas strukturës organizative të përcaktuar 

nga Titullari i Bashkisë me vendim nr. 14 datë 09.02.2021 mbi bazën e miratimit me VKB 

nr.204 datë 24.12.2020. 

Konkluzion: Për vitin 2021 Njësia e Auditit të Brendshëm ka funksionuar me 1 (auditues), 

pasi në strukturën e miratuar me VKB nr.60 datë 24.12.2020 “Për miratimin e nivelit të pagave 

të punonjësve të Bashkisë Poliçan për vitin 2021” në të cilën është përcaktuar vetëm 1 

Përgjegjës i Sektorit të Auditit, pa asnjë specialist auditi në kundërshtim me VKM nr.83, datë 

03.02.2016 “Për miratimin e kritereve të krijimit të njësive të auditimit të brendshëm në 

sektorin publik” pika 3 e cila përcakton se: “Njësia e Auditimit të Brendshëm përbëhet nga jo 

më pak se 3(3) punonjës, përfshirë drejtuesin e njësisë. Në strukturën e Njësisë së auditimit të 

brendshëm mund të punësohen deri 1/3 e punonjësve të pacertifikuar si auditues të brendshëm 

në sektorin publik.” 

Detyrat dhe kompetencat e NJAB janë përcaktuar në Projekt-draftin e Rregullores së 

Brendshme të funksionimit të Administratës së Bashkisë Poliçan  të  miratuar  me VKB nr 33 

datë 09.12.2016 mbi bazën e të cilës funksionojë të gjitha strukturat e Bashkisë. 

Struktura e NJAB, niveli i arsimit, çertifikimi, përvoja dhe trajnimet e audituesve paraqiten 

sipas tabelës se mëposhtme: 
 

Nr Periudha 2021 Funksioni Arsimimi Vjetërsi 
ne pune 

Vjetërsi në 
auditim/vite 

Certifikimi Trajnime te 
vijueshme 

1 L. M. Auditues Ekonomi Finance 40 15 2015 Deri në periudhën e 
daljes në pension 

 

Nga verifikimi i dokumentacionit të dosjes të punonjësit të strukturës së Auditit të Brendshëm 

rezulton se ky punonjës është kontraktuar referuar nenit 10, pika ç e ligjit nr. 114/2015 datë 

22.10.2015 ”Për auditimin e brendshëm në sektorin publik” si më poshtë cituar: 
ç) kryerja e shërbimit të auditimit të brendshëm me kontraktim, sipas përcaktimeve të legjislacionit në 

fuqi. 
Punonjësi i strukturës së auditit të brendshëm rezulton i çertifikuar dhe ka kryer trajnime të vijueshme 

për kualifikimin profesional, në përputhje me kërkesat e ligjit nr. 114/2015 datë 22.10.2015 

”Për auditimin e brendshëm në sektorin publik” nenet 11, “Punësimi i Auditit të Brendshëm” 

neni 19 “Çertifikimi i audituesve të brendshëm” dhe neni 20 “Trajnimi i vijueshëm profesional 

i audituesve të brendshëm” deri në periudhën e daljes në pension ( viti 2016). 
 
 

 Karten e Auditimit të Brendshëm ne sektorin publik 

NJAB në Bashkinë Poliçan, duke mos qenë një strukturë e mirfilltë nuk ka hartuar “Kartën e 

Auditimit të Brendshëm ne sektorin publik”, në kundërshtim me ligjin nr. 114/2015, datë 

22.10.2015 “Për auditimin e brendshëm në sektorin publik” neni 12, pika c, neni 14 pika b. 
 

 Planet Strategjike dhe Vjetore: 
Për vitin 2021 nuk është hartuar dhe miratuar plani strategjik e për rrjedhojë për  periudhat e 

audituara në kundërshtim me ligjin nr. 114/2015, datë 22.10.2015 “Për auditimin e brendshëm 

në sektorin publik” neni 12, pika ç, neni 14 pika c. 
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 Realizimi i Planeve Vjetore: 
- Për vitin 2021 është hartuar plani vjetor i auditimeve, i cili nuk është miratuar nga Titullari i 

Bashkisë. Në planin vjetor 2021janë parashikuar gjithsej 3 auditime në sektorët Aparatit të 

Bashkisë, ku sipas llojit janë të përputhshmërisë dhe kombinuar. Plani i angazhimeve në fillim 

të vitit nuk përputhet me realizimin e auditimeve në fakt si për nga numri, objekti dhe lloji, 

duke u realizuar në masën 33 %. Realizimi e auditimeve paraqitet në tabelën e mëposhtme: 

 

Nr PERIUDHA 

TË DHËNA SIPAS RAPORTIMIT 

Auditime të 
planifikuara 

Auditime të 
realizuara  

Nga te realizuarat, sipas llojit 

Përputh Financë Kombinuar Performancë Tjera 

1 Viti 2021 3 1 1     
 

 

Raportimi: Për veprimtarinë e NJAB në Bashkinë Poliçan për periudhën objekt auditimi, nuk 

është raportuar në mënyrë sistematike. Nuk është hartuar dhe dërguar në NJQHAB te 

Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë raporti periodik vjetor të shoqëruar me evidencat e 

raportimit në mënyrë progresive dhe vlerësimin përmbyllës për veprimtarinë e NJAB në 

kundërshtim me 114/2015, datë 22.10.2015 “Për auditimin e brendshëm në sektorin publik” 

neni 14 pika d.Të dhënat për realizimet e angazhimeve nga AB për auditimet e kryera paraqiten 

në tabelat e mëposhtme: 

 

Nr Subjektet e Audituara 

Realizimi  i angazhimeve të auditimit  

Auditime të realizuara sipas llojit të tyre 
Statusi i 

Angazhimit 

Gji
th
sej                          

Shërbime të Sigurisë nga të cilat: 
Shërbi

me 
Këshil

limi 

Angazhi
me me 

kërkesë 
të 

titullarit 

 

A. të 
përputhsh

mërisë 

A. të 
perfor
mancë 

A. 
financ

iare 

A. tek. 
Informa

cionit 

A. të 
kombi
nuara 

Angazhi
me të 

përfund
uara 

Angaz
hime 

në 
proces 

1 
Bashkia Poliçan, Auditim në 
Drejtorinë e të Ardhurave dhe Tatim 
Taksave 

1 1         

 
 
 

 Gjetje-Rekomandimet  
 

 

Një aspekt mjaft i rëndësishëm i aktivitetit auditues është dhënia e rekomandimeve në 

përfundim të auditimeve, ku: 

Për vitin 2021 Nga auditimet janë evidentuar 6 gjetje, për të cilat janë dhënë 6 rekomandime 

të cilat  janë rekomandime të karakterit organizativ dhe për të cilat është përcaktuar  niveli i 

rëndësisë, është adresuar përgjegjësia dhe është vendosur afati i zbatimit. 

Në mënyrë të përmbledhur paraqiten në tabelën e mëposhtme: 

 
 

Nr PERIUDHA 

TË DHËNA SIPAS RAPORTIMIT  SIPAS Raportimit 

Rekomandime te shprehura ne numër 
Rekomandime te shprehura ne vlerë 

(shpërblim demi) 
Gjithsej 

ne 
numër 

Zbatuar 
Ne 

proces 
Pazbatuar 

Gjithsej 
ne numër 

Zbatuar 
Ne 

proces 
Pazbatuar 

4 Viti 2021 6 3 3      
TOTALI            6          3          3          

 

 

Të dhënat e gjetjeve sipas fushave të auditimit dhe subjekteve të auditimit paraqiten në tabelën 

e mëposhtme: 
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Nr SUBJEKTI AUDITUAR 

GJETJET SIPAS FUSHËS OSE SISTEMEVE NE NUMER   
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 1 
Bashkia Poliçan, Auditim në Drejtorinë 
e të Ardhurave dhe Tatim Taksave    6        

1 
special  

 

 

 

Ndjekja e zbatimi i rekomandimeve për periudhën audituese  është bërë sipas përcaktimeve te 

manualit te A.B. NJAB u ka dërguar shkresa njësive të audituara per informim mbi nivelin e 

zbatimit te tyre dhe ne auditimin e radhës është çështja e zbatimit te rekomandimeve trajtohet 

si çështje kryesore. Rekomandimet sipas llojit dhe statusit të realizimit në subjektet e audituara, 

paraqiten në tabelën e mëposhtme: 

 
 

Nr Subjekti Audituar 
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 STATUSI I REKOMANDIMEVE  REKOMANDIMET SIPAS LLOJIT  
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 1.  Bashkia Poliçan, Auditim në 
Drejtorinë e të Ardhurave dhe Tatim 
Taksave 

6   6 
     

    

 

Nga auditimi i zbatimit të rekomandimeve, rezulton se nga 6 masa të rekomanduara, janë 

pranuar 6 (gjashtë) rekomandime, nga këto 3(tre) rekomandime janë zbatuar, 3(tre) 

rekomandime janë proces zbatimi, ndërsa rekomandime të pa zbatuara nuk ka.  
 

 

    Vlerësimi i procedurave dhe standarteve të kryerjes së auditimit të brendshëm. 

Nga auditimi i detajuar i dosjeve të auditimeve të kryera në subjektet: 

Për vitin 2021 dosja: auditim në “Drejtorinë e të Ardhurave dhe Tatim Taksave” 

Në lidhje me respektimin e  kërkesave të manualit në hartimin e materialeve të auditimit për: 

a- Letrat e punës së auditimit në fazën përgatitore të programit; 

b- Letrat e punës në fazën e ekzaminimit të dokumentacionit të subjektit, hartimit të Projekt 

Raportit dhe Raportit Final nga audituesit; 

c- Bazueshmërinë ligjore të gjetjeve, argumentimin e konkluzioneve të nxjerra nga audituesit 

në përputhje me standartet e auditimit, rezultoi se në dosjen e auditimit disponohej 

dokumentacioni si më poshtë: 

1. Autorizim për fillimin dhe përgatitjen e angazhimit për auditim nr 913/1prot datë 

22.04.2021. 

2. Program auditimi 913/2 prot datë 22.04.2021. 

3. Projekt raport 1527 prot datë 08.07.2021. 

4. Raport Final nr 1615 prot datë 16.07.2021. 

5. Plan veprimi bashkëlidhur raportit.  
 

Ndërsa mungonin: 

 Memo e planifikimit, pra projektdrafti i programit te auditimit në fazën përgatitore të 

hartimit të programit të angazhimit, në të cilën duhet të përfshihet: Madhësia dhe kompleksiteti 

i njësisë, pra të kuptuarit dhe përshkrimi i mjedisit; Kompleksiteti dhe risku i sistemit/fushës 

që auditohet, duke plotësuar edhe Formatin e përgjithshëm të riskut (F4-F5); Përcaktimi i 

objektivave në bazë të rezultateve të vlerësimit të riskut; Eksperienca dhe numri i audituesve; 
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Përgjegjësitë individuale të çdo audituesi; Kohëzgjatja (ose afatet kohore);Buxheti dhe afati 

kohor për angazhimin e auditimit; 

 Në programet e auditimit nuk është përfshirë si drejtim “vlerësimi i komponentëve të 

menaxhimit financiar dhe kontrollit të brendshëm, si pasojë audituesit e brendshëm nuk kanë 

marrë në shqyrtim identifikimin, vlerësimin dhe menaxhimin e riskut në kundërshtim me me 

kërkesat e ligjit nr.10296, datë 08.07.2010 “Për menaxhimin financiar dhe kontrollin”, i 

ndryshuar. Për pasojë nuk është bërë trajtimi si çështje më vehte vlerësimi dhe analizimi e 

komponentëve të kontrollit të brendshëm për të evidentuar më saktë mangësitë e vërejtura, për 

të qenë më të qarta rekomandimet për të ardhmen dhe të përfshihej opinioni i përgjithshëm për 

funksionimin e sistemit të kontrollit të brendshëm (referuar dosjeve te shqyrtuara). Opinioni i 

përgjithshëm për funksionimin e sistemit të kontrollit të brendshëm duhet të jetë prezent si në 

përmbledhësen ekzekutive dhe në memorandumin e çdo raporti angazhimi. 

 Rekomandimet janë të karakterit të përgjithshëm dhe jo të mirëpërcktuara, një pjesë i 

referohen bazës ligjore, pra “në zbatim të akteve ligjore”, duke mos orientuar ndërmarrjen e 

veprimeve të cilat do të sjellin përmirësimet në sistem.  

 Mungon Memorandumi drejtuar Titullarit të Bashkisë mbi gjetjet, kokluzionet dhe 

rekomandimet në kundërshtim me MAB të miratuar me Urdhërin nr. 100, datë 25.10.2016 të 

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

ndryshuar me Urdhrin e Ministrit të MFE nr.4 datë 10.01.2020 Kreu IV, pika 4.1.12. Hapi 11: Raportet 
e auditimit dhe plotësimi i plan veprimit nga njësia e audituar, ku në ndër paragrafët e saj përcaktohet 

se: “......Në rastet kur shërbimi i auditimit të brendshëm kryhet brenda institucionit Memo i 

dërgohet titullarit të institucionit. Kur NjAB e institucionit epror auditon një subjekt vartësie 

Memo i dërgohet titullarit të institucionit epror (p.sh ministri), si dhe titullarit të institucionit 

të audituar (kur është bord ose strukturë e baras vlefshme me të) Memo hartohet nga grupi që 

ka kryer auditimin dhe ky dokument duhet jetë: i qartë, konciz, jo shumë i detajuar”. 
 
 

Konkluzion: Për vitin 2021 Njësia e Auditit të Brendshëm ka funksionuar me 1 (auditues), 

pasi në strukturën e miratuar është përcaktuar vetëm 1 specialist i Sektorit të Auditit, kur në 

Njësia e Auditimit të Brendshëm duhet të përbëhet nga jo më pak se 3(3) punonjës. Mungesa 

e një strukture të plotë të NJAB ka sjellë mos hartimin dhe miratimin e Kartës së Auditimit të 

Brendshëm. Mungojnë planet strategjike dhe plani vjetor 2021 nuk është miratuar nga titullari 

i bashkisë. Për periudhën 2021 realizimi i planit është në masën 33%, ku është realizuar vetëm 

1 auditim nga 3 të planifikuara. NjAB në hartimin e planit vjetor nuk është bërë identifikimi i 

risqeve dhe vlerësimi i riskut për çdo angazhim si dhe nuk është marrë në konsideratë 

respektimi e frekuencës së kryerjes së auditimeve. Në programet e auditimit nuk është përfshirë 

si drejtim “vlerësimi i komponentëve të menaxhimit financiar dhe kontrollit të brendshëm”. 

Rekomandimet janë të karakterit të përgjithshëm dhe jo të mirëpërcktuara, një pjesë i referohen 

bazës ligjore, pra “në zbatim të akteve ligjore”, duke mos orientuar ndërmarrjen e veprimeve, 

të cilat do të sjellin përmirësimet në sistem. Mungon Memorandumi drejtuar Titullarit të 

Bashkisë mbi gjetjet, konkluzionet dhe rekomandimet. Këto veprime janë në kundërshtim me 

ligjit nr. 114/2015, datë 22.10.2015 “Për auditimin e brendshëm në sektorin publik” neni 12, 

neni 14,neni 16 me VKM nr.83, datë 03.02.2016 “Për miratimin e kritereve të krijimit të njësive 

të auditimit të brendshëm në sektorin publik” neni 20, me MAB të miratuar me Urdhrin nr. 

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

Brendshëm në sektorin publik” i ndryshuar me Urdhrin e Ministrit të MFE nr.4 datë 

10.01.2020, Kapitulli II 2.4.1 “Auditimi i përputhshmërisë” Kapitulli III, pika 3.1 “Plani 

strategjjik”,3.2 “Plani vjetor i auditimit” 3.5; pika 3.6pika 4.3 “Raportimi vjetor i veprimtarisë 

së NjAB tek titullari i subjektit publik dhe Strukturës Përgjegjëse për Harmonizimin e 

Auditimit të Brendshëm” Kapitulli IV “planifikimi i një angazhimi auditimi”, pikës 4.1.1,4.1.2, 

4.1.54.1.11 dhe 4.1.12; 
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Titulli gjetjes:Mbi organizimin dhe funksionimin e auditimit të brendshëm për vitin 2021. 
 

Situata: 

Për vitin 2021 Njësia e Auditit të Brendshëm ka funksionuar me 1 (auditues), pasi 

në strukturën e miratuar është përcaktuar vetëm 1 specialist i Sektorit të Auditit, kur 

në Njësia e Auditimit të Brendshëm duhet të përbëhet nga jo më pak se 3(3) 

punonjës. Mungesa e një strukture të plotë të NJAB ka sjellë mos hartimin dhe 

miratimin e Kartës së Auditimit të Brendshëm. Mungojnë planet strategjike dhe 

plani vjetor 2021 nuk është miratuar nga titullari i bashkisë. Për periudhën 2021 

realizimi i planit është në masën 33%, ku është realizuar vetëm 1 auditim nga 3 të 

planifikuara. NjAB në hartimin e planit vjetor nuk është bërë identifikimi i risqeve 

dhe vlerësimi i riskut për cdo angazhim si dhe nuk është marrë në konsideratë 

respektimi e frekuencës së kryerjes së auditimeve. Në programet e auditimit nuk 

është përfshirë si drejtim “vlerësimi i komponentëve të menaxhimit financiar dhe 

kontrollit të brendshëm”. Rekomandimet janë të karakterit të përgjithshëm dhe jo të 

mirëpërcktuara, një pjesë i referohen bazës ligjore, pra “në zbatim të akteve ligjore”, 

duke mos orientuar ndërmarrjen e veprimeve, të cilat do të sjellin përmirësimet në 

sistem. Mungon Memorandumi drejtuar Titullarit të Bashkisë mbi gjetjet, 

konkluzionet dhe rekomandimet. 
 

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

neni 12, nei 14,neni 16 me VKM nr.83, datë 03.02.2016 “Për miratimin e kritereve 

të krijimit të njësive të auditimit të brendshëm në sektorin publik” neni 20, me MAB 

të miratuar me Urdhërin nr. 100, datë 25.10.2016 të Ministrit të Financave “Për 

miratimin e Manualit të Auditimit të Brendshëm në sektorin publik” i ndryshuar me 

Urdhrin e Ministrit të MFE nr.4 datë 10.01.2020, Kapitulli II 2.4.1 “Auditimi i 

përputhshmërisë” Kapitulli III, pika 3.1 “Plani strategjjik”,3.2 “Plani vjetor I 

auditimit” 3.5; pika 3.6pika 4.3 “Raportimi vjetor i veprimtarisë së NjAB tek titullari 

i subjektit publik dhe Strukturës Përgjegjëse për Harmonizimin e Auditimit të 

Brendshëm” Kapitulli IV “planifikimi i një angazhimi auditimi”, pikës 4.1.1,4.1.2, 

4.1.54.1.11 dhe 4.1.12. 

Ndikimi: 

Mosrealizim dhe sigurim të cilësisë së veprimtarisë audituese të Auditit të 

Brendshëm jo në shkallën dhe nivelin e duhur në mospërputhje me kriteret e 

pranuara. 

Shkaku: 

Realizimi i auditimeve në mungesë të stafit të Sektorit tëAB të pa lotësuar sipas 

dispozitave ligjore. 

Rëndësia: I mesëm 
 

Për këtë rekomandojmë: 
Titullari i Bashkisë të marrë masa që të plotësojë strukturën e Auditit të Brendshëm sipas 

kritereve ligjore.Të hartohet dhe të miratohet karta e auditit. Njësia e Auditit të Brendshëm të 

kryejë një planifikimin strategjik dhe vjetor të auditimeve si dhe të raportojë për realizimin e 

tyre. Në planifikim të marrë në konsideratë frekuencën e kryerjes së auditimeve, të realizojë të  

auditime në fusha me risk të lartë dhe të thelluara, të realizojë të gjitha proceset në të gjitha 

fazat e auditimit në përputhje me MAB dhe të përfshijë në programet e angazhimit si drejtim 

vlerësimi i komponentëve të menaxhimit financiar dhe kontrollit të brendshëm. 

Për sa trajtuar më sipër ngarkohen me përgjegjësi, zj. L. M. me detyrë specialiste e 

Auditit të Brendshëm (me kohë të pjesshme). 
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III. 2.3.1. Auditim mbi planifikimin, zbatimin dhe monitorimin e planit të buxhetit për 

vitin 2021. 

2.2.1. Programimi i PBA 2021-2023 dhe programimi i buxhetit vjetor; 

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

realizimit të shpenzimeve bazuar në nivelin e fondeve të çelura;  

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

monitorimit; 

2.2.4. Vlerësimi i risqeve buxhetore nga niveli i faturave të pa likuiduara, vendimet gjyqësore, 

vendimet e shpronësimeve; 

2.2.5. Celja dhe ekzekutimi i fondeve të përfituara përmes FZHR, saktësia e raportimit 

buxhetor të tyre. 

Për auditimin e pikës 2 u shqyrtua dokumentacioni si më poshtë: 

 

1. Dokumenti i hartimit të PBA 2021-2023 dhe miratimi i tij dhe gjithë korespondenca me 

Ministrinë e Financave dhe Ekonomisë. 

2.Dokumenti i programimit buxhetit vjetor për vitin 2021 tëmiratuara me VKB, fondet e 

transfertës së pakushtëzuar, të kushtëzuar dhe specifike nga MFE dhe korrespondenca zyrtare 

për ndryshimet në buxhet gjatë këtyre viteve buxhetore.  

3. Akt-rakordimet periodike me Degën e Thesarit për shpenzimet dhe të ardhurat. 

4. Shkresat përcjellëse në Ministrinë e Financave dhe Ekonomisë për detyrimet e pa paguara 

të institucionit ndaj të tretëve si faturat e palikujduara dhe vendimet gjyqësore. 

6. Dokumentet e hartuara periodike të monitorimit të zbatimit të buxhetit për vitin 2021. 

8. Të tjera dokumente mbështetëse (data bazë të ndryshme ne programet “Excel “si: për 

vendimet gjyqësore, për investimet, per ditarët, shpenzimet te ardhurat etj.). 
 

 Programimi i PBA 2021-2023 dhe programimi i buxhetit vjetor 
Për hartimin e PBA-së 2021-2023 nga Bashkia Poliçan janë ndjekur dhe zbatuar hapat e më 
poshtëm: 

- Është nxjerrë urdhër nr. 17, datë 20.01.2020 për ngritjen e Grupit të Menaxhimit 
Strategjik dhe Ekipet e Menaxhimit të Programeve për hartimin e PBA-së për periudhën 
2021-2023; 

- Me VKB nr. 21, datë 21.04.2021 janë miratuar tavanet përgatitore të shpenzimeve për 
çdo program buxhetor për PBA-në e viteve 2021-2023, konfirmuar nga Prefekti i 
Qarkut Berat me shkresën nr. 363/1 Prot, datë 30.04.2020; 

- Me VKB nr. 34, datë 20.07.2021 janë miratuar brenda afateve të përcaktuara në UMF 
nr. 27 datë 10.07.2020, tavanet përfundimtare të shpenzimeve për çdo program 
buxhetor për PBA-në e viteve 2021-2023, konfirmuar nga Prefekti i Qarkut Berat me 
shkresën nr. 864/1 Prot, datë 27.07.2020; 

- Me shkresën nr. 2081 Prot, datë 17.09.2020 është dërguar në MFE PBA për periudhën 
2020-2022; 

Me VKB nr. 59 datë 24.12.2020 “Për miratimin e buxhetit të vitit 2021 dhe të PBA-së 2021-

2023”. 

Konkluzion: Nga auditimi i dokumentacionit të hartimit të PBA-së për periudhën 2021-2023, 

rezulton se nga strukturat e Bashkisë Poliçan nuk janë ndjekur të gjithë hapat ligjore të 

përcaktuara në ligjin nr. 68/2017, datë 27.04.2017 “Për financat e vetëqeverisjes vendore”, 

nenet 33,34,35,36,37, ligjin nr. 10296, datë 08.07.2010 “për menaxhimin financiar dhe 

kontrollin”, i ndryshuar me ligjin nr. 110/2015, datë 15.10.2015, neni 12, si dhe udhëzimet e 

MFE nr. 23, datë 22.11.2016, nr. 22, datë 30.07.2018, nr. 7, datë 27.02.2019 dhe nr. 27 datë 

10.07.2020; për të hartuar PBA-të përkatësisht: 

- Kryetari i Bashkisë nuk ka përgatitur dhe dërguar për miratim në Këshillin Bashkiak 

kalendarin e programit buxhetor afatmesëm dhe të buxhetit vjetor, në kundërshtim me 
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përcaktimet e ligjit nr. 68/2017, datë 27.04.2017 “Për financat e vetëqeverisjes vendore”, neni 

33; 

- Këshilli Bashkiak nuk ka miratuar, kalendarin e programit buxhetor afatmesëm dhe të 

buxhetit vjetor brenda datës 31 Dhjetor të vitit përkatës; 

- Për hartimin e PBA-së nuk janë përgatitur kërkesat buxhetore referuar nevojave dhe 

objektivave të Bashkisë Poliçan. Drejtoria e Financës dhe Buxhetit nuk disponon asnjë 

dokumentacion lidhur me dëgjesat publike për konsultimin e buxheteve afatmesme me 

komunitetin dhe grupet e interesit; 

- Nuk janë respektuar me rigorozitet afatet kohore në miratimin nga ana e Këshillit të 

dokumenteve të projekt buxhetit afatmesëm; 

- Këshilli Bashkiak ka miratuar draftin e parë të programit buxhetor afatmesëm, dhe nuk ka 

dhënë opinionin e tij në lidhje me rekomandimet e Ministrisë së Financave; 

- Nga Kryetari i Bashkisë Poliçan nuk janë marrë masat e nevojshme për publikimin e 

dokumentit të parë të programit buxhetor afatmesëm të miratuar, brenda datës 5 korrik. 

 
 

Titulli gjetjes: Parregullsi në hartimin e programeve buxhetore afatmesme sipas përcaktimeve 

të kuadrit ligjor. 
 
 

Situata: 
Nga auditimi i dokumentacionit të hartimit të PBA-së për periudhën 2021-2023, 
rezulton se nga strukturat e Bashkisë Poliçan nuk janë ndjekur të gjithë hapat ligjore 
të përcaktuara për të hartuar PBA-të përkatësisht: 
- Kryetari i Bashkisë nuk ka përgatitur dhe dërguar për miratim në Këshillin Bashkiak 

kalendarin e programit buxhetor afatmesëm dhe të buxhetit vjetor,  

- Këshilli Bashkiak nuk ka miratuar, kalendarin e programit buxhetor afatmesëm dhe 

të buxhetit vjetor brenda datës 31 Dhjetor të vitit përkatës; 

- Për hartimin e PBA-së nuk janë përgatitur kërkesat buxhetore referuar nevojave dhe 

objektivave të Bashkisë Poliçan. Drejtoria e Financës dhe Buxhetit nuk disponon 

asnjë dokumentacion lidhur me dëgjesat publike për konsultimin e buxheteve 

afatmesme me komunitetin dhe grupet e interesit; 

- Nuk janë respektuar me rigorozitet afatet kohore në miratimin nga ana e Këshillit të 

dokumenteve të projekt buxhetit afatmesëm; 

- Këshilli Bashkiak ka miratuar draftin e parë të programit buxhetor afatmesëm, dhe 

nuk ka dhënë opinionin e tij në lidhje me rekomandimet e Ministrisë së Financave; 

- Nga Kryetari i Bashkisë Poliçan nuk janë marrë masat e nevojshme për publikimin 

e dokumentit të parë të programit buxhetor afatmesëm të miratuar, brenda datës 5 

korrik. 
 

Kriteri:Ligji nr. 68/2017datë 27.04.2017 “Për financat e vetëqeverisjes vendore”, nenet 

33,34,35,36,37.Ligji nr. 10296, datë 08.07.2010 “për menaxhimin financiar dhe 

kontrollin”, i ndryshuar me ligjin nr. 110/2015, datë 15.10.2015, neni 12.Udhëzimi i 

MFE nr. 23, datë 22.11.2016 “Për procedurat standarde të përgatitjes së programit 

buxhetor afatmesëm të njësive të vetëqeverisjes vendore”.Udhëzimi i MFE nr. 22, 

datë 30.07.2017 “Për procedurat standarde të monitorimit të buxhetit të njësive të 

vetëqeverisjes vendore”; 

Ndikimi: 
 PBA nuk është hartuar në përputhje me përcaktimet dhe udhëzimet e MFE. 

Shkaku: 

Mos zbatim i përcaktimeve ligjore dhe mos ndjekja e hapave sipas udhëzuesve të 

MFE. 
 

 



55 
 

Rëndësia: I mesëm. 
 

 

Për këtë rekomandojmë: 
Drejtoria e Financës dhe Buxhetit të marrë të gjitha masat, që gjatë hartimit të Projekt Buxhetit 

Afatmesëm: 

- Të përgatisë dhe të dërgojë për miratim në Këshillin Bashkiak kalendarin e programit 

buxhetor afatmesëm dhe buxhetit vjetor brenda afateve ligjore; 

- Gjatë procesit të hartimit të PBA-së të zhvillohen konsultime me komunitetin dhe grupet e 

interesit, si dhe të grumbullohen kërkesat buxhetore nga stukturat e bashkisë apo ato në varësi. 

Të gjitha këto hapa të dokumentohen në dosjen përkatëse të hartimit të PBA-së; 

- Të respektohen afatet për të gjitha fazat në të cilat kalon procesi i hartimit të PBA-së; 

- Dokumenti i PBA-së të publikohet për njohje nga komuniteti dhe palët e interesit; 

- Në dokumentacionin që shoqëron procesin e hartimit të PBA-së të trajtohen risqet financiare 

dhe fiskale të bashkisë të cilat cënojnë drejtëpërdrejtë arritjen e objektivave të bashkisë. 

Për sa trajtuar më sipër ngarkohen me përgjegjësi, z. A. Z. me detyrë Kryetar i Bashkisë 

Poliçan dhe z. S. Gj. me detyrë Drejtor i Drejtorisë së Financës dhe Buxhetit. 

 

 Çelja e fondeve buxhetore të vitit dhe ndryshimet përkatëse. Kontrolli i realizimit të 

shpenzimeve bazuar në nivelin e fondeve të çelura 

Për vitin 2021 në Bashkinë Poliçan buxheti është hartuar kryesisht mbi bazën e 10 programeve, 

përkatësisht: Aparati, Shërbime të Përgjithshme, Shërbimi i mbrojtjes nga zjarri, Bujqësia dhe 

pyjet, Transporti, Shërbimet kulturore, Arsimi bazë, Arsimi i mesëm, Familje dhe fëmijë. 

Buxheti i vitit 2021, është miratuar me VKB nr. 59, datë 24.12.2020, konfirmuar nga Prefekti 

i Qarkut Berat, me shkresën nr. 1125/1, datë 11.01.2021. 

Nga auditimi u konstatua se, buxheti i vitit 2021 është miratuar sipas procedurave dhe 

kërkesave të ligjit nr. 9936, datë 26.06.2008 “Për menaxhimin dhe zbatimin e sistemit 

buxhetor në Republikën e Shqipërisë” i ndryshuar, ligjit nr. 10296, datë 08.07.2010, “Për 

Menaxhimin Financiar dhe Kontrollin”, ligjit nr. 9632, datë 30.10.2006 "Për sistemin e 

taksave vendore" i ndryshuar.Planit të buxhetit i vitit 2021 krahasuar me PBA për periudhën 

2021-2023paraqitet në tabelën e mëposhtme:  
                                                                                              (000/lekë) 

 

Nr. 
Emërtimi 

Plani i Buxhetit 

2021 

Plani i vitit 

2021 në PBA 
Diferenca 

1 Shpenzime personeli (600, 601) 120,247 115,541 4,706 

2 Shpenzime korrente (602,604,606,609) 71,121 56,726 14,395 

3 Shpenzime investimi (230/231) 33,770 36,291 -2,521 

Totali 225,138 208,558 16,580 

                     Burimi: Bashkia Poliçan 
 

 

 

Për vitin 2021 buxheti është planifikuar në vlerën 225,138lekë nga të ardhurat vendore, nga 

të ardhurat e trashëguara nga grandi i pakushtëzuar dhe nga grandi i kushtëzuar. Shpenzimet 

janë planifikuar të balancuara me të ardhurat. Planifikimi i të ardhurave dhe shpenzimeve për 

vitin 2021paraqitet në tabelën e mëposhtme: 
 

 

 

 Planifikimi i të 

ardhurave 2021 

 Planifikimi i 

shpenzimeve 2021 

Burimi i të ardhurave Vlera në 000/ lekë Emërtimi i zërave Vlera në 000/ lekë 

Të ardhura të planifikuara  65,056 Art. 600 Paga 102,298 

Total të ardhurat e veta 65,056 Art. 601 Sigurime shoqërore dhe shënd. 17,948 

Transfertë e pakushtëzuar e çelur për llogari të vitit 2021  Art. 602 Shpenzime operative 63,851 

Transfertë specifike e çelur për llogari të vitit 2021 100,051 Art. 604 Transferime korrente të brend. 70 

Transfertë specifike e çelur për llogari të vitit përkatës 60,031 Art. 606 Transferime te buxhetit familjar dhe individë  

Total të ardhura nga transfertat e buxhetit të shtetit 160,082 Art. 230-231 Investime 33,770 

  Fondi Rezervë + Kontigjencës (609) 7,200 

TOTALI TË ARDHURAVE 225,138 TOTALI SHPENZIMEVE 225,138 

Burimi: Bashkia Poliçan 
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Ndryshimet në buxhet për vitin 2021 janë kryer rast pas rasti me kërkesë drejtuar Degës së 

Thesarit Skrapar bashkëlidhur së cilës disponohen VKB-të përkatëse si dhe shkresat e 

konfirmimit nga Prefekti i Qarkut Berat. Plani fillestar i buxhetit të vitit 2021 me ndryshimet 

paraqiten në tabelën e mëposhtme: 

 
 

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

Burimi i të ardhurave 

Buxheti 

fillestar,  

miratuar  

me VKB 

Buxheti 

shtesë, 

miratuar 

me VKB 

Vlera   

në 

000/lekë 

Emërtimi i zërave 

Buxheti 

fillestar, 

miratuar 

me VKB 

Buxheti 

shtesë 

miratuar 

me VKB 

Vlerat e 

buxhetit 

fillestar + 

buxheti 

shtesë  (në 

000/lekë)  
1 2 1+2 

 
3 4 3+4 

Të ardhura të planifikuara për vitin 2021 65,066 
 

65,056 Art. 600 Paga 102,298 19,065 121,363 

Të ardhurat e veta trashëguara nga viti  mëparshë 
 

5,056 5,056 Art. 601 Sigurime shoqërore e shëndetësore 17,949 1,189 19,138 

Total të ardhurat e veta 65,056 5,056 70,122 Art. 602 Shpenzime operative 62,216 13,877 76,093 

Të ardhura të trashëgua nga granti i pakushtëzuar 
 

2,750 2,750 Art. 604 Transferime korrente të brendshme 0 42 42 

Të ardhura të trashëguara nga transferta specifike 
 

4,155 4,155 Art. 606 Transferime te buxhetit familjar 

dhe individënd ek paaftës.shpërblim, etj. 70 

 

100,147 100,217 

Transferta pa kushtëzuar çelur për llogari të 2021 100,051 13,660 113,711 Fondi Rezervë + Kontigjencës  mb.Civil609 8,835 0 8,835 

Transferta specifike e çelur për llogari të 2021 60,031 2,273 62,304 Art. 230-231 Investime 33,770 243,398 277,168 

Transferta të tjera 
 

349,824 349,814     

Total të ardhurat nga transfert buxhet shtetit 160,082 
 

532,734 
 

 
 

 
TOTALI TË ARDHURAVE 225,138 377,718 602,856 TOTALI SHPENZIMEVE 225,138 377,718 602,856 

 

Konkluzion:Nga auditimi i ndryshimeve të bëra në buxhet rezulton se: 

-Ndryshimet nuk janë shoqëruar me relacion shpjegues lidhur me arsyet e ndryshimit; 

-Nuk ka një analizë se si ndikon ky ndryshim në realizimin e objektivave të synuar të bashkisë; 

-Nuk janë respektuar afatet ligjore për rishikimin e buxhetit vendor; 

-Kryetari i Bashkisë Poliçan për vitin 2021 nuk ka paraqitur brenda datës 31 mars të vitit 

pasardhës raport me shkrim pranë Këshillit Bashkiak për veprimtarinë financiare dhe zbatimin 

e buxhetit të njësisë së vetëqeverisjes vendore, përfshirë dhe institucionet e saj të varësisë. 

Këto veprime janë në kundërshtim me përcaktimet e ligjit nr. 9936, datë 26.06.2008 "Për 

menaxhimin dhe zbatimin e sistemit buxhetor në Republikën e Shqipërisë", i ndryshuar, neni 

473, ligjit 139/2015, datë 17.12.2015 “Për vetëqeverisjen vendore”, neni 444, Udhëzimi i MFE 

nr. 22, datë 30.07.2018 "Për procedurat standarde të monitorimit të buxhetit të njësive të 

vetëqeverisjes vendore" shtojca 4, pika c, “...Si rregull ndryshimet duhet të jenë minimale. 

Ndryshimet duhet të jenë të papranueshme në tremujorin e parë të vitit pasi kjo periudhë është shumë 

afër kohës së parashikimit fillestar”. 
 

Titulli gjetjes:Parregullsi në ndryshimet e bëra në buxhetet vjetore të Bashkisë Poliçan 

Situata: 

Nga auditimi i ndryshimeve të bëra në buxhet rezulton se: 

-Ndryshimet nuk janë shoqëruar me relacion shpjegues lidhur me arsyet e ndryshimit; 

-Nuk ka një analizë se si ndikon ky ndryshim në realizimin e objektivave të synuar të 

bashkisë; 

-Nuk janë respektuar afatet ligjore për rishikimin e buxhetit vendor; 

-Kryetari i Bashkisë Poliçan për vitin 2021 nuk ka paraqitur brenda datës 31 mars të 

vitit pasardhës raport me shkrim pranë Këshillit Bashkiak për veprimtarinë financiare 

                                                           
3Kryetari i njësisë së qeverisjes vendore bën një analizë të plotë të zbatimit të buxhetit Brenda muajit qershor të 

çdo viti dhe, në rast se është e nevojshme, edhe propozimet përkatëse përndryshimin e vendimit të këshillit të 

njësisë së qeverisjes vendore, që ka miratuar buxhetin evitit. Procedura e shqyrtimit, miratimit dhe zbatimit të 

ndryshimeve të vendimit të këshillit të njësisë së qeverisjes vendore është e njëjtë me atë të vendimit për miratimin 

e buxhetit vjetor. 
4 Kryetari i njësisë së vetëqeverisjes vendore është përgjegjës të paraqesë çdo vit një raport me shkrim të këshilli 

për veprimtarinë financiare dhe zbatimin e buxhetit të njësisë së vetëqeverisjes vendore, përfshirë dhe 

institucionet e saj të varësisë. Ky raport i paraqitet këshillit jo më vonë se data 31 mars e vitit pasardhës. 
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dhe zbatimin e buxhetit të njësisë së vetëqeverisjes vendore, përfshirë dhe 

institucionet e saj të varësisë. 

Kriteri:Ligji nr. 9936, datë 26.06.2008 "Për menaxhimin dhe zbatimin e sistemit buxhetor në 

Republikën e Shqipërisë", i ndryshuar, neni 47. 

Ligji 139/2015, datë 17.12.2015 “Për vetëqeverisjen vendore”, neni 44.. 

Udhëzimi i MFE nr. 22, datë 30.07.2018 "Për procedurat standarde të monitorimit të 

buxhetit të njësive të vetëqeverisjes vendore" shtojca 4, pika c. 

Ndikimi: 

 Ndryshimet e shpeshta dhe të pa arguamentuara të buxhetit ndikojnë drejtëpërsëdrejti 

në realizimin e objektivave dhe angaxhimeve të planifikuara të bashkisë 

 

Shkaku: 

Mos planifikim dhe mos hartim i saktë i buxhetit vjetor duke u mbështetur në 

nevojat e strukturave si dhe mos koordinim me objektivat dhe angazhimet e 

synuara. 

Rëndësia: I mesëm. 
 

Për këtë rekomandojmë: 
Drejtoria e Financës dhe Buxhetit në hartimin e buxhetit vjetor: 

-Të vlerësojë nevojat e të gjitha strukturave të bashkisë dhe ato në varësi; 

-Të hartojë buxhetin në harmoni me objektivat dhe angaxhimet e përcaktuara të bashkisë; 

-Të dokumentojë në çdo rast arsyet e ndryshimit të buxhetit duke respektuar edhe afatet ligjore 

në ndryshimin e tij. 
 

Për sa trajtuar më sipër ngarkohen me përgjegjësi, z. A. Z. me detyrë Kryetar i Bashkisë 

Poliçan dhe z. S. Gj. me detyrë Drejtor i Drejtorisë së Financës dhe Buxhetit. 
 

 Planifikimi dhe realizimi i shpenzimeve për vitin 2021 

Për vitin 2021 planifikimi i buxhetit për zërin shpenzime është në vlerën 602,856 mijë lekë, 

ndërsa realizimi në vlerën 551,790 mijë lekë, ose në masën 92%. Zëri që ka vlerën më të ulët 

të realizimit është zëri shpenzime operative në masën 79%. Realizimi i buxhetit sipas zërave 

paraqitet në mënyrë më të detajuar në tabelën në vijim. Planifikimi dhe realizimi i shpenzimeve 

për vitin 2021praqitet në tabelën e mëposhtme: 
 

Buxheti përfundimtar Plan-Fakt Bashkia Poliçan, për vitin 2021, në mijë lekë 

Nr. Përshkrimi i shpenzimeve 
Plani 
2021 

Fakti 
2021 

Realizimi 
në % 

Vlera e 
mbuluar nga të 
ardhurat e veta 

Vlera e mbuluar 
nga FZHR dhe 
granti  

 Bashkia pa njësitë vartëse      

1 Art. 600 Paga 121,363 116,649 96 113,066 3,583 

2 Art. 601Sig. shoqërore &shënd 19138 18,836 98 18,235 601 

3 Artikulli - 602 Shpenzime operative 76093 60,013 79 59,668 345 

4 Art. 604 Transf. korrente të brend. 42 2 5 2 0 

5 
Art. 606 Transferime të buxhetit familjar 
dhe individë (PAK) 100217 93,539 93 200 93,339 

6 Art. 606 Fondi emergj+Mbr. Civile 8835 1,922 22 1,922 0 

7 Art. 231 Investime 277,168 260,829 94 11,839 248,990 
 TOTAL viti 2021 602,856 551,790 92 204,932 346,858 

Burimi: Bashkia Poliçan 
 

Bashkia Poliçan me shkresën nr. 1570/2, datë 08.01.2020 dhe me shkresën nr. 39 datë 

12.01.2021 për çeljen e buxhetit të vitit 2021 miratuar me VKB nr. 59, datë 24.12.2020, 

konfirmuar nga Prefekti i Qarkut Berat, me shkresën nr. 1125/1, datë 11.01.2021. 

Nga Bashkia ndarja e planit të buxhetit dhe detajimi 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 grandeve nëpërmjet transfertës së pakushtëzuar, transfertës së 
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pakushtëzuar sektoriale, transfertës së kushtëzuar dhe fondeve të krijuara nga burimet e veta, 

për kryerjen e funksioneve të veta, ato të deleguara dhe të përbashkëta si dhe shpërndarjen e 

fondeve të grandeve. Gjatë vitit, si rezultat i çeljeve të reja në llogarinë e njësisë vendore në 

thesar dhe rialokimeve të kryera nga vetë bashkia, vlerat përkatëse të buxhetit vjetor kanë 

pësuar ndryshime në kuptimin e vlerës totale, pasi janë çelur fondet për funksionet e deleguara, 

grandeve qeveritare, ndihma ekonomike, gjendja civile, shpërblime lindje, Fondi i Zhvillimit të 

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

Treguesit e buxhetit për vitin 2021, janë miratuar me VKB, brenda afateve ligjore dhe buxheti 

është planifikuar në shumën 602,856 mijë lekë prej të cilit janë realizuar 551,70 mijë lekë ose 

i shprehur në përqindje plani është realizuar në masën 92%, nga të cilat financim me të ardhurat 

e veta në vlerën 35,443 mijë lekë ose në masën 6.4%  të buxhetit faktik. Shpenzimet për 

investime janë realizuar në shumën 260,829 mijë lekë ose në masën 47% të buxhetit faktik. 

Nga Drejtoria e Financës është rakorduar çdo muaj me Degën e Thesarit, si për shpenzimet e 

kryera ashtu edhe për të ardhurat, duke mbajtur akt rakordimet përkatëse, janë ruajtur kufijtë e 

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

Në të gjithë periudhën e audituar janë respektuar të gjitha procedurat ligjore për çeljen e fondeve 

me Degën e Thesarit, duke pasqyruar rregullisht dhe periodikisht ndryshimet në buxhetin 

fillestar për vitin respektiv të realizuar me VKB, ose të diktuara nga grandet e deleguara nga 

pushteti qendror. Nga auditimi i dokumentacionit të vënë në dispozicion mbi plan buxhetin dhe 

detajimin në nivel titulli, kapitulli, artikulli, nën artikulli u konstatua se në të gjitha rastet është 

respektuar disiplina buxhetore pasqyruar në anekset bashkëlidhur. 
 

 

 

 Hartimi i raporteve të monitorimit. 

Në zbatim të detyrimeve ligjore për monitorimin e zbatimit të buxhetit, ligji nr. 139/2015 “Për 

vetëqeverisjen vendore”, nenit 445 dhe ligji nr. 68/2017 “Për financat e vetëqeverisjes vendore”, 

neni 486, Bashkia Poliçan ka përgatitur raportet periodike të monitorimit të zbatimit të buxhetit 

si vijon: 

- Raporti i monitorimit për 4-mujorin e parë të vitit 2021, dërguar në MFE me shkresën nr. 1037 

Prot, datë 24.05.2021; 

- Raporti i monitorimit për 8 mujorin e vitit 2021, dërguar në MFE me shkresën nr. 1992 Prot , 

datë 17.09.2021. 

Konkluzion: Bashkia Poliçan për vitin 2021 ka hartuar dhe dërguar në MFE, raportet e 

monitorimit brenda afateve ligjore. Kryetari i Bashkisë Poliçan në asnjë rast nuk i ka paraqitur 

në këshill raportet e monitorimit të zbatimit të buxhetit, sipas përcaktimeve ligjit nr. 68/2017 

“Për financat e vetëqeverisjes vendore”, neni 48. Kryetari i Bashkisë Poliçan nuk ka miratuar 

rregullat specifike dhe proceduriale, që duhet të ndiqen në procesin e monitorimit të zbatimit 

të buxhetit. Raportet e monitorimit nuk janë hartuar në përputhje me kërkesat e Shtojcës 2 

“Përmbajtja e raportit të monitorimit” dhe Shtojcës 5 “Treguesit e monitorimit të performancës 

së programeve dhe treguesit financiarë", të Udhëzimit të MFE nr. 22, datë 30.07.2018, “Për 

procedurat standarde të monitorimit të buxhetit të njësive të vetëqeverisjes vendore”.Raportet 

e monitorimit nuk janë të plota, pasi nuk janë plotësuar të gjitha anekset sipas kërkesave të 

Udhëzimit të MFE nr. 22, datë 30.07.2018, Aneksi nr. 3 “Raporti i realizimit të produkteve të 

                                                           
5Neni 44 –Raporti vjetor “Kryetari njësisë së vetëqeverisjes vendore është përgjegjës të paraqesë çdo vit një 

raport me shkrim te këshilli për veprimtarinë financiare dhe zbatimin e buxhetit të njësisë së vetëqeverisjes 

vendore, përfshirë dhe institucionet e saj të varësisë. Ky raport i paraqitet këshillit jo më vonë se data 31 mars e 

vitit pasardhës”. 
6 Neni 48 – Monitorimi dhe raportimi i zbatimit të buxhetit vendor “Nëpunësit autorizues të njësive të 

vetëqeverisjes vendore i paraqesin këshillit përkatës, sa herë që kërkohet, por jo më pak se tre raporte katër mujore 

të monitorimit të zbatimit të buxhetit... Raportet e monitorimit të zbatimit të buxhetit publikohen nga nëpunësi 

autorizues në faqen zyrtare të njësisë përkatëse, brenda 30 ditëve pas përfundimit të periudhës së raportimit, dhe 

një kopje e tyre i dërgohet Ministrisë së Financave...” 
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programit”, Aneksi nr. 4 “Raporti i realizimit të objektivave të politikës së programit”. Këto 

veprime janë në kundërshtim me përcaktimet e ligjit nr. 68/2017 “Për Financat e Vetëqeverisjes 

Vendore”, neni 48 dhe Udhëzimit nr. 22, datë 30.07.2018, “Për procedurat standarde të 

monitorimit të buxhetit të njësive të vetëqeverisjes vendore”, pika 10,12,28,29,48. 
 

Titulli gjetjes:Mos hartim i raporteve periodike mbi monitorimin e zbatimit të buxhetit. 
 

Situata- Bashkia Poliçan për vitin 2021 ka hartuar dhe dërguar në MFE, raportet e monitorimit 

brenda afateve ligjore. Kryetari i Bashkisë Poliçan në asnjë rast nuk i ka paraqitur në 

këshill raportet e monitorimit të zbatimit të buxhetit. Kryetari i Bashkisë Poliçan nuk 

ka miratuar rregullat specifike dhe proceduriale, që duhet të ndiqen në procesin e 

monitorimit të zbatimit të buxhetit. Raportet e monitorimit nuk janë të plota, pasi nuk 

janë plotësuar  në përputhje me shtojcën 2 dhe 5 si dhe nuk janë plotësuar të gjitha 

anekset. 

Kriteri:Ligji nr. ligjit nr. 68/2017 “Për Financat e Vetëqeverisjes Vendore”, neni 48 dhe 

Udhëzimit nr. 22, datë 30.07.2018, “Për procedurat standarde të monitorimit të 

buxhetit të njësive të vetëqeverisjes vendore”, pika 10,12,28,29,48. 

Ndikimi: 

 Drejtuesit e bashkisë nuk kanë informacion mbi ecurinë e zbatimit të buxhetit e cila 

mund të ndikojë në vendimarrje. 

Shkaku: 

                Nuk është realizuar procesi i plotë i monitorimit të zbatimit të buxhetit. 
 

Rëndësia: I mesëm. 
 

Për këtë rekomandojmë: 
Drejtoria e Financës dhe Buxhetit të angazhohet në monitorimin efektiv të zbatimit të buxhetit 

si dhe të hartojë raportet periodike të monitorimit brenda afateve të caktuara. Raportet e 

monitorimit duhet të përfshijnë treguesit e monitorimit të performancës së programeve, 

treguesit financiarë si dhe realizimin e produkteve dhe objektivave të programit. 
 

Për sa trajtuar më sipër ngarkohet me përgjegjësi z. S. Gj. me detyrë Drejtor i Drejtorisë 

së Financës dhe Buxhetit. 

 

 Vlerësimi i risqeve buxhetore nga niveli i faturave të pa likuiduara, vendimet gjyqësore, 

vendimet e shpronësimeve; 

Në dokumentin e PBA-së 2021-2023 nga ana e Bashkisë Poliçan rezulton të jetë plotësuar 

formati F. 12 "Detyrimet e Prapambetura" si dhe plani i amortizimit të detyrimeve të 

prapambetura në instrumentet e planifikimit financiar, në të cilin janë pasqyruar stoku i borxhit  

më 31.12.2020 për PBA-në 2021-2023, si dhe plani i amortizimit të detyrimeve gjatë viteve për 

të cilat është hartuar PBA.  

Nga kryqëzimi i të dhënave të PBA-së që mbulon vitin 2021 me listën e detyrimeve të 

prapambetura konfirmuar nga Dega e Thesarit Skrapar rezultojnë mospërputhje në shumën e 

stokut. Më konkretisht:  

-Në PBA 2021-2023 Formati (C3) është parashikuar që stoku i borxhit të jetë 29,849,043 lekë, 

ndërkohë që sipas listës së detyrimeve paraqitur nga Drejtoria e Financës dhe Buxhetit shuma 

e stokut në datë 31.12.2021 është 76,856,310lekë pra stoku real në fund të vitit 2021 është 

47,007,267 lekë më shumë se shuma e planifikuar për këtë vit në PBA. 

Bashkia Poliçan ka raportuar periodikisht në MFE mbi ecurinë e detyrimeve të prapambetura. 

Për vitin 2021, raportimet janë bërë me shkresat nr. 1037 Prot, datë 24.05.2021 dhe nr. 192 

Prot, datë 17.09.2021. 

Detyrimet reale të  prapambetura të Bashkisë Poliçan referuar listave analitike që administron 

Drejtoria e Financës dhe Buxhetit më datë 31.12.2021 janë në vlerën totale 78,602,845 lekë 
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(102,281,203-23,678,358). Informacion më i detajuar rreth detyrimeve të prapambetura për 

vitin 2021 paraqitet në tabelen e mëposhtme: 
Në lekë 

Nr. Emërtimi Nr.  Faturë/Nr. VGJ Vlera 

1 Vendim Gjyqësor V.Gjyqi nr.182,dt.02.03.2021 Gj.e Shk. P.Vlorë  1,297,721 

2 Vendim Gjyqësor V.Gjyqi nr.941,dt.25.06.2008 Gj.e Shk. P.Berat   304,610 

3 Vendim Gjyqësor V.Gjyqi nr.364,dt.12.4.2011Gj.Apelit Vlorë 1,431,800 

4 Vendim Gjyqësor Vendim gjyq. 1023, dt. 06.12.2011 1,541,715 

5 Vendim Gjyqësor Vendim gjyq. 805, datë 13.07.2015  343,750 

6 Vendim Gjyqësor Vendim gjyq. 104, datë 05.02.2016  450,507 

7 Vendim Gjyqësor Vendim gjyq. 486, datë 06.04.2016  161,000 

8 Vendim Gjyqësor Vendim gjyq. 1497, datë 22.11.2018  2,400,902 

9 Vendim Gjyqësor Vendim gjyq. 318, datë 04.04.2019 323,620 

10 Furnizim me ujë Fatura nr. 655362  18,240 

11 Furnizim me ujë Fatura nr. 655362  18,240 

12 Furnizim me ujë Fatura nr. 688987  18,240 

13 Furnizim me ujë Fatura nr. 7385543  280,089 

14 Furnizim me ujë Fatura nr. 117,dt. 30.09.2017  25,808 

15 Furnizim me ujë Fatura nr. 133 ,dt. 31.10.2017  58,560 

16 Furnizim me ujë Fatura nr. 151,dt. 30.11.2017 58,560 

17 Furnizim me ujë Fatura nr. 165, dt. 31.12.2017  58,560 

18 Furnizim me ujë Uji i pijshëm  Fat. 82,82/1 dt. 31.08 2019 292,998 

19 Furnizim me ujë Uji i pijshëm  Fat. 33,32/1 dt. 30.04.2019 211,956 

20 Furnizim me ujë Uji i pijshëm  Fat. 45,45/1 dt. 31.05.2019 232,644 

21 Furnizim me ujë Uji i pijshëm  Fat. 66,69/1 dt. 31.07.2019 204,270 

22 Pastrim, gjelb. mirëmbajtje varreza & dekor Faturë nr.31, datë  31.03.2020 298,929 

23 Pastrim, gjelb. mirëmbajtje varreza & dekor Shërb. i pastr. gjelb. 3/2021 , datë 01.03.2021  298,931 

24 Pastrim, gjelb. mirëmbajtje varreza & dekor Shërb. i pastr. gjelb. 4/2021 , datë 30.04.2021  1,703,964 

25 Pastrim, gjelb. mirëmbajtje varreza & dekor Shërb. i pastr. gjelb. datë 14.06.2021  1,651,728 

26 Pastrim, gjelb. mirëmbajtje varreza & dekor Shërb. i pastr. gjelb. datë 30.062021  1,483,322 

27 Pastrim, gjelb. mirëmbajtje varreza & dekor Shërb. i pastr. gjelb. datë 31.07.2021  2,065,152 

28 Pastrim, gjelb. mirëmbajtje varreza & dekor Shërb. i pastr. gjelb. datë 31.08.2021  1,579,993 

29 Pastrim, gjelb. mirëmbajtje varreza & dekor Shërb. i pastr. gjelb. datë 30.09.2021  1,349,871 

30 Gjoba e penalitete  Faturë 91104471, datë 31.12.2020  218,246 

31 Energjia elektrike  Akt-marrëveshje me OSHEE-në 1,877,560 

32 Rikonstruksioni i rruges “Unaza e Plirëz” Faturë nr.45, datë 11.10.2018 15,130,964 

33 Rikonstruksion i shkollës “Refat Keli” Faturë nr.26, datë 03.1.2019 4,449,323 

34 Krijim qendra fshat parkim e lulisht fshat Mbrakull Faturë nr.31 datë 01.08.2019 17,418,720 

35 Rivitalizimi i tre lagjeve  Faturë nr.16, datë 31.08.2020 7,904,198 

36 Shpronësimet VKM 596, datë 18.10.2017  296,567 

37 Shpronësimet VKM 596, datë 18.10.2017  749,738 

38 Shpronësimet VKM 596, datë 18.10.2017  1,035,367 

39 Shpronësimet VKM 596, datë 18.10.2017  927,125 

40 Shpronësimet VKM 596, datë 18.10.2017  323,620 

41 Shpronësimet VKM 596, datë 18.10.2017  347,048 

42 Shpronësimet VKM 596, datë 18.10.2017  744,950 

43 Shpronësimet VKM 596, datë 18.10.2017  728,327 

44 Shpronësimet VKM 596, datë 18.10.2017  70,070 

45 Shpronësimet VKM 596, datë 18.10.2017  193,430 

46 Shpronësimet VKM 596, datë 18.10.2017  390,760 

47 Shpronësimet VKM nr. 484 , datë 17.06.2020  1,664,617 

48 Qiraja e Pallatit të Kulturës Faturë nga 01.10.2011 deri  31.12.2019 2,220,000 

49 Vendim Gjyqësor V.Gjyqi nr. 349,datë 24.12.2004  9,048 

50 Vendim Gjyqësor V.Gjyq. nr. 3213 ,datë 14.05.2021  1,705,487 

51 Shërbim Interneti Fatura nr. 9/2021 datë 22.07.2021 32,000 

 Totali  78,602,845 

      Burimi: Bashkia Poliçan 
 

 Nga auditimi u konstatua se Bashkia Poliçan ka dhe detyrime të prapambetura për 

investime të kryera nga Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë për projektin “Ndërtim i rrjetit 

ujësjellës Poliçan-Pronovik-Mbrakull” me vlerë kontrate 219,139,690 lekë, nga të cilat deri më 

datë 31.12.2021 është likuiduar vlera 134,900,574 lekë dhe ka mbetur për t’u likuiduar vlera 

84,239,116 lekë. 

Nga auditimi konstatohen pasaktësi në të dhënat e paraqitura në PBA mbi detyrimet e 

prapambetura. Nga kryqëzimi i të dhënave të PBA-së që mbulon periudhën 2021 me listën e 

detyrimeve të prapambetura konfirmuar nga Dega e Thesarit Skrapar rezultojnë mospërputhje 

në shumën e stokut referuar Formatit C3. Më datë 31.12.2021 stoku real është 47,007,267 lekë 
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më shumë se shuma e planifikuar për këtë vit në PBA 2021-2023. 

 Gjithashtu, u konstatuan mospërputhje e vlerës totale të detyrimeve të prapambetura që 

janë raportuar nga Bashkia Poliçan në MFE krahasuar me vlerën e detyrimeve të paraqitura në 

bilanc. Për vitin 2021 vlera e detyrimeve të prapambetura të paraqitura në llog e klasës 4 në 

pasiv tëbilancit është 336,784,448 lekë, vlerë e cila nuk është e saktë, pasi një pjesë e 

detyrimeve janë të mbivendosura (detyrimet në vlerën 155,942,450 lekë të paraqitura në 

llog.401-404 “Furnitorë e llogari të lidhura me to”+ detyrimet në vlerën180,841,998 lekë të 

paraqitura në llog. 467 “Kreditorë të ndryshëm”).Në MFE janë raportuar 78,602,845 lekë 

detyrime të palikujduara të cilat paraqiten në tabelën e publikuar nga MFE si vijon: 
 

N.R Emërtimi Stoku në vlerë 
Totali i shpenzimeve 

të miratuara për 
NJVQV-në 

Stoku/Shpenzimeve 
totale të miratuara të 

NJQV-së 

II Detyrime (a+b+c) 78,602,845 

249,880,053 31.46% 

a Shpenzime korrente  23,729,480 

a,1 Mallra dhe shërbime 12,160,301 

a,2 Paga dhe sigurime   

a.3 Të tjera  11,569,179 

      

b Shenzime kapitale 46,200,926 

b,1 Insitucione buxhetore   

b,2 Subjekte private  
      

c Vendime gjyqësore 8,672,439 

c,1 Marrëdhënie pune  
c,2 Mallra dhe shërbime  
c,3 Investime  
c,4 Të tjera  

      

III Totali (I+II) 78,602,845 249,880,053 31.46%  
 

 

Veprimet e mësipërme janë në kundërshtim me përcaktimet e: 

- Ligjit nr.68/2017"Për financat e qeverisjes vendore", neni 34, pika 1, ku përcaktohet se: “Jo 

më vonë se data 31 janar, kryetari i njësisë së vetëqeverisjes vendore paraqet përshqyrtim 

e miratim në këshill raportin për vlerësimet dhe parashikimet afatmesme të tëardhurave 

për: a) dy vitet para vitit buxhetor; b) vitin buxhetor; c) tre vitet e ardhshme buxhetore...", 

neni 40, pika 3,“Projekt buxheti vjetor përfshin...informacion mbi gjendjen/stokun e 

borxhit të njësisë së vetëqeverisjes vendore...detyrimet kontingjente dhe mundësinë e 

shfaqjes së tyre si detyrime në vitin buxhetor pasardhës”. 

- Udhëzimin e MFE nr.09 datë 20.07.2018 “Për procedurat standarte të zbatimit të buxhetit” 

pika 106, ku përcaktohet se: “ Në miratimin e fondeve sipas programeve dhe zërave të 

shpenzimeve, më parë do të mbulohen detyrimet e papaguara nga viti i mëparshëm dhe pastaj 

fondet për të financuar veprimtarinë e vitit në vazhdim”, pika 186.  

Për vitin 2021 Bashkia Poliçan nuk ka respektuar detyrimet ligjore lidhur me raportimin e 

detyrimeve të prapambetura në MFE, duke raportuar vetëm dy herë gjatë vitit 2021(shkresat 

nr. 1037 Prot, datë 24.05.2021 dhe nr. 192 Prot, datë 17.09.2021) dhe jashtë afateve të 

përcaktuara në Udhëzimin plotësues të MFE nr. 4, datë 25.01.2021 “Për zbatimin e buxhetit 

të vitit 2021”, pika 113, 116, 117 dhe Udhëzimi i MFE nr.37 datë 06.10.2020 “për 

monitorimin dhe publikimin periodik të stokut të detyrimeve të prapambetura të qeverisjes së 

përgjithshme”Shtojcës 5"Raportimi periodik për detyrimet e prapambetura”. 
 

Titulli gjetjes:Pasaktësi dhe mospërputhje e vlerës së detyrimeve të prapambetura. 
 

Situata Nga auditimi konstatohen pasaktësi në të dhënat e paraqitura në PBA mbi detyrimet e 

prapambetura. Nga kryqëzimi i të dhënave të PBA-së që mbulon periudhën 2021 me 
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listën e detyrimeve të prapambetura konfirmuar nga Dega e Thesarit Skrapar 

rezultojnë mospërputhje në shumën e stokut referuar Formatit C3. Më datë 31.12.2021 

stoku real është 47,007,267 lekë më shumë se shuma e planifikuar për këtë vit në PBA 

2021-2023. 

Për vitin 2021 vlera e detyrimeve të prapambetura të paraqitura në pasiv të bilancit 

prej 180,841,998 lekë në llog. 467 “Kreditorë të ndryshëm” nuk është e saktë, pasi 

një pjesë e detyrimeve janë të mbivendosura në llog.401-404 “Furnitorë e llogari të 

lidhura me to”. Në MFE janë raportuar 78,602,845 lekë detyrime të palikujduara. Në 

raportim në MFE nuk është përfshirë vlera prej 84,239,116 lekë detyrim i  

prapambetur për investime të kryera nga Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë për 

projektin “Ndërtim i rrjetit ujësjellës Poliçan-Pronovik-Mbrakull”, të cilat në total 

janë 162,841,961 lekë. 

Kriteri:Ligjit nr.68/2017"Për financat e qeverisjes vendore", neni 34, pika 1, neni 40, pika 3, 

Udhëzimin e MFE nr.09 datë 20.07.2018 “Për procedurat standarte të zbatimit të 

buxhetit” pika 106, 107 dhe Udhëzimin plotësues të MFE nr. 4, datë 25.01.2021 “Për 

zbatimin e buxhetit të vitit 2021”, pika 113, 116, 117. 

Ndikimi: 

Identifikimi, dhe rregjistrimi i vlerës së saktë të detyrimeve të prapambetura ndikon 

në vlerësimin e situatës financiare të Bashkisë Poliçan. 

Shkaku: 

                Drejtoria e Financës dhe Buxhetit nuk ka regjistruar saktë vlerën e detyrimeve të 

prapambetura. 

Rëndësia: I mesëm. 
 

Për këtë rekomandojmë: 
Drejtoria e Financës dhe Buxhetit gjatë hartimit të PBA-së të plotësojë saktë të dhënat lidhur 

me likuidimin e detyrimeve të prapambetura, të kryejë verifikimin, regjistrimin dhe 

përputhjen e vlerës së saktë të detyrimeve të prapambetura që ka Bashkia Poliçan sikurse 

paraqiten në bilanc dhe raportohen në MFE si dhe të hartojë planin e likuidimit të tyre. 

Për sa trajtuar më sipër ngarkohet me përgjegjësi z. S. Gj. me detyrë Drejtor i Drejtorisë 

së Financës dhe Buxhetit. 
 

 Detyrimet nga vendimet gjyqësore 

Duke analizuar të dhënat e paraqitura në tabelën si vijon rezulton se vlera e detyrimeve të 

prapambetura për vendimet gjyqësore më datë 31.12.2017 është në vlerën 5,518,046 lekë. Për 

periudhën nën auditim janë krijuar detyrime në vlerën 2,423,102 lekë në vitin 2018, 323,620 

lekë në vitin 2019 dhe 3,003,208 lekë në vitin 2021, ndërsa në total për periudhën 2018-2021 

janë likuiduar vendime gjyqësore në vlerën 1,297,816 lekë.Krijimi dhe likujdimi i detyrimeve 

nga vendimet gjyqësore në Bashkinë Poliçan për vitet 2018-2021 paraqitet në Aneks. 
 

Konkluzion: Nga auditimi i dokumentacionit lidhur me likuidimin e vendimeve gjyqësore nga 

Bashkia Poliçan konstatohet se në fund të vitit 2020 vlera detyrimeve është 11,145,776 lekë 

për 12 Vendime gjyqësore, gjatë vitit është likujduar vlera prej 1,175,616 lekë dhe në fund të 

vitit 2021 ka mbetur pa u likujduar vlerë prej 9,970,160 lekë. Gjithashtu, nga shqyrtimi i kohës 

së likuidimit të vendimeve gjyqësore vihet re se Drejtoria e financës dhe Buxhetit në Bashkinë 

Poliçan në likuidimin e detyrimeve nuk respekton radhën e paraqitjes së tyre në njësinë 

shpenzuese, si dhe nuk ka të miratuar nga Kryetari i Bashkisë një grafik, që duhet të ndjekë në 

likuidimin e detyrimeve të prapambetura nga vendimet gjyqësore, veprim ky në kundërshtim 

me Udhëzimin e MFE nr. 1, datë 04.06.2014 “Për mënyrën e ekzekutimit të detyrimeve 

monetare të njësive të qeverisjes së përgjithshme në llogari të thesarit”, pika 5 “Ekzekutimi i 

vendimeve gjyqësore që janë parashikuar të shlyhen nga buxheti përkatës, bëhet sipas radhës 

së paraqitjes zyrtare të tyre në vitin paraardhës dhe grafiku i shlyerjes bëhet publik nëpërmjet 
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publikimit në faqen on-line të njësisë shpenzuese, apo në forma të tjera të publikimit, që ju 

bëhen të ditura publikut. Përmbaruesi i përmbahet grafikut të shlyerjes së detyrimit të 

publikuar” dhe pika 8 “Vendimet gjyqësore të Njësive të Qeverisjes Vendore të paraqitura 

zyrtarisht tek këto njësi, ndjekin të njëjtën procedurë, të përshkruar në këtë Udhëzim”. 
 

 

Titulli gjetjes:Pasaktësi dhe mospërputhje e vlerës së detyrimeve të prapambetura. 

 

Situata: Nga auditimi i dokumentacionit lidhur me likuidimin e vendimeve gjyqësore nga 

Bashkia Poliçan konstatohet se në fund të vitit 2020 vlera detyrimeve është 

11,145,776 lekë për 12 Vendime gjyqësore, gjatë vitit është likujduar vlera prej 

1,175,616 lekë dhe në fund të vitit 2021 ka mbetur pa u likujduar vlerë prej 9,970,160 

lekë. Gjithashtu, nga shqyrtimi i kohës së likuidimit të vendimeve gjyqësore vihet re 

se Drejtoria e financës dhe Buxhetit në Bashkinë Poliçan në likuidimin e detyrimeve 

nuk respekton radhën e paraqitjes së tyre në njësinë shpenzuese, si dhe nuk ka të 

miratuar nga Kryetari i Bashkisë një grafik, që duhet të ndjekë në likuidimin e 

detyrimeve të prapambetura nga vendimet gjyqësore.  

Kriteri:   Udhëzimin e MFE nr. 1, datë 04.06.2014 “Për mënyrën e ekzekutimit të detyrimeve 

monetare të njësive të qeverisjes së përgjithshme në llogari të thesarit”, pika 5 dhe 8. 

Ndikimi: 

Identifikimi, rregjistrimi i vlerës së saktë të detyrimeve të prapambetura si dhe 

likuidimi i tyre ndikon në vlerësimin e situatës financiare të Bashkisë Poliçan. 

Shkaku: 

Drejtoria e Financës dhe Buxhetit nuk zbaton radhën e regjistrimit në bashki të 

vendimeve gjyqësore për likuidim. 
 

Rëndësia: E lartë. 
 

Për këtë rekomandojmë: 
Drejtoria e Financës dhe Buxhetit të hartojë grafikun e shlyerjes së vendimeve gjyqësore dhe 

të zbatojë me rigorozitet radhën e regjistrimit të tyre në bashki kur të kryejë likuidimet e tyre.  
 

Vështirësia financiare 

Bashkia Poliçan sipas bilancit në pasqyrat financiare në mbyllje të vitit 2021 ka detyrime të 

prapambetura në vlerën 180,8 milion lekë të cilat përbëjnë rreth 35.9% të shpenzimeve totale 

të miratuara, pra më shumë se 25%, duke dëshmuar për një situatë në vështirësi financiare. 

Ndërsa në raport me shpenzimet faktike të vitit 2021, detyrimet e prapambetura  janë në masën 

39.46% . Nga kryetari i njësisë së vetëqeverisjes vendore nuk është marrë masë për përgatitjen 

e një plani për daljen nga situata e vështirë financiare dhe dërgimin e tij këshillit të njësisë së 

vetëqeverisjes vendore për miratim.në bazë të ligjit nr. 68/2017 datë 27.4.2017 “Për financat e 

vetëqeverisjes vendore” nenit 56 “Vështirësia financiare” në të cilën përcaktohet:  “1. Njësia e 

vetëqeverisjes vendore konsiderohet në vështirësi financiare kur vonesat në likuidimin e 

detyrimeve financiare ndaj palëve të treta konstatohen edhe në muajin pasues të muajit të 

përcaktuar në pikën 2, të nenit 55, të këtij ligji, dhe vlera e stokut të detyrimeve të papaguara 

ndaj palëve të treta rritet progresivisht mbi nivelin prej 25 për qind të shpenzimeve vjetore të 

miratuara. 2. Brenda 20 ditëve nga konstatimi, kryetari i njësisë së vetëqeverisjes vendore 

përgatit një plan për daljen nga situata e vështirë financiare dhe ia dërgon këshillit të njësisë 

së vetëqeverisjes vendore. Këshilli shqyrton dhe miraton planin brenda 15 ditëve nga data e 

paraqitjes së tij. Një kopje e planit të miratuar nga këshilli i dërgohet, zyrtarisht, Ministrisë së 

Financave, e cila mund të japë rekomandime konkrete për rregullimin e situatës së vështirësisë 

financiare”. Llogaritja e vështirësisë financiare paraqitet në tabelën e mëposhtme: 
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 Detyrime të 
Prapambetura 

Totali i Shpenzimeve 
të Planifikuara 2021 

% e Detyrimeve 
ndaj Totalit të 
Shpenzimeve të 
Planifikuara 

Totali i 
Shpenzimeve 
Faktike 2021 

% e Detyrimeve 
ndaj Totalit të 
Shpenzimeve 
Faktike 

Bashkia Poliçan 180,841,998 602,856,000 total 35.9% 551,790,000 39.46% 

  -100,217 ndihm ek  -93,539 ndihm ek  

  502,639,000  458,251,000  
 

Për sa trajtuar më sipër ngarkohen me përgjegjësi, z. A. Z. me detyrë Kryetar i Bashkisë 

Poliçan dhe z. S. Gj. me detyrë Drejtor i Drejtorisë së Financës dhe Buxhetit. 

 

 

2.3.2. Burimi i krijimit tëtë ardhurave. Planifikimi dhe realizimi i të ardhurave. Vlerësimi 

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

Për auditimin e kësaj pikë u shqyrtua dokumentacioni i mëposhtëm: 
 

- Vendimet e Këshillit Bashkiak Poliçan për miratimin e paketave fiskale të vitit 2021. 

Pasqyrat financiare në lidhje me arkëtimet, kontabilizimin dhe pasqyrimin e të ardhurave 

nga subjektet, familjarët, taksat e tokës, etj. 

- Dokumentacioni i Drejtorisë të Financës dhe Buxhetit në lidhje me mënyrën e mbajtjes së 

regjistrave të tatim-paguesve, database në Exel i mbajtjes së sistemit të taksave, dosje fizike 

të mbajtura për subjektet tatimpagues. 

- Relacione periodike të punës së kryer për periudhën objekt auditimi nga specialistët e 

pranim-faturimit dhe specialistët e kontrollit në terren.  

- Relacione periodike të punës së kryer për periudhën objekt auditimi nga inspektorët e 

borxhit shoqëruar me evidenca dhe korrespondencat zyrtare për ndjekjen e debitorëve. 

- Kontrata, aktmarrëveshje, procesverbale dhe relacione në lidhje me të ardhurat. Evidencat 

e debitorëve për bizneset dhe familjarët, si për taksat ashtu edhe për tarifat vendore, të 

mbajtura nga Drejtoria e Financës dhe Buxhetit. 

- Pasqyra financiare për viti 2021. Miratimet e buxheteve në lidhje me planifikimin e të 

ardhurave për vitin 2021. 

- Akt-rakordimet me degën e Thesarit dhe raportimet mbi realizimi faktik i të ardhurave, 

monitorimi dhe analiza mbi performancën e realizimit të të ardhurave të planifikuara. 

- Dokumentacioni në lidhje me agjentët tatimorë, rakordimet me ta, me thesarin, etj. 

- Dokumentacion tjetër i vënë në dispozicion nga Drejtoria e Tatimeve dhe Tarifave 

Vendore. 

- Korrespondenca me Institucione të ndryshme për të ardhurat që i takojnë Bashkisë. 
 

Nga shqyrtimi i dokumentacionit të mësipërm, konstatohet se rregullshmëria e veprimeve të 

kryera nga sektori i të ardhurave, për vjeljen e taksave, tatimeve dhe të ardhurave të tjera, 

paraqitet si më poshtë: 

Planifikimi dhe realizimi i të ardhurave 

Për vitin 2021 paketa e taksave dhe tarifave vendore në Bashkinë Poliçan është miratuar me 

VKB-në nr. 60, datë 24.12.2020 “Për nivelin e taksave dhe tarifave vendore dhe administrimin 

e tyre për vitin 2021”. 

Referuar të dhënave të paraqitura nga Sektori i Taksave dhe Tarifave (të paraqitura në mënyrë 

të detajuar në Aneksin 1/4) për periudhën nën auditim planifikimi dhe realizimi i të ardhurave 

nga taksat dhe tarifat vendore në Bashkinë Poliçan për vitin 2021 paraqitet si vijon: 

 
 

N 

 

Lloji i Taksës 

Viti 2021 (mijë lekë) 

Plan  Fakt % 

I Të ardhura nga Tatimet 0 176  

1 Tat.thjesht mbi fitimin 0 176  

II Të ardhura nga Taksat 51,034 21,498 42 

1 Taksa e Pasurisë, Ndërtesë 15,520 4,078 26 

2 Taksa mbi tokën bujqësore 26,292 5,916 22 
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3 Taksa e nd. në infrastr. 1,000 1,130 113 

4 Taksë Tabele 20 21 105 

5 Taksë Reklame 95 81 85 

6 Taksë Parkimi 249 215 86 

7 Taksë për hapësira publike 350 290 82 

8 Taksë kalimit të Pronësisë 10 0  

9 Taksë e përkohshme 0 0  

10 Taksë autor. karburantet 0 1000  

11 Taksë vjet. e mjet. të përd 3,500 4,815 137 

12 Të ardhura nga MNZ 10 5 0.5 

13 Të ardh. shitje prodh. pyjor 0 0  

14 Të ardhura nga gjobat 1,900 15 0.007 

15 Te ardhura të tjera  2,088 3,932 188 

III Të ardhura nga Tarifat 12,493 12,154 97 

1 Tarifa pastrimi 9,350 9,557 102 

2 Tarifë shërb. Gjelbërim etj 615 503 81 

3 Tarifë ndryshimi rrugor 615 501 81 

4 Tarifa licencimi automjeti 200 239 195 

5 Tarifa veterinarie 474 6 12 

6 Tarifë dru zjarri 300 317 105 

7 Të ardhura nga çerdhja 250 173 69 

8 Tarifë leje ushtrim vepr. 90 16 17 

9 Tarifë vendore për leje nd. 20 31 155 

10 Tarifë urbanistike 50 170 3.4 

11 Tarifë vendore leje zhvill. 4 9 225 

12 Tarifë vend. për vërtetim 75 76 101 

13 Tarifë vendore për ujin 400 500 125 

14 Tarifë shqytim dosje 0 0  

15 Tarifa e infrast. për vaditje 0 0  

16 Tarifa të tjera 50 56 112 

IV Të ardhura nga qiratë 1,529 1,615 105 

1 Qira truall    

2 Qira ndërtese dhe banese 465 124 26 

3 Qira toke bujqësore 1,064 1,491 140 

 GJITHSEJ 65,056 35,443 55% 

Burimi: Bashkia Poliçan, përpunoi grupi i auditimit 

 

Për vitin 2021 të ardhurat janë realizuar në masën 55%, nga 65,056 mijë lekë të parashikuara 

janë realizuar në vlerën 35,443 mijë lekë (minus 29,613 mijë lekë). 

Referuar të dhënave të mësipërme, rezulton se ka diferenca të dukshme midis treguesve të 

hartimit dhe zbatimit të buxhetit të bashkisë, përsa i takon pjesës së të ardhurave të veta dhe 

shpenzimeve. Niveli i ulët i realizimit të të ardhurave ka ndikuar në mosrealizimin e 

shpenzimeve të planifikuara me burim financimi të ardhurat e veta të bashkisë dhe marrjen e 

angazhimeve buxhetore pa patur burime financimi reale. Këto veprime janë në kundërshtim 

me përcaktimet e kuadrit ligjor dhe rregullator për hartimin dhe zbatimin e buxhetit, 

përkatësisht: 

- Ligjit nr. 9936, datë 26.6.2008 “Për menaxhimin e sistemit buxhetor në RSH”, i ndryshuar; 

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

- Ligjit nr. 9632, datë 30.10.2006 “Për Sistemin e Taksave Vendore” i ndryshuar; 
- Ligjit nr. 68/2017, datë 27.04.2017 “Për financat e vetëqeverisjes vendore”; 

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

- Udhëzimit të MFE nr. 23, datë 30.07.2018 “Për procedurat standarde të përgatitjes së 

programit buxhetor afatmesëm të njësive të vetëqeverisjes vendore”. 

- Udhëzimit të MFE nr. 7, datë 27.02.2019 "Për përgatitjen e programit buxhetor afatmesëm 

vendor 2020-2022". 
Për vitin 2021, 13 zëra janë realizuar në masën ose mbi 100%, 5 zëra janë realizuar në masën 
ose mbi 80%, 1 zë është realizuar në masën ose mbi 60% dhe 8 zëra janë realizuar nën masën 
40%. 
Ndikim negativ në mos realizimin e të ardhurave nga taksat dhe tarifat vendore, ka mos 
realizimi i të ardhurave nga taksa e pasurisë mbi ndërtesat, taksa mbi tokën bujqësore, tarifa 
vendore për leje ndërtimi, tarifa licencim automjeti, tarifa vendore për ujin etj. 
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 Taksa e ndikimit në infrastrukturë nga legalizimet llogaritet në  bazë të përcaktimeve 

të ligjit nr. 9632, datë 30.10.2006, “Për sistemin e taksave vendore”, i ndryshuar , neni 9, pika 

3/c7dhe VKM-së nr. 860, datë 10.12.2014 “ Për përcaktimin e mënyrës sëmbledhjes dhe 

administrimittë të ardhurave përndërtimet pa leje dhe vleravetë zbatueshme për legalizim”, 

pika 58.    

Në Bashkinë Poliçan struktura që administron dokumentacionin dhe përllogarit vlerën e taksës 

së ndikimit në infrastrukturë referuar kërkesave ligjore të sipër cituara për subjektet që pajisen 

me certifikatën e pronësisë është Drejtoria e Planifikimit të Territorit (DPT).  

Referuar shkresave që ASHK dërgon në Bashkinë Poliçan, për vitin 2021, janë legalizuar 

gjithsej 12 objekte me vlerë totale detyrimi ndaj bashkisë 361,858 lekë, nga të cilët kanë paguar 

detyrimin ndaj bashkisë 9 qytetarë dhe janë debitorë 3 qytetarë në vlerën61,928 lekë, që përbën 

të ardhura të munguara në buxhetin e Bashkisë Poliçan. Këto veprime janë në kundërshtim 

meligjin nr. 9632, datë 30.10.2006,“Për sistemin e taksavevendore”, i ndryshuar, neni 9, pika 

4, neni 27, me ligjinnr. 95/2018 “ Për disa ndryshime dhe shtesanë ligjin nr. 9632, datë 

30.10.2006,“Për sistemin e taksave vendore”, i ndryshuar, neni 9, pika 3/c, me VKM nr. 860, 

datë 10.12.2014 “ Për përcaktimin e mënyrës sëmbledhjes dhe administrimit ë të ardhurave 

përbndërtimet pa leje dhe vlerave të zbatueshme për legalizim”, pika 5. 

Konkluzion:Referuar shkresave që ASHK dërgon në Bashkinë Poliçan, për vitin 2021, janë 

legalizuar gjithsej 12 objekte me vlerë totale detyrimi ndaj bashkisë 361,858 lekë, nga të cilët 

kanë paguar detyrimin ndaj bashkisë 9 qytetarë dhe janë debitorë 3 qytetarë në vlerën 61,928 

lekë, që përbën të ardhura të munguara në buxhetin e Bashkisë Poliçan. 
 

 

Titulli gjetjes:Mos arkëtim i taksës së ndërtimeve të reja që pajisen me certifikatën e pronësisë 

(taksa e legalizimeve). 
 

Situata: Referuar shkresave që ASHK dërgon në Bashkinë Poliçan, për vitin 2021, janë 

legalizuar gjithsej 12 objekte me vlerë totale detyrimi ndaj bashkisë 361,858 lekë, nga 

të cilët kanë paguar detyrimin ndaj bashkisë 9 qytetarë dhe janë debitorë 3 qytetarë 

në vlerën 61,928 lekë, që përbën të ardhura të munguara në buxhetin e Bashkisë 

Poliçan. 

Kriteri:  Ligji nr. 9632, datë 30.10.2006 “Për sistemin e taksavevendore”, i ndryshuar, neni 9, 

pika 4, neni 27.Ligji nr. 95/2018 “ Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 9632, 

datë 30.10.2006,“Për sistemin e taksave vendore”, i ndryshuar, neni 9, pika 3/c. VKM 

nr. 860, datë 10.12.2014 “ Për përcaktimin e mënyrës së mbledhjes dhe administrimit 

të të ardhurave përndërtimet pa leje dhe vleravetë zbatueshme për legalizim”, pika 5. 

Ndikimi: 

Mungesë të ardhurash në buxhetin e Bashkisë Poliçan, nga mos arkëtimi i vlerës prej 

61,928 lekë për ndërtimet e reja që legalizohen. 

Shkaku: 

Mos marrja e masave nga Drejtoria e Planifikimit të Territorit për të bërë të bërë të 

mundur pagesën e taksës së legalizimeve nga familjet që kanë përfituar certifikatën e 

pronësisë, si dhe mos bashkëpunim me Sektorin e Taksave dhe Tarifave. 

                                                           
7Ligji nr. 95/2018 “ për disa ndryshime dhe shtesanë ligjin nr. 9632, datë 30.10.2006,“Për sistemin e 

taksavevendore”, i ndryshuar, neni 9, pika 3/c “për ndërtesat, të cilat janë në proces legalizimi, taksa e ndikimit 

në infrastrukturë e ndërtimeve të reja është 0,5 për qind e vlerës së investimit. Leja e legalizimit lëshohet vetëm 

pasi të jetë vërtetuar pagesa e taksës nga taksapaguesi”. 
8VKM nr. 860, datë 10.12.2014, pika 5: “Taksavendore e ndikimitnëinfrastrukturë, për ndërtimet e legalizuara, 

pavarësisht nga funksioni i tyre, të llogaritet, arkëtohet dhe administrohet nga njësitë e qeverisjes vendore, në 

përputhje me përcaktimet e ligjit nr. 9632, datë 30.10.2006, “Për sistemin e taksave vendore”, i ndryshuar. 

Përzbatimin e kësaj pike, drejtoritë e ALUIZNI-t, të vënë në dispozicion të njësive të qeverisjes vendore, në 

momentin e dërgimit për regjistrim në ZVRPP, të dhënat e ndërtimeve që pajisen me leje legalizimi”. 
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Rëndësia: E lartë. 

Për këtë rekomandojmë: 
Drejtoria e Planifikimit Territorit të dërgojë periodikisht informacion në Sektorin e Taksave 

dhe Tarifave mbi subjektet debitore për “Taksën e ndikimit në infrastrukturë për legalizimet” 

dhe në bashkëpunim të marrin masa administrative e ligjore për arkëtimin e taksës së ndikimit 

në infrastrukturë nga ndërtimet e reja që janë legalizuar për 3 qytetarë me vlerë 61,928 lekë. 

Gjithashtu, nga strukturat e Bashkisë Poliçan të bashkëpunohet me Agjencinë Shtetërore të 

Kadastrës (ASHK), për bllokimin e veprimeve në dhënien e certifikatës së pronësisë deri në 

kryerjen e pagesave të taksës së ndikimit në infrastrukturë. 
 

Për sa më sipër ngarkohet me përgjegjësi z. F. A. me detyrë Drejtor i Drejtorisë së 

Planifikimit të Territorit. 
 

 Administrimi i taksave dhe tarifave vendore 

Administrimi i taksave dhe tarifave vendore për subjektet fizik/juridik dhe abonentët familjarë 

ku përfshihen regjistrat, pagesat e kryera, detyrimet e pa likuiduara etj, në Bashkinë Poliçan 

kryhet në programin Excel. Sektori i Taksave dhe Tarifave Vendore gjithashtu kryen edhe 

regjistrim manual të të dhënave (regjistra fizik) dhe të çdo informacioni lidhur me subjektet 

apo familjet objekt i taksave dhe tarifave vendore.   

Bizneset që ushtrojnë aktivitet në Bashkinë Poliçan viti 2021: 
 

Lloji i biznesit Numri në fillim 

të vitit 

Regjistrime 

të reja 

Mbyllur aktivitetin 

gjatë vitit 

Numri në 

fund të vitit 

2021 2021 2021 2021 

Biznes i vogël 156 5 1 160 

Biznes i madh 40 0 3 37 

Totali  196 5 4 197 

                              Burimi: Bashkia Poliçan 
 

 Menaxhimi i borxhit 

Detyrimi që subjektet fizik/juridik kanë ndaj Bashkisë Poliçan më 31.12.2021 është 23,722,328 

lekë për 79 subjekte, 43,644,787 lekë për taksën e tokës bujqësore dhe 2,932,003 lekë për 

taksat dhe tarifat familjare, vlerë kjo që sjell të ardhura të munguara në buxhetin e 

Bashkisë Poliçan në total 70,299,118 lekë. 

Nga auditimi i dokumentacionit të Sektorit të Taksave dhe Tarifave Vendore u konstatua se 

subjektet janë njoftuar periodikisht për detyrimet e taksave dhe tarifave vendore për çdo vit, si 

dhe janë rinjoftuar në rastet e vonesave në pagesat e detyrimeve vendore. Gjendja e debitorëve 

për subjektet fizik/juridik paraqitet për periudhën 2019-2021 paraqitet në tabelën në vijim. 
 

Tabela nr.2.1/12: Debitorët progresiv, subjektet fizik/juridik në Bashkinë Poliçan, 31.12.2021 
Nr. Emërtimi Subjektet debitorë 

31.12.2020 

Debitorë vitit 2021 Subjektet debitorë progresv në date 

31.12.2021 

1 Bashkia Poliçan 15,591,732 3,606,157 19,197,889 

2 NJA Vertop 3,955,009 569,430 4,524,439 

3 NJA Terpan 0  0 

 Totali 19,546,741 4,175,487 23,722,328 

Burimi i të dhënave: Bashkia Poliçan, përpunoi grupi i auditimit 

 

Taksat dhe tarifat familjare 

Në Bashkinë Poliçan familjarët ngarkohen me detyrime vendore për taksën e tokës, taksën e 

ndërtesës, tarifat e pastrimit, ndriçimit dhe të gjelbërimit. Në tabelat në vijim paraqiten në 

mënyrë të përmbledhur detyrimet e familjeve sipas taksave dhe tarifave. 
 

 

Tabela nr.2.1/13: Familjet debitore në Bashkinë Poliçan për vitin 2019-2020-2021 

Nr. NJA 

Detyrimi për taksat dhe tarifat familjare  

Tokë Ndërtesa Pastrim Ndriçim Gjelbërim 

Nr. 

Famil Vlera 

Nr. 

Famil Vlera 

Nr. 

Famil Vlera 

Nr. 

Famil Vlera 

Nr. 

Famil Vlera 

1 Poliçan 181 160,014 666 337,730 666 199,800 666 133,200 666 133,200 
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2  NjAVertop 789 1,682,264 545 325,200 0 0 0 0 0 0 

3  NjATerpan 1,372 3,260,159 1,372 1,003,113 0 0 0 0 0 0 

 Totali 2019 2,342 5,102,437 2,583 1,666,043 666 199,800 666 133,200 666 133,200 

Nr. NJA Detyrimi për taksat dhe tarifat familjare – 2020 

1 Poliçan 217 191,193 862 216,521 862 258,600 862 172,400 862 172,400 

2  NjAVertop 1,271 2,953,181 914 580,500 0 0 0 0 0 0 

3  NjATerpan 1,296 3,341,401 1,296 1,032,173 0 0 0 0 0 0 

 Totali  2020 2,784 6,485,775 3,072 1,829,194 862 258,600 862 172,400 862 172,400 

Nr. NJA Detyrimi për taksat dhe tarifat familjare – 2021 

1 Poliçan 189 171,641 701 407,903 527 158,400 527 105,600 527 105,600 

2  NjAVertop 1258 2,811,467 905 578,900 0 0 0 0 0 0 

3  NjATerpan 1277 3,268,660 1277 1,004,488 0 0 0 0 0 0 

 Totali 2021 2724 6,251,768 2883 1,991,291 527 158,400 527 105,600 527 105,600 

Burimi: BashkiaPoliçan, përpunoigrupiiauditimit 
 

Tabela nr.2.1/14: Përmbledhje, debitorët progresiv në Bashkinë Poliçan, 31.12.2021 
Nr.  Emërtimi Biznese Taksa e Tok. Bujq. Debitor për taksa e tarifat Ndërtesë-

Ndriçim-Pastrim-Gjelbërim 

Totali progresiv 

31.12.2021 

Nr.  Shuma Nr. Shuma Shuma 

1 Bashkia Poliçan 50 19,197,889 189 767,013 2,932,003 22,896,905 

2 NJA Vertop 29 4,524,439 1289 13,837,692 0 18,362,131 

3 NJA Terpan 0 0 1277 29,040,082 0 29,040,082 

 Shuma 79 23,722,328 2755 43,644,787 2,932,003 70,299,118 

Burimi i të dhënave: Bashkia Poliçan, përpunoi grupi i auditimit 
 

Nga auditimi rezulton se, vlera totale e debisë (borxhit tatimor) në mënyrë progresive në 
Bashkinë Poliçan paraqitet: 
Debitorët në shuma progressive në fund të vtit 2020  
Detyrimet për taksën e tokës bujqësore janë në shumën 38,938,433 lekë; 
Detyrimet nga taksat dhe tarifat familjare (ndërtesë-pastrim-gjelbërim-ndricim) janë në 
shumën 2,586,992lekë; 
Detyrimet nga taksat dhe tarifat e bizneseve në shumën 19,546,741 lekë për 87subjekte; 
Në total borxhi tatimor në fund të vitit 2020 paraqitet në shumën 61,072,166 lekë. 
Debitorët për vitin 2021 
Detyrimet përtaksën e tokës janë në shumën 4,706,354 lekë; 
Detyrimet nga taksat dhe tarifat familjare janë në shumën 345,011 lekë; 
Detyrimet nga taksat dhe tarifat e bizneseve në shumën 4,175,487 lekë për 79 subjekte; 
Në total borxhi tatimor në fund të vitit 2021 paraqitet në shumën 9,226,852 lekë. 
Debitorët në shumë progressive në fund të vtit 2021 
Detyrimet për taksën e tokës janë në shumën 43,644,787 lekë; 
Detyrimet nga taksat dhe tarifat familjare janë në shumën 2,932,003 lekë; 
Detyrimet nga taksat dhe tarifat e bizneseve në shumën 23,722,328 lekë për 79 subjekte; 
Në total borxhi tatimor në fund të vitit 2021 paraqitet në shumën 70,299,118 lekë. 
Sikurse mund të vërehet më sipër, nga viti 2019-2020-2021 kemi një rritje të borxhit tatimor 
për taksën e tokës bujqësore, për taksat dhe tarifat familjare ashtu edhe për taksat dhe tarifat e 
bizneseve. 
Konkluzion: Vlera debitore për vitin 2021 është 9,226,852 lekë, ndërsa gjendja e debitorëve 
në vlerë progresive në fund të vitit 2021 për 79 subjektet fizik/juridik është 23,722,328 lekë 
për taksën e tokës bujqësore në vlerën 43,644,787 lekë dhepërtaksat dhe tarifatfamiljare 
2,932,003 lekë, në total borxhi është në vlerën 70,299,118 lekë, vlerë e cila përbën të ardhura 
të munguara në buxhetin e Bashkisë Poliçan. 
 

 Masat e marra për uljen e borxhit 
Drejtoria e Tatim Taksave në Bashkinë Poliçan është përgjegjëse për të mbledhur detyrimet e 

papaguara në përputhje me përcaktimet ligjore në fuqi. Në zbatim të ligjit nr. 9920, datë 

19.05.2008 “Për Procedurat Tatimore në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar dhe Udhëzimit 

nr. 24, datë 02.09.2008, hapat që duhet të ndërmerren me qëllim mbledhjen e detyrimeve të 

papaguara vijnë duke u përshkallëzuar si:9 

1. Njoftimi dhe kërkesa për të paguar; 

                                                           
9Ligji nr. 9920, datë 19.05.2008 “Për Procedurat Tatimore në Republikën e Shqipërisë” i ndryshuar, neni 

89,90,91,93. 
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2. Urdhri i bllokimit të llogarive bankare të tatimpaguesit; 

3. Masa e sigurimit të detyrimit tatimor; 

4. Sekuestrimi i pasurisë. 

Referuar dokumentacionit të vënë në dispozicion nga Drejtoria e Tatim Taksave lidhur me 

zbatimin e hapave që janë ndjekur për të mbledhur detyrimet rezulton se, janë njoftuar të gjithë 

bizneset debitorë për kalimin e afatit të pagesave të detyrimit për taksat dhe tarifat vendore për 

vitin 2021.  

Pas dërgimit të njoftimeve, për subjektet që kanë vazhduar të rezultojnë debitorë për detyrimet 

e vitit 2021, Shkresa nr. 931 Prot, datë 10.05.2021, drejtuar bankave të nivelit të dytë për 

bllokimin e llogarive të Kombinatit Mekanik Poliçan, i cili rezulton debitor ndaj Bashkisë 

Poliçan në vlerën 14,988,423 lekë; 

Shkresa nr. 1772 Prot, datë 09.08.2021, Njoftime për vendosjen e masave administrative ndaj 

6 subjekteve debitorë për taksat dhe tarifat vendore; 

Shkresa nr. 2526 Prot, datë 18.11.2021, drejtuar bankave të nivelit të dytë për bllokimin e 

llogarive bankare të 6 tatimpaguesve që janë debitorë ndaj Bashkisë Poliçan. Këto veprime 

janë në kundërshtim me Ligji nr. 9920, datë 19.5.2008 “Për Procedurat Tatimore në Republikën 

e  Shqipërisë” i ndryshuar, nenet 89, 90, 91, 93. 
 

Titulli gjetjes:Gjendja e debitorëve për taksat dhe tarifat vendore dhe masat e marra nga 

Bashkia Poliçan për të arkëtuar detyrimet. 
 

Situata:Nga auditimi i dokumentacionit të Sektorit të Taksave dhe Tarifave Vendore u 
konstatua se vlera debitore për vitin 2021 është 9,226,852 lekë, ndërsa gjendja e 
debitorëve në vlerë progresive në fund të vitit 2021 për 79 subjektet fizik/juridik është 
23,722,328 lekë, për taksën e tokës bujqësore në vlerën 43,644,787 lekë dhe për taksat 
dhe tarifat familjare 2,932,003 lekë, në total borxhi është në vlerën 70,299,118 lekë, 
vlerë e cila përbën të ardhura të munguara në buxhetin e Bashkisë Poliçan. 

               Subjektet janë njoftuar periodikisht për detyrimet e taksave dhe tarifave vendore për 
çdo vit, si dhe janë rinjoftuar në rastet e vonesave në pagesat e detyrimeve vendore. 
Gjatë vitit 2021 në 1 rast është kërkuar bllokimi i llogarive bankare për tatimpaguesin 
debitor dhe në 6 raste subjekteve debitorë për taksat dhe tarifat vendore është bërë 
njoftimi për vendosjen e masave administrative. 

Kriteri:   Ligji nr. 9920, datë 19.5.2008 “Për Procedurat Tatimore në Republikën e  Shqipërisë” 

i ndryshuar, nenet 89, 90, 91, 93, VKB-në nr. 60, datë 24.12.2020 “Për nivelin e 

taksave dhe tarifave vendore dhe administrimin e tyre për vitin 2021”;ligjit nr. 9632, 

datë 30.10.2006, “Për sistemin e taksave vendore”, i ndryshuar. 

Ndikimi: 

Mungesë të ardhurash në buxhetin e Bashkisë Poliçan, në vlerën 70,299,118 lekë. 

Shkaku: 

Mos zbatimi i akteve  ligjore e nënligjore për arkëtimin e detyrimeve për taksat dhe 

tarifat vendore nga debitorët. 

Rëndësia: E lartë. 

Për këtë rekomandojmë: 
Sektori i Taksave dhe Tarifave Vendore të ndjekë intensivisht zbatimin e urdhrave që ka 

nxjerrë për bllokimin e llogarive bankare për subjektet debitore, si dhe të marrë masat e duhura 

administrative e ligjore me qëllim arritjen e rezultateve reale në uljen e borxhit prej 70,299,118 

lekë nga subjektet dhe familjet debitore si dhe të dokumentojë ndjekjen dhe rezultatet e këtyre 

masave. 

Për sa më sipër ngarkohen me përgjegjësi znj. A. C. me detyrë Përgjegjëse e Sektorit të 

Tatim Taksave, znj. S. B., z. K, K, z. Ç, B, dhe z. A. S. me detyrë specialistë në Sektorin e 

Tatim Taksave. 

 
 

 



70 
 

 Subjektet që ushtrojnë aktivitet në fushën e tregtimit të lëndëve djegëse 

Në territorin e Bashkisë Poliçan për periudhën objekt auditimi kanë ushtruar aktivitet në fushën 

e tregtimit të lëndëve djegëse me pakicë 4 subjekte.  

Grupi i auditimit auditoi dokumentacionin lidhur me pajisjen e subjekteve me autorizim për 

ushtrimin e aktivitetit në zbatim të legjislacionit në fuqi10 dhe pagesën e detyrimeve për taksat 

dhe tarifat vendore për vitet 2019-2020-2021.  
 

Tabela nr.2.1/15: Përmbledhje mbi subjektet hidrokarbure, pajisja me autorizimin përkatës dhe 

pagesat e taksave dhe tarifave vendore 
Nr.  Subjekti Adresa Autorizime Detyrimet vjetore 2021 (lekë) 

1 R Shpk Poliçan 30.04.2021-30.04.2026 Paguar detyrimet vendore për vitin 2020-2021 

2 B O Poliçan 12.02.2021-12.02.2022 Paguar detyrimet vendore për vitin 2020-2021 

    Burimi: Bashkia Poliçan, përpunoi grupi i auditimit 
 

Konkluzion:Referuar të dhënave të paraqitura në tabelën më sipër si dhe bazuar në shqyrtimin 

e dosjeve përkatëse të subjekteve, rezulton se ka hapësirë në kohë nga 1 deri në 3 muaj, për 3 

subjekte (R. Shpk, B. O,) nga përfundimi i afatit të pajisjes me autorizim deri në pajisjen me 

autorizim të ri për ushtrimin e aktivitetit.  

Ushtrimi i aktivitetit nga këto subjekte të pa pajisur me autorizim është në kundërshtim me 

ligjin nr. 8450, datë 24.2.1999 “Për përpunimin, transportimin dhe tregtimin e naftës, të gazit 

dhe nënprodukteve të tyre”, i ndryshuar me ligjin nr. 71/2014 “Për disa shtesa dhe ndryshime në 

ligjinnr. 8450, datë 24.2.1999, “Për përpunimin,transportimin dhe tregtimin e naftës,gazit dhe 

nënprodukteve të tyre”, të ndryshuar,  neni 4 “ Ushtrimi i veprimtarive në fushën e përpunimit, 

transportimit dhe tregtimit të naftës, gazit e nënprodukteve të tyre bëhet vetëm nga persona 

juridikë, pasi të jenë pajisur paraprakisht me lejet dhe autorizimet përkatëse, sipas 

përcaktimeve të këtij ligji. Në mungesë të këtyre lejeve dhe autorizimeve, veprimtaria e kryer 

quhet e paligjshme”. Neni 20-Autorizimet pika 2. “Autorizimet për personat juridikë, që 

ushtrojnë veprimtaritë e parashikuara në pikat "ç" dhe "d" të nenit 1111, jepen nga organi i 

pushtetit vendor për një periudhë deri në 5 vjet me të drejtë përsëritjeje”.  

Për periudhën nën auditim subjektet nuk rezultojnë debitorë për taksat dhe tarifat vendore. 
 

Titulli gjetjes:Ushtrimi i aktivitetit në shkelje të dispozitave ligjore nga subjektet që tregtojnë 

lëndë djegëse. 
 

Situata: Në territorin e Bashkisë Poliçan për periudhën objekt auditimi kanë ushtruar aktivitet 

në fushën e tregtimit të lëndëve djegëse me pakicë 4 subjekte. Nga auditimi i 

dokumentacionit lidhur me pajisjen e subjekteve me autorizim për ushtrimin e 

aktivitetit dhe pagesën e detyrimeve për taksat dhe tarifat vendore për vitin 2021 

rezultoi se ka hapësirë në kohë nga 1 deri në 3 muaj, për 2 subjekte (R. Shpk, B. O,) 

nga përfundimi i afatit të pajisjes me autorizim deri në pajisjen me autorizim të ri për 

ushtrimin e aktivitetit. 
 

Kriteri:   Ligji nr. 8450, datë 24.2.1999 “Për përpunimin, transportimin dhe tregtimin e naftës, 

të gazit dhe nënprodukteve të tyre”, i ndryshuar me ligjin nr. 71/2014 “Për disa shtesa 

                                                           
10Ligji nr. 8450, datë 24.2.1999 “Për përpunimin, transportimin dhe tregtimin e naftës, të gazit dhe nënprodukteve 

të tyre”, i ndryshuar me ligjin nr. 71/2014 “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 8450, datë 24.2.1999, 

“për përpunimin, transportimin dhe tregtimin e naftës, gazit dhe nënprodukteve të tyre”, të ndryshuar,  neni 4, 

neni 20, pika 2. 
11Ligji nr. 8450, datë 24.2.1999 “Për përpunimin, transportimin dhe tregtimin e naftës, të gazit dhe nënprodukteve 

të tyre”, i ndryshuar,neni 11 Personat juridikë, që i nënshtrohen këtij ligji, në përputhje me natyrën e veprimtarisë 

së ushtruar, klasifikohen si vijon: ç) stacionet e shitjes se karburanteve, që ushtrojnë veprimtarinë  e tregtimit të 

karburanteve për automjete; d) njësitë e shitjes së lëndëve djegëse, që ushtrojnë veprimtarinë e tregtimit të tyre për 

përdorim nga konsumatorët fundorë”. 
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dhe ndryshime në ligjin nr. 8450, datë 24.2.1999, “Për përpunimin, transportimin dhe 

tregtimin e naftës, gazit dhe nënprodukteve të tyre”, të ndryshuar,  neni 4, neni 20, pika 2.  

Ndikimi: 

Mungesë të ardhurash në buxhetin e Bashkisë Poliçan. 

Shkaku: 

Mos ndjekja e hapave ligjorë për subjektet që ushtrojnë aktivitet në tregtimin e 

lëndëve djegëse. 

Rëndësia: E Mesme. 
 

Për këtë rekomandojmë: 
Drejtoria Juridike të bashkëpunojë me Sektorin e Taksave dhe Tarifave Vendore me qëllim 

identifikimin në kohë të subjekteve që ushtrojnë aktivitet në tregtimin e lëndëve djegëse me 

qëllim që ato të pajisen menjëherë me autorizimin përkatës për ushtrimin e aktivitetit duke mos 

krijuar hapësira  nga periudha kur përfundon një autorizim deri në fillimin e autorizimit tjetër. 
 

Për sa më sipër ngarkohet me përgjegjësi, znj. D. Z. me detyrë Drejtore e Drejtorisë 

Juridike. 
 

 

 Të ardhurat nga asetet e dhëna me qira 

Bashkia Poliçan në zbatim të përcaktimeve ligjore në fuqi12 për administrimin e aseteve në 

pronësi apo në përdorim, dhe krijimit të të ardhurave prej dhënies me qira të tyre ka lidhur 9 

kontrata për dhënien me qira të aseteve që ka në pronësi. Këto kontrata janë lidhur bazuar në 

legjislacionin përkatës në vijimësi me subjekte të ndryshëm fizik/ juridik që kanë shprehur 

interes, për afate kohore nga 5 vjet deri në 99 vjet. Kontratat janë lidhur me operatorët e 

telefonive celulare, për shfrytëzimin e sipërfaqeve pyjore dhe kullosore, për aktivitet bujqësor 

etj. Në mënyrë të përmbledhur kontratat paraqiten në tabelën në vijim: 
 

Tabela nr.2.1/16: Kontratat e lidhura nga Bashkia Poliçan për dhënien me qira të tokës bujqësore/pyjore  
Nr Nr. 

Kontratës 

Sip. Data e lidhjes 

së kontratës 

Afati i dhënies 

me qira(vjet) 

Vlera e 

Kontratës 

1 2600 2.88 ha 30.09.2019 5  vjet 654,350 

2  300 m2 01.01.2013 9 vjet 240,000 

3 1603/76 50 m2 15.02.2011 9 vjet 405,000 

4 8 40.3 ha 24.10.2011 9 vjet 812,500 

5  0.32 ha 27.03.2008 99 vjet 1,920 

6  2.85 ha 27.03.2008 99 vjet 17,100 

7  7 ha 27.03.2008 99 vjet 43,400 

8  56.7 ha 11.11.2013 99 vjet 345,870 

9 1534/906 22.24 ha 22.07.2019 99 vjet 220,000 

Burimi: Bashkia Poliçan, përpunoi grupi i auditimit 

 

Nga auditimi i pagesave të kontratave të qirave rezulton se 8 qiramarrës i kanë paguar 
rregullisht detyrimet e qirave ndërsa qiramarrësi “R” Shpk nuk ka paguar detyrimet e qirasë. 
Referuar kontratës së qirasë subjekti “R” Shpk duhet të paguajë detyrim ndaj Bashkisë në 
vlerën 812,500 lekë në vit për sipërfaqen e marrë me qira. Nga auditimi  dokumentacionit 
financiar të pagesave rezulton se, duke filluar nga viti 2016, vit në të cilin ka filluar zbatimi i 
moratoriumit të gjuetisë në vendin tonë13 dhe deri në përfundim të kontratës më datë 02.09.2019 
subjekti nuk ka paguar detyrimet e qirasë. Nga Zyra e Menaxhimit dhe Mbrojtjes së Pyjeve në 
Bashkinë Poliçan, më datë 03.01.2017 është ushtruar kontroll në subjektin “R” Shpk, ku është 
konstatuar se subjekti nuk ka zbatuar projektin e miratuar, për të cilin kamarrë me qira 

                                                           
12 Kodi Civil i Republikës së Shqipërisë, nenet 826-840, ligjin nr. 139/2015, “Për Vetëqeverisjen Vendore, neni 

36, VKM nr. 54, datë 5.2.2014 “Për përcaktimin e kritereve, të procedurës e të mënyrës së dhënies me qira, 

enfiteozë apo kontrata të tjera të pasurisë shtetërore”, e ndryshuar, VKM nr. 391 datë 21.06.20006, ndryshuar me 

VKMnr. 1064, datë 22.12.2010 “Për përcaktimin e tarifave në sektorin e pyjeve dhe të kullotave”. 
13Ligji nr. 61/2016, datë 07.04.2016 “Për shpalljen e moratoriumit të gjuetisë në Republikën e Shqipërisë”. 
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sipërfaqen e caktuar. Në këto kushte nga ana e Bashkisë Poliçan janë marrë masa me qëllim 
zbatimin e kushteve të kontratës së qirasë, duke iu drejtuar subjektit me shkresat si vijon: 

- Shkresanr. 1675 Prot, datë 26.06.2018 “Njoftim për shlyerje detyrimi”; 
- Shkresa nr. 1856 Prot, datë 11.07.2018 “Urdhër për bllokim të llogarive bankare në 

bankat e nivelit të dytë” 
- Shkresa nr. 2978 Prot, datë 01.11.2018 “Njoftim për zgjidhjen e kontratës”, ku Bashkia 

Poliçan kërkon zgjidhjen e kontratës në mënyrë të njëanshme për shkak të moskryerjes 
së pagesës së qirasë sipas kontratës; 

- Shkresa nr. 3389 Prot, datë 27.12.2018 “Njoftim për zgjidhjen e kontratës”;  
- Shkresa nr. 1104/1 Prot, datë 26.04.2019 “Njoftim për shlyerje detyrimi dhe lirim të 

sipërfaqes objekt kontrate”, ku i kërkohet subjektit lirimi në mënyrë vullnetare i 
sipërfaqes së marrë me qira dhe kthimi në gjendjen fillestare, si dhe shlyerja e detyrimit 
të qirasë; 

- Shkresanr. 1343 Prot, datë 20.05.2019 “Njoftim për ekzekutim – Lirimi i sipërfaqes 
objekt kontrate”. 

Subjekti “R” Shpk ka ankimuar në gjykatë aktin administrativ të Bashkisë Poliçan nr. 3389 
Prot, datë 27.12.2018 “Njoftim për zgjidhjen e kontratës”. Me vendiminnr. 361, datë 
19.03.2019, Gjykata Administrative e Shkallës së Parë Vlorë ka rrëzuar kërkesë-padinë si të pa 
bazuar në fakte, prova e në ligj. Pas verifikimit në terren sipas procesverbalit të datës 
02.09.2019 në zbatim të urdhrit nr. 294, datë 02.09.2019, Bashkia Poliçan ka marrë në dorëzim 
sipërfaqen e dhënë me qira subjektit “R” shpk. Lidhur me pagesën e detyrimeve të qirasë 
Bashkia Poliçan është në proces gjyqësor me subjektin qiramarrës. 
Konkluzion:Mospagesa e qirasë në vlerën 2,845,984 lekë nga subjekti “R”Shpk qiramarrës i 

tokës është në kundërshtim me Kodi Civil i Republikës së Shqipërisë, nenet 826-840, me ligjin 

nr. 139/2015 “Për Vetëqeverisjen Vendore”, neni 36, me VKM nr. 54, datë 5.2.2014 “Për 

përcaktimin e kritereve, të procedurës e të mënyrës së dhënies me qira, enfiteozë apo kontrata 

të tjera të pasurisë shtetërore”, e ndryshuar me VKM nr. 391 datë 21.06.20006, ndryshuar me 

VKM nr. 1064, datë 22.12.2010 “Për përcaktimin e tarifave në sektorin e pyjeve dhe të 

kullotave”. 
 

 Mbi gjobat e Inspektoratit të Mbrojtjes së Territorit 
Funksionimi i strukturës së Inspektoratit të Mbrojtjes së Territorit Vendor në Bashkinë Poliçan. 
Inspektorati i Mbrojtjes së Territorit në Bashkinë Poliçan është ngritur dhe funksionon në bazë të 

përcaktimeve të ligjit nr. 9780, datë 16.07.2007 “Për Inspektimin dhe Mbrojtjen e Territorit nga 

ndërtimet e kundërligjshme”, i ndryshuar, neni 4. 

Nga auditimi i dokumentacionit të vënë në dispozicion nga zyra e IMTV në Bashkinë Poliçan 

dhe Drejtoria e Burimeve Njerëzore, në lidhje me organizimin e IMTV-së14, për periudhën 

0l.01.2021-31.12.2021 konstatohet se, IMTV-ja ka patur në strukturë 3 punonjës (1 

kryeinspektor dhe 2 inspektorë).  

Referuar urdhrave të Kryetarit të Bashkisë Poliçan për miratimin e strukturës për vitin  nr. 09, 

datë 12.01.2021, struktura e IMTV-së ka funksionuar vetëm me një inspektor deri më datë 

01.06.2021 kur është emëruar dhe inspektori i dytë15. Rezulton se Kryeinspektori është larguar 

më datë 01.11.201916 dhe për periudhën në vijim 2020-2021 IMTV nuk ka Kryeinspektor. 
Aktualisht IMTV, ka vetëm 2 inspektorë të cilët janë të diplomuar në Shkenca Kompjuterike 
dhe Ekonomik, në kundërshtim me përcaktimet e ligjit nr. 9780, datë 06.07. 2007 “Për 
Inspektimin dhe Mbrojtjen e Territorit nga Ndërtimet e Kundërligjshme”, i ndryshuar, neni 11, 
ku citohet se “Kryeinspektorët dhe inspektorët në nivel kombëtar dhe qeverisjeje vendore duhet 
të kenë arsimin e lartë të nevojshëm profesional në fushat e drejtësisë, inxhinierisë së ndërtimit, 
arkitekturës, urbanistikës, konstruksionit, transportit, tekno-logjisë së materialeve, gjeologjisë, 
hidrogjeologjisë dhe mjedisit”.  

                                                           
14Vendim nr. 01, datë 08.01.2019, Vendim nr. 04, datë 08.01.2020 dhe Vendim nr. 01, datë 12.01.2021. 
15 Vendim nr. 76, datë 25.05.2021. 
16 Vendim nr. 36, datë 01.11.2019. 
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Për vitin 2021 në Bashkinë Poliçan struktura e IMTV-së nuk është funksionale që nga muaji 

nëntor 2019. Kjo vjen si rezultat i mungesës së Kryeinspektorit dhe e inspektorit, në 

kundërshtim me përcaktimet e ligjit nr. 9780, datë 06.07. 2007 “Për Inspektimin dhe Mbrojtjen e 

Territorit nga Ndërtimet e Kundërligjshme”, i ndryshuar, neni 4 “Pranë çdo njësie vendore ngrihet 

inspektorati i mbrojtjes së territorit, i cili, nëpërmjet kryeinspektorit e inspektorëve, brenda 

territorit administrativ të kësaj njësie, ushtron përgjegjësinë e kontrollit të territorit dhe 

zbatimit të ligjshmërisë së standardeve teknike e kushteve zhvillimore në fushën e planifikimit 

dhe zhvillimit të territorit dhe të atyre të parashikuara shprehimisht në ligje të tjera. 

Inspektorati i mbrojtjes së territorit i njësisë vendore drejtohet nga kryeinspektori, i cili 

emërohet nga kryetari i njësisë vendore përkatëse”,neni 13 “Brenda 10 ditëve nga mbajtja e 

procesverbalit të konstatimit të kundërvajtjes, Inspektorati Kombëtar i Mbrojtjes së Territorit 

dhe ai i njësisë vendore nxjerrin vendimin për marrjen e masave përkatëse dhe dhënien e 

sanksioneve administrative, të cilat nënshkruhen nga kryeinspektori”, VKM nr. 894, datë 

04.11.2015 “Për unifikimin e procedurave tëkontrollit të territorit ngaInspektorati Kombëtar 

iMbrojtjes së Territorit dhe ai iNjësisë Vendore”, pika 1/b/ii ...kryen kontrolle në territorin 

administrativ të njësisë vendore, në bazë të planit mujor të punës, të miratuar nga 

kryeinspektori, pika1/c/i Inspektorati i Mbrojtjes së Territorit të njësisë vendore realizon 

kontrolle nëpërmjet ,... një grupi inspektimi, i cili ka në përbërje jo më pak se dy inspektorë; 

pika 4...Inspektorati Kombëtar i Mbrojtjes së Territorit dhe ai i njësisë vendore nxjerrin 

vendimin për marrjen e masave përkatëse dhe dhënien e sanksioneve administrative, të cilat 

nënshkruhen nga kryeinspektori. 
Bashkia Poliçan nuk ka respektuar përcaktimet e ligjit nr. 9780, datë 06.07. 2007 “Për 
Inspektimin dhe Mbrojtjen e Territorit nga Ndërtimet e Kundërligjshme”, i ndryshuar, neni 11 
në rekrutimin e stafit të IMTV-së. Gjithashtu, nga ana e Kryetarit të Bashkisë Poliçan nëpërmjet 
strukturës së Burimeve Njerëzore nuk janë marrë masa për të bërë shpalljen e vendit vakant të 
Kryeinspektorit me qëllim fillimin e procedurave të rekrutimit. 
 

Titulli gjetjes:Ushtrimi i aktivitetit në shkelje të dispozitave ligjore nga subjektet që tregtojnë 

lëndë djegëse. 
 

Situata:  Nga auditimi i dokumentacionit të vënë në dispozicion nga zyra e IMTV në Bashkinë 

Poliçan dhe Drejtoria e Burimeve Njerëzore, në lidhje me organizimin e IMTV-së, 

për periudhën 0l.01.2021-31.12.2021 konstatohet se, IMTV-ja ka patur në strukturë 3 

punonjës (1 kryeinspektor dhe 2 inspektorë). Në bazë të urdhrit të Kryetarit të 

Bashkisë Poliçan për miratimin e strukturës nr. 09, datë 12.01.2021, struktura e 

IMTV-së ka funksionuar vetëm me një inspektor deri më datë 01.06.2021, kur është 

emëruar dhe inspektori i dytë, por në mungesë të Kryeinspektorit, i cili është larguar 

më datë 01.11.2019. Aktualisht IMTV ka vetëm 2 inspektorë, të cilët janë të diplomuar 

në Shkenca Kompjuterike dhe Ekonomik, në kundërshtim me përcaktimet e 

dispozitave ligjore. Nga mosplotësimi sipas kritereve ligjore i strukturës së IMTV për 

vitin 2021 nuk ka qenë funksionale. Gjithashtu, nga ana e Kryetarit të Bashkisë 

Poliçan nëpërmjet strukturës së Burimeve Njerëzore nuk janë marrë masa për të bërë 

shpalljen e vendit vakant të Kryeinspektorit me qëllim fillimin e procedurave të 

rekrutimit. 

Kriteri: 

Ligji nr. 9780, datë 16.07.2007 “Për Inspektimin dhe Mbrojtjen e Territorit nga ndërtimet e 

kundërligjshme”, i ndryshuar, neni 4, neni 11, neni 13. VKM nr. 894, datë 04.11.2015 

“Për unifikimin e procedurave tëkontrollit të territorit ngaInspektorati Kombëtar i 

Mbrojtjes së Territorit dhe ai  i Njësisë Vendore”, pika 1/b/ii, pika 1/c/i , pika 4. 
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Ndikimi: 

Nuk kryhet kontrolli i territorit dhe zbatimi i ligjshmërisë dhe i standardeve teknike 

në fushën e planifikimit dhe zhvillimit të territorit. Nga mos funksionimi i plotë i 

Inspektoratit të Mbrojtjes së Territorit nga Bashkia Poliçan nuk mund të vendosen 

gjoba apo të merren masa të tjera për veprimet e kundërligjshme të konstatuara në 

mbrojtjen e territorit. 

Shkaku: 

Bashkia Poliçan nuk ka zbatuar detyrimet ligjore për inspektimin dhe mbrojtjen e 

territorit nga ndërtimet e kundërligjshme. 

Rëndësia: E lartë. 
 

Për këtë rekomandojmë: 
Kryetari i Bashkisë të marrë të gjitha masat për të plotësuar strukturën e Inspektoratit të 

Mbrojtjes së Territorin në Bashkinë Poliçan me qëllim zbatimin e ligjshmërisë në fushën e 

kontrollit dhe zhvillimit të territorit.   
 

Sa më sipër ngarkohet me përgjegjësi, z. A. Z. me detyrë Kryetar i Bashkisë Poliçan. 
 

 Procedurat e ndjekura nga IMTV në rastet e kundërvajtjeve, vendosja e masës së gjobës 

sipas llojit të kundërvajtjes së mbajtur në proces verbalet e konstatimit. 

Nga shqyrtimi i proces verbaleve të konstatimit të kundërvajtjes për vitin 2021 rezultoi se nga 

IMTV janë mbajtur gjithsej 1 proces verbal nr. 08, datë 30.04.2021, për kundërvajtjen “ndërtim 

pa leje soletë betoni” shkelje e nenit 52, germa e dhe nenit 53, pika 6 e ligjit nr. 107/2014, 

Shpresa Muka, shoqëruar me “Vendim për pezullim punimesh”. Për këtë rastnga ana e IMTV-

së nuk janë marrë masa në vijim pas konstatimit të kundërvajtjes. Mos marrja e masave nga 

IMTV është në kundërshtim me përcaktimet e të ligjit nr. 107/2014, datë 31.07.2014, neni 52, 

germa e “kryerja e punimeve pa leje dënohet me gjobë të barabartë me vlerën e punimeve të kryera 

pa leje, por në çdo rast jo më pak se 500,000 lekë, dhe me prishje ose konfiskim për interes publik të 

punimeve të kryera” dhe nenit 53, pika 6 “Në rast përsëritjeje të kundërvajtjes, kundërvajtësi 

dënohet me dyfishin e vlerës së gjobës”. 
 

 

III. 3.4.Vlerësimi i Raportimit Financiar, për të parashikuar opinion mbi pasqyrat 

financiare për vitin 2021.  

3.4.1. Plotësia dhe saktësia në pasqyrimin e përmbajtjes së ngjarjeve ekonomike;  

3.4.2. Vlerësimi i arsyeshëm e i bazuar (në rastet kur vlerësimet janë të domosdoshme); 

3.4.3. Plotësia  e shënimeve në pasqyrat financiare për të dhënë një pamje të përgjithshme të 

pozicionit financiar, performancës financiare dhe fluksit të parasë; 

4.4.4.  Opinioni mbi pasqyrat financiare; 
 

U shqyrtua dokumentacioni si më poshtë: 

1. Pasqyrat financiare të vitit 2021 të shoqëruar me formatet 1-9. 

2.Dokumente kontabël si: ditaret e bankës, magazinës, pagave, të veprimeve të ndryshme, 

debitorëve, kreditorëve, furnitorëve, etj, centralizatori, bilanci vërtetues. 

3. Dokumentacioni i kryerjes së inventareve të aktiveve 2021, libri i aktiveve. 

4. Urdhër-shpenzimet dhe dokumentacioni bashkëlidhur për vitin 2021. 

6. Akt-rakordimet meDegën e Thesarit Skrapar në mbyllje të vitit buxhetor 2021. 

8. Të tjera dokumente mbështetëse (databaze të ndryshme ne programet “excel”si: për 

vendimet gjyqësore, për investimet, për ditaret,shpenzimet te ardhurat etj.). 
 

Nga shqyrtimi i dokumentacionit të sipërcituar konstatohet që: 
 

 Baza ligjore për mbajtjen e kontabilitetit dhe hartimin e pasqyrave financiare është: 
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Për vitin 2021 nga njësia shpenzuese “Aparati i Bashkisë Poliçan” për  hartimin e pasqyrave 

financiare dhe përgatitjen e llogarive vjetore është mbështetur në ligjin nr. 25/2018 datë 

10.05.2018 “Për kontabilitetin dhe pasqyrat financiare”, të ndryshuar, të ndryshuar, Udhëzimin 

e MFE nr.8 datë 09.03.2018 “Për procedurat e përgatitjes, paraqitjes dhe raportimit të 

pasqyrave financiare vjetore në njësitë e qeverisjes së përgjithshme”, i ndryshuar meUdhëzimin 

e MFE nr.5 datë 21.02.2022,VKM Nr.783, datë 22.11.2006 “Për përcaktimin e standardeve 

dhe të rregullave kontabël”. 

 
 

 Afatet dhe konfirmimi i pasqyrave financiare 

Pasqyrat financiare janë të firmosura nga NA dhe NZ si dhe janë të dërguara në Degën e 

Thesarit Skrapar për vitin ushtrimor 2021 me shkresë përcjellëse nr.603 prot., datë 28.02.2022. 

Në cilësinë e Nëpunësit Autorizues është Kryetari i BashkisëPoliçan dhe në cilësinë e 

Nëpunësit Zbatues është Drejtori i Financës.Kjo Bashki për vitin 2021 nuk ka hartuar Pasqyrat 

Financiare të Konsoliduara, pasi përvec Aparatit nuk ka njësi vartëse.  
 

 Rakordimi i pasqyrave financiare me thesarin dhe bankat e nivelit të dytë si dhe me 

treguesit e realizimit të buxhetit.  
Për vitin 2021 nga verifikimi për çdo muaj i ditarit kontabël të bankës sipas natyrës për 

shpenzimet e klasës 6 dhe klasës 2 me akt rakordimin e thesarit mbi bazë ekstrakte banke 

(dokumenti i nxjerrjes së llogarisë nga thesari për çdo muaj) për shumat për çdo llogari dhe në 

total mujor e vjetor rezultoi se nuk ka diferenca. Për këtë janë përdorur ditari i bankës i mbajtur 

sipas natyrës për autorizimet buxhetore (çeljet) dhe përdorimi fondeve sipas llojit të 

shpenzimeve. 
 

 Mënyra e mbajtjes së kontabilitetit dhe dokumentacionit bazë e justifikues si dhe 

sigurimi i informacionit kontabël, përgatitjen e llogarive për vlerësimin e gjendjes pasurore, 

financiare dhe rezultatit. 
 

Për tu siguruar nëse, regjistrimet kontabël janë kryer në përputhshmëri ligjore dhe  me saktësi 

u kryen testime në regjistrimet në ditarët kontabël në lidhje me: 

 - mbështetjen në dokumente justifikuese, të verifikuara përsa i përket vlefshmërisë për t'u 

pranuar në kontabilitet (vlerësimi kontabël); 

-  mos ndryshueshmëria e regjistrimeve tashmë të kryera dhe e mbartësve të tyre;  

- tërësinë e regjistrimeve në mënyrë kronologjike dhe sistematike deri në mbyllje të të ushtrimit 

vjetor.  

Nëse informacioni kontabël mundëson, në të gjithë ciklin e tij, kontrollin rrjedhës dhe të 

mëvonshëm nëpërmjet: 

- shqyrtimit të vlefshmërisë së një regjistrimi fillestar duke e krahasuar me dokumentin bazë 

justifikues; 

- kontrollit të vlefshmërisë të një regjistrimi të kryer me anë të një dokumenti duke e krahasuar 

këtë dokument me dokumentet bazë justifikuese mbi të cilat është përgatitur; 

- verifikimit të pajtueshmërisë së shumave të nxjerra nga regjistrimet kronologjike me 

regjistrimet në llogari (barazimi i lëvizjeve të ditarëve me ato të librit të llogarive) dhe 

verifikimit të pajtueshmërive të tjera aritmetike. 

 Pohimet e testeve të kryera rreth mbajtjes së kontabilitetit të Aparatit Bashkisë  

Si rezultat i testeve të kryera pohojmë se: 

- Kontabiliteti është mbajtur i plotë për të gjitha veprimet kontabël të rezultuara nga kryerja e 

veprimeve ekonomike, mbi bazën e dokumentacionit bazë dhe justifikues.  

- Në këtë bashki, kontabiliteti është organizuar dhe mbahet në mënyrë informatike në program 

“Excel” 
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- Në përgjithësi janë zbatuar drejt parimet e përgjithshme për përgatitjen e llogarive vjetore dhe 

mbajtjen e kontabilitetit, sipas përcaktimeve të dispozitave ligjore për kontabilitetin. 

- Azhurnimet e veprimeve ekonomike janë në mënyrë kronologjke dhe kontabilizimet e tyre 

janë kryer në ditaret e bankës, të arkës, magazinës, të pagave etj por nuk janë mbajtur partitarët 

për llogaritë kreditore e debitore. Është mbajturlibri centrilizator për evidentimin e veprimeve 

kontabël të kryera, duke kaluar nga ditarët në fletë-kontabilizimet apo kartelat kontabël deri në 

bilancin vërtetues rezultuar nga prerja e artikujve kontabël.Gjithashtu është mbajtur libri i 

veprimeve të ndryshme për evidentimin e sistemimeve të ndryshme në kartelat kontabël. Këto 

libra kontabël janë bartës të informacionit të regjistruar në mënyrë kronologjike dhe sistematike 

të efekteve të veprimeve të kryera, të marra nga dokumentat vërtetuese.  

-  Në tërësi organizimi i mbajtjes së kontabilitetit ka mundësuar nxjerrjen e gjendjeve të 

llogarive sipas klasave, nisur nga dokumentet bazë justifikuese, të cilat janë të dhëna bazë të 

hyra në kontabilitet.  

- Plotësimi i dokumentave bazë e justifikues është bërë në mënyrë të plotë, pasi  pershkruajnë 

me vertetesi veprimin ose ngjarjen, permban te dhena per shkakun e veprimit, daten dhe vendin 

e kryerjes, objektin, treguesit sasiore dhe ato te vleres, personat qe kane urdheruar dhe 

ekzekutuar veprimin  me te dhenat te nevojshme qe i japin dokumentit forcen e nje prove ligjore 

ose administrative. Kështu: Dokumentat vërtetues si Urdhër-shpenzimi, fletë hyrje-daljet, 

mandat arketimet e pagesat, janë të hartuara  me të gjitha elementet që kërkon formati i 

miratuar. Këto dokumente shoqërohen nga dokumenta autorizues si me urdhrat apo vendimet 

e organeve drejtuese, kontratat, dokumentat kryesore të procedurave të prokurimit, akt-

marrëveshjet etj. Bashkëlidhur këtij dokumentacioni janë dokumentat vërtetues të shpenzimit 

si faturat, listpagesat, situacionet e shpenzimeve, procesverbalet, shkresat etj. 

- Informacioni kontabël është përgatitur mbi bazën e një kontabiliteti të quajtur të angazhimeve 

(ose në bazë të të drejtave të konstatuara), duke dhënë elementet e nevojshme për të vlerësuar 

gjendjen pasurore, gjendjen financiare dhe rezultatet e njësisë ekonomike. 
 

 Baza e dhënies së opinionit së Raportimit Financiar. Pohimet mbi saktësinë e paraqitjes 

së zërave të pasqyrave financiare.  
Për dhënien e opinionit mbi pasqyrat financiare, u analizuan treguesit e pasqyrave financaiare 

të Bashkisë për aktivitetin ekonomiko - financiar 01.01.2021 deri më datën 31.12.2021. 

Pasqyrat financiare janë përgatitur nga Drejtoria e Buxhetit dhe Menaxhimit Financiar.  

Nga verifikimi  i gjendjes së llogarive të bilancit të vitit ushtrimor 2021  rezulton se, llogaritë 

e Aktivit dhe të Pasivit kuadrojnë me formatet anekse pjese e PF, si dhe llogaritë sintetike 

kuadrojnë me ato analitike. 

Konkluzion: Nga verifikimi i akt-rakordimit vjetor të thesarit për treguesit e realizimit të 

buxhetit dhe krahasuar këto me veprimet kontabël ne llogarinë e 520 “Disponibilitete në 

Thesar” dhe në ditarin e bankës rezultojnë të jenë rakorduara, veprime të paraqitura në me 

formatin nr.5 “Pasqyrë e lëvizjes në cash viti 2021”. 

 

Totali i Aktivit për vitin 2021 është në vlerën 1,330,475,808 dhe për vitin 2020 është 

1,458,496,962  lekë, i paraqitur në formatin 1 dhe i zbërthyer në llogari si më poshtë: 

Formati nr.1       Aktivi i Bilancit 2021                Në lekë 

Nr. 
Reshti 

Referenca 
e 

Logarive E M E R T I M I 

Ushtrimi 
I Ushtrimi 

Paraardhes Mbyllur 

 
  viti 2021 viti 2020 

1 A A K T I V E T 1,458,496,962.00 1,330,475,808.00 
2  I.Aktivet Afat shkurtra 462,807,909.00 424,583,357.00 
3  1.Mjete monetare dhe ekujvalent  te tyre 17,737,342.00 12,020,700.00 
4 531 Mjrete monetare ne Arke 0.00 59,850.00 
5 512,56 Mjete monetare ne Banke   
6 520 Disponibilitete ne Thesar 17,737,342.00 11,960,850.00 
7 50 Letra me vlere   
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8 532 Vlera te tjera   
9 54 Akreditiva dhe paradhenie   

10 59 Provigjone zhvlersimi letra me vlere (-)   
11  2.Gjendje Inventari qarkullues 15,493,821.00 15,359,097.00 
12 31 Materiale 2,417,678.00 2,009,700.00 
13 32 Inventar I imet 12,675,343.00 12,660,597.00 
14 33 Prodhim nre proces   
15 34 Produkte 400,800.00 688,800.00 
16 35 Mallra   
17 36 Kafshe ne rritje e majmeri   
18 37 Gjendje te pa mbritura,ose prane te treteve   
19 38 Diferenca nga cmimet e magazinimit   
20 39 Provigjone  perzhvlersimin  e inventarit (-)   
21  3.Llogari te Arketushme 248,734,748.00 294,922,346.00 
22 411 Kliente e llogari te ngjashme   
23 423,429 Personeli, paradhenie, deficite, gjoba   
24 431 Tatim e  Taksa   
25 432 Tatime, mbledhur  per llogari pushtetit lokal   
26 433 Fatkeqsi natyrore qe mbulohen nga shteti   
27 435 Sigurime Shoqerore   
28 436 Sigurime Shendetsore   
29 437,438, Organizma te tjere shteterore   
30 44 Institucione te tjera publike   
31 465 Efekte per tu arketuar nga shitja e letrave me vlere 0.00 0.00 
32 468 Debitore te ndryshem 79,843,886.00 69,702,472.00 
33 4342 Operacione me shtetin(Te drejta) 168,890,862.00 225,219,874.00 
34 45 Mardhenie midis institucioneve apo njesive  ekonomike   
35 49 Shuma te parashikuara per xhvleresim(-)   
36  4.Te tjera aktive afatshkurtra 180,841,998.00 102,281,214.00 
37 409 Parapagime   
38 473 Llogari e pritjes te mardhenieve me thesarin   
39 477 Diferenca konvertimi aktive   
40 481 Shpenzime per t'u shperndare ne disa ushtrime   
41 486 Shpenzime te periudhave te ardhshme 180,841,998.00 102,281,214 
42  II.Aktivet Afat gjata 995,689,053.00 905,892,451 
43 20 1.Aktive Afatgjata jo materiale 2,053,501.00 2,415,884 
44 201 Prime te emisionit dhe Rimbursimit te huave   
45 202 Studime dhe kerkime 2,053,501.00 2,415,884 
46 203 Koncesione,Patenta,Licenca e te ngjashme   
47 21 2.Aktive Afatgjata materiale 909,396,399.00 770,849,320 
48 210 Toka, T,roje, Terene 1,188,000.00 1,188,000 
49 211 Pyje, Plantacione   
50 212 Ndertesa e Konstruksione 234,925,380.00 239,452,061 
51 213 Rruge, rrjete, vepra ujore 650,322,231.00 514,622,520 
52 214 Iinstalime teknike, makineri e paisje 1,425,708.00 613,149 
53 215 Mjete Transporti 11,672,239.00 4,835,278 
54 216 Rezerva Shteterore   
55 217 Kafshe pune e prodhimi   
56 218 Inventar ekonomik 9,862,841.00 10,138,312 
57 24 Aktive  afatgjata te demtuara   
58 28 Caktime te Aktiveve Afatgjata   
59 25-26 3.Aktive Afatgjata Financiare   
60 25 Huadhenie e Nenhuadhenie   
61 26 Pjesmarrje ne kapitalin e vet   
62  4.Investime 84,239,153.00 132,627,247.00 
63 230 Per Aktive Afatgjata jo materiale   
64 231 Per Aktive Afatgjata materiale 84,239,153.00 132,627,247.00 

A. AKTIVE AFATSHKURTRA. 

Klasa 5 “Mjete monetare dhe ekuivalentet e tyre” në mbyllje të vitit 2020 është në vlerën 

12.020.700 lekë dhe në mbyllje të vitit 2021 është në vlerën 17,737,342 lekë, të cilat rakordojnë 

me rubrikën V “Teprica ne fillim   te vitit ushtrimor” dhe  rubrikën VI “ Teprica e Likuiditeteve  

ne fund te vitit ushtrimor” në Formatin nr.3 “Pasqyra e flukseve monetare (CASH-FLOW) 

sipas metodës direkte” . 

- Gjendja e llogarisë 520 “Disponibilitete në Thesar”sipas bilancit në mbyllje të vitit 2020 

është në vlerën 12.020.700lekë dhe në mbyllje të vitit 2021është në vlerën 17,737,342lekë, 

gjendje të cilat rakordojnë me realizimin në fakt të fondeve sipas akt-rakordimit me Degën e 
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Thesarit, ku lëvizjet e  këtyre disponibiliteteve paraqiten në me formatin nr.5 “Pasqyrë e 

lëvizjes në cash viti 2021”. 
 

 

Në klasën 3 “Gjendja e inventarit qarkullues” të aktiveve qarkulluese paraqiten në mbyllje 

të vitit 2020 në vlerën 15,359,097lekë dhe në mbyllje të vitit 2021 në vlerën 15,493,821lekë, 

ku diferenca e tyre në rritje në vlerën prej 134,724 lekë rakordon me gjendjen e llogarisë 63 

“Ndryshimi I gjendjeve të inventarit” në formatin nr.2 “Pasqyra e performancës financiare”. 

Këto vlera në mënyrë analitike paraqiten në gjendjet e llogarive: 
 

- Gjendja e llogarisë 31 “Materiale” paraqitet në mbyllje të vitit 2020 në vlerën 2,009,700 

lekë dhe në mbyllje të vitit ushtrimor 2021 në vlerën 2,417,678 lekë, me një diferencë në rritje 

për vitin ushtrimor prej 407,978 lekë e cila përfaqëson shtim te gjendjes se mallrave ne fund te 

vitit 2020. Kjo llogari është e analizuar për gjendjen datë 31.12.2021 në shumën 2,417,678 

lekë, duke bërë sondazhe për 4 artikuj në inventarin fizik. 
 

- Gjendja e llogarisë 32 “Inventari i imët” paraqitet në mbyllje të vitit 2020 në vlerën 

12,660,597 lekë dhe në mbyllje të vitit ushtrimor 2021 në vlerën 12,675,343 lekë me një 

diferencë në rritje për vitin ushtrimor prej 14,746lekë, e cila përfaqëson ulje te inventarit te 

imët  per vitin 2021.  

- Gjendja e llogarisë 34 “Produkte” paraqitet në mbyllje të vitit 2020 në vlerën 688,800 lekë 

dhe në mbyllje të vitit ushtrimor 2021 në vlerën 400,800 lekë me një diferencë në uljepër vitin 

ushtrimor prej 288,800lekë, e cila përfaqëson ulje te inventarit te imët  per vitin 2021.  
 

Klasa 4 “Llogari të arkëtueshme” paraqiten në mbyllje të vitit 2020 në vlerën 294,922,346 

lekë dhe në mbyllje të bilancit të vitit 2021  në vlerën 248,734,748 lekë, ku kemi pakësim duke 

e  krahasuar me vitin paraardhës, i cili ka ardhur si rezultat i pakësimitse llog 434 krahasuar 

me vitin paraardhës. 
 

- Gjendja e llogarisë 468 “Debitorë të ndryshëm”,  e cila përfaqëson shumën e të drejtave të 

arkëtueshme nga të tretët, në mbyllje të vitit 2020 është në vlerën 69,702,472 lekë dhe në 

mbyllje të vitit ushtrimor 2021 paraqitet në vlerën 79,843,886 lekë. Vlera e debitorëve ne vitin 

2021 në krahasim me vitin 2020 ka pësuar një rritje prej 10,141,414 lekë, e cila ka ardhur nga 

rritja e debitorëve të taksave dhe tarifave vendore. Analiza e gjendjes së llog.468 “Debitorë të 

ndryshëm” dhe lëvizjet e pësuara në vitin ushtrimor, krahasuar me vitin paraardhës paraqiten 

në tabelën e mëposhtme: 
Gjendja e llogarisë 468“Debitore te ndryshëm” me date 31.12.2021 

Nr Pershkrimi Dokumentacioni 
Gjendje 

31.12.2020 Shtesa 2021 
Pagesa 
2021 

Gjendje 
31.12.2021 

1 Debitore nga klsh 1998-2021 Raport KLSH 6,067,715 0 5,000 6,062,715 

2 Debitore Prefektura Prefektura 531,447 36,600 36,600 531,447 

3 Debitore nga  ISSH Perfituar me teper 214,376 0 37,000 177,376 

4 Debitore nga tatim taksat Tatim taksa 61,438,116 18,480,706 8,303,966 71,614,856 

5 Debitore nga Audit I Brendshme Audit I brendshem 1,457,492 0 0 1,457,492 

6 Veprmi sitemi ( ndalur me teper )  Ndalese llog 468 me teper -6,674 6674 0 0 

      - 

 Totali  69,702,472 18,523,980 8,382,566 79,843,886 

 

Konkluzion: Nga analiza e llogarisë 468 “Debitorë të ndryshëm”,  rezulton se gjendja e 

debitorëve nga taksat dhe tarifat vendore prej 71,614,856 lekë nuk rakordon me vlerën 

progresive prej 70,299,118 lekë të debitorëve të raportuar nga Drejtoria e Taksave dhe Tarifave 

Vendore në kundërshtim me Udhëzimin e MFE nr.8 datë 09.03.2018 “Për procedurat e 

përgatitjes, paraqitjes dhe raportimit të pasqyrave financiare vjetore në njësitë e qeverisjes së 

përgjithshme” Kreu II “Parimet dhe rregullat e organizimit dhe të mbajtjes së kontabilitetit 

publik në njësitë e qeverisjes së përgjithshme” Aneksi 1 “Analiza e detajuar e klasave të 

llogarive të kontabilitetit në sektorin publik”,pikat 3.3 dhe 4.2 
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Në vlerën e lartë të gjendjes së llogarisë së debitorëve ka ndikuar edhe gjendja e debitorëve për 

detyrimet shpërblim dëmi të lëna nga KLSH në vite në vlerën 6,062,715 lekë, për të cilat nuk 

janë ndjekur të gjitha hapat ligjore për arkëtimin e këtyre detyrimeve, duke kaluar afatet e 

kërkimit. 
 

Titulli gjetjes: Mbi kontabilizimet në llogarinë llogarisë 468 “Debitorë të ndryshëm” në aktiv  

 

Situata: 

Gjendja e llogarisë 468 “Debitorë të ndryshëm”,  e cila përfaqëson shumën e të 

drejtave të arkëtueshme nga të tretët, në mbyllje të vitit ushtrimor 2021 paraqitet në 

vlerën 79,843,886 lekë. Nga analiza e llogarisë 468 “Debitorë të ndryshëm”,  

rezulton se gjendja e debitorëve  nga taksat dhe tarifat vendore prej 71,614,856 lekë 

nuk rakordon me vlerën progresive prej 70,299,118 lekë të debitorëve të raportuar 

nga Drejtoria e Taksave dhe Tarifave Vendore. Në vlerën e lartë të gjendjes së 

llogarisë së debitorëve ka ndikuar edhe gjendja e debitorëve për detyrimet shpërblim 

dëmi të lëna nga KLSH në vite në vlerën 6,062,715 lekë, për të cilat nuk janë ndjekur 

të gjitha hapat ligjore për arkëtimin e këtyre detyrimeve, duke kaluar afatet e 

kërkimit. 

Kriteri: 

Udhëzimin e MFE nr.8, datë 9.3.2018 ”Për procedurat e përgatitjes, paraqitjes dhe 

raportimit të pasqyrave financiare vjetore në njësitë e qeverisjes së përgjithshme”Kreu 

II “Parimet dhe rregullat e organizimit dhe të mbajtjes së kontabilitetit publik në 

njësitë e qeverisjes së përgjithshme” Aneksi 1 “Analiza e detajuar e klasave të 

llogarive të kontabilitetit në sektorin publik”,pikat 3.3 dhe 4.2 

Ndikimi: 

Mosfunksionimi  i këtyre llogarive sipas parimeve kontabël të pranuara.  

Shkaku:  

               Nga Drejtoria e Financës dhe Buxhetit nuk është kryer saktë kontabilizimi i      

debitorëve të konstatuar  
 

Për këtë rekomandojmë: 
Drejtoria e Buxhetit dhe Financës, Bashkia Poliçan në mbyllje të vitit 2022 të kryejë veprimet 

kontabël për vlerën e saktë të debitorëve nga taksat dhe tarifat vendore, në bazë të rakordimit 

me Sektorin e Taksave dhe Tarifave Vendore. Për pasaktësitë e rezultuara nga auditimi i PF, 

të gjenden veprimet e gabuara dhe të kryhen sistemimet e nevojshme kontabël, duke i reflektuar 

në bilancin e vitit ushtrimor 2021. 

- Llogaria 4342 “Të tjera operacione me shtetin (të drejta)” në aktiv të bilancit përfaqëson 

detyrimet afatshkurtra për vitin ushtrimor, që trashëgohen në vitin pasardhës.Gjendja e kësaj 

llogarie në fund të vitit 2021 paraqitet në vlerën 168,890,862 lekë,  e cila rakordon me shumën 

e gjendjeve të llogarive të detyrimeve afatshkurtra në pasiv të bilancit në vlerën 168,890,862 

lekë, e cila përbëhet nga shuma e : llog.401-408 “Furnitorë e llogari të lidhura me to” për vlerën 

155,942,450 lekë, llog.42 “Detyrime ndaj personelit” për vlerën 9,774,393 lekë, llog llog.431 

“Detyrime ndaj shtetit per tatim taksat "  në vlerën 427,276 lekë, llog.435 “Sigurime shoqërore” 

për vlerën 2,369,033 lekë, llog.436“Sigurime shëndetësore” për vlerën 377,710 lekë. 
 

Klasa 4 “Të tjera aktive afatshkurtra” e cila përbëhet nga: 

Konkluzion:Gjendja e llogarisë 486 “Shpenzime të periudhave të ardhshme” paraqitet në 

mbyllje të vitit 2020 në vlerën 102,281,214 lekë dhe në  mbyllje të vitit 2021 në vlerën 

180,841,998 lekë. Për vitin 2021 gjendja e llogarisë 486 “Shpenzime të periudhave të 

ardhshme” e cila paraqitet në vlerën 180,841,998 lekë nuk rakordon me gjendjen e llogarisë 

467 “Kreditorë të ndryshëm” e cila në mbyllje të vitit 2021 paraqitet në vlerën 260,685,884lekë. 

Për detyrime të prapambetura ndaj të tretëve debitohet llogaria 486 “Shpenzime të periudhave 

të ardhshme”  në kredi të llogarisë 467 “Kreditorë të ndryshëm”, të cilat duhet të rakordojnë. 
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Pra gjendja e llogarisë 486 “Shpenzime të periudhave të ardhshme” në aktiv nuk rakordon 

me gjendjen e llogarisë kundërparti 467 “Kreditorë të ndryshëm” në pasiv, ku për vitin 

ushtrimor 2021 mosrakordimi është në vlerën prej 79,843,886 lekë.Kjo diferencëështë duhet të 

ishte në llogarinë 4341“Të tjera operacione me shtetin (“detyrime)” e cila në pasiv të bilancit 

paraqitet në vlerën 0 lekë, pasi i përket gjendjes së llogarisë 468 “ debitorë të ndryshëm” dhe 

përfaqëson detyrimet që kanë të tretët ndaj shtetit. Këto veprime janë në kundërshtim me 

Udhëzimin e MFE nr.8 datë 09.03.2018 ”Për procedurat e përgatitjes, paraqitjes dhe raportimit 

të pasqyrave financiare vjetore në njësitë e qeverisjes së përgjithshme”, Kreu III. “Procedurat 

për përgatitjen, paraqitjen dhe konsolidimin e pasqyrave financiare në njësitë e qeverisjes së 

përgjithshme” pika 42 në të cilën përcaktohet: Të gjitha njësitë e qeverisjes së përgjithshme 

duhet të evidentojnë veçmas në pasqyrat financiare vjetore dhe zërin e detyrimeve të 

prapambetura të tyre ndaj të tretëve, për shpenzime, shërbime apo investime të kryera e të pa 

financuara, për shkak të mungesës së fondeve. Për të evidentuar këto detyrime, do të përdoren 

llogari specifike të kontabilitetit të llogarisë 486, “Shpenzime të periudhave të ardhshme”, në 

varësi të natyrës së tyre: 

- Shpenzime të periudhave të ardhshme për detyrime të prapambetura për vendimet gjyqësore; 

- Shpenzime të periudhave të ardhshme për detyrime të prapambetura për shërbime; 

- Shpenzime të periudhave të ardhshme për detyrime të prapambetura për mirëmbajtje; 

- Shpenzime të periudhave të ardhshme për detyrime të prapambetura për investime; 

- Shpenzime të periudhave të ardhshme për detyrime të prapambetura të tjera. 

Nga pikëpamja e kontabilitetit, regjistrimet për detyrimet e prapambetura të bëhen si më 

poshtë: - Debitohet llogaria përkatëse 486, “Shpenzime të periudhave të ardhshme për 

detyrimet e prapambetura”; dhe - Kreditohet llogaria përkatëse 467, “Kreditorë të 

ndryshëm”. 
 

Titulli gjetjes: Mbi kontabilizimet në llogarinë 486 “Shpenzime të periudhave të ardhshme” 

në aktiv  

 

Situata: 

Për vitin 2021 gjendja e llogarisë 486 “Shpenzime të periudhave të ardhshme” 

paraqitet në vlerën 180,841,998 lekë, e cila  nuk rakordon me gjendjen e llogarisë 

467 “Kreditorë të ndryshëm” e cila në mbyllje të vitit 2021 paraqitet në vlerën 

260,685,884 lekë. Për detyrime të prapambetura ndaj të tretëve debitohet llogaria 

486 “Shpenzime të periudhave të ardhshme”  në kredi të llogarisë 467 “Kreditorë të 

ndryshëm”, të cilat duhet të rakordojnë. Pra gjendja e llogarisë 486 “Shpenzime të 

periudhave të ardhshme” në aktiv nuk rakordon me gjendjen e llogarisë kundërparti 

467 “Kreditorë të ndryshëm” në pasiv, ku për vitin ushtrimor 2021 mosrakordimi 

është në vlerën prej 79,843,886 lekë. Kjo vlerë nuk është evidentuar as në gjendjen 

e llogarisë 4342 “Të tjera operacione me shtetin (të drejta)” në aktiv. 

Kriteri: 

Udhëzimin e MFE nr.8, datë 9.3.2018 ”Për procedurat e përgatitjes, paraqitjes dhe 

raportimit të pasqyrave financiare vjetore në njësitë e qeverisjes së përgjithshme” 

Kreu III. “Procedurat për përgatitjen, paraqitjen dhe konsolidimin e pasqyrave 

financiare në njësitë e qeverisjes së përgjithshme” pika 42. 

Ndikimi/Efekti: 

Mosfunksionimi  i këtyre llogarive sipas parimeve kontabël të pranuara, përbën risk 

lidhur me saktësinë e shpenzimeve të konstatuara për periudhat e ardhshme në aktiv 

të bilancit dhe detyrimet e lindura të konstatuara ndaj të tretëve me ndikim në 

informacionin kontabël që ofrojnë pasqyrat financiare në lidhje me rakordimin aktiv-

pasiv të bilancit, duke paraqitur risk në besueshmërinë dhe përdorimin e tyre nga 

subjektet e interesuara. 
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Shkaku:   Nga Drejtoria e Buxhetit, Financës nuk është kryer saktë kontabilizimi i detyrimeve 

e lindura të konstatuara dhe shpenzimeve për periudha të ardhshme. 
 

Rëndësia: I mesëm. 

 

 
 

Për këtë rekomandojmë: 
Drejtoria e Buxhetit dhe Financës, Bashkia Poliçan në mbyllje të vitit 2022 të kryejë me saktësi 

kontabilizimin e detyrimeve të lindura të konstatuara (të prapambetura) në llogarinë 467 

“kreditorë të ndryshëm” dhe shpenzimeve të konstatuara në llogarinë 486 “Shpenzime të 

periudhave të ardhshme”, duke i rakorduar ato. Për pasaktësitë e rezultuara nga auditimi i PF, 

të gjenden veprimet e gabuara dhe të kryhen sistemimet e nevojshme kontabël, duke i reflektuar 

në bilancin e vitit ushtrimor 2021. 
 

 

 

II. AKTIVE AFATGJATA MATERIALE 

Auditimi i aktiveve afatgjata materiale 
Objektivat e auditimit të aktiveve afatgjata materiale, janë që të sigurohemi se: 

Aktivet ekzistojnë; ato i përkasin subjektit; janë të vlerësuara në mënyrë korrekte; janë 

regjistruar në mënyrë korrekte; është bërë mirë ndarja midis shpenzimeve dhe aktiveve të 

qëndrueshme; informacionet që ndodhen në aneksin përkatës janë të plota dhe korrekte. 

2. Kontrolle të përgjithshme të llogarive dhe dokumenteve: 

- Për auditimin e aktiveve afatgjata materiale, u kryen një numër kontrollesh të përgjithshme: 

- U verifikua tabela e lëvizjeve të aktiveve afatgjata materiale në raport me gjëndjet dhe 

ndryshimin e tyre gjatë periudhës ushtrimore; 

- U ekzaminua tabela e lëvizjeve, nëse ka ndodhur ndonjë variacion anormal mbi aktivet 

afatgjata materiale; 

- U ekzaminuan të gjitha shpjegimet që janë paraqitur lidhur me shmangiet dhe përjashtimet e 

veçanta; 

- U verifikua nëse parimet kontabël të ndjekura prej subjektit për vlerësimin dhe kontabilizimin 

janë konform parimeve të përgjithshme të pranuara dhe udhëzimeve përkatëse. 

- U verifikua nëse shifrat e çeljes rakordojnë me ato të mbylljes së ushtrimit të mëparshëm; 

- U krahasuan investimet e realizuara gjate ushtrimit me ato të planifikuara në buxhet. 

3. Disa nga parimet e zbatuara për auditimin e aktiveve afatgjata materiale: 

a. Gjatë hyrjes se aktiveve në pronësinë e subjektit, duhet të sigurohemi se veprimet janë kryer 

në zbatim të kërkesave te UMF nr. 30, datë 27.12.2011 “Mbi menaxhimin e aktiveve në njësitë 

e sektorit publik”. 

-  Për Aktivet e blera  janë kryer teste për 4 kampione në dokumentet bazë të hyrjes dhe kartelat 

analitike kontabel nëse janë kontabilizuar sipas vlerës së tyre të marrjes. (çmimit të blerjes 

shtuar  shpenzimet e tjera të nevojshme për vënien në gjendje përdorimi të pasurisë); 

-  Për Aktivet e marra falas janë kryer teste për 3 kampione në dokumentet bazë të hyrjes dhe 

kartelat analitike kontabel nëse janë kontabilizuar duke i vlerësuar ato me vlerën e shitjes; 

- Aktivet e sjella në subjekt (kalim kapital) janë kryer teste për 2 kampione në dokumentet bazë 

të hyrjes dhe kartelat analitike kontabel nga të tretët nëse kontabilizohen me vlerën e tyre të 

sjelljes. 

b. Për inventarin, janë kryer teste për tu siguruar që subjekti: 

- Proçedon për regjistrimin dhe vlerësimin e aktiveve të saj të qëndrueshme sipas rregullave 

kontabël përgjithësisht të pranuara; 

- Përdor referencat ose teknikat më të përshtatshme për natyrën e pasurisë (çmimi i tregut, 

tabelat e publikuara, treguesit specifike, etj.); 

- Ka ruajtur të njëjtat rregulla vlerësimi nga një inventar në tjetrin. 
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Në formatin nr. 1 “Aktivet Afatgjata” në aktiv të bilancit  paraqiten  në vlerën neto, duke 

zbritur investimet (gjendjen e llog 23I “Investime”). Gjendja në total paraqitet në mbyllje të 

vitit 2020 në vlerën 905,892,451 lekë dhe në mbyllje të vitit 2021 në vlerën 995,689,053lekë. 

Ndërsa sipas Formatit 7/b “Gjendja dhe ndryshimet e aktiveve afatgjata (kosto 

historike)”paraqiten në mbyllje të vitit 2020 në vlerën 1,251,877,433 lekë dhe në mbyllje të 

vitit 2021 në vlerën 1,504,679,950 lekë, të cilat janë të pasqyruara më poshtë sipas llogarive 

analitike. 
 

Klasa 20 “Aktive Afatgjata jo materiale” që përbëhet nga: 
 

- Gjendja e llogarisë 202 “Studime dhe kërkime” në aktiv të bilancit paraqitet në vlerën neto 

në mbyllje të vitit 2020 në shumën prej 2,415,884 lekë dhe në mbyllje të vitit 2021 në vlerën 

2,053,501 lekë, diferenca ne vleren 362,383 është amortizimi vjetor 2021. Ndërsa sipas 

Formatit 7/b “Gjendja dhe ndryshimet e aktiveve afatgjata (kosto historike)” gjendja paraqitet 

në mbyllje të vitit 2020 në vlerën 3,934,395 lekë dhe në mbyllje të vitit 2021 në vlerën prej 

3,934,395lekë, ku nuk ka diferencë. Sipas të dhënave kontabël, kjo llogari është e analizuar si 

vijon.  
 

Inventari i llogarise 202 "Studime dhe kerkime  " 

NR EMERTIME 
Gjendja  
31.12.2020 

Gjendja  
31.12.2021 

1 Projekt " Rokonstruksion rruga Farmaci -Fabrike e birres "  50,500 50,500 

2 Projekt " Rikonstruksion  rruga Miqesia "  160,000 160,000 

3 Rikonstruksioi nrruga "Ish konvikti - shkallet e Uzines " 89,000 89,000 

4 Rikonstruksion  rruga vareza te reja Plirez 930,000 930,000 

5 Projekte te tjera te paidentifikauara 2,704,895 2,704,895 

 Shuma 3,934,395 3,934,395 

 

Konkluzion: Nga analiza e llog. 202 “Studime dhe kërkime” me gjendje në mbyllje të vitit 

2021 në vlerën 3,934,395 lekë rezulton se, vlera prej 1,229,500 lekë përfaqëson 4 projekte, të 

cilat i përkasin investimeve të përfunduara dhe të marra në dorëzim nga Bashkia Poliçan, vlerë 

e cila duhet të ishte sistemuar në llog. 213 "Rrugë, rrjete, vepra ujore" sipas aktiveve të 

kapitalizuara si pjesë e kostos totale të objektit. Ndërsa vlera prej 2,704,895 lekë vjen nga 

bashkimi i bilanceve me Komunën Vërtop në vitin 2015, për të cilën nuk disponohen të dhëna 

analitike dhe analiza të objekteve që i përkasin.  Këto veprime janë në kundërshtim me me 

Udhëzimin  e MFE nr. 8, datë 9.3.2018 “Për procedurat e përgatitjes, paraqitjes dhe raportimit 

të pasqyrave financiare vjetore në njësitë e qeverisjes së përgjithshme”Aneksi 1 “Analiza e 

detajuar e klasave të llogarive të kontabilitetit në sektorin publik “Pika2. Klasa 2, “Aktivet 

afatgjata” (përbërja dhe trajtimi kontabël)  e cila përcakton: “Trajtimet kontabël për AAGJM-në, 

lidhen me njohjen fillestare të aktivit, si dhe vlerësimin e mëpasshëm: 

a) Njohja fillestare - AAGJM-ja, duhet të plotësojnë kriteret e njohjes në pasqyrën e pozicionit 

financiar, pra, duhet të vlerësohen me kosto që janë: 

- Kostoja e blerjes së bashku me taksat e importit; 

- Kosto të tjera të drejtpërdrejta deri në sjelljen e aktivit në vendndodhje apo dhe kosto të tjera 

qëi shtohen nga prodhimi i elementeve të aktivit (kosto projektimi, paga dhe kontribute për 

prodhimin e elementeve të aktivit, materiale të përdorura për këto elemente, kosto transporti, 

kosto instalimi, kosto testimi etj.). 

Aktivet afatgjata jo materiale përcaktohen dhe klasifikohen të tilla si: programet 

kompjuterike, markat, patentat, licencat, të drejtat e përdoruesit etj. Mund të ketë aktive me 

karakteristika si të AAGJM-së ashtu edhe të AAGJ/JM-së. Në këto raste, ato klasifikohen në 

varësi të karakteristikave dominuese. Shembull, një program kompjuterik (soft) përfshihet në 

AAGJM, nëse është pjesë përbërëse e pajisjeve kompjuterike, në të kundërt (pra, kur nuk është 

pjesë), trajtohet si AAGJ/JM” 
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Kreu II.“Parimet dhe rregullat e organizimit dhe të mbajtjes se kontabilitetit publik në njësitë 

e qeverisjes së përgjithshme” Pika 16/b.d të cilat përcaktojnë: “Për regjistrimin në kontabilitet 

të operacioneve të funksionimit, ndiqet procedura e mëposhtme: 

b) Për shpenzimet e njohura të investimeve bëhet regjistrimi kontabël si më poshtë: 

- Debitohet llogaria përkatëse e investimeve (të grupit 23); dhe 

- Kreditohet llogaria përkatëse e detyrimeve (klasa 4). 

d) Në rastin e kapitalizimit të aktiveve afatgjata, të përfituara nëpërmjet shpenzimeve të 

investimeve (të regjistruar sipas pikës “b” më sipër), bëhet regjistrimi kontabël si më poshtë: 

- Debitohet llogaria përkatëse e grupit 20 ose 21 të aktiveve afatgjata; dhe - Kreditohet llogaria 

përkatëse e investimeve (grupi 23). 

 

Titulli gjetjes:  Mbi kontabilizimet e aktiveve jo materiale në llogarinë 202“Studime dhe 

Kërkime”në aktiv të bilancit dhe analiza e tyre.  
 

Situata: 

Gjendja e llog. 202 “Studime dhe kërkime” në mbyllje të vitit 2021 paraqitet në 

vlerën 3,934,395 lekë. Nga analiza e kësaj gjendje rezulton se, vlera prej 1,229,500 

lekë përfaqëson 4 projekte, të cilat i përkasin investimeve të përfunduara dhe të 

marra në dorëzim nga Bashkia Poliçan, vlerë e cila duhet të ishte sistemuar në llog. 

213 "Rrugë, rrjete, vepra ujore" sipas aktiveve të kapitalizuara si pjesë e kostos totale 

të objektit. Ndërsa vlera prej 2,704,895 lekë vjen nga bashkimi i bilanceve me 

Komunën Vërtop në vitin 2015, për të cilën nuk disponohen të dhëna analitike për 

objektet që i përkasin.   

Kriteri: 

Udhëzimi i MFE nr.8 datë 09.03.2018 “Për procedurat e përgatitjes, paraqitjes dhe 

raportimit të pasqyrave financiare vjetore në njësitë e qeverisjes së përgjithshme” 

Kreu III. “Procedurat për përgatitjen, paraqitjen dhe konsolidimin e pasqyrave 

financiare në njësitë e Qeverisjes së Përgjithshme”, Pika 16/b.d  dh Aneksi 1 

“Analiza e detajuar e klasave të llogarive të kontabilitetit në sektorin publik “pika 2 

Klasa 2. 

Impakti: 

Mos pasqyrim i saktë i vlerës së plotë të aktiveve afatgjata materiale dhe 

pozicionimit të pasaktë në llogari te shpenzimeve të studim-projektimit me ndikim 

në informacionin kontabël që ofrojnë pasqyrat financiare në lidhje me plotësinë e 

vlerave të Aktiveve Afatgjata Materiale, duke paraqitur risk në besueshmërinë dhe 

përdorimin e tyre nga subjektet e interesuara. 

Shkaku: 

Nga Drejtoria e Financës dhe Buxhetit nuk janë marrë masat e nevojshme  për 

saktësimin në kontabilitet të operacioneve të funksionimit në lidhje me procesin e 

kapitalizmit të aktiveve si dhe nuk janë aanlizuar një pjesë e aktiveve jo materiale.  
 

Rëndësia:I lartë. 
 

Për këtë rekomandojmë: 
Drejtoria e Financës dhe Buxhetit në Bashkinë Poliçan të kryejë veprimet e sistemimit në 

kontabilitet për shpërndarjen e vlerës prej 1,229,500 lekë të 4 studim-projektimeve sipas 

investimeve të kryera dhe për çdo lloj aktivi afatgjatë material si pjesë e kostos së tij, duke 

kredituar llog. 202 “Studime dhe Kërkime” dhe debituar llogarinë përkatëse 213"Rrugë, rrjete 

vepra ujore" sipas zërave për të cilën janë realizuar, për vlerat e mbetura korresponduese, në 

mënyrë që aktivet sipas llojit të paraqiten në vlerë të plotë.  
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U zhvilluan teste kontrolli dhe teste të detajeve të posteve Aktiveve materiale të llogarive 

sintetike dhe analitike të bilancit kontabël për vitin 2021. 
4 

Në formatin nr. 1 (Aktiv i bilancit) “Aktivet afatgjata materiale” paraqiten me vlerë neto 

në mbyllje të vitit 2021 në shumën totale prej 995,689,053 lekë.Nga këto investime ne proces 

në vlerën 84,239,153 lekë.Vlera e Aktiveve aftgjata materiale është 911,449,900 lekë 

(995,689,053-84,239,153) lekë. Ndërsa sipas Formatit 7/b “Gjendja dhe ndryshimet e aktiveve 

afatgjata (kosto historike)” paraqiten në mbyllje të vitit 2021 në vlerën 1,504,679,950 lekë. Kjo 

llogari sintetike e analizuar paraqitet në llogaritë e mëposhtme:  
 

- Gjendja e llog. 210 “Toka, Troje, Terrene” paraqitet me vlerë neto si në mbyllje të vitit 

2020ne vlerën prej 1,188,000 lekëdhe në mbyllje të vitit 2021 në shumën totale prej 1,188,000 

lekë. Ndërsa sipas Formatit 7/b “Gjendja dhe ndryshimet e aktiveve afatgjata (kosto historike)”  

në mbyllje të vitit 2020 paraqiten nëvlerën prej 1,188,000 lekë  dhe në mbyllje të vitit 2021 në 

të njëjtën vlerë prej 1,188,000 lekë. Këto gjendje paraqiten të analizuara sipas vlerës bruto në 

tabelën e mëposhtme: 
 

Inventari  kontabël i llogarisë 210 "Toka Troje Terrene" me date 31.12.2021 
 

r Llog Emertimi 
Gjendje 
31.12.2020 

Shtesa 
2021 

Gjendje 
31.12.2021 

1 210 Troje, Terrene 1188000 0 1188000 
  210 Shuma totale : Toka, Troje , Terrene 1188000 0 1,188,000 

 

 

 

- Gjendja e Llogarisë 212 “Ndërtesa e Konstruksione” paraqitet në vlerë neto në mbyllje të 

vitit 2020 në vlerën 239,452,061 lekë dhe në mbyllje të vitit 2021 në vlerën 234,925,380lekë. 

Ndërsa sipas  Formatit nr.7/B “Gjendja dhe ndryshimet e  aktiveve afatgjata  ( kosto 

historike)”paraqiten në mbyllje të vitit 2020 në vlerën 304,790,473lekë dhe në mbyllje të vitit 

2021  paraqitet në vlerën 314,333,759 lekë. Pra kemi rritje në vlerën 9,543,286leke, që përbëjnë 

shtesa me pagesë nga rritja e AAGJM si permiresimi i banesave ekzistuese  dhe ndërtime të 

reja për komunitete e varfëra ( në vlerën 5,158,288 lekë )  dhe rivitalizimin e tre lagjeve te 

qytetit Poliçan ( në vlerën 4,388,274 lekë )  dhe pakësim nëvlerën prej 3,276 lekë (lulishte - 

pemë ). Analiza e gjendjes së kësaj llogarie dhe ndryshimet nga viti 2020 në vitin 2021 

paraqiten në Aneks: 
 

Konkluzion: Në analizën e gjendjes së llogarisë 212 “Ndërtesa e Konstruksione” është 

përfshirë në më nyrë të gabuar vlera prej 12,387,451 lekë e aktivit Projekti: “Rivitalizimi i Tre 

Lagjeve në qytetin Poliçan”, i cili sipas verifikimit të investimeve të kryera i përket llogarisë 

213 "Rrugë, mjete, vepra ujore", veprim në kundërshtim me përcaktimet e UMF nr. 8, datë 

9.03.2018, kapitulli II, pika 11, aneksi 1, pika 2 Klasa 2, ku në pikën 11përcaktohet se: 

Përmbledhja e llogarive në klasa është mbështetur në analizën funksionale të veprimeve që ato 

përshkruajnë. Analiza e detajuar e klasave të llogarive të kontabilitetit në sektorin publik është  

paraqitur në aneksin 1 të udhëzimit”dhe me Nomenklaturën e Llogarive të planit kontabël 

publik . 
 

Titulli gjetjes:  Mbi kontabilizimet e gabuara në llogarinë 212“Ndërtesa e Konstruksione”në 

aktiv të bilancit dhe analiza e tyre.  
 

Situata: 

Gjendja e llogarisë212 “Ndërtesa e Konstruksione” në vlerë historike në mbyllje të 

vitit 2021  paraqitet në vlerën 314,333,759 lekë.Nga analiza e gjendjes së kësaj 

llogarie rezulton se,është përfshirë në më nyrë të gabuar vlera prej 12,387,451 lekë 

e aktivit “Rivitalizimi i Tre Lagjeve në qytetin Poliçan”, i cili sipas verifikimit të 

investimeve të kryera i përket llogarisë 213 "Rrugë, mjete, vepra ujore". 
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Kriteri: 

 

Udhëzimi i MFE nr.8 datë 09.03.2018 “Për procedurat e përgatitjes, paraqitjes dhe 

raportimit të pasqyrave financiare vjetore në njësitë e qeverisjes së përgjithshme” 

kapitulli II, pika 11, aneksi 1, pika 2 Klasa 2, dhe me Nomenklaturën e Llogarive të 

planit kontabël publik. 

Impakti: 

Llogaria 212 "Ndërtime e konstruksione", nuk paraqet vlerën e saktë të pasurisë së 

njësisë vendore. 
Shkaku: 

Drejtoria e Financës dhe Buxhetit ka përfshirë në llogarinë 212 vlerën e një aktivi që 

i përket llogarisë 213. 

Rëndësia:I lartë. 

 
 

Për këtë rekomandojmë: 
Drejtoria e Financës dhe Buxhetit në Bashkinë Poliçan të kryejë veprimet e sistemimit në 

kontabilitet në mbyllje të pasqyrave financiare t vitit 2022, për kalimin e vlerës prej 12,387,451 

lekë të aktivit “Rivitalizimi i Tre Lagjeve në qytetin Poliçan” në debi të llogarisë përkatëse 

213"Rrugë, rrjete vepra ujore", duke kredituar llog.212 "Ndërtime e konstruksione", si dhe të 

bëhen korrektimet e nevojshme në llogaritjen e amortizimit.  
 

- Gjendja e Llogarisë 213“Rrugë, rrjete, vepra ujore” paraqitet në vlerën neto në mbyllje të 

vitit 2020 në vlerën 514,622,520 lekë dhe në mbyllje të vitit 2021 në vlerën 650,322,231lekë. 

Ndërsa sipas Formatit nr.7/B “Gjendja dhe ndryshimet e  aktiveve afatgjata (kosto historike)” 

paraqiten në mbyllje të vitit 2020 në vlerën 847,671,268lekë dhe në mbyllje të vitit 2021në 

vlerën 1,092,855,960lekë. Gjatë vitit 2021 janë bërë  shtesat  në vlerën 245,184,692lekë, ku 

janë kryer investime në rrugë, kanale vaditëse, ujësjellës etj. Amortizimi për vitin 2021 është 

llogaritur 109,484,981 lekë. Analiza e gjendjes së kësaj llogarie dhe ndryshimet nga viti 2020 

në vitin 2021 paraqiten në Aneks. 

Konkluzion: Në analizën e gjendjes së llogarisë 213 "Rrugë, mjete, vepra ujore"është 

përfshirë në mënyrë të gabuar vlera prej 2,459,884 lekë e aktivit “Varrezat e reja”, i cili sipas 

klasifikimit kontabël i përket llogarisë 212 “Ndërtesa e Konstruksione”, veprim në 

kundërshtim me përcaktimet e UMF nr. 8, datë 9.03.2018, kapitulli II, pika 11, aneksi 1, pika 

2 Klasa 2, ku në pikën 11përcaktohet se: Përmbledhja e llogarive në klasa është mbështetur në 

analizën funksionale të veprimeve, që ato përshkruajnë. Analiza e detajuar e klasave të 

llogarive të kontabilitetit në sektorin publik është  paraqitur në aneksin 1 të udhëzimit”dhe me 

Nomenklaturën e Llogarive të planit kontabël publik . 
 

Titulli gjetjes:  Mbi kontabilizimet e gabuara në llogarinë 213“Rrugë, rrjete, vepra ujore” 

Situata: 

Gjendja e llogarisë213“Rrugë, rrjete, vepra ujore” në vlerën bruto në mbyllje të vitit 

2021 praqitet në vlerën 1,092,855,960 lekë. Nga shqyrtimi i analizës së kësaj 

llogarije rezulton se, është përfshirë në mënyrë të gabuar vlera prej 2,459,884  lekë 

e aktivit “Varrezat e reja”, i cili sipas klasifikimit kontabël i përket llogarisë 

212“Ndërtesa e Konstruksione”. 

Kriteri: 

Udhëzimi i MFE nr.8 datë 09.03.2018 “Për procedurat e përgatitjes, paraqitjes dhe 

raportimit të pasqyrave financiare vjetore në njësitë e qeverisjes së përgjithshme” 

kapitulli II, pika 11, aneksi 1, pika 2 Klasa 2, dhe me Nomenklaturën e Llogarive të 

planit kontabël publik. 
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Impakti: 

213“Rrugë, rrjete, vepra ujore”nuk paraqet vlerën e saktë të pasurisë së njësisë 

vendore. 
Shkaku: 

Drejtoria e Financës dhe Buxhetit ka përfshirë në llogarinë 213 vlerën e një aktivi që 

i përket llogarisë 212. 

Rëndësia:I lartë. 

 

 
 

Për këtë rekomandojmë: 
Drejtoria e Financës dhe Buxhetit në Bashkinë Poliçan të kryejë veprimet e sistemimit në 

kontabilitet në mbyllje të pasqyrave financiare të vitit 2022, për kalimin e vlerës prej 2,459,884  

lekë e aktivit “Varrezat e reja”në debi të llogarisë përkatëse 212 "Ndërtime e konstruksione", 

duke kredituar llog. 213"Rrugë, rrjete vepra ujore", si dhe të bëhen korrektimet e nevojshme 

në llogaritjen e amortizimit.  
 

- Gjendja e llogarisë 214 “Instalime teknike, makineri, pajisje, vegla pune” në vlerë neto 

paraqitet  në mbyllje të vitit 2020 në vlerën prej 613,149  lekë në mbyllje të vitit 2021 në 

shumën 1,425,708 lekë. Ndërsa në vlerë historike (vlerë bruto)paraqitet në mbyllje të vitit 2020 

në vlerën 11,016,065  lekë dhe në mbyllje të vitit 2021 paraqitet në vlerën 8,856,123 lekë për 

të cilat ka inventar fizik . Shtesa   prej 58,800 lekë e gjendjes kontabël të vitit ushtrimor 2021 

ne krahasim me vitin 2020 përfaqëson blerjet e bëra për kompjuter . Pakësimi në vlerën prej 

2,218,742përbëhet nga nxjerrjet jashtë përdorimit gjatë vitit 2021.Analiza e gjendjes së kësaj 

llogarie dhe ndryshimet nga viti 2020 në vitin 2021 paraqiten në Aneks. 
 

 

Konkluzion: Në analizën e gjendjes së llogarisë 214 “Instalime teknike, makineri, pajisje, 

vegla pune " janë përfshirë në mënyrë të gabuar vlera prej 3,005,396 lekë, që përfaqësojnë 50 

artikuj të këtij grup aktivesh, të cilat sipas klasifikimit kontabël i përkasin llogarisë 

218“Inventar ekonomik”, veprim në kundërshtim me përcaktimet e UMF nr. 8, datë 

9.03.2018, kapitulli II, pika 11, aneksi 1, pika 2 Klasa 2, ku në pikën 11 përcaktohet se: 

“Përmbledhja e llogarive në klasa është mbështetur në analizën funksionale të veprimeve që 

ato përshkruajnë. Analiza e detajuar e klasave të llogarive të kontabilitetit në sektorin publik 

është paraqitur në aneksin 1 të udhëzimit”dhe me Nomenklaturën e Llogarive të Planit 

Kontabël Publik .Rastet paraqiten në tabelën e mëposhtme: 
 

 

 

 Nr Emertimi Gjendja 
31.12.2020 

Gjendja 
31.12.2021 

 Nr Emertimi Gjendja 
31.12.2020 

Shtesat 
viti 

2021 

Daljet 
2021 

Gjendja 
31.12.2021 

  
Instalime teknike, makineri, 
pajisje, vegla pune     

      

3 Aparat telefoni 2,500 2500 64 Ngroh elekt,tip kondicione 12,000     12000 
5 Bateri UPS 4,468 4468 66 Printer 28,588     28588 

65 Perde  dritaresh te renda 12,000 12000 67 Printer 10,000     10000 
69 Printer  13,500 13500 68 Printer 27,331     27331 

9 Dollap 40,000 40000 70 Printer  13,300     13300 
10 Dollap 27,600 27600 71 Printer (Faks) Skaner 80,000     80000 
11 Dollap 41,000 41000 72 Printer Xerox 14,601     14601 
12 Dollape te ndryshem 446 446 73 Projektor Beng 64,571     64571 
13 Etazher zyre 20,000 20000 74 Projektor Beng 64,571     64571 
14 Frigorifer 37,500 37500 75 Projektor Beng 64,571     64571 

 Rafte 23,000 23000  Rafte 63,800     63800 
 Rafte 5,918 5918 119 Rafte metalike 13,200   2,200 11000 

32 Kompiuter 116,500 116500 93 Tavoline skrevani 15,000     15000 
33 Kompjuter 1,285,693 1285693 94 Televizor 28,000     28000 
38 Kompjuter 18,200 18200 99 UPS 220 V 5,368     5368 
39 Kompjuter  28,200 28200 100 UPS 220 volt 85,882     85882 
40 Kompjuter  49,000 49000 101 UPS 220V 5,368     5368 
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41 Kompjuter   49,000 49,000 102 Ushqyes per kamera  9,000     9000 
43 Kompjuter infinity C 44,339 44339 104 Varese  rrobash 500     500 
44 Kompjuter infinity S 133,017 133017 105 video regjistrues  27,600     27600 
45 Kompjuter monitor 76,115 76115 106 Vidjo projektor 71,463     71463 
46 Kompjuterinfinity ktc 44,339 44339 107 Vidjo projektor 40,540     40540 

109 Vidjo projektor 40,540 40540 108 Vidjo projektor 40,540     40540 
110 Vidjo projektori 40,539 40539 110 Vidjo projektori 40,539    40539 

61 Monitor 22 18,000 18000 111 Frigorifer me dy kate 0 58,800   58800 

 Shuma  2,122,463      882,933 
      Totali    3,005,393 

 

 

 

 

Titulli gjetjes: Mbi kontabilizimet e gabuara në llogarinë 214“Instalime teknike, makineri, 

pajisje, vegla pune" 

Situata: 

Gjendja e llogarisë 214“Instalime teknike, makineri, pajisje, vegla pune” në vlerë 

bruto në mbyllje të vitit 2021 paraqitet në vlerën 8,856,123 lekë. Nga shqyrtimi i 

analizës së kësaj llogarije rezulton se, janë përfshirë në mënyrë të gabuar vlera prej 

3,005,396 lekë që përfaqësojnë 50 artikuj të këtij grup aktivesh, të cilat sipas 

klasifikimit kontabël i përkasin llogarisë 218“Inventar ekonomik”. 

Kriteri: 

Udhëzimi i MFE nr.8 datë 09.03.2018 “Për procedurat e përgatitjes, paraqitjes dhe 

raportimit të pasqyrave financiare vjetore në njësitë e qeverisjes së përgjithshme” 

kapitulli II, pika 11, aneksi 1, pika 2 Klasa 2, dhe me Nomenklaturën e Llogarive të 

planit kontabël publik. 

Impakti: 

Llog. 214“Instalime teknike, makineri, pajisje, vegla pune” nuk paraqet gjendjen e 

saktë. 

Shkaku: 

Drejtoria e Financës dhe Buxhetit ka përfshirë në llogarinë 214 vlerën e 50 artikujve 

të këtij grupaktivesh që i përkasin llogarisë 218. 
 

Rëndësia:I lartë. 
 

Për këtë rekomandojmë: 
Drejtoria e Financës dhe Buxhetit në Bashkinë Poliçan të kryejë veprimet e sistemimit në 

kontabilitet në mbyllje të pasqyrave financiare të vitit 2022, për kalimin e vlerës prej 3,005,396 

lekë që përfaqësojnë 50 artikuj të këtij grup aktivesh në debi të llogarisë përkatëse 218 

"Inventar ekonomik",duke kredituar llog. 214“Instalime teknike, makineri, pajisje, vegla 

pune”, si dhe të bëhen korrektimet e nevojshme në llogaritjen e amortizimit. 
 

- Gjendja e llogarisë 215 “Mjete Transporti” në vlerën neto paraqitet në mbyllje të vitit 2020 

në vlerën 4,835,278 lekë dhe në mbyllje të vitit 2021 në vlerën 11,672,239 lekë. Ndërsa sipas 

Formatit nr.7/B “Gjendja dhe ndryshimet e  aktiveve afatgjata  ( kosto historike)” paraqiten në 

mbyllje të vitit 2020 në vlerën 47,524,550 lekë dhe në mbyllje të vitit 2021 në vlerën 

47,524,550 lekë , vlera e amortizimit te akumuluar 35,852,311 leke. Analiza e gjendjes së kësaj 

llogarie dhe lëvizjet e këtyre aktiveve nga viti 2020 deri në fund të vitit 2021 paraqiten në 

tabelën e mëposhtme: 
Gjendja e llogarisë 215“Mjete Transporti 

 

  Emertimi Gjendja 
31.12.2020 

Shtesat 
viti 

2021 

Daljet 
2021 

Gjendja 
31.12.2021 

  Mjete transporti         
1 Kamion benz me 3 akse  TRG   AA2775BR 2,640,000     2,640,000 
2 Mercedes Benz AA 007 RU 2,160,000     2,160,000 
3 Autovetur fuoristrad tip defender AA 139 FN 3,120,000     3,120,000 
4 Mjeti  ambulance  AA 659 KR 13,700,625     13,700,625 
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5 Mjeti me targe AA510 BT 1,488,000     1,488,000 
6 Mjeti fadrome  FR6124C  3,480,000     3,480,000 
7 Rul Ngjeshes 3,600,000     3,600,000 
8 Eskavator me goma 5,400,000     5,400,000 
9 Mjeti kamioçine KV 0827 B 985,000     985,000 

10 Mjeti  zjarrefikes RTO  1139 288,000     288,000 
11 Autozjarrfikse Skoda RT 303011 571,725     571,725 
12 Mjeti Benz 322 1,000,000     1,000,000 
13 Tojoto TARG  AA172 NK 2,160,000     2,160,000 
14 Furgon autoveture AA 560 RY 882,000     882,000 
15 Benz  TARG AA 808 MO 600,000     600,000 
16 MitcubishTAR AA 768 1,668,000     1,668,000 
17 Kamjon me vinc AA 894 AV 2,112,000     2,112,000 
18 Autovinc AA 718 GH 1,669,200     1,669,200 
  Totali 47,524,550     47,524,550 

Konkluzion: Nga naliza e gjendjes së llogarisë 215 “Mjete Transporti” rezulton se vlera 

288,000 lekë i përket 1 mjeti zjarrfikës, i cili është i dëmtuar, pra nuk është në gjendje pune 

dhe rrjedhimisht është kryer kontabilizimi i gabuar në llogarinë 215 "Mjete Transporti". Në 

fakt duhet kryer regjistrimi dhe kontabilizimi në llogarinë 24 "Aktive afatgjata  të dëmtuara", 

për mjetin e zjarrfikëses të dëmtuar, jo në gjendje pune, veprim  ky në kundërshtim me 

përcaktimet e UMF nr. 8, datë 9.03.2018, kapitulli II, pika 11, aneksi 1,pika 2/1, germa e, “Për 

daljet nga kalimi në aktive afatgjata të dëmtuara, funksionimi i vlerës historike dhe amortizimit 

është: -Kreditohet llogaria 21 (analizat shtatëshifrore perkatëse;- Debitohet llogaaria 24, 

"Aktive afatgjata të dëmtuara ”. 

 

Titulli gjetjes:  Mbi kontabilizimet e gabuara në llogarinë “Mjete Transporti” 

Situata: 

Gjendja e llogarisë 215“Mjete Transporti” në vlerën bruto paraqitet në mbyllje të të 

vitit 2021 në vlerën 47,524,550 lekë. Nga shqyrtimi i analizës së kësaj llogarije 

rezulton se, vlera 288,000 lekë i përket 1 mjeti zjarrfikës, i cili është i dëmtuar, pra 

nuk është në gjendje pune dhe rrjedhimisht është kryer kontabilizimi i gabuar në 

llogarinë 215 "Mjete Transporti". Në fakt duhet kryer regjistrimi dhe kontabilizimi 

në llogarinë 24 "Aktive afatgjata  të dëmtuara", për mjetin e zjarrfikëses të dëmtuar, 

jo në gjendje pune. 

Kriteri: 

Udhëzimi i MFE nr.8 datë 09.03.2018 “Për procedurat e përgatitjes, paraqitjes dhe 

raportimit të pasqyrave financiare vjetore në njësitë e qeverisjes së përgjithshme” 

kapitulli II, pika 11, aneksi 1,pika 2/1, germa e. 

Impakti: 

Llog.215“Mjete Transporti” nuk paraqet gjendjen e saktë. 

Shkaku: 

Drejtoria e Financës dhe Buxhetit ka përfshirë gabim në llogarinë 215“Mjete 

Transporti” vlerën e 1 mjeti zjarrfikës, i cili është i dëmtuar,që i përket llogarisë 24 

"Aktive afatgjata  të dëmtuara". 
 

Rëndësia:I lartë. 
 

Për këtë rekomandojmë: 
Drejtoria e Financës dhe Buxhetit në Bashkinë Poliçan të kryejë veprimet e sistemimit në 

kontabilitet në mbyllje të pasqyrave financiare të vitit 2022, për kalimin e vlerës prej 288,000 

lekë i përket 1 mjeti zjarrfikës jashtë funksioni në debi të llogarisë përkatëse 24 "Aktive 

afatgjata të dëmtuara",duke kredituar llog.215“Mjete Transporti”, si dhe të bëhen korrektimet 

e nevojshme në llogaritjen e amortizimit. 
 

- Gjendja e llogarisë 218 “Inventar Ekonomik” në vlerën neto paraqitet në mbyllje të vitit 

2020 në vlerën 10,138,312 lekë dhe në mbyllje të vitit 2021 në vlerën 9,862,841 lekë. Ndërsa 
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sipas Formatit nr.7/B “Gjendja dhe ndryshimet e aktiveve afatgjata (kosto historike)” paraqitet 

në mbyllje të vitit 2020 në vlerën 35,752,682 lekë dhe në mbyllje të vitit 2021 në vlerën 

kontabël 35,987,163 lekë. Në këto gjendje përfshihet shtesa me pagesë në vlerën prej 

1,039,320lekë te pajisjeve dhe transferimet kapitale nga  institucionet e tjera qendrore në vlerën 

92,604 leke, për të cilat ishin ndjekur procedurat financiare e ligjore për evidentimin e tyre. 

Ndërsa vlera e amortizimit e përllogaritur është në shumën  26,324,322 lekë. 
 

- Gjendja e llogarisë 28 “Caktime aktiveve afatgjata” paraqitet si në mbyllje të vitit 2020 dhe 

në mbyllje të vitit 2021 në vlerën 0 lekë.  

- Gjendja e aktiveve afatgjata në vlerën bruto dhe neto si dhe ndryshimet per vitin 2021 

paraqiten në Formatin nr.7/B “Gjendja dhe ndryshimet e  aktiveve afatgjata  (kosto historike)” 

të PF si më poshtë: 
    Teprica ne fillim Shtesat gjate vitit  Paksimet  gjate vitit  Teprica ne Fund 

Nr. 

Refere 

E M E R T I M I  

  

Kosto 

Historike  

Amortizim  

Akumuluar 

Teprica 

Neto  

Kosto 

Historike  

Amortizim 

  

Kosto 

Historike  

Amortizim 

  

Kosto 

Historike  

Amortizim  

Akumuluar  

Teprica 

Neto  

20 I. AAGJ/JO MATERIALE  3,934,395 1,518,511 2,415,884  362,383   3,934,395 1,880,894 2,053,501 

202 Studime dhe kerkime 3,934,395 1,518,511 2,415,884  362,383   3,934,395 1,880,894 2,053,501 

21- 28 II. AAGJ/  MATERIALE  1,247,943,038 477,093,717 770,849,320 255,921,978 130,398,928 3,119,461 16,143,489 1,500,745,555 591,349,156 909,396,399 

210 Toka,troje,Terene 1,188,000   1,188,000         1,188,000 0 1,188,000 

211 Pyje,Kullota Plantacione           

212 Ndertime e Konstruksione 304,790,473 65,338,412 239,452,061 9,546,562 14,082,854 3,276 12,887 314,333,759 79,408,379 234,925,380 

213 Rruge,rrjete,vepra ujore 847,671,268 333,048,748 514,622,520 245,184,692 110,489,231   1,004,250 1,092,855,960 442,533,729 650,322,231 

214 Instalitekn,makineri,paisvegla  11,016,065 10,402,916 613,149 58,800 350,143 2,218,742 3,322,644 8,856,123 7,430,415 1,425,708 

215 Mjete transporti 47,524,550 42,689,272 4,835,278   2,918,060 0 9,755,021 47,524,550 35,852,311 11,672,239 

216 Rezerva shtetrore 35,752,682 25,614,369 10,138,312 1,131,924 2,558,640 897,443 2,048,687 35,987,163 26,124,322 9,862,841 

217 Kafshe pune e prodhimi           

218 Inventar ekonomik           

24 Aktive trupezuara t demtuara           

28 Caktime           

  T O T A L I ( I + II ) 1,251,877,433 478,612,228 773,265,204 255,921,978 130,761,311 3,119,461 16,143,489 1,504,679,950 593,230,050 911,449,900 
 

Inventarizimi i aktiveve për vitin 2021 Bashkia Poliçan  
Në lidhje me zbatimin e dispozitave ligjore për kryerjen e procedurave të inventarizimit të 

aktiveve të qëndrueshme të trupëzuara dhe qarkulluese rezultoi se: 

Në bazë të UMF nr. 30 datë 27.12.2011 “Për menaxhimin e aktiveve në njësitë e sektorit 

publik” është kryer procesi i inventarizimit të aktiveve në fund të vitit 2021 për Bashkinë Krujë 

dhe Njësitë  Administrative  ne varësi. 

Nga Titullari për kryerjen e procesit të inventarizimit per vitin 2021 ka dalë  urdhri  nr. 383  

datë 01.12.2021“Për Inventarizimin dhe vlerësimin e aktiveve për vitin 2021”. 

Në bazë të këtyre urdhrave është kryer procedura e inventarizimit në zyrat e Bashkisë,  

magazinave dhe në NJA, në  shkolla, kopshte, cerdhe , Bibliotekë, Pallati i Kulturës, Qendrës 

Kulturore të Fëmijve dhe Qendrës së Zjarrfikëses. Nga auditimi i dokumentacionit të mbajtur 

për kryerjen e inventarizimit rezultoi se komisionet e inventarizimit kanë hartuar fletët e 

inventarëve me gjendjen fizike të aktiveve të qëndrueshme të patrupëzuara e të trupëzuara dhe 

gjendjen kontabël sipas llogarive. Gjithashtu në fletët e inventarizimit në rubrikën e rezultati i 

inventarizimit janë bërë shënimet përkatëse në rastet e mungesave dhe tepricave, të cilat kanë 

rezultuar nga lëvizjet e aktiveve nga njëri objekt në tjetrin.Fletët e inventarëve janë të 

konfirmuara nga komisioni dhe përgjegjësit material brenda muajit dhjetor 2021.Është mbajtur 

relacion përmbledhës për rezultatin e inventarizimit dhe vlerësimit të aktiveve me nr 7090 prot 

datë 12.10.2021 dhe relacion mbi inventarizimin e mjeteve motorike me nr 5397 prot datë 

30.07.2021. Nga komisioni i ngritur me urdhrin nr.383, datë20.10.2020është bërë inventarizimi 

dhe vlerësimi I aktiveve ku  janëmbajtur procesverbale për propozim për nxjerrjen jashtë 

përdorimit te aktiveve që kanë humbur funksionin e tyre, në të cilat janë dhënë dhe shpjegimet 

përkatëse.  

Me Vendimin e Këshillit Bashkiak nr.18 datë24.05.2021, konfirmuar nga Prefekti I Qarkut 

Durres me shkresën nr 328/1 prot, datë 01.06..2021 :”Mbi miratimin e nxjerrjes jasht 

përdorimit të aktiveve të identifikuara për vlerësim dhe të propozuara për nxjërrje jasht 

përdorimit në Administrate, Njesitë Administrative, Strukturat dhe Institucionet Arsimore 
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tëBashkisë Poliçan.Sipas këtij miratimi rezulton se janë nxjerrë jashtë përdorimi aktive në 

vlerën 3,874,659 lekë, ku sipas klasifikimit të llogarive janë: 

1. Llog 212 “ Ndërtime dhe konstruksione “  në vlerën 3,276 lekë. 

2. Llog.214 “Instalime teknike, makineri, pajisje, vegla pune” në vlerën 2,218,741 lekë. 

3. Llog. 218 “Inventar ekonomik”në vlerën  896,861  lekë. 

4. Llog.327 “Inventar i imët” në vlerën  755,781 lekë. 

Për asgjësimin e materialeve tënxjerra ështe ngritur komisioni me Urdher nr175, datë 

03.06.2021 “ Per ngritjen e komisionit te asgjesimit te materialeve te nxjerra jashte perdorimi 

nga komisioni i vlerësimit” prej 5 vetësh.Nga nxjerrja jashtëpërdorimit  aktivet me përmbajtje 

druri  janë copëtuar dhe janë përdorur për dru zjarri. Sasia e aktiveve të kthyera në dru zjarri  

janë bërë hyrje  në magazine me Fletë  Hyrjen nr. 1 , datë 21.7.2021 : me masë6 m3  (I cili 

është bërë hyrje në magazinë). 
 

- Gjendja e llogarisë 219 “Amortizimi i AQ materiale dhe jo materiale” paraqitet në bilanc në 

vlerën 593,230,050 lekë, e cila kuadron me pasqyrën e amortizimit të bilancit në formatin nr. 

7, kolona 9. 

“Amortizimi i AQ të Trupëzuara dhe të Patrupëzuara” është llogaritur sipas normave ligjore të 

miratuara në përputhje me UMF nr.8, datë 9.3.2018”Për procedurat e përgatitjes, paraqitjes dhe 

raportimit të pasqyrave financiare vjetore në njësitë e Qeverisjes së Përgjithshme” pika 

36.Përllogaritja është bërë mbi vlerën neto në çelje te periudhës ushtrimore për çdo grup 

aktivesh sipas klasifikimit.  

 

-Gjendja e llog. 231“Shpenzime në proces për rritjen e AQT” në mbyllje të vitit ushtrimor 

2020 paraqitet me vlerën prej 1,221,484,317 lekë  dhe në fund të vitit 2021 paraqitet në vlerën 

prej 874,125,393 lekë për të cilën nuk na u paraqit analizë. 
 

Analiza e Llogarive të Pasivit të Bilancit Kontabël: 
Në lekë 

Nr. 
Reshti 

Referenca 
e 

Logarive E M E R T I M I 

Ushtrimi 
I Ushtrimi 

Paraardhes Mbyllur 

 
  viti 2021 viti 2020 

65 B PASIVET(DETYRIMET) 449,911,937.00 409,035,776.00 

66   I.Pasivet Afat shkurtra 449,911,937.00 409,035,776.00 

67   1. Llogari te Pagushme 449,911,937.00 409,035,776.00 

68 401-408 Furnitore e llogari te lidhura me to 155,942,450.00 206,767,798.00 

69 42 Detyrime ndaj personelit 9,774,393.00 15,933,289.00 

70 16,17,18 Hua Afat shkurtra     

71 460 Huadhenes     

72 431 Detyrime ndaj shtetit per tatim taksa 427,276.00 265,715.00 

73 432 Tatime, mbledhur  per llogari pushtetit lokal      

74 433 Detyrime, shteti fatkeqesi natyrore     

75 435 Sigurime Shoqerore 2,369,033.00 1,642,222.00 

76 436 Sigurime Shendetsore 377,710.00 550,386.00 

77 437,438, Organizma te tjere shteterore     

78 44 Institucione te tjera publike     

79 45 Mardhenie midis institucioneve apo njesive  ekonomike     

80 464 Det.per tu paguar per bl.letrave me vlere     

81 466 Kreditore  per mjete ne ruajtje 20,335,191.00 11,892,680.00 

82 467 Kreditore te ndryshem 260,685,884.00 171,983,686.00 

83 4341 Operacione me shtetin( detyrime     

84 49 Shuma te parashikuara per xhvleresim(-)     

85   2.Te tjera pasive  afatshkurtra 0.00 0.00 

86 419 Kreditore, Parapagime     

87 475 Te ardhura per t'u regjistruar vitet pasardhese     

88 478 Diferenca konvertimi pasive     

89 480 Te ardhura per tu klasifikuar ose rregulluar     

90 487 Te ardhura te arketuara para nxjerrjes se ttitullit     

91   II.Pasivet Afat Gjata 0.00 0.00 

92 Klase 4 Llogari te pagushme      
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93 16.17,18 Huate Afat gjata     

94   Provigjonet afatgjata     

95 Klasa 4 Te tjera     

96 C  AKTIVET NETO/ FONDET (A-B) 1,008,585,025.00 921,440,032.00 

97 D  FONDI I KONSOLIDUAR  : 1,008,585,025.00 921,440,032.00 

98 101 Teprica(Fondi I akumuluar)/Deficiti I akumuluar 990,847,683.00 909,479,182.00 

99 12 Rezultatet  e mbartura     

100 85 Rezultati I Veprimtarise Ushtrimore 17,737,342.00 11,960,850.00 

101 111 Rezerva     

102 115 Nga Fondet e veta te investimeve      

  15 Shuma te parashikuiara per rreziqe e Zhvleresime     

103 105 Teprica e Granteve kapitale  Te Brendshmne      

104 106 Teprica e Granteve kapitale  Te Huaja      

105 107 Vlera e mjeteve te caktuara ne perdorim     

106 109 Rezerva nga Rivlersimi I Aktiveve Afatgjata     

107   Te Tjera     

108 E TOTALI I PASIVEVE(B+C) 1,458,496,962.00 1,330,475,808.00 
 

Pasivet afatshkurtra. Sipas pasqyrave financiare gjendja e llogarive kreditore në total 

paraqitet në mbyllje të vitit 2020 në vlerën 409,035,776 lekë dhe në mbyllje të vitit 2021 në 

vlerën 449,911,937 lekë dhe përbëhet nga llogaritë si vijon: 
 

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

ndaj të tretëve për fatura të palikujduara. Kjo gjendje në pasiv të bilancit paraqitet në mbyllje 

të vitit 2020 në vlerën 206,767,798 lekë dhenë mbyllje të vitit 2021 në vlerën 155,942,450 lekë, 

vlerë e cila ka ardhur në rënie me një pakësim në shumën 50,825,340 lekë, krahasuar me vitin 

2020. Sipas analizës së gjendjes së kësaj llogarie e detajuar paraqitet në tabelën e mëposhtme: 
Analiza e llogarisë 401 “Furnitorë e llogari të lidhura me to” 

Përshkrimi Nr Date 
Vlera e 

palikujduar 

Energjielektrike  ( Aktmarreveshje) Aktmarreveshje  1,832,345 

Uje   1,435,985 

   33,025,665 

Telefon&internet 12649,12662,14740,15309,1513/2021 10.8.2021 23660 

Telefon&internet 4633,4644,4666,4672 5.1.2022 21630 

Ushqime 1398/2021 30.12.2021 22,400 

Ushqime 1399/2021 30.12.2021 138560 

Blerjemateriale  ( lodra per femije ) 106 22.12.2021 118,272 

Sherbimi i pastrimit 31 31.03.2020 298,929 

Sherbimi i pastrimit 3/2021 01.03.2021 298,931 

Sherbimi i pastrimit 4/2021 30.04.2021 1,703,964 

Sherbimi i pastrimit 5/2021 14.06.2021 1,651,728 

Sherbimi i pastrimit 6/2021 30.06.2021 1,483,322 

Sherbimi i pastrimit 1/2021 30.07.2021 2,065,152 

Sherbimi i pastrimit 2/2021 31.08.2021 1,579,993 

Sherbimi i pastrimit 3/2021 30.09.2021 1,349,871 

Sherbimi i pastrimit 5/2021 01.11.2021 1,445,651 

Sherbimi i pastrimit 6/2021 02.12.2021 2,027,222 

Sherbimi i pastrimit 2/2022 10.01.2022 1,561,109 

Qira objekti  01.01.2006-31.12.2019 2,220,000 

Rikonstruksion shkolla RefatKeli 26 03.01.2019 4,449,323 

 6/2021 10.02.2021 237,500 

 10/2021 21.11.2021 427,798 

Blerje kosha (  % - garanci )   29,700 

Blerjemjeti (  & -garanci )   74,400 

   15,900 

 28 28.12.2020 86,658,557 

 03/2021 10.02.2021 237,500 

 76/2021 15.11.2021 427,796 

 16 31.08.2021 219,414 

Shpenzimeinterneti   3,000 

Shpenzimeinterneti 15 & 16 01.11. & 03.12.2021 94,000 

Blerjeshtypshkrime 417 30.12.2021 5,760 

 294/2021 05.08.2021 8,400,000 

Berjemateriale 1 22.12.2021 99,500 
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 32/2021 23.11.2021 257,914 

Karburant   -1 

Totali I Llogarise 401   155,942,450 
 

-  Gjendja e llogarisë 42 “Detyrime ndaj personelit” paraqitet në fund të vitit 2021 në vlerën 

9,774,393 lekë, e cila rakordon me vlerën sipas listë pagesave të punonjësve të muajit Dhjetor 

për pagat që do të paguhen në Janar të vitit 2022. 

- Gjendja e llogarisë 431 “Detyrimet ndaj shtetit për tatim taksat” paraqitet në fund të vitit 

2021 në vlerën kontabël 427,276lekë, e cila rakordon me vlerën sipas listë-pagesave të 

punonjësve të muajit dhjetor 2021 për detyrimet tatimit mbi pagën, që do të paguhen në janar 

të vitit 2022. 

- Gjendja e llogarisë 435 “Sigurime shoqërore” paraqitet në fund të vitit 2021 në vlerën 

6,446,778lekë, të llogaritura për tu paguar në muajin pasardhës e analizuar si vijon: 

a.Sigurimet shoqërore 9.5%punëdhënësi vlera  1,918,605 lekë. 

b. Sigurimet shoqërore  15% punëdhënësi vlera 1,450,428 lekë. 

- Gjendja e llogarisë 436 “Sigurime shëndetësore” në fund të vitit 2021 është në vlerën 

kontabël 377,710  lekë, e cila përbëhet nga: 

a.Sigurimet shëndetësore  1.7% punëmarsi vlera 188,855 lekë 

b.Sigurimet shëndetësore  1.7% punëdhënësi vlera 188,855 lekë. 

- Gjendja e llogarisë 466 “Kreditorë për mjete në ruajtje” përfshin garancitë e ngurtësuara 

për investime të kryera. Gjendja e kësaj llogarije paraqitet në mbyllje të vitit 2020 në vlerën 

11.892,680 lekë dhe në mbyllje të vitit 2021 në vlerën 20,335,191lekë. Për këtë gjendje të llog 

466 është bërë raportimi në Degën e Thesarit Skrapar dhe në mënyrë analitike paraqiten në 

tabelën e mëposhtme: 

Nr.  Objekt i investimit  
5 % ne 
ruajtje  

Te hyra  Te dala  5 % ne ruajtje  

31.12.2020 2021 2021 31.12.2022 
1 xxxx  206,900 

    

206,900 

2  Blerje konteniere 29,700 

    

29,700 

3  xxxxx 91,000     91,000 

4 Blerje kamera 15,900   15,900 

5 Rikonstruksion i pjeses se brendshme te Bashkise 136,535     136,535 

6 Rik.Rrug.Lagjia Çelaj-Lagjia. Zotkaj (Mekam) Teman  83,951     83,951 

7 Ndertimi  Ures Bejlit Uji i Zi  Vokopol 58,476     58,476 

8  Bregu i Bardhe  Lagjia Çelaj  Fshati  Teman 86,381     86,381 

9 Kthesa Lamaj Lagjia Shehaj Fshati  Çorogjaf 35,928     35,928 

10 Mirembajtje e rruges  Teman  - Mekam 57,089     57,089 

11 Riparime dhe mirembajtje rrugesh 62,830     62,830 

12 Blerje Materiale Ndertimi 650,085     650,085 

13 Rikonstruksioni Unazes se Plirzes 249,480     249,480 

14 Rikonstruksioni Unazes se Plirzes 1,520,520     1,520,520 

15 Ndert. rrjetit shperndares te furniz. me uje Poliçan 1,391,362   1,391,362 0 

16 Shtrim betoni, zgare Mbrakull 6,000   0  6,000 

17 Rikonstruksioni Unazes se Plirzes 212,800   0  212,800 

18 Ndert. rrjetit shperndares te furniz. me uje Poliçan 1,561,648   1,561,648 0 

19 Rikonstruksioni Unazes se Plirzes 290,000   0  290,000 

20 Rikonstruksioni Unazes se Plirzes 0  250000 0  250,000 

21 Ndert. rrjetit shperndares te furniz. me uje Poliçan 1,499,975 0  1,499,975 0 

22 Linja e derg te Ujesjell Polican Pronovik Mbrakull 1,856,916 0  0 1,856,916 

23 Linja e derg te Ujesjell Polican Pronovik Mbrakull 0  774,999 0 774,999 

24 Linja e derg te Ujesjell Polican Pronovik Mbrakull 0  1,644,405 0 1,644,405 

25 Linja e derg te Ujesjell Polican Pronovik Mbrakull 569,055 0  0 569,055 

26 Linja e derg te Ujesjell Polican Pronovik Mbrakull 0  237,500 0 237,500 

27 Linja e derg te Ujesjell Polican Pronovik Mbrakull 0  427,797 0 427,797 

28 Linja e derg te Ujesjell Polican Pronovik Mbrakull 569,057 0  0 569,057 

29 Linja e derg te Ujesjell Polican Pronovik Mbrakull 0  237,500 0 237,500 

30 Linja e derg te Ujesjell Polican Pronovik Mbrakull 0  427,797 0 427,797 

31 Rivitalizimi I 3 lagjeve ne qytetin e Policanit 384,742 0  0 384,742 

32 Rivitalizimi I 3 lagjeve ne qytetin e Policanit 0  219,414 0 219,414 

33 Rikonstruksioni Unazes se Plirzes 212,200 0  0 212,200 
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34 Furnizimi me uje Fshat Vertop-Bregas-Fushe Peshtan 0  8,400,000 0 8,400,000 

35 
Permire banesa ekzistuese/ndertim I ri per 
komunietete te varfera dhe te pafavorizuara 0  67642 

0 
67,642 

 
Permire banesa ekzistuese/ndertim I ri per 

komunietete te varfera dhe te pafavorizuara 0  190272 

0 

190,272 

  Total  Mjete ne ruajtje 11,838,530 12,877,326 4,452,985 20,262,871 

  Mjete ne ruajtje(Taksa e pulles ) 4665110 54,150 482,720 464,550 72,320 

 TOTAL  mjete ne ruajtje per 2140001 11,892,680 13,360,046 4,917,535 20,335,191 
 

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

171,983,686 lekë dhe në mbyllje të vitit 2021 në vlerën 260,685,884 lekë, e cila përfaqëson 

detyrime të prapambetura ndaj të tretëve, për shpenzime, shërbime apo investime të kryera e të 

pa financuara, për shkak të mungesës së fondeve dhe gjendjet e llogarisë kundërparti 468 

“Debitorë të ndryshëm” në aktiv të bilancit. Analiza e kësaj llogarie paraqitet në tabelën e 

mëposhtme: 

 
Nr Emertimi Nr/v/fat/kont. Data Gjendje e pa 

likujduar dt 
31.12.221     

1 10 Vendim gjyqësore Vitet 2008-2021  8,672,439 

2 Sherbimi i pastrim,gjelb.,dekor e mirembaj varreza 8 fatura  2021 10,431,890 
3 Furnizimi me uje te pijshem 12 fatura Vitet 2016,2017,2019 1,478,165 
4 Internet 9/2021 22.07.2021 32000 

5 Gjoba dhe penalitete 91104471 31.12.2020 218,246 

6 Energji elektrike Akt marrveshje  1,877,560 

7 Rikons. Rruga Unaza e Plirezes 45 11.10.2018 15,130,964 
8 Krijimi i qendres Fshati Mbrakull Fature Nr. 31 01.08.2019 17,418,720 
9 Rikonstr. Shkolla Refat Keli Fature Nr.26 03.01.2019 4,449,323 
 Rivitalizimi  i 3 lagjeve.. Fature Nr.16 31.08.2020 7,904,198 
 Ndert. Rrjet ujesjelles Poliçan Fatura nr. 28 28.12.2020 84,239,153 
 Ndert. Rrjet ujesjelles Poliçan Fatura nr. 2816/2021 13.04.2021 18,000,000 
 Rikonstruksin  Sheshi Tomorri Fatura nr. 87338901 31.05.2021 1,297,721 
 Shpronesime 12 VKM  11 VKM 2017-2020 7,471,619 
 Qera objekti Aktmarreveshje Mars 2005 2011 -2019 2,220,000 
 Shuma e detyrimeve   180,841,998 
     
 Marre me teper shperblim viti  1998 Prefektura Akt-kontroll 06/10/1998 508,321 
 Debitor Prefektura  e KLSH 2010,2012,2018 7,543,333 
 Debitor Taksa e pulles 31.12.2021 265,950 
 Debitor Takse  parkimi 31.12.2021 10,000 
 Debitor Taksa e therjes 31.12.2021 222,000 
 Debitor Bileta tregu 31.12.2021 12600 
 Debitor Detyrim per tatim taksat 31.12.2021 23,722,328 
 Debitor Detyrim per tatim taksat 31.12.2021 43,644,787 
 Debitor Detyrim per tatim taksat 31.12.2021 2,932,003 
 Debitor Skresa nr. 2097   ISSH 6.5.2019 177,376 
 Debitor Ish- komuna Terpan Viti 2015 382,597 
 Debitor Ish- komuna Vertop Viti 2015 422,591 
 Shuma e debitorëve   79,843,886 
 TOTALI   260,685,884 

 

Konkluzion: Nga analiza e gjendjes së llogarisë 467 “Kreditorë të ndryshëm” rezulton se - 

Në këtë gjendje janë përfshirë gabim në mënyrë të dubluar vlera e 8 faturave të pastrimit prej 

10,431,890 lekë, vlera faturës së investimit “Rikonstruksion i Shkollës R K” prej 4,449,823 

lekë, vlera e qirasë së objektit të marrë nga Bashkia Poliçan prej 2,220,000 lekë, pra në total 

17,101,713 lekë, duke rritur artificialisht vlerën e detyrimeve në bilanc për këtë vlerë pasi ato 

janë evidentuar në llogarinë e 401-404 “Furnitorë e llogari të lidhura me to”. 

-  Në gjendjen e kësaj llogarije është përfshirë në mënyrë të gabuar dhe vlera prej 79,843,886 

lekë  që i përket llogarisë së debitorëve, pra deyrimet që i kanë të tretët bashkisë (shtetit). Kjo 

vlerë duhej të përfshihej në gjendjen e llog.4341 “Operacione me shtetin(detyrime), e cila në 

bilanc (pasiv) është paraqitur me gjendje 0 lekë, kur ajo duhet të rakordonte me kundërpartinë 

e saj në aktiv llog.468 “Debitorë të ndryshëm”për këtë vlerë.  
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Këto veprime janë në kundërshtim me Udhëzimin e MFE nr. 8, datë 9.3.2018 “Për procedurat 

e përgatitjes, paraqitjes dhe raportimit të pasqyrave financiare vjetore në njësitë e qeverisjes së 

përgjithshme” Kreu III. “Procedurat për përgatitjen, paraqitjen dhe konsolidimin e pasqyrave 

financiare në njësitë e qeverisjes së përgjithshme” pika 42 në të cilën përcaktohet: Të gjitha 

njësitë e qeverisjes së përgjithshme duhet të evidentojnë veçmas në pasqyrat financiare vjetore 

dhe zërin e detyrimeve të prapambetura të tyre ndaj të tretëve, për shpenzime, shërbime apo 

investime të kryera e të pa financuara, për shkak të mungesës së fondeve.”Aneksi 1 “Analiza 

e detajuar e klasave të llogarive të kontabilitetit në sektorin publik”, pika 3.317. 
 

Titulli gjetjes:Mbi kontabilizimet e gabuara në llogaritë 467 “Kreditorë të ndryshëm” dhe 

4341 “Operacione me shtetin (detyrime )” 

Situata: 

Gjendja e llogarisë467 “Kreditorë të ndryshëm” paraqitet në mbyllje të vitit 2021 

në vlerën 260,685,884 lekë, e cila përfaqëson detyrime të prapambetura ndaj të 

tretëve. Nga analiza e gjendjes së llogarisë 467 “Kreditorë të ndryshëm” rezulton 

se: 

 - Në këtë gjendje janë përfshirë gabim në mënyrë të dubluar vlera e 8 faturave të 

pastrimit prej 10,431,890 lekë, vlera faturës së investimit “Rikonstruksion i Shkollës 

Refat Keli” prej 4,449,823 lekë, vlera e qirasë së objektit të marrë nga B. Polican 

prej 2,220,000 lekë, pra në total 17,101,713 lekë, duke rritur artificialisht vlerën e 

detyrimeve në bilanc për këtë vlerë pasi ato janë evidentuar në llogarinë e 401-404 

“Furnitorë e llogari të lidhura me to”. 

-  Në gjendjen e kësaj llogarije është përfshirë në mënyrë të gabuar dhe vlera prej 

79,843,886 lekë,  që i përket llogarisë së debitorëve, pra deyrimet që i kanë të tretët 

bashkisë (shtetit). Kjo vlerë duhej të përfshihej në gjendjen e llog.4341 “Operacione 

me shtetin (detyrime), e cila në bilanc (pasiv) është paraqitur me gjendje 0 lekë, kur 

ajo duhet të rakordonte me kundërpartinë e saj në aktiv llog.468 “Debitorë të 

ndryshëm”për këtë vlerë.  

Kriteri: 

Udhëzimin e MFE nr. 8, datë 9.3.2018 “Për procedurat e përgatitjes, paraqitjes dhe 

raportimit të pasqyrave financiare vjetore në njësitë e qeverisjes së përgjithshme” 

Kreu III. Pika 42, Aneksi 1, Pika 3.3 

Impakti: 

Mos evidentim dhe kontabilizim jo i saktë i detyrimeve ndaj shtetit dhe detyrimeve 

ndaj të tretëve 

Shkaku: 

Drejtoria e Financës dhe Buxhetitka bërë kontabilizim të gabuar të detyrimeve ndaj 

shtetit në llogarinë 4341 “Operacione me shtetin (detyrime)” dhe të detyrimeve ndaj 

të tretëve në llog. 467 “Kreditorë të ndryshëm” 
 

Rëndësia:I lartë. 
 

Për këtë rekomandojmë: 
Drejtoria e Financës dhe Buxhetit në Bashkinë Poliçan të kryejë veprimet e sistemimet kontabël 

për vlerat e detyrimeve ndaj të tretëve llog.467 “Kreditorë të ndryshëm” dhe  të drejtave të 

konstatuara në lidhje me detyrimet që kanë të tretët ndaj shtetit si debitorët, të cilat nuk janë 

paraqitur në llogaritë e detyrimeve afatshkurtra në pasiv të bilancit, duke i përfshirë dhe 

                                                           
17Llogaria 4341, "Operacione me shtetin (detyrime)" është një llogari që në PF të sektorit publik paraqitet në pasiv, në 

rubrikën e detyrimeve dhe përfaqëson detyrimin që institucioni i ka shtetit për të ardhurat e konstatuara e të paarkëtuara nga 

vitet e mëparshme.  
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saktësuar në gjendjen e llogarisë 4341 “Operacione me shtetin (detyrime)”. Këto veprime ti 

kryejë për efekt të rregullimit të gjendjeve në fund të vitit 2021, si dhe në hartimin e pasqyrave 

financiare në mbyllje të vitit 2022 të ketë në konsideratë, që të kryejë veprimet kontabël në 

mënyrë të saktë për detyrimet dhe të drejtat në postet përkatëse të bilancit në përputhje me 

parimet kontabël të pranuara. 
 

Analizë e llogarive sipas zërave të të ardhurave dhe shpenzimeve me klasifikim sipas natyrës 

ekonomike të paqyruara në Formatin nr.2 “Pasqyra e përformancës financiare” (Aneksi 

nr.B/9)të PF të vitit 2021paraqitet më poshtë: 

Analiza e llogarive të të ardhurave për vitin 2021, të cilat në total janë në vlerën 35,449,884.3 

lekë, si  dhe referuar akt-rakordimit me Degën e Thesarin Skrapar paraqitet më poshtë: 

Gjendja e llogarisë sintetike70 “Të ardhurat nga taksat dhe tatimet” paraqitet në bilanc për 

vitin 2021në vlerën 14,871,113, i cili kuadron me akt-rakordimin me Thesarin në këtë zë të 

ardhurash sipas kodifikimit të Thesarit. 

a. Gjendja e llogarisë analitike 7002 “Tatim mbi Biznesin e vogël” pasqyrohet në bilanc për 

vitin 2021 në  vlerën 176,002 e cila përfshin taksën mbi Biznesin e vogël , e cila rakordon me 

të njëjtin zë në akt-rakordimin me thesarin. 

b. Gjendja e llogarisë 7020 “Tatim mbi pasurinë e paluajtshme” pasqyrohet në bilanc për vitin 

2021 në  vlerën 9,984,383 e cila përfshin taksën mbi ndërtesën dhe truallin, ecila rakordon me 

të njëjtin zë në akt-rakordimin me thesarin. 

c. Gjendja e llogarisë 7035 “Taksa vendore mbi përdorimin e mallrave e lejim veprimtarie” 

pasqyrohet në bilanc për vitin 2021 në vlerën 4,710,728 e cila përfshin taksa  e pastrimit, 

gjelbërimit, ndriçimit, zënie hapësire publike, qiratë për truallin etj. 

- Gjendja e llogarisë71 “Të ardhurat jo tatimore” paraqitet në bilancin e 2021 në vlerën 

11,799,169, i cila kuadron me akt-rakordimin me Thesarin në këtë zë të ardhurash sipas 

kodifikimit të Thesarit. 

a. Gjendja e llogarisë 7109 “Të ardhura te tjera jo tatimore nga ndërmarrjet dhe pronësia” 

paraqitet në bilancin e 2021 në vlerën 1,614,713,lekë, e cila përfshin qiratë nga kullotat dhe 

nga pyjet,  i cili kuadron me akt-rakordimin me Thesarin në këtë zë të ardhurash sipas 

kodifikimit të Thesarit. 

b. Gjendja e llogarisë 711 “Shërbimet Administrative dhe te Ardhura Sekondare” paraqitet 

në bilancin e 2021 në vlerën 10,184,456, e cila përfshin tarifat e parkimit, kamat vonesa, tarifa 

transporti, licenca etj. Kjo vlerë me akt-rakordimin me Thesarin në këtë zë të ardhurash sipas 

kodifikimit të Thesarit. 
 

Konkluzion: Gjendja e llogarisë së fondeve 7206 “Financim i pritshëm nga buxheti”  në  

fund të vitit 2021paraqitet në vlerën  prej 34,429,395 lekë, e cila nuk rakordon me gjendjen në 

vlerën 168,890,862 lekë të llogarisë analoge 4342 “Operacione me shtetin (të drejta)” të 

bilancit, vlerë kjo, e cila nuk është e saktë dhe reale, pasi nuk psqyron detyrimin që shteti i ka 

institucionit për shpenzime të konstatuara gjatë periudhës ushtrimore, por ende të papaguara, 

kur vlera e tyre në fakt në fund të vitit 2021 është 168,890,862 lekë. Këto veprime janë në 

kundërshtim me Udhëzimin e MFE nr.8 datë 09.03.2018 “Për procedurat e përgatitjes, 

paraqitjes dhe raportimit të pasqyrave financiare vjetore në njësitë e qeverisjes së përgjithshme” 

Aneksi 1 “Analiza e detajuar e klasave të llogarive të kontabilitetit në sektorin publik” Pika 3.3 

“ Trajtimi kontabël dhe funksioni i llogarive të të tretëve (klasa 4)  nënpika 8  “Llogaritë e 

marrëdhënieve me shtetin” në të cilën përcaktohet se:  

Llogaria 4342, “Operacione me shtetin (të drejta)” është një llogari që në PF të sektorit publik 

paraqitet në rubrikën e të drejtave dhe përfaqëson detyrimin që shteti i ka institucionit për 

shpenzime të konstatuara gjatë periudhës ushtrimore, por ende të papaguara (grantet korrente 

apo kapitale merren nga buxheti i shtetit). Raste specifike të tilla mund të jenë këto (por jo 

vetëm) si: pagat dhe sigurimet shoqërore e shëndetësore apo ndonjë detyrim për tatimin mbi 
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të ardhurat që konstatohen si shpenzime në muajin dhjetor të vitit, por paguhen nga buxheti i 

vitit të ardhshëm. Veprimet kontabël në lidhje me këtë llogari janë si më poshtë:  

a) Gjatë konstatimit të shpenzimit është bërë veprimi: - Debitohen llogaritë respektive të klasës 

6, “Shpenzime sipas natyrës”; - Kreditohen llogaritë e detyrimeve për konstatimin e detyrimit 

(42, 43, 40 e të tjera).  

b) Në fund të periudhës duhet të bëhet veprimi: - Debitohet llogaria 4342, “Operacione me 

shtetin (të drejta)”; - Kreditohet llogaria 7206, “Financim i pritshëm nga buxheti”.  

c) Me akordimin e fondeve vitin e ardhshëm dhe ekzekutimin e pagesës bëhet veprimi: - 

Debitohen llogaritë përkatëse të detyrimeve (klasa 4); - Kreditohet llogaria 520, 

“Disponibilitete në thesar”. 

Pra gjendja e llogarisë 7206 “Financim i pritshëm nga buxheti”, duhet të përfshijë vlerën e 

detyrimeve të dhjetorit të palikujduar për  shpenzime personeli për paga (600), për kontribute 

sig. shoqërore e shëndetësore e tatimore, vlerën e faturave të palikujduara për llog.602 “ mallra 

e shërbime”. 
 

 

 

Titulli gjetjes: Mbi kontabilizimet në llogarinë e fondeve 7206 “Financim i pritshëm nga 

buxheti” 
 

Situata:   Gjendja e llogarisë së fondeve 7206 “Financim i pritshëm nga buxheti”  në fund të 

vitit 2021 paraqitet në vlerën  prej 34,429,395 lekë, e cila nuk rakordon me gjendjen 

në vlerën 168,890,862 lekë të llogarisë analoge 4342 “Operacione me shtetin (të 

drejta)” në bilancit, vlerë kjo, e cila nuk është e saktë dhe reale, pasi nuk psqyron 

detyrimin që shteti i ka institucionit për shpenzime të konstatuara gjatë periudhës 

ushtrimore, por ende të papaguara. 

Kriteri: 

Udhëzimin e MFE nr. 8, datë 9.3.2018 “Për procedurat e përgatitjes, paraqitjes dhe 

raportimit të pasqyrave financiare vjetore në njësitë e qeverisjes së përgjithshme” 

Aneksi 1, Pika 3.3 

Impakti: 

Mos evidentim dhe kontabilizim jo i saktë i i detyrimeve ndaj shtetit. 

Shkaku: 

Drejtoria e Financës dhe Buxhetitka bërë kontabilizim të gabuar të detyrimeve ndaj 

shtetit.  
 

Rëndësia:I lartë. 
 

Për këtë rekomandojmë: 
Drejtoria e Financës dhe Buxhetit në Bashkinë Poliçan të kryejë veprimet e sistemimet kontabël 

për vlerat e detyrimeve që ka shteti ndaj institucionit, të cilat  janë paraqitur gabim në llogaritë 

e fondeve në pasqyrën e performancës (llog.7206“Financim i pritshëm nga buxheti”). Këto 

veprime ti kryejë për efekt të rregullimit të gjendjeve në fund të vitit 2021, si dhe në hartimin 

e pasqyrave financiare në mbyllje të vitit 2022 të ketë në konsideratë, që të kryejë veprimet 

kontabël në mënyrë të saktë për detyrimet dhe të drejtat në postet përkatëse të bilancit në 

përputhje me parimet kontabël të pranuara. 
 

 

 

Analiza e llogarive të shpenzimeve në vitin 2021, të cilat në total janë në vlerën 275,069,524 

lekë  paraqitet më poshtë: 

- Gjendja e llogarisë 600 ‘Paga, shpërblime e të tjera personeli” për vitin 2021, paraqitet në 

bilanc në vlerën 110,478,707 dhe sipas akt-rakordimit me thesarin është në vlerën 110,478,707, 

diferenca nuk ka. 
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- Gjendja e llogarisë 601 ‘Kontribute për sigurime” për vitin 2021, paraqitet në bilanc në 

vlerën 19,562,771 lekë dhe sipas akt-rakordimit me thesarin është në vlerën 19,562,771 lekë , 

diferenca nuk ka. 

- Gjendja e llogarisë 602 “Blerje mallra e shërbime” paraqitet në bilanc për vitin 2021  në 

vlerën 49,700,507 lekë dhe sipas akt-rakordimit me Thesarin është në vlerën 49,700,507 lekë , 

diferenca nuk ka. 

- Gjendja e llogarisë së fondeve 604 “Transferime korente te brendshme” paraqitet në bilanc 

për vitin 2021 në vlerën 1,760 lekë dhe sipas aktrakordimit me Thesarin ështënë vlerën 1,760 

lekë, diferenca nuk ka. 

- Gjendja e llogarisë së fondeve 606 “Transferime  per Buxhetet familjare e Individe” 

paraqitet në bilanc për vitin 2021 në vlerën 95,462,263 lekë, e cila rakordon me akt-rakordimin 

me Thesarin.  

Per vitin 2020 totali i te ardhurave është 283,265,939 lekë dhe totali i shpenzimeve është 

271,305,089 lekë. Diferenca e tyre 11,960,850 lekë rakordon me gjendjen e llog.85 “Rezultatin 

e ushtrimit”  

Per vitin 2021 totali i te ardhurave është 292,806,866 lekë dhe totali i shpenzimeve është 

275,069,524 lekë. Diferenca e tyre 17,737,342lekë rakordon me gjendjen e llog.85 “Rezultatin 

e ushtrimit”  

Gjithashtu gjendja e llogarisë 63 “Ndryshimi i gjendjes së inventarit” është barabartë me 

ndryshimin e gjendjeve të klasës 3 në formatin 1 të bilancit, ku për vitin 2021 është në vlerën 

-134,724 lekë. 

Formati nr.6 “Investimet dhe burimet e financimit”  

- Zeri "Burimet për investime" Formati 6, i plotësuar për 260,921,978lekë në analizë tregon 

burimet e investimit, vlera prej 260,829,374 lekë fonde të akorduara per investime, vlera prej 

92,604lekë investime te dhuruara në natyrë. 

Nga testi kontrollit për vitet 2020 dhe 2021 në lidhje me veprimet me arkë dhe me bankë: 

Rregullariteti i  veprimeve me arkë nga ku rezultoi se: 

Veprimet me arkë kryhen vetëm për rastet e arkëtimit të taksave dhe tarifave vendore në njësinë 

administrative dhe pagesat  e kopshteve dhe çerdheve. Gjendja e arkës nuk e kalon limit e 

arkës. Për të gjitha arkëtimet ditore bëheshin derdhjet në bankë në llogarinë likuiduese të 

institucionit. 

Nga auditimi u konstatua se dokumentet ishin plotësuar konform nenit  4, pika 6, 25 dhe 26 të 

ligjit nr.10296, datë 08.07.2010 "Për menaxhimin financiar dhe kontrollin" dhe kreut III  pika 

34 dhe 35 germat a, b dhe c të UMF nr. 30, datë 27.12.2011 "Për menaxhimin e aktiveve në 

njësitë e sektorit publik" dhe në përmbushje të kërkesave të pikës 3  të ligjit nr.290, datë 

14.06.1993 "Për limitin e arkës". 

Ligjshmëria dhe saktësia e e veprimeve dhe ngjarjeve të kryera nëpërmjet bankës në lekë  

Transaksionet financiare të kryera nëpërmjet bankës janë regjistruar në mënyrë kronologjike 

në ditarin e bankës në bazë të urdhër-shpenzimeve të cilat ishin të nënshkruara nga nëpunësi 

autorizues dhe zbatues të konfirmuar nga nëpunësi i Thesarit dhe të vulosura nga të dy palët. 

Përpilimi i urdhër-shpenzimeve ishte i bazuar në dokumentet vërtetues dhe autorizues sipas 

natyrës së shpenzimit si urdhër prokurimi, procesverbale, oferta, kontrata, fatura e furnitorit, 

preventiva, situacione, fletëhyrje, listpagesa, deklarimet e tatimit mbi të ardhurat, formularët e 

përllogaritjeve të kontributeve të sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore si nga punëdhënësi 

dhe nga punonjësi etj. Vlerat e shënuara në urdhër-shpenzim përputhen me vlerat e këtyre 

dokumenteve financiare që mbështesin këtë shpenzim. 

Kontabilizimi i veprimeve ekonomike nëpërmjet bankës është bërë në mënyrë të saktë sipas 

destinacionit dhe sipas natyrës së shpenzimeve. 

Totali i shpenzimeve mujore dhe progresive kuadronin me konfermat bankare mujore. Nga 

verifikimi një për një i shumave të urdhër-shpenzimeve për periudhën 12-mujore rezultoi se 
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totali është i barabartë me shumën e totale të shpenzimeve të akt-rakordimit përfundimtar të 

shpenzimeve me thesarin. Kontabilizimi i veprimeve ekonomike nëpërmjet bankës sipas 

destinacionit dhe natyrës së shpenzimeve është bërë i saktë. Në fund të çdo viti ushtrimor është 

bërë rakordimi i llogarive që preken dhe është bërë prerja e artikujve kontabël. 

Mbi zbatimin e rregullshmërisë dhe ligjshmërisë në administrimin dhe qarkullimin e vlerave 

materiale, veprimet me magazinën. 

-Mbajtja e kontabilitetit për hyrjet dhe daljet e materialeve bëhej në ditarin e magazinës, në 

formë dokumentare dhe informatike. Çdo regjistrim kontabël bëhej sipas dokumentacionit bazë 

si flet-hyrjeve dhe fletë-daljeve të magazinës dhe faturave të shitësit. Dokumentacioni bazë 

ishte i konfirmuar nga magazinieri dhe marrësi në dorëzim. Nga verifikimi i disa veprimeve 

me zgjedhje rezultoi se veprimet ishin kontabilizuar saktë. 

-Fletë daljet e magazinës janë hartuar dhe firmosur nga magazinieri, ku për mallra të ndryshëm 

ishin të shoqëruara me autorizim e plan-shpërndarje të miratuara nga nen/Kryetari.  

- Janë mbajtur të dhëna për aktivet për një pjesë të tyre ekziston viti i krijimit si dhe janë 

evidentuar shtesat dhe pakësimet për to, por nuk është mbajtur një libër i mirëfilltë historik me 

të gjitha të dhënat e aktiveve të trupëzuara sipas modelit klasik të trajtuar më lart, 

domosdoshmëri kjo për të patur një evidentim dhe pasqyrë të plotë në mënyrë analitike të 

aktiveve në përputhje me gjendjet në llogaritë e bilancit në përputhje me kap III pika 30, të 

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

- Janë hapur kartela  e zyrave inventarin ekonomik dhe objektet e inventarit të tërhequr nga 

magazina, në mënyrë që sektori ekonomik të sigurojë kontrollin e këtyre vlerave materiale gjatë 

kohës, që ata i kanë në ngarkim dhe të evidentojë nxjerrjen e përgjegjësisë në çdo rast të 

lëvizjeve, të shpërdorimeve, të dëmtimeve apo humbjeve. 
 

Përsa trajtuar më sipër ngarkohen me përgjegjësi, z.S. Gj. me detyrë Drejtor i Drejtorisë 

së Buxhetit dhe Financës dhe në cilësinë e nëpunësit zbatues dhe znj. K. Z. me detyrë 

Përgjegjëse e Sektorit të Financës dhe Kontabilitetit. 

 

 

III.2.5.Të ndryshme të dala gjatë auditimit 

Gjatë auditimit nuk pati probleme apo çështje të tjera për të shqyrtuar. 

 

 

 

IV. GJETJE DHE REKOMANDIME 

 

A. MASAT ORGANIZATIVE 
 

 

 

1. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi mbi zbatimin e rekomandimeve të lëna nga auditimi i 

mëparshëm u konstatua se: 

- Është hartuar program masash është dërguar në KLSH me shkresën nr.1754/52, datë 

10.06.2022, ku është përcaktuar struktura ose punonjësi përgjegjës për zbatimin e 

rekomandimit si dhe janë shprehur mbi pranimin e plotë e të gjithë rekomandimeve.Nga 

Bashkia Poliçan është dërguar raporti mbi realizimin e zbatimit të rekomandimeve me shkresën 

nr. 1754/54, datë 10.12.2022, përtej afatit 6-mujor. 

- Bashkia Poliçan nuk ka zbatuar plotësisht rekomandimet e lëna nga Kontrolli i Lartë i Shtetit, 

sipas Raportit Përfundimtar të Auditimit, përcjellë nga KLSH me shkresën nr. 871/8 prot.,datë 

30.12.2021, pasi nuk ka ndjekur të gjitha procedurat e duhura administrative e ligjore 

për  përmirësimin e gjendjes, e konkretisht: 
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-Nga 27 Masa Organizative të rekomanduara, janë pranuar plotësisht për zbatim, 27 Masa 

Organizative, janë realizuar 10 masa, janë në proces 11 masa, janë zbatuar pjesërisht 2 masa 

dhe nuk janëzbatuar 4 masa.  

-Nga 4 masa për uljen e borxhit tatimor dhe detyrimet nga qiradhënia rezulton se janë 

pranuar plotësisht për zbatim, 2 masa janë realizuar pjesërisht, dhe 2 masa janë në proces 

realizimi. 

-Nga 3 masa shpërblim dëmi rezulton se janë pranuar këto masa, janë njoftuar të tre subjektet 

nga të cilat një prej subjekteve ka arkëtuar shumën e kërkuar prej 228,833 lekë dhe dy të tjerë 

janë ende në proces pasi nuk ka asnjë dokument për arkëtimin e tyre në shumën 714,450 lekë. 

Pra një masë është realizuar dhe 2 masa janë ende në proces. 
-Nga 1 masë për eliminimin e efekteve negative të konstatuara në administrimin e fondeve 

publike është pranuar dhe janë marrë masat  për punonjësit e prekur nga procedurat e 

prokurimit, pra është realizuar. 

-Për rekomandimin në lidhje me marrjen e masave disiplinore në kompetencë të Bashkisë 

Poliçan: Ky rekomandim rezulton i pranuar dhe i realizuar. 

Këto veprime janë në kundërshtim me ligjin nr.1542014, datë 27.11.2014 “Për organizimin 

dhe funksionimin e Kontrollit të Lartë të Shtetit” neni 15 gërma j; Ligji nr.139/2015 “Për 

Vetëqeverisjen vendore”. (Më hollësisht trajtuar në faqet 16-36 të Raportit Përfundimtar të 

Auditimit). 

Rekomandim: Në mbështetje  të shkronjave (a) dhe (b) e nenit 15 “Të drejtat dhe detyrat e 

KLSH-së”, të ligjit nr. 154/2014 datë 27.11.2014 “Për organizimin dhe funksionimin e 

Kontrollin e Lartë të Shtetit”, rikërkohet marrja e masave për zbatimin 2 rekomandime të 

zbatuara pjesërisht dhe 4 rekomandime të pa zbatuara. Gjithashtu rikërkojmë përshpejtimin e 

zbatimit për 11 rekomandime, të cilat janë  në proces zbatimi. 

 

Menjëherë 
 

 

 

2. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i zbatimit të dispozitave ligjore për Menaxhimin 

Financiar dhe Kontrollin e Brendshëm u konstatua se, aspektet e kontrollit të brendshëm 

kuptohen dhe funksionojnë mjaftueshëm përgjatë gjithë strukturave të njësisë. Akoma mbeten 

pa u kuptuar dhe zbatuar disa koncepte në lidhje me komponentët e MFK si: 

“Mjedisi i kontrollit” 

-Mungojnë raportet mbi mangësitë në sistemin e kontrollit të brendshëm, për pasojë nuk ka 

asnjë plan menaxhimi për veprime korrigjuese. Mungon një program strategjik dhe vjetor i 

trajnimit dhe zhvillimit të stafit. Për periudhën 2021 nuk rezulton asnjë dokumentim i 

mbledhjeve të kryera nga GMS dhe punën e kryer prej tij.  

“Menaxhimi i Riskut” 

Bashkia Poliçan nuk ka hartuar një strategji risku. Nuk është përcaktuar koordinatori i riskut 

dhe nuk është ngritur grupi i punës së riskut, si dhe mungojnë planet e veprimit për menaxhimin 

e riskut. Nuk janë hartuar evidenca të monitorimit të riskut nga niveli i lartë.  

“Aktivitetet e Kontrollit” 

- Titullari i Bashkisë Poliçan për vitin 2021 nuk ka miratuar gjurmën e auditimit.  

“Informimi dhe komunikimi” 

- Sistemi i raportimit nuk ofron aq sa duhet informacion të plotë për monitorimin e progresit 

në arritjen e objektivave në tërësi të institucionit. Në lidhje me komunikimin e jashtëm, nga 

kërkimi i ndërveprimit të tij me qytetarët, konstatohet se mungon edhe regjistri me kërkesat 

dhe përgjigjet e qytetarëve.  

“Monitorimi” 

- Mungojnë raportimet e menaxherëve për përmbushjen e objektivave mbi bazë impakti dhe 

produkti. Mungon plani i veprimit për ecurinë e sistemit të Menaxhimit Financiar dhe 
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Kontrollit. Auditi i Brendshëm nuk ka funksionuar e për rrjedhojë nuk ka dhënë vlerësime për 

sistemin e kontrollit të brendshëm. 

Këto veprime janë në kundërshtim me igjin nr. 10296, datë 08.07.2010 “Për Menaxhimin 

Financiar dhe Kontrollin” nenet 8/b,10,16, 21/pika2, me Udhëzimin nr.16, datë 20.07.2016 

‘Për përgjegjësitë dhe detyrat e koordinatorit të menaxhimit financiar dhe kontrollit dhe 

koordinatorit të riskut në njësitë publike’ dhe me Manualin për Menaxhimin Financiar dhe 

Kontrollin, Kap. II, pika 2.2.2, shkronja (a) “Strategjia e Menaxhimi i Riskut”. (Më hollësisht 

trajtuar në  faqet 36-47 të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

2.1.Rekomandim: Kryetari i Bashkisë Poliçan, në cilësinë e Nëpunësit Autorizues, të marrë 

masa për njohjen dhe menaxhimin nga stafi të ligjit për MFK dhe manualit përkatës të tij, për 

hartimin dhe miratimin e një strategjie të plotë të risqeve, për raportimin e mangësive në 

sistemin e kontrollit të brendshëm dhe hartimin e një plani menaxhimi për veprime korrigjuese. 

2.2.Rekomandim: Drejtoria e Burimeve Njerëzore të marri masa për hartimin e një programi 

vjetor të trajnimeve për ngritjen profesionale të stafit si dhe vendosjen e një sistemi komunikimi 

që të ofrojë informacionin e duhur për të gjithë punonjësit, menaxherët e lartë titullarin e njësisë  

si dhe të vendosi rregulla e të evidentojë kërkesat dhe përgjigjet në lidhje me ndërveprimin e 

Bashkisë me qytetarët. 
 

 

 

Menjëherë dhe në vijimësi 
 

 

 

3. Gjetje nga auditimi: Për vitin 2021 Njësia e Auditit të Brendshëm ka funksionuar me 1 

(auditues), pasi në strukturën e miratuar është përcaktuar vetëm 1 specialist i Sektorit të Auditit, 

kur në Njësia e Auditimit të Brendshëm duhet të përbëhet nga jo më pak se tre punonjës. 

Mungesa e një strukture të plotë të NJAB ka sjellë mos hartimin dhe miratimin e Kartës së 

Auditimit të Brendshëm. Mungojnë planet strategjike dhe plani vjetor 2021 nuk është miratuar 

nga titullari i bashkisë. Për periudhën 2021 realizimi i planit është në masën 33%, ku është 

realizuar vetëm 1 auditim nga 3 të planifikuara. NjAB në hartimin e planit vjetor nuk është bërë 

identifikimi i risqeve dhe vlerësimi i riskut për cdo angazhim si dhe nuk është marrë në 

konsideratë respektimi e frekuencës së kryerjes së auditimeve. Në programet e auditimit nuk 

është përfshirë si drejtim “vlerësimi i komponentëve të menaxhimit financiar dhe kontrollit të 

brendshëm”. Rekomandimet janë të karakterit të përgjithshëm dhe jo të mirëpërcktuara, një 

pjesë i referohen bazës ligjore, pra “në zbatim të akteve ligjore”, duke mos orientuar 

ndërmarrjen e veprimeve, të cilat do të sjellin përmirësimet në sistem. Mungon Memorandumi 

drejtuar Titullarit të Bashkisë mbi gjetjet, konkluzionet dhe rekomandimet. Këto veprime janë 

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

publik” neni 12, neni 14,neni 16, me VKM nr.83, datë 03.02.2016 “Për miratimin e kritereve 

të krijimit të njësive të auditimit të brendshëm në sektorin publik” neni 20, me MAB të miratuar 

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

Auditimit të Brendshëm në sektorin publik” i ndryshuar me Urdhrin e Ministrit të MFE nr.4 

datë 10.01.2020, Kapitulli II 2.4.1 Kapitulli III, pikat 3.1 “Plani strategjjik”, 3.2 “Plani vjetor i 

auditimit” 3.5; 3.6 , 4.3 “Raportimi vjetor i veprimtarisë së NjAB tek titullari i subjektit publik 

dhe Strukturës Përgjegjëse për Harmonizimin e Auditimit të Brendshëm” Kapitulli IV 

“planifikimi i një angazhimi auditimi”, pikës 4.1.1,4.1.2, 4.1.54.1.11 dhe 4.1.12. (Më hollësisht 

trajtuar në faqet 48-52 të Raportit Perfundimtar të Auditimit). 

3.1.Rekomandim: Titullari i Bashkisë të marrë masa që të plotësojë strukturën e Auditit të 

Brendshëm sipas kritereve ligjore. Të hartohet dhe të miratohet karta e auditit. Njësia e Auditit 

të Brendshëm të kryejë një planifikimin strategjik dhe vjetor të auditimeve si dhe të raportojë 

për realizimin e tyre. Në planifikim të marrë në konsideratë frekuencën e kryerjes së 

auditimeve, të realizojë të auditime në fusha me risk të lartë dhe të thelluara, të realizojë të 

gjitha proceset në të gjitha fazat e auditimit në përputhje me MAB dhe të përfshijë në programet 
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e angazhimit si drejtim vlerësimi i komponentëve të menaxhimit financiar dhe kontrollit të 

brendshëm. 
 

 

 

Menjëherë dhe në vijimësi 
 

 

 

4. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i dokumentacionit të hartimit të PBA-së për periudhën 

2021-2023, rezulton se nga strukturat e Bashkisë Poliçan nuk janë ndjekur të gjithë hapat ligjore 

të përcaktuara për të hartuar PBA-të përkatësisht: 

- Kryetari i Bashkisë nuk ka përgatitur dhe dërguar për miratim në Këshillin Bashkiak 

kalendarin e programit buxhetor afatmesëm dhe të buxhetit vjetor; 

- Këshilli Bashkiak nuk ka miratuar, kalendarin e programit buxhetor afatmesëm dhe të 

buxhetit vjetor brenda datës 31 Dhjetor të vitit përkatës; 

- Për hartimin e PBA-së nuk janë përgatitur kërkesat buxhetore referuar nevojave dhe 

objektivave të Bashkisë Poliçan. Drejtoria e Financës dhe Buxhetit nuk disponon asnjë 

dokumentacion lidhur me dëgjesat publike për konsultimin e buxheteve afatmesme me 

komunitetin dhe grupet e interesit; 

- Nuk janë respektuar me rigorozitet afatet kohore në miratimin nga ana e Këshillit të 

dokumenteve të projekt buxhetit afatmesëm; 

- Këshilli Bashkiak ka miratuar draftin e parë të programit buxhetor afatmesëm, dhe nuk ka 

dhënë opinionin e tij në lidhje me rekomandimet e Ministrisë së Financave; 

- Nga Kryetari i Bashkisë Poliçan nuk janë marrë masat e nevojshme për publikimin e 

dokumentit të parë të programit buxhetor afatmesëm të miratuar, brenda datës 5 korrik. 

Këto veprime janë në kundërshtim meligjin nr. 68/2017, datë 27.04.2017 “Për financat e 

vetëqeverisjes vendore”, nenet 33,34,35,36,37, me ligjin nr. 10296, datë 08.07.2010 “për 

menaxhimin financiar dhe kontrollin”, i ndryshuar me ligjin nr. 110/2015, datë 15.10.2015, 

neni 12, me Udhëzimin e MFE nr. 23, datë 22.11.2016 “Për procedurat standarde të përgatitjes 

së programit buxhetor afatmesëm të njësive të vetëqeverisjes vendore” dhe me Udhëzimin e 

MFE nr. 22, datë 30.07.2017 “Për procedurat standarde të monitorimit të buxhetit të njësive të 

vetëqeverisjes vendore”. (Më hollësisht trajtuar faqet 53-64 të Raportit Përfundimtar të 

Auditimit). 

4.1.Rekomandim: Drejtoria e Financës dhe Buxhetit të marrë të gjitha masat, që gjatë hartimit 

të Projekt Buxhetit Afatmesëm: 

- Të përgatisë dhe të dërgojë për miratim në Këshillin Bashkiak kalendarin e programit 

buxhetor afatmesëm dhe buxhetit vjetor brenda afateve ligjore; 

- Gjatë procesit të hartimit të PBA-së të zhvillohen konsultime me komunitetin dhe grupet e 

interesit, si dhe të grumbullohen kërkesat buxhetore nga strukturat e bashkisë apo ato në varësi. 

Të gjitha këto hapa të dokumentohen në dosjen përkatëse të hartimit të PBA-së; 

- Të respektohen afatet për të gjitha fazat në të cilat kalon procesi i hartimit të PBA-së; 

- Dokumenti i PBA-së të publikohet për njohje nga komuniteti dhe palët e interesit; 

- Në dokumentacionin që shoqëron procesin e hartimit të PBA-së të trajtohen risqet financiare 

dhe fiskale të bashkisë të cilat cenojnë drejtpërdrejtë arritjen e objektivave të bashkisë. 

 

Në vijimësi 
 

 

 

5. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i ndryshimeve të bëra nga Bashkia Poliçan në buxhetin 

e vitit 2021 rezulton se: 

- Ndryshimet nuk janë shoqëruar me relacion shpjegues lidhur me arsyet e ndryshimit; 
- Nuk ka një analizë se si ndikon ky ndryshim në realizimin e objektivave të synuar të bashkisë; 
- Nuk janë respektuar afatet ligjore për rishikimin e buxhetit vendor; 
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- Kryetari i Bashkisë Poliçan nuk ka paraqitur brenda datës 31 mars të vitit pasardhës raport 

me shkrim pranë Këshillit Bashkiak për veprimtarinë financiare dhe zbatimin e buxhetit të 

njësisë së vetëqeverisjes vendore, përfshirë dhe institucionet e saj të varësisë. 
Këto veprime janë në kundërshtim me përcaktimet e ligjit nr. 9936, datë 26.06.2008 “Për 

menaxhimin dhe zbatimin e sistemit buxhetor në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar, neni 

47, ligjit 139/2015, datë 17.12.2015 “Për vetëqeverisjen vendore”, neni 44, Udhëzimi i MFE 

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

vetëqeverisjes vendore”, shtojca 4, pika c. (Më hollësisht trajtuar në faqet 53-64të Raportit 

Përfundimtar të Auditimit). 

2.1 Rekomandimi: Drejtoria e Financës dhe Buxhetit në hartimin e buxhetit vjetor: 

- Të vlerësojë nevojat e të gjitha strukturave të bashkisë dhe ato në varësi; 
- Të hartojë buxhetin në harmoni me objektivat dhe angazhimet e përcaktuara të bashkisë; 
- Të dokumentojë në çdo rast arsyet e ndryshimit të buxhetit duke respektuar edhe afatet ligjore 

në ndryshimin e tij. 
 

Në vijimësi 
 

 

 

6. Gjetje nga auditimi: Bashkia Poliçan për vitin 2021 ka hartuar dhe dërguar në MFE, 

raportet e monitorimit brenda afateve ligjore. Kryetari i Bashkisë Poliçan në asnjë rast nuk i ka 

paraqitur në këshill raportet e monitorimit të zbatimit të buxhetit. Kryetari i Bashkisë Poliçan 

nuk ka miratuar rregullat specifike dhe proceduriale, që duhet të ndiqen në procesin e 

monitorimit të zbatimit të buxhetit. Raportet e monitorimit nuk janë të plota, pasi nuk janë 

plotësuar  në përputhje me shtojcën 2“Përmbajtja e raportit të monitorimit” dhe Shtojcës 5, 

“Treguesit e monitorimit të performancës së programeve dhe treguesit financiarë”, si dhe nuk 

janë plotësuar të gjitha anekset (3,4,5). Këto veprime janë në kundërshtim me ligjin nr. 68/2017 

“Për Financat e Vetëqeverisjes Vendore”, neni 48 dhe Udhëzimin nr. 22, datë 30.07.2018, “Për 

procedurat standarde të monitorimit të buxhetit të njësive të vetëqeverisjes vendore”, pika 

10,12,28,29,48. (Më hollësisht trajtuar në faqet 53-64 të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

6.1 Rekomandimi: Drejtoria e Financës dhe Buxhetit të angazhohet në monitorimin efektiv të 

zbatimit të buxhetit si dhe të hartojë raportet periodike të monitorimit brenda afateve të 

caktuara. Raportet e monitorimit duhet të përfshijnë treguesit e monitorimit të performancës së 

programeve, treguesit financiarë si dhe realizimin e produkteve dhe objektivave të programit. 

 

Në vijimësi 

 

7. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi konstatohen pasaktësi në të dhënat e paraqitura në PBA 

mbi detyrimet e prapambetura. Nga kryqëzimi i të dhënave të PBA-së që mbulon periudhën 

2021 me listën e detyrimeve të prapambetura konfirmuar nga Dega e Thesarit Skrapar 

rezultojnë mospërputhje në shumën e stokut referuar Formatit C3. Më datë 31.12.2021 stoku 

real është 47,007,267 lekë më shumë se shuma e planifikuar për këtë vit në PBA 2021-2023. 

Për vitin 2021 vlera e detyrimeve të prapambetura të paraqitura në pasiv të bilancit prej 

180,841,998 lekë në llog. 467 “Kreditorë të ndryshëm” nuk është e saktë, pasi një pjesë e 

detyrimeve janë të mbivendosura në llog.401-404 “Furnitorë e llogari të lidhura me to”. Në 

MFE janë raportuar 78,602,845 lekë detyrime të palikujduara. Në raportim në MFE nuk është 

përfshirë vlera prej 84,239,116 lekë detyrim i  prapambetur për investime të kryera nga 

Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë për projektin “Ndërtim i rrjetit ujësjellës Poliçan-

Pronovik-Mbrakull”, të cilat në total janë 162,841,961 lekë. Këto veprime janë në kundërshtim 

me ligjin nr.68/2017"Për financat e qeverisjes vendore", neni 34, pika 1, neni 40, pika 3, me 

Udhëzimin e MFE nr.09 datë 20.07.2018 “Për procedurat standarte të zbatimit të buxhetit” pika 

106, 107 dhe me Udhëzimin plotësues të MFE nr. 4, datë 25.01.2021 “Për zbatimin e buxhetit 
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të vitit 2021”, pika 113, 116, 117. (Më hollësisht trajtuar në faqet 53-64 të Raportit 

Përfundimtar të Auditimit). 

7.1. Rekomandim: Drejtoria e Financës dhe Buxhetit gjatë hartimit të PBA-së të plotësojë 

saktë të dhënat lidhur me likuidimin e detyrimeve të prapambetura, të kryejë verifikimin, 

regjistrimin dhe përputhjen e vlerës së saktë të detyrimeve të prapambetura që ka Bashkia 

Poliçan sikurse paraqiten në bilanc dhe raportohen në MFE si dhe të hartojë planin e likuidimit 

të tyre. 
 

Në vijimësi 
 

 

 

8. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i dokumentacionit lidhur me likuidimin e vendimeve 

gjyqësore nga Bashkia Poliçan konstatohet se në fund të vitit 2020 vlera detyrimeve është 

11,145,776 lekë për 12 vendime gjyqësore, Ndërsa gjatë vitit 2021 është likujduar vlera prej 

1,175,616 lekë dhe në fund të vitit 2021 ka mbetur pa u likujduar vlera prej 9,970,160 lekë. 

Gjithashtu, nga shqyrtimi i kohës së likuidimit të vendimeve gjyqësore vihet re se, Drejtoria e 

Financës dhe Buxhetit në Bashkinë Poliçan në likuidimin e detyrimeve nuk respekton radhën 

e paraqitjes së tyre në njësinë shpenzuese, si dhe nuk ka të miratuar nga Kryetari i Bashkisë një 

grafik, që duhet të ndjekë në likuidimin e detyrimeve të prapambetura nga vendimet gjyqësore. 

Këto veprime janë në kundërshtim me Udhëzimin e MFE nr. 1, datë 04.06.2014 “Për mënyrën 

e ekzekutimit të detyrimeve monetare të njësive të qeverisjes së përgjithshme në llogari të 

thesarit”, pika 5 dhe 8. (Më hollësisht trajtuar në faqet 53-64të Raportit Përfundimtar të 

Auditimit). 

8.1. Rekomandim: Drejtoria e Financës dhe Buxhetit të hartojë grafikun e shlyerjes së 

vendimeve gjyqësore dhe të zbatojë me rigorozitet radhën e regjistrimit të tyre në bashki, kur 

të kryejë likuidimet e tyre. 

 

Menjëherë dhe në vijimësi 
 

 

 

9. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i dokumentacionit të vënë në dispozicion nga zyra e 

IMTV në Bashkinë Poliçan dhe Drejtoria e Burimeve Njerëzore, në lidhje me organizimin e 

IMTV-së, për periudhën 0l.01.2021-31.12.2021 konstatohet se, IMTV-ja ka patur në strukturë 

3 punonjës (1 kryeinspektor dhe 2 inspektorë). Në bazë të urdhrit të Kryetarit të Bashkisë 

Poliçan për miratimin e strukturës nr. 09, datë 12.01.2021, struktura e IMTV-së ka 

funksionuarnë mungesë të Kryeinspektorit (larguar) dhe vetëm me një inspektor deri më datë 

01.06.2021, kur është emëruar dhe inspektori i dytë.Aktualisht IMTV ka vetëm 2 inspektorë, 

të cilët janë të diplomuar në Shkenca Kompjuterike dhe Ekonomik, në kundërshtim me 

përcaktimet e dispozitave ligjore. Nga mosplotësimi sipas kritereve ligjore i strukturës së 

IMTV për vitin 2021 nuk ka qenë funksionale. Gjithashtu, nga ana e Kryetarit të Bashkisë 

Poliçan nëpërmjet strukturës së Burimeve Njerëzore nuk janë marrë masa për të bërë shpalljen 

e vendit vakant të Kryeinspektorit me qëllim fillimin e procedurave të rekrutimit. Këto veprime 

janë në kundërshtim me ligjin nr. 9780, datë 06.07. 2007 “Për Inspektimin dhe Mbrojtjen e Territorit 

nga Ndërtimet e Kundërligjshme”, i ndryshuar, neni 4, neni 13, me VKM nr. 894, datë 04.11.2015 

“Për unifikimin e procedurave tëkontrollit të territorit ngaInspektorati Kombëtar iMbrojtjes së 

Territorit dhe ai iNjësisë Vendore”, pika 1/b/ii, pika 1/c/i , pika 4. (Më hollësisht trajtuar në 

faqet 64-74të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

9.1. Rekomandim: Kryetari i Bashkisë të marrë të gjitha masat për të plotësuar strukturën e 

Inspektoratit të Mbrojtjes së Territorit në Bashkinë Poliçan me qëllim zbatimin e ligjshmërisë 

në fushën e kontrollit dhe zhvillimit të territorit. 

 

Menjëherë  
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10. Gjetje nga auditimi: Gjendja e llogarisë 468 “Debitorë të ndryshëm”,e cila përfaqëson 

shumën e të drejtave të arkëtueshme nga të tretët, në mbyllje të vitit ushtrimor 2021 paraqitet 

në vlerën 79,843,886 lekë. Nga analiza e llogarisë 468 “Debitorë të ndryshëm”,  rezulton se 

gjendja e debitorëve  nga taksat dhe tarifat vendore prej 71,614,856 lekë nuk rakordon me 

vlerën progresive prej 70,299,118 lekë të debitorëve të raportuar nga Drejtoria e Taksave dhe 

Tarifave Vendore. Në vlerën e lartë të gjendjes së llogarisë së debitorëve ka ndikuar edhe 

gjendja e debitorëve për detyrimet shpërblim dëmi të lëna nga KLSH në vite në vlerën 

6,062,715 lekë, për të cilat nuk janë ndjekur të gjitha hapat ligjore për arkëtimin e këtyre 

detyrimeve, duke kaluar afatet e kërkimit. Këto veprime janë në kundërshtim me Udhëzimin e 

MFE nr.8, datë 9.3.2018 ”Për procedurat e përgatitjes, paraqitjes dhe raportimit të pasqyrave 

financiare vjetore në njësitë e qeverisjes së përgjithshme”Kreu II, Aneksi 1 “Analiza e detajuar 

e klasave të llogarive të kontabilitetit në sektorin publik”, pikat 3.3 dhe 4.2. (Më hollësisht 

trajtuar në faqet 74-98 të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

10.1. Rekomandim: Drejtoria e Buxhetit dhe Financës, Bashkia Poliçan në mbyllje të vitit 

2022 të kryejë veprimet kontabël për vlerën e saktë të debitorëve nga taksat dhe tarifat vendore, 

në bazë të rakordimit me Sektorin e Taksave dhe Tarifave Vendore. Për pasaktësitë e rezultuara 

nga auditimi i PF, të gjenden veprimet e gabuara dhe të kryhen sistemimet e nevojshme 

kontabël, duke i reflektuar në bilancin e vitit ushtrimor 2021. 
 

 

 

Deri me datë 31.03.2023 
 

 

 

11. Gjetje nga auditimi: Për vitin 2021 gjendja e llogarisë 486 “Shpenzime të periudhave të 

ardhshme” paraqitet në vlerën 180,841,998 lekë, e cila  nuk rakordon me gjendjen e llogarisë 

467 “Kreditorë të ndryshëm” e cila në mbyllje të vitit 2021 paraqitet në vlerën 260,685,884 

lekë. Për detyrime të prapambetura ndaj të tretëve debitohet llogaria 486 “Shpenzime të 

periudhave të ardhshme”  në kredi të llogarisë 467 “Kreditorë të ndryshëm”, të cilat duhet të 

rakordojnë. Pra gjendja e llogarisë 486 “Shpenzime të periudhave të ardhshme” në aktiv nuk 

rakordon me gjendjen e llogarisë kundërparti 467 “Kreditorë të ndryshëm” në pasiv, ku për 

vitin ushtrimor 2021 mosrakordimi është në vlerën prej 79,843,886 lekë. Kjo vlerë nuk është 

evidentuar as në gjendjen e llogarisë 4342 “Të tjera operacione me shtetin (të drejta)” në aktiv. 

Këto veprime janë në kundërshtim meUdhëzimin e MFE nr.8, datë 9.3.2018 ”Për procedurat e 

përgatitjes, paraqitjes dhe raportimit të pasqyrave financiare vjetore në njësitë e qeverisjes së 

përgjithshme” Kreu III. pika 42. (Më hollësisht trajtuar në faqet 74-98 të Raportit Perfundimtar 

të Auditimit). 

11.1. Rekomandim: Drejtoria e Buxhetit dhe Financës, Bashkia Poliçan në mbyllje të vitit 

2022 të kryejë me saktësi kontabilizimin e detyrimeve të lindura të konstatuara (të 

prapambetura) në llogarinë 467 “kreditorë të ndryshëm” dhe shpenzimeve të konstatuara në 

llogarinë 486 “Shpenzime të periudhave të ardhshme”, duke i rakorduar ato. Për pasaktësitë e 

rezultuara nga auditimi i PF, të gjenden veprimet e gabuara dhe të kryhen sistemimet e 

nevojshme kontabël, duke i reflektuar në bilancin e vitit ushtrimor 2021. 
 

 

 

Deri me datë 31.03.2023 
 

 

 

12. Gjetje nga auditimi: Gjendja e llogarisë 202 “Studime dhe kërkime”në mbyllje të vitit 

2021 paraqitet në vlerën 3,934,395 lekë. Nga analiza e kësaj gjendje rezulton se, vlera prej 

1,229,500 lekë përfaqëson 4 projekte, të cilat i përkasin investimeve të përfunduara dhe të 

marra në dorëzim nga Bashkia Poliçan, vlerë e cila duhet të ishte sistemuar në llog. 213 "Rrugë, 

rrjete, vepra ujore", sipas aktiveve të kapitalizuara si pjesë e kostos totale të objektit. Ndërsa 

vlera prej 2,704,895 lekë vjen nga bashkimi i bilanceve me Komunën Vërtop në vitin 2015, 

për të cilën nuk disponohen të dhëna analitike për objektet që i përkasin. Këto veprime janë në 
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kundërshtim me Udhëzimi i MFE nr.8 datë 09.03.2018 “Për procedurat e përgatitjes, paraqitjes 

dhe raportimit të pasqyrave financiare vjetore në njësitë e qeverisjes së përgjithshme” Kreu III. 

pika 16/b.d  dhe Aneksi 1 pika 2 Klasa 2. (Më hollësisht trajtuar në faqet 74-98 të Raportit 

Përfundimtar të Auditimit). 

12.1. Rekomandim: Drejtoria e Financës dhe Buxhetit në Bashkinë Poliçan të kryejë veprimet 

e sistemimit në kontabilitet për shpërndarjen e vlerës prej 1,229,500 lekë të 4 studim-

projektimeve sipas investimeve të kryera dhe për çdo lloj aktivi afatgjatë material si pjesë e 

kostos së tij, duke kredituar llog. 202 “Studime dhe Kërkime” dhe debituar llogarinë përkatëse 

213"Rrugë, rrjete vepra ujore" sipas zërave për të cilën janë realizuar, për vlerat e mbetura 

korresponduese, në mënyrë që aktivet sipas llojit të paraqiten në vlerë të plotë.  
 

 

Deri me datë 31.03.2023 
 

 

13. Gjetje nga auditimi: Nga shqyrtimi i analizave të llogarive të Aktiveve Afatgjata 

Materiale në pasqyrat financiare në mbyllje të vitit 2021 rezultuan veprime të gabuara kontabël, 

të cilat ndikojnë në pasqyrimin e pasaktë të gjendjes së këtyre aktiveve në llogaritë: 

 Në analizën e gjendjes së llogarisë 212“Ndërtesa e Konstruksione”është përfshirë në 

mënyrë të gabuar vlera prej 12,387,451 lekë e aktivit Projekti: “Rivitalizimi i Tre Lagjeve 

në qytetin Poliçan”, i cili sipas verifikimit të investimeve të kryera i përket llogarisë 213 

"Rrugë, mjete, vepra ujore". 

 Në analizën e gjendjes së llogarisë 213 "Rrugë, mjete, vepra ujore"është përfshirë në mënyrë 

të gabuar vlera prej 2,459,884 lekë e aktivit “Varrezat e reja”, i cili sipas klasifikimit 

kontabël i përket llogarisë 212“Ndërtesa e Konstruksione”. 

 Në analizën e gjendjes së llogarisë 214“Instalime teknike, makineri, pajisje, vegla pune 

"janë përfshirë në mënyrë të gabuar vlera prej 3,005,396 lekë që përfaqësojnë 50 artikuj të 

këtij grup aktivesh, të cilat sipas klasifikimit kontabël i përkasin llogarisë 218“Inventar 

ekonomik”. 

 Nga analiza e gjendjes së llogarisë 215 “Mjete Transporti”rezulton se vlera 288,000 lekë i 

përket 1 mjeti zjarrfikës, i cili është i dëmtuar, pra nuk është në gjendje pune dhe 

rrjedhimisht është kryer kontabilizimi i gabuar në llogarinë 215 "Mjete Transporti". Në fakt 

duhet kryer regjistrimi dhe kontabilizimi në llogarinë 24 "Aktive afatgjata  të dëmtuara", 

për mjetin e zjarrfikëses të dëmtuar, jo në gjendje pune. 

Kjo procedurë e ndjekur është në kundërshtim me Udhëzimi i MFE nr.8 datë 09.03.2018 “Për 

procedurat e përgatitjes, paraqitjes dhe raportimit të pasqyrave financiare vjetore në njësitë e 

qeverisjes së përgjithshme” kapitulli II, pika 11, aneksi 1, pika 2/1 gërma (e), Klasa 2, dhe me 

Nomenklaturën e Llogarive të Planit Kontabël Publik. (Më hollësisht trajtuar në faqet 74-98 të 

Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

13.1. Rekomandim: Drejtoria e Financës dhe Buxhetit në Bashkinë Poliçan të kryejë veprimet 

e sistemimit në kontabilitet në mbyllje të pasqyrave financiare të vitit 2022, për kalimin e 

vlerave të aktiveve sipas llojit përkatës, duke i evidentuar në llogaritë e përshtatshme sipas 

klasifikimit të Nomenklaturës së Llogarive të Planit Kontabël Publik, si dhe të bëhen 

korrektimet e nevojshme në llogaritjen e amortizimit. 

Deri me datë 31.03.2023 
 

 

 

14. Gjetje nga auditimi: Gjendja e llogarisë 467 “Kreditorë të ndryshëm” paraqitet në mbyllje 

të vitit 2021 në vlerën 260,685,884 lekë, e cila përfaqëson detyrime të prapambetura ndaj të 

tretëve. Nga analiza e gjendjes së llogarisë 467 “Kreditorë të ndryshëm” rezulton se: 

 - Në këtë gjendje janë përfshirë gabim në mënyrë të dubluar vlera e 8 faturave të pastrimit prej 

10,431,890 lekë, vlera faturës së investimit “Rikonstruksion i Shkollës Refat Keli” prej 

4,449,823 lekë, vlera e qirasë së objektit të marrë nga Bashkia Poliçan prej 2,220,000 lekë, pra 
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në total 17,101,713 lekë, duke rritur artificialisht vlerën e detyrimeve në bilanc për këtë vlerë 

pasi ato janë evidentuar në llogarinë e 401-404 “Furnitorë e llogari të lidhura me to”. 

-  Në gjendjen e kësaj llogarie është përfshirë në mënyrë të gabuar dhe vlera prej 79,843,886 

lekë,  që i përket llogarisë së debitorëve, pra detyrimet që i kanë të tretët bashkisë (shtetit). Kjo 

vlerë duhej të përfshihej në gjendjen e llog.4341 “Operacione me shtetin (detyrime), e cila në 

bilanc (pasiv) është paraqitur me gjendje 0 lekë, kur ajo duhet të rakordonte me kundërpartinë 

e saj në aktiv llog.468 “Debitorë të ndryshëm” për këtë vlerë.  

Këto veprime janë në kundërshtim me Udhëzimin e MFE nr. 8, datë 9.3.2018 “Për procedurat 

e përgatitjes, paraqitjes dhe raportimit të pasqyrave financiare vjetore në njësitë e qeverisjes së 

përgjithshme” Kreu III. Pika 42, Aneksi 1, Pika 3.3. (Më hollësisht trajtuar në faqet 74-98 të 

Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

14.1. Rekomandim: Drejtoria e Financës dhe Buxhetit në Bashkinë Poliçan të kryejë veprimet 

e sistemimet kontabël për vlerat e detyrimeve ndaj të tretëve llog.467 “Kreditorë të ndryshëm” 

dhe  të drejtave të konstatuara në lidhje me detyrimet që kanë të tretët ndaj shtetit si debitorët, 

të cilat nuk janë paraqitur në llogaritë e detyrimeve afatshkurtra në pasiv të bilancit, duke i 

përfshirë dhe saktësuar në gjendjen e llogarisë 4341 “Operacione me shtetin (detyrime)”. Këto 

veprime ti kryejë për efekt të rregullimit të gjendjeve në fund të vitit 2021, si dhe në hartimin 

e pasqyrave financiare në mbyllje të vitit 2022 të ketë në konsideratë, që të kryejë veprimet 

kontabël në mënyrë të saktë për detyrimet dhe të drejtat në postet përkatëse të bilancit në 

përputhje me parimet kontabël të pranuara. 

 

Deri me datë 31.03.2023 
 

 

 

15. Gjetje nga auditimi: Gjendja e llogarisë së fondeve 7206 “Financim i pritshëm nga 

buxheti”  në fund të vitit 2021 paraqitet në vlerën  prej 34,429,395 lekë, e cila nuk rakordon 

me gjendjen në vlerën 168,890,862 lekë të llogarisë analoge 4342 “Operacione me shtetin (të 

drejta)” në bilancit, vlerë kjo, e cila nuk është e saktë dhe reale, pasi nuk pasqyron detyrimin 

që shteti i ka institucionit për shpenzime të konstatuara gjatë periudhës ushtrimore, por ende të 

papaguara. Këto veprime janë në kundërshtim me Udhëzimin e MFE nr. 8, datë 9.3.2018 “Për 

procedurat e përgatitjes, paraqitjes dhe raportimit të pasqyrave financiare vjetore në njësitë e 

qeverisjes së përgjithshme” Aneksi 1, Pika 3.3. (Më hollësisht trajtuar në faqet 74-98 të 

Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

15.1. Rekomandim: Drejtoria e Financës dhe Buxhetit në Bashkinë Poliçan të kryejë veprimet 

e sistemimet kontabël për vlerat e detyrimeve që ka shteti ndaj institucionit, të cilat  janë 

paraqitur gabim në llogaritë e fondeve në pasqyrën e performancës (llog.7206“Financim i 

pritshëm nga buxheti”). Këto veprime ti kryejë për efekt të rregullimit të gjendjeve në fund të 

vitit 2021, si dhe në hartimin e pasqyrave financiare në mbyllje të vitit 2022 të ketë në 

konsideratë, që të kryejë veprimet kontabël në mënyrë të saktë për detyrimet dhe të drejtat në 

postet përkatëse të bilancit në përputhje me parimet kontabël të pranuara. 
 

 

 

Deri me datë 31.03.2023 

 

 

B. MASA PËR ULJEN E BORXHIT TATIMOR DHE RRITJEN E PERFORMANCËS 

NË ARKËTIMIN E DETYRIMEVE PËR TAKSAT DHE TARIFAT VENDORE, 

PËRFSHIRË DHE DETYRIMET NGA QIRADHËNIA - TË ARDHURA TË 

MUNGUARA. 

 

1. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i dokumentacionit të Sektorit të Taksave dhe Tarifave 

Vendore u konstatua se detyrimi që subjektet fizikë/juridikë dhe familjarë kanë ndaj Bashkisë 
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Poliçan për vitin 2021 është 9,226,852 lekë, ndërsa gjendja e debitorëve në vlerë progresive në 

fund të vitit 2021 për 79 subjektet fizik/juridik është 23,722,328 lekë, për taksën e tokës 

bujqësore në vlerën 43,644,787 lekë dhe për taksat dhe tarifat familjare 2,932,003 lekë, në total 

borxhi është në vlerën 70,299,118 lekë, vlerë e cila është evidentuar në kontabilitet. (Më 

hollësisht trajtuar në faqet 64-74 të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

Subjektet janë njoftuar periodikisht për detyrimet e taksave dhe tarifave vendore për çdo vit, si 

dhe janë rinjoftuar në rastet e vonesave në pagesat e detyrimeve vendore. Gjatë vitit 2021 në 1 

rast është kërkuar bllokimi i llogarive bankare për tatimpaguesin debitor dhe në 6 raste 

subjekteve debitorë për taksat dhe tarifat vendore është bërë njoftimi për vendosjen e masave 

administrative.Këto veprime janë në kundërshtim me me VKB-në nr. 60, datë 24.12.2020 “Për 

nivelin e taksave dhe tarifave vendore dhe administrimin e tyre për vitin 2021”, me ligjin nr. 

9632, datë 30.10.2006, “Për sistemin e taksave vendore”, i ndryshuar dhe  me ligjin nr. 9920, 

datë 19.5.2008 “Për Procedurat Tatimore në Republikën e Shqipërisë” i ndryshuar, nenet 89, 

90, 91, 93. (Më hollësisht trajtuar në faqet 59-70 të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 
1.1. Rekomandim: Sektori i Taksave dhe Tarifave Vendore të ndjekë intensivisht zbatimin e 
urdhrave, që ka nxjerrë për bllokimin e llogarive bankare për subjektet debitore, si dhe të marrë 
masat e duhura administrative e ligjore me qëllim arritjen e rezultateve reale në uljen e borxhit 
prej 70,299,118 lekë nga subjektet dhe familjet debitore si dhe të dokumentojë ndjekjen dhe 
rezultatet e këtyre masave. 
 

2 
Menjëherë dhe në vijimësi 

 

 

 

 

2. Gjetje nga auditimi: Për vitin 2021, në Bashkinë Poliçan janë legalizuar gjithsej 12 objekte 

me vlerë totale detyrimi ndaj bashkisë për taksën e ndikimit në infrastrukturë 361,858 lekë, nga 

të cilët kanë paguar detyrimin 9 qytetarë dhe janë debitorë 3 qytetarë në vlerën 61,928 lekë, 

që përbën të ardhura të munguara në buxhetin e Bashkisë Poliçan veprim në kundërshtim 

me përcaktimet e ligjit nr. 95/2018 “ Për disa ndryshime dhe shtesanë ligjin nr. 9632, datë 

30.10.2006,“Për sistemin e taksave vendore”, i ndryshuar, neni 9, pika 3/c dhe VKM-së nr. 860, 

datë 10.12.2014 “ Për përcaktimin e mënyrës së mbledhjes dhe administrimit të të ardhurave 

përndërtimet pa leje dhe vlerave të zbatueshme për legalizim”, pika 5. (Më hollësisht trajtuar 

në faqet 64-74 të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

2.1 Rekomandimi: Drejtoria e Planifikimit të Territorit të dërgojë periodikisht informacion në 

Sektorin e Taksave dhe Tarifave mbi subjektet debitore për “Taksën e ndikimit në 

infrastrukturë për legalizimet” dhe në bashkëpunim të marrin masa administrative e ligjore për 

arkëtimin e taksës së ndikimit në infrastrukturë nga ndërtimet e reja që janë legalizuar për 3 

qytetarë me vlerë 61,928 lekë. Gjithashtu, nga strukturat e Bashkisë Poliçan të bashkëpunohet 

me Agjencinë Shtetërore të Kadastrës (ASHK), për bllokimin e veprimeve në dhënien e 

certifikatës së pronësisë deri në kryerjen e pagesave të taksës së ndikimit në infrastrukturë. 

 

Menjëherë dhe në vijimësi 

 

 

 

 

KONTROLLI I LARTË I SHTETIT 
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