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I. PËRMBLEDHJE EKZEKUTIVE 

1. Përshkrim i shkurtër i Projektit të Auditimit 

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

Kontrollit të Lartë të Shtetit”, dhe në zbatim të Programit të Auditimit nr. 1114/1 prot., datë 

01.11.2021, ndryshuar me shkresën nr. 1114/2 prot., datë 25.11.2021, miratuar nga Kryetari i 

KLSH-së, nga data 01.11.2021 deri në datë 17.12.2021, në subjektin Bashkia Rrogozhinë u 

krye auditimi Financiar për periudhën 01.01.2020 – 31.12.2020. 

Auditimi mbuloi çështjet kryesore të veprimtarisë së Bashkisë Rrogozhinë si: planifikimi dhe 

zbatimi i buxhetit, vlerësimi i pasqyrave financiare, shpërndarja e fondeve të rindërtimit, të 

ardhurat, si dhe zbatimi i rekomandimeve të lëna në auditimin e mëparshëm. 

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

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

evidencat e grumbulluara gjatë kryerjes së auditimit në terren sipas çështjeve përkatëse. 

Në përfundim të punës audituese në terren, grupi i auditimit ka mbajtur dhe protokolluar në 

Bashkinë Rrogozhinë 5 akt konstatime. Mbi akt konstatimet e mbajtura nga grupi i auditimit, 

Bashkia Rrogozhinë ka dërguar konfirmimin e marrjes dhe njohjes me përmbajtjen e tyre me 

nr.4935/3 – 4935/7 prot., datë 31.01.2021 dhe nuk janë paraqitur observacione përkatëse nga 

Bashkia Rrogozhinë, mungesa e të cilave ka lejuar grupin e auditimit vazhdimin e procedurës 

për hartimin e raportit të auditimit sipas çështjeve përkatëse. 

 

2. Përshkrim i gjetjeve kryesore dhe rekomandimeve 
 

Nr. 

 

Përmbledhje e gjetjes 

 

Rëndësia 

 

Rekomandimi 

1 Drejtoria e politikave urbane i ka paraqitur më datë 11.11.2019, nr. 

4870 prot. një relacion Këshillit Bashkiak Rrogozhinë “Për 

miratimin e tarifave të vendosura nga zyra e Drejtorisë së 

Politikave Urbane për shërbimet që do kryej ndaj qytetarëve. 

Tarifat për Akt- Kontrollet në faza të ndryshme të ndërtimit të 

objekteve të ushtruara nga personeli i Zyrës së Drejtorisë së 

Politikave Urbane. Në bazë të VKM nr. 408, datë 13.05.2015 të 

Rregullores së Zhvillimit të Territorit, neni 27/1 për Mbikëqyrjen 

e Punimeve, mbahen Akte Kontrolli kundrejt pagesave nga pika a 

në f: ngritje kantieri+ muri rrethues, piketim objekti, përfundim i 

themeleve 0.00, përfundim i karabinasë, përfundim i fasadave dhe 

rifiniturave+ sistemet e ndryshme si ngrohje, ftohje etj, përfundimi 

i sistemeve të jashtme, tarifat sipas llojit: për banesa, për biznes, 

për pallatet+ bregdet. Si dhe tarifat për marrjen e certifikatës së 

përdorimit të objekteve sipas llojit të ndërtimit. Grupi auditues 

analizoj 6 dosje në të cilat kishte mungesa të arkëtimeve të fazave 

të ndryshme nga pika a në f, dëm ekonomik në vlerën 66,401 lekë 

dhe të ardhura të munguara në vlerën 381,400 lekë mungesë 

arkëtimi për certifikatën e përdorimit. 

E lartë Bashkia Rrogozhinë të marrë masa në 

vijimësi për ndjekjen e fazave të përcaktuara: 

ngritje kantieri+ muri rrethues, piketim 

objekti, përfundim i themeleve 0.00, 

përfundim i karabinasë, përfundim i fasadave 

dhe rifiniturave+ sistemet e ndryshme si 

ngrohje, ftohje etj, përfundimi i sistemeve të 

jashtme, tarifat sipas llojit: për banesa, për 

biznes, për pallatet+ bregdet, tarifat për 

marrjen e certifikatës së përdorimit të 

objekteve sipas llojit të ndërtimit. Nga ana e 

Titullarit të Njësisë Publike (Bashkia 

Rrogozhinë), të merren masa duke ndjekur të 

gjitha procedurat e nevojshme, me qëllim 

arkëtimin për shpërblimin e dëmit, si dhe nga 

Nëpunësi Zbatues të ndiqet procesi me qëllim 

shpërblimin e dëmit në vlerën 66,401 lekë. 

2 Deri më 31.12.2019 debitorët familjarë arrijnë në vlerën 

38,929,763 lekë dhe për vitin 2020 në vlerën 21,569,034 lekë, në 

total 60,498,797 lekë. Vlera 8,655,236 lekë është arkëtuar në 

Bashkinë Rrogozhinë. Debitorët familjarë për taksat dhe tarifat 

vendore në Bashkinë Rrogozhinë deri më 31.12.2020 arrijnë në 

total 51,843,561 lekë të cilat janë të ardhura të munguara në 

buxhetin e Bashkisë Rrogozhinë. Mbi këto vlera nuk janë llogaritur 

kamatë vonesa. 

Në Bashkinë Rrogozhinë ka 188 biznese të vogla dhe 34 biznese të 

mëdha debitorë. Gjobat e pa llogaritura nga Drejtoria e Taksave 

dhe Tarifave Vendore për taksat dhe tarifat vendore dhe të 

papaguara nga subjektet shkojnë në vlerën 1,617,137 lekë, vlerë e 

E lartë Të dërgohet në ASHK (për pasuritë e 

paluajtshme) kërkesa për vendosjen e barrës 

siguruese, bazuar në nenin 91, të Ligjit nr. 

9920, datë 19.05.2008 “Për procedurat 

tatimore në RSH.” Në rast se bizneset private 

edhe pas njoftimeve zyrtare dhe dërgimit të 

urdhër bllokimeve në bankë nuk kryejnë 

pagesën e detyrimeve, pasi të merren masat 

administrative apo sekuestro, të bëhet 

kallëzim penal, bazuar në Kodin Penal të 

RSH, miratuar me Ligjin nr. 7895, datë 

27.1.1995 me ndryshimet e mëvonshme, neni 

181 “Mospagimi i taksave dhe tatimeve”. 
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cila përbën detyrim tatimor dhe mungesë të ardhurash për buxhetin 

e Bashkisë Rrogozhinë.  

Në total vlera e Debitorëve nga bizneset më datë 31.12.2020 

paraqitet 25,745,738 lekë+ 1,617,138 lekë gjoba për mospagim në 

afat të detyrimit tatimor arrin në total vlerën 27,362,875 lekë, e cila 

përbëhet nga taksat dhe tarifat vendore të papaguara nga bizneset 

dhe që përbën borxh tatimor dhe mungesë të ardhurash për 

buxhetin e Bashkisë Rrogozhinë. 

Sektori i të ardhurave të njoftojë nëpërmjet 

postës familjarët të cilët nuk kanë paguar 

detyrimet për taksat dhe tarifat vendore. 

Drejtoria e Taksave dhe Tarifave vendore në 

Bashkinë Rrogozhinë të marrë të gjitha masat 

me qëllim arkëtimin e detyrimeve të 

prapambetura në vlerën totale 79,206,436 

lekë. 

3 Taksa e tokës bujqësore në vitin 2020 është realizuar në masën 

58.27 %, e ardhur për Bashkinë Rrogozhinë. Njësia administrative 

Gosë dhe Kryevidh shfaqet më problematike për sa i përket 

detyrimeve të prapambetura respektivisht në vlerat 39,724,695 lekë 

dhe 30,607,993 lekë. Në total vlera e Debitorëve nga taksa e tokës 

më datë 31.12.2020 paraqitet 104,015,431 lekë, e cila përbën borxh 

tatimor dhe mungesë të ardhurash për buxhetin e Bashkisë 

Rrogozhinë. 

E lartë Sektori i të ardhurave të njoftojë nëpërmjet 

postës familjarët të cilët nuk kanë paguar 

detyrimet për taksën e tokës. Bashkia 

Rrogozhinë duhet të marrë masa për 

evidentimin e të gjithë personave të pajisur 

me certifikatë pronësie të ndarjes së tokës 

bujqësore, sipas të dhënave të sektorit të 

bujqësisë, për planifikimin e të ardhurave nga 

taksa e tokës bujqësore si dhe vjelja e debisë 

në shumën prej 104,015,431 lekë, si e ardhur 

e munguar në buxhetin e Bashkisë 

Rrogozhinë. 

4 Taksa e ndikimit në infrastrukturë është aplikuar bazuar në 

Udhëzimin nr. 3, datë 28.12.2016 Për miratimin e kostos mesatare 

të ndërtimit të banesave nga Enti Kombëtar i Banesave, për çmimin 

e kostos së ndërtimit për m2 për Bashkinë Rrogozhinë. Llogaritja 

e vlerës kryhet (Sip. Objektit* 32,105 * 0.5 %). Grupi auditues 

kërkoj nga Drejtoria e Planifikimit regjistrin e plotë por kjo drejtori 

nuk e disponon. Drejtoria e Planifikimit dhe zhvillimit të territorit 

nuk ka asnjë data bazë ku të ketë të përcaktuar (emër, mbiemër, 

sipërfaqen e ndërtimit, funksionin e banimit/ ekonomik- verifikim 

nëse për të dyja ka të njëjtin nivel takse, detyrimin), përveç se listën 

e qytetarëve të cilët e kanë paguar detyrimin e tyre me shumën e 

paguar sipas viteve. Në vijim grupi auditues i kërkoj Bashkisë 

Rrogozhinë ti dërgonte shkresë Agjencisë Shtetërore të Kadastrës 

dhe Drejtorisë Vendore Kavajë në lidhje me numrin e qytetarëve të 

cilëve ju është miratuar leja e legalizimit për periudhën 2015- 2020. 

Shkresa është nisur në datën 12.11.2021, me nr. 5333 prot. dhe në 

datë 13.11.2021, me nr. 4933/2 prot.  ka patur përgjigje nga 

A.SH.K, Drejtoria Vendore Kavajë. Në total për periudhën 2015- 

2020 i është miratuar leja e legalizimit 908 subjekteve në vlerën 

32,835,411.22 lekë, nga të cilat 406 subjekte kanë paguar në vlerën 

17,231,574. Diferenca e papaguar për periudhën 2015- 2020 është 

vlera 15,603,837 lekë për 502 subjekte, të ardhura të munguara për 

Bashkinë Rrogozhinë. Theksojmë se 68 subjekteve nuk i është 

përcaktuar sipërfaqja dhe si pasojë e kësaj grupi auditues nuk e ka 

llogaritur taksën e ndikimit në infrastrukturë për këto 68 subjekte. 

Bashkia Rrogozhinë nuk i ka njoftuar qytetarët të cilët nuk kanë 

kryer ende pagesën e taksës së ndikimit në infrastrukturë. 

E lartë Drejtoria e Urbanistikës të bashkëpunoj me 

institucionet përgjegjëse që ta ketë data bazën 

e plotë për sa i përket aplikuesve dhe të 

dhënave të tyre. 

Drejtoria e Urbanistikës të marr masa 

administrative e ligjore për arkëtimin e taksës 

së ndikimit në infrastrukturë për vlerën 

15,603,837 lekë. Gjithashtu, nga strukturat e 

Bashkisë Rrogozhinë të bashkëpunohet me 

Agjencinë Shtetërore të Kadastrës (ASHK) 

dhe ALUIZNI, për bllokimin e veprimeve në 

dhënien e certifikatës së pronësisë deri në 

kryerjen e pagesave të taksës së ndikimit në 

infrastrukturë. Bashkia Rrogozhinë të 

njoftojë qytetarët të cilët nuk kanë kryer ende 

pagesën e taksës së ndikimit në 

infrastrukturë. 

5 Në Bashkinë operojnë 13 subjekte nga të cilat 2 prej tyre tregtojnë 

gaz të lëngshëm dhe 11 prej tyre tregtojnë naftë- benzinë- gaz. Dy 

subjekte të tjera, K.O dhe K.O sipas verifikimeve të kryera nga 

bashkia Rrogozhinë e kanë mbyllur aktivitetin e tyre por që 

qëndrojnë aktiv në QKB. Gjobat nuk janë llogaritur nga drejtoria 

dhe nuk janë përcaktuar si gjobë në Paketën Fiskale të vitit 2020. 

Për vitin 2020 janë llogaritur gjobat dhe detyrimet nga grupi 

auditues duke qenë se verifikimi në terren nga bashkia për këto 2 

subjekte që rezultojnë që nga viti 2017 debitor është kryer më 

02.06.2020, në kundërshtim me VKM nr. 970, datë 2.12.2015, për 

“Përcaktimin e procedurave dhe të kushteve për dhënien e 

licencave për tregtimin e naftës bruto dhe nënprodukteve të saj”, 

pika 14 dhe në kundërshtim me VKM nr. 344, datë 19.4.2017, “Për 

E lartë Drejtoria e Shërbimeve të marrë masa në 

mbledhjen e detyrimeve në vlerën 10,920,000 

lekë, e ardhur e munguar për Bashkinë 

Rrogozhinë si dhe ti mbaj këto subjekte në 

dosje të veçanta ku të bashkëlidh 

dokumentacionin e subjektit së bashku me 

mandatet e arkëtimit dhe të krijoj regjistër të 

posaçëm. 
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disa ndryshime dhe shtesa në VKM nr. 970, datë 2.12.2015, “Për 

përcaktimin e procedurave dhe të kushteve për dhënien e licencave 

për tregtimin e naftës bruto dhe nënprodukteve të saj”, pika 9. Të 

ardhurat e munguara arrijnë në vlerën 10,920,000 lekë nga të cilat 

120,000 lekë janë llogaritje të gjobave nga grupi auditues. Bashkia 

Rrogozhinë nuk ka aplikuar gjoba për vazhdimin e aktivitetit pa 

marrë licencën.   

Grupi auditues përzgjodhi disa nga dosjet tek të cilat konstatoj se 

drejtoria nuk i ka mbajtur këto subjekte në dosje të veçanta ku të 

ishte i bashkëlidhur dokumentacioni i subjektit së bashku me 

mandatet e arkëtimit. Bashkia Rrogozhinë e ka llogaritur tarifën e 

dhënies së licencës për stacionet e shitjes së karburanteve, gazit të 

lëngshëm të naftës, për automjetet dhe vajrave lubrifikantë në 

vlerën 200,000 lekë në vit dhe në kundërshtim me VKM nr.970, 

datë 2.12.2015, për “Përcaktimin e procedurave dhe të kushteve për 

dhënien e licencave për tregtimin e naftës bruto dhe nënprodukteve 

të saj” si dhe Paketës Fiskale 2020 ku janë të përcaktuara tarifat 5 

vjeçare. Paketa fiskale po ashtu nuk ka të specifikuar nivelin e 

gjobës për shkelje në rastet ku vazhdon aktiviteti pa pajisur me 

licencë. 

6 Me Bashkinë Rrogozhinë janë lidhur kontrata me 21 subjekte për 

“Dhënie të fondit pyjor kombëtar në zonën pyjore Spille”, nga të 

cilët 18 subjekte për një periudhë 10 vjeçare, 1 subjekt 5 vjeçar dhe 

2 subjekte për një periudhë 25 vjeçare. Në bazë të rekomandimeve 

të lëna nga KLSH- ja më 28.03.2018, nr. 1293 prot. Bashkia 

Rrogozhinë  i ka nisur “Njoftim për shlyerjen e detyrimeve” 10 

subjekteve të cilët nuk kanë paguar në afatin kohor deri më 

20.04.2018, nga të cilët vetëm një subjekt është paraqitur për 

kryerjen e pagesës. Nga 22 kontrata të lidhura përgjatë viteve nga 

viti 2001 e në vazhdim, vetëm 11 subjekte  vazhdojnë të kryejnë 

pagesën vjetore dhe të kenë kontratën me Bashkinë Rrogozhinë. 

Nga sipërfaqja totale 17314 ha në 6759 ha në total. Për këto 

kontrata të lidhura rezultojnë 2 debitorë të cilët nuk kanë paguar 

vlerën e prapambetur 214,158 lekë dhe në vitin 2020 debitor në 

vlerën 125,104 lekë. Në total vlera 339,262 lekë, të ardhura të 

munguara për Bashkinë Rrogozhinë. 

E lartë Bashkia Rrogozhinë të marrë masa për 

ndjekjen dhe për mbledhjen e detyrimit në 

vlerën 339,262 lekë, të ardhura të munguara 

në Bashkinë Rrogozhinë. 

7 Drejtoria e politikave urbane i ka paraqitur më datë 11.11.2019, nr. 

4870 prot. një relacion Këshillit Bashkiak Rrogozhinë “Për 

miratimin e tarifave të vendosura nga zyra e Drejtorisë së 

Politikave Urbane për shërbimet që do kryej ndaj qytetarëve. 

Tarifat për Akt- Kontrollet në faza të ndryshme të ndërtimit të 

objekteve të ushtruara nga personeli i Zyrës së Drejtorisë së 

Politikave Urbane. Në bazë të VKM nr. 408, datë 13.05.2015 të 

Rregullores së Zhvillimit të Territorit, neni 27/1 për Mbikëqyrjen 

e Punimeve, mbahen Akte Kontrolli kundrejt pagesave nga pika a 

në f: ngritje kantieri+ muri rrethues, piketim objekti, përfundim i 

themeleve 0.00, përfundim i karabinasë, përfundim i fasadave dhe 

rifiniturave+ sistemet e ndryshme si ngrohje, ftohje etj, përfundimi 

i sistemeve të jashtme, tarifat sipas llojit: për banesa, për biznes, 

për pallatet+ bregdet. Si dhe tarifat për marrjen e certifikatës së 

përdorimit të objekteve sipas llojit të ndërtimit. Grupi auditues 

analizoj 6 dosje në të cilat kishte mungesa të arkëtimeve të fazave 

të ndryshme nga pika a në f, dëm ekonomik në vlerën 66,401 lekë 

dhe të ardhura të munguara në vlerën 381,400 lekë mungesë 

arkëtimi për certifikatën e përdorimit. 

E lartë Bashkia Rrogozhinë të marrë masa për 

zbatimin me përpikmëri të ndjekjes së fazave: 

ngritje kantieri+ muri rrethues, piketim 

objekti, përfundim i themeleve 0.00, 

përfundim i karabinasë, përfundim i fasadave 

dhe rifiniturave+ sistemet e ndryshme si 

ngrohje, ftohje etj, përfundimi i sistemeve të 

jashtme, tarifat sipas llojit: për banesa, për 

biznes, për pallatet+ bredget, tarifat për 

marrjen e certifikatës së përdorimit të 

objekteve sipas llojit të ndërtimit dhe për 

mbledhjen e detyrimit duke ju referuar 

tarifave të vendosura nga zyra e Drejtorisë së 

Politikave Urbane, bazuar në VKM nr. 408, 

datë 13.05.2015 2015 të Rregullores së 

Zhvillimit të Territorit në vlerën 381,400 

lekë. 

8 Nga të dhënat e pasqyrave të realizimit të të ardhurave, konstatohet 

se për vitin 2020, është planifikuar si e ardhur vlera 276,445,900 

lekë dhe është realizuar në vlerën 111,719,008.62 lekë, të ardhurat 

paraqiten të realizuara ndaj planit fillestar në masën 40.41 % ose -

164,726,891 lekë. Planifikimi i të ardhurave nuk është bërë saktë 

E lartë Kryetari i Bashkisë Rrogozhinë, duhet të 

marrë masa të menjëhershme, për 

koordinimin e punës midis drejtorive, 

sektorëve dhe bashkëpunimin me strukturat e 

tjera në mënyrë që planifikimi të kryhet 
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pasi ka zëra të ardhurash të cilat kanë tejkalim, si në rastin e taksës 

së ndikimit në infrastrukturë, taksë regjistrimi automjeti, taksë 

gjelbërim biznesi, qira nga ndërtesat. Ka disa taksa të tjera me 

realizim shumë të ulët si taksa e kalimit të pronësisë, taksë e 

përkohshme, tarifë parkimi, taksë reklame. Nga auditimi është 

evidentuar realizim i ulët i të ardhurave nga ana e Bashkisë 

Rrogozhinë, gjë e cila flet për punën e pamjaftueshme të kësaj 

administrate në planifikimin e të ardhurave dhe më kryesorja në 

arkëtimin e tyre. 

bazuar të ardhurave që priten të arkëtohet për 

vitit konkret dhe jo duke u bazuar në vitet 

paraardhëse ose duke e fryrë këtë vlerë e cila 

në përfundim nuk do të ketë asnjë përfitim për 

Bashkinë Rrogozhinë. 

9 Llogaria 520 ”Disponibiliteti në thesar” nuk paraqet gjendjen e 

saktë në bilanc. Kjo vlerë duhet të jetë 67,894,200 lekë. Pasqyrat 

Financiare të vitit 2020 të Bashkinsë Rrogozhinë, Llogaritë e klasës 

5, nuk kanë funksionuar duke u debituar për shtesat në kredi të 

llogarive përkatëse për të ardhurat dhe grante të ndryshme, si dhe 

duke u kredituar për pakësimet në debi të llogarive përkatëse të 

klasës 4. 

E lartë Titullari i Bashkisë Rrogozhinë dhe Nëpunësi 

Zbatues të marrin masa për sistemimin e 

llogarisë 520 “Disponibiliteti në thesar” për 

vlerën 67,894,200 lekë. 

10 Në Pasqyrat Financiare të vitit 2020 është nënvlerësuar Llogaria 

468 “Debitorë të ndryshëm” dhe Llogaria e 70 “ Të ardhurat nga 

taksat dhe tatime” duke mos e njohur të ardhurën për vitin 2019 në 

vlerën 41,217,566 lekë dhe për vitin 2020 në vlerën 44,375,475 

lekë. 

E lartë Nëpunësi Zbatues të marrin masa për 

sistemimin e llogarisë 468 “Debitorë të 

ndryshëm” duke e njohur të ardhurën për 

vitin 2019 në vlerën 41,217,566 lekë dhe për 

vitin 2020 në vlerën 44,375,475 lekë. 

11 Sipas Pasqyrës së Pozicionit Financiar të Bashkisë Rrogozhinë, në 

fund të vitit 2020 llogaria 466 Kreditore për mjete nën ruajtje 

paraqitet në vlerën 40,629,939 lekë dhe përfaqëson vlerën e 

garancisë së kontratave në masën 5%, ose shumën 40,629,939 

lekë.Kjo nuk shumë është e njëjtë me tepricën për të cilën ne kemi 

bërë rakordimin e llogarisë 520 “Disponibiliteti në thesar” e cila 

është 67,894,200 lekë 

E lartë Nga Bashkia Rrogozhinë, nëpërmjet 

Drejtorisë së Financës dhe Buxhetit, të bëhen 

sistemimet në kontabilitet të llogarisë 466 

“Kreditore për mjete nën ruajtje” duke 

ndjekur rakordimet me llogarisë 520 

“Disponibiliteti në thesar” e cila është 

67,894,200 lekë. 

12  E lartë  

 

3. Konkluzioni i përgjithshëm dhe Opinioni i auditimit 

Konkluzion i përgjithshëm1:  

Në përfundim të auditimit financiar, të ushtruar në Bashkinë Rrogozhinë, për periudhën e 

veprimtarisë nga 01.01.2020 deri në 31.12.2020, në zbatim të Programit të Auditimit nr. 

1114/1, datë 01.11.2021, ndryshuar me Shkresën nr. 1114/2, datë 25.11.2021, nga Kryetari i 

KLSH-së, Grupi i auditimit ka arritur në konkluzionin se, subjekti i audituar në përgjithësi ka 

vepruar në përputhje me aktet ligjore dhe nënligjore, të cilat kanë shërbyer si kritere vlerësimi.  

- Nga auditimi dhe vlerësimi mbi funksionimin e sistemit të kontrollit të brendshëm 

konkludojmë se, përgjithësisht ka funksionuar sistemi i kontrollit të brendshëm, ka 

përmirësime në krahasim me periudhën e mëparshme të audituar nga KLSH, në lidhje me 

mjedisin e kontrollit ku ushtron veprimtarinë subjekti, si dhe ka kryer aktivitete kontrolli, 

për minimizimin e risqeve veçanërisht në menaxhimin e aktiveve. Ka nevojë për të 

evidentuar, monitoruar risqet e auditimit; për të hartuar gjurmë auditimi dhe krijuar hartën 

e proveseve për aktivitete kryesore të Bashkisë, si dhe për të rritur nivelin e transparencës; 

- Nga auditimi dhe vlerësimi, mbi zbatimin e rregullave për menaxhimin e fondeve të 

alokuara për rikuperimin e pasojave të tërmetit të vitit 2019 konkludojmë se, përgjithësisht 

janë zbatuar kriteret e vlerësimit, mangësitë e evidentuara rezultojnë të jenë materiale për 

nga konteksti cilësor. Mangësitë u evidentuan më së shumti në rregullshmërinë dhe 

saktësinë e dokumentacionit, që duhej të plotësohëj nga aplikantët, përfitues nga fondet e 

rindërtimit; 

                                                           
1 Manuali i Auditimit të Përputhshmërisë, Kapitulli VII, pika 7.3.1 Angazhimet e Raportimit të Drejtpërdrejtë/ [me siguri të arsyeshme]  
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- Nga auditimi dhe vlerësimi i nivelit të zabtimit të rekomandimeve të lëna nga auditimet e 

mëparshme, konkludojmë se, Bashkia Rrogozhinë paraqitet me nivel të ulët të 

zbatueshmërisë së rekomandimeve, pavarësisht se janë pranuar në masën 100 %. 

Opinioni i auditimit: 

a-Opinioni i auditimit mbi pasqyrat financiare: 

Për drejtimin e Bashkisë Rrogozhinë 

Grupi i auditimit auditoi pasqyrat financiare të Bashkisë Rrogozhinë, për vitin ushtrimor 2020, të 

cilat përfshijnë pasqyrat e pozicionit financiar, pasqyrat e performancës financiare, pasqyrat  e 

ndryshimeve të aktiveve, pasqyrat e fluksit të mjeteve monetare dhe pasqyrat e shënimeve 

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

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

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

financiare. 

Opinion i modifikuar2, kualifikuar3: 

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

auditimit, shprehim një opinion të kualifikuar  për llogaritë vjetore të subjektit Bashkia Rrogozhinë 

duke arritur në përfundimin se anomalitë apo rastet e mospërputhshmërisë, individualisht ose së 

bashku, janë materiale por jo të përhapura, në llogaritë vjetore të vitit 2020”.  

Baza për opinionin e modifikuar, kualifikuar: 

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

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

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

Bashkia Rrogozhinë, sipas kërkesave etike që janë të zbatueshme për auditimin e pasqyrave 

financiare dhe kemi përmbushur përgjegjësitë e tjera etike, në përputhje me këto kërkesa. Ne 

besojmë se, evidenca e auditimit që kemi siguruar, është e mjaftueshme dhe e përshtatshme për të 

marrë siguri të arsyeshme, si dhe për të bazuar dhënien e opinionit tonë. (ISA 700). 

Në planifikim ne kemi llogaritur vlerën e materialitetit, bazuar në ISSAI 1320 dhe ISSAI 1450, 

duke marrë parasysh riskun e lartë të auditimit, ndaj të cilit për të marrë një siguri të arsyeshme, 

audituesi duhet të tolerojë një normë më të ulët të gabimit material. Materialiteti i llogaritur nga 

audituesit e Kontrollit të Lartë të Shtetit bazuar në Manualin e Auditimit Financiar të KLSH-së për 

vitin e mbyllur më 31 Dhjetor 2020 është 24,359,085 lekë. Nga auditimi i pasqyrave financiare të 

vitit 2020, u evidentuan gabime materiale të cilat individualisht dhe si shumë, janë mbi nivelin e 

materialitetit të përcaktuar për vitin financiar të mbyllur në 2020 (materialiteti 24,359,085lekë), 

dhe ka gabime materiale jo të përhapura në llogaritë vjetore të subjektit, përveç rasteve të anomalive 

dhe mospërputhjeve individuale, fakt ky që përbën bazën e opinionit të modifikuar (ISA-705; 

ISSAI-1705). Për këto arsye kemi dhënë opinionin e modifikuar/kualifikuar, sipas shpjegimeve në 

paragrafin e mëposhtëm: 

Përshkrimi i rasteve:  

Rastet e mospërputhshmërisë në pasqyrat financiare të mbyllura në 31 Dhjetor 2020 paraqitet në si 

më poshtë: 

Janë rregjistruar në librat e kontabilitetit pa krijuar regjistrin e saktë të aktiveve të njësisë, si dhe pa 

u mbështetur në dokumentacion justifikues si ai i titullit të pronësisë këto llogari : 

-Llogaria 520 ”Disponibiliteti në thesar” duhet të jetë 67,894,200 lekë. 

-Llogaria 211 “Pyje, Plantacione” paraqitet e pandryshuar prej 1,596,452  lekë dhe në 2020 njëlloj 

si vitet e mëparshme. 

-Llogaria 468 “Debitorë të ndryshëm” dhe Llogaria e 70 “ Të ardhurat nga taksat dhe tatime” duke 

mos e njohur të ardhurën për vitin 2019 në vlerën 41,217,566 lekë dhe për vitin 2020 në vlerën 

44,375,475 lekë. 

                                                           
2 Opinion i modifikuar jepet në ato raste kur Pasqyrat Financiare përmbajnë gabime materiale, të cilat çojnë në ndryshim të rezultatit financiar, 

ose kur nga auditimi nuk sigurohet evidencë e mjaftueshme dhe e duhur financiare për të mbështetur dhënien e opinionin, por që në gjykimin 

profesional të audituesit mund të ketë gabime materiale të cilat sjellin ndryshim të rezultatit financiar. 
3 Sipas Manualit të Auditimit Financiar Vendimi nr. 64, dt. 22.06.2020, pika b: Opinionet e modifikuara.  faqja 142 dhe shembull faqja 154, 
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-Llogaria 4342 “Të tjera operacione me shtetin (debitor)”, në fund të vitit 2020 paraqitet në vlerën 

50,171,339 lekë. 

-Llogarisë 26 “Pjesëmarrje në kapitalin e vet” për vlerën 62.051.960 lekë 

Mbivlerësim i llogarisë 466 ’ Kreditore për mjete nën ruajtje’ për vlerën 67,894,200 lekë. 

Nënvlerësim i llogarisë 467 “ Kreditorë të ndryshëm’ për vlerën 68,713,115 lekë; 

Çështje të tjera: Mbi funksionimin e sistemit të kontrollit dhe auditit të brendshëm: 

Bashkinë Rrogozhinë, ka bërë përmirësime krahasuar me gjetjet e auditimit të mëparshëm, në lidhje 

me funksionimin e sistemi i kontrollit të brendshëm. Konkretisht; në përmirësimin të komponentit 

“Mjedisi i kontrollit”. Ka miratuar me VKB “Rregulloren e Brendshme të funksionimit”; Kodin 

Etik; Grupin e Menaxhimit Strategjik, ka përcaktuar NA dhe NZ, ka krijuar strukturë të Auditit të 

Brendshëm, ndërsa përsa i përket aktiviteteve të kontrollit, ka përmirësime në menaxhimin e 

aktiveve, ka hartuar regjistrin e aktiveve, ka nxjerrë urdhrat për inventarizimin e tyre, etj. U 

evidentuan mangësi në identifikimin dhe monitorimin e risqeve, në hartimin Strategjisë së riskut 

dhe regjistrit të risqeve, si dhe në hartimin e gjurmës së auditimit/hartës së proceseve, për aktivitetet 

kryesore të Bashkisë. Për këto arsye, bazuar në gjykimin profesional të audituesve, funksionimi i 

sistemit të kontrollit u vlerësua me nivel risku mesatar, gjë që u mor në konsideratë në përcaktimin 

e riskut të auditimit dhe përcaktimin e testeve analitike të kryera në këtë auditim.  

Përgjegjësitë e Drejtuesve të Bashkisë Rrogozhinë: 
Strukturat drejtuese të Bashkisë Rrogozhinë, 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 menaxhimin e fondeve të alokuara për 

rikuperimin e pasojave të trëmetit të 26 Nëntorit, 2019. Gjithashtu, strukturat drejtuese të Bashkisë 

Rrogozhinë janë përgjegjëse funksionimin e sistemit të kontrollit të brendshëm, hartimin e 

procedurave, aktiviteteve të kontrollit, gjurmës së auditimit dhe hartës së proceseve.  

Përgjegjësitë e Audituesve të KLSH mbi Auditimin: 
Objektivi i audituesit të jashtëm publik lidhet me garantimin e sigurisë së arsyeshme4, 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, gjithashtu aplikon edhe gjykimin dhe skepticizmin e tij profesional në punën audituese.  

Auditimi identifikon çështjet më të rëndësishme lidhur me zbatueshmërinë e kritereve të vlerësimit, 

kuadrin ligjor dhe rregullator nga ana e subjektit, me përjashtim të rasteve kur kuadri ligjor nuk 

lejon vënien në dispozicion të tyre për publikun ose në raste të rralla kur vetë ne vendosim që këto 

çështje nuk duhet të përfshihen në raport për shkak të pasojave negative që publikimi i tyre mund 

të sjellë në publikun e gjerë. 

 

II. HYRJA 
Mbështetur në Ligjin 154/2014, datë 27.11.2014 “Për Organizimin dhe Funksionimin e KLSH”, në 

zbatim të Projektit dhe Programit të Auditimit nr. 1114/1, datë 01.11.2021, ndryshuar me shkresën 

nr. 1114/2, datë 25.11.2021, miratuar nga Kryetari i KLSH, nga data 01.11.2021 deri në datë 

17.12.2021, në subjektin Bashkia Rrogozhinë për periudhën e veprimtarisë së subjektit nga data 

01.01.2020 deri ne 31.12.2020, u krye auditimi “Mbi auditimin financiar” nga Grupi i Auditimit 

me përbërje: 

 

1. M. B, Përgjegjës Grupi 

2. B. Z, Anëtare 

3. E. M, Anëtare 

 

                                                           
4 ISA 200-ISSAI 2200  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 për sa i takon gjetjeve të tij/saj. 
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Titulli: Auditim Financiar 

 

Marrësi: Bashkia Rrogozhinë  

 

1. Objektivat dhe qëllimi i auditimit 

Për auditimin financiar5 

Auditimi financiar është një vlerësim i pavarur i pasqyrave financiare, ku audituesi shpreh një 

opinion që jep siguri të arsyeshme (siguri të lartë, por jo siguri absolute), mbi vërtetësinë e 

pasqyrave financiare, referuar ISA 200 si më poshtë:  

- Objektivi i auditimit të pasqyrave financiare është t’i mundësojë audituesit që të shprehë 

një opinion nëse pasqyrat janë përgatitur në të gjitha aspektet materiale, në përputhje me 

kuadrin raportues financiar në fuqi. 

- Objektivi i audituesit është të ofrojë siguri të arsyeshme nëse pasqyrat si një e tërë nuk 

pëmbajnë anomali materiale, raste mashtrimi ose gabime, si edhe të raportojë mbi këto 

pasqyra përsa i takon gjetjeve të tij/saj.  

Ky auditim shtrihet për periudhën e veprimtarisë nga data 01.01.2020 deri në datë 31.12.2020, 

duke patur si fushë auditimi, planifikimin dhe zbatimin e planit të buxhetit; zbatimin e 

rekomandimeve; auditimin e pasqyrave dhe transaksioneve financiare; si dhe procedurat e 

ndjekura nga subjekti i auditur mbi menaxhimin dhe administrimin e fondeve te alokuara, për 

rikuperimin e pasojave të tërmetit të 26 Nëntorit 2019. 
 

2. Idetifikimi i çështjes  

Çështjet mbi të cilat është shtrirë auditimi janë: 

Referuar analizës së riskut, në fazën e planifikimit dhe auditimit në terren, u identifikuan fushat 

me risk më të lartë.  Gjithashtu, pas rivlerësimit të risqve të identifikuara në fazën e planifikimit, 

në fazën e auditimit në terren u vlerësua si fushë me risk potencial, menaxhimi dhe administrimi 

i fondeve buxhetore, të alokuara për rikuperimin e pasojave të tërmetit të 26 Nëntorit 2019, gjë 

e cila u reflektua me ndryshimin në Programin e Auditimit nr. 1114/1, datë 01.11.2021.  

Sa më sipër, fushat me risk të lartë u përcaktuan si drejtimet e auditimit të miratuara me 

Programin e Auditimit nr. 1114/1, datë 01.11.2021 i ndryshuar me nr. 1114/2, datë 25.11.2021, 

si më poshtë: 

1. Mbi planifikimin dhe zbatimin e planit të buxhetit, bazuar në ligjin organik të 

buxhetit të shtetit, nr. 9936, datë 26.06.2008 “Për menaxhimin e sistemit buxhetor në 

RSH”, ligjet vjetore “Për buxhetin e shtetit” të vitit 2020, si dhe aktet nënligjore mbi 

planifikimin, monitorimin dhe zbatimin e buxhetit. 

- Programimi PBA dhe programimi i buxhetit vjetor për vitin 2020; 

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

realizimit të shpenzimeve bazuar në nivelin e fonde të çelura; 

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

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

miratimi i këtyre fondeve sipas kuadrit rregullator në fuqi. 

- Vlerësimi i risqeve buxhetore nga niveli i faturave të palikujduara, vendimet gjyqësore, 

vendimet e shpronësimeve; (Faturat e palikujduara 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.). 

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

të tyre; 
                                                           
5 ISSAI/IFPP-200-299 “Parimet e auditimit financiar” 
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- Niveli i realizimit të të ardhurave dhe mënyra e përdorimit të tyre. Vlerësimi mbledhjes së 

të ardhurave në përputhje me dispozitat ligjore dhe borxhi tatimor. 

2. Vlerësimi Raportimit Financiar, për të arritur në opinionin në se pasqyrat financiare 

për vitin 2020, japin një paraqitje të vërtetë e të drejtë të pozicionit financiar, 

performancës financiare dhe fluksit të parasë, bazuar në kuadrin rregullator në fuqi 

dhe konkretisht, ligjin nr. 24/2018, datë 10.05.2018 “Për kontabilitetin dhe pasqyrat 

financiare” si dhe udhëzimi MFE nr. 08, datë 09.03.2018 “Për procedurën e 

përgatitjes, paraqitjes e raportimit të pasqyrave financiare vjetore të njësive të 

Qeverisjes së Përgjithshme”. 

- Plotësia dhe saktësia në pasqyrimin e përmbajtjes së ngjarjeve ekonomike. 

- Plotësia e shënimeve në pasqyrat financiare për të dhënë një pamje të përgjithshme të 

pozicionit    financiar, performancës financiare dhe fluksit të parasë të njësisë. 

- Opinioni mbi pasqyrat financiare. 

3. Të tjera:  

3.1 Mbi zbatimin e kritereve të vlerësimit (ligje, VKM, rregulla e procedura) në 

menaxhimin dhe administrimin e fondeve buxhetore të alokuara për rikuperimin 

e pasojave të tërmetit të 26 Nëntorit 2019; 

3.2 Mbi zbatimin e rekomandimeve të lëna nga auditimi i mëparshëm; 

 

3. Përgjegjegjësitë e strukturave drejtuese 

Strukturat drejtuese të Bashkisë Rrogozhinë, janë përgjegjëse për përgatitjen dhe prezantimin 

e saktë të pasqyrave financiare në përputhje me kërkesat e ligjit “Për kontabilitetin dhe pasqyrat 

financiare” dhe kërkesat e tjera në kuadrin e raportimit financiar në fuqi, si dhe 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 përdorimin e burimeve financiare në përputhje me politikat, ligjet dhe rregulloret e 

aplikuara (kriteret e vlerësimit). Personat përgjegjës për drejtimin janë përgjegjës për kontrollin 

e procesit të raportimit financiar.  

 

4. Përgjegjësitë e audituesve 

a. Për auditimin financiar6:  

 Objektivi i audituesit të jashtëm publik lidhet me garantimin e sigurisë së arsyeshme, 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, 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 ne vendosim që këto çështje nuk duhet të përfshihen në raport për shkak të pasojave 

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

Ne shprehemi në lidhje me: 

- Vlerësimi i ekzistencës, a është dokumentuar ekzistenca e ndodhjes së veprimeve dhe 

ngjarjeve ekonomike. 

                                                           
6 SNA 240-IFPP 2240, Përgjegjësitë e audituesit lidhur me mashtrimin në një auditim të pasqyrave financiare  
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- Vlerësimi i plotësisë, dokumentacioni financiar dhe regjistrimi i tyre, a është kryer i plotë 

dhe në periudhat përkatëse ushtrimore, sipas parimit të të drejtave dhe detyrimeve të 

konstatuara; 

- Vlerësimi i saktësisë, a është dokumentuar pasi të gjitha veprimet e kryera janë regjistruar 

në Ditarin e bankës si dhe librat e tjera të kontabilitetit, si Ditarin e pagesave, Ditar 

magazinash, Ditari i arkës, etj. sipas shumave të urdhër shpenzimeve përkatëse; 

- Vlerësimi i korrektësisë të klasifikimit, është kryer klasifikimi i saktë dhe janë prekur 

llogaritë e duhura, për çdo urdhër shpenzimi veprimet e kryera janë klasifikuar në llogaritë 

e duhura, sipas natyrës së shpenzimit (600, 601, 602, 23 etj.) 

- Vlerësimi i afateve kohore, të gjitha transaksionet janë regjistruar në kohë dhe në mënyrë 

kronologjike janë regjistruar në ditarin e bankës. Janë regjistruar të gjitha detyrimet në 

kohën kur janë krijuar. Gjithashtu, nuk kanë rezultuar fatura të pa regjistruara në periudhat 

ushtrimore përkatëse. 

- Vlerësimi i përputhshmërisë, veprimet mbi përllogaritjen e shpenzimeve janë kryer në 

përputhje me rregullat dhe ligjet, kriteret e vlerësimit. 

b. Për auditimin e përputhshmërisë7:  

 Përgjegjësi e audituesit, lidhen me faktin e marrjes së sigurisë së arsyeshme, në dhënien e 

një vlerësimi objektiv, profesional e të pavarur, nëse aktivitetet, transaksionet financiare 

dhe informacioni përputhen, në të gjitha aspektet materiale, me kriteret e paracaktuara si: 

rregullat, ligjet, politikat, kodet e vendosura apo termat dhe kushtet, mbi të cilat është rënë 

dakord, ku mund të përmendim si burim të këtyre kritereve: standarde, ligje, vendime të 

Këshillit të Ministrave, rregullore, buxhete, kontrata, marrëveshje, instrumente të tjerë që 

përmbajnë rregulla se si duhet të menaxhohen transaksionet dhe zbatohen buxhetet, etj. 

 ISSAI 4000 përcakton se, audituesit publikë duhet të përgatisin raportin e auditimit bazuar 

në parimet e plotësisë, objektivitetit, afatit, saktësisë dhe kundërshtimit. Më konkretisht: 

Parimi i Plotësisë, kërkon që audituesi të marrë parasysh të gjitha dëshmitë e provat 

përkatëse të auditimit si dhe të trajtojë të gjithë informatat dhe evidencat e duhura e të 

mjaftueshme para se të lëshojë raportin e angazhimit;  

Parimi i Objektivitetit, kërkon që audituesi të zbatojë gjykimin dhe skepticizmin 

profesional për t’u siguruar që raporti është faktikisht i saktë, dhe se gjetjet e konkluzionet 

janë të paraqitura në mënyrën e duhur, të drejtë dhe të ekuilibruar;  

Parimi i Afatit nënkupton përgatitjen e raportit në kohën e duhur, pasi vetëm në këtë mënyrë 

ai është i rëndësishëm për përdoruesit e synuar;  

Parimi i Kundërshtimit ose Kontradiksionit, nënkupton përfshirjen e komenteve nga subjekti 

përgjegjës në formën e përshtatshme, duke u përgjigjur dhe vlerësuar për këto reagime dhe 

komente.. 

 

5. Kriteret e vlerësimit 

 Standardet e Auditimit: 

- Standardet Ndërkombëtare të Auditimit; 

- Manuali i Auditimit Financiar dhe të Përputhshmërisë të Gjykatës Evropiane të Audituesve 

(ECA); 

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

- Manuali i Auditimit Financiar, KLSH; 

- Manuali i Auditimit të Përputhshmërisë, KLSH; 

 Akte ligjore: 

- Ligji nr.154/2014, datë 27.11.2014 “Për organizimin dhe funksionimin e Kontrollit të Lartë 

të Shtetit”; 

                                                           
7 ISSAI-IFPP, 400 & 4000 



KONTROLLI I LARTË I SHTETIT 

Raport Auditimi mbi Auditimin e ushtruar në Bashkinë Rrogozhinë  

13 
 

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

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

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

shpërblimeve”, me ndryshime; 

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

 Akte nënligjore 

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

paluajtshme dhe të luajtshme”, etj; 

- VKM nr. 904, datë 24.12.2019 “Për përcaktimin e rregullave, të kategorive prioritare, 

masës së përfitimit, autoriteteve përgjegjëse dhe procedurave për vlerësimin dhe 

përzgjedhjen e përfituesve nga disa programe të procesit të rindërtimit”; 

- VKM nr. 329, datë 16.05.2012 “Për kriteret dhe procedurat e dhënies së ndihmës shtetërore 

financiare për mbulimin e dëmeve të shkaktuara nga fatkeqësi natyrore ose fatkeqësi të 

tjera të shkaktuara nga veprimet njerëzore”; 

- VKM nr. 5, datë 06.01.2020 “Për përcaktimin e rregullave dhe proceduravepër përfitimet 

nga programi i granteve të rindërtimit dhe projektet model”, me ndryshime; 

- VKM nr. 401, datë 19.05.2020 “Për përcaktimin e rregullave dhe të procedurave për për 

përfitimet nga programi i granteve të rindërtimit dhe projektet model”, etj. 

 Udhëzime, Urdhra dhe Rregullore: 

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

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

- Udhëzimi i Ministrisë së Financave nr. 30, datë 27.12.2012 "Për menaxhimin e aktiveve në 

njësitë e sektorit publik"; 

- Rregullore e Brendshme “Mbi organizimin dhe funksionimit administrativ KLSH-së”, 

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

- Rregullore e brendshme “Mbi Procedurat e auditimit në KLSH”, miratuar me vendimin nr. 

107, datë 08.08.2017 të Kryetarit të KLSH-së e ndryshuar; 

- Rregullore mbi organizimin dhe funksionimin e Bashkisë Rrogozhinë, etj; 

- Vendime të Këshillit Bashkiak, Bashkia Rrogozhinë 

 

6. Standardet e auditimit 

Auditimi është kryer, në përputhje me Standardet Ndërkombëtare të Auditimit të INTOSAI-t 

(ISSAI/IFPP), përkatësisht në: Nivelin e parë “Parimet INTOSAI-t” ku përfshihet: ISSAI-P-1 

“Deklarata e Limës” , ISSAI-P-10 “Deklarata e Meksikos”; Nivelin e dytë “Standardet e 

INTOSAI-t” ku përfshihen: ISSAI 100 - Parimet bazë në auditimin e sektorit publik; ISSAI 

200-299 “Parimet bazë të auditimit financiar”, ISSAI 400-499 “Parimet bazë të auditimit të 

përputhshmërisë”.  

Gjithashtu janë zbatuar dhe aplikuar standardet si më poshtë: 

ISSAI-140 “Sigurimin e cilësisë”  

Gjatë auditimit, ka funksionuar sistemi i mbikëqyrjes dhe sigurimit të cilësisë, për të marrë 

siguri të arsyeshme, për dhënien e opinionit: 

- Grupi i auditimit, ka vepruar në në përputhje me standardet profesionale dhe kërkesat e 

zbatueshme ligjore dhe rregullatore;  

- Grupi i auditimit, në mënyrë individuale dhe kolektive ka patur kompetencën e nevojshme 

profesionale për të kryer auditimin; 

- Grupi i punës, është mbikëqyrur nga Përgjegjësi i Grupit, Kryeaudituesi dhe Drejtori i 

Departamentit, për t’u siguruar që auditimi është kryer në përputhje me standardet 

përkatëse profesionale. 

ISSA 130 “Kodin Etik” 
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Grupi i auditimit, gjatë punës audituese në terren vepruar në përputhje me Kodin Etik, duke 

reflektuar:  

- Integritet.  

- Pavarësi, objektivitet, paanshmëri.  

- Ruajtjen e sekretit profesional.  

- Kompetencat dhe kujdesin e duhur.  

- Sjelljen profesionale. 

ISSAI 2315 “Risku8” 

Gjatë fazës së planifikimit dhe auditimit në terren, është kryer vlerësimi i riskut, si dhe u 

identifikuan fushat më risk më të lartë, mbi të cilat u fokusua auditimi. Nga Grupi i auditimit u 

vlerësua RA (RA=RB*RKB*RMZ), ku u vlerësua: 

- Kuptimi i subjektit dhe mjedisit i tij; 

- U identifikua dhe vlerësua risku i brendshëm; 

- U vlerësua funksionimi i sistemit të kontrollit të brendshëm; 

- U përcaktua e rreziku i mos zbulimit; 

- U aplikua Modeli i sigurisë, (Më hollësisht të trajtuara në Letrat e punës). 

ISSAI 23209 “Materialiteti”-245010 “Vlerësimi i anomalive”  

Nga Grupi i auditimit është përcaktuar sipas zonave të llogarisë niveli i materialitetit, i cili ka 

rezultuar si sasior, po ashtu edhe cilësor (kryesisht në auditimin e përputhshmërisë);  

ISSAI 2500 “Dokumentimi11” 

Nga Grupi i auditimit është siguruar dokumentimi i gjetjeve të auditimit, duke u bazuar 

kryesisht në një evidencë të plotë, të saktë, të besuar, të mjaftueshme, duke marrë në 

konsideratë kriteret e mëposhtme: 

- Mjaftueshmërinë e evidencës së auditimit 

- Rëndësia e evidencës së auditimit 

- Burimet e evidencës së auditimit 

- Llojet e evidencës së auditimit, etj. 

 

7. Metodologjia e auditimit 

Përzgjedhja e metodave të përdorura, u mbështetet 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 (RA). 

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 me shkrim dhe verbale, 

ka kryer teste kontrolli, të cilat në mënyrë analitike janë të përshkuara në Letrat e punës. Nga 

vlerësimi i riskut në fazën e planifikimit dhe në fazën e auditimit në terren, ka rezultuar se 

sistemi i kontrollit të brendshëm, konkretisht 5 komponentët përbërës si: Mjedisi i kontrollit, 

Menaxhimi i riskut, Aktivitetet e kontrollit, Informimi/komunikimi, si dhe Monitorimi, ka 

paraqitur përmirësime në raport me periudhën e mëparshme të vlerësuar nga KLSH. 

                                                           
8 SNA 315 (i rishikuar)-IFPP 2315, Identifikimi dhe vlerësimi i rreziqeve të anomalive materiale, nëpërmjet 

njohjes së entitetit dhe mjedisit të tij  
9 SNA 320-IFPP 2320, Materialiteti në planifikimin dhe në kryerjen e një auditimi 
10 SNA 450-IFPP 2450, Vlerësimi i anomalive të identifikuara gjatë auditimit 
11 SNA 500-IFPP 2500, Evidenca e auditimit 
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Për dhënien e një vlerësimi sa më objektiv, profesional e të pavarur, të saktë, të plotë e të qartë 

për zbatimin e ligjshmërisë dhe rregullshmërisë (përputhshmërisë) nga ana e subjektit të 

audituar, në lidhje me procedurat e ndjekura gjatë procesit: a) të regjistrimit, b) dokumentimit, 

c) miratimit dhe d) ekzekutimit të masës së përfitimit, nga fondi i rindërtimit të tërmetit të 26 

Nëntorit-2019, u gjykua që të kryhen teste thelbësore (të detajeve) për 108 praktika, ose në 

masën 33 % të tyre, bazuar në disa kritere risku. Meqenëse RA u vlerësua i mesëm (subjekti 

ka përmirësime në krahasim me priudhën e mëparshme të vlerësuar), numri i transaksioneve 

ishte i lartë për priudhën objekt auditimit (350 transaksione), u gjykua që mbulimi me auditim 

të jetë në masën 30 %. Kjo mbështetur në Manualin e Auditimit të Përputhshmërisë, pika 5.7 

“Marrja e kampioneve dhe mjete të tjera që përdoren për të përzgjedhur elementet/artikujt që 

do të testohen”, ku cilësohet se: “Përzgjedhja e 100% të artikujve është e përshtatshme në ato 

raste kur, ka numër të vogël artikujsh në vlerë të madhe dhe kur risku është i lartë. Kjo metodë 

është më e përshtatshme në rastet e përzgjedhjes së testeve thelbësore (të detajeve) se sa në 

testet e kontrolleve”.  

Për të ardhurat, janë përdorur teste thelbësore (substanciale), duke u nisur nga vlerësimi 

paraprak që ka treguar se kontrollet dhe sistemet e kontrolleve të brendshme të subjektit janë 

të dobëta dhe nuk funksionojnë (trajtuar më hollësisht te letrat e punës). 

Testet e Kontrollit, të cilat janë përdorur nga Grupi i Auditimit, janë të mbështetura tek niveli 

i materialitetit dhe vlerësimit të riskut, shkalla e sigurisë që përfitohet nga kryerja e testeve te 

kontrollit, teknikat e kampionimit dhe zgjedhjes rastësore. 

Testet e detajeve, të cilat janë përdorur nga Grupi i Auditimit, për të marrë evidencë auditimi 

për pohimet (ekzistenca e një ngjarje ekonomike, ligjshmëria dhe vlerësimi i saj). 

Për pasqyrat nën gjykimin profesional të audituesit, është përcaktuar pragu i materialitetit, sipër 

të cilit janë testuar llogaritë kontabël, si dhe është përcaktuar materialiteti sasior, bazuar në 

Manualin e auditimit financiar, me metodën e përqindjes mbi shpenzimet korente dhe kapitale, 

dhe përkatësisht në vlerën 413,717 lekë për vitin 2018 dhe  497,038 lekë për vitin 2019. Përsa 

i përket, rregullshmërisë dhe ligjshmërisë së shpenzimeve dhe transaksioneve të kryera, bazuar 

në analizën e RA, i cili është konsideruar i lartë, për zonën e llogarive 23, është kryer auditim 

i plotë, për shkak të vlerës së lartë dhe transaksionve të kufizuara. Ndërkohë u audituan me 

zgjedhje, veprimtaritë dhe ngjarjet e tjera ekonomike, të cilat sipas gjykimit profesional të 

audituesit rezultojnë me risk më të ulët. 

 

8. Dokumentimi i auditimit 

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

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

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

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

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

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

rëndësishëm për të konfirmuar dhe mbështetur opinionet dhe raportin e audituesve dhe shërben 

si një burim informacioni për përgatitjen e tyre. 

 

III. PËRSHKRIMI I AUDITIMIT 

1. Informacion i përgjithshëm mbi subjektin 
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Popullsia Regjistri i gjendjes Civile: 40,684 banorë 

Census 2011: 22,148 banorë 

Sipërfaqja: 223.5 km2 

Kryetar: Edison Memolla 

Këshilli Bashkiak: 21 anëtarë 
 

Profili i Bashkisë 
Zona Gjeografike: Rrogozhina kufizohet në veri 

me bashkinë Kavajë, në verilindje me bashkinë 

Tiranë, në jug me bashkinë Lushnje, në lindje me Bashkinë Peqin dhe në perëndim me detin 

Adriatik. Kryeqendra e Bashkisë është qyteti i Rrogozhinës. 

Popullsia: Sipas Censusit të vitit 2011, bashkia e re numëron 22,148 banorë, ndërsa sipas 

Regjistrit Civil ajo numëron një popullsi prej 40,684 banorë. Bashkia e re ka një sipërfaqe prej 

223.5 km2. Sipas regjistrit civil, densiteti i popullsisë është 182 banorë/km2, ndërsa sipas 

censusit, densiteti është 99 banorë/km2. 

Të dhëna të tjera: Bashkia e re e Rrogozhinës shtrihet në një terren pjesërisht kodrinor dhe 

pjesërisht fushor deri në bregun e detit. Dy komunat bregdetare, Gosa dhe Kryevidhi, kanë 

mundësi të zhvillojnë turizmin por aktualisht infrastruktura e disponueshme rrugore drejt 

bregdetit është shumë e kufizuar, ndërsa infrastruktura e nevojshme për furnizim me ujë apo 

kanalizime është inekzistente.  

Bashkia e re do të përfshijë edhe zona të rëndësishme bujqësore, të cilat kanë nevojë për 

mirëmbajtje të infrastrukturës rurale, sidomos lidhur me sistemet vaditëse dhe kanalet kulluese. 
 

Njësitë administrative përbërëse: 

 
Nr. Njësisë Qytetet dhe fshatrat në përbërje të tyre 

1 Rrogozhinë Qyteti Rrogozhinë, Fshati; Rrogozhinë 

2 Kryevidh Kryevidh, Ballaj, Rreth-Greth, Patkë-Milot, Zhabjak, Spanesh, Spille, Domën, Stërbeg, Shardushk, Kazie  

3 Sinaballaj Sinaballaj, Methasanaj, Hazdushk, Hamenraj, KoçajSheshaj, Thartor, Rrostej, Fliballije, Demarkaj 

4 Lekaj Lekaj, Harizaj, German, Zambish, Mushnik, Mlik, Okshtun, Luz i madh, Shkozet , Kryeluzaj 

5 Gosë Gosë e Madhe, Gosë e Vogel, Kalush, Kërçukaj, VilëBallaj 

 

Veprimtaria e saj bazohet në Ligjin nr. 139/2015 “Për vetëqeverisjen vendore”, Ligjin nr.  

68/2017 “Për financat e vetëqeverisjes vendore”; Ligjin nr. 115/2014 “Për ndarjen 

administrativo-territoriale të njësive të qeverisjes vendore në Republikën e Shqipërisë”, etj. 

Vendimet merren nga Këshilli Bashkiak i përbërë nga 15 anëtarë; 

Drejtimi i Bashkisë kryhet nga Kryetari i Bashkisë; 

Njësitë Administrative drejtohen nga Administratorët e Njësive Administrative; 

Detyrat dhe kompetencat e Bashkisë Rrogozhinë fokusohen kryesisht në: 

- Shërbimin publik; 

- Shërbimin social; 

- Shërbimin kulturor dhe sportet; 

- Biznesin. 

Misioni për njësinë që auditohet është: Kryerja e funksioneve të veta, të përbashkëta dhe të 

deleguara në interes të komunitetit, duke përdorur në mënyrë efikase dhe të qëndrueshme 

burimet natyrore dhe financiare (të ardhurat e veta, grandin dhe fondet e dhëna nga buxheti i 

shtetit me synim krijimin e kushteve të sigurisë dhe mirëqenies për komunitetin). 

Objektivat burojnë nga ligji “Për vetëqeverisjen vendore”. 

Ndërsa administrata (aparati) i këtij institucioni ka si qëllim: përmirësimin e kushteve të punës,  

rritjen e nivelit të drejtimit dhe rishikimin funksional të Bashkisë, zhvillimin e politikave dhe 

strategjive, identifikimin, koordinimin dhe monitorimin e programeve, rritjen e efektivitetit të 

përdorimit të burimeve. 
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Bashkia siguron qeverisjen në një nivel sa më afër shtetasve nëpërmjet: njohjes së ekzistencës 

së identiteteve dhe vlerave të ndryshme të bashkësisë; respektimit i të drejtave dhe lirive 

themelore të shtetasve të sanksionuara në Kushtetutë ose në ligje të tjera; zgjedhjes së llojeve 

të ndryshme të shërbimeve dhe lehtësirave të tjera publike vendore në dobi të bashkësisë; 

ushtrimit efektiv të funksioneve, kompetencave dhe realizimit të detyrave nga  Bashkia; 

realizimit të shërbimeve në forma të përshtatshme dhe nxitjes efektive të pjesëmarrjes së 

bashkësisë në qeverisjen vendore. 

 

2. Përshkrimi rezultateve sipas drejtimeve të auditimit 

2.1 Mbi planifikimin dhe zbatimin e planit të buxhetit, bazuar në ligjin organik të 

buxhetit të shtetit, nr. 9936, datë 26.06.2008 “Për menaxhimin e sistemit buxhetor në 

RSH”, ligjet vjetore “Për buxhetin e shtetit” të vitit 2020, si dhe aktet nënligjore mbi 

planifikimin, monitorimin dhe zbatimin e buxhetit. 

- Programimi PBA dhe programimi i buxhetit vjetor për vitin 2020; 

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

realizimit të shpenzimeve bazuar në nivelin e fonde të çelura; 

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

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

miratimi i këtyre fondeve sipas kuadrit rregullator në fuqi. 

- Vlerësimi i risqeve buxhetore nga niveli i faturave të palikujduara, vendimet gjyqësore, 

vendimet e shpronësimeve; (Faturat e palikujduara 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.). 

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

të tyre; 

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

të ardhurave në përputhje me dispozitat ligjore dhe borxhi tatimor. 

2.1.1. Programimi PBA dhe programimi i buxhetit vjetor për vitin 2020    

Programimi i PBA 2020-2022 

Nga ana e Titullarit të Institucionit nuk është ngritur Grupi i Menaxhimit Strategjik (GMS); 

Nuk është miratuar nga Këshilli Bashkiak kalendari i programit buxhetor afatmesëm dhe i 

buxhetit vjetor brenda muajit dhjetor 2018; 

Nuk janë miratuar nga Këshilli i Bashkisë tavanet buxhetore brenda datës 15 mars si dhe raporti 

i vlerësimeve dhe të parashikimeve afatmesme të të ardhurave jo më vonë se data 1 mars;  

Nuk është miratuar nga Këshilli i Bashkisë, kalendari i programit buxhetor afatmesëm dhe i 

buxhetit vjetor brenda datës 31 Dhjetor 2019;  

Nuk është miratuar nga Këshilli i Bashkisë, Vlerësimet dhe parashikimet afatmesme të të 

ardhurave dhe shpenzimeve;  

Nuk janë miratuar në Këshillin e Bashkisë, tavanet përfundimtare të shpenzimeve të programit 

buxhetor afatmesëm brenda datës 20 korrik 2019; 

Nga Njësitë shpenzuese të Bashkisë nuk janë paraqitur kërkesat buxhetore të rishikuara si dhe 

Njësia Përgjegjëse për buxhetin në Bashkinë Rrogozhinë nuk ka kryer analizat e kërkesave 

buxhetore; 

Programimi i PBA 2021-2023 

Me Urdhërin nr. 152, datë 08.01.2020, është ngritur Grupi për Menaxhimin Strategjik (GMS) 

për përgatitjen e Programit Buxhetor Afatmesëm 2021- 2023. Në përbërje të saj: H. M- Titullari 

i Njësisë Publike (nënpunës autorizues), Xh.H- zëvendëstitullar, A. D- zëvendës titullar, Fatmir 
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Murati- nënpunës zbatues, J. M- sekretar i përgjithshëm, R. S- drejtor i taksave vendore, S.  K- 

drejtor i politikave urbane dhe M.M- përgjegjës i auditit të brendshëm. Më 24.09.2020, me nr. 

4856 prot. ka patur ndryshim të GMS me përbërje: A.D- Titullari i Njësisë Publike (nënpunës 

autorizues), Xh.H- zëvendëstitullar, O.D- Drejtor i Shërbimeve Mbështetëse, G.Gj- Drejtor i 

Financës, J.M- sekretar i përgjithshëm, R.S- drejtor i taksave vendore, S.L- drejtor i politikave 

urbane, M.M- përgjegjës i auditit të brendshëm dhe H.P, drejtor juridik; 

Planifikimi i programit buxhetor afatmesëm 2021- 2023 është miratuar me Vendim të Këshillit 

Bashkiak, me nr. 2, datë 05.01.2021. Verifikimi i ligjshmërisë nga prefekti i qarkut me nr. 47/1 

prot., datë 15.01.2021; 

Nuk janë miratuar nga Këshilli i Bashkisë tavanet buxhetore brenda datës 15 mars si dhe raporti 

i vlerësimeve dhe të parashikimeve afatmesme të të ardhurave jo më vonë se data 1 mars;  

Nuk i është nisur nga Kryetari i NJVV brenda datës 15 shtator 2020 Ministrisë së Financave 

dhe Ekonomisë, dokumenti përfundimtar i PBA 2021- 2023, të përgatitur sipas Instrumentit të 

Planifikimit Financiar dhe shtojcave të Udhëzimit nr. 26, datë 10/07/2020; 

Nuk janë miratuar në Këshillin e Bashkisë, tavanet përfundimtare të shpenzimeve të programit 

buxhetor afatmesëm brenda datës 20 korrik 2020; 

Nuk është bërë miratimi i tavanëve të buxhetit afatmesëm 2021-2023 nga Këshilli Bashkiak 

brenda afatit të kërkesave të Ligjit nr. 68/2017 “Për financat e vetëqeverisjes vendore”, neni 

37; 

Miratimi i Programit Buxhetor Afatmesëm Vendor 2021- 2023 me nr. 2, datë 05.01.2021 nga 

Këshilli Bashkiak; 

Mungon Vendimi i Këshillit Bashkiak “Per vleresimet dhe parashikimet afatmesme te te 

ardhurave te Bashkise Rrogozhinë per vitet 2021-2023”, jo më vonë se 31 janar, brenda afatit 

të kërkesave të ligjit Nr. 68/2017 “Për financat e vetëqeverisjes vendore”, neni 34. 

Këshilli Bashkiak Rrogozhinë nuk ka marrë Vendimin për Miratimin e Kalendarit të përgatitjes 

së Programit Buxhetor Afatmesëm 2021- 2023.  

Vendimi i Këshillit Bashkiak për Buxhetin Vjetor 2021, me nr. 4, datë 05.01.2021, në mos 

zbatim të afateve të ligjit Nr. 68/2017 “Për financat e vetëqeverisjes vendore”, neni 33, e 

specifikuar brenda datës 31 Dhjetor. Verifikimi i ligjshmërisë së Vendimit nr. 4, datë 

05.01.2021 nga Prefekti i Qarkut drejtuar Këshillit të Bashkisë Rrogozhinë më 15.01.2021 me 

nr. 47/1 prot.; 

Vendim i Këshillit Bashkiak nr. 2, datë 05.01.2021, “Për miratimin e programit buxhetor 

afatmesëm vendor 2021- 2023; 

Vendim i Këshillit Bashkiak nr. 3, datë 05.01.2021, “Realizimi faktit i buxhetit 2020 për 

Bashkinë Rrogozhinë; 

Nga Njësitë shpenzuese të Bashkisë nuk janë paraqitur kërkesat buxhetore të rishikuara si dhe 

Njësia Përgjegjëse për buxhetin në Bashkinë Rrogozhinë nuk ka kryer analizat e kërkesave 

buxhetore; 

 

Mungon Plani i Masave dhe Veprimit, për fazën përfundimtare të përgatitjes së Programit 

Buxhetor Afatmesëm dhe Projektbuxhetit Vjetor për të gjithë periudhën e auditimit, ku të jenë 

përcaktuar aktivitetet që do të zhvillohen, afati, personat përgjegjës. 

Grupi auditues konstaton se ka mungesë të dokumentave (dëgjesa publike, takime për 

llogaridhënie për zbatimin e buxhetit etj), të cilat të dokumentojnë se janë konsultuar me 

komunitetin dhe grupet e interesit. 
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Nuk ka mbledhje të dokumentuara të GMS për të diskutuar rreth planifikimit dhe monitorimit 

të politikave strategjike, PBA, risqeve kryesore dhe çështjeve të tjera të menaxhimit financiar 

dhe kontrollit. 

Nuk dokumentohet mbledhja e njësisë vendore dhe institucioneve të varësisë në lidhje me 

kërkesat e tyre buxhetore. Planifikimi Buxhetor Afatmesëm është kryer duke u mbështetur në 

PBA- të e viteve të mëparshme dhe jo mbi një analizë të mirëfilltë.  

 

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

realizimit të shpenzimeve bazuar në nivelin e fonde të çelura; 

      Planifikimi dhe realizimi i buxhetit të Bashkisë Rrogozhinë- Viti 2020 

Buxheti i vitit 2020 është miratuar me Vendim të Këshillit Bashkiak, me nr. 39, datë 

31.12.2019. Verifikimi i ligjshmërisë nga prefekti i qarkut në datën 16.01.2020, me nr. 39/1 

prot. 

Buxheti i vitit 2020, i është nënshtruar ndryshimeve me Vendim të Këshillit Bashkiak nr. 1, 

datë 27.01.2020. Verifikimi i ligjshmërisë nga prefekti, me nr. 215/1, datë 30.01.2020. 

-Detyrimet kreditore për fund vitin 2019, sipas pasqyrave financiare të raportimit për këtë vit, 

llogaritë 401-408 për vlerën 27,806,962 lekë. 

Shlyerja e këtyre detyrimeve, nuk është programuar si zë më vehte i tregueseve të buxhetit, në 

kundërshtim me kërkesat e UMF Nr. 2, datë 6.02.2012 “Për procedurat standard të zbatimit të 

buxhetit” i ndryshuar pika 101. 

 

Zbatimi i buxhetit viti 2020. Kontrolli i realizimit të shpenzimeve buxhetore, monitorimi i buxhetit dhe 

pasqyrimi në raportet përkatëse. 

Pasqyra nr. 1. Shpenzimet buxhetore sipas zërave dhe burimeve për vitin 2020                 

Nr. 

Emertimi i 

Shpenzimeve 

/burimet e 

fondeve 

Burimet e fondeve Viti 2020  

Granti Të ardhura Plani Fakti % 

1 
600 Shpenzimet 

per pagat 
    167,193,097.00 163,545,767.00 97.82% 

2 
601 Sig shoqerore 

dhe shendetesore 
    27,651,064.00 27,288,600.00 98.69% 

3 
602Shpenzimet 

operative 
    148,826,248.50 95,071,182.00 63.88% 

4 
604+609 Ndihmat 

ekonomike 
    288,316,572.00 264,194,145.00 91.63% 

5 
230+231 Studime 

projektime 
    555,281,534.00 459,176,411.00 82.69% 

6 
466 Mjete ne 

ruajtje 
    3,342,900.00 3,182,400.00 95.20% 

7 
Te trasheguara nga 

viti i kaluar 
  15,250,638.07       

8 
Transferta te 

pakushtezuara 
155,684,115.30         

9 
Transferta 

specifike 
6,166,944.00         

10 
Te ardhura 

vendore te vitit 
  111,719,008.80       

11 Fonde nga FZHR           

12 Donatore           

13 
Transferta e 

kushtezuar 
668,139,798.80         

14 Fonde rindërtimi           

15 Bonus qeraje           
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  TOTALI 829,990,858.10 126,969,646.87 1,190,611,415.50 1,012,458,505.00 85.04% 

Burimi: Të dhënat e nxjerra nga Drejtoria Ekonomike dhe përpunuar nga grupi i auditimit të KLSH 

 

Nga të dhënat e pasqyrës mbi realizimin e tregueseve buxhetorë, konstatohet se në total buxheti është 

programuar për 1,190,611,415 lekë, realizuar 1,190,611,415 lekë ose në masën 85.04 %. 

Pagat janë realizuar në masën 98.2 %, shpenzimet operative janë realizuar 63.88 % dhe investimet 

llogaritë 230 dhe 231 janë realizuar në masën 82.69 %. 

Burimet e financimit të këtij buxheti, janë: 

-15,520,638 lekë të trashëguara nga viti paraardhës pjesë e pa përdorur të ardhura të veta dhe grande, 

-111,719,008 lekë të ardhura lokale të vitit ushtrimor, 

 

Planifikimi dhe realizimi i buxhetit 12 mujor të vitit 2020 

 Plani perfundimtar 12 mujor 2020  Realizimi faktik 12 mujor 2020 Realizimi ne% 

Artikull Vlera Struktura ne % Diferenca Vlera Struktura ne % 

i buxhetit vjetor  

ndaj Planit te 

vitit 2020 

600+601 194,844,161 16% -4,009,794 190,834,367 19% 98% 

602+606 437,142,820 37% -77,877,493 359,265,327 35% 82% 

230+231 555,281,534 47% -96,105,123 459,176,411 45% 83% 

466 3,342,900 0% -160,500 3,182,400 0% 95% 

TOTALI 1,190,611,415 100% -178,152,910 1,012,458,505 100% 85% 

 

Ka diferenca midis treguesve të hartimit dhe zbatimit të buxhetit, përsa i përket pjesës së të 

ardhurave të veta dhe shpenzimeve të tyre.  

 

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

monitorimit. 

Bashkia Rrogozhinë nuk ka përpiluar dhe nuk i ka dërguar Ministrisë së Financave dhe të 

Ekonomisë, për periudhat Janar- Prill, Janar- Gusht dhe Janar- Dhjetor, në total tre raporte 

monitorimi vjetore për ecurinë dhe realizimin e produkteve, masën e realizimit të shpenzimeve.  

Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë i është nisur informacion vetëm mbi detyrimet e 

prapambetura. Detyrimet e prapambetura deri më datë 31 mars 2020, është nisur me nr. 1993 

prot., datë 06.04.2020; deri më datë 30 qershor 2020, është nisur me nr. 3625 prot., datë 

15.07.2020; deri më datë 30 shtator 2020, është nisur me nr. 5474 prot., datë 09.10.2020 si dhe 

deri më 11 janar 2021, është nisur me nr. 300 prot., datë 11.01.2021. 

 

Titulli i Gjetjes nr. 1: Probleme në lidhje me procedurat e diskutimit, planifikimit, miratimit, 

publikimit dhe analizës së buxheteve si dhe pasqyrimin në raportet e monitorimit. 

Situata: Nuk janë miratuar nga Këshilli i Bashkisë tavanet përfundimtare të shpenzimeve 

të programit buxhetor afatmesëm brenda datës 20 korrik në zbatim me kërkesat e 

Ligjit nr. 68/2017 “Për financat e vetëqeverisjes vendore”, neni 37. 

Mungon Plani i Masave dhe Veprimit, për fazën përfundimtare të përgatitjes së 

Programit Buxhetor Afatmesëm dhe Projekt Buxhetit Vjetor për të gjithë 

periudhën e auditimit, ku të jenë përcaktuar aktivitetet që do të zhvillohen, afati, 

personat përgjegjës. 

Ka mungesë të dokumentave (dëgjesa publike, takime për llogaridhënie për 

zbatimin e buxhetit etj), të cilat të dokumentojnë se janë konsultuar me 

komunitetin dhe grupet e interesit. 
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Nuk ka mbledhje të dokumentuara të GMS për të diskutuar rreth planifikimit dhe 

monitorimit të politikave strategjike, PBA, risqeve kryesore dhe çështjeve të tjera 

të menaxhimit financiar dhe kontrollit. 

Nuk dokumentohet mbledhja e njësisë vendore dhe institucioneve të varësisë në 

lidhje me kërkesat e tyre buxhetore. Planifikimi Buxhetor Afatmesëm është kryer 

duke u mbështetur në PBA- të e viteve të mëparshme dhe jo mbi një analizë të 

mirëfilltë. Publikimi i dokumentave në vendime.al ka vonesa dhe mungesa në 

afatet e publikimit, në faqen zyrtare të bashkisë Rrogozhinë nuk e kemi të mundur 

aksesim si pasojë e bllokimit të faqes nga mospagimi i detyrimit. 

Ka diferenca midis treguesve të hartimit dhe zbatimit të buxhetit, përsa i përket 

pjesës së të ardhurave të veta dhe shpenzimeve të tyre. Realizimi i buxhetit ndaj 

planit për vitin 2020 ka arritur në 85.04 %. 

-Detyrimet kreditore për fund vitin 2019, sipas pasqyrave financiare të raportimit 

për këtë vit, llogaritë 401-408 për vlerën 27,806,962 lekë. 

Shlyerja e këtyre detyrimeve, nuk është programuar si zë më vehte i tregueseve 

të buxhetit, në kundërshtim me kërkesat e UMF Nr. 2, datë 6.02.2012 “Për 

procedurat standard të zbatimit të buxhetit” i ndryshuar pika 101. 

Bashkia Rrogozhinë nuk ka përpiluar dhe nuk i ka dërguar Ministrisë së 

Financave dhe të Ekonomisë, për periudhat Janar- Prill, Janar- Gusht dhe Janar- 

Dhjetor, në total tre raporte monitorimi vjetore për ecurinë dhe realizimin e 

produkteve, masën e realizimit të shpenzimeve. 

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

Republikën e Shqipërisë” nenet 2, 3, 6, 9, 10,15,15, 27 dhe 32, i ndryshuar me 

Ligjin nr. 114/2012 datë 07.12.2012 dhe Ligjin nr. 57/2016, datë 2.6.2016;  

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

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

germa “c” dhe “ç”;   

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

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

buxhetit afatmesëm” 

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

ndryshuar pika 101. 

Udhëzimi i Ministrisë së Financave nr. 22, datë 30.07.2018 “Për procedurat 

standarde të monitorimit të buxhetit të Njësive të vetëqeverisjes vendore” 

 

Ndikimi/Efekti: 

Mangësi e menaxhimit për të projektuar, miratuar, realizuar dhe analizuar 

buxhetet e institucionit që drejton, shkakton mosfunksionim e duhur të njësisë 

vendore. Planifikimi i të ardhurave të veta, zërave të shpenzimeve dhe 

investimeve dhe mos realizimi i tyre, më së shumti për shkak të mosrealizimit të 

të ardhurave, sjellin mungesa në plotësimin e nevojave reale të komunitetit dhe 

ulje të performancës të njësisë vendore në drejtim të këtyre shërbimeve. 

 

Shkaku: 

Analizat e punës për realizimin e të ardhurave dhe shpenzimeve në buxhetet 

paraardhëse nuk janë bërë të plota, duke mos nxjerrë konkuzione të sakta për 

realizimet dhe mosrealizimet e buxheteve gjatë viteve të audituara. 

Rëndësia: E lartë 

Rekomandimi: Bashkia Rrogozhinë në vijimësi të marr masa: 

- për hartimin e një buxheti real, objektiv në realizimin e të ardhurave dhe 

shpenzimeve, për të mos krijuar diferenca midis parashikimit dhe realizimit të 

buxhetit si dhe të analizohet brenda muajit qershor të çdo viti zbatimi i buxhetit. 

- të dokumentojë mbledhjet e strukturës dhe të institucioneve në varësi duke 

parashtruar dhe kërkesat e tyre buxhetore.  
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- të publikojë vendimet e Këshillit Bashkiak në faqen zyrtare apo në vendime.al 

brenda 15 ditëve.  

- ti dërgojë Ministrisë së Financave dhe të Ekonomisë, për periudhat Janar- Prill, 

Janar- Gusht dhe Janar- Dhjetor, në total tre raporte monitorimi vjetore për 

ecurinë dhe realizimin e produkteve, masën e realizimit të shpenzimeve.  

 

Fondet e shpenzuara nga njësia vendore për shkak të situatës COVID- 19, miratimi i 

këtyre fondeve sipas kuadrit rregullator në fuqi. 

Baza Ligjore: 

Ligji nr. 45/2019 “Për mbrojtjen civile” 

Ligji nr. 15/2016 “Për parandalimin dhe luftimin e infeksioneve dhe sëmundjeve infektive” 

VKM nr. 236, datë 19.03.2020 “Për marrjen e masave për ofrimin e asistencës në banesë ndaj 

shtresave në nevojë në kushtet e epidemisë të shkaktuar nga Covidi- 19 

Vendim i Këshillit Bashkiak Rrogozhinë “Për dhënien e ndihmës ekonomike ndaj shtresave në 

nevojë, në kushtet e epidemisë së shkaktuar nga Covid- 19”, datë 03.04.2020, me nr. 32 ku 

është miratuar dhënia e ndihmës ekonomike për 400 familje nga të cilat: 130 familje janë të 

Rrogozhinës, 71 familje të njësisë administrative Lekaj, 39 familje të njësisë Sinaballaj, 88 

familje të njësisë Gose dhe 72 familje të njësisë administrative Kryevidh. 

Verifikimi i ligjshmërisë nga Prefekti i Qarkut në datë 06.04.2020 me nr. 581/1 prot. 

Ngritja e grupit të punës për marrjen në dorëzim dhe shpërndarjen e mallrave ushqimore në 

kushtet e pandemisë së shkaktuar nga Covid-19: 

o Në Urdhërin nr. 36 prot., datë 03.04.2020, “Për ngritjen e Komisionit për marrjen në dorëzim 

të mallrave që hynë në magazinë” është ngritur komisioni me 3 anëtarë: A.Gj, A.H dhe G.Gj. 

Urdhri për shpërndarjen e ndihmave tek familjet në nevojë nuk është ngritur por secila njësi 

administrative ka fletë daljet ku ka marr në dorëzim mallin me firmë të përfaqësuesit të saj (nga 

ku secila njësi administrative ka listën e emrave përfitues).  

Me fondet e Bashkisë Rrogozhinë janë kryer Blerje mallra ushqimore për familjet në nevojë 

në kuadër të Covid- 19 në vlerën 840,000 lekë me tvsh.  

Grupi audites konstatoi se nuk është e paraqitur saktësisht sasia e përfituar e pakove ushqimore 

përveç Rrogozhinës, po ashtu në listën e paraqitur përfituesit kanë firmosur megjithatë vetëm 

në njësinë administrative Gosë është përcaktuar masa e përfitimit në lekë. 

 

Hyrjet dhe daljet e pakove ushqimore: 

 Urdhër Shpenzim Fletë Hyrje Përshkrimi 

 Nr.  Date Nr.  Datë Njësi Sasi Vlerë 

1. 586 28.05.2020 536 03.04.2020 

Blerje mallra 

ushqimore për 

familjet në nevojë në 

kuadër të Covid- 19  840,000 

                                                     840,000 

1. Urdhër Shpenzimi nr. 586, datë 28.05.2020 në vlerën 840,000 lekë 

Urdhër Prokurimi me vlerë të vogël, nr. 80, datë 26.03.2020, “Blerje mallra ushqimore për 

familjet në nevojë në kuadër të Covid- 19” 

Anëtarët e Komisionit të Vlerësimit të Ofertave (e përbërë nga z. J.M- Kryetar, z. F.M- Anëtar 

dhe z. S.B- Anëtar) (KVO) kanë nënshkruar Mbi Konfliktin e interesit. 

o Ftesë për ofertë , data e zhvillimit në datën 26.03.2020, ora 10:00, në adresën 

www.app.gov.al 

o Operatorët ekonomik” 

Jupiter Group, K91306035G me vlerë ofertuese 765,000 lekë pa tvsh 
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4 S, L64425401K me vlerë ofertuese 700,000 lekë pa tvsh 

A 2018, L825223203F, me vlerë ofertuese 789,000 lekë pa tvsh 

N, L51514004U me vlerë ofertuese 788,000 lekë pa tvsh 

M.M, L72203025F me vlerë ofertuese 680,000 lekë pa tvsh 

O.T, L21410012I me vlerë ofertuese 790,000 lekë pa tvsh 

Sinani Trading, J64103483H me vlerë ofertuese 800,000 lekë pa tvsh 

Xh- N- Sh- Group, L92244011T me vlerë ofertuese 570,000 lekë pa tvsh 

o Operatori i 1 me ofertë ekonomike më të ulët nuk u paraqit brenda afateve ligjore dhe i dyti 

paraqiti kërkesë për dorëheqje nga tenderi për arsye subjektive. 

o 4 S sh.p.k me Nipt L64425401K është shpallur fitues me ofertën ekonomike me vlerë 

700,000 lekë pa TVSH, dhe 840,000 lekë me TVSH 

o Fatura tatimore, më datë 03.04.2020, me nr. fat. 536 dhe nr. serial 77329536 

o Më 03.04.2020, me nr. 8 është berë Fletë- hyrje në magazinën e Bashkisë Rrogozhinë 

o Më 03.04.2020, me nr. fat. 536 është mbajtur Proçes Verbali në magazinën e Bashkisë 

Rrogozhinë (komisioni i pritjes se mallit në magazinë A.Gj, A.H, G.Gj) 

o Njësia administrative Sinaballaj me dt. 03.04.2020 ka firmosur fletë daljen në vlerën 

111,900 lekë, marrësi në dorëzim Q.T. 

o Njësia administrative Gose me dt. 03.04.2020 ka firmosur fletë daljen në vlerën 182,004 

lekë, marrësi në dorëzim V.T. 

o Njësia administrative Lekaj me dt. 03.04.2020 ka firmosur fletë daljen në vlerën 135,648 

lekë, marrësi në dorëzim B.H. 

o Njësia administrative Kryevidh me dt. 03.04.2020 ka firmosur fletë daljen në vlerën 137,136 

lekë, marrësi në dorëzim Sh.Gj. 

o Njësia administrative Rrogozhinë me dt. 03.04.2020 ka firmosur fletë daljen në vlerën 

273,312 lekë, marrësi në dorëzim L.H. 

 

Nuk ka patur Vendim të Këshillit Bashkiak Rrogozhinë “Dezinfektim i rrugëve, shesheve, 

objekteve administrative në të gjithë territorin e Bashkisë Rrogozhinë në kuadër të Covid 2019” 

si pasojë e kësaj mungon edhe Verifikimi i ligjshmërisë nga Prefekti i Qarkut. 

2. Proçedura e prokurimit : Me negocim, pa shpallje paraprake të njoftimit të kontratës, bazuar 

në Ligjin nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, të ndryshuar, neni 33, pika 2, 

gërma c si pasojë e përhapjes në masë të Covid 19. 

Urdhër Prokurimi, nr. 90, datë 06.04.2020, “Dezinfektim i rrugëve, shesheve, objekteve 

administrative në të gjithë territorin e Bashkisë Rrogozhinë në kuadër të Covid 2019”, me fond 

limit në vlerën 1,500,000 lekë, burimi i të ardhurave: të ardhurat vendore dhe granti i buxhetit 

të shtetit. 

Formular i çmimit të ofertës datë 08.04.2020 

Proces verbal më 08.04.2020, ora 08:00, në prezencë të Komisionit të Vlerësimit të Ofertave 

(S.K, J.M, F.M) dhe të juristit si person i autorizuar nga KHD, në website- n e Agjensisë së 

Prokurimit Publik, në www.app.gov.al ka dorëzuar ofertën vetëm subjekti Pastrime S Sh.p.k., 

ku rezultoi se nuk kishte gabime aritmetike nga anëtarët e komisionit. 

 Njësia  Sasia  

Cmimi/ 

njësi Vlera pa tvsh 

Qyteti i Rrogozhinës  m2 15,987.00 40.20 642,677.40 

Njësia Administrative Gose  m2 12,100.00 40.20 486,420.00 

Njësia Administrative Sinaballaj  m2 485.00 40.20 19,497.00 

Njësia Administrative Lekaj  m2 5,540.00 40.20 222,708.00 

Njësia Administrative Kryevidh  m2 2,860.00 40.20 114,972.00 
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Totali 36,972.00 40.20 1,486,274.40 

Tvsh 20 % 297,254.88 

Totali me Tvsh 1,783,529.28 

 

Ofertuesi: P.S Sh.p.k., dezinfektim për 36,972 m2, për afatin kohor të kryerjes së shërbimit 15 

ditë kalendarike, çmimi neto 1,486,274.4 lekë dhe me Tvsh 1,783,529.28 lekë. 

Në formularin e sigurimit të kontratës dt. 15.04.2020, seria 053477, me Shoqërinë e Sigurimeve 

“A” Sh.a., kjo e fundit vërteton se P.S Sh.p.k ka derdhur një depozitë pranë Shoqërisë së 

Sigurimeve “A” Sha. në vlerën 178,352.9 lekë si kusht për sigurimin e ekzekutimit të kontratës 

që do të nënshkruhet me Bashkinë Rrogozhinë (pjesë e kontratës, neni 32) 

Kontrata nr. 2041, datë 15.04.2020 “Dezinfektim i rrugëve, shesheve, objekteve administrative 

në të gjithë territorin e Bashkisë Rrogozhinë në kuadër të Covid 2019”, kontraktues Pastrime 

S. Shpk dhe autoriteti kontraktor Bashkia Rrogozhinë. 

Proces verbal, më 27.04.2020, mbi dezinfektimin e ndërtesës së bashkisë të kryer nën 

mbikëqyrjen e përfaqësuesit të Bashkisë Rrogozhinë, i firmosur nga përfaqësuesi i subjektit, 

drejtor i Shërbimeve Mbështetëse dhe P/Z. Arsimit pranë bashkisë dhe më 28.04.2020 është 

firmosur po ashtu edhe nga njësitë e tjera të cilat aprovojnë nëpërmjet proces verbalit realizimin 

e dezinfektimit. 

Fat. tat. nr. 727 e subjektit P.S Sh.p.k, datë 13.05.2020, nr. i serisë 88562877, në vlerën totale 

me Tvsh 1,783,529.28 lekë (1,486,274.4 pa Tvsh) 

Urdhër Shpenzimi nr. 588, datë 29.05.2020 në vlerën 700,000 lekë, fatura e paguar nr. 727, 

datë 13.05.2020, nr. i serisë 88562877, situacion maj 2020, Bashkia Rrogozhinë kundrejt 

subjektit P.S Sh.p.k. 

Urdhër Shpenzimi nr. 966, datë 14.08.2020 në vlerën 1,083,529 lekë, fatura e paguar nr. 727, 

datë 13.05.2020, nr. i serisë 88562877, situacion maj 2020, Bashkia Rrogozhinë kundrejt 

subjektit P.S Sh.p.k. 

 

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

vendimet e shpronësimeve; (Faturat e palikujduara 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.). 

Detyrimet e prapambetura 31.12.2020 

Bashkia Rrogozhinë i është drejtuar Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë, Drejtorisë së 

Përgjithshme të Buxhetit dhe Borxhit Publik si dhe Drejtorisë së Financave Vendore, 

informacion mbi detyrimet e prapambetura deri më 31.12.2020, me nr. 300 prot., datë 

11.01.2021.  

 

 

Detyrim i mbartur 2016-

2019 

Detyrime të 

krijuara gjatë 

vitit 2020 

Detyrimet e 

prapambetura të 

shlyera 

Detyrimet e 

shlyera në vitin 

2020 Detyrim i mbetur 

Investimet 233.157.910 107.132.148 122.005.740 59.141.527 159.142.791 

Mallra dhe Shërbime 273.005.589 84.301.159 195.925.049 60.317.751 101.063.948 

Vendime gjyqësore   887.200   250.000 637.200 

Të tjera 2.275.788   1.613.678 662.110 0 

Totali 508.439.287 192.320.507 319.544.467 120.371.388 260.843.939 
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Titulli i Gjetjes 

nr. 2:  

Risqet buxhetore nga niveli i faturave të palikujduara 

Situata: Detyrimet e prapambetura deri më datë 31.12.2020 janë në vlerën 260,843,939 

lekë. Ndër të cilat vlerën më të lartë të shpenzimeve të palikujduara i zënë 

Investimet në vlerën 159,142,791 lekë ose 61 %. Mallra dhe Shërbime në vlerën 

101,063,948 lekë ose 38.7 %, vlerë e palikujduar i cili i përket OSHEE- Operatori 

i Shpërndarjes së Energjisë Elektrike, faturat e papaguara në vlerën 25,523,210 

lekë. Në vlerën e detyrimeve të papaguara shfaqet edhe detyrimi 637,200 lekë 

ndaj detyrimeve të vendimeve gjyqësore ose 0.24 %, detyrim i cili është krijuar 

korrik- shtator 2020, të cilat kanë kaluar me përmbarues.  

Nga administrata e Bashkisë Rrogozhinë nuk janë zhvilluar procedura të 

mjaftueshme për planifikimin dhe shlyerjen e detyrimeve të prapambetura. Për 

procedurat e raportuara si të prapambetura nuk është ruajtur plotësisht rradha e 

financimit. 

Nga administrata e bashkisë Rrogozhinë nuk është paraqitur në të gjitha rastet në 

strukturën përgjegjëse të thesarit dokumentacionin justifikues të shpenzimeve 

për rastet e pagesave ndaj operatorëve ekonomikë, brenda 30 ditëve nga data e 

faturës origjinale të operatorit ekonomik. 

Detyrime të prapambetura 

Investime  159.142.791 

Mallra dhe Shërbime 101.063.948 

Vendime gjyqesore (Personeli) 637.200 

Tot. 260.843.939 

Burimi: Drejtoria Ekonomike, Bashkia Rrogozhinë 

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

detyrimeve të prapambetura”, i ndryshuar me Udhëzimin nr.5/1 datë 21.05.2014, 

pika 4. 

 

Ndikimi/Efekti: 

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

penalitetesh të panevojshme. 

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

Rëndësia: E lartë 

Rekomandimi: Bashkia Rrogozhinë të ndërpresë praktikën e krijimit të detyrimeve të reja dhe të 

marrë masa për likuidimin e detyrimeve të prapambetura duke hartuar plan të 

detajuar për këtë qëllim. 

Për veprimet dhe mosveprimet e mësipërme mbajnë përgjegjësi: 

- F.M, Drejtor i Drejtorisë së Financave Rrogozhinë; 

- G.Gj, Drejtor i Drejtorisë së Financave Rrogozhinë; 

 

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

së të ardhurave në përputhje me dispozitat ligjore dhe borxhi tatimor. 

Përdorimi i të ardhurave 

Pasqyra e shpërndarjes së të ardhurave sipas natyrës së shpenzimeve 
000 lekë 

VITI    2020 

Emërtimi Total 

Transfertë e pakushtëzuar 

dhe specifike Të ardhura te veta Transfertë e kushtëzuar 

600 163,545,766.8 87907571.8 71,990,574 3,647,621 

601 27,288,600.2 20106105.18 6,644,526 537,969 

602-604-

606 359,265,327 80,530,853 16,184,510 262,549,964 

230-231 459,176,411 44,039,580 21,306,953 393,829,878 
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Totali 1,009,276,105 232,584,110 116,126,563 660,565,432 

 

Nga të dhënat e pasqyrës, konstatohet se në totalin e shpenzimeve, Bashkia Rrogozhinë me të 

ardhurat e veta mbulon 11.5 % të shpenzimeve të vitit 2020. Mbulimi i shpenzimeve nga të 

ardhurat e veta është shumë i ulët. 

 

Parashikimi dhe realizimi i të ardhurave 

Miratimi i taksave dhe tarifave vendore për Bashkinë Rrogozhinë për vitin 2020 është kryer 

me Vendim të Këshillit Bashkiak me nr. 37 datë 31.12.2019, verifikuar ligjshmëria nga Prefekti 

i Qarkut Tiranë më datë 16.01.2020, me nr. 39/1 prot.                                                                                                                                                                                                                         
  2020 

Nr Emertimi i te ardhurave Plan Fakt % realizimit 

I Sektori i Tatim-Taksave (1-14) 121,413,416 62,531,999 51.50 

1 Takse mbi ndertesat 29,005,214 15,738,879 54.26 

2 Tatim i thjeshtuar i bizn te vogel 4,500,000 2,839,974 63.11 

3 Takse tabele 15,351,025 1,956,970 12.75 

4 Tarife pastrami 21,992,200 13,047,742 59.33 

5 Tarife gjelberimi 2,100,000 2,580,833 122.90 

6 Tarife ndriçimi 889,600 1,722,192 193.59 

7 Takse  trualli 1,050,000 228,900 21.80 

8 Takse vendore fjetje ne hotel 3,981,200 3,416,790 85.82 

9 Takse mbi token  bujqesore 34,008,373 19,817,265 58.27 

10 Tarife per lende  drusore 2,560,804 1,182,454 46.18 

11 Tarife per ujin 5,975,000   

12 Tarife mirembajtje kanal  vaditje    

13 Tatim mbi te ardhuratpersonale     

14 Tarife KUZ    

 Total I 121,413,416 62,531,999 51.50 

II Urbanistika dhe sherbim (1-9)    

1 Takse ndik.infrastrukture nd.i ri 8,000,000 13,012,109 162.65 

2 Takse rregjistrim automjeti 4,500,000 9,938,301 220.85 

3 Tarife zenie hapesire publike 18,105,000 18,042,760 99.66 

4 Leje rregjistrim veprimtarie 650,000 963,300 148.20 

5 Qera objekti   150,000 1,763,441 1175.63 

6 Tarife  Parkimi 335,000 16,000 4.78 

7 

Takse kalimit te drejtes se 

pronesise 2,308,864 68,686 2.97 

8 Tarife  vendore per urbanistiken 600,000 592,060 98.68 

9 

Te tjera te ardh. ndermarje ne 

pronesi 117,383,620 4,189,902.82 3.57 

  Totali    II 152,032,484 48,586,559.77 31.96 

III Sektori I Pyje kullotave 3,000,000 600,450 20.02 

1 Tarife  kullotje 3,000,000 600,450 20.02 

  Shuma 276,445,900 111,719,009 40.41 

Nga të dhënat e pasqyrave të realizimit të të ardhurave, konstatohet se për vitin 2020, është 

planifikuar si e ardhur vlera 276,445,900 lekë dhe është realizuar në vlerën 111,719,008.62 

lekë, të ardhurat paraqiten të realizuara ndaj planit fillestar në masën 40.41 % ose -164,726,891 

lekë. Planifikimi i të ardhurave nuk është bërë saktë pasi ka zëra të ardhurash të cilat kanë 

tejkalim, si në rastin e taksës së ndikimit në infrastrukturë, taksë regjistrimi automjeti, taksë 

gjelbërim biznesi, qira nga ndërtesat. Ka disa taksa të tjera me realizim shumë të ulët si taksa e 

kalimit të pronësisë, taksë e përkohshme, tarifë parkimi, taksë reklame. 

 

Titulli i Gjetjes 

nr. 3:  

Niveli i  ulët i realizimit të të ardhurave 

Situata: Nga të dhënat e pasqyrave të realizimit të të ardhurave, konstatohet se për vitin 

2020, është planifikuar si e ardhur vlera 276,445,900 lekë dhe është realizuar në 

vlerën 111,719,008.62 lekë, të ardhurat paraqiten të realizuara ndaj planit fillestar 
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në masën 40.41 % ose -164,726,891 lekë. Planifikimi i të ardhurave nuk është 

bërë saktë pasi ka zëra të ardhurash të cilat kanë tejkalim, si në rastin e taksës së 

ndikimit në infrastrukturë, taksë regjistrimi automjeti, taksë gjelbërim biznesi, 

qira nga ndërtesat. Ka disa taksa të tjera me realizim shumë të ulët si taksa e 

kalimit të pronësisë, taksë e përkohshme, tarifë parkimi, taksë reklame. Nga 

auditimi është evidentuar realizim i ulët i të ardhurave nga ana e Bashkisë 

Rrogozhinë, gjë e cila flet për punën e pamjaftueshme të kësaj administrate në 

planifikimin e të ardhurave dhe më kryesorja në arkëtimin e tyre.  

Kriteri: Ligji nr.9632, datë 30.10.2006 “Për sistemin e taksave vendore”;  

Ligji nr. 9920, datë 19.05.2008, i ndryshuar “Për procedurat Tatimore në 

Republikën e Shqipërisë”. 

 

Ndikimi/Efekti: 

Mosrealizimi dhe mosarkëtimi i të ardhurave, ka sjellë si pasojë që një pjesë e 

investimeve të parashikuara, të mbeten pa burim financimi, duke rritur në fund 

të periudhave ushtrimore gjendjen e faturave të pa likuiduara dhe borxhin dhe 

për rrjedhojë në realizimin e shpenzimeve, për përmirësimin e shërbimeve ndaj 

qytetarëve. 

Shkaku: Punë e pamjaftueshme e administratës së Bashkisë Rrogozhinë, si dhe 

mosrakordim me strukturat e tjera me qëllim evidentimin e subjekteve të 

paregjistruara, zbatimin e masave shtrënguese për vjeljen e detyrimeve etj. 

Rëndësia: E lartë 

Rekomandimi: Kryetari i Bashkisë Rrogozhinë, duhet të marrë masa të menjëhershme, për 

koordinimin e punës midis drejtorive, sektorëve dhe bashkëpunimin me 

strukturat e tjera në mënyrë që planifikimi të kryhet bazuar të ardhurave që priten 

të arkëtohet për vitit konkret dhe jo duke u bazuar në vitet paraardhëse ose duke 

e fryrë këtë vlerë e cila në përfundim nuk do të ketë asnjë përfitim për Bashkinë 

Rrogozhinë. 

 

Të ardhurat nga Drejtoria e Taksave dhe Tarifave Vendore 

Zyra e të ardhurave dhe e zhvillimit ekonomik, ka në strukturën e saj 13 punonjës. Përbërja e 

kësaj drejtorie: 1 drejtor, 5 punonjës në Zyrën e Administrimit, vlerësimit të biznesit dhe 

kontabilizimit e të ardhurave, 7 punonjës në Zyrën e taksave dhe tarifave familjare. Bashkia 

Rrogozhinë nuk ka lidhur kontratë asnjë marrëveshje “Për kryerjen e shërbimit të arkëtimit të 

detyrimeve për taksat dhe tarifat vendore”. Pagesat kryhen nëpërmjet bankës apo duke paguar 

vlerën kesh në arkë në institucion. 

 

Debitorët familjarë për taksën e ndërtesës dhe tarifën e shërbimit 

 
Debitorë familjarë 

për taksen e 

ndërtesës (Të 

prapambetura deri 

më 31.12.2019) 

Debitore 

familjarë për 

tarifën e 

shërbimeve Viti 

2020 (Të 

prapambetura 

deri më 

31.12.2019) 

Debitorë 

familjarë për 

taksen e 

ndërtesës (Deri 

më 31.12.2020) 

Debitore 

familjarë për 

tarifën e 

shërbimeve 

Viti 2020 (Deri 

më 31.12.2019) 

Arkëtuar 

31.12.2020 

Debitor 

(Deri më 

31.12.2020) 

 

Rrogozhine 8,481,637 13,550,200 5,291,527 3,972,000 5,355,261 25,940,103 

Kryevidh 4,060,840 1,239,000 1,210,000 465,600 1,038,380 5,937,060 

Lekaj 3,454,966 1,391,500 2,613,000 3,053,000 1,440,315 9,072,151 

Gose 4,369,000 2,011,600 2,203,250 2,476,300 573,540 10,486,610 

Sinaballaj 296,180 74,840 170,057 114,300 247,740 407,637 

Shuma 20,662,623 18,267,140 11,487,834 10,081,200 8,655,236 51,843,561 
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Deri më 31.12.2019 debitorët familjarë arrijnë në vlerën 38,929,763 lekë dhe për vitin 2020 në 

vlerën 21,569,034 lekë, në total 60,498,797 lekë. Vlera 8,655,236 lekë është arkëtuar në 

Bashkinë Rrogozhinë. Debitorët familjarë për taksat dhe tarifat vendore në Bashkinë 

Rrogozhinë deri më 31.12.2020 arrijnë në total 51,843,561 lekë të cilat janë të ardhura të 

munguara në buxhetin e Bashkisë Rrogozhinë. Mbi këto vlera nuk janë llogaritur kamatë 

vonesa. 

Debitorë të bizneseve 

Subjekte e regjistruara, ç’regjistruara, të pezulluara dhe të riaktivizuara 

 Biznesi 

Regjistrim 

Biznese 

Cregjistrim 

Biznesi 

Pezullime 

Biznesi 

Riaktivizim 

Biznesi Biznese 

 31.12.2019  te reja viti 2020 viti 2020 viti 2020 viti 2020 31.12.2020 

 Fizik Juridik Fizik Juridik Fizik Juridik Fizik Juridik Fizik Juridik Fizik Juridik 

Rrogozhine  186 36  11  3  6  0  19  2   35 0  207  37  

Gose  81 21  6  1   1 0  4  2  0  0  82  20  

Lekaj  53 12  1  0  1  0  2  0   1 0  52  12  

Kryevidh  136 14  0  0  0  0  58  6   58 6  136  14  

Shuma  456 83  18  4  8  0  83  10  94  6  477  83  

Në tabelën e mësipërme pasqyrohet numri i subjekteve të cilët kanë kërkuar ndryshime në 

statusin e tyre. Numri i bizneseve të cilat janë pezulluar aktivitetin e tyre ka arritur në 83 

subjekte në vitin 2020 ndërsa riaktivizimet në 94 subjekte. 

 

Vlea e debitorëve nga bizneset (Taksa e ndërtesës dhe tarifa e shërbimit) 

Detyrimi deri më 31.12.2019 25,158,999  

Gjoba 1,471,639  

Detyrimi deri më 31.12.2019 (Detyrim+ 

kamatë) 26,630,638  

Detyrimi për vitin 2020 7,384,189  

Paguar në vitin 2020 8,269,089  

Detyrimi deri më 31.12.2020 25,745,738  

 

Në Bashkinë Rrogozhinë ka 188 biznese të vogla dhe 34 biznese të mëdha debitorë. Në bazë 

dhe për zbatim të ligjit nr. 9920, datë 19.05.2008 “Për Procedurat tatimore në R.SH.”, i 

ndryshuar, lidhur me mospagimin në afat të detyrimit tatimor, tatimpaguesit duhet të paguajnë 

gjobë, sikurse përcaktohet në nenin 114 të këtij ligji ‘Tatimpaguesi, i cili nuk arrin që, brenda 

afatit të parashikuar në këtë ligj për pagesë, të paguajë shumën e detyrimit tatimor e të 

kontributit, detyrohet të paguajë një gjobë, të barabartë me 0,06 për qind të shumës së detyrimit 

të papaguar për çdo ditë, gjatë së cilës pagesa nuk është kryer. Në asnjë rast, gjoba nuk 

llogaritet për një periudhë më të gjatë se 365 ditë kalendarike’. Gjobat e pallogaritura nga 

Drejtoria e Taksave dhe Tarifave Vendore për taksat dhe tarifat vendore dhe të papaguara nga 

subjektet shkojnë në vlerën 1,617,137 lekë, vlerë e cila përbën detyrim tatimor dhe mungesë të 

ardhurash për buxhetin e Bashkisë Rrogozhinë.  

Në total vlera e Debitorëve nga bizneset më datë 31.12.2020 paraqitet 25,745,738 lekë+ 

1,617,138 lekë gjoba për mospagim në afat të detyrimit tatimor arrin në total vlerën 27,362,875 

lekë, e cila përbëhet nga taksat dhe tarifat vendore të papaguara nga bizneset, e cila përbën 

borxh tatimor dhe mungesë të ardhurash për buxhetin e Bashkisë Rrogozhinë. 
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Vlera e debisë shtesë për nga kamatëvonesat e pallogaritura në Bashkinë Rrogozhinë  

Gjoba për pagesë të vonuar për totalin e 

detyrimit 
(0,06 %x365) 

Detyrimi Tatimor 7,384,189 

Vlera totale 1,617,137 

                                           Burimi: Bashkia Rrogozhinë 

 

Për vitin 2020 ndaj debitorëve janë ndjekur këto hapa: 

1.Në datën 17.09.2020 është nxjerë “Urdhër për bllokim të Llogarisë Bankare” Nr. 5106 prot. 20 subjekte 

2.Në datën 22.10.2020 u është dërguar "Kërkesa për vendosjen e barrës siguruese 

për mjetet" Nr. 5709 prot. 219 subjekte 

 

Titulli i Gjetjes 

nr. 4:  

Të ardhurat nga Drejtoria e Taksave dhe Tarifave Vendore 

Situata: Deri më 31.12.2019 debitorët familjarë arrijnë në vlerën 38,929,763 lekë dhe për 

vitin 2020 në vlerën 21,569,034 lekë, në total 60,498,797 lekë. Vlera 8,655,236 

lekë është arkëtuar në Bashkinë Rrogozhinë. Debitorët familjarë për taksat dhe 

tarifat vendore në Bashkinë Rrogozhinë deri më 31.12.2020 arrijnë në total 

51,843,561 lekë të cilat janë të ardhura të munguara në buxhetin e Bashkisë 

Rrogozhinë. Mbi këto vlera nuk janë llogaritur kamatë vonesa. 

Në Bashkinë Rrogozhinë ka 188 biznese të vogla dhe 34 biznese të mëdha 

debitorë. Gjobat e pallogaritura nga Drejtoria e Taksave dhe Tarifave Vendore 

për taksat dhe tarifat vendore dhe të papaguara nga subjektet shkojnë në vlerën 

1,617,137 lekë, vlerë e cila përbën detyrim tatimor dhe mungesë të ardhurash për 

buxhetin e Bashkisë Rrogozhinë.  

Në total vlera e Debitorëve nga bizneset më datë 31.12.2020 paraqitet 

25,745,738 lekë+ 1,617,138 lekë gjoba për mospagim në afat të detyrimit 

tatimor arrin në total vlerën 27,362,875 lekë, e cila përbëhet nga taksat dhe 

tarifat vendore të papaguara nga bizneset dhe që përbën borxh tatimor dhe 

mungesë të ardhurash për buxhetin e Bashkisë Rrogozhinë. 

Kriteri: Ligji 9632 “Për sistemin e Taksave dhe Tarifave Vendore" 

Ligji 9920 “Për Procedurat tatimore në Republikën e Shqipërisë” 

 

Ndikimi/Efekti: 

Mos arkëtimin e të ardhurave në interes të Bashkisë Rrogozhinë në vlerën 

79,206,436 lekë 

Shkaku: Mungesë të ardhurash 

Rëndësia: E lartë 

Rekomandimi: Të dërgohet në ASHK (për pasuritë e paluajtshme) kërkesa për vendosjen e 

barrës siguruese, bazuar në nenin 91, të Ligjit nr. 9920, datë 19.05.2008 “Për 

procedurat tatimore në RSH.” 

Në rast se bizneset private edhe pas njoftimeve zyrtare dhe dërgimit të urdhër 

bllokimeve në bankë nuk kryejnë pagesën e detyrimeve, pasi të merren masat 

administrative apo sekuestro, të bëhet kallëzim penal, bazuar në Kodin Penal të 

RSH, miratuar me Ligjin nr. 7895, datë 27.1.1995 me ndryshimet e mëvonshme, 

neni 181 “Mospagimi i taksave dhe tatimeve”. 

Sektori i të ardhurave të njoftojë nëpërmjet postës familjarët të cilët nuk kanë 

paguar detyrimet për taksat dhe tarifat vendore. 

Drejtoria e Taksave dhe Tarifave vendore në Bashkinë Rrogozhinë të marrë të 

gjitha masat me qëllim arkëtimin e detyrimeve të prapambetura në vlerën totale 

79,206,436 lekë. 

Për veprimet dhe mosveprimet e mësipërme mbajnë përgjegjësi: 
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- R.S, Drejtor i Drejtorisë së të ardhurave dhe të zhvillimit ekonomik; 

 

Taksa e ndikimit në infrastrukturë 

Ligji 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 

VKM nr. 271, datë 06.04.2016 “Për një ndryshim në VKM nr. 408, datë 13.05.2015 

Vendimi nr. 1, datë 30.07.2015 të Këshillit Kombëtar të Territorit 

Baza e taksës është vlera në lekë e investimit të ri që kërkohet të kryhet sipas preventivit ose 

vlera në lekë e çmimit të shitjes për m2 të investimit të ri. Klasifikimi si ndërtim i ri përcaktohet 

në përputhje me legjislacionin në fuqi për dhënien e lejes së ndërtimit. 

 

Nr. Emërtimi Niveli 

Në rastin e ndërtimeve të ndryshme, niveli i taksës shprehet si % e vlerës së investimit 

1. Për ndërtesat në proçes legalizimi 0,50% 

 

Tab. : Subjektet të cilat kanë paguar taksën 

Periudha 

Nr. i subjekteve që 

kanë pag. Vlera e paguar 

2016- 2017 19 780.605 

2018 48 1.529.395 

2019 138 6.999.615 

2020 201 7.921.959 

 406 17.231.574 

 

Për periudhën e auditimit, në vitin 2020 kanë paguar taksën e ndikimit në infrastrukturë 201 qytetarë 

në shumën 7,921,959 lekë.  

Periudha 

Vlera e 

paguar 

2016 562,094 

2017 218,511 

2018 1.529.395 

2019 6.999.615 

2020 7.921.959 

 17.231.574 

 

Nr, i subjekteve të legalizuara 
Nr. i subjekteve Sipërfaqja e objektit (në tot.) Vlera e papaguar 

908 204,550.1 m2 32,835,411.22 lekë 

 

Taksa e ndikimit në infrastrukturë është aplikuar bazuar në Udhëzimin nr. 3, datë 28.12.2016 

Për miratimin e kostos mesatare të ndërtimit të banesave nga Enti Kombëtar i Banesave, për 

çmimin e kostos së ndërtimit për m2 për Bashkinë Rrogozhinë. Llogaritja e vlerës kryhet (Sip. 

Objektit* 32,105 * 0.5 %) 

Në tabelën e mësipërme janë paraqitur vlerat e paguara dhe detyrimi sipas viteve. Grupi 

auditues kërkoj nga Drejtoria e Planifikimit regjistrin e plotë por kjo drejtori nuk e disponon. 

Drejtoria e Planifikimit dhe zhvillimit të territorit nuk ka asnjë data bazë ku të ketë të përcaktuar 
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(emër, mbiemër, sipërfaqen e ndërtimit, funksionin e banimit/ ekonomik- verifikim nëse për të 

dyja ka të njëjtin nivel takse, detyrimin), përveç se listën e qytetarëve të cilët e kanë paguar 

detyrimin e tyre me shumën e paguar sipas viteve. Në vijim grupi auditues i kërkoj Bashkisë 

Rrogozhinë ti dërgonte shkresë Agjencisë Shtetërore të Kadastrës dhe Drejtorisë Vendore 

Kavajë në lidhje me numrin e qytetarëve të cilëve ju është miratuar leja e legalizimit për 

periudhën 2015- 2020. Shkresa është nisur në datën 12.11.2021, me nr. 5333 prot. dhe në datë 

13.11.2021, me nr. 4933/2 prot.  ka patur përgjigje nga A.SH.K, Drejtoria Vendore Kavajë. Në 

total për periudhën 2015- 2020 i është miratuar leja e legalizimit 908 subjekteve në vlerën 

32,835,411.22 lekë, nga të cilat 406 subjekte kanë paguar në vlerën 17,231,574. Diferenca e 

papaguar për periudhën 2015- 2020 është vlera 15,603,837 lekë për 502 subjekte, të ardhura të 

munguara për Bashkinë Rrogozhinë. Theksojmë se 68 subjekteve nuk i është përcaktuar 

sipërfaqja dhe si pasojë e kësaj grupi auditues nuk e ka llogaritur taksën e ndikimit në 

infrastrukturë për këto 68 subjekte. 

Grupi auditues kërkoj disa dosje për të konfirmuar pagesat e kryera nga aplikuesit, por kjo 

drejtori nuk i disponon. 

Kryetari i Bashkisë konfirmon sipërfaqen e ndërtimit dhe shumën e paguar nga qytetari për 

pagesën e taksës së ndikimit në infrastrukturë, për qytetarin i cili është në proçes legalizimi. 

Bashkia Rrogozhinë nuk i ka njoftuar qytetarët të cilët nuk kanë kryer ende pagesën e taksës 

së ndikimit në infrastrukturë. 

 

Titulli i Gjetjes 

nr. 5:  

Të ardhura të munguara nga Taksa e ndikimit në infrastrukturë 

Situata: Taksa e ndikimit në infrastrukturë është aplikuar bazuar në Udhëzimin nr. 3, datë 

28.12.2016 Për miratimin e kostos mesatare të ndërtimit të banesave nga Enti 

Kombëtar i Banesave, për çmimin e kostos së ndërtimit për m2 për Bashkinë 

Rrogozhinë. Llogaritja e vlerës kryhet (Sip. Objektit* 32,105 * 0.5 %). Grupi 

auditues kërkoj nga Drejtoria e Planifikimit regjistrin e plotë por kjo drejtori nuk 

e disponon. Drejtoria e Planifikimit dhe zhvillimit të territorit nuk ka asnjë data 

bazë ku të ketë të përcaktuar (emër, mbiemër, sipërfaqen e ndërtimit, funksionin 

e banimit/ ekonomik- verifikim nëse për të dyja ka të njëjtin nivel takse, 

detyrimin), përveç se listën e qytetarëve të cilët e kanë paguar detyrimin e tyre 

me shumën e paguar sipas viteve. Në vijim grupi auditues i kërkoj Bashkisë 

Rrogozhinë ti dërgonte shkresë Agjencisë Shtetërore të Kadastrës dhe Drejtorisë 

Vendore Kavajë në lidhje me numrin e qytetarëve të cilëve ju është miratuar leja 

e legalizimit për periudhën 2015- 2020. Shkresa është nisur në datën 12.11.2021, 

me nr. 5333 prot. dhe në datë 13.11.2021, me nr. 4933/2 prot.  ka patur përgjigje 

nga A.SH.K, Drejtoria Vendore Kavajë. Në total për periudhën 2015- 2020 i 

është miratuar leja e legalizimit 908 subjekteve në vlerën 32,835,411.22 lekë, 

nga të cilat 406 subjekte kanë paguar në vlerën 17,231,574. Diferenca e papaguar 

për periudhën 2015- 2020 është vlera 15,603,837 lekë për 502 subjekte, të 

ardhura të munguara për Bashkinë Rrogozhinë. Theksojmë se 68 subjekteve nuk 

i është përcaktuar sipërfaqja dhe si pasojë e kësaj grupi auditues nuk e ka 

llogaritur taksën e ndikimit në infrastrukturë për këto 68 subjekte. Bashkia 

Rrogozhinë nuk i ka njoftuar qytetarët të cilët nuk kanë kryer ende pagesën e 

taksës së ndikimit në infrastrukturë. 

Kriteri: VKM, nr. 860, datë 10.12.2014, “Për përcaktimin e mënyrës së mbledhjes dhe 

administrimit të të ardhurave për ndërtimet pa leje dhe vlerave të zbatueshme për 

legalizim” 
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Ligji nr. 9632, datë 30.10.2006, “Për sistemin e taksave vendore”, të ndryshuar, 

Neni 22 

 

Ndikimi/Efekti: 

Mos arkëtimin e të ardhurave në interes të Bashkisë Rrogozhinë deri 31.12.2020 

në vlerën 15,603,837 lekë  

Shkaku: Mosbashkëpunim midis drejtorive dhe institucioneve përgjegjës për këtë taksë 

Rëndësia: E lartë 

Rekomandimi: Drejtoria e Urbanistikës të bashkëpunoj me instritucionet përgjegjëse që ta ketë 

data bazën e plotë përsa i përket aplikuesve dhe të dhënave të tyre. 

Drejtoria e Urbanistikës të marr masa administrative e ligjore për arkëtimin e 

taksës së ndikimit në infrastrukturë për vlerën 15,603,837 lekë. Gjithashtu, nga 

strukturat e Bashkisë Rrogozhinë të bashkëpunohet me Agjencinë Shtetërore të 

Kadastrës (ASHK) dhe ALUIZNI, për bllokimin e veprimeve në dhënien e 

certifikatës së pronësisë deri në kryerjen e pagesave të taksës së ndikimit në 

infrastrukturë. 

Bashkia Rrogozhinë të njoftojë qytetarët të cilët nuk kanë kryer ende pagesën e 

taksës së ndikimit në infrastrukturë. 

Për veprimet dhe mosveprimet e mësipërme mbajnë përgjegjësi: 

- Z. S.K, ish Drejtor i Drejtorisë së Planifikimit dhe Zhvillimit të Territorit;  

- Z. S.L, Drejtor i Drejtorisë së Planifikimit dhe Zhvillimit të Territorit 

 

Taksë mbi tokën bujqësore 

Ligji nr. 9632, datë 30.10.2006 “Për sistemin e taksave vendore”, i ndryshuar 

Sipas nenit 23 të ligjit nr. 9632 baza e taksës mbi tokën bujqësore është sipërfaqja e tokës 

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

përcaktohet sipas dokumentave që e vërtetojnë atë.  

Vlera e taksës mbi tokën bujqësore, vit pas viti përcaktohet me Vendim të Këshillit Bashkiak 

Rrogozhinë.  

Planifikimi dhe arkëtimi i taksës bujqësore për vitin 2020 
Viti Plani (leke) Fakti (leke) Realizimi % 

2020 34,008,373 19,817,265 58.27% 

Siç është paraqitur edhe në tabelën e mësipërme realizimi në vitin 2020 arrin 58.27 % të 

planifikimit. 

Tab. Gjendja e Debitorëve në Bashkinë Rrogozhinë sipas NJA 

Njësia 

Totali i debisë Nr. i Familjeve 
Arkëtuar deri më 

31.12.2020 

Nr. i 

Familjeve Debitore 

taksa e 

tokës per 

vitin 2020 

Totali i 

debisë 

(Të 

prapambetura 

deri më 

31.12.2019 

Debitorë 

31.12.2019 

Debitorë 

31.12.2020 

Debitorë 

31.12.2020 
  

Qyteti 

Rrogozhinë 
12,094,139 2,013 

1,340,966 1,198 
1,375,133 

12,128,306 

Nj,A, Kryevidh 28,954,885 1,280 3,236,110 252 4,889,218 30,607,993 

Nj,A, Lekaj 17,551,302 1,407 3,274,254 1,098 3,662,000 17,939,048 

Nj,A, Gosë 37,066,490 1,147 3,241,795 849 5,900,000 39,724,695 

Nj,A, Sinaballaj 3,932,246 390 527,260 280 210,403 3,615,389 

SHUMA 99,599,062 6,237 11,620,385 3,677 16,036,754 104,015,431 

 

Njësia administrative Gosë dhe Kryevidh shfaqet më problematike përsa i përket detyrimeve 

të prapambetura në vlerën 39,724,695 lekë dhe 30,607,993 lekë. Në total vlera e Debitorëve 
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nga taksa e tokës më datë 31.12.2020 paraqitet 104,015,431 lekë, e cila përbën borxh tatimor 

dhe mungesë të ardhurash për buxhetin e Bashkisë Rrogozhinë. 

 

Titulli i Gjetjes 

nr. 6:  

Niveli i  ulët i realizimit të të ardhurave të taksës mbi tokën bujqësore  

Situata: Taksa e tokës bujqësore në vitin 2020 është realizuar në masën 58.27 %, e ardhur 

për Bashkinë Rrogozhinë. Njësia administrative Gosë dhe Kryevidh shfaqet më 

problematike përsa i përket detyrimeve të prapambetura respektivisht në vlerat 

39,724,695 lekë dhe 30,607,993 lekë. Në total vlera e Debitorëve nga taksa e 

tokës më datë 31.12.2020 paraqitet 104,015,431 lekë, e cila përbën borxh tatimor 

dhe mungesë të ardhurash për buxhetin e Bashkisë Rrogozhinë. 

Kriteri: Ligji nr.9632, datë 30.10.2006 “Për sistemin e taksave vendore”, neni 23, “Taksa 

mbi tokën bujqësore” ku cilësohet:  

Pika 1 “Baza e taksës mbi tokën bujqësore është sipërfaqja e tokës bujqësore, në 

hektar, në pronësi të taksapaguesit. Sipërfaqja e tokës në pronësi përcaktohet 

sipas dokumenteve që e vërtetojnë atë. Kategoritë minimale të tokave bujqësore 

jepen në aneksin 2, që i bashkëlidhet këtij ligji. Për çdo kategori minimale të 

tokës bujqësore, këshilli bashkiak ose komunal mund të miratojë nën 

kategorizime.  

Pika 2. Niveli i taksës caktohet në lekë për hektar. Detyrimi i taksës llogaritet si 

shumëzim i nivelit të taksës me bazën e tatueshme. Nivelet treguese të taksës, 

për çdo kategori minimale të bazës së taksës, jepen në aneksin 2 të këtij ligji. 

Pika 3. Përjashtohen nga taksa tokat bujqësore, që mbillen me kultura drufrutore 

dhe vreshtari për pesë vitet e para nga çasti i mbjelljes.  

Pika 4. Taksa e mbledhur në mbështetje të këtij ligji paguhet në buxhetin e 

bashkisë ose komunës, në territorin e së cilës ndodhet prona e taksueshme”. 

 

Ndikimi/Efekti: 

Mos planifikim i saktë i taksës mbi tokën bujqësore dhe mosarkëtim i saj 

Shkaku: Mos zbatimi i legjislacionit në fuqi, dhe mos koordinim i duhur midis sektorëve 

në marrjen e informacionit. 

Rëndësia: E lartë 

Rekomandimi: Sektori i të ardhurave të njoftojë nëpërmjet postës familjarët të cilët nuk kanë 

paguar detyrimet për taksën e tokës. 

Bashkia Rrogozhinë duhet të marrë masa për evidentimin e të gjithë personave 

të pajisur me certifikatë pronësie të ndarjes së tokës bujqësore, sipas të dhënave 

të sektorit të bujqësisë, për planifikimin e të ardhurave nga taksa e tokës 

bujqësore si dhe vlelja e debisë në shumën prej 104,015,431 lekë, si e ardhur e 

munguar në buxhetin e Bashkisë Rrogozhinë. 

Për veprimet dhe mosveprimet e mësipërme mbajnë përgjegjësi: 

R.S, Drejtor i Drejtorisë së të ardhurave dhe të zhvillimit ekonomik; 

 

Subjektet që tregtojnë karburante 

Aplikimi i tarifës për lejet dhe autorizimet për subjektet që tregtojnë hidrokarbure 

Në bashkinë Rrogozhinë gjatë periudhës objekt auditimi kanë ushtruar aktivitetin e tregëtimit 

me pakicë të karburanteve, gazit të lëngshëm të naftës, për automjetet, vajrave lubrifikante dhe 

lëndëve djegëse për përdorim nga konsumatorët fundorë 13 subjekte. Autoriteti përgjegjes për 

dhënien e këtyre lejeve si dhe mbledhjen e këtyre tarifave është Drejtoria e të ardhurave dhe të 

zhvillimit ekonomik.  

 
Tarifa për dhënie liçence për tregtimin e naftës bruto dhe nënprodukteve të saj. Tarifa për 5 vite 
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Dhënie dhe përsëritje e liçencave për stacionet e shitjes së karburanteve, gazit të lëngshëm të naftës, për 

automjetet, dhe vajrave lubrifikante 

1,000,000 Lekë  

Dhënie e liçencave për njësitë e shitjes së lëndëve djegëse, për veprimtarinë e tregtimit për përdorim nga 

100,000 Lekë konsumatorët fundorë (bombula gazi) 

 

Nr. 
Personi 

Fizik/Juridik 
Nipt 

Kategoritë 

e 

produkteve 

Autorizim 

(Për tregtim 

me pakicë të 

karburanteve 

dhe të 

lëndëve  

djegëse) 

Adresa 

Totali i 

gjobave të 

pallogaritura 

deri më 

31.12.2019 

Pagesat e kryera 

Totali i 

gjobave 

të pallog. 

viti 2020 

Detyrimi 

i 

papaguar 

Datë Vlera   

1 M.O J62904234Q 

Naftë- 

Benzin- 

Gaz 

01/01/2020- 

31/12/2020 
Rrogozhinë   7/1/2020 200,000   800,000  

2 G.C G.K.G K66801001T 

Naftë- 

Benzin- 

Gaz 

01/01/2020- 

31/12/2020 
Rrogozhinë  - 12/2/2020 200,000    800,000  

3 A1 L32204031E 

Naftë- 

Benzin- 

Gaz 

01/01/2020- 

31/12/2020 
Rrogozhinë  - 12/2/2020 200,000  800,000  

4 A 2 L32204031E 

Naftë- 

Benzin- 

Gaz 

01/01/2020- 

31/12/2020 
Rrogozhinë  - 12/2/2020 200,000  800,000  

5 E J69404118J 

Naftë- 

Benzin- 

Gaz 

05/01/2020- 

05/01/2021 
Sineballaj  - 24/01/2020 200,000   800,000  

6 G.C G.K.G K66801001T 

Naftë- 

Benzin- 

Gaz 

01/01/2020- 

31/12/2020 
Sineballaj 

Nuk ka qënë 

në aktivitet 

në 2019 

10/6/2020 200,000   800,000  

7 M O J62904234Q 

Naftë- 

Benzin- 

Gaz 

01/01/2020- 

31/12/2021 
Gose  - 7/1/2020 200,000  800,000  

8 A O K32618840R 

Naftë- 

Benzin- 

Gaz 

15/09/2019- 

15/09/2020 
Gose  - 13/1/2020 200,000   800,000  

9 K.O L61326501M 

Naftë- 

Benzin- 

Gaz 

  Gose  40,000 2017 -  20,000 
 1060,00

0 

10 R.G K11316501C 
Gaz i 

lëngshëm 

05/08/2019- 

04/08/2024 
Gose  - 26/08/2019 100,000     

11 K.G K62518802F 
Gaz i 

lëngshëm 

23/12/2016- 

23/12/2021 
Gose  - 5 vite 100,000     

12 O Shpk J63423463I 

Naftë- 

Benzin- 

Gaz 

01/01/2020- 

31/12/2020 
Lekaj  - 21/01/2020 200,000  800,000  

13 SH G L43424803S 

Naftë- 

Benzin- 

Gaz 

01/01/2020- 

31/12/2021 
Lekaj 

Nuk ka qënë 

në aktivitet 

në 2019 

21/01/2020 200,000      800,000  

14 K.O L82615802T 

Naftë- 

Benzin- 

Gaz 

04/09/2019- 

04/09/2020 
Lekaj  - 25/10/2021 200,000  800,000  

15 K.P L13407802O 

Naftë- 

Benzin- 

Gaz 

  Kryevidh  40,000 2017    -  20,000 
 1,060,00

0 
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 80,0000 

 

2,400,00

0.00 
40,000  

10,920,0

00 

Në total operojnë 13 subjekte nga të cilat 2 prej tyre tregtojnë gaz të lëngshëm dhe 11 prej tyre 

tregtojnë naftë- benzinë- gaz. Dy subjekte të tjera, K.O dhe K.O sipas verifikimeve të kryera 

nga bashkia Rrogozhinë e kanë mbyllur aktivitetin e tyre por që qëndrojnë aktiv në QKB. Për 

vitin 2020 janë llogaritur gjobat dhe detyrimet nga grupi auditues duke qënë se verifikimi në 

terren nga bashkia për këto 2 subjekte që rezultojnë që nga viti 2017 debitor është kryer më 

02.06.2020, gjobat nuk i janë llogaritur nga drejtoria dhe nuk janë përcaktuar si gjobë në 

Paketën Fiskale të vitit 2020. 

Bashkia Rrogozhinë, në Akt Konstatimin e datës 02.06.2020 ka verifikuar subjektet që 

tregtojnë hidrokarbure në terren (me foto të bashkangjitura). Në faqen zyrtare të QKB- s 

figurojnë të jenë aktiv. 

1. B. O-  mbyllur 

2. SPA- është i zëvendësuar me A 

3. K.O- është i zëvendësuar me B.O 

4. K.O- mbyllur 

5. K.P- mbyllur 

6. P.P- mbyllur 

Grupi auditues përzgjodhi disa nga dosjet tek të cilat konstatoj se drejtoria nuk i ka mbajtur 

këto subjekte në dosje të veçanta ku të ishte i bashkëlidhur dokumentacioni i subjektit së bashku 

me mandatet e arkëtimit. Bashkia Rrogozhinë e ka llogaritur tarifën e dhënies së licencës për 

stacionet e shitjes së karburanteve, gazit të lëngshëm të naftës, për automjetet dhe vajrave 

lubrifikantë në vlerën 200,000 lekë në vit dhe në kundërshtim me VKM nr.970, datë 2.12.2015, 

për “Përcaktimin e procedurave dhe të kushteve për dhënien e liçencave për tregtimin e naftës bruto 

dhe nënprodukteve të saj” si dhe Paketës Fiskale 2020 ku janë të përcaktuara tarifat 5 vjeçare. Paketa 

fiskale po ashtu nuk ka të specifikuar nivelin e gjobës për shkelje në rastet ku vazhdon aktiviteti pa 

pajisur me licencë. 

Në Ligjin nr. 8450, datë 24.02.1999 “Për përpunimin, transportimin dhe tregtimin e naftës, 

gazit dhe nënprodukteve të tyre”, neni 4 thuhet se ushtrimi i veprimtarive në këtë fushë kryhet 

vetëm nga persona juridik pasi të jenë pajisur me liçencat dhe autorizimet përkatëse. Dhënia e 

liçencave për tregti me pakicë bëhet nga organet e qeverisjes vendore sipas juridiksionit 

përkatës, me një afat 5 vjeçar, me të drejtë përsëritje, për subjektet që zhvillojnë veprimtarinë 

e tregtimit të nënprodukteve të naftës në territorin e tyre, ndërkohë Bashkia Rrogozhinë e ka 

llogaritur me një afat 1 vjeçar në kundërshtim me VKM nr. 344, datë 19.4.2017, “Për disa 

ndryshime dhe shtesa në VKM nr. 970, datë 2.12.2015, “Për përcaktimin e procedurave dhe 

të kushteve për dhënien e licencave për tregtimin e naftës bruto dhe nënprodukteve të saj”, pika 

9. 

Të ardhurat e munguara arrijnë në vlerën 10,920,000 lekë nga të cilat 120,000 lekë janë 

llogaritje të gjobave nga grupi auditues. Bashkia Rrogozhinë nuk ka aplikuar gjoba për 

vazhdimin e aktivitetit pa marrë liçencën.   

 

Titulli i gjetjes 

nr. 7: 

Mos evidentim i subjekteve që tregtojnë karburante, mos aplikim në formën dhe 

në vlerën e duhur i tarifave për këto kategori subjektesh dhe llogaritjen e gjobave. 

Situata: 

Në Bashkinë Rrogozhinë operojnë 13 subjekte nga të cilat 2 prej tyre tregtojnë 

gaz të lëngshëm dhe 11 prej tyre tregtojnë naftë- benzinë- gaz. Dy subjekte të tjera, 

K.O dhe K.O sipas verifikimeve të kryera nga bashkia Rrogozhinë e kanë mbyllur 

aktivitetin e tyre por që qëndrojnë aktiv në QKB. Gjobat nuk janë llogaritur nga 

drejtoria dhe nuk janë përcaktuar si gjobë në Paketën Fiskale të vitit 2020. Për 
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vitin 2020 janë llogaritur gjobat dhe detyrimet nga grupi auditues duke qënë se 

verifikimi në terren nga bashkia për këto 2 subjekte që rezultojnë që nga viti 2017 

debitor është kryer më 02.06.2020, në kundërshtim me VKM nr. 970, datë 

2.12.2015, për “Përcaktimin e proçedurave dhe të kushteve për dhënien e 

liçencave për tregtimin e naftës bruto dhe nënprodukteve të saj”, pika 14 dhe në 

kundërshtim me VKM nr. 344, datë 19.4.2017, “Për disa ndryshime dhe shtesa në 

VKM nr. 970, datë 2.12.2015, “Për përcaktimin e procedurave dhe të kushteve 

për dhënien e licencave për tregtimin e naftës bruto dhe nënprodukteve të saj”, 

pika 9. Të ardhurat e munguara arrijnë në vlerën 10,920,000 lekë nga të cilat 

120,000 lekë janë llogaritje të gjobave nga grupi auditues. Bashkia Rrogozhinë 

nuk ka aplikuar gjoba për vazhdimin e aktivitetit pa marrë liçencën.   

Grupi auditues përzgjodhi disa nga dosjet tek të cilat konstatoj se drejtoria nuk i 

ka mbajtur këto subjekte në dosje të veçanta ku të ishte i bashkëlidhur 

dokumentacioni i subjektit së bashku me mandatet e arkëtimit. Bashkia 

Rrogozhinë e ka llogaritur tarifën e dhënies së licencës për stacionet e shitjes së 

karburanteve, gazit të lëngshëm të naftës, për automjetet dhe vajrave lubrifikantë 

në vlerën 200,000 lekë në vit dhe në kundërshtim me VKM nr.970, datë 2.12.2015, 

për “Përcaktimin e procedurave dhe të kushteve për dhënien e liçencave për 

tregtimin e naftës bruto dhe nënprodukteve të saj” si dhe Paketës Fiskale 2020 ku 

janë të përcaktuara tarifat 5 vjeçare. Paketa fiskale po ashtu nuk ka të specifikuar 

nivelin e gjobës për shkelje në rastet ku vazhdon aktiviteti pa pajisur me licencë. 

Kriteri: 

VKM nr.970, datë 2.12.2015, për “Përcaktimin e procedurave dhe të kushteve për 

dhënien e liçencave për tregtimin e naftës bruto dhe nënprodukteve të saj”, pika 

14, 15.1 

VKM nr. 344, datë 19.4.2017 “Për disa ndryshime dhe shtesa në vendimin nr. 970, 

datë 2.12.2015, të këshillit të ministrave, për përcaktimin e procedurave dhe të 

kushteve për dhënien e licencave për tregtimin e naftës bruto dhe nënprodukteve 

të saj”, pika 9, pika 15.1, pika 15.2 

9. Pagesa për dhënien dhe përsëritjen e licencave për stacionet e shitjes së 

karburanteve, gazit të lëngshëm të naftës, për automjetet, dhe vajrave lubrifikante 

është 5 000 000 (pesë milionë) lekë, për Bashkinë e Tiranës dhe 2,000,000 (dy 

milionë) lekë, për bashkitë e tjera.  

- Pika 9 ndryshohet, si më poshtë vijon: me VKM nr.344, dt. 19.4.2017. "9. Pagesa 

për dhënien dhe përsëritjen e licencave për stacionet e shitjes së karburanteve, 

gazit të lëngshëm, të naftës për automjetet dhe vajrat lubrifikante, është 3 000 000 

(tre milionë) lekë për Bashkinë e Tiranës dhe 1 000 000 (një milion) lekë për 

bashkitë e tjera.".  

10. Pagesa për dhënien dhe përsëritjen e licencave për njësitë e shitjes së lëndëve 

djegëse, që ushtrojnë veprimtarinë e tregtimit të tyre për përdorim nga 

konsumatorët fundorë, është 1 000 000 (një milion) lekë, për Bashkinë e Tiranës 

dhe 200 000 (dyqind mijë) lekë, për bashkitë e tjera.  

- Pika 10 ndryshohet, si më poshtë vijon: me VKM nr.344, dt. 19.4.2017. "10. 

Pagesa për dhënien dhe përsëritjen e licencave për njësitë e shitjes së lëndëve 

djegëse, që ushtrojnë veprimtarinë e tregtimit të tyre për përdorim nga 

konsumatorët fundorë, është 500 000 (pesëqind mijë) lekë për Bashkinë e Tiranës 

dhe 100,000 (njëqind mijë) lekë për bashkitë e tjera." 

Ndikimi/Efekti: 
Mos rinovimi i licencave, ka shkaktuar të ardhura të munguara në vlerën  

10,920,000 lekë. 

Shkaku: 
Subjektet që ushtrojnë veprimtarinë pa licencë dhe mosllogaritja e saktë e tarifës 

së aplikuar. 
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Rëndësia: E lartë 

Rekomandimi: 

Drejtoria e Shërbimeve të marrë masa në mbledhjen e detyrimeve në vlerën 

10,920,000 lekë, si dhe ti mbaj këto subjekte në dosje të veçanta ku të bashkëlidh 

dokumentacionin e subjektit së bashku me mandatet e arkëtimit dhe të krijoj 

regjistër të posaçëm. 

Për veprimet dhe mosveprimet në lidhje me ndjekjen e zbatimit të rekomandimeve 

mbajnë përgjegjësi:  

R.S, Drejtor i Drejtorisë së të ardhurave dhe të zhvillimit ekonomik; 

 

Të ardhura nga qiratë e ndryshme.  

Tarifa e zënies së hapësirës publike për zonën e plazhit 

Baza e taksës për zënie të hapësirës publike për zonën e plazhit është sipërfaqja në m2 e vijës 

bregdetare, e cila shfrytëzohet nga individë apo subjekte për qëllime biznesi. Taksa llogaritet 

si detyrim sezonal i taksapaguesit. Për vijën bregdetare në zonën e Vilë Bashtovës të Njësisë 

Administrative Gose niveli i taksës do jetë 50 % e tarifës së Spillesë, e përcaktuar në Paketën 

Fiskale të vitit 2020. 

Zona Niveli i takses 

A. Vija bregdetare 

a. Vendosje shezllone e çadra sipas kontratës së nënshkruar nga Bashkia 200 leke/ m2/ ne sezon 

b. Cmimi i sip. se nderteses sipas plan vendosjes  200 leke/ m2/ ne vit 

c. Cmimi i sip. se reres per vendosje lodra e lojera per femije 200 leke/ m2/ ne sezon 

d. Vendosje tavolina ne sip. pyll  ne pisha 100 leke/ m2/ ne sezon 

B. Tarifa per ngritjen e kampingjeve e objekteve te levizshme 

a. Vendosje cadra pushimi deri ne 4 vende 100 leke/ dite/ cope 

b. Vendosje cadra pushimi mbi 4 vende 200 leke/ dite/ cope 

c. Vendosje Rulote (jo me pak se 25,000 leke/ sezon) 300 leke/ dite/ cope 

d. Vendosje Baraka portative (jo me pak se 25,000 leke/ sezon 300 leke/ dite/ cope 

e. Shites ambulante (Spille) 100 leke/ dite/ m2 

f. Parkim automjetesh (Spille) 100 leke/ dite/ automjet 

 

Në zbatim të Vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 471, datë 27.03.2019 “Për miratimin e 

rregullores për kushtet dhe kriteret e ushtrimit të veprimtarisë së stacionit të plazhit, të 

ndryshuar, pika 10.i) Bashkia Rrogozhine ka lidhur Akt- Marrëveshje me subjekte në zonën e 

Spillesë për marrjen në përdorim të sipërfaqeve hapësire stacion plazhi. Bazuar në vendimin e 

Grupit Teknik të Shqyrtimit të Aplikimeve të ngritur me urdhër të Ministrit të Turizmit, në 

lidhje me përcaktimin e sipërfaqes brenda parcelës së miratuar nga Grupit Teknik të Shqyrtimit 

të Aplikimeve (GTSHA) janë kualifikuar subjektet. Marrëveshjet janë lidhur për vitin 2020 me 

41 subjekte për sipërfaqen e shfrytëzuar në total 86,771 m2. Për vitin 2020 janë paguar nga 

subjektet në total 17,354,200 lekë. 

Akt- Marrëveshjet në zonën e Spillesë 

Nr. Emertimi i Subjekteve Nr Parcele Sip. m2 Cmimi Vlera 

      Viti 2020     

1 DM 29-2 423 200 84600 

2 AD 29-2 1145 200 229000 

3 LM 29-2 700 200 140000 

4 AM  29-4 1200 200 240000 

5 AH 29-6 1020 200 204000 
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6 SHB 29-7 4990 200 998000 

7 ZK 29-10 1000 200 200000 

8 EM 29-11 2500 200 500000 

9 AD 29-13 2550 200 510000 

10 RM 29-15 2550 200 510000 

11 OZ 29-17 1560 200 312000 

12 BN 29-18 1020 200 204000 

13 ZL 29-19 3500 200 700000 

14 AG 29-20 2225 200 445000 

15 DK 29-21 3000 200 600000 

16 SH 29-22 1918 200 383600 

17 ML 29-23 2000 200 400000 

18 AP 29-24-25 2000 200 400000 

19 SB  29-25-26 2240 200 448000 

20 HGJ 29-26 1100 200 220000 

21 FD 29-28 1771 200 354200 

22 DB 29-29 4400 200 880000 

23 MP 29-30 900 200 180000 

24 AK 29-33 900 200 180000 

25 FD 29-34 2600 200 520000 

26 LLT 29-35 3259 200 651800 

27 ED 29-36 2960 200 592000 

28 AH 29-36 1500 200 300000 

29 AK 29-38 2500 200 500000 

30 MR 29-39 2890 200 578000 

31 AZ 29-40 2100 200 420000 

32 DR 29-41 3640 200 728000 

33 IA 29-42 2240 200 448000 

34 SS 29-43 2240 200 448000 

35 EM 29-44-45 3226 200 645200 

36 AT 29-45 2300 200 460000 

37 AD 29-46 2106 200 421200 

38 RR 29-47 2663 200 532600 

39 AS 29-47 1300 200 260000 

40 AI 29-49 2035 200 407000 

41 DS 29-33 600 200 120000 

  shuma:   86771  17,354,200 

Grupi auditues mori në shqyrtim të gjitha Akt- Marrëveshjet bashkangjitur faturat e pagesave 

të kryera nga ana e subjekteve. 

Deri në vitin 2020 nuk janë lidhur Akt- Marrëveshje me subjekte në zonën e Vilë Bashtovës 

për marrjen në përdorim të sipërfaqeve hapësire stacion plazhi.  

Tarifat e parkimit të automjeteve 100/ lekë / automjet/ ditë në vijën bregdetare Spille e 

përcaktuar në Paketën Fiskale 2020 nuk është aplikuar.  
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Kontratë për dhënien me qira të tokave bujqësore, të pandara, Fshati Okshtun, Njësia 

Administrative Lekaj, Bashkia Rrogozhinë 

Qiramarrësi sipas Vendimit nr. 118, datë 13.06.2019, të autoritetit qiradhënës, rezlton të jetë 

fitues i procedurës konkuruese të shpallur më datë 13.06.2019 bazuar në Udhëzimin nr. 1, të 

KM, datë 18.07.2012 “Për procedurat e dhënies me qira të tokave bujqësore të pandara” në 

lidhje me marrjen me qira të këtyre pasurive. Kontrata është lidhur më 20.06.2019, nr. 1596 

Rep. midis Kryetarit të Bashkisë z. BN dhe z. EH. Qiradhënësi ka rënë dakort ti japë me qira 

qiramarrësit dhe ky i fundit ti marr me qira nga qiramarrësi pasuritë për afatin kohor 35 vjeçar, 

vlera e pasurisë të jetë 7000 lekë/ ha sipas ofertës fituese të proçedurës konkuruese dhe të 

përcaktuar me vendim nga autoriteti qiradhënës në vlerën 582,000 lekë. Pagesa e qirasë për 

vitin e parë të qiramarrjes kryhet në momentin e lidhjes së kontratës, ndërsa për periudhën 

vijuese pas çdo 12 muajsh. Qiramarrësi duhet ta përdor pasurinë sipas kritereve të vendosura 

në kontratë, midis të tjerave përcaktohet edhe sasia e mbjelljes së kulturave bujqësore për çdo 

vit në hektarë. Kontrata përfundon nëse nuk zbatohen detyrimet të cilat janë të parashtruara në 

kontratë, një ndër të cilat është moskryerja e pagesave. 773200 m2 ose ha= m2/ 10000 

Bashkangjitur kontratës janë kartelat e pasurive të paluajtshme, hartat treguese të regjistrimit 

(për të 9 pasuritë), fatura e arkëtimit 582,000 lek në bankë më datë 21.06.2019 si dhe fatura e 

arkëtimit 582,000 lekë më datë 08.01.2020. 

 

Kontratë për dhënien me qira të tokave bujqësore, të pandara, Fshati Okshtun, Njësia 

Administrative Lekaj, Bashkia Rrogozhinë 

Qiramarrësi sipas Vendimit nr. 139, datë 03.07.2019, të autoritetit qiradhënës, rezlton të jetë 

fitues i procedurës konkuruese të shpallur më datë 25.06.2019 bazuar në Udhëzimin nr. 1, të 

KM, datë 18.07.2012 “Për procedurat e dhënies me qira të tokave bujqësore të pandara” në 

lidhje me marrjen me qira të këtyre pasurive. Kontrata është lidhur më 23.07.2019, nr. 2625 

Rep. midis Kryetarit të Bashkisë z. BN dhe z. AP. Qiradhënësi ka rënë dakort ti japë me qira 

qiramarrësit dhe ky i fundit ti marr me qira nga qiramarrësi pasuritë për afatin kohor 99 vjeçar, 

vlera e pasurisë të jetë 6000 lekë/ ha sipas ofertës fituese të proçedurës konkuruese dhe të 

përcaktuar me vendim nga autoriteti qiradhënës në vlerën 18,450 lekë. Pagesa e qirasë për vitin 

e parë të qiramarrjes kryhet në momentin e lidhjes së kontratës, ndërsa për periudhën vijuese 

pas çdo 12 muajsh. Qiramarrësi duhet ta përdor pasurinë sipas kritereve të vendosura në 

kontratë, midis të tjerave përcaktohet edhe sasia e mbjelljes së kulturave bujqësore për çdo vit 

në hektarë. Kontrata përfundon nëse nuk zbatohen detyrimet të cilat janë të parashtruara në 

kontratë, një ndër të cilat është moskryerja e pagesave. 30750 m2 ose ha= m2/ 10000. Pagesat 

janë kryer në vlerën 18,450 lekë për çdo vit. 

 

Kontratat e lidhura për dhënie në përdorim të sipërfaqeve pyjore dhe pagesa nga viti 

2013 dhe në vazhdim 

Me Bashkinë Rrogozhinë janë lidhur kontrata me 21 subjekte për “Dhënie të fondit pyjor 

kombëtar në zonën pyjore Spille”, nga të cilët 18 subjekte për një periudhë 10 vjeçare, 1 subjekt 

5 vjeçar dhe 2 subjekte për një periudhë 25 vjeçare. 

Në bazë të rekomandimeve të lëna nga KLSH- ja më 28.03.2018, nr. 1293 prot. Bashkia 

Rrogozhinë  i ka nisur “Njoftim për shlyrjen e detyrimeve” 10 subjekteve të cilët nuk kanë 

paguar në afatin kohor deri më 20.04.2018, nga të cilët vetëm një subjekt është paraqitur për 

kryerjen e pagesës. 

Më 13.12.2018, nr. 5569 prot. i janë nisur 9 subjekteve “Njoftim për prishje të njëanshme të 

kontratës”. 
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Më 10.06.2019, nr. 1991 prot. i janë nisur 8 subjekteve “Njoftim për prishje të njëanshme të 

kontratës”. 

Nga 22 kontrata të lidhura përgjatë viteve nga viti 2001 e në vazhdim, vetëm 11 subjekte  

vazhdojnë të kryejnë pagesën vjetore dhe të kenë kontratën me Bashkinë Rrogozhinë. Nga 

sipërfaqja totale 17314 ha në 6759 ha në total. 

Nr. Emër Mbiemër 

Data e 

kontratës Parcela 

Zona 

pyjore 

sip. 

totale 

ha 

sip. 

pyjero 

ha 

sip. 

inpr. 

ha 

Vlera e 

kontratës 

Afati 

(vite) 

Të 

prapambetura 

(2018-2019) 

Statusi i 

pagesës- 

Viti 2020 

1 FM 18.6.2013 52.a Spille  

0,655 0,655 -             

68.120,00     

10 vite   Paguar 

2 GJ 21.6.2013 52.a Spille  

0,4 0,3 0,1             

36.050,00     

10 vite    36.050,00        

36.050,00     

3 ML 20.6.2013 52.a Spille  

0,5 0,5 -             

52.500,00     

10 vite   Paguar 

4 HD 19.6.2013 52.a Spille  

0,552 0,552 -             

57.960,00     

10 vite   Paguar 

5 PM 17.7.2013 52.a Spille  

0,5 0,25 0,25             

38.500,00     

10 vite   Paguar 

6 SHA 19.6.2013 53/a Spille  

0,5 0,5 -             

52.500,00     

10 vite   Paguar 

7 ED 24.9.2013 51a/b Spille  

0,6 0,3 0,3             

45.300,00     

10 vite   Paguar 

8 LI 17.6.2013 50a/b Spille  

1 0,732 0,268             

89.054,00     

10 vite  178.108,00        

89.054,00     

9 ZK 19.7.2013 50a/b Spille  

1 0,74 0,26             

90.400,00     

10 vite   Paguar 

10 ED 

18.6.2012 

51/a Spille  

0,552 0,552 -             

69.000,00     

10 vite   Paguar 

11 BD 

14.6.2000  

52/a Spille  

0,5 0,5 -             

50.000,00     

15 vite   Paguar 

          
6,759     649,384    214.158,00      

125.104,00     

Për këto kontrata të lidhura rezultojnë 2 debitorë të cilët nuk kanë paguar vlerën e prapmbetur 

214,158 lekë dhe në vitin 2020 debitor në vlerën 125,104 lekë. Në total vlera 339,262 lekë. 

 

Titulli i Gjetjes 

nr. 8:  

Të ardhura nga kontratat e lidhura për dhënie në përdorim të sipërfaqeve pyjore 

në Bashkinë Rrogozhinë 

Situata: Me Bashkinë Rrogozhinë janë lidhur kontrata me 21 subjekte për “Dhënie të 

fondit pyjor kombëtar në zonën pyjore Spille”, nga të cilët 18 subjekte për një 

periudhë 10 vjeçare, 1 subjekt 5 vjeçar dhe 2 subjekte për një periudhë 25 vjeçare. 

Në bazë të rekomandimeve të lëna nga KLSH- ja më 28.03.2018, nr. 1293 prot. 

Bashkia Rrogozhinë  i ka nisur “Njoftim për shlyrjen e detyrimeve” 10 

subjekteve të cilët nuk kanë paguar në afatin kohor deri më 20.04.2018, nga të 

cilët vetëm një subjekt është paraqitur për kryerjen e pagesës. Nga 22 kontrata të 

lidhura përgjatë viteve nga viti 2001 e në vazhdim, vetëm 11 subjekte  vazhdojnë 

të kryejnë pagesën vjetore dhe të kenë kontratën me Bashkinë Rrogozhinë. Nga 

sipërfaqja totale 17314 ha në 6759 ha në total. Për këto kontrata të lidhura 

rezultojnë 2 debitorë të cilët nuk kanë paguar vlerën e prapmbetur 214,158 lekë 

dhe në vitin 2020 debitor në vlerën 125,104 lekë. Në total vlera 339,262 lekë, të 

ardhura të munguara për Bashkinë Rrogozhinë. 

Kriteri: VKM nr. 54, datë 05.02.2014“Për përcaktimin e kritereve, të procedurës dhe të 

mënyrës së dhënies me qira, enfiteozë apo kontrata të tjera të pasurisë 

shtetërore”, VKM nr. 735, datë 05.11.2014, VKM nr. 606, datë 31.08.2016 dhe 

VKM nr. 693, datë 05.10.2016, Kreu II plotësisht kërkesat të pikave (b; c; ç; d; 

e) 

 

Ndikimi/Efekti: 

Mos arkëtimin e të ardhurave në interes të Bashkisë Rrogozhinë në vlerën 

339,262 lekë 
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Shkaku: Mungesë të ardhurash 

Rëndësia: E lartë 

Rekomandimi: Bashkia Rrogozhinë të marrë masa për ndjekjen dhe për mbledhjen e detyrimit 

në vlerën 339,262 lekë, të ardhura të munguara në Bashkinë Rrogozhinë. 

 

Për veprimet dhe mosveprimet në lidhje me ndjekjen e zbatimit të rekomandimeve 

mbajnë përgjegjësi:  

A.K, Drejtoria e Pyjeve, Bashkia Rrogozhinë 

 

Të ardhura nga tarifat të vendosua për Akt-Kontrollet në faza të ndryshme të ndërtimit 

të objekteve 

Drejtoria e politikave urbane i ka paraqitur më datë 11.11.2019, nr. 4870 prot. një relacion 

Këshillit Bashkiak Rrogozhinë“Për miratimin e tarifave të vendosura nga zyra e Drejtorisë së 

Politikave Urbane për shërbimet që do kryej ndaj qytetarëve. Tarifat për Akt- Kontrollet në 

faza të ndryshme të ndërtimit të objekteve të ushtruara nga personeli i Zyrës së Drejtorisë së 

Politikave Urbane. Në bazë të VKM nr. 408, datë 13.05.2015 të Rregullores së Zhvillimit të 

Territorit, neni 27/1 për Mbikëqyrjen e Punimeve, mbahen Akte Kontrolli kundrejt pagesave 

të mëposhtme: 
A Ngritje kantieri+ Muri 

rrethues 

Për banesa  

Për biznes 

Për pallatet+ 

bredget 

10 lekë/ m2 (Të sip. totale të ndërtimit) 

20 lekë/ m2 (Të sip. totale të ndërtimit) 

25 lekë/ m2 (Të sip. totale të ndërtimit) 

B Pikëtim Objekti Për banesa  

Për biznes 

Për pallatet+ 

bredget 

10 lekë/ m2 (Të sip. totale të ndërtimit) 

20 lekë/ m2 (Të sip. totale të ndërtimit) 

25 lekë/ m2 (Të sip. totale të ndërtimit) 

C Përfundim i themeleve 

0.00 

Për banesa  

Për biznes 

Për pallatet+ 

bredget 

10 lekë/ m2 (Të sip. totale të ndërtimit) 

15 lekë/ m2 (Të sip. totale të ndërtimit) 

25 lekë/ m2 (Të sip. totale të ndërtimit) 

D Përfundim i karabinasë Për banesa  

Për biznes 

Për pallatet+ 

bredget 

10 lekë/ m2 (Të sip. totale të ndërtimit) 

15 lekë/ m2 (Të sip. totale të ndërtimit) 

25 lekë/ m2 (Të sip. totale të ndërtimit) 

E Përfundim i fasadave 

dhe rifiniturave+ 

sistemet e ndryshme si 

ngrohje, ftohje etj. 

Për banesa  

Për biznes 

Për pallatet+ 

bredget 

5 lekë/ m2 (Të sip. totale të ndërtimit) 

15 lekë/ m2 (Të sip. totale të ndërtimit) 

25 lekë/ m2 (Të sip. totale të ndërtimit) 

F Përfundimi i sistemeve 

të jashtme 

Për banesa  

Për biznes 

Për pallatet+ 

bredget 

5 lekë/ m2 (Të sip. totale të ndërtimit) 

15 lekë/ m2 (Të sip. totale të ndërtimit) 

25 lekë/ m2 (Të sip. totale të ndërtimit) 

 
Tarifat për marrjen e çertifikatës së përdorimit të objekteve: 

1- Çertifikatë Përdorimi për Banesë               100 lekë/ m2 

2- Çertifikatë Përdorimi për Biznese              150 lekë/ m2 

3- Çertifikatë Përdorimi për Pallatet               250 lekë/ m2 

4- Çertifikatë Përdorimi për Zona Turistike    250 lekë/ m2 

 

1. Vendim Bashkia Rrogozhinë nr. 110, datë 14/07/2020, “Leje ndërtimi për objektin 

“Magazinë për grumbullimin e produkteve bujqësore, me sipërfaqe më të madhe se 250 m2” 

“K.T”sh.p.k, Magazinë për grumbullimin e produkteve bujqësore, me adresë në Harizaj, 

Bashkia Rrogozhinë 

Në Akt- kontrollin/ A, nga Drejtoria e Politikave Urbane u konstatua se Ngritja e kantierit 

dhe Muri Rrethues, i sheshit të ndërtimit të objektit “Magazinë për grumbullimin e 
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produkteve bujqësore” u realizua dhe subjekti ndërtues “K.T” sh.p.k. është gati për fillimin 

e punimeve të këtij objekti. 

Pika a- Ngritje kantieri+ muri rrethues= 20 lekë/ m2* 610 m2= 12,200 lekë nuk është kryer 

(pa mandat arkëtimi) 

Nga pika b- f (janë bashkangjitur mandatët e arkëtimit) 

Nuk është kryer pagesa për Çertifikatën e Përdorimi për Biznesin 610 m2* 150 lekë/ m2= 

91,500 lekë. 

2. Vendim nga Këshilli Kombëtar i Territorit, nr. 19, datë 12.07.2019, “Për miratimin e lejes 

së ndërtimit për objektin: “Kapanon për grumbullim perimesh, Bashkia Rrogozhinë” 

A.P sh.p.k., “Kapanon për grumbullimin perime”, Gose, Bashkia Rrogozhinë 

Vlera reale (preventivi i konfirmuar prej mbikëqyrësit për përfundimin e sistemit të jashtëm 

për objektin, referuar situacionit rezulton 54,876,977.22 lekë pa TVSH dhe 65,852,372.664 

me TVSH. 

Pika a- Ngritje kantieri+ mur rrethues nuk është kryer pagesa në vlerën 20 lekë* 1212.2 m2= 

24,244 lekë (pa mandat arkëtimi) pika f- Përfundim i sistemimeve të jashtme nuk është kryer 

pagesa në vlerën 15 lekë* 1212.2 m2= 18,183 lekë (pa mandat arkëtimi), pagesat për pikat 

e tjera b, c, d, e janë paguar. 

Nuk është kryer pagesa për Çertifikatën e Përdorimi për Biznesin 1212.2 m2* 150 lekë/ m2= 

181,830 lekë 

3. XHH “Godinë banimi 1 kt+ papafingo me nënçati” 178 m2 

Pika a, nuk është paguar 10 lekë/m2* 178 m2= 1780 lekë (pa mandat arkëtimi), Pika f, nuk 

është paguar 5 lekë/m2* 178 m2= 890 lekë (pa mandat arkëtimi), b, c, d, e janë paguar 

Nuk është kryer pagesa për Çertifikatën e Përdorimi për Banesën 610 m2* 100 lekë/ m2= 

61,000 lekë 

4. EL “Godinë banimi 1 kt+ depo” 

Pikat b, c, d, e, f janë paguar, pika a- ngritje kantieri+ muri rrethues 10 lekë/m2* 178= 

1780 lekë nuk është paguar (pa mandat arkëtimi) 

Nuk është kryer pagesa për Çertifikatën e Përdorimi për Banesën 178 m2* 100 lekë/ m2= 

17,800 lekë 

5. HI “Për përfundimin e sistemeve të jashtme:  Banesë 1 kt me çati” 

Pikat d, e, f janë paguar. Pika a- Ngritje kantieri+ mur rrethues nuk është kryer pagesa në 

vlerën 10 lekë* 147 m2= 1470 lekë (pa mandat arkëtimi), pika b- Piketim objekti nuk është 

kryer pagesa në vlerën 10 lekë* 147 m2= 1470 lekë (pa mandat arkëtimi), pika c- 

Përfundim i themeleve nuk është kryer pagesa në vlerën 10 lekë* 147 m2= 1470 lekë (pa 

mandat arkëtimi) 

Nuk është kryer pagesa për Çertifikatën e Përdorimi për Banesën 147 m2* 100 lekë/ m2= 

14,700 lekë 

6. BT, “Shtesë kati 1 kt mbi objektin ekzistues, gjithsej banesë 2kt” 

Pikat b, d, e, f janë paguar. Pika a- ngritje kantieri+ muri rrethues 10 lekë/m2* 145.7= 1457 

lekë (pa mandat arkëtimi), pika c- Përfundim i themeleve nuk është kryer pagesa në vlerën 

10 lekë* 145.7 m2= 1457 lekë (pa mandat arkëtimi) 

Nuk është kryer pagesa për Çertifikatën e Përdorimi për Banesën 145.7 m2* 100 lekë/ m2= 

14,570 lekë. 

 

Titulli i Gjetjes 

nr. 9:  

Të ardhura nga tarifat të vendosua për Akt-Kontrollet në faza të ndryshme të 

ndërtimit të objekteve 
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Situata: Drejtoria e politikave urbane i ka paraqitur më datë 11.11.2019, nr. 4870 prot. 

një relacion Këshillit Bashkiak Rrogozhinë“Për miratimin e tarifave të 

vendosura nga zyra e Drejtorisë së Politikave Urbane për shërbimet që do kryej 

ndaj qytetarëve. Tarifat për Akt- Kontrollet në faza të ndryshme të ndërtimit të 

objekteve të ushtruara nga personeli i Zyrës së Drejtorisë së Politikave Urbane. 

Në bazë të VKM nr. 408, datë 13.05.2015 të Rregullores së Zhvillimit të 

Territorit, neni 27/1 për Mbikëqyrjen e Punimeve, mbahen Akte Kontrolli 

kundrejt pagesave nga pika a në f: ngritje kantieri+ muri rrethues, pikëtim 

objekti, përfundim i themeleve 0.00, përfundim i karabinasë, përfundim i 

fasadave dhe rifiniturave+ sistemet e ndryshme si ngrohje, ftohje etj, përfundimi 

i sistemeve të jashtme, tarifat sipas llojit: për banesa, për biznes, për pallatet+ 

bredget. Si dhe tarifat për marrjen e çertifikatës së përdorimit të objekteve sipas 

llojit të ndërtimit. 

Grupi auditues analizoi 6 dosje në të cilat kishte mungesa të arkëtimeve 

të fazave të ndryshme nga pika a në f, me dëm ekonomik total në vlerën 

66,401 lekë nga “K.T” sh.p.k, në vlerën 12,200 lekë, “AP sh.p.k në vlerën 

42,427 lekë, XhH në vlerën 2,670 lekë, EL në vlerën 1,780 lekë, Hidajet 

Isufi në vlerën 4,410 lekë,  BT në vlerën 2,914 lekë dhe të ardhura të 

munguara në vlerën 381,400 lekë mungesë arkëtimi për certifikatën e 

përdorimit. 
Kriteri: VKM nr. 408, datë 13.05.2015 të Rregullores së Zhvillimit të Territorit, neni 

27/1 për Mbikëqyrjen e Punimeve. 

 

Ndikimi/Efekti: 

Mos arkëtimin e të ardhurave në interes të Bashkisë Rrogozhinë në vlerën 

447,801 lekë 

Shkaku: Mungesë të ardhurash 

Rëndësia: E lartë 

Rekomandimi 1: 

 

 

Rekomandimi 2: 

Nga ana e Titullarit të Bashkisë Rrogozhinë  të merren masa duke ndjekur 

të gjitha procedurat e nevojshme ligjore, me qëllim arkëtimin shumës 

66,401 lekë. 

Bashkia Rrogozhinë të marrë masa për zbatimin me përpikmëri të 

ndjekjes së fazave: ngritje kantieri+ muri rrethues, piketim objekti, 

përfundim i themeleve 0.00, përfundim i karabinasë, përfundim i 

fasadave dhe rifiniturave+ sistemet e ndryshme si ngrohje, ftohje etj, 

përfundimi i sistemeve të jashtme, tarifat sipas llojit: për banesa, për 

biznes, për pallatet+ bredget, tarifat për marrjen e certifikatës së 

përdorimit të objekteve sipas llojit të ndërtimit dhe për mbledhjen e 

detyrimit duke ju referuar tarifave të vendosura nga zyra e Drejtorisë së 

Politikave Urbane, bazuar në VKM nr. 408, datë 13.05.2015 2015 të 

Rregullores së Zhvillimit të Territorit në vlerën 381,400 lekë. 

 

 

2.2 Vlerësimi Raportimit Financiar, për të arritur në opinionin në se pasqyrat financiare 

për vitin 2020, japin një paraqitje të vërtetë e të drejtë të pozicionit financiar, 

performancës financiare dhe fluksit të parasë, bazuar në kuadrin rregullator në fuqi 

dhe konkretisht, ligjin nr. 24/2018, datë 10.05.2018 “Për kontabilitetin dhe pasqyrat 

financiare” si dhe udhëzimi MFE nr. 08, datë 09.03.2018 “Për procedurën e 

përgatitjes, paraqitjes e raportimit të pasqyrave financiare vjetore të njësive të 

Qeverisjes së Përgjithshme”. 

Vlerësimi i Raportimit Financiar, për të arritur në opinionin në se pasqyrat financiare japin një 

paraqitje të vërtetë e të drejtë të pozicionit financiar, performancës financiare dhe fluksit të 

parasë të Bashkisë, bazohen në kuadrin rregullator në fuqi dhe konkretisht në, udhëzimin e MF 
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nr. 14, datë 28.12.2006 “Për përgatitjen dhe raportimin e pasqyrave financiare vjetore të vitit 

2006, për institucionet qendrore, organet e pushtetit vendor dhe njësive që varen prej tyre si 

dhe të njësive të menaxhimit/zbatimit të projekteve e marrëveshjeve me donatore të huaj”; 

Udhëzimin e MF nr. 26,datë 27.12.2007, për disa shtesa dhe ndryshime në Udhëzimin e MF 

nr. 14, datë 28.12.2006, dhe 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“, etj., Plotësia dhe saktësia në pasqyrimin e përmbajtjes së ngjarjeve 

ekonomike; Vlerësimi i arsyeshëm e i bazuar (në rastet kur vlerësimet janë të domosdoshme); 

Plotësia e shënimeve në pasqyrat financiare për të dhënë një pamje të përgjithshme të pozicionit 

financiar, performancës financiare dhe fluksit të parasë të nënnjësisë. 

Për auditimin e veprimeve dhe ngjarjeve ekonomike të periudhave raportuese ushtrimore 2020 

është marrë në shqyrtim dokumentacioni i mëposhtëm: 

-Dokumentacioni i veprimeve me bankë për vitin 2020; 

-Dokumentacioni i veprimeve me arkë për vitin 2020; 

 

Mbajtja e kontabilitetit është bërë në zbatim të kërkesave të nenit 3, pika 1, të ligjit nr.9228, 

datë 29.04.2004 “Për kontabilitetin dhe pasqyrat financiare”, ligjit 25/2018 datë 10.05.2018 

“Për kontabilitetin dhe pasqyrat financiare” VKM nr. 783, datë 22.11.2006 “Për përcaktimin e 

standarteve dhe rregullave kontabile” pjesa e parë “Rregulla të përgjithshme” kapitulli i parë 

“Mbajtja e kontabilitetit” dhe Planit Kontabël të miratuar për institucionet dhe UMF nr. 14, 

datë 28.12.2006, “Për përgatitjen dhe raportimin e pasqyrave financiare vjetore, për 

institucionet qendrore, organet e pushtetit vendor dhe të njësive që varen prej tyre”, ndryshuar 

me UMF nr. 26, datë 27.12.2007“Për përgatitjen dhe raportimin e pasqyrave financiare vjetore 

të institucioneve qendrore, organet e pushtetit vendor dhe njësitë që varen prej tyre si dhe 

njësive të menaxhimit/zbatimit të projekteve e marrëveshjeve me donatorët e huaj”dhe dhe 

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“. 

 

Pasqyrat Financiare Vjetore të vitit ushtrimor 2020 janë hartuar dhe depozituar më datën 

31.05.2021 në Degën e Thesarit Kavajë, jashtë afatit ligjor. 

 

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 dhe përdorimi i burimeve janë të paraqitura drejt dhe në përputhshmëri me 

kornizën e raportimit financiar. 

Audituesit shtetëror do të japin sigurinë ose jo nëse informacioni i paraqitur mbi shpenzimin e 

parave publike në programet publike përfaqëson në mënyrë të përshtatshme situatën financiare. 

 

Objektivat e auditimit: 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: transaksionet, të drejtat dhe 

detyrimet, plotësia, klasifikimi dhe kuptueshmëria, saktësia dhe vlerësimi. 
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Dokumentimi i rezultateve të auditimit: Nga audituesit u përgatit dokumentacioni i auditimit 

i mjaftueshëm dhe i mbështetur në testet e kontrollit dhe testet thelbësore të transaksioneve për 

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

përputhje me standardet përkatëse dhe kërkesat e zbatueshme ligjore dhe rregullatore, rezultatet 

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

gjatë auditimit, përfundimet e arritura në drejtim të tyre dhe gjykimet e rëndësishme 

profesionale të bëra në arritjen e këtyre konkluzioneve. Ky dokumentacion është i përshtatshëm 

dhe i rëndësishëm për të konfirmuar dhe mbështetur opinionet dhe raportin e audituesve dhe 

shërben si një burim informacioni për përgatitjen e tyre. 

 

Përputhshmëria me kërkesat ligjore për Raportimin Financiar: Përgatitja dhe miratimi i 

Pasqyrave Financiare, në Bashkinë Rrogozhinë, është realizuar në mbështetje të kërkesave të 

ligjit nr. 9228, datë 29.04.2004 “Për kontabilitetin dhe pasqyrat financiare” i ndryshuar, dhe 

ligjit 25/2018 datë 10.05.2018 “Për kontabilitetin dhe pasqyrat financiare” akteve të tjera 

nënligjore në fuqi, në funksion të këtij ligji. Pasqyrat financiare janë dorëzuar brenda afateve 

të parashikuara në ligjet dhe aktet nënligjore të sipërcituara. Pasqyrat financiare janë plotësuar 

në përputhje me kërkesat ligjore dhe formatet e miratuara nga Ministria e Financave.  

 

Mbajtja e Kontabilitetit dhe Hartimi i  Pasqyrave Financiare  

Në fund të periudhës ushtrimore 2020 janë plotësuar 7 Formate, (pasqyra financiare), sipas 

formularëve standard të miratuara me UMF nr. 08, datë 09.03.2018 ”Për procedurën e 

përgatitjes, paraqitjes dhe raportimit e të pasqyrave financiare vjetore të njësive të Qeverisjes 

së Përgjithshme“, 

Formati 1 – Pasqyra e Pozicionit Financiar 

Formati 2 – Pasqyra e Performancës Financiare 

Formati 3 – Pasqyra e Flukseve Monetare (Cash Floë) 

Formati 4 – Pasqyra e ndryshimeve në Aktivet Neto/ Fondet Neto 

Formati 5- Pasqyra e shënimeve shpjeguese 

Formati 6 – Pasqyra e investimeve dhe e burimeve të financimit  

Formati 7/a – Pasqyra mbi gjendje dhe ndryshimet e aktiveve afatgjata me koston historike 

Formati 7/b - Pasqyra mbi gjendje dhe ndryshimet e aktiveve afatgjata me vlerën neto 

Formati 8 - Pasqyra mbi numrin e punonjësve dhe fondin e pagave 

 

Mbajtja e kontabilitetit dhe funksionimi i llogarive sintetike me llogaritë analitike. 
Në këtë Bashki, kontabiliteti mbahet në mënyrë manuale, që e bën me risk të lart për sa i 

përket sigurisë në saktësinë e informacionit që marrim nga ky sistem kontabiliteti. 

 

Mbi aktivet e qëndrueshme të trupëzuara dhe të pa trupëzuara. 

a. Objektivat e auditimit të aktiveve të qëndrueshme, 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. 

b. Kontrolle të llogarive dhe dokumenteve 

 

1. Pasqyra e pozicionit financiar (F1) 

Aktivet neto janë të barabarta me Aktivet-Pasivet = 1,775,129,451 lekë. 

 Viti 2020 

AKTIVET  1,979,085,775 

PASIVET(DETYRIMET) 203,956,324 
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AKTIVET NETO/ FONDET (A-B) 1,775,129,451 
Burimi: Bashkia Rrogozhinë 

 

1.1 Aktivet afatshkurtra 

Aktivet afatshkurta më datë 31.12.2020 paraqiten në vlerën 281,325,227 lekë dhe përbëhen 

nga: 

- Llogaritë e Klasës 5 “Mjetet monetare dhe ekuivalentet e tyre” në shumën 32,221,911 lekë; 

- Llogaritë e Klasës 3 “Gjendje inventari qarkullues” në shumën 30,868,912 lekë; 

- Llogaritë e Klasës 4 “Llogari të arkëtueshme” në shumën 105,079,358 lekë dhe  

                                   “Të tjera aktive  afatshkurtra” në shumën 113,155,046 lekë. 

 

- Llogaritë e Klasës 5 “Mjetet monetare dhe ekuivalentet e tyre” përbëhet nga: 

Llogaritë 

kontabël 
Emërtimi i llogarive Viti 2020 Viti i 2019 

Diferenca 

2020-2019 

531 Mjete monetare ne arkë                       -                           -                       -       

512 Mjete monetare në bankë                       -                           -                       -       

520 Disponibilitete në thesar 27,264,261 30,486,339 - 3,222,078 

50 Letra me vlerë -       - -       

532 Vlera të tjera 4,957,650 4,544,650         416,611 

54 Akredeitiva dhe paradhënie                       -                           -                       -       

59 Provigjone zhvlerësimi                       -                           -                       -       

  TOTALI 32,221,911 35,030,989 - 2,805,467 
Burimi: Bashkia Rrogozhinë 

 

Vlera e llogarisë 520 “Disponibilitete në thesar” në shumën 27,264,261 lekë, përbëhet nga:  

- Llog 466 “Kreditorë për mjete në ruajtje” në shumën 40,629,939 lekë; dhe 

- Llog 85 “Rezultati i veprimtrisë ushtrimore” në shumën 27,264,261lekë; 

 

Titulli i gjetjes 10: Mosraportim i saktë në bilancë i llogarisë 520 “Disponibiliteti në thesar” 

Situata : Llogaria 520 ”Disponibiliteti në thesar” nuk paraqet gjendjen e saktë në bilanc. Kjo 

vlerë duhet të jetë 67,894,200 lekë. Llogaritë e klasës 5, nuk kanë funksionuar duke u debituar 

për shtesat në kredi të llogarive përkatëse për të ardhurat dhe grante të ndryshme, si dhe duke 

u kredituar për pakësimet në debi të llogarive përkatëse të klasës 4.  

Kriteri: UMF nr. nr.8 datë 09.03.2018 “Për Procedurat e Përgatitjes, Paraqitjes dhe Raportimit 

të Pasqyrave Financiare Vjetore, pika 36. Ligji nr. 10296 “Për menaxhimin financiar dhe 

kontrollin” neni 6, udhëzimi nr. 30 datë 27.12.2011 “Për menaxhimin e aktiveve në njësitë e 

sektorit publik” pikat nga 26-30, 74, 96-101, 102 dhe103 

Ndikimi/Efekti: Paraqitja jo e saktë në pasqyrat financiare e vlerave përkatëse të 

disponibilitetit në thesar, keq informon subjektin mbi gjendjen reali si dhe përdoruesit e 

pasqyrave financiare të Bashkisë Rrogozhinë.  

Shkaku: Mosnjohje e legjislacionit të fushës. 

Rëndësia: E lartë 

Rekomandimi: Titullari i Bashkisë Rrogozhinë dhe Nëpunësi Zbatues të marrin masa për 

sistemimin e llogarisë 520 “Disponibiliteti në thesar” për vlerën 67,894,200 lekë. 

Për veprimet dhe mosveprimet e mësipërme mban përgjegjësi: Drejtoria e Financës dhe 

Shërbimit Social z. F.M dhe z. G.G për periudhën nga 29.06.2020 e në vazhdim.  

 

- Llogaritë e Klasës 3 “Gjendje inventari qarkullues”, përbëhet nga: 
Llogaritë 

kontabël 
Emërtimi i llogarive Viti 2020 Viti 2019 

Diferenca 

2020-2019 

31 Materiale 21,851,158 25,942,116 -4,090,958 

32 Objekte inventari Inventar i imët 9,017,754 9,111,954 -94,200 
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33 Prodhime, punime e shërbime  ne proces    

34 Produkte    

35 Mallra    

36 Gjë e gjalle ne rritje e majmeri    

37 Gjendje te pambritura ose pranë të treteve    

38 Diferenca nga çmimet e magazinimit    

39 Provigjione për zhvlerësim te inventarit(-)    

 Totali 30,868,912 35,054,070 -4,185,158 
Burimi: Bashkia Rrogozhinë 

 

Llogaritë e Klasës 3, sipas Pasqyrës së Pozicionit Financiar të Bashkisë Rrogozhinë në 

31.12.2020 paraqitet në vlerën 30,868,912 lekë dhe përbëhet nga: 

- Llogaria kontabël 31 “Materiale” për shumën 21,851,158 lekë; 

- Llogaria kontabel 32 “Objekte inventari” për shumën 9,017,754  lekë; 

- Diferenca me vitin e mëparshëm përfaqëson lëvizjen e inventarit në shumën -4,185,158 lekë 

e cila kuadron me llogarinë 63”Ndryshimi i Gjendjes së Inventarit” në shumën -4,185,158 

lekë. 

- Llogaria  312 “Materiale” ka vlerën 21,851,158 lekë dhe lëvizjet e kësaj llogarie për vitin 

2020 paraqiten në tabelën e mëposhtme: 
Lëvizjet e llogarisë Vlera në lekë 

Gjendje në 01.01.2020 25,942,116 

Hyrjet në magazinë gjatë vitit 

2020 

18,369,784 

Dalje nga magazina gjatë vitit 

2020 

22,460,742 

Gjendja në 31.12.2020 21,851,158 

Burimi: Bashkia Rrogozhinë 

 

- Llogaria 327 “Objekte inventari” ka vlerën 9,017,754 lekë dhe përputhet me rezultatin e 

inventarizimit vjetor dhe nuk ka ndryshime. Lëvizjet e llogarisë 32 “Objekte inventari” 

paraqiten në tabelën e mëposhtme: 
Lëvizjet e llogarisë Vlera në lekë 

Gjendja në 01.01.2020 9,111,954 

Hyrje gjatë vitit 2020 980,720 
Dalje gjatë vitit 2020 1,074,920 

Gjendja në 31.12.2020 9,017,754 

Burimi: Bashkia Rrogozhinë 
 

Gjendja e llogarive të mësipërme është e kuadruar me gjendjen e inventarëve. Për kryerjen e 

tyre është zbatuar udhëzimi i MF nr. 30, datë 27.12.2012 "Për menaxhimin e aktiveve në njësitë 

e sektorit publik". Titullari i Bashkisë Rrogozhinë ka nxjerrë Urdhrat e Inventarizimit Nr.02 

datë 06.01.2021 për “Fillimin e procedurës së inventarizimit të vlerave materialeve (aktiveve) 

pajisjeve/mjeteve në inventar të Bashkisë Rrogozhinë” dhe  Nr.03 datë 06.01.2021 për 

“Fillimin e procedurës së inventarizimit të vlerave materialeve (aktiveve) pajisjeve/mjeteve në 

inventar të  Njësive Administrative të Bashkisë Rrogozhinë”, ku janë përcaktuar grupi për 

inventarizimin dhe vlerësimin e aktiveve..  
 

Llogaritë e klasës 3 kanë funksionuar duke u debituar për shtesat në kredi të llog. 63 

“Ndryshimi i gjendjeve të inventarit” dhe duke u kredituar për daljet e inventarit në debi të 

llogarisë 63 “Ndryshimi i gjendjeve të inventarit”. 

 

- Llogaritë Klasës 4 “Llogari të arkëtueshme” & “Të tjera aktive afatshkurtra” 

përbëhen nga: 
Llogaritë 

kontabël 
Emërtimi i llogarive Viti 2020 Viti 2019 

Diferenca 

2020-2019 

 Llogari të arkëtueshme    

411 Klientë e llogari të ngjashme    
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Burimi: Bashkia Rrogozhinë 

 

Titulli i gjetjes 11: Pasqyrim jo i saktë në bilanc i llogarisë 468 “Debitorë të ndryshëm” 

Llogaria 468 “Debitorë të ndryshëm” në fund të vitit 2020 është në vlerën 44,375,475 lekë. Kjo 

shumë është rritur krahasuar me tepricën e vitit 2019 dhe debitorët e tatim taksave të krijuara 

ndër vite në shumën 41,217,566 lekë. 
Lëvizjet e llogarisë Vlera në lekë 

Gjendja në 01.01.2020 41,217,566 
Shtesa gjatë vitit 2020 debitoret e taksave 

(D) 

31,702,619 

Pakësime gjatë vitit 2020 (K)       28,544,710 

Gjendja në 31.12.2020 44,375,475 

Burimi: Bashkia Rrogozhinë 

 

Gjatë evidentimit të llogarive analitike janë evidentuar debitorët për taksat dhe tarifat vendore 

për vitin 2020. Duke rakorduar me zyrën e Taksave dhe Tarifave të Bashkisë Rrogozhinë, 

janë evidentuar detyrimet për vitin 2020, detyrime të cilat paraqitet si më poshtë vijon: 
Debitore Bashkia Rrogozhinë dhe 

NJA 

Gjendja 

31.12.2019 

Gjendja 

31.12.2020 

Debitore Biznes i Madh 9,143,127 4,772,449 

Debitore Biznes i  Vogel 17,487,511 13,589,100 

Debitore nga Taksa e tokes bujqesore 99,599,062 87,978,677 

Debitore nga Taksat e familjes 38,929,763 30,274,527 

Totali 165,159,463 136,614,753 

                            Burimi:Bashkia Rrogozhinë 

 

Situata : Është nënvlersuar Llogaria 468 “Debitorë të ndryshën” dhe Llogaria e 70 “ Të 

ardhurat nga taksat dhe tatime” duke mos e njohur të ardhurën për vitin 2019 në vlerën 

41,217,566 lekë dhe për vitin 2020 në vlerën 44,375,475 lekë. 

Kriteri: Ligjit nr. 9228, datë 29.4.2004, “Për kontabilitetin dhe pasqyrat financiare” , ligjin nr. 

25/2018 datë 10.05.2018 “Për kontabilitetin dhe Pasqyrat Financiare” datë udhëzimin nr.8 datë 

09.03.2018 “Për procedurat e përgatitjes, paraqitjes dhe raportimit të pasqyrave financiare 

vjetore në njësitë e qeverisjes së përgjithshme” 

Ndikimi/Efekti: Paraqitja në pasqyrat financiare e vlerave jo të sakta të detyrimeve, deformon 

informacionin financiar si dhe planifikimin e të ardhurave për vitin në vazhdim. 

Shkaku: Mosnjohje e legjislacionit të fushës. 

423,429 Personeli, paradhënie, deficite e gjoba 10,532,544 10,532,544 0 

431 Tatime e taksa - - - 

432 Tatime mbledhur nga shteti për llog.Pushtetit Lokal - - - 

433 Shpenzime fatkeqësi natyrore që mbulon shteti - - - 

435 Sigurime Shoqërore - - - 

436 Sigurime Shëndetësore - - - 

437,438 Organizma të tjerë shoqërore - - - 

44 Institucione të tjera publike - - - 

466 Kreditorë për mjete në ruajtje - - - 

468 Debitorë te ndryshëm 44,375,475 41,217,566 3,157,909 

4342 Te tjera operacione me shtetin(debitor) 50,171,339 41,090,337 9,081,002 

45 Marrëdhënie me instit. brenda dhe jashtë sistemit - - - 

49 Shuma te parashikuara per zhvleresim(-) - - - 

 Totali 105,079,358 92,840,447 12,238,911 

 Të tjera aktive afatshkurtra - - - 

409 Furnitore(Debitore),parapagime pagesa pjesore - - - 

473 Llogari të pritjes të marrëdhënieve me thesarin - - - 

477 Diferenca konvertimi aktive - - - 

481 Shpenzime për t’u shpërndarë në disa ushtrime - - - 

486 Shpenzime të periudhave të ardhshme - - - 

 Totali 113,155,046 60,292,612 52,862,434 
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Rëndësia: E lartë 

Rekomandimi: Nëpunësi Zbatues të marrin masa për sistemimin e llogarisë 468 “Debitorë të 

ndryshën” duke e njohur të ardhurën për vitin 2019 në vlerën 41,217,566 lekë dhe për vitin 

2020 në vlerën 44,375,475 lekë 

Për veprimet dhe mosveprimet e mësipërme mban përgjegjësi: Drejtoria e Financës dhe 

Shërbimit Social z. F.M dhe z. G.Gj për periudhën nga 29.06.2020 e në vazhdim.  

 

Titulli i gjetjes 12: Pasqyrim jo i saktë në bilanc i llogarisë 4342 “Të tjera operacione me 

shtetin  

Situata : Llogaria 4342 “Të tjera operacione me shtetin (debitor)”, në fund të vitit 2020 

paraqitet në vlerën 50,171,339 lekë dhe nuk kuadron me Llogarinë 7206 “Financim i pritshëm 

nga buxheti” të Pasqyrës së Performancës Financiare e cila paraqitet në shumën 163,326,385 

lekë. Llogaritë e klasës 4, nuk kanë funksionuar duke u debituar për njohjen e të drejtave për 

t’u arkëtuar në kredi të llogarive të klasës 7 dhe duke u kredituar për arkëtimin e të drejtave në 

debi të llogarive financiare të klasës 5. 

Vlera prej 50,171,339 lekë përfaqëson llogaritë e Klasës së 4 të Pasivit të Pasqyrës Financiare 

të Pozicionit Financiar, si dhe përbëhet nga: 

 
 

Lëvizjet e llogarisë Vlera në lekë 

Gjendja në 01.01.2020 41,090,337 

Shtesa gjatë vitit 2020 (D) 122,236,048 

Pakësime gjatë vitit 2020 (K) 113,155,046 

Gjendja në 31.12.2020 50,171,339 

Burimi: Bashkia Rrogozhinë 

 

  Në mënyrë analitike paraqitet:  

401-408 Furnitore e llogari te lidhura me to 78,975,778 

42 Detyrime ndaj personelit 11,536,939 

431 Detyrime ndaj shtetit per tatim taksa 608,432 

435 Sigurime Shoqerore 3,032,417 

436 Sigurime Shendetsore 459,704 

437,438, Organizma te tjere shteterore 0 

467 Kreditore te ndryshem 68,713,115 

TOTALI 163,326,385 
                                        Burimi: Bashkia Rrogozhinë 

 

Kriteri: Ligjit nr. 9228, datë 29.4.2004, “Për kontabilitetin dhe pasqyrat financiare” , ligjin nr. 

25/2018 datë 10.05.2018 “Për kontabilitetin dhe Pasqyrat Financiare” datë udhëzimin nr.8 datë 

09.03.2018 “Për procedurat e përgatitjes, paraqitjes dhe raportimit të pasqyrave financiare 

vjetore në njësitë e qeverisjes së përgjithshme” 

Ndikimi/Efekti: Paraqitja në pasqyrat financiare e vlerave jo të sakta, deformon informacionin 

financiar si dhe planifikimin e objektivave financiar 

Shkaku: Mosnjohje e legjislacionit të fushës. 

Rëndësia: E lartë 

Rekomandimi: Nëpunësi Zbatues të marrin masa për sistemimin financiar të llogarisë 4342 

“Të tjera operacione me shtetin” duke u kujdesur për kuadrimet respektive të Llogarisë 7206 

“Financim i pritshëm nga buxheti”. 

Për veprimet dhe mosveprimet e mësipërme mban përgjegjësi: Drejtoria e Financës dhe 

Shërbimit Social z. F. M dhe z. G.Gj për periudhën nga 29.06.2020 e në vazhdim.  
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- Llogaria  486 “Shpenzime të periudhave të ardhshme” në fund të vitit 2020 paraqitet në 

vlerën 113,155,046 lekë. 
Lëvizjet e llogarisë Vlera në lekë 

Gjendja në 01.01.2020 60,292,612 

 
Shtesa gjatë vitit 2020 (D) 172,574,412 

Pakësime gjatë vitit 2020 (K) 119,709,278 

 
Gjendja në 31.12.2020 113,155,046 

     Burimi: Bashkia Rrogozhinë 

Vlera e kësaj llogarie në shumën 113,155,046 lekë, përfaqëson detyrime për shpenzime të 

kryera, por të pa financuara në vitin ushtrimor. Gjatë vitit 2020 ka patur një pakësim të kësaj 

llogarie, pasi janë likuiduar një pjesë e konsiderueshme e këtyrë detyrimeve. 
Emërtimi i llogarive Vlera 

Shenzime gjyqësore 250,000 

Shpenzime operative 60,317,751 

Shpenzime për investime 59,141,527 

Totali 119,709,278 

         Burimi: Bashkia Rrogozhinë 

 

Evidentimi i tyre në Pasqyrat Financiare të vitit 2020, është kryer veçmas në përputhje me 

Udhëzimin nr 8, datë 09.03.2019,  pika 42 ku cilësohet: "Të gjitha Njësitë e qeverisjes së 

përgjithshme duhet të evidentojnë veçmas detyrimet e prapambetura të tyre ndaj të tretëve për 

shpenzime, shërbime apo invetime të kryera por të pafinancuara". 

 

1.2 Aktivet afatgjata  

 

Mbi Aktivet Afatgjata jomateriale (AAJM) 

Llogaritë e Klasës 20 “Aktivet Afatgjata Jo materiale” në vlerën prej 16,949,998  lekë  

përbëhen nga: 

- Llog.202 “Studime dhe kërkime”, në vlerën 16,949,998 lekë.  

Sipas llogarisë analitike (Tabela anekse nr.1) vlera e kësaj llogarie është 18,749,998 lekë.  

(-1,800,000) lekë. 

Diferenca 1,800,000 lekë (18,749,998- 16,949,998) është vlera e amortizimit të AAJM. 
 

Lëvizjet e llogarisë Vlera në lekë 

Gjendja në 01.01.2020 16,449,998 
Shtesa gjatë vitit 2020 (D) 500,000 

Pakësime gjatë vitit 2020 (K) 0 

Gjendja në 31.12.2020 (D) 16,949,998 
Burimi: Bashkia Rrogozhinë 

 Testi substancial 

Aktive Afatgjata jo materiale në fund të vitit 2020 rezulton në vlerën neto 16,949,998  lekë dhe 

përbëhet nga Llogaria 202 “Studime e kërkime” e cila është dhënë në mënyrë analitike. 

Nga verifikimi i analitikëve, konstatohet se vlera e studimeve dhe projektimeve i përkasin 

objekteve ende të papërfunduara, duke siguruar vlerësimin real të llogarisë 202 dhe AAJM.   

 

Analitikisht llogaria 202 “Studime dhe kërkime” paraqitet si më poshtë; 

Nr Emërtimi Njësia Sasia Vl.Kontabël Amortizimi 

1 Stud.Proj. i Rrjetit të Brendshëm.Ujëesjellës Copë 1 2,200,000 200,000 

2 Studim Projektim Rrugë dhe Sheshe Copë 1  16,949,998  1,600,000 

 
Totali 

     18,749,998 

 

1,800,000 
Burimi:Bashkia Rrogozhinë 
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Kjo paraqitje e llogarisë 202 “Studime e kërkime” është bërë në përputhje me; 

- ligjin nr. 9228, datë 29.04.2004 “Për kontabilitetin dhe pasqyrat financiare“ neni 6,9 dhe 10  

- UKM nr. 2, datë 08.05.2003 “Për klasifikimin dhe strukturën e kostos së punimeve të 

ndërtimit”, i ndryshuar, pika “c”, nën pika “b”. 

 

Mbi Aktive afatgjata financiare 

 

Testet substanciale 

Aktive Afatgjata Financiare rezultojnë në fund të viti 2019 me vlerën 0 lekë dhe në fund të vitit 

2020 në vlerën 62,051,960  lekë Ky seksion i bilancit kontabël për vitet 2019 dhe 2020 është 

paraqitur në vlerën 62,051,960  lekë siç shihet në  Pasqyrën e Pozicionit Financiar të paraqitur 

më poshtë: 

 

Nr. Referenca   Ushtrimi Ushtrimi 

Reshti e E M E R T I M I  i Paraardhes 

  Llogarive   Mbyllur   

59 25-26 3.Aktive Afatgjata Financiare 62,051,960 0 

60 25 Huadhenie e Nenhuadhenie 0  0  

61 26 Pjesmarrje ne kapitalin e vet 62,051,960 0 
Burimi:Bashkia Rrogozhinë 

 

Bashkia Rrogozhinë, në Qendrën Kombëtare të Biznesit, paraqitet si pjesmarrëse me 100 % të 

Ujësjellës Kanalizime Rrogozhinë Sh.a me NUIS përkatëse J93610816L.  

Vlera aksionare që Bashkia Rrogozhinë zotëron në Ujësjellës Kanalizime Rrogozhinë Sh.a prej 

vitit 2016 është 62.051.960,00 lekë e cila është shoqëri aksionere me objekt “Shërbimi i 

furnizimit me ujë të pijshëm i konsumatoreve dhe shitja e tij. Mirëmbajtja e sistemit/eve të 

furnizimit me ujë të pijshëm. Prodhimi dhe/ose blerja e ujit për plotësimin e kërkesës së 

konsumatorëve. Shërbimi i grumbullimit,largimit dhe trajtimit të ujrave të ndotura,shitja e tij. 

Mirëmbajtja e sistemeve të ujrave të ndotura, si dhe të impianteve të pastrimit të tyre”. 

Kjo vlerë e kapitalit  me 100% aksione në pjesëmarrjë të  Bashkisë Rrogozhinë në “Ujësjellës 

Kanalizime Rrogozhinë Sh.a “ paraqitet në aktivet afatgjata financiare të Bilancit kontabël 

2020, më konkretisht në llogarinë 26 “Pjesmarrje në kapitalet e veta” në zbatim të urdhrit e 

ministrit nr.64 datë 22.07.2014 “Për shpallje të Standarteve Kombëtare të Kontabilitetit të 

Përmirësuara”  me Standartin Kombëtar të Kontabilitetit nr.5 “Aktivet Afatgjata Materiale dhe 

Aktivet Afatgjata Jomateriale” pika  55, 56, 57 si dhe me Standartin Ndërkombëtar  të 

Kontabilitett\it nr.28 “Investime në Pjesmarrje” pika 35 ku citohet “Një investim në një 

pjesëmarrje kontabilizohet në pasqyrat financiare individuale të investorit në përputhje me 

paragrafet 37-42 te SNK 27 e cila thotë: 

 Kur përgatiten pasqyra financiare individuale, investimet në filiale, në njësitë ekonomike të 

kontrolluara bashkarisht dhe në sipërmarrjet që nuk janë klasifikuar si të mbajtura për shitje 

(ose të përfshira në grupin e nxjerrjes jashtë përdorimit që është klasifikuar si i mbajtur për 

shitje) në përputhje me SNRF 5 do të llogariten ose: 

 (a) me kosto, ose 

 (b) në përputhje me SNK 39. 

 

Titulli i gjetjes 13: Mbi kontabilizimin e llogarisë 26 “Aktivet Afatgjata Financiare”. 

Situata : Kapitalit  me 100% aksione në pjesëmarrje të  Bashkisë Rrogozhinë në “Ujësjellës 

Kanalizime Rrogozhinë Sh.a përbën investim me vlerë kontabël (kosto) 62.051.960 lekë dhe 

investori është Bashkia Rrogozhinë, për të cilën nuk janë reflektuar në gjendjen e llogarisë 26 
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fitim humbjet nga pjesa e aksioneve për vitet 2018-2020. Kjo procedurë mospasqyrimi në 

Aktivet Afatgjata Financiare të Bilancit Kontabël të vlerës së aksioneve të cilat janë investime 

në pjesmarrje me vlerë kontabël 62.051.960 lekë  përbën shtrembërim të informacionit 

financiar  

Kriteri: UMF nr.64 datë 22.07.2014 “Për shpallje të Standarteve Kombëtare të Kontabilitetit 

të Përmirësuara”  me Standartin Kombëtar të Kontabilitetit nr.5 “Aktivet Afatgjata Materiale 

dhe Aktivet Afatgjata Jomateriale” pika  55, 56, 57 si dhe me Standartin Ndërkombëtar  të 

Kontabilitett\it nr.28 “Investime në Pjesmarrje” pika 35 

Ndikimi/Efekti: Mos regjistrimi në kontabilitet dhe deformim i informacionit financiar për sa 

i përket gjendjes kontabël të paraqitur në Pasqyrat e Pozicionit Financiar për vitet 2018-2020 

të llogarisë 26 “Pjesëmarrje në kapitalin e vet”, gjendje kjo e nën vlerësuar. 

Shkaku: Mos njohja dhe mos zbatim i ligjit nr. 9228 datë 29.04.2004 “Për kontabilitetin dhe 

pasqyrat financiare”, urdhrit nr. 64 datë 22.07.2014 “Për shpallje të Standardeve Kombëtare të 

Kontabilitetit të Përmirësuara”, Standardit Kombëtar të Kontabilitetit nr.5 “Aktivet Afatgjata 

Materiale dhe Aktivet Afatgjata Jo materiale” dhe Standardit Ndërkombëtar  të Kontabilitetit 

nr. 28 “Investime në Pjesëmarrje”. 

Rëndësia: E lartë 

Rekomandimi: Nga Bashkia Rrogozhinë, nëpërmjet Nëpunësit Zbatues, të merren masa për 

të bërë sistemimet në kontabilitet  dhe regjistrimin e pjesëmarrjes 100% në kapitalin aksionar 

të “Ujësjellës Kanalizime Rrogozhinë Sh.a me vlerë kontabël 62.051.960 lekë  në debi të 

llogarisë 26 “Pjesëmarrje në kapitalin e vet” dhe kredi të llogarive financiare të klasës 5, për 

pjesëmarrjen me kapitalin e vet. 

Për veprimet dhe mosveprimet e mësipërme mban përgjegjësi: Drejtoria e Financës dhe 

Shërbimit Social z. F.M dhe z. G.Gjpër periudhën nga 29.06.2020 e në vazhdim.  

 

Mbi Aktivet e afatgjata materiale (AAM) 

 

Titulli i gjetjes 14: Mbi kontabilizimin e Aktiveve aftagjata materiale, pa titull pronësie. 

Llogaritë e Klasës 21 “Aktivet Afatgjata Materiale", AAM sipas të dhënave të pasqyruara 

për vitin ushtrimor 2020, paraqiten në shumën 1,444,262,293  lekë. Në vitin paraardhës 2019, 

vlera totale e AAM-ve paraqitet në shumën 1,069,374,849 lekë, me një shtesë të AAM-ve në 

shumën 458,676,411 lekë, si dhe të pakësimeve të AAM-ve për 6,232,972 lekë që kanë ardhur 

kryesisht si rezultat i nxjerrjes jashtë përdorimit të AQT në Bashkinë Rrogozhinë. 

Situata :Duke analizuar veprimet e shtesave dhe pakësimeve të AAM-ve sipas të dhënave të 

siguruara nga zyra e financës, vihen re mospërputje me vlerat e pasqyruara në bilanc. 
Nr. Llogaria Emërtimi Gjendja me 

31.12.2019 

 

SHTESA 

 

PAKSIME 

Gjendja me 

31.12.2020 

1 210 Toka,troje,Terene 5,839,355 0 0 5,839,355 

2 211 Pyje,Kullota Plantacione 1,596,452 0 0 1,596,452 

3 212 Ndertime e Konstruksione 261,155,278 15,956,899 0 263,256,559 

4 213 Rruge,rrjete,vepra ujore 13,144,869 0 0 13,144,869 

5 214 Instalime teknike, 

makineri,paisje,vegla pune 

 

900,381,374 

 

438,869,522 

 

1,257,329 

 

1,339,250,869 

6 215 

Mjete transporti 

 

34,016,264 

 

3,850,000 

 

3,850,000 

 

34,016,264 

7 218 
Inventar ekonomik 

34,021,333 0 2,382,972 31,638,361 

  TOTALI 1,327,936,022 458,676,421 7,490,301 1,780,379,434 
Burimi: Bashkia Rrogozhinë 
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- Llogaria. 210 “Toka, Troje, Terrene” është në vlerën 5,839,355 lekë e pandryshuar dhe 

në 2020 njëlloj si vitet e mëparshme, për të cilën nuk ka inventar kontabël, dhe as inventar 

fizik.  

Pershkrimi i aktivit Cope 
Data e 

hyrjes,

viti 

Vlera e 

shpenz.  

Kapitale 

Vlera e 

blerjes 

Vend-

ndodhja Personi 

pergjegjes 

Vlera e 

ak.e 

amortizimit 

TERRENE               

Trotuar Axhensi-

Rr.Lushnjes 
1 2005 S'ka 

             

2,856,950.00  Rruga e 

Lushnjes Dr.Sherb.Pub 

                

642,755  

Truall Fusha E Sportit 

1 2003 S'ka 

                 

398,000.00  Rruga e 

Kavajes Dr.Sherb.Pub 

                

148,157  

Trualle per varreza 

1 2005 S'ka 

             

2,584,405.00  Rruga 

stac,trenit Dr.Sherb.Pub 

                

150,887  

        

SHUMA TOTALE  

210       5,838,355     941,799 

 

- Llogaria 211 “Pyje, Plantacione” paraqitet e pandryshuar prej 1,596,452 lekë e 

pandryshuar dhe në 2020 njëlloj si vitet e mëparshme, për të cilën nuk ka inventar kontabël, 

dhe as  inventar fizik.  

- Llogaria e aktivit 212 “ Ndërtesa dhe konstruksione” e cila pasqyron gjendjen e aseteve për 

llogari të Bashkisë Rrogozhinë, në fund të vitit 2019 rezulton me një kosto historike 

261,155,278 lekë dhe në fund të vitit 2020 rezulton me një kosto historike 263,256,559 lekë 

Lista me kosto historike e ndërtesave paraqitet në aneks; 

 

Kjo ka sjellë që kontabilizimi i tyre në librat e kontabilitetit dhe pasqyrat financiare të kryhet 

pa u mbështetur në një dokumentacion vërtetues, siç është titulli i pronësisë, ku gjatë auditimit 

u evidentua se Bashkia Rrogozhinë nuk ka inicuar procesin për rregjistrimin e tyre.  

Këto veprime janë bërë në kundërshtim me VKM nr. 510, datë 10.06.2015 “Për inventarizimin 

dhe hipotekimin e të gjitha pronave të paluajtshme dhe të luajtshme”, Kreu VI “Transferimi i 

pasurive dhe regjistrimi i pasurive të paluajtshme” 

Kriteri: VKM nr. 510, datë 10.06.2015 “Për inventarizimin dhe hipotekimin e të gjitha pronave 

të paluajtshme dhe të luajtshme”, Kreu VI “Transferimi i pasurive dhe regjistrimi i pasurive të 

paluajtshme”, ku cilësohet: 

“1. Bashkia është subjekti juridik që trashëgon të drejtat e pronësisë, të luajtshme dhe të 

paluajtshme të Njësive që Shkrihen (NJSH). Nga momenti i konstituimit të organeve 

përfaqësuese dhe ekzekutive ajo ushtrin të drejtën e pronësisë si dhe të drejta të tjera sipas 

mënyrës të përcaktuar me ligj. 

2. NJSH-të duhet të plotësojnë dhe depozitojnë pranë bashkisë inventarin e të gjitha pronave të 

paluajtshme dhe të luajtshme në pronësi. Për pronat e paluajtshme inventari duhet të përmbajë 

edhe informacionin për fazën e regjistrimit në të cilën ndodhen”.  

VKM nr.433, datë 8.6.2016 “Për transferimin në pronësi të Bashkive të Pyjeve dhe të Kullotave 

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

ish Komunave/Bashkive”. 

Ndikimi/Efekti: Mungesa e inventarizimit dhe regjistrimit në ASHK të pasurive të njësisë 

vendore, si toka, troje,terrene, pyje, kullota, plantacione, ka sjellë mos pasqyrimin në pasqyrat 

financiare të njësisë vendore për vitin 2019 dhe 2020, duke bërë që këto pasqyra të mos 

paraqesin vlerën e saktë të këtyre aseteve të njësisë vendore.  
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Nga ballafaqimi problematikës gjatë procesit të auditimit në terren, ndërmjet evdientimit të 

objekteve ndërtesa e kontratusione që pasqyronte DPZHT me ato që pasqyronte në kontabilitet 

nga Drejtoria e Finacës ka rezultuar se nuk janë ndërmarrë procedura të mëtejshme për 

rivlerësim për shkak të kostos që kërkon kryerja e këtij shërbimi. 

Rëndësia: e lartë 

Rekomandimi: Titullari i Bashkisë Rrogozhinë në bashkëpunim me sektorin e buxhetit dhe 

financës të marr masa për përmirësimin e gjendjes me parashtrim të problematikës në GMS 

bazuar në UMF nr. 30, datë 27.12.2011 i ndryshuar, Kreu (II), pika (16) dhe të ndërmarr të 

gjitha procedurat ligjore, të nisin procedurat për sigurimin e  dokumentacionit vërtetues siç 

është titulli i pronësisë për pronat “Toka, Troje, Terrene,Pyje, Plantacione, Ndërtesa dhe 

Konstruksione për vlerësimin e aktiveve të cilat janë pjesë e inventarit të aktiveve të bashkisë, 

me qëllim paraqitjen e vlerës së këtyre aktiveve në Pasqyrën e Pozicionit Financiar. 

Për veprimet dhe mosveprimet e mësipërme mban përgjegjësi: Drejtoria e Financës dhe 

Shërbimit Social z. F.M dhe z. G.Gj për periudhën nga 29.06.2020 e në vazhdim.  

 

- Llogaria 215 “Mjete transporti” paraqet vlerën e mjeteve të transportit në pronësi të 

Bashkisë Rrogozhinë më datë 31.12.2020 në shumën 34,016,264 lekë. Krahasuar me vitin e 

mëparshëm 2019 në vlerën 34,016,264 lekë. Që do të thotë se gjatë vitit 2020 nuk ka patur 

shtesa ose paksime ne Llogarine 215 “Mjete trasporti”. Përsa i përket vlerës prej 3,850,000 

lekë është vlerë rregulluese e cila është hedhur gabimisht dy herë si Investim me pagesë por 

që është bërë më parë hyrje nga fatura e cila është detyrim i papaguar dhe do të likuidohet në 

vitet e ardhëshme. 
Lëvizjet e llogarisë Vlera në lekë 

Gjendja në 01.01.2020 34,016,264 

Shtesa gjatë vitit 2020 (D) 3,850,000 

Pakësime gjatë vitit 2020 (K) 3,850,000 

Gjendja në 31.12.2020 (D) 34,016,264 

Burimi: Bashkia Rrogozhinë 

 

Tabela nr. 2- Llogaria analitike 215 
Nr. Emërtimi Çmimi Sipas të dhënave kontabël 

Sasia Vlera 

I Bashkia RROGOZHINË   34,016,264 

 

 

1 Makine Zjarrfikse IVEKO HAGIRAS 1991            4,800,000.00  

 

1             

4,800,000.00  

2 

Kamjon Benz MERCEDES ËDB9521411K359120 

             

1,080,000.00  

1              

1,080,000.00  

3 

Auto Portredeve ëDB9026221R746693 

             

4,200,000.00  

1              

4,200,000.00  

4 

Fadrome  0964059 

             

4,200,000.00  

1              

4,200,000.00  

5 

Rimorkio 1474 

             

1,800,000.00  

1              

1,800,000.00  

6 
Autovetur Fuoristrad SSANGYONG,tip RJA 

             

2,080,000.00  

1              

2,080,000.00  

7 
Autovetura Benc AA 996 AD 

             

2,964,000.00  

1              

2,964,000.00  

8 
Autovetura Benc KJ 6255 A  

                  

580,000.00  

1                   

580,000.00  

9 
Furgon(8+1) tip ford tranzit 

             

1,287,600.00  

1              

1,287,600.00  

10 
mjete trasporti 

             

1,969,468.00  

1              

1,969,468.00  
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11 
Furnizim me mjet te rende Eskavator 

             

9,055,196.40  

1              

9,055,196.40  

 TOTALI 34,016,264  34,016,264 
Burimi: Bashkia Rrogozhinë 

 

- Llogaria kontabël 218 “Iventar ekonomik” përfaqëson inventarin ekonomik në përdorim 

nga shkollat, kopshtet, çerdhet, njesitë administrative, institucionet e Bashkisë Rrogozhinë. 

Sipas pasqyrave financiare të Bashkisë Rrogozhinë gjendja e llogarisë 218 më datë 

31.12.2020  paraqitet në vlerën 5,634,954 lekë. Krahasuar me vitin 2019 llogaria 218 

“Iventari ekonomik” është rritur për vlerën 7,043,692 lekë.   

 
Levizjet  Llog. 218 “Inventar ekonomik” për vitin 2020, vlera 

në lekë Çelje me 01.01.2020 7,043,692  

Blerje me pagesë (D) 0 

Dalje (K)  0  

Amortizimi i vitit i akumuluar 2020 1,408,738  

Gjendja me 31.12.2020 (D) Teprica Neto 5,634,954 
Burimi: Bashkia Rrogozhinë 

 

Llogaria 218 “Inventar ekonomik” amortizimin e akumuluar vjetor sipas amortizimit të 

kontabilitetit dhe analizës në regjistrin e aktivit paraqitet 1,408,738 lekë duke përdorur normë 

amortizimi 20%, në përputhje me UMF nr. nr.8 datë 09.03.2018 “Për Procedurat e Përgatitjes, 

Paraqitjes dhe Raportimit të Pasqyrave Financiare Vjetore, pika 36 ku specifikohet “ Në lidhje 

me amortizimin e aktiveve afatgjata për sektorin publik, amortizimi i këtyre aktiveve duhet të 

llogaritet sipas normave të përcaktuara”. 
 

- Llogaria 219 “Amortizimi i AAGJM & AAJM: Kjo llogari sipas pasqyrave financiare të 

Bashkisë Rrogozhinë  në fund të vitit 2020, paraqitet në vlerën 337,917,168 lekë e cila ka 

ardhur si rezultat: 

Pasqyra statistikore nr. 7.b “Akivet afatgjata me vlerë neto”  

      Shtesat gjate vitit  Paksimet  gjate vitit  Teprica ne Fund 

Nr. 
E M E R T I M I  Teprica Kosto Amortizim Kosto Amortizim Kosto Amortizim  Teprica 

Reference   Neto  Historike    Historike    Historike  Akumuluar  Neto  

Llogarije                   

b c 3 4 5 6 7 8 9 10 

20 I. AAGJ/JO MATERIALE  16,449,998 500,000 0 0 0 18,749,998 1,800,000 16,949,998 

201 

Prime te emisionit dhe rimbursimit 

te huave 0         0 0 0 

202 Studime dhe kerkime 16,449,998 500,000   0   18,749,998 1,800,000 16,949,998 

203 

Koncesione, patenta,licenca e tjera 

ngjashme 0         0 0 0 

21- 28 II. AAGJ/  MATERIALE  1,069,374,849 458,676,411 81,196,296 6,232,972 3,640,301 1,780,379,461 336,117,168 1,444,262,293 

210 Toka,troje,Terene 5,839,355 0   0   5,839,355 0 5,839,355 

211 Pyje,Kullota Plantacione 1,596,452 0   0   1,596,452 0 1,596,452 

212 Ndertime e Konstruksione 261,155,278 15,956,889 13,855,608 0   354,893,264 91,636,705 263,256,559 

213 Rruge,rrjete,vepra ujore 770,196,942 438,869,522 60,453,323 0 1,257,329 1,339,250,896 189,380,426 1,149,870,470 

214 

Instalime 

teknike,makineri,paisje,vegla pune 6,240,902 0 1,248,180 0   13,144,869 8,152,148 4,992,721 

215 Mjete transporti 17,302,228 3,850,000 4,230,446 3,850,000   34,016,264 20,944,482 13,071,782 

216 Rezerva shtetrore 0 0   0   0 0 0 

217 Kafshe pune e prodhimi 0 0   0   0 0 0 

218 Inventar ekonomik 7,043,692 0 1,408,738 2,382,972 2,382,972 31,638,361 26,003,407 5,634,954 



KONTROLLI I LARTË I SHTETIT 

Raport Auditimi mbi Auditimin e ushtruar në Bashkinë Rrogozhinë  

56 
 

24 

Aktive te Qend.te trupezuara te 

demtuara 0 0 0 0   0 0 0 

28 Caktime 0 0   0   0 0 0 

  T O T A L I ( I + II ) 1,085,824,847 459,176,411 81,196,296 6,232,972 3,640,301 1,799,129,459 337,917,168 1,461,212,291 

Burimi: Bashkia Rrogozhinë 

 

Përllogaritja e amortizimit të AAGJM-ve është bërë në përputhje me normat e amortizimit 

sipas llojit të aktivit të përcaktuar në Udhëzimin nr.8, datë 09.03.2019 “Për procedurat e 

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

përgjithshme”, pika 36. 

Normat e amortizimit  sipas llojit të aktivit të llogaritura nga Bashkia Rrogozhinë, janë si më 

poshtë:  

- ndërtesat dhe konstruksionet, linja teknologjike, makineri e pajisje   5 %    

- inventarin  ekonomik (aktive të tjera afatgjata materiale mbi baze grupimi) 20 %    

- për pajisjet kompjuterike, informatike (mbi bazë grupimi)   25% 

- për mjetet e transportit         20% 

- për aktivet afatgjata jomateriale (metoda lineare)    15 % 

 

Mbi Investimet 

- Llogaria 230 dhe 231"Investime" për aktive afatgjata jo materiale dhe materiale sipas të 

dhënave të paraqitura në Pasqyrën e Pozicionit Financiar për vitin 2020, paraqiten në vlerën 

174,496,297 lekë. Ky vlerësim financiar nuk përkon me tabelën analitike të AAGJ materiale 

dhe jomateriale sipas tabelës mëposhtë.  Në Pasqyrën statistikore nr. 6 "Investimet dhe 

burimi i financimit" shpenzimet për investime paraqiten në shumën 191,446,295 lekë. 

 

Nr. Emërtimi i investimit Vlera 

1 Aktive Afatgjata jomateriale 16,949,998 

2 Aktive Aftagjata materiale 1,444,262,293 

3 Totali 1,461,212,291 
Burimi: Bashkia Rrogozhinë 

 

Për investimet e kryera gjatë vitit 2020, nuk është debituar saktë llogarinë 231 dhe kredituar 

llogaritë e klasës 4. Në fund të vitit, me kapitalizimin e tyre është kredituar llogaria 231 dhe 

është debituar  llogaria 20 dhe 21 "Aktive afatgjata". Në mëyra analitike aktivet afatgjata 

materiale dhe jomateriale paraqiten në aneks. 

 
 

1.3 Pasivet (Detyrimet) 

 

Mbi Pasivet Afatshkurtra 

- Llogaritë e klasës 4, në pasiv të Pasqyrës së Pozicionit Financiar, janë llogari të pagueshme 

ato paraqesin detyrimet e Bashkisë Rrogozhinë më 31.12.2020, kundrejt furnitorëve, pagat 

e punonjësve të muajit dhjetor 2020, detyrimet kundrejt tatimeve, sigurimeve shoqërore dhe 

shëndetësore të muajit dhjetor 2020, kreditorë për mjete në ruajtje të cilat kryesisht kanë të 

bëjnë me garancitë e kontratave, kreditorë të ndryshëm etj., si më poshtë:  

-  

Llogaritë  Viti 2020 Viti 2019 Diferenca/ndryshimi 

401-408 Furnitore e llogari te lidhura me to 78,975,778 27,806,962 -51,168,816 

42 Detyrime ndaj personelit 11,536,939 17,712,148 6,175,209 

431 Detyrime ndaj shtetit per tatim taksa 608,432 880,868 272,436 

435 Sigurime Shoqerore 3,032,417 5,289,881 2,257,464 

436 Sigurime Shendetsore 459,704 733,055 273,351 
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437,438, Organizma te tjere shteterore 0 0 0 

466 Kreditore per mjete ne ruajtje 40,629,939 22,958,540 -17,671,399 

467 Kreditore te ndryshem 68,713,115 48,960,035 -19,753,080 

4341 
Operacione me shtetin( detyrime   

 

 Gjendja më fund të periudhës 203,956,324 124,341,489 -79,614,835 
Burimi: Bashkia Rrogozhinë 

 

- Llogaria 401-408 “Furnitorë e llogari të lidhura me to”, në fund të vitit 2020 është në 

vlerën 78,975,778 lekë, paraqet gjendjen e faturave të pa likuiduara nga Bashkia Rrogozhinë 

më 31.12.2020. Lëvizja e llogarise 401-408 “Furnitorë e llogari të lidhura me to”, paraqitet 

në tabelën si me poshtë:  
 Llog. 401-408  “Furnitorë e llogari te lidhura me to”  

Celje e vitit 2020 27,806,962 
Shtesa (K) 68,437,026 

Pakësime (D) -17,268,210 

Gjendja në 31.12.2020 (K) 78,975,778 
Burimi: Bashkia Rrogozhinë 

 

Gjendja e llogarisë 401-408 në shumën 78,975,778  lekë përbëhet nga fatura të palikuiduara 

për detyrime të muajit dhjetor, por që likuidohen në vitin pasardhës. 

 

- Llogaria 42, “Detyrime ndaj personelit”, sipas pasqyrave financiare të paraqitura pranë 

Bashkisë Rrogozhinë, paraqitet në vlerën 11,536,939  lekë dhe përfaqëson vlerën e pagave 

të muajit Dhjetor për t’u paguar në muajin Janar të vitit pasardhës. 

 

- Llogaria 431, “Detyrime ndaj shteti për tatim taksa”, paraqitet në vlerën 608,432 lekë 

dhe përfaqëson vlerën për t’u paguar për taksa e tatime ndaj shtetit për periudhat e kaluara 

si dhe detyrimet  e muajit Dhjetor 2020 të cilat do të paguhen në periudhën pasardhëse. 
 

 

- Llogaria 435, “Sigurime shoqërore” dhe llogaria 436 “Sigurime shëndetësore” paraqet 

vlerën e pa paguar për sigurime shoqërore e shëndetësore për pagat e muajit Dhjetor 2020 

si dhe detyrimet e viteve të kaluara  përkatësisht në vlerat 3,032,417 lekë dhe 459,704 

lekë.  

 

Titulli i gjetjes 15: Nënvlerësim i llogarisë 466 Kreditore për mjete nën ruajtje 

Situata : sipas Pasqyrës së Pozicionit Financiar të Bashkisë Rrogozhinë, në fund të vitit 2020 

llogaria 466 Kreditore për mjete nën ruajtje paraqitet në vlerën 40,629,939 lekë dhe përfaqëson 

vlerën e garancisë së kontratave në masën 5%, ose shumën 40,629,939 lekë. 
Llog. 466 "Kredirorë për mjete në ruajtje"  

Celje e vitit 2020 22,958,540 
Shtesa 17,671,399 
Pakësime 0 

Gjendja në 31.12.2020 40,629,939 
Burimi: Bashkia Rrogozhinë 
 

Kjo shumë nuk është e njëjtë me tepricën e llogarisë 520 “Disponibiliteti në thesar” e cila është 

67,894,200 lekë. Një kopje të raporteve të llogarisë 466 dhe nënllogarive përkatëse jepet në 

aneks. Nga analiza e kësaj llogarie rezultoi se vlera në fund të vitit 2020, nuk ka pasur në 

përbërje të llogarisë detyrime për garanci punimesh të bashkisë ndaj subjekteve privatë, garanci 

këto të cilave u ka kaluar afati i përcaktuar në kontratat përkatëse të investimit dhe përsëri janë 

akoma gjendje në llogarinë 466 si shkak i ish Komunave dhe mungesës së informacionit. 

Kriteri: Ligjin nr. 28/2018 datë 10.05.2018 “Për kontabilitetin dhe pasqyrat financiare” neni 

5, 6, 7, 9 dhe 10” ; ligjin 10296 datë 08.07.2010 “Për menaxhimin financiar dhe kontrollin” 
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neni 6, udhëzimin nr.8 datë 09.03.2018 “Për procedurat e përgatitjes, paraqitjes dhe raportimit 

të pasqyrave financiare vjetore në njësitë e qeverisjes së përgjithshme” seksioni “Funksionimi 

kontabël i llogarive të tjera të klasës 4., Llogaria 466 “ Kreditorë për mjete në ruajtje”. 

Ndikimi/Efekti:  Mos regjistrimi në kontabilitet dhe deformim i informacionit financiar për sa 

i përket gjendjes kontabël të paraqitur në Pasqyrat e Pozicionit Financiar për vitin 2020 të 

llogarisë 466 “Kreditore për mjete nën ruajtje”, gjendje kjo e mbi vlerësuar për 11,116,761 lekë 

Shkaku: Mos njohja dhe mos zbatim i ligjit 9228 datë 29.04.2004 “Për kontabilitetin dhe 

pasqyrat financiare”, urdhrit nr.64 datë 22.07.2014 “Për shpallje të Standardeve Kombëtare të 

Kontabilitetit të Përmirësuara”, Standardit Kombëtar të Kontabilitetit nr.1 “Kuadri i 

përgjithshëm për përgatitjen e pasqyrave financiare” 

Rëndësia: E lartë 

Rekomandimi: Nga Bashkia Rrogozhinë, nëpërmjet Drejtorisë së Financës dhe Buxhetit, të 

bëhen sistemimet në kontabilitet të llogarisë 466 “Kreditore për mjete nën ruajtje” duke ndjekur 

rakordimet me llogarisë 520 “Disponibiliteti në thesar” e cila është 67,894,200 lekë. 

Për veprimet dhe mosveprimet e mësipërme mban përgjegjësi: Drejtoria e Financës dhe 

Shërbimit Social z. F.M dhe z. G.GJ për periudhën nga 29.06.2020 e në vazhdim.  

 

Titulli i gjetjes 16: Mbi Llogarinë 467 “Kreditorë të ndryshëm” 

Situata: Për llog 467 “Kreditorë të ndryshëm” paraqiten faturat e palikuiduara, vendime 

gjyqësore, investime dhe shërbime të cilat nuk bëhen hyrje dhe për vitin 2020 paraqiten në 

shumën 68,713,115 lekë. Lëvizja e kësaj llogarie gjatë vitit 2020 paraqitet si më poshtë: 
 

Lëvizjet e llogarisë 
Gjendja në 01.01.2020 48,960,035 

Shtesa gjatë vitit 2020 (d) 43,303,354 

Pakësime gjatë vitit 2020 (k) 23,550,274 

 
Gjendja në 31.12.2020 68,713,115 

Burimi: Bashkia Rrogozhinë 

 

Nga auditimi dhe kontrolli i pagesave për investimet e Bashkisë Rrogozhinë nga sistemi SIFQ 

i thesarit, kemi identifikuar pagesa faturash të cilat paraqiten të likujduara në 2021, por të 

parregjistruara në detyrimet e prapambetura të vitit 2020, si mëposhtë: 
 

Faturat e paregjistruara për vitin 2020 

 
Burimi : Sistemi SIFQ 

 

Mosparaqitja e tyre në kontabilitet, edhe pse janë kompetencë e vitit ushtrimor 2020 ka 

nënvlerësuar llogarinë 467 “Kreditorë të ndryshëm” me  7,154,000  lekë për vitin 2020. 

Kriteri: Ligji 9228 datë 29.04.2004 “Për kontabilitetin dhe pasqyrat financiare” neni 5, 6, 7, 9 

dhe 10, Ligji 10296 datë 08.07.2010 “Për menaxhimin financiar dhe kontrollin”, urdhër nr.64 

datë 22.07.2014 “ Për shpallje të Standardeve Kombëtare të Kontabilitetit të Përmirësuara” dhe 

Standardit Kombëtar të Kontabilitetit nr.1 “Kuadri i përgjithshëm për përgatitjen e pasqyrave 

financiare”. 

Ndikimi/Efekti: Kjo procedurë mospasqyrimi në llogarinë  467 “Kreditorë të ndryshëm” të 

detyrimeve për faturat e likujduara në 2021 dhe me kompetencë të vitit 2020, përbën 

shtrembërim të informacionit financiar, duke qenë së detyrimet e prapambetura për vitin 2020 

të përcjella në Ministrinë e Financave janë nënvlerësuar me  7,154,000  lekë. 

EMRI_INSTITUCIONITEC_ACCOUNTEC_ACCOUNT_DESCRIPTION PROJECT_DESCRIPTIONFURNITORI SHUMA DATA_FURNITORITDATA_URDHER_SHPENZIMITGL_DATE DATA_REGJISTRIMITDATA_EKZEKUTIMIT

Bashkia Rogozhine (3513)2313600 Shpenz. per rritjen e AQT - te tjera per konstruksionin e rrugeve, urave, rrjeteveNdricim  dhe sinjalistika rrugore  RrogozhineBAHAS 4,000,000     31-Dec-19 06-May-21 06-May-21 06/05/2021 07/05/2021

Bashkia Rogozhine (3513)2302100 Shpenz. per rritjen e AQ - studime ose kerkimeStudim projektim ujesjelles Rrogozhine + studim projektim i tre rrugeve hyrese te qytetit RrogozhineINFRATECH 1,154,000     04-Mar-19 10-Mar-21 10-Mar-21 10/03/2021 11/03/2021

Bashkia Rogozhine (3513)2313600 Shpenz. per rritjen e AQT - te tjera per konstruksionin e rrugeve, urave, rrjeteveNdricim  dhe sinjalistika rrugore  RrogozhineBAHAS 1,000,000     31-Dec-19 10-Feb-21 10-Feb-21 10/02/2021 11/02/2021

Bashkia Rogozhine (3513)2302100 Shpenz. per rritjen e AQ - studime ose kerkimeStudim  projektim i rrugeve 3 dhe shesheve ne territorin e  Bashkise  RrogozhineARABEL - STUDIO1,000,000     06-Sep-18 02-Mar-21 02-Mar-21 02/03/2021 03/03/2021

7,154,000 
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Shkaku: Mos njohja dhe mos zbatim i ligjit 9228 datë 29.04.2004 “Për kontabilitetin dhe 

pasqyrat financiare”, urdhrit nr.64 datë 22.07.2014 “Për shpallje të Standardeve Kombëtare të 

Kontabilitetit të Përmirësuara”, Standardit Kombëtar të Kontabilitetit nr.1 “Kuadri i 

përgjithshëm për përgatitjen e pasqyrave financiare”, ku përcaktohet qartë së detyrimet njihen 

në momentin që lindin dhe jo në momentin kur kemi nxjerrje të likuiditeteve. 

Rëndësia: E lartë 

Rekomandim:Titullari i Bashkisë Rrogozhinë në bashkëpunim me Drejtorinë e Financës dhe 

Buxhetit të bëjnë sistemimet për të pasqyruar në llogarinë 467 “Kreditorë të ndryshëm” 

detyrimet për faturat e likujduara 7,154,000 lekë për vitin 2020. Gjithashtu, pas saktësimit të 

detyrimeve të prapambetura, duhet të merren masa raportimin e tyre në Ministrinë e Financave, 

raportim i cili aktualisht nuk është real. 

Për veprimet dhe mosveprimet e mësipërme mban përgjegjësi: Drejtoria e Financës dhe 

Shërbimit Social z. F.M dhe z. G.Gj për periudhën nga 29.06.2020 e në vazhdim.  

 

- Llogaria 85 “Rezultati i ushtrimit”, paraqitet me tepricë kreditore në vlerën 27,264,261 

lekë dhe paraqet rezultatin nga funksionimi. Ajo është e barabartë me vlerën e të ardhurave 

që Bashkia Rrogozhinë trashëgon për t’u përdorur në vitin pasardhës sipas dispozitave ligjore 

në fuqi dhe në përputhje me akt-rakordimin e mbajtur me degën e thesarit mbi fondet që 

trashëgohen. 

 

 

2. Pasqyra e Performancës financiare (F2) 

-Të ardhurat dhe shpenzimet, e paraqitura në Pasqyrën e Performancës Financiare të 

Bashkisë Rrogozhinë më datë 31.12.2020 janë të kuadruara me Degën e Thesarit Kavajë, 

konkretisht: 

 

Rakordimi të ardhurave 

Emërtimi 

Vlera sipas 

Pasqyrës së 

Performancës 

Dokumentimi Vlera Dif 

Të ardhurat e krijuara gjatë 

vitit 
101,780,708 

Akt rakordimi me Degën e 

Thesarit 
113,829,654  12,048,946 

Granti nga buxheti 307,525,259 
Sipas çeljes së buxhetit nga 

MFE 
322,740,574 15,215,315 

Financim i pritshëm nga 

buxheti 
163,326,385  Sipas llogarisë 7206 163,326,385 0 

Totali të ardhurave 572,570,653 Totali të ardhura   27,264,261 

Burimi: Bashkia Rrogozhinë 
        
Rakordimi i Shpenzimeve 

Emërtimi 
Sipas 

Situacionit 

Detyrimet e 

vitit 2019 

Detyrime të 

vitit 2020 

Sipas Pasyrës së 

Performancës 

600 48,808,106 147,276,196 157,098,122 157098122 

601 8,119,788 25,474,513 24,757,785 24,757,785 

602 25,844,631 106,094,445 95,071,182 
95071182 

604 1,499,745 0 0 0 

606 29,365,226 122,652,358 264,194,145 264194145 
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63  -6,170,959 4,185,158 4185158 

Totali 113,637,496 395,326,553 545,306,392 545,306,392 

Burimi: Bashkia Rrogozhinë 

 

-Diferenca në shumën 6,170,959 lekë midis shpenzimeve të paraqitura në Pasqyrën e 

Performancës Financiare dhe sipas Situacionit përbëhet nga diferenca e vlerës prej 6,170,959 

lekë "Ndryshimi i gjendjes së inventarit". 

-Në fund të vitit ushtrimor të dy llogaritë e klasës 6 “shpenzimet” dhe klasës 7 “të ardhurat”, 

janë mbyllur duke debituar dhe kredituar respektivisht llogarinë 85 “Rezultati i veprimtarisë 

ushtrimore”, konkretisht: 
 

Rakordimi të ardhura, shpenzime dhe rezultati 

  Emërtimi Burimi Pasqyra Situacioni Diferenca 

I Totali të ardhura 572,570,653 572,570,653 0 

II Shpenzime 545,306,392 545,306,392 0 

III Rezultati i vitit ushtrimor 27,264,261 27,264,261  0 

IV Rezultati i vitit ushtrimor 572,570,653 572,570,653 0 

Burimi: Bashkia Rrogozhinë 

 

-Në Pasqyrën e Pozicionit Financiar, llogaria 85 "Rezultati nga veprimtaria" paraqitet në 

shumën 27,264,261 lekë, e njëjtë me  Pasqyrën e Performancës Financiare.  

3. Pasqyra e flukseve monetare (F3) 
Pasqyra e Flukseve Monetare, paraqet rrjedhën e likuiditeteve dhe gjendjen më datë 

31.12.2020. 
Nr. 

Rubrike PERMBAJTJA 

Periudha 

Raportuese 

Periudha 

Paraardhëse 

(b) (c) (1) (2) 

I Veprimtaritë e shfrytëzimit 14,356,715 -1,194,624 

II Veprimtaritë e investimeve -12,297,662 4,490,107 

III Transferta e të tjera -,4,868,481 -1,070,959 

IV Teperica në fillim të vitit ushtrimor 35,031,339 32,806,815 

V 

Teprica e Likujditeteve  ne fund te   vitit 

ushtrimor 32,221,911 35,031,339 
Burimi: Bashkia Rrogozhinë 

 

-Nga kontrollet e kryera rezultoi se teprica e llogarisë së likuiditeteve më datë 31.12.2020, e 

paraqitur në këtë pasqyrë rezulton në shumën 32,221,911 lekë dhe kuadron me tepricën e 

likuiditeteve të paraqitur në Pasqyrën e Pozicionit Financiar, në Aktiv "Mjetet monetare dhe 

ekuivalentët e tyre" e cila paraqitet në shumën 32,221,911 lekë.  
 

Plotësimi i Pasqyrës së Flukseve monetare është bërë në përputhje me kërkesat e përcaktuara 

në Udhëzimin nr. 8, datë 09.03.2019, Kapitulli III, pika 3.6 “Rregullat e plotësimit të pasqyrës 

financiare individuale të flukseve monetare”. 

 
 

4. Pasqyra e ndryshimeve në aktivet neto/fondet neto (F4) 

 
    Fonde bazë  Fonde të Rezultatet Rezultatet GJITHËSEJ 

Referenc E M Ë R T I M I  dhe Grante tjera  e Mbartura e Ushtrimit Aktive/neto 

    Kapitale   të veta Teprioc/Deficit Teprioc/Deficit Fonde/ Neto 

101 I.AKTIVET NETO/FONDET NETO        

  
II.NDRYSHIMET NE AKTIVET/ 

FONDET NETO(1+2) 1,368,989,516 101,336,709 0 0 306,851,040 
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  1.NGA BURIME TE BRENDSHME  1,368,989,516 101,336,709 0 0 306,851,040 

105,  Nga grantet e brendshme kapitale(+) 

1,338,502,827 

 
0 

  0 488,966,172 1,827,468,999 

1016, 
1059 

Nga Transfertat  e brendshme te AAGJ, 
Dhurata ne natyre, (+,- ) 

 
 

   

12 Nga Rezultatet e mbartura(+,- )      

85 Nga Rezultatet e vitit ushtrimor(+,-) 30,486,689 101,336,709   -104,559,137 27,264,261 

1013 Nga konsumi i AAGJ(-)    -77,555,995 -77,555,995 

1015 
Nga nxjerrjet jashteperdorimit  dhe 
demtimet(-) 

     

  TOTALI  
1,368,989,516 101,336,709  306,851,040 1,777,177,265 

Burimi: Bashkia Rrogozhinë 

 

-Nga verifikimi i kryer rezultoi se vlera totale e Aktiveve neto/fonde neto të paraqitura në 

"Pasqyrën e ndryshimeve në aktivet neto/fondet neto", është e barabartë me vlerën e tyre të 

paraqitur në pasqyrën e "Pozicionit financiar", në shumën 1,368,989,516 lekë. Në këtë pasqyrë 

janë paraqitur saktë grantet bazë (çelja e vitit), rezultati i vitit të mëparshëm si dhe rezultatet e 

ushtrimit. 

-Vlera prej 101,336,709  lekë, përfaqëson gjithë shtesat e aktiveve neto/fonde neto gjatë vitit 

ushtrimor, të pasqyruara në të njëjtën vlerë edhe në Librin e madh në kredi të llogarisë 101 

"Fonde bazë". 

- Vlera prej 77,555,995 lekë, përfaqëson amortizimin vjetor. 

-Vlera prej 306,851,040  lekë, përfaqëson rezultatin financiar të vitit ushtrimor pasqyruar në 

llog.85 dhe llog. 12. 

-Nga auditimi rezultoi se fondet neto të pasqyruara në Pasqyrën "Ndryshimi në fondet 

neto/aktivet neto" në shumën 1,777,177,265 lekë kuadron me pasqyrimin e tyre në pasqyrën e 

"Pozicionit financiar".  

Plotësimi i Pasqyrës së Aktiveve neto/Fonde neto është bërë në përputhje me kërkesat e 

përcaktuara në Udhëzimin nr. 8, datë 09.03.2019, Kapitulli III, pika 3.5 “Rregullat e plotësimit 

të pasqyrës financiare individuale të ndryshimeve në Aktivet neto/Fondet neto”. 

 

Veprimet e mësipërme bien në kundërshtim me përcaktimet ligjore e nënligjore të bëra në: 

- Ligjin 9228 datë 29.04.2004 “Për kontabilitetin dhe pasqyrat financiare” neni 6, 7, 9 dhe 10 

dhe ligji 10296 datë 08.07.2010 “Për menaxhimin financiar dhe kontrollin” neni 6, 

udhëzimin nr.8 datë 09.03.2018 “Për procedurat e përgatitjes, paraqitjes dhe raportimit të 

pasqyrave financiare vjetore në njësitë e qeverisjes së përgjithshme” pika 42. 

- Ligji nr. 28/2018 datë 10.05.2018 “Për kontabilitetin dhe pasqyrat financiare” neni 5, 6, 7, 

9 dhe 10” ; ligjin 10296 datë 08.07.2010 “Për menaxhimin financiar dhe kontrollin” neni 6, 

udhëzimin nr.8 datë 09.03.2018 “Për procedurat e përgatitjes, paraqitjes dhe raportimit të 

pasqyrave financiare vjetore në njësitë e qeverisjes së përgjithshme” seksioni “Funksionimi 

kontabël i llogarive të tjera të klasës 4., Llogaria 466 “ Kreditorë për mjete në ruajtje”. 

- UMF nr. nr.8 datë 09.03.2018 “Për Procedurat e Përgatitjes, Paraqitjes dhe Raportimit të 

Pasqyrave Financiare Vjetore, pika 36 ku specifikohet “ Në lidhje me amortizimin e 

aktiveve afatgjata për sektorin publik, amortizimi i këtyre aktiveve duhet të llogaritet sipas 

normave të përcaktuara”. 

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

paluajtshme dhe të luajtshme”, Kreu VI “Transferimi i pasurive dhe regjistrimi i pasurive të 

paluajtshme”, ku cilësohet: 

“1.Bashkia është subjekti juridik që trashëgon të drejtat e pronësisë, të luajtshme dhe të 

paluajtshme të Njësive që Shkrihen (NJSH). Nga momenti i konstituimit të organeve 

përfaqësuese dhe ekzekutive ajo ushtrin të drejtën e pronësisë si dhe të drejta të tjera sipas 

mënyrës të përcaktuar me ligj. 
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     2. NJSH-të duhet të plotësojnë dhe depozitojnë pranë bashkisë inventarin e të gjitha pronave 

të paluajtshme dhe të luajtshme në pronësi. Për pronat e paluajtshme inventari duhet të 

përmbajë edhe informacionin për fazën e regjistrimit në të cilën ndodhen”.  

- VKM nr.433, datë 8.6.2016 “Për transferimin në pronësi të Bashkive të Pyjeve dhe të 

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

Mjedisit e të ish Komunave/Bashkive”. 

 

2.3 Të tjera: 

2.3.1 Mbi zbatimin e kritereve të vlerësimit (ligje, VKM, rregulla e procedura) në 

menaxhimin dhe administrimin e fondeve buxhetore të alokuara për rikuperimin 

e pasojave të tërmetit të 26 Nëntorit 2019. 

 

Për auditimin e kësaj pike të Programit të Auditimit, Grupi i auditimit është bazuar në: 

- Ligjin nr. 97/2019 “Për miratimin e aktit normativ, me fuqinë e ligjit, nr. 9, datë 16.12.2019, 

të Këshillit të Ministrave, “Për përballimin e pasojave të fatkeqësisë natyrore””; 

- Ligjin nr. 96/2019 “Për miratimin e aktit normativ, me fuqinë e ligjit, nr. 8, datë 16.12.2019, 

të Këshillit të Ministrave, “Për përdorimin e procedurës së përshpejtuar për subvencionimin 

e pagesës së qirasë së banesës për familjet e mbetura të pastreha, si pasojë e fatkeqësisë 

natyrore, tërmetit të datës 26.11.2019””; 

- VKM nr. 904, datë 24.12.2019 “Për përcaktimin e rregullave, të kategorive prioritare, 

masës së përfitimit, autoriteteve përgjegjëse dhe procedurave për vlerësimin dhe 

përzgjedhjen e përfituesve nga disa programe të procesit të rindërtimit”; 

- VKM nr. 329, datë 16.05.2012 “Për kriteret dhe procedurat e dhënies së ndihmës shtetërore 

financiare për mbulimin e dëmeve të shkaktuara nga fatkeqësi natyrore ose fatkeqësi të 

tjera të shkaktuara nga veprimet njerëzore”; 

- VKM nr. 5, datë 06.01.2020 “Për përcaktimin e rregullave dhe procedurave për përfitimet 

nga programi i granteve të rindërtimit dhe projektet model”, me ndryshime; 

- VKM nr. 401, datë 19.05.2020 “Për përcaktimin e rregullave dhe të procedurave për për 

përfitimet nga programi i granteve të rindërtimit dhe projektet model”, etj. 

 

Dokumentacioni i vënë në dispozicion nga subjekti: 

- Urdhri i brendshëm i ish. Kryetares së Bashkisë znj. AD, nr. 81, datë 27.03.2019 “Për 

krijimin e komisionit të posaçëm që vlerëson kërkesat e subjekteve që përfitojnë nga 

programet e procesit të rindërtimit”, dalë në zbatim të VKM nr. 904, datë 24.12.2019, pika 

16, ku cilësohet: “ Për vlerësimin dhe përzgjedhjen e përfituesve nga programet e procesit 

të rindërtimit, në bazë të kritereve të përcaktuara në këtë vendim dhe listës së objekteve të 

vëna në dispozicion nga organi përgjegjës shtetëror, kryetari i njësisë së vetëqeverisjes 

vendore, ku është shpallur gjendja e fatkeqësisë natyrore, krijon një komision të posaçëm, 

i cili vlerëson kërkesat e subjekteve që përfitojnë nga programet e procesit të rindërtimit, 

në bazë të dokumentacionit përkatës dhe parashikimeve të këtij vendimi, si dhe harton listën 

e subjekteve që përfitojnë nga programet e procesit të rindërtimit”. 

Komisioni i posaçëm me përbërje: 

1. MM, Kryetar; 

2. BB, Anëtar; 

3. EL, Anëtar; 

4. ER, Anëtar; 

5. XhU, Anëtar. 

- VKB nr. 17, datë 25.02.2020 “Mbi miratimin e listës përfundimtare për banesat dhe 

institucionet e dëmtuara nga tërmeti i datës 26.11.2019, në Bashkinë Rrogozhinë”; 
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- VKB nr. 24, datë 11.03.2020 "Për miratimin e pagesës së qirasë, sipas vlerës së tregut të 

lirë, për familjet e evakuuara nga banesat e tyre për shkak të tërmetit të 26 Nëntorit 2019 " 

- VKB nr. 46, datë 01.06.2020 “Mbi miratimin e përllogaritjes së vlerës mesatare të masës 

së grantit të rikonstruksionit ose riparimit për nivelin e dëmit DS1; DS2 dhe DS3 për 

banesat e dëmtuara nga tërmeti i datës 26.11.2019 në Bashkinë Rrogozhinë, si dhe 

preventivat tip (DS1, DS2 dhe DS3)”; 

- VKB nr. 47-51, datë 01.06.2020 “Mbi miratimin e pagesës së qirasë sipas vlerës së treguat 

të lirë për familjet e evakuuara nga banesat e tyre të dëmtuara nga tërmeti i datës 

26.11.2019”; 

- Të dhënat e sistemit (database); 

- Shkresat e verifikimit të ligjshmërisë nga Këshilli i Qarkut; 

- Lista e përfituesve më të dhënat përkatëse, për kategorinë e dëmtimeve DS1; DS2 dhe DS3; 

- Dosje të praktikave të aplikantëve (me zgjedhje) 

 

1. Mbi aplikimin dhe hedhjen e të dhënave në aplikacionin "Shtëpia ime". 

 

Bashkia Rrogozhinë, në zbatim të VKM nr. 5, datë 06.01.2020, me ndryshime, Kapitulli II, 

pika 13, ka kryer regjistrimin e kërkesave (aplikimeve) në sistemin elektronik (aplikacioni 

“Shtëpia ime”). 

Konkluzion: Nga verifikimet e kryera, për fazën e parë të procesit (regjistrimi), ka rezultuar 

se, të gjitha dosjet e audituara ishin të regjistruara në sistem, si dhe regjistrimi i të dhënave ishte 

kryer sipas moduleve që kërkon aplikacioni.  

 Lista e formularëve 

 Të dhëna në rubrikën "Kërko pronën në ASHK" 

 Të dhëna mbi aplikantët 

 Të dhëna mbi aplikimin dhe nivelin e dëmtimit; 

 Të dhëna sipas hapave të përcaktuara: 

- Gjendja familjare 

- Kushtet për të përfituar 

- Kushtet familjare 

- Banesa në pronësi 

- Akt konstatimi 

- Dokumentacioni 

 

2. Mbi aplikimin e sistemit të pikëzimit: 
 

Sipas VKM nr. 5, datë 01.06.2020, pika 16, faza e dytë fillon në momentin e vënies në zbatim 

të programeve të procesit të rindërtimit.  

Bashkia Rrogozhinë ka ndjekur procedurat, si më poshtë vijon:  

 

Titulli i Gjetjes 17: Mbi përcaktimin e sistemit të pikëzimit 

Situata:     

 

 

 

 

 

 

 

a. Bashkia Rrogozhinë, ka miratuar sistemin e pikëzimit, me Vendimin 

e Këshillit Bashkiak nr. 25, datë 11.03.2020 “Për miratimin e sistemit 

të pikëzimit për programin “Për përballimin e pasojave të fatkeqësisë 

natyrore””, sipas të cilit është vendosur sistemi i mëposhtëm i 

pikëzimit, jo në përputhje me renditjen e përcaktuar në VKM nr. 5, 

datë 06.01.2020, pika 17, konkretisht: 

 
Nr. Kriteret e pikëzimit Pikët 

1 Familje që ka humbur familjarët nga fatkeqësia natyrore;  10 
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2 Familje një prindërore që ka në ngarkim fëmijë, ku përfshihen edhe vajzat nëna; 5 

3 Familje që ka në përbërje personat me aftësi të kufizuara;  5 

4 Pensionist; 3 

5 Familje në skemën e ndihmës ekonomike;  5 

6 Familje me të rënë në krye të detyrës; 5 

 

Referuar pikëzimit të mësipërm, të miratuar nga Bashkia Rrogozhinë me 

VKB nr. 25, datë 11.03.2020, rezulton se grupi “Pensionistë” i listuar i 

katërti në radhën e prioriteteve është vlerësuar me më pak pikë se dy 

grupet e tjera “Familje me skemën e ndihmës ekonomike” dhe “Familje 

të rëna në krye të detyrës”, të listuar të pestët dhe të gjashtët në radhën e 

prioriteteve. 

Kriteri:  

 

 

 

 

 

 

 

 

VKM nr. 5, datë 06.01.2020, pika 17. Kriteret e përparësisë për renditjen 

e përfituesve janë, si më poshtë vijon: 

a) familjet që kanë humbur familjarët nga fatkeqësia natyrore; 

b) familjet njëprindërore që kanë në ngarkim fëmijë, ku përfshihen edhe 

vajzat nëna; 

c) familjet që kanë në përbërje personat me aftësi të kufizuara; 

ç) të moshuarit, të cilët kanë mbushur moshën e pensionit; 

d) familjet në skemën e ndihmës ekonomike; 

dh) të rënët në krye të detyrës. 

Ndikimi/Efekti:      Ndikon në klasifikimin, radhën e përfitimit të masës së shpërblimit.  

Shkaqet:   

 

Nuk ka shkaqe të argumentuara. Nuk është respektuar listimi i 

prioriteteve të përcaktuara në VKM, për grupin “pensionistë” 

Rëndësia:           E ulët 

Rekomandime:      Këshilli i Bashkisë Rrogozhinë të kryej korrigjimet e nevojshme në 

Vendimin nr.25, datë 11.03.2020, si të pabazuara në VKM nr. 5, datë 

06.01.2020, duke vlerësuar drejt shtresat më vulnerabël. 

Për veprimet dhe mosveprimet e mësipërme mbajnë përgjegjësi: Grupi i posaçëm i ngritur 

me Urdhrin e Brendshëm nr. 81, datë 27.03.2020 me përbërje: z. MM, z. BB, z. EL, znj. ER 

dhe znj.XhU. 

 

b. ka kryer klasifikimin e kërkesave për programet e procesit të rindërtimit, ku sipas 

sistemit të pikëzimit, të miratuar për 5 nivelet e dëmit, kanë rezultuar sa më poshtë;  

 
Nr. Niveli i dëmit Pikëzimi (raste) Niveli i pikëve 

1 DS5 1 
3 

2 

4 

13 
5 

3 

0 

2 DS4 1 
1 

2 

4 
2 

18 

1 
29 

4 

59 

14 
11 

10 

8 
6 

5 

4 
3 

1 

0 

 Total DS4-DS5 131  

3 DS3 5 

7 
1 

23 

1 
55 

9 

85 

10 

8 
6 

5 

4 
3 

1 

0 
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 Total DS3 186  

4 DS2 1 

6 
10 

1 

37 
1 

33 

10 

8 
5 

4 

3 
1 

0 

 Total DS2 89  

5 DS1 1 
1 

1 

1 
11 

27 

3 
53 

10 
9 

8 

6 
5 

3 

1 
0 

 Total DS1 98  

 

Konkluzion: Nga verifikimi me zgjedhje i disa praktikave në aplikacionin Shtëpia ime, si dhe 

nga dokumentacioni i ndodhur në dosjet e përfituesve, ka rezultuar se nga komisioni 

përgjithësisht janë zbatuar kriteret e pikëzimit, ku janë vlerësuar me pikët maksimale, grupimet 

sipas prioritetit të miratuar me VKB. Nga verifikimi në sistem, por dhe dokumentacioni i 

ndodhur në dosje ka rezultuar se në të gjitha rastet ishin pjesë e dokumenatcionit në sistem dhe 

bashkëngjitur (vërtetimet e ndihmës ekonomike; raporte invaliditeti etj.),  

 

3. Mbi rregullshmërinë e dokumentacionit në dosjet e përfituesve: 

 

Nga grupi  i auditimit, me qëllim dhënien e një konkluzioni përfaqësues për gjithë popullatën, 

si dhe bazuar në një analizë risku, u audituan 102 praktika sipas tabelës anekse nr. II.3.1-1, 

pjesë e Projekt Raportit të Auditimit, në lidhje me rregullshmërinë e dokumentacionit të 

paraqitur nga aplikuesit dhe të plotësuar nga Bashkia Rrogozhinë, bazuar në VKM nr. 5, datë 

06.01.2020 me ndryshime, Kapitulli II “Procedura e miratimit të projekteve model, kushtet, 

kriteret dhe autoritet përgjegjëse për vlerësimin e aplikimeve” pika 14, ku cilësohet: “Në qoftë 

se aplikimi paraqet mangësi të të dhënave, sipas parashikimeve të këtij vendimi, struktura/t 

përgjegjëse të njësisë së vetëqeverisjes vendore ose autoriteti shtetëror përkatës, brenda 5 

(pesë) ditëve nga dita e regjistrimit të aplikimit, i kërkon/jnë me shkrim aplikantit të korrigjojë 

pasaktësitë, duke përcaktuar edhe afatin e nevojshëm për plotësimin e tyre. Struktura/t 

përgjegjëse ofron/jnë ndihmë aktive për plotësimin e formularëve të aplikimit për përfitimin 

nga programi i granteve të rindërtimit për cilindo aplikues, duke u kujdesur që çdo 

individ/familje të marrë informacionin dhe ndihmën e nevojshme për këtë qëllim.” 

 

Për verifikimin e dokumentacionit të ndodhur në dosjet e secilit aplikues, por dhe të regjistruar 

në sistem, u kërkua dokumentacioni i cilësuar në pikën 13 të VKM nr. 5, datë 06.01.2020, 

konkretisht: 

a. emrin, atësinë, mbiemrin;  

b. numrin e kërkesës;  

c. datën e dorëzimit/paraqitjes së aplikimit;  

d. objektin e kërkesës, përfshirë edhe preferencën e paraqitur për programin e rindërtimit;  

e. adresën e kërkuesit;  

f. përbërjen familjare në momentin e aplikimit;  

g. Aktin e konstatimit/akt ekspertizën e thelluar, të lëshuar nga çdo person fizik ose juridik, 

subjekt i së drejtës tregtare, i pajisur me lejen, licencën ose autorizimin përkatës nga 

autoritetet shtetërore për vërtetimin e gjendjes së rrezikut për jetën dhe shëndetin, në të cilin 

vërtetohen dëmet që ka pësuar ndërtesa apo që është shpallur si e pabanueshme;  

h. dokumentin e pronësisë ose çdo akt për fitimin e pronësisë së banesës së dëmtuar. 
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Për të përmbushur kërkesat e mësipërme, praktikat e audituara janë plotësuar me 

dokumentacionin e mëposhtëm: 

 

Nr. Lista e dokumentacionit 

1 Fletë inventari i dosjes së përfituesit nga procesi i rindërtimit 

2 Kërkesë për ndihmë 

3 Formulari (DS1, DS2 ose DS3 

4 Akt Konstatimi (vizual) nga Grupi i inspektimit 

5 Certifikatë familjare 

6 Kartë identiteti 

7 Vetë deklarim që posedon vetëm një shtëpi banimi 

8 Vërtetim nga NJA që ka paguar detyrimet (taksë prone) 

9 Kontratë për furnizim me energji elektrike nga OSHEE 

10 Vërtetim që nuk ka detyrime energjie pa paguar nga OSHEE 

11 Vendimi i Bashkisë për përfitimin nga Programi i rindërtimit  

12 Kontratë për masën e përfitimit nga grandet e rindërtimit 

13 Dokument pronësie 

14 Dokumente që vërtetojnë paaftësinë apo çështje të tjera prioritare 

 

Nga verifikimi i këtij dokumentacioni kanë rezultuar këto mangësi: 

 

Titulli i Gjetjes 

18 

Mbi rregullshmërinë e dokumentacionit në dosjet e aplikantëve, mbi 

vlerësimin e dëmit, përfitues nga fondet e rindërtimit. 

Situata nr. 1:     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Sipas VKM nr. 5, datë 06.01.2020 me ndryshime, Kreu IV “Grantet për 

rikonstruksion”, pika 2 është cilësuar se përveç sa parashikohet në pikën 

13 të Kreut II, aplikimet për grante rikonstruksioni ose riparimi duhet të 

shoqërohen me:  

2. a) “...aktin e konstatimit ose ekspertizën e thelluar të lëshuar nga 

Instituti i Ndërtimit ose grupet përkatëse të inspektimit, njësitë e 

qeverisjes vendore, ose çdo person fizik juridik subjekt i së drejtës 

tregtare i pajisur më lejen licencën ose autorizimin përkatës nga autoritet 

shtetërore për vërtetimin e gjendjes së rrezikut për jetën dhe shëndetin, 

për të vërtetuar dëmet që ka pësuar ”;  

3. Sa më sipër, nga ana e Bashkisë Rrogozhinë janë mbajtur; 

4. Akte të konstatimi (vizual), si dhe Formularët e tipit B dhe C, të cilët kanë 

paraqitur mangësitë e mëposhtme: 

a. Në pothuajse të gjitha rastet e audituara, Akt konstatimet vizuale, apo 

Formulari Tip B dhe C, të mbajtur për të vlerësuar dëmet e 

shkaktuara, nuk kanë të shënuar datën e mbajtjes së tyre; 

b. Në pothuajse të gjithë rastet e audituara, Aktkonstatimet apo 

Formularët Tip B apo C, nuk janë të plotësuar, në të gjitha rubrikat e 

parashikuara nga formati i miratuar; 

c. Në pjesën më të madhe të rasteve (me ndonjë përjashtim), inspektimi 

dhe vlerësimi i objekteve në terren është bërë nga 1 person (specialist 

në Bashkinë Rrogozhinë), ndërkohë që në aktet nënligjore të dala për 

të rregulluar këtë proces, është kërkuar që verifikimet të kryhen nga 

grupe inspektimi. 

d. Për të gjitha rastet e vlerësimit të dëmit niveli DS3, i cili ka të bëjë 

me dëmtime thelbësore deri në të mëdha, që konsistojnë në çarje të 
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Situata nr. 2: 

moderuara në strukturë ose çarje të mëdha në mure ndarëse dhe 

mbushëse ose dëmtim i mureve ndarëse dhe perimetralë, nuk ka 

vlerësim të përcaktuar nga aktekspertiza e thelluar, me 

përjashtim të 1 rasti. Në pothuajse të gjitha rastet (sipas tabelës anekse 

nr. II.3.1-1), në dosjet përkatëse, por dhe në të dhënat e hedhura në 

sistem, për të vërtetuar masën e dëmit (DS3) janë paraqitur Akt 

konstatime vizuale nga specialistët e Bashkisë Rrogozhinë, ndërkohë 

që për këtë nivel dëmi (DS3), duhej të kryhej akt ekspertizë e thelluar. 

b) “projektin e rikonstruksionit ose listën e punimeve të riparimit 

hartuar nga Instituti i Ndërtimit, njësitë e qeverisjes vendore, apo 

projektuesit e licencuar së bashku me preventivin e punimeve që 

kërkohen të financohen nëpërmjet grantit”; 

- Në lidhje me këtë kërkesë, nga këqyrja e dosjeve është konstatuar se 

në asnjë rast nuk ka projekt rikonstruksioni apo listë punimesh. Nga 

ana e Bashkisë Rrogozhinë, me vendimin e Këshillit Bashkiak nr. 46, 

datë 01.06.2020 “Mbi miratimin e përllogaritjes së vlerës mesatare të 

masës së grantit të rikonstruksionit ose riparimit për nivelin e dëmit 

DS1; DS2 dhe DS3 për banesat e dëmtuara nga tërmeti i datës 

26.11.2019 në Bashkinë Rrogozhinë, si dhe preventivat tip (DS1, 

DS2 dhe DS3)” janë miratuar 6 preventivë tip, për tre nivelet e 

dëmeve dhe kategorizimit të tyre (nën dhe mbi 100 m2 ndërtim) të 

miratuar nga Bashkia Rrogozhinë, si më poshtë, preventiv: 

 Niveli DS1, nën 100 m2, 3 zëra punimesh në vlerën 80,288 lekë; 

 Niveli DS1 mbi 100m2, 3 zëra punimesh në vlerën 100,532 lekë; 

 Niveli DS2, nën 100 m2, 9 zëra punimesh në vlerën 204.504 lekë; 

 Niveli DS2, mbi 100 m2, 9 zëra punimesh në vlerën 254,378 lekë; 

 Niveli DS3, nën 100 m2, 12 zëra punimesh në vlerën 407,393 lekë; 

 Niveli DS3, mbi 100 m2, 12 zëra punimesh në vlerën 501,474 lekë; 

Bazuar në këtë vendim, në të gjitha dosjet e audituara, sipas nivelit të 

dëmit dhe sipërfaqes së objekteve mbi ose nën 100 m2, ishin 

bashkëngjitur preventivat përkatës.  

Pra, dy kanë qenë kriteret e përcaktimit të masës së përfitimit: 

- Sipërfaqe e banesës (nën ose mbi 100 m2) 

- Niveli i dëmit (DS1, DS2 dhe DS3) 

Për rrjedhojë, në asnjë prej rasteve përshkrimi i dëmeve (zërat) dhe 

sipërfaqet e dëmtuara, të cilësuara në Akt konstatimi vizual, apo 

Formularin Tip B, nuk kanë përputhje me zërat e punimeve dhe sipërfaqet 

përkatëse të cilësuara në preventivin tip bashkëngjitur.  

Përsa i përket nivelit të masës së përfitimit, është përcaktuar: 

DS3 nga 400,000-500,000 lekë; 

DS2 nga 200,000-250,000 lekë; 

DS1 nga 80,000-100,000 lekë. 

Nga Bashkia Rrogozhinë, nuk është tejkaluar niveli maksimal i lejuar i 

masës së shpërblimit, përcaktuar me VKM nr. 5, datë 06.01.2020 me 

ndryshime, ku cilësohet se: "Masa e vlerës së rikonstruksionit ose 

riparimit mënyra e përdorimit dhe monitorimit, sipas pikës 4 të këtij 

vendimi përcaktohen me VKB, e cila në të gjitha rastet nuk mund të jetë 

më shumë se 500,000-DS3; 250,000-DS2 dhe  100,000 DS1", por në të 

gjitha rastet këto kuota janë aplikuar apriori, pa ju referuar dëmeve 
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faktike të objekteve, por preventivave bashkëngjitur, pra është aplikuar 

kufiri maksimal i lejuar. 

Kriteret:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 VKM nr. 5, datë 06.01.2020 “Për përcaktimin e rregullave dhe 

procedurave për përfitimet nga programi i granteve të rindërtimit dhe 

projektet model”, me ndryshime;  

- Kreu II “Procedura e miratimit të projekteve model, kushtet, kriteret 

dhe autoritetet përgjegjëse për vlerësimin e aplikimeve”, pika 20, ku 

cilësohet:  

“Dosja e çdo aplikanti duhet të përmbajë dokumentacionin që 

vërteton deklarimet e bëra në momentin e aplikimit…”, 

- Kreu IV “Grantet për rikonstruksionin”, pika 1 ku cilësohet: 

“Procedurat që parashikohen në këtë vendim zbatohen, për aq sa 

është e mundur, dhe për aplikimet, miratimin, zbatimin dhe 

mbikëqyrjen e granteve për rikonstruksionin e shtëpive individuale 

ose të banesave në ndërtesa (pallate), të cilat janë klasifikuar si 

objekte të pabanueshme ose të dëmtuara rëndë apo të dëmtuara lehtë 

dhe që nuk duhen rindërtuar nga e para por kanë nevojë për punime 

rikonstruksioni ose riparime”. 

 VKM 282, datë 09.04.2020 “Për disa ndryshime në VKM nr. 5, datë 

01.06.2020”, germa a:  

- Pika 4, ku cilësohet:  

Përfitojnë nga grantet e rikonstruksionit edhe individët ose familjet: 

a) shtëpitë individuale ose banesat e të cilëve kanë pësuar dëmtime 

thelbësore deri në të mëdha, që konsistojnë në çarje të moderuara në 

strukturë ose çarje të mëdha në mure ndarëse dhe mbushëse ose 

dëmtim i mureve ndarëse dhe perimetralë, siç përcaktohet nga 

aktekspertiza e thelluar; 

- Pika 5, ku cilësohet:  

Masa e vlerës së rikonstruksionit ose riparimit, mënyra e përdorimit 

dhe monitorimi, sipas pikës 4, të këtij vendimi, përcaktohen me 

vendim të këshillit bashkiak të njësisë së vetëqeverisjes vendore, e 

cila, në të gjitha rastet, nuk duhet të jetë më shumë se: 

a. 500 000 (pesëqind mijë) lekë, sipas parashikimeve të shkronjës “a”, 

të pikës 4, të kreut IV, të këtij vendimi; 

b. 250 000 (dyqind e pesëdhjetë mijë) lekë, sipas parashikimeve të 

shkronjës “b”, të pikës 4, të kreut IV, të këtij vendimi; 

c. 100 000 (njëqind mijë) lekë, sipas parashikimeve të shkronjës “c”, të 

pikës 4, të kreut IV, të këtij vendimi. 

Ndikimi/Efekti:      Ka ndikuar në sigurimin e transparencës së këtij procesi, në lidhje me 

dokumentimin dhe argumentimin e njërit prej kritereve të vlerësimit, 

niveli i dëmit. 

Shkaku nr.1:   

 

 

 

 

 

Shkaku nr.2 

 

 

Sipas ballafaqimit të kryer gjatë auditimit në terren, por dhe në përfundim 

të kësaj faze të auditimit, me tiullarin e institucionit dhe specialistët 

përkatës (NGj, ZP, XhI, BXh, etj.), shkak, për kryerjen e inspektimeve 

nga 1 person i vetëm ka qenë gjendja emergjente; volumi i punës dhe 

mungesa e personelit teknik, për vlerësimin e dëmeve të shkaktuara nga 

tërmeti; 

Mungesa e akt ekspertizës së thelluar, ka ardhur si rezultat i kostos së 

këtij shërbimi të ofruar nga Instituti i Ndërtimit (100,000 lekë për një 

objekt), numrit të lartë të objekteve, 186 objekte me nivel dëmtimi DS3, 
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si dhe mungesës së fondeve për të përballuar këtë shpenzim, pra 

pamundësisë financiare. 

Rëndësia:           E mesme 

Rekomandime:      Titullari i Institucionit të marri masat për të kryer analizë të thelluar dhe 

të nxirren përgjegjësitë për personat përgjegjës në këtë proces. 

Për veprimet dhe mosveprimet e mësipërme mbajnë përgjegjësi:  

1. Specialistët e Bashkisë Rrogozhinë, pjesë e inspektimit të objekteve në terren, për 

mangësitë në plotësimin e Akt konstatimeve vizuale apo Formularëve të tipi B dhe C; z. 

ZP, z. NGj, z. BXh, z. AS, z. XhI, z. BG, z. SD, z. NT, NM. 

2. Ish Kryetare e Bashkisë, në cilësinë e Titullarit të Institucionit, për mangësi në organizimin 

e këtij procesi, znj. AD. 

 

Titulli i Gjetjes 19 Mbi saktësinë Kontratave të masës së përfitimit, si dhe dokumentacionin 

(burimin e të dhënave të plotësuara). 

Situata nr. 1:     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bazuar në VKM nr. 5, datë 06.01.2020, Kreu II “Procedura e miratimit 

të projekteve model, kushtet, kriteret dhe autoritetet përgjegjëse për 

vlerësimin e aplikimeve”, pika 16 germa (dh), kërkohet që Njësia e 

vetëqeverisjes vendore të hartojë kontratën model të grantit që lidhet 

midis njësisë së vetëqeverisjes vendore ose autoritetit shtetëror dhe 

përfituesit sipas parashikimeve të legjislacionit në fuqi për kontratat e 

granteve/dhurimeve apo të ngjashme me to. Në lidhje me këtë kërkesë 

Bashkia Rrogozhinë ka miratuar Kontratën tip, , me protokoll nr. 2652/3, 

datë 03.05.2020, miratuar me VKB nr.51, datë 05.06.2020. 

Në këtë kontratë është përcaktur plotësimi i sipërfaqeve të objekteve 

përfituese, si një prej kritereve përcaktuese të masës së përfitimit.  

Nga auditimi ka rezultuar se (të detajuara në Tabelat anekse nr. II.2.3): 

1. Nga 102 praktikat e audituara vetëm në 25 raste, ose në 24.5 % të 

tyre, për të vërtetuar pronësinë mbi objektin, ishin paraqitur 

dokumente pronësie, të cilët kanë të specifikuar sipërfaqet e 

objekteve; 

2. Nga 102 praktika të audituara në 29 raste, ose në 28.4 % të tyre, nga 

inspektorët e verifikimit të dëmeve në terren, nuk është specifikuar 

në aktet e mbajtura sipërfaqe e objektit, gjë e cila ka shërbyer si kriter 

për vendosjen e masës së përfitimit, referuar pragjeve nën dhe mbi 

100 m2. 

3. Nga 102 praktika të audituara në 28 raste, ose në 27.4 % të tyre, janë 

evidentuar diferenca në cilësimin e sipërfaqeve të objekteve, të 

cilësuara në Kontratën e masës së përfititmit dhe sipërfaqeve të 

cilësuara në Aktkostatime, Dokumente pronësie, apo deklarimi i tyre, 

nga ASHK. 

Kriteri:   

 

 

 

VKM nr. 5, datë 06.01.2020, Kreu II “Procedura e miratimit të projekteve 

model, kushtet, kriteret dhe autoritetet përgjegjëse për vlerësimin e 

aplikimeve”, pika 16 germa (dh); 

Kontrata tip, me protokoll nr. 2652/3, datë 03.05.2020, miratuar me VKB 

nr.51, datë 05.06.2020. 

Ndikimi/Efekti:      Në dosjet e audituara, të cilat janë evidentuara me pasaktësi në cilësimin 

e sipërfaqeve, ka rezultuar se vetëm në 5 raste për shumën 450,000 lekë 

përcaktimi jo i saktë i sipërfaqeve ka ndikuar në masën e shpërblimit. Në 

këtë rast kemi të bëjmë me përdorim pa efektivitet, eficencë dhe 
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ekonimicitet të fondeve, të cilat janë nën kufirin e materialitetit të 

përllogaritur prej 776,300 lekë (110,900,000  * 0.7 % = 776,300 lekë). 

Shkaqet:   

 

 

Nivel i lartë i informalitetit të ndërtimeve në këtë zonë; 

Mungesë e stafit të brendshëm për të kryer inspektime të thelluara (matje 

të objekteve, skica shoqëruese, fotografime etj.); 

Mungesë fondesh për të kryer ekspertizë të thelluar, ofruar nga Instituti i 

Ndërtimit; 

Rëndësia:           E mesme 

Rekomandime:      Titullari i Bashkisë Rrogozhinë dhe GMS, të marrin masa për rishikim të 

vazhdueshëm të risqeve që vijnë nga situata të paparashikuara, si dhe të 

hartojnë aktivitete të kontrollit shtesë për minimizimin e tyre, me qëllim 

uljen e ndikimit të tyre në arritjen e objektivave institucional. 

Për veprimet dhe mosveprimet e mësipërme mbajnë përgjegjësi: Ish Kryetare e Bashkisë, 

në cilësinë e Titullarit të Institucionit, si dhe palës përfaqësueses të Bashkisë Rrogozhinë në 

lidhjen e këtyre kontratave, znj. AD. 

 

Titulli i Gjetjes 20: Mbi saktësinë e dokumentacionit vërtetues mbi pronësinëe objekteve, të 

ndodhur në dosjet e aplikantëve, përfitues nga fondet e rindërtimit. 

Situata:     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Përsa i përket dokumentacionit që vërteton pronësinë mbi objektin është 

kërkuar që të paraqitet,  çdo lloj dokumentacioni që provon të drejtat e 

pronësisë mbi objektin e dëmtuar. Në lidhje me këtë kërkesë në 

aplikacionin "Shtëpia ime", është publikuar një listë me opsione si: 

(certifikatë pronësie; vërtetim hipotekor; vërtetim fakti; vendim gjykate; 

kontratë sipërmarrje; kontratë shitblerje; akt dhurimi; leje legalizimi), por 

nga ana e Bashkisë Rrogozhinë si dokument (zëvendësues-justifikues-

vërtetues), është pranuar Kontrata e pagesës së energjisë elektrike më 

OSHEE. Ky dokument nuk mund të shërbejë për të vërtetuar pronësinë 

mbi objektin, prandaj nuk është pjesë e listës së dokumenteve që mund 

të pranohen për të vërtetuar pronësinë mbi objektin. 

Nga 102 praktika të audituara, vetëm në 25 raste në dosje kishte 

dokumentacion që vërteton të drejtën e pronësisë mbi objektin, sipas 

listimit të tyre në aplikacion. Në të gjitha rastet e tjera, në dosje për të 

plotësuar këtë kërkesë është pranuar Kontrata me OSHEE. 

Gjithashtu, duhet të theksojmë se është një zonë me informalitet të lartë 

urban, ku një pjesë e objekteve janë në proces legalizimi. Për këtë arsye 

kërkuam dhe na u vu në dsipozicion lista e objekteve të cilat janë pjesë e 

këtij procesi. 

ASHK, me anë të dy shkresave përcjellëse konkretisht shkresës nr. 

4342/1, datë 28.05.2020 dhe shkresës nr. 6631/1, datë 09.10.2020, ka 

kthyer përgjigje si dhe listat bashkëngjitur të objekteve dhe sipërfaqeve 

përkatëse të objekteve në proces legalizimi, apo që kanë certifikatë 

pronësie.  

Nga verifikimet e kryera ka rezlutuar se në...raste (sipas tabelave anekse 

nr. 3) kanë rezultuar mospërputhje të sipërfaqeve të cilësuara në Akt-

konstatime, Kontratat e masës së shpërblimit me sipërfaqet e objekteve 

sipas ASHK, por pa efekt financiar në masën e aplikuar të përfitimit. 

Kriteri:  

 

 

 

VKM nr. 5, datë 06.01.2020,  

Lista e dokumentacionit të publikuar në aplikacionin “Shtëpia ime”, i 

miratuar si dokumentacion i cili do të shërbejë për të vërtetuar pronësinë 

mbi objektet. 
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Ndikimi/Efekti:      I mesëm 

Shkaqet:   Zonë me nivel të lartë të informalitet urban. 

Rëndësia:           E mesme 

Rekomandime:      Titullari i Bashkisë Rrogozhinë të bashkëpunoj me ASHK për të ndjekur 

dhe verifikuar në vijimësi problematikën mbi pronësinë, për të nxjerrë 

dhe analizuar arsyet e mungesave të këtij dokumentacioni i cili mund të 

sjellë probleme sociale dhe ligjore në vijimësi. 

Për veprimet dhe mosveprimet e mësipërme mban përgjegjësi: Grupi i posaçëm i ngritur 

me Urdhrin e Brendshëm nr. 81, datë 27.03.2020 me përbërje: z. MM, z. BB, z. EL, znj. ER 

dhe znj.XhU. 

 

 

4. Mbi rregullshmërinë e transaksioneve financiare të kryera për pagesën e bonusit të 

qirasë, për familjet e evakuuara nga banesat e tyre, për shkak të dëmtimeve nga tërmeti 

i 26 Nëntorit 2019. 
 

Nga auditimi ka rezultuar se: 
 

Në zbatim të Urdhrit nr. 81, datë 27.03.2020, të Kryetarit të Bashkisë Rrogozhinë, Komisioni 

i posaçëm për vlerësimin e dëmeve të tërmetit, bazuar në dokumentacionin e paraqitur nga 

aplikuesit, plotësimin e tyre me të dhëna referuar VKM nr. 5, datë 06.01.2020 me ndryshime, 

pika 16/b, si dhe dokumentacionin e paraqitur nga grupet e inspektimit, për vlerësimin në terren 

të dëmeve tërmetit, ka kryer procesin e pikëzimit (trajtuar më lart).  

Lista pas vlerësimit, bazuar në sistemin e pikëzimit të miratuar me VKB nr. 25, datë 11.03.2020 

"Për miratimin e sistemit të pikëzimit për programin "Për përballimin e pasojave të fatkeqësisë 

natyrore"", si dhe pas vlerësimit nga ekspertë të insitutit të ndërtimit, është miratuar me 

VKB nr. 47, datë 01.06.2020 “Për miratimin e pagesës së qirasë, sipas vlerës së tregut të lirë 

për familjet e evakuuara nga banesat e tyre të dëmtuara nga tërmeti  datës 26 Nëntor, 2019”, si 

dhe lista e bonusit të qirasë për familjet e dëmtuara nga tërmeti, në total 152 familje, të cilat 

kanë përfituar shumën 17,473,000 lekë. 

 

Vlera e bonusit të qirasë sipas VKB 
Nr. Zona Sipërfaqe Vlera e qirasë 

1 Rrogozhinë 1+1 10,000 

2 Rrogozhinë 2+1 15,000 

3 Gosë 

Sinaballaj 
Kryevidh 

Lekaj 

1+1 8,000 

4 Gosë 
Sinaballaj 

Kryevidh 

Lekaj 

2+1 10,000 

 

Konkluzion: 

1. Vlerësimi i rasteve të mësipërme, përfitues të bonusit të qirasë, është miratuar pasi është 

kryer verifikimi, ekspertiza e thelluar nga Instituti i Ndërtimit, ndërsa renditja e tyre është 

kryer referuar sistemit të pikëzimit të miratuar me VKB nr. 25, datë 11.03.2020. Kjo 

procedurë është kryer në përputhje me Aktin Normativ nr. 9, datë 16.12.2019 “Për 

përballimin e pasojave të fatkeqësisë natyrore”, neni 34 “Akt ekspertiza e thelluar e 

ndërtesave të dëmtuara”, ku cilësohet: “Për ndërtesat që kanë pësuar dëme dhe që janë 

shpallur të pabanueshme nga akt konstatimet apo akt vlerësimet paraprake të Institutit të 

Ndërtimit apo grupet përkatëse të inspektimit, njësitë e vetëqeverisjes vendore ose 
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autoritetet përgjegjëse shtetërore me qëllim garantimin e jetës dhe shëndetit, mund të 

kryejnë akt ekspertizë të thelluar sipas procedurës të përcaktuar në këtë nen. Akt ekspertiza 

e thelluar kryhet dhe për të gjitha ato objekte kur sipas akt konstatimeve ose akt vlerësimeve 

paraprake të Institutit të Ndërtimit apo grupeve përkatëse të inspektimit, kërkohet një 

rivlerësim më i thelluar”.  

2. Nga verifikimi i kryer referuar përfituesve sipas vlerësimit (DS4 dhe DS5), si dhe listë 

pagesave, ka rezultuar se, nuk kanë rezultuar parregullsi në lidhje me nivelin e qirasë së 

paguar.  

Në të gjitha rastet, pagesa përkatëse, është kryer referuar dy kritereve: 

a. sipërfaqes së objektit të dëmtuar (1+1 & 2+1) 

b. zonës së vendndodhjes së objektit (Rrogozhinë, Gosë, Sinaballaj, Lekas dhe Kryevidh). 

3. Nga auditimi, kryqëzimi i të dhënave midis “Listët së pikëzimit” për nivelin e dëmit DS4 

dhe DS5, si dhe “Listës së bonusit të qirave”, nuk rezultuan diferenca, me përjashtim të 

rasteve të shtuara pas vlerësimit nga Instituti i Ndërtimit, ku për secilin rast është paraqitur 

Aktekspertiza e thelluar.  

 

5. Buxhetimi, alokimi i fondeve. 
 

5.1. Alokimi i fondeve për rikonstruksionin apo riparimin e objekteve (niveli i 

dëmit DS1, DS2 dhe DS3). 

 

 Bashkia Rrogozhinë, në zbatim të VKM nr. 5, datë 06.01.2020, Kapitulli II, pika 3, ku 

cilësohet: “ Njësia e vetëqeverisjes vendore ose autoriteti shtetëror përgjegjës harton listën 

e nevojave për grante rindërtimi në territorin në territorin përkatës dhe paraqet kërkesën 

për grante për rindërtimin e shtëpive individuale ose rikonstruksionin e shtëpive 

individuale dhe banesave në ndërtesa në bazë të akt ekspertizës së thelluar ose të akt 

konstatimeve përkatëse, pranë Komisionit Shtetëror të Rindërtimit, si autoriteti përgjegjës 

i cili shqyrton mundësinë për përdorimin e fondit të rindërtimit për këto qëllime”, i është 

drejtuar me shkresën nr. 2774, datë 10.06.2020, Komisionit Shtetëror për Rindërtimin, për 

financimin e listës pjesore të objekteve përfitues, të miratuar me VKB nr. 46, datë 

01.06.2020 dhe VKB nr. 51, datë 05.06.2020, si dhe të konfirmuar mbi ligjshmërinë nga 

Prefekti i Qarkut Tiranë. 

Sa më sipër, me VKM nr. 504, datë 01.07.2020, Bashkisë Rrogozhinë i janë alokuar fonde 

në shumën 110,900,000 lekë.  

 
Niveli i 

Dëmit 

Numri i 

perfituesv

e 

(Popullata

) 

Viti 2020 

Tarifa e kompensimit Numri i të 

kompensuarve 

Vlera e kompensimit 

(lekë) 

Totali 

Nën  

100 m2, 

sip. 

Mbi  

100 m2,  

sip. 

Nën  

100 m2,  

sip. 

Mbi  

100 

m2 sip. 

Nën  

100 m2, 

sip. 

Mbi  

100 m2 sip. 

Plan Fakt 

DS1 84 80,000 100,000 35 50 2,800,000 4,900,000 7,800,000 7,800,000 

DS2 78 200,000 250,000 34 44 6,800,000 11,000,000 17,800,000 17,800,000 

DS3 187 400,000 500,000 82 105 32,800,000 52,500,000 85,300,000 85,300,000 

Totali 350   151 199 42,400,000 68,400,000 110,900,000 110,900,000 

 

 Fondet e vëna në dispozicion, referuar Akt-rakordimit të datës 25.01.2021, të mbajtur midis 

Bashkisë Rrogozhinë dhe  Degën e Thesarit Kavajë, rezultojnë se janë përdorur në masën 

100 %: 

 
Emri Instit. Kap. Prog. Llogaria 

Ekon. 
Kodi 

Produk. 
Emërtimi i 

Produktit 
Plan Fakt Për tu 

trashëguar 
Bashkia 

Rrogozhinë 
2119001 6 6190 606 9999999 Rikonstruksi

on i banesave 

individuale 

110,900,000 110,900,000 0 
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 Për mënyrën dhe saktësinë e pagesave të masës së përfitimit, u verifikuan urdhër 

shpenzimet e mëposhtme dhe dokumentacioni bashkëngjitur tyre. 

 
Nr. Urdhër shpenzimi 

Numër Datë Vlera 
1 1029 02.09.2020 2,200,000 
2 1030 02.09.2020 5,280,000 
3 1031 02.09.2020 480,000 
4 1032 02.09.2020 3,000,000 
5 1033 02.09.2020 3,480,000 
6 968 19.08.2020 1,820,000 
7 969 19.08.2020 5,920,000 
8 970 19.08.2020 1,100,000 
9 971 19.08.2020 5,760,000 
10 944 11.08.2020 1,152,000 
11 945 11.08.2020 800,000 
12 946 11.08.2020 6,640,000 
13 947 11.08.2020 72,000 
14 948 11.08.2020 720,000 
15 949 11.08.2020 880,000 
16 950 11.08.2020 984,000 
17 951 11.08.2020 224,000 

18 952 11.08.2020 688,000 
19 850 14.07.2020 1,476,000 
20 851 14.07.2020 1,650,000 
21 852 14.07.2020 13,860,000 
22 853 14.07.2020 1,728,000 
23 854 14.07.2020 3,930,000 
24 855 14.07.2020 18,840,000 
25 856 15.07.2020 336,000 
26 857 15.07.2020 720,000 
27 858 15.07.2020 9,240,000 
28 859 15.07.2020 1,032,000 
29 860 15.07.2020 3,300,000 
30 861 15.07.2020 7,920,000 
31 862 15.07.2020 108,000 
32 863 15.07.2020 1,080,000 
33 864 15.07.2020 1,320,000 
34 1205 20.10.2020 3,160,000 
35 Totali  110,900,000 

 

Konkluzion: Për vitin 2020, objekt auditimi, janë dëmshpërblyer nga fondi i rindërtimit 

350 familje, për vlerën 110,900,000 lekë. Nga verifikimi i Urdhër shpenzimeve, rezultoi se 

plotësimi i tyre është kryer në mënyrë të saktë, si dhe secili prej tyre ka bashkëngjitur listë 

pagesën (borderonë) me emrat e përfituesve nga fondet e rindërtimit. Shuma totale e urdhër 

shpenzimeve është e barabartë me faktin e llogarisë 6060099, të rakorduar me Degën e Thesarit 

Kavajë. Shpërndarja e tyre është kryer nga shërbimi postar. 

 

5.2. Alokimi i fondeve për pagesat e qirave  (niveli i dëmit DS4 dhe DS5). 

Për buxhetimin e fondeve me qëllim likuidimin e bonusit të qirave janë alokuar fondet me 

shkresat e Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë nr. 5589, datë 17.03.2020; nr. 7410/6, datë 

10.07.2020; nr. 15100/41, datë 15.09.2020, etj., për shumën totale 17,473,000 lekë.  

 

Likuidimet sipas borderove 
Nr. Njësia Periudha, viti 2020 Totali 

Totali Shkurt-

Qershor 

Korrik Gusht-

Shtator 

Tetor Nëntor Dhjetor 

1 Gosë 140,000 708,000 148,000 296,000 296,000 148,000 1,736,000 

2 Kryevidh 236,000 1,130,00 226,000 452,000 452,000 226,000 2,722,000 

3 Lekaj 394,000 1,964,000 420,000 840,000 840,000 420,000 4,878,000 

4 Rrogozhinë 415,000 2,195,000 535,000 1,070,000 1,100,000 550,000 5,865,000 

5 Sinaballaj 180,000 916,000 196,000 392,000 392,000 196,000 2,272,000 

6 Totali 1,365,000 6,913,000 1,525,000 3,050,000 3,080,000 1,540,000 17,473,000 

 

Sipas Aktrakordimit të shpenzimeve me Degën e Thesarit Kavajë për vitin buxhetor 2020, ka 

rezultuar se nga buxheti i kushtëzuar janë planifikuar fonde në shumën 17,473,000 lekë, të cilat 

janë përdorur në masën 100 %. 

 
Emri Instit. Kap. Prog. Llogaria 

Ekon. 
Kodi 

Produk. 
Emërtimi i 

Produktit 
Plan Fakt Për tu 

trashëguar 
Bashkia 

Rrogozhinë 
2119001 01 6190 606 910107AE Bonusi i 

qirave 
17,473,000 17,473,000 0 

 
Nr. Urdhër shpenzimi Vlera 

Numër Datë Urdhër 

shpenzim 

Listë pagesa 

(bordero) 

1 400 14.04.2020 415,000 415,000 

2 401 14.04.2020 236,000 236,000 

3 402 14.04.2020 140,000 140,000 
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4 403 14.04.2020 394,000 394,000 

5 404 14.04.2020 180,000 180,000 

6 790 08.07.2020 2,195,000 2,195,000 

7 791 08.07.2020 1,130,000 1,130,000 

8 792 08.07.2020 708,000 708,000 

9 793 08.07.2020 1,964,000 1,964,000 

10 794 08.07.2020 916,000 916,000 

11 972 19.08.2020 535,000 535,000 

12 973 19.08.2020 226,000 226,000 

13 974 19.08.2020 148,000 148,000 

14 975 19.08.2020 420,000 420,000 

15 976 19.08.2020 196,000 196,000 

16 1206 21.10.2020 1,070,000 1,070,000 

17 1207 21.10.2020 452,000 452,000 

18 1208 21.10.2020 296,000 296,000 

19 1209 21.10.2020 840,000 840,000 

20 1210 21.10.2020 392,000 392,000 

21 1305 23.11.2020 1,100,000 1,100,000 

22 1306 23.11.2020 452,000 452,000 

23 1307 23.11.2020 296,000 296,000 

24 1308 23.11.2020 840,000 840,000 

25 1309 23.11.2020 392,000 392,000 

26 1437 29.12.2020 550,000 550,000 

27 1438 29.12.2020 226,000 226,000 

28 1439 29.12.2020 148,000 148,000 

29 1440 29.12.2020 420,000 420,000 

30 1441 29.12.2020 196,000 196,000 

31 Totali  17,473,000 17,473,000 

Konkluzion: Për vitin 2020, objekt auditimi, janë dëmshpërblyer nga fondi i rindërtimit 152 

familje, që kanë përfituar bonus qiraje, për vlerën 17,473,000 lekë. Nga verifikimi i Urdhër 

shpenzimeve, rezultoi se plotësimi i tyre është kryer në mënyrë të saktë, si dhe secili prej tyre 

ka bashkëngjitur listë pagesën (borderonë) me emrat e përfituesve nga fondet e rindërtimit. 

Shuma totale e urdhër shpenzimeve është e barabartë me faktin e llogarisë 606, të rakorduar 

me Degën e Thesarit Kavajë. Shpërndarja e tyre është kryer nga shërbimi postar. 
 

2.3.2 Mbi zbatimin e rekomandimeve të rikërkuara nga auditimi tematik “Mbi 

zbatimin e rekomandimeve të lëna nga auditimi i mëparshëm” sipas Programit 

të Auditimit nr.1114/1, datë 01.11.2021, ndryshuar me shkresën nr.1114/2, datë 

25.11.2021. 

Për auditimin e kësaj pike të Programit të Auditimit, Grupi i auditimit është bazuar në ligjin 

154/2014 “Për organizimin dhe funksionimin e Kontrollit të Lartë të Shtetit”, Manualin e 

Ndjekjes së Zbatimit të Rekomandimeve, si dhe Regjistrit Institucional të Zbatimit të 

rekomandimeve”, miratuar me Vendimin e Kryetarit të KLSH-së nr. 67, datë 23.06.2020.  

 

Dokumentacioni i vënë në dispozicion nga subjekti: 

- Programi i Auditimit nr. 241, datë 10.02.2021 “Mbi verifikimin e zbatimit të 

rekomandimeve”, miratuar nga Kryetari i KLSH-së; 

- Autorizimi nr. 241/9, datë 11.02.2021, “Mbi verifikimin e zbatimit të rekomandimeve” për 

Bashkinë Rrogozhinë, miratuar nga Kryetari i KLSH-së; 

- Raporti i auditimit tematik “Për verifikimin e zbatimit të rekomandimeve të lëna në 

auditimet e mëparshme të evaduara për periudhën 01.01.2020 deri 30.06.2020”, Bashkia 

Rrogozhinë; 

- Shkresa përcjellëse nr. 241/45, datë 13.04.2021, protokolluar me nr. 1864, datë 15.04.2021, 

në Bashkinë Rrogozhinë, dërgim Raport Përfundimtar Auditimi dhe Rekomandime”. 

 

Nga verifikimi u konstatua se: 

 

1. Në shkresën përcjellëse nr. 241/45, datë 13.04.2021, të Raportit Përfundimtar të Auditimit 

“Mbi zbatimin e rekomandimeve” është cilësuar se: “Për të gjitha rekomandimet që 

konsiderohen në proces sipas rezultateve të këtij rekomandimi kërkojmë dhe inkurajojmë 

përshpejtimin e plan veprimit për realizimin e plotë të tyre, brenda 20 ditëve, nga 

marrja e Raportit Përfundimtar të Auditimit. Në mbështetje të ligjit nr. 154/2014 “Për 

organizimin dhe funksionimin e Kontrollit të Lartë të Shtetit”,  neni 30 “Rekomandimet e 

KLSH-së dhe ecuria e zbatimit”, ku cilësohet: 
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Pika 1: “Në raportet e tij, Kontrolli i Lartë i Shtetit jep rekomandime në përputhje me 

nenin 15 të këtij ligji”. 

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”. 

Nga auditimi ka rezultuar se: 

Sa më sipër, nga Bashkia Rrogozhinë nuk është kthyer përgjigje me shkresë, mbi plan 

veprimin dhe realizimin e rekomandimeve të rikërkuara për zbatim nga KLSH, në 

kundërshtim me detyrimin e përcaktuar në neni  15 “Të drejtat dhe detyrat e KLSH-së”, 

germa (j), ku cilësohet: “të vendosë një afat kohor për zbatimin e rekomandimeve dhe të 

informohet nga subjektet e audituara ose institucionet më të larta rreth programeve të tyre, 

për të zbatuar rekomandimet e bëra sipas paragrafëve të mësipërm, brenda 20 ditëve nga 

data e marrjes së kërkesës”. 

Nga Titullari i Bashkisë Rrogozhinë, nuk ka dalë asnjë urdhër për Grupin e punës, për 

marrjen në shqyrtim të Rekomandimeve të dërguara nga KLSH, për zbatimin e 

rekomandimeve të lëna nga auditimi i mëparshëm, të pazbatuara dhe të rikërkuara për 

zbatim me shkresën nr. 241/45, datë 13.04.2021. 

 

2. Mbi raportimin periodik në Këshillin Bashkiak, mbi ecurinë e zbatimit të rekomandimeve 

të KLSH-së. 

Nga auditimi rezultoi se: 

Titullari i Bashkisë Rrogozhinë, si më parë edhe aktualisht, nuk ka kryer raportime në 

Këshillin Bashkiak  mbi ecurinë e zbatimit të rekomandimeve të lëna nga auditi i jashtëm 

(KLSH),  referuar ligjit nr. 68/2017, datë 27.04.2017 “Për financat e vetëqeverisjes 

vendore”, neni 50, pika 5, ku cilësohet: “Për të gjitha raportet e auditimit të jashtëm, të 

kryera nga Kontrolli i Lartë i Shtetit apo auditues të tjerë ligjorë, kryetari i njësisë së 

vetëqeverisjes vendore përgatit një plan veprimi për zbatimin e rekomandimeve të raportit 

të auditimit dhe raporton rregullisht në këshillin e njësisë për progresin në zbatimin e tij”. 

Për veprimet dhe mosveprimet e mësipërme mban përgjegjësi: Kryetari i Bashkisë 

Rrogozhinë z. EM, në cilësinë e titullarit të institucionit. 

 

3. Mbi statusin e zbatimit të rekomandimeve të rikërkuara për zbatim referuar shkresës 

përcjellëse të KLSH-së nr. 241/45, datë 13.04.2021 “Raport Përfundimtar Auditimi 

dhe rekomandime”. 

 

Rezultatet përsa i përket statusit të zbatimit të rekomandimeve deri 30.06.2020, të cilat 

paraqiten në tabelën e mëposhtme, vazhdojnë të jenë në të njëjtin nivel zbatimi, deri në fund të 

periudhës objekt auditimi 01.01.2020-31.12.2020. 

 
Lloji i rekomandimeve 

 

Rekomandime 

të dhëna 

Pranuar Pa pranuar 

Zbatuar 

plotësisht 

Zbatuar 

pjesërisht 

Në proces 

zbatimi 

Pa zbatuar 

Masa organizative 7 1 2 - 4 0 

Masa shpërblim dëmi - - - - - - 

Masa për eleminimin e efekteve negative 3 - - 2 1 0 

Masa disiplinore - - - - - - 

 

Nga auditimi i statusit të rekomandimeve të lëna nga KLSH në auditimin e mëparshëm deri më 

30.06.2020, duke marrë në konsideratë dhe rezultatet e verifikimit të zbatimit të 

rekomandimeve nga KLSH sipas Programit të Auditimit nr. 241, datë 10.02.2021, niveli i 

zbatimit të tyre në mënyrë analitike paraqitet si më poshtë: 
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A. MASA ORGANIZATIVE: 

Nga KLSH i janë rekomanduar Bashkisë Rrogozhinë 7 masa organizative, nga të cilat janë 

pranuar plotësisht 7 masa, nga të pranuarat është zbatuar plotësisht 1 masë organizative 

(rekomandimi 2.1), zbatuar pjesërisht 2 masa organizative (rekomandimi 1.1 dhe 3.1) dhe nuk 

janë zbatuar 5 masa organizative, respektivisht (rekomandimet 4.1, 5.1, 6.1, dhe 7.1).  

 

1.Gjetje nga auditimi: Në drejtim të sistemit të menaxhimit financiar dhe kontrollit në 

Bashkinë Rrogozhinë nga auditimi rezultoi se nuk ka funksionuar në mënyrën e duhur në dy 

komponentë të tij, mjedisi i kontrollit dhe në aktivitetet e kontrollit. Kjo për faktin se nuk ka 

patur rregullore te brendshme të funksionimit për periudhën objekt auditimi. Rregullorja “Për 

organizimin, funksionimin detyrat dhe kompetencat e administratës së Bashkisë Rrogozhinë”, 

e cila është miratuar me Vendimin e Kryetarit të Bashkisë nr.5311, datë 06.12.2019, pra jashtë 

periudhës së auditimit. Nga auditimi rezultoi se në kundërshtim me ligjin nr.10 296, datë 

8.7.2010 “Për menaxhimin financiar dhe kontrollin”, nuk ka kod etik të veçantë; manuale mbi 

procedurat për operacionet kryesore si dhe nuk ka rregulla të brendshëm që garantojnë sigurinë 

e sistemit IT. 

(Më hollësisht trajtuar në pikën A faqe 24-25 të Raportit të Auditimit, dhe aneks A) 

Pavarësisht se struktura e Auditit të Brendshëm ka qenë pjesë e organigramës së Bashkisë, ky 

sektor nuk ka funksionuar deri në shtator 2019, me arsyetimin e mungesës së personelit, pra ky 

sektor nuk ka funksionuar. Për periudhën objekt auditimi, nuk ka patur manual specifik të 

Audit të Brendshëm si dhe Kartë të Auditit të Brendshëm, ato janë hartuar në muajin shtator 

2019. (Trajtuar në pikën A faqe 25-26, të Raportit të Auditimit, dhe aneks A ). 

1.1 Rekomandimi: Nga ana e Bashkisë Rrogozhinë të merren masa për: 

- hartimin e kodit etik; 

- hartimin e manualeve mbi procedurat për operacionet kryesore 

- kryerjen e vlerësimeve periodike të stafit; 

- përcaktimin e rregullave që të garantojnë sigurinë e sistemit IT 

1.2 Rekomandimi:Nga ana e Bashkisë Rrogozhinë të merren masa për vënien në funksion të 

Sektorit të Auditimit të Brendshëm.  

Menjëherë dhe në vijimësi 

 

Nga auditimi është konstatuar se:  
Nga Bashkia Rrogozhinë deri në datën 17.12.2021, nuk janë marrë masa për zbatimin e këtij 

rekomandimi të rikërkërkuar për t’u zbatuar nga KLSH, referuar shkresës përcjellëse të 

Raportit Përfundimtra të Auditimit “Mbi zbatimin  e rekomandimeve” nr. 241/45, datë 

13.04.2021. Për rrjedhojë paraqitet e njëjta situatë si më poshtë:  

- Me VKB nr. 20, datë 25.02.2020 është bërë miratimi i Kodit të Sjelljes për Bashkinë 

Rrogozhinë. Ky vendim është verifikuar nga Prefekti i Qarkut Tiranë (shkresa nr. 483/1, 

datë 09.03.2020). 

- Nga verifikimi me zgjedhje, rezultoi se është bërë vlerësimi periodik i stafit të Bashkisë 

Rrogozhinë. 

- Është aktivizuar faqja e ẃeb-it të Bashkisë Rrogozhinë, e konfirmuar me relacionin 

shpjegues. Me kërkesën e Bashkisë me nr. 3161, datë 05.12.2016 është bërë kërkesë 

drejtuar AKSHI-t për hostimin e ëebsite. Me shkresën nr. 86, datë 12.01.2017, AKSHI ka 

kthyer përgjigjen pozitive për mundësimin e hostimit të ëebsite të Bashkisë Rrogozhinë. 

Problemet e sigurisë së sistemit IT, janë të mundësuara nga AKSHI.  

- Me Urdhrin nr. 309, datë 05.10.2020 të Kryetarit të Bashkisë, është bërë emërimi i 

përkohshëm i përgjegjësit të komanduar të Auditit të Brendshëm dhe me Urdhrin nr. 197, 

datë 08.07.2020 është bërë emërimi i specialistit pranë Sektorit të Auditit të Brendshëm 



KONTROLLI I LARTË I SHTETIT 

Projekt Raport Auditimi mbi Auditimin e ushtruar në Bashkinë Rrogozhinë me 

objekt “Auditim financiar” 

 

77 
 

dhe aktualisht është në fazan e plotësimit të sektorit të auditit të brendshëm sipas VKM nr. 

83 datë 03.02.2016.  

- Nuk janë hartuar manuale, udhëzime, procedura mbi aktivitetet kryesore të Bashkisë 

Rrogozhinë. 

Statusi: Zbatuar pjesërisht 

 

3. Gjetje nga auditimi: Nga administrata e Bashkisë Rrogozhinë nuk është paraqitur në të 

gjitha rastet në strukturën përgjegjëse të thesarit dokumentacioni justifikues i shpenzimeve për 

rastet e pagesave ndaj operatorëve ekonomikë, brenda 30 ditëve nga data e faturës origjinale të 

operatorit ekonomik. 

Për procedurat e raportuara si të prapambetura nuk është ruajtur plotësisht radha e financimit. 

Deri në datën 31.10.2019, Bashkia Rrogozhinë ka pasur 134,171,762 lekë detyrime të 

papaguara ndaj të tretëve, të cilat janë pasqyruar në kontabilitet. 

Nga administrata e Bashkisë Rrogozhinë nuk janë zhvilluar procedura të mjaftueshme për 

planifikimin dhe shlyerjen e detyrimeve të prapambetura. 

(Trajtuar në pikën B faqe 27-29, të Raportit të Auditimit, dhe aneks B ). 

3.1 Rekomandimi: Sektori i Financës Bashkia Rrogozhinë, të paraqesë në mbledhjen e 

Këshillit Bashkiak, një material për gjendjen e faturave të pa likuiduara në vite, të hartojë një 

grafik duke zbatuar radhën e pagesave sipas kohës së krijimit të tyre për vlerën 134,171,762 

lekë. Të respektojë radhën e financimit për procedurat e raportuara si të prapambetura dhe të 

zhvillojë procedura të mjaftueshme për planifikimin dhe shlyerjen e këtyre detyrimeve. Për 

rastet kur nga Bashkia Rrogozhinë ka pretendime ose kontestime, të fillojnë procedurat 

gjyqësore. 

Në mbledhjen më të afërt të Këshillit Bashkiak. 

 

Nga auditimi ka rezultuar se: 

Nga Bashkia Rrogozhinë deri në datën 17.12.2021, nuk janë marrë masa për zbatimin e këtij 

rekomandimi të rikërkërkuar për t’u zbatuar nga KLSH, referuar shkresës përcjellëse të 

Raportit Përfundimtra të Auditimit “Mbi zbatimin  e rekomandimeve” nr. 241/45, datë 

13.04.2021. Për rrjedhojë paraqitet e njëjta situatë si më poshtë:  

Nga informacioni i kërkuar, si dhe nga verifikimet e kryera ka rezultuar se edhe përgjatë vitit 

2020 vazhdon të jetë e njëjta situatë në lidhje me likuidimin e detyrimeve të prapambetura.    

Nga Drejtoria e Financës, nuk na u paraqit ndonjë dokumentacion justifikues apo grafik për 

likuidimin e detyrimeve të prapambetura, të miratuar me vendim të Këshillit Bashkiak. 

Gjithashtu në vendimin nr. 4 datë 05.01.2021 “Për Miratimin e Buxhetit të Bashkisë 

Rrogozhinë” për vitin 2021, nuk është planifikuar likuidimi i detyrimeve të prapambetura. 

Statusi: Pa zbatuar 

 

4. Gjetje nga auditimi: Vlerat e llogarive 210 “Toka, troje terrene”, 211 “Pyje, Kullota, 

Plantacione”, 212 “Ndërtime e konstruksione”, 213 “Rrugë, rrjete, vepra ujore”, dhe 215“Mjete 

transporti” në Pasqyrën e Pozicionit Financiar 2018, është marrë bruto nga pasqyrat financiare 

të njësive administrative në 2015 dhe nuk është specifikuar në mënyrë analitike, por thjesht 

janë bërë shtesat e pakësimet për vitet 2016, 2017 dhe 2018 pas centralizimit të kontabilitetit 

të komunave në Bashkinë Rrogozhinë. 

Gjatë vitit 2018 janë përjashtuar nga inventarizimi llogaritë, 210 “Toka, troje, terrene”, 211 

“Pyje Plantacione”, 212 “Ndërtesa e Konstruksione”, 213 “Rruge, rrjete, vepra ujore”, dhe 

aktivet afatshkurtra si dhe për këto llogari, si dhe llogarinë 214 “Instalime teknike, makineri e 

pajise” dhe llogarinë 215 “Mjete transporti” nuk ekziston një regjistër kontabël ku të 

specifikohet analitiku i llogarisë, data e hyrjes ose marrjes në dorëzim, përshkrimi i aktivit, 
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vlerën e blerjes, datën e daljes në përdorim, datë e skadencës, vlerën e shpenzimeve kapitale të 

mëpasshme që sjellin rritje të vlerës së aktivit, vendndodhjen, personin përgjegjës, vlerën e 

akumuluar të amortizimit, kohën e shërbimeve të mirëmbajtjes, vlerën e akumuluar të 

shpenzimeve të mirëmbajtjes, datën e daljes nga pronësia. Duke qenë se nuk ka një regjistër 

kontabël, nuk mund të ketë informacion të saktë në lidhje me gjendjen kontabël, e cila do të 

krahasohet dhe me gjendjen faktike kur bëhet inventarizimi fizik çdo vit për të vërtetuar dhe 

sistemuar vlerën e tyre në kontabilitet. 

Me urdhrin nr.57 datë 15.11.2018 është ngritur komision për inventarizimin e aktiveve për vitin 

2018 duke mos i specifikuar cilat aktive por duke realizuar inventarizimin vetëm për llogaritë 

214 Instalime teknike, makineri, pajisje, vegla pune, 215 Mjete transporti dhe 218 Inventar 

ekonomik (bazuar kjo në proces verbalet e inventarizimit të cilët janë përpiluar vetëm për 

materialet, inventarët e imët, inventarin ekonomik dhe instalimet teknike. Janë përjashtuar nga 

inventarizimi përkatësisht, 210 “Toka, troje terrene”, 211 “Pyje, Kullota, Plantacione”, 212 

“Ndërtime e konstruksione”, 213 “Rrugë, rrjete, vepra ujore”, dhe aktivet afatshkurtra.  

Veprimet e mësipërme, na japin arsye të mos kemi siguri mbi vlerat në Pasqyrat e Pozicionit 

Financiar për sa i përket zërave 210 “Toka, troje terrene”, 211 “Pyje, Kullota, Plantacione”, 

212 “Ndërtime e konstruksione”, 213 “Rrugë, rrjete, vepra ujore” dhe aktivet afatshkurtra dhe 

për pasojë të mos japim dot një opinion mbi plotësinë, saktësinë dhe përkatësinë e këtyre 

vlerave në kontabilitet.  

Gjithashtu në këtë strukturë vihet re se nuk ka një sektor të veçantë apo një zyrë të menaxhimit 

të aseteve, por është mbuluar nga një specialist për vlerësimin financiar të aseteve vendore , 

pjesë e sektorit të menaxhimit financiar.  

Veprimet e mësipërme bien në kundërshtim me ligjin 10296 “Për menaxhimin financiar dhe 

kontrollin” neni 6 dhe nenin 8 pika d), udhëzimin nr.30 datë 27.12.2011 “Për menaxhimin e 

aktiveve në njësitë e sektorit publik” pikat nga 26-30, si dhe pikën 74 si dhe 9 pika f) të ligjit 

nr. 10296 “Për menaxhimin financiar dhe kontrollin” dhe pikat 9, 10 11, 13 ,14 dhe 21 të VKM 

nr.500 datë 14.08.2001 “Për inventarizimin e pronave të paluajtshme shtetërore dhe 

transferimin e pronave në njësitë e qeverisjes vendore”. 

(Më hollësisht trajtuar në pikën C/1.1, faqe 40-41 të Raportit të Auditimit, dhe aneks C ). 

4.1 Rekomandimi: Nga Sektori i Financës së Bashkisë Rrogozhinë, të merren masa për 

krijimin dhe mbajtjen e regjistrit të aktiveve të njësisë, duke specifikuar në mënyrë analitike 

secilin aktiv me informacione në lidhje me; datën e hyrjes ose marrjes në dorëzim, përshkrimin 

e aktivit, vlerën e blerjes, datën e daljes në përdorim, datë e skadencës, vlerën e shpenzimeve 

kapitale të mëpasshme që sjellin rritje të vlerës së aktivit, vendndodhjen, personin përgjegjës, 

vlerën e akumuluar të amortizimit, kohën e shërbimeve të mirëmbajtjes, vlerën e akumuluar të 

shpenzimeve të mirëmbajtjes, datën e daljes nga pronësia. Gjithashtu nga Nëpunësi Autorizues 

të merren masa për nxjerrjen e urdhrave për krijimin e komisioneve për inventarizim e 

menjëhershëm e Aktiveve Afatgjata materiale të pa inventarizuara deri më sot, përkatësisht për 

zërat; 210 “Toka, troje terrene”, 211 “Pyje, Kullota, Plantacione”, 212 “Ndërtime e 

konstruksione” dhe 213 “Rrugë, rrjete, vepra ujore”.   

4.2 Rekomandimi Nga ana e Bashkisë Rrogozhinë të merren masa të menjëhershme që nën 

strukturën organizative të ngrihet një zyre apo sektor i veçantë i administrimit të aseteve në 

përputhje me kërkesat ligjore siç përcaktohet dhe në VKM nr.500 datë 14.08.2001 “Për 

inventarizimin e pronave të paluajtshme shtetërore dhe transferimin e pronave në njësitë e 

qeverisjes vendore “në pikat 9, 10 11, 13 ,14 dhe 21 te saj. 

Menjëherë 

 

Nga auditimi ka rezultuar: 
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Nga Bashkia Rrogozhinë deri në datën 17.12.2021, nuk janë marrë masa për zbatimin e këtij 

rekomandimi të rikërkërkuar për t’u zbatuar nga KLSH, referuar shkresës përcjellëse të 

Raportit Përfundimtra të Auditimit “Mbi zbatimin  e rekomandimeve” nr. 241/45, datë 

13.04.2021. Për rrjedhojë paraqitet e njëjta situatë si më poshtë:  

Rekomandimi nr. 4.1, do të konsiderohet i realizuar pjesërisht,  pasi nga nëpunësi Autorizues 

janë merrë masa për nxjerrjen e urdhrave për krijimin e komisioneve për inventarizim e 

menjëhershëm e Aktiveve Afatgjata materiale, përkatësisht për zërat; 210 “Toka, troje terrene”, 

211 “Pyje, Kullota, Plantacione”, 212 “Ndërtime e konstruksione” dhe 213 “Rrugë, rrjete, 

vepra ujore”. Konkretisht ka dalë urdhri nr. 2, datë 06.01.2021 dhe nr. 3, datë 06.01.2021 “Për 

fillimin e procedurës së inventarizimit të vlerave materiale, aktiveve, pajisjeve, mjeteve në 

inventar të Bashkisë Rrogozhinë dhe Njësive Administrative”. Gjithashu është krijuar regjistri 

i aktiveve, në përputhje me udhëzimin e MF nr. 30, datë 27.11.2011, me ndryshime. 

Rekomandimi nr. 4.2, do të konsiderohet i pa realizuar pasi Bashkia Rrogozhinë nuk ka merrë 

masa që në strukturën organizative të ngrihet një sektor i veçantë i administrimit të aseteve, 

referuar Vendimit nr. 23 datë 21.01.2021 “Për Miratimin e Strukturës Organizative të Bashkisë 

Rrogozhinë për vitin 2021” 

Statusi: Zbatuar pjesërisht. 

5. Gjetje nga auditimi: Nga Sektori i financës së Bashkisë Rrogozhinë nuk është ngarkuar në 

kredi të llogarisë 219 “Amortizim i Aktiveve të Qëndrueshme të Trupëzuara” dhe në debi të 

Llogarisë 1013, “Pakësim fondesh nga amortizimi i AAGJ” vlera 1,257,329 lekë për vitin 2015 

përkatësisht për llogarinë 213 Rruge, rrjete, vepra ujore”. Gjithashtu për çdo aktiv afatgjatë 

material (212 Ndërtime e Konstruksione, 213 Rruge, rrjete, vepra ujore, 214 Instalime teknike, 

makineri, pajisje, vegla pune, 215 Mjete transporti dhe 219 Inventar ekonomik) aplikimi i 

normës së amortizimit vjetor është bërë mbi koston e aktivit dhe jo mbi vlerën kontabël neto. 

Veprimet e mësipërme bien në kundërshtim me ligjin nr. 9228 datë 29.04.2004 “Për 

kontabilitetin dhe pasqyrat financiare” neni 4; Urdhri nr.64 i Ministrit të Financave datë 

22.07.2014 “Për shpallje të Standardeve Kombëtare të Kontabilitetit të Përmirësuara” dhe 

Standardit Kombëtar të Kontabilitetit nr.5 në pika nr.30 dhe nr.40. 

Aktivet Afatgjata Financiare me llogarinë 26 “Pjesëmarrje në kapitalin e vet”, paraqitet ne 

vlerën zero në Pasqyrën e Pozicionit Financiar të vitit 2018 edhe pse Bashkia Rrogozhinë 

zotëron 100% aksione në pjesëmarrje në “Ujësjellës Kanalizime Rrogozhinë” sh.a me vlerë 

62,051,960 lekë 

(Më hollësisht trajtuar në pikën C/1.1, faqe 40-44 të Raportit të Auditimit, dhe aneks C ). 

5.1 Rekomandimi: Nga Nëpunësi Zbatues i Bashkisë Rrogozhinë të merren masa për 

sistemimet në kontabilitet të fondit të amortizimit si dhe Vlera Kontabël Neto të secilit aktiv, 

rillogaritur këtë fond amortizimi me bazën e duhur të amortizimit {(kosto – amortizimi i 

akumuluar) x % amortizimit të aktivit} si dhe te sistemohen përkatësisht llogaria 1013, 

“Pakësim fondesh nga amortizimi i AAGJ” dhe llogaria 213 “Rruge, rrjete, vepra ujore” për 

një vlerë totale prej 1,257,329 lekë. 

5.2 Rekomandimi: Në mbështetje të zyrës së aseteve, duke qenë se nuk ka pasur një evidencë 

të vlerave kontabël të aseteve nën administrimin e bashkisë, nga ana e Bashkisë Rrogozhinë të 

merren masa që të bëhet një vlerësim i tyre në mënyrë që në kontabilitet të paraqitet vlera e 

drejtë e tyre. 

5.3 Rekomandimi Nga Bashkia Rrogozhinë, nëpërmjet Nëpunësit Zbatues, të merren masa 

për të bërë sistemimet në kontabilitet dhe regjistrimin e pjesëmarrjes 100% në kapitalin 

aksionar të “Ujësjellës Kanalizime Rrogozhinë” sh.a me vlerë kontabël 62,051,960 lekë në 

llogarinë 26 “Pjesëmarrje në kapitalin e vet”. 

Menjëherë 
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Nga auditimi ka rezultuar: 

Nga Bashkia Rrogozhinë deri në datën 17.12.2021, nuk janë marrë masa për zbatimin e këtij 

rekomandimi të rikërkërkuar për t’u zbatuar nga KLSH, referuar shkresës përcjellëse të 

Raportit Përfundimtra të Auditimit “Mbi zbatimin  e rekomandimeve” nr. 241/45, datë 

13.04.2021. Për rrjedhojë paraqitet e njëjta situatë si më poshtë:  

Rekomandimi nr. 5.1, do të konsiderohet i pa zbatuar, pasi në mbyllje të pasqyrave financiare 

të vitit 2019, nuk është bërë sistemimi i llogaris 1013, “Pakësim fondesh nga amortizimi i 

AAGJ” dhe llogaria 213 “Rruge, rrjete, vepra ujore” për një vlerë totale prej 1,257,329 lekë. 

Rekomandimi 5.2, do të konsiderohet i pa zbatuar pasi, nga ana e Nëpunësit Autorizues nuk 

është bërë një vlerësim i aseteve të cilat janë të pasqyruara në kontabilitet. 

Rekomandimi nr. 5.3, do të konsiderohet i pa zbatuar pasi, nga Nëpunësi Zbatues, nuk janë 

bërë sistemimet në kontabilitet në llogarinë 26 “Pjesëmarrje në kapitalin e vet”, i “Ujësjellës 

Kanalizime Rrogozhinë” sh.a në vlerë kontabël 62,051,960 lekë, konfirmuar me shkresën nr. 

2489 prot datë 26.05.2020 drejtuar degës së thesarit Kavajë  

Statusi: Pa zbatuar 
 

6. Gjetje nga auditimi: Llogaria 467 “Kreditorë të ndryshëm”, e cila përbëhet nga fatura të pa 

likuiduara të vitit 2018, është nënvlerësuar me 21,303,308 lekë duke mos paraqitur si detyrime 

fatura të likuiduara në 2019 me datë emetimi në vitin 2018, pra duke mos zbatuar parimin e të 

drejtave të konstatuara në kontabilitet me justifikimin e mungesës së fondeve buxhetore. Nga 

ana tjetër kjo llogari është mbivlerësuar për më tepër me 4,204,992 lekë fatura mos likuidimi i 

të cilave nuk ka ardhur për shkak të mungesës së fondeve buxhetore. Gjithashtu llogaria 467 

“Kreditorë të ndryshëm” është nënvlerësuar 8,832,400 lekë, të cilat janë fatura të pa likuiduara 

përpara vitit 2018 kryesisht për blerje materialesh që janë klasifikuar gabimisht në llogarinë 

401-408 “Furnitorë e llogari të lidhura me to” dhe mos likuidimi i tyre ka ardhur për shkak të 

mungesës së fondeve buxhetore.  

Llogaria 401-408 “Furnitorë e llogari të lidhura me to” për vitin 2018 me vlerë totale 

26,404,313 lekë është e përbërë nga fatura të pa likuiduara përpara vitit 2018 kryesisht për 

blerje materialesh në vlerë 8,832,400 lekë dhe fatura të pa likuiduara gjatë vitit 2018 në vlerën 

17,571,913 lekë. Pra kjo llogari është mbivlerësuar me 8,832,400 lekë, fatura këto që duhet të 

ishin paraqitur në llogarinë 467 “Kreditorë të ndryshëm”. Gjithashtu llogaria 401-408 është 

nënvlerësuar me 4,204,992 lekë, fatura këto mos likuidimi i të cilave nuk ka ardhur për shkak 

të mungesës së fondeve buxhetore dhe janë paraqitur gabimisht në llogarinë 467 “Kreditorë të 

ndryshëm”. Këto veprime bien në kundërshtim me ligjin 9228 datë 29.04.2004 “Për 

kontabilitetin dhe pasqyrat financiare” neni 6, 7, 9 dhe 10; ligjin nr. 10296 datë 08.07.2010 

“Për menaxhimin financiar dhe kontrollin” neni 6; Udhëzimin nr.8 datë 09.03.2018 të 

Ministrisë së Financave, “Për procedurat e përgatitjes, paraqitjes dhe raportimit të pasqyrave 

financiare vjetore në njësitë e qeverisjes së përgjithshme” pika 42. 

(Trajtuar në pikën C/1.1, faqe 44-45, të Raportit të Auditimit, dhe aneks C ). 

Llogaria 486 “Shpenzime të periudhave të ardhshme” nuk ka kundër parti llogarinë 467 

“Kreditorë të ndryshëm” dhe të evidentohen veçmas në pasqyrat financiare vjetore dhe zërin e 

detyrimeve të prapambetura të tyre ndaj të tretëve, për shpenzime, shërbime apo investime të 

kryera e të pa financuara, për shkak të mungesës së fondeve. Pra edhe faturat e gjendura nga 

data baza e thesarit për pagesat e vitit 2018, të cilat janë likuiduar në vitin 2019, janë fatura që, 

për shkak të mungesës së fondeve, nuk janë likuiduar si dhe nuk janë paraqitur si detyrime në 

llogarinë kreditore 467 “Kreditorë të ndryshëm” dhe për të njëjtën arsye, nuk e gjejmë as në 

llogarinë debitore 486 “Shpenzime të periudhave të ardhshme”. Pra automatikisht kemi një 

nënvlerësim të llogarisë 486 “Shpenzime të periudhave të ardhshme” me 21,303,308 lekë. Këto 
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veprime bien në kundërshtim me ligjin 9228 datë 29.04.2004 “Për kontabilitetin dhe pasqyrat 

financiare” neni 6, 7, 9 dhe 10; ligji 10296 datë 08.07.2010 “Për menaxhimin financiar dhe 

kontrollin” neni 6, udhëzimin nr.8 datë 09.03.2018 “Për procedurat e përgatitjes, paraqitjes dhe 

raportimit të pasqyrave financiare vjetore në njësitë e qeverisjes së përgjithshme” pika 42. 

(Më hollësisht trajtuar në pikën C/1.1, faqe 46 të Raportit të Auditimit, dhe aneks C). 

6.1 Rekomandimi: Nga Bashkia Rrogozhinë, nëpërmjet Nëpunësit Zbatues, të merren masa 

për të bërë sistemimet në kontabilitet të llogarive 467 “Kreditorë të ndryshëm” dhe 401 – 408 

“Furnitorë e llogari të lidhura me to”, 486 “Shpenzime të periudhave të ardhshme” për vitin 

2018.  

 

Nga auditimi ka rezultuar: 

Nga Bashkia Rrogozhinë deri në datën 17.12.2021, nuk janë marrë masa për zbatimin e këtij 

rekomandimi të rikërkërkuar për t’u zbatuar nga KLSH, referuar shkresës përcjellëse të 

Raportit Përfundimtra të Auditimit “Mbi zbatimin  e rekomandimeve” nr. 241/45, datë 

13.04.2021. Për rrjedhojë paraqitet e njëjta situatë si më poshtë:  

Rekomandimi 6.1, do të konsiderohet i pa zbatuar pasi nga Nëpunësi Zbatues, nuk është bërë 

sistemimi në kontabilitet i llogarive 467 “Kreditorë të ndryshëm” dhe 401-408 “Furnitorë e 

llogari të lidhura me to”, 486 “Shpenzime të periudhave të ardhshme” për vitin 2018, 

konfirmuar me shkresën nr. 2489 prot datë 26.05.2020 drejtuar degës së thesarit Kavajë.  

Statusi: Pa zbatuar 

 

C. MASA PËR ULJEN E BORXHIT TATIMOR DUKE RRITUR PERFORMANCËN 

NË ARKËTIMIN E DETYRIMEVE PËR TATIM TAKSAT VENDORE, 

PËRFSHIRË DHE DETYRIMET NGA QIRADHËNIA. 

 

1. Gjetje nga auditimi: Në Bashkinë Rrogozhinë ka 188 biznese të vogla dhe 34 biznese të 

mëdha debitorë , për të cilat nuk janë zbatuar procedurat për regjistrimin në kontabilitet të 

bizneseve debitorë për periudhën para konsolidimit territorial, për taksat dhe tarifat e 

familjarëve, si dhe vlera nga asetet e dhëna me qira. 

- Vlera totale e debisë për bizneset (detyrim + kamatë) është 26,630,638 lekë, nga e cila nuk 

është kontabilizuar detyrimi për vitin 2019. 

- Vlera totale e debisë për 314 subjekte që kanë ushtruar aktivitet në periudhën 2011-2016 

është 23,891,038 lekë, e pa kontabilizuar. 

- Vlera totale e debisë për taksën e tokës është 99,599,062 lekë, e pa kontabilizuar. 

- Vlera totale e debisë për taksat e tarifat të familjarëve është 38,929,763 lekë, e pa 

kontabilizuar. 

- Vlera totale e debisë (detyrim +kamatë) për kontratat e qirave është 970,963 lekë e pa 

kontabilizuar. 

Nga sektori i të ardhurave Bashkia Rrogozhinë nuk janë marrë masa për arkëtimin e detyrimeve 

debitorë, duke ribërë njoftim vlerësimet tatimore vendore për të gjithë subjektet debitorë. Nuk 

janë zbatuar masa shtrënguese, me qëllim arkëtimin e detyrimeve tatimore. 

Bashkia Rrogozhinë nuk ka krijuar baza të plota të dhënash për detyrimet që vilen nëpërmjet 

agjentëve tatimorë, në bazë të të cilave të bëjë akt-rakordimet. 

Nuk është zhvilluar asnjë program, procedurë apo teknikë për evidentimin në terren dhe 

regjistrimin e bizneseve të të gjitha kategorive, sipas përcaktimeve në paketat fiskale të çdo 

viti, si p.sh. mjeteve të transportit, mjeteve lundruese, apartamenteve të cilët lëshohen për fjetje 

nëpërmjet internetit, etj., duke favorizuar evazionin dhe konkurrencën e pandershme për 

hotelet, motelet, bujtinat etj. Veprime në kundërshtim me Kreun XI “Mbledhja me forcë e 
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detyrimit tatimor të papaguar” të Ligjit nr. 9920, dt. 19.5.2008, “Për Procedurat Tatimore në 

Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar 

Nga auditimi u konstatua mungesë e marrëdhënieve dhe korrespondencës me institucionet e 

tjera, shtetërore apo private, me qëllim evidentimin dhe mbledhjen e të ardhurave tatimore dhe 

tarifore. 

Drejtoria e të Ardhurave Vendore nuk ka dërguar pranë Qendrës Kombëtare të Biznesit, asnjë 

kërkesë për të vendosur Barrë Sigurie mbi titujt e pronësisë për mjetet dhe pasuritë e 

paluajtshme, sipas nenit 91, të ligjit nr. 9920, datë 19.05.2008 “Për procedurat tatimore në 

Republikën e Shqipërisë” i ndryshuar. 

(Trajtuar në pikën B faqe 29-31, të Raportit të Auditimit, dhe aneks B ). 

1.1 Rekomandimi: Bashkia Rrogozhinë, të verifikojë gjendjen në kontabilitet dhe mënyrën e 

kontabilizimit të detyrimit në ngarkim të subjekteve debitorë për taksat dhe tarifat vendore dhe 

familjeve debitorë për taksën e tokës dhe të ndërtesës, të kontabilizojë pjesën e pa kontabilizuar 

të këtyre detyrimeve dhe të kërkojë sipas ligjit, arkëtimin e vlerave debitorë nga personat 

përkatës juridikë ose fizikë dhe familjarët, duke zbatuar sipas rastit edhe masat shtrënguese, 

konkretisht: 

Tu dërgohen bankave të nivelit të dytë urdhrat e bllokimit të llogarive bankare, bazuar në 

nenin 90, të ligjit nr. 9920, datë 19.05.2008 “Për procedurat tatimore RSH”. 

Të dërgohet në Drejtorinë Rajonale të Transportit, kërkesa për vendosjen e barrës siguruese 

(për mjetet) dhe në AKSH (për pasuritë e paluajtshme), bazuar në nenin 91, të ligjit nr. 9920, 

datë 19.05.2008 “Për Procedurat Tatimore në RSH”. 

Për subjektet të cilët nuk kanë paguar detyrimet tatimore në afat, të aplikohet llogaritja e 

gjobës në masën 0.06% të shumës së detyrimit të papaguar për çdo ditë gjatë së cilës pagesa 

nuk është kryer, por jo më shumë se 365 ditë (gjobë), bazuar në nenin 114, të ligjit nr. 9920, 

datë 19.05.2008 “Për Procedurat tatimore në RSH”, të ndryshuar me ligjin nr. 164/2014, datë 

15.12.2014. 

Në rast se bizneset private edhe pas njoftimeve zyrtare dhe dërgimit të urdhër bllokimeve në 

bankë nuk kryejnë pagesën e detyrimeve, pasi të merren masat administrative apo sekuestro, 

të bëhet kallëzim penal, bazuar në Kodin Penal të RSH, miratuar me ligjin nr. 7895, datë 

27.1.1995 me ndryshimet e mëvonshme, neni 181 “Mospagimi i taksave dhe tatimeve”. 

Sektori i të ardhurave, në bashkëpunim me Njësitë Administrative, të evidentojë listat 

emërore të debitorëve në mënyrë elektronike dhe të printuar dhe në zbatim të udhëzimit 

plotësues të Ministrisë së Financave nr. 01, datë 17.01.2019 “Për zbatimin e buxhetit të vitit 

2019”, pika 98, të njoftojë nëpërmjet postës familjarët të cilët nuk kanë paguar detyrimet për 

taksën e tokës/tarifën e pastrimit, ndriçimit, banesave dhe gjelbërimit. 

Për sa më poshtë: 

1.Detyrimet në vlerën 26,630,638 lekë për bizneset e vogla dhe të mëdha. 

2.Detyrimet në vlerën 23,891,038 lekë për 314 subjekte që kanë ushtruar aktivitet në periudhën 

2011-2016 është. 

3.Detyrimet për taksën e tokës në vlerën 99,599,062 lekë, e pa kontabilizuar. 

4.Detyrimet në vlerën 38,929,763 lekë për taksat e tarifat të familjarëve. 

5.Detyrimet në vlerën 970,963 lekë për kontratat e qirave. 

1.2 Rekomandimi: - Bashkia Rrogozhinë të marrë masa për të krijuar bazat e të dhënave për 

subjektet, tarifat apo taksat e të cilave mblidhen nëpërmjet agjentëve tatimorë, të kryqëzohet 

informacioni me institucionet e tjera përkatëse dhe rakordimet të bëhen në fund të çdo muaji 

sipas formularit përkatës të miratuar nga Ministri i Financave. Në qoftë se evidentohen 

diferenca të pa mbledhura për këto lloj taksash, të cilat përbëjnë mungesë të ardhurash për 

buxhetin e saj, të fillojë procedurat për gjobitjen e agjentëve tatimorë me 50% të shumës së 
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plotë të taksave/tarifave të pa mbledhura apo të shmangura, sipas përcaktimeve në nenin 117 

të Ligjit 9920, dt. 19.5.2008, “Për Procedurat Tatimore”. 

- Bashkia Rrogozhinë, të bashkërendojë veprimtarinë e saj me institucionet e tjera të linjës 

(Drejtoria Tatimore Rajonale, Qendra Kombëtare e Biznesit, etj.), dhe të nisë menjëherë 

procedurat për të krijuar të plotë regjistrin e subjekteve që zhvillojnë aktivitet në territorin e 

saj. Bashkia Rrogozhinë, të zhvillojë korrespondencë të rregullt periodike me QKB-në, QKL-

në, Drejtorinë Rajonale të Tatimeve, ZVRPP-në, ALUIZNIN, etj, për të evidentuar bizneset që 

ushtrojnë aktivitet në territorin e saj. Bashkia Rrogozhinë, të marrë masa për të evidentuar 

plotësisht dhe saktësisht të gjitha subjektet që ushtrojnë veprimtari biznesi në territorin e saj. 

Menjëherë 

 

Nga auditimi ka rezultuar se: 

Nga Bashkia Rrogozhinë deri në datën 17.12.2021, nuk janë marrë masa për zbatimin e këtij 

rekomandimi të rikërkërkuar për t’u zbatuar nga KLSH, referuar shkresës përcjellëse të 

Raportit Përfundimtra të Auditimit “Mbi zbatimin  e rekomandimeve” nr. 241/45, datë 

13.04.2021. Për rrjedhojë paraqitet e njëjta situatë si më poshtë:  

Nga zyra e taksave dhe tarifave vendore është bërë njoftimin për likuidim të detyrimeve të 

prapambetura të biznesit të vogël dhe biznesit të madhe, në total 231 subjekteve. Nga të cilat u 

është dërguar urdhër bllokim për llogarite bankare të 219 subjekteve, si dhe është vendosur 

barra siguruese dhe hipotekore mbi pasurinë e tatim paguesit për 219 subjekte. 

Nga vlera e rekomanduar nga KLSH për 188 subjekte të biznesit të vogël, 34 subjekte të 

biznesit të madh është arkëtuar shuma prej 8,281,689 lekë ose në masën 31 % duke mbetur 

debitorë deri në datën 31.12.2020, në total edhe 131 subjekte subjekte në shumën 18,488,584 

lekë. 

Statusi: Në proces zbatimi 

 

2. Gjetje nga auditimi: Gjatë auditimit të tarifave vendore për subjektet që tregtojnë 

hidrokarbure dhe derivatet e tyre, u konstatua se ka mangësi në plotësimin e të dhënave të 

këtyre subjekteve në përgjithësi dhe debitorëve në veçanti, si p.sh., në krijimin e një regjistri të 

posaçëm për këto lloj subjektesh, në evidentimin e subjekteve që e ushtrojnë këtë lloj aktiviteti 

dhe në mbledhjen e detyrimeve specifike për këto kategori biznesi. Nga verifikimi në faqen e 

internetit të QKB-së, u konstatua se në Bashkinë Rrogozhinë, figurojnë edhe 6 subjekte të tjera 

të cilat kanë si objekt të aktivitetit të tyre tregtinë me pakicë të karburanteve, gazit natyror, 

lëndëve djegëse për popullatën, etj. Gjithashtu, nga auditimi i kësaj kategorie të bizneseve, në 

lidhje me pajisjen me lejet përkatëse të tregtimit dhe pagesat e tyre, u konstatua se është 

aplikuar në mënyrë të gabuar tarifa për pajisjen me leje tregtimi për karburantet. Konkretisht, 

në VKM-në Nr. 344, datë 19.04.2017, e cila ka ndryshuar VKM-në Nr. 970, datë 2.12.2015. 

Sipas bazës ligjore të mësipërme, të gjitha subjekteve që ju ka mbaruar afati 5 vjeçar i 

autorizimit pas datës të hyrjes në fuqi të VKM-së nr. 970, datë 2.12.2015, për rinovimin e 

licencës duhet të paguajnë si më sipër. 

Për subjektet që nuk ka informacion në Bashkinë Rrogozhinë supozohet se nuk kanë autorizim. 

Nga llogaritja e gabuar ose nga mos llogaritja e detyrimit për shkak të mungesës së 

informacionit e për buxhetin e bashkisë Rrogozhinë është krijuar një e ardhur e munguar në 

vlerën 16,900,000 lekë. 

(Më hollësisht trajtuar në pikën B faqe 34-35, të Raportit të Auditimit, dhe aneks B ). 

2.1 Rekomandimi: Bashkia Rrogozhinë, Sektori i te ardhurave, të marrë masa për të 

kontabilizuar detyrimin dhe të kërkojë në rrugë ligjore arkëtimin e vlerës prej 16,900,000 lekë, 

(sipas detajmeve në anekset bashkëlidhur), duke ndjekur të gjitha procedurat e nevojshme 

administrative dhe procedurat e tjera në të gjitha shkallët e gjykimit ndaj debitorëve. Gjithashtu, 
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të verifikojë nëse edhe subjektet e tjera të cilat në QKB figurojnë aktivë dhe me objekt aktiviteti 

tregtinë e karburanteve apo lëndëve djegëse për popullatën, e zhvillojnë këtë lloj aktiviteti dhe 

të licencohen apo të ndërpritet veprimtaria e tyre, sipas rastit. 

2.2 Rekomandimi: Bashkia Rrogozhinë të marrë masa për të krijuar një regjistër të posaçëm 

për këtë kategori biznesesh, por edhe regjistra të posaçëm për bizneset e tjera me natyrë 

specifike (si p.sh. mjete lundruese, automjete, subjekte që paguajnë rentën minerare, që 

përdorin pasuritë publike për grumbullimin e bimëve medicinale, peshkimin, etj). 

Menjëherë dhe në vijimësi 

 

Nga auditimi ka rezultuar se: 

Nga Bashkia Rrogozhinë deri në datën 17.12.2021, nuk janë marrë masa për zbatimin e këtij 

rekomandimi të rikërkërkuar për t’u zbatuar nga KLSH, referuar shkresës përcjellëse të 

Raportit Përfundimtra të Auditimit “Mbi zbatimin  e rekomandimeve” nr. 241/45, datë 

13.04.2021. Për rrjedhojë paraqitet e njëjta situatë si më poshtë:  

Mbi procedurën e ndjekur për këtë kategori biznesi, në lidhje me pajisjen me lejet përkatëse të 

tregtimit dhe pagesat e tyre, u konstatua se është aplikuar në mënyrë të gabuar tarifa për pajisjen 

me leje tregtimi për karburantet. Konkretisht, në VKM-në nr. 344, datë 19.04.2017, e cila ka 

ndryshuar VKM-në nr. 970, datë 2.12.2015. Sipas bazës ligjore të mësipërme, të gjitha 

subjekteve që ju ka mbaruar afati 5 vjeçar i autorizimit pas datës të hyrjes në fuqi të VKM-së 

nr. 970, datë 2.12.2015, për rinovimin e licencës duhet të paguajnë tarifat përkatëse.  

Gjithashtu, nga dokumentacioni i venë në dispozicion nga Drejtoria e Taksave dhe Tarifave 

Vendore rezultoi se nga vlera 16,900,000 lekë e rekomanduar, është arkëtuar vlera 1,300,000 

lekë, duke mbetur pa u arkëtuar vlera 15,600,000 lekë.  

Statusi: Në proces zbatimi  

 

3.Gjetje nga auditimi: Nga pushteti vendor janë administruar mbi 150,000 m2 plazhe, të cilat 

janë dhënë në përdorim të subjekteve të ndryshëm. Nga auditimi i kontratave me qira të 

plazheve, u konstatua se: 

- nuk janë zbatuar kriteret e Ligjit nr. 93/2015 “Për Turizmin”, konkretisht, nuk është krijuar 

inventari i burimeve kryesore turistike të njësisë së qeverisjes vendore dhe inventari i 

sipërmarrjeve turistike në nivel vendor (Neni 19, pika a), b), etj.;  

- nuk janë zbatuar kriteret e ndërtimit të strukturave akomoduese dhe rregullorja e miratuar me 

VKM (nenet 44 dhe 64)); si dhe neni 71, “Rastet e kundërvajtjeve administrative”, pika g): 

“ushtrimi i veprimtarisë pa kontratën përkatëse, sipas pikës 1, të nenit 64, dënohet me gjobë 

200 000 lekë;”,  

- nuk janë zbatuar kriteret e VKM-së nr. 321, datë 28.5.2014 “Për sigurinë në det, plazhe, në 

ujërat e brendshme në thellësi të territorit dhe gjatë ushtrimit të sporteve ujore”, pika 2 dhe 9 

të kreut II dhe pika 1 e kreut IV, si dhe kriteret e Shtojcës B-3 të kësaj VKM-je; të ndryshuara 

me VKM-në nr. 436, datë 20.5.2015, pika 2 dhe VKM-ja nr. 369, datë 18.5.2016, “Për 

miratimin e rregullores “Për kushtet dhe kriteret e ushtrimit të veprimtarisë së stacionit të 

plazhit” neni 4 “Kriteret për ushtrimin e veprimtarisë së stacionit të plazhit”, pikat 4, 5, 7, 8, 9 

dhe 10; neni 7 “Kritere të përgjithshme për strukturat në stacionet e plazhit”, pikat 1, 2 dhe 4; 

neni 8 “Rinovimi i kontratës”, pikat 2, 3 dhe 5; Shtojca 2 e kësaj VKM-je “Kontrata model për 

përdorimin e hapësirës së plazhit”, VKM-ja nr. 171, datë 27.3.2019 “Për miratimin e 

rregullores “për kushtet dhe kriteret e ushtrimit të veprimtarisë së stacionit të plazhit”, neni 4 

“Harta e përgjithshme për plazhet e lejuara”, pika 1, 2, 3 dhe 4; neni 5 “Kriteret për ushtrimin 

e veprimtarisë së stacionit të plazhit”; neni 9 “Kritere të përgjithshme për strukturat në stacionet 

e plazhit”, pikat 1, 2 dhe 4, si dhe Shtojca 2 e kësaj VKM-je “Kontrata model për përdorimin 

e hapësirës së plazhit kontratë qiraje”.  
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- nga Këshilli Bashkiak është vendosur në mënyrë të gabuar mënyra e tarifimit “sezonal” për 

hapësirën e plazhit, pasi në bazë të akteve nënligjore të përmendura më sipër tarifimi duhet të 

bëhet në bazë mujore:  

- Për vitin 2018, nga auditimi u konstatua se janë lidhur 31 kontrata, për një sipërfaqe prej 

afërsisht 64,811 m2, janë vjelë të ardhura për një sipërfaqe prej 73,907 m2, ndërkohë, sipas 

llogaritjes së sipërfaqeve në dispozicion, duhet të ishin kontraktuar një sipërfaqe prej 101,238 

m2, duke shkaktuar një diferencë prej 7,183,160 lekë. 

- Për vitin 2019, nga auditimi u konstatua se janë lidhur 39 kontrata, për një sipërfaqe prej 

afërsisht 75,448 m2, janë vjelë të ardhura për një sipërfaqe prej 83,739 m2, ndërkohë, sipas 

llogaritjes së sipërfaqeve në dispozicion, duhet të ishin kontraktuar një sipërfaqe prej 117,106 

m2, duke shkaktuar një diferencë prej 7,183,160 lekë. 

Diferenca totale për të dyja vitet është 12,649,200 lekë. 

Përveç sa më sipër, nga auditimi i dokumentacionit të disponueshëm në zyrën e protokollit, u 

konstatuan disa kontrata, për të cilat nuk ka të dhëna nëse janë paguar detyrimet apo jo, në 

vlerën 620,000 lekë, e cila është detyrim i pa arkëtuar dhe përbën mungesë të ardhurash për 

buxhetin e Bashkisë Rrogozhinë. 

Për subjektet të cilët kanë operuar si stacione plazhi, pavarësisht se kanë paguar detyrimet sikur 

të ishin kontraktuar, duhej t’u ishin vendosur penalitetet në formë gjobe, në vlerën 200,000 

lekë secilit, në përputhje me nenin 71 pika g, të ligjit nr. 93/2015 “Për Turizmin”, ku vlera prej 

1,800,000 lekë përbën të ardhura të munguara për buxhetin e Bashkisë Rrogozhinë. 

Nga shqyrtimi i planimetrive, plan vendosjeve dhe hartave të disponueshme, u konstatua se në 

të gjitha rastet, distanca nga deti është lënë 20-25 m, ndërkohë që duhej lënë 7 m dhe në asnjë 

rast nuk është përcaktuar pjesa e plazhit për përdorim nga publiku, e cila duhet të jetë 

perpendikular me vijën e ujit. Të ardhurat që duhet të merreshin nga sipërfaqja prej 13 metrash 

gjerësi, e shumëzuar me * 0 gjatësinë e plazhit të dhënë në përdorim, e cila nuk është llogaritur 

në detyrimin e subjekteve, përbën të ardhura të munguara për buxhetin e Bashkisë Rrogozhinë. 

Kështu, nqs llogaritim një vijë bregdetare me gjatësi 3,000 m (150,000 m2/50m), të shumëzuar 

me 13 m gjerësi e cila duhet të ishte llogaritur në kontratat e qirave (megjithëse në disa raste 

është 18 m ose më shumë), rezulton një sipërfaqe totale prej 39,000 m2, e cila ka shkaktuar një 

mungesë tjetër të ardhurash për buxhetin e Bashkisë Rrogozhinë në vlerën totale 7,800,000 

lekë, e cila duhet të llogaritet më vete për çdo subjekt nga personeli i Bashkisë Rrogozhinë dhe 

t’u njoftohet subjekteve që e kanë pasur në përdorim. 

Për pothuajse të gjitha kontratat e lidhura, në projektet e ndërtimit dhe në planimetritë 

bashkëlidhur paraqiten struktura ndërtimesh të mirëfillta, me plinta, kolona betoni apo hekuri, 

të cilat normalisht duhet të ishin subjekt i tatimeve përkatëse për këto lloj ndërtimesh, si dhe 

duhet të kishin bërë pagesat përkatëse të detyrimeve që rrjedhin nga pagesa për pajisjen me leje 

ndërtimi, leje shfrytëzimi etj. Pa marrë parasysh klauzolat përkatëse për ndërtimet pa leje apo 

për ndërtimet në zona të mbrojtura (siç janë zonat bregdetare), mospagimi i këtyre tarifave për 

ndërtimet e bëra përbën të ardhura të munguara për buxhetin e Bashkisë Rrogozhinë. 

Pavarësisht se nuk lejohet ndërtimi në këto zona me rëndësi kombëtare, në kushte ideale, nqs 

këto ndërtime do të ishin zhvilluar rregullisht dhe në përputhje me legjislacionin për ndërtimin, 

Bashkia Rrogozhinë do të kishte përfituar minimalisht 10,889,475 lekë, si të ardhura nga 

ndërtimet, shumë e cila përbën mungesë të ardhurash për buxhetin e Bashkisë Rrogozhinë. 

Vlerat e detyrimeve për ndërtimin janë marrë nga VKM-ja nr. 408, datë 13.05.2015, neni 27/1 

për Mbikëqyrjen e Punimeve të Ndërtimit. 

Gjithashtu, krahas detyrimeve që rrjedhin nga llogaritjet e gabuara të detyrimeve që rrjedhin, 

duke qenë se asnjë nga ndërtimet e bëra në bregdet dhe në plazhe nuk është hequr në zbatim të 

kritereve ligjore përkatëse, këto sipërfaqe duhet të trajtohen si troje dhe të tarifohen si të tilla 

nga Bashkia Rrogozhinë, me vlerën 60 lekë në muaj për m2. Për periudhën 2 vjeçare të 
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auditimit, kjo vlerë përbën të ardhura të munguara për buxhetin e Bashkisë Rrogozhinë, në 

vlerën 5,137,200 lekë. 

Përfundimisht, nga kontratat e plazheve dhe ndërtimet e bëra në bregdet, për buxhetin e 

Bashkisë Rrogozhinë rezultojnë të ardhura të munguara në vlerën 38,895,875 lekë. 

(Më hollësisht trajtuar në pikën B faqe 36-40, të Raportit të Auditimit, dhe aneks B ). 

3.1 Rekomandimi: Bashkia Rrogozhinë të marrë masa për të kontabilizuar detyrimin dhe të 

kërkojë në rrugë ligjore arkëtimin e vlerës prej 38,895,875 lekë, duke llogaritur dhe shtuar 

vlerën e kamatëvonesave për të gjitha rastet e detyrimeve të pa arkëtuara në afat, duke ndjekur 

të gjitha procedurat e nevojshme administrative dhe procedurat e tjera në të gjitha shkallët e 

gjykimit ndaj debitorëve. 

3.2 Rekomandimi: Bashkia Rrogozhinë, të marrë masa, duke zhvilluar korrespondencën 

përkatëse me Ministrinë e Turizmit, për të verifikuar plotësinë e dokumentacionit, afatet kur 

janë lidhur kontratat e qerasë, sipërfaqet e plazheve në përdorim të publikut dhe ato në përdorim 

të subjekteve private. Për të gjitha plazhet me mangësi në dokumentacion, me mangësi në 

kushtet e sigurisë apo të stacionit të plazhit dhe për kontratat e lidhura jashtë afatit 31 mars, të 

fillojnë procedurat e anulimit si të jashtëligjshme dhe plazhet t’i kthehen publikut. 

3.3 Rekomandimi: Për kontratat në vijim, procesverbali i dorëzimit të plazhit të bëhet në 

formën e një liste kontrolli, ku të përfshihen të gjitha kriteret detyruese dhe kufizuese për 

stacionin e plazhit, për sigurinë e njerëzve dhe për kryerjen e pagesave. 

3.4 Rekomandimi: Nga Bashkia Rrogozhinë, të merren masa që në përfundim të sezonit 

turistik, plazhet të kthehen në gjendjen natyrale, duke larguar të gjitha stacionet e plazhit . 

 

Nga auditimi ka rezultuar se: 

Nga Bashkia Rrogozhinë deri në datën 17.12.2021, nuk janë marrë masa për zbatimin e këtij 

rekomandimi të rikërkërkuar për t’u zbatuar nga KLSH, referuar shkresës përcjellëse të 

Raportit Përfundimtar të Auditimit “Mbi zbatimin  e rekomandimeve” nr. 241/45, datë 

13.04.2021. Për rrjedhojë paraqitet e njëjta situatë si më poshtë:  

Ky rekomandim do të konsiderohet i pa zbatuar pasi nga drejtoria e financës nuk është bërë 

kontabilizimi i vlerës prej 38,895,875 lekë, konfirmuar me shkresën nr. 2489 prot datë 

26.05.2020 drejtuar degës së thesarit Kavajë  

Statusi: Pa zbatuar 

Për veprimet dhe mosveprimet e mësipërme mban përgjegjësi: Kryetari i Bashkisë 

Rrogozhinë, në cilësinë e titullarit të institucionit, z. Edison Memolla. 

 

 

IV. GJETJE DHE REKOMANDIME 

Për përmirësimin e gjendjes rekomandojmë marrjen e masave si më poshtë:  

 

B. MASA ORGANIZATIVE 

1. Gjetje nga auditimi: Nuk janë miratuar nga Këshilli i Bashkisë tavanet përfundimtare të 

shpenzimeve të programit buxhetor afatmesëm brenda datës 20 korrik në zbatim me kërkesat 

e Ligjit nr. 68/2017 “Për financat e vetëqeverisjes vendore”, neni 37. 

Mungon Plani i Masave dhe Veprimit, për fazën përfundimtare të përgatitjes së Programit 

Buxhetor Afatmesëm dhe Projekt Buxhetit Vjetor për të gjithë periudhën e auditimit, ku të jenë 

përcaktuar aktivitetet që do të zhvillohen, afati, personat përgjegjës. 

Ka mungesë të dokumentave (dëgjesa publike, takime për llogaridhënie për zbatimin e buxhetit 

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

Nuk ka mbledhje të dokumentuara të GMS për të diskutuar rreth planifikimit dhe monitorimit 

të politikave strategjike, PBA, risqeve kryesore dhe çështjeve të tjera të menaxhimit financiar 
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dhe kontrollit. Nuk dokumentohet mbledhja e njësisë vendore dhe institucioneve të varësisë në 

lidhje me kërkesat e tyre buxhetore. Planifikimi Buxhetor Afatmesëm është kryer duke u 

mbështetur në PBA- të e viteve të mëparshme dhe jo mbi një analizë të mirëfilltë. Publikimi i 

dokumenteve në vendime.al ka vonesa dhe mungesa në afatet e publikimit, në faqen zyrtare të 

bashkisë Rrogozhinë nuk e kemi të mundur aksesim si pasojë e bllokimit të faqes nga 

mospagimi i detyrimit. Ka diferenca midis treguesve të hartimit dhe zbatimit të buxhetit, përsa 

i përket pjesës së të ardhurave të veta dhe shpenzimeve të tyre. Realizimi i buxhetit ndaj planit 

për vitin 2020 ka arritur në 85.04 %. 

-Detyrimet kreditore për fund vitin 2019, sipas pasqyrave financiare të raportimit për këtë vit, 

llogaritë 401-408 për vlerën 27,806,962 lekë. 

Shlyerja e këtyre detyrimeve, nuk është programuar si zë më vete i tregueseve të buxhetit, në 

kundërshtim me kërkesat e UMF Nr. 2, datë 6.02.2012 “Për procedurat standard të zbatimit të 

buxhetit” i ndryshuar pika 101. 

Bashkia Rrogozhinë nuk ka përpiluar dhe nuk i ka dërguar Ministrisë së Financave dhe të 

Ekonomisë, për periudhat Janar- Prill, Janar- Gusht dhe Janar- Dhjetor, në total tre raporte 

monitorimi vjetore për ecurinë dhe realizimin e produkteve, masën e realizimit të shpenzimeve. 

(Më hollësisht trajtuar në pikën 2.1, faqe 20-21.të Raportit Përfundimtar të Auditimit) 

 

1.1 Rekomandimi: Bashkia Rrogozhinë në vijimësi të marr masa: 

- për hartimin e një buxheti real, objektiv në realizimin e të ardhurave dhe shpenzimeve, për të 

mos krijuar diferenca midis parashikimit dhe realizimit të buxhetit si dhe të analizohet brenda 

muajit qershor të çdo viti zbatimi i buxhetit. 

- të dokumentojë mbledhjet e strukturës dhe të institucioneve në varësi duke parashtruar dhe 

kërkesat e tyre buxhetore.  

- të publikojë vendimet e Këshillit Bashkiak në faqen zyrtare apo në vendime.al brenda 15 

ditëve.  

- ti dërgojë Ministrisë së Financave dhe të Ekonomisë, për periudhat Janar- Prill, Janar- Gusht 

dhe Janar- Dhjetor, në total tre raporte monitorimi vjetore për ecurinë dhe realizimin e 

produkteve, masën e realizimit të shpenzimeve.   

Menjëherë dhe në vazhdimësi 

 

2. Gjetje nga auditimi: Detyrimet e prapambetura deri më datë 31.12.2020 janë në vlerën 

260,843,939  lekë. Ndër të cilat vlerën më të lartë të shpenzimeve të pa likuiduar i zënë 

Investimet në vlerën 159,142,791 lekë ose 61 %. Mallra dhe Shërbime në vlerën 101,063,948 

lekë ose 38.7 %, vlerë e pa likuiduar i cili i përket OSHEE- Operatori i Shpërndarjes së 

Energjisë Elektrike, faturat e papaguara në vlerën 25,523,210 lekë. Nga administrata e 

Bashkisë Rrogozhinë nuk janë zhvilluar procedura të mjaftueshme për planifikimin dhe 

shlyerjen e detyrimeve të prapambetura. Për procedurat e raportuara si të prapambetura nuk 

është ruajtur plotësisht rradha e financimit. Në vlerën e detyrimeve të papaguara shfaqet edhe 

detyrimi 637,200 lekë ndaj detyrimeve të vendimeve gjyqësore ose 0.24 %, detyrim i cili është 

krijuar korrik- shtator 2020, të cilat kanë kaluar me përmbarues.  

Nga administrata e bashkisë Rrogozhinë nuk është paraqitur në të gjitha rastet në strukturën 

përgjegjëse të thesarit dokumentacionin justifikues të shpenzimeve për rastet e pagesave ndaj 

operatorëve ekonomikë, brenda 30 ditëve nga data e faturës origjinale të operatorit ekonomik. 

(Më hollësisht trajtuar në pikën 2.1, faqe 24-25.të Raportit Përfundimtar të Auditimit) 

 

2.1 Rekomandimi: Bashkia Rrogozhinë të ndërpresë praktikën e krijimit të detyrimeve të 

reja dhe të marrë masa për likuidimin e detyrimeve të prapambetura duke hartuar plan të 

detajuar për këtë qëllim. 
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Menjëherë dhe në vazhdimësi 

 

3. Gjetje nga auditimi: Nga të dhënat e pasqyrave të realizimit të të ardhurave, konstatohet se 

për vitin 2020, është planifikuar si e ardhur vlera 276,445,900 lekë dhe është realizuar në vlerën 

111,719,008.62 lekë, të ardhurat paraqiten të realizuara ndaj planit fillestar në masën 40.41 % 

ose -164,726,891 lekë. Planifikimi i të ardhurave nuk është bërë saktë pasi ka zëra të ardhurash 

të cilat kanë tejkalim, si në rastin e taksës së ndikimit në infrastrukturë, taksë regjistrimi 

automjeti, taksë gjelbërim biznesi, qira nga ndërtesat. Ka disa taksa të tjera me realizim shumë 

të ulët si taksa e kalimit të pronësisë, taksë e përkohshme, tarifë parkimi, taksë reklame. Nga 

auditimi është evidentuar realizim i ulët i të ardhurave nga ana e Bashkisë Rrogozhinë, gjë e 

cila flet për punën e pamjaftueshme të kësaj administrate në planifikimin e të ardhurave dhe 

më kryesorja në arkëtimin e tyre. 

(Më hollësisht trajtuar në pikën 2.1, faqe 26-27 të Raportit Përfundimtar të Auditimit) 

 

3.1 Rekomandimi: Kryetari i Bashkisë Rrogozhinë, duhet të marrë masa të menjëhershme, 

për koordinimin e punës midis drejtorive, sektorëve dhe bashkëpunimin me strukturat e tjera 

në mënyrë që planifikimi të kryhet bazuar të ardhurave që priten të arkëtohet për vitit konkret 

dhe jo duke u bazuar në vitet paraardhëse ose duke e fryrë këtë vlerë e cila në përfundim nuk 

do të ketë asnjë përfitim për Bashkinë Rrogozhinë. 

Menjëherë dhe në vazhdimësi 

 

4. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi mbi zbatimit të rekomandimeve, ka rezultuar se, nga 

Titullari i institucionit, nuk janë marrë masat e duhura.  

- nuk është vënë në funksion Grupi i punës, nuk është raportuar në KLSH brenda afatit 20 ditor, 

referuar Ligjit 154/2014 “Për organizimin dhe funksionimin e KLSH-së”, neni 15; 

- nuk është raportuar në Këshillin Bashkiak, sipas kërkesave të Ligjit nr. 68/2017, datë 

27.04.2017 “Për financat e vetëqeverisjes vendore”, neni 50, pika 5”. 

Në auditimin e mëparshëm janë rekomanduar 7 “Masa organizative”, nga të cilat është zbatuar 

plotësisht 1 masë; janë zbatuar pjesërisht 2 masa; një masë ka dalë nga konteksti kohor12 dhe 

nuk janë zbatuar, 3 masa.  

Në auditimin e mëparshëm, janë rekomanduar 3 masa me efekt negativ në realizimin e të 

ardhurave të Bashkisë Rrogozhinë, nga të cilat janë në proces zbatimi dy masa, si dhe nuk është 

zbatuar një masë.  

(Më hollësisht trajtuar në pikën 2.3, faqe 75-86 të Raportit Përfundimtar të Auditimit) 

  

4.1 Rekomandim: Këshilli Bashkiak, të marrë në analizë rezultatet e auditimit mbi nivelin e 

zbatimit të rekomandimeve të KLSH-së, si dhe të nxjerrë përgjegjësitë, pasi për shkak të 

moszbatimit të tyre, edhe në auditimin e radhës janë evidentuar shkelje, mangësi, si dhe 

veprime, në kundërshtim me kriteret e vlerësimit, të cilat janë të përsëritura. Nga ana e Këshillit 

Bashkiak të Bashkisë Rrogozhinë, t’i kërkohet Kryetarit të Bashkisë, marrja e masave për 

shqyrtimin, si dhe zbatimin e rekomandimeve të lëna nga KLSH, në auditimin e mëparshëm, 

të cilat rezultojnë të pa zbatuara apo të zbatuara pjesërisht, të trajtuara rast pas rasti, në mënyrë 

të hollësishme në Aneksin nr.II.2.3.2  të Raportit të Auditimit. 

Menjëherë 

 

5. Gjetje nga auditimi: Llogaria 520 ”Disponibiliteti në thesar” nuk paraqet gjendjen e saktë 

në bilanc. Kjo vlerë duhet të jetë 67,894,200 lekë. Pasqyrat Financiare të vitit 2020 të Bashkinsë 

                                                           
12 Rikërkim për zbatimin e masave të lëna në auditimin e vitit 2018, për periudhën ushtrimore të subjektit 2016-2017. 
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Rrogozhinë, Llogaritë e klasës 5, nuk kanë funksionuar duke u debituar për shtesat në kredi të 

llogarive përkatëse për të ardhurat dhe grante të ndryshme, si dhe duke u kredituar për 

pakësimet në debi të llogarive përkatëse të klasës 4. 

(Më hollësisht trajtuar në pikën 2.2 faqe 45-46 të Raportit Përfundimtar të Auditimit) 

 

5.1 Rekomandimi: Titullari i Bashkisë Rrogozhinë dhe Nëpunësi Zbatues të marrin masa për 

sistemimin e llogarisë 520 “Disponibiliteti në thesar” për vlerën 67,894,200 lekë. 

Menjëherë 

 

6. Gjetje nga auditimi: Në Pasqyrat Financiare të vitit 2020 është nënvlerësuar Llogaria 468 

“Debitorë të ndryshëm” dhe Llogaria e 70 “ Të ardhurat nga taksat dhe tatime” duke mos e 

njohur të ardhurën për vitin 2019 në vlerën 41,217,566 lekë dhe për vitin 2020 në vlerën 

44,375,475 lekë. 

 (Më hollësisht trajtuar në pikën 2.2, faqe 47-48 të Raportit Përfundimtar të Auditimit) 

 

6.1 Rekomandimi: Nëpunësi Zbatues të marrin masa për sistemimin e llogarisë 468 “Debitorë 

të ndryshëm” duke e njohur të ardhurën për vitin 2019 në vlerën 41,217,566 lekë dhe për vitin 

2020 në vlerën 44,375,475 lekë. 

Menjëherë 

 

7. Gjetje nga auditimi: Llogaria 4342 “Të tjera operacione me shtetin (debitor)”, në fund të 

vitit 2020 paraqitet në vlerën 50,171,339 lekë dhe nuk kuadron me Llogarinë 7206 “Financim 

i pritshëm nga buxheti” të Pasqyrës së Performancës Financiare e cila paraqitet në shumën 

163,326,385 lekë. Llogaritë e klasës 4, nuk kanë funksionuar duke u debituar për njohjen e të 

drejtave për t’u arkëtuar në kredi të llogarive të klasës 7 dhe duke u kredituar për arkëtimin e 

të drejtave në debi të llogarive financiare të klasës 5. 

 (Më hollësisht trajtuar në pikën 2.2, faqe 48-49 të Raportit Përfundimtar të Auditimit) 

 

7.1 Rekomandimi: Nëpunësi Zbatues të marrin masa për sistemimin financiar të llogarisë 4342 

“Të tjera operacione me shtetin” duke u kujdesur për kuadrimet respektive të Llogarisë 7206 

“Financim i pritshëm nga buxheti”. 

Menjëherë 

 

8. Gjetje nga auditimi: Kapitalit  me 100% aksione në pjesëmarrje të  Bashkisë Rrogozhinë 

në “Ujësjellës Kanalizime Rrogozhinë Sh.a përbën investim me vlerë kontabël (kosto) 

62.051.960 lekë dhe investitori është Bashkia Rrogozhinë, për të cilën nuk janë reflektuar në 

gjendjen e llogarisë 26 fitim humbjet nga pjesa e aksioneve për vitet 2018-2020. Kjo procedurë 

mos pasqyrimi në Aktivet Afatgjata Financiare të Bilancit Kontabël të vlerës së aksioneve të 

cilat janë investime në pjesëmarrje me vlerë kontabël 62.051.960 lekë  përbën shtrembërim të 

informacionit financiar. 

(Më hollësisht trajtuar në pikën 2.2, faqe 51 të Raportit Përfundimtar të Auditimit) 

 

8.1 Rekomandimi: Nga Bashkia Rrogozhinë, nëpërmjet Nëpunësit Zbatues, të merren masa 

për të bërë sistemimet në kontabilitet dhe regjistrimin e pjesëmarrjes 100% në kapitalin 

aksionar të “Ujësjellës Kanalizime Rrogozhinë Sh.A me vlerë kontabël 62.051.960 lekë  në 

debi të llogarisë 26 “Pjesëmarrje në kapitalin e vet” dhe kredi të llogarive financiare të klasës 

5, për pjesëmarrjen me kapitalin e vet. 

Menjëherë 
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9. Gjetje nga auditimi: Duke analizuar veprimet e shtesave dhe pikësimeve të AAM-ve sipas 

të dhënave të siguruara nga zyra e financës, vihen re mospërputhje me vlerat e pasqyruara në 

bilanc. Llogaria. 210 “Toka, Troje, Terrene” është në vlerën 5,839,355 lekë ;Llogaria 211 

“Pyje, Plantacione” paraqitet e pandryshuar prej 1,596,452 lekë e pandryshuar dhe në 2020 

njëlloj si vitet e mëparshme, për të cilën nuk ka inventar kontabël, dhe as inventar fizik. 

Për llogaritë e AAJM, edhe për ato aktive që  ekziston një regjistër kontabël, nuk specifikohet 

analitiku i llogarisë, si: data e hyrjes ose marrjes në dorëzim, përshkrimi i aktivit, vlera e blerjes, 

data e daljes në përdorim, data e skadencës, vlera e shpenzimeve kapitale të mëpasshme që 

sjellin rritje të vlerës së aktivit, vendndodhja, personi përgjegjës, vlera e akumuluar të 

amortizimit, koha e shërbimeve të mirëmbajtjes, vlera e akumuluar të shpenzimeve të 

mirëmbajtjes, data e daljes nga pronësia.  

(Më hollësisht trajtuar në pikën 2.2, faqe 51-53 të Raportit Përfundimtar të Auditimit) 

 

9.1 Rekomandimi: Titullari i Bashkisë Rrogozhinë dhe Nëpunësi Zbatues të marrin masa të 

menjëhershme: 

- Për krijimin dhe mbajtjen e regjistrit të aktiveve të njësisë, duke specifikuar në mënyrë 

analitike secilin aktiv me informacione në lidhje me; datën e hyrjes ose marrjes në dorëzim,  

përshkrimin e aktivit,  vlerën e blerjes, datën e daljes në përdorim, datë e skadencës, vlerën e 

shpenzimeve kapitale të mëpasshme që sjellin rritje të vlerës së aktivit, vendndodhjen, personin 

përgjegjës, vlerën e akumuluar të amortizimit, kohën e shërbimeve të mirëmbajtjes, vlerën e 

akumuluar të shpenzimeve të mirëmbajtjes, datën e daljes nga pronësia.  

- Titullari i Bashkisë Rrogozhinë në bashkëpunim me sektorin e buxhetit dhe financës të marr 

masa për përmirësimin e gjendjes me parashtrim të problematikës në GMS bazuar në UMF nr. 

30, datë 27.12.2011 i ndryshuar, Kreu (II), pika (16) dhe të ndërmarr të gjitha procedurat ligjore, 

të nisin procedurat për sigurimin e  dokumentacionit vërtetues siç është titulli i pronësisë për 

pronat “Toka, Troje, Terrene, Pyje, Plantacione, Ndërtesa dhe Konstruksione për vlerësimin e 

aktiveve të cilat janë pjesë e inventarit të aktiveve të bashkisë, me qëllim paraqitjen e vlerës së 

këtyre aktiveve në Pasqyrën e Pozicionit Financiar. 

Menjëherë 

 

10. Gjetje nga auditimi: Sipas Pasqyrës së Pozicionit Financiar të Bashkisë Rrogozhinë, në 

fund të vitit 2020 llogaria 466 “Kreditore për mjete nën ruajtje” paraqitet në vlerën 40,629,939 

lekë dhe përfaqëson vlerën e garancisë së kontratave në masën 5%, ose shumën 40,629,939 

lekë. Kjo shumë nuk është e njëjtë me tepricën e llogarisë 520 “Disponibiliteti në thesar” e cila 

është 67,894,200 lekë. 

(Më hollësisht trajtuar në pikën 2.2, faqe 57 të Raportit Përfundimtar të Auditimit) 

 

10.1 Rekomandimi: Nga Bashkia Rrogozhinë, nëpërmjet Drejtorisë së Financës dhe Buxhetit, 

të bëhen sistemimet në kontabilitet të llogarisë 466 “Kreditore për mjete nën ruajtje” duke 

ndjekur rakordimet me llogarisë 520 “Disponibiliteti në thesar” e cila është 67,894,200 lekë. 

Menjëherë 

 

11. Gjetje nga auditimi: Për llog 467 “Kreditorë të ndryshëm” paraqiten faturat e pa 

likuiduara, vendime gjyqësore, investime dhe shërbime të cilat nuk bëhen hyrje dhe për vitin 

2020 paraqiten në shumën 68,713,115 lekë. Nga auditimi dhe kontrolli i pagesave për 

investimet e Bashkisë Rrogozhinë nga sistemi SIFQ i thesarit, kemi identifikuar pagesa 

faturash të cilat paraqiten të likuiduara në 2021, por të paregjistruara në detyrimet e 

prapambetura të vitit 2020, e cila përbën informacion financiar jo të drejtë duke nënvlerësuar 

llogarinë 467 “Kreditorë të ndryshëm” me  7,154,000  lekë për vitin 2020. 
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(Më hollësisht trajtuar në pikën 2.2, faqe 57-58 të Raportit Përfundimtar të Auditimit) 

 

11.1 Rekomandimi: Titullari i Bashkisë Rrogozhinë në bashkëpunim me Drejtorinë e 

Financës dhe Buxhetit të bëjnë sistemimet për të pasqyruar në llogarinë 467 “Kreditorë të 

ndryshëm” detyrimet për faturat e likuiduara 7,154,000 lekë për vitin 2020. Gjithashtu, pas 

saktësimit të detyrimeve të prapambetura, duhet të merren masa raportimin e tyre në Ministrinë 

e Financave, raportim i cili aktualisht nuk është real. 

Menjëherë 

 

12. Gjetje nga auditimi: Bashkia Rrogozhinë, ka miratuar sistemin e pikëzimit, me Vendimin 

e Këshillit Bashkiak nr. 25, datë 11.03.2020 “Për miratimin e sistemit të pikëzimit për 

programin “Për përballimin e pasojave të fatkeqësisë natyrore”, sipas të cilit është vendosur 

sistem i pikëzimit, jo në përputhje me renditjen e përcaktuar në VKM nr. 5, datë 06.01.2020, 

pika 17.Referuar pikëzimit të miratuar nga Bashkia Rrogozhinë me VKB nr. 25, datë 

11.03.2020, rezulton se grupi “Pensionistë” i listuar i katërti në radhën e prioriteteve është 

vlerësuar me më pak pikë se dy grupet e tjera “Familje me skemën e ndihmës ekonomike” dhe 

“Familje të rëna në krye të detyrës”, të listuar të pestët dhe të gjashtët në radhën e prioriteteve. 

(Më hollësisht trajtuar në pikën 2.3, faqe 63-64 të Raportit Përfundimtar të Auditimit) 

 

12.1 Rekomandimi: Këshilli i Bashkisë Rrogozhinë të kryej korrigjimet e nevojshme në 

Vendimin nr.25, datë 11.03.2020, si të pabazuara në VKM nr. 5, datë 06.01.2020, duke 

vlerësuar drejt shtresat më vulnerabël. 

Menjëherë  

 

13 Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i aplikimeve për grante rikonstruksioni ose riparimi 

rezulton se:  

- Në pothuajse të gjitha rastet e audituara, Akt konstatimet vizuale, apo Formulari Tip B dhe 

C, të mbajtur për të vlerësuar dëmet e shkaktuara, nuk kanë të shënuar datën e mbajtjes së tyre; 

nuk janë të plotësuar, në të gjitha rubrikat e parashikuara nga formati i miratuar; 

- Në shumë raste, inspektimi dhe vlerësimi i objekteve në terren është bërë nga 1 person 

(specialist në Bashkinë Rrogozhinë), ndërkohë që në aktet nënligjore të dala për të rregulluar 

këtë proces, është kërkuar që verifikimet të kryhen nga grupe inspektimi. 

- Për të gjitha rastet e vlerësimit të dëmit niveli DS3, i cili ka të bëjë me dëmtime thelbësore 

deri në të mëdha, që konsistojnë në çarje të moderuara në strukturë ose çarje të mëdha në mure 

ndarëse dhe mbushëse ose dëmtim i mureve ndarëse dhe perimetralë, nuk ka vlerësim të 

përcaktuar nga akt ekspertiza e thelluar, me përjashtim të 1 rasti.  

- Në pothuajse të gjitha rastet (sipas tabelës anekse nr. II.3.1-1), në dosjet përkatëse, por dhe 

në të dhënat e hedhura në sistem, për të vërtetuar masën e dëmit (DS3) janë paraqitur Akt 

konstatime vizuale nga specialistët e Bashkisë Rrogozhinë, ndërkohë që për këtë nivel dëmi 

(DS3), duhej të kryhej akt ekspertizë e thelluar. 

- Në asnjë prej rasteve përshkrimi i dëmeve (zërat) dhe sipërfaqet e dëmtuara, të cilësuara në 

Akt konstatimi vizual, apo Formularin Tip B, nuk kanë përputhje me zërat e punimeve dhe 

sipërfaqet përkatëse të cilësuara në preventivin tip bashkëngjitur.  

Sa më lart është në kundërshtim me VKM nr. 5, datë 06.01.2020 me ndryshime, Kreu IV 

“Grantet për rikonstruksion”, pika 2 dhe pikën 13 të Kreut II, aplikimet për grante 

rikonstruksioni ose riparimi. 

(Më hollësisht trajtuar në pikën 2.3, faqe 66-68 të Raportit Përfundimtar të Auditimit) 
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13.1 Rekomandimi: Titullari i Institucionit të marri masat për të kryer analizë të thelluar dhe 

të nxirren përgjegjësitë për personat përgjegjës në këtë proces. 

Menjëherë 
14. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi ka rezultuar se nga 102 praktikat e audituara vetëm në 

25 raste, ose në 24.5 % të tyre, për të vërtetuar pronësinë mbi objektin, ishin paraqitur 

dokumente pronësie, të cilët kanë të specifikuar sipërfaqet e objekteve; nga 102 praktika të 

audituara në 29 raste, ose në 28.4 % të tyre, nga inspektorët e verifikimit të dëmeve në terren, 

nuk është specifikuar në aktet e mbajtura sipërfaqe e objektit, gjë e cila ka shërbyer si kriter 

për vendosjen e masës së përfitimit, referuar pragjeve nën dhe mbi 100 m2; Nga 102 praktika 

të audituara në 28 raste, ose në 27.4 % të tyre, janë evidentuar diferenca në cilësimin e 

sipërfaqeve të objekteve, të cilësuara në Kontratën e masës së përfitimit dhe sipërfaqeve të 

cilësuara në Akt konstatime, Dokumente pronësie, apo deklarimi i tyre, nga ASHK. 

(Më hollësisht trajtuar në pikën 2.3, faqe 68-69 të Raportit Përfundimtar të Auditimit) 

 

14.1 Rekomandimi: Titullari i Bashkisë Rrogozhinë dhe GMS, të marrin masa për rishikim të 

vazhdueshëm të risqeve që vijnë nga situata të paparashikuara, si dhe të hartojnë aktivitete të 

kontrollit shtesë për minimizimin e tyre, me qëllim uljen e ndikimit në arritjen e objektivave 

institucional. 

Në Vazhdimësi 

 

15. Gjetje nga auditimi: Përsa i përket dokumentacionit që vërteton pronësinë mbi objektin 

është kërkuar që të paraqitet,  çdo lloj dokumentacioni që provon të drejtat e pronësisë mbi 

objektin e dëmtuar. Në lidhje me këtë kërkesë në aplikacionin "Shtëpia ime", është publikuar 

një listë me opsione si: (certifikatë pronësie; vërtetim hipoteke ; vërtetim fakti; vendim gjykate; 

kontratë sipërmarrje; kontratë shitblerje; akt dhurimi; leje legalizimi), por nga ana e Bashkisë 

Rrogozhinë si dokument (zëvendësues-justifikues-vërtetues), është pranuar Kontrata e pagesës 

së energjisë elektrike më OSHEE. Ky dokument nuk mund të shërbejë për të vërtetuar 

pronësinë mbi objektin, prandaj nuk është pjesë e listës së dokumenteve që mund të pranohen 

për të vërtetuar pronësinë mbi objektin. 

Nga 102 praktika të audituara, vetëm në 25 raste në dosje kishte dokumentacion që vërteton të 

drejtën e pronësisë mbi objektin, sipas listimit të tyre në aplikacion. Në të gjitha rastet e tjera, 

në dosje për të plotësuar këtë kërkesë është pranuar Kontrata me OSHEE. 

(Më hollësisht trajtuar në pikën 2.3, faqe 69-70 të Raportit Përfundimtar të Auditimit) 

 

15.1 Rekomandimi: Titullari i Bashkisë Rrogozhinë të bashkëpunoj me ASHK për të ndjekur 

dhe verifikuar në vijimësi problematikën mbi pronësinë, për të nxjerrë dhe analizuar arsyet e 

mungesave të këtij dokumentacioni i cili mund të sjellë probleme sociale dhe ligjore në 

vijimësi. 

Në Vazhdimësi 
 

C.1 MASA PËR SHPËRBLIM DËMI 

1. Gjetje nga auditimi: Drejtoria e politikave urbane i ka paraqitur më datë 11.11.2019, nr. 

4870 prot. një relacion Këshillit Bashkiak Rrogozhinë “Për miratimin e tarifave të vendosura 

nga zyra e Drejtorisë së Politikave Urbane për shërbimet që do kryej ndaj qytetarëve”. Tarifat 

për Akt- Kontrollet në faza të ndryshme të ndërtimit të objekteve të ushtruara nga personeli i 

Zyrës së Drejtorisë së Politikave Urbane. Në bazë të VKM nr. 408, datë 13.05.2015 të 

Rregullores së Zhvillimit të Territorit, neni 27/1 për Mbikëqyrjen e Punimeve, mbahen Akte 

Kontrolli kundrejt pagesave nga pika a në f: ngritje kantieri+ muri rrethues, piketim objekti, 

përfundim i themeleve 0.00, përfundim i karabinasë, përfundim i fasadave dhe rifiniturave+ 
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sistemet e ndryshme si ngrohje, ftohje etj, përfundimi i sistemeve të jashtme, tarifat sipas llojit: 

për banesa, për biznes, për pallatet+ bregdet. Si dhe tarifat për marrjen e certifikatës së 

përdorimit të objekteve sipas llojit të ndërtimit. Grupi auditues analizoi 6 dosje në të cilat kishte 

mungesa të arkëtimeve të fazave të ndryshme nga pika a në f, me dëm ekonomik total në vlerën 

66,401 lekë nga “K. T” sh.p.k, në vlerën 12,200 lekë, “A. P sh.p.k në vlerën 42,427 lekë, Xh. 

H. në vlerën 2,670 lekë, E. L në vlerën 1,780 lekë, H. I në vlerën 4,410 lekë,  B. T në vlerën 

2,914 lekë dhe të ardhura të munguara në vlerën 381,400 lekë mungesë arkëtimi për certifikatën 

e përdorimit.  

(Më hollësisht trajtuar në pikën 2.1, faqe 41-42 të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

 

1.1 Rekomandimi: Nga ana e Titullarit të Bashkisë Rrogozhinë  të merren masa duke ndjekur 

të gjitha procedurat e nevojshme ligjore, me qëllim arkëtimin shumës 66,401 lekë. 

Menjëherë dhe në vijimësi 

 

 

D. 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) 

Nga auditimi i ushtruar në Bashkinë Rrogozhinë në 6 raste ka rezultuar aktivitete të të 

ardhurave të munguara, të cilat përbëjnë vlerën 210,466,366 lekë, të listuar respektivisht si 

mëposhtë: 

1. Gjetje nga auditimi: Deri më 31.12.2019 debitorët familjarë arrijnë në vlerën 38,929,763 

lekë dhe për vitin 2020 në vlerën 21,569,034 lekë, në total 60,498,797 lekë. Vlera 8,655,236 

lekë është arkëtuar në Bashkinë Rrogozhinë. Debitorët familjarë për taksat dhe tarifat vendore 

në Bashkinë Rrogozhinë deri më 31.12.2020 arrijnë në total 51,843,561 lekë të cilat janë të 

ardhura të munguara në buxhetin e Bashkisë Rrogozhinë. Mbi këto vlera nuk janë llogaritur 

kamatë vonesa. 

Në Bashkinë Rrogozhinë ka 188 biznese të vogla dhe 34 biznese të mëdha debitorë. Gjobat e 

pa llogaritura nga Drejtoria e Taksave dhe Tarifave Vendore për taksat dhe tarifat vendore dhe 

të papaguara nga subjektet shkojnë në vlerën 1,617,137 lekë, vlerë e cila përbën detyrim tatimor 

dhe mungesë të ardhurash për buxhetin e Bashkisë Rrogozhinë.  

Në total vlera e Debitorëve nga bizneset më datë 31.12.2020 paraqitet 25,745,738 lekë+ 

1,617,138 lekë gjoba për mospagim në afat të detyrimit tatimor arrin në total vlerën 27,362,875 

lekë, e cila përbëhet nga taksat dhe tarifat vendore të papaguara nga bizneset dhe që përbën 

borxh tatimor dhe mungesë të ardhurash për buxhetin e Bashkisë Rrogozhinë. 

(Më hollësisht trajtuar në pikën 2.1, faqe 28-29 të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

 

1.1 Rekomandimi: Të dërgohet në ASHK (për pasuritë e paluajtshme) kërkesa për vendosjen 

e barrës siguruese, bazuar në nenin 91, të Ligjit nr. 9920, datë 19.05.2008 “Për procedurat 

tatimore në RSH.” Në rast se bizneset private edhe pas njoftimeve zyrtare dhe dërgimit të 

urdhër bllokimeve në bankë nuk kryejnë pagesën e detyrimeve, pasi të merren masat 

administrative apo sekuestro, të bëhet kallëzim penal, bazuar në Kodin Penal të RSH, miratuar 

me Ligjin nr. 7895, datë 27.1.1995 me ndryshimet e mëvonshme, neni 181 “Mospagimi i 

taksave dhe tatimeve”. Sektori i të ardhurave të njoftojë nëpërmjet postës familjarët të cilët nuk 

kanë paguar detyrimet për taksat dhe tarifat vendore. Drejtoria e Taksave dhe Tarifave vendore 

në Bashkinë Rrogozhinë të marrë të gjitha masat me qëllim arkëtimin e detyrimeve të 

prapambetura në vlerën totale 79,206,436 lekë. 

Menjëherë dhe në vijimësi 
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2. Gjetje nga auditimi: Taksa e tokës bujqësore në vitin 2020 është realizuar në masën 58.27 

%, e ardhur për Bashkinë Rrogozhinë. Njësia administrative Gosë dhe Kryevidh shfaqet më 

problematike për sa i përket detyrimeve të prapambetura respektivisht në vlerat 39,724,695 

lekë dhe 30,607,993 lekë. Në total vlera e Debitorëve nga taksa e tokës më datë 31.12.2020 

paraqitet 104,015,431 lekë, e cila përbën borxh tatimor dhe mungesë të ardhurash për buxhetin 

e Bashkisë Rrogozhinë. 

(Më hollësisht trajtuar në pikën 2.1, faqe 32-33 të Raportit Përfundimtar të Auditimit) 

 

2.1 Rekomandimi: Sektori i të ardhurave të njoftojë nëpërmjet postës familjarët të cilët nuk 

kanë paguar detyrimet për taksën e tokës. Bashkia Rrogozhinë duhet të marrë masa për 

evidentimin e të gjithë personave të pajisur me certifikatë pronësie të ndarjes së tokës 

bujqësore, sipas të dhënave të sektorit të bujqësisë, për planifikimin e të ardhurave nga taksa e 

tokës bujqësore si dhe vjelja e debisë në shumën prej 104,015,431 lekë, si e ardhur e munguar 

në buxhetin e Bashkisë Rrogozhinë. 

Menjëherë dhe në vijimësi 

 

3.Gjetje nga auditimi: Taksa e ndikimit në infrastrukturë është aplikuar bazuar në Udhëzimin 

nr. 3, datë 28.12.2016 Për miratimin e kostos mesatare të ndërtimit të banesave nga Enti 

Kombëtar i Banesave, për çmimin e kostos së ndërtimit për m2 për Bashkinë Rrogozhinë. 

Llogaritja e vlerës kryhet (Sip. Objektit* 32,105 * 0.5 %). Grupi auditues kërkoj nga Drejtoria 

e Planifikimit regjistrin e plotë por kjo drejtori nuk e disponon. Drejtoria e Planifikimit dhe 

zhvillimit të territorit nuk ka asnjë data bazë ku të ketë të përcaktuar (emër, mbiemër, 

sipërfaqen e ndërtimit, funksionin e banimit/ ekonomik- verifikim nëse për të dyja ka të njëjtin 

nivel takse, detyrimin), përveç se listën e qytetarëve të cilët e kanë paguar detyrimin e tyre me 

shumën e paguar sipas viteve. Në vijim grupi auditues i kërkoj Bashkisë Rrogozhinë ti dërgonte 

shkresë Agjencisë Shtetërore të Kadastrës dhe Drejtorisë Vendore Kavajë në lidhje me numrin 

e qytetarëve të cilëve ju është miratuar leja e legalizimit për periudhën 2015- 2020. Shkresa 

është nisur në datën 12.11.2021, me nr. 5333 prot. dhe në datë 13.11.2021, me nr. 4933/2 prot.  

ka patur përgjigje nga A.SH.K, Drejtoria Vendore Kavajë. Në total për periudhën 2015- 2020 

i është miratuar leja e legalizimit 908 subjekteve në vlerën 32,835,411.22 lekë, nga të cilat 406 

subjekte kanë paguar në vlerën 17,231,574. Diferenca e papaguar për periudhën 2015- 2020 

është vlera 15,603,837 lekë për 502 subjekte, të ardhura të munguara për Bashkinë Rrogozhinë. 

Theksojmë se 68 subjekteve nuk i është përcaktuar sipërfaqja dhe si pasojë e kësaj grupi 

auditues nuk e ka llogaritur taksën e ndikimit në infrastrukturë për këto 68 subjekte. Bashkia 

Rrogozhinë nuk i ka njoftuar qytetarët të cilët nuk kanë kryer ende pagesën e taksës së ndikimit 

në infrastrukturë. 

(Më hollësisht trajtuar në pikën 2.1, faqe 31 të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

 

3.1 Rekomandimi: Drejtoria e Urbanistikës të bashkëpunoj me institucionet përgjegjëse që ta 

ketë data bazën e plotë për sa i përket aplikuesve dhe të dhënave të tyre. 

Drejtoria e Urbanistikës të marr masa administrative e ligjore për arkëtimin e taksës së ndikimit 

në infrastrukturë për vlerën 15,603,837 lekë. Gjithashtu, nga strukturat e Bashkisë Rrogozhinë 

të bashkëpunohet me Agjencinë Shtetërore të Kadastrës (ASHK) dhe ALUIZNI, për bllokimin 

e veprimeve në dhënien e certifikatës së pronësisë deri në kryerjen e pagesave të taksës së 

ndikimit në infrastrukturë. Bashkia Rrogozhinë të njoftojë qytetarët të cilët nuk kanë kryer ende 

pagesën e taksës së ndikimit në infrastrukturë. 

Menjëherë dhe në vijimësi 
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4. Gjetje nga auditimi: Në Bashkinë operojnë 13 subjekte nga të cilat 2 prej tyre tregtojnë gaz 

të lëngshëm dhe 11 prej tyre tregtojnë naftë- benzinë- gaz. Dy subjekte të tjera, K.O dhe K. O 

sipas verifikimeve të kryera nga bashkia Rrogozhinë e kanë mbyllur aktivitetin e tyre por që 

qëndrojnë aktiv në QKB. Gjobat nuk janë llogaritur nga drejtoria dhe nuk janë përcaktuar si 

gjobë në Paketën Fiskale të vitit 2020. Për vitin 2020 janë llogaritur gjobat dhe detyrimet nga 

grupi auditues duke qenë se verifikimi në terren nga bashkia për këto 2 subjekte që rezultojnë 

që nga viti 2017 debitor është kryer më 02.06.2020, në kundërshtim me VKM nr. 970, datë 

2.12.2015, për “Përcaktimin e procedurave dhe të kushteve për dhënien e licencave për 

tregtimin e naftës bruto dhe nënprodukteve të saj”, pika 14 dhe në kundërshtim me VKM nr. 

344, datë 19.4.2017, “Për disa ndryshime dhe shtesa në VKM nr. 970, datë 2.12.2015, “Për 

përcaktimin e procedurave dhe të kushteve për dhënien e licencave për tregtimin e naftës bruto 

dhe nënprodukteve të saj”, pika 9. Të ardhurat e munguara arrijnë në vlerën 10,920,000 lekë 

nga të cilat 120,000 lekë janë llogaritje të gjobave nga grupi auditues. Bashkia Rrogozhinë nuk 

ka aplikuar gjoba për vazhdimin e aktivitetit pa marrë licencën.   

Grupi auditues përzgjodhi disa nga dosjet tek të cilat konstatoj se drejtoria nuk i ka mbajtur 

këto subjekte në dosje të veçanta ku të ishte i bashkëlidhur dokumentacioni i subjektit së bashku 

me mandatet e arkëtimit. Bashkia Rrogozhinë e ka llogaritur tarifën e dhënies së licencës për 

stacionet e shitjes së karburanteve, gazit të lëngshëm të naftës, për automjetet dhe vajrave 

lubrifikantë në vlerën 200,000 lekë në vit dhe në kundërshtim me VKM nr.970, datë 2.12.2015, 

për “Përcaktimin e procedurave dhe të kushteve për dhënien e licencave për tregtimin e naftës 

bruto dhe nënprodukteve të saj” si dhe Paketës Fiskale 2020 ku janë të përcaktuara tarifat 5 

vjeçare. Paketa fiskale po ashtu nuk ka të specifikuar nivelin e gjobës për shkelje në rastet ku 

vazhdon aktiviteti pa pajisur me licencë. 

(Më hollësisht trajtuar në pikën 2.1, faqe 35-36 të Raportit Përfundimtar të Auditimit) 

 

4.1 Rekomandimi: Drejtoria e Shërbimeve të marrë masa në mbledhjen e detyrimeve në vlerën 

10,920,000 lekë, e ardhur e munguar për Bashkinë Rrogozhinë si dhe ti mbaj këto subjekte në 

dosje të veçanta ku të bashkëlidh dokumentacionin e subjektit së bashku me mandatet e 

arkëtimit dhe të krijoj regjistër të posaçëm. 

Menjëherë dhe në vijimësi 

 

5. Gjetje nga auditimi: Me Bashkinë Rrogozhinë janë lidhur kontrata me 21 subjekte për 

“Dhënie të fondit pyjor kombëtar në zonën pyjore Spille”, nga të cilët 18 subjekte për një 

periudhë 10 vjeçare, 1 subjekt 5 vjeçar dhe 2 subjekte për një periudhë 25 vjeçare. Në bazë të 

rekomandimeve të lëna nga KLSH- ja më 28.03.2018, nr. 1293 prot. Bashkia Rrogozhinë  i ka 

nisur “Njoftim për shlyerjen e detyrimeve” 10 subjekteve të cilët nuk kanë paguar në afatin 

kohor deri më 20.04.2018, nga të cilët vetëm një subjekt është paraqitur për kryerjen e pagesës. 

Nga 22 kontrata të lidhura përgjatë viteve nga viti 2001 e në vazhdim, vetëm 11 subjekte  

vazhdojnë të kryejnë pagesën vjetore dhe të kenë kontratën me Bashkinë Rrogozhinë. Nga 

sipërfaqja totale 17314 ha në 6759 ha në total. Për këto kontrata të lidhura rezultojnë 2 debitorë 

të cilët nuk kanë paguar vlerën e prapambetur 214,158 lekë dhe në vitin 2020 debitor në vlerën 

125,104 lekë. Në total vlera 339,262 lekë, të ardhura të munguara për Bashkinë Rrogozhinë. 

(Më hollësisht trajtuar në pikën 2.1, faqe 40 të Raportit Përfundimtar të Auditimit) 

 

5.1 Rekomandimi: Bashkia Rrogozhinë të marrë masa për ndjekjen dhe për mbledhjen e 

detyrimit në vlerën 339,262 lekë, të ardhura të munguara në Bashkinë Rrogozhinë. 

Menjëherë dhe në vijimësi 

 



KONTROLLI I LARTË I SHTETIT 

Projekt Raport Auditimi mbi Auditimin e ushtruar në Bashkinë Rrogozhinë me 

objekt “Auditim financiar” 

 

96 
 

6. Gjetje nga auditimi: Drejtoria e politikave urbane i ka paraqitur më datë 11.11.2019, nr. 

4870 prot. një relacion Këshillit Bashkiak Rrogozhinë “Për miratimin e tarifave të vendosura 

nga zyra e Drejtorisë së Politikave Urbane për shërbimet që do kryej ndaj qytetarëve. Tarifat 

për Akt- Kontrollet në faza të ndryshme të ndërtimit të objekteve të ushtruara nga personeli i 

Zyrës së Drejtorisë së Politikave Urbane. Në bazë të VKM nr. 408, datë 13.05.2015 të 

Rregullores së Zhvillimit të Territorit, neni 27/1 për Mbikëqyrjen e Punimeve, mbahen Akte 

Kontrolli kundrejt pagesave nga pika a në f: ngritje kantieri+ muri rrethues, piketim objekti, 

përfundim i themeleve 0.00, përfundim i karabinasë, përfundim i fasadave dhe rifiniturave+ 

sistemet e ndryshme si ngrohje, ftohje etj, përfundimi i sistemeve të jashtme, tarifat sipas llojit: 

për banesa, për biznes, për pallatet+ bregdet. Si dhe tarifat për marrjen e certifikatës së 

përdorimit të objekteve sipas llojit të ndërtimit. Grupi auditues analizoj 6 dosje në të cilat kishte 

mungesa të arkëtimeve të fazave të ndryshme nga pika a në f, dëm ekonomik në vlerën 66,401 

lekë dhe të ardhura të munguara në vlerën 381,400 lekë mungesë arkëtimi për certifikatën e 

përdorimit. 

(Më hollësisht trajtuar në pikën 2.1, faqe 42-43 të Raportit Përfundimtar të Auditimit) 

 

6.1 Rekomandimi: Bashkia Rrogozhinë të marrë masa për zbatimin me përpikmëri të ndjekjes 

së fazave: ngritje kantieri+ muri rrethues, piketim objekti, përfundim i themeleve 0.00, 

përfundim i karabinasë, përfundim i fasadave dhe rifiniturave+ sistemet e ndryshme si ngrohje, 

ftohje etj, përfundimi i sistemeve të jashtme, tarifat sipas llojit: për banesa, për biznes, për 

pallatet+ bredget, tarifat për marrjen e certifikatës së përdorimit të objekteve sipas llojit të 

ndërtimit dhe për mbledhjen e detyrimit duke ju referuar tarifave të vendosura nga zyra e 

Drejtorisë së Politikave Urbane, bazuar në VKM nr. 408, datë 13.05.2015 2015 të Rregullores 

së Zhvillimit të Territorit në vlerën 381,400 lekë. 

Menjëherë dhe në vijimësi 
 

 

 

 

 

 

V. ANEKSET 
Debitorë për taksat dhe tarifat e bizneseve: 

   Biznesi Vogel       

NR Emër Mbiemër NIPT Adresa 

Detyri

mi 
Gjoba Detyrimi Gjoba Detyrimi 

Detyrimi 

Total 

Paguar 

ne 

2011-

2017 
0.06% 2018 0.06% 2019 

2011-

2019 

vitin 

2020 

1 AH K32515868I Rrogozhinë       1,820 24,580 26,400 26400 

2 AA L42527802D Rrogozhinë       2,380 32,120 34,500 34500 

3 AD K32514887J Rrogozhinë       4,110 55,570 59,680 59680 

4 AK L73002801V Rrogozhinë       3,910 52,870 56,780 56780 

5 ASH L73421801I Rrogozhinë   3,624 16,550 1,190 16,060 37,424   

6 AD L53329813C Rrogozhinë       1,010 13,600 14,610 14610 

7 AS L52611801L Rrogozhinë   8,177 37,340 3,000 40,570 89,087 89087 

8 AT L53311811L Rrogozhinë   3,469 15,840 1,140 15,440 35,889   

9 ASH L13204801I Rrogozhine 217,810 10,358 47,295 4,380 59,180 339,023   

10 AB  L03505802G Rrogozhinë   3,158 52,635 4,190 56,590 116,573 116573 
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11 ACo & Po L72530801N Rrogozhinë       900 12,120 13,020   

12 AD K63121803S Rrogozhinë   10,926 49,890 4,090 55,240 120,146 120146 

13 BD L02518801P Rrogozhinë       2,870 38,720 41,590   

14 BT L63003802K Rrogozhinë   3,909 17,850 
1,

760 
23,720 47,239 

47239 

15 BD L73403803I Rrogozhinë       1,080 14,580 15,660 15660 

16 BK K82521802A Rrogozhinë       1,180 15,940 17,120 17120 

17 BC J12525802N Rrogozhinë       1,810 24,500 26,310 26310 

18 DD L12507801H Rrogozhinë 184,030 5,530 25,250 2,210 29,920 246,940   

19 DH K32510804B Rrogozhinë 43,750     3,370 45,490 92,610 92610 

20 DT L83202801F Rrogozhinë       2,660 36,000 38,660 38660 

21 DB L62920802F Rrogozhinë       2,250 30,360 32,610 32610 

22 DD L73015801R Rrogozhinë   9,389 42,870 2,870 38,820 93,949 93949 

23 DP K82606802T Rrogozhinë       1,760 23,740 25,500 25500 

24 DT L53302818A Rrogozhinë 40,850 5,218 23,825 1,770 23,890 95,553   

25 AP L73321801K Rrogozhinë       1,650 22,290 23,940 23940 

26 DHK L62609801C Rrogozhinë 29,820 3,940 17,992 1,400 18,850 72,002   

27 DHD L62927803C Rrogozhinë       2,510 33,970 36,480   

28 DHB L53210801T Rrogozhinë   3,625 16,552 1,190 16,060 37,427 37427 

29 DHB L03505802G Rrogozhinë       3,100 41,800 44,900 44900 

30 ES L92802802H Rrogozhinë       1,810 24,500 26,310   

31 EB L53203804I Rrogozhinë   11,517 52,590 1,360 18,356 83,823 16000 

32 EB K32513837P Rrogozhinë       1,490 20,080 21,570   

33 ED L82529802R Rrogozhinë       1,060 14,340 15,400   

34 ET L82924803M Rrogozhinë       1,640 22,120 23,760   

35 EK L62806803J Rrogozhinë       2,270 30,730 33,000 33000 

36 FP L22726802C Rrogozhinë       3,010 40,710 43,720 43720 

37 FH K83101802E Rrogozhinë 113,360 10,785 49,247 3,600 48,600 225,592 37240 

38 FB K32508843L Rrogozhinë 678,250 13,652 62,340 4,410 59,570 818,222   

39 FH L02827801A Rrogozhinë 463,060 12,761 58,270 4,220 57,080 595,391   

40 FI L62608803N Rrogozhinë   3,095 14,134 1,030 13,970 32,229   

41 FR L53315808L Rrogozhinë   3,815 17,420 1,730 23,350 46,315   

42 GP K52826807B Rrogozhinë 129,760 4,750 21,690 1,630 22,040 179,870   

43 GI L02703805B Rrogozhinë       4,960 67,020 71,980 71980 

44 GJP L12505805G Rrogozhinë 47,525 4,809 21,958 1,530 20,730 96,552   

45 HM K83107801D Rrogozhinë       1,720 23,270 24,990   

46 IK L52507803E Rrogozhinë   4,284 19,560 1,860 25,200 50,904   

47 MM L82708801C Rrogozhinë       1,050 14,220 15,270   

48 ISH L53315803R Rrogozhinë   4,341 19,820 1,400 18,890 44,451   

49 KXH  L82509803R Rrogozhinë       8,310 112,296 120,606 120606 

50 KGJ L92508802F Rrogozhinë       1,900 25,730 27,630 27630 
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51 LK K32513877Ë Rrogozhinë 159,740     2,090 28,270 190,100 28270 

52 LK L82928801Q Rrogozhinë 36,120 5,062 23,113 1,720 23,270 89,285   

53 LD K82621801R Rrogozhinë 285,940 14,712 67,180 5,180 70,030 443,042   

54 L & S Trans L52817801B Rrogozhinë       1,260 17,000 18,260   

55 MB L12625801I Rrogozhinë 97,040 3,438 15,700 1,500 20,320 137,998 68020 

56 MP L52506803A Rrogozhinë       2,210 29,900 32,110 32110 

57 MM L53309805D Rrogozhinë 7,000     2,000 27,010 36,010   

58 MX L43122802O Rrogozhinë   3,625 16,552 1,650 22,290 44,117   

59 MXH K32506875P Rrogozhinë 120,235 5,041 23,020 1,710 23,150 173,156   

60 MGJ L83111801B Rrogozhinë   1,743 7,960 1,350 18,270 29,323   

61 MP L72919802B Rrogozhinë   17,167 78,390 6,170 83,380 185,107 185107 

62 MP L53231804K Rrogozhinë       2,100 28,350 30,450 30450 

63 MD L33511804J Rrogozhinë 34,440 7,582 34,620 2,460 33,240 112,342   

64 MK L82526801R Rrogozhinë       1,660 22,460 24,120   

65 NR K92816204K Rrogozhinë 131,000 4,625 21,120 1,960 26,550 185,255 26550 

66 NXH L53304810O Rrogozhinë       1,720 23,270 24,990 24990 

67 NJS K93330802S Rrogozhinë 128,510 3,657 16,700 1,200 16,180 166,247 32880 

68 PD K32510828B Rrogozhinë       2,110 28,510 30,620 30620 

69 PD L53412801M Rrogozhinë 100,910 4,439 20,268 1,540 20,810 147,967   

70 QP K32508889S Rrogozhinë 151,930 4,127 18,845 1,450 19,580 195,932   

71 RT L02514801S Rrogozhinë       1,950 26,350 28,300 28300 

72 RT L72811802E Rrogozhinë   18,928 86,430 6,370 86,110 197,838   

73 R K83227802A Rrogozhinë       1,260 17,000 18,260 18260 

74 RM L43423801U Rrogozhinë       1,110 15,000 16,110 16110 

75 RB K82614802N Rrogozhinë       2,290 30,980 33,270 33270 

76 RH K32515803V Rrogozhinë   4,750 21,690 2,000 27,040 55,480   

77 RGJ K92616801Q Rrogozhinë 134,830 3,563 16,268 1,540 20,810 177,011   

78 RB L12628802I Rrogozhinë 126,410 4,284 19,560 1,860 25,200 177,314 30240 

79 SK K73624801K Rrogozhinë       1,080 14,580 15,660 15660 

80 SM L73321801K Rrogozhinë       2,180 29,420 31,600   

81 SD L22923801I Rrogozhinë       2,100 28,350 30,450 30450 

82 SD L53426809I Rrogozhinë       1,270 17,170 18,440 18440 

83 SS K32515872N Rrogozhinë       980 13,220 14,200   

84 SHK K32514949D Rrogozhinë 259,000 4,127 18,845 1,820 24,580 308,372   

85 SHGJ K32513841U Rrogozhinë 505,260 22,196 101,350 7,100 95,920 731,826 289270 

86 SD L53329811J Rrogozhinë       2,160 29,180 31,340   

87 SD L62512801O Rrogozhinë       1,880 25,450 27,330 27330 

88 SD L83613801D Rrogozhinë       1,990 26,880 28,870   

89 SD K32513911F Rrogozhinë 76,320 4,969 22,690 1,690 22,901 128,570   

90 SS L42807802E Rrogozhinë   3,504 16,000 2,180 29,500 51,184   
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91 THSH K93121802N Rrogozhinë   8,022 36,630 2,960 39,960 87,572   

92 VM K73431801Q Rrogozhinë       1,640 22,120 23,760 23760 

93 VB K93116803T Rrogozhinë 246,780 12,685 57,920 4,720 63,850 385,955   

94 VK L02528805F Rrogozhinë       5,860 79,170 85,030 85030 

95 VK L03627801T Rrogozhinë       2,400 32,410 34,810   

96 VM K32506893A Rrogozhinë 98,910 3,719 16,980 1,560 21,430 142,599 38410 

97 ZHD L53304805B Rrogozhinë       1,680 22,660 24,340 24340 

98 ZS L62702801Q Rrogozhinë   5,171 23,610 1,860 25,160 55,801 26210 

99 XHE L43122801G Rrogozhinë       1,550 21,000 22,550 22550 

100 YD L42728801G SPILLE 26,820 2,630 12,000 885 12,000 54,335   

101 SGJ L62904804K KRYEVIDH 34,620 4,035 18,430     57,085   

102 LLT L62931802O SPILLE 158,060 14,805 67,600 4,040 68,720 313,225 240465 

103 SD L53309817D SHARRDUSHK 49,730 5,080 23,210 1,715 23,210 102,945   

104 BC L13530802R STERBEG 41,450 5,080 23,105 1,780 24,105 95,520   

105 DC L53308817V STERBEG 65,610 4,845 22,120 1,705 23,120 117,400   

106 AL L63231801K SPILLE   10,455 47,735     58,190   

107 GXH L83022801H SPILLE   10,115 46,195     56,310   

108 RD L02906802V SPILLE 259,040 2,630 12,000 885 12,000 286,555   

109 SK K63105802K SPILLE 67,060 2,630 12,000 885 12,000 94,575   

110 AB L42718802K SPILLE 67,060 2,630 12,000 885 12,000 94,575   

111 BXH L03509801S SPILLE 67,060 2,630 12,000 885 12,000 94,575   

112 AXH L53109802T SPILLE 79,115 7,895 36,050 2,120 36,050 161,230   

113 ST K82807801A RRETH  GRETH 75,260 4,895 22,365 1,725 23,365 127,610   

114 RC L82911801A SPILLE   1,895 8,665 885 12,000 23,445 24890 

115 DK L62813801F SPILLE 13,410 2,630 12,000 885 12,000 40,925 14630 

116 AM L83228804V SPILLE   1,170 5,335     6,505 21135 

117 ZD L83228801U SPILLE 50,000 1,170 5,335     56,505   

118 AK L63202804E BALLAJ 55,385 5,650 25,810 2,345 31,810 121,000 122155 

119 NK L73405801C KRYEVIDH   4,775 21,810 1,610 21,810 50,005   

120 AH L62711801P SHARRDUSHK   5,115 23,350     28,465   

121 AGJ L72620801M SPILLE 67,655 17,485 79,835 4,760 80,955 250,690 67655 

122 SS L72919803J SPILLE 14,630 9,755 44,535 2,685 45,655 117,260 124575 

123 ILIR    ALIU L73020801T SPILLE 14,630 3,505 16,000 3,030 51,580 88,754 42580 

124 AC K82713801D STERBEG   10,515 48,010     58,525   

125 AGJ L53318801Q KRYEVIDH   4,845 22,120 1,705 23,120 51,790   

126 VH K62912803S SPILLE   12,375 56,500     68,875   

127 BD L53318806K SPILLE   5,785 26,425 2,025 27,425 61,660   

128 DS K32510923N ZHABJAK   5,115 23,350 2,165 29,350 59,980   

129 KH L92818601A SPILLE       1,475 19,985 21,460   

130 GJSH K32506885Ë RRETH  GRETH       885 12,000 12,885   



KONTROLLI I LARTË I SHTETIT 

Projekt Raport Auditimi mbi Auditimin e ushtruar në Bashkinë Rrogozhinë me 

objekt “Auditim financiar” 

 

100 
 

131 AD L63421801M SPILLE 54,245     3,870 65,830 123,945 54245 

132 RR L72730801T SPILLE       2,090 35,570 37,660 42720 

133 FXH L62910801Q SPILLE       4,955 84,290 89,245   

134 FH L63021802I SPILLE       6,120 104,060 110,180   

135 SG L93122801L SPILLE       3,880 126,865 130,745   

136 SM L93130801F SPILLE       2,255 73,310 75,565   

137 DM L63115802E SPILLE       1,635 27,795 29,430 30430 

138 LK L13129801P SPILLE 330,000         330,000   

139 JT   KRYEVIDH 83,160         83,160   

140 MV   SPILLE 412,570         412,570   

141 KQ   SPILLE 23,250         23,250   

142 AZ   SPILLE 65,945         65,945 70015 

143 AL L53328809P Luz I madh 10,874         10,874   

144 SHK K62917802M Shkozet 12,500         12,500   

145 OXH L43429301E Luz I madh 69,024     1,455 19,880 90,359   

146 ED   Luz I madh 37,020         37,020   

147 FL   Luz I madh 26,600         26,600   

148 SL   Luz I madh 31,040         31,040   

149 SK L53316819E Luz I madh 63,372         63,372   

150 ML L13008804A Luz I madh 62,816         62,816   

151 NL   Luz I madh 69,860         69,860   

152 LH L02703806Q Luz I madh 186,850         186,850   

153 NP K83101803M Lekaj 128,644 2,068 18,836 1,442 19,696 170,686   

154 MM K32570841E Kryeluzaj 86,620         86,620   

155 GU K82306804V Lekaj 86,595 2,917 26,568 1,953 26,688 144,721   

156 DA K32908884E Kryeluzaj 457,815 3,261 29,705 3,247 44,356 538,384   

157 RB L036138003L Harizaj 306,500         306,500   

158 LD L12818802K Zanbishë 45,000         45,000   

159 FT K32510962K Lekaj 20,700         20,700 20700 

160 BM L22714804A Lekaj 25,881         25,881   

161 MM L53309908U Kryeluzaj       1,374 18,776 20,150   

162 EH L43603801S Germej       5,779 78,948 84,727 87616 

163 AM K32513820B Gosë 22,500 890 9,885 0 0 33,275   

164 AS K62720815G Gosë 88,000 0   0 0 88,000 50000 

165 AA L33512803G Gosë 0 0 0 600 8,320 8,920 8920 

166 ASH L53225801C Gosë 0 0 0 1,040 14,520 15,560   

167 AV L53318803J Gosë 0 0 0 840 11,720 12,560   

168 AT L72628803A Gosë 0 0 0 1,400 19,520 20,920 19000 

169 BB L62506802U Gosë 0 0 0 606 8,420 9,026 9026 

170 BA L53317813L Gosë 0 1,890 11,000 1,040 14,400 28,330 10000 
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171 DGJ L02725801K Gosë 64,700 2,890 16,100 1,160 16,120 100,970   

172 EM K72929804U Gosë 84,000 3,780 0 1,940 26,920 116,640 43640 

173 GSH L42610805O Vilë Bashto 19,500 2,925 19,200 1,360 18,920 61,905   

174 GA L63010801O Kalush 0 0 0 1,940 26,920 28,860 28880 

175 IS   Gosë 0 0 0 1,340 18,600 19,940 19940 

176 KV K82719801K Kalush 65,000 3,750 34,900 2,040 28,320 134,010   

177 NSH K62706805B Gosë 0 0 0 1,350 18,720 20,070   

178 NB K92720803J Gosë e Vogël 30,000 0 0 0 0 30,000   

179 OD L42508803J Gosë e Vogël 0 3,470 38,620 3,120 43,320 88,530   

180 SHM K32514943B Gosë e Vogël 98,400 4,380 28,020 2,400 33,320 166,520 64120 

181 SHK L42527804T Gosë 0 0 0 700 9,800 10,500   

182 TM L02505805F Gosë 0 1,870 0 5,050 70,120 77,040 75170 

183 VSH L02820801L Gosë 20,000 0 0 0 0 20,000 20000 

184 VM K32508893A Gosë 6,000 0 0 0 0 6,000   

185 EB L62522802D Gosë 0 2,800 31,120 2,850 39,620 76,390   

186 ED L73410802M Gosë e Vogël 0 0 33,800 2,440 33,920 70,160   

187 TT L63001801P Vile Bashtov 0 0 0 1,300 18,000 19,300   

188 BS L53422810P Sinaballaj 0 0 0 2,440 32,960 35,400 35400 

SHUMA 
9,050,1

66 
525,299 2,566,003 350,606 4,995,437 

17,487,5

11 3,898,411 

   Biznesi Madh       

NR Emër Mbiemër NIPT Adresa 

Detyrimi Gjoba Detyrimi Gjoba Detyrimi 
Detyrimi 

Total 

Paguar 

ne 

2011-

2017 
0,06% 2018 0,06% 2019 

2011-

2019 

vitin 

2020 

1 A,E,K Shpk K12512816J Rrogozhinë   53,710 245,250 16,376 221,300 536,636 536636 

2 A J61817029F Rrogozhinë       77,915 1,052,900 
1,130,81

5 530000 

3 AK K62317504P Rrogozhinë       11,501 155,420 166,921 166921 

4 AD1 L32204031E Rrogozhinë       21,039 284,316 305,355 305355 

5 AD Shpk 2 L32204031E Rrogozhinë       11,020 148,920 159,940 159940 

6 BB K93426802B Rrogozhinë       14,550 196,620 211170 211170 

7 EH J62903860N Rrogozhinë 635,830 21,324 97,370 6,915 93,450 854,889   

8 FH K62505801B Rrogozhinë       6,175 83,450 89,625 89625 

9 MO L13029201A Rrogozhinë       11,644 157,347 168,991 168991 

10 O,Sh,E,E K72410014H Rrogozhinë 65,550 16,808 76,750 5,581 75,420 240,109 149670 

11 TI Sh,A K43301801V Rrogozhinë       33,657 454,820 488,477 488477 

12 T S Shpk J81530504Q Rrogozhinë       0 139,830 139,830 139830 

13 BKT J62001011Q Rrogozhinë   9,230 10,670 683 9,230 29,813 29813 

14 MD K32515670N Rrogozhinë 30,000         30,000 30000 

15 SI L13407802O SPILLE 416,655 32,660 149,130 18,340 149,130 765,915   

16 EC L22628801B SPILLE   13,250 60,545 4,470 60,545 138,810   

17 DP L93101801V SPILLE       3,815 69,150 72,965 76740 
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18 AZ L73007803Q SPILLE       7,030 95,260 102,290 116120 

19 OShPK J72902809Q Harizaj 359,019         359,019   

20 ShPK  K72620801L Lekaj 258,595 10,375 94,494     363,464   

21 T B K72009007H Luzi madh 151,358 5,732 52,201     209,291   

22 KO L82615802T Luzi madh       10,292 140,596 150,888   

23 KSHPK K73416801K Lekaj   7,411 67,500     74,911   

24 KP L13407802Q Luz I madh   56,991 332,297     389,288   

25 A Grup  L23012801U Gosë 0 0 0 2,160 30,020 32,180 32160 

26 W,U K52826801Ë Gosë 0 0 0 2,160 30,020 32,180 30000 

27 RGB K11316501C Gosë 0 0 0 1,800 25,000 26,800 25000 

28 Z shpk J62903848R Gosë 158,000 8,550 91,500 5,870 81,620 345,540   

29 A shpk  K32618840R Gosë 0 0 0 5,000 69,520 74,520 61520 

30 KO L62326501M Gosë 105,000 15,750 140,500 8,310 115,520 385,080   

31 ML K92625801P 
Gosë e 

vogël 
190,000 16,950 259,300 6,160 85,620 558,030 

  

32 CCD L82904802T Ballaj 0 0 0 15,570 216,345 231,915 231915 

33 M L84221402R Gosë 0 0 0 5,870 81,620 87,490   

34 CJ  J69405118J Sinaballaj 0 0 0 13,090 176,890 189,980 189980 

SHUMA 2,370,007 268,741 1,677,507 326,993 4,499,879 
9,143,12

7 4,370,678 

 

 

Anekset e drejtimit të auditimit nr.2.2 

 

Llogaria analitike 466 “Kreditore për mjete në ruajtje” 
 466 "Kreditore per mjete ne ruajtje". Gjendja 31.12.20219 Paksime Shtesa  

1 E.2000 "Rikostruksion Rruga Lekaj" 468,100.00  518,100.00 986,200.00 

2 H "Magj.i Rrjetit kryesor te Ujesjellsit Loti II 12,195,433.00  - 12,195,433.00 

3 H "Magj.i Rrjetit kryesor te Ujesjellsit Loti III 323,810.00  1,792,984.00 2,116,794.00 

4 5 V "Rikonstruksion Shkolla e Mesme" 3,898,405.00  365,181.00 4,263,586.00 

5 6  "Rikonstruksion Rruga St.Trenit" 1,859,404.00  5,365,096.00 7,224,500.00 

6 H "Diga Okshtun' 586,821.00  1,169,975.00 1,756,796.00 

7 H "Diga Okshtun'+Kanale dytesore 1,167,975.00  1,300,000.00 2,467,975.00 

8 M.Sh.p.k. "Rivitalizimi Urban Q.Gose 665,608.00  1,977,854.00 2,643,462.00 

9 B. sh.p.k "Sinjalistika   423,050.00 423,050.00 

10 B sh.p.k "Strehim Social"   432,664.00 432,664.00 

11 Ll. Sh.p.k"Rikonstruksion Rruga Greth Rreth Greth"   1,638,331.00 1,638,331.00 

12 E.S"reabilitim i Kanalit Peqin Kavaje" 1,792,984.00  2,688,164.00 4,481,148.00 

 Totali 22,958,540.00 - 17,671,399.00 40,629,939.00 
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Anekse   

RREGJISTRI I AKTIVEVE TE MARRA NE DOREZIM NGA BASHKIA RROGOZHINE NGA UJITJA DHE KULLIMI NE ZBATIM TE VENDIMIT 

NR.1108 DT.30.12.2018.     

  Pёrshkrimi I aktiveve Kategoria Viti/Muaji 

Norma e 

amortizimit   Kosto 

nr.rendor i 

prones Zona kadastrale 

komponentet e 

prones Vendodhja Permasat Shenime 

Nr. a b c d   1             

1 Stacion pompimi Kryevidh 2 25.05.2018 1           522,142.00  11104 2292 truall + ndertese Kryevidh 32 m2   

2 Stacion pompimi Greth 2 25.05.2018 1        7,456,326.00  11107 3175   Greth 80 m2   

3 Stacion pompimi Greth/1 2 25.05.2018 1           150,224.00  11151 1815   Gose/1 18 m2   

4 Stacion pompimi Ballaj/1 2 25.05.2018 1        4,906,216.00  11105 1083   Ballaj/1 50 m2   

5 Stacion pompimi Ballaj /2 2 25.05.2018 1        1,135,140.00  11106 1083   Ballaj/2 50 m2   

6 Stacion pompimi Harizaj 2 25.05.2018 1      10,100,285.00  11104 2292   Harizaj 32 m2   

7 Stacion pompimi Germenj 2 25.05.2018 1           169,193.00  11135 1704   Germenj 40 m2   

8 Stacion pompimi  Lekaj 2 25.05.2018 1           712,458.00  11134 2399   Lekaj 80 m2   

9 Stacion pompimi  2 25.05.2018 1                          -    11093 2231   Zhabjak 32 m2 ska vlere 

10 Stacion pompimi  2 25.05.2018 1                          -      1522   Domen/1 80 m2 ska vlere 

11 Stacion pompimi  2 25.05.2018 1                          -      1522   Domen/2 40 m2 ska vlere 

12 Stacion pompimi  2 25.05.2018 1                          -      1522   Vile -Bashtove 80 m2 ska vlere 

13 Rezervuare VileBashtove 2 25.05.2018 1           307,298.00  11093 2231 Diga Zashtike 77000 m2   

14 Rezervuare VileBashtove 2 25.05.2018 1        3,989,869.00    3292   Patk 260000 m2   

15 Rezervuare Sharrdushk 2 25.05.2018 1      22,192,168.00    3220   Sharrdushk 573000 m2 j.funksioni 
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16 Rezervuare Sterbeg 2 25.05.2018 1        2,141,709.00    3220   Sterbeg 140000 m2   

17 Rezervuare Domen 2 25.05.2018 1        7,994,866.00    1152   Domen 130000 m2   

18 Kanal kullues kk 1-1 Greth-Spille 2 25.05.2018 1           192,192.00    2292-3175-3601 Kanale kullues Greth - Spille 1950 ml   

19 Kanal kullues kk 1-2 Greth-Spille 2 25.05.2018 1           120,960.00    2292-3175-3601   Greth - Spille 1500 ml   

20 Kanal kullues kk 1-3 Greth-Spille 2 25.05.2018 1           104,365.00    2292-3175-3601   Greth - Spille 1700 ml   

21 Kanal kullues kk 3-1 Greth-Spille 2 25.05.2018 1           401,500.00    2292-3175-3601   Greth - Spille 1100 ml   

22 Kanal kullues kk 3-2 Greth-Spille 2 25.05.2018 1           350,400.00    2292-3175-3601   Greth - Spille 1200 ml   

23 Kanal kullues kk 51 Gose -Shkozet 2 25.05.2018 1        2,154,729.00    1814-2399-1814   Gose -Shkozet 5100 ml   

24 Kanal kullues kk 52 2 25.05.2018 1                          -      1814-2399-1814   Gose - Kalush 400 ml ska vlere 

25 Kanal kullues kk 53 2 25.05.2018 1                          -      1814-2399-1814   Gose 2500 ml ska vlere 

26 Kanal kullues kk 54 2 25.05.2018 1                          -      1814-2399-1814   Gose - Kalush 1400 ml ska vlere 

27 Kanal kullues kk 55 2 25.05.2018 1                          -      1814-2399-1814   Gose  2300 ml ska vlere 

28 Kanal kullues kk 56 2 25.05.2018 1                          -      1814-2399-1814   Gose - Kalush 1800 ml ska vlere 

29 Kanal kullues kk 57 2 25.05.2018 1                          -      1814-2399-1814   Gose  1300 ml ska vlere 

30 Kanal kullues kk 58 2 25.05.2018 1                          -      1814-2399-1814   Gose - Kalush 800 ml ska vlere 

31 Kanal kullues kk 59 2 25.05.2018 1                          -      1814-2399-1814   Gose 1300 ml ska vlere 

32 Kanal kullues kk 52/2 2 25.05.2018 1                          -      1814-2399-1814   Gose - Kalush 625 ml ska vlere 

33 Kanal kullues kk 52/1 2 25.05.2018 1                          -      1814-2399-1814   Gose - Kalush 400 ml ska vlere 

34 Kanal kullues kk 55/2 2 25.05.2018 1                          -      1814-2399-1814   Gose 650 ml ska vlere 
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35 Kanal kullues kk 56/1 2 25.05.2018 1                          -      1814-2399-1814   Gose - Kalush 2800 ml ska vlere 

36 Kanal kullues kk 56/2 Gose - Kalush 2 25.05.2018 1        7,416,396.00    1814-2399-1814   Gose - Kalush 2500 ml ska vlere 

37 Kanal kullues kk 56-1/2 2 25.05.2018 1                          -      1814-2399-1814   Gose 1300 ml   

38 Kanal kullues kk 56-2/1 2 25.05.2018 1                          -      1814-2399-1814   Gose - Kalush 1375 ml ska vlere 

39 Kanal kullues kk  M 1 Shkozet 2 25.05.2018 1        1,218,250.00    2399-3397   Shkozet 2750 ml   

40 Kanal kullues kk  M 1+1 Shkozet 2 25.05.2018 1           609,125.00    2399-3397   Shkozet 1375 ml   

41 Kanal kullues kk  M2  Shkozet 2 25.05.2018 1           354,400.00    2399-3397   Shkozet 800 ml   

42 Kanal kullues kk  M3 Luzi Madh 2 25.05.2018 1           376,550.00    2399-2358   Luzi i Madh 850 ml   

43 Kanal kullues kk  M4 Luzi Madh 2 25.05.2018 1        1,594,800.00    2399-2358   Luzi i Madh 3600 ml   

44 Kanal kullues kk  M5 Luzi Madh 2 25.05.2018 1        1,154,195.00    2399-2358   Luzi i Madh 2600 ml   

45 Kanal kullues Shkumbin 1 Rrog. 2 25.05.2018 1        1,250,865.00    3234   Rrogozhine 1400 ml   

46 Kanal kullues Shkumbin 2 Rrog. 2 25.05.2018 1                          -      3234   Rrogozhine 1925 ml ska vlere 

47 Kanal kullues Shkumbin 3 Rrog. 2 25.05.2018 1                          -      3234   Rrogozhine 2780 ml ska vlere 

48 Kanal kullues kk 1 Rrog. 2 25.05.2018 1                          -      3234   Rrogozhine 1227 m l ska vlere 

49 Kanal kullues kk 2 Rrogozhine 2 25.05.2018 1           874,500.00    3234   Rrogozhine 1000 ml   

50 Kanal kullues  KU 1 2 25.05.2018 1                          -      3450 Kanale Ujites Sinaballaj 400 ml ska vlere 

51 Kanal kullues  KU 2 Sinaballaj 2 25.05.2018 1        2,633,545.00    3450   Sinaballaj 320 ml   

52 Kanal kullues  KU 3 2 25.05.2018 1        1,145,496.00    3450   Sinaballaj 157 ml   

53 Kanal kullues  KU 4 2 25.05.2018 1                          -      3234   Rrogozhine 1579 ml ska vlere 

54 Kanal kullues  KU 4/1 Rrogozhine 2 25.05.2018 1        2,633,545.00    3234   Rrogozhine 350 ml   

55 Kanal kullues  KU 5  Rrogozhine 2 25.05.2018 1        3,108,206.00    3234   Rrogozhine 1500 ml   
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56 Kanal kullues  KU 6 2 25.05.2018 1                          -      1814-2058   Gose - Kalush 1200 ml ska vlere 

57 Kanal kullues  KU 7 2 25.05.2018 1                          -      1814-2058   Gose - Kalush 5700 ml ska vlere 

58 Kanal kullues  KU 7/1 2 25.05.2018 1                          -      1814-2058   Gose - Kalush 344 ml ska vlere 

59 Kanal kullues  KU 7/2 2 25.05.2018 1                          -      1814-2058   Gose - Kalush 950 ml ska vlere 

60 Kanal kullues  KU 7/3 2 25.05.2018 1                          -      1814-2058   Gose - Kalush 920 ml ska vlere 

61 Kanal kullues  KU 7/4 2 25.05.2018 1                          -      1814-2058   Gose - Kalush 462 ml ska vlere 

62 Kanal kullues  KU 7/5 2 25.05.2018 1                          -      1814-2058   Gose - Kalush 830 ml ska vlere 

63 Kanal kullues  KU 7/6 2 25.05.2018 1                          -      1814-2058   Gose - Kalush 473 ml ska vlere 

64 Kanal kullues  KU 7/7 2 25.05.2018 1                          -      1814-2058   Gose - Kalush 178 ml ska vlere 

65 Kanal kullues  KU 8 2 25.05.2018 1                          -      1814-2058   Gose - Kalush 1542 ml ska vlere 

66 Kanal kullues  KU 8/1 2 25.05.2018 1                          -      1814   Gose 191 ml ska vlere 

67 Kanal kullues  KU 9 Gose 2 25.05.2018 1           730,290.00    1814   Gose 4563 ml   

68 Kanal kullues  KU 10 Gose 2 25.05.2018 1        2,633,545.00    1814   Gose 2500 ml   

69 Kanal kullues  KU 11 Gose 2 25.05.2018 1      21,117,569.00    1814   Gose 770 ml   

70 Kanal kullues  KU 12 2 25.05.2018 1                          -      2399/3397/2538   

Shkozet Luzi 

Madh 2985 ml ska vlere 

71 Kanal kullues  KU 13 2 25.05.2018 1                          -      2399/3397/2538   

Shkozet Luzi 

Madh 1257 ml ska vlere 

72 Kanal kullues  KU 13/1 2 25.05.2018 1                          -      2399/3397/2538   

Shkozet Luzi 

Madh 737 ml ska vlere 

73 Kanal kullues  KU 14 Shkozet Luzi M 2 25.05.2018 1                          -      2399/3397/2538   

Shkozet Luzi 

Madh 2000 ml ska vlere 

74 Kanal kullues  KU 15 2 25.05.2018 1                          -      2399/3397/2538   

Shkozet Luzi 

Madh 3036 ml ska vlere 

75 Kanal kull.  KU 15/1 Shkozet Luzi M 2 25.05.2018 1        2,633,545.00    2399/3397/2538   

Shkozet Luzi 

Madh 1450 ml   
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76 Kanal kull.  KU 15/2 Shkozet Luzi M 2 25.05.2018 1      12,286,522.00    2399/3397/2538   

Shkozet Luzi 

Madh 778 ml   

  TOTALI          128,873,384.00              
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INVENTARI MJETEVE KRYESORE   Viti   2020  31.  Dhjetor 2020    

NR.           EMERTIMI LLOG.  GJ.FILLIM   PAKSIME   SHTESA   GJ.NE FUND  

      

                    

5,839,355.00                                  -    
                                     
-    

             
5,839,355.00  

1 

TROTUAR AXHENSI-

RR.LUSHNJES 210 

                    

2,856,950.00      

             

2,856,950.00  

2 
Truall fusha e sportit 

210 

                        

398,000.00      

                  

398,000.00  

3 
Trualle per varreza 

210 

                    

2,584,405.00      
             
2,584,405.00  

  
  

  

                    

1,596,452.00                                  -    

                                     

-    

             

1,596,452.00  

4 
Peme dekorative 

211 

                    

1,476,452.00      

             

1,476,452.00  

5 
Peme dekorative Qender Kryevidh 

211 

                        

120,000.00      

                  

120,000.00  

      

              

416,904,375.00                                  -          15,956,889.00  

       

432,861,264.00  

6 

Banese Sociale Kom. Rom dhe 

Egjiptian Gose 212 

          

8,485,404.00      
             
8,485,404.00  

7 

Ndertim Shkolla e Mesme Ruzhdi 

Qehaj 212 

        

77,968,000.00             7,303,610.00  

          

85,271,610.00  

  Rikonstruksion Banese Sociale     
           8,653,279.00  

             

8,653,279.00  

8 Kopshti Zhabjak 212 

                           

20,265.00      
                     
20,265.00  

9 Banjat e shkolles Zhabjak 212 

                           

55,000.00      

                     

55,000.00  

10 Banjat e shkolles Greth 212 

                           

55,045.00      

                     

55,045.00  

11 Shkolla Fillore Kazie 212 

                           

62,500.00      
                     
62,500.00  

12 Shkolla Sharrdushk 212 

                           

93,750.00      

                     

93,750.00  

13 Shkolla fillore Spanesh 212 

                           

93,750.00      

                     

93,750.00  

14 Kopsht femijesh Spille 212 

                        

125,000.00      

                  

125,000.00  

15 
Banjot e Shk.9-te vjeça 

212 

                        

250,000.00      

                  

250,000.00  

16 Shkolla 8 vjecare  e vjeter Spille 212 

                        

274,825.00      
                  
274,825.00  

17 
Kopsh.Femij.Vile-Basht 

212 

                        

284,727.00      

                  

284,727.00  

18 Nyje sanitare plazhi Spille 212 

                        

321,200.00      

                  

321,200.00  

19 
Rikonstruksion Lulishte 

212 

                        

384,900.00      
                  
384,900.00  

20 Shkolla 9-vjecare Greth(projekt) 212 

                        

397,500.00      

                  

397,500.00  

21 
Magazina   Lekaj 

212 

                        

466,280.00      

                  

466,280.00  

22 Nyje sanitare shkolla Spille 212 

                        

470,244.00      
                  
470,244.00  
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23 
Rikonstruksion Rr.Bishti Zhurit 

212 

                        

475,482.00      
                  
475,482.00  

24 Shkolla Fillore Domen 212 

                        

500,000.00      

                  

500,000.00  

25 Zyrat e Komunes 2 kat(R.usht 212 

                        

535,413.00      

                  

535,413.00  

26 Shkolla 9-vjecare Kazie 212 

                        

535,893.00      
                  
535,893.00  

27 Shkolla nr.1 Greth 212 

                

742,657.00      

                  

742,657.00  

28 
Garazh I Qendres  Shendetesore 

212 

             

989,401.00      

                  

989,401.00  

29 
Qendra Shendetsore Mushnike 

212 

             

1,000,000.00      
             
1,000,000.00  

30 
Qendra Shendetesore Zambishe 

212 

             

1,000,000.00      

             

1,000,000.00  

31 

Ambulanca Shkozet 

212 

             

1,000,000.00      

             

1,000,000.00  

32 SHKOLLA E MESME 212 

                    

1,029,670.00      
             
1,029,670.00  

33 
Q.Shendetesore Gose e Madhe 

212 

          

1,489,803.00      

             

1,489,803.00  

34 RRETHIM VARREZA PUBLIKE 212 

                    

1,499,784.00      

             

1,499,784.00  

35 
Ambulanca Vile-Basht 

212 

          

1,727,196.00      
             
1,727,196.00  

36 
Rikonstruksion Banesa 364 

212 

          

1,758,320.00      

             

1,758,320.00  

37 
Shkoll.9-te vjeçare 

212 

          

1,837,500.00      

             

1,837,500.00  

38 
Qendra Shend.Gose 

212 

          

1,876,958.00      
             
1,876,958.00  

39 
Ndertim Tualetesh ne shkolla 

212 

          

2,057,280.00      

             

2,057,280.00  

40 
Kopshti femij. Gose 

212 

          

2,249,621.00      

             

2,249,621.00  

41 

Ambulanca  Luz I Madh 

212 

             

2,500,000.00      
             
2,500,000.00  

42 RIKONSTR.Q.SHENDETESORE 212 

                    

3,261,120.00      

             

3,261,120.00  

43 
Shkolla.Mesme.Gose 

212 

          

3,301,137.00      
             
3,301,137.00  

44 
Qendra Shendetesore Germej 

212 

             

3,500,000.00      

             

3,500,000.00  

45 
Gjendja Civile Gose 

212 

          

3,500,000.00      

             

3,500,000.00  

46 Shkolla Ballaj 212 

             

3,771,076.00      
             
3,771,076.00  

47 
Rikonstruksion banesa nr.364 

212 

          

3,786,209.00      

             

3,786,209.00  

48 Zyrat e reja te Komunes(Karabina) 212 

             

4,989,455.00      

             

4,989,455.00  

49 
Zyrat Ish.Kom.Gose 

212 

          

5,416,745.00      
             
5,416,745.00  

50 
Shkolla  Mushnike 

212 

          

5,611,218.00      

             

5,611,218.00  

51 
Shkolla 9-te vjeçare 

212 

          

5,622,115.00      

             

5,622,115.00  
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52 PALLATI I KULTURES 212 

                    

6,072,579.00      
             
6,072,579.00  

53 Shkolla Sterbeg 212 

             

8,865,317.00      

             

8,865,317.00  

54 
Shkolla  Okshtun,Qendra Shendetsore 

212 

           

10,000,000.00      

          

10,000,000.00  

55 
Shkolla Sinaballaj 

212 

        

11,380,162.00      
          
11,380,162.00  

56 
Shkolla  Kryevidh 

212 

           

11,765,071.00      

          

11,765,071.00  

57 
Shkoll.9-teGos e Vogel 

212 

        

11,785,008.00      

          

11,785,008.00  

58 
Shkolla  Germej 

212 

           

12,000,000.00      
          
12,000,000.00  

59 

Zyrat e Komunes 

212 

           

12,734,116.00      

          

12,734,116.00  

60 
Fusha e Sportit 

212 

        

13,253,844.00      

          

13,253,844.00  

61 

Shkolla   Luzi I Madh ,shtesa kati I 

dyte  212 

           

16,000,000.00      
          
16,000,000.00  

62 
Shkolla Qmil Gjuzi 

212 

        

17,881,675.00      

          

17,881,675.00  

63 Shkolla Zhabjak 212 

           

17,914,306.00      

          

17,914,306.00  

64 Zyrat e reja te Komunes 212 

           

20,835,389.00      
          
20,835,389.00  

65 KOPESHTI I FEMIJEVE 212 

                 

22,790,511.00      

          

22,790,511.00  

66 
Zyrat e Bashkise Rrogozhine 

212 

        

22,920,408.00      

          

22,920,408.00  

67 
Rikostr.Sh.9-te.vjeç 

212 

        

34,848,142.00      
          
34,848,142.00  

  
Rregullime 

212 

          

8,485,404.00      

             

8,485,404.00  

      

         

1,006,701,064.00                                  -       438,869,522.00  

   

1,437,109,586.00  

68 

Rikonstruksion sheshi Fshati Luzi i 

Madh 213 

                 

17,070,489.00             2,408,000.00  
          
19,478,489.00  

69 

Reabilitimi i Kanaleve sekond. Peqin-

Kavaje 213 

                 

51,802,593.00      

          

51,802,593.00  

70 

Reabilitimi i Kanaleve sekond. Peqin-

Kavaje 213 

                 

16,287,553.00      
          
16,287,553.00  

71 

Rivitalizimi Urban i Qendres se 

Qyt.Rrogozhine 213 

              

126,846,479.00      

       

126,846,479.00  

72 
Rikonstr.Rruga Lekaj +Rr.Varrezave 

213 

                    

9,517,864.00             1,000,000.00  

          

10,517,864.00  

73 
Rivitalizimi Urban i Qendres Gose 

213 

                 

26,636,168.00          12,920,913.00  
          
39,557,081.00  

74 
Ndert.i Rrjetit brend.ujesj.Faza e II 

213 

                 

62,088,254.00      

          

62,088,254.00  

75 

Mbikq.punim.Rrjetit brend.ujesj.Faza 

e II 213 

                        

434,700.00      

                  

434,700.00  

76 
Ndert.i Rrjetit brend.ujesj.Faza e III 

213 

                 

49,535,704.00       147,173,746.00  
       
196,709,450.00  

77 

Mbikq.punim.Rrjetit brend.ujesj.Faza 

e III 213 

                        

629,954.00             1,322,551.00  

             

1,952,505.00  

78 
Reabilitim i Diges Okshtun 

213 

                 

20,000,000.00          26,000,000.00  

          

46,000,000.00  
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79 
Rikonstr.i Rrugeve te Brend. Faza e II 

213 

                    

1,949,049.00      
             
1,949,049.00  

  Rikonstr.Rruga Greth - Rreth Greth             35,966,620.00  

          

35,966,620.00  

  

Rikonstruksion Rruga St.Trenit 

Rrogozhine   
  

     107,283,552.00  

       

107,283,552.00  

  

Reabilitim i Kanaleve Kulluese Faza 

III   
  

        96,093,140.00  
          
96,093,140.00  

  

Mbikqyrje punime Rikonstr.Rruga 

Lekaj +Rr.Varrezave   
  

  

             

240,000.00  

                  

240,000.00  

80 
makineri e paisje 

213 

                           

74,063.00      

                     

74,063.00  

81 
Pus uji Shkolla 9-vjecare L.I Madh 

213 

                        

115,400.00      
                  
115,400.00  

82 
Sistemim  Rruge Parcele 

213 

                        

120,840.00      

                  

120,840.00  

83 
Proj shkolles G.Vogel 

213 

                        

266,986.00      

                  

266,986.00  

84 

Depo Ujesjellesi Okshtun 

213 

                        

298,480.00      

                  

298,480.00  

85 
Rruga Ura e Grethit-Patk milot 

213 

                        

306,500.00      

                  

306,500.00  

86 
Ujsjellsi I ri Spanesh 

213 

                        

350,000.00      
                  
350,000.00  

87 PASTRIM SISTEMIM PERROI 213 

                        

356,364.00      

                  

356,364.00  

88 

Linje ujesjellsi stacioni pompave-

Kryevidh 213 

                        

366,000.00      

                  

366,000.00  

89 
Riparim Kanali Kullues 

213 

                        

384,536.00      
                  
384,536.00  

90 
Sistemime Kanalizimesh 

213 

                        

451,440.00      

                  

451,440.00  

91 
Ndertim Ura e Hakeve 

213 

                        

453,834.00      

                  

453,834.00  

92 
Rruga Mushnike 

213 

                        

470,130.00      
                  
470,130.00  

93 
Ure  Shkozet 

213 

                        

492,160.00      

                  

492,160.00  

94 
Gjelberim 

213 

                        

564,096.00      

                  

564,096.00  

95 
Trotuar Rruga dy Cezmet 

213 

                        

639,975.00      
                  
639,975.00  

96 
Proj Rruga Gose e vogel 

213 

                        

757,000.00      

                  

757,000.00  

97 
Riparim Dyersh  

213 

                        

780,000.00      

                  

780,000.00  

98 
Lulishte Qender-Ura e mekeve 

213 

                        

790,922.00      
                  
790,922.00  

99 
Rruga e lagjes Shalje 

213 

                        

829,734.00      

                  

829,734.00  

100 
Pastrim I Perroit te Hazizit 

213 

                        

999,312.00      

                  

999,312.00  

101 
Rruga Shkolla Vjeter - Luz I Madh 

213 

                    

1,100,000.00      
             
1,100,000.00  

102 
Rruga Sinaballaj Hasdushk 

213 

                    

1,449,528.00      

             

1,449,528.00  

103 
Kan.Ujra te Zeza Gose 

213 

                    

1,454,822.00      

             

1,454,822.00  
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104 
Rruga Gose e Madhe 

213 

                    

1,561,880.00      
             
1,561,880.00  

105 
Rruga Kerçukaj 

213 

                    

1,735,526.00      

             

1,735,526.00  

106 
Kan.Ujra te Zeza Basht 

213 

                    

1,739,950.00      

             

1,739,950.00  

107 
Rruga Qender Ura e Mekeve 

213 

                    

1,950,000.00      
             
1,950,000.00  

108 
Rruga Qafa e Beqirit-Spanesh  

213 

                    

1,990,545.00      

             

1,990,545.00  

109 
Trotuari Gose 

213 

                    

2,335,515.00      

             

2,335,515.00  

110 
Rruga Lekaj 

213 

                    

2,701,270.00      
             
2,701,270.00  

111 
Rruga Spille 1 

213 

                    

2,775,000.00      

             

2,775,000.00  

112 
Ujsjellsi Vile-Bashtov 

213 

                    

3,044,000.00      

             

3,044,000.00  

113 
Rruga Qendres Gose 

213 

                    

4,877,861.00      
             
4,877,861.00  

114 
Rruga Harizaj 

213 

                    

3,643,800.00      

             

3,643,800.00  

115 
Ujesjellesi  Luz i Madh 

213 

                    

4,000,000.00      

             

4,000,000.00  

116 RRUGA LAGJIA KODER 213 

                    

4,371,649.00      
             
4,371,649.00  

117 RRUGA MBI STAC.TRENIT 213 

                    

4,457,760.00      

             

4,457,760.00  

118 
Kanalizime shkolla e mesme 

213 

                    

4,822,818.00      

             

4,822,818.00  

119 
Rruga Germej Zanbishe 

213 

                    

5,000,000.00      
             
5,000,000.00  

120 
Rruga Greth Mesem  -Spille 

213 

                    

6,706,617.00      

             

6,706,617.00  

121 
Rruga Rrogozhine Hemenraje 

213 

                    

7,551,217.00      

             

7,551,217.00  

122 
Trotuar Burgu - Bashkia 

213 

                    

7,717,786.00      
             
7,717,786.00  

123 
Rruga Ballaj-Lagje Çame 

213 

                    

8,912,610.00      

             

8,912,610.00  

124 

RIKONSTR.RRUGA E 

VARREZAVE 213 

                    

9,145,800.00      
             
9,145,800.00  

125 

Rruga Greth madh+lagje Pezaj 

Sterbeg 213 

                    

9,538,129.00      

             

9,538,129.00  

126 
Rruga Germej Mushnike 

213 

                 

10,000,000.00      

          

10,000,000.00  

127 
Rruga qender fshati Zhabjak 

213 

                 

10,653,024.00      
          
10,653,024.00  

128 
Rruga  Sinaballaj Thartor  Demarkaj 

213 

                 

10,887,790.00      

          

10,887,790.00  

129 

RRUGA AXHENSI RRUGA 

LUSHNJES 213 

                 

11,236,045.00      

          

11,236,045.00  

130 
Rruga ura e Çorumit-Ura Çobanit 

213 

                 

11,431,270.00      
          
11,431,270.00  

131 
Rruga Luz I Madh Shkozet  

213 

                 

11,600,000.00      

          

11,600,000.00  

132 
Rruga Ballaj-Lagje Ostrec 

213 

                 

14,207,564.00      

          

14,207,564.00  
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133 RRUGA QENDER-URA E SHABES 213 

                 

14,500,900.00      
          
14,500,900.00  

134 
Rruga Pjeç-Kryevidh 

213 

                 

15,677,846.00      

          

15,677,846.00  

135 RRUGA QENDER ST.TRENIT 213 

                 

17,034,572.00      

          

17,034,572.00  

136 
Rruga Germej Okshtun 

213 

                 

20,000,000.00      
          
20,000,000.00  

137 
Rruge Luz I Madh Lekaj 

213 

                 

23,200,000.00      

          

23,200,000.00  

138 
Rruga Kryeluzaj Germej 

213 

                 

23,725,051.00      

          

23,725,051.00  

139 

Rruga Shkolla 9 vjeçare-Kryevidh 

Qender 213 

                 

23,816,626.00      
          
23,816,626.00  

140 
Rruga e Xhamise Faza e I 

213 

                 

27,259,765.00      

          

27,259,765.00  

141 
Rruga Fshatit Sterbeg 

213 

                 

27,756,948.00      

          

27,756,948.00  

142 
Rruga Kalush 

213 

                 

31,764,470.00      
          
31,764,470.00  

143 
Rruga Gose-Bashtov 

213 

                 

35,025,112.00      

          

35,025,112.00  

  
Rregullime brenda Aktiveve 

213 

                 

35,219,935.00      

          

35,219,935.00  

  
Sistemime.te tjera 

213 

                    

5,580,100.00      
             
5,580,100.00  

144 Stacion pompimi Kryevidh 213 

                

522,142.00      

                  

522,142.00  

145 Stacion pompimi Greth 213 

             

7,456,326.00      

             

7,456,326.00  

146 Stacion pompimi Greth/1 213 

                

150,224.00      
                  
150,224.00  

147 Stacion pompimi Ballaj/1 213 

             

4,906,216.00      

             

4,906,216.00  

148 Stacion pompimi Ballaj /2 213 

             

1,135,140.00      

             

1,135,140.00  

149 Stacion pompimi Harizaj 213 

           

10,100,285.00      
          
10,100,285.00  

150 Stacion pompimi Germenj 213 

                

169,193.00      

                  

169,193.00  

151 Stacion pompimi  Lekaj 213 

                

712,458.00      
                  
712,458.00  

152 Rezervuare VileBashtove 213 

                

307,298.00      

                  

307,298.00  

153 Rezervuare VileBashtove 213 

             

3,989,869.00      

             

3,989,869.00  

154 Rezervuare Sharrdushk 213 

           

22,192,168.00      
          
22,192,168.00  

155 Rezervuare Sterbeg 213 

             

2,141,709.00      

             

2,141,709.00  

156 Rezervuare Domen 213 

             

7,994,866.00      

             

7,994,866.00  

157 Kanal kullues kk 1-1 Greth-Spille 213 

                

192,192.00      
                  
192,192.00  

158 Kanal kullues kk 1-2 Greth-Spille 213 

                

120,960.00      

                  

120,960.00  

159 Kanal kullues kk 1-3 Greth-Spille 213 

                

104,365.00      

                  

104,365.00  
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160 Kanal kullues kk 3-1 Greth-Spille 213 

                

401,500.00      
                  
401,500.00  

161 Kanal kullues kk 3-2 Greth-Spille 213 

                

350,400.00      

                  

350,400.00  

162 Kanal kullues kk 51 Gose -Shkozet 213 

             

2,154,729.00      

             

2,154,729.00  

163 Kanal kullues kk 56/2 Gose - Kalush 213 

             

7,416,396.00      
             
7,416,396.00  

164 Kanal kullues kk  M 1 Shkozet 213 

             

1,218,250.00      

             

1,218,250.00  

165 Kanal kullues kk  M 1+1 Shkozet 213 

                

609,125.00      

                  

609,125.00  

166 Kanal kullues kk  M2  Shkozet 213 

                

354,400.00      
                  
354,400.00  

167 Kanal kullues kk  M3 Luzi Madh 213 

                

376,550.00      

                  

376,550.00  

168 Kanal kullues kk  M4 Luzi Madh 213 

             

1,594,800.00      

             

1,594,800.00  

169 Kanal kullues kk  M5 Luzi Madh 213 

             

1,154,195.00      
             
1,154,195.00  

170 Kanal kullues Shkumbin 1 Rrog. 213 

             

1,250,865.00      

             

1,250,865.00  

171 Kanal kullues kk 2 Rrogozhine 213 

                

874,500.00      

                  

874,500.00  

172 Kanal kullues  KU 2 Sinaballaj 213 

             

2,633,545.00      
             
2,633,545.00  

173 Kanal kullues  KU 3 Sinaballaj 213 

             

1,145,496.00      

             

1,145,496.00  

174 Kanal kullues  KU 4/1 Rrogozhine 213 

             

2,633,545.00      

             

2,633,545.00  

175 Kanal kullues  KU 5  Rrogozhine 213 

             

3,108,206.00      
             
3,108,206.00  

176 Kanal kullues  KU 9 Gose 213 

                

730,290.00      

                  

730,290.00  

177 Kanal kullues  KU 10 Gose 213 

             

2,633,545.00      

             

2,633,545.00  

178 Kanal kullues  KU 11 Gose 213 

           

21,117,569.00      
          
21,117,569.00  

179 Kanal kull.  KU 15/1 Shkozet Luzi M 213 

             

2,633,545.00      

             

2,633,545.00  

180 Kanal kull.  KU 15/2 Shkozet Luzi M 213 

           

12,286,522.00      
          
12,286,522.00  

  Rrjeti ndric.dhe Sinjalistika  213          8,461,000.00  

             

8,461,000.00  

      

                 

13,144,869.00                                  -    

                                     

-    

          

13,144,869.00  

181 
Dyer per shk.Mesme 

214 

                        

394,589.00      
                  
394,589.00  

182 
Kosha Plehrash 

214 

                    

1,128,720.00      

             

1,128,720.00  

183 
Makine Korrse Bari 

214 

                        

360,000.00      

                  

360,000.00  

184 
makineri e paisje 

214 

                        

902,656.00      
                  
902,656.00  

185 
Makineri e paisje 

214 

                    

2,830,446.00      

             

2,830,446.00  

186 
Ndriçim Gose Qender 

214 

                        

390,308.00      

                  

390,308.00  
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187 NDRICIMI I QYTETIT 214 

                    

1,000,000.00      
             
1,000,000.00  

188 
Sinjalistika e Qytetit 

214 

                    

1,908,150.00      

             

1,908,150.00  

189 
Soba zjarri per shkollat 

214 

                    

4,230,000.00      

             

4,230,000.00  

190 
Prese  Hdraulike  2019 donacion 

  

                        

360,000.00      
                  
360,000.00  

      

                 

34,596,264.40                                  -    

                                     

-    

          

34,596,264.40  

191 

Makine Zjarrfikse IVEKO HAGIRAS 

1991   

                    

4,800,000.00      

             

4,800,000.00  

192 

Kamjon Benz MERCEDES 

ËDB9521411K359120   

                    

1,080,000.00      
             
1,080,000.00  

193 

Auto Portredeve 

ËDB9026221R746693   

                    

4,200,000.00      

             

4,200,000.00  

194 Fadrome  0964059   

                    

4,200,000.00      

             

4,200,000.00  

195 Rimorkio 1474   

                    

1,800,000.00      
             
1,800,000.00  

196 

Autovetur Fuoristrad 

SSANGYONG,tip RJA 215 

                    

2,080,000.00      

             

2,080,000.00  

197 
Autovetura Benc AA 996 AD 

215 

                    

2,964,000.00      

             

2,964,000.00  

198 
Autovetura Benc KJ 6255 A  

215 

                        

580,000.00      
                  
580,000.00  

199 
Furgon(8+1) tip ford tranzit 

215 

                    

1,287,600.00      

             

1,287,600.00  

200 
mjete trasporti 

215 

                    

2,549,468.00      

             

2,549,468.00  

201 
Furnizim me mjet te rende Eskavator 

215 

                    

9,055,196.40      
             
9,055,196.40  

      

                 

34,021,333.00                                  -    

                                     

-    

          

34,021,333.00  

202 
Inventar  Ekonomik 

218 

                    

2,834,798.30      

             

2,834,798.30  

203 
Paisje teknike Kondicionere 

218 

                        

637,200.00      
                  
637,200.00  

204 Fikse zjarri Pluhur ABC 9kg 218 

                        

156,000.00      

                  

156,000.00  

205 Fikse zjarri Pluhur ABC 12kg 218 

                        

117,000.00      
                  
117,000.00  

206 Fikse zjarri Shkume 9kg 218 

                        

126,000.00      

                  

126,000.00  

207 Fikse zjarri COD 51kg 218 

                        

168,000.00      

                  

168,000.00  

208 Bombul  OKSIGJENI 218 

                        

232,999.00      
                  
232,999.00  

209 Moket 4 x4 218 

                           

16,800.00      

                     

16,800.00  

210 fshese me korent 218 

                           

15,600.00      

                     

15,600.00  

211 televizor LED 42 polsh 218 

                           

50,700.00      
                     
50,700.00  

212  Krevate druri + Aksesore 218 

                        

240,000.00      

                  

240,000.00  

213 Kontrabufe  + Aksesore 218 

                           

24,000.00      

                     

24,000.00  
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214 Dollap  Rrobash 218 

                           

21,600.00      
                     
21,600.00  

215 Sobe   Gatimime 2 vatra  per Femijet 218 

                           

60,000.00      

                     

60,000.00  

216 
Inventar Ekonomik 

218 

                 

11,728,336.00      

          

11,728,336.00  

217 
Inventari  Ekonomik 

218 

                    

1,898,895.70      
             
1,898,895.70  

218 
Inventari ekonomik 

218 

                    

4,225,590.00      

             

4,225,590.00  

219 
Inventari ekonomik 

218 

                    

7,360,092.00      

             

7,360,092.00  

220 
paisje te ndryshme 

218 

                        

993,739.00      
                  
993,739.00  

221 
Paisje  Informatike 

218 

                        

238,307.00      

                  

238,307.00  

222 
Paisje kompjuterike 

218 

                    

2,875,676.00      

             

2,875,676.00  

223 
Inventar  Ekonomik  2018 donacion 

218 

                    

8,908,544.00      
             
8,908,544.00  

224 

Inventar  Ekonomik  2018 gjetje nga 

inventari 218 

                    

1,099,181.00      

             

1,099,181.00  

      

                 

18,249,992.00                                  -             1,500,000.00  

          

19,749,992.00  

234 

STUD.PROJ. I RRJETIT TE 

BREND.UJESJELL. 230 

          

2,200,000.00             1,000,000.00  
             
3,200,000.00  

235 Studim Projektim Rruge  dhe   Sheshe 230 

        

16,049,992.00    

             

500,000.00  

          

16,549,992.00  

              

      

         

1,531,053,704.40                                  -       456,326,411.00  
   
1,978,919,115.40  

 

Anekset e drejtimit të auditimit nr. 2.3.1 

Tabela anekse nr. 1 

“Përzgjedhja e praktikave për kryerjen e testeve analitike (Kampionimi)” 
Niveli i 

Dëmit 

Numri i 

perfituesve 

(Popullata) 

Dosje të 

audituara 

(Kampionimi) 

Mbulimi me 

auditim 

% 

DS1 85 18 21 

DS2 78 25 32 

DS3 187 59 32 

Totali 350 102 29 

 

Nga grupi i auditimit, referuar të dhënave të mësipërme, me qëllim dhënien e një konkluzioni 

përfaqësues për gjithë popullatën, si dhe bazuar në gjykimin profesional, u testua numri i dosjeve 

të mësipërme bazuar në këto kritere risku: 

- Kryerje e testeve analitike, mbi dosjet e objekteve për tre nivelet e dëmtimit, duke u fokusuar 

më shumë në nivelin e dëmtimit DS3, i cili ka vlerën më të lartë të kompensimit; 

- Kryerje e testeve analitike, mbi dosjet e objekteve të cilat rezultojnë/vlerësuar me sipërfaqe 

afër kufijve ndarës (nën dhe mbi 100 m2) të masës së shpërblimit për tre nivelet, fokusuar më 

shumë të niveli i dëmtimit DS3; 
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- Kryerje e testeve analitike të dosjeve të vlerësuara me pikët më të larta, sipas sistemit të 

pikëzimit; 

 

Tabela anekse nr. 2 “Lista e praktikave të audituara” 
Nr. Përfituesi Nr. Aplikimi 

(në sistem) 

Niveli dëmit 

1 TM 41242 DS1 

2 MB 32501 DS1 

3 SD 27753 DS1 

4 RSH 26525 DS1 

5 ZM 52755 DS2 

6 ST 47846 DS2 

7 AD 29389 DS2 

8 ND 24465 DS3 

9 CT 37254 DS2 

10 FO 16219 DS2 

11 SM 32543 DS3 

12 RTH 16006 DS3 

13 TH 16511 DS3 

14 QN 52739 DS3 

15 AK 48262 DS2 

16 TS 49815 DS3 

17 BSS 6232 DS3 

18 AD 29677 DS2 

19 FH 22052 DS2 

20 AM 53760 DS2 

21 QR 14790 DS3 

22 BD 36206 DS2 

23 RV 44305 DS3 

24 DB 48747 DS1 

25 IM 26222 DS2 

26 AC 47828 DS2 

27 AXH 37103 DS2 

28 DT 34872 DS2 

29 PT 29448 DS2 

30 MXh 7609 DS2 

31 HH 26813 DS2 

32 ZH 16787 DS3 

33 AB 21050 DS3 

34 SD 28443 DS3 

35 PL 16084 DS3 

36 AB 49263 DS3 

37 VSH 23545 DS3 

38 AM 53760 DS2 

39 AGJ 24874 DS3 

40 MK 23947 DS3 

41 SGJ 32902 DS3 

42 XhGj 32696 DS3 

43 P Xh 18066 DS3 

44 A Ç 17653 DS3 

45 A M 29171 DS3 

46 AS 45120 DS1 

47 NH 41737 DS1 

48 LM 24053 DS1 

49 MM 8346 DS1 

50 SHC 34996 DS1 

51 GXH 20199 DS1 

52 BT 43813 DS1 

53 GS 22154 DS1 

54 HS 39775 DS1 

55 XHB 20009 DS1 

56 SD 19702 DS3 
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57 BB 9750 DS3 

58 AT 36940 DS3 

59 QT 17167 DS3 

60 SS 26068 DS1 

61 AB 43275 DS3 

62 ZA 39732 DS3 

63 SHM 55518 DS3 

64 BD 40300 DS3 

65 VD 48362 DS3 

66 FL 15246 DS3 

67 MP 52149 DS3 

68 NU 26911 DS3 

69 SL 19488 DS3 

70 HP 36053 DS3 

71 RU 44666 DS1 

72 ZK 29525 DS2 

73 BTH 21216 DS2 

74 SP 45036 DS2 

75 HM 21962 DS2 

76 NG 21390 DS3 

77 FL 17080 DS3 

78 FLL 6038 DS3 

79 CLL 6088 DS3 

80 LD 22905 DS3 

81 LH 21964 DS3 

82 TT 29112 DS3 

83 MT 45337 DS3 

84 ZHU 8143 DS2 

85 MK 16793 DS2 

86 NC 19167 DS3 

87 HH 36312 DS3 

88 MD 37033 DS3 

89 BK 10562 DS3 

90 SP 53468 DS3 

91 NS 21297 DS3 

92 JC 50176 DS3 

93 AM 53764 DS3 

94 BSH 7417 DS3 

95 MB 32735 DS1 

96 XHK 32854 DS3 

97 SHM 16045 DS3 

98 HK 36730 DS3 

99 ND 21172 DS2 

100 SM 51729 DS3 

101 AP 53515 DS3 

102 EL 53515 DS3 

 

 

Konkluzion:  

1. Nga 102 praktikat e audituara vetëm në 25 raste, ose në 24.5 % të tyre, për të vërtetuar 

pronësinë mbi objektin, ishin paraqitur dokumente pronësie; 

2. Nga 59 praktika me nivel dëmi DS3, vetëm 2 prej tyre kishin Akt ekspertizë nga Instituti i 

Ndërtimit; 

3. Nga 102 praktika të audituara në 28 raste, ose në 27.4 % të tyre, janë evidentuar diferenca në 

cilësimin e sipërfaqeve të objekteve, të cilësuara në Kontratën e masës së përfititmit dhe 

sipërfaqeve të cilësuara në Aktkostatime, Dokumente pronësie, apo deklarimi i tyre, nga 

ASHK. 
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4. Nga 102 praktika të audituara në 29 raste, ose në 28.4 % të tyre, nga inspektorët e verifikimit 

të dëmeve në terren, nuk është specifikuar në aktet e mbajtura sipërfaqe e objektit, gjë e cila 

ka shërbyer si kriter për vendosjen e masës së përfitimit, referuar pragjeve nën dhe mbi 100 

m2. 
 

Për sa më sipër paraqitet ky Raport Auditimi. 

 

GRUPI I AUDITIMIT 

 

1. M.B Përgjegjësi i Grupit të Auditimit 

2. B.Z, Anëtare 

3. E.M, Anëtare 

 

DREJTORI I DEPARTAMENTIT 

      

                              B.D 
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