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I. PËRMBLEDHJE EKZEKUTIVE 
 

1. Përshkrim i shkurtër i Projektit të Auditimit 
 

Mbështetur në Ligjin 154/2014, datë 27.11.2014 “Për Organizimin dhe Funksionimin e 

KLSH”, në zbatim të programit të auditimit nr. 882/1, datë 03.10.2022, i ndryshuar me nr. 

882/2 prot,datë 31.10.2022 të miratuar nga Kryetari i KLSH, nga data 05.10.2022 deri në 

datën 25.11.2022, në Institucionin Bashkia Klos u krye auditimi “Financiar dhe i 

përputhshmërisë”. Auditimi mbuloi periudhën prej 01.01.2021 deri më datën 31.12.2021.  

Auditimi u krye nga grupi i auditimit me përbërje: 

1. S. M., Përgjegjës Grupi  

2. A. Z., Auditues 

3. I. Sh., Auditues 

4. E. K., Auditues 

5. K. F., Auditues 
 

Auditimi u krye mbi bazë rrisku.  
 

Fushat mbi të cilat është shtrirë auditimi, sipas programit të auditimit, janë pasqyrat 

financiare, për të cilat u auditua regjistrimi i të dhënave dhe mbajtjen e kontabilitetit, saktësia 

e pasqyrave financiare, aplikimin e parimeve kontabël si dhe nëse transaksionet janë në 

përputhje me kërkesat ligjore dhe parimet për një qeverisje të mirë në përmbushje të 

objektivave të institucionit, ngritja dhe funksionimin e sistemit të kontrollit të brendshëm, 

vlerësimin e njësisë së auditit të brendshëm, planifikimin dhe zbatimin e buxhetit, planifikimi 

për të ardhurat dhe masat e marra për arkëtimin e tyre, zbatimin e kuadrit rregullator në fuqi 

për zhvillimin e procedurave të prokurimit publik dhe zbatimin e kontratave për punë publike, 

shërbime dhe mallra, zbatimi i rekomandimeve të lëna në Auditimin e mëparshëm. 

Për këto u analizuan evidencat e marra nga subjekti i audituar, si dhe u përdorën testet e 

nevojshme si pjesë e procedurës së auditimit.  

Për pasqyrat financiare, auditimi u krye për pasqyrat e vitit 2021.  

Për gjetjet e konstatuara nga grupi i auditimit janë mbajtur 12 akte konstatimi dhe 3 akt 

verifikime, të cilat janë dorëzuar në protokollin e subjektit Bashkia Klos, brenda afatit të 

periudhës së auditimit. 

Nga grupi i auditimit janë shqyrtuar observacionet e bëra nga subjekti i audituar, mbi aktet e 

konstatimit dhe projektraportin dhe janë marrë në konsideratë ato kundërshti të cilat janë të 

mbështetura nga ana ligjore, apo është paraqitur dokumentacion shtesë, ndërsa për rastet e 

tjera të cilat nuk gjejnë argumentim, mangësitë gjejnë pasqyrim në këtë Raport Përfundimtar 

Auditimi, i cili i dërgohet subjektit për njohje dhe marrjen e masave për përmirësimin e 

gjendjes. 

Mbështetur në punën audituesve në terren, në evidencat e marra të cilat sipas mendimit tonë 

kanë qenë të përshtatshme, të mjaftueshme dhe të besueshme për punën audituesve, 

mbështetur në Projektraportin e auditimit, komentet e subjektit të audituar, qëndrimin e grupit 

të auditimit ndaj komenteve të subjektit, rezultatet kryesore të punës audituesve përfshihen në 

këtë përmbledhje ekzekutive të Raportit Përfundimtar të Auditimit si më poshtë. 

 

2. Përshkrim i gjetjeve kryesore dhe rekomandimeve.  

 

Nr. Përmbledhje e gjetjes 

R
ef

er
en

ca
 

n
ë 

R
a

p
o

rt
 

R
ën

d
ës

ia
 

Rekomandimi 

1 Nga auditimi i zbatimit të punimeve civile të 95-96 I Lartë Nga Bashkia Klos të merren masa 
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kontratës me objekt “Ndërtimi i Muzeut Historik-

Kulturor”, Bashkia Klos, me vlerë të kontratës 

(me tvsh) 15,171,192 lekë, fituar nga BOE “U” 

Sh.P.K & “2. T.” SH.P.K., rezultuan diferenca në 

volume pune të pakryera në fakt në vlerën 77,400 

lekë pa tvsh. Veprimet e mësipërme janë në 

kundërshtim me kontratën e sipërmarrjes së 

punimeve nr. 2458 prot datë 30.09.2020  të lidhur 

mes Autoritetit Kontraktor Bashkia Klos dhe BOE 

“U” Sh.P.K & “2. T.” SH.P.K. 

për arkëtimin e vlerës prej 77,400 

lekë pa tvsh nga BOE “U” 

Sh.P.K & “2.T.” SH.P.K., në 

cilësinë e sipërmarrësit në 

kontratën me nr. 2458 prot datë 

30.09.2020,  me objekt “Ndërtimi 

i Muzeut Historik-Kulturor”, 

Bashkia Klos, vlerë që përfaqëson 

dëm ekonomik ndaj buxhetit të 

shtetit dhe njësisë vendore, si 

pasojë e likuidimit të punimeve të 

pakryera. 

2 

Nga auditimi i zbatimit të punimeve të ndërtimit të 

kontratës për punë publike me objekt “Sistemim i 

rrethimit të varrezave të qytetit Klos”, me vlerë 

3,072,336 lekë me TVSH, fituar nga OE “Sh” 

SH.P.K , rezultuan diferenca në volume për zërin e 

punimeve: “Strukturë monolite betoni C 16/20, 

t=15 cm, sheshi + parkimi” dhe zërin “Shtresë 

betoni  C 16/20”, në vlerën 195,900 lekë pa 

TVSH. Veprimet e mësipërme janë në 

kundërshtim me kontratën e sipërmarrjes së 

punimeve nr. 1018 prot., datë 21.04.2021 të lidhur 

ndërmjet Autoritetit Kontraktor Bashkisë Klos dhe 

OE “Sh” SH.P.K. 

87-88 I Lartë 

Bashkia Klos të arkëtojë vlerën 

195,900 lekë pa TVSH nga 

sipërmarrësi i punimeve “Sh” 

SH.P.K për punime të pakryera 

në volumet e situacionuara në 

kontratën me nr. 1018 prot., datë 

21.04.2021 me objekt “Sistemim 

i rrethimit të varrezave të qytetit 

Klos”, vlerë kjo e cila përfaqëson 

një dëm ekonomik ndaj buxhetit 

të njësisë vendore. 
 

3 

Nga auditimi i zbatimit të punimeve të ndërtimit të 

kontratës për punë publike me objekt 

“Rikonstruksion i ujësjellësit Klos dhe zonave 

përreth, Lugina e Klosit, Lagjia Dalti, Ura e 

Degës, Bashkia Klos”, me vlerë 82,591,336.66 

lekë me TVSH, fituar nga OE “D. Co.” Sh.P.K., 

rezultuan diferenca në volume për zërin e 

punimeve: “F.V Tub e rakorderi ujësjellësi  PE 

d=20 mm, t=2 mm, PN 10”, “F.V Tub e rakorderi 

ujësjellësi  PE d=40 mm, t=3 mm, PN 10”, 

“Punime Gërmimi në rrjetin e shpërndarës Lugina 

e Klosit ” në vlerën 225,336 lekë pa TVSH. 

Veprimet e mësipërme janë në kundërshtim me 

kontratën e sipërmarrjes së punimeve nr. 640 prot., 

datë 28.02.2020 të lidhur ndërmjet Autoritetit 

Kontraktor Bashkisë Klos dhe OE “D. Co.” 

Sh.P.K. 

90-91 I Lartë 

Bashkia Klos  të arkëtojë vlerën 

prej 225,336 lekë pa TVSH nga 

shoqëria “D. Co.” Sh.P.K , në 

cilësinë e sipërmarrësit për 

punime të pakryera në kontratën 

me nr. 640 prot., datë 28.02.2020 

me objekt “Rikonstruksion i 

ujësjellësit Klos dhe zonave 

përreth, Lugina e Klosit, Lagjia 

Dalti, Ura e Degës, Bashkia Klos” 

vlerë kjo e cila përfaqëson një 

dëm ekonomik ndaj buxhetit të 

njësisë vendore. 

4 

Nga auditimi i zbatimit të punimeve të ndërtimit të 

kontratës për punë publike me objekt “Ndërtim 

KUZ në fshatin Kurdari (Hurdhë)” Bashkia Klos, 

me vlerë 11,183,382 lekë me TVSH, fituar nga OE 

“E” Sh.P.K , rezultuan diferenca në volume për 

zërin e punimeve: “Zëri 4(2.261) Mbushje me 

rërë” në vlerën 184,000 lekë pa TVSH. Veprimet 

e mësipërme janë në kundërshtim me kontratën e 

91-92 I Lartë 

Bashkia Klos të arkëtojë vlerën 

184,000 lekë pa TVSH nga OE 

“E” Sh.P.K për punime të 

pakryera në kontratën me nr. 920 

prot., datë 12.04.2021 me objekt 

“Ndërtim KUZ në fshatin Kurdari 

(Hurdhë)” Bashkia Klos, vlerë kjo 

e cila përfaqëson një dëm 
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sipërmarrjes së punimeve nr. 920 prot., datë 

12.04.2021 të lidhur ndërmjet Autoritetit 

Kontraktor Bashkisë Klos dhe OE “E” Sh.P.K. 

ekonomik ndaj buxhetit të njësisë 

vendore. 

5 

Bashkia Klos nuk ka marrë masa  të plota për 

arkëtimin e detyrimeve nga taksapaguesit e 

kategorisë familjar dhe privat dhe për këtë arsye 

janë krijuar debitorë, vlera progresive e detyrimit 

të së cilëve në datën 31.12.2021 është 56,874,723 

lekë, e ardhur e munguara në buxhetin e Bashkisë 

Klos, prej së cilës vlera 14,093,722 lekë është 

krijuar vetëm gjatë vitit 2021. 

Vlera e mësipërme progresive përbëhet nga: 

Detyrimet nga taksat dhe tarifat familjare në 

shumën 24,148,970 lekë; 

Detyrimet nga taksat dhe tarifat e bizneseve në 

shumën 32,725,753 lekë për 274 biznese; 

Veprimet e mësipërme janë në kundërshtim me 

Ligjin nr. 9920, datë 19.5.2008 “Për Procedurat 

Tatimore në Republikën e  Shqipërisë” i 

ndryshuar, nenet 89, 90, 91, 93.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

39 I Lartë 

Sektori i të Ardhurave, Pronave 

Publike, Lejeve dhe Licencave 

në Bashkinë Klos, të marrë masa 

për nxjerrjen e njoftimit të 

vlerësimit tatimor për debitorët, 

duke ndjekur të gjitha rrugët për 

arkëtimin e detyrimeve për taksat 

dhe tarifat vendore në fund të 

vitit 2021 në vlerën: 

- 32,725,753 lekë për 274 

biznese; 

- 24,148,970 lekë nga taksat dhe 

tarifat vendore për familjet; 

a-T’u dërgohen bankave të 

nivelit të dytë urdhër bllokimet e 

llogarive bankare. 

b-Të dërgohet në Drejtorinë 

Rajonale të Transportit, kërkesa 

për vendosjen e barrës siguruese 

(për mjetet) dhe në ASHK (për 

pasuritë e paluajtshme).  

c-Në funksion të mbledhjes së 

detyrimit të papaguar, Sektori i 

të Ardhurave, Pronave Publike, 

Lejeve dhe Licencave në 

Bashkinë Klos, të angazhohet për 

të verifikuar dhe monitoruar në 

vend aktivitetin tregtar të tatim 

paguesit, me qëllim konfiskimin 

në fund të çdo dite të një shume 

jo më pak se 50 % të qarkullimit 

të realizuar.  

d- Nëse edhe pas njoftimeve 

zyrtare subjektet, nuk pranojnë të 

paguajnë detyrimet, nga ana e 

Sektori i të Ardhurave, Pronave 

Publike, Lejeve dhe Licencave, 

të merren masa administrative 

apo sekuestro dhe pas marrjes së 

këtyre masave të bëhet kallëzim 

penal.  

e- Sektori i të Ardhurave, 

Pronave Publike, Lejeve dhe 

Licencave në Bashkinë Klos të 

bashkërendojë punën me QKB, 

për mos kalimin e subjekteve 

debitorë me status pasiv ose 



8 
 

 

mbyllje dhe lejimin e tyre në 

debitorë të keq. 

f- Në regjistrat e debitorëve, të 

evidentohen vlera e detyrimit të 

pa arkëtuar, statusi i tyre dhe 

hapat e ndërmarra për çdo 

subjekt në zbatim të ligjit për 

arkëtimin e debitorëve. 
 

6 

Të ardhura të munguara nga mos pagesa e 

detyrimeve për sipërfaqen e tokës së marrë me 

qira, nga pagesat e kontratave të qirave rezulton 

se qiramarrësit për vlerën 1,477,640 lekë nuk 

kanë paguar detyrimet e kontratës. Detyrimi që 

subjektet kanë ndaj Bashkisë Klos për vitin 2021 

në vlerën totale 1,477,640 lekë përbën të ardhura 

të munguara në buxhetin e Bashkisë Klos. Ky 

veprim në kundërshtim me:  

Kodi Civil i Republikës së Shqipërisë, nenet 826-

840. 

Ligji nr. 139/2015 “Për Vetëqeverisjen Vendore, 

neni 36. 

V.K.M 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. 

V.K.M 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”. 

V.K.B nr. 80, datë 24/12/2020 “Për miratimin e 

paketës fiskale, taksave dhe tarifave vendore për 

vitin 2021 në Bashkinë Klos” konfirmuar në 

Prefekturë me nr. 37/1Prot., datë 11.01.2021. 

  

Sektori i të Ardhurave, Pronave 

Publike, Lejeve dhe Licencave të 

marrin masa dhe të ndjekin të 

gjithë hapat ligjorë për arkëtimin 

e vlerës 1,477,640 lekë nga 

qiramarrësit që nuk kanë paguar 

detyrimet për tokën e marrë me 

qira. 

 

7 

Vlera totale e gjobave të vendosura për vitin 2021 

është 3,100,000 lekë, por e gjithë kjo vlerë nuk 

është paguar. Ky veprim në kundërshtim me 

Ligjin nr. 9780, datë 06.07.2007 “Për Inspektimin 

dhe Mbrojtjen e Territorit nga Ndërtimet e 

Kundërligjshme” i ndryshuar, neni 5. Ligji nr. 

10279, datë 20.5.2010 “Për kundërvajtjet 

administrative”, neni 9, neni 22. 

44-45 E lartë 

Sektori i të Ardhurave, Pronave 

Publike, Lejeve dhe Licencave 

në bashkëpunim me Drejtorinë 

Juridike të ndjekin me 

përpikmëri procedurat gjyqësore 

që kanë ndërmarrë kundër 

kundërvajtësve që nuk kanë 

paguar në mënyrë vullnetare 

gjobat e vendosura nga IMTV 

për vlerën totale 3,100,000 lekë. 

Gjithashtu, IMTV të ndjekë me 

vëmendje të gjitha rastet që nuk e 

paguajnë gjobën brenda afatit 

duke i dërguar menjëherë në 

gjykatë për të nxjerrë titullin 

ekzekutiv si dhe të llogarisë 

kamatëvonesën përkatëse 
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referuar kuadrit ligjor në fuqi. 

8 

Nga auditimi rezultoi se në 3 raste në procedurat 

e prokurimit publik me fond limit 20,757,884 

lekë janë kualifikuar dhe shpallur fitues operatorë 

ekonomikë, të cilët nuk plotësojë kriteret e 

vendosura në dokumentet standarde  të tenderit, 

me pasojë lidhjen e kontratave me operatorë 

ekonomikë të kualifikuar në kundërshtim me 

legjislacionin e prokurimit publik, përkatësisht si 

vijon: 

- “Ndërtim KUZ në Fshatin Kurdari (Hurdhë)”, 

Bashkia Klos, me vlerë të fondit limit 9,424,551  

lekë pa TVSh, zhvilluar në vitin 2021, është 

shpallur fitues OE “E” SH.P.K, i cili nuk plotëson 

të gjitha kriteret e veçanta të DST, por është 

kualifikuar dhe shpallur fitues në papajtueshmëri 

me legjislacionin e prokurimit publik, në 

kontratën me vlerë 11,183,382 lekë me TVSH. 

- “Blerje Fadrome”, Bashkia Klos, me vlerë të 

fondit limit 3,000,000 lekë pa TVSh, zhvilluar në 

vitin 2021, është shpallur fitues OE “2. A. F. A. 

G.” Sh.P.K, i cili nuk plotëson të gjitha kriteret e 

veçanta të DST, por është kualifikuar dhe shpallur 

fitues në papajtueshmëri me legjislacionin e 

prokurimit publik, në kontratën me vlerë 

3,600,000 lekë me TVSH. 

- “Blerje Nafte”, Bashkia Klos, me vlerë të fondit 

limit 8,333,333 lekë pa TVSh, zhvilluar në vitin 

2021, është shpallur fitues OE “M-O” SH.P.K., i 

cili nuk plotëson të gjitha kriteret e veçanta të 

DST, por është kualifikuar dhe shpallur fitues në 

papajtueshmëri me legjislacionin e prokurimit 

publik, në kontratën me vlerë 10,000,000 lekë 

me TVSH. 

Veprimet dhe mosveprimet e mësipërme bien në 

kundërshtim me kërkesat e ligjit nr. 9643, datë 

20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar, 

sipas neneve të mëposhtëm: neni 24 “Anulimi i 

një procedure prokurimi”, pika nr.1, germa (ç), 

neni 46 “Kualifikimi i ofertuesve”, pika 1, neni 

53 “Shqyrtimi i ofertave”, pika 3 dhe pika 5, neni 

55, “Kriteret e përcaktimit të ofertës fituese”, pika 

1, germa (a). 

68, 73, 

78  
 

Kryetari i Bashkisë Klos, të 

analizojë dhe të nxjerrë 

përgjegjësitë për kualifikimin e 

ofertave ekonomike të cilat nuk 

plotësojnë kriteret e kërkesave 

kualifikuese të DT, me pasojë 

lidhjen e kontratës me operatorë 

ekonomikë të kualifikuar në 

kundërshtim me legjislacionin e 

prokurimit publik për vlerën 

24,783,382 lekë me 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. 

 

 

3. Konkluzioni i përgjithshëm dhe Opinioni i auditimit. 

 

OPINIONI I AUDITIMIT 

Opinioni i auditimit financiar. 

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

për vitin ushtrimor 2021, ku përfshihet pasqyra e pozicionit financiar, performancës 
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financiare, pasqyra e flukseve monetare, ndryshimeve në aktivet neto/fondet neto etj., në 

bazë testimesh, të dokumenteve që mbështesin shumat, ku u bë vlerësimi i parimeve kontabël 

të përdorura dhe vlerësimi i paraqitjes së përgjithshme të tyre si dhe shënimet në relacionin 

për llogaritë, që shoqëronin këto pasqyra. 

Sipas opinionit tonë, pasi kemi marrë evidenca dhe dëshmi të mjaftueshme dhe të 

përshtatshme të auditimit, shprehim një opinion të pa modifikuar me theksim të çështjes për 

llogaritë vjetore të subjektit Bashkia Klos, duke arritur në përfundimin se, përveç efekteve të 

çështjeve të përshkruara në paragrafin e “Bazës për Opinionin e Pakualifikuar”, pasqyrat 

financiare paraqesin në mënyrë të drejtë, në të gjitha aspektet materiale (pa anomali 

materiale), pozitën financiare të njësisë vendore më 31 dhjetor 2021, në përputhje me bazën 

ligjore që rregullon raportimin financiar dhe atë buxhetor, mbi të cilat subjekti i audituar 

është mbështetur për përgatitjen e pasqyrave financiare. Për përmirësimin e mëtejshëm të 

gjendjes, janë adresuar disa çështje (jo thelbësore), të cilat paraqiten te paragrafi “Theksimi i 

Çështjes” dhe duhet të jenë në vëmendje të njësisë vendore për sistemin e tyre.  
 

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 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 auditimit.  

Në dhënien e opinionit, ne kemi marrë në konsideratë vlerën e materialitetit prej 6.6 milion 

lekë.  

Opinionin e dhënë e mbështesim në faktin se nga auditimi i pasqyrave financiare të vitit 2021 

kemi arritur në përfundimin se pasqyrat financiare nuk përmbanin gabime materiale, por 

ekzistojnë aspekte që duhen nënvizuar, fakt ky që përbën bazën për opinion (ISA-705; 

ISSAI-1705). Këto aspekte nuk konsiderohen materiale, prandaj vetëm meritojnë evidentim, 

si theksim çështjesh. Për këto arsye kemi dhënë opinion të pakualifikuar me theksim të 

çështjes, sipas përshkrimit të çështjeve të trajtuara në paragrafin e mëposhtëm: 

“Theksimi i çështjes” 

-Vlera e mbetur në llog. 202 “Studime dhe Kërkime” në fund të vitit 2021 prej 35,565,520 

lekë e aktiveve afatgjata jo materiale për 38 projekt-studime për investime të pa kryera nuk 

është llogaritur amortizim në masën 15%, aktive për të cilat nuk është kryer as inventar. 

- Sektori i Financës  në procedurën e  kontabilitetit nuk ka mbajtur librin e madh apo librin  

centralizator për evidentimin e veprimeve kontabël të kryera, duke kaluar nga ditarët në fletë-

kontabilizimet apo kartelat kontabël deri në bilancin vërtetues rezultuar nga prerja e artikujve 

kontabël. Gjithashtu nuk është mbajtur libri i veprimeve të ndryshme për evidentimin e 

sistemimeve të ndryshme në kartelat kontabël.  

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

dhe realizimin e buxhetit dhe të gjithë veprimtarisë që zhvillon Bashkia Klos. 
 

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. 

 

 

Opinioni i auditimit mbi përputhshmërinë. 

Ne kemi audituar përputhshmërinë1/2 e subjektit sa i takon shkallës së zbatueshmërisë të 

ligjeve rregullave dhe rregulloreve, termave apo kushteve të vendosura, mbi të cilat është 

rënë dakord (kriteret e auditimit të përputhshmërisë). 

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

rezultuan devijime nga kuadri ligjor dhe rregullator në fuqi, të cilat janë materiale dhe jo të 

përhapura, efektet e të cilave justifikojnë dhënien e një opinioni të kualifikuar (modifikuar) 

të përputhshmërisë, të shprehura këto në bazën e opinionit. 

Baza për opinion e kualifikuar (modifikuar): 

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

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

hollësisht në seksionin “Përgjegjësitë e Audituesit për auditimin e përputhshmërisë”, pjesë e 

projekt raportit tonë. 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 4000 “Standardi i Auditimit të 

Përputhshmërisë”. Ne i kemi përmbushur përgjegjësitë tona etike, në përputhje me standardet 

e sipërpërmendura, përfshirë këtu edhe Kodin e Etikës së KLSH-së.  

Auditimi ynë përfshin kryerjen e procedurave me qëllim marrjen e evidencave të auditimit 

mbi ligjshmërinë dhe rregullshmërinë e transaksioneve. Procedurat janë përzgjedhur 

mbështetur mbi gjykimin profesional të audituesit dhe materialitet, përfshirë marrjen në 

konsideratë të risqeve të mospërputhshmërisë materiale të transaksioneve me kriteret e 

parashikuara.  

Në dhënien e opinionit jemi mbështetur në vlerën e materialitetit prej 14,877 lekë, si dhe në 

devijimet nga kuadri ligjor në fuqi, si më poshtë: 

Nga auditimi i 6 procedurave të prokurimit publik, janë konstatuar në shkelje të akteve 

ligjore e nënligjore të LPP, gjithsej 6 procedura prokuruar në vitin 2021, shkelje të cilat kanë 

konsistuar në këto mangësi:  

-Në 1 rast, kriteret e veçanta për kualifikim nuk janë në përputhje me dispozitat ligjore të 

LPP, pasi janë aplikuar kritere të paargumentuara dhe jo të lidhura ngushtë me objektin e 

prokurimit, veprime jo në përputhje nenit 26, pika 5, nenit 27, neni 61 pika 2 të VKM nr. 

                                                           
1
 Mbështetur mbi Ligjin nr. 154/2014, datë 27.11.2014 “Për organizimin dhe funksionimin e KLSH-së”. 

2
 ISSAI 4100 – Objektivi i audituesve në një auditim përputhshmërie është të japë siguri të arsyeshme nëse 

informacioni i mbledhur sa i takon një çështjeje të veçantë është në përputhje, në të gjitha aspektet materiale, 

me kuadrin ligjor dhe rregullator në fuqi, kur auditimi bëhet lidhur me çështje të veçanta. 
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914, datë 29.12.2014, “Për rregullat e prokurimit publik”, i ndryshuar, si dhe nenin 46 të 

ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar. 

-Në procedurat e prokurimit me vlerë 30,308,111 lekë pa TVSH (8 procedura), rezultoi se 

ulja nga fondi limit është realizuar në vlerën 1,892,594 lekë pa TVSH ose % lëviz nga 6.24 

%. 

-Në 3 (tre) raste, në procedurat e prokurimit publik janë kualifikuar dhe shpallur fitues 

operatorë ekonomikë, të cilët nuk plotësojë kriteret e vendosura në dokumentet standarde të 

tenderit dhe janë shpallur fitues në papajtueshmëri me legjislacionin e në tre kontrata me 

vlerë totale 24,783,382 lekë me TVSH. 

-Në 2 (dy) raste u konstatua se nuk është kryer oponenca teknike e objekteve të ndërtimit 

“Ndërtim KUZ në Fshatin Kurdari (Hurdhë)” dhe “Sistemimi i Rrethimit të Varrezave të 

qytetit”, në kundërshtim me Ligjin Nr. 3/2020 “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 

8402, datë 10.9.1998, “Për kontrollin dhe disiplinimin e punimeve të ndërtimit”, i ndryshuar, 

neni 6. 

- Është konstatuar mos menaxhimin i mirë i të ardhurave nga taksat e tarifat vendore, si në 

planifikim dhe arkëtim, duke evidentuar të ardhura të munguara (borxhit tatimor) për 

taksapaguesit familjarë dhe privat në shumën 61,998,917 lekë. 

- Janë konstatuar anomali në moszbatim e plotë të akteve ligjore e nënligjore të MFK, në të 

gjithë komponentët e tij, dhe mos zbatim i plotë i rekomandimeve të lëna nga KLSH, në 

Auditimin e mëparshëm. 

Përgjegjësitë e Drejtuesve të Bashkisë Klos: 

Strukturat drejtuese të Bashkisë Klos, janë përgjegjëse për përdorimin e burimeve financiare 

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

përgjegjëse për zbatimin e gjithë kuadrit rregullativ në prokurimin e fondeve publike. 

Gjithashtu, strukturat drejtuese të Bashkisë Klos janë përgjegjëse për funksionimin e sistemit 

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

për të shmangur gabimet apo mashtrimet. Stafi drejtues është gjithashtu përgjegjës për 

drejtimin dhe për kontrollin e procesit të raportimit financiar. 

Përgjegjësitë e Audituesve të KLSH-së: 
Objektivi i audituesit të jashtëm publik lidhet me garantimin e sigurisë së arsyeshme3, nëse 

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

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

 përputhje me kriteret e paracaktuara, si dhe për të konkluduar me një raport auditimi që 

përfshin një opinion. Siguria e arsyeshme është një nivel i lartë sigurie, por nuk garanton që 

auditimi i kryer në përputhje me standardet mundëson identifikimin e çdo gabimi apo 

anomalie që mund të ekzistojë. Përveç standardeve ISSAI, audituesi i KLSH-së, gjithashtu 

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

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

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

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

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

negative që publikimi i tyre mund të sjellë në publikun e gjerë. 
 

 

                                                           
3 ISA 200-ISSAI 1200 Objektivi i audituesit është të ofrojë siguri të arsyeshme nëse pasqyrat si një e tërë nuk 

përmbajnë anomali materiale, raste mashtrimi ose gabime, si edhe të raportojë mbi këto pasqyra përsa i takon 

gjetjeve të tij/saj. 
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I. HYRJE 

 

1. Objektivi i auditimit: 

- Objekti i auditimit synon: 

Objektivat specifike të auditimit ose pohimet për marrjen e garancive për besueshmërinë e 

pasqyrave financiare janë: 

- Pohimet rreth klasave të transaksioneve dhe ngjarjeve për periudhën nën auditim si; 

përkatësia, plotësia, saktësia, periudha, klasifikimi, ligjshmëria dhe rregullsia. 

-Pohimet rreth gjendjeve të llogarive në fund të periudhës si; ekzistenca, të drejtat dhe 

detyrimet, plotësia, vlerësimi dhe alokimi.  

-Pohimet rreth prezantimit të shënimeve shpjeguese si; transaksione, të drejtat dhe detyrimet, 

plotësia, klasifikimi dhe kuptueshmëria, saktësia dhe vlerësimi.  

-Marrja e garancive nëse procedurat e prokurimit publik janë zhvilluar në përputhje me 

kërkesat e kuadrit rregullator në fuqi, mbi përputhshmërinë e zbatimit të kuadrit rregullator në 

fuqi në mbledhjen e të ardhurave dhe ekzekutimin e buxhetit.  

 

2. Qëllimi i auditimit. 

Qëllimi i auditimit të pasqyrave financiare është të rrisim shkallën e besimit të përdoruesve të 

pasqyrave financiare, nëpërmjet shprehjes së një opinioni nga ana jonë nëse pasqyrat 

financiare janë përgatitur në të gjitha aspektet materiale, në përputhje me kornizën e 

zbatueshme të raportimit financiar, si një mekanizëm kontrolli për të siguruar 

përgjegjshmërinë financiare. Kjo përgjegjshmëri ka të bëjë drejtpërdrejt me menaxhimin e 

shëndoshë financiar si dhe me faktin që, rezultatet e përdorimi i burimeve janë të paraqitura 

drejt dhe në përputhshmëri me kornizën e raportimit financiar.  

Për kryerjen e gjithë veprimtarisë ekonomike dhe financiare, qëllimi i auditimit është të 

kuptohet se deri në cfarë shkalle subjekti zbaton kuadrin rregullator në fuqi, zbulimi i shkallës 

së devijimeve nga standardet e pranuara dhe identifikimi i rasteve të shkeljes së ligjshmërisë, 

me qëllim që për rastet individuale të identifikuara personat përgjegjëstë ngarkohen me 

përgjegjësi, si dhe të merren masa për parandalimin e shkeljeve në të ardhmen. 

 

3. Identifikimi i çështjes. 

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

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

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

orientojnë zhvillimin e Bashkisë Klos, si dhe përmirësimin e vazhdueshëm të cilësisë së 

shërbimit ndajë komunitetit në plotësimin e kërkesave të tyre. 

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

korrektesë dhe në përputhje me kuadrin e raportimit financiare në fuqi. 

 

4. Përgjegjësitë e strukturave drejtuese. 
Kryetari i Bashkisë Klos (Nëpunësi autorizues) z. I.H dhe Drejtori i Financës (Nëpunësi 

zbatues), znj. S. B., janë përgjegjës për përgatitjen e pasqyrave financiare në përputhje me 

kuadrin normativ të zbatueshëm të raportimit financiar në sektorin publik dhe për 

mirëfunksionimin e sistemit të kontrollit të brendshëm, i cili garanton respektimin e kuadrit 

ligjor në fuqi. Sipas përcaktimeve të pikës 6 e neni 34, neni 65- Administrata e njësisë 

administrative dhe pika 1 “Në njësitë administrative funksionon administrata që drejtohet nga 

administratori” e neni 91, të ligjit nr. 139/15, dt. 17.12.15 “Për vetëqeverisjen vendore”. 
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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. Këto standarde kërkojnë që audituesit të respektojë kërkesat etike, 

si dhe të planifikojë e kryejë auditimin me qëllim që të arrijë nivelin e sigurisë së kërkuar. 

Përgjegjësia jonë (Audituesit e 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: 

a) nëse shpenzimet janë ekzekutuar në përputhje me ligjin e Buxhetit të Shtetit, me aktet 

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

kontrollin; 

b) nëse janë zbatuar parimet e përgjithshme të sistemit të menaxhimit financiar të sektorit 

publik dhe të sjelljes së zyrtarëve të sektorit publik; 

c) nëse janë zbatuar kërkesat e përcaktuara në ligjet dhe aktet normative përkatëse, si Ligji 

Organik i Buxhetit apo Ligji i Prokurimit Publik, etj. 

b) nëse janë reflektuar shkeljet e institucionit të audituar, të evidentuara në auditimet e 

kaluara; 

c) Interesin publik ose pritshmërinë publike (p.sh. shkelje të identifikuara nga media, etj.) 

e) Fusha specifike që janë objekt i fokusit ligjvënës, 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 dëshmi 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 rrezikut, audituesit vlerësuan nivelin e kontrollit të brendshëm 

relevant në Bashkinë Klos, në mënyrë që të programoheshin procedurat e auditimit, që janë të 

përshtatshme për kushtet e entitetit. 

 

6. Kriteret e vlerësimit. 

Legjislacioni bazë e dytësor, dhe dispozita të tjera si dhe kritere përkatëse që janë përdorur 

dhe i’u jemi referuar për kryerjen e vlerësimeve gjatë auditimit: 

-Kushtetuta e Republikë së Shqipërisë, miratuar me ligjin nr. 8417, datë 21.10.1998, me 

ndryshime; 

-Ligji nr. 154/2014 “Mbi Organizimin dhe Funksionimit e Kontrollit të Lartë të Shtetit”. 

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

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

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

Shqipërisë”; i ndryshuar. 

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

-Ligji nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar me Ligjin nr. 

162/2000, datë 23.12.2000 “Për Prokurimin Publik”, i ndryshuar. 

-Ligji nr. 10450, datë 24.03.2011 “Për kompetencat për caktimin e pagave dhe të 

shpërblimeve”, me ndryshime; 

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

-Ligji nr. 114/2015 “Për Auditimin e brendshëm në sektrin publik”; 

-Ligji nr. 115/2014 “Për ndarjen administrative - Territoriale” të Njësive të Qeverisjes 

Vendore në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar. 

-Ligji nr. 10405, datë 24.03.2011 “Për kompetencat për caktimin e pagave dhe të 

shpërblimeve” me ndryshime; 

-Ligji nr. 107/2014 “Për planifikimin dhe zhvillimin e territorit”, i ndryshuar; 
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-Ligji nr. 22/2018 “Për strehimin social”; 

-Ligji nr. 8402, datë 10.09.1998 “Për Kontrollin dhe Disiplinimin e Punimeve Të Ndërtimit”, 

i ndryshuar; 

-V.K.M nr. 408, datë 13.05.2015 “Për miratimin e rregullores së zhvillimit të territorit”, 

indryshuar; 

-V.K.M nr. 914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” i 

ndryshuar me VKM nr. 797, datë 29.12.2017 Udhëzimi i APP nr. 2, datë 24.04.2017 “Për 

procedurën e prokurimit me vlerë të vogël”. 

-V.K.M nr. 717,datë 23.06.2009”Për pagat e punonjësve mbështetës të institucioneve 

buxhetore dhe të nëpunësve të disa institucioneve buxhetore” i ndryshuar. 

-V.K.M nr. 510, datë 10.06.2015 “Për inventarizimin dhe hipotekimin e të gjitha pronave të 

palujtshme dhe të luajtshme”, etj. 

-V.K.M nr. 759, datë 12.11.2014, Neni 5 “Për licencimin profesional të individëve dhe 

subjekteve juridike që do të ushtrojnë veprimtari në fushën e studimit e të projektimit në 

ndërtim dhe mbikëqyrjes e kolaudimit të punimeve të zbatimit në ndërtim”, e cila ka miratuar 

Rregulloren “Për kriteret dhe procedurat e dhënies së licencave profesionale për individë dhe 

subjekte juridike që do të ushtrojnë veprimtari në fushën e studimit e të projektimit në 

ndërtim dhe mbikëqyrjes e kolaudimit të punimeve të zbatimit në ndërtim”. 

-V.K.M nr. 545, datë 23.06.2009 “Për pagat e strukturës dhe të niveleve të pagave të 

nëpunësve civilë/nëpunësve, zëvendësministrit dhe nëpunësve kabineteve, në kryeministri, 

aparatet e ministrive të linjës, administratën e presidentit, kuvendit, komisionit qendror të 

zgjedhjeve, prokurorinë e përgjithshme, disa institucione të pavarura, institucionet në varësi 

të Këshillit të Ministrave/Kryeministrit, Institucionet në varësi të ministrive të linjës dhe 

Administratën e Prefektit”, i ndryshuar; 

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

ndryshuar. 

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

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

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

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

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

të Vetëqeverisjes Vendore”. 

-UKM nr. 354, datë 11.05.2016 “Për miratimin e manualit të tarifave për shërbime në 

planifikim territori, projektim, mbikëqyrje dhe kolaudim”, i ndryshuar. 

-V.K.M Nr. 629, datë 15.7.2015 “Për miratimin e manualeve teknike të çmimeve të 

punimeve të ndërtimit dhe të analizave teknike të tyre”. 

-U.K.M nr. 2, datë 13.05.2005 “Për zbatimin e punimeve të ndërtimit”, i ndryshuar; etj. 

-Rrregullore e Brendshme “Mbi organizimin dhe funksionimin administrativ të KLSH-së”, 

miratuar me vendimin e Kryetarit të KLSH-së nr. 85, datë 30.06.2015, e ndryshuar; 

-Rregullore “Mbi procedurat e auditimit në KLSH”, miratuar me vendimin nr. 107, daë 

08.08.2017 të Kryetarit të KLSH-së e ndryshuar. 

-Rregullore e brendshme “Mbi organizimin dhe funksionimin e Bashkisë Klos”; 

-Vendimi nr. 5, datë 29.12.2014 “Për identifikimin e zonave të urbanizuara në të gjithë 

Territorin e Republikës së Shqipërisë dhe miratimin e hartave Bashkia Klos”; 

-UKM nr. 3, datë 15.02.2001 “Për mbikëqyrjen dhe kolaudimin e punimeve të ndërtimit”, i 

ndryshuar, etj. 

-UKM Nr.1, datë 22.2.2005 “Për disa shtesa në udhëzimin nr.3, datë 15.2.2001 të këshillit të 

ministrave "Për mbikëqyrjen dhe kolaudimin e punimeve të ndërtimit", të ndryshuar. 
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7. Standardet e auditimit të aplikuara në kryerjen e punës. 
 

 Standardet Ndërkombëtare të Auditimit, ISSAI 200; 400 etj; 

 Manuali i Auditimit Financiar dhe të Përputhshmërisë të Gjykatës Evropiane të 

Audituesve (ECA); 

 Kërkesat e Udhërrëfyesit të IDI-t, INTOSAI “Për  implementimin e Standardeve 

Ndërkombëtare të Auditimit”; 

 Standardet Ndërkombëtare të Auditimit mbi Raportimin e Audituesit të Pavarur, 

(IFAC); 

 Standardet Kombëtare të Kontabilitetit; 

 Manuali i Auditimit Financiar, KLSH me ndryshime; 

 Manuali i Auditimit të Përputhshmërisë, KLSH me ndryshime; 

 Manuali i zbatimi të rekomandimeve të KLSH; 

 Manuali i Auditimit të Brendshëm, etj. 

 

8. Metodat (Procedurat) e auditimit.  

Procedurat e auditimit kanë për qëllim të sigurojnë evidenca të mjaftueshme, të përshtatshme 

dhe të besueshmet cilat do të përbëjnë një bazë të arsyeshme për vlerësimet dhe përfundimet 

e auditimit (ISSAI 300, 3.5.1). 

Audituesit përzgjedhin ato procedura auditimi të cilat sipas gjykimit të tyre profesional janë 

më të përshtatshme në varësi të rrethanave (ISSAI 300, 3.4.5). 

Përzgjedhja e metodave të përdorura, u mbështet ne vlerësimin e riskut, materialitetit, kostos 

dhe efiçencës së auditimit, duke patur në fokus përmbushjen e qëllimit të procedurës së 

auditimit. Duke qenë se thelbi i MFK-së ka të bëjë me menaxhimin dhe kontrollin e të 

ardhurave, shpenzimeve, aktiveve, detyrimeve, procedurave të tenderimit dhe kontraktimit si 

dhe mënyrës së funksionimit të njësisë, së pari u vlerësua niveli i zbatimit të këtij ligji si dhe 

funksionimi i 5 komponentëve të kontrollit të brendshëm nga njësia e audituar, si një prej 

elementëve kryesorë të vlerësimit të riskut të auditimit. 

Përsa i përket funksionimit të sistemit të kontrollit të brendshëm, zbatueshmërisë nga ana e 

subjektit të audituar të MFK-së, grupi i auditimit ka kryer intervista verbale, ka kryer teste 

kontrolli. 

Për arsye se në bazë të vlerësimit sistemi i kontrollit të brendshëm është përcaktuar jo në 

nivelin e duhur (rrisku në nivelin mesatar), grupi i auditimit u mbështet më shumë në 

procedurat thelbësore dhe më pak në qasjen e mbështetur në sistemin e kontrollit të 

brendshëm. Siguria e auditimit është marrë më shumë nga procedurat thelbësore, si: 

Kontrolli aritmetik, kontrolli me anë të pjesëve justifikuese, inspektimi fizik dhe kontrolli i 

gjendjeve ekzistuese, kontrolli i vlerësimit, konfirmim nga të tretët, kontrolli sipas një 

treguesi, intervistomi,  raporte dhe informacione, pyetësorët për vlerësimin e sistemeve të 

kontrollit të brendshëm etj. 
 

9. Dokumentimi i auditimit.  

Dokumentimi i auditimit është mbështetur në kërkesat e manualeve të auditimit, në Manualin 

e Auditimit Financiar edhe në Standardet Ndërkombëtare të Auditimit. Grupi i auditimit ka 

dokumentuar punën audituese në të gjitha fazat e auditimit. Janë plotësuar të gjitha 

dokumentet standarde të auditimit. 
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III. PËRSHKRIMI I AUDITIMIT 
 

1. Informacion i përgjithshëm. 

Në përgatitjen e materialit dokumentar për planifikimin e auditimit, grupi i auditimit i është 

referuar auditimeve të kryera në periudhat e mëparshme, dokumentacionit të kërkuar 

subjektit, të dhënat e grumbulluara për demografinë, fondet e realizuara nga kjo njësi 

vendore të publikuara në faqen e Thesarit të Ministrisë së Financave dhe të APP për 

realizimin e prokurimit me fonde publike dhe të ardhurat e veta, aktivitetet kryesore të 

realizuara këto nëpërmjet hulumtimeve dhe kërkimeve në internet dhe në median vizive. 

Bashkia Klos, është e organizuar dhe funksionon në bazë ligjit nr 139/2015, datë 17.12.2015 

“Për Vetëqeverisjen Vendore” dhe ligjit nr. 68/2017, datë 27.04.2017 “Për financat e 

vetëqeverisjes Vendore”, Rregullorja mbi Organizimin dhe Funksionimin e Bashkisë Klos, 

Aktet ligjore dhe nënligjore të nxjerra nga Këshilli Bashkiak i Bashkisë Klos etj. 

 

Të dhëna të përgjithshme dhe pozicioni gjeografik: 

Bashkia Klos ndodhet në zonën Verilindore të Shqipërisë dhe është pjesë e Qarkut Dibër, së 

bashku me 3 bashki të tjera: Dibër, Mat dhe Bulqizë. Ajo kufizohet në perëndim me 

Bashkinë e Tiranës dhe Matit, në lindje me Bashkinë e Bulqizës dhe Dibrës. 

Bashkia ka një sipërfaqe prej 377 km2, sipërfaqja e tokës bujqësore është 7,897 ha, ndërsa 

pjesa tjetër përbëhet nga pyje, kullota, lëndina, kreshta, etj. Territori i bashkisë përshkohet 

nga lumi Mat 

Distanca më e shkurtër në rrugë nacionale me kryeqytetin është 110 km, 50 km larg nga pika 

e kufirit Bllatë me Maqedoninë, 44 km larg nga Nj.A. Suҫ, 36 km larg nga NJA Gurrë dhe 18 

km larg nga NJA e Xibrit. 

Popullsia e bashkisë sipas regjistrimit të bërë nga censusi ishte rreth 21 mijë banorë, ndërsa 

nga burimet zyrtare të bashkisë rezulton rreth 15.3 mijë banorë, me një dendësi prej 78 

banorë për km². 

Me vendim të KM janë një sërë pasurish natyrore që janë shpallur monumente natyrore, 

monumente kulture dhe monumente historike. Në këtë zonë mund të përmendim disa 

monumente si: Rruga e vjetër e Arbrit, Ura e Allamanit, Ura e Vashës, Kalaja e Xibrit, 

Sarajet e Zogut, Varri i turkut, Kulla e Dedollit, etj. 

Ndërtimi gjeologjik dhe relievi. 

Aktualisht në Bashkinë Klos ushtrojnë aktivitet rreth 200 subjekte private në fusha të tilla si: 

tregeti, shërbime dhe nxjerrje minerali kromi. Sektori shëndetësor përfaqësohet me 20 qendra 

shëndetësore dhe 5 farmaci. Sektori arsimor përbëhet nga 3 shkolla të mesme dhe disa 

shkolla 9-vjeҫare të shpërndara në njesitë e bashkisë. Ndër prioritet kryesore për bashkinë 

është zhvillimi i qëndrueshëm i bujqësisë dhe blegtorisë, duke mos lënë pas dore 

promovimin e turizmit. 
 

Vendbanimet e Bashkisë Klos. 

Njësitë 

administrative 

përbërëse 

Qytetet dhe fshatrat në përbërje të tyre 

Klos 

Qyteti: Klos 

Fshatrat: Bejni, Beli, Bershini, Cerruja, Darsi, Fshati, Fullqeti, Klos Katund, 

Patini, Plani i bardhë, Plesha, Shëngjun, Unjaya. 

Xibër Fshatrat: Xibër, Shkallë, Guri i Bardhë, Xibër-Murriz, Xibër-Hane, Ketë. 

Gurrë Fshatrat: Rripa, Gurra e Vogël, Misheri, Shulbatra, Domi, Gurra e Madhe. 

Suç Fshatrat: Kurdari, Kuqelaj, Suç, Skënderaj, Kujtim. 
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2. Përshkrimi rezultateve sipas drejtimeve të auditimit. 

 

2.1. Auditim mbi kontrollin e brendshëm financiar publik. 

2.1.1. 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. 

2.1.2. Organizimi i njësisë së auditit të brendshëm; 

2.1.3. Vlerësimi mbi veprimtarinë e njësisë së auditit të brendshëm. 
 

2.1.1 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. 
 

 Baza ligjore ku mbështetet auditimi mbi MFK është: 

 Ligji nr.10296/2010 “Për menaxhimin Financiar dhe Kontrollin” i ndryshuar 

 “Manuali për menaxhimin financiar dhe kontrollin” miratuar me Urdhër te Ministrit të 

Financave nr.8980/2010 dhe atij nr. 108/2016; 

 Ligji nr.139/2015 “Për vetëqeverisjen vendore” 

 Ligji nr. 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar 

 Ligji nr.7961 /1995 “Kodi i Punës i Republikës së Shqipërisë’ i ndryshuar,  

 VKM nr.243/2015 “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në 

kategorinë ekzekutive” i ndryshuar me VKM nr.746/2018 

 VKM nr.710/2013 “Për Krijimin dhe Funksionimin e Sistemeve të Ruajtjes së 

Informacionit, Vazhdueshmërisë së Punës dhe Marrëveshjeve të Nivelit të Shërbimit” 

 VKM nr.117/2014 “Për përmbajtjen, procedurën dhe administrimin e dosjeve të personelit 

e të regjistrit qendror të personelit”. 

 

Drejtimet kryesore të auditimit të MFK-së janë: 

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

-Mjedisi i kontrollit, Menaxhimi i riskut, Aktivitetet e kontrollit, Informimi/komunikimi, si dhe 

Monitorimi. 

-Saktësia e deklaratës vjetore dhe raporti përkatës për cilësinë dhe gjendjen e sistemeve të 

kontrollit të brendshëm në njësinë publike që mbulon. 
 

Në zbatim të auditimit, u kërkua dokumentacioni i mëposhtëm: 

1. Baza rregullatore mbi të cilën ushtron funksionet e saj Bashkia Klos: 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 
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7. Raportet e monitorimit ku përfshihen edhe Deklarata e cilësisë dhe Pyetësori i 

vetëvlerësimit; 

8. Plotësimi i pyetësorëve të KLSH për bashkinë e Klos, dërguar me emailin e datës 

11.04.2022. 

Nga auditimi i dokumentacionit të vënë në dispozicion nga Bashkia e Klos, në përgjigje të 

kërkesave të përshkruara më lart lidhur me MFK-në, grupi i auditimit rezulton me këto 

konstatime: 

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

Në drejtim të vlerësimit të implementimit të komponentëve të MFK  të brendshëm në Bashkinë 

Klos, nga grupi i auditimit janë kryer verifikimet për implementimin dhe plotësimin e 

kërkesave në lidhje me funksionimin, përgjegjshmërinë menaxheriale, realizimit të objektivave 

të institucionit për të gjithë komponentët si: “Mjedisi i kontrollit”, “Menaxhimi i riskut”, 

“Aktivitetet e kontrollit”, “Informimi dhe Komunikimi” si dhe “Monitorimi”, në referim të 

nenit 19 të Ligjit nr. 10296, datë 8.7.2010 “Për Menaxhimin Financiar dhe Kontrollin” i 

ndryshuar me ligjin nr. 110/2015 “Për disa shtesa dhe ndryshime”, ku titullari i njësisë në 

sektorin publik krijojnë dhe vlerësojnë sistemet e MFK-së nëpërmjet këtyre komponentëve të 

lidhur me njëri- tjetrin. Thelbi i MFK-së ka të bëjë me menaxhimin dhe kontrollin e të 

ardhurave, shpenzimeve, aktiveve, detyrimeve, procedurave të tenderimit dhe kontraktimit si 

dhe mënyrës së funksionimit të njësisë. 

 

1-Mjedisi i kontrollit. (Në zbatim të kërkesave të nenin 20 të ligjit nr. 10296, datë 

08.07.2010) -Bashkia Klos, ka ushtruar veprimtarinë e sajë me rregulloren e vitit 2020 

rregullore e cila është miratuar me Vendim  nr. 130 datë 09.07.2020, “ të Kryetarit të 

Bashkisë z. I. H. 

Për vitin 2021 numri i punonjësve është miratuar me Vendimin e Këshillit Bashkiak . 83 

datë 24.12.2020, “Për miratimin e buxhetit të vitit 2021”, konfirmuar nga Prefekti i Qarkut 

Dibër me shkresën nr.1924/1 prot., datë 08.01.2021. dhe niveli i pagave është miratuar me 

Vendim të Këshillit Bashkiak nr. 39 datë 22.05.2020, “konfirmuar nga Prefekti i Qarkut 

Dibër, me shkresën nr.796/1 prot., datë 28.05.2022. 

-Konstatohet se struktura organzative nuk ka pasur ndryshime nga viti në vit si dhe nga ana 

e drejtorive apo sektorëve janë hartuar rregullore të veçantë të funksionimit të tyre sipas 

kërkesave të nenit 20, të ligjit nr. 10296, datë 8.07.2010 “Për menaxhimin financiar dhe 

kontrollin”.  

 

 Politikat menaxheriale dhe stili i punës  

Punësimi në Bashkinë e Klos bëhet në zbatim të Ligjit nr.139/2015 “Për Vetëqeverisjen 

Vendore”, Ligjit nr.152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar dhe Ligjit nr.7961 /1995 

“Kodi i Punës i Republikës së Shqipërisë’ i ndryshuar, VKM nr.243/2015 i ndryshuar me 

VKM nr.746/2018 Kreu I pika 1,2. Kjo procedurë rregullohet nga vet Strukturat e Bashkisë 

së Klos:- Sektori i Burimeve Njerëzore [SBNJ] është përgjegjëse për zbatimin e hapave të 

procedurës së punësimit sipas nenit 10 pika 1 e Ligjit nr.152/2013 “Për nëpunësin civil”, i 

ndryshuar dhe VKM nr.243/2015 i ndryshuar Kreu II;  

- Komiteti i Përhershëm i Pranimit [KPP] në zbatim të përcaktimeve në Kreun III të VKM 

nr.243/2015 i ndryshuar ; 

- Kryetari i Bashkisë në zbatim të nenit 64 pika e,ë,f,g të Ligjit nr.139/2015 “Per 

Vetqeverisjen Vendore”.   
 

2.1.2 Organizimi i njësisë së auditit të brendshëm 

Strukturat përgjegjëse të Bashkisë së Klos hartojnë në fillim të çdo viti Planin vjetor të 

pranimit në shërbimin civil konform Ligjit nr.152/2015 “Për nëpunësin civil” neni 18, VKM 
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nr. 108/2014 “Për plani vjetor të pranimit në shërbimin civil”, VKB “Mbi miratimin e numrit 

maksimal të punonjësve dhe nivelit të pagave të tyre” si dhe Vendimeve të Kryetarit “Për 

miratimin e strukturave organizative të Bashkisë Klos” për çdo vit ushtrimor. 

Planet vjetore janë miratuar me vendimet e sipërcituara dhe janë hartuar mbi nevojat e 

institucionit për vitin e ri ushtrimor, duke detajuar emërtimin e pozicionit dhe të njësisë 

përbërëse në strukturë. Publikimi i vendeve vakante nga ana e Bashkisë së Klos bëhet në 

faqen zyrtare të saj, konform VKM nr.243/2015 “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e 

provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive” i ndryshuar Kreu II pika 6. 

-Konstatohet se përshkrimin e punës të çdo pozicioni si dhe kriteret që duhet të plotësohen 

nga kandidatët janë të përshkruara në rregulloren e brendshme të Bashkisë. DBNJ nga ana e 

saj pasi njihet me planin vjetor, ndjek procedurën nga shpallja e njoftimit deri në përfundimin 

e saj, duke zbatuar përcaktimet ligjore në fuqi, Ligjin nr.152/2015 “Për nëpunësin civil”, 

VKM nr.108/2014 “Për plani vjetor të pranimit në shërbimin civil”, VKM nr.243/2015 “Për 

pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive” i 

ndryshuar. 

-Referuar kërkesave të VKM nr. 177 datë 08.03.2017, struktura e Bashkisë Klos është 

miratuar me Vendim të Këshillit Bashkiak nr. 81 datë 24.12.2020 “Mbi kategorizimin e 

nivelit të pagave të punonjësve të zgjedhur dhe të emëruar për punonjësit e bashkisë dhe të 

njësive shpenzuese në varësi të Bashkisë Klos” për vitin 2021:  

Nga 50 vende pune me statusin e nëpunësit civil, nga të cilat: 

 1 (një) pozicion i kategorisë së lartë, 

 3 (tre)pozicione të kategorisë së mesme drejtues  

 12 (dymbëdhjetë)pozicione të kategorisë së ulët drejtuese 

 34(tridhjetë e katër) pozicione të kategorive ekzekutive. 

Nga 6 vende pune të lira të paplotësuara me statusin e nëpunësit civil, si vijon:  

 2(dy) pozicione të kategorisë së ulët drejtuese 

 4 (katër) pozicione të kategorive ekzistuese 

Nga auditimi rezulton se vendet vakante në Bashkinë e Klos janë krijuar jo vetëm si rezultat i 

ristrukturimeve, por edhe si rezultat i funksionimit të kontrolleve të brendshme. Një 

pasqyrim më i detajuar i numrit dhe arsyen e krijimit të vendeve vakante, si vijon: 

Burimi i të dhënave: Drejtoria e Burimeve Njerëzore 

 

-Konstatohet: se numri i personelit në Bashkinë Klos referuar strukturave organizative,nuk 

ka ndryshuar nga viti 2020, por i paplotësuar sipas planit ndonëse edhe numri faktik i tyre ka 

ardhur në ulje. Në rregulloren e Bashkisë së Klos përshkrimet e punës së çdo pozicioni në 

strukturën organizative, shoqërohen me përcaktimin e kritereve të përgjithshme dhe atyre 

specifike të nevojshme/të domosdoshme, sipas përcaktimeve të ligjit nr.152/2013 “Për 

nëpunësin civil” i ndryshuar. 

-Konstatohet: se në strukturën e Bashkisë së Klos nuk janë planifikuar pozicione me status 

“ekselent” në mos zbatim të Urdhrit të Kryeministrit nr.164 datë 05.10.2017; si dhe 

pozicione me status të “Grup i veçantë” ku përfshihen 17 (shtatëmbëdhjetë) nënkategori të 

ndryshme si: persona me aftësi të kufizuar, jetimë, komuniteteve të ndryshme (romë, 

Nr Arsyeja e lirimit të vendeve  2021 

1 Pension 2 

2 Largim me Deshirë 2 

3 Kontrate 1 

4 Largim per mosparaqitje në punë 1 

TOTALI 6 
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egjiptianë etj) si personel administrativ, në kundërshtim kjo me Ligjin nr. 152/2013 “Për 

Nëpunësin Civil” i ndryshuar neni 5; Ligjin nr.93/2014 “Për Përfshirjen dhe 

Aksesueshmërinë e Personave me Aftësi të Kufizuara” neni 1/a; neni 2 pika a/b; neni 4 pika 

a/ b/ ë; Ligjin nr.15/2019 dt.13.03.2019“ Për Nxitjen e Punësimit” neni 3 pika 4 “Grupe të 

veçanta” (17 kategori sociale); neni 20 pika 1/a e 1/b; pika 2; pika 3. 

 

 Mbi trajnimin e punonjësve në Bashkinë e Klos. 

Stafi administrativ ka zhvilluar trajnime sipas programeve (të detyrueshëm dhe fakultativ) 

ofruar nga ASPA nëpërmjet Platformës ZOOM, për njohuritë e tyre në lidhje me Menaxhimin 

Financiar dhe Kontrollin, për Procedurat e Prokurimit Publik, Auditi i Brendshëm etj. Nga 

Bashkia Klos janë hartuar Plane vjetore trajnimesh për punonjësit e saj, por përzgjedhja e 

personelit për trajnim është realizuar nga Drejtoria e burimeve njerëzore, Çështjeve Juridike 

dhe Shërbimeve Financiare ose nga vet punonjësit. Trajnimi i punonjësve është i nevojshëm 

për të garantuar minimizimin e akteve të parregullta, gabimeve dhe shpërdorimeve, si dhe për 

të kuptuar se direktivat e dhëna prej menaxherëve të njësisë kuptohen dhe arrihen nga 

punonjësit. 

Përgjegjësia e menaxhimit në garantimin e profesionalizmit të punonjësve të tij fillon me 

miratimin e politikave dhe praktikave të duhura që lidhen me burimet njerëzore dhe që 

reflektojnë angazhimin për:  

• Caktimin e nivelit të njohurive dhe aftësive që kërkohen për çdo pozicion pune;  

• Verifikimin e kualifikimeve të kandidatëve për vendet e punës;  

• Marrjen në punë dhe ngritjen në detyrë vetëm të atyre personave që kanë njohuritë dhe 

aftësitë në nivelet më të larta;  

• Futjen e programeve të trajnimit që ndihmojnë punonjësit të zgjerojnë njohuritë dhe aftësitë e 

tyre.  

• Kryerjen e analizave periodike për njohuritë dhe aftësitë e kërkuara për çdo pozicion pune 

dhe mbështetur në këto analiza, hartimin e planeve periodike për trajnimin e punonjësve;  

• Zhvillimin e profesionalizmit menaxherial nëpërmjet trajnimeve dhe marrjes në konsideratë 

të aftësive menaxhuese gjatë procesit. 

-Konstatohet: se nga Drejtoria Juridike dhe Burimeve Njerëzore në Bashkinë Klos janë 

hartuar plane / programe vjetore për trajnimin e detyrueshëm të punonjësve, të cilat ndihmojnë 

në zgjerimin e njohurive të tyre për proceset e punës dhe të aftësive për t’i kryer me efikasitet 

ato, në kundërshtim me Ligjin nr. 10296 datë 8.07.2010 “Për Menaxhimin Financiar dhe 

Kontrollin” dhe “Manualit për Menaxhimin Financiar dhe Kontrollin”. 

2- Menaxhimi i riskut (Në zbatim të kërkesave të nenin 21 të ligjit nr. 10296, datë 

8.07.2010). Nga Bashkia Klos me urdhërin nr. 21, datë 29.01.2021 është formuar Grupi i 

Menaxhimit Strategjik (GMS) për vitin 2021. 

-Konstatohet: se në Bashkinë Klos për periudhën objekt auditimi 01.01.2021 deri 31.12.2021  

nuk është hartuar Regjistri i Riskut.  
 

- Përcaktimi i NA dhe NZ është bërë në përputhje me kërkesat e ligjit nr. 10296 datë 

08.07.2010 “Për menaxhimin financiar dhe kontrollin”, ligjin “Për menaxhimin e sistemit 

buxhetor të RSH”, si dhe ligjit nr. 90 datë 27.09.2012 “Për organizimin e administratës 

shtetërore” si dhe janë njoftuar Njësia Qëndrore e Harmonizimit të MFK  në Ministrinë e 

Financës Nëpunësi Autorizues dhe Zbatues plotësojnë kriteret e kërkuara nga ligji si: (kriteri i 

varësisë NA-NZ, kriteri i arsimimit dhe kriteri i nivelit menaxherial).  

-Konstatohet: se urdhër shpenzimet nënshkruhen nga nënpunësi Autorizues dhe Nënpunësi 

Zbatuar si dhe nuk është deleguar e drejta e nënshkrimit të urdhër shpenzimeve për kryerje e 

transaksioneve, në referencë të nenit 21, pika 1,2 dhe 3, të ligjit nr. 10296, datë 08.07.2010 

“Për Menaxhimin Financiar dhe Kontrollin”. 

Nga Kryetari i Bashkisë, nëpunësi autorizues dhe nëpunësi zbatues është punuar për  të 
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përmbushur qëllimet Bashkisë, siç janë parashtruar në raportin për menaxhimin financiar dhe 

Kontrollin, në pyetësorin e plotësuar “Për Menaxhimin financiar dhe kontrollin”, 

“Deklaratën e funksionimit të kontrollit brendshëm financiar publike”. Bashkëpunimin e 

auditimin e Brendshëm, në përputhje me kërkesat e ligjit nr. 10296, datë 8.7.2010 “Për 

Menaxhimin Financiar dhe Kontrollin”, nëpërmjet veprimtarive efektive, eficencë dhe me 

ekonomi, pajtueshmërisë me legjislacionin dhe me aktet e brendshme e kontratat, 

informacioneve operative e financiare të besueshme e të plota dhe mbrojtjes së informacionit 

e të aktiveve.  

3-Veprimtaritë e kontrollit (Në zbatim të kërkesave të nenin 22 të ligjit nr. 10296, datë 

8.07.2010). Në Bashkinë Klos bazuar në shkresën nr.274 Prot., në datë 29.01.2021, është 

ngritur Urdhër i Brendshëm me nr.21, datë 29.01.2021 “Për ngritjen e grupit të menaxhimit 

strategjik (GMS) për vitin  2021” me përbërje: 1-I. H. (Kryetar), 2-F. M. (Koordinator), 3-

A.Gj. (Anëtar), 4-S. B.(Sekretare e GMS), 5-A. L., 6-B. D., 7-J. D., 8-A. M., 9-V. M., 10-Sh. 

B., 11-F. K., 12-Sh. T., 13-A. H., 14-N. D., 15-Sh. D., 16-V. M.. Nga dokumentacioni që na 

u vu në ispozicion lidhur me takimet e detyrueshme vjetore të GMS, që referuar Ligjit 

nr.10296/2010 “Për menaxhimin financiar dhe kontrollin” dhe “Manualit të Menaxhimit 

financiar dhe kontrollin” citohet se “Grupi për Menaxhimin Strategjik duhet të mblidhet të 

paktën katër herë në vit. Vendimet e Grupit duhet të merren në mënyrë kolegjiale dhe 

objektive duke patur në vëmendje interesin publik dhe në përputhje me standardet etike të 

sektorit publik. Vendimet e Grupit duhet të pasqyrohen në dokumente dhe t’i vihen në 

dispozicion menaxhimit të njësisë”  

-Konstatohet: se Bashkia Klos ka miratuar një plan pune vjetor të GMS lidhur me aktivitetet 

dhe çështjet që do të analizohen, si dhe ka hartuar grafikun e takimeve që do të zhvillohen nga 

ana e GMS për vitin 2021, sipas përcaktimeve të Ligjit nr.10296/2010 “Për Menaxhimin 

financiar dhe Kontrollin” dhe “Manualit të menaxhimit financiar dhe Kontrollin”.  

-Referuar mbledhjeve të GMS konstatohet se nuk është hartuar asnjë strategji për 

menaxhimin e riskut, në kundërshtim me nenin 21, pika 2 të ligjit nr. 10296, datë 08.07.2010 

“Për Menaxhimin Financiar dhe Kontrollin”, ku citohet se; “Titullari i njësisë publike miraton 

një strategji risku, e cila përditësohet çdo tre vjet ose sa herë që ka ndryshime thelbësore të 

mjedisit të riskut”.  

Strategjia e riskut përcakton mënyrën se si sillet institucioni ndaj risqeve dhe vendos kuadrin 

e përgjithshëm të procesit të menaxhimit të riskut. Strategjia e riskut e një njësie duhet të 

miratohet nga titullari i njësisë, e cila përgatitet nga NA dhe duhet t’u vihet në dispozicion 

punonjësve dhe të njihet prej tyre. 

Duhet theksuar se në procesin e miratimit të planeve vjetore të punës, duhet të merren parasysh 

risqet më të rëndësishme që mund të ndikojnë në arritjen e objektivave të përcaktuara. 

Gjithashtu e rëndësishme është që të ketë një lidhje në mes të planeve vjetore të punës me 

planin strategjik të njësisë publike. Lidhjet e qarta midis planit strategjik, planit vjetor të punës 

dhe buxhetit vjetor shërbejnë si pikënisje për procesin e menaxhimit të riskut në çdo nivel të 

njësisë publike. 

- Nga institucioni është hartuar “Plani i Veprimit për Zhvillimin e Kontrollit të Brendshëm” në 

Bashkinë Klos (sipas Aneksit nr. 11 të Manualit, i cili është një instrument për përshkrimin dhe 

organizimin e aktiviteteve të kontrollit (kush, kur dhe si të kontrollosh) me qëllim menaxhimin 

e risqeve kryesore dhe dhënien e sigurisë së arsyeshme se objektivat si dhe qëllimet do të 

arrihen) dhe me shkresën nr. 559 prot., datë 28.02.2022 i është përcjell Njësisë Qëndrore të 

Harmonizimit të MFK , pranë MFE. 

4- Informacioni dhe komunikimi (Në zbatim të kërkesave të nenin 23 të ligjit nr. 10296, 

datë 8.07.2010). 

- Inforimimin dhe komunikimi, realizohet sipas shkallës së struturave, bazur edhe në 

rregulloren e fuksionimit të brendshëm.  
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- Çdo drejtori, sektor ka e-mail-in zyrtar të përcaktuar dhe menaxhohet nga Drejtori i 

Drejtorisë ose Përgjegjësi i Sektorit. 

Përvec kësaj mënyre, informimi realizohet edhe nëpërmjet publikimeve dhe njoftimeve të 

adresuara për publikun. 

5-Monitorimi (Në zbatim të kërkesave të nenin 24 të ligjit nr. 10296, datë 8.07.2010). 

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

nëpërmjet organizimit të grupeve të punës ose komisionet përkatëse si për marjen në dorëzim 

të punimeve të kontraktuara, në rastet e indetifikimit të detyrimeve për tatim taksat lokale etj. 

Një formë e monitorimit, është dhe Deklarata e Vetëvlerësimit të Sisteme të Kontrollit të 

Brendshëm e cila për vitin 2021 i është përcjell Njësisë Qëndrore të Harmonizimit të MFK , 

pran MFE me shkresën nr. 559 prot., datë 28.02.2022 

 

Sa më sipër arrihet në konkluzion se: 

Nga sa trajtuam, menaxhimi financiar dhe sistemi i kontrollit brendshëm në Bashkinë Klos 

nuk ka funksionuar si duhet, duke evidentuar këto mangësi, si: 

a- Bashkia Klos për periudhën objekt auditimi 01.01.2021 deri 31.12.2021 nuk ka hartuar 

Regjistri i Riskut, ku identifikohen risqet që vijnë nga burime të brendshme dhe risqe që 

vijnë nga burime të jashtme, por nuk e ka miratuar sipas përcaktimeve të Ligjit 10296 

dt.08.07.2010, Kreu III, neni 10 ndryshuar me Ligjin nr.110/2015 si dhe Udhëzimit nr.16 

dt.20.07.2016.  

b- Nuk është hartuar asnjë strategji për menaxhimin e riskut, në kundërshtim me nenin 

21, pika 2 të ligjit nr. 10296, datë 08.07.2010 “Për Menaxhimin Financiar dhe Kontrollin”, 

ku citohet se; “Titullari i njësisë publike miraton një strategji risku, e cila përditësohet çdo tre 

vjet ose sa herë që ka ndryshime thelbësore të mjedisit të riskut”.  

c- Nga auditimi dhe analizimi i komponentëve të MFK-së është konstatuar se:në strukturën e 

Bashkisë së Klos nuk janë planifikuar pozicione me status “ekselent” në mos zbatim të 

Urdhrit të Kryeministrit nr.164 datë 05.10.2017; si dhe pozicione me status të “Grup i 

veçantë”. 

 

Titulli i gjetjes 

nr. 1 

Mos zbatimi i kuadrit ligjor dhe nënligjor në fuqi në fushën e MFK . 

Situata: 

1. Nga auditimi dhe analizimi i komponentëve të MFK-së është 

konstatuar se:në strukturën e Bashkisë së Klos nuk janë planifikuar 

pozicione me status “ekselent” në mos zbatim të Urdhrit të 

Kryeministrit nr.164 datë 05.10.2017; si dhe pozicione me status të 

“Grup i veçantë” ku përfshihen 17 (shtatëmbëdhjetë) nënkategori të 

ndryshme si: persona me aftësi të kufizuar, jetimë, komuniteteve të 

ndryshme (romë, egjiptianë etj) si personel administrativ, në 

kundërshtim kjo me Ligjin nr. 152/2013 “Për Nëpunësin Civil” i 

ndryshuar neni 5; Ligjin nr.93/2014 “Për Përfshirjen dhe 

Aksesueshmërinë e Personave me Aftësi të Kufizuara” neni 1/a; neni 2 

pika a/b; neni 4 pika a/ b/ ë; Ligjin nr.15/2019 dt.13.03.2019“ Për 

Nxitjen e Punësimit” neni 3 pika 4 “Grupe të veçanta” (17 kategori 

sociale); neni 20 pika 1/a e 1/b; pika 2; pika 3. 

2. Bashkinë Klos për periudhën objekt auditimi 01.01.2021 deri 

31.12.2021  nuk ka  hartuar Regjistri i Riskut.  

3. Referuar mbledhjeve të GMS konstatohet se nuk është hartuar asnjë 

strategji për menaxhimin e riskut, në kundërshtim me nenin 21, pika 2 

të ligjit nr. 10296, datë 08.07.2010 “Për Menaxhimin Financiar dhe 

Kontrollin”, ku citohet se; “Titullari i njësisë publike miraton një 
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strategji risku, e cila përditësohet çdo tre vjet ose sa herë që ka 

ndryshime thelbësore të mjedisit të riskut”. Strategjia e riskut 

përcakton mënyrën se si sillet institucioni ndaj risqeve dhe vendos 

kuadrin e përgjithshëm të procesit të menaxhimit të riskut. Strategjia e 

riskut e një njësie duhet të miratohet nga titullari i njësisë, e cila 

përgatitet nga NA dhe duhet t’u vihet në dispozicion punonjësve dhe të 

njihet prej tyre. 

Kriteri: 

1. Neni 8 pika 8/b “Përgjegjshmëria menaxheriale e titullarit”, neni 21 

pika 2 “Menaxhimi i riskut”, neni 22 pika 1 “Veprimtaritë e 

kontrollit” të ligjit nr. 10296, datë 08.07.2010 “Për Menaxhimin 

Financiar dhe Kontrollin” dhe Manualin për Menaxhimin Financiar 

dhe Kontrollin, Kap. II, pika 2.2.2, shkronja a) “Strategjia e 

Menaxhimi i Riskut”. 

2. Udhëzimin nr.16, datë 20.07,2016, “Për përgjegjësitë dhe detyrat e 

koordinatorit të MFK  si dhe koordinatorit të riskut në njësitë publike” 

3. Neni 21 i ligjit me nr. 7961, datë 12.07.1995 “Kodi i Punës i 

Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar. 

4. Ligji nr.152/2013 i ndryshuar “Për nëpunësin civil” neni 17 pika 1,4 

5. VKM nr.117 dt. 05.03.2014 “Për përmbajtjen, procedurën dhe 

administrimin e dosjeve të personelit e të regjistrit qendror të 

personelit” Lidhja 1 e 2. 

6. VKM nr.243/2014 “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës 

dhe emërimin në kategorinë ekzekutive” i ndryshuar me V.K.M 

nr.746/2018. 

Ndikimi/Efekti: 

Mos zbatimi i kuadrit ligjor dhe nënligjor në fuqi në fushën e MFK , ka 

sjëllë mungesë të kontrollit të brendshëm, duke riskuar përdorimin me 

efektivitet, efiçencë dhe ekonomicitet të fondeve financiare publike. 

Gjithashtu ka ndikuar negativisht në performancën institucionale për 

kryerjen e veprimtarisë në përputhje me parimet e transparencës dhe 

ligjshmërisë. 

Shkaku: 
 -Mos zbatimi i kuardit ligjor dhe nënligjor nga titullari i institucionit, 

nëpunësi autorizues dhe personat e tjerë përgjegjës për MFK. 

Rëndësia: E mesme. 

Rekomandimi: 

Rekomandim 1: Kryetari i Bashkisë Klos dhe Drejtori i Drejtorisë 

Juridike dhe BNJ, të bëjë të mundur planifikimin e pozicioneve me status 

“ekselent”, për punonjësit e rinj qe mund të rekrutohen në bashkinë Klos. 

Rekomandim 2: Nëpunësi Autorizues dhe Nëpunësi Zbatues të marrë 

masa për hartimin e regjistrit të riskut.  

 

Për veprimet dhe mos veprimet e mësipërme ngarkohen me përgjegjësi: 

1. I. H. (Kryetar i Bashkisë) 

2. F. M.(Sekretar i Përgjithshëm) 

 

2.1.3 Vlerësim mbi Auditimin e Njësisë së Auditit të brendshëm.                                      

Në zbatim të pikës respektive programit të auditimit, u shqyrtua dokumentacioni fizik  pranë 

Bashkisë Klos, Sektori i Auditit të Brendshëm , si më poshtë: 

 Plani Strategjik dhe Vjetor  për periudhën 2021-2023. 

 Raporti vjetor 2021 dhe pasqyrat e miratuara. 

 Dosjet (me përzgjedhje) për vitin 2021. 



25 
 

 

 

Organika e miratuar për Bashkinë Klos,  paraqitet si vijon: 

Nr. Emertimi 
Nr. Punonjësish 

(Plan) 

Nr. Punonjësish 

(fakt) 2021 

1 Përgjegjës Sektori 1 1 

2 Specialist 2 2 

Total 3 3 
 

Struktura e Njësisë së Auditimit të Brendshëm është miratuar me urdhër  të kryetarit të 

Bashkisë me  datë 05.02.2020  me përbërje sipas strukturës 1 përgjegjës dhe 2 inspektorë. 

Për vitin 2021 Njësia e Auditit të Brendshëm ka funksionuar me 1 përgjegjës dhe 2 

inspektor. Njësia e Auditit të Brendshëm në Bashkinë Klos është e organizuar si Njësi në 

varësi të drejtpërdrejtë të Kryetarit të Bashkisë. 
 

-Struktura e personelit të Njësisë është:  

 Ekonomist 1 Përgjegjës Sektori. 

 Ekonomistë 2 specialist . 

Punonjësit e sektorit të AB  janë të certifikuar si “Auditues i Brendshëm në Sektorin 

Publik”, në bazë të Ligjin Nr. 114/2015 “Për auditimin e brendshëm në sektorin 

publik“, çertifikimi për të 3 punonjësit ka pëfunduar në Shtator 2021. 

 Për periudhën Janar-Dhjetor 2021,  Sektori i Auditit te Bredshem ka funksionuar  me 

3 punonjës një Përgjegjës dhe dy specialiste.  

 Me shkresën nr.1523 prot datë 15.06.2021, është  rishikuar dhe  hartuar   nga  Sektori 

i Auditimit të Brendshëm dhe miratuar nga  Kryetari i Bashkisë  “Karta e Auditimit të 

Brendshëm”, kjo bazuar në ligjin Nr.114/2015 ‘’Për Auditimin e Brendshëm në 

sektorin publik’’ në nenin 4, pika “12”, në nenin 12 pika “c”), me përcaktimin e 

statusit organizativ, qëllimin, misionin, objektivat e punës, përgjegjshmëritë dhe 

përgjegjësitë e auditit të brendshëm. 

 Gjatë periudhës së auditimit, në Bashkinë Klos  struktura e sektorit të Auditit, ka qenë 

e plotësuar.  
 

-Njësia e AB në Bashkinë Klos  mbulon me auditim 21 subjekte nga ku 4 janë njësi 

Administrative: 

1. Njësia Administrative Gurrë. 

2. Njësia Administrative Suç. 

3. Njësia Administrative Xibërr. 

4. Njësia Administrative Klos, si edhe sektorët e mëposhtëm: 

Sektori i Planifikimit dhe Ndjekjës së Investimeve, Sektori i Çështjeve Juridike Prokurime 

dhe Burimeve Njerëzore, Sektori i IT, Mardhënieve me median Arkiv Protokollit, Sektori i 

Financës, Sektori i të Ardhurave Pronave  Publike,  Leje dhe Licensave, Sektori i Kujdesit  

Social  Ndihmës Ekonomike Barazisë Gjinore dhe Drejtave të Njeriut, Sektori i Turizmit 

,Kulturës, Arsimit, Rinise, Sportit, Policia Bashkiake, Sektori  i  Këshillimit  dhe Shërbimeve  

Bujqësore, Drejtoria  e Infrastrukturës  dhe Shërbimeve, Sektori i Ujësjellës Kanalizimeve, 

Sektori i Ujitjes e Kullimit, Njësia e Kordinimit të IE dhe Ndihmës së Huaj, Arsimi 

Parashkollor , Sektori i Rrugëve Rurale, Inspektoriati  Mbrojtjes së Territorit , Shërbimi i  

Mrojtjes nga Zjarri dhe Shpëtimin. 
 

 Komiteti i Auditit të Brendshëm:  

Nuk ka urdhër për ngritjen e Komitetit të Auditimit e për rrjedhojë as rregullore për të, në 

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

“Komitetit të Auditimit të Brendshëm” i cili përcakton se:“Komiteti i Auditimit të 

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

publike, si dhe mbështetës për njësinë e auditimit të brendshëm: 
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a) duke siguruar pavarësinë e audituesit të brendshëm; 

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

c) duke vlerësuar përshtatshmërinë e burimeve të auditimit; 

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

d) duke monitoruar zbatimin e rekomandimeve të dhëna; 

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

auditimit. 

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

të gjitha njësitë e varësisë. 

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

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

 Viti 2021 

Me shkresën nr 2648, datë 16.10.2020, është dërguar Plani Strategjik dhe Vjetor i 

veprimtarisë së NjAB, për Bashkinë Klos për vitet 2021 – 2023, Ministrisë së Financave, 

Drejtorisë së Përgjithshme të Harmonizimit të Kontrollit të Brendshëm Financiar Publik, 

Drejtorisë së Harmonizimit për Auditin e Brendshëm. Me shkresën nr.398, datë 15.02.2021, 

është dërguar Raporti Vjetor i Veprimtarisë së NJAB, Bashkia Klos për vitin 2021, 

Ministrisë së Financave, Drejtorisë së Përgjithshme të Harmonizimit të Kontrollit të 

Brendshëm Financiar Publik, Drejtorisë së Harmonizimit për Auditin e Brendshëm. 

-Plani Strategjik për periudhën 2021 – 2021,  përbëhet nga : 

Pasqyra Nr .1- Vlerësimi i nivelit të riskut për subjektet për vitin 2021-2023 

Pasqyra Nr.2 - Plani Strategjik i subjekteve të synuara për tu audituar 2021-2023. 

Pasqyra Nr.3- Plani i Angazhimeve të NJAB për vitin 2021 

Pasqyra Nr.4 – Planifikimi vjetor i nevojave për trajnim të NJAB për vitin  2021 

Pasqyra Nr.5 – Planifikimi vjetor i buxhetit dhe shpërndarja e burimeve të NJAB për vitin 

2021. 

Në planin vjetor të angazhimeve të auditimeve janë përcaktuar objektivat për tu audituar. 

Sipas kësaj pasqyre janë përcaktuar për tu audituar në vitin 2021, gjithsej 8 njesi. 

 Auditim Përputhshmërie 5.  

 Auditim të Kombinuara 3. 
 

Planifikimi dhe realizimi 2021 
   Planifikimi 

Realizimi 2021 
  2021 

a. 1   

1 Sektori i ujesjelles Kanalizime Sektori i ujesjelles Kanalizime 

2 

Sektori i kujdesit social Ndihmes Ekonomike Barazise 

Gjinore Sektori i kujdesit Social Ndihmes Ekonomike Barazise Gjinore 

3 Sektori Planifikimit dhe ndjekjes se Investimeve Sektori Planifikimit dhe ndjekjes se Investimeve 

4 Sektori i Sherbimeve dhe Menaxhimit te Mjeteve Sektori i Sherbimeve dhe Menaxhimit te Mjeteve 

5 
Drejtoria Politike UrbaneSektori i Keshillimit dhe 
Sherbimit Bujqesor -  

6 Policia Bashkiake Policia Bashkiake  

 
     7 

Inspektoriati vendor i Mbrojtjes së Territorit 
 

 
 

 

8  Shërbimi i  Mrojtjes nga Zjarri dhe Shpëtimin  

   

Burimi: SAB                                                                                                                                                                          
 

Për periudhën raportuese janë realizuar gjithsej 5 angazhime nga 8 angazhime të 

planifikuara, ose 62.5% e planit. Referuar Raporteve të Auditimit për çdo angazhim janë 

identifikuar gjithsej 24 parregullsi. Për periudhën objekt auditimi nuk është realizuar plani i 

auditimit, si pasojë e procesit të çertefikimit si AB. 

 Dosjet e audituara për vitin 2021 
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1.Programi i Angazhimit me nr. 98/2 , datë 14.01.2021, për Auditimin e Sektorit të Ujësjellës 

Kanalizimeve. 

2. Programi nr.635/2, datë 10/03/2021, për auditimin e  Sektorit të Kujdesit  Social  Ndihmes 

Ekonomike Barazise Gjinore  dhe Drejtave të Njeriut. 

3. Programi 1439, datë 09/06/2021 mbi  auditimin e Sektort të  Planifikimit dhe Ndjekjes së 

Investimeve.  

4. Programi nr 2386/1, datë 21.01.2021, mbi auditimin e Sektorit të Shërbimeve dhe 

Menaxhimit të Mjeteve. 

5. Programi nr 3084  , datë 26.10.2020 , mbi  Auditim e Policisë Bashkiake. 
 

Për  vitin 2021, në Bashkinë Klos,  është kryer Zbatimi i Rekomandimeve (detyrat e lëna), të 

vitit paraardhës, por nuk është kryer verifikimi i Zbatimit të rekomandimeve  të 6-mujorit 

paraardhës. 

 Nisur nga sa më sipër, grupi audituesve, ka konstatuar si më poshtë vijon: 

-Nga auditimi i grupit të KLSH për vitin 2021 janë audituar 5 dosje të realizuara në subjektet 

e lartëpërmenduara, ku rezulton se nga, NjAB dosjet nga ana dokumentimit administrativ 

janë  përgjithësisht korrekte, por  ka patur mangësi në plotësimin e kërkesave që janë të 

parashikuara në Manualin e Auditimit të Brendshëm.  

-Në përgjithësi nga NJAB është respektuar procedura e auditimit në përputhje me bazën 

ligjore dhe manuali i auditimit të brendshëm.  

-Nga auditimi u konstatua se janë respektuar afatet e auditimit, ku me saktësisht, raporti 

përfundimar i auditimit referuar manualit per manxhimin financiar duhet ti dërgohet subjektit 

7 ditë pune pas reagimit të subjektit, afat i cili është respektuar.  

-Nga auditimi u konstatua se në dosje nuk ka plane veprimi për zbatimin e rekomandimeve të 

lëna në përfundim të angazhimit të auditimit për 6 – mujorin parardhës  e cila plotësohet nga 

njësia publike e audituar si dhe e miratuar nga titullari jo me vonë se 20 ditë pune pasi 

subjekti njihet me raportin  përfundimtar, i dërguar njësisë, në kundërshtim kjo me Urdhërin 

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

Brendshëm në sektorin publik”. Për vitin 2021, në Bashkinë Klos,  është kryer Zbatimi i 

Rekomandimeve (detyrat e lëna), të vitit paraardhës, por nuk është kryer për 6-mujorin 

paraardhës nga Sektori i Auditit të Brendshëm. Gjithashtu nuk ka urdhër për ngritjen e 

Komitetit të Auditimit në këtë bashki. 

 

Titulli i gjetjes 

nr. 1 

Mungesa e dokumetacionit në dosjet e audituara nga NjAB, Bashkia 

Klos. 

Situata: 

Nga auditimi dhe analizimi i komponentëve të auditit të brendshëm është 

konstatuar se: 

1. -Nga auditimi i grupit të KLSH për vitin 2021 janë audituar 5 dosje të 

realizuara në subjektet e lartëpërmenduara, ku rezulton se nga, NjAB 

dosjet nga ana dokumentimit administrativ janë  përgjithësisht korrekte, 

por  ka patur mangësi në plotësimin e kërkesave që janë të parashikuara në 

Manualin e Auditimit të Brendshëm.  

2. Nga auditimi u konstatua se në dosje nuk ka plane veprimi për zbatimin e 

rekomandimeve të lëna në përfundim të angazhimit të auditimit për 6 – 

mujorin parardhës  e cila plotësohet nga njësia publike e audituar si dhe e 

miratuar nga titullari jo me vonë se 20 ditë pune pasi subjekti njihet me 

raportin  përfundimtar, i dërguar njësisë, në kundërshtim kjo me Urdhërin 

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

Manualit të Auditimit të Brendshëm në sektorin publik”. Për vitin 2021, 

në Bashkinë Klos,  është kryer Zbatimi i Rekomandimeve (detyrat e lëna), 
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të vitit paraardhës, por nuk është kryer për 6-mujorin paraardhës nga 

Sektori i Auditit të Brendshëm.  

3. -Gjithashtu nuk ka urdhër për ngritjen e Komitetit të Auditimit në këtë 

bashki. 

Kriteri: 

-Urdhërin nr.100, datë 25.10.2016 të Ministrit të Financave “Për miratimin e 

Manualit të Auditimit të Brendshëm në sektorin publik. 

-Ligjin Nr. 114/2015 “Për auditimin e brendshëm në sektorin publik“. 

Ndikimi/Efekti: 
Mungesa e dokumetacionit në dosjet e audituara nga NjAB, sjell mos 

efektivitet të procesit të auditimit nga sektori i auditit të brendshëm. 

Shkaku:  -Mos zbatimi i kuardit ligjor nga sektori i auditit të brendshëm. 

Rëndësia: E mesme 

Rekomandim 

Njësia e Auditimit të Brendshëm, Bashkia Klos, të marrë masa për :  

-Hartimin e planeve të veprimit për zbatimin e rekomandimeve të lëna në 

përfundim të angazhimit të auditimit për 6 – mujorin paraardhës, për 

plotësimin e dokumentacionit dhe kërkesave, në dosjet e auditimit, që janë të 

parashikuara në Manualin e Auditimit të Brendshëm, si dhe për krijimin dhe 

funksionimin e Komitetit të Auditimit të Brendshëm. 

Për veprimet dhe mos veprimet e mësipërme ngarkohen me përgjegjësi: Z. V. M. 

(Përgjegjës i Sektorit të Auditit të Brendshëm). 

 

2.2. Auditim mbi planifikimin, zbatimin dhe monitorimin dhe zbatimin e planit të 

buxhetit. 

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

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

realizmit të shpenzimeve bazuar në nivelin e fondeve të çelura; 

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

monitorimit. Mënyra e përdorimit të të ardhurave. 

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

gjyqësore, vendimet e shpronësimeve dhe niveli realizmit të të ardhurave; (Faturat e 

palikuiduara të shoqërohen me listë analitike, të detajuara me numër fature dhe datë 

krijimi etj, sipas raportimit në MF, ku të evidentohen detyrimet nga mungesa e burimeve 

të veta dhe detyrimet nga mungesa e alokimit të granteve si FZHR, Ministritë e linjës 

etj.) 

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

buxhetor të tyre. 

2.6. Planifikimi dhe realizimi i të ardhurave. Vlerësimi i mbledhjes së të ardhurave në 

përputhje me dispozitat ligjore. Evidentimi i detyrimeve tatimore të pa arkëtuara 

progresive dhe secilin vit buxhetor sipas programit të auditimit. 

 

Në zbatim të Programit të Auditimit cituar më sipër, pika 2, u auditua planifikimi dhe zbatimi 

i planit të buxhetit, bazuar në ligjin organik të buxhetit të shtetit, nr. 993, datë 26.06.2008 

”Për menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e Shqipërisë”, ligjet vjetore për buxhetin 

e shtetit të vitit 2021, si dhe aktet nënligjore mbi planifikimin, monitorimin dhe zbatimin e 

buxhetit.  

Dokumentacioni që u shqyrtua për auditimin e kësaj pike të programit të auditimit është si 

vijon: 

- PBA 2021-2023; 

- Projekt-buxhetin e miratuar për vitin 2021; 

- Vendimet e KB “Për miratimin e buxhetit të Bashkisë Klos” për vitin 2021; 
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- Vendime të tjera të KB, në lidhje me ndryshimet buxhetore; 

- Situacioni i shpenzimeve për vitin 2021 i rakorduar me Degën e Thesarit Mat; 

- Situacioni i të ardhurave për vitin 2021 i rakorduar me Degën e Thesarit Mat; 

- Raportet e monitorimit të zbatimit të buxhetit; 

- Raportimet në Ministrinë e Financave dhe Ekonomisë lidhur me detyrimet e 

prapambetura të Bashkisë Klos; 

- Informacion shkresor i përgatitur nga subjekti bazuar në kërkesat e hartuara nga grupi 

i auditimit. 

 

Baza Ligjore: 

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

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

- Ligji nr. 9936, datë 26.6.2008 “Për menaxhimin e sistemit buxhetor në RSH”, i 

ndryshuar me ligjin nr. 114/2012, datë 7.12.2012 dhe ligjin nr. 57/2016, datë 

02.06.2016; 

- Ligji nr. 137/2020, datë 18.12.2019 “Për buxhetin e vitit 2021”; 

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

- Udhëzim i MFE nr. 23, datë 30.07.2018 “Për procedurat standarde të përgatitjes së 

programit buxhetor afatmesëm të njësive të vetëqeverisjes vendore”. 

- Udhëzimi i MFE nr. 22, datë 30.07.2018 "Për procedurat standarde të monitorimit të 

buxhetit të njësive të vetëqeverisjes vendore"; 

- Udhëzimi i MFE nr. 27, datë 10.09.2020 "Për përgatitjen e programit buxhetor 

afatmesëm vendor 2021-2023". 

 

1. Programimi i PBA-së 2021-2023  

Për hartimin e PBA-së 2021-2023 nga Bashkia Klos janë ndjekur dhe zbatuar hapat e më 

poshtëm: 

- Urdhër i Brendshëm nr. 21 datë 29.01.2021 “Ngritjen e Grupit të Menaxhimit 

Strategjik  për vitin 2021”; 

- Urdhër i Brendshëm nr. 38, datë 10.03.2020 “Ngritjen e EMP për hartimin e Buxhetit 

3-vjeçar për vitin 2021-2023” 

- VKB nr. 32, datë 22.04.2022, “Miratimin e Tavaneve të PBA-së 2021-2023; 

- VVKB nr. 23, datë 25.03.2020, “Për parashikimin e të ardhurave për vitin 2021-

2023”; 

- Shkresa nr. 2274 prot., datë 11.09.2020, “Dërgohet dokumntacioni i Projekt-

Dokumenit të PBA 2021-2023”, dërguar MFE; 

- Relacioni bashkëlidhur shkresës; 

- VKB nr. 109, datë 24.12.2019, “Kalendari i punës për hartimin e Projekt Buxhetit 

Afatmesëm 2021-2023”, me shkresë nr. 1880/1, datë 07.01.2020 miratuar nga 

Prefekti i Qarkut. 

 

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

realizimit të shpenzimeve bazuar në nivelin e fondeve të çelura 

Për vitin 2021 në Bashkinë Klos buxheti është hartuar kryesisht mbi bazën e 12 programeve, 

përkatësisht: Administrata, Bujqësia, Rrugët rurale, Ujësjellësi, Administrimi Pyjor, etj. 

Buxheti i vitit 2021, është miratuar me VKB nr. 83, datë 24.12.2020, me shkresën nr. 

1924/1, datë 08.01.2021, konfirmuar nga Prefekti i Qarkut. 

Nga auditimi u konstatua se, buxheti i viteve 2021-2023 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 
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Menaxhimin Financiar dhe Kontrollin", ligjit nr. 9632, datë 30.10.2006 "Për sistemin e 

taksave vendore" i ndryshuar.  
 

Tabela nr. II. 1: Planifikimi i të ardhurave dhe shpenzimeve për vitin 2021 
Planifikimi i të ardhurave 2021 Planifikimi i shpenzimeve 202 

Burimi i të ardhurave Vlera në 

000/ lekë 

Emërtimi i zërave Vlera në 

000/ lekë 

Të ardhura të planifikuara për vitin  2021 53,497 Art. 600 Paga 132,940 

Të ardhurat e veta të trashëguara nga viti i 

mëparshëm e të planifikuara për shpenzim 

për vitin 2021 

21,719 

Art.601 Sigurime shoqërore dhe shend. 21,756 

Total të ardhurat e veta 75,216 Art.602 Shpenzime operative 74,524 

Të ardhura të trashëguara nga granti i 

pakushtëzuar. 

40,335 Art.604 Transferime korrente të 

brendshme 1,003 

Të ardhura të trashëguara nga granti i 

kushtëzuar (transferua specifike 600, 601, 

602 etj.). 

8,927 

606 Transferime të buxhetit familjar dhe 

individë 12,317 

Grant i ri i çelur për llogari të vitit 2021 140,406 Art.230-231 Investime 85,869 

Transfertë specifike e çelur për llogari të 

vitit 2021 

67,205 

Fondi Rezervë + Kontigjencës (609) 3,680 

Total të ardhura nga transfertat e 

buxhetit të shtetit 

256,873 

  

Totali i të Ardhura 332,089 Totali i shpenzimeve 332,089 

Burimi: Bashkia Klos 
 

Gjatë vitit 2022 buxheti i Bashkisë Klos ka pësuar disa ndryshime si vijon: 

- VKB nr. 2, datë 27.01.2021 “Për miratimin e një shtese në buxhetin e vitit 2021”, 

bashkëlidhur dhe relacioni shpjegues; 

- VKB nr. 13, datë 26.02.2021, “Për shtesë në buxhetin e vitit 2021”; 

- VKB nr. 6, datë 24.03.2021, “Miratimin e propozimit për akomodim fondi financiar për 

ndërtimin e lapidarit historik”; 

- VKB nr. 23, datë 25.05.2021, “Për disa ndryshime në buxhetin e vitit 2021” , bashkëlidhur 

dhe relacioni shpjegues; 

- VKB nr. 44, datë 29.10.2021, “Për disa shtesa dhe ndryshime në Buxhetin e vitit 2021” , 

bashkëlidhur dhe relacioni shpjegues; 

- VKB nr. 54, datë 22.12.2021, “Për shtesë në buxhetin e vitit 2021”. 
 

 

 

Tabela nr. II.2: Planifikimi i të ardhurave dhe shpenzimeve me ndryshimet e buxhetit 2021 
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 

53,497 497 53,994 Art. 600 Paga 132,940 2,033 134,973 

Të ardhurat e veta të trashëguara 

nga viti  i mëparshëm dhe të 

planifikuara për shpenzim  për 

vitin 2021 

21,719  21,719 Art.601 Sigurime 

shoqërore dhe 

shëndetësore 

21,756 240 21,996 

Total të ardhurat e veta 75,216 497 75,713 Art.602 Shpenzime 

operative 

74,524 0 74,524 
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Të ardhura të trashëguara nga 

granti i pakushtëzuar 

40,335  40,335 Art.604 Transferime 

korrente të 

brendshme 

1,003  1,003 

Të ardhura të trashëguara nga 

transferta specifike 

8,927  8,927 Art. 606 Transferime 

të buxhetit familjar 

dhe individë 

12,317  12,317 

Transferta e pa kushtëzuar e 

çelur për llogari të vitit 2021 

140,406  140,406 Art.230-231 

Investime 

85,869 3,129 88,998 

Transferta specifike e çelur për 

llogari të vitit 2021 

67,204.5 4,904.5 72,109 Fondi Rezervë + 

Kontigjencës (609) 

3,680  3,680 

Total të ardhurat nga 

transfertat e buxhetit te shtetit 

256,873 4,905 261,778     

TOTALI TE ARDHURAVE 332,089 5,402 337,491 TOTALI 

SHPENZIMEVE 

332,089 5,402 337,491 

Burimi: Bashkia Klos  

 

Planifikimi dhe realizimi i shpenzimeve për vitin 2021 

Për vitin 2021 planifikimi i buxhetit për zërin shpenzime është në vlerën 743,867 mijë lekë, 

ndërsa realizimi në vlerën 644,719 mijë lekë, ose në masën 87%. Artikulli që ka vlerën më të 

ulët të realizimit është artikulli 604 “Transferta korrente të brendshme” i cili është planifikuar 

1,043 mijë lekë dhe është realizuar në vlerën 48 mijë lekë, ose në  masën 5% dhe artikulli 

230 “Projekte” i cili është planifikuar në vlerën 3,703 mijë lekë dhe është realizuar në vlerën 

498 mijë lekë, ose në masën 14%. 

 

Tabela nr. II.3: Planifikimi dhe realizimi i shpenzimeve për vitin 2021 

 Buxheti përfundimtar Plan-Fakt Bashkia Klos, 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 Artikulli - 600 Paga 140,529 126,657 90% 8,296 118,361 

2 

Artikulli - 601Sig. shoqërore dhe 

shëndetësore 21,701 20,879 96% 113 20,766 

3 Artikulli - 602 Shpenzime operative 78,230 57,273 73% 14,713 42,560 

4 

Artikulli - 604 Transferta korrente të 

brendshme 1,043 48 5% 48 

 

5 

Artikulli - 606 Transferime tek 

buxhetet familjare (Ndihma 

ekonomike dhe PAK) 346,490 333,362 96% 332 333,030 

6 Artikulli - 230 Projekte 3,703 498 14% 0 498 

7 Artikulli - 231 Investime 152,171 106,003 70% 20,324 85,679 

  TOTAL viti 2021 743,867 644,719 87% 43,826 600,893 

Burimi: Bashkia Klos 
 

3. Saktësia e realizimit të treguesve buxhetor dhe pasqyrimi në raportet e monitorimit  
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 
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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.  

Në zbatim të detyrimeve ligjore për monitorimin e zbatimit të buxhetit, ligjit nr. 139/2015 

“Për vetëqeverisjen vendore”, nenit 44 ligjit nr. 68/2017 “Për financat e vetëqeverisjes 

vendore”, neni 48 dhe Udhëzimit të MFE nr. 22, datë 30.07.2018 “Mbi procedurat standarde 

të monitorimit të buxhetit të Njësive të Vetëqeverisjes Vendore”  janë përgatitur rregullisht 

raportet periodike të monitorimit të zbatimit të buxhetit si vijon: 

 Raporti i monitorimit për 4-mujorin e vitit 2021 dërguar në MFE me shkresën nr. 1265 

Prot., datë 24.05.2021; 

 Raporti i monitorimit për 8-mujorin e vitit 2021 dërguar në MFE me shkresën nr. 2399 

Prot, datë 24.09.2021; 

 Raporti i monitorimit për 12-mujorin e vitit 2021 dërguar në MFE me shkresën nr. 449/1 

Prot, datë 17.02.2022. 

 

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

vendimet e shpronësimeve 

Për vitin 2021, vlera e detyrimeve të prapambetura për zërin investime raportuar në MFE me 

shkresë nr. 449, datë 17.02.2022, si dhe rakordimet me Degën e Thesarit me Urdhër 

Regjistrimet nga nr. 1-157 deri në datë 13.12.2021, është në vlerën 52,760,736 lekë. 

 

Nga auditimit konstatohet se, detyrimet e krijuara dhe të regjistruara në vitin 2021 janë nga 

mos likuidimi në vlerë totale 52,760,736 lekë, nga investime. Këto veprime janë në 

kundërshtime me Udhëzim i MFE nr. 2, datë 06.02.2012 “Për procedurat standarde të 

zbatimit të buxhetit”, pika 101 “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”. 

 

Për sa më lart, mban përgjegjësi, Z. I. H., Kryetar; Z. B. D., Drejtor i Drejtorisë së Burimeve 

Njerëzore, Çështjeve Juridike dhe Shërbimeve Financiare dhe Znj. S. B., Përgjegjëse e 

Sektorit Financës. 

 

Titulli i gjetjes 1: Risqet buxhetore nga niveli i faturave të pa likuiduara të Bashkisë Klos 

mbi detyrimet e prapambetura. 

Situata: Për vitin 2021, vlera e detyrimeve të prapambetura për zërin investime raportuar në 

MFE me shkresë nr. 449, datë 17.02.2022, si dhe rakordimet me Degën e Thesarit me Urdhër 

Regjistrimet nga nr. 1-157 deri në datë 13.12.2021, është në vlerën 52,760,736 lekë. Ndërsa 

për vitin 2021 detyrimet e prapambetura janë në vlerë 12,707,217 lekë. 

Kriteri: Udhëzimi i MFE nr. 2, datë 06.02.2012 “Për procedurat standarde të zbatimit të 

buxhetit”, pika 101 “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”. 

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

penalitetesh të panevojshme dhe pasaktësi në vlera dhe mangësi në raportime të detyrimeve të 

prapambetura.  

Shkaku: Moszbatim i kërkesave ligjore për shlyerjen e detyrimeve të prapambetura, vlera jo 

të besueshme për detyrimet e prapambetura. 

Rëndësia: E lartë 

Rekomandimi: Bashkia Klos të ndërpresë praktikën e krijimit të dhe të marrë masa për 

likuidimin e detyrimeve të prapambetura duke hartuar plan të detajuar për këtë qëllim. 
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Vështirësia financiare e Bashkisë Klos 

Në UMFE nr.26, datë 27.09.2019 “Procedura për menaxhimin e vështirësisve financiare për 

njësitë e vetëqeverisjes vendore”, trajtohet shkalla e vështirësisë financiare dhe menaxhimi i 

këtyre vështirësive. 

Gjithashtu në ligjin nr. 68/2017 “Për financat e vetëqeverisjes vendore”, datë 27.04.2017, 

kreu XI vështirësitë financiare dhe masat për zgjidhjen e tyre, neni 55 Probleme Financiare, 

pika 1. 

 

N.R Emërtimi Stoku në vlerë 

Totali i 

shpenzimeve të 

miratuara për 

NJVQV-në 

Stoku/Shpenzimeve totale të miratuara të NJQV-

së 

I Borxhe (a+b)  

 

 
a Hua afatgjatë  

b Hua afatshkurtër  

II Detyrime (a+b+c) 41,614,074 12.09% 

a Shpenzime korrente  

 

a,1 Mallra dhe shërbime  

a.2 Të tjera  

b Shenzime kapitale 41,614,074 

b,1 Subjekte private 41,614,074 

c Vendime gjyqësore  

c,1 Marrëdhënie pune  

c,2 Të tjera  

III Totali (I+II) 41,614,074 344,264,487 12.09% 

 

Për Bashkinë Klos, totali i shpenzimeve të miratuara nga të ardhurat e veta me VKB për vitin 

2021 ka vlerën 344,264,487 lekë pa përfshirë transfertat e kushtëzuara, ndërsa stoku i 

detyrimeve të prapambetura më 31.12.2021, ka vlerën 41,614,074 lekë, pa përfshirë 

detyrimet nga fondet e FZHR. Raporti i këtyre treguesve, pra raporti i stokut të detyrimeve të 

prapambetura me shpenzimeve totale të miratuara, ka vlerën 12%, shifër që e klasifikon 

Bashkinë Klos në njësi të qeverisjes vendore pa probleme financiare dhe nuk përbën 

vështirësi financiare për institucionin. 

 

Në zbatim të Programit të Auditimit cituar më sipër pika 2, nënpika 2.6, u auditua niveli i 

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

bazuar në kuadrin rregullator në fuqi dhe evidentimi i detyrimeve tatimore të pa arkëtuara 

progresive.  

 

Administrimi i taksave dhe tarifave vendore në Bashkinë Klos bëhet mbështetur në kuadrin 

ligjor si më poshtë: 

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

 Ligji nr. 9920, datë 19.5.2008 “Për Procedurat Tatimore në Republikën e Shqipërisë”, i 

ndryshuar; 

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

 Vendimi Këshillit Bashkiak nr.80, datë 24/12/2020 “Për miratimin e paketës fiskale, 

taksave dhe tarifave vendore për vitin 2021 në Bashkinë Klos” konfirmuar në Prefekturë 

me nr. 37/1Prot., datë 11.01.2021. 

 

Dokumentacioni që u analizua për të vlerësuar administrimin dhe mbledhjen e taksave dhe 

tarifave vendore është: 
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- Vendimet e Këshillit Bashkiak Klos për miratimin e paketave fiskale të vitit 2021; 

- Pasqyrat financiare në lidhje me arkëtimet, kontabilizimin dhe pasqyrimin e të ardhurave 

nga subjektet dhe familjarët, lidhur me taksat dhe tarifat vendore; 

- Dokumentacioni i Drejtorisë së Zhvillimit Ekonomik dhe Menaxhimit Financiar dhe 

Drejtorisë së të Ardhurave, në lidhje me mënyrën e mbajtjes së regjistrave dhe 

dokumentacionit të tatim-paguesve; 

- Kontrata, akt marrëveshje, procesverbale dhe relacione në lidhje me të ardhurat; 

- Regjistrat dhe mbajtja e debitorëve për bizneset dhe familjarët, për taksat dhe tarifat 

vendore; 

- Analiza dhe pasqyra financiare të planifikimit të të ardhurave për vitin 2021; 

- Realizimi faktik i të ardhurave, monitorimi dhe analiza mbi performancën e realizimit të 

të ardhurave të planifikuara; 

- Dokumentacion tjetër i vënë në dispozicion nga Drejtoria e Buxhetit, Financës dhe e 

Mbrojtjes Sociale dhe Drejtoria e të Ardhurave. 

 

Parashikimi dhe realizimi i taksave dhe tarifave vendore sipas llojeve për vitin 2021 

Për vitin 2021 paketa e taksave dhe tarifave vendore në Bashkinë Klos është miratuar me 

VKB nr. 80, datë 24/12/2020 “Për miratimin e paketës fiskale, taksave dhe tarifave vendore 

për vitin 2021 në Bashkinë Klos” konfirmuar në Prefekturë me nr. 37/1Prot., datë 

11.01.2021. 

 

Tabela nr.II.4: Parashikimi dhe realizimi i të ardhurave në Bashkinë Klos, për vitet 2021 

lekë 

Nr Lloji i Taksës 
Viti 2021 

Plan Fakt % 

1 Taksa vendore mbi biznesin e vogël 30,000 339,510 1 132% 

2 Tatimi mbi të ardhurat personale 2,500,000 4,247,042 170% 

3 Tatimi i thjeshtuar mbi fitimin 500,000 958,790 192% 

4 Taksa mbi tokën bujqësore 1,500,000 378,325 25% 

5 Taksa mbi ndërtesat 2,500,000 1,639,219 66% 

6 Taksa mbi truallin 500,000 575,185 115% 

7 Taksa e trans. të drejtës së pasurisë së paluajtshme 100,000  0% 

8 Taksa e ndikimit në infrast. nga ndërtimet e reja 2,000,000 2,017,419 101% 

9 Taksa e fjetjes në hotel 20,000  0% 

10 Taksë për therjen e bagëtive vendore - 17,000  

11 Taksë reklame 190,000 95,545 50% 

12 Taksa e tabelës 30,000 13,787 46% 

13 Taksa për shfrytëzimin e lëndës drusore 3,500,000 1,727,615 49% 

14 Taksa e infrastrukturës arsimore 1,620,000 325,720 20% 

15 Tarifë pastrimi dhe higjene 2,600,000 2,105,692 81% 

16 Tarifë vendore ndriçimi 220,000 212,691 97% 

17 Tarifë vendore për dhënie leje mjedisore 400,000 616,667 154% 

18 Taksë vendore për ujin e pijshëm 8,000,000 9,760,613 122% 

19 Tarifë e ujit vaditës 540,000  0% 

20 Tarife vendore për çertifikatën  e përdorimit 20,000 28,500 143% 

21 Tarifë vendore për shqyrtim leje zhvillimi 10,000  0% 

22 Tarifë vendore për lëshime vërtetimi 100,000 123,200 123% 

23 Tarifë vendore për leje ndërtimi 500,000 136,585 27% 

24 Tarifë vendore nga hidrocentrali ujor 900,000 300,000 33% 

25 Të ardhura nga qira për troje, pyje, kullota 8,100,000 1,991,915 25% 

26 Të ardhura nga renta minerare 360,000 65,979 18% 

27 Të ardhura nga shryt.nëntokës (kërkim, zbulim, kromi) 2,500,000 2,520,000 101% 

28 Të ardhura nga qira ndërtesa 100,000 69,840 70% 
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29 Të tjera të ardhura nga ndërmarrjet dhe pronësia 1,800,000  0% 

30 Tarifa për leje transporti 600,000 794,396 132% 

31 Të ardhura nga kopshtet e fëmijëve 850,000 762,660 90% 

32 Të ardhura nga parkingu 70,000 50,000 71% 

33 Të ardhura nga gjobat 160,000  0% 

34 Kamatevonesa 250,000 15,270 6% 

35 Taksa regjistrimit të përvitshëm të mjeteve 2,400,000 4,789,045 200% 

36 Detyrime të viteve të mëparshme 8,027,000 0 0% 

 TOTAL 53,497,000 36,678,210 69% 

Burimi: Bashkia Klos 

 

Referuar të dhënave të paraqitura në tabelën më sipër për periudhën nën auditim realizimi i të 

ardhurave nga taksat dhe tarifat vendore në Bashkinë Klos për vitin 2021 janë realizuar në 

masën 69%, nga 53,497 mijë lekë të planifikuara janë realizuar 36,678 mijë lekë. 

Nga analizimi i mëtejshëm i tabelës së mësipërme mund të themi se për vitin 2021, 12 zëra 

janë realizuar në masën ose mbi 100%, 4 zëra janë realizuar në masën ose mbi 70%, 3 zëra 

janë realizuar në masën mbi 50% dhe 17 zëra janë realizuar nën masën 50%.  
 

Nga auditimi konstatohet se, ka diferenca të dukshme midis treguesve të hartimit dhe 

zbatimit të buxhetit të bashkisë për sa 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: 

Ligjin nr. 9936, datë 26.6.2008 “Për menaxhimin e sistemit buxhetor në RSH”, i ndryshuar; 

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

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

68/2017, datë 27.04.2017 “Për financat e vetëqeverisjes vendore”; Ligjin nr. 139/2015, datë 

17.12.2015 “Për vetëqeverisjen vendore”; Udhëzimin e MFE nr. 23, datë 30.07.2018 “Për 

procedurat standarde të përgatitjes së programit buxhetor afatmesëm të njësive të 

vetëqeverisjes vendore”; Udhëzimin e MFE nr. 7, datë 27.02.2019 "Për përgatitjen e 

programit buxhetor afatmesëm vendor 2020-2022". 

 

Për sa më lart, mban përgjegjësi, Z.I. H., Kryetar; Z. B. D., Drejtor i Drejtorisë së Burimeve 

Njerëzore, Çështjeve Juridike dhe Shërbimeve Financiare dhe Zj. F. K., Përgjegjëse e 

Sektorit të të Ardhurave, Pronave Publike, Lejeve dhe Licencave. 

 

Titulli i gjetjes 2: Nivel i ulët i realizimit të të ardhurave nga taksat dhe tarifat vendore 

referuar planit vjetor të të ardhurave. 

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

tarifave vendore nga DTTV në Bashkinë Klos u kërkua informacion lidhur me metodologjinë 

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

Rezulton se, ka diferenca të dukshme midis treguesve të hartimit dhe zbatimit të buxhetit të 

bashkisë për sa 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.  

Referuar të dhënave të paraqitura për periudhën nën auditim realizimi i të ardhurave nga 

taksat dhe tarifat vendore në Bashkinë Klos për vitin 2021 janë realizuar në masën 69%, nga 

53,497 mijë lekë të planifikuara janë realizuar 36,678 mijë lekë. 
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Nga analizimi i mëtejshëm i tabelës së mësipërme mund të themi se për vitin 2021, 12 zëra 

janë realizuar në masën ose mbi 100%, 4 zëra janë realizuar në masën ose mbi 70%, 3 zëra 

janë realizuar në masën mbi 50% dhe 17 zëra janë realizuar nën masën 50%.  

Kriteri: VKB nr. 80, datë 24/12/2020 “Për miratimin e paketës fiskale, taksave dhe tarifave 

vendore për vitin 2021 në Bashkinë Klos” konfirmuar në Prefekturë me nr. 37/1Prot., datë 

11.01.2021. Ligjin nr. 9936, datë 26.6.2008 “Për menaxhimin e sistemit buxhetor në RSH”, i 

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

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

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

139/2015, datë 17.12.2015 “Për vetëqeverisjen vendore”; Udhëzimin e MFE nr. 23, datë 

30.07.2018 “Për procedurat standarde të përgatitjes së programit buxhetor afatmesëm të 

njësive të vetëqeverisjes vendore”; Udhëzimin e MFE nr. 7, datë 27.02.2019 "Për përgatitjen 

e programit buxhetor afatmesëm vendor 2020-2022". 

Ndikimi: Niveli i ulët i realizimit të të ardhurave ndikon në mosrealizimin e shpenzimeve të 

planifikuara me burim financimi të ardhurat e veta të bashkisë.  

Shkaku: Drejtoria e të Ardhurave Lejeve dhe Licencave nuk ka qenë efektive në punën e saj 

për të mbledhur të ardhurat e parashikuara nga tatimpaguesit fizik/juridik si dhe ato familjarë.  

Rëndësia: E lartë 

Rekomandim: Sektori i të Ardhurave, Pronave Publike, Lejeve dhe Licencave në Bashkinë 

Klos të angazhohet gjatë gjithë vitit me qëllim mbledhjen e të ardhurave nga taksat dhe 

tarifat vendore në nivelet më të larta sipas planifikimit. 
 

Taksa e ndikimit në infrastrukturë nga legalizimet 

Në taksën e ndikimit në infrastrukturë përfshihet edhe taksa e ndikimit në infrastrukturë për 

legalizimet në bazë të përcaktimeve të VKM-së nr. 860, datë 10.12.2014 “Për përcaktimin e 

mënyrës së mbledhjes dhe administrimit të të ardhurave për ndërtimet pa leje dhe vlerave të 

zbatueshme për legalizim” dhe ligjit nr. 9632, datë 30.10.2006, “Për sistemin e taksave 

vendore”, i ndryshuar.  

 

Në Bashkinë Klos struktura që administron dokumentacionin dhe përllogarit vlerën e taksës 

së ndikimit në infrastrukturë për subjektet që pajisen me çertifikatën e pronësisë është 

Drejtoria e Infrastrukturës dhe Shërbimeve.  

Bazuar në shkresat që ASHK dërgon në Bashkinë Klos, për vitin 2021 janë legalizuar gjithsej 

20 objekte për të cilat detyrimi për taksën e ndikimit në infrastrukturë në shumën 646,298 

lekë. Të gjithë qytetarët kanë paguar detyrimin për taksën e ndikimit në infrastrukturë për 

legalizimet e bëra.  

 

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 

Klos kryhet në programin Excel. Drejtoria e të Ardhurave gjithashtu kryen edhe rregjistrim 

manual të të dhënave (regjistra fizik) të çdo informacioni lidhur me subjektet apo familjet 

objekt i taksave dhe tarifave vendore. Bizneset që ushtrojnë aktivitet në Bashkinë Klos 

paraqiten si mëposhtë: 
 

Tabela nr.II.5: Bizneset që ushtrojnë aktivitet në Bashkinë Klos 2021 
Lloji Biznesit Gjendja në fillim të vitit Regjistrime të reja Mbyllur 

Aktiviteti 

Gjendja në fund të vitit 

Biznesi Vogël 169 5 3 171 

Biznesi Madh 50 4 2 52 

Gjithsej 219 9 5 223 
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Burimi: Bashkia Klos 

Sikurse mund të vërehet edhe në tabelën më sipër, gjatë viteve 2021 në Bashkinë Klos kemi 

një rritje të numrit të bizneseve të reja që janë rregjistruar, përkatësisht janë rregjistruar 9 

biznese të reja dhe janë mbyllur 5 biznese ekzistuese.  

 

Menaxhimi i borxhit 

Nga auditimi i dokumentacionit të Drejtorisë së të ardhurave 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 në tabelën nr.II.7 ndërsa për familjet debitore në tabelën 

nr.II.8. 
 

Tabela nr.II.6: Bizneset Debitore  

Bashkia Klos 2021 

Nr. Debitorëve  Shuma 

Biznes i Vogël Klos 198 16,591,141 

Suç 8 233,397 

Gurrë 9 40,122 

Xibër 11 44,079 

Biznes i Madh 48 15,817,014 

Totali 274 32,725,753 

Burimi: Bashkia Klos, përpunoi grupi i auditimit 

 

Taksat dhe tarifat familjare 

Në Bashkinë Klos familjarët ngarkohen me detyrime vendore për taksën e tokës, taksën e 

ndërtesës, taksën e truallit, tarifat e pastrimit dhe të ndriçimit. Në tabelat në vijim paraqiten 

në mënyrë të përmbledhur detyrimet e familjeve sipas taksave dhe tarifave. 
 

Tabela nr.II.7: Familjet Debitore  

              Në lekë 

Nr Bashkia/Fshatra 

Detyrimi për taksat e tarifat 

Tokë Ndërtesa Truall Drru Zjarri T. Arsimi Ndriçim/Pastrimi 

Nr. 

Familje Vlera 

Nr. 

Familje Vlera 

Nr. 

Familje Vlera 

Nr. 

Familje Vlera 

Nr. 

Familje Vlera 

Nr. 

Familje 

Vlera 

1 Klos 1,862 1,650,727 1,780 4,642,400 1,780 39,253 1,437 6,597,851 1,921 244,053 343 1,045,500 

2 Njësia Gurrë 268 611,030 351 846,807 - - 322 1,680,667 - - - - 

3 Njësia Xibër 251 349,535 261 432,780 289 13,005 414 1,156,525 - - - - 

4 Njësia Suç 654 1,321,440 346 1,067,797 648 87,100 583 2,362,500 - - - - 

 Total Bashkia 3,035 3,932,732 2,738 6,989,784 2,717 139,358 2,756 11,797,543 1,921 244,053 343 1,045,500 

Burimi: Bashkia Klos, përpunoi grupi i auditimit 
 

Tabela nr.II.8: Bizneset dhe familjet debitore në Bashkinë Klos 

                                                                                                       Në lekë 

Lloji Vlera 

Familje 24,148,970 

Biznes i Vogël 16,908,739 

Biznes i Madh 15,817,014 

Totali 56,874,723 
Burimi: Bashkia Klos, përpunoi grupi i auditimit 
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Konkluzion: 

Vlera totale e debisë (borxhit tatimor) në Bashkinë Klos paraqitet për vitin 2021: 

Detyrimet nga taksat dhe tarifat familjare në shumën 24,148,970 lekë; 

Detyrimet nga taksat dhe tarifat e bizneseve në shumën 32,725,753 lekë për 274 biznese; 

Në fund të vitit 2021 gjendja e debitorëve për subjektet fizik/juridik dhe familjet është 

56,874,723 lekë vlerë kjo që sjell të ardhura të munguara në buxhetin e Bashkisë Klos. 

 

Masat e marra nga Drejtoria e të Ardhurave për arkëtimin e detyrimeve 

Drejtoria e të Ardhurave në Bashkinë Klos është përgjegjëse për të mbledhur detyrimet e 

papaguara në përputhje me përcaktimet ligjore në fuqi. Në zbatim të ligjit nr. 9920, datë 

19.5.2008 “Për Procedurat Tatimore në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar neni 

89,90,91,93 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: 

1. Njoftimi dhe kërkesa për të paguar; 

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 të Ardhurave (DA) lidhur 

me zbatimin e hapave që janë ndjekur për të mbledhur detyrimet rezulton se, DA ka njoftuar 

bizneset debitorë për kalimin e afatit të pagesave të detyrimit për taksat dhe tarifat vendore.  

Pas dërgimit të njoftimeve, për subjektet që kanë vazhduar të rezultojnë debitorë për 

detyrimet, Bashkia Klos pasi i ka rinjoftuar subjektet për pagesën e taksave dhe tarifave 

vendore nuk ka ndërmarrë hapa të mëtejshëm dhe masa shtrënguese ligjor për të bërë të 

mundur arkëtimin e detyrimeve nga bizneset debitore. 

 

Për sa më lart, mban përgjegjësi, Z. I. H., Kryetar; Z. B.D., Drejtor i Drejtorisë së Burimeve 

Njerëzore, Çështjeve Juridike dhe Shërbimeve Financiare dhe Zj. F. K., Përgjegjëse e 

Sektorit të të Ardhurave, Pronave Publike, Lejeve dhe Licencave. 

 

Titulli i gjetjes 3: Mbi nivelin e borxhit tatimor në Bashkinë Klos dhe masat e marra për 

uljen e tij. 

Situata: Vlera totale e debisë (borxhit tatimor) në Bashkinë Klos paraqitet për vitin 2021: 

Detyrimet nga taksat dhe tarifat familjare në shumën 24,148,970 lekë; 

Detyrimet nga taksat dhe tarifat e bizneseve në shumën 32,725,753 lekë për 274 biznese; 

Në fund të vitit 2021 gjendja e debitorëve për subjektet fizik/juridik dhe familjet është 

56,874,723 lekë vlerë kjo që sjell të ardhura të munguara në buxhetin e Bashkisë Klos. 

Kriteri: Ligji nr. 9920, datë 19.5.2008 “Për Procedurat Tatimore në Republikën e  

Shqipërisë” i ndryshuar, nenet 89,90,91,93. 

Ndikimi: Mungesë të ardhurash në buxhetin e Bashkisë Klos.  

Shkaku: Mos zbatimi efektiv i kërkesave ligjore për arkëtimin e detyrimeve për taksat dhe 

tarifat vendore nga debitorët. 

Rëndësia: E lartë  

Rekomandim: Sektori i të Ardhurave, Pronave Publike, Lejeve dhe Licencave në Bashkinë 

Klos, të marrë masa për nxjerrjen e njoftimit të vlerësimit tatimor për debitorët, duke ndjekur 

të gjitha rrugët për arkëtimin e detyrimeve për taksat dhe tarifat vendore në fund të vitit 2021 

në vlerën: 

- 32,725,753 lekë për 274 biznese; 

- 24,148,970 lekë nga taksat dhe tarifat vendore për familjet; 

a-T’u dërgohen bankave të nivelit të dytë urdhër bllokimet e llogarive bankare. 
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b-Të dërgohet në Drejtorinë Rajonale të Transportit, kërkesa për vendosjen e barrës 

siguruese (për mjetet) dhe në ASHK (për pasuritë e paluajtshme).  

c-Në funksion të mbledhjes së detyrimit të papaguar, Sektori i të Ardhurave, Pronave 

Publike, Lejeve dhe Licencave në Bashkinë Klos, të angazhohet për të verifikuar dhe 

monitoruar në vend aktivitetin tregtar të tatim paguesit, me qëllim konfiskimin në fund të çdo 

dite të një shume jo më pak se 50 % të qarkullimit të realizuar.  

d- Nëse edhe pas njoftimeve zyrtare subjektet, nuk pranojnë të paguajnë detyrimet, nga ana e 

Sektori i të Ardhurave, Pronave Publike, Lejeve dhe Licencave, të merren masa 

administrative apo sekuestro dhe pas marrjes së këtyre masave të bëhet kallëzim penal.  

e- Sektori i të Ardhurave, Pronave Publike, Lejeve dhe Licencave në Bashkinë Klos të 

bashkërendojë punën me QKB, për mos kalimin e subjekteve debitorë me status pasiv ose 

mbyllje dhe lejimin e tyre në debitorë të keq. 

f- Në regjistrat e debitorëve, të evidentohen vlera e detyrimit të pa arkëtuar, statusi i tyre dhe 

hapat e ndërmarra për çdo subjekt në zbatim të ligjit për arkëtimin e debitorëve. 

 

Subjektet që ushtrojnë aktivitet në fushën e hidrokarbureve 

Në territorin e Bashkisë Klos 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 fuqi4 dhe pagesën e detyrimeve për taksat 

dhe tarifat vendore.  
 

Tabela nr.II.9: Përmbledhje mbi subjektet hidrokarbure, pajisja me autorizimin përkatës dhe 

pagesat e taksave dhe tarifave vendore 
Nr.  Subjekti Nipt Autorizime Detyrimet 

vjetore 2021 

(lekë) 

1 S. Co. Sh.P.K L. 30.03.2021-30.03.2026 50,000 

2 A. z-D  L. 24.06.2019-24.06.2024 200,000 

3 F-2015 L. 27.05.2022-26.05.2025 - 

4 M - O  L. 11.02.2021-10.02.2026 22,777 

    272,777 

Burimi: Bashkia Klos, përpunoi grupi i auditimit 

 

Nga informacioni dhe dokumentacioni që bashkia disponon edhe pse subjekti “A. z-D” ka 

marrë autorizimin nuk ka bërë pagesën për vitin 2021, kështu konstatohet se, subjektet që 

ushtrojnë aktivitet pa autorizim me të ketë një efekt financiar me vlerë totale 272,777 lekë e 

ardhur e munguar në buxhetin e Bashkisë Klos.  

 

Nga auditimi konstatohet se, referuar dokumentacionit nga të dhënat në shqyrtimin e 

dosjeve përkatëse të subjekteve, rezulton se ka hapësirë në kohë nga përfundimi i afatit të 

pajisjes me autorizim deri në pajisjen me autorizim të ri për ushtrimin e aktivitetit. Nga 

auditimi i dosjeve fizike të subjekteve u konstatuan disa mungesa të dokumenteve në dosje 

mungonin pjesërisht autorizimet nga Bashkia Klos për ushtrimin e aktivitetit.   

Ushtrimi i aktivitetit nga këto subjekte sipas dokumentacionit që bashkia disponon dhe janë 

të pa pajisur me autorizim, bie në kundërshtim me ligjin nr. 8450, datë 24.2.1999 “Për 

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

                                                           
4Ligji 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. 
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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 “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 115, jepen nga organi i pushtetit vendor për një 

periudhë deri në 5 vjet me të drejtë përsëritjeje”. 

 

Për sa më lart, mban përgjegjësi, Z. I.H., Kryetar; Z. B.D., Drejtor i Drejtorisë së Burimeve 

Njerëzore, Çështjeve Juridike dhe Shërbimeve Financiare dhe Zj. F.K., Përgjegjëse e 

Sektorit të të Ardhurave, Pronave Publike, Lejeve dhe Licencave. 

 

Titulli i gjetjes 4: Mbi pajisjen me autorizim për ushtrimin e aktivitetit të subjekteve që 

tregtojnë lëndë djegëse. 

Situata: Nga informacioni dhe dokumentacioni që bashkia disponon edhe pse subjekti Az-

Distribution ka marrë autorizimin nuk ka bërë pagesën për vitin 2021, kështu, subjektet që 

ushtrojnë aktivitet pa autorizim të kenë një efekt financiar me vlerë totale 272,777 lekë e 

ardhur e munguar në buxhetin e Bashkisë Klos. 

Kriteri: Ligji nr. 8450, datë 24.02.1999 “Për përpunimin, transportimin dhe tregtimin e 

naftës, të gazit dhe nënprodukteve të tyre”, i ndryshuar me ligjin nr. 71/2014 “Për disa shtesa 

dhe ndryshime në ligjin nr. 8450, datë 24.2.1999, “Për përpunimin, transportimin dhe 

tregtimin e naftës, gazit dhe nënprodukteve të tyre”, të ndryshuar, neni 4, neni 15, neni 20. 

VKM nr. 970, datë 02.12.2015, “Për përcaktimin e procedurave dhe të kushteve për dhënien 

e licencave për tregtimin e naftës bruto dhe nënprodukteve të saj”, kreu II, pika 3. 

Ndikimi: Mos pagesa e detyrimeve për autorizimin ka sjellë të ardhura të munguara në 

buxhetin e Bashkisë Klos për vitin 2021 në vlerën 272,777 lekë. 

Shkaku: Mos zbatim i detyrimeve ligjore nga Sektori i të Ardhurave, Pronave Publike, 

Lejeve dhe Licencave për pajisjen me autorizim për ushtrimin e aktivitetit të subjekteve që 

ushtrojnë aktivitet në fushën e tregtimit të lëndëve djegëse. 

Rëndësia: E lartë 

Rekomandim: Sektori i të Ardhurave, Pronave Publike, Lejeve dhe Licencave të marrë 

masa që subjektet “A. z-D”, “S. Co.” SH.P.K, dhe “M - O”, të paguajnë detyrimet ndaj 

Bashkisë Klos me vlerë vjetore 272,777 lekë secili. 

Asetet e dhëna me qira 

Dhënia e aseteve të bashkisë me qira bëhet bazuar në kuadrin ligjor si më poshtë: 

- Kodi Civil i Republikës së Shqipërisë, nenet 826-840; 

- Ligjin nr. 139/2015, “Për Vetëqeverisjen Vendore; 

- 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 VKM nr. 1064, datë 22.12.2010 “Për 

përcaktimin e tarifave në sektorin e pyjeve dhe të kullotave”. 

Dokumentacioni që u analizua për të vlerësuar pagesat e kontratave të qirave të aseteve është: 

                                                           
5Ligji 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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- Rregjistri i aseteve të dhëna me qira; 

- Kontratat e asetevete të dhëna me qira;  

- Dosjet përkatëse të subjekteve që kanë marrë asete me qira; 

- Dokumentacion tjetër i vënë në dispozicion lidhur me monitorimet e kontratave dhe 

likuidimet e pagesave të qirave. 

Bashkia Klos në zbatim të përcaktimeve ligjore në fuqi6 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 mujore deri në 20 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. II.10: Kontatat e lidhura nga Bashkia Klos për dhënien me qira të tokës bujqësore  
Nr Subjekti Kontrata Data Afati në 

vite 

Sipërfaqj

a në ha 

Detyrimi 

Vjetor në 

lekë 

Debitor 

2021 

1 

Sh.T. Nr.2515.prot 05.10.2020-

04.10.2021 Mujor 77.6 m2 69,840 

11,640 

2 “O. T” Sh.A Nr.2280.prot 21.03.2017 10-vite 0.0205 ha 641,865 0 

3 “Vo. Al.” Sh.A Nr.1858.rep 

Nr.287/2.kol 

07.07.2014 10-vite 0.03 ha 69,000 0 

4 “D” SH.P.K Nr.1710.prot 08.09.2016 20-vite 0.925 ha 34,225 0 

5 “A. A.” Nr.7494.prot 

Nr.2081.prot 

01.07.2017 9-vite 300 m2 160,000 0 

6 “M. Sh.” Nr.1285.prot 06.06.2019 10-vite 0.077 ha 385,000 1,386,000 

7 “B.-010” Sh.P.K Nr.1079.prot 11.05.2020 10-vite 0.650 ha 29,250 0 

8 L. T. Nr.3080.prot 20.11.2020 10-vite 1 ha 80,000 80,000 

9 K. E. Nr.248.prot 29.01.2018 10-vite 0.24 ha 70,000 0 

Totali detyrime nga mos pagesa e kontratave të qirave 1,477,640 

Burimi: Bashkia Klos 

 

Nga auditimi i pagesave të 9 kontratave të qirasë, rezulton se 6 subjekte kan paguar 

detyrimin, ndërsa subjekti “S. T.” me kontratë nr. 2515, datë 05.10.2020 për sipërfaqen 77.6 

m2, nuk ka paguar detyrimin për vlerën 11,640 lekë, subjekti “M.S.” me kontratë nr. 1285, 

datë 06.06.2019 për sipërfaqen 0.077 ha, nuk ka paguar detyrimin për vlerën 1,386,000 lekë 

dhe subjekti “L. T.” me kontratë nr. 3080, datë 29.01.2018 për sipërfaqen 1 ha, nuk ka paguar 

detyrimin për vlerën 80,000 lekë. 
 

Nga auditimi konstatohet se, nga pagesat e kontratave të qirave rezulton se qiramarrësit për 

vlerën 1,477,640 lekë nuk kanë paguar detyrimet e kontratës. Detyrimi që subjektet kanë ndaj 

Bashkisë Klos për vitin 2021 në vlerën totale 1,477,640 lekë përbën të ardhura të 

munguara në buxhetin e Bashkisë Klos. 
 

Për sa më lart, mban përgjegjësi, Z. I.H., Kryetar; Z. B.D., Drejtor i Drejtorisë së Burimeve 

Njerëzore, Çështjeve Juridike dhe Shërbimeve Financiare dhe Zj. F.K., Përgjegjëse e 

Sektorit të të Ardhurave, Pronave Publike, Lejeve dhe Licencave. 

 

                                                           
6 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 21.06.2006, ndryshuar me 

VKM nr. 1064, datë 22.12.2010 “Për përcaktimin e tarifave në sektorin e pyjeve dhe të kullotave”. 
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Titulli i gjetjes 5: Të ardhura të munguara nga mos pagesa e detyrimeve për sipërfaqen e 

tokës së marrë me qira. 

Situata: Nga auditimi i pagesave të 9 kontratave të qirasë, rezulton se 6 subjekte kanë paguar 

detyrimin, ndërsa subjekti “Sh. T.” me kontratë nr. 2515, datë 05.10.2020 për sipërfaqen 77.6 

m2, nuk ka paguar detyrimin për vlerën 11,640 lekë, subjekti “M. Sh.” me kontratë nr. 1285, 

datë 06.06.2019 për sipërfaqen 0.077 ha, nuk ka paguar detyrimin për vlerën 1,386,000 lekë 

dhe subjekti “L. T.” me kontratë nr. 3080, datë 29.01.2018 për sipërfaqen 1 ha, nuk ka 

paguar detyrimin për vlerën 80,000 lekë. 

Kriteri: Kodi Civil i Republikës së Shqipërisë, nenet 826-840. 

Ligji 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 VKM nr. 1064, datë 22.12.2010 “Për 

përcaktimin e tarifave në sektorin e pyjeve dhe të kullotave”. 

VKB nr. 80, datë 24/12/2020 “Për miratimin e paketës fiskale, taksave dhe tarifave vendore 

për vitin 2021 në Bashkinë Klos” konfirmuar në Prefekturë me nr. 37/1Prot., datë 

11.01.2021.  

Ndikimi: Mungesë të ardhurash në buxhetin e Bashkisë Klos nga mos arkëtimi i detyrimeve 

nga qiramarrësit në vlerën 1,477,640 lekë.   

Shkaku: Strukturat e Bashkisë Klos nuk kanë qenë efektive në mbledhjen e detyrimeve të 

qirave nga subjektet qiramarrëse si dhe nuk kanë respektuar përcaktimet ligjore për dhënien 

me qira të aseteve të tyre. 

Rëndësia: E lartë 

Rekomandim: Sektori i të Ardhurave, Pronave Publike, Lejeve dhe Licencave të marrin 

masa dhe të ndjekin të gjithë hapat ligjorë për arkëtimin e vlerës 1,477,640 lekë nga 

qiramarrësit që nuk kanë paguar detyrimet për tokën e marrë me qira. 

 

Mbi gjobat e Inspektoratit të Mbrojtjes së Territorit 

Në zbatim të ligjit nr. 9780, datë 16.07.2007 “Për Inspektimin dhe Mbrojtjen e Territorit nga 

ndërtimet e kundërligjshme”, i ndryshuar, neni 3, kontrolli i territorit dhe zbatimi i 

ligjshmërisë dhe i standardeve teknike në fushën e planifikimit dhe zhvillimit të territorit 

kryhet nga: 

a) Inspektorati i Mbrojtjes së Territorit i Njësisë Vendore përkatëse; 

b) Inspektorati Kombëtar i Mbrojtjes së Territorit. 

- 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.7  

- Nga auditimi i dokumentacionit që administron IMTV-ja në Bashkinë Klos u 

konstatua se për vitin 2021 janë mbajtur në total 4 proces verbale për konstatimin e 

kundërvajtjes dhe për 3 nga këto kundërvatje janë dhënë masa për “Pezullim punimesh”, 

“Dënim me gjobë” dhe “Prishje të objekteve të kundërligjshëm”. Vlera totale e gjobave të 

vendosura për vitin 2021 është 3,100,000 lekë. E gjithë kjo vlerë nuk është paguar.  

 

Nga auditimi konstatohet se, për vitin 2021 të ardhurat e munguara nga mos arkëtimi i 

gjobave të vendosura nga IMTV janë në vlerën totale 3,100,000 lekë. 

                                                           
7 Ligji nr. 9780, datë 16.07.2007 “Për Inspektimin dhe Mbrojtjen e Territorit nga ndërtimet e kundërligjshme”, i 

ndryshuar, neni 4. 
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Për sa më lart, mban përgjegjësi, Z. I.H., Kryetar; Z. B.D., Drejtor i Drejtorisë së Burimeve 

Njerëzore, Çështjeve Juridike dhe Shërbimeve Financiare dhe Zj. F.K., Përgjegjëse e 

Sektorit të të Ardhurave, Pronave Publike, Lejeve dhe Licencave. 

 

Titulli i gjetjes 6: Mos pagesë e gjobave të vendosura nga Inspektorati i Mbrojtjes së 

Territorit Bashkia Klos. 

Situata: Nga auditimi i dokumentacionit që administron IMTV-ja në Bashkinë Klos u 

konstatua se për vitin 2021 janë mbajtur në total 4 proces verbale për konstatimin e 

kundërvajtjes dhe për 3 nga këto kundërvatje janë dhënë masa për “Pezullim punimesh”, 

“Dënim me gjobë” dhe “Prishje të objekteve të kundërligjshëm”. Vlera totale e gjobave të 

vendosura për vitin 2021 është 3,100,000 lekë. E gjithë kjo vlerë nuk është paguar. 

Kriteri: Ligji nr. 9780, datë 06.07.2007 “Për Inspektimin dhe Mbrojtjen e Territorit nga 

Ndërtimet e Kundërligjshme” i ndryshuar, neni 5. 

Ligji nr. 10279, datë 20.5.2010 “Për kundërvajtjet administrative”, neni 9, neni 22. 

Ndikimi: Mungesë të ardhurash në buxhetin e Bashkisë Klos nga mos pagesa e gjobave të 

vendosura nga IMTV. 

Shkaku: Mos zbatim i legjislacionit nga IMTV për ndjekjen e hapave ligjorë për të bërë të 

mundur arkëtimin e gjobave.  

Rëndësia: E lartë 

Rekomandimi: Sektori i të Ardhurave, Pronave Publike, Lejeve dhe Licencave në 

bashkëpunim me Drejtorinë Juridike të ndjekin me përpikmëri procedurat gjyqësore që kanë 

ndërmarrë kundër kundërvajtësve që nuk kanë paguar në mënyrë vullnetare gjobat e 

vendosura nga IMTV për vlerën totale 3,100,000 lekë. Gjithashtu, IMTV të ndjekë me 

vëmendje të gjitha rastet që nuk e paguajnë gjobën brenda afatit duke i dërguar menjëherë në 

gjykatë për të nxjerrë titullin ekzekutiv si dhe të llogarisë kamatëvonesën përkatëse referuar 

kuadrit ligjor në fuqi.  

 

2.3. Auditim mbi vlerësimin e raportimit financiar, për të arritur në opinionin në se 

pasqyrat financiare për vitin 2021, japin një paraqitje të vërtetë e të drejtë të pozicionit 

financiar, performancës financiare dhe fluksit të parasë, bazuar në kuadrin rregullator 

në fuqi. 

2.3.1. Plotësia dhe saktësia në pasqyrimin e përmbajtjes së ngjarjeve ekonomike. 

2.3.2. Plotësia e shënimeve në pasqyrat financiare për të dhënë një pamje të përgjithshme të 

pozicionitfinanciar, performancës financiare dhe fluksit të parasë të njësisë. 

2.3.3. Opinioni mbi pasqyrat financiare. 

Nga shqyrtimi i dokumentacionit mbi vlerësimin e raportimit financiar konstatohet që: 
 

 Baza ligjore për mbajtjen e kontabilitetit dhe hartimin e pasqyrave financiare është: 

Për vitin 2021 nga njësia shpenzuese “Aparati i Bashkisë Klos” për  hartimin e pasqyrave 

financiare dhe përgatitjen e llogarive vjetore është mbështetur në ligjin 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 me Udhëzimin 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 Mat për vitin ushtrimor 2021 me shkresë përcjellëse nr. 838 prot., datë 31.03.2022. 



44 
 

 

Në cilësinë e Nëpunësit Autorizues është Kryetari i Bashkisë Klos dhe në cilësinë e 

Nëpunësit Zbatues është Përgjegjësi i Financës. 
 

 Rakordimi i pasqyrave financiare me thesarin dhe bankat e nivelit të dytë si dhe me 

treguesit e realizimit të buxhetit.  
Për vitin 2021 nga verifikimi për çdo muaj i ditarit kontabël të bankës sipas natyrës për 

shpenzimet e klasës 6 dhe klasës 2 me akt rakordimin e thesarit mbi bazë ekstrakte banke 

(dokumenti i nxjerrjes së llogarisë nga thesari për çdo muaj) për shumat për çdo llogari dhe 

në total mujor e vjetor rezultoi se nuk ka diferenca. Për këtë janë përdorur ditari i bankës i 

mbajtur sipas natyrës për autorizimet buxhetore (çeljet) dhe përdorimi fondeve sipas llojit të 

shpenzimeve. 
 

 Mënyra e mbajtjes së kontabilitetit dhe dokumentacionit bazë e justifikues si dhe 

sigurimi i informacionit kontabël, përgatitjen e llogarive për vlerësimin e gjendjes 

pasurore, financiare dhe rezultatit. 
 

Për tu siguruar nëse, regjistrimet kontabël janë kryer në përputhshmëri ligjore dhe  me saktësi 

u kryen testime në regjistrimet në ditarët kontabël në lidhje me: 

 - mbështetjen në dokumente justifikuese, të verifikuara përsa i përket vlefshmërisë për t'u 

pranuar në kontabilitet (vlerësimi kontabël); 

-  mos ndryshueshmëria e regjistrimeve tashmë të kryera dhe e mbartësve të tyre;  

- tërësinë e regjistrimeve në mënyrë kronologjike dhe sistematike deri në mbyllje të të 

ushtrimit vjetor.  

Nëse informacioni kontabël mundëson, në të gjithë ciklin e tij, kontrollin rrjedhës dhe të 

mëvonshëm nëpërmjet: 

- shqyrtimit të vlefshmërisë së një regjistrimi fillestar duke e krahasuar me dokumentin bazë 

justifikues; 

- kontrollit të vlefshmërisë të një regjistrimi të kryer me anë të një dokumenti duke e 

krahasuar këtë dokument me dokumentet bazë justifikuese mbi të cilat është përgatitur; 

- 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” 

- 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 dhe janë mbajtur partitarët 

për llogaritë kreditore e debitore etj.  

- 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, 
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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. 

Konkluzion:Nuk është mbajtur libri i madh apo libri centrilizator për evidentimin e 

veprimeve kontabël të kryera , duke kaluar nga ditarët në fletë-kontabilizimet apo kartelat 

kontabël deri në bilancin vërtetues rezultuar nga prerja e artikujve kontabël.Gjithashtu nuk 

është mbajtur libri i veprimeve të ndryshme për evidentimin e sistemimeve të ndryshme në 

kartelat kontabël. Këto libra kontabël janë  bartës të informacionit të regjistruar në mënyrë 

kronologjike dhe sistematike të efekteve të veprimeve të kryera, të marra nga dokumentat 

vërtetuese. 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 II “Parimet dhe rregullat e organizimit dhe të 

mbajtjes së kontabilitetit publik në njësitë e qeverisjes së përgjithshme” pika 2.2 

“Dokumentet kontabël që përdoren në sektorin publik”, ku ndër të tjera theksohet se: “.... 

Libra kontabiliteti, ditarë kontabiliteti, si dhe pasqyra financiare, që janë mbartës ose 

përmbledhës të regjistrimeve të kryera në kontabilitet.- Dokumente të tjera kontabiliteti, ku 

përfshihet çdo mbartës tjetër i informacionit kontabël dhe që nuk klasifikohet në asnjë nga 

grupet e mësipërme”Kreu III, pika 3.2 “Procedurat e mbylljes së llogarive vjetore të njësive 

të qeverisjes së përgjithshme” në të cilën përcaktohet: Mbyllja e llogarive vjetore nga ana e 

njësive të qeverisjes së përgjithshme ёshtё njё proces i domosdoshëm, i cili duhet të bëhet 

përpara përgatitjes së pasqyrave financiare vjetore, duke ndjekur rradhёn kronologjike si mё 

poshtë vijon: Nënpika 43. Fillimisht, njёsitё e qeverisjes sё pёrgjithshme (në varёsi të 

mënyrës së mbajtjes së kontabilitetit) përgatisin dokumentin pёrmbledhёs tё transaksioneve 

dhe veprimeve qё rezultojnё nga mbajtja e kontabilitetit nё ditarët pёrkatёs kronologjik, gjatё 

periudhёs ushtrimore vjetore. Nënpika 44. Këto njësi, nё fillim tё vitit ushtrimor, duhet të 

saktësojnё pozicionin e çeljes sё llogarive nga viti i mёparshёm dhe të realizojnё 

transaksionin e transferimit tё tepricës së llogarisë 85 “Rezultat i veprimtarisë ushtrimore” 

në llogarinë 12 “Rezultat i mbartur”. Nënpika 45. Pas verifikimit paraprak tё pozicionit tё 

llogarive, tё cilat duhet tё jenё tё balancuara, hartuesi i pasqyrave financiare duhet të 

realizojë veprimet e mbylljes sё llogarive, deri nё pozicionin pёrfundimtar tё tyre, pёr 

periudhёn ushtrimore qё raportohet. 

 

Titulli gjetjes 1:  Mbi mbajtjen e librave kontabël për evidentimin e veprimeve kontabël  
 

Situata: 

Sektori i Financës  në procedurën e  kontabilitetit nuk ka mbajtur librin e madh apo 

librin  centralizator për evidentimin e veprimeve kontabël të kryera, duke kaluar 

nga ditarët në fletë-kontabilizimet apo kartelat kontabël deri në bilancin vërtetues 

rezultuar nga prerja e artikujve kontabël. Gjithashtu nuk është mbajtur libri i 

veprimeve të ndryshme për evidentimin e sistemimeve të ndryshme në kartelat 

kontabël. Këto libra kontabël janë bartës të informacionit të regjistruar në mënyrë 

kronologjike dhe sistematike të efekteve të veprimeve të kryera, të marra nga 

dokumentet vërtetuese, çka tregon se veprimet me llogaritë nuk kanë ndjekur 

rrjedhën logjike kontabël për nxjerrjen e bilancit.  

Kriteri: 

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 II “Parimet dhe rregullat e 
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organizimit dhe të mbajtjes së kontabilitetit publik në njësitë e qeverisjes së 

përgjithshme” i ndryshuar, pika 2.2 “Dokumentet kontabël që përdoren në sektorin 

publik” Kreu III, pika 3.2, nënpikat 43,44,45. 

Impakti: 

Pasktësi në nxjerrjen e gjendjeve dhe pozicionimi i llogarive të bilancit. 

Shkaku: 

Nga Sektori i Financës nuk eshtë kryer procedurë e plotë në mbajtjen e 

kontabilitetit dhe të gjithë librave kontabël që të evidentojnë në cdo fazë këtë 

procedurë. 

Rëndësia:I lartë 
 

Për këtë rekomandojmë: 

 Sektori i Financës të marrë masa, që në mbajtjen e kontabilitetit dhe hartimin e pasqyrave 

financiare, të zbatojë parimet e kontabilitetit në procedurat e përgatitjes së pasqyrave 

financiare, duke ndjekur fazat në mënyrë logjike, që nga mbajtja e dokumentave përmbledhës 

tё transaksioneve dhe veprimeve, qё rezultojnё nga mbajtja e kontabilitetit në ditarët përkatës 

kronologjik, saktësimin e pozicionit të çeljes sё llogarive nga viti i mëparshëm dhe pas 

verifikimit paraprak tё pozicionit tё llogarive, ta cilat duhet tё jenё tё balancuara dhe në 

përputhje me funksionin e tyre. Në fund të kryejë saktë veprimet e mbylljes sё llogarive, deri 

nё pozicionin përfundimtar tё tyre, duke i evidentuar në librin e madh apo centralizator dhe 

në librin e veprimeve të ndryshme sistemimet me të gjitha të dhënat të kryera në llogaritë e 

ndryshme sipas rastit. 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 financiare 

të Bashkisë për aktivitetin ekonomiko - financiar 01.01.2021 deri më datën 31.12.2021. 

Pasqyrat financiare janë përgatitur nga Sektori i Financës.  

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; 
 

Totali i Aktivit për vitin 2021 është në vlerën 2,074,875,471 lekë dhe për vitin 2020 është 

2,060,495,464 lekë, i paraqitur në formatin 1 dhe i zbërthyer në llogari si më poshtë: 

 

            Formati nr.1                 Aktivi i Bilancit 2021                                    Në lekë 

Nr. Referenca e    Ushtrimi i Ushtrimi 

Reshti Llogarive E M E R T I M I  Mbyllur Paraardhes 

1 A A K T I V E T  2,074,875,471 2,060,495,464 

2   I.Aktivet Afat shkurtra 327,564,831 345,218,718 

3   1.Mjete monetare dhe ekuivalent  te tyre 68,149,316 70,994,637 

4 531 Mjrete monetare në Arkë     

5 512,56 Mjete monetare në Bankë     

6 520 Disponibilitete në Thesar 68,149,316 70,659,837 

7 50 Letra me vlerë     

8 532 Vlera të tjera   334,800 

9 54 Akreditiva dhe paradhenie     

10 59 Provigjone zhvlersimi letra me vlere (-)     

11   2.Gjendje Inventari qarkullues 30,527,145 32,318,800 

12 31 Materiale 2,526,120 2,246,264 

13 32 Inventar i imet 28,001,025 30,072,536 

14 33 Prodhim në proces     

15 34 Produkte     

16 35 Mallra     

17 36 Kafshë në rritje e majmëri     

18 37 Gjendje të pa mbritura, ose pranë  të tretëve     

19 38 Diferenca nga cmimet e magazinimit     

20 39 Provigjone për zhvlerësimin  e inventarit (-)     

21   3.Llogari të Arketushme 176,127,633 172,389,699 

22 411 Kliente e llogari të ngjashme     
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23 423,429 Personeli, paradhenie, deficite, gjoba     

24 431 Tatim e Taksa     

25 432 Tatime, mbledhur për llogari pushtetit lokal      

26 433 Fatkeqsi natyrore që mbulohen nga shteti     

27 435 Sigurime Shoqerore     

28 436 Sigurime Shendetsore     

29 437,438, Organizma të tjerë shtetërore     

30 44 Institucione të tjera publike     

31 465 Efekte për tu arkëtuar nga shitja e letrave me vlerë     

32 468 Debitore të ndryshem 156,471,497 139,651,724 

33 4342 Operacione me shtetin (Të drejta) 19,656,136 32,737,975 

34 45 Mardhenie midis institucioneve apo njesive  ekonomike     

35 49 Shuma të parashikuara për xhvleresim(-)     

36   4.Te tjera aktive afatshkurtra 52,760,737 69,515,582 

37 409 Parapagime     

38 473 Llogari e pritjes të mardhenieve me thesarin     

39 477 Diferenca konvertimi aktive     

40 481 Shpenzime për t'u shperndare në disa ushtrime     

41 486 Shpenzime të periudhave të ardhshme 52,760,737 69,515,582 

42   II.Aktivet Afat gjata 1,747,310,640 1,715,276,746 

43 20 1.Aktive Afatgjata jo materiale  45,732,902 45,234,902 

44 201 Prime të emisionit dhe Rimbursimit të huave     

45 202 Studime dhe kërkime 45,732,902 45,234,902 

46 203 Koncesione,Patenta,Licenca e të ngjashme     

47 21 2.Aktive Afatgjata materiale  1,516,422,203 1,535,319,781 

48 210 Toka, Troje, Terene 999,520 999,520 

49 211 Pyje, Plantacione     

50 212 Ndërtesa e Konstruksione 430,386,954 431,533,820 

51 213 Rrugë, rrjete, vepra ujore 1,045,071,584 1,061,518,205 

52 214 Iinstalime teknike, makineri e paisje 5,445,848 6,089,246 

53 215 Mjete Transporti 17,419,821 16,587,894 

54 216 Rezerva Shteterore     

55 217 Kafshe pune e prodhimi     

56 218 Inventar ekonomik 14,850,774 15,319,062 

57 24 Aktive afatgjata te demtuara 601,787 1,529,300 

58 28 Caktime të Aktiveve Afatgjata 1,645,916 1,742,734 

59 25-26 3.Aktive Afatgjata Financiare 0 0 

60 25 Huadhenie e Nënhuadhenie     

61 26 Pjesmarrje në kapitalin e vet     

62   4.Investime 185,155,535 134,722,063 

63 230 Për Aktive Afatgjata jo materiale      

64 231 Për Aktive Afatgjata materiale  185,155,535 134,722,063 

 
 

 

2.31. AKTIVE AFATSHKURTRA. 
 

Klasa 5 “Mjete monetare dhe ekuivalentet e tyre” në mbyllje të vitit 2020 është në vlerën 

70,994,637 lekë dhe në mbyllje të vitit 2021 është në vlerën 68,149,316 lekë, të cilat 

rakordojnë me rubrikën V “Teprica ne fillim   të vitit ushtrimor” dhe  rubrikën VI “ Teprica e 

Likuiditeteve  në fund të 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 70,659,837 lekë dhe në mbyllje të vitit 2021 është në vlerën 68,149,316 lekë, 

gjendje të cilat rakordojnë me realizimin në fakt të fondeve sipas akt-rakordimit me Degën e 

Thesarit, ku lëvizjet e  këtyre disponibiliteteve paraqiten me formatin nr.5 “Pasqyrë e lëvizjes 

në cash viti 2021” të pasqyrave financiare.  
 

 

Në klasën 3 “Gjendja e inventarit qarkullues” të aktiveve qarkulluese paraqiten në 

mbyllje të vitit 2020 në vlerën 32,318,800 lekë dhe në mbyllje të vitit 2021 në vlerën 

30,527,145 lekë, ku diferenca e tyre në ulje në vlerën prej 1,791,655 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: 
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- Gjendja e llogarisë 31 “Materiale” paraqitet në mbyllje të vitit 2020 në vlerën 2,246,264 

lekë dhe në mbyllje të vitit ushtrimor 2021 në vlerën 2,526,120 lekë, me një diferencë në 

rritje për vitin ushtrimor prej 279,856 lekë, e cila përfaqëson shtim të gjendjes së mallrave në 

magazinë gjatë vitit 2021. Kjo llogari është e analizuar për gjendjen datë 31.12.2021 në 

shumën 2,526,120 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 

30,072,536 lekë dhe në mbyllje të vitit ushtrimor 2021 në vlerën 28,001,025 lekë me një 

diferencë në ulje për vitin ushtrimor prej 2,071,511 lekë, e cila përfaqëson ulje të inventarit të 

imët  për vitin 2021 nga dalja jashtë përdorimi.  
 

Klasa 4 “Llogari të arkëtueshme” paraqiten në mbyllje të vitit 2020 në vlerën 172,389,699 

lekë dhe në mbyllje të bilancit të vitit 2021  në vlerën 176,127,633 lekë, ku kemi shtim duke 

e  krahasuar me vitin paraardhës, i cili ka ardhur si rezultat i rritjes se debitorëve 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 139,651,724 lekë dhe në 

mbyllje të vitit ushtrimor 2021 paraqitet në vlerën 156,471,497 lekë. Vlera e debitorëve në 

vitin 2021 në krahasim me vitin 2020 ka pësuar një rritje prej 16,819,773 lekë, e cila ka 

ardhur nga rritja e debitorëve të taksave dhe tarifave vendore, debitorët  nga mospagesa e 

faturave të ujsjellësit si dhe  nga vlera e gjobave të vendosura nga IMT-së të pa arkëtuara. 

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 IMT Gjoba nga IMT 0 3,600,000   3,600,000 

2 Debitore nga tatim taksat Tatim taksa  123,538,727 13,581,460 2,866,983 134,253,204 

3 Debitore kopshti Lista  160,940 199,920 110,940 249,920 

4 Debitore ujesjellesi Ujesjellesi 15,952,057 4,026,509 1,610,193 18,368,373 

      139,651,724 21,407,889 4,588,116 156,471,497 
 

 

- 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 19,656,136 lekë,  e cila rakordon për vlerën  

19,656,136 lekë me shumën e gjendjeve të llogarive të detyrimeve afatshkurtra në pasiv të 

bilancit, e cila përbëhet nga shuma e : llog.401-408 “Furnitorë e llogari të lidhura me to” për 

vlerën 6,976,099 lekë, llog.42 “Detyrime ndaj personelit” për vlerën 9,205,246 lekë, llog.431 

“Detyrime ndaj shtetit për tatim taksa” për vlerën 491,048 lekë, llog.435 “Sigurime 

shoqërore” për vlerën 2,625,269 lekë, llog.436 “Sigurime shëndetësore” për vlerën 358,474 

lekë.  
 

 

Klasa 4 “Të tjera aktive afatshkurtra” e cila përbëhet nga : 

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

vitit 2020 në vlerën 69,515,582 lekë dhe në  mbyllje të vitit 2021 në vlerën 52,760,737 lekë.  
 

 

2.3.2 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: 
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- 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 t’u siguruar që subjekti: 

- Proçedon për regjistrimin dhe vlerësimin e aktiveve të saj të qëndrueshme sipas rregullave 

kontabël përgjithësisht të pranuara; 

- Përdor referencat ose teknikat më të përshtatshme për natyrën e pasurisë (çmimi i tregut, 

tabelat e publikuara, treguesit specifike, etj.); 

- Ka ruajtur të njëjtat rregulla vlerësimi nga një inventar në tjetrin. 
 

Në formatin nr. 1 “Aktivet Afatgjata” në aktiv të bilancit  paraqiten  në vlerën neto, duke 

zbritur investimet (gjendjen e llog 231 “Investime”). Gjendja në total paraqitet në mbyllje të 

vitit 2020 në vlerën 1,715,276,746 lekë dhe në mbyllje të vitit 2021 në vlerën 1,747,310,640 

lekë. Ndërsa sipas Formatit 7/b “Gjendja dhe ndryshimet e aktiveve afatgjata (kosto 

historike)” paraqiten në mbyllje të vitit 2020 në vlerën 2,090,816,328 lekë dhe në mbyllje të 

vitit 2021 në vlerën 2,150,883,828 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 45,234,902 dhe në mbyllje të vitit 2021 në 

vlerën 45,732,902 lekë, diferenca është vlera e shtuar e dy projekteve të blera. Ndërsa sipas 

Formatit 7/b “Gjendja dhe ndryshimet e aktiveve afatgjata (kosto historike)” gjendja 

paraqitet në mbyllje të vitit 2020 në vlerën 45,234,902 lekë dhe në mbyllje të vitit 2021 në 

vlerën prej 45,732,902 lekë, ku diferenca në rritje prej 498,000 lekë  i përket 1 projekti të 

shtuar gjatë vitit 2021. Sipas të dhënave kontabël, kjo llogari është e analizuar si vijon.  
 

Inventari i llogarise 202 "Studime dhe kerkime" 
Nr. 

Emertimi 

Gjendja 

31.12.2020 

Gjendja 

date  

31.12.2021 

 Nr. 

Emertimi 

Gjendja 

31.12.2020 

Shtesa  

2021 

Gjendja 

date  

31.12.2021 
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1 Projekt Rruga Bel - Unjate 585,400 585,400  26 Studime projektimi Kanali  Xibër - Hane 297,500 0 297,500 

2 Projekt Shkolla 9 - vjeçare Klos 661,000 661,000  27 Stud projekt rrug. Autom. Fshati Guri Bardhë 244,080 0 244,080 

3 Projekti"Sistemim aslf.rruge e sheshe Q.Klos" (I plote) 3,669,600 3,669,600  28 Projektim  ujesjellesi  Kurqel 392,000 0 392,000 

4 Projekti"Sistemim aslf.rruge Ne fshatin Dars"  733,374 733,374  29 Stud proj. rruge Pepaj - Kadillari 190,000 0 190,000 
5 Projekti I rruges "Klos-Bel-Unjate" 1,399,920 1,399,920  30 Projekt "Ujesjellesi Gurre e Vogel- Rripe" 5,600,000 0 5,600,000 

6 Harta per rregjistrim pasurie pyjore 179,371 179,371  31 Projekt "Rruga Petralbe - Kala" pj eI dt.6.8.2019 588,600 0 588,600 

7 Projekt "Muzeu I Bashkise" 1,004,700 1,004,700  32 Projekti "Ura metalike Klos" 343,317 0 343,317 

8 Projekt "Sist.asfalt.rruga Halili-Pazari I Vjeter" 1,134,720 1,134,720  33 Projekti "Rruga Xiber-Murrize" 539,518 0 539,518 
9 Projekt "Sist.asfalt.rruga Pleshe-Ceruje" 756,480 756,480  34 Projekti "Rikualifikim urban Kodra e Pleshes" 245,200 0 245,200 

10 Projekt "Sist.asfalt.rruga Ceruje-Patin" 886,500 886,500  35 Projekti "Ndertim lulishte  ne qytetin Klos" 215,810 0 215,810 

11  "Ndert kana vadi X.Hane-Klos;Fullqet-Klos;Rripe-Gurre-
Klos;Kurdari" 4,439,737 4,439,737 

 36 "KUZ Lagj Shinjata-Verbar fsh Bejne,Shk mes 
Suç,Q. Fshat"    1,569,551 0 1,569,551 

12 Projekt "Rikonstruksion urban I Qytetit Klos" 2,364,000 2,364,000  37   "Ujesjell Lugin Klosit-Lagjja Dalti - Ura e Deges 686,686 0 686,686 

13 Projekt "Rikonstr. Urban lagjija Vesmali-Dakuci" 3,546,000 3,546,000  38 Projekti  "Ujesjellsi I Perrojit te Lopes" 882,885 0 882,885 

14 Projekt "Qendra kulturore Klos" 1,512,960 1,512,960  39 Projekti "Ndertim Amfiteatri" 196,200 0 196,200 

15 Projekt "Ndertim Tregu Qyteti Klos" 1,122,900 1,122,900  40 Projekti  "Ndertim dige  liqenit teBalgjajt" 392,367 0 392,367 

16 Projekt "Ndertim Ministadiumi" 992,880 992,880  41  "Rik.Kanal vadit Ceruje,Rripe, Fshat,Gurr  Madh 1,863,866 0 1,863,866 
17 Studime projektime rruge X.Hane-Dishaj 702,000 702,000  42 Projekti “Mrojtje lumore  Urë – Urë” 1,800,000 0 1,800,000 

18 Stud projekt ndertes shkoll C.U Shkall;X.Hane;L.Muçaj 492,000 492,000  43 Projekti “Ndertim I kulles se sahatit” 552,000 0 552,000 

19 Studime projektime Ndertese Shendetsore 396,000 396,000  44 Projekti “Ndertimi I sifonit Mishter” 720,000 0 720,000 

20 Proj- Stud Hidrologj. per burimin Shkembi I Rripes Kurdari 48,900 48,900  45 Projekti “Sifoni  PDV    KL/UB 437” 252,000 0 252,000 
21 Proj- Stud Hidrologj. per burimin Liqeni I Zi Kurdari 48,900 48,900  46 Pr.“Rruga (segmenti  Unaza deri tek kryqezimi”) 276,000 0 276,000 

22 Proj- Stud Hidrologj. per burimin Gurrat e dishes Kete 48,888 48,888  47 Hartim Projek KUZ ne fshatin Kurdari (Hurdhe) 296,581 0 296,581 

23 Proj- Stud Hidrologj. per burim Gurrat e Gurit  Bardhe 48,911 48,911  48 Hartim Projekti  "Gurrat e Gurit te Bardhe" 96,000 0 96,000 

24 Projekt  "Rikonsrk.i salles se keshillit" 117,600 117,600  49 Stud Projek Ndert Ura B-A mbi Lumin Mat, Dom,   498,000 498,000 

25 Studim hidrologj Gurit te Bardhe dhe Perrojit te Lopes 102,000 102,000   Totali 45,234,902 498,000 45,732,902 
 

 

 

 

Konkluzion: Nga analiza  e gjendjes llogarisë 202 “Studime dhe Kërkime” në fund të vitit 

2021 , prej 45,732,902 lekë  që i përgjigjet vlerës së 49 projekteve, ku 1 projekt në vlerën 

498,000 lekë është projekt i vitit 2021, 10 projekte në vlerën 9,669,382 lekë i përkasin 

investimeve në proces të filluara që nga vitet 2020, ndërsa  për vlerën e mbetur në fund të 

vitit 2021 prej 35,565,520 lekë e aktiveve afatgjata jo materiale  për 38 projekt-studime për 

investime të pa kryera nuk është llogaritur amortizim në masën 15% të vlerës së mbetur, 

ndërkohë që këtyre projekt-studimeve, duke mos gjetur zbatim në vitin e hartimit u ka kaluar 

koherenca. Për këtë vlerë ekziston inventar kontabël, por nuk ka inventar fizik. Kjo 

procedurë e ndjekur është në kundërshtim me Udhëzimin e MFE nr. 8, datë 9.3.2018 “Për 

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

qeverisjes së përgjithshme” Kreu III. “Procedurat për përgatitjen, paraqitjen dhe 

konsolidimin e pasqyrave financiare në njësitë e Qeverisjes së Përgjithshme”, pika 36 i cili 

përcakton se: “Për aktivet afatgjata jo materialë, amortizimi të llogaritet me metodën lineare 

me normë amortizimi 15%” 

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” 

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: 
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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 2:  Mbi kontabilizimet e aktiveve jo materiale në llogarinë 202“Studime dhe 

Kërkime”në aktiv të bilancit dhe mos llogaritja e amortizimit për to.  
 

Situata: 

Nga analiza  e gjendjes llogarisë 202 “Studime dhe Kërkime” në fund të vitit 2021 

prej 45,732,902 lekë, që i përgjigjet vlerës së 49 projekteve, ku 1 projekt në vlerën 

498,000 lekë është projekt i vitit 2021, 10 projekte në vlerën 9,669,382 lekë i 

përkasin investimeve në proces të filluara që nga vitet 2020, ndërsa  për vlerën e 

mbetur në fund të vitit 2021 prej 35,565,520 lekë e aktiveve afatgjata jo materiale  

për 38 projekt-studime për investime të pa kryera nuk është llogaritur amortizim në 

masën 15% të vlerës së mbetur, ndërkohë që këtyre projekt-studimeve, duke mos 

gjetur zbatim në vitin e hartimit u ka kaluar koherenca. Për këtë vlerë ekziston 

inventar kontabël, por nuk ka inventar fizik. 

Kriteri: 

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”pika16/b.d, Kreu III. 

“Procedurat për përgatitjen, paraqitjen dhe konsolidimin e pasqyrave financiare në 

njësitë e Qeverisjes së Përgjithshme”,pika 36, 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 Sektori i Financës dhe Tatim-Taksave nuk janë marrë masat e nevojshme  për 

saktësimin në kontabilitet të operacioneve të funksionimit në lidhje me procesin e 

kapitalizmit të aktiveve. Gjithashtu nuk janë kryer veprimet e llogaritjes së 

amortizimit për aktivet afatgjatajo materiale dhe të kryerjes së veprimeve kontabël 

përkatëse. 
 

Rëndësia: I lartë 
 

Për këtë rekomandojmë: 
Sektori i Financës në Bashkinë Klos të kryejë kontabilizimet kontabilitet për 

shpërndarjen e vlerës të 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 llogaritë përkatëse të klasës 21 për vlerat e 

mbetura korresponduese, në mënyrë që aktivet sipas llojit të paraqiten në vlerë të 

plotë. Gjithashtu të bëjë korrektimet e duhura për llogaritjen e amortizimit të tyre 

dhe të bëjë sistemimet e kontabël përkatëse. 
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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 1,516,422,203 lekë. Ndërsa sipas Formatit 7/b 

“Gjendja dhe ndryshimet e aktiveve afatgjata (kosto historike)” paraqiten në mbyllje të vitit 

2021 në vlerën 2,150,883,830 lekë. Kjo llogari sintetike e analizuar paraqitet në llogaritë e 

mëposhtme:  
 

- Gjendja e llog. 210 “Toka, Troje, Terrene” paraqitet me vlerë neto si në mbyllje të vitit 

2020 ne vlerën prej 999,520 dhe në mbyllje të vitit 2021 në shumën totale prej 999,520 lekë. 

Ndërsa sipas Formatit 7/b “Gjendja dhe ndryshimet e aktiveve afatgjata (kosto historike)”  në 

mbyllje të vitit 2020 paraqiten nëvlerën prej 999,520  dhe në mbyllje të vitit 2021 në të 

njëjtën vlerë prej 999,520 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 
 

Nr. 

Emertimi i Aktivit 

Gjendja date 

31.12.2020  

Shtesa viti 

2021 

Gjendja 

31.12.2021 

1 Trualli i zyrave te Bashkise Klos 684,960 0 684,960 

2 Trualli i stacionit te pompimit Klos-Katund (62 m2) 19,840 0 19,840 

3 Trualli i stacionit te pompimit Shengjun (269m2 ) 94,720 0 94,720 

4 Siperfaqja e truallit te pallatit (625 m2) 200,000 0 200,000 

 TOTALI 999,520 0 999,520 
 

 

- Gjendja e Llogarisë 212 “Ndërtesa Konstruksione” paraqitet në vlerë neto në mbyllje të 

vitit 2020 në vlerën 431,533,820 lekë dhe në mbyllje të vitit 2021 në vlerën 430,386,954 

lekë. Ndërsa sipas  Formatit nr.7/B “Gjendja dhe ndryshimet e  aktiveve afatgjata ( kosto 

historike)” paraqiten në mbyllje të vitit 2020 në vlerën 552,696,023 lekë dhe në mbyllje të 

vitit 2021  paraqitet në vlerën 573,419,951 lekë. Pra kemi rritje në vlerën 20,723,928 leke, që 

përbëjnë shtesa me pagesë nga rritja e AAGJM si rikonstruksione shkollash, ambiente të 

mjediseve turistike, etj. Analiza e gjendjes së kësaj llogarie dhe ndryshimet nga viti 2020 në 

vitin 2021 paraqiten në tabelën e mëposhtme: 
 

Inventari  kontabel i llogarise 212 "Ndertesa " (kosto historike)me 31.12.2021 
 

Nr

. Emertimi i aktivit 

Gjendja 

31.12.2020 

Shtesa 

viti 2021 

Gjendja 

31.12.2021 

Nr. 

Emertimi i aktivit 

Gjendja 

31.12.2020 

Shtesa viti 

2021 

Gjendja 

31.12.2021 

1 Zyrat e Bashkise Klos 26,804,315 0 26,804,315 54 Rikonstruksion Xhamia Fullqet  1,389,720 0 1,389,720 

2 Ish N.F.P 4,558,774 0 4,558,774 55 Ndertim simboli historik "Lapidare", ne fshatin Suç 0 471,060 471,060 

3 Rikonstruksion Ish N.F.P 30,241 2,684,989 2,715,230 56 Ndertim I Muzeut Historik-Kulturor te Klosit 0 15,170,759 15,170,759 

4 Ndertes ish shkol vjeter adoptu per zyr Komun, Xiber 4,206,051 0 4,206,051    Shuma   1,389,720 15,641,819 17,031,539 

5 Zyrat e Nj.A. Suç 1,077,249 0 1,077,249 57 Skulptura e Budit 300,000 0 300,000 

6 Zyra e NJ.A. Kurdari 7,115,920 0 7,115,920 58 Skulptura e Skenderbeut 300,000 0 300,000 

7 Zyrat  e  Komunes Gurre 6,268,716 0 6,268,716 59 Memoriali "Zonja Çurre" 283,200 0 283,200 

 Shuma  50,061,266 2,684,989 52,746,255 60 Memoriali "17 Martiret" 283,200 0 283,200 

8 Ndertesa e shkolles se mesme Klos 2,202,474 0 2,202,474 61 Rikonstruksion Shtepia "Pjeter Budi",  0 525,600 525,600 

9 Ndertesa e shkolles 9-vjeçare Klos 66,877,256 0 66,877,256    Shuma   1,166,400 525,600 1,692,000 

10 Ndertesa e shkolles 9-vjeçare Unjate 7,022,783 0 7,022,783 62 Mbjellje pemesh 418,800 0 418,800 

11 Ndertesa e shkolles fillore fshati Fshat 2,372,605 0 2,372,605 63 Mbjellje pemesh 399,600 0 399,600 

12 Ndertesa e shkolles Plani I Bardhe 5,140,608 0 5,140,608 64 Vendosje stolash ne Qytetin Klos 126,000 0 126,000 

13 Ndertesa e shkolles9-vjeçareBejne 63,369,382 0 63,369,382 65 Mbjellje pemesh (Peme dekori ;Blin) 99,000 0 99,000 

14 Ndertesa e shkolles fillore Shengjun 887,260 0 887,260     T O T A L I   212 1,043,400 0 1,043,400 

15 Ndertesa e shkolles 9-vjeçare Ceruje 60,000 0 60,000 66 Rrethimi I kopshtit Klos 167,760 0 167,760 

16 Ndertesa e shkolles 9-vjeçare  Patin 8,249,250 0 8,249,250    Shuma   167,760 0 167,760 

17 Ndertesa e shkolles 9-vjeçare fshati Pleshe 4,875,913 0 4,875,913 67 Ndertim i ambjenteve stadiumi Klos 1,945,645 0 1,945,645 

18 Ndertesa e shkolles Bershi 2,966,789 0 2,966,789 68 Fushe Volejbolli e basketbolli Shk.Klos 168,207 0 168,207 

19 Ndertesa e shkolles Klos -Katund 3,530,023 0 3,530,023 69 Fushe Volejbolli e basketbolli Shk.Unjate 220,254 0 220,254 

20 Kopshti i ri Klos 32,330,108 0 32,330,108 70 Fushe Volejbolli e basketbolli Shk.Xiber 160,955 0 160,955 

21 Ndertesa e shkolles 9-vjeçare fshati Fullqet 14,739,757 0 14,739,757 71 Fushe Volejbolli e basketbolli Kurdari 165,648 0 165,648 

22 Ndertim muri ndares shkolla Klos 453,505 0 453,505 72 Kalçeto  Kurdari 358,505 0 358,505 

23 Shkolla 9 vjeçare  Ketë ndertese nje kateshe 580,995 0 580,995 73 Fushe Volejbolli e basketbolli G.Madhe 160,102 0 160,102 

24 Shkolla fillore Dishaj Kete ndertese nje Katshe 392,343 0 392,343 74 Kalçeto  G.Madhe 358,993 0 358,993 

25 Ndërtim Shkolle 9- vjeçare Ketë 29,036,036 0 29,036,036    Shuma   3,538,309 0 3,538,309 

26 Shkolle fillore Tejgurr F. X. Murrize  265,515 0 265,515 75 Godina e elektropompes Klos-Katund 12,400 0 12,400 

27 Shkolle fillore Fshati Shkalle  621,600 0 621,600 76 Godina e elektropompes  Dars 15,992 0 15,992 

28 Shkolle fillore Kashar  389,955 0 389,955 77 Godina e elektopompes Shengjun 24,300 0 24,300 

29 Shkolle fillore X.Hane  2,014,488 0 2,014,488 78 Godina e elektropompes Bershi 195,340 0 195,340 

30 Shkolle 9 vjeçare G.Bardhe  4,641,070 0 4,641,070 79 Pallati I punetoreve Shengjun Nr.1(poshte xhades) 2,556,668 0 2,556,668 

31 Shkolle Fillore Laskaj   273,275 0 273,275 80 Godine e pompes vadites Klos -Katund (Impiant  ri 200,829 0 200,829 

32 Ndërtim Shkolle fillore Xibër Murrize 9,828,282 0 9,828,282 81 Godine e stacionit te pompimit Pleshe 114,428 0 114,428 
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33 Shkolla e Mesme Bashkuar Xibër 55,913,734 0 55,913,734 82 Ndertim vendgrumbullim mbeturinash 148,010 0 148,010 

34 Ndertesa e shkolles mesme  Suç 32,783,648 0 32,783,648 83 Ndertim kend njoftimi 522,000 0 522,000 

35 Ndertesa e shkolles  fillore kujtim   3,960,108 0 3,960,108 84 Shtrim me pllaka I Oborrit te shkolles Klos 422,495 0 422,495 

36 Ndertesa Shkolles 9-veçare Kurdari (e re) 34,396,483 0 34,396,483 85 Sinjali(Q.Klos)Tabel drejk.Fillim qyteti 90x135cm 23,040 0 23,040 

37 Ndertim bordure ne oborrin e shkolles Kurdari  687 0 687 86 Sinjalist(Q.Klos)Tabele drejtk.Mbari qytet 90x135 23,040 0 23,040 

38 Ndertesa  shkolles  fillore skenderaj 9,073,688 0 9,073,688 87 Sinjali(Q.Klos) Shtyll hekur Xinga per vend.flamu 9,960 0 9,960 

39 Shkolla  Gurre  e Madhe 18,364,162 0 18,364,162 88 Pika grumbullimi per mbeturinat 180,252 0 180,252 

40 Shkolla  Gurre  e Vogel 30,317,402 0 30,317,402 89 Ndertesae stacionit te pompave Suç 220,405 0 220,405 

41 Shkolla   Rripe 18,568,239 0 18,568,239 90 Ndertesa e stacionit te pompave Grekaj-Suç 240,448 0 240,448 

42 Shkolla   Dom 4,030,805 0 4,030,805 91 Kabina elektrike e Shkolles Rripe 476,430 0 476,430 

43 Shkolla  Shulbater 3,542,299 0 3,542,299 92 Rrethim depozitash uji Ujesjellsi Kurdari 20,016 0 20,016 

 Shuma 212 474,072,527 0 474,072,527 93 Rrethim  I shkolles Ceruje 23,177 0 23,177 

44 Biblioteka (ish N.T.SH,ish zyrat e Bashkise ) 2,395,732 0 2,395,732 94 Ndertim banesa per te varferit (egjyptianet dars) 3,989,099 0 3,989,099 

45 Ndertesa e çerdhes se femijeve Q Klos 120,000 0 120,000 95 Riparim banesa per te varferit (5familje Suç) 80,400 0 80,400 

46 Ndertesa e çerdhes fshati Fshat 20,000 0 20,000 96 Ripar banesa per te varferit (1familje Xiber)Xiber 5,280 0 5,280 

   Shuma   2,535,732 0 2,535,732 97 Riparim banesa per te varferit (1familje Klos) 21,000 0 21,000 

47 Ndertim Qender ambulatore Fshati Shkalle 719,435 0 719,435 98 Riparim banesa per te varferit (5familje Gurre) 211,680 0 211,680 

48 Qendra  shendetsore Suç 2,044,999 0 2,044,999 99 Rrethi  I vendgrumbullimit te mbetjeve Skenderaj 4,586 0 4,586 

49 Ambulanca tip A1- fshati Kurqel 1,536,515 0 1,536,515 100 Krijim tabelave informuese ne pikat turistike (BE) 0 717,600 717,600 

50 

Qendra shend. G.Madhe 763,825 

0 

763,825 

101 Vendosje e shenjave per Hiking (BE) (U.Vashes, 

Balgjaj,Gurra e Kaculit, Kala Petralb) 0 

1,153,920 1,153,920 

51 Qendra shend. Mishter 1,551,169 0 1,551,169    Shuma   9,741,275 1,871,520 11,612,795 

52 Qendra shend. G.Vogel 1,552,809 0 1,552,809      

53 Qendra shend. Shulbater 810,882 0 810,882      

   Shuma   8,979,634  8,979,634  Totali  212 552,696,023 20,723,928 573,419,951 
 

 

 

Konkluzion: Në gjendjen e Llogarisë 212 “Ndërtesa Konstruksione” sipas inventarit 

kontabël përfshihen të gjithë aktivet “Ndërtesa e konstruksione” të Bashkisë Klos dhe njësive 

Administrative në varësi (Klos, Suç, Xibër dhe Gurrë). 
 

- Gjendja e Llogarisë 213 “Rrugë, rrjete, vepra ujore” paraqitet në vlerën neto në mbyllje të 

vitit 2020 në vlerën 1,061,518,205 lekë dhe në mbyllje të vitit 2021 në vlerën 1,045,071,584 

lekë. Ndërsa sipas Formatit nr.7/B “Gjendja dhe ndryshimet e  aktiveve afatgjata (kosto 

historike)” paraqiten në mbyllje të vitit 2020 në vlerën 1,435,654,183 lekë dhe në mbyllje të 

vitit 2021 në vlerën 1,474,576,404 lekë. Gjatë vitit 2021 janë bërë  shtesat  në vlerën 

38,062,320 lekë dhe pakësime në vlerën 140,100, ku janë kryer investime në rrugë, kanale 

vaditëse, ujësjellës etj. Amortizimi për vitin 2021 është llogaritur 429,504,820 lekë. Analiza 

e gjendjes së kësaj llogarie dhe ndryshimet e aktiveve në këtë llogari paraqiten në tabelën e 

paraqitur në Aneks.  
 

 Gjendja e llogarisë 214 “Instalime teknike, makineri, pajisje, vegla pune” në vlerë neto 

paraqitet në mbyllje të vitit 2020 në vlerën prej 6,089,246 dhe në mbyllje të vitit 2021 në 

shumën 5,445,848 lekë. Ndërsa në vlerë historike (vlerë bruto) paraqitet në mbyllje të vitit 

2020 në vlerën 11,152,344  lekë dhe në mbyllje të vitit 2021 paraqitet në vlerën 11,203,276 

lekë për të cilat ka inventar fizik. Shtesa  prej 138,000 lekë e gjendjes kontabël të vitit 

ushtrimor 2021 ne krahasim me vitin 2020 përfaqëson blerjet e bëra për kompjuter, 

kontejnerë metalike si dhe hyrje falas kompjuter per shkollat etj. Pakësimi në vlerën prej 

87,068 lekë përbëhet nga nxjerrjet jashtë përdorimit gjatë vitit 2021. 

  
Nr. Nr. Llogarise  EMERTIMI Gjendje 

01.12.2020 
Gjendje me 
31.12.2021 

1 2140130 Blerje gjeneratori 115,000 115,000 
   Shuma 115,000 115,000 

2 2140160 Instalim I rrjetit kompjuterik 5,374,961 5,309,439 
   Shuma 5,374,961 5,309,439 

3 2140170 Kondicionere (Zyra e kryetarit) 80,640 80,640 
4 2140170 Kondicionere (Zyra e keshillit) 80,640 80,640 
5 2140170 Kondicionere (Zyra e Sek.Kryetarit) 68,640 68,640 
6 2140170 Kondicionere (Zyra e P/finances) 68,640 68,640 
7 2140170 Kondicioner zyre  1200 BTU  Klos 84,000 84,000 
8 2140170 Kondicioner zyre  1200 BTU 84,000 84,000 
9 2140170 Kondicioner zyre  1200 BTU 84,000 84,000 

10 2140170 Kondicioner zyre  1200 BTU 84,000 84,000 
11 2140170 Kondicioner zyre  1200 BTU 84,000 84,000 
12 2140170 Kondicioner zyre  1200 BTU 84,000 84,000 
13 2140170 Kondicioner zyre  1200 BTU 84,000 84,000 
14 2140170 Kondicioner zyre  1200 BTU  Suç 84,000 84,000 
15 2140170 Kondicioner zyre  1200 BTU Xiber  84,000 84,000 

   Shuma 1,054,560 1,054,560 
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16 2140240 Betoniere 62,400 62,400 
   Shuma 62,400 62,400 

17 2140250 Çanta zjarrefiksi(M.Z.SH)Pompa shpine 150,822 129,276 
18 

2140250 
Kostum antiflak (Material  amiant me mask,xhakete,pantallo,veshjekepuce,doreza e rrip 
siguri) 144,000 144,000 

19 
2140250 

Kostum pune(Material nomex ,pantallona,xhaketa e bluze shenja dalluese fosforeshente 
sigluar me logo M.Z.SH) 420,000 420,000 

20 2140250 Shkalle per shpetim per lartesi (H max=11.4) 84,000 84,000 
21 2140250 Motorsharre 460Rancher/60.33.2.7kë 0 138,000 
22 2140250 Motorrsege (me benzin me lame min 0.46m) 60,000 60,000 
23 2140250 Doreza antizjarr (material aminianti) 72,000 72,000 
24 2140250 Elektro sharre per preje metali 42,000 42,000 
25 2140250 Litar nejloni fi 14 mm 72,000 72,000 
26 2140250 Mjete e nderhyr SET me kase gomuara(vare+leve qysi +lopara+kazma profesionale) 36,000 36,000 

   Shuma 1,080,822 1,197,276 
27 2140260 Konteniere mbeturinash 336,000 336,000 
28 2140260 Konteniere mbeturinash 276,000 276,000 
29 2140260 Konteniere mbeturinash 191,999 191,999 
30 2140260 Konteniere mbeturinash ( 18 x 30666.66) 552,000 552,000 
31 2140260 Kosha te vegjel 141,600 141,600 
32 2140260 Kosha te medhenj 354,000 354,000 

   Shuma 1,851,599 1,851,599 
33 2140290 Televizor (Zyra e Kryetarit) 57,000 57,000 

   Shuma 57,000 57,000 
34 2140320 Pajisje te elektropompes Shengjun 129,775 129,775 
35 2140320 Pajisje te elektropompes Klos-Katund 646,813 646,813 
36 2140320 Pajisje te elektopompes Pleshe 408,719 408,719 
37 2140320 Pompe lyerje (bronxi) 29,760 29,760 
38 2140320 Motosharre Profesionale 89,400 89,400 
39 2140320 Pompe kaldaje 20,000 20,000 
40 2140320 Bateri Kompjuteri  18,000 18,000 
41 2140320 Bateri Kompjuteri  shkolla Ketë 5,367 5,367 
42 2140320 Bateri Kompjuteri  shkolla Xibër 5,368 5,368 
43 2140320 Dere e blinduar 29,800 29,800 
44 2140320 Dere e blinduar 41,000 41,000 
45 2140320 Pompë Lavazhi për pastrim 132,000 132,000 

   Shuma 1,556,002 1,556,002 
   TOT A L I  214 11,152,344 11,203,276 

 

- Gjendja e llogarisë 215“Mjete Transporti” në vlerën neto paraqite në mbyllje të vitit 2020 

në vlerën 16,587,894 lekë dhe në mbyllje të vitit 2021 në vlerën 17,419,821 lekë. Ndërsa 

sipas Formatit nr.7/B “Gjendja dhe ndryshimet e  aktiveve afatgjata (kosto historike)” 

paraqiten në mbyllje të vitit 2020 në vlerën 35,077,000 lekë dhe në mbyllje të vitit 2021 në 

vlerën 39,676,480 lekë, vlera e amortizimit te akumuluar 22,256,707 leke. Gjatë vitit 2021 

janë shtuar tre mjete: - Fadromë Cat në vlerën prej 3,600,000 lekë, blerë për nevoja të 

institucionit, - Kamjon transporti tip steyr A-680 dhuruar nga Reparti Ushtarak 1040 Zall- 

Herr Tiranë në vlerën 600,000 lekë, dhe  Riparim kapital motorri+diferencial fadrome, blerë 

për nevoja të institucionit në vlerën 399,480 lekë. Për këto aktive është kryer inventari fizik, 

dhe inventari kontabël rakordon me vlerën në kontabilitet. 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: 
 

 

 

Inventari  kontabel i llogarise 215 "Mjete transporti "me datë 31.12.2021 
Nr Nr. 

llogarise EMERTIMI 
Gjendja 

31.12.2020 
Shtesa  per 
vitin 2021 

Gjendja kontab. 
31.12.2021 

1 2151120 Automjet I Bashkise Tip  HYUNDAI 1,326,000  1,326,000 
2 2151120 Makine Tip  MITSUBISHI OUTLANDER(AA301SZ) 4,480,000 

 
4,480,000 

3 2151120 Makina tip Mitsubishi 580,000 
 

580,000 
   Shuma 6,386,000 

 
6,386,000 

4 2151140 Automjet Fadromë Katërpilar 2,995,000 
 

2,995,000 
5 2151140 Kamjon transporti tip ACC75 480,000 

 
480,000 

6 2151140 Kamione dhe mjete trasp.te renda (Eskavat.) 2,320,000 
 

2,320,000 
7 2151140 Kamion mbi 7.5 ton veteshkarkues 3,600,000 

 
3,600,000 

8 2151140 Kamion mbi 7.5 ton me vinç veteshkarkues 3,960,000 
 

3,960,000 
9 2151140 Kamionçine mbi 3.5 ton veteshkarkues 2,160,000 

 
2,160,000 
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10 2151140 Varinsk mbi 12 ton 4,646,400 
 

4,646,400 
11 2151140 Varinsk iI vogel 1,692,000 

 
1,692,000 

12 2151140 Kamion mbi 3.5.ton 948,000 
 

948,000 
13 2151140 Fadromë Cat 0 3,600,000 3,600,000 
14 2151140 Kamjon transporti tip steyr A-680 0 600,000 600,000 
15 2151140 Riparim kapital motorri+diferencial fadrome 0 399,480 399,480 

   Shuma 22,801,400 4,599,480 27,400,880 
16 2151160 Mjet Zjarrfikes tip IVEKO 3,840,000 

 
3,840,000 

   Shuma 3,840,000  3,840,000 
17 2151210 Makinë Kamion Man AA371AU per pastrim 2,049,600  2,049,600 

    Shuma 2,049,600  2,049,600 
   TOTALI    215 35,077,000 4,599,480 39,676,480 

 

 

- Gjendja e llogarisë 218 “Inventar Ekonomik” në vlerën neto paraqitet në mbyllje të vitit 

2020 në vlerën 15,319,062 lekë dhe në mbyllje të vitit 2021 në vlerën 14,850,774 lekë. 

Ndërsa sipas Formatit nr.7/B “Gjendja dhe ndryshimet e  aktiveve afatgjata (kosto 

historike)”paraqitet në mbyllje të vitit 2020 në vlerën 44,821,126 lekë dhe në mbyllje të vitit 

2021 në vlerën kontabël 45,118,823 lekë. Në këto gjendje përfshihet shtesa me pagesë në 

vlerën prej 3,593,796 lekë te pajisjeve dhe transferimet kapitale nga  institucionet e tjera 

qendrore dhe pakësime në vlerën kontabël 3,296,099 lekë. Ndërsa vlera e amortizimit e 

përllogaritur është në shumën  30,268,049 lekë. 
 

- Gjendja e llogarisë 28 “Caktime aktiveve afatgjata” paraqitet si në mbyllje të vitit 2020 

dhe në mbyllje të vitit 2021 në vlerën 2,506,208 lekë. Kjo shumë përfaqëson vlerën e 

Objektit "Ish ndërtesa e kopshtit të fëmijëve të qytetit Klos", i është dhënë në përdorim 

Drejtorisë Vendore të Policisë Dibër për Stacionin Policor në Bashkinë Klos sipas Akt-

Marrëveshjes nr.658 Prot, datë 19.02.2016 për një afat 5-vjeçar, për arsye se stacioni policor 

i sapo krijuar nuk ka patur ambjent në dispozicion.  
 

- Gjendja e aktiveve afatgjata në vlerën bruto dhe neto si dhe ndryshimet për vitin 2021 

paraqiten në Formatin nr.7/B “Gjendja dhe ndryshimet e  aktiveve afatgjata (kosto historike)” 

të PF si më poshtë: 

 
 E M E R T I M I Teprica ne fillim Shtesat gjate vitit Paksimet  gjate vitit Teprica në fund 

Kosto 

Historike 

Amortizim 

Akumulua 

Teprica Neto Kosto 

Historike 

Amortizi

m 

Kosto 

Historike 

Amortizi. Kosto 

Historike 

Amortiz.Aku

mul. 

Teprica Neto 

b c 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

20 I. AAGJ/JO MATERIALE  45,234,902 0 45,234,902 498,000 0 0 0 498,000 

 

0 

 

45,732,902 

202 Studime dhe kerkime 45,234,902   45,234,902 498,000       498,000 0 45,732,902 

203 Koncesione, patenta,licenca e tjera ngjashme     0         0 0 0 

21- 28 II. AAGJ/  MATERIALE  2,090,423,747 555,103,966 1,535,319,781 70,500,692 87,127,507 10,040,610 7,769,799 2,150,883,830 634,461,626 1,516,422,204 

210 Toka,troje,Terene 999,520 0 999,520 0 0 0 0 999,520 0 999,520 

211 Pyje,Kullota Plantacione   0 0 0 0 0 0 0 0 0 

212 Ndertime e Konstruksione 552,696,023 121,162,203 431,533,820 20,723,928 21,870,793 0 0 573,419,951 143,032,996 430,386,955 

213 Rruge,rrjete,vepra ujore 1,436,654,183 375,135,979 1,061,518,204 38,062,320 54,368,841 140,100 0 1,474,576,404 429,504,820 1,045,071,584 

214 Instalime teknike,makineri,paisje,vegla pune 11,152,344 5,063,097 6,089,247 138,000 744,121 87,068 49,789 11,203,276 5,757,429 5,445,847 

215 Mjete transporti 35,077,000 18,489,154 16,587,846 4,599,480 3,767,553 0 0 39,676,480 22,256,707 17,419,773 

216 Rezerva shtetrore     0         0 0 0 

217 Kafshe pune e prodhimi     0         0 0 0 

218 Inventar ekonomik 44,821,126 29,502,016 15,319,110 3,593,796 3,498,000 3,296,099 2,731,967 45,118,823 30,268,049 14,850,774 

24 Aktive te Qend.te trupezuara te demtuara 6,517,343 4,988,043 1,529,300 3,383,168 2,781,381 6,517,343 4,988,043 3,383,168 2,781,381 601,787 

28 Caktime 2,506,208 763,474 1,742,734   96,818   0 2,506,208 860,244 1,645,964 

  T O T A L I ( I + II ) 2,135,658,649 555,103,966 1,580,554,683 70,998,692 87,127,507 10,040,610 7,769,799 2,151,381,830 634,461,626 1,562,155,106 

 
 

Inventarizimi i aktiveve për vitin 2021 Bashkia Klos 
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 

Klos dhe Njësitë  Administrative  në varësi. 

Nga Titullari për kryerjen e procesit të inventarizimit per vitin 2021 ka dalë  urdhri  nr. 172, 

datë 17.11.2021“Për Inventarizimin dhe vlerësimin e aktiveve për vitin 2021”  i përbërë nga: 

S.B., I.H., A.G., B.Ç., I. D., E.N., A.K., A.T. dhe E.K.. 
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Në bazë të këtyre urdhrave është kryer procedura e inventarizimit në zyrat e Bashkisë,  

magazinave dhe në NJA, në shkolla, kopshte, Bibliotekë, vendparkimin e mjeteve. 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. Nga komisioni i ngritur me urdhrin nr. 

172, datë 17.11.2021 është bërë inventarizimi dhe vlerësimi i aktiveve, ku janë mbajtur 

procesverbale për propozim për nxjerrjen jashtë përdorimit te aktiveve që kanë humbur 

funksionin e tyre, në të cilat janë dhënë dhe shpjegimet përkatëse.  

Komisioni ka hartuar relacionin përmbledhës për mbledhjen e aktiveve jashtë përdorimi nga 

subjektet e inventarizimit dhe argumentimin e vlerësimit të tyre jashtë përdorimi.  

Rezulton se janë nxjerrë jashtë përdorimi aktive në vlerën  lekë, ku sipas klasifikimit të 

llogarive janë: 

1. Llog. 218 “Inventar ekonomik”në vlerën 3,296,100 lekë. 

2. Llog.214 “Instalime teknike, makineri, pajisje, vegla pune” në vlerën 87,068 lekë 

3. Llog.327 “Inventar i imët” në vlerën 2,067,944 lekë. 

Për asgjësimin e materialeve të nxjerra ështe ngritur komisioni me Nr.78 datë 26.05.2022 

“Për ngritjen e komisionit të nxjerrjes jashtë përdorimit/tjetërsimit të aktiveve të 

panevojshme për vitin 2021”, dhe Urdhërin Nr.87, datë 26.05.2022 “Për një ndryshim në 

urdhërin nr.78 datë 26.05.2022”, i cili  ka bërë shpërbërjen e aktiveve pa vlerë përdorimi dhe 

i ka mbledhur pranë magazinës me fletë hyrjen nr.51, datë 15,07,2022. Komisioni në fund ka 

hartuar relaconin me shkresën nr. 1361/2 prot, datë 15.07.2022 mbi kryerjen e procesit të 

nxjerrjes së Aktiveve nga përdorimi në të cilin ka bërë  klasifikimin : aktive për asgjësim 

përfundimtar dhe aktive për hekurishte për skrap: me peshë 389 kg dhe aktive për dru zjarri 

2.8 m3  (të cilat u bënë hyrje në magazinë me nr.50, datë 15.07.2022). 

Konkluzion: Nga auditimi i gjithë procedurës së inventarizimit rezulton se është kryer 

inventarizimi fizik i AAGJM të përfshira gjendje në llogaritë: 212 “Ndërtesa e 

konstruksione” dhe llog. 213 “Rrugë, rrjete, vepra ujore”. Ndërsa në librin e aktiveve të 

hartuar, për një pjesë të aktiveve afatgjata vlerat e tyre janë rregjistruar jo në vitin e krijimit 

por në vitet, kur ka filluar kontabilizimi, ku pasqyrohen vlerat e shtuara nga konstruksionet 

apo mirëmbajtjet dhe jo që nga vlerat fillestare. Këto veprime janë në kundërshtim me 

Udhëzimin nr. 30 datë 27.12.2011 “Për menaxhimin e aktiveve në njësitë e sektorit publik” 

Kreu III. Rregjistri i aktiveve dhe dokumentimi i levizjes se tyre” pika 26, 27,30. 
 

- Gjendja e llogarisë 219 “Amortizimi i AQ materiale dhe jo materiale” paraqitet në bilanc 

në vlerën 634,461,626 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.  

Për aktivet e llogarive: 202 “Studim-Projektime”; 214 “Instalime teknike, makineri, pajisje, 

vegla pune” dhe 218 “Inventar Ekonomik”, në të cilat përfshihen paisjet kompjuterike 

llogaritja e amortizimit është aktiv për aktiv, dhe mund të verifikoheshin se si janë llogaritur 

amortizimi për pajisjet kompjuterike. 
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- Gjendja e llog. 231 “Shpenzime në proces për rritjen e AQT” në mbyllje të vitit ushtrimor 

2020 paraqitet me vlerën prej 134,722,063 lekë  dhe në fund të vitit 2021 paraqitet në vlerën 

prej 185,155,535 lekë, për të cilën u paraqit analiza e detajuar.  

 
NR.LLOG OBJEKTET NË PROCES VLERA GJENDJE 

31.12.2021 (NE LEKE 

2120101 Rikonstr.Zyra e Keshillit (Ish NFP) 2,094,000 

2120101 Mbikqyerje (zyra e këshillit) 24,900 

2120103 Rikonstr.i Shkolles mesme Klos 78,923,350 

2120110 Rikonstruksion Xhamia Fullqet  169,932 

SHUMA 212 81,212,182 

2131100 Rruge  rurale fshati Dars 144,000 

2131100 Rikonstuksion. Rruge auto. Fshat- Qafuk 436,440 

2131100 Rikonst. Rruge auto. Tejlum - Xibër Hane 144,000 

2131100 Rikonst. Rruge auto. Splaj  - Xibër Hane 228,000 

2131100 Rikonst. Rruge auto. Guri Bardhë - Mullinj 477,600 

2131100 Rikonst. Rruge auto. Kodrat - Lagjja hanaj 651,936 

2131100 Hapje aksi rruga Shkalle 145,860 

2131100 Ndertim aksi rruga mishter 409,920 

2131100 Hapse aksi rruge Xiber-Murrize Kodra e Bardhit Lagjja Velsula 496,200 

2132100 Urë këmbësore Xiber Murrize 438,000 

2132100 Ndertim Ura Pasarele Shkalle 1,522,200 

2133100 Rikonstr.Ujesjellsi Klos, zon,Lugin, lagj.Dalti, Ura e Deges, B.Klos 85,000,000 

2133100 Mbikeqyrje Ujesjellsi Klos, zon,Lugin, lagj.Dalti, Ura e Deges, B.Klos 1,538,577 

2133100 Ndertim KUZ ne fshatin Kurdari, lagjja Hurdhe  6,496,920 

2133100 Ujesjellesi Mishter 270,000 

2134100 Kanal vadites ne fshatin Fullqet (Xhabza) 115,120 

2134100 Kanali vadites Ceruje 1,500,000 

2134100 Riparim diga e liqenit Patin 439,580 

2136100 Sistemim I Lagjes  nr.1 e Qytetit klos dhe sheshit tek farmacia 3,489,000 

SHUMA 213 103,943,353 

SHUMA TOTALE 212 + 213 185,155,535 

 

 
 

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 
Mbyllur 

Ushtrimi 
Paraardhes 

 
 

  
viti 2021 viti 2020 

65 B PASIVET(DETYRIMET) 247,487,878 257,079,114 
66   I.Pasivet Afat shkurtra 247,487,878 257,079,114 
67   1. Llogari te Pagushme 247,487,878 257,079,114 
68 401-408 Furnitore e llogari te lidhura me to 6,976,099 20,053,096 
69 42 Detyrime ndaj personelit 9,205,246 9,844,537 
70 16,17,18 Hua Afat shkurtra     
71 460 Huadhenes     
72 431 Detyrime ndaj shtetit per tatim taksa 491,048 490,172 
73 432 Tatime, mbledhur   per llogari pushtetit lokal      
74 433 Detyrime, shteti fatkeqesi natyrore     
75 435 Sigurime Shoqerore 2,625,269 2,005,883 
76 436 Sigurime Shendetsore 358,474 344,287 
77 437,438, Organizma te tjere shteterore     
78 44 Institucione te tjera publike     
79 45 Mardhenie mes institucione apo njesi  ekonomike     
80 464 Det.per tu paguar per bl.letrave me vlere   334,800 
81 466 Kreditore   per mjete ne ruajtje 18,599,508 14,839,033 
82 467 Kreditore te ndryshem 52,760,737 69,515,582 
83 4341 Operacione me shtetin ( detyrime) 156,471,497 139,651,724 
84 49 Shuma te parashikuara per xhvleresim(-)     
85   2.Te tjera passive   afatshkurtra 0 0 
86 419 Kreditore, Parapagime     
87 475 Te ardhura per t'u regjistruar vitet pasardhese     
88 478 Diferenca konvertimi pasive     
89 480 Te ardhura per tu klasifikuar ose rregulluar     
90 487 Te ardhura te arketuara para nxjerrjes se ttitullit     
91   II.Pasivet Afat Gjata 0 0 
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92 Klase 4 Llogari te pagushme      
93 16.17,18 Huate Afat gjata     
94   Provigjonet afatgjata     
95 Klasa 4 Te tjera     
96 C  AKTIVET NETO/ FONDET (A-B) 1,827,387,593 1,803,416,350 
97 D  FONDI I KONSOLIDUAR  : 1,827,387,593 1,803,416,350 
98 101 Teprica (Fondi I akumuluar)/Deficiti  akumuluar 1,773,062,487 1,742,568,917 
99 12 Rezultatet   e mbartura     

100 85 Rezultati I Veprimtarise Ushtrimore 49,549,808 55,820,804 
101 111 Rezerva     
102 115 Nga Fondet e veta te investimeve      

  15 Shuma te parashikuara 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 4,775,298 5,026,629 
106 109 Rezerva nga Rivlersimi I Aktiveve Afatgjata     
107   Te Tjera     
108 E TOTALI I PASIVEVE(B+C) 2,074,875,471 2,060,495,464 

 

Pasivet afatshkurtra. Sipas pasqyrave financiare gjendja e llogarive kreditore në total 

paraqitet në mbyllje të vitit 2020 në vlerën 2,060,495,464 lekë dhe në mbyllje të vitit 2021 në 

vlerën 2,074,875,471 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 20,053,096 lekë dhe në mbyllje të vitit 2021 në vlerën 6,976,099 lekë, 

vlerë e cila ka ardhur në rënie me një pakësim në shumën 13,076,997 lekë krahasuar me vitin 

2020. Sipas analizës së gjendjes së kësaj llogarie në mënyrë të detajuar paraqitet në tabelën e 

mëposhtme: 
Analiza e llogarisë 401 “Furnitorë e llogari të lidhura me to” 

      

Llog. Emertimi Emri i  Furnitorit Nr.Fature 
Date 
 Fature 

Gjendje me 
dt.01.01.20
21 Likuiduar Shtesa 

Gjendje dt. 
31.12.2021 

404 Blerje stufe per ngrohje per punonjesit zjarrfikes   24 31.12.2020 
             

37,200  37,200                   -                      -    

404 Ndertim mure mbajtes T.D Sh.P.K 21 31.12.2020 2,304,366  2,304,366    -    
404 Rikualifimim urban i Qytetit Klos N. Sh.P.K 47/2021 15.12.2021 -    -    442,954  442,954  

404 Sistemim I rrethimit te varrezave te Qytetit Klos Sh Sh.P.K 51/2021 31.12.2021     3,073,416  3,073,416  
  Shuma 404       2,341,566  2,341,566  3,516,370  3,516,370  

401 Blerje kripe dhe skorje EA Engineering 47 28.12.2020 299,976  299,976  -    -    

401 Naft per mjetet AZ Distribution 90 28.12.2020 160,000  160,000  -    -    
401 Naft per mjetet AZ Distribution 90 28.12.2020 800,000  800,000  -    -    

401 Bl.mat.kunder Covid-19 per aktivit dhunes (PNUD) AER Sh.P.K 30 29.12.2020 51,504  51,504    -    
401 Blerje veshje per punonjesit zjarrfikes G.S. 281 07.12.2020 590,400  590,400    -    

401 Blerje mat.per rip.rrugesh e urash U. Sh.P.K 22 07.12.2020 2,490,972  2,490,972    -    
401 Blerje nafte V Sh.P.K 37 01.12.2020 399,907  399,907    -    

401 Blerje nafte V Sh.P.K 35 30.11.2020 600,093  600,093    -    
401 Shperblime lindje       1,890,000  540,000    1,350,000  

401 Sherbim postar nentor 2020 P. sh.a 385,421,422 30.11.2020 110,993  110,993    -    

401 Sherbim postar dhjetor 2020 P. sh.a 430, 469,472 31.12.2020 239,319  239,319    -    
401 Sherbim  i prerjes se druve te zjarrit L.Sh.P.K 18 01.12.2020 395,200  395,200    -    

401 Miremb. e sherbime ne kanale ujitese e kulluese U. Sh.P.K 27 28.12.2020    1,881,754    1,881,754    -    
401 Miremb. Mjetesh,pjese kembimi,goma bateri L. A. 26 31.12.2020 248,000  248,000    -    

401 Siguracion mjeti AA301SZ A.sh.a 55 24.12.2020 29,245  29,245    -    
401 Energji elektrike dhjetor 2020 FSHU Dhjetor   312,514  312,514    -    

401 Lidhje e re kontrate energjie FSHU 251 01.12.2020 33,165  33,165    -    
401 Sherbim interneti dhjetor 2020 D.2015 4 31.12.2020 9,667  9,667    -    

401 Page shperblim per largim nga puna  F.Hoxha                  74,008        74,008    -    

401 Furnizim me uje shkollat dhjetor 2020       49,000  49,000    -    
401 Vendim Gjyqesor PAK Q. Sh.P.K     5,619,520  5,619,520    -    

401 Vendim Gjyqesor PAK shpenz.gjyqesore Q. Sh.P.K              815,945       815,945    -    
401 Vendim Gjyqesor Nuredin Vaka per larg.puna E. B.O.     582,848          -               -    582,848  

401 Shpenzime udhetimi dieta       27,500  27,500  -    -    
401 Sherbim postar Tetor 2021 P. sh.a 394,393,380 04.11.2021     95     98,495  

401 Sherbim postar Nentor 2021 P. sh.a 434435,399 06.12.2021      115,826            115,826  
401 Sherbim postar Dhjetor 2021 P. sh.a 39,38,2 10.01.2022      228,477           228,477  

401 Sherbim interneti Dhjetor 2021 D.i 2015 19/2021 23.12.2021     36,444  36,444  
401 Blerje pelet per ngrohje per shkollen Shaban Çollaku B. S. Sh.P.K 234/2021 29.12.2021     118,799             118,799  

401 Gaz per kopshtin dhe shkollen Bejne F. 2015 Sh.P.K 146/2021 24.12.2021     90,000  90,000  

401 Blerje dokumentacioni Sh. 393/2021 21.12.2021     5,040  5,040  
401 F.V.Goma per Fadromen P.A 761/2021 24.12.2021     114,700  114,700  
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401 Kuota e shoqates se Bashkive           200,000  200,000  

401 Akt-Ekspertimi per OSHEE ETS Sh.P.K 570/2021 23.12.2021     45,600  45,600  

401 Qera ambjenti per kopshtin Suç           37,500  37,500  

401 Shpenzime udhetimi dieta           51,500  51,500  
401 Shpenzime sporti           347,750  347,750  

401 Furnizim me uje shkollat dhjetor 2021           36,750  36,750  
  Shuma 401       17,711,530  15,778,682  1,526,881  3,459,729  

  Totali 404+401       20,053,096  18,120,248  5,043,251  6,976,099  
 
 

-  Gjendja e llogarisë 42 “Detyrime ndaj personelit” paraqitet në fund të vitit 2021 në vlerën 

9,205,246 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 491,048 lekë, e cila rakordon me vlerën sipas listë-pagesave të 

punonjësve të muajit dhjetor 2021 për detyrimet tatimit mbi pagën, që do të paguhen në janar 

të vitit 2022. 
 

- Gjendja e llogarisë 435 “Sigurime shoqërore” paraqitet në fund të vitit 2021 në vlerën 

2,625,269 lekë, të llogaritura për tu paguar në muajin pasardhës e analizuar si vijon: 

a.Sigurimet shoqërore 9.5% punëmarrësi vlera  1,044,081 lekë. 

b. Sigurimet shoqërore  15% punëdhënësi vlera  1,581,188  lekë. 
 

- Gjendja e llogarisë 436 “Sigurime shëndetësore” në fund të vitit 2021 është në vlerën 

kontabël 358,474  lekë, e cila përbëhet nga: 

a.Sigurimet shëndetësore  1.7% punëmarësi vlera 179,237 lekë 

b.Sigurimet shëndetësore  1.7% punëdhënësi vlera 179,237 lekë. 
 

Gjendja e llogarisë 4341 “Operacione me shtetin ( detyrime)” paraqitet si në mbyllje të vitit 

2020 në vlerën 139,651,724 lekë dhe në mbyllje të vitit 2021 në vlerën 156,471,497 lekë,  

vlera të cilat rakordojnë me gjendjet e llogarisë kundërparti 468 “Debitorë të ndryshëm” në 

aktiv të bilancit.  
 

- 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 

14,839,033 lekë dhe në mbyllje të vitit 2021 në vlerën 18,599,508 lekë. Për këtë gjendje të 

llog 466 është bërë raportimi në degën e Thesarit Mat në mënyrë analitike. 
 

Nr.  Objekt i investimit  
5 % ne 
ruajtje  

Te hyra  Te dala  5 % ne ruajtje  

31.12.2020 2021 2021 31.12.2021 
1 Rikonst. zyra gjendjes civile Suç 8     8 
2 Mirmb.dh eriparime rruget rurale Suç           51,298  

 
           51,298  

3 Rikonst.shkolla cikli ulet Xiber Murrize        487,415                487,415  
4 Rikonstr.rruga Xiber - Kete        498,238                498,238  
5 Blerje automjeti           52,020                  52,020  
6 Ndertim kemba ura e Deges 89,117                  89,117  
7 Ndertim zyra me nje ndalese 109,894                109,894  
8 Ndert.aksi rruga Mishter 125,769                125,769  
9 Rikonstruksion shkolle 9- vjeçare klos 3,377,771             3,377,771  

10 Ndert.rruga lagjia Doka 124,826                124,826  
11 Ndert.aks rruge fshatra 254,108     110,507              364,615  
12 Blerje makine administrate     224,000        224,000                     -    
13 Hapje aksi Gurre + Suc       112,417                112,417  
14 Ndert.mure rruget e Bashkise 187,218                187,218  
15 Sherb.ne rruget e Bashkise   230,560                230,560  
16 shtese kontr.rruga Mishter           25,170                  25,170  
17 Nd.dhe ripar.rrugesh ne Bashk.        331,854                331,854  
18 Rip.rrug.e ura Njesine Adm.Xiber        234,211                  234,211  
19 Blerje makine zjarrfikese        192,000        192,000                     -    
20 Blerje varinsku I vogel           84,600                  84,600  
21 Rik.rrug.kala petr.,rrug.G.V.,nd.ure       276,923     100,000              376,923  
22 Sistemim,asfaltim ne lagje qyteti        150,000       24,450              174,450  
23 Rikonstruksion zyra e keshillit       104,700                104,700  
24 Ndertim sifoni Fullqet          98,878       74,992              173,870  
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25 Rikonstruksion rruga Dars           70,046          70,046                     -    
26 Nd.kanale ujrave zeza Bejne        120,978        120,978                     -    
27 Rik.ndryshm.ujsj,rrug,xhami,qytet           70,228                  70,228  
28 Sherb.dhe mirmb.kanale vaditese           95,446      56,646              152,092  
29 Rik.rrug.nd.mure lagj.Spaval,Dars,Mishter 231,184                231,184  
30 Rikualifikim I pjesshem urban I qytetit klos 266,665  484,996              751,661  
31 Rik.shkolle mesme Shaban Çollaku 3,946,168             3,946,168  
32 Sherbime ne rruget e bashkise klos 342,405                342,405  
33 Rik.ambj.brend.dhe jashtme kopshti Klos 47,077                  47,077  
34 Rik.ujesjell.zona lugina Klos 1,750,000  2,500,000           4,250,000  
35 Ndertim kembe ure ne fshatin Xiber Murrize 97,886  41,805              139,691  
36 Ndertim banesash per te varfrit 197,955    197,955                     -    
37 Rikonstruksion kanali vadites ceruje 75,000                  75,000  
38 Ndertim mure mbajtes   115,218              115,218  
39 Rik.rruget e Njesise Administative Gurre   141,391              141,391  
40 Adopt.dhe rikonstr.i godines ish komunes   131,759              131,759  
41 Ndertim KUZ ne fshatin Kurdari(Hurdhe)   324,846              324,846  
42 Rikonstruksion kanale vaditese   79,839                79,839  
43 Mirmb.dhe sherb.ne kanale ujitese e kullimi   94,088                94,088  
44 Ndertim muzeu historik kulturor Klos   227,917              227,917  
45 Garanci pulle  105,000  57,000              162,000  
  Shuma 14,839,033  4,565,454  804,979       18,599,508  

 

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

vlerën  69,515,582 lekë dhe në mbyllje të vitit 2021 në vlerën  52,760,737 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. Analiza e detajuar për çdo 

faturë paraqitet në aneks, ndërsa analiza në mënyrë sintetike e gjendjes së kësaj llogarie 

paraqitet në tabelën e mëposhtme: 
 

Analiza e llogarisë 467 “Kreditorë të ndryshëm” 
Nr Emertimi SUBJEKTI Nr/v/fat/kont. Data LIKUJDIM 

31.12.2021           

4864400 Sist.asfaltim  rruga   Dars  V.N.S  375 02.06.2013                2,693,694  

4864400 Sist.asfaltim  rruga   Dars  V.N I.S  489 18.07.2015                5,968,453  

4864400 Rik.shkolla  Gurr e Vogel  G. C. 19 29.05.2014                1,000,000  

4864400 Rikonstruks.shkolle mesme Shaban Çollaku Klos GPG.C.Sh.P.K 46 27.04.2020                1,484,515  

  Detyrime  FZHR       11,146,662  

4864400  Sistemim asfaltim ne lagjet e qytetit Klos  A.L 26 20.12.2019                6,470,790  

4864400  Mbikqyrje Sistemim asfaltim ne lagjet e qytetit Klos  D. Sh.P.K  432 23.12.2019                     78,240  

4864400 Kolaud.Rikonstruks.shkolle mesme Shaban Çollaku Klos N. G. Sh.P.K 16 27.04.2020                   102,000  

  Shuma         6,651,030  

  TOTALI  DETYRIME PRAPAMBETURA ME GRANT              17,797,692  

4864300 Sherbime ne rrugen Dom B.Sh.P.K 6 09.12.2019                            11  

  Shuma                                11  
4864400 Ndertim sifoni fullqet E Sh.P.K 77 28.12.2018                          168  

4864400 Blerje mat.per rik.rrugesh+banesa per te varfer  R.M. 100 31.12.2018                5,181,740  

4864400 Rikonstruks.shkolle mesme Shaban Çollaku Klos GPG C. Sh.P.K 46 27.04.2020                7,447,003  

4864400 Hapje aksesh,ndertim bokse urash ne fshatrat e Bashkis Klos U. Sh.P.K 38 15.06.2020                9,626,905  

4864400  Ndertim Muzeu Historik-Kulturor U.Sh.P.K 8,/2021 03.09.2021 1,001,255 

4864400  Ndertim Muzeu Historik-Kulturor U. Sh.P.K 27,/2021 27.09.2021 9,611,169 

4864400 Krijimi I tabelave informuese ne pikat turistike (BE)  S. 32 Sh.P.K 29,/2021 30.09.2021 717,600 

4864400 Vendosja e shenjave per hiking (BE) N.Sh.P.K 15,/2021 27.09.2021 1,153,920 

4864400  Mbikqyrje Ndertim Muzeu Historik-Kulturor XH&M.Sh.P.K 17,/2021 29.09.2021 223,273 

  Shuma          34,963,033  

 SHUMA    52,760,736 

 

- Gjendja e llogarisë 107 “Për vlerën e mjeteve të caktuara në përdorim” paraqitet në 

mbyllje të vitit 2020 në vlerën 5,026,629 lekë dhe në mbyllje të vitit 2021 në vlerën 

4,775,298 lekë. Kjo llogari merr në kredi vlerën neto të aktiveve afatgjata që institucioni 

merr në përdorim nga të tretët, me kundërparti debitin e llogarive përkatëse të grupit 21 të 

AAGJ. Teprica e saj tregon se këto aktive nuk janë të vetat. Vlera prej 4,775,298 lekë 

përfaqëson aktive afatgjata të caktuara për përdorim si më poshtë: 
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1. "Urë tip Bailey Pazari i Vjetër" Dars me vlerë  fillestare 2,707,175 leke (me vlere  të 

mbetur datë 31.12.2021, 2,168,726 lekë) është marrë në përdorim  nga Ministria e Mbrojtjes, 

Komanda Mbështetëse, Reparti Ushtarak Nr.4040 në ndihmë të komunitetit të njësisë 

Administrative Xibër sipas Akt-Marreveshjes  nr.84/2 Regj.Tiranë me datë 19.04.2016 dhe 

Nr.815 Regj.Klos me datë 28.04.2016. 

2. "Urë tip Bailey fshati Mishtër, me vlerë  fillestare 2,850,660 lekë (me vlerë  të mbetur 

datë 31.12.2021,  2,606,572 lekë) është marrë në përdorim nga Ministria e Mbrojtjes, 

Komanda Mbështetëse, Reparti Ushtarak Nr.493/2 Rregj. në ndihmë të komunitetit të njësisë 

Administrative Gurrë, fshati Mishtër, sipas Akt-Marrëveshjes nr.493/2 Regj.Tiranë me datë 

12.03.2020 dhe Nr.991/2 Regj.Klos me datë 31.03.2020. 
 

Analizë e llogarive sipas zërave të të ardhurave dhe shpenzimeve me klasifikim sipas 

natyrës ekonomike të pasqyruara në Formatin nr.2 “Pasqyra e përformancës 

financiare”(Aneksi nr.B/9) të PF të vitit 2021 paraqitet më poshtë: 
 

 

Formati nr.2 “Pasqyra e përformancës financiare” 
Nr. 
rreshti Nr.   VITI VITI 

 
Llogari P E R S H K R I M I  I  OPERACIONEVE  USHTRIMOR I MEPARSHEM 

a b c 1 2 
1 A TE ARDHURAT  589,559,158 508,900,549 
2 70 I.TE ARDHURAT NGA TAKSAT E TATIMET 21,372,063 21,378,698 
3 700 1.Tatimi mbi te Ardhurat  1,298,300 735,315 
4 7000 Tatim mbi te ardhurat personale     
5 7001 Tatim mbi Fitimin     

6 7002 Tatim mbi Biznesin e vogel 1,298,300 735,315 
7 7009 Te tjera Tatime mbi te  ardhurat     
8 702 2.Tatimi mbi Pasurine 2,017,544 2,286,796 
9 7020 Tatim mbi Pasurine e palujtshme  2,017,544 2,286,796 

10 7021 Tatim mbi shitjen e pasurise se palujtshme     
11 7029 Te tjera tatime mbi Pasurine      
12 703 3.Tatime mbi mallrat e sherbimet brenda vendit 18,056,219 18,356,587 
13 7030 Tatim mbi vleren e shtuar (TVSH)     
14 7031 Akciza     
15 7032 Takse mbi sherbimet specifike     
16 7033 Takse mbi perdorimin e mallrave dhe lejim veprimtarie     
17 7035 Taksa vendore mbi perdorimin e mallrave e lejim veprimtarie 18,056,219 18,356,587 
25 709 7.Gjoba e Kamat vonesa     
26 75 II.KONTRIBUTE SIGURIME SHOQERORE E SHENDETESORE 0 0 
33 756 KONTRIBUTE NGA BUXHETI PER SIGURIME SHENDETESORE     
34 71 III.TE ARDHURA JO TATIMORE 6,204,081 5,733,062 
35 710 1.Nga ndermarrjet dhe pronesia 4,581,755 4,423,765 
36 7100 Nga Ndermarrjet publike jo financiare     
37 7101 Nga Ndermarrjet publike financiare     
38 7109 Te tjera nga ndermarrjet dhe pronesia 4,581,755 4,423,765 
39 711 2.Sherbimet Administrative dhe te Ardhura Sekondare 1,622,326 1,309,297 
40 7110 Tarifa administrative dhe rregullatore 794,396 550,297 
41 7111 Te ardhura sekondare e pagesa sherbimesh  812,660 580,180 
45 7115 Gjoba, kamatvonesa, sekuestrime e  zhdemtime   178,820 
46 7116 Te ardhura nga  transferim prones,Legalizim ndertimeve pa leje 15,270   
47 719 3.Te tjera te ardhura jo tatimore     
48 76 IV.TE ARDHURA FINANCIARE 0 0 
53 72 V.GRANTE KORENTE 561,983,014 481,788,789 
54 720 1.Grant korent I Brendshem  557,253,679 481,788,789 
55 7200 Nga Buxheti  per NJQP(Qendrore) 475,734,740 368,547,540 
56 7201 Nga Buxheti  per NJQP(Vendore)   9,255,192 
57 7202 Nga Buxheti  per pagesa te posacme te ISSH     
58 7203 Nga Buxheti  per mbulim deficiti(ISSH E ISKSH)     
59 7204 Pjesmarrje e institucioneve ne tatime nacionale 9,102,066   
60 7205 Financim shtese per te ardhurat e krijuara brenda sistemit     
61 7206 Financim i pritshem nga buxheti  72,416,873 102,753,557 
62 7207 Sponsorizime te brendshme( nga te trete)   1,232,500 
63 7209 Te tjera grante korente te brendshme     
64 721 2.Grant korent I Huaj  4,729,335 0 
65 7210 Nga Qeveri te Huaja 4,729,335   
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66   Nga Organizata Nderkombetare     
67   VI.TE ARDHURA TE TJERA 0 0 
73 73 VII.NDRYSHIMI I GJENDJES SE INVENTARIT TE PRODUKTEVE       
74 B SHPENZIMET 540,009,350 453,079,745 
75 600 I.PAGAT DHE PERFITIMET E PUNONJSEVE  126,656,595 115,195,785 
76 6001 Paga, personel I perhershem  124,862,022 115,162,715 
77 6002 Paga personel I Perkohshem  485,573 33,070 
78 6003 Shperblime 1,309,000   
79 6009 Shpenzime te tjera per personelin      
80 601 II.KONTRIBUTE TE SIGURIMEVE  20,878,847 19,387,184 
81 6010 Kontributi I Sigurimeve Shoqerore 18,765,842 17,432,947 
82 6011 Kontributi I Sigurimeve Shendetesore 2,113,005 1,954,237 
83 602 III.BLERJE MALLRA E SHERBIME 57,272,860 50,717,860 
84 602 Mallra dhe sherbime te tjera      
85 6020 Materiale zyre e te pergjitheshme 2,378,200 1,054,605 
86 6021 Materiale dhe sherbime speciale 7,001,415 5,927,085 
87 6022 Sherbime nga te trete 8,794,847 11,499,585 
88 6023 Shpenzime transporti 13,657,865 10,589,047 
89 6024 Shpenzime udhetimi 616,015 651,500 
90 6025 Shpenzime per mirembajtje te zakonshme 8,991,062 6,059,436 
91 6026 Shpenzime per qeramarrje 6,939,786 888,000 
92 6027 Shpenzime per detyrime per kompesime legale 540,000 3,626,993 

93 6028 Shpenzime te lidhura me huamarrjen per hua     
94 6029 Shpenzime te tjera operative  8,353,670 10,421,609 
95 603 IV.SUBVECIONE 0 0 

101   V.TRANSFERIME KORENTE 333,409,393 273,666,578 
102 604 1. Transferime  korente  te brendshme  47,568 5,243,935 
103 6040 Transferime korente tek nivele tjera te Qeverise 47,568 5,243,935 
104 6041 Transferime korente tek institucione qeveritare te ndryshme     

105 6042 Transferime korente tek Sigurimet Shoqerore e Shendetsore     

106 6044 Transferime korente tek Organizatat jo fitimprurse     

107 605 2. Transferime  korente  me jashte 0 0 

112 606 3. Transferime  per Buxhetet familjare e Individe 333,361,825 268,422,643 

113 6060 Transferta Te paguara nga ISSH e ISKSH     

114 6061 Transferta Paguara nga Inst.Tjera e Org.Pusht.Vendor 333,361,825 268,422,643 

115   VI.SHPENZIME FINANCIARE  0 0 

125   VII.KUOTA AMORTIZIMI DHE SHUMA TE PARASHIKUARA 0 0 

130 63 VIII.NDRYSHIMI I GJENDJES SE INVENTARIT 1,791,655 -5,887,662 

131   IX.SHPENZIME TE TJERA 0   

132 85 TEPRICA OSE DEFICITI I PERIUDHES 49,549,808 55,820,804 

 
  (Rezultati I Veprimtarise se vititUshtrimor) 

  
 

Analiza e llogarive të të ardhurave për vitin 2021, të cilat në total janë në vlerën 

589,559,158 lekë, si  dhe referuar akt-rakordimit me Degën e Thesarit Mat paraqitet më 

poshtë: 

Gjendja e llogarisë sintetike 70 “Të ardhurat nga taksat dhe tatimet” paraqitet në bilanc 

për vitin 2021 në vlerën 21,372,063 lekë, 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 1,298,300 lekë e cila përfshin Taksën mbi Biznesin e vogël, e cila 

rakordon me të njëjtin zë në akt-rakordimin me thesarin. 

b. Gjendja e llogarisë 7020 “Tatim mbi pasurinë e paluajtshme” pasqyrohet në bilanc për 

vitin 2021 në  vlerën 2,017,544 lekë e cila përfshin taksën mbi ndërtesën dhe truallin, e cila 

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 18,056,219 lekë e cila përfshin taksa e 

pastrimit, gjelbërimit, ndriçimit, zënie hapësire publike, qiratë për truallin etj. 

- Gjendja e llogarisë 71 “Të ardhurat jo tatimore” paraqitet në bilancin e 2021 në vlerën 

6,204,081 lekë, 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 4,581,755 lekë, e cila përfshin qiratë nga kullotat dhe 
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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 1,622,326 lekë, 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. 

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

2021 paraqitet në vlerën  prej 72,416,873 lekë, e cila rakordon me shumën e gjendjeve të 

llogarisë analoge 4342 “Operacione me shtetin (të drejta)”në vlerën 19,656,136 lekë dhe  

llogrisë 486 “Shpenzime te periudhave te ardhshme” në vlerën 52,760,737 lekë të bilancit, 

vlerë kjo, e cila psqyron detyrimin, që shteti i ka institucionit për shpenzime të konstatuara 

gjatë periudhës ushtrimore, por ende të papaguara. 
 

Analiza e llogarive të shpenzimeve në vitin 2021 , të cilat në total janë në vlerën 540,009,350 

lekë paraqitet më poshtë:  

- Gjendja e llogarisë 600 ‘Paga, shpërblime e të tjera personeli” për vitin 2021, paraqitet në 

bilanc në vlerën 126,656,595 lekë dhe sipas akt-rakordimit me thesarin është në vlerën 

126,656,595 lekë, diferenca nuk ka. 

- Gjendja e llogarisë 601 ‘Kontribute për sigurime” për vitin 2021, paraqitet në bilanc në 

vlerën 20,878,847 lekë dhe sipas akt-rakordimit me thesarin është në vlerën 20,878,847 lekë, 

diferenca nuk ka. 

- Gjendja e llogarisë 602 “Blerje mallra e shërbime” paraqitet në bilanc për vitin 2021  në 

vlerën 57,272,860 lekë dhe sipas akt-rakordimit me Thesarin është në vlerën 57,272,860 

lekë, diferenca nuk ka. 

- Gjendja e llogarisë së fondeve 604 “Transferime korente te brendshme” paraqitet në 

bilanc për vitin 2021 në vlerën 47,568 lekë dhe sipas aktrakordimit me Thesarin është në 

vlerën 47,568 lekë, diferenca nuk ka. 

- Gjendja e llogarisë së fondeve 606 “Transferime  per Buxhetet familjare e Individe” 

paraqitet në bilanc për vitin 2021 në vlerën 333,361,825 lekë, e cila rakordon me akt-

rakordimin me Thesarin.  

Per vitin 2020 totali i te ardhurave është 508,900,549 lekë dhe totali i shpenzimeve është 

453,079,745lekë. Diferenca e tyre 55,820,804 lekë rakordon me gjendjen e llog.85 

“Rezultatin e ushtrimit”  

Po kështu për vitin 2021 totali i të ardhurave në vlerë është 589,559,158 lekë dhe totali 

shpenzimeve është 540,009,350 lekë. Diferenca e tyre ne vlerën 49,549,808 lekë rakordon 

me gjendjen e llog.85 “Rezultatin e ushtrimit”. 

Gjithashtu gjendja e llogarisë 63 “Ndryshimi i gjendjes së inventarit” është barabartë me 

ndryshimin e gjendjeve të klasës 3 në formatin 1 të bilancit, ku për vitin 2021 është në vlerën 

1,791,655 lekë . 
 

Formati nr. 6 “Investimet dhe burimet e financimit”  

- Zeri "Burimet për investime" Formati 6, i plotësuar për shumën 106,501,226 lekë në analizë 

tregon burimet e investimit. 

Investimet sipas projekteve me të dhënat e kontratave të tyre dhe likujdimet e tyre sipas 

periudhës 3 vjecare paraqitet në tabelën e mëposhtme: 

Burimi I financimit Objekti I kontrates 

Fond 

/Planifikim Nr.date Afati 

Vlere 

kontrate 

me Tvsh 

Subjekti I 

kontraktuar 2019 2020 2021 2022 Mbetja 

Tranf.pakushtezuar Blerje fadrome 3,600,000 1073 dt.04.05.2021 7 dite 3,600,000 2AF. Group 

  

3,600,000 

  Tranf.pakushtezuar Adoptim &rik.godines ish komunes 2,637,885 3084dt.23.11.2020 60dite 2,635,189 Sh Sh.P.K 

  

2,635,189 

  Tranf.pakusht.+Tar Blerje makine per largimmbetjesh 2,053,710 2111dt.27.08.2020 7 dite 2,049,600 S. 32 Sh.P.K 

 

1,093,710 955,890 

  Tranf.pakusht. Sistemim I rrethimit varrezave Klos 3,462,175 1018dt.21.04.2021 45dite 3,072,336 Sh Sh.P.K 

  

3,072,226 

  Te ardhura Blerje tubash per ujesjellesat 1,700,000 1509dt.03.07.2019 30dite 1,651,680 I. D. 

  

1,651,680 

  Te ardhura Ndertim akse rrugesh ne fshatra 7,984,820 1518dt.11.07.2017 60dite 7,292,611 A.L. I. 

  

2,210,146 

  Tranf.pakusht. Nd.kemba ura ne fshatin Xiber 2,808,077 3190dt.02.12.2020 60dite 2,793,829 C. Sh.P.K 

 

1,957,721 836,108 

  Tranf.pakusht. Ndertim mure mbajtes 2,427,493 2814dt.02.11.2020 45dite 2,304,366 T.D Sh.P.K 

  

2,304,366 

  Tranf.pakusht.+Tar Ndertim sifoni fullqet 4,000,000 1665dt.04.07.2018 42dite 3,477,396 E Sh.P.K 

  

1,499,832 
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Tranf.pakusht.+Tar Rik.pjessh.urban  qytetit klos 16,033,224 2642dt.09.10.2018 324dite 15,476,534 N. Sh.P.K 5,333,304 

 

9,699,924 442,954 

 Tranf.pakusht.+Tar Rik.rruge kala petralbe,nd.ure 7,800,000 288dt.08.02.2019 60dite 7,538,448 N.Sh.P.K 2,149,040 3,389,408 2,000,000 

  Te ardhura Rikonstrk.rruga Dars 4,000,000 2823dt.31.10.2018 40dite 3,885,000 T.D.Sh.P.K 1,400,920 

 

2,484,080 

  Tranf.pakusht.+Tar Sherbime dhe mirmb.kanale vadit 3,211,999 970dt.09.05.2019 40dite 3,042,084 R. Sh.P.K 1,908,927 

 

1,132,917 

  Tranf.pakusht. Rikonstrk.kanale vaditese 1,989,960 1348dt.01.06.2021 25dite 1,596,752 N. Sh.P.K 

  

1,596,752 

  Tranf.pakusht. Ndertim KUZ ne fshatin Kurdari 11,183,382 920dt.12.04.2021 90dite 11,183,382 E Sh.P.K 

  

6,496,920 

  Tranf.pakusht.+Tar Blerje material.rruge &banesa 7,966,000 3283dt.28.12.2018 15dite 7,813,704 R.M. Sh.P.K 

  

2,631,964 5,181,740 

 Tranf.pakusht.+Tar Rikonst.rruge Njesia Gurre 2,840,117 1420dt.24.06.2019 30dite 2,827,812 N. Sh.P.K 

  

2,827,812 

  

 
SHUMA 

   

47,635,806 

   

47,635,806 

 

   
 

- Zëri “Shpenzime për Aktive Afatgjata  materiale” formati 6 e plotësuar për shumën 

185,155,535 lekë në analizë rakordon me pasqyrën “Gjendja dhe ndryshimet e aktiveve 

afatgjata” kolona 4 formati 7/b.  

 

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 e arkëtimit kryhen me arkë, për të gjitha rastet e arkëtimit të taksave dhe tarifave 

vendore, pagesat  e kopshtit, ujit të pijshëm, tarifave të biznesit...etj, dhe në fund të çdo jave 

derdhjet e arkës bëhen 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  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 

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 

dhe Kryetari.  

- Janë mbajtur të dhëna për aktivet për të gjithë ekziston viti i krijimit si dhe janë evidentuar 

shtesat dhe pakësimet për to, është mbajtur edhe një libër i mirëfilltë historik me të gjitha të 
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dhënat e aktiveve, 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 për 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. 
 

b. Mallra dhe shërbime (llogaria 602) 

Nga verifikimi me zgjedhje rastësore i urdhër-shpenzimeve së bashku me dokumentat 

mbështetës nga ditari i bankës 2021. 

Kemi bërë testimin e llogarisë  për 602 “ Mallra dhe Shërbime” dhe me zgjedhje kemi testuar 

kampionin e paraqitur në tabelën në Aneksin nr.C/3 të pagesave për mallra e shërbime llog 

602. Qëllimi i këtij testimi ka qenë rakordimi i urdhër-shpenzimit me faturën, urdhërin për 

komisionin e ngritur të marrjes në dorëzim të mallit, komisioni i marrjes në dorëzim si dhe 

me fletë- hyrjet për mallrat si dhe nëse janë pjesë e praktikave të urdhër-shpenzimeve 

dokumentet kryesore plotësuese sipas fazave të kryerjes së procedurave të prokurimit me 

vlerë vogel dhe vlerë të lartë për blerjet e mallrave dhe shërbimeve. 

Nga verifikimi me zgjedhje i dokumentacionit te bashkëlidhur urdhër-shpenzimeve për 

pagesat e kryera për blerje mallra e shërbime rezultoi se nuk janë konstatuar anomali 

materiale apo diferenca në vlerë ndërmjet urdhër-shpenzimit e faturës e fletë-hyrjes.  

Në mbështetje të UMF nr. 30 datë 27.12.2011 “Për Menaxhimin e aktiveve në njësitë e 

sektorit publik” dhe UMF nr.57 datë 12,06.2014 “Për Gjurmët standarte të auditit për 

prokurimin me vlerë të vogël dhe të lartë” tabela1/3 për rastet e marra kampion për 

verifikimin e gjurmëve të auditimit në blerjet mallrave dhe shërbimeve rezultoi se ekzistonte 

dokumentacioni bazë si: fatura, fletë-hyrja, marrja në dorëzim e mallit edhe kontrata në rastet 

e lidhjes së tyre. 

 

2.4. Auditim mbi planifikimin dhe zhvillimin e procedurave të prokurimit publik, si dhe 

zbatimin e kontratave të punimeve. 

2.4.1. Programimi i nevojave dhe përgatitja e regjistrit të prokurimeve;  

2.4.2. Verifikimi i shpenzimeve të programuara me nivelin e fondeve të buxhetuara;  

2.4.3. Auditim mbi saktësinë e realizimit të procedurave të prokurimit (vlerësimi i 

kritereve kualifikuese, fondi limit, vlerësimi i ofertave dhe shpallja e fituesit), si dhe për 

marrjen në dorëzim të mallrave dhe shërbimeve, sipas specifikimeve teknike dhe 

kontratave të lidhura; 

2.4.4. Auditim mbi zbatimin e kushteve në realizimin e punimeve publike, kolaudimi dhe 

marrja në dorëzim e punimeve të kryera në kontratat e lidhura me operatorët ekonomik 

fitues. 
 

Të përgjithshme mbi prokurimet: 

Referuar të dhënave të regjistrit të procedurave të prokurimit për periudhën 01.01.2021deri 

më 31.12.2021, u konstatua se janë realizuar gjithsej 8 procedura prokurimi publik me vlerë 

të lartë, me fond limit 30,308,111 mijë lekë. Grupi i KLSH-së, referuar vlerësimit të dhënave 

të materialitetit dhe riskut nga këto procedura ka vlerësuar për auditim 6 procedura 

prokurimi, me fond limit 26,413,330 mijë lekë pa TVSh ose 87 % të fondit të prokuruar. 

Nga auditimi i 6 procedurave të prokurimit publik, janë konstatuar në shkelje të akteve 

ligjore e nënligjore të LPP, gjithsej 6 procedura prokuruar në vitin 2021, shkelje të cilat kanë 

konsistuar në këto mangësi:  
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a- Në 1 rast nga 6 të audituara, kriteret e vecanta për kualifikim nuk janë në përputhje 

me dispozitat ligjore të LPP, pasi janë aplikuar kritere të paargumentuara dhe jo të 

lidhura ngushtë me objektin e prokurimit, veprime jo në përputhje nenit 26, pika 5, 

nenit 27, neni 61 pika 2 të VKM nr. 914, datë 29.12.2014, “Për rregullat e prokurimit 

publik”, i ndryshuar, si dhe nenin 46 të ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për 

prokurimin publik”, i ndryshuar 

b- Në procedurat e prokurimit me vlerë 30,308,111 lekë pa TVSH (8 procedura), 

rezultoi se ulja nga fondi limit është realizuar në vlerën 1,892,594 lekë pa TVSH ose  

% lëviz nga 6.24 %. 

c- Në 3 (tre) raste, në procedurat e prokurimit publik janë kualifikuar dhe shpallur fitues 

operatorë ekonomikë, të cilët nuk plotësojë kriteret e vendosura në dokumentet 

standarde  të tenderit dhe janë shpallur fitues në papajtueshmëri me legjislacionin e 

Prokurimit Publik në tre kontrata me vlerë totale 24,783,382 lekë me TVSH. 

d- Në 2 (dy) raste u konstatua se nuk administrohet Oponenca Teknike e objekteve të 

ndërtimit “Ndërtim KUZ në Fshatin Kurdari (Hurdhë)” dhe “Sistemimi i Rrethimit të 

Varrezave të qytetit”, në kundërshtim me Ligjin Nr. 3/2020 “Për disa ndryshime dhe 

shtesa në ligjin nr. 8402, datë 10.9.1998, “Për kontrollin dhe disiplinimin e punimeve 

të ndërtimit”, i ndryshuar, neni 6. 

 

Në zbatim të pikës 4 të Programit të Auditimit nr. 882/1, datë 03.10.2022, I ndryshuar, 

“Auditim mbi planifikimin dhe zhvillimin e procedurave të prokurimit public, me vlera të 

larta dhe të vogla, si dhe zbatimin e kontratave të punimeve”, bazuar në kërkesat e Ligjit 

9643, datë 20.11.2016 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar, Ligjit 162/2020, datë 

23.12.2020 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar, VKM nr. 914, datë 29.12.2014 “Për 

miratimin e rregullave të prokurimit publik” i ndryshuar dhe  VKM Nr. 285, datë 19.5.2021, 

“Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, u audituan procedurat e mëposhtme:  

 
Nr Objekti Fondi limit Operatori fitues Shenime 

1 Ndërtim KUZ në Fshatin Kurdari (Hurdhë) 9,424,551 “E” SH.P.K Me shkelje 

2 Blerje Fadrome 3,000,000 “2. A. F A-G” 

SH.P.K 

Me shkelje 

3 “Sistemimi i Rrethimit të Varrezave të 

qytetit” 

2,885,146 

 

“Sh” Sh.P.K Me shkelje 

4 Blerje nafte 8,333,333 “M - O” Sh.P.K Me shkelje 

5 Blerje materiale për shërbime në ujësjellës 1,250,000 “I. D.” PF Pa shkelje 

6 Blerje materiale për shërbime në ujësjellës 1,520,300 “E” SH.P.K Pa shkelje 

 

1. Procedura e prokurimit me objekt “Ndërtim KUZ në Fshatin Kurdari (Hurdhë)”, 

Bashkia Klos 

 
Zhvillimi i Procedurës së Prokurimit me objekt: “Ndërtim KUZ në Fshatin Kurdari (Hurdhë)”, Nr. Ref. 89185, datë 

03-05-2021.  

1. Urdhër Prokurimi 

Nr. 5, datë 03.03.2021 

3. Hartuesit e Dokumenteve Tenderit 

Nr. 5, datë 03.03.2021 

Njësia e Prokurimit 

1. A.G., Jurist (Personi përgjegjës) 

2. A.M., Inxhinier 

3. F.R., ekonomist  

4. Komisioni i Vlerësimit Ofertave 

Urdhër nr. 03, datë 05.03.2021 

1. A. Gj., Kryetar 

2. F. M. 

3. E. M. 

 

2. Lloji i Procedurës – 

“Kërkesë për propozim” 

5. Fondi Limit (pa TVSh) 

9,424,551 lekë. 

6. Oferta fituese (pa TVSh) OE “E” SH.P.K  

me ofertë 9,319,485 lekë pa tvsh, 

sipas kontratës nr. 920 prot, dt. 12.04.2021 

me afat 60 ditë nga data e lidhjes së kontratës. 

7. Diferenca me fondin limit  (pa 

TVSh) 

105,066 lekë ose 1.11 % 

8. Data e hapjes së tenderit 9. Burimi Financimit 10. Operatoret Ekonomike 
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Datë 18.03.2021 Buxheti i Bashkisë Klos 

 

a) Pjesëmarrës në tender 2 OE/BOE  

b) S’kualifikuar 1 OE/BOE,  

c) Kualifikuar 1 OE/BOE  

11. Ankimime; nuk ka 

ankesë 

12. Përgjigje Ankesës nuk ka 13. Përgjigje Ankesës  

nuk ka 

Burimi i të dhënave: Bashkia Klos 

Punoi: KLSH 

Nga auditimi i dosjes së tenderit ka rezultuar: 

Kjo procedurë është “Kërkesë për propozim”, me vlerë 9,424,551 lekë pa TVSH, i cili do të 

financohet nga Buxheti i Bashkisë.  

Mbi përcaktimin e kryerjes së këtij investimi 

Në dosjen e prokurimit nuk administrohet asnjë dokument për inicimin e kryerjes së këtij 

investimi.  

Mbi projektpreventivin e zbatimit: 

- Projekti i zbatimit dhe preventivi i punimeve, i hedhur në Sistemin e Prokurimit Elektronik 

(SPE) është hartuar nga shoqëria “D-E” Sh.P.K sipas kontratës nr. 2991, datë 16.11.2020 dhe 

është miratuar nga Kryetari i Bashkisë Klos, z. I. H. në vitin 2020. Është caktuar afati i 

përfundimit të punimeve 3 muaj nga fillimi i punimeve.  

Në dosjen e prokurimit nuk administrohet Oponenca Teknike, në kundërshtim me Ligjin Nr. 

3/2020 “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 8402, datë 10.9.1998, “Për kontrollin dhe 

disiplinimin e punimeve të ndërtimit”, të ndryshuar, neni 6, sipas të cilit  “Oponenca teknike 

për projektet e ndërtimit të objekteve do të kryhet nga institutet shtetërore ose ente të tjera, të 

përcaktuara nga ministria që mbulon veprimtarinë e ndërtimeve, për të gjitha: a) ndërtimet 

publike; b) ndërtimet jopublike, me vlerë të preventuar, së paku, 100 milionë lekë; c) 

objektet me akses publik...”. Sa sipër, ngarkohet me përgjegjësi, titullari i Bashkisë Klos, z. I. 

H.. 

 

Situata 1 

Mbi përcaktimin e kritereve të kualifikimit: 
Kriteret e kualifikimit janë përcaktuar nga njësia e Prokurimit nëpërmjet Procesverbalit pa nr. 

prot, datë 05.03.2021. 

 

-Nga auditimi i dosjes së prokurimit, u konstatua se për kriteret e veçanta të vendosura në 

DST nga Njësia e Prokurimit është mbajtur procesverbalit pa nr prot, datë 05.03.2021, 

veprim në përputhje me VKM nr. 914, datë 29.12.2014, “Për miratimin e rregullave të 

prokurimit publik”, nenin 61, “Hartimi dhe publikimi i DT”, pika 2, sipas të cilës “Hartimi i 

kërkesave të veçanta për kualifikim, që lidhen me kapacitetin teknik, specifikimet teknike, 

kriteret e vlerësimit (nëse është rasti) dhe çdo informacion tjetër specifik i nevojshëm bëhen 

nga specialisti i fushës, anëtar i njësisë së prokurimit.  

Në çdo rast, hartimi i tyre duhet të argumentohet teknikisht dhe ligjërisht, si dhe të 

dokumentohet në një procesverbal të mbajtur nga personat e ngarkuar për përgatitjen e tyre. 

Ky procesverbal i vihet në dispozicion personit/ave përgjegjës për prokurimin, i cili/të cilët e 

bën/bëjnë pjesë të dosjes së tenderit”.  

- Nga verifikimi i kritereve të vendosura (edhe në shtojcën nr. 1), u konstatua se: 

1- Në pikën 2.3.3 të KVK është vendosur kriteri për staf teknik me përbërje 5 inxhinierë të 

ndryshëm të jenë në licencë dhe të punësuar në dy vitet e fundit, si dhe staf mbështetës 1 

inxhinierë, 3 teknikë të tjerë të ndryshëm. Ky kriter është i paargumentuar teknikisht, pasi, 

nisur nga preventivi i punimeve, nuk është në përpjestim me volumin dhe naturën e punimeve 

në objektin që prokurohet. Kërkesa për të qenë në licencën e shoqërisë inxhinierët mekanik, 

topograf, gjeolog dhe mjedisi, kërkesa që tekniku i ndërtimit të ketë licencë për 

“Grumbullimin dhe shperndarjen e ujit per konsum Publik dhe largimit te ujerave te 
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ndotura, leshuar nga Enti rregullator i sektorit te furnizimit me uje” janë të paargumentuara 

teknikisht. Gjithashtu, kërkesa që të jenë në listëpagesa në dy vitet e fundit, bie ndesh me 

pikën ku kërkohen listëpagesat e punonjësve për periudhën Janar 2020 – Shkurt 2021. 

2- Certifikatat e kërkuara ISO 39001:2012, ISO 27001:2013, ISO 50001:2011, ISO 

28001:2007 dhe SA 8000 : 2014, nuk janë në përpjestim me naturën e punimeve në objektin 

që prokurohet.   

3- Është kërkuar qe OE të ketë të punesuar “Mjekun e shoqërisë”, e vërtetuar kjo me 

listpagesat e paraqitur nga OE. Kontrate pune te vlefshme brenda periudhes se realizimit te 

kontrates, diploma, license ushtrim profesioni si dhe te figuroje ne listepagesat e shoqerise te 

pakten per tre muajt e fundit.. Ky kriter është argumentuar nëpërmjet një VKM-je të 

shfuqizuar, për pasojë nuk duhej vendosur në KVK. 

4- Janë kërkuar që OE duhet të jetë i pajisur me Leje Mjedisi te tipit C Kodi III.1.A, per 

magazinimin e mbetjeve jo te rrezikshme, leshuar nga Agjensia Rajonale e Mjedisit 

(Ministria e Mjedisit) dhe OEe te jete i pajisur me license  3.II.B per ndikimin ne mjedis ,te 

leshuar nga Ministria e Mjedisit, të cilat nuk janë në përpjestim me natyrën e objektit që 

prokurohet.  

5- Janë kërkuar kategoritë e licencave NP-2 A (Ndertime civile dhe Industriale), NP – 17 A 

(Ndertimi i impianteve te grumbullimit dhe trajtimit te mbetjeve urbane), NS-18 A (Punime 

topogjeodezike), NS-19 A (Sistemet kundra zhurmës për infrastrukturë), të cilat nuk janë në 

përpjestim me natyrën e objektit që prokurohet. 

6- Është kërkuar një punësim mesatar i të paktën 23 (njëzet e tre) personave, për periudhën 

Janar 2020 - Shkurt  2021. Ky numër punonjësish është i paargumentuar teknikisht, pasi 

vetëm punonjësit e kërkuar me profesione të përcaktuara janë 24, pa përfshirë administratorët 

apo punëtorët e tjerë. 

7. Është kërkuar një specialist që të ketë Certifikatën e trajnimit Pergjegjes per mbrojtjen dhe 

menaxhimin e dëmeve në mjedis e dhënë nga një organizëm i akredituar, 

licencuar/certifikuar certifikimi shqiptar ose i huaj dhe Certifikatën për testimin e materialeve 

të ndërtimit e dhënë nga një organizëm i akredituar, licencuar/certifikuar certifikimi shqiptar 

ose i huaj. Kjo kërkesë nuk është në përpjestim me natyrën e objektit që prokurohet dhe 

kontrolli i materialeve të përdorura në objekt sipas specifikimeve teknike, kryhet nga 

mbikëqyrësi i punimeve. 

 

Përsa sipër, kriteret e vendosura nuk janë në përputhje me natyrën dhe volumin e objektit që 

prokurohet, nuk kanë nxitur konkurrencën dhe kane krijuar mundësinë për të favorizuar 

operatorë ekonomikë të caktuar. Përsa sipër, është vepruar në kundërshtim me pikën 5 të 

nenit 26 të VKM nr. 914, datë 29.12.2014, “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, 

i ndryshuar, duke ngarkuar me përgjegjësi anëtarit të Njësisë së Prokurimit, Znj. A.M. 

Inxhiniere, në cilësinë e specialistit të fushës. 

 

Mbi përllogaritjen e fondit limit dhe hartimit të specifikimeve teknike 

Argumentimi i fondit limit, hartimi i specifikimeve teknike dhe preventivit, janë hartuar nga 

projektuesi i objektit shoqëria “D-E” Sh.P.K.  

Nga verifikimi i zërave të preventivit të ofertës, rezultoi se çmimet janë vendosur sipas 

manualeve të miratuara të çmimeve me VKM nr. 629, datë 15.7.2015 “Për miratimin e 

manualeve teknike të çmimeve të punimeve të ndërtimit dhe të analizave teknike të tyre”.  

 

Situata 2 

Mbi vlerësimin e ofertave 

AK, ka aplikuar procedurën e prokurimit të llojit “Kërkesë për propozim”. Në dosje 

administrohet procesverbali për hapjen dhe vlerësimin e ofertave, datë 05.03.2021. Nisur nga 
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ky procesverbal dhe verifikimi në SPE, ka paraqitur interes dhe kanë marrë pjesë në 

procedurë  OE, me ofertat e mëposhtme: 
Nr. OE pjesëmarrës Vlera e Ofertës 

1 “B.E.-I.S.” Sh.P.K  8,359,208 

2 “E” Sh.P.K 9,319,485 

Burimi i të dhënave: SPE 

Punoi: KLSH 

Është mbajtur procesverbali i hapjes dhe vlerësimit të ofertave pa nr. prot, datë 23.03.2021.  

Nga auditimi rezulton se nga KVO është hartuar Raporti Përmbledhës me shkresën  pa nr. 

prot, datë 30.03.2021, i cili është miratuar nga Titullari i Autoritetit Kontraktor z. I. H. dhe 

është hedhur në sistem. 

Nga auditimi i vlerësimit të ofertave, u konstatua se nuk ka plotësuar kriteret e përcaktuara në 

DT dhe është skualifikuar: 
Nr. OE pjesëmarrës Vlera e Ofertës 

1 “B.E. - I.S.” Sh.P.K  8,359,208 

Burimi i të dhënave: SPE 

Punoi: KLSH 

Sipas KVO-së, ky OE është skualifikuar për arsyet e mëposhtme:  

1. OE nuk ka paraqitur asnjë Specialist/Inxhinier përgjegjës për mbrojtjen dhe menaxhimin e 

demeve ne mjedis. Nga auditimi rezultoi se është paraqitur inxhiniere mjedisi znj. E. M. me 

certifikatë të Ministrisë së Mjedisit me nr. 7186, datë 08.10.2012. 

2. - Nuk ka paraqitur asnjë specialist/inxhinier të certifikuar për testimin e materialeve të 

ndërtimit. Nga auditimi rezultoi se nuk është paraqitur asnjë specialist ii tillë. Nisur nga fakti 

që ku kriter është i panevojshëm, munhgesa e vetëm këtij kriteri mund të quhej devijim i 

vogël.   

3. Sipas ligjit per prokurimin publik nuk ka dorezuar diplomat origjinale ose kopje te 

noterizuar me origjinalin per Drejtuesin Teknik Inxhinier Mjedisi dhe Drejtuesin Teknik 

Inxhinier Mekanik. Nga auditimi rezultoi se janë paraqitur diplomat pë inxhiniere mjedisi 

znj. E. M. dhe inxhinier mekanik z. Xh. Ç.. 

4. Per mjetin autobetoniere kantieri nuk jane paraqitur dokumenti qe verteton regjistrimin e 

mjetit (Leje qarkullimi, siguracion dhe kontrolli teknik). Arsyeja e skualifikimit për këtë 

mungesë, është e paargumentuar, pasi nga vetë emërtimi i këtij mjeti, nuk duhet 

dokumentacioni i mësipërm, pasi është mjet kantieri. 

5. Puna e ngjashme ne kategorine punimeve KUZ dhe KUN në rastin e puneve të marra se 

bashku është me e vogel se dyfishi i vlerës, si dhe nuk ka paraqitur çertifikaten e marrjes së 

përhershme në dorezim për punë të kryera. Nga auditimi rezulton se është paraqitur për 

eksperiencë e ngjashme “Sa rruga e Liqenit, segmenti Gurrëz, segmenti Muhajes dhe 

segmenti Zajza”, i cili është konform DT.  

 

-Sipas KVO-së ka plotësuar kriteret e përcaktuara në DT dhe është kualifikuar: 
Nr. OE pjesëmarrës Vlera e Ofertës 

1 “E” Sh.P.K 9,319,485 

Burimi i të dhënave: SPE 

Punoi: KLSH 

Nga verifikimi në SPE të dokumentacionit të OE fitues “E” Sh.P.K, rezultoi se nuk i plotëson 

kriteret e vendosura ne DT dhe është kualifikuar padrejtësisht, pasi: 

- Ekskavatorët me goma të paraqitur në SPE, nuk kanë lejen e qarkullimit. 

- Mungon vërtetimi i xhiros për vitin 2020. 

- Mungon listëpagesa e muajit Shkurt 2021. 

- Nuk ka paraqitur asnjë specialist/inxhinier të certifikuar për testimin e materialeve të 

ndërtimit 
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Sa sipër, skualifikimi i OE “B.E. – I.S.” Sh.P.K është i padrejtë, në kundërshtim me nenin 66, 

pika 3 të VKM nr. 914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, i 

ndryshuar, sipas të cilit “Pas mbylljes së seancës publike, komisioni i vlerësimit të ofertave 

verifikon dhe vlerëson ofertat e dorëzuara, duke kualifikuar vetëm ato oferta, që përmbushin 

kriteret për kualifikim, të përcaktuara në dokumentet e tenderit” dhe nenit 53 të Ligjit nr. 

9643, datë 20.11.2016 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar, sipas të cilit “AK vlerëson një 

ofertë të vlefshme edhe nëse ajo përmban devijime të vogla, të argumentuara, të cilat nuk 

ndryshojnë thelbësisht karakteristikat, kushtet dhe kërkesat e tjera, të përcaktuara në 

dokumentet e tenderit, si edhe gabime shtypi, të cilat mund të korrigjohen pa prekur 

përmbajtjen e saj”. 

Nëse do të kishte bërë kualifikimin e këtij OE, në zbatim të VKM nr. 914, datë 29.12.2014 

“Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, KVO duhet të kishte bërë propozimin tek 

titullari i AK për lidhjen e kontratës me këtë OE, me ofertë ekonomike 10,031,049 lekë me 

TVSH, ose 1,152,332 lekë më pak se vlera e kontratës së lidhur me OE “E” Sh.P.K. Ky 

mosveprim ka sjellë përdorimin pa ekonomicitet të fondeve të Buxhetit të Bashkisë Klos dhe 

lidhjen e një kontrate me vlerë 11,183,382 lekë me TVSH me një OE, i cili është shpallur 

fitues në papajtueshmëri me legjislacionin e PP dhe ngarkon me përgjegjësi anëtarët e KVO-

së A. Gj., Kryetar, F. M. dhe E. M.. 

 

Ndikimi/efekti: Vendosja e kritereve të kualifikimit dhe vlerësim i ofertave në kundërshtim 

me aktet ligjore e nënligjore të PP. 

Shkaku:  Moszbatim i akteve ligjore e nënligjore të PP. 

Rëndësia:  E lartë 

Rekomandim: Kryetari i Bashkisë Klos, të analizojë dhe të nxjerrë përgjegjësitë për 

kualifikimin e ofertave ekonomike të cilat nuk plotësojnë kriteret e kërkesave kualifikuese të 

DT, me pasojë lidhjen e kontratës me operatorë ekonomikë të kualifikuar në kundërshtim me 

legjislacionin e prokurimit publik për vlerën 11,183,382 lekë me 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. 

  

Lidhur me objektin e mësipërm, me shkresën 2567/30, datë 27.12.2022, e protokolluar në 

KLSH me nr. 882/5 prot, datë 29.12.2022, është përcjellë observacioni i bërë nga KVO për 

akt-konstatimin nr. 6, datë 25.11.2022 (edhe ky observacion nuk është i plotë pasi janë 

bashkëlidhur vetëm dy faqet e para). 

 

Pretendimi i subjektit: 

1. Procedura e prokurimit me objekt, “Ndërtim KUZ në fshatin Kurdari” skualifikimi i 

operatorit ekonomik “B.E. – I.S.” Sh.P.K.  

Në lidhje me gjetjen se, OE “B.E. – I.S.” Sh.P.K ka paraqitur znj. E. M. si përgjegjëse për 

mbrojtjen dhe menaxhimin e dëmeve në mjedis, ju sqarojmë se sipas përcaktimeve të DST 

kërkohet certifikatë trajnimi “Përgjegjës për mbrojtjen dhe menaxhimin në mjedis, ndërkohë 

për znj. E. M. është paraqitur certifikata e lëshuar nga ministria e mjedisit, pyjeve dhe 

administrimit të ujërave. Kjo certifikatë lëshohet për ekspertë për hartimin e raporteve të 

vlerësimit të ndikimit në mjedis dhe për të kryer auditim mjedisor. Pra, kjo certifikatë është e 

vlefshme për fazën e hartimit të projekteve në këtë fushë, prandaj KVO nuk e ka 

konsideruar të përmbushur këtë kriter. Certifikata që kërkohet është në fushën e 

zbatimit të punimeve. 

2. Në lidhje me gjetjen se operatori nuk ka paraqitur specialist/inxhinier të certifikuar për 
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testimin e materialeve të ndërtimit, KVO ka konsideruar të nevojshëm këtë kriter sipas 

kërkesave të DST dhe e ka shtuar në listën e mangësive për këtë operator, duke pasur 

parasysh që nuk është një devijim i vetëm.  

3. Në lidhje me diplomat origjinale Inxhinieri i mjedisit ka paraqitur një kopje pa ngjyra të 

diplomës, ku sipas DST të vendosur nga AK dhe legjislcionit në fuqi për prokurimin publik 

kopja e dokumentave duhet të jetë origjinale ose e noterizuar. Prandaj me të drejtë KVO nuk 

e ka marrë të mirëqenë paraqitjen e këtij dokumenti. 

4. Në lidhje me gjetjen se autobetonierja e kantierit nuk duhet të jetë e pajusur me leje 

qarkullimi ju sqarojmë se: Sipas kodit rrugor, konkretisht neni 92, automjetet, 

motomjetet dhe rimorkjot për të qarkulluar duhet të jenë të pajisur me një leje 

qarkullimi dhe të jenë të regjistruara pranë degëve përkatëse të drejtorisë së 

përgjithshme të shërbimit të transportit rrugor (dhe të kenë të gjithe dokumentet 

përkatëse si siguracion, kontroll teknik, leje qarkullimi etj.). Lidhur sa më lart KVO ka 

pasur të drejtë për marrjen në konsideratë të saj. 
5. Në lidhje me gjetjen e punëve të ngjashme KUZ dhe KUN, operatori ka paraqitur tre 

kontrata si punë të ngjashme, ku shumatorja e të trejave nuk e tejkalojnë dyfishin e vlerës së 

kontratës që prokurohet. Saktësisht shuma e të trejave në këtë kategori punimesh është 

5,878,932 lekë pa TVSH. Rrjedhimisht asnjë nga kushtet e vendosura në DST nuk 

plotësohet, 50% e vlerës për një kontratë ose dyfishi për një kontratë të vetme.  

 

Operatori E 

1. Në lidhje me gjetjen që ka konstatuar KLSH përsa i përket mjetit eskavator me goma që 

nuk ka leje qarkullimi, ju bëjmë me dije se: OE për mjetin e paraqitur eskavator me goma 

është i pajisur me leje qarkullimi dhe dokumentat e tjerë sipas legjislacionit përkatës për 

mjetet me goma. Bashkangjitur do të gjeni dokumentacionin. 

2. Në lidhje me vërtetimin e xhiros së vitit 2020, KVO ka konsideruar se për shkak se 

operatori ka paraqitur xhiro për vitet 2018-2019 përkatësisht shumat 236,090,082 lekë 

dhe 182,697,780 lekë, është e mjaftueshme për ta konsideruar të përmbushur xhiron 

mesatare të tre viteve të fundit edhe duke e llogaritur me vlerë 0 vitin 2020. Mendojmë 

që kjo gjetje nuk qëndron. 

3. Në lidhje me pretendimin se OE nuk ka paraqitur listëpagesën e muajit shkurt 2021, gjetja 

është e saktë, por për shkak se data e mbylljes së afatit për dorëzimin e ofertave ka qenë data 

18.03.2021, ndërsa afati për dorëzimin e listëpagesave në tatime për operatorët ekonomik për 

muajin Shkurt është deri me 20.03.2021, për këtë arsye KVO e ka konsideruar të padrejtë 

skualifikimin e operatorëve për këtë arsye. 

4. Në lidhje me gjetjen se OE nuk ka paraqitur asnjë certifikatë për testimin e materialeve të 

ndërtimit, ju sjellim në vëmendje se operatori ka paraqitur dokumenta: 7 inxhiniera, 3 

teknikë, 1 mjek, AQS.PDF “Ku operatori ka paraqitur certifikatën e AQS për z. E.Sh.”, 

bashkangjitur do të gjeni dokumentin. 

 

Opinioni i grupit të auditimit: 

 

Observacioni i mësipërm është trajtuar në Projektraportin e Auditimit. Përsa sipër, shqyrtimi 

i tij quhet i ezauruar.  
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2. Procedura e prokurimit me objekt “Blerje Fadrome”, Bashkia Klos 

 
Zhvillimi i Procedurës së Prokurimit me objekt: “Blerje Fadrome”, Nr. REF-91144 datë 03-25-2021.  

1. Urdhër Prokurimi 

Nr. 6, datë 12.03.2021 

3. Hartuesit e Dokumenteve Tenderit 

Nr. 6, datë 12.03.2021 

Njësia e Prokurimit 

1. A.G., Jurist (Personi përgjegjës) 

2. A.M., Inxhinier 

3. F.R., ekonomist  

4. Komisioni i Vlerësimit Ofertave 

Urdhër nr. 06, datë 25.03.2021 

4. A. Gj., Kryetar 

5. F. M. 

6. E. M. 

 

2. Lloji i Procedurës – 

“Kërkesë për propozim” 

5. Fondi Limit (pa TVSh) 

3,000,000 lekë. 

6. Oferta fituese (pa TVSh) OE “2. A. F.   A. 

G.” Sh.P.K.  

me ofertë 3,000,000 lekë pa tvsh, 

sipas kontratës nr. 1073 prot, dt. 04.05.2021 

me afat 7 ditë nga data e lidhjes së kontratës. 

7. Diferenca me fondin limit  (pa 

TVSh) 

0 lekë ose 0 % 

8. Data e hapjes së tenderit 

Datë 06.04.2021 

9. Burimi Financimit 

Buxheti i Bashkisë Klos 

 

10. Operatoret Ekonomike 

a) Pjesëmarrës në tender 1 OE/BOE  

b) S’kualifikuar 0 OE/BOE,  

c) Kualifikuar 1 OE/BOE  

11. Ankimime; nuk ka 

ankesë 

12. Përgjigje Ankesës nuk ka 13. Përgjigje Ankesës  

nuk ka 
Burimi i të dhënave: Bashkia Klos 

Punoi: KLSH 

Nga auditimi i dosjes së tenderit ka rezultuar: 

Kjo procedurë është “Kërkesë për propozim”, me vlerë 3,000,000 lekë pa TVSH, i cili do të 

financohet nga Buxheti i Bashkisë.  

Mbi përcaktimin e kryerjes së këtij investimi 

Në dosjen e prokurimit nuk administrohet asnjë dokument për inicimin e kryerjes së këtij 

investimi.  

Situata 1 

Mbi përcaktimin e kritereve të kualifikimit dhe specifikimeve teknike: 
Kriteret e kualifikimit dhe specifikimet teknike janë përcaktuar nga njësia e Prokurimit 

nëpërmjet Proces-verbalit pa nr. prot, datë 25.03.2021. 
 

- Nga verifikimi i kritereve të vendosura, u konstatua se në pikën 2.3.3 të KVK është 

vendosur kriteri që OE duhet të paraqesë një vërtetim për shlyerjen e taksave vendore të 

parashikuara nga pushteti vendor për vitin 2019 në të gjithë vendet e ushtrimit të 

veprimtarisë së tij sipas QKB. Kjo kërkesë është në diskordancë me kohën e prokurimit, që 

është viti 2021 dhe për këtë arsye duhet të ishte kërkuar edhe vërtetimi për vitin 2020.  

- Nga verifikimi i specifikimeve teknike, rezulton se specifikimet e vendosura janë të 

cunguara dhe prej tyre nuk mund të përcaktohet qartë fondi limit i kërkuar. Kërkesa për 

vjetërsinë e mjetit, për orët e punës dhe përmasat për dy kovat e pasme (90 cm + 40 cm),  

janë të paargumentuara teknikisht. 
 

Përsa sipër, kriteret e kualifikimit dhe specifikimet e vendosura kanë krijuar mundësinë 

për të favorizuar operatorë ekonomikë të caktuar. Përsa sipër, është vepruar në 

kundërshtim me pikën 5 të nenit 26 të VKM nr. 914, datë 29.12.2014, “Për miratimin e 

rregullave të prokurimit publik”, i ndryshuar, duke ngarkuar me përgjegjësi anëtarët e Njësisë 

së Prokurimit, A.G., Jurist (Personi përgjegjës), A.M. Inxhiniere, F.R. ekonomist. 

 

Mbi përllogaritjen e fondit limit  
Argumentimi i fondit limit është përcaktuar me testim tregu, duke marrë 4 oferta nga shoqëri, 

të cilat pas verifikimit rezultojnë që e kanë në objektin e vepromtarisë shitjen e automjeteve 

të ndryshme. Nga ana e grupit preventivues të përbërë nuk është analizuar asnjë kontratë 

precedente nga vetë AK apo AK të tjerë, apo edhe nga site zyrtarë të shitjes së mjeteve. Sa 

sipër përcaktimi i fondit limit në këtë vlerë, nuk është i qartë dhe transparent. 
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Situata 2 

Mbi vlerësimin e ofertave 

AK, ka aplikuar procedurën e prokurimit të llojit “Kërkesë për propozim”. Në dosje 

administrohet procesverbali për hapjen dhe vlerësimin e ofertave, datë 09.04.2021. Nisur nga 

ky procesverbal dhe verifikimi në SPE, ka paraqitur interes dhe ka marrë pjesë në procedurë  

OE, me ofertën e mëposhtme: 

 
Nr. OE pjesëmarrës Vlera e Ofertës 

1 “2. A. F.  A. G.” Sh.P.K  3,000,000 

Burimi i të dhënave: SPE 
Punoi: KLSH 

Nga auditimi rezulton se nga KVO është hartuar Raporti Përmbledhës me shkresën  pa nr. 

prot, datë 19.04.2021, i cili është miratuar nga Titullari i Autoritetit Kontraktor z. I. H. dhe 

është hedhur në sistem. 

Sipas KVO-së, ka plotësuar kriteret e përcaktuara në DT  dhe është kualifikuar: 

 
Nr. OE pjesëmarrës Vlera e Ofertës 

1 “2.A.F. A. G.” Sh.P.K 3,000,000 

Burimi i të dhënave: SPE 

Punoi: KLSH 

Nga verifikimi në SPE të dokumentacionit të OE fitues “2. A. F. A. G.” Sh.P.K, rezultoi se 

nuk i plotëson kriteret e vendosura ne DT dhe është kualifikuar padrejtësisht, pasi: 

- Në deklaratën e garancisë për mallin e ofruar, nuk janë përcaktuar dhe përshkruar qartë të 

gjithë termat dhe kushtet e garancisë teknike që mbulon ofertuesi. 

- Nuk janë deklaruar kilometrat e bëra, të shoqëruar edhe me foto të treguesit të kilometrazhit 

në kroskot. 

 

Sa sipër, kualifikimi i këtij OE është i padrejtë, në kundërshtim me nenin 66, pika 3 të VKM 

nr. 914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, i ndryshuar, sipas 

të cilit “Pas mbylljes së seancës publike, komisioni i vlerësimit të ofertave verifikon dhe 

vlerëson ofertat e dorëzuara, duke kualifikuar vetëm ato oferta, që përmbushin kriteret për 

kualifikim, të përcaktuara në dokumentet e tenderit.”. 

Me skualifikimin e këtij OE, në zbatim të VKM nr. 914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e 

rregullave të prokurimit publik”, KVO duhet të kishte bërë propozimin tek titullari i AK për 

anulimin e procedurës dhe fillimin e një procedure të re. Ky mosveprim ka sjellë lidhjen e një 

kontrate me vlerë 3,600,000 lekë me TVSH me një OE, i cili është shpallur fitues në 

papajtueshmëri me legjislacionin e PP dhe ngarkon me përgjegjësi anëtarët e KVO-së A. Gj., 

Kryetar, F. M.  dhe E. M.. 

 

Ndikimi/efekti: Vendosja e kritereve të kualifikimit dhe vlerësim i ofertave në kundërshtim 

me aktet ligjore e nënligjore të PP. 

Shkaku:  Moszbatim i akteve ligjore e nënligjore të PP. 

Rëndësia:  E lartë 

Rekomandim: Kryetari i Bashkisë Klos, të analizojë dhe të nxjerrë përgjegjësitë për 

kualifikimin e ofertave ekonomike të cilat nuk plotësojnë kriteret e kërkesave kualifikuese të 

DT, me pasojë lidhjen e kontratës me operatorë ekonomikë të kualifikuar në kundërshtim me 

legjislacionin e prokurimit publik për vlerën 3,600,000 lekë me 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. 
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3. Procedura e prokurimit me objekt “Sistemimi i Rrethimit të Varrezave të qytetit”, 

Bashkia Klos 

 
Zhvillimi i Procedurës së Prokurimit me objekt: “Sistemimi i Rrethimit të Varrezave të qytetit”, Bashkia Klos, Nr. 

Ref. REF-89993-03-16-2021.  

1. Urdhër Prokurimi 

Nr. 4, datë 23.02.2021 

3. Hartuesit e Dokumenteve Tenderit 

Nr. 4, datë 23.02.2021 

Njësia e Prokurimit 

1. A.G., Jurist (Personi përgjegjës) 

2. A.M., Inxhinier 

3. F.R., ekonomist  

4. Komisioni i Vlerësimit Ofertave 

Urdhër nr. 04, datë 16.03.2021 

7. A. Gj., Kryetar 

8. F. M. 

9. E. M. 

 

2. Lloji i Procedurës – 

“Kërkesë për propozim” 

5. Fondi Limit (pa TVSh) 

2,885,146 lekë. 

6. Oferta fituese (pa TVSh) OE “Sh” Sh.P.K  

me ofertë 2,560,280 lekë pa tvsh, 

sipas kontratës nr. 1018 prot, dt. 21.04.2021 

me afat 60 ditë nga data e lidhjes së kontratës. 

7. Diferenca me fondin limit  (pa 

TVSh) 

324,866 lekë ose 11.26 % 

8. Data e hapjes së tenderit 

Datë 29.03.2021 

9. Burimi Financimit 

Buxheti i Bashkisë Klos 

 

10. Operatoret Ekonomike 

a) Pjesëmarrës në tender 4 OE/BOE  

b) S’kualifikuar 0 OE/BOE,  

c) Kualifikuar 4 OE/BOE  

11. Ankimime; nuk ka 

ankesë 

12. Përgjigje Ankesës nuk ka 13. Përgjigje Ankesës  

nuk ka 
Burimi i të dhënave: Bashkia Klos 

Punoi: KLSH 

Nga auditimi i dosjes së tenderit ka rezultuar: 

Kjo procedurë është “Kërkesë për propozim”, me vlerë 2,885,146 lekë pa TVSH, i cili do të 

financohet nga Buxheti i Bashkisë.  

 

Mbi përcaktimin e kryerjes së këtij investimi 

Në dosjen e prokurimit nuk administrohet asnjë dokument për inicimin e kryerjes së këtij 

investimi.  

 

Mbi projekt preventivin e zbatimit: 

- Projekti i zbatimit dhe preventivi i punimeve, i hedhur në Sistemin e Prokurimit Elektronik 

(SPE) është hartuar nga Sektori i Planifikimit dhe ndjekjes së investimeve dhe është miratuar 

nga Kryetari i Bashkisë Klos, z. I. H. në vitin 2021. Është caktuar afati i përfundimit të 

punimeve 45 ditë nga lidhja e kontratës.  

Në dosjen e prokurimit nuk administrohet Oponenca Teknike, në kundërshtim me Ligjin Nr. 

3/2020 “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 8402, datë 10.9.1998, “Për kontrollin dhe 

disiplinimin e punimeve të ndërtimit”, të ndryshuar, neni 6, sipas të cilit  “Oponenca teknike 

për projektet e ndërtimit të objekteve do të kryhet nga institutet shtetërore ose ente të tjera, të 

përcaktuara nga ministria që mbulon veprimtarinë e ndërtimeve, për të gjitha: a) ndërtimet 

publike; b) ndërtimet jopublike, me vlerë të preventuar, së paku, 100 milionë lekë; c) 

objektet me akses publik...”. Sa sipër, ngarkohet me përgjegjësi, titullari i Bashkisë Klos,  

z.I.H.. 

 

Situata 1 

Mbi përcaktimin e kritereve të kualifikimit: 
Kriteret e kualifikimit janë përcaktuar nga njësia e Prokurimit nëpërmjet Procesverbalit pa nr. 

prot, datë 16.03.2021. 

 

-Nga auditimi i dosjes së prokurimit, u konstatua se për kriteret e veçanta të vendosura në 

DST nga Njësia e Prokurimit është mbajtur procesverbalit pa nr prot, datë 16.03.2021, 

veprim në përputhje me VKM nr. 914, datë 29.12.2014, “Për miratimin e rregullave të 
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prokurimit publik”, nenin 61, “Hartimi dhe publikimi i DT”, pika 2, sipas të cilës “Hartimi i 

kërkesave të veçanta për kualifikim, që lidhen me kapacitetin teknik, specifikimet teknike, 

kriteret e vlerësimit (nëse është rasti) dhe çdo informacion tjetër specifik i nevojshëm bëhen 

nga specialisti i fushës, anëtar i njësisë së prokurimit.  

Në çdo rast, hartimi i tyre duhet të argumentohet teknikisht dhe ligjërisht, si dhe të 

dokumentohet në një procesverbal të mbajtur nga personat e ngarkuar për përgatitjen e tyre. 

Ky procesverbal i vihet në dispozicion personit/ave përgjegjës për prokurimin, i cili/të cilët e 

bën/bëjnë pjesë të dosjes së tenderit”.  

- Nga verifikimi i kritereve të vendosura, u konstatua se: 

1- Në pikën 2.3.3 të KVK është vendosur kriteri për staf teknik me përbërje 1 inxhinier 

ndërtimi/hidroteknik, që të jetë në licencë dhe të mos jetë i angazhuar në kontratat të tjera 

gjatë kohës që do të realizohet objekti, si dhe staf mbështetës 1 teknik ndërtimi. Ky kriter 

është i paargumentuar teknikisht, pasi nisur nga preventivi i objektit, do të mjaftonte një 

inxhinier ndërtimi/hidroteknik, i cili në bazë të vlerës së kontratës që prokurohet, nuk është i 

detyruar që të mos angazhohet në kontrata të tjera. 

- Është kërkuar kategoria e licencës NP-7/A Ujësjellësa, Gazsjellësa, Vajsjellësa, vepra 

kullimi e vaditje, e cila nuk është në përpjestim me natyrën e objektit që prokurohet dhe nuk 

është kërkuar kategoria e licencës NP-4 A për ndërtim rrugësh, e cila është ojesë e 

preventivit. 

6- Është kërkuar një punësim mesatar i të paktën 15 (pesëmbëdhjetë) personave, për 

periudhën Shtator  2020 - Shkurt 2021. Ky numër punonjësish është i paargumentuar 

teknikisht. 

7. Është kërkuar një Ekspert zjarrfikes, të vertetuar me kontrate pune dhe leje për ushtrim 

profesioni dhe të figuroje ne listepagesa. Kjo kërkesë nuk është në përpjestim me natyrën e 

objektit që prokurohet. 

 

Përsa sipër, kriteret e vendosura nuk janë në përputhje me natyrën dhe volumin e objektit që 

prokurohet, nuk kanë nxitur konkurrencën dhe krijojnë mundësinë për të favorizuar 

operatorë ekonomikë të caktuar. Përsa sipër, është vepruar në kundërshtim me pikën 5 të 

nenit 26 të VKM nr. 914, datë 29.12.2014, “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, 

i ndryshuar, duke ngarkuar me përgjegjësi anëtarët e Njësisë së Prokurimit, A.M. Inxhiniere, 

në cilësinë e specialistit të fushës. 

 

Mbi përllogaritjen e fondit limit dhe hartimit të specifikimeve teknike 

 

Argumentimi i fondit limit, hartimi i specifikimeve teknike dhe preventivit, janë hartuar nga 

Sektori i Planifikimit dhe ndjekjes së Investimeve.  

Nga verifikimi i zërave të preventivit të ofertës, rezultoi se çmimet janë vendosur sipas 

manualeve të miratuara të çmimeve me VKM nr. 629, datë 15.7.2015 “Për miratimin e 

manualeve teknike të çmimeve të punimeve të ndërtimit dhe të analizave teknike të tyre”.  

 

Situata 2 

Mbi vlerësimin e ofertave 

AK, ka aplikuar procedurën e prokurimit të llojit “Kërkesë për propozim”. Në dosje 

administrohet procesverbali për hapjen dhe vlerësimin e ofertave, datë 29.03.2021. Nisur nga 

ky procesverbal dhe verifikimi në SPE, ka paraqitur interes dhe kanë marrë pjesë në 

procedurë  OE, me ofertat e mëposhtme: 
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Nr. OE pjesëmarrës Vlera e Ofertës 

1 “Sh” Sh.P.K  2,560,280 

2 “T.– D” Sh.P.K 2,569,705 

3 “C” Sh.P.K 2,845,170 

4 “N” Sh.P.K 2,877,620 

Burimi i të dhënave: SPE 

Punoi: KLSH 

Është mbajtur procesverbali i hapjes dhe vlerësimit të ofertave pa nr. prot, datë 29.03.2021.  

Nga auditimi rezulton se nga KVO është hartuar Raporti Përmbledhës me shkresën  pa nr. 

prot, datë 14.04.2021, i cili është miratuar nga Titullari i Autoritetit Kontraktor z. I. H. dhe 

është hedhur në sistem. 

Nga auditimi i vlerësimit të ofertave, u konstatua se nuk ka patur OE të skualifikuar. 

Kanë plotësuar kriteret e përcaktuara në DT (sipas KVO-së,) dhe janë kualifikuar: 

 
Nr. OE pjesëmarrës Vlera e Ofertës 

1 “Sh” Sh.P.K  2,560,280 

2 “T - D” Sh.P.K 2,569,705 

3 “C” SH.P.K 2,845,170 

4 “N” SH.P.K 2,877,620 

Burimi i të dhënave: SPE 

Punoi: KLSH 

Nga verifikimi në SPE të dokumentacionit të OE fitues “Sh” Sh.P.K., rezultoi se nuk i 

plotëson kriteret e vendosura në DT, pasi: 

- Bilancet e paraqitura nuk janë të konfirmuara nga Dega e Tatim Taksave. 

- Muratorit Sh. E. i mungon dëshmia e sigurimit teknik. 

 

Sa sipër, kualifikimi i këtij OE është i padrejtë, në kundërshtim me nenin 66, pika 3 të VKM 

nr. 914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, i ndryshuar, sipas 

të cilit “Pas mbylljes së seancës publike, komisioni i vlerësimit të ofertave verifikon dhe 

vlerëson ofertat e dorëzuara, duke kualifikuar vetëm ato oferta, që përmbushin kriteret për 

kualifikim, të përcaktuara në dokumentet e tenderit.”. 

Me skualifikimin e këtij OE, në zbatim të VKM nr. 914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e 

rregullave të prokurimit publik”, KVO duhet të kishte bërë propozimin tek titullari i AK për 

lidhjen e kontratës me OE të kualifikuar që renditet i dyti. Ky mosveprim ka sjellë lidhjen e 

një kontrate me vlerë 3,072,336 lekë me TVSH me një OE, i cili është shpallur fitues në 

papajtueshmëri me legjislacionin e PP dhe ngarkon me përgjegjësi anëtarët e KVO-së A. Gj., 

Kryetar, F. M.  dhe E. M.. 

 

Ndikimi/efekti: Vendosja e kritereve të kualifikimit dhe vlerësim i ofertave në kundërshtim 

me aktet ligjore e nënligjore të PP. 

Shkaku:  Moszbatim i akteve ligjore e nënligjore të PP. 

Rëndësia:  E lartë 

Rekomandim: Nga ana e Bashkisë Klos, strukturave të përcaktuara për zhvillimin e 

procedurave të prokurimit, të merren masa për vendosjen e kritereve të kualifikimit në 

përputhje me volumin dhe natyrën e objekti të prokurimit, si dhe për argumentimin e saktë të 

skualifikimit/kualifikimit të operatorëve ekonomikë pjesëmarrës në procedurat e prokurimit.  

 

Lidhur me objektin e mësipërm, me shkresën 2567/30, datë 27.12.2022, e protokolluar në 

KLSH me nr. 882/5 prot, datë 29.12.2022, është përcjellë observacioni i bërë nga KVO për 

akt-konstatimin nr. 6, datë 25.11.2022 (edhe ky observacion nuk është i plotë pasi janë 

bashkëlidhur vetëm dy faqet e para). 
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Pretendimi i subjektit: 

1. Në lidhje me gjetjen e bilanceve të subjektit “Sh” Sh.P.K. që nuk janë konfirmuar nga 

dega e tatimeve, ju bëjmë me dije se kjo gjetje nuk qëndron sepse bilancet janë të 

konfirmuara nga dega e tatimeve. Bashkangjitur do të gjeni kopjet e konfirmuara. 

2. Përsa i përket muratorit z. Sh. E. që i mungon dëshmia e sigurimit teknik sipas akt-

konstatimin të lënë nga ana juaj ju bëjmë me dije se as kjo nuk qëndron pasi z. Sh. E. është i 

certifikuar për sigurimin teknik. Bashkangjitur do të gjeni dokumentacionin. 

Opinioni i grupit të auditimit: 

Observacioni i mësipërm është trajtuar në Projektraportin e Auditimit. Përsa sipër, shqyrtimi 

i tij quhet i ezauruar. 

 

 

4. Procedura e prokurimit me objekt “Blerje Nafte”, Bashkia Klos 

 
Zhvillimi i Procedurës së Prokurimit me objekt: “Blerje Fadrome”, Nr. REF-91144 datë 03-25-2021.  

1. Urdhër Prokurimi 

Nr. 1, datë 25.01.2021 

3. Hartuesit e Dokumenteve Tenderit 

Nr. 1, datë 25.01.2021 

Njësia e Prokurimit 

1. A.G., Jurist (Personi përgjegjës) 

2. A.M., Inxhinier 

3. F.R., ekonomist  

4. Komisioni i Vlerësimit Ofertave 

Urdhër nr. 1, datë 26.01.2021 

10. A. Gj., Kryetar 

11. F. M. 

12. E. M. 

 

2. Lloji i Procedurës – 

“E hapur” 

8,333,333 lekë. 6. Oferta fituese (pa TVSh) OE “M - O” 

SH.P.K  

me marzh fitimi 8.9%, 

sipas kontratës nr. 728 prot, dt. 18.03.2021 

me afat 7 ditë nga data e lidhjes së kontratës. 

7. Diferenca me fondin limit  (pa 

TVSh) 

 

8. Data e hapjes së tenderit 

Datë 06.03.2021 

9. Burimi Financimit 

Buxheti i Bashkisë Klos + Transfertë e 

pakushtëzuar 

 

10. Operatoret Ekonomike 

a) Pjesëmarrës në tender 2 OE/BOE  

b) S’kualifikuar 0 OE/BOE,  

c) Kualifikuar 2 OE/BOE  

11. Ankimime; nuk ka 

ankesë 

12. Përgjigje Ankesës nuk ka 13. Përgjigje Ankesës  

nuk ka 
Burimi i të dhënave: Bashkia Klos 

Punoi: KLSH 

Nga auditimi i dosjes së tenderit ka rezultuar: 

Kjo procedurë është tender i “E hapur”, me vlerë 8,333,333 lekë pa TVSH, i cili do të 

financohet nga Buxheti i Bashkisë.  

 

Mbi përcaktimin e kryerjes së këtij investimi 

Në dosjen e prokurimit nuk administrohet asnjë dokument për inicimin e kryerjes së këtij 

investimi.  

 

Mbi përcaktimin e kritereve të kualifikimit dhe specifikimeve teknike: 
Kriteret e kualifikimit dhe specifikimet teknike janë përcaktuar nga njësia e Prokurimit 

nëpërmjet Procesverbalit pa nr. prot, datë 26.01.2021, si më poshtë: 

 

- Nga verifikimi i kritereve të kualifikimit dhe specifikimeve teknike të vendosura, u 

konstatua se ato janë konform DST. 

 

Mbi përllogaritjen e fondit limit  
Argumentimi i fondit limit nuk administrohet në dosje. Nuk ka asnjë dokument apo 

përmbledhje të nevojave të drejtorive të Bashkisë Klos, sipas të cilave duhet të ishte 

përcaktuar fondi limit. 
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Situata 1 

Mbi vlerësimin e ofertave 

AK, ka aplikuar procedurën e prokurimit të llojit “Kërkesë për propozim”. Në dosje 

administrohet procesverbali për hapjen dhe vlerësimin e ofertave, datë 03.03.2021. Nisur nga 

ky procesverbal dhe verifikimi në SPE, ka paraqitur interes dhe ka marrë pjesë në procedurë  

OE, me ofertën e mëposhtme: 

 
Nr. OE pjesëmarrës Marzhi I fitimit 

1 “M - O” Sh.P.K  8.9 % 

2 “D.A.S - O” Sh.P.K  14 % 

Burimi i të dhënave: SPE 

Punoi: KLSH 

Nga auditimi rezulton se nga KVO është hartuar Raporti Përmbledhës me shkresën  pa nr. 

prot, datë 11.03.2021, i cili është miratuar nga Titullari i Autoritetit Kontraktor z. I. H. dhe 

është hedhur në sistem. 

Sipas KVO-së, kanë plotësuar kriteret e përcaktuara në DT  dhe janë kualifikuar: 
Nr. OE pjesëmarrës Vlera e Ofertës 

1 “M - O” Sh.P.K  8.9 % 

2 “D.A.S - O” Sh.P.K  14 % 

Burimi i të dhënave: SPE 

Punoi: KLSH 

Nga verifikimi në SPE të dokumentacionit të OE fitues “M - O” Sh.P.K, rezultoi se nuk i 

plotëson kriteret e vendosura ne DT dhe është kualifikuar padrejtësisht, pasi: 

- Mungon vertetimi nga Pushteti Vendor ku ka zyrat qendrore (Bashkia Tiranë) për 

likujdimin e taksave vendore për vitin 2020. 

- OE për ka paraqitur vetëm një kontratë nënqeraje, e cila nuk është e parashikuar në DT. 

 

Sa sipër, kualifikimi i këtij OE është i padrejtë, në kundërshtim me nenin 66, pika 3 të VKM 

nr. 914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, i ndryshuar, sipas 

të cilit “Pas mbylljes së seancës publike, komisioni i vlerësimit të ofertave verifikon dhe 

vlerëson ofertat e dorëzuara, duke kualifikuar vetëm ato oferta, që përmbushin kriteret për 

kualifikim, të përcaktuara në dokumentet e tenderit.”. 

Me skualifikimin e këtij OE, në zbatim të VKM nr. 914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e 

rregullave të prokurimit publik”, KVO duhet të kishte bërë propozimin tek titullari i AK për 

anulimin për lidhjen e kontratës me OE i renditur i dyti. Ky mosveprim ka sjellë lidhjen e një 

kontrate me vlerë 10,000,000 lekë me TVSH me një OE, i cili është shpallur fitues në 

papajtueshmëri me legjislacionin e PP dhe ngarkon me përgjegjësi anëtarët e KVO-së A. Gj., 

Kryetar, F. M.  dhe E. M.. 

 

Ndikimi/efekti: Vendosja e kritereve të kualifikimit dhe vlerësim i ofertave në kundërshtim 

me aktet ligjore e nënligjore të PP. 

Shkaku:  Moszbatim i akteve ligjore e nënligjore të PP. 

Rëndësia:  E lartë 

Rekomandim: Kryetari i Bashkisë Klos, të analizojë dhe të nxjerrë përgjegjësitë për 

kualifikimin e ofertave ekonomike të cilat nuk plotësojnë kriteret e kërkesave kualifikuese të 

DT, me pasojë lidhjen e kontratës me operatorë ekonomikë të kualifikuar në kundërshtim me 

legjislacionin e prokurimit publik për vlerën 10,000,000 lekë me 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. 
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5. Procedura e prokurimit me objekt “Blerje materiale për shërbime në ujësjellës”, 

Bashkia Klos 

 
Zhvillimi i Procedurës së Prokurimit me objekt: “Blerje materiale për shërbime në ujësjellës”, Nr. REF-85730-02-

03-2021 

1. Urdhër Prokurimi 

Nr. 2, datë 29.01.2021 

3. Hartuesit e Dokumenteve Tenderit 

Nr. 2, datë 29.01.2021 

Njësia e Prokurimit 

1. A.G., Jurist (Personi përgjegjës) 

2. A.M., Inxhinier 

3. F.R., ekonomist  

4. Komisioni i Vlerësimit Ofertave 

Urdhër nr. 02, datë 03.02.2021 

13. A. Gj., Kryetar 

14. F. M. 

15. E. M. 

 

2. Lloji i Procedurës – 

“Kërkesë për propozim” 

5. Fondi Limit (pa TVSh) 

1,250,000 lekë. 

6. Oferta fituese (pa TVSh) OE “I. D.” PF  

me ofertë 979,350 lekë pa tvsh, 

sipas kontratës nr. 619 prot, dt. 08.03.2021 

me afat 10 ditë nga data e lidhjes së kontratës. 

7. Diferenca me fondin limit  (pa 

TVSh) 

270,650 lekë ose 21.65 % 

8. Data e hapjes së tenderit 

Datë 04.02.2021 

9. Burimi Financimit 

Buxheti i Bashkisë Klos 

 

10. Operatoret Ekonomike 

a) Pjesëmarrës në tender 1 OE/BOE  

b) S’kualifikuar 0 OE/BOE,  

c) Kualifikuar 1 OE/BOE  

11. Ankimime; nuk ka 

ankesë 

12. Përgjigje Ankesës nuk ka 13. Përgjigje Ankesës  

nuk ka 
Burimi i të dhënave: Bashkia Klos 

Punoi: KLSH 

Nga auditimi i dosjes së tenderit ka rezultuar: 

Kjo procedurë është “Kërkesë për propozim”, me vlerë 1,250,000 lekë pa TVSH, i cili do të 

financohet nga Buxheti i Bashkisë.  

Mbi përcaktimin e kryerjes së këtij investimi 

Në dosjen e prokurimit nuk administrohet asnjë dokument për inicimin e kryerjes së këtij 

investimi.  

Mbi përcaktimin e kritereve të kualifikimit dhe specifikimeve teknike: 
Kriteret e kualifikimit dhe specifikimet teknike janë përcaktuar nga njësia e Prokurimit 

nëpërmjet Procesverbalit pa nr. prot, datë 03.02.2021. 

- Nga verifikimi i kritereve të vendosura për kualifikim, u konstatua se ishin konform DST. 

Mbi përllogaritjen e fondit limit  
Argumentimi i fondit limit nuk administrohet në dosje. Nuk ka asnjë dokument në lidhje me 

nevojat për materiale për ujësjellësin, sipas te cilave përcaktohet fondi limit. 

 

Mbi vlerësimin e ofertave 

AK, ka aplikuar procedurën e prokurimit të llojit “Kërkesë për propozim”. Në dosje 

administrohet procesverbali për hapjen dhe vlerësimin e ofertave, datë 19.02.2021. Nisur nga 

ky procesverbal dhe verifikimi në SPE, ka paraqitur interes dhe ka marrë pjesë në procedurë  

OE, me ofertën e mëposhtme: 

 
Nr. OE pjesëmarrës Vlera e Ofertës 

1 “I. D.”  PF 979,350 

2 “M” Sh.P.K 1,117,662 

3 “E. L.” PF 1,140,000 

4 “A.– 2.A.  Co” Sh.P.K 1.225,310 

Burimi i të dhënave: SPE 

Punoi: KLSH 

Nga auditimi rezulton se nga KVO është hartuar Raporti Përmbledhës me shkresën  pa nr. 

prot, datë 03.03.2021, i cili është miratuar nga Titullari i Autoritetit Kontraktor z. I. H. dhe 

është hedhur në sistem. 
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Sipas KVO-së, kanë plotësuar kriteret e përcaktuara në DT  dhe janë kualifikuar: 

 
Nr. OE pjesëmarrës Vlera e Ofertës 

1 “I. D.”  PF 979,350 

2 “M” Sh.P.K 1,117,662 

3 “E. L.” PF 1,140,000 

4 “A.– 2.A.  Co” Sh.P.K 1.225,310 

Burimi i të dhënave: SPE 

Punoi: KLSH 

Nga verifikimi në SPE të dokumentacionit të OE fitues “I. D.” PF, rezultoi se i plotëson 

kriteret e vendosura ne DT dhe është kualifikuar me të drejtë 

 

Sa sipër, kualifikimi i këtij OE është i drejtë, në përputhje me nenin 66, pika 3 të VKM nr. 

914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, i ndryshuar, sipas të 

cilit “Pas mbylljes së seancës publike, komisioni i vlerësimit të ofertave verifikon dhe 

vlerëson ofertat e dorëzuara, duke kualifikuar vetëm ato oferta, që përmbushin kriteret për 

kualifikim, të përcaktuara në dokumentet e tenderit”. 

Me skualifikimin e këtij OE, në zbatim të VKM nr. 914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e 

rregullave të prokurimit publik”, KVO ka bërë propozimin tek titullari i AK për lidhjen e 

kontratës me vlerë 1,175,220 lekë me TVSH me OE “I. D.” PF. 

 

  

6. Procedura e prokurimit me objekt “Blerje materiale për shërbime në ujësjellës”, 

Bashkia Klos 

 
Zhvillimi i Procedurës së Prokurimit me objekt: “Blerje materiale për shërbime në ujësjellës”, Nr. REF-99980-07-

02-2021 

1. Urdhër Prokurimi 

Nr. 8, datë 29.01.2021 

3. Hartuesit e Dokumenteve Tenderit 

Nr. 8, datë 17.06.2021 

Njësia e Prokurimit 

1. A.G., Jurist (Personi përgjegjës) 

2. A.M., Inxhinier 

3. F.R., ekonomist  

4. Komisioni i Vlerësimit Ofertave 

Urdhër nr. 8, datë 02.07.2021 

16. A. Gj., Kryetar 

17. F. M. 

18. E. M. 

 

2. Lloji i Procedurës – 

“Kërkesë për propozim” 

5. Fondi Limit (pa TVSh) 

1,520,300 lekë. 

6. Oferta fituese (pa TVSh) OE “E” SH.P.K  

me ofertë 1,264,150 lekë pa tvsh, 

sipas kontratës nr. 2060 prot, dt. 05.08.2021 

me afat 10 ditë nga data e lidhjes së kontratës. 

7. Diferenca me fondin limit  (pa 

TVSh) 

256,150 lekë ose 16.85 % 

8. Data e hapjes së tenderit 

Datë 16.07.2021 

9. Burimi Financimit 

Buxheti i Bashkisë Klos 

 

10. Operatoret Ekonomike 

a) Pjesëmarrës në tender 2 OE/BOE  

b) S’kualifikuar 0 OE/BOE,  

c) Kualifikuar 2 OE/BOE  

11. Ankimime; nuk ka 

ankesë 

12. Përgjigje Ankesës nuk ka 13. Përgjigje Ankesës  

nuk ka 
Burimi i të dhënave: Bashkia Klos 

Punoi: KLSH 

Nga auditimi i dosjes së tenderit ka rezultuar: 

Kjo procedurë është tender i “Hapur i thjeshtuar”, me vlerë 1,520,300 lekë pa TVSH, i cili do 

të financohet nga Buxheti i Bashkisë dhe Transferta e pakushtëzuar.  

Mbi përcaktimin e kryerjes së këtij investimi 

Në dosjen e prokurimit nuk administrohet asnjë dokument për inicimin e kryerjes së këtij 

investimi.  

Mbi përcaktimin e kritereve të kualifikimit dhe specifikimeve teknike: 
Kriteret e kualifikimit dhe specifikimet teknike janë përcaktuar nga njësia e Prokurimit 

nëpërmjet Procesverbalit pa nr. prot, datë 02.07.2021. 

- Nga verifikimi i kritereve të vendosura për kualifikim, u konstatua ishin konform DST. 
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Mbi përllogaritjen e fondit limit  
Argumentimi i fondit limit nuk administrohet në dosje. Nuk ka asnjë dokument në lidhje me 

nevojat për materiale për ujësjellësin, sipas te cilave përcaktohet fondi limit. 

Mbi vlerësimin e ofertave 

AK, ka aplikuar procedurën e prokurimit të llojit “Kërkesë për propozim”. Në dosje 

administrohet procesverbali për hapjen dhe vlerësimin e ofertave, datë 16.07.2021. Nisur nga 

ky procesverbal dhe verifikimi në SPE, ka paraqitur interes dhe ka marrë pjesë në procedurë  

OE, me ofertën e mëposhtme: 

 
Nr. OE pjesëmarrës Vlera e Ofertës 

1 “I. D.”  PF 1,435,530 

2 “E” Sh.P.K 1,264,150 

Burimi i të dhënave: SPE 

Punoi: KLSH 

Nga auditimi rezulton se nga KVO është hartuar Raporti Përmbledhës me shkresën  pa nr. 

prot, datë 05.08.2021, i cili është miratuar nga Titullari i Autoritetit Kontraktor z. I. H. dhe 

është hedhur në sistem. 

Sipas KVO-së, kanë plotësuar kriteret e përcaktuara në DT  dhe janë kualifikuar: 

 
Nr. OE pjesëmarrës Vlera e Ofertës 

1 “I. D.”  PF 1,435,530 

2 “E” Sh.P.K 1,264,150 

Burimi i të dhënave: SPE 

Punoi: KLSH 

Nga verifikimi në SPE të dokumentacionit të OE fitues “E” Sh.P.K, rezultoi se i plotëson 

kriteret e vendosura ne DT dhe është kualifikuar me të drejtë 

 

Sa sipër, kualifikimi i këtij OE është i drejtë, në përputhje me nenin 82, pika 2 të VKM nr. 

285, datë 09.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, i ndryshuar, sipas të 

cilit “Komisioni i vlerësimit të ofertave verifikon dhe vlerëson ofertat e dorëzuara, duke 

kualifikuar vetëm ato oferta, që përmbushin kërkesat për kualifikim, të përcaktuara në 

dokumentet e tenderit dhe janё tё pёrgjegjshme/vlefshme”. 

Me skualifikimin e këtij OE, në zbatim të VKM nr. 285, datë 09.05.2021 “Për miratimin e 

rregullave të prokurimit publik”, KVO ka bërë propozimin tek titullari i AK për lidhjen e 

kontratës me vlerë 1,516,980 lekë me TVSH me OE “E” Sh.P.K. 

 

Procedurat me prokurimit me vlera të vogla 
 

Nga bashkia Klos janë kryer 40 procedura prokurimi me vlera të vogla për  blerje mallrash 

dhe shërbimesh të paraqitura në ankesk në mënyrë të detajuar. Nga këto u audituan 10 

procedura  nga të cilat rezultoi se praktikat e procedurave të prokurimit me vlera të vogla 

ishin kryer në përputhje të ligjit të prokurimit nr. 162 datë 13.12.2020 “Për prokurimin publik 

neni 41, pika 2 i ndryshuar dhe V.K.M nr. 285 datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të 

prokurimit publik” neni 56, pasi procedura përmbante: urdhër-prokurimin, ftesën për ofertë e 

cila përcaktonte kriteret e përgjithshme dhe të vecanta të prokurimit, preventivin paraprak, ku 

përcaktohej fondi limit, procesverbali i shqyrtimit të ofertave të paraqitura si dhe 

procesverbali i vlerësimit të ofertave dhe kualifikimit të tyre. Në praktikat që disponoheshin 

nga Drejtoria e Infrastrukturës dhe Shërbimeve në lidhje me këto blerje paraqitej dokumenti i 

përllogaritjes së fondit limit nga njësia e prokurimit, ku pasqyrohej se si ishte perllogaritur ai 

nëpërmjet testimit të tregut nga testimi i vlerave i tre ofertave si dhe disponoheshin kërkesat 

për argumentimin e nevojave për këto blerje. Ekzistonte njoftimi i fituesit dhe faqja e 

shkarkuar e sistemit të APP e kualifikimit perfundimtar, si dhe ishin bashkëlidhur 
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procesverbalet e skualifikimit të operatorëve në rastet kur shpallej fitues jo vendi i parë. 

Rastet e shqyrtuara paraqiten në tabelën e mëposhtme: 
 

 

NR Urdhër-shpenzimi Objekti i Prokurimit Fondi 

Limit 

LLoji i 

Procedures se 

Prokurimit 

Vlera e 

kontratës 

OE i shpallur fitues 

nr datë 

1 802 13.08.2021 Bl.materiale për  mirëmb. shkollash 750000 Bl.Vlere vogel 510000.00 I.  D.  

2 275 12.03.2021 Blerje materiale elektrike 416667 Bl.Vlere vogel 349000.00 I. D.  

3 1266 03.12.2021 Blerje materiale per riparim rrugesh 1000000 Bl.Vlere vogel 990000.00 A. M.   

4 364 08.04.2021 Blerje pjese kembimi 766667 Bl.Vlere vogel 490000.00 M - XH  

5 795 13.08.2021 Blerje tub per kanalet vaditese 327648 Bl.Vlere vogel 289000.00 E   

6 175 23.02.2021 Kancelari 416667 Bl.Vlere vogel 351000.00 IT Gj. Ko.  

7 389 13.04.2021 Pajisje zyre për administratën dhe keshillin 454167 Bl.Vlere vogel 409000.00 B.O.A. S. 

8 1335 15.12.2021 Panair dhe festival 416667 Bl.Vlere vogel 390000.00 R. T.  

9 1048 17.11.2021 Ushqim për kopshtet 800000 Bl.Vlere vogel 799200.00 N.   

10 511 01.06.2021 Sherbim mirembajtje mjetesh 791667 Bl.Vlere vogel 699900.00 B.O.A. S.  

 
 

 ZBATIMI I PUNIMEVE 

Nën pika 4/4.4  Auditim mbi hartimin e projekteve, zbatimin e kontratave të punimeve në 

investimet publike, kolaudimi dhe marrja në dorëzim e punimeve të kryera, sipas kontratave 

të lidhura me operatorët ekonomik fitues. 

Nga ana e audituesve të KLSH-së, u analizuan regjistri i realizuar në periudhën e auditimit 

për periudhën 01.01.2021 deri 31.12.2021 ku rezultoi se, janë realizuar 8 (tetë) kontrata për 

punë publike/blerje mallra në vlerën 28,415,517 lekë pa TVSH ose 34,098,620 lekë me 

TVSH, respektivisht (Tabela nr. 1): 

 4 (katër) kontrata për punë publike në vlerën 14,172,017 lekë pa TVSH ose 

17,006,420 lekë me TVSH. 

 4 (katër) kontrata blerje malli në vlerën 14,243,500 lekë pa TVSH ose 

17,092,200 lekë me TVSH. Tabela është pasqyruar në Aneksin nr. 4.4. 

Nga analiza e bërë, bazuar në metodën e auditimit me bazë risku, u arsyetua që si objekte me 

risk në realizimin e punimeve të realizuara 100 %, të cilat u planifikuan për t’u audituar, janë 

përzgjedhur në bazë të vlerës më të lartë të kontratës, llojit të objekteve të ndërtimit, zërave të 

punimeve të ndërtimit me risk të lartë në zbatimin e veprave ndërtimore, të rishikimit të 

projekteve të zbatimit si dhe të shtyrjes së afatit të përfundimit të punimeve për objektet e 

paraqitura në tabelës Nr. 2.  

Nga grupi i auditimit, për periudhën e auditimit 01.01.2021 - 31.12.2021, u audituan 8 (tetë) 

objekte të prokuruar, në vlerën totale 105,256,024 lekë pa TVSH ose 113,615,02 9.2 lekë 

me TVSH, mbi zbatimin e kontratave të punimeve në investimet publike, përputhshmërinë 

me  projektet e zbatimit, kushteve teknike të zbatimit, kushteve të përgjithshme dhe të 

veçanta të kontratës, kolaudimi, zbatimi i afateve të kontratave si dhe marrja në dorëzim e 

punimeve të kryera. Kontrata me objekt “Rikonstruksion i ujësjellësit Klos dhe zonave 

përreth, Lugina e Klosit, Lagjia Dalti, Ura e Degës, Bashkia Klos” lidhur me datë 

28.02.2020, u bë pjesë e auditimit, sepse punimet e ndërtimit kanë përfunduar në vitin 2021 

dhe kolaudimi i objektit është brenda periudhës së auditimit. 

Kontrata punimesh dhe blerje mallra të audituara për vitin 2021, respektivisht: 

- U audituan 5 (pesë) investime/kontrata për punë publike në vlerën 94,679,191 lekë pa 

TVSH ose 113,615,029.2 lekë me TVSh. 

- U audituan 3 (tre) kontrata për blerje mallra në vlerën 12,692,200 lekë pa TVSH ose 

10,576,833.3 lekë me TVSh. 

 

Kontrata për punë publike të audituara për periudhën e auditimit, pasqyruar në tabelën nr.1. 
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Tabela Nr. 2. Kontrata për punë publike dhe mallra të audituara për vitin 2021 

 

Nr. Objekti i prokurimit 
OE. 

Fitues 

Oferta 

fituese 

Dt. Lidhjes 

kontratës 

Vl. Kont. 

me TVSh 

Afati i 

kontratës 

1 
Rikonstruksion i kanaleve 

vaditëse 

“N” 

Sh.P.K 
1,330,652.5 01.06.2021 1,596,783 25 ditë 

2 
Sistemim i rrethimit të 

varrezave të qytetit Klos 

“Sh” 

Sh.P.K 
2,560,280 21.04.2021 3,072,336 45 ditë 

3 

Rikonstruksion i ujësjellësit 

Klos dhe zonave përreth, 

Lugina e Klosit, Lagjia Dalti, 

Ura e Degës, Bashkia Klos 

“D. Co.” 

Sh.P.K 
68,826,113 28.02.2020 82,591,336.66 12 muaj 

4 
Ndërtim KUZ në fshatin 

Kurdari (Hurdhë) 

“E” 

Sh.P.K 
9,319,485 12.04.2021 11,183,382 3 muaj 

5 
Blerje materiale për shërbime 

në ujësjellës 
I. D. “PF” 979,350 08.03.2021 1,175,220 10 ditë 

6 
Blerje materiale për shërbime 

në ujësjellës 

“E” 

Sh.P.K 
1,264,150 05.08.2021 1,516,980   60 ditë 

7 Blerje nafte 
“M - O” 

Sh.P.K 
8,333,333.3 18.03.2021 10,000,000   12 muaj 

8 
Ndërtimi i Muzeut Historik-

Kulturor, Bashkia Klos 

“ U” 

Sh.P.K & 

“2.T. ” 

Sh.P.K 

12,642,660 30.09.2020 15,171,192 13 muaj 

 
Shuma në lekë - 105,256,024 - 126,307,229 - 

  Burimi i të dhënave: Drejtoria e prokurimeve në Bashkinë Klos 

 

Nga auditimi i kontratave për punë publike, po pasqyrojmë problematikat, si më poshtë 

vijon: 

 

1. Mbi auditimin e zbatimit të punimeve të ndërtimit të kontratës për punë publike me objekt: 

“Rikonstruksion i kanaleve vaditëse” Bashkia Klos, u konstatua: 

-Objekti i mësipërm është kryer sipas kontratës për punë publike me nr. 1348 prot., datë 

01.06.2021 të lidhur mes Autoritetit Kontraktor Bashkisë Klos, përfaqësuar nga Kryetari Z. I. 

H. dhe sipërmarrësit të punimeve OE “N” Sh.P.K me licencë NZ.2798/16, me administrator 

Znj. Sh.N., përfaqësuar me prokurë të përgjithshme Nr. Rep.6133, Nr. Kol 2367, datë 

26.04.2021 nga Z. Gj.N.. Vlera e kontratës 1,596,783 lekë me TVSH. Afati i realizimit të 

kontratës është 25 ditë nga data e lidhjes së kontratës dhe garancia e punimeve është 1(një) 

vit. 

-Për mbikëqyrjen e punimeve të ndërtimit për “Rikonstruksion i kanaleve vaditëse”, është 

lidhur kontratë shërbimi me nr. 1336 prot, datë 31.05.2021, ndërmjet Bashkisë Klos 

përfaqësuar nga Kryetari Z. I. H. dhe OE “2 E.D.” Sh.P.K me administrator Znj. B.R., me 

Lic. MK.3630. Kontrata e mbikëqyrjes ka vlerën 48,000 lekë me TVSH me afat realizimi 

sipas afatit të zbatimit të punimeve. 

-Për kolaudimin e punimeve të ndërtimit për “Rikonstruksion i kanaleve vaditëse”, është 

ngarkuar “PF” Ing. G.L. me Nr. lic. MK. 0913/1. 

Titullari i AK me urdhër Nr. 117, datë 03.08.2021 dhe Nr. 2022 Prot ka urdhëruar ngritjen e 

komisionit të marrjes së përkohshme në dorëzim të objektit “Rikonstruksion i kanaleve 

vaditëse” me përbërje: R.K., Kryetar, A.M. dhe K.P. anëtarë. 

 

►Titulli i Gjetjes 1: Diferenca në volume për punime të deklaruara të kryera në objektin 

“Rikonstruksion i kanaleve vaditëse”, nga zbatuesi i punimeve “N” Sh.P.K . 

 

Situata:  

Riparim Kanali Vaditës Rripë, Nja. Gurre 
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Zëri 1(3.237) Struktura monolite b/betoni C 12/15 me 20% gur, për riparim kanali 

vaditës. 

Situacioni përfundimtar pasqyron volumin 35.12 m3 me çmim 5500 lekë. 

Nga auditimi dokumentacionit teknik në dosje, si dhe faktit rezulton volumi për ml është 

0.216 m3/ml dhe jo 0.296 m3/ml. 

Nga llogaritja e bërë nga grupi i auditimit, rezulton volum pune i kryer 26 m3 dhe jo 35.12 

m3 siç është librezuar dhe situacionuar. 

Sa më sipër trajtuar, diferenca e volumit prej 10 m3 beton është pasqyruar në librezën e 

masave dhe në situacionin përfundimtar si zë volum pune  i kryer është i gabuar, dhe si 

rrjedhojë nga sipërmarrësi i punimeve është përfituar tepër në mënyrë të padrejtë në vlerën 

55,000 lekë ( 10 m3 * 5,500 lekë). 

Kriteri: Situacionimi i volumeve jo në përputhje me projekt preventivin dhe faktin, veprime 

të cilat nuk janë në përputhshmëri me: 

 - Ligjin nr. 8402, datë 10.09.1998 “Për Kontrollin dhe Disiplinimin e Punimeve të 

Ndërtimi”,  

   i ndryshuar, Kreu III, neni 7 dhe neni 12. 

- Udhëzimin nr. 3 datë 15.02.2001 “Për mbikëqyrjen dhe kolaudimin e punimeve të 

ndërtimit”  

   e konkretisht Kreu II, Pika 3. 

- Kontratën e sipërmarrjes së punimeve sipas aktit me nr. 1348 prot., datë 01.06.2021. 

- Kontratën e shërbimit të mbikëqyrjes së punimeve sipas aktit me nr. 1336 prot., datë 

   31.05.2021. 

Ndikimi/Efekti: Si pasojë e mangësive të mësipërme, janë librezuar dhe situacionuar 

volume pune të pa kryera .  

Shkaku:   Pasqyrim jo i saktë në librezën e masave nga sipërmarrësi dhe 

mbikëqyrësi i punimeve. 

Rëndësia:  I mesëm. 

Rekomandimi          Bashkia Klos të arkëtojë vlerën 55,000 lekë pa TVSH nga OE “N” 

Sh.P.K për punime të pakryera në kontratën me nr. 1348 prot., datë 01.06.2021 me objekt 

“Rikonstruksion i kanaleve vaditëse”, vlerë kjo e cila përfaqëson një dëm ekonomik ndaj 

buxhetit të njësisë vendore. 

 

►Titulli i Gjetjes 2: Mos lëshim i Lejes Ndërtimore Infrastrukturore të projektit të zbatimit 

me objekt: “Rikonstruksion i kanaleve vaditëse” nga Bashkia Klos. 

 

Situata: 

Nga auditimi i dosjes teknike të zbatimit të punimeve të kontratës me  objekt: 

“Rikonstruksion i kanaleve vaditëse” u konstatua se AK, Bashkia Klos, nuk ka miratuar Leje 

Ndërtimi Infrastrukturore për projektin e zbatimit. Ky veprim është në kundërshtim me Nenet 

27, 29 dhe 39 të ligjit nr. 107/2014, datë 31.07.2014 “Për planifikimin dhe zhvillimin e 

territorit”, i ndryshuar dhe neneve 11, 14, 15, 16, 22 dhe 23 të VKM nr. 408, datë 13.05.2015 

“Për miratimin e rregullores së zhvillimit të territorit”, i ndryshuar. Sa më sipër ngarkon me 

përgjegjësi Titullarin e AK Bashkisë Klos.  

Kriteri: Veprime në kundërshtim me:  Ligjin Nr. 107/2014, datë 31.07.2014 “Për 

planifikimin dhe zhvillimin e territorit”, i ndryshuar; VKM Nr. 408, datë 

13.05.2015 “Për miratimin e rregullores së zhvillimit të territorit”, i ndryshuar. 

Ndikimi/Efekti: Realizimi i projektit të zbatimit pa leje ndërtimi infrastrukturore dhe 

gjithashtu procedura e prokurimit është zhvilluar pa disponimin e saj.  

Shkaku: Neglizhencë e Bashkisë Klos. 

Rëndësia: I lartë. 
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Rekomandime: Bashkia Klos të marrë masa që të pajisin me Leje Ndërtimi 

Infrastrukturore për çdo projekt zbatimi sipas legjislacionit në fuqi. 

 

Konkluzion: 

Në mënyrë të përmbledhur për këtë investim rezultoi se; 

1. Sipërmarrësit të punimeve “N” SH.P.K i janë situacionuar tepër në vlerën 55,000 lekë pa 

TVSH, për diferencë në volum punime krahasuar me volumin e situacionuara, vlerë kjo e 

cila përbën dëm ekonomik ndaj buxhetit të Bashkinë Klos. 

2. Për projektin e zbatimit të investimit me objekt: “Rikonstruksion i kanaleve vaditëse” nga 

Titullari i Bashkisë Klos nuk është lëshuar Leje Ndërtimi Infrastrukturore, veprim ky në 

kundërshtim, nenet 27, 29 dhe 39 të ligjit nr. 107/2014, datë 31.07.2014 “Për planifikimin 

dhe zhvillimin e territorit”, i ndryshuar, dhe nenet 11, 14, 15, 16, 22 dhe 23 të VKM nr. 408, 

datë 13.05.2015 “Për miratimin e rregullores së zhvillimit të territorit”, i ndryshuar. Sa më 

sipër, ngarkohet me përgjegjësi Titullari i Bashkisë Klos. 

 

Për veprimet dhe mosveprimet e mësipërme ngarkohen me përgjegjësi:  

1. Z. I. H., Kryetari i Bashkisë Klos 

2. Znj. B.R., dhe Z. M.P., në cilësinë e mbikëqyrësit të punimeve. 

 

2. Mbi auditimin e zbatimit të punimeve të ndërtimit të kontratës për punë publike me objekt: 

“Sistemim i rrethimit të varrezave të qytetit Klos” Bashkia Klos, u konstatua: 

-Objekti i mësipërm është kryer sipas kontratës për punë publike me nr. 1018 prot., datë 

21.04.2021 të lidhur mes Autoritetit Kontraktor Bashkisë Klos, përfaqësuar nga Kryetari z. I. 

H.  dhe sipërmarrësit të punimeve OE “Sh” Sh.P.K  me licencë NZ.4308/11, me 

administrator Z. A. Sh.. Vlera e kontratës 3,072,336 lekë me TVSH. Afati i realizimit të 

kontratës është 45 ditë nga data e lidhjes së kontratës dhe garancia e punimeve është 1(një) 

vit.   

-Për mbikëqyrjen e punimeve të ndërtimit për “Sistemim i rrethimit të varrezave të qytetit 

Klos”, është lidhur kontratë shërbimi me nr. 995 prot, datë 19.04.2021, ndërmjet Bashkisë 

Klos  përfaqësuar nga Kryetari Z. I. H.  dhe OE “2 E.D.” Sh.P.K  me administrator Znj. B.R., 

me Lic. MK.3630. Kontrata e mbikëqyrjes ka vlerën 80,400 lekë me TVSH me afat realizimi 

sipas afatit të zbatimit të punimeve. 

-Për kolaudimin e punimeve të ndërtimit për “Sistemim i rrethimit të varrezave të qytetit 

Klos”, është ngarkuar “PF”  Ing. A. B. me Nr. lic. MK. 0513/1. 

-Titullari i AK me urdhër Nr. 204, datë 28.12.2021 dhe Nr. 3229 Prot ka urdhëruar ngritjen e 

komisionit të marrjes së përkohshme në dorëzim të objektit “Sistemim i rrethimit të 

varrezave të qytetit Klos” me përbërje: B. P. Kryetar, A.M. dhe E. K. anëtarë. 

 

►Titulli i Gjetjes 3: Diferenca në volume për punime të deklaruara të kryera në objektin 

“Sistemim i rrethimit të varrezave të qytetit Klos”, nga zbatuesi i punimeve “Sh” Sh.P.K. 

 

Situata:  

Sheshi para varrezave dhe vendparkimi (Çela) 

Zëri 3 (3.243a) Strukturë monolite betoni C 16/20, t=15 cm, sheshi + parkimi. 

Situacioni përfundimtar pasqyron volumin 18 m3 me çmim 9,000 lekë. 

Libreza e masave pasqyron volumin 18 m3, trajtuar në mënyrë analitike. 

Nga auditimi në objekt u konstatua se struktura e betonit është realizuar në trashësinë t= 10 

cm dhe jo në trashësinë t=15 cm. Pra, ky zë është realizuar në volumin 12.15 m3 (121 m2 x 

0.1 m) dhe jo në volumin 18.15 m3 siç është pasqyruar në librezën e masave.  



86 
 

 

Sa më sipër trajtuar, diferenca prej 6 m3 (121 m2 x 0.05 m) është pasqyruar tepër në librezën 

e masave dhe në situacionin përfundimtar dhe, si rrjedhojë nga sipërmarrësi i punimeve “Sh” 

Sh.P.K është përfituar  tepër në mënyrë të padrejtë në vlerën 54,000 lekë ( 6 m3 * 9000 lekë). 
 

Shtrimi i rrugës për tek varrezat. 

Zëri 3 (2.262/4) Shtresë betoni  C 16/20. 

Situacioni përfundimtar pasqyron volumin 71.15 m3 me çmim 6,000 lekë. 

Libreza e masave pasqyron volumin 71.25 m3 shtresë betoni, trajtuar në mënyrë analitike 

(475 m2 x 0.15 m). 

Nga auditimi në objekt u konstatua se shtresa e betonit është realizuar në trashësinë t= 10 cm 

dhe jo në trashësinë t=15 cm. Pra, ky zë është realizuar në volumin 47.50 m3 (475 m2 x 0.1 

m) dhe jo në volumin 71.25 m3 siç është pasqyruar në librezën e masave.  
 

Sa më sipër trajtuar, diferenca prej 23.65 m3 (71.25 m3 sipas situacionit – 47.5 m3 sipas 

faktit) është pasqyruar tepër në librezën e masave dhe në situacionin përfundimtar dhe, si 

rrjedhojë nga sipërmarrësi i punimeve “Sh” Sh.P.K është përfituar  tepër në mënyrë të 

padrejtë në vlerën 141,900 lekë (23.65 m3 * 6,000 lekë). 

Kriteri: Situacionimi i volumeve jo në përputhje me faktin, veprime të cilat nuk janë në 

përputhshmëri me: 

 - Ligjin nr. 8402, datë 10.09.1998 “Për Kontrollin dhe Disiplinimin e Punimeve të 

Ndërtimi”, i ndryshuar, Kreu III, neni 7 dhe neni 12. 

- Udhëzimin nr. 3 datë 15.02.2001 “Për mbikëqyrjen dhe kolaudimin e punimeve të 

ndërtimit” e konkretisht Kreu II, Pika 3. 

- Kontratën e sipërmarrjes së punimeve sipas aktit me nr. 1018 prot., datë 21.04.2021. 

- Kontratën e shërbimit të mbikëqyrjes së punimeve sipas aktit me nr. 995 prot., datë 

19.04.2021. 

Ndikimi/Efekti: Si pasojë e mangësive të mësipërme, janë librezuar dhe situacionuar 

volume pune të pa kryera .  

Shkaku:   Pasqyrim jo i saktë në librezën e masave nga sipërmarrësi dhe 

mbikëqyrësi i punimeve. 

Rëndësia:  I mesëm. 

Rekomandimi   Bashkia Klos të arkëtojë vlerën 195,900 lekë pa TVSH nga 

sipërmarrësi i punimeve “Sh” Sh.P.K për punime të pakryera në volumet e situacionuara në 

kontratën me nr. 1018 prot., datë 21.04.2021 me objekt “Sistemim i rrethimit të varrezave të 

qytetit Klos”. 

 

►Titulli i Gjetjes 4: Mos lëshim i Lejes Ndërtimore Infrastrukturore të projektit të zbatimit 

me objekt: “Sistemim i rrethimit të varrezave të qytetit Klos” nga Bashkia Klos. 

 

Situata: 

Nga auditimi i dosjes teknike të zbatimit të punimeve të kontratës me  objekt: “Sistemim i 

rrethimit të varrezave të qytetit Klos” u konstatua se AK, Bashkia Klos, nuk ka miratuar Leje 

Ndërtimi Infrastrukturore për projektin e zbatimit. Ky veprim është në kundërshtim me Nenet 

27, 29 dhe 39 të ligjit nr. 107/2014, datë 31.07.2014 “Për planifikimin dhe zhvillimin e 

territorit”, i ndryshuar dhe neneve 11, 14, 15, 16, 22 dhe 23 të VKM nr. 408, datë 13.05.2015 

“Për miratimin e rregullores së zhvillimit të territorit”, i ndryshuar. Sa më sipër ngarkon me 

përgjegjësi Titullarin e AK Bashkisë Klos.  

Kriteri: Veprime në kundërshtim me:  Ligjin Nr. 107/2014, datë 31.07.2014 “Për 

planifikimin dhe zhvillimin e territorit”, i ndryshuar; VKM Nr. 408, datë 

13.05.2015 “Për miratimin e rregullores së zhvillimit të territorit”, i ndryshuar. 
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Ndikimi/Efekti: Realizimi i projektit të zbatimit pa leje ndërtimi infrastrukturore dhe 

gjithashtu procedura e prokurimit është zhvilluar pa disponimin e saj.  

Shkaku: Neglizhencë e Bashkisë Klos. 

Rëndësia: I lartë. 

Rekomandime: Bashkia Klos të marrë masa që të pajisin me Leje Ndërtimi 

Infrastrukturore për çdo projekt zbatimi sipas legjislacionit në fuqi. 

 

Konkluzion: 

Në mënyrë të përmbledhur për këtë investim rezultoi se; 

1. Sipërmarrësit të punimeve “Sh” Sh.P.K  i janë situacionuar tepër në vlerën 195,900 lekë 

pa TVSH, për diferenca në volum punime krahasuar me  volumin e situacionuara, vlerë kjo e 

cila përbën dëm ekonomik ndaj buxhetit të Bashkinë Klos  dhe duhet të kthehet nga 

përfituesi, sipërmarrësi i punimeve.  

2. Për projektin e zbatimit të investimit me objekt: “Sistemim i rrethimit të varrezave të 

qytetit Klos” nga Titullari i Bashkisë Klos nuk është lëshuar Leje Ndërtimi Infrastrukturore, 

veprim ky në kundërshtim, nenet 27, 29 dhe 39 të ligjit nr. 107/2014, datë 31.07.2014 “Për 

planifikimin dhe zhvillimin e territorit”, i ndryshuar, dhe nenet 11, 14, 15, 16, 22 dhe 23 të 

VKM nr. 408, datë 13.05.2015 “Për miratimin e rregullores së zhvillimit të territorit”, i 

ndryshuar. Sa më sipër, ngarkohet me përgjegjësi Titullari i Bashkisë Klos. 

 

Për veprimet dhe mosveprimet e mësipërme ngarkohen me përgjegjësi: 

1. Z. I. H., në cilësinë e Kryetarit të Bashkisë Klos. 

2.  Znj. B. R., dhe Z. M. P. në cilësinë e mbikëqyrësit të punimeve. 

 

3. Mbi auditimin e zbatimit të punimeve të ndërtimit të kontratës për punë publike me objekt: 

“Rikonstruksion i ujësjellësit Klos dhe zonave përreth, Lugina e Klosit, Lagjia Dalti, Ura e 

Degës, Bashkia Klos”, nga zbatuesi i punimeve “D. Co.” Bashkia Klos, u konstatua: 

-Objekti i mësipërm është kryer sipas kontratës për punë publike me nr. 640 prot., datë 

28.02.2020 të lidhur mes Autoritetit Kontraktor Bashkisë Klos, përfaqësuar nga Kryetari z. I. 

H. dhe sipërmarrësit të punimeve OE “D. Co.” Sh.P.K  me licencë NZ.2383/21, me 

administrator Znj. S. Sh. përfaqësuar me prokurë të posaçme  Nr. 3565 Rep, dhe Nr. 1722 

Kol. lëshuar me datë 08.04.2021 nga Z. B. M.. Vlera e kontratës 82,591,336.66 lekë me 

TVSH. Afati i realizimit të kontratës është 12 (dymbëdhjetë) muaj nga data e lidhjes së 

kontratës dhe garancia e punimeve është 12 (dymbëdhjetë) muaj.   

-Për mbikëqyrjen e punimeve të ndërtimit për “Rikonstruksion i ujësjellësit Klos dhe zonave 

përreth, Lugina e Klosit, Lagjia Dalti, Ura e Degës, Bashkia Klos”, është lidhur kontratë 

shërbimi me nr. 417 prot, datë 11.02.2020, ndërmjet Bashkisë Klos  përfaqësuar nga Kryetari 

z. I. H. dhe OE “E-G” Sh.P.K  me administrator z. G. I., me Lic. MK.1015/12. Kontrata e 

mbikëqyrjes ka vlerën 1,793,973 lekë me TVSH me afat realizimi sipas afatit të zbatimit të 

punimeve. 

-Për kolaudimin e punimeve të ndërtimit për “Rikonstruksion i ujësjellësit Klos dhe zonave 

përreth, Lugina e Klosit, Lagjia Dalti, Ura e Degës, Bashkia Klos”, është lidhur kontratë 

kolaudimi punimesh ndërtimi me nr. 1945/1 prot, datë 26.07.2022 ndërmjet Bashkisë Klos  

përfaqësuar nga Titullari Z. I. H. dhe OE “P” Sh.P.K  me administrator Z. B. S., përfaqësuar 

me prokurë Nr. 3069 Rep dhe Nr. 1318Kol, nga  Znj. E. K., me nr. lic. MK. 2968/4.  Vlera e 

kontratës së kolaudimit 268,947.60 lekë me TVSH. 

 

►Titulli i Gjetjes 5: Diferenca në volume për punime të deklaruara të kryera në objektin 

“Rikonstruksion i ujësjellësit Klos dhe zonave përreth, Lugina e Klosit, Lagjia Dalti, Ura 

e Degës, Bashkia Klos”, nga zbatuesi i punimeve “D. Co.” Sh.P.K . 
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Situata:  

Punime rrjetin shpërndarës lugina e Klosit. 

Zëri 10/a. F.V Tub e rakorderi ujësjellësi  PE d=20 mm, t=2 mm, PN 10. 

Situacioni përfundimtar pasqyron volumin 27,123.94 ml  tub PE d=20 mm, t=2 mm, PN 10 

me çmim 159 lekë. 

Libreza e masave pasqyron volumin 27,123.94 ml  tub PE d=20 mm, t=2 mm, PN 10, 

trajtuar në mënyrë analitike. 

Nga auditimi i librezës së masave, konkretisht zërit “2(3.17/a) Gërmime dheu në seksion të 

lirë me krah, në tokë të butë, kat I-II, transport k.d. deri në 10 m” rezulton se është hapur 

gërmim kanali për 27,046.98 ml tub PE d=20 mm, t=2 mm, PN 10 dhe jo 27,123.94 ml, siç 

është librezuar dhe situacionuar.  
Sa më sipër trajtuar, diferenca prej 77 ml nga sipërmarrësi i punimeve OE “D. Co.” Sh.P.K, 

është librezuar dhe situacionuar më tepër  duke përfituar në mënyrë të pa drejtë në vlerën 

12,236 lekë pa TVSH (77 ml x 159 lekë). 

 

Zëri 11 (2.491/a) F.V Tub e rakorderi ujësjellësi  PE d=40 mm, t=3 mm, PN 10. 

Situacioni përfundimtar pasqyron volumin 3,600 ml  tub PE d=40 mm, t=3 mm, PN 10 me 

çmim 180 lekë. 

Libreza e masave pasqyron volumin 3,600 ml  tub PE d=40 mm, t=3 mm, PN 10, trajtuar në 

mënyrë analitike. 

Nga auditimi i librezës së masave, konkretisht zërit “2(3.17/a) Gërmime dheu në seksion të 

lirë me krah, në tokë të butë, kat I-II, transport k.d. deri në 10 m” rezulton se është hapur 

gërmim kanali për 2,898 ml tub PE d=40 mm, t=3 mm, PN 10 dhe jo 3600 ml, siç është 

librezuar dhe situacionuar. 

Sa më sipër trajtuar, diferenca prej 702 ml nga sipërmarrësi i punimeve OE “D. Co.” Sh.P.K, 

është librezuar dhe situacionuar më tepër  duke përfituar në mënyrë të pa drejtë në vlerën 

126,360 lekë pa TVSH (702 ml x 180 lekë). 
 

Punime Gërmimi në rrjetin e shpërndarës Lugina e Klosit  

Zëri 1 (3.87/a) Gërmim dheu me ekskavator goma, 0.25 m3. 

Nga auditimi i pasqyrimit në librezën e masave, gërmimi dheu për Tub Ø 140 mm 

pasqyrohet: 

 
Seksioni Njësia Gjatësia 

(ml) 

Gjerësia 

(m) 

Thellësia 

(m) 

Sc72/1-SC81 M3 444 0.54 1.2 

SC84-SC94/1 M3 604 0.54 1.2 

SC101-SC106 M3 262 0.54 1.2 

SHUMA  1,310   

 

Zëri 2 (3.17/a) Gërmim dheu në seksion të lirë me krahë, në tokë të butë , kat I-II, trans 

k.d. deri 10 m. 

Nga auditimi i pasqyrimit në librezën e masave, gërmimi dheu për Tub Ø 140 mm 

pasqyrohet: 

 
Seksioni Njësia Gjatësia 

(ml) 

Gjerësia 

(m) 

Thellësia 

(m) 

SC94/1-SC101 M3 480 0.54 1.2 

SHUMA  480   

 

Zëri 3 (2.47/an) Gërmim shkëmbi mesatar me çekiç me ekskavator me zinxhir. 
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Nga auditimi i pasqyrimit në librezën e masave, gërmimi dheu për Tub Ø 140 mm 

pasqyrohet: 

 
Seksioni Njësia Gjatësia 

(ml) 

Gjerësia 

(m) 

Thellësia 

(m) 

SC79/1-SC81/1 M3 40.5 0.54 1.2 

SC78/1-SC80 M3 75 0.54 1.2 

SHUMA  115.5   

Sa më sipër, në total për hapjen e kanalit për ml  tub PE d=140 mm, t=10.5 mm, PN 10 janë 

gërmuar  1905.5 ml (1,310 ml + 480 ml + 115.5 ml) për tubin PE d=140 mm. 

Ndërkohë që po t’i referohemi zërit “F.V Tuba e rakorderi ujësjellësi PE d=140 mm, t=10.5 

mm, PN 10” libreza e masave dhe situacioni përfundimtar pasqyrojnë volumin 1,790 ml, pra 

115.5 ml më pak se gjatësia në gërmim. 

Sa më sipër trajtuar, diferenca prej 115.5 ml gërmim dheu nga sipërmarrësi i punimeve OE 

“D. Co.” Sh.P.K, është librezuar dhe situacionuar më tepër  duke përfituar në mënyrë të pa 

drejtë në vlerën 86,740 lekë pa TVSH {115.5 ml x 751  lekë (çmimi mesatar 

(125+1422+707)/3)}. 

 

Kriteri: Situacionimi i volumeve jo në përputhje me projekt preventivin dhe faktin, veprime 

të cilat nuk janë në përputhshmëri me: 

 - Ligjin nr. 8402, datë 10.09.1998 “Për Kontrollin dhe Disiplinimin e Punimeve të 

Ndërtimi”, i ndryshuar, Kreu III, neni 7 dhe neni 12. 

- Udhëzimin nr. 3 datë 15.02.2001 “Për mbikëqyrjen dhe kolaudimin e punimeve të 

ndërtimit” e konkretisht Kreu II, Pika 3. 

- Kontratën e sipërmarrjes së punimeve sipas aktit me nr. 640 prot., datë 28.02.2020 . 

- Kontratën e shërbimit të mbikëqyrjes së punimeve sipas aktit me nr. 417 prot., datë 

11.02.2020 . 

Ndikimi/Efekti: Si pasojë e mangësive të mësipërme, është shkaktuar dëm ekonomik në 

fondet e Bashkisë Klos .  

Shkaku:   Pasqyrim jo i saktë në librezën e masave nga sipërmarrësi dhe 

mbikëqyrësi i punimeve. 

Rëndësia:  I mesëm. 

Rekomandime: Bashkia Klos  të arkëtojë vlerën prej 225,336 lekë pa TVSH nga shoqëria 

“D. Co.” Sh.P.K , në cilësinë e sipërmarrësit për punime të pakryera në kontratën me nr. 640 

prot., datë 28.02.2020 me objekt “Rikonstruksion i ujësjellësit Klos dhe zonave përreth, 

Lugina e Klosit, Lagjia Dalti, Ura e Degës, Bashkia Klos ”. 
 

Konkluzion: 

Në mënyrë të përmbledhur për këtë investim rezultoi se; 

Sipërmarrësit të punimeve shoqërisë “D. Co.” SH.P.K  i janë likuiduar tepër në vlerën 

225,336 lekë pa TVSH, për punime të kryera jo në volumet e situacionuara, vlerë kjo e cila 

përbën dëm ekonomik ndaj buxhetit të Bashkinë Klos  dhe duhet të kthehet nga përfituesi. 

Për veprimet dhe mosveprimet e mësipërme ngarkohen me përgjegjësi:  Z. G. I., në cilësinë 

e mbikëqyrësit të punimeve. 

 

4. Mbi auditimin e zbatimit të punimeve të ndërtimit të kontratës për punë publike me objekt: 

“Ndërtim KUZ në fshatin Kurdari (Hurdhë)” Bashkia Klos, nga zbatuesi i punimeve “E” 

Sh.P.K., Bashkia Klos, u konstatua: 

-Objekti i mësipërm është kryer sipas kontratës për punë publike me nr. 920 prot., datë 

12.04.2021 të lidhur mes Autoritetit Kontraktor Bashkisë Klos, përfaqësuar nga Kryetari Z. I. 

H.  dhe sipërmarrësit të punimeve OE “E” Sh.P.K  me licencë NZ.3849/13, me administrator 
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Z. R.D.. Vlera e kontratës 11,183,382 lekë me TVSH. Afati i realizimit të kontratës është 3 

(tre) muaj nga data e lidhjes së kontratës dhe garancia e punimeve është 1(një) vit.   

-Për mbikëqyrjen e punimeve të ndërtimit për “Ndërtim KUZ në fshatin Kurdari (Hurdhë) ”, 

është lidhur kontratë shërbimi me nr. 809 prot, datë 29.03.2021, ndërmjet Bashkisë Klos  

përfaqësuar nga Kryetari Z. I. H.  dhe OE “2. E.D.” Sh.P.K  me administrator Znj. B. R., me 

Lic. MK.3630. Kontrata e mbikëqyrjes ka vlerën 271,426.80 lekë me TVSH me afat 

realizimi sipas afatit të zbatimit të punimeve. 

-Për kolaudimin e punimeve të ndërtimit për “Ndërtim KUZ në fshatin Kurdari (Hurdhë) ”, 

është lidhur kontratë kolaudimi punimesh ndërtimi me nr. 2962/1 prot, datë 26.11.2021 

ndërmjet Bashkisë Klos  përfaqësuar nga Titullarit të AK z. I. H.  dhe OE “A. 2.E.” Sh.P.K  

përfaqësuar nga  Z. E. M. me nr. lic. MK. 3609 .Vlera e kontratës së kolaudimit 42,000 lekë 

me TVSH. 

-Titullari i AK me urdhër Nr. 203, datë 28.12.2021 dhe Nr. 3228 Prot ka urdhëruar ngritjen e 

komisionit të marrjes së përkohshme në dorëzim të objektit “Ndërtim KUZ në fshatin 

Kurdari (Hurdhë)” me përbërje: B. Gj. Kryetar, Xh. P. dhe M. J. anëtarë. 

 

►Titulli i Gjetjes 6: Zë pune i kryer për punime të deklaruara të kryera në objektin 

“Ndërtim KUZ në fshatinKurdari (Hurdhë)”, nga zbatuesi i punimeve “E” Sh.P.K . 
 
 

Situata:  

Punime ndërtimi në KUZ. 

Zëri 4(2.261) Mbushje me rërë. 

Situacioni përfundimtar pasqyron volumin 230 m3 me çmim 800 lekë. 

Nga auditimi dokumentacionit teknik në dosje, si albumi fotografik, rezultoi se ky zë pune 

nuk është realizuar fare. 

Sa më sipër trajtuar, pasqyrimi i zërit në librezën e masave dhe në situacionin përfundimtar si 

zë pune i kryer është i gabuar, dhe si rrjedhojë nga sipërmarrësi i punimeve “E” Sh.P.K është 

përfituar  tepër në mënyrë të padrejtë në vlerën 184,000 lekë ( 230 m3 * 800 lekë). 

Kriteri: Situacionimi i volumeve jo në përputhje me projekt preventivin dhe faktin, veprime 

të cilat nuk janë në përputhshmëri me: 

 - Ligjin nr. 8402, datë 10.09.1998 “Për Kontrollin dhe Disiplinimin e Punimeve të 

Ndërtimi”, 

   i ndryshuar, Kreu III, neni 7 dhe neni 12. 

- Udhëzimin nr. 3 datë 15.02.2001 “Për mbikëqyrjen dhe kolaudimin e punimeve të 

ndërtimit”  

   e konkretisht Kreu II, Pika 3. 

- Kontratën e sipërmarrjes së punimeve sipas aktit me nr. 920 prot., datë 12.04.2021. 

- Kontratën e shërbimit të mbikëqyrjes së punimeve sipas aktit me nr. 809 prot., datë 

29.03.2021. 

Ndikimi/Efekti: Si pasojë e mangësive të mësipërme, janë librezuar dhe situacionuar 

volume pune të pa kryera .  

Shkaku:   Pasqyrim jo i saktë në librezën e masave nga sipërmarrësi dhe 

mbikëqyrësi i punimeve. 

Rëndësia:  I mesëm. 

Rekomandimi   Bashkia Klos të arkëtojë vlerën 184,000 lekë pa TVSH nga OE “E” 

Sh.P.K për punime të pakryera në kontratën me nr. 920 prot., datë 12.04.2021 me objekt 

“Ndërtim KUZ në fshatin Kurdari (Hurdhë)” Bashkia Klos. 

 

►Titulli i Gjetjes 7: Mos lëshim i Lejes Ndërtimore Infrastrukturore të projektit të zbatimit 

me objekt: “Ndërtim KUZ në fshatin Kurdari (Hurdhë)” nga Bashkia Klos. 
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Situata: 

Nga auditimi i dosjes teknike të zbatimit të punimeve të kontratës me  objekt: “Ndërtim KUZ 

në fshatin Kurdari (Hurdhë)” u konstatua se AK, Bashkia Klos, nuk ka miratuar Leje 

Ndërtimi Infrastrukturore për projektin e zbatimit. Ky veprim është në kundërshtim me Nenet 

27, 29 dhe 39 të ligjit nr. 107/2014, datë 31.07.2014 “Për planifikimin dhe zhvillimin e 

territorit”, i ndryshuar dhe neneve 11, 14, 15, 16, 22 dhe 23 të VKM nr. 408, datë 13.05.2015 

“Për miratimin e rregullores së zhvillimit të territorit”, i ndryshuar. Sa më sipër ngarkon me 

përgjegjësi Titullarin e AK Bashkisë Klos.  

Kriteri:      Veprime në kundërshtim me:  Ligjin Nr. 107/2014, datë 31.07.2014 “Për 

planifikimin dhe zhvillimin e territorit”, i ndryshuar; VKM Nr. 408, datë 

13.05.2015 “Për miratimin e rregullores së zhvillimit të territorit”, i ndryshuar. 

Ndikimi/Efekti: Realizimi i projektit të zbatimit pa leje ndërtimi infrastrukturore.  

Shkaku: Neglizhencë e Bashkisë Klos. 

Rëndësia: I lartë. 

Rekomandime: Bashkia Klos të marrë masa që të pajisin me Leje Ndërtimi 

Infrastrukturore për çdo projekt zbatimi sipas legjislacionit në fuqi. 

 

Konkluzion: 

Në mënyrë të përmbledhur për këtë investim rezultoi se; 

1. Sipërmarrësit të punimeve “E” Sh.P.K  i janë situacionuar tepër në vlerën 184,000 lekë pa 

TVSH, për mos realizim zëri pune në volumin e situacionuar, vlerë kjo e cila përbën dëm 

ekonomik ndaj buxhetit të Bashkinë Klos.  

2. Për projektin e zbatimit të investimit me objekt: “Ndërtim KUZ në fshatin Kurdari 

(Hurdhë)” Bashkia Klos” nga Titullari i Bashkisë Klos nuk është lëshuar Leje Ndërtimi 

Infrastrukturore, veprim ky në kundërshtim, nenet 27, 29 dhe 39 të ligjit nr. 107/2014, datë 

31.07.2014 “Për planifikimin dhe zhvillimin e territorit”, i ndryshuar, dhe nenet 11, 14, 15, 

16, 22 dhe 23 të VKM nr. 408, datë 13.05.2015 “Për miratimin e rregullores së zhvillimit të 

territorit”, i ndryshuar. Sa më sipër, ngarkohet me përgjegjësi Titullari i Bashkisë Klos. 

 

Për veprimet dhe mosveprimet e mësipërme ngarkohen me përgjegjësi: 

1. Z. I. H., në cilësinë e Kryetarit të Bashkisë Klos. 

2.  Znj. B. R., dhe Z. M. P. në cilësinë e mbikëqyrësit të punimeve. 

 

5. Mbi auditimin e zbatimit të kontratës me objekt: “Blerje materiale për shërbime në 

ujësjellës” Bashkia Klos, nga zbatuesi i kontratës “PF” Z. I. D., u konstatua: 

Kontrata me objekt “Blerje materiale për shërbime në ujësjellës” Bashkia Klos” me nr. 619 

prot, datë 08.03.2021 me vlerë  1,175,220 lekë me TVSH për furnizimin me materiale për 

shërbime ujësjellësi, midis AK Bashkisë Klos përfaqësuar nga Titullari Z. I. H. dhe 

sipërmarrësit “I.D.” përfaqësuar nga Z. I.D. me afat të lëvrimit të mallrave 10 (dhjetë) ditë 

nga momenti i lidhjes së kontratës. 

Sipërmarrësi “I.D.” Sh.P.K ka lëvruar materialet sipas preventivit dhe kontratës. Paraqitja 

tabelore jepet sipas tabelës së mëposhtme.   
Pasqyra e lëvrimit të materialeve 

Nr. Datat Emërtimi 
Nr. Fletë 

Hyrje 

Faturë 

tatimore 

Nr. Urdhër 

shpenzimi 

Sasia 

(copë) 

Çmimi me 

TVSh Lekë 

Vlera në 

(Lekë) 

1 
12.03.20

21 
Materiale 

11, 11/1, 

11/2, 11/3, 

11/4 

12.03.2021 

2/2021 

12.03.2021 

316 

30.03.2021 
87 - 1,175,220 

Burimi: Sektori i financës, Bashkia Klos 
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6. Mbi auditimin e zbatimit të kontratës me objekt: “Blerje materiale për shërbime në 

ujësjellës” Bashkia Klos, nga zbatuesi i kontratës “E” Sh.P.K, u konstatua: 

Kontrata me objekt “Blerje materiale për shërbime në ujësjellës” Bashkia Klos” me nr. 2060 

prot, datë 05.08.2021 me vlerë  1,516,980  lekë me TVSH për furnizimin me materiale për 

shërbime ujësjellësi, midis AK Bashkisë Klos përfaqësuar nga Titullari Z. I. H. dhe 

kontraktorit “E” Sh.P.K përfaqësuar nga administratori Z. R.D. me afat të lëvrimit të 

mallrave 60 (gjashtëdhjetë) ditë nga momenti i lidhjes së kontratës. 

Shoqëria “E” Sh.P.K ka lëvruar materialet sipas preventivit dhe kontratës. Paraqitja 

tabelore jepet sipas pasqyrës nr.1.    
Pasqyra e lëvrimit të materialeve 

Nr. Datat Karburanti 
Nr. Fletë 

Hyrje 

Faturë 

tatimore 

Nr. Urdhër 

shpenzimi 

Sasia 

(copë) 

Çmimi me 

tvsh 

(lekë/litër) 

Vlera në 

(Lekë) 

1 
16.09.20

21 
Materiale 

47; 47/1; 

47/2 datë 

11.08.2021 

21/2021 

11.08.2021 

888 

16.09.2021 
54 1,516,980 1,516,980 

 Burimi: Sektori i financës, Bashkia Klos 
 

7. Mbi auditimin e zbatimit të kontratës me objekt: “Blerje nafte” Bashkia Klos, nga 

zbatuesi i kontratës “M.O.” Sh.P.K, u konstatua: 

Kontrata me objekt “Blerje materiale për shërbime në ujësjellës” Bashkia Klos” me nr. 2060 

Kontrata me objekt “Blerje nafte” Bashkia Klos” me nr. 728 prot, datë 18.03.2021 me vlerë  

10,000,000  lekë me TVSH, midis AK Bashkisë Klos përfaqësuar nga Titullari Z. I. H. dhe 

kontraktorit “M. O.” Sh.P.K përfaqësuar nga administratori Z. E. G. me afat të lëvrimit nga 

nënshkrimi i kontratës deri me datë 31.12.2021. Marzhi i fitimit për kontratën është 8.9% 

lekë/Litër. 

Shoqëria “M. O.” Sh.P.K  ka lëvruar karburantin Diesel 10 PPM në sasinë prej 62,280 litër 

naftë  me çmimin mesatar 160.79 lekë për litër sipas tabelës nr.1.    
Pasqyra e lëvrimit të materialeve 

Nr. Datat 
Nr. Fletë 

Hyrje 

Faturë 

tatimore 

Nr. Urdhër 

shpenzimi 

Sasia 

(Litër) 

Çmimi me 

TVSh 

(lekë/litër) 

Vlera 

(Lekë) 

1 08.04.2021 
18 

08.04.2021 

8/2021 

08.04.2021 

401 

15.04.2021 
7,325 150.116 1,099,269 

2 05.05.2021 
26 

05.05.2021 

11/2021 

05.05.2021 

494 

20.05.2021 
7,313 150.41 1,099,933.70 

3 04.06.2021 
32 

04.06.2021 

15/2021 

04.06.2021 

602 

15.06.2021 
7,190 152.97 1,099,897.44 

4 01.07.2021 
36 

01.07.2021 

17/2021 

01.07.2021 

727 

29.07.2021 
6,913 159.11 1,099,913.60 

5 05.08.2021 
44 

05.08.2021 

48/2021 

05.08.2021 

806 

23.08.2021 
6,918 159 1,099,962 

6 08.09.2021 
49 

08.09.2021 

88/2021 

08.09.2021 

887 

16.09.2021 
6,924 158.86 1,099,918.94 

7 04.10.2021 
52 

04.10.2021 

132/2021 

04.10.2021 

1022 

19.10.2021 
6,543 168.096 1,099,852.13 

8 03.11.2021 
55 

03.11.2021 

178/2021 

01.11.2021 

1047 

16.11.2021 
7,352 176.22 1,300,774.66 

9 01.12.2021 
61 

01.12.2021 

200/2021 

01.12.2021 

1340 

16.12.2021 
5,802 172.34 999,939.89 

 Shuma në Lekë me TVSh 
 62,280 

 
 9,999,461 

 

Burimi: Sektori i financës, Bashkia Klos  
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Nga Titullari i Bashkisë është ngritur komisioni për marrjen në dorëzim të aktiveve të 

furnizuara, me Urdhrin Nr. 12, datë 20.01.2021 me përbërje: S. Gj. Kryetar, L. K. dhe M. M. 

anëtarë. 

Karburanti në sasinë 62,280 litra është lëvruar me Kupona, të cilat janë bërë hyrje me Fletë 

Hyrje përkatëse për çdo furnizim si dhe me Fletë Dalje për çdo shpërndarje, të shoqëruar me 

dokumentacionin si vijon:  

[Proces verbal për marrjen në dorëzim të aktiveve të furnizuara, -Faturë elektronike, -Urdhër 

shpërndarje sipas llojit të mjetit shofer/manovrator përkatës, -Plan pune sipas muajve për 

vitin 2021,-Raport pune me proces verbal për kryerjen e punimeve + fotografi, -Proces 

verbale për përcaktimin e normës së harxhimit të karburantit,-Kartë për çdo person të 

ngarkuar,-Fletë udhëtimi,-Autorizim nga Titullari i AK për furnizim me karburant]. 

Sa trajtuar mbi zbatimin e kontratës me objekt blerje mallra, me nr. 619 prot, datë 

08.03.2021; me nr. 2060 prot, datë 05.08.2021 dhe me nr. 728 prot, datë 18.03.2021, arrijmë 

në k’të përfundim. 

 

Konkluzion: 

-Blerja dhe lëvrimi i materialeve për shërbime në ujësjellës është realizuar sipas afatit të 

kontratës dhe në përputhje me Ligjin nr. 139/215 “Për vetë qeverisjen vendore”, neni 64, 

“Për detyrat dhe kompetencat e Kryetarit të Bashkisë”, me Ligjin Nr. 10296, datë 

08.07.2010 “Për menaxhimin financiar dhe kontrollin”, me UMF Nr. 30, datë 27.12.2011 

“Për menaxhimin e aktiveve në njësitë e sektorit publik”. 
-Blerja dhe lëvrimi i karburantit është realizuar sipas afatit të kontratës dhe në përputhje me 

Ligjin nr. 139/215 “Për vetë qeverisjen vendore”, neni 64, “Për detyrat dhe kompetencat e 

Kryetarit të Bashkisë”, me Ligjin Nr. 10296, datë 08.07.2010 “Për menaxhimin financiar 

dhe kontrollin”, me UMF Nr. 30, datë 27.12.2011 “Për menaxhimin e aktiveve në njësitë e 

sektorit publik” si dhe në kushtet e përgjithshme dhe të veçanta të kontratës me nr. 728 prot, 

datë 18.03.2021.  

 
8. “Ndërtimi i Muzeut Historik-Kulturor”, Bashkia Klos  

 

Kontratat 

Objekti i mësipërm është kryer sipas kontratës për punë publike me nr. 2458 prot datë 

30.09.2020 të lidhur mes Autoritetit Kontraktor Bashkia Klos, të përfaqësuar nga Kryetari i 

Bashkisë z. I. H. dhe Bashkimit të Operatorëve Ekonomikë “U” Sh.P.K, me përfaqësues z. 

A. Ç., me licencë profesionale NZ 5436/6/ dhe “2.T.” Sh.P.K. Vlera e kontratës është 

15,171,192 lekë me tvsh. Afati zbatimit të kontratës është përcaktuar periudha kohore 13 

muaj nga data e nënshkrimit të kontratës.  

Për mbikëqyrjen e punimeve të ndërtimit, sipas  aktit me nr. 2186 prot, datë 03.09.2020, 

është lidhur kontrata me OE “Xh & M.” Sh.P.K, me nr. licence për mbikëqyrje kolaudim 

punimesh MK. 1322/8 dhe me vlerë të kontratës së shërbimit 223,273 lekë me tvsh.  

Për kolaudimin e punimeve të ndërtimit, është emëruar për kryerjen e këtij shërbimi OE Z. 

M. “PF”, me nr. licence për mbikëqyrje kolaudim punimesh MK. 2824/1 (kontrata nuk 

administrohet në dosje), dhe me vlerë të kontratës së shërbimit 24,000 lekë me TVSH.  

Për marrjen e përkohshme në dorëzim të objektit, nga grupi i punës me përbërje B. P., A. L., 

A.M., A. B. dhe B. Gj., është hartuar Akti i Marrjes së Përkohshme në dorëzim pa nr. prot., 

datë 01.10.2021.  

Projekt-preventivi 

- Për këtë objekt, nuk administrohet në dosje Leje e ndërtimit. Ky veprim është në 

kundërshtim me  Ligjin Nr. 107/2014 “Për planifikimin dhe zhvillimin e territorit” Neni 39, 
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“Leja e ndërtimit” sipas të cilit “1.Leja e ndërtimit është e nevojshme për çdo ndërtim, 

riparim, restaurim apo prishje të objekteve ekzistuese, instalim apo ngritje të ndërtimeve të 

përkohshme, me përjashtim të rasteve të parashikuara nga neni 41 i këtij ligji. 

2.Dokumenti i lejes së ndërtimit përshkruan të gjitha kushtet për kryerjen e punimeve të 

ndërtimit në përputhje me dokumentacionin shoqërues të aplikimit dhe normave dhe 

standardeve të përcaktuara në këtë ligj dhe aktet nënligjore të nxjerra në zbatim të tij. 

3.Përfituesi i lejes së ndërtimit, pronari i ndërtimit, sipërmarrësi, mbikëqyrësi dhe zbatuesi i 

punimeve janë përgjegjës solidarisht, sipas nenit 52, shkronjat “e” dhe “ë”, të këtij ligji, për 

kryerjen e punimeve në përputhje me këtë ligj, me dispozitat ligjore që rregullojnë 

veprimtarinë e ndërtimit në Republikën e Shqipërisë, me dokumentet e planifikimit në fuqi, si 

dhe me kushtet dhe kriteret e lejes së ndërtimit.” dhe ngarkon me përgjegjësi Titullarin e 

Bashkisë Klos z. I. H., mbikëqyrësin e punimeve dhe kontraktorin e punimeve.  

- Në dosje administrohet projekti i zbatimit, i cili është hartuar nga shoqëria “A” Sh.P.K.  

Zbatimi i punimeve 

Nga dokumentacioni i vënë në dispozicion rezulton se punimet kanë nisur me datë 

05.10.2020  dhe kanë përfunduar me datë 27.09.2021, ose brenda afatit kontraktual të 

përfundimit të punimeve.  

 

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

1. Projekt i zbatimit, preventivi bazë dhe i ndryshuar,  

2. Situacionet pjesore dhe Situacioni përfundimtar,  

3. Libreza e masave,  

4. Ditarit të punimeve, etj. 
Zbatimi i Kontratës së Punimeve “Ndërtimi i Muzeut Historik-Kulturor”, Bashkia Klos 

14.Lidhja e kontratës 

Nr. 2458 prot datë 30.09.2020 

 

15.Vlera e kontratës (me tvsh)  15,171,192  

lekë 

BOE fitues “U” Sh.P.K &“2.T.” Sh.P.K 

16.Likuiduar deri dt  

17- Situacioni Përfundimtar   

-Vlera  me tvsh 14,385,120 lekë 

-Vlera pa tvsh 11,987,600 lekë 

18.Afati i kontratës në dite 

Parashikuar 13 muaj ,   Zbatuar  363 ditë. 

Fillimi punimeve: 05.10.2020 

Perfundimi punimeve : 27.09.2021 

 

19. Zgjatja e kontratës   

Nuk ka 

20. Mbikëqyrësi i punimeve 

OE “Xh & M.” SH.P.K 

Licenca Nr: 

MK 1322/8 

Kontrata me nr 2186 prot, 

datë 03.09.2020 

Likuiduar   

 lekë 

Pa likuiduar  

 

21. Kolaudatori i punimeve 

Z. M. “ PF” 

Licenca Nr: 

MK 1151/2 

Kontrata nr.  Likuiduar  

(......lekë) 

Pa likuiduar (........ 

lekë) 

22.Akt Kolaudimi   
Datë 29.09.2021 

23.Akt i marrjes në dorëzim  

Datë 01.10.2021 

24. Fletë Hyrja  Nr.... datë  

..................lekë 

(për mallrat) 

Nga auditimi i situacionit përfundimtar, projektit dhe preventivit bazë, preventivit të 

rishikuar, si dhe nga verifikimi në terren i punimeve të ndërtimit, lidhur me volumet e punës 

të situacionuara si dhe atyre të kryera në fakt, rezultuan diferenca në volume apo punime jo 

të kryera në përputhje me projektin e hartuar nga projektuesi e të miratuar nga AK, me pasojë 

dëm ekonomik ndaj buxhetit të shtetit dhe njësisë vendore në vlerën 77,400 lekë pa TVSH. 

 

Titulli i Gjetjes 

1:      

Diferenca në volume për punime të deklaruara të kryera në objektin 

“Ndërtimi i Muzeut Historik-Kulturor”, Bashkia Klos, nga zbatuesi i 

punimeve B. “U” Sh.P.K & “2.T.” Sh.P.K, për zërat e punimeve 2.6, 

3.1+2+3 dhe 6.6.  
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Situata: Nga auditimi i realizimit të punimeve në objekt, u konstatua se: 

-Ka patur diferenca në volume dhe çmime në zërat e punës “Soletë 

monolite”, “Shtresë termoizoluese + h/izolim+çati vendi HD̴ 8 m” dhe 

“Veshje fasade me polisterol kompakt”, për pasojë vlera e këtyre 

diferencave janë përfituar padrejtësisht nga sipërmarrësi i punimeve.  

Kriteri: Situacionimi i volumeve jo në përputhje me projektpreventivin dhe 

faktin, veprime të cilat nuk janë në përputhshmëri me: 

 - Ligjin nr. 8402, datë 10.09.1998 “Për Kontrollin dhe Disiplinimin e 

Punimeve të Ndërtimi”, i ndryshuar, Kreu III, neni 7 dhe neni 12. 

- Udhëzimin nr. 3 datë 15.02.2001 “Për mbikëqyrjen dhe kolaudimin e 

punimeve të ndërtimit” e konkretisht Kreu II, Pika 3. 

- Kontratën e sipërmarrjes së punimeve sipas aktit me nr. 2458 prot 

datë 30.09.2020. 

- Kontratën e shërbimit të mbikëqyrjes së punimeve sipas aktit me nr. 

2186 prot, datë 03.09.2020. 

Ndikimi/Efekti: Si pasojë e mangësive të mësipërme, është shkaktuar dëm ekonomik në 

fondet e Bashkisë Klos.  

Shkaku: Neglizhencë nga ana e mbikëqyrësit dhe kolaudatorit të punimeve në 

verifikimin e zbatimit të projektpreventivit. 

Rëndësia: I ulët. 

Rekomandime: Nga Bashkia Klos të merren masa për arkëtimin e vlerës prej 77,400 

lekë pa tvsh nga B. “U” Sh.P.K & “2.T.” Sh.P.K, në cilësinë e 

sipërmarrësit në kontratën me nr. 1212 prot datë 21.04.2021 me objekt 

“Ndërtimi i Muzeut Historik-Kulturor”, Bashkia Klos, vlerë kjo e cila 

përfaqëson një dëm ekonomik ndaj buxhetit të shtetit dhe njësisë 

vendore, si rrjedhojë e situacionimit të punimeve të pakryera.  

 

Në mënyrë të përmbledhur për këtë investim rezultoi se i janë likuiduar tepër në vlerën 

77,400 lekë pa tvsh sipërmarrësit të punimeve për punime të pakryera, vlerë kjo e cila 

përbën dëm ekonomik ndaj buxhetit të shtetit dhe njësisë vendore. 

 

Lidhur me objektin e mësipërm, me shkresën 03, datë 09.01.2023, e protokolluar në KLSH 

me nr. 882/6 prot, datë 13.01.2023, është përcjellë observacioni i bërë nga administratori i 

sipërmarrësit të objektit z. A. Ç. 

Pretendimi i subjektit: 

1. Në lidhje me gjetjen nr.1 zëri “Soletë monolite”, ju sqarojmë se zëri i mësipërm i punës 

është në sasinë 21.2 m3. Preventivi është hartuar nga projektuesi dhe miratuar nga AK. Në 

preventivin e ripunuar, ky zë pune, pas matjeve faktikenë object, rezulton se është realizuar 

100%, pra në sasinë 21.2 m3. Ju sqarojmë se pas azhurnimit të objektit dhe konsultimeve me 

mbikëqyrësin e punimeve dhe projektuesin është sqaruar se llogaritja konstruktive është bërë 

duke llogaritur trashësinë e soletës 25 cm, pasi në objekt nuk është përdorur soleta me traveta 

me t=25 cm... 

2. Në lidhje me zërat 1+2+3. “Shtresë termoizoluese + h/izolim+çati vendi HD̴ 8 m”, ju 

sqarojmë se zëri i punës është në përputhje me matjet faktike në terren... Nuk kemi 

pretenduar për pagesë për volumet shtesë që janë realizuar për këto zëra, pasi këto zëra sipas 

manualit të çmimeve nr. 2, nuk llogariten sipas projeksionit horizontal, por llogariten 

sipërfaqet ekzakte të vendosura në object dhe duke qenë të vendosura nën mbulimin e 

tjegullave, volume e ketyre zërave janë më të larta se ato të vendosura në situacionin 

përfundimtar. 
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3. Në lidhje me zërin 6. “Veshje fasade me polisterol kompakt”, ju sqarojmë se volume e 

llogaritura në librezën e masave janë bërë nga matjet në object. Ju sqarojmë se lartësia prej 

6.4 m, e llogaritur nga ju, është lartësia nga kuota + 0.00 deri në soletën e kuotës +6.40 m. Ju 

sqarojmë se rreth objektit ka edhe një xokol prej 30 cm dhe shtresa termoizoluese është ulur 

nën xokol. Rrjedhimisht lartësia për të cilën duhet të ishte llogaritur veshja e fasadës duhet të 

ishte 6.4 +0.3 = 6.7 m… 

Opinioni i grupit të auditimit: 

1. Grupi i auditimit, pas shqyrtimit të observacionit, sqaron se trashësia e soletës në projektin 

e admi nistruar në dosje është 20 cm dhe jo 25 cm.. Përsa sipër, ky pretendim nuk merret në 

konsideratë. 

2. Grupi i auditimit, pas shyrtimit të observacionit, e merr në konsideratë argumentin dhe do 

ta reflektojë në vlerën e dëmit ekonomik. 

3. Grupi i auditimit, pas shqyrtimit të observacionit lidhur me argumentet mbi zërin e 

punimeve, e merr në konsideratë argumentin dhe do ta reflektojë në vlerën e dëmit ekonomik 

 

Për veprimet dhe mosveprimet e mësipërme ngarkohen me përgjegjësi: 

1. Znj. Xh. D., me detyrë mbikëqyrës i kontratës së sipërmarrjes; 

2. Z. Z. M., me detyrë kolaudator i punimeve të përfunduara; 

 

Konkluzion i përgjithshëm mbi Auditimin e zbatimit të kontratave për punë publike dhe 

blerje mallra: 

I. Nga auditimi i 5 (katër) kontratave për punë publike, për periudhën e auditimit 01.01.2021 

– 31.12.2021 në vlerën totale 94,679,191 lekë pa TVSH ose 113,615,029.20 lekë me TVSH, 

rezultuan diferenca në volume pune dhe punë të kryera për disa zëra punimesh, në vlerën 

737,636 lekë pa TVSh, respektivisht si vijon: 
 

- Vlera 55,000 lekë pa TVSh, përfaqëson dëm ekonomik  për punime të pakryera në  

kundërshtim me kontratën me nr. 1348 prot., datë 01.06.2021 me objekt “Rikonstruksion i 

kanaleve vaditëse, Bashkia Klos” të lidhur ndërmjet Bashkisë Klos  dhe OE “N” Sh.P.K. 

- Vlera 195,900 lekë pa TVSh, përfaqëson dëm ekonomik  për diferenca në volume për zërat 

e punimeve në  kontratën me nr. 1018 prot., datë 21.04.2021 me objekt “Sistemim i rrethimit 

të varrezave të qytetit Klos” të lidhur ndërmjet Bashkisë Klos  dhe OE “Sh” Sh.P.K. 

- Vlera 225,336 lekë pa TVSh, përfaqëson dëm ekonomik  për diferenca në volume për zërat 

e punimeve në  kontratën me nr. 640 prot., datë 28.02.2020 me objekt “Rikonstruksion i 

ujësjellësit Klos dhe zonave përreth, Lugina e Klosit, Lagjia Dalti, Ura e Degës, Bashkia 

Klos” të lidhur ndërmjet Bashkisë Klos  dhe OE “D. Co.” Sh.P.K. 

- Vlera 184,000 lekë pa TVSh, përfaqëson dëm ekonomik  për diferenca në volume për zërat 

e punimeve në  kontratën me nr. 920 prot., datë 12.04.2021 me objekt “Ndërtim KUZ në 

fshatin Kurdari (Hurdhë)” të lidhur ndërmjet Bashkisë Klos  dhe OE “E” Sh.P.K. 

- Vlera 77,400 lekë pa TVSh, përfaqëson dëm ekonomik  për diferenca në volume për zërat 

e punimeve në  kontratën me nr. 1212 prot datë 21.04.2021me objekt “Ndërtimi i Muzeut 

Historik-Kulturor” të lidhur ndërmjet Bashkisë Klos  dhe BOE “U” Sh.P.K & “2.T.” Sh.P.K. 

 

II. Në 3 (tre) raste nga auditimi i dosjes teknike të zbatimit të punimeve të PZ u konstatua se 

nga Titullari i Bashkisë Klos, nuk janë dhënë Leje Ndërtimi Infrastrukturore, përkatësisht 

për: 

- Kontrata me objekt “Rikonstruksion i kanaleve vaditëse” fituar nga OE “N” Sh.P.K. 

- Kontrata me objekt “Sistemim i rrethimit të varrezave të qytetit Klos” fituar nga OE “Sh” 

Sh.P.K. 
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- Kontrata me objekt “Ndërtim KUZ në fshatin Kurdari (Hurdhë)” fituar nga OE “E” 

Sh.P.K. 

Ky veprim është në kundërshtim me Nenet 27, 29 dhe 39 të ligjit nr. 107/2014, datë 

31.07.2014 “Për planifikimin dhe zhvillimin e territorit”, i ndryshuar dhe neneve 11, 14, 15, 

16, 22 dhe 23 të VKM nr. 408, datë 13.05.2015 “Për miratimin e rregullores së zhvillimit të 

territorit”, i ndryshuar. Sa më sipër ngarkon me përgjegjësi Titullarin e AK Bashkisë Klos.  

 

2.5. Auditim mbi planifikimin dhe zhvillimin e territorit 

2.5.1. Auditimi mbi shqyrtimin e kërkesave në zbatimin e procedurave ligjore në dhënien e 

lejeve zhvillimore, ndërtimore si dhe miratimi i certifikatave të përdorimit.  

2.5.2. Auditimi mbi mandat pagesat dhe ballafaqimi me fletën e përllogaritjes së bërë nda 

Drejtoria e PZHT, në fazën e marrjes së lejes së ndërtimit dhe rillogaritja e pagesës së bërë në 

fazë të situacionit përfundimtar të punimeve të miratuar nga Drejtoria Rajonale e Tatim 

Taksave, etj. 

Për periudhën 01.01.2021-31.12.2021 është realizuar 2 (dy) procedura për leje ndërtimi, 2 

(dy) procedura për leje zhvillimi. Në sistemin e-leje janë bërë 2 (dy) njoftime për fillim 

punimesh, dhe 1(një) Certifikatë Përdorimi me objekt me objekt “Leje ndërtimi me sipërfaqe 

me te madhe se 250 m2”  me objekt “Bujtinë 2 Kate + Papafingo + Podrum”. 

-Leja e ndërtimit është dhënë për: Shtesë kati në objekte ekzistues. 

- Lejet infrastrukturore, është dhënë për objektin: “Ndërtimi i urës së re dhe rikonstruksioni i 

urës së Allamanit” Bashkia Klos. 

Baza ligjore: 

-Ligjin Nr. 139/2015 “Për Vetëqeverisjen Vendore” i ndryshuar. 

-Ligjit Nr. 107/2014 “Për planifikimin dhe zhvillimin e territorit”, i ndryshuar. 

-VKM Nr. 408, datë 13.05.2015 të Këshillit të Ministrave “Për miratimin e rregullores së 

zhvillimit të territorit”, i ndryshuar. 

- Vendimi i KKT  datë  27.04.2018 ka miratuar Vendimin Nr. 1, datë 27.04.2018  “Për 

miratimin e Planit të Përgjithshëm Vendor të Bashkisë Klos”. 

Nga auditimi mbi zbatimin e procedurave mbi lëshimin e dy lejeve zhvillimore, përkatësisht:  

- Leje zhvillimore me Nr. 30, datë 20.01.2021 për objektin “Stallë për 80 krerë gjedhë 

1 Kat (për majmëri içash) + hangar 1 Kat. 

- Leje zhvillimore me Nr. 35, datë 19.04.2021 për objektin “Ndërtim stalle lopësh dhe 

delesh”, nuk u konstatuan problematika, dhe nga investitorët nuk është aplikuar për 

leje ndërtimi. 

Nga auditimi mbi dhënien e lejes së ndërtimit për objektin “Godinë banimi shtesë kati 1 kT” 

rezultoi, si vijon: 
 

Aplikimi për lloj leje "Leje ndërtimi për shtesë në ndërtim në ndërtim ekzistues, me 

sipërfaqe deri në 250 m2” nr. AN030420210043, datë 03.04.2021. 
 

Dokumente të aplikimit për leje ndërtimi. 

- Personi i autorizuar për hedhjen e dokumentave në sistemin e-leje është ngarkuar z. E. I.. 

Dokumente në sistem e e-leje, rezultojnë: 

1. Projekti dhe relacioni arkitektonik  

2. Projekti dhe relacioni konstruktiv  

3. Projekti dhe relacioni i mbrojtës nga zjarri  

4. Preventivi i punimeve  

5. Plani i Vendosjes së ndërtimit mbi fragmentin e azhurnuar të hartës së parcelës lëshuar me 

lejen e zhvillimit.  

6. Grafiku i punimeve  

7. Formati i aplikimit  
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8. Deklarata e projektueseve  

9. Kopje e licencës  

10. Polica e sigurimit  

11. Mandat pagesa e tarifës së aplikimit  

12. Prokura për autorizimin e aplikuesit  

13. Dokumenti i pronës (ZK nr. 2161, Nr. Pasurie 1/403, V 3, Fq 214) 

14. Projekti dhe relacioni i eficenses se energjisë.  

15. Relacion Gjeologo-Inxhinierik mbi kushtet gjeologo – inxhinierike të objektit. 

16. Prokurë e posaçme me Nr. 176 Rep. dhe Nr. 110 Kol. datë 22.02.2021 

 

Projekti i zbatimit është hartuar nga shoqëria “E-G” Sh.P.K me Lic N.5304/11, me drejtues 

ligjor G. I.. 

Ndërtimi i shtesës do të realizohet nga shoqëria “E. N.” Sh.P.K me licencë NZ.8101 me 

drejtues ligjor A. L.. 
 

Miratimi i Lejes së Ndërtimit: 

-AKM (Drejtoria e vlerësimit të impaktit dhe licensimit mjedisor) ka shprehur dakordësinë  

-ARRSH (Sektori i mirëmbajtjes së rrugëve), me datë 20.04.2021 ka shprehur dakordësinë 

sepse rruga ku zhvillohet objekti nuk është në inventarin e A.Rr.Sh-së. 

- Agjencia e Menaxhimit të Burimeve Ujore, me datë 20.04.2021 ka sqaruar se ky aplikim 

nuk duhet të dërgohet për mendim, pasi nuk përfshihen në fushën e veprimit të organeve të 

menaxhimit të burimeve ujore. 

- AZHT në shkresën me shkresën Nr. 1548 Prot, datë 28.04.2021, informon Bashkinë Klos, 

se duke filluar nga data 31.08.2018, Bashkia Klos është autoriteti përgjegjës për shqyrtimin 

dhe verifikimin e të gjitha zhvillimeve.  

- IGJEUM, me shkresën me Nr. 91 Prot, datë 16.04.2021, shprehet se subjekti duhet të 

realizojë studimet “Inxhiniero-Sizmologjik” dhe “Gjeologo-Inxhinierik”.  

- Agjencia për efiçiencën e energjisë me shkresën me Nr. 935 Prot, datë 17.05.2021, ka 

shprehur dakordësinë mbi miratimin e lejes së ndërtimit. 

Miratime nga institucione të ndryshme në heshtje. 

- Drejtoria Vendore ASHK Dibër 

- Inspektor ati Vendor të Mbrojtjes së Territorit, bashkia Klos 

- Ministria e Bujqësisë, Zhvillimit Rural dhe Administrimit të Ujërave 

- Ministria e Drejtësisë 

- OSHEE Burrel 

- PMNZSH Bashkia Klos 

- Policia e Mbrojtjes nga Zjarri dhe Shpëtimit 

 

Referuar raportit datë 20.05.2021, mbi shqyrtimin e vlerësimin ligjor e teknik të kërkesës për 

kryerje punimesh, Bashkia Klos, rezulton se është: 

1. Pranuar “Kërkesa për Leje Ndërtimi”, dorëzuar elektronikisht me datë 03.04.2021 me 

numër AN030420210043, për t’u pajisur me Leje Ndërtimi për objektin, pa vërejtje dhe 

kushte.  

2. Miratimin e Planit të Vendosjes së Strukturave për: Leje Ndërtimi për objektin: Godinë 

banimi shtesë kati 1 KT. 

3. Me miratimin e lejes së ndërtimit në bazë të kontratës me shoqërinë ndërtuese për zbatimin 

e punimeve të kryet gjatë fazave të ndërtimit nga Drejtoria e Planifikimit Kontrollit dhe 

Zhvillimit si dhe IVMT-se Bashkia Klos. 

Për objektin “Godinë banimi shtesë kati 1 kT” nga Kryetari i Bashkisë Klos është lëshuar 

Leje Ndërtimi me nr. 52, datë 17.06.2021, bazuar në raportin teknik me zhvillues B. I. dhe 

shoqëri ndërtuese “E.A. E.” Sh.P.K me licencë nr. NZ.8071, me afat kohor zbatimi 8.3 muaj.  
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Të  Miratojë:  “Leje Ndërtimi”  

Objekti:  Godinë banimi Shtesë Kati 1kT.  

Zhvilluesi:  Bashkia Klos 

Adresa:  Klos 

Kontrata:  Shoqëria “E.A. E.” Sh.P.K 

Projekti:  Godinë banimi Shtesë Kati 1kT 
 

Si konkluzion, mbi zbatimin e procedurës së miratimit të lejes së ndërtimit: 

- Objekti “Godinë banimi shtesë kati 1 kT” është objekt ekzistues dhe rezulton i 

legalizuar sipas dokumentit Leje Legalizimi me Nr. 985819, datë 23.07.2013 me të 

dhëna: ZK 2161, Nr. Pasurisë 1/389, Sip e parcelës ndërtimore 83.4 m2 dhe sipërfaqja 

e ndërtimit 83.4 m2 në pronësi të B. A. I.. 

- Leja Ndërtimi nr. 52, datë 17.06.2021, me zhvillues z. B. I. dhe shoqëri ndërtuese “E. 

N.” me licencë nr. NZ.8101, me afat kohor zbatimi 8.3 muaj, përmbush kërkesat 

kërkesat ligjore dhe teknike dhe është në zbatim me kuadrin ligjor. 

- Plan Vendosja SHK 1:500 nuk  është firmosur në mënyrë elektronike nga Kryetari i 

Bashkisë Klos ose nga personi i autorizuar.  

- Është respektuar intensiteti i ndërtimit 1.75. 

- Në Plan Vendosje distancat e objektit nga kufiri i pronës duhej të ishin minimalisht 3 

m. 

 

2.6. Mbi organizimin dhe funksionimin e Inspektoratit Mbrojtjes së Territorit të 

Njësisë Vendore (IMTV). 

2.6.1. Auditimi mbi vendimet e marra nga IMTV për prishjen e objekteve pa leje zhvillimi. 

2.6.2. Auditimi mbi ekzekutimin e vendimeve të IMTV; Për subjektet të cilët kanë kryer 

kundërvajtje administrative, dhe procedura e ndjekur për vendimet e gjobave të pa arkëtuara 

nga IMT. 

2.6.3. Auditim mbi procedurat e ndjekura nga IMT lidhur me zbatueshmërinë e kushteve të 

lejeve të ndërtimit si dhe bashkëveprimi me Drejtorinë e Planifikimit dhe Kontrollit të 

Zhvillimit Territorit të Bashkisë sipas dispozitave ligjore të nenit 81-Inspektimi, pika 3, të 

ligjit 10119, datë 23.04.2009 “Për planifikimin e territorit”, u ndryshuar. 

 

Në zbatim të pikës “6” të Programit të Auditimit, u auditua organizimi dhe funksionimi i 

Inspektoratit të Mbrojtjes së Territorit Vendor, Bashkia Klos (në vijim IMTV). 

 

Në zbatim të ligjit nr. 9780, datë 16.07.2007 “Për Inspektimin dhe Mbrojtjen e Territorit nga 

ndërtimet e kundërligjshme”, i ndryshuar, neni 3, kontrolli i territorit dhe zbatimi i 

ligjshmërisë dhe i standardeve teknike në fushën e planifikimit dhe zhvillimit të territorit 

kryhet nga: 

a) Inspektorati i Mbrojtjes së Territorit i Njësisë Vendore përkatëse; 

b) Inspektorati Kombëtar i Mbrojtjes së Territorit. 

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.8  

Nga auditimi i dokumentacionit që administron IMTV-ja në Bashkinë Klos u konstatua se 

për vitin 2021 janë mbajtur në total 4 proces verbale për konstatimin e kundërvajtjes dhe për 

                                                           
8 Ligji nr. 9780, datë 16.07.2007 “Për Inspektimin dhe Mbrojtjen e Territorit nga ndërtimet e kundërligjshme”, i 

ndryshuar, neni 4. 
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3 nga këto kundërvajtje janë dhënë masa për “Pezullim punimesh”, “Dënim me gjobë” dhe 

“Prishje të objekteve të kundërligjshëm”. Vlera totale e gjobave të vendosura për vitin 

2021 është 3,100,000 lekë. E gjithë kjo vlerë nuk është paguar, sipas tabelës më poshtë.  

 

Tabela VI.1: Kundërvajtjet dhe Gjobat e IMTV për vitin 2021, Bashkia Klos 

lekë 
Nr. Subjekti Kundërvajtja, datë Gjoba, datë Vlera Detyrimi 

1 Y. T. Nr. 18, datë 12.02.2021 - - - 

2 L. D. Nr. 19, datë 19.04.2021 Nr. 8, datë 14.05.2021 500,000 500,000 

3 L. K. Nr. 20, datë 22.04.2021 Nr. 9, datë 25.06.2021 500,000 500,000 

4 F. K. Nr. 21, datë 13.07.2021 Nr. 10, datë 10.08.2021 2,100,000 2,100,000 

Burimi: Bashkia Klos, Përpunoi: Grupi i Auditimit 

 

Drejtoria e IMTV në Bashkinë Klos ka njoftuar me shkresë nr. 1342 prot., datë 01.06.2021, 

nr. 2137 prot., datë 18.08.2021, Kryetarin e Bashkisë për mbështetje lidhur me prishjen e 

objekteve sipas Vendimeve përkatëse, si dhe me shkresë nr. 2023 prot., datë 03.08.2021, nr. 

2136 prot., datë 18.08.2021, për gjobat e vendosura. Si dhe me shkresë nr. 2839 prot., datë 

16.11.2021, për të gjithë Vendimet e kundërvajtjeve për vitin 2021.  

Për një kundërvajtje për ndërtim pa leje, me Proces Verbal nr. 18, datë 12.02.2021 nuk është 

marrë asnjë masë tjetër në vazhdim. Në zbatim të përcaktimeve të ligjit nr. 107/2014, datë 

31.07.2014 “Për planifikimin dhe zhvillimin e territorit”, shkeljet e kryera në zhvillimin e 

territorit pavarësisht nëse përbëjnë vepër penale, ato përbëjnë kundërvajtje administrative dhe 

dënohen me gjoba sipas nenit nr. 52 të ligjit të sipër cituar. Grupi i auditimit shqyrtoi proces 

verbalin e konstatimit të kundërvajtjes dhe masën e gjobave që është aplikuar sipas llojit të 

shkeljes.  

Nga 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”. 

Në Bashkinë Klos struktura e IMTV-së nuk është funksionale deri në 18.04.2021. 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 të kontrollit të territorit nga Inspektorati Kombëtar i Mbrojtjes së 

Territorit dhe ai i Njësisë Vendore”, pika 1/b/ii ...kryen kontrolle në territorin administrativ të 

njësisë vendore, në bazë të planit mujor të punës, të miratuar nga kryeinspektori, pika 1/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 
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masave përkatëse dhe dhënien e sanksioneve administrative, të cilat nënshkruhen nga 

kryeinspektori. 

Bashkia Klos 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 Klos 

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. Si 

përfundim, nga mos funksionimi i plotë i Inspektoratit të Mbrojtjes së Territorit nga Bashkia 

Klos nuk mund të vendosen gjoba apo të merren masa të tjera për veprimet e kundërligjshme 

të konstatuara në mbrojtjen e territorit. 

Nga auditimi konstatohet se, për periudhën e auditimit nuk është paguar në mënyrë 

vullnetare asnjë nga gjobat e vendosura nga IMTV. Për gjobat e vendosura në vitin 2021 nuk 

janë paguar brenda afateve ligjore, IMTV ka njoftuar subjektet kundërvajtës dhe ka njoftuar 

me shkresat si më lart, Kryetarin e Bashkisë dhe Drejtorinë e Burimeve Njerëzore, Çështjeve 

Juridike dhe Shërbimeve Financiare. Përkatësisht, Kryeinspektori nuk ka “dërguar në gjykatë 

vendimet për të nxjerrë Urdhrin e Ekzekutimit për secilën gjobë”, veprime këto në 

kundërshtim me përcaktimet e ligjit nr. 10279, datë 20.5.2010 “Për kundërvajtjet 

administrative”, neni 30, pika 49, rrjedhimisht nuk ka ndjekur as hapat e tjera të parashikuar 

në ligj si procedurat e mbledhjes me forcë të detyrimit apo vendosje sekuestro mbi 

pasurinë.10 

Për sa më lart mban përgjegjësi: z. I. H., Kryetar, z. M. V., me deyrë Inspektor deri në 

18.04.2021 dhe më pas Përgjegjës i Sektorit të IMTV, z. K. D., me detyrë Inspektor dhe zj. D. 

M., me detyrë Kryeinspektore për periudhën 28.07.2021 e në vazhdim. 

 

Titulli i gjetjes 1: Mos vendosja e masës së gjobës sipas llojit të kundërvajtjes së mbajtur në 

proces verbalet e konstatimit. 

Situata: Konstatohet se një kundërvajtje për ndërtim pa leje, me Proces Verbal nr. 18, datë 

12.02.2021 nuk është marrë asnjë masë tjetër në vazhdim. Në zbatim të përcaktimeve të ligjit 

nr. 107/2014, datë 31.07.2014 “Për planifikimin dhe zhvillimin e territorit”, shkeljet e kryera 

në zhvillimin e territorit pavarësisht nëse përbëjnë vepër penale, ato përbëjnë kundërvajtje 

administrative dhe dënohen me gjoba sipas nenit nr. 52 të ligjit të sipër cituar. Grupi i 

auditimit shqyrtoi proces verbalin e konstatimit të kundërvajtjes dhe masën e gjobave që 

është aplikuar sipas llojit të shkeljes. Nga ana e IMTV-së nuk janë marrë masa në vijim pas 

konstatimit të kundërvajtjes.  

Kriteri: Ligji nr. 107/2014, datë 31.07.2014 “Për planifikimin dhe zhvillimin e territorit”, 

neni 52. 

                                                           
9 Ligji nr. 10279, datë 20.05.2010 ”Për kundërvajtjet administrative” neni 30-Arkëtimi i shumave të detyrimeve 

pika 4,“ Kërkesa për të nxjerrë urdhrin e ekzekutimit bëhet në gjykatë përkatësisht nga: b) titullari i organit, që 

ka nxjerrë vendimin për kundërvajtjen administrative. 

10 Ligji nr. 10279, datë 20.05.2010 ”Për kundërvajtjet administrative”, neni 9 -Ekzekutimi i kundërvajtjeve 

administrative “Vendimi për kundërvajtjen administrative, sipas këtij ligji, bëhet i ekzekutueshëm nga organi 

administrativ që e ka nxjerrë atë. Kur organi administrativ që ka nxjerrë vendimin e kundërvajtjes 

administrative, i cili është bërë i ekzekutueshëm, nuk ka në përbërjen e tij struktura të ekzekutimit me forcë të 

detyrimeve, për ekzekutimin e vendimit të kundërvajtjes administrative ngarkohet shërbimi përmbarimor, sipas 

këtij ligji”, neni 22, pika 1, “Vendimi për kundërvajtjen administrative, që parashikon dënimin me gjobë, i 

vendosur nga organet administrative të përmendura në nenin 20 të këtij ligji, si dhe vendimet e parashikuara në 

nenin 21 të këtij ligji, përbëjnë titull ekzekutiv dhe për ekzekutimin e tyre ngarkohet shërbimi përmbarimor 

ose/dhe organet e përcaktuara në kreun V të këtij ligji”, neni 3, pika 5 “Kur gjoba dhe detyrimet e tjera të 

parashikuara në vendimin për kundërvajtjen administrative nuk paguhen ose nuk nxirren dot nga paga, ato 

nxirren duke vënë sekuestro mbi pasurinë e të dënuarit për kundërvajtje administrative, qoftë edhe sikur ajo të 

ndodhet në dorën e personave të tjerë”. 
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Ndikimi: Të ardhura të munguara në buxhetin e Bashkisë Klos. 

Shkaku: Mos zbatim korrekt i ligjit nga inspektorët e IMTV-së. 

Rëndësia: E lartë 

Rekomandim: 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. 

 

Titulli i gjetjes 2: Mbi marrja e masave për vendosjen e titujve ekzekutiv për gjobat e 

vendosura nga Inspektorati i Mbrojtjes së Territorit Bashkia Klos. 

Situata: Për periudhën nën auditim nuk është paguar në mënyrë vullnetare asnjë nga gjobat e 

vendosura nga IMTV. Për gjobat e vendosura në vitin 2021 nuk janë paguar brenda afateve 

ligjore, IMTV ka njoftuar subjektet kundërvajtës dhe ka njoftuar me shkresat si më lart, 

Kryetarin e Bashkisë dhe Drejtorinë e Burimeve Njerëzore, Çështjeve Juridike dhe 

Shërbimeve Financiare. Përkatësisht, Kryeinspektori nuk ka “Dërguar në gjykatë vendimet 

për të nxjerrë Urdhrin e Ekzekutimit për secilën gjobë”. 

Kriteri: Ligji nr. 10279, datë 20.05.2010 ”Për kundërvajtjet administrative” neni 30 pika 1 

pika 3 dhe pika 4, neni 9, neni 22, pika 1, neni 3, pika 5.  

Ndikimi: Mungesë të ardhurash në buxhetin e Bashkisë Klos.   

Shkaku: Mos ndjekja e hapave ligjore për arkëtimin e gjobave të vendosura nga IMTV. 

Rëndësia: E lartë 

Rekomandim: Sektori i të Ardhurave, Pronave Publike, Lejeve dhe Licencave në 

bashkëpunim Inspektorati i Mbrojtjes së Territorit Vendor dhe me Drejtorinë Juridike të 

marrë të gjitha masat ligjore me qëllim arkëtimin e gjobave të vendosura për shkeljet e 

konstatuara në zbatimin e legjislacionit për mbrojtjen e territorit nga ndërtimet e pa ligjshme 

për të bërë të mundur arkëtimin e të gjitha gjobave dhe nxjerrjen e titujve ekzekutiv për 

gjobat e vendosura.  

Për sa më lart mban përgjegjësi: z. I. H., Kryetar, z. M. V., me deyrë Inspektor deri në 

18.04.2021 dhe më pas Përgjegjës i Sektorit të IMTV, z. K. D., me detyrë Inspektor dhe zj. D. 

M., me detyrë Kryeinspektore për periudhën 28.07.2021 e në vazhdim. 

 

2.7. Auditim mbi zbatimin e rekomandimeve të lëna në auditimin e mëparshëm. 

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

ditor për zbatimin e rekomandimeve. 

2.7.2. Realizimi i programit (Plan veprimi) e raportimi në KLSH për ecurinë e zbatimit të 

rekomandimeve brenda afatit 6/mujor. 

2.7.3. Statusi i rekomandimeve të lëna në Auditimin e mëparshëm. 

Në zbatim të Programit të Auditimit cituar më sipër pika 4, u auditua “Zbatimi i 

rekomandimeve të lëna nga auditimi i fundit i KLSH-së”.  
 

1. Auditimi i fundit në Bashkinë Klos. 

Auditimi i fundit në Bashkinë Klos është kryer në vitin 2021 për periudhën 01.01.2019-

31.12.2020, raporti përfundimtar dhe rekomandimet janë dërguar me shkresën nr. 865/15 

datë 10.01.2022. Nga verifikimi i dokumentacionit konstatohet se, në përfundim të auditimit  

janë rekomanduar gjithsej:  

- 12 masa organizative, pranuar nga subjekti;   

- 1 masë për elimimin e efekteve negative të konstatuara në administrimin e fondeve publike   

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

- 6 masa disiplinore. 

-Nuk ka masa shpërblim dëmi. 

-Nuk ka masa për uljen e borxhit tatimor. 
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2. Hartimi i Planit të Veprimit dhe respektimi i afatit prej 20 ditë për kthimin e përgjigjes për 

zbatimin e rekomandimeve. 

Në zbatim të ligjit nr. 154/2014 “Për organizimin dhe funksionimin e Kontrollit të Lartë të 

Shtetit”, neni 15, germa j, Bashkia Klos duhet të hartojë planin e veprimit për zbatimin e 

rekomandimeve brenda 20 ditëve nga marrja e raportit përfundimtar të auditimit. Nga 

auditimi u konstatua se, Bashkia Klos për zbatimin e rekomandimeve të KLSH-së të dërguara 

me shkresën nr. 2054/21, datë 07.02.2022 ka kthyer përgjigje në KLSH brenda afatit ligjor 

prej 20 ditësh. Ndërkohë rezulton se ka hartuar Planin e Veprimit për zbatimin e 

rekomandimeve duke përcaktuar edhe strukturat përgjegjëse sipas llojit të rekomandimit.  

  

 3. Respektimi i afatit ligjor prej 6 muajsh nga data e marrjes së njoftimit të raportit të 

auditimit, për raportimin në KLSH, të ecurisë së zbatimit të rekomandimeve të lëna nga 

auditimi i mëparshëm.  

 Referuar shkresës nr. 2054/22 Prot., datë 03.08.2022 për dërgimin e Raportit Përfundimtar 

dhe Rekomandimeve është dërguar sipas afatit 6 mujor për të raportuar, veprime këto në 

përputhje  me ligjin nr. 154/2014 “Për organizimin dhe funksionimin e Kontrollit të Lartë të 

Shtetit”, neni 30, pika 2, “Subjekti i audituar, brenda 6 muajve nga data e njoftimit të raportit 

të auditimit, i raporton Kontrollit të Lartë të Shtetit mbi ecurinë e zbatimit të rekomandimeve 

të dhëna”.  

4. Mbi raportimin rregullisht në Këshillin Bashkiak të ecurisë të zbatimit të  rekomandimeve 

të KLSH  

 Nga auditimi konstatohet se, Bashkia Klos ka hartuar planin e veprimit të zbatimit të 

rekomandimeve të dërguara nga KLSH me shkresën nr.141, datë 19.01.2022, ka raportuar në 

Këshillin Bashkiak mbi rezultatet e zbatimit të këtyre rekomandimeve. 

5. Mbi nivelin e zbatimin të rekomandimeve të lëna në auditimin e fundit në Bashkinë Klos 

Në përfundim të auditimit janë rekomanduar masat si vijon: 

1. Gjetje nga auditimi: U konstatua se, ka diferenca të dukshme midis treguesve të hartimit 

dhe zbatimit të buxhetit, për sa i përket pjesës së të ardhurave të veta dhe shpenzimeve të 

tyre, kështu për periudhën 2019, të ardhurat nga taksat e tarifat vendore të planifikuar gjithsej 

në vlerën 151,290 mijë lekë në buxhet, janë kryer shpenzime sipas realizimit faktik me të 

ardhura në vlerën 41,652 mijë lekë duke mos realizuar shpenzimet në vlerën 109,638 mijë 

lekë, për periudhën 2020, të ardhurat nga taksat e tarifat vendore të planifikuar gjithsej në 

vlerën 104,922 mijë lekë në buxhetin fillestar, janë kryer shpenzime sipas realizimit në fakt 

38,177 mijë lekë duke mos realizuar shpenzimet në vlerën 66,745 mijë lekë, veprime në 

mospërputhje me ligjin nr.9936, datë 26.06.2008 “Për menaxhimin dhe zbatimin e sistemit 

buxhetor në Republikën e Shqipërisë” i ndryshuar, ligjin nr. 10296, datë 08.07.2010, “Për 

menaxhimin Financiar dhe Kontrollin”, ligjin nr. 9632, datë 30.10.2006 “Për sistemin e 

taksave vendore” të ndryshuar, ligjin nr. 68/2017, “Për Financat e Vetëqeverisjes Vendore”, 

ligjin nr. 139/2015, datë 17.12.2015 “Për vetëqeverisjen vendore”, UMF nr. 10, datë 

28.02.2017, “Për përgatitjen e programit buxhetor afatmesëm 2018-2020”, si dhe UMF nr. 

10/1, datë 28 02 2017 “Për përgatitjen e Programit Buxhetor Afatmesëm për Pushtetin 

Vendor”, UMF nr.23, datë 22.11.2016 “Për procedurat standarde të përgatitjes së programit 

buxhetor afatmesëm” si edhe Vendimet përkatëse të Këshillit Bashkiak. 

1.1 Rekomandimi: Strukturat drejtuese të këtij institucioni, në bashkëpunim me Grupet e 

Menaxhimit të Programeve të kryejnë një proces planifikimi të buxhetit në mënyrë të 

kujdesshme dhe të përgjegjshme, në mënyrë që programimet e shpenzimeve buxhetore gjatë 

vitit koherent, të jenë sa më të argumentuara dhe ndryshimet të jenë sa më të vogla dhe vetëm 

për raste të domosdoshme. Planifikimi i të ardhurave të bëhet mbi baza reale dhe shpërndarja 

e fondeve buxhetore të bazohet në parashikimin e fluksit të hyrjeve të parasë dhe të 
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angazhimeve, ku të sigurohet një përdorim efiçent i burimeve financiare, duke rritur 

financimet nga të ardhurat e veta. Për uljen e borxhit në mënyrë të kontrolluar Drejtoria e 

Buxhetit dhe Menaxhimit Financiar të paraqesë në mbledhjen e këshillit bashkiak, një 

material të plotë për gjendjen në fund të vitit ushtrimor të faturave të pa likuiduara të 

prapambetura, të hartojë një grafik, duke zbatuar radhën e pagesave. 

Nga verifikimi rezultoi se, në zbatim të Plan-Veprimit për rekomandimet e KLSH-së Nr. 

865/15 datë10.01.2022, “Raporti Përfundimtar dhe Rekomandimet”, për Auditimin Financiar 

dhe të Përputhshmërisë në Bashkinë Klos, është paraqitur në mbledhjen e këshillit bashkiak, 

një material i plotë për gjendjen në fund të vitit ushtrimor të faturave të pa likuiduara të 

prapambetura dhe është hartuar grafiku, duke zbatuar radhën e pagesave, sipas detyrimit më 

të hershëm. Kjo ështe reflektuar në VKB nr. 06, datë 14.02.2022, “Për raportin e detyrimeve 

të prapambetura për vitin 2021”. Bashkëlidhur VKB nr. 06, datë 14.02.2022. 

Është kryer një proces planifikimi i buxhetit në mënyrë të kujdesshme dhe të përgjegjshme, 

duke marrë parasysh kërkesat e mbledhura në degjesa publike, kërkesat e sjella nga sektorët 

përkatës, kërkesat e drejtorave të shkollave etj. Planifikimi i të ardhurave është bërë mbi baza 

reale. Statusi: Zbatuar. 

 

2. Gjetje nga auditimi: U konstatua se për periudhën nën auditim, KLSH ka të evidentuar 

gjendjen e detyrimeve debitore me vlerë 43,803,650 lekë deri në 31.12.2020, nga të cilat: 

-Vlera totale e debisë për taksën e tokës më 31.12.2019 është 7,785,509 lekë, nga të cilat 

2,338,000 lekë janë për vitin 2020. 

-Vlera totale e debisë për taksën e ndërtesës (familjarëve) është 4,619,697 lekë (të 

kontabilizuara në financë) ,nga te cilat 2,156,056 janë për vitin 2020. 

-Vlera totale e debisë për taksën mbi truallin (familjarëve) është 162,985 lekë (të 

kontabilizuara në financë) nga të cilat 59,820 janë për vitin 2020. 

-Vlera totale e debisë për tarifën e pastrimit, ndriçimit, gjelbërimit (familjarëve) është 

1,178,459 lekë (të kontabilizuara në financë),nga te cilat 126,459 janë për vitin 2020. 

-Vlera totale e debisë për bizneset (detyrim+kamatë) është 25,921,155 lekë, nga të cilat 

22,451,855 lekë detyrime dhe 3,469,155 lekë kamatëvonesa (të kontabilizuara në financë) 

-Vlera totale e debisë (detyrim+kamatë) për kontratat e qirave është 0 lekë . 

-Vlera totale e debisë për tarifën e druve të zjarrit 2,035,845 lekë. 

-Detyrimi nga subjektet me aktivitet karburant dhe tregti gazi, nga mos pajisja me 

“Autorizimin për tregtimin me pakicë të karburanteve dhe njësitë e shitjes së lëndëve djegëse 

dhe bombolave të gazit” është 2,100,000 lekë dhe përbën të ardhura të munguara të pa 

kontabilizuara. 

-Detyrimi nga gjobat e IMTV me vlerë prej 600,000 lekë është e ardhur e munguar në 

Bashkinë Klos për vitin 2019-2020, pa kontabilizuar. 

Për 11 objekte me sipërfaqe totale 1582.7 m2 duhej të arkëtoheshin 259,803 lekë (1582.7m2 

x 32,830 lekë x 0.5%), shumë e cila përbën të ardhura të munguara në buxhetin e Bashkisë 

Klos për vitin, 2019, 2020. 

Borxhi tatimor progresiv  

Borxhi për tarifat dhe taksat vendore i evidentuar nga regjistri i debitorëve që prej vitit 2001, 

trashëguar nga ish komunat, në  progresiv parqitet si vijon; Në vlerën e borxhit prej 

129,662,309 lekë në fund të vitit 2019, janë shtuar detyrime përgjatë vitit në shumën me një 

rritje në vlerën 9,989,415 lekë ose  9% e totalit të stokut, pasqyruar dhe në  bilancin kontabël 

në fund të vitit 2020 në shumën 139,651,724. 

Nisur nga të dhënat e regjistrit të borxhit konstatohet se: Stoku i borxhit për vitet 2019 dhe 

2020 paraqitet në vlerën 105,883,365 lekë në rritje ku peshën më të madhe e mbajnë 

bizneset, në vlerë 79,701,515 lekë.  
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Fakti që gjendja e borxhit është në nivele shumë të larta, si në vlerë dhe në numër subjektesh 

dhe me tendencë në rritje të madhe, ndërsa arkëtimi dhe vjelja e debitorëve është në nivele 

shumë të ulta është rrjedhojë e një punë të pamjaftueshme dhe bashkëpunimit në nivel të ulët 

ndërmjet institucioneve shtetërore me qëllim mbledhjen e detyrimeve të pa arkëtuara. 

Sa sipër bie në kundërshtim me: Aktet ligjore të sistemit të taksave dhe tarifave vendore, 

paketa fiskale miratuar me VKB, Ligji nr. 9920, datë 19.04.2008 “Për procedurat tatimore në 

Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar, nenet 89 “Njoftimi dhe kërkesa për të paguar”, neni 

90 “Urdhri i bllokimit të llogarive bankare të tatimpaguesit”, neni 91 “Masa e sigurimit të 

detyrimit tatimor”, neni 93 “Sekuestrimi i pasurisë” neni 97 “Transferimi i detyrimit tatimor 

palës së tretë”, neni 98 “E drejta për të kërkuar detyrimet nga pala e tretë. 

2.1.Rekomandimi: Bashkia Klos (Sektori i të Ardhurave Vendore Pronave Publike Lejeve 

dhe Licencave) në bashkëpunim me Drejtorinë e Zhvillimit Ekonomik dhe Sektorin Juridik, 

të marrë masat duke ndjekur të gjitha rrugët administrative e ligjore për arkëtimin e 

debitorëve në shumën 43,803,650 lekë, duke nxjerrë njoftim-vlerësimet tatimore për 

debitorët dhe të ndiqen rrugët e bllokimit të llogarive bankare, vendosjen e barrës siguruese 

(për mjetet) në Drejtorinë Rajonale të Transportit, kërkesa për dhe në ZVRPP  (për pasuritë e 

paluajtshme). 

Në rast se bizneset private edhe pas njoftimeve zyrtare dhe dërgimit të urdhër bllokimeve në 

bankë nuk kryejnë pagesën e detyrimeve, të ndiqen procedurat për kallëzim penal. 

Nga verifikimi rezultoi se,  Bashkia Klos (Sektori i të Ardhurave Vendore, Pronave Publike 

Lejeve dhe Licencave), për arkëtimin e debitorëve ka nxjerrë: 

-Njoftim dhe kërkesë për të paguar, debitorëve me nr. 888 prot., datë 04.04.2022. 

-Urdhër bllokime të llogarive bankare të taksapaguesve në bankat e nivelit të dytë me nr. 

1844 prot., datë 18.07.2022.  

Statusi: Në proces. 

            

3.Gjetje nga auditimi:Vlera e mbetur në fund të vitit 2020 prej 45,234,902 lekë e aktiveve 

afatgjata jo materiale  e paraqitur në gjendjen e llogarisë 202 “Studime dhe Kërkime”, për 48 

projekt-studime për investime të kryera nuk është shpërndarë sipas llojit të aktiveve 

materiale, ku janë kryer investimet, pavarësisht se punimet kanë përfunduar në vitet e 

mëparshme. Për këtë vlerë ekziston inventar kontabël dhe fizik dhe ruajtja e tyre është bërë 

në arkiv në çdo dosje teknike të tenderëve sipas investimit të kryer në aktivet materiale 

afatgjatë. Për këto vlera duhet të kryhen veprimet kontabël për kalimin e vlerës së tyre si 

vlerë e shtuar çdo aktivi afatgjatë material mbi të cilën është kryer investimi mbi bazën e 

këtyre projekt-studimeve. Gjithashtu për këto aktive nuk është llogaritur amortizim 15% 

sipas normës së përcaktuar. 

Sa sipër bie 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, pika16/b.d, Kreu III ,pika 36, Aneksi 1 “Analiza e detajuar e klasave 

të llogarive të kontabilitetit në sektorin publik” pika 2 Klasa 2, me VKM nr. 783, datë 

22.11.2006 “Për përcaktimin e standardeve dhe rregullave kontabël”, Seksioni II, Pika 1/b 

“Klasifikimi kontabël” e cila ndër të tjera përcakton se: “Shpenzimet e kërkimeve të 

aplikuara dhe të zhvillimit- Llogaria 202”. 

3.1.Rekomandimi: Sektori i Financës në Bashkinë Klos të kryejë veprimet e sistemimit në 

kontabilitet për shpërndarjen e vlerës të studim-projektimeve sipas investimeve të kryera dhe 

për cdo lloj aktivi afatgjatë material si pjesë e kostos së tij, duke kredituar llog. 202 “Studime 

dhe Kërkime” dhe debituar llogaritë përkatëse të klasës 21 për vlerat e mbetura 

korresponduese, në mënyrë që aktivet sipas llojit të paraqiten në vlerë të plotë. Gjithashtu të 

bëjë korrektimet e duhura për llogaritjen e amortizimit të tyre dhe të bëjë sistemimet e 

kontabël përkatëse. 
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Nga verifikimi rezultoi se, nga 49 projekte që disponon Bashkia, 40 projekte nuk kanë 

gjetur zbatim si investim, 7 projekte janë në zbatim në vitin 2022 dhe dy  projekte, investimi 

i të cileve është marrë në dorëzim,(njëri në fund të vitit 2021 dhe njëri në 2019), nuk i janë 

ngjitur investimit. 

Statusi: Pjesërisht e Zbatuar. 

           

4.Gjetje nga auditimi: Aktivet të cilat janë detajuar me regjistra kontabël (llogaria 210 

“Toka, troje e terrene”, llogaria 211 “Pyje, Plantacione dhe Kullota”) nuk përmbushin 

kriteret e paraqitjes së formatit si dhe nuk janë azhurnuar pas bashkimit të njësive 

administrative duke dhënë një pamje jo të plotë për këto regjistra. 

Sektori i financës Bashkia Klos për asnjë periudhë raportuese objekt auditimi (2017-2018), 

nuk ka kërkuar dhe bërë rivlerësim të pasurisë, aseteve dhe aktiveve të transferuara  me 

VKM në kuadër të reformës territoriale me çmimin referues, si  dhe nuk janë pasqyruar në 

aktivet e qëndrueshme të trupëzuara në pasqyrat financiare për secilën periudhë raportuese 

konkretisht: 

-llog.(210)“Toka, troje, terrene” vlera kontabël 999,520 lekë e pa ndryshuar. 

-llog.(211)“Pyje, kullota, plantacione” vlera kontabël 0 lekë e pa ndryshuar. 

Sektori i Financës dhe kontabilitetit për këto asetet nuk disponon regjistra, kartela llogarie 

dhe dokumentet kontabël me të dhëna të domosdoshme mbi objektet me qëllim të 

evidentohen të dhënat e nevojshme si (viti krijimit të asetit, amortizimi në vite, planimetria 

dhe projekti objektit ndërtimor, etj.) 

Sa sipër, bie në kundërshtim me ligjin 9228 datë 29.04.2004 “Për kontabilitetin dhe pasqyrat 

financiare “ neni 7 , udhëzimi nr. 30, datë 27.12.2011 “ Për menaxhimin e aktiveve në njësitë 

e sektorit publik” sipas pikës 73, 97, 99, 100, 102, 105 të udhëzimit 30 datë 27.12.2011. 

4.1.Rekomandimi: Nga ana e Bashkisë Klos të merren masa për të azhurnuar regjistrat 

kontabël me informacion të plotë pas bashkimit me njësitë administrative duke plotësuar 

kërkesat e formatit të paraqitjes së tyre, të përpilohet lista e aktiveve të identifikuara për 

vlerësim dhe inventarizim. Titullari i njësisë publike Bashkia Klos të ngrejë një grup pune 

me specialist përkatës, për evidentimin e aseteve dhe pasurisë të kaluara me VKM në pronësi 

të Bashkisë, ndërsa nga Sektori i Financës, të merren masa me qëllim të saktësohet gjendja 

fizike dhe kontabël e llog.(210); llog.(211) me qëllim pajisjen me dokumentet e nevojshme 

tekniko-ligjore për të regjistruar secilin objekt në ZRPP në pronësi të Bashkisë Klos, si dhe 

pasqyrimin me dokumente ligjore të gjendjes së këtyre aseteve.     

Nga verifikimi rezultoi se, janë marrë masa për të azhurnuar regjistrat kontabël me 

informacion të plotë pas bashkimit me Njësitë Administrative duke plotësuar kërkesat e 

formatit të paraqitjes së tyre. Titullari ka ngritur  Urdhrin nr.32, datë 17.02.2022, “Ngritjen e 

grupit të punës për evidentimin e aseteve dhe pasurisë të Bashkisë Klos”, si dhe është nisur 

shkresa nr.444/1, datë 13.05.2022, “Evidentimi kontabël i aseteve të Bashkisë Klos”. 

Statusi: Në Proces. 

 

5. Gjetje nga auditimi: Konstatohet se kontabilizimi i vendimeve gjyqësore që kanë kaluar 

në gjykatën e apelit, është bërë në llogaritë e klasës 6, shpenzime të shfrytëzimit të vitit 2020, 

në një kohë që duhej marrë në fund të vitit 2019 në llogarinë e provizioneve, meqenëse 

vendimet e gjykatave kanë marrë formë të prerë, bile është angazhuar edhe përmbaruesi. 

Në momentin e përdorimit të provizionit, duhet të mbyllej llogaria 150, në kredi të llogarive 

të klasës 7 “Përdorim i shumave të parashikuara për shpenzime tё viteve tё ardhshme”. 

Këto mosveprime janë në kundërshim me udhëzimin nr. 8, datë 09.03.2018, pika 34,  
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5.1.Rekomandimi:Nga ana e Bashkisë Klos të merren masa për të azhurnuar dhe rregulluar 

në regjistrat kontabël kontabilizimin e vendimeve gjyqësore që kanë kaluar në gjykatën e 

apelit, duke i marrë në fund të vitit në vazhdim në llogarinë e provizioneve, meqenëse 

vendimet e gjykatave kanë marrë formë të prerë, bile është angazhuar edhe përmbaruesi, tё 

cilat sjellin një probabilitet që do të ketë një detyrim për t’u paguar nga ana e njësisë. 

Nga verifikimi rezultoi se, nga ana e Bashkisë Klos me mbylljen e bilancit të vitit 2021, 

nuk kemi patur detyrime në formën e vendimeve gjyqësore. Statusi: Zbatuar. 

 

6.Gjetje nga auditimi: Bashkia Klos, për vitin 2018, ka planifikuar shpenzime për 

prokurimet publike në nivelin 205,173,060 lekë, ndërkohë që shpenzimet e programuara për 

investime sipas regjistrit të parashikimit të prokurimeve për vitin 2018  janë 207,099,252 

lekë, pra rezulton një planifikim të shpenzimeve nga Bashkia Klos bashkë me rishikimin e 

kryer, në një nivel më të ulët se sa nevojat e programuara prej 1,926,192 lekë (207,099,252-

205,173,060), sipas të cilit nuk përmbushen plotësisht nevojat për investime në vlerë absolute 

1,926,192 lekë ose 0,9 % e totalit të shpenzimeve të parashikuara sipas regjistrit të 

parashikimit të prokurimeve për vitin 2018. 

-Bashkia Klos, për vitin 2019, ka planifikuar shpenzime për prokurimet publike në nivelin 

116,400,251 lekë, lekë për investimet e kryera me burimet nga buxheti i shtetit (Grand) dhe 

84,293,548 lekë për investimet e kryera me burimet nga të ardhurat e Bashkisë, ndërkohë që 

shpenzimet e programuara për investime sipas regjistrit të parashikimit të prokurimeve për 

vitin 2019  janë 259,630,347 lekë, pra rezulton një planifikim të shpenzimeve nga Bashkia 

Klos bashkë me rishikimin e kryer, në një nivel më të lartë se sa nevojat e programuara prej 

29,135,481 lekë (259,630,347-230,494,866), i cili tregon për një planifikim mbi nevojat për 

investime në vlerë absolute 29,135,481 lekë, ose 12,6 % mbi totalin të shpenzimeve të 

parashikuara sipas regjistrit të parashikimit të prokurimeve për vitin 2019.   

-Bashkia Klos, për vitin 2020, ka planifikuar shpenzime për prokurimet publike në nivelin 

134,804,717 lekë për investimet e kryera me burimet nga buxheti i shtetit (Grand) dhe 

50,224,394 lekë për investimet e kryera me burimet nga të ardhurat e Bashkisë, ndërkohë që 

shpenzimet e programuara për investime sipas regjistrit të parashikimit të prokurimeve për 

vitin 2020  janë 231,018,610 lekë, pra rezulton një planifikim të shpenzimeve nga Bashkia 

Klos bashkë me rishikimin e kryer, në një nivel më të lartë se sa nevojat e programuara prej 

168,129,837 lekë (231,018,610-62,888,773), i cili tregon për një planifikim të fryrë lidhur 

nevojat për investime në vlerë absolute 168,129,837 lekë, ose 2,6 herë mbi totalin të 

shpenzimeve të parashikuara sipas regjistrit të parashikimit të prokurimeve për vitin 2020.  

Këto veprime janë në kundërshtim me ligjin nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për Prokurimin 

Publik”, të ndryshuar.   

6.1.Rekomandimi: Bashkia Klos, të marrë masa për të ardhmen, të kryejë planifikimin e 

shpenzimeve vjetore për investime në përputhje dhe rakordim të plotë me nivelin e vlerës së 

prokurimeve, sipas regjistrit të parashikimit të prokurimeve, në mënyrë  që të shmangen, si 

pamjaftueshmëritë e fondeve për investime në prokurimet publike, ashtu edhe fondet e 

tepërta, bazuar në kërkesat e fryra, të cilat më pas kanë si pasojë, moskryerjen e investimeve 

publike të parashikuara, ose mosrealizimin e plotë të fondeve për investime të vëna në 

dispozicion nga buxheti i shtetit (grand) dhe  nga të ardhurat e Bashkisë Klos, si dhe krijimin 

e detyrimeve për mosplanifikim të saktë të shpenzimeve për investime. 

Nga verifikimi rezultoi se, Bashkia Klos ka marrë masat për të ardhmen, të kryejë 

planifikimin e shpenzimeve vjetore për investime në përputhje dhe rakordim të plotë me 

nivelin e vlerës së prokurimeve, sipas regjistrit të parashikimit të prokurimeve, në mënyrë që 

të shmangen, si pamjaftueshmëritë e fondeve për investime në prokurimet publike, ashtu 

edhe fondet e tepërta, bazuar në kërkesat e fryra, të cilat më pas kanë si pasojë, moskryerjen e 

investimeve publike të parashikuara, ose mosrealizimin e plotë të fondeve për investime të 
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vëna në dispozicion nga buxheti i shtetit dhe nga të ardhurat e Bashkisë Klos, si dhe krijimin 

e detyrimeve për mosplanifikim të saktë të shpenzimeve për investime.  Statusi: Zbatuar. 

            

7. Gjetje nga auditimi: Bashkia Klos, për vitin 2018, ka parashikuar dhe realizuar 

prokurime me “Procedurë të Hapur” “Rikualifikim i pjesshëm urban i Qytetit Klos” me 

fondin e përllogaritur  prej 14,999,999 lekë dhe përveç këtij janë parashikuar dhe kryer 

prokurime me procedurë “Kërkesë për propozim”, në 3 raste: Ndërtim dhe riparime rrugësh 

në Bashkinë Klos, fondi I përllogaritur  6,786,667 lekë; Shërbime në rrugët e Bashkisë, fondi 

i përllogaritur 4,625,000 lekë;Sistemin asfaltim në lagjet e Qytetit Klos, fondi i përllogaritur 

vlera e kontratës 8,500,000 lekë.Të 4 këto prokurime duhej të përmblidheshin në një 

prokurim të vetëm “Procedurë e Hapur”, me fond limit prej 34,911,666 lekë  

(14,999,999+6,786,667+4,625,000 +8,500,000), gjë që nuk është bërë duke shmangur kufijtë 

monetarë dhe duke zbatuar formën “Kërkesë për propozim” gjë që ndikon në konkurrencën e 

operatorëve gjatë kryerjes së procedurave.Bashkia Klos, ka parashikuar dhe realizuar “Blerje 

nafte” gjatë vitit 2018: janë kryer 4 blerje të vogla me objekt “Blerje nafte” të ndara në 

vlerat: 585,000 lekë, 518,000 lekë, 219,000 lekë, 500,000 lekë, si dhe  një prokurim 

“Kërkesë për propozim” për 6,554,166 lekë dhe “Procedurë e Hapur” 5,000,000 lekë. Të 6 

këto prokurime duhej të përmblidheshin në një prokurim të vetëm “Procedurë e Hapur”, me 

fond limit prej 13,376,166 lekë (500,000+6,554,166+585,000+518,000+219,000  

+5,000,000), gjë që nuk është bërë, duke shmangur kufijtë monetarë dhe duke zbatuar format 

“Kërkesë për propozim” dhe “Blerje e Vogël” gjë që ndikon në konkurrencën e operatorëve 

gjatë kryerjes së procedurave. 

Bashkia Klos, për vitin 2019 ka realizuar prokurime me objekt: “Blerje nafte”, me procedura 

Kërkesë për propozim“, në vlerën e përgjithshme prej 12,938,582 lekë dhe analitikisht: 

Blerje nafte: fondi limit 2,500,000 lekë, procedura “Kërkesë për propozim”; Blerje nafte për 

makinat e administratës: fondi limit 1,333,333 lekë, procedura “Kërkesë për propozim”; 

Blerje nafte për mjetet e rrugëve: fondi limit 6,666,666 lekë, “Kërkesë për propozim”; Blerje 

nafte: fondi limit 2,438,583 lekë “Kërkesë për propozim”. 

Të 4 këto prokurime duhej të përmblidheshin në një prokurim të vetëm “Procedurë e Hapur”, 

me fond limit prej 12,938,582  lekë  (2,500,000+1,333,333+6,666,666+2,438,583), gjë që 

nuk është bërë, duke shmangur kufijtë monetarë dhe duke zbatuar llojin e prokurimit 

“Kërkesë për propozim”, gjë që ndikon në konkurrencën e operatorëve gjatë kryerjes së 

procedurave. 

Sa sipër, janë veprime në kundërshtim me pikën 4, neni 8, dhe pika 8, neni 40, të VKM nr. 

914, datë 29.12.2014 të Këshillit të Ministrave “Për rregullat e prokurimit publik”, i 

ndryshuar. 

-Pika 4, neni 8, pika 8, neni 40, e VKM nr. 914, datë 29.12.2014  “Për rregullat e prokurimit 

publik”, i ndryshuar,  

7.1. Rekomandimi: Bashkia Klos, të marrë masa për të ardhmen, të parashikojë dhe 

realizojë, shpenzime të së njëjtës natyrë duke zhvilluar procedura prokurimesh të cilat nxisin 

konkurrencën mes operatorëve ekonomiko,  duke mos copëzuar fondet buxhetore disa herë 

gjatë vitit 

Nga verifikimi rezultoi se, Bashkia Klos ka marrë masat që në të ardhmen të parashikojë 

dhe realizojë shpenzime të së njëjtës natyrë duke zhvilluar procedura prokurimesh të cilat 

nxisin konkurrencën mes operatorëve ekonomik duke mos copëzuar fondet buxhetore disa 

herë gjatë vitit.Është zhvilluar procedura e prokurimit publik “Procedurë e hapur” për “Blerje 

nafte’ dhe është lidhur marrëveshja kuadër  nr.613/2 datë 15.03.2022, me objekt “Blerje 

nafte” me  afat 24 muaj. Gjithashtu është zhvilluar procedura e prokurimit publik “Procedurë 

e hapur” për “Blerje materiale për kanalet vaditëse, riparim rrugësh, ujësjellësi, elektrike dhe 
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mirëmbajtje shkollash” dhe është lidhur marrëveshja kuadër  nr.1156 datë 29.04.2022, me 

objekt “Blerje nafte”, me  afat 24 muaj. 

Statusi: Zbatuar. 

 

8. Gjetje nga auditimi:Bashkia Klos, në kryerjen e 2 prokurimeve për punë publike, si më 

poshtë: 

-Urdhër Prokurimi Nr. 10,  datë 26.04.2019, "Rikonstruksion i shkollës së mesme Shaban 

Çollaku", Procedurë e hapur, Fondi Limit (pa TVSh) 74,451,726  lekë; 215 zëra punimesh 

nuk janë në manual, projekt-prventivi hartuar nga “A. S.” Sh.P.K-Ark. R. P. Tiranë 

- Në procedurat e prokurimit me objekt rikonstruksionin, u konstatua se në hartimin e 

specifikimeve teknike, nuk është trajtuar  situata aktuale dhe karakteristikat e hollësishme të 

objektit të prokurimit, gjendja e objekteve në momentin e marrjes në dorëzim, duke mos 

paraqitur analitikisht për çdo zë dhe artikull nga ana inxhinierike, situatën e objektit para 

fillimit të punimeve, në kundërshtim me nenin 23, të ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për 

prokurimin publik”, të ndryshuar.  Konstatohet se gjithsej 215 zëra punimesh, në një vleftë 

prej 25,490,779 lekë ose 34,2% e vlerës së përgjithshme të fondit limit, përmban zëra 

punimesh të cilat nuk ndodhen në manualin e ndërtimit dhe nuk janë analizuar për të 

justifikuar çmimet e vendosura, ose janë analizuar të pashoqëruara me dokumentacionin 

argumentues lidhur me vendosjen e çmimeve analitike. 

-Urdhër Prokurimi Nr. 3,  datë 30.03.2020, “Ndërtimi i Muzeut Historik-Kulturor të Klosit” 

Procedurë e hapur, Fondi Limit (pa TVSh) 12,746,828  lekë (Financimi Komisioni 

Evropian), 54 zëra punimesh nuk janë në manual, projekt-prventivi i hartuar nga Ark. G. Z., 

“A.R-M.I.” Sh.P.K- Projektim Mbikëqyrje. 

Konstatohet se për 54 zëra punimesh,  në një vleftë prej 2,482,633 lekë ose 19,4 % e vlerës 

së përgjithshme të fondit limit,preventivi  përmban zëra punimesh të cilat nuk ndodhen në 

manualin e ndërtimit dhe nuk janë analizuar për të justifikuar çmimet e vendosura, ose janë 

analizuar të pashoqëruara me dokumentacionin argumentues lidhur me vendosjen e çmimeve 

analitike. 

Sa sipër, është vepruar në kundërshtim me pikën 2, neni 59, “Përllogaritja e vlerës limit të 

kontratës”, të VKM nr. 914, datë 29.12.2014 “Për rregullat e prokurimit publik”, i 

ndryshuar,,   

 

8.1. Rekomandimi: Bashkia Klos në kontratat e prokurimeve për punë publike të marrë 

masa për llogaritjen saktë të fondit limit nëpërmjet dokumentacioneve vërtetues, 

preventivave dhe process verbaleve përkatëse në përputhje me manualet e ndërtimit. 

8.2. Rekomandimi: Në kryerjen e procedurave të prokurimit me objekt rikonstruksionin, në 

hartimin e specifikimeve teknike, të trajtohet  situata aktuale dhe karakteristikat e 

hollësishme të objektit të prokurimit, gjendja e objekteve në momentin e marrjes në dorëzim, 

duke paraqitur analitikisht për çdo zë dhe artikull nga ana inxhinierike, situatën e objektit 

para fillimit të punimeve. 

Nga verifikimi rezultoi se, Bashkia Klos në kontratat e prokurimeve për punë publike ka 

marrë masat për llogaritjen e saktë të fondit limit nëpërmjet dokumentacioneve vërtetues, 

preventivave dhe procesverbaleve përkatëse në përputhje me manualet e ndërtimit sipas 

rekomandimeve të KLSH-së dhe ligjit “Për prokurimin publik”. Statusi: Zbatuar. 
 

Nga verifikimi rezultoi se, në kryerjen e procedurave të prokurimit me objekt 

rikonstruksionin, në hartimin e specifikimeve teknike, janë trajtuar situatat aktuale/faktike 

dhe karakteristikat e hollësishme të objektit të prokurimit, gjendja e objekteve në momentin e 

marrjes në dorëzim, duke paraqitur analitikisht për çdo zë dhe artikull nga ana inxhinierike, 

situatën e objektit para fillimit të punimeve. Statusi: Zbatuar. 
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9. Gjetje nga auditimi: Bashkia Klos (KVO), në 2 raste prokurimi: 

-Urdhër Prokurimi Nr. 5,  datë 25.03.2019, "Shërbime në rrugët e Bashkisë Klos”, Procedurë 

Kërkesë për Propozim, Fondi Limit (pa TVSh) 6,610,099 lekë, ka kualifikuar ofertën e OE 

“R” Sh.P.K.  

-Urdhër Prokurimi Nr. 38,  datë 14.11.2018, “Hapje rrugësh, ndërtim bokse urash në fshatrat 

e Bashkisë Klos”, Procedurë Kërkesë për Propozim, Fondi Limit (pa TVSh) 8,094,629 lekë, 

ka kualifikuar ofertën e OE “V.  N.  IS” Sh.P.K, 

 ka  konsideruar se këto OE plotësojnë kushtin: “Kapaciteti teknik”, pika 3.1 dhe 3.2 lidhur 

me përvojën e suksesshme në punët e ngjashme. 

Por konstatohet se, dokumentacioni mbështetës dhe argumentues për këto punë  të ngjashme 

nuk justifikon kualifikimin e këtyre OE-ve, sepse janë vlerësuar të përmbushura  lloje 

punimesh të cilat nuk kanë të bëjnë me investime ne ndërtim dhe asfaltim rrugësh dhe urash, 

por të tilla si: 

-Rikonstruksion dhe mirëmbajtje të kanaleve vaditëse NJ. A. Maqellarë, Melan, Muhur, 

Tomin, të Bashkisë Klos” 

-Rikonstruksion i godinave në pronësi të Njësive të Qeverisjes Vendore për Strehim Social, 

Bashkia Klos”. 

-“Mirëmbajtje rutinë dhe dimërore Rruga: Kuben-Vasije”, ku vlera sipas kontratës është 

69,260,130 lekë me TVSH, dhe vlera e realizuar  është 68,293,616 lekë. 

Sa sipër, nuk konsiderohen si punë të ngjashme me objektet për të cilin kryhet prokurimi,  

nuk ka paraqitur asnjë dokumentacion për  profile punimesh në rrugë dhe ura, pra që ka të 

bëjë me punimet, rikonstruksionet, shërbimet, apo marrja përsipër e ndërtimit të rrugëve, gjë 

e cila duhet të sillte si pasojë, s`kualifikimin e këtyre OE dhe rifillimin e procedurave. 

Sa sipër është vepruar në kundërshtim me ligjin nr. 9643 datë 20.11.2006 “Për Prokurimin 

Publik” i ndryshuar, dhe me pikën 6, neni 26, e VKM nr. 914, datë datë 29.12.2014 “Për 

rregullat e prokurimit publik”, i ndryshuar. 

9.1. Rekomandim: Bashkia Klos (KVO) të marrë masa për të ardhmen, ku në të gjitha rastet 

e kryerjes së prokurimeve, në fazën e kualifikimit të operatorëve ekonomikë, të kërkohet me 

rigorozitet dokumentacioni vërtetues dhe justifikues lidhur me kërkesat: “Kapaciteti teknik”, 

lidhur me eksperiencën e mëparshme të kryer nga OE, duke e dokumentuar dhe justifikuar 

këtë eksperiencë me formularin përkatës të vlerësimit pozitiv prej investitorëve, kontratën, 

situacionin përfundimtar, faturat tatimore, certifikatën e marrjes së përkohshme në dorëzim 

dhe aktin e kolaudimit. Theksojmë se plotësimi i kushtit mbi punët e ngjashme, vlerësohet si 

kushti i parë dhe më i rëndësishëm në kualifikimin e operatorëve ekonomike. 

Nga verifikimi rezultoi se, Bashkia Klos (KVO) ka marrë masat, ku në të gjitha rastet e 

kryerjes së prokurimeve, në fazën e kualifikimit të operatorëve ekonomikë është kërkuar me 

rigorozitet dokumentacioni vërtetues dhe justifikues lidhur me kërkesat: “Kapaciteti teknik”, 

lidhur me eksperiencën e mëparshme të kryer nga OE, duke e dokumentuar dhe justifikuar 

këtë eksperiencë me formularin përkatës të vlerësimit pozitiv prej investitorëve, kontratën, 

situacionin përfundimtar, faturat tatimore, certifikatën e marrjes së përkohshme në dorëzim 

dhe aktin e kolaudimit. Statusi: Zbatuar. 

 

10.Gjetje nga auditimi: Në Bashkinë Klos, në kryerjen e 4 prokurimeve për “Blerje Nafte”, 

me OE fituese “V” Sh.P.K, u konstatuan: 

-Urdhër Prokurimi Nr. 1,  datë 13.02.2018, “Procedurë e Hapur”, Fondi Limit (pa TVSh) 

5,000,000 lekë;   

-Urdhër Prokurimi Nr. 5,  datë 16.03.2018, “Procedurë Kërkesë për Propozim”, Fondi Limit 

(pa TVSh) 6,554,166 lekë;   

-Urdhër Prokurimi Nr. 8,  datë 08.04.2019, “Kërkesë për propozim”, Fondi Limit (pa TVSh) 

2,500,000  lekë; 
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-Urdhër Prokurimi Nr. 16,  datë 08.10.2019, “Kërkesë për propozim”, Fondi Limit (pa 

TVSh) 2,438,583  lekë, 

konstatohet se sipas proces verbaleve për vlerësimin e ofertave, mbajtur nga KVO, rezulton 

se OE “V” Sh.P.K  ka likuiduar detyrimet për taksat vendore për vitet 2017, 2018, gjë që 

vërtetohet, nga verifikimi i kryer në SPE,  ku gjenden  vërtetimet e  lëshuar nga ish-Kryetari i 

Bashkisë Klos. 

Sipas këtyre vërtetimeve, subjekti “V” Sh.P.K., ka shlyer detyrimet e taksave dhe tarifave 

vendore për vitet 2017- 2018.   

Por, nga verifikimi i dosjes së autorizimit për tregtimin e karburanteve, gazit të lëngshëm, të 

naftës dhe të vajrave lubrifikantë, i tërhequr nga Sektori i të Ardhurave, Pronës Publike, 

Lejeve dhe Licencave,  konstatohet se subjekti “V” Sh.P.K, ka patur detyrime të pa 

likuiduara për taksat vendore të Bashkisë Klos, për vitin 2017 në vlerën 135,000 lekë dhe për 

vitin 2018, në vlerën 285,000 lekë. 

-Megjithatë nga verifikimi i mëpastajmë i dokumentacionit të sjellë nga z. B.Ç., 

dokumentacion i cili nuk u gjet në fazën e auditimit në terren, duke paraqitur urdhër pagesat 

dhe mandat-arkëtimet përkatëse për vërtetimin e kryerjes së likuidimeve të taksave vendore, 

rezulton se subjekti “V” Sh.P.K i ka shlyer detyrimet për vitet 2017, 2018. 

Sa sipër rezultojnë 2 dokumente të ndryshme të nxjerra nga e njëjta strukturë për të njëjtin 

subjekt “V” Sh.P.K. 

-Nga dokumentacioni i përcjellë prej z. B. Ç., rezulton se Bashkia Klos për prokurimet e 

realizuara këto vite, duhej të konsideronte si debitore subjektin “V” Sh.P.K për shumën prej 

300,000 lekë, shumë e cila është nxjerrë nga KLSH, dhe për të cilën palët ndodheshin në 

proces gjyqësor.Theksojmë se Vendimi nr. 2631 i Gjykatës Administrative të Shkallës  së 

parë, kërkesë-padisë së shoqërisë “V” Sh.P.K, ka përfunduar me rrëzimin e kërkesë padisë, 

për detyrimin 300,000 lekë që kjo i detyrohet Bashkisë Klos. 

Në dosje ndodhet Ankimi Civil datë 23.07.2018, drejtuar Gjykatës Administrative të Apelit, 

por deri më sot çështja është në proces. 

Në këtë rast nuk duhej të pezullohej procesi i kontabilizimit dhe arkëtimit të detyrimit prej 

300,000 lekë të “V” Sh.P.K, ndaj Bashkisë Klos, kjo sipas ligjit nr. 44/2015 “Kodi i 

Procedurave Administrative i Republikës së Shqipërisë”, neni 133, “Efektet e ankimit 

administrativ ndaj aktit administrative”, pika 3. 

Sa sipër konsiderojmë debitor subjektin “V” Sh.P.K për 300,000 lekë dhe si rezultat duhej të 

s`kualifikohej nga gara. 

10.1. Rekomandimi: Bashkia Klos/KVO të jetë e përgjegjshme dhe të kryejë të gjitha 

verifikimet e nevojshme dhe të domosdoshme në lidhje me situatën ose jo debitore të OE 

pjesëmarrës në procedura prokurimi duke bashkëpunuar me drejtoritë përkatëse brenda 

Bashkisë. 

 

Nga verifikimi rezultoi se, Bashkia Klos (KVO) ka treguar korrektësi dhe përgjegjshmëri 

sipas parashikimeve ligjore duke kryer të gjitha verifikimet e nevojshme dhe të 

domosdoshme në lidhje me situatën ose jo debitore të OE pjesëmarrës në procedura 

prokurimi duke bashkëpunuar me drejtoritë përkatëse brenda Bashkisë Klos. 

Statusi: Zbatuar. 

 

11.Gjetje nga auditimi: Bashkia Klos, për fillimin e procedurave të prokurimit për 

“Adoptim dhe rikonstruksion i godinës së ish komunës Klos”, ka urdhëruar fillimin e 

procedurës së prokurimit. Objekti i prokurimit do të kontraktohet me vlerë të plotë 2,635,189 

lekë. Nga auditimi i DT nëpërmjet dosjes fizike dhe sistemit të prokurimit elektronik (SPE), 

datë 19.10.2020, të grupit të hartimit dhe miratimit të kushteve të veçanta, u konstatuan   

mangësi në hartimin e kritereve të veçanta, si më poshtë : 
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-Licenca profesionale, lidhur me ekzekutimin e punëve të kontratës nuk ka lidhje me objektin 

e prokurimit pasi puna që do kryhej ka qenë rikonstruksion godine për të cilën nevojiten të 

tjera pika licence. 

-Është kërkuar që OE duhet të ketë numrin e nevojshëm të punonjësve për zbatimin e 

kontratës, 23 (njëzet e tre) personave, për periudhën Janar 2020 -  Shtator 2020, kriter i pa 

argumentuar dhe kufizues pasi më poshtë për realizimin e kontratës ka përcaktuar vetëm 6 

punonjës të kualifikuar. 

-Po ashtu lidhur me kërkesën për Eksavator, në preventiv  nuk evidentohet nevoja  për 

disponimin e një mjeti të tillë.     

Përsa më sipër, bie në kundërshtim me ligjin nr. 9643 datë 20.11.2006 “Për Prokurimin 

Publik” i ndryshuar, VKM nr. 914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të Prokurimit 

Publik” i ndryshuar,  udhëzimeve të APP. 

11.1. Rekomandimi: Bashkia Klos, për çdo procedurë prokurimi të udhëhiqet nga parimi i 

ekonomicitetit, eficensës dhe efektivitetit, bazuar në kritere të vlerësimit që nxisin 

konkurrencën e lirë dhe trajtim të barabartë të operatorëve ekonomik, duke përfituar kështu 

kontrata me çmimin më të ulët dhe duke kursyer fondet e Buxhetit të Bashkisë. 

 

Nga verifikimi rezultoi se, Bashkia Klos, (NjP dhe KVO), për çdo procedurë prokurimi 

është udhëhequr nga parimi i ekonomicitetit,  eficencës dhe efektivitetit, bazuar në kritere të 

vlerësimit që nxisin konkurrencën e lirë dhe trajtim të barabartë të operatorëve ekonomik, 

duke përfituar kështu kontrata me çmimin më të ulët dhe duke kursyer fondet e Buxhetit të 

Bashkisë. Statusi: Zbatuar. 

 

C.1. MASA PËR ELIMIMIN E EFEKTEVE NEGATIVE TË KONSTATUARA NË 

ADMINISTRIMIN E FONDEVE PUBLIKE DHE PËR MENAXHIMIN ME 

EKONOMICITET, EFICENCE DHE EFEKTIVITET TË FONDEVE PUBLIKE. 

 

1. Gjetje nga auditimi: Në auditimin e procedurave të prokurimeve të zhvilluara në 

Bashkinë Klos, u konstatua se pesë procedura prokurimi të zhvilluara në vitet 2018 - 2019 

dhe konkretisht “Shërbime në rrugët e Bashkisë Klos”, me fond limit 6,610,099 lekë; “Hapje 

rrugësh, ndërtim bokse urash në fshatrat e Bashkisë Klos” me fond limit 8,094,629 lekë; 

“Blerje Nafte” me fond limit 5,000,000 lekë; “Blerje Nafte” me fond limit 6,554,166 lekë; 

“Blerje Nafte” me fond limit 2,500,000  lekë; “Blerje Nafte” me fond limit 2,438,583 lekë, 

janë kryer në kundërshtim me nenin 2, “Parimet e përzgjedhjes”, nenin 55, “Kriteret e 

përcaktimit të ofertës fituese”, nenin 24, “Anulimi i një procedure prokurimi” dhe pika 5 e 

nenit 53, “Shqyrtimi i ofertave”, të ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006, “Për rregullat e 

prokurimit publik”, i ndryshuar,me pikën 6, neni 26, e VKM nr. 914, datë 29.12.2014 “Për 

rregullat e prokurimit publik”, i ndryshuar, pasi: 

Operatorët ekonomikë janë shpallur fitues edhe pse nuk plotësojnë kriteret për kualifikim të 

vendosura në DST të miratuara nga AK. Në të gjitha këto raste tenderi duhej të anullohej. 

Mos anullimi i procedurës së prokurimit ka çuar në kualifikim dhe shpallje fitues të OE të 

cilët nuk plotësojnë kriteret e vendosura në DST, duke shkaktuar përdorim të fondeve 

publike në kushtet e paligjshmërisë në procedurat e prokurimit publik, në një vlerë prej 

36,504,115 lekë (shuma e vlerave të kontratave të lidhura me këta operatorë ekonomikë  dhe 

për naftën fondi limit). Konkretisht procedurat e prokurimit të cilat duhet të ishin anulluar: 

1. "Shërbime në rrugët e Bashkisë Klos”, me fond limit 6,610,099 lekë, zhvilluar në vitin 

2019, shpallur fitues OE “R” Sh.P.K, me vlerë të kontratës 5,706,745  lekë pa TVSH; 

2. “Hapje rrugësh, ndërtim bokse urash në fshatrat e Bashkisë Klos”, me fond limit 8,094,629 

lekë, zhvilluar në vitin 2018, shpallur fitues OE “V. N. IS” Sh.P.K, me vlerë të kontratës 

8,022,581 lekë pa TVSH; 
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3. “Blerje Nafte”, me fond limit 6,554,166  lekë, zhvilluar në vitin 2018, shpallur fitues OE 

“V” Sh.P.K. 

4. “Blerje Nafte”, me fond limit 5,000,000 lekë, zhvilluar në vitin 2018, shpallur fitues OE 

“V” Sh.P.K. 

5. “Blerje Nafte”, me fond limit 2,500,000 lekë, zhvilluar në vitin 2019, shpallur fitues OE 

“V” Sh.P.K. 

6. “Blerje Nafte”, me fond limit 2,438,583 lekë, zhvilluar në vitin 2019, shpallur fitues OE 

“V” Sh.P.K. 

1.1. Rekomandimi: Kryetari i Bashkisë të analizojë shkaqet dhe të nxjerrë përgjegjësitë për 

anomalitë e konstatuara në pesë procedurat e mësipërme të prokurimit, në të cilat janë 

kualifikuar dhe shpallur fitues operatorë ekonomikë të cilët nuk plotësojnë kriteret e 

vendosura në DST dhe të marrë masa nëpërmjet strukturave përkatëse të prokurimit publik, 

për eliminimin e praktikave të tilla në të ardhmen. 
 

Nga verifikimi rezultoi se, Bashkia Klos ka marrë masa që kriteret e vendosura në DST të 

jenë të përmbushura për shpalljen fitues të operatorit ekonomik. 

Statusi: Zbatuar. 
 

D. MASA DISIPLINORE 

I. Mbështetur në nenin 58 “Llojet e masave disiplinore” të ligjit nr. 152/2013 “Për nëpunësin 

civil”, i ndryshuar me Ligjin nr.178/2014, datë 18.12.2014, në VKM nr. 115, datë 05.03.2014 

“Për përcaktimin e procedurës disiplinore dhe të rregullave për krijimin, përbërjen e 

vendimmarrjen në komisionin disiplinor në shërbimin civil”, i rekomandojmë titullarit të 

institucionit, në varësi të analizës së përgjegjësive, të vlerësojë shkallën e përgjegjësisë për 

secilin punonjës të trajtuar në Raportin Përfundimtar për mangësitë dhe shkeljet e 

konstatuara për dhënien e masave disiplinore, si dhe t’i propozojë APP për dhënien e masave 

administrative, për punonjësit e cituar më poshtë, duke e zgjeruar dhe për punonjës të tjerë 

sipas gjykimit dhe vlerësimit të titullarit, si vijon: 

 

1. Z. V. M. me detyrë Përgjegjës i Sektorit të Auditimit të Brendshëm, në cilësinë e ish-

anëtarit të (KVO), 
-Për faktin se, në cilësinë e anëtari të  KVO, në 2 raste prokurimi: 

-Urdhër Prokurimi Nr. 5,  datë 25.03.2019, "Shërbime në rrugët e Bashkisë Klos”, Procedurë 

Kërkesë për Propozim, Fondi Limit (pa TVSh) 6,610,099 lekë, ka kualifikuar ofertën e OE 

“R” Sh.P.K. 

-Urdhër Prokurimi Nr. 38,  datë 14.11.2018, " Hapje rrugësh, ndërtim bokse urash në fshatrat 

e Bashkisë Klos”, Procedurë Kërkesë për Propozim, Fondi Limit (pa TVSh) 8,094,629 lekë, 

ka kualifikuar ofertën e OE “V. N. .I.S” Sh.P.K., ka  konsideruar se këto OE plotësojnë 

kushtin: “Kapaciteti teknik”, pika 3.1 dhe 3.2 lidhur me përvojën e suksesshme në punët e 

ngjashme  me prokurimin qe po kryet. 

Por konstatohet se, dokumentacioni mbështetës dhe argumentues për këto punë  nuk 

justifikon kualifikimin e këtyre OE, sipas shtojcave 8 (janë 2 formularë), “Formular 

Vlerësimi”, ku Njësitë kontraktuese (Bashkia Klos Drejtoria e Rajonit Verior Shkodër) sepse 

kanë vlerësuar të përmbushura  lloje punimesh të cilat nuk kanë të bëjnë me investime në 

ndërtim dhe asfaltim rrugësh dhe urash, por të tilla si: 

-Rikonstruksion dhe mirëmbajtje të kanaleve vaditëse NJ. A. Maqellarë, Melan, Muhur, 

Tomin, të Bashkisë Klos”. 

-Rikonstruksion i godinave në pronësi të Njësive të Qeverisjes Vendore për Strehim Social, 

Bashkia Klos”. 



114 
 

 

-“Mirëmbajtje rutinë dhe dimërore Rruga: Kuben-Vasije”, ku vlera sipas kontratës është 

69,260,130 lekë me TVSH, dhe vlera e realizuar  është 68,293,616 lekë. 

Sa sipër, nuk konsiderohen si punë të ngjashme me objektet për të cilin kryhet prokurimi,  

nuk ka paraqitur asnjë dokumentacion për  profile punimesh në rrugë dhe ura, pra që ka të 

bëjë me punimet, rikonstruksionet, shërbimet, apo marrja përsipër e ndërtimit të rrugëve, gjë 

e cila duhet të sillte si pasojë, s`kualifikimin e këtyre OE dhe rifillimin e procedurave. 

Sa sipër është vepruar në kundërshtim me ligjin nr. 9643 datë 20.11.2006 “Për Prokurimin 

Publik” i ndryshuar, dhe me pikën 6, neni 26, e VKM nr. 914, datë datë 29.12.2014 “Për 

rregullat e prokurimit publik”, i ndryshuar. 
 

Nga verifikimi rezultoi se, për punonjësin z. V. M., në cilësinë e ish-anëtarit të KVO-së, 

është marrë masë disiplinore “Vëretje me paralajmërim për largim nga puna”, Nr. 863 datë 

01.04.2022. Statusi: Zbatuar. 

 

2. Znj. F. K., me detyrë Pëgjegjës i Sektorit të të Ardhurave, Pronës Publike, Lejeve 

dhe Liçensave, për periudhën 05.02.2020 deri më 31.12.2020, 

Për faktin se, janë konstatuar shkelje si vijon: përmos zbatimin e kërkesave të ligjit nr. 9632, 

datë 30/10/2006 “Për sistemin e taksave vendore”, ligjit nr. 9920, datë 19.05.2008 “Për 

Procedurat Tatimore në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar, kreu XI-“Mbledhja me forcë 

e detyrimeve tatimore të papaguara” neni 93 “Sekuestrimi dhe konfiskimi i pasurisë” pasi të 

merren masat administrative apo sekuestro, të bëhet kallëzim penal, bazuar në Kodin Penal të 

Republikës së Shqipërisë, miratuar me ligjin nr. 7895, datë 27.1.1995 me ndryshimet e 

mëvonshme, neni 181 “Mospagimi i taksave dhe tatimeve”, për arkëtimin e detyrimit 

139,651,724 lekë, deri më 31.12.2020, për arkëtimin e tarifës të licencave të karburanteve 

për 2 subjekte të Bashkisë Klos, në vlerën 2,100,000 lekë, bazuar në Vendimin e Këshillit të 

Bashkisë Klos nr. VKB-në nr. 122, datë 20.12.2018 për vitin 2019. Për vitin 2020, ky 

parashikim është miratuar me VKB-në nr. 113, datë 24/12/2019, konfirmuar nga Prefekti 

Dibër me shkresën nr.1884/1. 

Nga auditimi i statistikave për aplikimin dhe arkëtimin e gjobave të vendosura nga IMTV në 

Bashkinë Klos, rezulton se ky sektor gjatë periudhës objekt auditimi ka aplikuar masën për 

subjekte të cilët janë gjetur në shkelje të kuadrit ligjor në vlerën totale 2,650,000 lekë, 

paraqitur në tabelën e mëposhtme: 
Nr. Emër Subjekti Nr. 

Serisë 

Vendim gjobe 

(nr/datë) 

Vlera 

gjobës 

Mandat arkëtim 

(nr/datë) 

Vlera 

arkëtimi

t 

1 N. L. 0000007 Nr.6/ 09.09.2019 100,000 jo 0 

2 E. A. 0000008 Nr.7 06.09.2019 500,000 jo 0 

 SHUMA 600,000  600,000 

 Vleram e betur 600,000   

Vleraprej 600,000 lekë rezulton e pa arkëtuar. 

Gjithashtu këto gjoba, nuk janë kontabilizuar në librat e llogarive në kontabilitet si detyrime, 

pasi nga IVMT-ja nuk janë përcjellë për veprime të mëtejshme në Sektorin e Financës. Për 

personat e dënuar me gjobë nuk është aplikuar kamatë vonesa në masën 2% për çdo ditë 

vonesë, për mosderdhje në afat të gjobës deri në një muaj në masën 30,000 lekë.  Veprimet 

dhe mosveprimet e mësipërme janë në kundërshtim me ligjin nr.9780, datë 06.07.2007 “Për 

Inspektimin dhe Mbrojtjen e Territorit nga Ndërtimet e Kundërligjshme” ndryshuar me ligjin 

nr. 183/2014 datë 24.02.2014 “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 9780, datë 

06.07.2007 “Për inspektimin e ndërtimit”, neni 5 “Detyrat e inspektoratit të mbrojtjes së 

territorit të njësisë vendore”; nenet 15, 24 dhe ligjin nr. 8116, datë 29.03.1996, “Kodi i 

Procedurës Civile në RSH” i ndryshuar, neni 151, rivendosja në afat, neni 152 dhe neni 16, të 

ligjit nr. 8402, datë 15.12.1998 “Për kontrollin dhe disiplinimin e punimeve në ndërtim” dhe 
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ligji nr. 10279, datë 20.05.2010 “Për kundërvajtjet administrative” përkatësisht nenet 9 

“Ekzekutimi i kundërvajtjeve administrative” dhe neni 22. 

 

Nga verifikimi rezultoi se, për punonjësen Znj. F. K., me detyrë Përgjegjës Sektori i të 

Ardhurave, Pronës Publike, Lejeve dhe Liçencave, për periudhën 05.02.2020 deri më 

31.12.2020, është marrë masë disiplinore, “Pezullim nga e drejta e ngritjes në detyrë duke 

përfshirë rritjen në shkallën e pagës për një periudhë deri në dy vjet,  Nr.1100, datë 

24.04.2022. 

Statusi: Zbatuar. 

 

PËR PUNONJËSIT E LARGUAR DHE QË NUK KANË ADRESIM NSTITUCIONAL 

Për ish punonjësit e mëposhtëm nuk rekomandojmë masa disiplinore edhe sepse shkeljet e 

natyrës administrative të konstatuara, pavarësisht se ekzistojnë nuk mund të ezaurohen si të 

tilla, pasi personat nuk janë në marrëdhënie pune me këtë institucion dhe nuk ka adresim 

institucional për dhënien e zbatimin e tyre. 

Nga ana jonë në bazë të shkeljeve të konstatuara masa disiplinore do të ishte “Vërejtje me 

shkrim” deri në “Ndërprerje të marrëdhënieve të punës”, përkatësisht: 

1. Për z. B. Ç., me detyrë Kryetar Bashkie, në cilësinë e ish/Titullarit të Autoritetit 

Kontraktor. 

Për faktin se, për vitin 2018, ka parashikuar dhe realizuar prokurime me “Procedurë të 

Hapur” “Rikualifikim i pjesshëm urban i Qytetit Klos” me fondin e përllogaritur  prej 

14,999,999 lekë dhe përveç këtij janë parashikuar dhe kryer prokurime me procedurë 

“Kërkesë për propozim”, në 3 raste: Ndërtim dhe riparime rrugësh në Bashkinë Klos, fondi i 

përllogaritur  6,786,667 lekë; Shërbime në rrugët e Bashkisë, fondi i përllogaritur 4,625,000 

lekë; 

Sistemin asfaltim në lagjet e Qytetit Klos, fondi i përllogaritur vlera e kontratës 8,500,000 

lekë. 

Të 4(katër) këto prokurime duhej të përmblidheshin në një prokurim të vetëm “Procedurë e 

Hapur”, me fond limit prej 34,911,666 lekë  (14,999,999 + 6,786,667 + 4,625,000  + 

8,500,000), gjë që nuk është bërë duke shmangur kufijtë monetarë dhe duke zbatuar formën 

“Kërkesë për propozim” gjë që ndikon në konkurrencën e operatorëve gjatë kryerjes së 

procedurave. 

Bashkia Klos, ka parashikuar dhe realizuar “Blerje nafte” gjatë vitit 2018: janë kryer 4 blerje 

të vogla me objekt “Blerje nafte” të ndara në vlerat: 585,000 lekë, 518,000 lekë, 219,000 

lekë, 500,000 lekë, si dhe  një prokurim “Kërkesë për propozim” për 6,554,166 lekë dhe 

“Procedurë e Hapur” 5,000,000 lekë.  

Të 6 (gjashtë) këto prokurime duhej të përmblidheshin në një prokurim të vetëm “Procedurë 

e Hapur”, me fond limit prej 13,376,166 lekë (500,000 + 6,554,166 + 585,000 +  518,000 + 

219,000 + 5,000,000) gjë që nuk është bërë, duke shmangur kufijtë monetarë dhe duke 

zbatuar format “Kërkesë për propozim” dhe “Blerje e Vogël” gjë që ndikon në konkurrencën 

e operatorëve gjatë kryerjes së procedurave. 

Bashkia Klos, për vitin 2019 ka realizuar prokurime me objekt: “Blerje nafte” me procedura 

Kërkesë për propozim“, në vlerën e përgjithshme prej 12,938,582 lekë dhe analitikisht: 

Blerje nafte: fondi limit 2,500,000 lekë, procedura “Kërkesë për propozim”; Blerje nafte për 

makinat e administratës: fondi limit 1,333,333 lekë, procedura “Kërkesë për propozim”; 

Blerje nafte për mjetet e rrugëve: fondi limit 6,666,666 lekë, “Kërkesë për propozim”; Blerje 

nafte: fondi limit 2,438,583 lekë “Kërkesë për propozim“ 

Të 4 (katër) këto prokurime duhej të përmblidheshin në një prokurim të vetëm “Procedurë e 

Hapur”, me fond limit prej 12,938,582  lekë  (2,500,000 + 1,333,333 + 6,666,666 + 

2,438,583), gjë që nuk është bërë, duke shmangur kufijtë monetarë dhe duke zbatuar llojin e 
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prokurimit “Kërkesë për propozim”, gjë që ndikon në konkurrencën e operatorëve gjatë 

kryerjes së procedurave. 

Sa sipër, janë veprime në kundërshtim me pikën 4, neni 8, dhe pika 8, neni 40, të V.K.M nr. 

914, datë 29.12.2014 të Këshillit të Ministrave “Për rregullat e prokurimit publik”, i 

ndryshuar. 

-Pika 4, neni 8, pika 8, neni 40, e VKM nr. 914, datë 29.12.2014  “Për rregullat e prokurimit 

publik”, i ndryshuar,  

Nga verifikimi rezultoi se, është njoftuar me shkresën nr.2054/16, datë 01.12.2021. 

Statusi: Zbatuar.   

2. Për Z. Sh. D., me detyrë ish-Përgjegjës i Sektorit të të Ardhurave Lokale dhe anëtar i 

KVO-së. 

-Për faktin se, Bashkia Klos, në kryerjen e 4 prokurimeve për “Blerje Nafte”, me OE fituese 

“V” Sh.P.K, si më poshtë: 

-Urdhër Prokurimi Nr. 1,  datë 13.02.2018, “Procedurë e Hapur”, Fondi Limit (pa TVSh) 

5,000,000 lekë;   

-Urdhër Prokurimi Nr. 5,  datë 16.03.2018, “Procedurë Kërkesë për Propozim”, Fondi Limit 

(pa TVSh) 6,554,166 lekë;   

-Urdhër Prokurimi Nr. 8,  datë 08.04.2019, “Kërkesë për propozim”, Fondi Limit (pa TVSh) 

2,500,000  lekë; 

-Urdhër Prokurimi Nr. 16,  datë 08.10.2019, “Kërkesë për propozim”, Fondi Limit (pa 

TVSh) 2,438,583  lekë, 

konstatohet se sipas proces verbaleve për vlerësimin e ofertave, mbajtur nga KVO, rezulton 

se OE “V” Sh.P.K  ka likuiduar detyrimet për taksat vendore të vitet 2017, 2018, gjë që 

vërtetohet, nga verifikimi i kryer në SPE,  ku gjenden  vërtetimet e  lëshuar nga ish-Kryetari i 

Bashkisë Klos. 

Sipas këtyre vërtetimeve, subjekti “V” Sh.P.K., ka shlyer detyrimet e taksave dhe tarifave 

vendore për vitet 2017- 2018.  

Por, nga verifikimi i dosjes së autorizimit për tregtimin e karburanteve, gazit të lëngshëm, të 

naftës dhe të vajrave lubrifikantë, i tërhequr nga Sektori i të Ardhurave, Pronës Publike, 

Lejeve dhe Licencave,  konstatohet se subjekti “V” Sh.P.K., ka patur detyrime të pa 

likuiduara për taksat vendore të Bashkisë Klos, për vitin 2017 në vlerën 135,000 lekë dhe për 

vitin 2018, në vlerën 285,000 lekë. 

-Megjithatë nga verifikimi i mëpastajmë i dokumentacionit të sjellë nga z. B. Ç., 

dokumentacion i cili nuk u gjet në fazën e auditimit në terren, duke paraqitur urdhër pagesat 

dhe mandat-arkëtimet përkatëse për vërtetimin e kryerjes së likuidimeve të taksave vendore, 

rezulton se subjekti “V” Sh.P.K i ka shlyer detyrimet për vitet 2017, 2018.  

Sa sipër rezultojnë 2 dokumente të ndryshme të nxjerra nga e njëjta strukturë për të njëjtin 

subjekt “V” Sh.P.K. 

-Nga dokumentacioni i përcjellë prej z. B. Ç., rezulton se Bashkia Klos për prokurimet e 

realizuara këto vite, duhej të konsideronte si debitore subjektin “V” Sh.P.K për shumën prej 

300,000 lekë, shumë e cila është nxjerrë nga KLSH, dhe për të cilën palët ndodheshin në 

proces gjyqësor.Theksojmë se, Vendimi nr. 2631 i Gjykatës Administrative të Shkallës  së 

parë, kërkesë-padisë së shoqërisë “V” Sh.P.K, ka përfunduar me rrëzimin e kërkesë padisë, 

për detyrimin 300,000 lekë që kjo i detyrohet Bashkisë Klos. 

Në dosje ndodhet Ankimi Civil datë 23.07.2018, drejtuar Gjykatës Administrative të Apelit, 

por deri më sot çështja është në proces. 

Në këtë rast nuk duhej të pezullohej procesi i kontabilizimit dhe arkëtimit të detyrimit prej 

300,000 lekë të “V” Sh.P.K, ndaj Bashkisë Klos, kjo sipas ligjit nr. 44/2015 “Kodi i 

Procedurave Administrative i Republikës së Shqipërisë”, neni 133, “Efektet e ankimit 

administrativ ndaj aktit administrative”, pika 3. 
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Sa sipër konsiderojmë debitor subjektin “V” Sh.P.K për 300,000 lekë dhe si rezultat duhej të 

s`kualifikohej nga gara. 

 -Për faktin se, në cilësinë e anëtaritë të KVO, në 2 raste prokurimi: 

-Urdhër Prokurimi Nr. 5,  datë 25.03.2019, “Shërbime në rrugët e Bashkisë Klos”, Procedurë 

Kërkesë për Propozim, Fondi Limit (pa TVSh) 6,610,099 lekë, ka kualifikuar ofertën e OE 

“R” Sh.P.K.  

-Urdhër Prokurimi Nr. 38,  datë 14.11.2018, “Hapje rrugësh, ndërtim bokse urash në fshatrat 

e Bashkisë Klos”, Procedurë Kërkesë për Propozim, Fondi Limit (pa TVSh) 8,094,629 lekë, 

ka kualifikuar ofertën e OE “V. N. IS” Sh.P.K., ka  konsideruar se këto OE plotësojnë 

kushtin: “Kapaciteti teknik”, pika 3.1 dhe 3.2 lidhur me përvojën e suksesshme në punët e 

ngjashme  me prokurimin që po kryet. 

Por konstatohet se, dokumentacioni mbështetës dhe argumentues për këto punë  nuk 

justifikon kualifikimin e këtyre OE, sipas shtojcave 8 (janë 2 formularë), “Formular 

Vlerësimi”, ku Njësitë kontraktuese (Bashkia Klos Drejtoria e Rajonit Verior Shkodër) sepse 

kanë vlerësuar të përmbushura lloje punimesh të cilat nuk kanë të bëjnë me investime në 

ndërtim dhe asfaltim rrugësh dhe urash, por të tilla si: 

-“Rikonstruksion dhe mirëmbajtje të kanaleve vaditëse” NJ. A. Maqellarë, Melan, Muhur, 

Tomin, të Bashkisë Klos. 

-“Rikonstruksion i godinave në pronësi të Njësive të Qeverisjes Vendore për Strehim Social, 

Bashkia Klos”. 

-“Mirëmbajtje rutinë dhe dimërore Rruga: Kuben-Vasije”, ku vlera sipas kontratës është 

69,260,130 lekë me TVSH, dhe vlera e realizuar  është 68,293,616 lekë. 

Sa sipër, nuk konsiderohen si punë të ngjashme me objektet për të cilin kryhet prokurimi,  

nuk ka paraqitur asnjë dokumentacion për profile punimesh në rrugë dhe ura, pra që ka të 

bëjë me punimet, rikonstruksionet, shërbimet, apo marrja përsipër e ndërtimit të rrugëve, gjë 

e cila duhet të sillte si pasojë, s`kualifikimin e këtyre OE dhe rifillimin e procedurave. 

Sa sipër, është vepruar në kundërshtim me ligjin nr. 9643 datë 20.11.2006 “Për Prokurimin 

Publik” i ndryshuar, dhe me pikën 6, neni 26, e VKM nr. 914, datë datë 29.12.2014 “Për 

rregullat e prokurimit publik”, i ndryshuar. 

Për faktin se, janë konstatuar shkelje si vijon: përmos zbatimin e kërkesave të ligjit nr. 9632, 

datë 30/10/2006 “Për sistemin e taksave vendore”, ligjit nr. 9920, datë 19.05.2008 “Për 

Procedurat Tatimore në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar, kreu XI, “Mbledhja me forcë 

e detyrimeve tatimore të papaguara”, neni 93 “Sekuestrimi dhe konfiskimi i pasurisë” pasi të 

merren masat administrative apo sekuestro, të bëhet kallëzim penal, bazuar në Kodin Penal të 

Republikës së Shqipërisë, miratuar me ligjin nr. 7895, datë 27.1.1995 me ndryshimet e 

mëvonshme, neni 181 “Mospagimi i taksave dhe tatimeve”, për arkëtimin e detyrimit 

139,651,724 lekë, deri më 31.12.2020, për arkëtimin e tarifës të licencave të karburanteve 

për 2 subjekte të Bashkisë Klos, në vlerën 2,100,000 lekë, bazuar në Vendimin e Këshillit të 

Bashkisë Klos nr. VKB-në nr. 122, datë 20.12.2018 për vitin 2019. Për vitin 2020, ky 

parashikim është miratuar me VKB-në nr. 113, datë 24/12/2019, konfirmuar nga Prefekti 

Dibër me shkresën nr.1884/1. 

Nga auditimi i statistikave për aplikimin dhe arkëtimin e gjobave të vendosura nga IMTV në 

BashkinëKlos, rezulton se ky sektor gjatë periudhës objekt auditimi ka aplikuar masën për 

subjekte të cilët janë gjetur në shkelje të kuadrit ligjor në vlerën totale 2,650,000 lekë, 

paraqitur në tabelën e mëposhtme: 
Nr. Emër Subjekti Nr Serisë Vendim gjobe 

(nr/datë) 

Vlera gjobës Mandat arkëtim 

(nr/datë) 

Vlera 

arkëtimit 

1 N. L. 0000007 Nr.6/ 09.09.2019 100,000 jo 0 

2 E. A. 0000008 Nr.7 06.09.2019 500,000 jo 0 

 SHUMA 600,000  600,000 

 Vlera e mbetur 600,000   
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Vlera prej 600,000 lekë rezulton e pa arkëtuar. 

Gjithashtu këto gjoba, nuk janë kontabilizuar në librat e llogarive në kontabilitet si detyrime, 

pasi nga IVMT-ja nuk janë përcjellë për veprime të mëtejshme në Sektorin e Financës.  

Për personat e dënuar me gjobë nuk është aplikuar kamatë vonesa në masën 2% për çdo ditë 

vonesë, për mosderdhje në afat të gjobës deri në një muaj në masën 30,000 lekë.   

Veprimet dhe mosveprimet e mësipërme janë në kundërshtim me ligjin nr. 9780, datë 

06.07.2007 “Për Inspektimin dhe Mbrojtjen e Territorit nga Ndërtimet e Kundërligjshme” 

ndryshuar me ligjin nr. 183/2014 datë 24.02.2014 “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin 

nr. 9780, datë 06.07.2007 “Për inspektimin e ndërtimit”, neni 5 “Detyrat e inspektoratit të 

mbrojtjes së territorit të njësisë vendore”; nenet 15, 24 dhe ligjin nr. 8116, datë 29.03.1996, 

“Kodi i Procedurës Civile në RSH” i ndryshuar, neni 151 “Rivendosja në afat”, neni 15 dhe 

neni 16, të ligjit nr. 8402, datë 15.12.1998 “Për kontrollin dhe disiplinimin e punimeve në 

ndërtim” dhe ligji nr. 10279, datë 20.05.2010 “Për kundërvajtjet administrative” përkatësisht 

nenet 9 “Ekzekutimi i kundërvajtjeve administrative” dhe 22. 

Nga verifikimi rezultoi se, është njoftuar me shkresën nr.2054/11, datë 01.12.2021. 

Statusi: Zbatuar. 

 

3. Për z. G. C., ish- Drejtor i Zhvillimit të Territorit dhe Shërbimeve në cilësinë e ish-

Kryetarit i KVO-së. 

-Për faktin se, në cilësinë e anëtarit të KVO, në 2 raste prokurimi: 

-Urdhër Prokurimi Nr. 5,  datë 25.03.2019, “Shërbime në rrugët e Bashkisë Klos”, Procedurë 

Kërkesë për Propozim, Fondi Limit (pa TVSh) 6,610,099 lekë, ka kualifikuar ofertën e OE 

“R.” Sh.P.K.. 

-Urdhër Prokurimi Nr. 38,  datë 14.11.2018, “Hapje rrugësh, ndërtim bokse urash në fshatrat 

e Bashkisë Klos”, Procedurë Kërkesë për Propozim, Fondi Limit (pa TVSh) 8,094,629 lekë, 

ka kualifikuar ofertën e OE “V. N. IS” Sh.P.K, ka konsideruar se këto OE plotësojnë kushtin: 

“Kapaciteti teknik”, pika 3.1 dhe 3.2 lidhur me përvojën e suksesshme në punët e ngjashme  

me prokurimin që po kryet. 

Por konstatohet se, dokumentacioni mbështetës dhe argumentues për këto punë nuk 

justifikon kualifikimin e këtyre OE, sipas shtojcave 8 (janë 2 formularë), “Formular 

Vlerësimi”, ku Njësitë kontraktuese (Bashkia Klos Drejtoria e Rajonit Verior Shkodër,) sepse 

kanë vlerësuar të përmbushura  lloje punimesh të cilat nuk kanë të bëjnë me investime ne 

ndërtim dhe asfaltim rrugësh dhe urash, por të tilla si: 

-Rikonstruksion dhe mirëmbajtje të kanaleve vaditëse NJ. A. Maqellarë, Melan, Muhur, 

Tomin, të Bashkisë Klos” 

-Rikonstruksion i godinave në pronësi të Njësive të Qeverisjes Vendore për Strehim Social, 

Bashkia Klos”. 

-“Mirëmbajtje rutinë dhe dimërore Rruga: Kuben-Vasije”, ku vlera sipas kontratës është 

69,260,130 lekë me TVSH, dhe vlera e realizuar  është 68,293,616 lekë. 

Sa sipër, nuk konsiderohen si punë të ngjashme me objektet për të cilin kryhet prokurimi,  

nuk ka paraqitur asnjë dokumentacion për  profile punimesh në rrugë dhe ura, pra që ka të 

bëjë me punimet, rikonstruksionet, shërbimet, apo marrja përsipër e ndërtimit të rrugëve, gjë 

e cila duhet të sillte si pasojë, s`kualifikimin e këtyre OE dhe rifillimin e procedurave. 

 Sa sipër, është vepruar në kundërshtim me ligjin nr. 9643 datë 20.11.2006 “Për Prokurimin 

Publik” i ndryshuar, dhe me pikën 6, neni 26,  të V.K.M nr. 914, datë 29.12.2014 “Për 

rregullat e prokurimit publik”, i ndryshuar. 

Nga verifikimi rezultoi se, është njoftuar me shkresën nr.2054/15, datë 01.12.2021. 

Statusi: Zbatuar. 
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4. Për Z. F. S., ish/Përgjegjës i Sektorit të IMTV për periudhën 01.01.2020 deri më 

31.12.2020. 

Për faktin se, janë konstatuar shkelje si vijon: përmos zbatimin e kërkesave të ligjit nr. 9632, 

datë 30/10/2006 “Për sistemin e taksave vendore”, ligjit nr. 9920, datë 19.05.2008 “Për 

Procedurat Tatimore në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar, kreu XI “Mbledhja me forcë 

e detyrimeve tatimore të papaguara”, neni 93 “Sekuestrimi dhe konfiskimi i pasurisë” pasi të 

merren masat administrative apo sekuestro, të bëhet kallëzim penal, bazuar në Kodin Penal të 

Republikës së Shqipërisë, miratuar me ligjin nr. 7895, datë 27.1.1995 me ndryshimet e 

mëvonshme, neni 181 “Mospagimi i taksave dhe tatimeve”, për arkëtimin e detyrimit 

139,651,724 lekë, deri më 31.12.2020, për arkëtimin e tarifës të licencave të karburanteve 

për 2 subjekte të Bashkisë Klos, në vlerën 2,100,000 lekë, bazuar në Vendimin e Këshillit të 

Bashkisë Klos nr. VKB-në nr. 122, datë 20.12.2018 për vitin 2019. Për vitin 2020, ky 

parashikim është miratuar me VKB-në nr. 113, datë 24/12/2019, konfirmuar nga Prefekti 

Dibër me shkresën nr.1884/1. Nga auditimi i statistikave për aplikimin dhe arkëtimin e 

gjobave të vendosura nga IMTV në Bashkinë Klos, rezulton se ky sektor gjatë periudhës 

objekt auditimi ka aplikuar masën për subjekte të cilët janë gjetur në shkelje të kuadrit ligjor 

në vlerën totale 2,650,000 lekë, paraqitur në tabelën e mëposhtme: 

 
Nr. EmërSubjekti NrSerisë Vendimgjobe 

(nr/datë) 

Vleragjob

ës 

Mandatarkëtim 

(nr/datë) 

Vleraar

këtimit 

1 N. L. 0000007 Nr.6/ 09.09.2019 100,000 jo 0 

2 E. A. 0000008 Nr.7 06.09.2019 500,000 jo 0 

 SHUMA 600,000  600,000 

 Vlerambetur 600,000   

Vleraprej 600,000 lekë rezulton e pa arkëtuar. 

Gjithashtu këto gjoba, nuk janë kontabilizuar në librat e llogarive nëkontabilitet si detyrime, 

pasi nga IVMT-ja nuk janë përcjellë për veprime të mëtejshme në Sektorin e Financës.  

Për personat e dënuar me gjobë nuk është aplikuar kamatë vonesa në masën 2% për çdo ditë 

vonesë, për mosderdhje në afat të gjobës deri në një muaj në masën 30,000 lekë.  Veprimet 

dhe mosveprimet e mësipërme janë në kundërshtim me ligjin nr. 9780, datë 06.07.2007 “Për 

Inspektimin dhe Mbrojtjen e Territorit nga Ndërtimet e Kundërligjshme” ndryshuar me ligjin 

nr. 183/2014 datë 24.02.2014 “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 9780, datë 

06.07.2007 “Për inspektimin e ndërtimit”, neni 5 “Detyrat e inspektoratit të mbrojtjes së 

territorit të njësisë vendore”, nenet 15, 24 dhe ligjin nr. 8116, datë 29.03.1996, “Kodi i 

Procedurës Civile në RSH” i ndryshuar, neni 151 “Rivendosja në afat” neni 15 dhe neni 16, 

të ligjit nr. 8402, datë 15.12.1998 “Për kontrollin dhe disiplinimin e punimeve në ndërtim” 

dhe ligji nr. 10279, datë 20.05.2010 “Për kundërvajtjet administrative” përkatësisht nenet 9-

“Ekzekutimi i kundërvajtjeve administrative” dhe neni 22. 
 

Nga verifikimi rezultoi se, është njoftuar me shkresën nr. 2054/12, datë 01.12.2021. 

Statusi: Zbatuar. 

 

Konkluzion 

Nga auditimi i dokumentacionit mbi zbatimin e rekomandimeve rezultoi se, nuk janë zbatuar 

plotësisht masat e kërkuara nga KLSH-ja me shkresën nr. 865/15 prot., datë 10.01.2022 dhe, 

konkretisht: 

 - Nga 12 masa organizative të rekomanduara për përmirësimin e gjendjes janë zbatuar 9 

(nëntë) rekomandime, janë në proces 2 (dy) rekomandime si dhe është zbatuar pjesërisht 

1(një) rekomandim. 
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- Është zbatuar 1(një) masë për elimimin e efekteve negative të konstatuara në administrimin 

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

publike. 

-  Nga 6 masa disiplinore janë 3 masa disiplinore dhe nuk janë zbatuar 3 masa. 

Veprimet e mësipërme janë në shkelje të nenit 15, shkronja (j) dhe nenit 30 pika 2, të ligjit nr. 

154/2014, datë 27.11.2014 “Për organizimin dhe funksionimin e Kontrollin të Lartë të 

Shtetit” dhe shkresën nr. 865/15 prot., datë 10.01.2022 “Për zbatimin e rekomandimeve nga 

auditimi i kryer në Bashkinë Klos”.  

 

Titulli i gjetjes 

nr. 1 

Mos zbatimi i plotë rekomandimeve nga bashkia Klos, lidhur me 

rekomandimet e lëna nga Klsh. 

Situata: 

-Bashkia Klos (Sektori i të Ardhurave Vendore Pronave Publike Lejeve 

dhe Licencave) në bashkëpunim me Drejtorinë e Zhvillimit Ekonomik dhe 

Sektorin Juridik, të marrë masat duke ndjekur të gjitha rrugët 

administrative e ligjore për arkëtimin e debitorëve në shumën 43,803,650 

lekë, duke nxjerrë njoftim-vlerësimet tatimore për debitorët dhe të ndiqen 

rrugët e bllokimit të llogarive bankare, vendosjen e barrës siguruese (për 

mjetet) në Drejtorinë Rajonale të Transportit, kërkesa për dhe në ZVRPP  

(për pasuritë e paluajtshme). 

Në rast se bizneset private edhe pas njoftimeve zyrtare dhe dërgimit të 

urdhër bllokimeve në bankë nuk kryejnë pagesën e detyrimeve, të ndiqen 

procedurat për kallëzim penal. 

-Nga ana e Bashkisë Klos të merren masa për të azhurnuar regjistrat 

kontabël me informacion të plotë pas bashkimit me njësitë administrative 

duke plotësuar kërkesat e formatit të paraqitjes së tyre, të përpilohet lista e 

aktiveve të identifikuara për vlerësim dhe inventarizim. Titullari i njësisë 

publike Bashkia Klos të ngrejë një grup pune me specialist përkatës, për 

evidentimin e aseteve dhe pasurisë të kaluara me VKM në pronësi të 

Bashkisë, ndërsa nga Sektori i Financës, të merren masa me qëllim të 

saktësohet gjendja fizike dhe kontabël e llog.(210); llog.(211) me qëllim 

pajisjen me dokumentet e nevojshme tekniko-ligjore për të regjistruar 

secilin objekt në ZRPP në pronësi të Bashkisë Klos, si dhe pasqyrimin me 

dokumente ligjore të gjendjes së këtyre aseteve.  

-Sektori i Financës në Bashkinë Klos të kryejë veprimet e sistemimit në 

kontabilitet për shpërndarjen e vlerës të studim-projektimeve sipas 

investimeve të kryera dhe për cdo lloj aktivi afatgjatë material si pjesë e 

kostos së tij, duke kredituar llog. 202 “Studime dhe Kërkime” dhe debituar 

llogaritë përkatëse të klasës 21 për vlerat e mbetura korresponduese, në 

mënyrë që aktivet sipas llojit të paraqiten në vlerë të plotë. Gjithashtu të 

bëjë korrektimet e duhura për llogaritjen e amortizimit të tyre dhe të bëjë 

sistemimet e kontabël përkatëse. 

Kriteri: 

-Ligji 139/2015 për Vetëqeverisjen Vendore 

-ligji 68, 2017 për Financat e Vetqeverisjes Vendore. 

 Ligji 9936, datë 26.06.2008 Për Menaxhimin e sistemit Buxhetor në 

Republikën e Shqipërisë. 

Ndikimi/Efekti: 
Mos mbledhja e të ardhurave në kohë dhe në masën e duhur, për të rritur 

buxhetin e bashkisë. 

Shkaku: 
Mos zbatimi i hapave ligjor për mbledhjen e të ardhurave, nga struktura 

përgjegjëse e bashkisë. 
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Rëndësia: E mesme. 

Rekomandimi: 

Kryetari i Bashkisë Klos të marrë të gjitha masat për zbatimin e 

rekomandimeve të pa zbatuara, të lëna nga KLSh në raportin e auditimit të 

fundit, sipas shkresës nr. 865/15 prot., datë 10.01.2022, të përshkruara në 

mënyrë të detajuar në këtë projekt raport auditimi, pika “Zbatimi i 

rekomandimeve të dhëna në auditimin e fundit”. 
 

Për veprimet dhe mos veprimet e mësipërme ngarkohen me përgjegjësi: 

1. I. H. (Kryetar i Bashkisë) 

2. F. M. (Sektretar i Përgjithshëm) 

3. S. B. (Përgjegjës i Sektorit të Financës) 

4. F. K. (Përgjegjës i Sekt. të Ardhurave, Pron, Publ., Lejeve dhe Licenc.) 

 

2.8. Të ndryshme të dala gjatë auditimit.Gjatë auditimit  të veprimtarisë ekonomike dhe 

financiare në Bashkinë Klos, për periudhën e auditimit 01.01.2021 deri 31.12.2022 nuk u 

konstatuan problematika të dala. 
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Për përmirësimin e gjendjes, rekomandojmë marrjen e masave si më poshtë: 

 

IV. GJETJET DHE REKOMANDIMET 
 

A. MASA ORGANIZATIVE  
 

1. Gjetje nga auditimi: Sektori i Financës  në procedurën e  kontabilitetit nuk ka mbajtur 

librin e madh apo librin  centralizator për evidentimin e veprimeve kontabël të kryera, duke 

kaluar nga ditarët në fletë-kontabilizimet apo kartelat kontabël deri në bilancin vërtetues 

rezultuar nga prerja e artikujve kontabël. Gjithashtu nuk është mbajtur libri i veprimeve të 

ndryshme për evidentimin e sistemimeve të ndryshme në kartelat kontabël. Këto libra 

kontabël janë bartës të informacionit të regjistruar në mënyrë kronologjike dhe sistematike të 

efekteve të veprimeve të kryera, të marra nga dokumentet vërtetuese, çka tregon se veprimet 

me llogaritë nuk kanë ndjekur rrjedhën logjike kontabël për nxjerrjen e bilancit. 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” i ndryshuar me Udhëzimin e MFE nr. 5, datë 21.02.2022, Kreu II pika 2.2 

“Dokumentet kontabël që përdoren në sektorin publik” Kreu III, pika 3.2, nënpikat 43,44,45. 

(Më hollësisht trajtuar në pikën 3 faqe 43-47 të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

1.1.Rekomandimi: Sektori i Financës të marrë masa, që në mbajtjen e kontabilitetit dhe 

hartimin e pasqyrave financiare, të zbatojë parimet e kontabilitetit në procedurat e përgatitjes 

së pasqyrave financiare, duke ndjekur fazat në mënyrë logjike, që nga mbajtja e 

dokumentave përmbledhës tё transaksioneve dhe veprimeve, qё rezultojnё nga mbajtja e 

kontabilitetit në ditarët përkatës kronologjik, saktësimin e pozicionit të çeljes sё llogarive nga 

viti i mëparshëm dhe pas verifikimit paraprak tё pozicionit tё llogarive, ta cilat duhet tё jenё 

tё balancuara dhe në përputhje me funksionin e tyre. Në fund të kryejë saktë veprimet e 

mbylljes sё llogarive, deri nё pozicionin përfundimtar tё tyre, duke i evidentuar në librin e 

madh apo centralizator dhe në librin e veprimeve të ndryshme sistemimet me të gjitha të 

dhënat të kryera në llogaritë e ndryshme sipas rastit. 
 

Menjëherë dhe në vijimësi 

 

2. Gjetje nga auditimi: Nga analiza e gjendjes llogarisë 202 “Studime dhe Kërkime” në 

fund të vitit 2021 prej 45,732,902 lekë, që i përgjigjet vlerës së 49 projekteve, ku 1 projekt në 

vlerën 498,000 lekë është projekt i vitit 2021, 10 projekte në vlerën 9,669,382 lekë i përkasin 

investimeve në proces të filluara që nga vitet 2020, ndërsa për vlerën e mbetur në fund të vitit 

2021 prej 35,565,520 lekë e aktiveve afatgjata jo materiale për 38 projekt-studime për 

investime të pa kryera nuk është llogaritur amortizim në masën 15%, ndërkohë që këtyre 

projekt-studimeve, duke mos gjetur zbatim në vitin e hartimit u ka kaluar koherenca. Për këtë 

vlerë ekziston inventar kontabël, por nuk ka inventar fizik. 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 II, pika16/b.d, Kreu III pika 36, Aneksi 1 pika 2 klasa 2, me Udhëzimin 

nr. 30, datë 27.12.2011 “Për menaxhimin e aktiveve në njësitë e sektorit publik” Kreu III. 

pika 26, 27,30, Kreu IV. pika 73,74,78. (Më hollësisht trajtuar në pikën 3 faqe 51-52 të 

Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

2.1 Rekomandimi: Sektori i Financës në Bashkinë Klos të kryejë inventarin fizik të aktiveve 

afatgjatë jo materiale “Studim-Projektime” të blera gjendje në llog. 202 “Studime dhe 

Kërkime”, të bëjë korrektimet e duhura për llogaritjen e amortizimit të tyre dhe të bëjë 

sistemimet kontabël përkatëse. 
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Deri me datë 31.04.2023 

 

3. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i dosjeve të prokurimit publik për procedurat “Shërbim 

konsulence” me objekt “Ndërtim KUZ në Fshatin Kurdari (Hurdhë)” dhe “Sistemimi i 

Rrethimit të Varrezave të qytetit”, janë vendosur kritere të cilët nuk janë në përpjesëtim dhe 

të lidhura ngushtë me aftësinë zbatuese, natyrën dhe vlerën e kontratës, elementë të cilët kanë 

efekt në kufizimin e pjesëmarrjes së operatorëve ekonomik. Veprimet dhe mos veprimet e 

mësipërme në hartimin e kritereve të veçanta të DST, bien në kundërshtim me kërkesat e, 

nenit 26, pika 5, nenit 27, neni 61 pika 2 të VKM nr. 914, datë 29.12.2014, “Për rregullat e 

prokurimit publik”, i ndryshuar, si dhe nenin 46 të ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për 

prokurimin publik”, i ndryshuar. (Më hollësisht trajtuar në pikën nr.4, faqe 68-73 të Raportit 

Përfundimtar të Auditimit). 

3.1. Rekomandimi: Kryetari i Bashkisë Klos të analizojë arsyet dhe të nxjerrë përgjegjësitë 

e anomalive të konstatuara në hartimin e kritereve të veçanta të DST. Njësia e prokurimit në 

çdo procedurë të vendosë kritere të veçanta për kualifikim, që të kenë lidhje të ngushtë me 

volumin dhe natyrën e objektit që prokurohet.  

Menjëherë dhe në vijimësi 

 

4. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i dosjeve të prokurimit publik, u konstatua se nuk është 

kryer Oponenca Teknike e objekteve të ndërtimit “Ndërtim KUZ në Fshatin Kurdari 

(Hurdhë)” dhe “Sistemimi i Rrethimit të Varrezave të qytetit”, në kundërshtim me Ligjin Nr. 

3/2020 “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 8402, datë 10.9.1998, “Për kontrollin dhe 

disiplinimin e punimeve të ndërtimit”, i ndryshuar, neni 6. (Më hollësisht trajtuar në pikën 

nr.4, faqe 68-76; të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

4.1. Rekomandimi: Kryetari i Bashkisë Klos të marrë masa që të gjitha objektet që 

prokurohen si “punë publike”, të pajisen me oponencën teknike para fillimit të procedurës së 

prokurimit, me qëllim që të jenë konformë standardeve të projektimit, për të patur objekte 

cilësore dhe që t’u shërbejnë sa më mirë komunitetit.  

Menjëherë dhe në vijimësi 

 

5. Gjetje nga auditimi:  Nga auditimi i dokumentacionit mbi aktivitetin e Inspektoriatit të 

Mbrojtjes Territorit Vendor (MTV) mbi kontrollin e territorit për ndërtimet pa leje, rezulton 

se pёr objektin “Banesë familjare në pronësi të Y. T., është mbajtur proces verbal konstatimi 

nr. 18, datë 12.02.2021, duke mos marrë asnjë masë tjetër në vijim, si dënim me gjobë etj. 

Veprimet e mësipërme janë në kundërshtim me nenin 52 të ligjin nr. 107/2014, datë 

31.07.2014 “Për planifikimin dhe zhvillimin e territorit” i ndryshuar. (Më hollësisht trajtuar 

në pikën nr.7, faqe 104-105 të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

5.1. Rekomandimi: Inspektoriatit të Mbrojtjes Territorit vendor (MTV) të vlerësojë me 

saktësi kundërvajtjet e konstatuara gjatë kontrolleve në terren dhe në vazhdimësi të aplikojë 

masën e duhur të gjobës në përputhje me llojin e kundërvajtjes së identifikuar. 

 

Menjëherë dhe në vijimësi 

 

6. Gjetje nga auditimi:  

Për periudhën e mbuluar me auditim nuk është paguar në mënyrë vullnetare asnjë nga gjobat 

e vendosura nga IMTV. Gjobat e vendosura në vitin 2021 nuk janë paguar brenda afateve 

ligjore. IMTV ka njoftuar subjektet kundërvajtës dhe ka njoftuar Kryetarin e Bashkisë dhe 

Drejtorinë e Burimeve Njerëzore, Çështjeve Juridike dhe Shërbimeve Financiare. 

Kryeinspektori nuk ka dërguar në gjykatë vendimet për të nxjerrë urdhrin e ekzekutimit për 

secilën gjobë. Këto veprime janë në kundërshtim me ligjin nr. 10279, datë 20.05.2010 ”Për 
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kundërvajtjet administrative” neni 30 pika 1, pika 3, dhe pika 4, neni 9, neni 22, pika 1, neni 

3, pika 5. (Më hollësisht trajtuar në pikën nr.7, faqe 105-106 të Raportit Përfundimtar të 

Auditimit). 

6.1 Rekomandimi: Sektori i të Ardhurave, Pronave Publike, Lejeve dhe Licencave në 

bashkëpunim Inspektoratin e Mbrojtjes së Territorit Vendor dhe me Drejtorinë Juridike të 

marrë të gjitha masat ligjore me qëllim arkëtimin e gjobave të vendosura për shkeljet e 

konstatuara në zbatimin e legjislacionit për mbrojtjen e territorit nga ndërtimet e pa ligjshme. 

Kryeinspektori të dërgojë në gjykatë vendimet për nxjerrjen e titujve ekzekutiv për gjobat e 

vendosura.  

Menjëherë dhe në vijimësi 

 

7. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i dosjes teknike të zbatimit të punimeve të kontratave 

me objekte: “Rikonstruksion i kanaleve vaditëse” dhe “Ndërtim KUZ në fshatin Kurdari 

(Hurdhë)” u konstatua se AK, Bashkia Klos, nuk ka miratuar Leje Ndërtimi Infrastrukturore 

për projektin e zbatimit. Ky veprim është në kundërshtim me Nenet 27, 29 dhe 39 të ligjit nr. 

107/2014, datë 31.07.2014 “Për planifikimin dhe zhvillimin e territorit”, i ndryshuar dhe 

neneve 11, 14, 15, 16, 22 dhe 23 të VKM nr. 408, datë 13.05.2015 “Për miratimin e 

rregullores së zhvillimit të territorit”, i ndryshuar. Sa më sipër ngarkon me përgjegjësi 

Titullarin e AK Bashkisë Klos. (Më hollësisht trajtuar në pikën 4/4.4 faqe 85-87 të Raportit 

Përfundimtar të Auditimi). 

7.1. Rekomandimi: Bashkia Klos të marrë masa që të pajisin me Leje Ndërtimi 

Infrastrukturore për çdo projekt zbatimi sipas legjislacionit në fuqi. 

 

Menjëherë dhe në vijimësi 

 

8. Gjetje nga auditimi: Bashkia Klos nuk ka marrë masa të plota për eliminimin e risqeve 

buxhetore nga mos likuidimi në kohë i detyrimeve ndaj të tretëve. Për këtë arsye janë krijuar 

detyrime të prapambetura, me të cilat në datën 31.12.2021 kanë vlerën progresive 52,760,736 

lekë, prej së cilës vlera 12,707,217 lekë, është krijuar si detyrim vetëm gjatë vitit 2021. 

Veprimet e mësipërme janë në kundërshtim me Udhëzimin e MFE nr. 2, datë 06.02.2012 

“Për procedurat standarde të zbatimit të buxhetit”, pika 101 “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”. (Më 

hollësisht trajtuar në pikën 2 faqe 33-34 të Raportit Përfundimtar të Auditimi). 
8.1. Rekomandimi: Bashkia Klos të ndërpresë praktikën e krijimit të detyrimeve dhe të 

marrë masa për likuidimin e detyrimeve të prapambetura duke hartuar plan të detajuar për 

këtë qëllim. 

Menjëherë dhe në vijimësi 

 

9. Gjetje nga auditimi: Referuar të dhënave të paraqitura për periudhën nën auditim 

realizimi i të ardhurave nga taksat dhe tarifat vendore rezulton të jetë i ulët në Bashkinë Klos 

për vitin 2021, pasi realizimi është në masën 69%, nga 53,497 mijë lekë të planifikuara janë 

realizuar 36,678 mijë lekë. Ky veprim në kundërshtim me VKB nr. 80, datë 24/12/2020 “Për 

miratimin e paketës fiskale, taksave dhe tarifave vendore për vitin 2021 në Bashkinë Klos” 

konfirmuar në Prefekturë me nr. 37/1Prot., datë 11.01.2021. Ligjin nr. 9936, datë 26.6.2008 

“Për menaxhimin e sistemit buxhetor në RSH”, i ndryshuar; Ligjin nr. 10296, datë 

08.07.2010 “Për menaxhimin financiar dhe kontrollin”, i ndryshuar; Ligjin nr. 68/2017, datë 

27.04.2017 “Për financat e vetëqeverisjes vendore”; datë 27.02.2019 "Për përgatitjen e 

programit buxhetor afatmesëm vendor 2020-2022". (Më hollësisht trajtuar në pikën 2 faqe 

35-36 të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 
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9.1. Rekomandimi: Sektori i të Ardhurave, Pronave Publike, Lejeve dhe Licencave në 

Bashkinë Klos të angazhohet gjatë gjithë vitit me qëllim mbledhjen e të ardhurave nga taksat 

dhe tarifat vendore në nivelet më të larta sipas planifikimit. 

Menjëherë dhe në vijimësi  

 

10. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i dokumentacionit mbi zbatimin e rekomandimeve 

rezultoi se nuk janë zbatuar plotësisht masat e kërkuara nga KLSH-ja me shkresën nr. 865/15 

prot., datë 10.01.2022 dhe, konkretisht: 

- Janë rekomanduar 12 masa organizative, nga të cilat janë zbatuar 9 prej tyre, 2 masa janë në 

proces zbatimi dhe 1 masë organizative nuk është zbatuar. 

- Është rekomanduar 1 masë për eliminimin e efekteve dhe rezulton se është zbatuar. 

-Janë rekomanduar 6 masa disiplinore, nga të cilat janë zbatuar 3 prej tyre, dhe 3 masa nuk 

janë zbatuar. 

Veprimet e mësipërme janë në shkelje të nenit 15, shkronja (j) dhe nenit 30 pika 2, të ligjit 

nr. 154/2014, datë 27.11.2014 “Për organizimin dhe funksionimin e Kontrollin të Lartë të 

Shtetit” dhe shkresën nr. 865/15 prot., datë 10.01.2022 “Për zbatimin e rekomandimeve nga 

auditimi i kryer në Bashkinë Klos”.  

 (Më hollësisht trajtuar në pikën 7 faqe 103-122 të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

10.1. Rekomandim: Kryetari i Bashkisë Klos të marrë të gjitha masat për zbatimin e 

rekomandimeve të pa zbatuara, të lëna nga KLSh në raportin e auditimit të fundit, sipas 

shkresës nr. 865/15 prot., datë 10.01.2022, të përshkruara në mënyrë të detajuar në këtë 

projekt raport auditimi, pika “Zbatimi i rekomandimeve të dhëna në auditimin e fundit”.  

 

Menjëherë  

 

11. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi mbi funksionimin dhe veprimtarinë e NJAB Klos 

përgjatë periudhës 2021, u konstatua se: 

-Nuk është ngritur Komiteti i Auditimit; 

- NjAB ka patur mangësi në plotësimin e kërkesave që janë të parashikuara në Manualin e 

Auditimit të Brendshëm.  

-Në dosje nuk ka plane veprimi për zbatimin e rekomandimeve të lëna në përfundim të 

angazhimit të auditimit për 6-mujorin para ardhës e cila plotësohet nga njësia publike e 

audituar si dhe e miratuar nga titullari jo me vonë se 20 ditë pune pasi subjekti njihet me 

raportin përfundimtar, i dërguar njësisë, në kundërshtim kjo me Urdhrin nr.100, datë 

25.10.2016 të Ministrit të Financave “Për miratimin e Manualit të Auditimit të Brendshëm në 

sektorin publik”.  

-Për vitin 2021, në Bashkinë Klos, është kryer Zbatimi i Rekomandimeve (detyrat e lëna), të 

vitit paraardhës, por nuk është kryer për 6-mujorin paraardhës nga Sektori i Auditit të 

Brendshëm. Veprimet e mësipërme janë në kundërshtim me udhëzimin nr. 42, datë 

27.10.2020 për “Ndjekjen e zbatimit te rekomandimeve të dhëna nga auditimi i brendshëm 

në sektorin publik”. (Më hollësisht trajtuar në pikën 1 faqe 18-28 të Raportit Përfundimtar të 

Auditimit). 

11.1. Rekomandimi:  

Njësia e Auditimit të Brendshëm, Bashkia Klos, të marrë masa për :  

-Hartimin e planeve të veprimit për zbatimin e rekomandimeve të lëna në përfundim të 

angazhimit të auditimit për 6-mujorin paraardhës, për plotësimin e dokumentacionit dhe 

kërkesave, në dosjet e auditimit, që janë të parashikuara në Manualin e Auditimit të 

Brendshëm, si dhe për krijimin dhe funksionimin e Komitetit të Auditimit të Brendshëm. 
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Menjëherë dhe në vijimësi 

12.Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i zbatimit të dispozitave ligjore për menaxhimin 

financiar dhe kontrollin e brendshëm u konstatua se ka mangësi në njohjen dhe zbatimin e 

komponentëve të MFK  si vijon: 

-Në strukturën e Bashkisë së Klos nuk janë planifikuar pozicione me status “ekselent” në 

mos zbatim të Urdhrit të Kryeministrit nr. 164, datë 05.10.2017; si dhe pozicione me status të 

“Grup i veçantë” ku përfshihen 17 (shtatëmbëdhjetë) nënkategori të ndryshme si: persona me 

aftësi të kufizuar, jetimë, komuniteteve të ndryshme (romë, egjiptianë etj) si personel 

administrativ, në kundërshtim kjo me Ligjin nr. 152/2013 “Për Nëpunësin Civil” i ndryshuar 

neni 5; Ligjin nr.93/2014 “Për Përfshirjen dhe Aksesueshmërinë e Personave me Aftësi të 

Kufizuara” neni 1/a; neni 2 pika a/b; neni 4 pika a/ b/ ë; Ligjin nr.15/2019 dt.13.03.2019“ Për 

Nxitjen e Punësimit” neni 3 pika 4 “Grupe të veçanta” (17 kategori sociale); neni 20 pika 1/a 

e 1/b; pika 2; pika 3. 

-Bashkinë Klos për periudhën objekt auditimi 01.01.2021 deri 31.12.2021 nuk ka hartuar 

Regjistër i Riskut. (Më hollësisht trajtuar në pikën 1, faqe 18-28 të Raportit Përfundimtar të 

Auditimit). 

12.1 Rekomandimi: Kryetari i Bashkisë Klos dhe Drejtori i Drejtorisë Juridike dhe 

Burimeve Njerëzore, të bëjë të mundur planifikimin e pozicioneve me status “Ekselent”, për 

punonjësit e rinj qe mund të rekrutohen në bashkinë Klos. 

12.2 Rekomandimi: Nëpunësi Autorizues dhe Nëpunësi Zbatues të marrë masa për hartimin 

e regjistrit të riskut.  

Menjëherë dhe në vijimësi  

13. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi rezultoi se në 3 raste në procedurat e prokurimit 

publik me fond limit 24,783,382 lekë janë kualifikuar dhe shpallur fitues operatorë 

ekonomikë, të cilët nuk plotësojë kriteret e vendosura në dokumentet standarde të tenderit, 

me pasojë lidhjen e kontratave me operatorë ekonomikë të kualifikuar në kundërshtim me 

legjislacionin e prokurimit publik, përkatësisht si vijon: 

- “Ndërtim KUZ në Fshatin Kurdari (Hurdhë)”, Bashkia Klos, me vlerë të fondit limit 

9,424,551 lekë pa TVSh, zhvilluar në vitin 2021, është shpallur fitues OE “E” Sh.P.K, i cili 

nuk plotëson të gjitha kriteret e veçanta të DST, por është kualifikuar dhe shpallur fitues në 

papajtueshmëri me legjislacionin e prokurimit publik, në kontratën me vlerë 11,183,382 lekë 

me TVSH. 

- “Blerje Fadrome”, Bashkia Klos, me vlerë të fondit limit 3,000,000 lekë pa TVSh, zhvilluar 

në vitin 2021, është shpallur fitues OE “2.A.F. A. G.” Sh.P.K, i cili nuk plotëson të gjitha 

kriteret e veçanta të DST, por është kualifikuar dhe shpallur fitues në papajtueshmëri me 

legjislacionin e prokurimit publik, në kontratën me vlerë 3,600,000 lekë me TVSH. 

- “Blerje Nafte”, Bashkia Klos, me vlerë të fondit limit 8,333,333 lekë pa TVSh, zhvilluar në 

vitin 2021, është shpallur fitues OE “M - O” Sh.P.K, i cili nuk plotëson të gjitha kriteret e 

veçanta të DST, por është kualifikuar dhe shpallur fitues në papajtueshmëri me legjislacionin 

e prokurimit publik, në kontratën me vlerë 10,000,000 lekë me TVSH. 

Veprimet dhe mosveprimet e mësipërme bien në kundërshtim me kërkesat e ligjit nr. 9643, 

datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar, sipas neneve të mëposhtëm: neni 24 

“Anulimi i një procedure prokurimi”, pika nr.1, germa (ç), neni 46 “Kualifikimi i 

ofertuesve”, pika 1, neni 53 “Shqyrtimi i ofertave”, pika 3 dhe pika 5, neni 55, “Kriteret e 

përcaktimit të ofertës fituese”, pika 1, germa (a). (Më hollësisht trajtuar në pikën nr.4, faqe 

65-97 të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

13.1. Rekomandimi: Kryetari i Bashkisë Klos, të analizojë dhe të nxjerrë përgjegjësitë për 

kualifikimin e ofertave ekonomike të cilat nuk plotësojnë kriteret e kërkesave kualifikuese të 

DT, me pasojë lidhjen e kontratës me operatorë ekonomikë të kualifikuar në kundërshtim me 
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legjislacionin e prokurimit publik për vlerën 24,783,382 lekë me TVSH. Të konsiderojë 

faktin se kualifikimi i operatorëve ekonomikë të cilët nuk plotësojnë kriteret e DT, përveçse 

është shkelje e kuadrit rregullator në fuqi, përbën edhe risk real për shpenzimet e njësisë 

publike, pasi këta operatorë për shkak të mangësive nuk japin siguri për kryerjen me sukses 

dhe cilësi të kushteve të kontratës. 

Menjëherë dhe në vijimësi 

  

B. 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 30/4/2015 “Kodi i procedurave administrative në Republikën e 

Shqipërisë”, nenet 21-33, të ligjit nr. 139, datë 17.12.2015 “Për vetëqeverisjen vendore”, dhe 

pikën 93 të Udhëzimit të Ministrit të Financave nr. 30, datë 27.12.2011 ”Për menaxhimin e 

aktiveve në njësitë e sektorit publik”, nga ana e Titullarit të njësisë publike (Bashkia Klos), të 

nxirren aktet administrative përkatëse dhe të kërkohet në rrugë ligjore (Padi Gjyqësore), duke 

ndjekur të gjitha procedurat e nevojshme administrative dhe procedurat e tjera në të gjitha 

shkallët e gjykimit, me qëllim kërkimin për shpërblimin e dëmit. Nëpunësi zbatues të ndjekë 

procesin dhe të kryej regjistrimet e nevojshme kontabël përfundimtare, me qëllim 

shpërblimin e dëmit në vlerën 737,636 lekë, si më poshtë: 

 

1. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i zbatimit të punimeve civile të kontratës me objekt 

“Ndërtimi i Muzeut Historik-Kulturor”, Bashkia Klos, me vlerë të kontratës 15,171,192 lekë 

(me tvsh), fituar nga BOE “U” Sh.P.K & “2.T.” Sh.P.K, rezultuan diferenca në volume pune 

të pakryera në fakt, por të likujduara në vlerën 77,400 lekë pa TVSH. Veprimet e mësipërme 

janë në kundërshtim me kontratën e sipërmarrjes së punimeve nr. 2458 prot., datë 30.09.2020 

të lidhur mes Autoritetit Kontraktor Bashkia Klos dhe B. “U” Sh.P.K & “2.T.” Sh.P.K (Më 

hollësisht trajtuar në pikën 4.4/4 faqet 95-96 të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

1.1. Rekomandim: Nga Bashkia Klos të merren masa për arkëtimin e vlerës prej 77,400 lekë 

pa TVSH nga B. “U” Sh.P.K & “2.T.” Sh.P.K, në cilësinë e sipërmarrësit në kontratën me 

nr. 2458 prot datë 30.09.2020, me objekt “Ndërtimi i Muzeut Historik-Kulturor”, Bashkia 

Klos. 

Deri më datë 30.04.2023 

 

2. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i zbatimit të punimeve të ndërtimit të kontratës për 

punë publike me objekt “Rikonstruksion i kanaleve vaditëse”, me vlerë 1,596,783 lekë me 

TVSH, fituar nga OE “N” Sh.P.K , rezultuan diferenca në volume, për punime të pakryera, 

por të likujduara, për zërin e punimeve: “Struktura monolite b/betoni C 12/15 me 20% gur, 

për riparim kanali vaditës”, në vlerën 55,000 lekë pa TVSH. Veprimet e mësipërme janë në 

kundërshtim me kontratën e sipërmarrjes së punimeve nr. 1348 prot., datë 01.06.2021 të 

lidhur ndërmjet Autoritetit Kontraktor Bashkisë Klos dhe OE “N” Sh.P.K. (Më hollësisht 

trajtuar në pikën 4/4.4 faqe 84-85 të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

2.1. Rekomandimi: Bashkia Klos të arkëtojë vlerën 55,000 lekë pa TVSH nga OE “N” 

Sh.P.K për punime të pakryera, parashikuar në kontratën me nr. 1348 prot., datë 01.06.2021 

me objekt “Rikonstruksion i kanaleve vaditëse”. 

Deri me datë 30.04.2023 

 

3. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i zbatimit të punimeve të ndërtimit të kontratës për 

punë publike me objekt “Sistemim i rrethimit të varrezave të qytetit Klos”, me vlerë 
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3,072,336 lekë me TVSH, fituar nga OE “Sh” Sh.P.K , rezultuan diferenca në volume për 

zërin e punimeve: “Strukturë monolite betoni C 16/20, t=15 cm, sheshi + parkimi” dhe zërin 

“Shtresë betoni C 16/20”, në vlerën 195,900 lekë pa TVSH. Veprimet e mësipërme janë në 

kundërshtim me kontratën e sipërmarrjes së punimeve nr. 1018 prot., datë 21.04.2021 të 

lidhur ndërmjet Autoritetit Kontraktor Bashkisë Klos dhe OE “Sh” Sh.P.K. (Më hollësisht 

trajtuar në pikën 4/4.4 faqe 87-88 të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

3.1. Rekomandimi: Bashkia Klos të arkëtojë vlerën 195,900 lekë pa TVSH nga 

sipërmarrësi i punimeve “Sh” Sh.P.K për punime të pakryera në volumet e situacionuara në 

kontratën me nr. 1018 prot., datë 21.04.2021 me objekt “Sistemim i rrethimit të varrezave të 

qytetit Klos”. 

Deri me datë 30.04.2023 

 

4. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i zbatimit të punimeve të ndërtimit të kontratës për 

punë publike me objekt “Rikonstruksion i ujësjellësit Klos dhe zonave përreth, Lugina e 

Klosit, Lagjia Dalti, Ura e Degës, Bashkia Klos”, me vlerë 82,591,336.66 lekë me TVSH, 

fituar nga OE “D. Co.” Sh.P.K , rezultuan diferenca në volume për zërin e punimeve: “F.V 

Tub e rakorderi ujësjellësi, PE d=20 mm, t=2 mm, PN 10”, “F.V Tub e rakorderi ujësjellësi 

PE d=40 mm, t=3 mm, PN 10”, “Punime Gërmimi në rrjetin e shpërndarës Lugina e Klosit” 

në vlerën 225,336 lekë pa TVSH. Veprimet e mësipërme janë në kundërshtim me kontratën 

e sipërmarrjes së punimeve nr. 640 prot., datë 28.02.2020 të lidhur ndërmjet Autoritetit 

Kontraktor Bashkisë Klos dhe OE “D. Co.” Sh.P.K. (Më hollësisht trajtuar në pikën 4/4.4 

faqe 90-91 të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

4.1. Rekomandimi: Bashkia Klos të arkëtojë vlerën prej 225,336 lekë pa TVSH nga 

shoqëria “D. Co.” Sh.P.K , në cilësinë e sipërmarrësit për punime të pakryera në kontratën 

me nr. 640 prot., datë 28.02.2020 me objekt “Rikonstruksion i ujësjellësit Klos dhe zonave 

përreth, Lugina e Klosit, Lagjja Dalti, Ura e Degës, Bashkia Klos ”. 

Deri me datë 30.04.2023 

 

5. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i zbatimit të punimeve të ndërtimit të kontratës për 

punë publike me objekt “Ndërtim KUZ në fshatin Kurdari (Hurdhë)” Bashkia Klos, me vlerë 

11,183,382 lekë me TVSH, fituar nga OE “E” Sh.P.K , rezultuan diferenca në volume për 

zërin e punimeve: “Zëri 4(2.261) Mbushje me rërë” në vlerën 184,000 lekë pa TVSH. 

Veprimet e mësipërme janë në kundërshtim me kontratën e sipërmarrjes së punimeve nr. 920 

prot., datë 12.04.2021 të lidhur ndërmjet Autoritetit Kontraktor Bashkisë Klos dhe OE “E” 

Sh.P.K. (Më hollësisht trajtuar në pikën 4/4.4 faqe 91-92 të Raportit Përfundimtar të 

Auditimit). 

5.1. Rekomandimi: Bashkia Klos të arkëtojë vlerën 184,000 lekë pa TVSH nga OE “E” 

Sh.P.K për punime të pakryera në kontratën me nr. 920 prot., datë 12.04.2021 me objekt 

“Ndërtim KUZ në fshatin Kurdari (Hurdhë)” Bashkia Klos. 

Deri me datë 30.04.2023 

 

C. 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: Bashkia Klos nuk ka marrë masa të plota për arkëtimin e detyrimeve 

nga taksapaguesit e kategorisë familjar dhe privat dhe për këtë arsye janë krijuar debitorë, 

vlera progresive e detyrimit të së cilëve në datën 31.12.2021 është 56,874,723 lekë, e ardhur 
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e munguara në buxhetin e Bashkisë Klos, prej së cilës vlera 14,093,722 lekë është krijuar 

vetëm gjatë vitit 2021. 

Vlera e mësipërme progresive përbëhet nga: 

Detyrimet nga taksat dhe tarifat familjare në shumën 24,148,970 lekë; 

Detyrimet nga taksat dhe tarifat e bizneseve në shumën 32,725,753 lekë për 274 biznese; 

Veprimet e mësipërme janë në kundërshtim 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 pikën 2 faqe 28-43 të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

1.1. Rekomandimi: 

Sektori i të Ardhurave, Pronave Publike, Lejeve dhe Licencave në Bashkinë Klos, të marrë 

masa për nxjerrjen e njoftimit të vlerësimit tatimor për debitorët, duke ndjekur të gjitha rrugët 

për arkëtimin e detyrimeve për taksat dhe tarifat vendore në fund të vitit 2021 në vlerën: 

- 32,725,753 lekë për 274 biznese; 

- 24,148,970 lekë nga taksat dhe tarifat vendore për familjet; 

a-T’u dërgohen bankave të nivelit të dytë urdhër bllokimet e llogarive bankare. 

b-Të dërgohet në Drejtorinë Rajonale të Transportit, kërkesa për vendosjen e barrës 

siguruese (për mjetet) dhe në ASHK (për pasuritë e paluajtshme).  

c-Në funksion të mbledhjes së detyrimit të papaguar, Sektori i të Ardhurave, Pronave 

Publike, Lejeve dhe Licencave në Bashkinë Klos, të angazhohet për të verifikuar dhe 

monitoruar në vend aktivitetin tregtar të tatim paguesit, me qëllim konfiskimin në fund të çdo 

dite të një shume jo më pak se 50 % të qarkullimit të realizuar.  

d- Nëse edhe pas njoftimeve zyrtare subjektet, nuk pranojnë të paguajnë detyrimet, nga ana e 

Sektori i të Ardhurave, Pronave Publike, Lejeve dhe Licencave, të merren masa 

administrative apo sekuestro dhe pas marrjes së këtyre masave të bëhet kallëzim penal.  

e- Sektori i të Ardhurave, Pronave Publike, Lejeve dhe Licencave në Bashkinë Klos të 

bashkërendojë punën me QKB, për mos kalimin e subjekteve debitorë me status pasiv ose 

mbyllje dhe lejimin e tyre në debitorë të keq. 

f- Në regjistrat e debitorëve, të evidentohen vlera e detyrimit të pa arkëtuar, statusi i tyre dhe 

hapat e ndërmarra për çdo subjekt në zbatim të ligjit për arkëtimin e debitorëve. 

 

Menjëherë dhe në vijimësi 

 

2. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i dokumentacionit mbi kontratat e qirave për taksën e 

tokës bujqësore, rezulton se nuk është paguar vlera 1,477,640 lekë, vlere e cila përbën të 

ardhura të munguara në buxhetin e bashkisë. Ky veprim në kundërshtim me:  

Kodi Civil i Republikës së Shqipërisë, nenet 826-840. 

Ligji nr. 139/2015 “Për Vetëqeverisjen Vendore, neni 36. 

V.K.M 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”, i ndryshuar. 

V.K.M nr. 391 datë 21.06.20006, i ndryshuar me VKM nr. 1064, datë 22.12.2010 “Për 

përcaktimin e tarifave në sektorin e pyjeve dhe të kullotave”. 

V.K.B nr. 80, datë 24/12/2020 “Për miratimin e paketës fiskale, taksave dhe tarifave vendore 

për vitin 2021 në Bashkinë Klos” konfirmuar në Prefekturë me nr. 37/1Prot., datë 

11.01.2021. (Më hollësisht trajtuar në pikën 2 faqe 28-43 të Raportit Përfundimtar të 

Auditimit). 

2.1. Rekomandimi: Sektori i të Ardhurave, Pronave Publike, Lejeve dhe Licencave të 

marrin masa dhe të ndjekin të gjithë hapat ligjorë për arkëtimin e vlerës 1,477,640 lekë nga 

qiramarrësit që nuk kanë paguar detyrimet për tokën e marrë me qira. 
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                                                                                                   Menjëherë dhe në vijimësi 

3. Gjetje nga auditimi: Bashkia Klos ka pajisur me autorizim/licencë subjektet që ushtrojnë 

aktivitet për shitjen e lëndëve djegëse me pakicë. Subjektet që tregtojnë lëndë djegëse në 

territorin e Bashkisë Klos pa autorizim, rezultojnë të krijojnë efekt financiar me vlerë totale 

272,777 lekë e ardhur e munguar në buxhetin e Bashkisë Klos. Ky veprim është në 

kundërshtim me Ligjin nr. 8450, datë 24.02.1999 “Për përpunimin, transportimin dhe 

tregtimin e naftës, të gazit dhe nënprodukteve të tyre”, i ndryshuar me ligjin nr. 71/2014 “Për 

disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 8450, datë 24.2.1999, “Për përpunimin, transportimin 

dhe tregtimin e naftës, gazit dhe nënprodukteve të tyre”, të ndryshuar, neni 4, neni 15, neni 

20. VKM nr. 970, datë 02.12.2015, “Për përcaktimin e procedurave dhe të kushteve për 

dhënien e licencave për tregtimin e naftës bruto dhe nënprodukteve të saj”, kreu II, pika 3. 

(Më hollësisht trajtuar në pikën 2 faqe 28-43 të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

3.1. Rekomandimi: 

Sektori i të Ardhurave, Pronave Publike, Lejeve dhe Licencave të marrë masa që subjektet 

“A.z - D”, “S. Co.” Sh.P.K, dhe “M - O”, të paguajnë detyrimet ndaj Bashkisë Klos me vlerë 

vjetore 272,777 lekë secili. 

Qershor 30.06.2023 

4. Gjetje nga auditimi: Nga Inspektorati i Mbrojtjes së Territorit Vendor Bashkia Klos për 

vitin 2021 janë vendosur 4 gjoba (z. Y. T., z. L. D., z. L. K. dhe z. F. K.) për ndërtime të 

kundraligjshme në vlerën 3,100,000 lekë, vlerë e cila nuk është arkëtuar, veprime në 

kundërshtim me Ligjin nr. 9780, datë 06.07.2007 “Për Inspektimin dhe Mbrojtjen e Territorit 

nga Ndërtimet e Kundërligjshme” i ndryshuar, neni 5, Ligji nr. 10279, datë 20.5.2010 “Për 

kundërvajtjet administrative”, neni 9, neni 22. (Më hollësisht trajtuar në pikën 2 faqe 28-43 

të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

4.1. Rekomandimi: Sektori i të Ardhurave, Pronave Publike, Lejeve dhe Licencave në 

bashkëpunim me Drejtorinë Juridike të ndjekin me përpikmëri procedurat gjyqësore që kanë 

ndërmarrë kundër kundërvajtësve që nuk kanë paguar në mënyrë vullnetare gjobat e 

vendosura nga IMTV për vlerën totale 3,100,000 lekë. Gjithashtu, IMTV të ndjekë me 

vëmendje të gjitha rastet që nuk e paguajnë gjobën brenda afatit duke i dërguar menjëherë në 

gjykatë për të nxjerrë titullin ekzekutiv si dhe të llogarisë kamatëvonesën përkatëse referuar 

kuadrit ligjor në fuqi. 

Menjëherë dhe në vijimësi 

 

D. MASA DISIPLINORE. 

D. 1. Për punonjësit të cilët janë pjesë e Shërbimit Civil: 
Mbështetur në nenin 15 “Të drejtat dhe detyrat e KLSH-së”, shkronja (c), të ligjit nr. 

154/2014, datë 27.11.2014 “Për Organizimin dhe Funksionimin e Kontrollit të Lartë të 

Shtetit”, nenin 58 “Llojet e masave disiplinore”, të ligjit nr. 152/2013, datë 30.05.2013 “Për 

nëpunësin civil” i ndryshuar, në V.K.M-në nr. 115, datë 05.03.2014 “Për përcaktimin e 

procedurës disiplinore dhe të rregullave për krijimin, përbërjen e vendimmarrjen në 

komisionin disiplinor në shërbimin civil”, i rekomandojmë Kryetarit të Bashkisë Klos, që 

për shkeljet e paraqitura në Raportin Përfundimtar të Auditimit, bazuar në performancën dhe 

llojin e shkeljeve, të vlerësojë shkallën e përgjegjësisë për çdo punonjës të atakuar dhe të 

fillojë procedurat për dhënien e masave disiplinore përkatëse, si më poshtë: 
 

1. Z. F. M., me detyrë Sekretar i Përgjithshëm, për problemet e konstatuara në lidhje me 

kualifikimin e Operatorëve Ekonomikë në mospërputhje me kërkesat e vendosura në 

DST, në tre procedura; 

2. Z. A. Gj., me detyrë N/Kryetar i Bashkisë Klos, për problemet e konstatuara në lidhje 

me kualifikimin e Operatorëve Ekonomikë në mospërputhje me kërkesat e vendosura 

në DST, në tre procedura; 
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3. Znj. F. K., me detyrë Përgjegjëse e Sektorit të Ardhurave, për problemet e 

konstatuara në lidhje me realizimin e ulët të të ardhurave në buxhetin e bashkisë; 

4. Z. A. G., me detyrë Specialist i Çështjeve Juridike, për problemet e konstatuara në 

lidhje me vendosjen e kritereve në disa procedura prokurimi jo në përputhje me 

natyrën e kontratës. 

D. 2. Për punonjësit që marrëdhëniet e punës rregullohen me Kodin e Punës apo me 

status të parashikuar në ligje të veçanta: 
Mbështetur në nenin 15 “Të drejtat dhe detyrat e KLSH-së”, shkronja (c), të ligjit nr. 

154/2014, datë 27.11.2014 “Për Organizimin dhe Funksionimin e Kontrollit të Lartë të 

Shtetit”, në Kodin e Punës në Republikën e Shqipërisë, neni 37 “Masa Disiplinore”, të 

kontratës individuale të punës, i rekomandojmë Kryetarit të Bashkisë Klos, që për shkeljet 

e paraqitura në Raportin Përfundimtar të Auditimit, bazuar në performancën dhe llojin e 

shkeljeve, të vlerësojë shkallën e përgjegjësisë për çdo punonjës të atakuar dhe të fillojë 

procedurat për dhënien e masave disiplinore përkatëse, si më poshtë: 
 

1. Znj. A. M., me detyrë Përgjegjës i Sektorit të Planifikimit dhe Ndjekjes Investimeve, 

për problemet e konstatuara në lidhje me vendosjen e kritereve në disa procedura 

prokurimi jo në përputhje me natyrën e kontratës në dy procedura prokurimi. 

2. Z. F. R., me detyrë Specialist Finance, për problemet e konstatuara në lidhje me 

vendosjen e kritereve në disa procedura prokurimi jo në përputhje me natyrën e 

kontratës. 

D. 3. Për punonjësit e larguar: 
Për ish punonjësit e mëposhtëm nuk rekomandojmë masa disiplinore edhe sepse shkeljet e 

natyrës administrative të konstatuara, pavarësisht se ekzistojnë nuk mund të ezaurohen si të 

tilla, pasi personat e përmendur nuk janë në marrëdhënie pune me këtë institucion dhe nuk ka 

adresim institucional për dhënien dhe zbatimin e tyre. 
 

1. Znj. E. M., me detyrë ish-Specialist i Burimeve Njerëzore, për problemet e 

konstatuara në lidhje me kualifikimin e Operatorëve Ekonomikë në mospërputhje me 

kërkesat e vendosura në DST, në tre procedura prokurimi (larguar nga puna me datë 

18.10.2021); 

2. Znj. D. M., me detyrë ish-Kryeinspektor i IMTV, për problemet e konstatuara në 

lidhje me kualifikimin e Operatorëve Ekonomikë në mospërputhje me kërkesat e 

vendosura në DST, në tre procedura prokurimi (larguar nga puna me datë 

19.07.2021); 

3. Z. M. V., me detyrë ish-Inspektor IMTV, për problemet e konstatuara në lidhje me 

kualifikimin e Operatorëve Ekonomikë në mospërputhje me kërkesat e vendosura në 

DST, në tre procedura prokurimi (larguar nga puna me datë 14.10.2021); 

4. Z. K. D., me detyrë ish-Inspektor IMTV, për problemet e konstatuara në lidhje me 

kualifikimin e Operatorëve Ekonomikë në mospërputhje me kërkesat e vendosura në 

DST, në tre procedura prokurimi (larguar nga puna me datë 13.07.2021). 

 

Shënim: Të gjithë punonjësit që atakohen në këtë projekt raport auditimi duhet t’u bëhet 

prezent mangësitë dhe problemet për të cilat mbajnë përgjegjësi, mundësisht t’u jepen 

fotokopje të dokumentacionit që ka lidhje me ta, në mënyrë që të njihen dhe të bëjnë 

komentet dhe shpjegimet përkatëse, nëse kanë. 

 

Për sa më sipër paraqitet ky Raport Auditimi. 

 

                                  KONTROLLI I LARTË I SHTETIT 

 


