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I. PËRMBLEDHJE EKZEKUTIVE 

 

1.Përshkrim i shkurtër i Projektit të Auditimit 

Në zbatim të Programit të Auditimit nr. 801/1, datë 02.09.2022 i ndryshuar, miratuar nga 

Kryetari i KLSh, nga data 06.09.2022 deri në datën 30.09.2022, në institucionin Bashkia 

Libohovë u krye në teren auditimi “Financiar”.  

Auditimi mbuloi periudhën nga data 01.01.2021 deri më datën 31.12.2021 dhe u shtri mbi 

çështjet kryesore të veprimtarisë së institucionit si: menaxhimi financiar dhe kontrolli i 

brendshëm, planifikimi dhe zbatimi i buxhetit, vlerësimi i pasqyrave financiare, zbatimi i 

rekomandimeve të lëna në auditimin e mëparshëm. 

Për përfitimin e rezultateve të auditimit, grupi i auditimit u mbështet mbi dy elementë: në 

sistemin e kontrollit të brendshëm dhe në  punën konkrete mbi evidencat e auditimit, por  

kryesisht mbi këtë të fundit. Audituesit janë kujdesur që evidencat me të cilat kanë punuar për 

të argumentuar rezultatet e auditimit, të plotësonin tre cilësi: të ishin të përshtatshme (të kishin 

lidhje me çështjen që auditohej), të besueshme (burimi nga vjen evidenca të ketë besueshmëri) 

dhe të mjaftueshme (sasia e evidencës të jetë e mjaftueshme për arritjen e konkluzioneve të 

auditimit). Në përfundim të punës audituse në terren, nga grupi i auditimit janë mbajtur dhe 

protokolluar në subjekt 5 akt konstatimi.  

 

 

2.Përshkrim i gjetjeve kryesore dhe rekomandimeve 

 

 

NR. 

 

Përmbledhje e gjetjes 

Referenca 

me 

raportin 

përfundi

mtar 

 

Rëndësia 

 

Rekomandimi 

 Gjetje nga auditimi: Punonjësit në përgjithësi nuk kanë 
njohuri të mjaftueshme mbi ligjin për menaxhimin financiar 

dhe kontrollin dhe për pasojë, drejtuesit nuk kanë bërë siç 

duhet vlerësimin e efektivitetit të sistemit të menaxhimit 
financiar dhe kontrollit. GMS, nuk ka miratuar plane 

zhvillimi strategjike me afat jo më pak se 5 vjet. Njësia nuk 

ka hartuar strategjinë e riskut. Nuk janë miratuar gjurmët e 
auditimit,  nuk është çelur regjistër për menaxhimin e 

riskut. Njësia nuk ka përgatitur rregullore për shërbimin IT, 

dhe nuk ka sistem rezervë për ruajtjen e të dhënave të 

menaxhimit financiar IT (back-up) për njësinë. Njësia nuk 
ka bërë vlerësimin vjetor të rezultateve të punës për 

punonjësit që gëzojnë statusin e nëpunësit civil. Veprime 

këto jo në përputhje me Ligjin nr.10296, datë 8.7.2010, i 
ndryshuar, “Për menaxhimin financiar dhe kontrollin”, neni 

4 pika 16, dhe 19, Ligjin nr. 68/2017 ”Për financat e 

vetëqeverisjes vendore”, neni 32, Ligji nr. 152/2013, “Për 
nëpunësin civil” neni 62, VKM nr. 109, datë 26.02.2014, 

“Për vlerësimin e rezultateve në punë për nëpunësin civil”, 

Kreu I, pika 3, dhe Kreu IV, pika 11, Udhëzimit nr. 28, datë 

15.12.2011, shtojca nr.2, i “Njesisë Qëndrore të 
Harmonizimit të Menaxhimit Financiar dhe Kontrollit”. 

(Më hollësisht trajtuar në pikën 1 faqe 7-13 të 

projektraportit të auditimit). 

 

13-19 E lartë Rekomandim: Kryetari i 
Bashkisë Libohovë të marrë 

masat e duhura për njohjen 

nga stafi  kuadrin ligjor në 
fuqi për MFK, për hartimin 

dhe miratimin e një strategjie 

të risqeve, hartimin e 
regjistrit të riskut, me qëllim 

menaxhimin e riskut, ku të 

bëhet identifikimi, analiza 

dhe kontrolli i risqeve që 
mund të kenë impakt negativ 

në arritjen e objektivave të 

institucionit. Të hartohet 
gjurma e auditit për të gjitha 

proceset që lidhen me 

zbatimin e buxhetit dhe 
aktivitetit të Bashkisë. Të 

hartohen programe të 

trajnimeve për ngritjen 

profesionale të stafit, me 
qëllim mbarëvajtjen sa më të 

mirë të njësisë për arritjen e 

objektivave. 
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 Gjetje nga auditimi: Nga verifikimi i evidencave analitike 

të llogarive të aktiveve afatgjata,  u konstatohet se në llog. 
210 “Toka, troje, terene”, rezulton aktiv me emërtim “Vlerë 

tjetër” në shumën 5,645,745 lekë, në llog. 212 “Ndërtime e 

konstruksione”,  rezulton aktiv me emërtim “Vlerë tjetër” 
në shumën 4,687,737 lekë, në llog. 213  “Rrugë, rrjete dhe 

vepra ujore, rezulton aktiv me emërtim “Vlerë tjetër” në 

shumën 8,296,835 lekë, si dhe në llog. 214 “Instalime 
teknike, pajisje, instrumente dhe vegla  pune”, rezulton 

aktiv me emërtim “Vlerë tjetër” në shumën 742,167 lekë. 

Vlerat e mësipërme janë përfshirë në llogaritë përkatëse pa 

dhënë shpjegime se çfarë përfaqësojnë, si dhe nuk 
disponohet  dokumentacion kontabël mbi origjinën e tyre. 

Referuar procesit të inventarizimit të kryer për vitin 2021, 

komisioni i verifikimit është shprehur se këto tre aktive nuk 
gjenden pasi nuk ka dokumentacion kontabël në pasqyrat 

financiare të Bashkisë Libohovë, të cilat paraqiten në 

shumën totale 19,372,484 lekë për të cilat mungojnë të 
dhënat e rregjistrimit të ngjarjeve ekonomike. Veprime këto 

jo në përputhje me Ligjin nr. 25/2018, datë 10.05.2018, 

“Për kontabilitetin dhe pasqyrat financiare”, kreu II, neni 6, 

7 (Më hollësisht trajtuar në pikën 3 faqe 28-48 të 
projektraportit të auditimit). 

 

34-54 E lartë Rekomandim: Nëpunësi 

zbatues të marrë masa për 
identifikimin e aktiveve që 

përfaqësojnë shumat e 

rregjistruara në kontabilitet 
me  emërtimin “Vlerë tjetër”, 

dhe kjo vlerë të shtohet në 

vlerën e aktivit përkatës, në 
mënyrë që llogaritë përkatëse 

të pasqyrave financiare të 

jenë të mbështetura me 

dokumentacion të qartë 
vërtetues. 

 Gjetje nga auditimi: Llog.210 “Toka, troje, terrene” nuk 

paraqet gjendjen reale sepse nuk janë hedhur në kartelat e 
kontabilitetit asnjë prej vlerave të  trojeve nën objekt, si 

trualli i godinës së bashkisë, trojet e ndërtesave të 

shkollave, kopshteve e çerdhe, shtëpisë së kulturës, të 
zyrave në NjA, etj. 

- Llog.211 “Pyje, Kullota, Plantacione” e cila është në 

vlerën 0 lekë, nuk paraqet gjendjen reale pasi në këtë 
llogari nuk pasqyrohet vlera e 12,140 hektarë, e cila 

përfaqëson sipërfaqe të pyjeve dhe kullotave të përfituara 

nga kjo bashki sipas VKM nr. 433 datë 08.06.2016.”Për 

transferimin në pronësi të bashkive të pyjeve dhe të 
kullotave publike, sipas listave inventarit dhe aktualisht në 

administrim të Ministrisë së Mjedisit e të ish komunave/ 

bashkive”,  i ndryshuar, pika 29, shtojca me nr.27, e cila 
përmban, listën e inventarit të pyjeve dhe kullotave që 

transferohen në pronësi të Bashkisë Libohovë, me numrin 

rendor 1 (një) deri 215 (dyqind e pesëmbëdhjetë). 

Gjithashtu në këtë llogari nuk është pasqyruar sipërfaqja 
prej 1,678 hektarë, e cila i ka kaluar bashkisë me VKM nr. 

666, datë 21.05.2008 dhe VKM nr. 750, datë 28.05.2008 

“Për miratimin e listës përfundimtare të pronave, pyje dhe 
kullota, që do të transferohen në pronësi të qeverisje 

vendore, Komuna Qendër Libohovë, të Qarkut të 

Gjirokastrës”. 
-Llog.212 “Ndërtime e Konstruksione” ka vlerën 

268,387,859 lekë, por kjo llogari nuk paraqet gjendjen 

reale të pasurisë së njësisë vendore, sepse për një pjesë e 

objekteve të mbartura nga ish komunat nuk disponohet 
dokument pronësie. 

34-54 E lartë Rekomandim: Kryetari i 

Bashkisë Libohovë të ngrejë 
grup pune me specialist të 

fushës për inventarizimin dhe 

vlerësimin e aktiveve të 
llogarisë 210, 211, 212 dhe 

213 të administruara nga 

Bashkia Libohovë, si dhe të 
kryhet saktësimi i të dhënave 

në teren për këto prona 

(vendndodhja, sipërfaqja, 

statusi etj.). Në vijim të kryhet 
regjistrimi i tyre në Agjencinë 

Shtetërore të Kadastrës. Në 

vijim të kryhen veprimet 
kontabël për përfshirjen e të 

gjitha këtyre aktiveve në 

llogaritë përkatëse të 

pasqyrave financiare. 
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- Llog.213 “Rrugë, rrjete, vepra ujore”, nuk paraqet vlerën 

reale pasi nuk është vlerësuar dhe evidentuar në këtë 
llogari vlera e rrugës prej 29 kilometra e përbërë nga 15 

km “Kthesë Libohovë-Selcke”, dhe 14 km rruga “Polican-

Nivan”, kaluar në pronësi të Bashkisë Libohovë me VKM 
nr. 915, datë 11.11.2015 “Për transferimin në pronësi, nga 

Këshilllat e Qarqeve te Bashkitë, të rrjetit të rrugëve rurale 

dhe aseteve të luajtshme e të paluajtshme të ndërmarrjeve 
të mirëmbajtjes së këtyre rrugëve”, pika 9, tabela 1, faqe 3 

 

 Gjetje nga auditimi:  Bashkia Libohovë në datën 

31.12.2021 ka një vlerë të detyrimeve të prapambetura 
prej 17,361,662 lekë, por në MFE ka raportuar si detyrime 

të prapambetura vetëm vlerën 5,698,722 lekë, duke mos 

përfshirë në këtë raportim detyrimet e prapambetura për 

zbatimin e vendimeve gjyqësore të cilat kanë vlerën 
16,852,000 lekë. Veprimet e mësipërme janë në 

kundërshtim me udhëzimin plotësues nr.1, datë 

25.01.2021 “ Për zbatimin e buxhetit të vitit 2021”, 
udhëzimin nr.37, datë 06.10.2020 “ Për monitorimin dhe 

publikimin periodik të stokut të detyrimeve të 

prapambetura të qeverisjes së përgjithshme”, pika 1, si dhe 
aneksi 1, tabela 1, aneksi 2, tabela 4. 

19-29 E lartë Rekomandim: Nëpunësi 

zbatues të marrë masa për 
përfshirjen në listën e 

detyrimeve të prapambetura 

që raportohen në MFE, të të 

gjitha detyrimeve që Bashkia 
Libohovë ka ndaj të tretëve 

sipas natyrës së tyre, 

përfshirë edhe vendimet 
gjyqësore. 

 

 Gjetje nga auditimi: Nga auditimi u konstatua se vlera e 

debitorëve për taksat dhe tarifat vendore në datën 

31.12.2021 është 23,317,720 lekë, të cilat janë të ardhura të 
munguara për buxhetin e Bashkisë Libohovë. Nga vlera e 

mësipërme vlera prej 1,889,310 lekë është krijuar gjatë vitit 

2021 nga mos shlyerja e detyrimeve të këtij viti, ndërsa 
vlera prej 21,428,410 lekë i përket detyrimeve të 

trashëguara përpara vitit 2021. 

Në vlerën e detyrimit progresiv në fund të vitit buxhetor 

2021 prej 23,317,720 lekë, peshën kryesore e zënë 
detyrimet nga taksapaguesit familjarë, të cilat kanë vlerën 

19,232,492 lekë, ose në masën 82%. Krahasuar me vlerën 

e debitorëve në datën 31.12.2020, e cila është 23,203,393 
lekë, konstatohet se vlera e debitorëve në vitin 2021 është 

pothuaj e njëjtë me gjendjen në vitin 2020, e cila tregon se 

nuk janë marrë masa të plotë për arkëtimin e debitorëve. 

Nga auditimi i masave shtrënguese për arkëtimin e 
debitorëve u konstatua se këto masa nuk janë të plota në 

rend shterues, në kundërshtim me përcaktimet e bëra në 

Kreun XI-Mbledhja me forcë e detyrimit tatimor të 
papaguar, të ligjit nr. 9920, datë 19.05.2008 “Për procedurat 

tatimore në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar. (Më 

hollësisht trajtuar në pikën 2.2, faqe 23-28 të 
projektraportit të auditimit). 

29-34 E mesme Rekomandim: Kryetari i 

Bashkisë Libohovë, zyra e 

taksave vendore dhe zyra 
juridike, të marrin të gjitha 

masat e duhura ligjore për 

arkëtimin e detyrimeve të pa 
paguara nga kategoria e 

taksapaguesve privat dhe 

familjar në vlerën 23,317,720 

lekë. 
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3. Konkluzioni dhe opinioni i auditimit 

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

veprimtarisë nga 01.01.2021 deri në 31.12.2021, grupi i auditimit ka arritur në konkluzionin 

se, pasqyrat financiare të vitit 2021, paraqesin në mënyrë të drejtë pozicionin financiar më 

31.12.2021, me përjashtim të disa rasteve të cilat sipas opinionit tonë janë materiale, por jo të 

përhapura. Disa llogari kryesore të aktiveve afatgjata materiale nuk paraqesin vlerën e saktë të 

tyre, sepse përmbajnë në përbërje të tyre vlera për të cilat nuk disponohet  dokumentacion 

kontabël mbi origjinën e tyre. Gjithashtu këto llogari nuk kanë të përfshira në përbërje të tyre 

të gjitha pronat që administronë Bashkia Libohovë, sipas kuadrit ligjor në fuqi, për mungesë 

dokumentacioni etj. 

Nga auditimi mbi funksionimin e sistemit të kontrollit të brendshëm, u konstatuan mangësi 

sidomos në mos identifikim e risqeve, rishikim dhe përcaktimin e aktiviteteve të kontrollit 

shtesë për minimizimin e tyre.  

 

 

OPINIONI I AUDITIMIT  

I. Opinioni mbi pasqyrave financiare   

Ne kemi audituar pasqyrat financiare vjetore të Bashkisë Libohovë për vitin ushtrimor 2021, 

ku përfshihet pasqyra e pozicionit financiar, performancës financiare, pasqyra e flukseve 

monetare, ndryshimeve në aktivet neto/fondet neto etj., si dhe shënimet dhe relacioni për 

llogaritë që shoqëronin këto pasqyra.  

Sipas mendimit tonë, pasi kemi marrë evidenca të mjaftueshme, të përshtatshme dhe të 

besueshme të auditimit, mbështetur në standardet ISSAI 1700 , ISSAI 1705 dhe ISSAI 1200, , 

shprehim një opinion të modifikuar1 (kualifikuar) për llogaritë vjetore të vitit ushtrimor 2021 

të Bashkisë Libohovë, duke arritur në përfundimin se anomalitë e konstatuara apo rastet e 

mospërputhshmërisë, individualisht ose së bashku, janë materiale por jo të përhapura”. 

Baza për opinionin mbi pasqyrat financiare  
Ne e kemi kryer auditimin tonë në përputhje me Standardet Ndërkombëtare të Auditimit të 

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

hollësisht në seksionin “Përgjegjësitë e Audituesit për Auditimin e Pasqyrave Financiare”, 

pjesë e raportit tonë përfundimtar. Ne jemi të pavarur kundrejt subjektit të audituar, e theksuar 

kjo në ISSAI-n 10- Deklarata e Meksikës mbi Pavarësinë e SAI-t, si dhe ISSAI 30- Kodi Etik, 

apo edhe çështje të tjera që lidhen me auditimin e pasqyrave financiare të një institucioni 

ndërkombëtar, të cilat janë përmendur në ISSAI-n 5000- Auditimi i Institucioneve 

Ndërkombëtare- Udhëzues për SAI-n. Ne i kemi përmbushur përgjegjësitë tona etike, në 

përputhje me standardet e sipërpërmendura. Gjithashtu, ne besojmë se dëshmitë e mara gjatë 

punës sonë audituese janë të mjaftueshme dhe të përshtatshme për të siguruar bazat për 

përgatitjen e opinionit të modifikuar (kualifikuar) të auditimit. 

Në dhënien e opinionit ne kemi marrë në konsideratë vlerën e materialitetit prej 4,283 mijë lekë 

për shpenzimet e realizuara për vitin ushtrimor 2021, si dhe anomalitë e mëposhtme: 

- Nga auditimi i evidencave analitike të llog. (210-212-213-214) konstatohet se në llog. 210 

“Toka, troje, terene”, rezulton aktiv me emërtim “Vlerë tjetër” në shumën 5,645,745 lekë, në 

llog. 212 “Ndërtime e konstruksione”, rezulton aktiv me emërtim “Vlerë tjetër” në shumën 

                                                             
1 Opinioni i modifikuar shprehet kur ka të dhëna të mjaftueshme se parregullsitë, individualisht apo së bashku janë 

materiale dhe jo të përhapura në pasqyrat financiare 
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4,687,737 lekë, në llog. 213  “Rrugë, rrjete dhe vepra ujore, rezulton aktiv me emërtim “Vlerë 

tjetër” në shumën 8,296,835 lekë, si dhe në llog. 214 “Instalime teknike, pajisje, instrumente 

dhe vegla  pune”, rezulton aktiv me emërtim “Vlerë tjetër” në shumën 742,167 lekë. Vlerat e 

mësipërme janë përfshirë në llogaritë përkatëse pa dhënë shpjegime se çfarë përfaqësojnë, si 

dhe nuk disponohet  dokumentacion kontabël mbi origjinën e tyre.  

Në katër llogaritë e mësipërme nuk janë reflektuar të gjitha ndërtesat, trojet, terrenet, rrugë, 

vepra ujore etj., të kaluara në Bashkinë Libohovë, pas reformës teritoriale dhe vendimit të 

Këshillit Bashkiak nr. 91, datë 14.10.2016, “Për miratimin e listës përfundimtare të pronave të 

paluajtshme shtetërore që kërkohen për transferim në pronësi të Njësisë Administrative Qendër 

Libohovë të Bashkisë Libohovë”. 

- Llog.210 “Toka, troje, terrene” nuk paraqet gjendjen reale sepse nuk janë hedhur në kartelat 

e kontabilitetit asnjë prej vlerave të  trojeve nën objekt, si trualli i godinës së bashkisë, trojet e 

ndërtesave të shkollave, kopshteve e çerdhe, shtëpisë së kulturës, të zyrave në NjA, etj. 

- Llog.211 “Pyje, Kullota, Plantacione” e cila është në vlerën 0 lekë, nuk paraqet gjendjen reale 

pasi në këtë llogari nuk pasqyrohet vlera e 12,140 hektarë, e cila përfaqëson sipërfaqe të pyjeve 

dhe kullotave të përfituara nga kjo bashki sipas VKM nr. 433 datë 08.06.2016.”Për transferimin 

në pronësi të bashkive të pyjeve dhe të kullotave publike, sipas listave inventarit dhe aktualisht 

në administrim të Ministrisë së Mjedisit e të ish komunave/ bashkive”. 

- Llog.212 “Ndërtime e Konstruksione” ka vlerën 268,387,859 lekë, por kjo llogari nuk paraqet 

gjendjen reale të pasurisë së njësisë vendore, sepse për një pjesë e objekteve të mbartura nga 

ish komunat nuk disponohet dokument pronësie. 

- Llog.213 “Rrugë, rrjete, vepra ujore”, nuk paraqet vlerën reale pasi nuk është vlerësuar dhe 

evidentuar në këtë llogari vlera e rrugës prej 29 kilometra, kaluar në pronësi të Bashkisë 

Libohovë me VKM nr. 915, datë 11.11.2015. 

Përgjegjësitë e Drejtuesve të Bashkisë Libohovë: 
Strukturat drejtuese të Bashkisë Libohovë, janë përgjegjëse për përdorimin e burimeve 

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

Gjithashtu, strukturat drejtuese të Bashkisë Libohovë dhe stafi drejtues janë përgjegjëse për 

funksionimin e sistemit të kontrollit të brendshëm për përgatitjen e pasqyrave financiare, për 

të shmangur gabimet apo mashtrimet. Personat përgjegjës për drejtimin janë përgjegjës për 

kontrollin e procesit të raportimit financiar. 

Përgjegjësitë e Audituesve të KLSh-së: 

Objektivi i audituesit të jashtëm publik lidhet me garantimin e sigurisë së arsyeshme, nëse 

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

mund të kenë ekzistuar, nëse veprimtaria e subjektit të audituar është zhvilluar në përputhje me 

kriteret e paracaktuara, si dhe për të konkluduar me një raport auditimi që përfshin një opinion. 

Siguria e arsyeshme është një nivel i lartë sigurie, por nuk garanton që auditimi i kryer në 

përputhje me standardet mundëson identifikimin e çdo gabimi apo anomalie që mund të 

ekzistojë. Përveç standardeve ISSAI, audituesi i KLSH-së, gjithashtu aplikon edhe gjykimin 

dhe skepticizmin e tij profesional në punën audituese.  

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

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

ligjor nuk lejon vënien në dispozicion të tyre për publikun ose në raste të rralla kur vetë 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 i kemi përmbushur përgjegjësitë tona etike, në përputhje me standardet e sipërpërmendura. 

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

dhe të përshtatshme për të siguruar bazat për përgatitjen e opinionit të auditimit. 
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II. HYRJA (Të dhëna mbi Projektin e Auditimit) 

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

KLSH”, në zbatim të programit të auditimit nr. 801/1, datë 02.09.2022 i ndryshuar, miratuar 

nga Kryetari i KLSh, nga data 06.09.2022 deri në datën 30.09.2022, në Institucionin Bashkia 

Libohovë u krye auditimi “Financiar”. Auditimi mbuloi periudhën prej 01.01.2021 deri më 

datën 31.12.2021.  

Auditimi u krye nga grupi i auditimit me përbërje: 

1.B.M, (Përgjegjës grupi) 

2. E.M 

 

Auditimi u krye me zgjedhje, mbi bazë rrisku. 

 

Titulli Auditim Financiar  

Marrësi Bashkia Libohovë 

 

1. Objektivat dhe qëllimi.  

- Objektivi i auditimit financiar është dhënia e opinionit me siguri të arsyeshme, nëse për vitin 

2021, transaksionet financiare dhe ngjarjet ekonomike janë raportuar drejt dhe saktë në pasqyrat 

financiare të subjektit të audituar, kjo referuar kuadrit ligjor të raportimit financiar në fuqi.  

-Për auditimin financiar, qëllimi është të vlerësohet nëse rezultatet dhe gjendja financiare e 

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

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

3. Identifikimi i çështjes.  

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

Libohovë dhe përgjegjësive, që burojnë nga kuadri ligjor dhe dispozitat në fuqi. 

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

me risk më të lartë, të cilat u përcaktuan si drejtimet e auditimit të miratuara në programin e 

auditimit, si më poshtë: 

1.Auditim mbi kontrollin e brendshëm financiar publik.  

2. Mbi planifikimin dhe zbatimin e planit të buxhetit. 

3. Vlerësimi Raportimit Financiar për të arritur në opinionin në se pasqyrat financiare për vitin 

2021 japin një paraqitje të vërtetë e të drejtë të pozicionit financiar, performancës financiare 

dhe fluksit të parasë. 

4. Zbatimi i rekomandimeve nga auditimet e mëparshme. 

4. Përgjegjësitë e strukturave drejtuese: (Trajtuar në Opinionin mbi auditimin). 

5.Përgjegjësitë e audituesve: (Trajtuar në Opinionin mbi auditimin). 

6. Kriteret e vlerësimit. 

Kriter  vlerësimi është i gjithë kuadri rregullator në fuqi (baza ligjore, aktet e brendshme të 

institucionit, kushtet e kontratës etj., me të cilat krahasohet aktiviteti i njësisë vendore që 

auditohet) dhe kryesisht: 

 Standardet e Auditimit: 

- Standardet Ndërkombëtare të Auditimit; 
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- 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 me ndryshime; 

- Manuali i Auditimit të Zbatimit të Rekomandimeve në KLSH; 

- Manuali mbi Menaxhimin Financiar dhe Kontrollin; 

- Manuali i Auditimit të Brendshëm, etj. 

 Akte ligjore: 

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

Lartë të Shtetit”; 

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

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

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

- Ligji nr.  114/2015 “Për auditimin e brendshëm në sektorin publik”, etj. 

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

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

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

Shqipërisë”, i ndryshuar;  

- Ligjit 107/2014 “Për Planifikimin dhe Zhvillimin e Territorit”, i ndryshuar. 

 Akte nënligjore 

- VKM nr. 500, datë 14.8.2001 “Për inventarizimin e pronave të paluajtshme shtetërore 

dhe transferimin e pronave në Njësitë e Qeverisjes Vendore”; 

- VKM nr. 187 datë 08.03.2017 “Për miratimin e strukturës dhe të niveleve të pagave të 

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

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

zgjedhjeve, gjykatën e lartë, prokurorinë e përgjithshme, disa institucione të pavarura, 

institucionet në varësi të kryeministrit, etj. 

- 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”;  

- 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. 

 Udhëzime, Urdhra dhe Rregullore: 

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

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

me Udhëzimin e MFE nr. 5, datë 21.02.2022; 

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

në njësitë e sektorit publik"; 

- Udhëzimi MF nr. 22, datë 30.07.2018 “Për procedurat standarde te monitorimit te 

buxhetit te Njësive të vetëqeverisjes vendore”; 

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

- 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 Libohovë, etj. 

7.Standardet e auditimit 

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

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

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 “Risku” 

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; 

ISSAI 2320-2450 “Materialiteti”  

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

rezultuar si sasior, po ashtu edhe cilësor. 

ISSAI 2500 “Dokumentimi” 

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 (ISSAI/IFPP- 2230), 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. 

8. Metodat  (Procedurat) e auditimit. 

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

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

auditimit (ISSAI 300, 3.5.1). 

Audituesit kanë përzgjedhur ato procedura auditimi të cilat sipas gjykimit të tyre profesional 

janë më të përshtatshme në varësi të rrethanave (ISSAI 300, 3.4.5). 
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Përzgjedhja e metodave të përdorura, u mbështet ne vlerësimin e riskut, materialitetit, kostos 

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

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

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

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

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

elementëve kryesorë të vlerësimit të riskut të auditimit. 

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

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

kontrolli. 

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

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

thelbësore dhe më pak në qasjen e mbështetur në sistemin e kontrollit të brendshëm. Siguria e 

auditimit është marrë më shumë nga procedurat thelbësore, si: 

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

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

intervistomi,  rporte dhe Informacione, pyetësorët për vlerësimin e sistemeve të kontrollit të 

brendshëm etj. 

9. Dokumentimi i auditimit. Është mbështetur në kërkesat e manualeve të auditimit, në 

Manualin e Auditimit Financiar edhe në Standardet Ndërkombëtare të Auditimit. Grupi i 

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

dokumentet standarde të auditimit. 
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III. PËRSHKRIMI I AUDITIMIT 

 

Informacion i përgjithshëm mbi subjektin e audituar 

Libohova kufizohet në veri me bashkinë Këlcyrë, në lindje me Bashkinë Përmet, në jug me 

bashkinë Dropull dhe në perëndim me bashkinë Gjirokastër. Popullsia: Sipas Censusit të vitit 

2011 ka një popullsi prej 3.667 banorësh. Ndërkohë që sipas Regjistrit Civil, kjo bashki ka 

7.158 banorë. Libohova shtrihet në një sipërfaqe prej 248.24 km2 me një densitet prej 28.83 

banorë/km2.Bashkia Libohovë ka qenë që prej vitit 1914 nënprefekturë. Zona që përfshihet në 

bashkinë e re është e pasur me monumente arkeologjike, historike, monumente kulti dhe 

natyrore, me vlera unike në llojin e vet, të vizitueshme në çdo kohë dhe të njohura 

ndërkombëtarisht. 

Libohova shquhet në Shqipëri për shumëllojshmërinë e bimëve medicinale. Pozicioni 

gjeografik e bën Libohovën një qendër potenciale, duke u bashkuar me zonat e tjera përreth si 

njësinë administrative Qendër- Libohovë dhe Zagorie.  

Misioni i Bashkisë Libohovë është të sigurojë qeverisjen në një nivel sa më afër qytetarëve. 

duke garantuar vetë-qeverisjes në përputhje me kërkesat e Kartës Evropiane të Autonomisë 

Vendore. 

Synimi kryesor është plotësimi sa më i mirë i nevojave dhe kërkesave të komuniteteve 

përkatëse, nëpërmjet arritjes së një niveli sa më të lartë shërbimesh, në dobi të një zhvillimi të 

balancuar me qëllim përfundimtar standarde të larta të cilësisë së jetesës në territorin nën 

administrim. 

 

 

PËRSHKRIMI I AUDITIMIT, SIPAS PIKAVE TË PROGRAMIT 

 
Pika 1. Auditim mbi kontrollin e brendshëm financiar publik. 

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

1.2. Mjedisi i kontrollit, Menaxhimi i riskut, Veprimtaritë e kontrollit, Informimi dhe 

komunikimi e Monitorimi. 

1.3. Saktësia e deklaratës vjetore dhe raporti përkatës për cilësinë dhe gjengjen e sistemeve të 

kontrollit të brendshëm në njësinë publike që mbulon. 

Në zbatim të drejtimit 1, të programit të auditimit Nr. 801/1, datë 02.09.2022, u kërkua për 

shqyrtim dokumentacioni si më poshtë; 

1. Rregullorja e Funksionimit të Brendshëm të Bashkisë, 

2. Vendime të Këshillit të Bashkisë, 

3. Urdhra të Kryetarit të Bashkisë, 

4. Vendime të Grupit të Menaxhimit Strategjik (G.M.S.) etj., 

5. Deklarata vjetore, Raportimi vjetor, Pyetësori i vetvlerësimit, Plani i veprimit për MFK, 

Regjistri i Riskut, për vitin 2021, etj. 

Nga shqyrtimi dhe verifikimi i dokumentacionit të vënë në dispozicion konstatohet që: 

Njësia e vetëqeverisjes vendore, në bazë të ligjit nr. 10296, datë 08.07.2010 “Për Menaxhimin 

Financiar dhe Kontrollin”, me ndryshime, ka hartuar deklaratën dhe raportin vjetor për cilësinë 

e sistemit të kontrollit të brendshëm për vitin 2021 dhe një kopje e ka dërguar në Ministrinë e 

Financës me shkresat nr. 367 prot., datë 15.03.2021, bashkëngjitur dhe: 
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-Deklaratë për cilësinë e sistemit të kontrollit të brendshëm të Njësisë për Bashkinë Libohovë 

për vitin 2021. 

-Raporti vjetor për cilësinë dhe gjendjen e sistemeve të kontrollit të brendshëm në Bashkinë 

Libohovë. 

-Pyetësori i vetëvlerësimit për funksionimin e Sistemeve të Menaxhimit Financiar dhe 

Kontrollit për vitin 2021. 

Në përputhje me Udhëzimin e Ministrisë së Financave nr. 28, datë 15.12.2011 “Mbi paraqitjen 

e deklaratës dhe raportit vjetor për cilësinë e sistemit të kontrollit të brendshëm në njësitë 

publike”, pika 15, germa “b”, njësia ka hartuar dhe dërguar në ministri deklaratën dhe raportin 

vjetor për cilësinë e sistemit të kontrollit të brendshëm dhe pyetësorin, pa informacionin e 

Drejtorive vartëse, ndërsa sistemi aktual i komunikimit të institucionit ka nevojë për 

përmirësim. Nuk ka procedurë të veçantë për mbledhjen dhe dokumentimin e gabimeve, 

ankesave për analizën e tyre, identifikimin e shkaqeve dhe për eliminimin e problemeve të dala 

gjatë kryerjes së detyrave, në kundërshtim me pikën 15, germa b, të UMF nr. 28, datë 

15.12.2011 “Mbi paraqitjen e deklaratës dhe raportit vjetor për cilësinë e sistemit të kontrollit 

të brendshëm në njësitë publike”. 

 

a. Mjedisi i kontrollit. Mjedisi i kontrollit është baza e menaxhimit të fondeve buxhetore dhe 

përbën themelin ku ngrihen të gjithë komponentët e tjerë të kontrollit të brendshëm.  

1. Vendosja e objektivave. 

Nga natyra e saj njësia zbaton disa strategji sektoriale siç është, strategjia për mbrojtjen e 

konsumatorëve dhe mbikëqyrjen e tregut, strategjia për zhvillimin e biznesit, strategjia 

kombëtare për pronësinë intelektuale. Mbështetur në ligjin nr. 139/2015, “Për vetëqeverisjes 

vendore”, ligjit nr. 152/2013 “Për nëpunësit civil”, ligjin nr. 7961, datë 12.07.1995 “Kodi i 

Punës i Republikës së Shqipërisë”, me ndryshime, ligjin nr. 9131, datë 08.09.2003 “Për 

rregullat e etikës në administratën publike”, ligjin nr. 9154, datë 06.11.2003 “Për arkivat”, 

ligjin nr. 119/2014 “Për të drejtën e informimit për dokumentet zyrtare”, ligjin nr. 8517, datë 

22.07.1999 “Për mbrojtjen e të dhënave personale”, me ndryshime; ligji nr. 114, datë 

22.10.2015 "Për Planifikimin e Territorit", i azhornuar, ligjit nr. 7674, datë 23.02.1993 “Për 

shërbimin dhe inspektoratin veteriner“, i azhornuar, ligjit nr. 8756, datë 26.03.2001 ”Për 

emergjencat civile”; ligjit nr. 9780, datë 16.07.2007 “Për inspektimin e ndërtimit”, VKM nr. 

511, datë 24.10.2002 “Për kohëzgjatjen e punës dhe pushimit në institucionet shtetërore”, i 

ndryshuar, VKM nr. 390, datë 06.08.1993 “Për rregullat e prodhimit, administrimit, kontrollit 

dhe ruajtjen e vulave zyrtare”, i ndryshuar, është hartuar Rregullorja e Brendshme “Për 

Organizimin, Funksionimin, Detyrat dhe Kompetencat e Administratës së Bashkisë Libohovë", 

e cila është miratuar me urdhërin nr. 700, datë 20.06.2016, të kryetarit të bashkisë. Në 

rregullore janë përcaktuar objektivat e përgjithshme, organizimi i punës struktura dhe 

funksionet përkatëse. Për vitin 2021 Njësia në bazë të ligjit nr. 9936, datë 26.06.2008 “Për 

menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e Shqipërisë”, ka hartuar projektbuxhetin dhe 

ka marrë në konsideratë dhe risqet e mundshme që mund të pengojnë arritjen e objektivave. 

Lidhur me buxhetin e caktuar çdo menaxher dhe strukturë varësie merr informacion krahas 

takimeve të ndryshme nëpërmjet dokumenteve dhe akteve zyrtare.  

2. Etika personale dhe profesoniale. 

Nëpunësit e njësisë duhet të respektojnë rregullat dhe parimet e ligjit nr. 9131, datë 08.09.2003 

“Për rregullat e etikës në administratën publike”, rregulla të cila janë të përcaktuara në 

Rregulloren e Brendshme të Bashkisë. Gjithashtu është përcaktuar procedura për të raportuar 

shkeljet e legjislacionit mbi etikën dhe për marrjen e masave për shkeljet e konstatuara. 

3. Struktura organizative. 

Për vitin 2021, institucioni ka funksionuar në bazën e strukturës organike të miratuar me 

vendimin nr. 59, datë 30.12.2020 të Këshillit Bashkiak, i cili ka miratuar numrin e përgjithshëm 



15 
 

të punonjësve për vitin 2021, në total janë 91, vendim i cili është konfirmuar gjithashtu nga 

Prefekti Qarkut Gjirokastër.  

Kjo strukturë nuk kapësuar ndryshime në numër të përgjithshëm. Veprimtaria e e përgjithshme 

është e bazuar në legjislacionin në fuqi si dhe në Rregulloren e Brendshme të Bashkisë 

Libohovë, miratuar me urdhër nr. 700 prot, datë 20.08.2016. Ndarja strukturore paraqitet sipas 

tabelës vijuese. 

Nr Pozicionet e Punes Nr. Punonjësve të  

planifikuar 
Fakti Diferenca 

1 Pozicione Politike 6 6 0 

2 
Pozicione të shërbimit civil 

22 22 0 
(17 me status + 5 në proces ) 

3 Punonjes ne mirembajtje 26 26 0 

4 Pozicione të deleguara(Gjendja Civile) 1 1 0 

5 Policia Bashkiake 2 2 0 

6 Arsimi parashkollor 7 7 0 

  Arsimi9-vjeçar/mesem 5 5 0 

  Shtepi e te Moshuarve 0 0 0 

  Qendra kulturore e Femijeve 0 0 0 

7 MNZSH 14 14 0 

8 Shofer administrate/makinerish 3 3 0 

9 Nepunes zyrash me arsim te mesem 5 4 1 

  Total 91 90 1 

 Burimi i të dhënave: Bashkia Libohovë 

Në përfundim, konstatohet se për punonjësit që trajtohen sipas ligjit nr. 7961 datë 12.07.1995 

“Kodi i Punës i Republikës së Shqipërisë” i ndryshuar, janë lidhur kontrata pune ndërkohë që 

nuk kanë përfunduar procedurat e provës për të gjithë punonjësit të cilët janë në pozicione pune 

që duhet të trajtohen sipas ligjit nr. 152/2013 “Për Nëpunësin Civil” i ndryshuar. Konkretisht: 

Në vitin 2021 janë pa statusin e Nëpunësit Civil 7 punonjës ose 35% e punonjësve që trajtohen 

sipas ligjit “Për Nëpunësin Civil”,  

Nga shqyrtimi i dosjeve të nëpunësve civil, rezulton se njësia nuk ka bërë vlerësimin vjetor për 

këta punonjës, veprim i cili bie në kundërshtim me nenin 62 të ligjit 152/2014 “Për nëpunësin 

civil”, i cili shprehet se “Vlerësimi i rezultateve në punë është proces vjetor i verifikimit të 

realizimit të përgjithshëm të objektivave të përcaktuara në fillim të periudhës së vlerësimit, si 

dhe i aftësive apo dobësive të nëpunësit në kryerjen e detyrave. Vlerësimi i rezultateve në punë 

synon përmirësimin e aftësive profesionale të nëpunësit civil dhe të cilësisë së shërbimit” , si 

dhe me VKM nr. 109, datë 26.02.2014 “Për vlerësimin e rezultateve në punë për nëpunësin 

civil” Kreu I, pika 3, në të cilin shprehet se; “Vlerësimi i rezultateve në punë për nëpunësin 

civil të kategorisë ekzekutive, të ulët dhe të mesme drejtuese kryhet bashkarisht nga zyrtari 

raportues, zyrtari konfirmues dhe zyrtari autorizues”, dhe Kreu IV, pika 11, ku thuhet se, 

“Formulari i plotësuar dhe i nënëshkruar depozitohet pranë njësisë përgjegjëse për 

menaxhimin e burimeve njerëzore” 

Është përcaktuar qartë ndarja e punës dhe e përgjegjësive. Struktura mbulon të gjitha detyrat 

dhe përgjegjësitë dhe bën të mundur qarkullimin e informacionit. Koordinimi dhe 

bashkëpunimi i drejtorive bëjnë që të jetë strukturë e decentralizuar duke respektuar shkallën 

hierarkike. Secili sektor dhe drejtori, ka të përcaktuara qartë detyrat dhe përgjegjësitë e saj dhe 

të nëpunësve në përbërje të tyre, përcaktuara në përshkrimet e punës, sipas kërkesave të 

përcaktuara në Vendimin e KM nr. 142, datë 12.03.2014 “Për përshkrimin dhe klasifikimin e 

pozicioneve të punës në institucionet e administratës shtetërore dhe institucionet e pavarura” 

dhe Udhëzimin nr. 2, datë 07.04.2014 "Për hartimin e përshkrimit të pozicioneve të punës në 

shërbimin civil".  
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Bazuar në nenin 102, pika 4, të Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë, në mbështetje të nenit 

10, të ligjit nr. 10296, datë 08.07.2010 “Për Menaxhimin Financiar dhe Kontrollin”, ndryshuar 

me ligjin nr. 110/2015, datë 15.10.2015 si dhe në Udhëzimin nr. 16, datë 20.07.2016 “Për 

përgjegjësitë dhe detyrat e koordinatorit të menaxhimit financiar dhe kontrollit si dhe 

koordinatorit të riskut në njësitë publike”, Titullari i Institucionit me Urdhrin nr. 14/1, datë 

10.03.2021, “Për ngritjen e Grupit për Menaxhimin Strategjik”(GSM), në të cilën janë 

menaxherët më të lartë të institucionit dhe drejtuesit e programeve buxhetore me përbërje z. 

L.M, z. I.K, z. J.R, z. E.C, z. F.Me z. A.C.Nga auditimi rezulton se, GMS, nuk ka miratuar 

plane zhvillimi strategjike me afat jo më pak se sa 5 vjet, kërkesë e ligjit nr. 68/2017 ”Për 

financat e vetëqeverisjes vendore”, neni 32 dhe UMF Plotësues nr 8 dt. 29.3.2012 “Procedurat 

e përgatitjes të Buxhetit afatmesëm”, Kap. V. 

4. Stili i të vepruarit dhe filozofia e menaxhimit. 

Punonjësit e njësisë i rregullojnë marrëdhëniet e punës me punëdhënësin në bazë të ligjit për 

statusin e nëpunësit civil dhe Kodit të Punës. Titullari i njësisë, në rast të shkeljes së normave 

ligjore apo, të rregullave ka të drejtë të ndërmarrë hapat e duhura, duke propozuar masa 

disiplinore dhe administrative për punonjësit, deri në largim nga puna. Njësia ka krijuar 

Komisionin Disiplinor me nr. 98, datë 26.08.2019 referuar VKM nr.115, datë 5.3.2014, “ Për 

përcaktimin e procedurës disiplinore dhe të rregullave për krijimin, përbërjen e vendimarjen 

në Komisionin Disiplinor në shërbimin civil”. Struktura dhe procedurat e brendshme 

garantojnë se, punonjësit mbikëqyren në kryerjen e detyrave të tyre nga, drejtuesit dhe ajo është 

e përshtatshme për realizimin e objektivave të caktuara. 

5. Politikat dhe praktikat e menaxhimit të burimeve njerëzore. 

Në rregulloren e brendshme të institucionit, njësia ka miratuar përshkrimin e punës për çdo 

pozicion pune në institucion ku përfshihen detyrat që duhen kryer nga çdo strukturë, por nuk 

bërë për çdo vit vlerësimi vjetor i punës për çdo punonjës. Për ruajtjen dhe zhvillimin e 

kompetencave profesionale të punonjësve gjatë vitit 2021 janë trajnuar punonjës me tematikë 

të ndryshme në funksion të pozicioneve të punës. Trajnimet janë kryer në bashkëpunim me 

Institutin e Trajnimeve të Administratës Publike (ASPA).  

b. Menaxhimi i riskut. Menaxhimi i riskut është procesi i identifikimit, vlerësimit dhe 

monitorimit të riskut. Pas planifikimit të fondeve buxhetore institucioni analizon dhe bën 

kontrollin e risqeve hap pas hapi të cilët mund të venë në rrezik realizimin e treguesve 

buxhetore, por nuk ka hartuar regjistrat e risqeve për drejtoritë dhe në bazë të nenit 21, të ligjit 

nr. 10296, datë 08.07.2010 “Për Menaxhimin Financiar dhe Kontrollin” dhe Manualit për 

Menaxhimin Financiar dhe Kontrollin, Kap. II, pika 2.5.2 “Menaxhimi i riskut”, njësia nuk ka 

hartuar strategjinë e riskut. Njësia nuk ka hartuar “Planin e Veprimit për Menaxhimin Financiar 

dhe Kontrollin”, për vitin 2021. 

c. Aktivitetet e kontrollit. Aktivitetet e kontrollit janë rregullat, procedurat dhe veprimet që 

kanë si qëllim reduktimin e risqeve me synim arritjen e objektivave dhe të misionit të saj. 

Proceset kryesore të punës janë të shkruara në strukturën organike dhe në rregulloren e 

brendshme. Në bazë të strukturës së miratuar ekziston dhe ndarja e detyrave. Nëpunësi 

autorizues në bazë të ligjit për buxhetin merr përsipër angazhimet për realizimin e programit 

buxhetor. Transaksionet financiare kryen në bazë të rregullave të vendosura nga Ministria e 

Financave dhe për çdo transaksion zbatohet rregulli i firmës së dyfishtë.  

Nuk janë miratuar gjurmët e auditimit në kundërshtim me kërkesat e UMF nr. 2, datë 6.02.2012 

“Për procedurat standart të zbatimit të buxhetit” pika 40, dhe ligjit nr. 10296, datë 8.07.2010, 

neni 4 pika 19 "Gjurma e auditimit" përfaqëson rrjedhën e dokumentuar të transaksioneve 

financiare dhe të transaksioneve të tjera, nga fillimi deri në përfundim të tyre, që synon të 

ripërshkojë të gjitha veprimtaritë individuale dhe vendimmarrjen lidhur me to. Ajo përfshin 

mbajtjen e dokumentacionit, raportimin, kontabilitetin dhe sistemin e mbajtjes së dosjeve”. dhe 

neni 16 pika 2 “Titullarët e njësive publike miratojnë gjurmët e auditimit, për procedura që 
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lidhen me veprimtari kryesore të njësisë dhe sigurojnë që të gjitha operacionet e njësisë publike 

dokumentohen në atë formë, që u mundëson audituesve të brendshëm, të jashtëm dhe 

autoriteteve mbikëqyrëse të kuptojnë mjedisin e kontrollit”, që ka si qëllim, të ndihmojë 

menaxhimin për të vlerësuar përshtatshmërinë e sistemeve të menaxhimit financiar dhe 

kontrollit, të identifikojë boshllëqet, etj.  

Për regjistrimin dhe sigurimin e të dhënave kontabël nga Sektori i Zhvillimit Ekonomik dhe 

Menaxhimit Financiar për përpunimin e të dhënave përdoret programi “Excel” po kështu edhe 

Sektori i Taksave, por nuk ka sisteme kompiuterike të licencuara (bartës informatik).  

d. Informim komunikimi. Informimi është baza e komunikimit që nevojitet për kryerjen me 

cilësi të detyrave të ngarkuara dhe i duhet komunikuar titullarit dhe nëpunësve të tjerë në 

formën dhe kohën e duhur për ti ndihmuar ata në përmbushjen e detyrave dhe të përgjegjësive. 

Menaxherët e njësisë zotërojnë informacion të mjaftueshëm për qëllimet dhe rëndësinë e 

menaxhimit financiar dhe të kontrollit pasi, ligji për menaxhimin financiar dhe kontrollin ka 

funksionuar në njësi dhe në strukturat vartëse. Titullari, njëkohësisht edhe në cilësinë e 

Nëpunësit Autorizues, informohet nga drejtuesit e programeve me anë të mbledhjeve, 

relacioneve, dhe raporteve të ndryshme. Drejtoria e Financës, raporton tek nëpunësi autorizues 

me anë të situacioneve buxhetore mujore dhe vjetore të krahasuar me planin, raporteve të 

monitorimit çdo 3-muaj. Nëpërmjet raportimit tek eprori i drejtpërdrejtë, sigurohet dhe 

komunikimi mbi parregullsitë dhe problemet e mundshme.  

Njësia ka në strukturë shërbim të IT-së, por nuk ka një rregullore të këtij shërbimi, dhe as sistem 

rezervë për mbrojtjen e të dhënave të menaxhimit financiar (back-up).  

Punonjësit brenda institucionit komunikojnë me shkrim, postë elektronike dhe në mënyrë 

verbale ndërsa, jashtë institucionit komunikohet kryesisht në formë shkresore zyrtare dhe ka 

korrespondencë të rregullt me subjektet kryesore të jashtme pa përjashtuar komunikimin 

elektronik dhe atë telefonik. Njësia dhe strukturat vartëse, auditohen nga struktura e Auditimit 

të Brendshëm ( siguruar me akt-marrveshje) dhe nga Kontrolli i Lartë i Shtetit. 

e. Monitorimi. Monitorimi është tërësia e proceseve të rishikimit të aktivitetit të njësisë, i cili 

synon të afrojë garanci të arsyeshme se aktivitetet e kontrollit funksionojnë sipas qëllimit për 

të cilin janë ngritur. Titullari informohet vazhdimisht nga drejtorët mbi aktivitetin e strukturave 

që ata drejtojnë me anë të takimeve, informacioneve apo, raporteve të ndryshme. Drejtuesit 

nën mbikëqyrjen e Titullarit, raportojnë realizimin e çdo objektivi në përgjegjësinë e 

gjithsecilit. Krahas arritjeve analizohen dhe shkaqet e mosrealizimeve. Bashkia në përbërje të 

strukturës nuk ka shërbim të Auditit të Brendshëm, por e ka siguruar atë nëpërmjet një Akt 

Marrveshje, të realizuar nëpërmjet ofertuesit që është Bashkia Dropull dhe përfituesit Bashkia 

Libohovë, me nr. 328/1, dhe 319, datë 15.03.2016, miratuar nga Ministri i Financave, në zbatim 

të nenit 10, pika 1, shkronja “c”, e ligjit nr. 114/2015 “Për auditin e brendshën në sektorin 

publik”, ku thuhet se; “Në rastet kur asnjë nga opsionet e parashikuara në shkronjat "a" dhe 

"b", të këtij neni, nuk është i mundur të realizohet, shërbimi i auditimit të brendshëm kryhet 

nga njësia e auditimit të brendshëm e një njësie tjetër publike, në bazë të një marrëveshjeje 

ndërmjet titullarëve të njësive publike përkatëse. Marrëveshja miratohet paraprakisht nga 

Ministri i Financave”. Ligji për Auditimin e Brendshëm në Sektorin Publik, garanton 

objektivitetin dhe pavarësinë e Njësisë së Auditimit të Brendshëm në Bashkinë Libohovë. Në 

bazë të ligjit Njësia e Auditit të Brendshëm varet dhe raporton direkt tek titullari i njësisë. 

Procesi i monitorimit më shumë konsiston në realizimin e menaxhimit financiar. Njësia e 

Auditimit të Brendshëm për vitin 2021, ka kryer auditime mbi bazë sistemi, kryesisht për 

sistemin e proceseve organizative, sistemin e programimit dhe zbatimit të buxhetit, sistemin e 

pagesave, sistemin e prokurimeve, sistemin e kontabilitetit dhe raportimit financiar, si dhe 

sisteme të tjera sipas misionit dhe qëllimit të njësisë dhe sistemin e menaxhimit financiar dhe 

kontrollit të brendshëm, sipas kërkesave të ligjit dhe manualit për menaxhimin financiar dhe 

kontrollin.  
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Nga AB është kryer gjatë vitit 2021 “Angazhim i kombinuar”, në zbatim te programit vjetor 

me nr. 1446 prot, datë 08.10.2020, me program angazhimi pranë Bashkisë Libohove me nr. 

785/3 prot, datë 02.06.2021, për zhvillimin e një angazhimi per periudhen 01.07.2019 deri me 

31.05.2021, ku janë planifikuar për tu audituar e gjithe veprimtaria e Bashkisë. 

Nga ana e grupit të auditimit të brendshëm, është bërë vlerësimi i menaxhimit financiar dhe 

kontrollit të brendshëm, aktivitetit ekonomik e financiar të Bashkisë, prokurimet me fonde 

publike, administrimit të aseteve, taksat dhe tarifat vendore, dhënien me qira të pyjeve e 

kullotave, etj, nga ku janë përcaktuar dhe problematikat e dala mbi të cilat janë dhënë dhe 

rekomandimet respektive. 

Është realizuar angazhim “Auditimi i përputhshmërisë dhe rregullshmërisë”, në Bashkinë 

Libohovë, në zbatim të planit vjetor 2021, miratuar nga Kryetarja e Bashkisë me nr. 1446 prot, 

datë 08.10.2020, dhe programit të angazhimit me nr. 1305/4 prot, datë 04.10.2021, ku është 

audituar “Vlerësimi i sistemit mbi detyrimet e prapambetura”, për periudhë auditimi deri me 

30.09.2021. Nga ky auditim kanë dalë konkluzione për të cilat janë dhënë dhe rekomandimet 

përkatëse.  

NJAB është audituar dhe nga Drejtoria e Harmonizimit të Auditimit të Brendshëm, bazuar në 

standardet kryesore të ISSPA, për të cilin është vlerësuar me ngjyrë të gjelbërt, në nivelin e 

përputhshmërisë së veprimtarisë audituese dhe nivelit të rekomandimeve të lëna për 

përmirësimin e situatës në vijim të Njësisë Bashkia Libohovë. 

 

Titulli i 
gjetjes: 

Problematika në funksionimin e Menaxhimit finaciar dhe kontrollit  

Situata: 

 
- Bazuar në dokumentacionin e vënë në dispozicion, pyetësorët e dërguar dhe 

hartuar nga grupi i auditimit, plotësuar nga subjekti nën auditim Bashkia 

Libohovë rezultoi se; Menaxhimi financiar dhe sistemi i kontrollit brendshëm 

në Bashkinë Libohovë, në përgjithësi nuk ka funksionuar sipas ligjit. Sistemet 

e Kontrollit të Brendshëm, nuk janë kuptuar si duhet, pasi, ato janë 

identifikuar vetëm me auditin e brendshëm, pa u shtrirë më gjerë në sistemet e 

tjera brenda njësisë. Ligji për menaxhimi financiar dhe kontrollin në përgjithsi 

nuk është kuptuar dhe si pasojë nuk ka funksionuar në të gjitha hallkat e 

njësisë dhe në strukturat vartëse. Punonjësit në përgjithsi nuk kanë njohuri të 

mjaftueshme mbi ligjin për menaxhimin financiar dhe kontrollin dhe për 

pasojë, drejtuesit nuk kanë bërë siç duhet vlerësimin e efektivitetit të sistemit 

të menaxhimit financiar dhe kontrollit. 

-Në lidhje me krijimin dhe funksionin e Grupit të Menaxhimit Strategjik 

rezultoi se GMS, nuk ka miratuar plane zhvillimi strategjike me afat jo më 

pak se 5 vjet, kërkesë e ligjit nr. 68/2017” Për financat e vetëqeverisjes 

vendore”, neni 32 dhe UMF Plotësues nr 8 dt. 29.3.2012 “Procedurat e 

përgatitjes të Buxhetit afatmesëm”, Kap. V. 

-Nga auditimi rezultoi se Bashkia Libohovë gjatë veprimtarisë së saj në vitin 

2021 nuk ka hartuar strategjinë e riskut, veprim që bie në kundërshtim me 

nenin 21, të ligjit nr. 10296, datë 08.07.2010 “Për Menaxhimin Financiar dhe 

Kontrollin” dhe Manualin për Menaxhimin Financiar dhe Kontrollin, Kap. II, 

pika 2.5.2 “Menaxhimi i riskut”. 

-Nga Bashkia Libohovë rezulton se nga titullari i njësisë nuk janë miratuar 

gjurmët e auditimit në kundërshtim me kërkesat e UMF nr. 2, datë 6.02.2012 

“Për procedurat standart të zbatimit të buxhetit” pika 48, shkronja “dh”, dhe 

neni 4, pika 19, e ligjit nr. 10296, datë 8.07.2010, Për menaxhimin financiar 

dhe kontrollin” 
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-Nga auditimi rezultoi se Bashkia Libohovë nuk ka çelur regjistër për 

menaxhimin e riskut, në kundërshtim me nenin 12, pika 3, shkronja “d”, e 

ligjit nr.10269, datë 08.07.2010 “Për menaxhimin financiar dhe kontrollin”. 

-Njësia nuk ka përgatitur rregullore për shërbimin IT, dhe nuk ka system 

rezervë për ruajtjen e të dhënave të menaxhimit financiar IT (back-up) për 

njësinë. 

-Njësia nuk ka bërë vlerësimin vjetor të rezultateve të punës për punonjësit që 

gëzojnë statusin e nëpunësit civil, veprim që bie në kundërshtim me nenin 62, 

të ligjit 152/2013, “Për nëpunësin civil”, dhe VKM nr. 109, datë 26.02.2014, 

“Për vlerësimin e rezultateve në punë për nëpunësin civil” Kreu I, pika 3, dhe 

Kreu IV, pika 11. 

Kriteri Ligji nr. 10296, datë 8.07.2010, Për menaxhimin financiar dhe kontrollin”, i 

ndryshuar, Ligji nr. 68/2017 ”Për financat e vetëqeverisjes vendore”, neni 32, 

Ligji nr. 152/2013, “Për nëpunësin civil” neni 62, VKM nr. 109, datë 

26.02.2014, “Për vlerësimin e rezultateve në punë për nëpunësin civil”, Kreu I, 

pika 3, dhe Kreu IV, pika 11, UMF nr.2, datë 06.02.2012, si dhe UMF Plotësues 

nr 8 datë 29.03.2012 “Procedurat e përgatitjes të Buxhetit afatmesëm”, Kap. V, 

pika 40, dhe 48, shkronja “dh”, Udhëzimi nr.16, datë 20.07,2016, “Për 

përgjegjësitë dhe detyrat e koordinatorit të menaxhimit financiar dhe kontrollit 

si dhe koordinatorit të riskut në njësitë publike”, Udhëzimi nr. 28, datë 

15.12.2011, shtojca nr.2, i “Njesisë Qëndrore të Harmonizimit të Menaxhimit 

Financiar dhe Kontrollit”. 

Ndikimi: Risk në mbarëvajtjen, ecurinë e aktivitetit të Bashkisë Libohovë si dhe ndikim 

jo pozitiv në arritjen e objektivave institucionale. 

Shkaku: Mosnjohja, implementimi jo i plotë i ligjit nr. 10296 “Për menaxhimin financiar 

dhe kontrollin”, i ndryshuar, si dhe mosndjekja e trajnimeve të vazhdueshme 

mbi njohuritë e kuadrit ligjor për Menaxhimin Financiar dhe Kontrollin nga 

strukturat përgjegjëse. 

Rëndësia: E mesme. 

Rekomandim: Kryetari i Bashkisë Libohovë të marrë masat e duhura për njohjen nga stafi i 

ligjit për MFK dhe komponentëve të tij, për hartimin dhe miratimin e një 

strategjie të risqeve, hartimin e regjistrit të riskut, me qëllim menaxhimin e 

riskut, ku të bëhet identifikimi, analiza dhe kontrolli i risqeve që mund të kenë 

impakt negativ në arritjen e objektivave të institucionit. Të hartohet gjurma e 

auditit për të gjitha proceset që lidhen me zbatimin e buxhetit dhe aktivitetit të 

Bashkisë. Të hartohen programe të trajnimeve për ngritjen profesionale të stafit, 

me qëllim mbarëvajtjen sa më të mirë të njësisë për arritjen e objektivave. 

(Për sa më sipër është mbajtur akt-konstatimi me nr. 1, datë 30.09.2022) 
 

 

 

Pika 2.1. Mbi planifikimin dhe zbatimin e planit të buxhetit. 

1. Programimi PBA dhe programimi i buxhetit vjetor për vitin 2021; 

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

realizimit të shpenzimeve bazuar në nivelin e fonde të çelura; 

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

monitorimit.  

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 



20 
 

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

Ministritë e linjës etj.). 

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

tyre; 

Mbi auditimin e ushtruar në Bashkinë Libohovë, në bazë të programit të auditimit 

nr.801/1 prot., datë 02.09.2022, mbajtur në datën 30.09.2022. 

Në zbatim të programit të auditimit të sipërcituar, u shqyrtua dokumentacioni si më poshtë: 

 

-Situacioni i shpenzimeve rakorduar me Degën e Thesarit; 

-Situacioni i të ardhurave  rakorduar me Degën e Thesarit’; 

-PBA dhe buxheti vjetor; 

-Raportet e monitorimit; 

-Vendimet e Këshillit Bashkiak “Për miratimin e buxhetit të Bashkisë Berat”; 

-Vendime të tjera të Këshillit Bashkiak, në lidhje me ndryshimet buxhetore; 

-Dokumente të bankës etj. 

 

Nga shqyrtimi i dokumentacionit të sipërcituar konstatohet:  

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

Nga auditimi i procedurave për përgatitjen PBA 2021-2023, u konstatua se nuk janë realizuar 

të gjitha fazat e përgatitjes, pasi nuk është kryer hartimi i fazës së parë të PBA dhe nuk u paraqit 

dokumentacion për të vërtetuar se faza e dytë ka kaluar në këshillin bashkiak. Është bërë ngritja 

e grupit të punës, është bërë marrja e kërkesave për nevojat për punë, mallë e shërbime, 

llogaritja e planifikimit për të ardhurat e veta, përcaktimi i tavaneve të shpenzimeve sipas 

programeve, etj. 

Për hartimin e programeve buxhetore afatmesme dhe projektbuxhetet vjetore janë kryer 

konsultime me komunitetin dhe grupet e interesit në njësinë e vetëqeverisjes vendore. Buxhetet 

janë hartuar mbi bazën e kërkesave shkresore nga njësitë administrative, drejtoritë e shkollave, 

sektorët e bashkisë etj, gjë që vërteton se prej tyre janë marrë kërkesat për nevojat reale e mbi 

bazën e tyre dhe të buxhetit faktit të mundshëm janë përzgjedhur ato më prioritare.  
PBA 2021-2023 dhe buxheti bazë vjetor (në bazë të vlerësimit të të ardhurave dhe të transfertave të 

pakushtëzuara, të përcaktuara në ligjin e buxhetit vjetor), është miratuar me VKB nr.2 ..datë 

22.01.2021., konfirmuar nga Institucioni i Prefektit të Qarkut me shkresën nr.113/1 datë 

08.02.2021, jashtë afateve që përcakton pika 3 e nenit 41 të ligjit nr. 68/2017  “Për financat e 

vetëqeverisjes vendore” (brenda datës 25 dhjetor). 
Me vendimin e këshillit bashkiak nr.59 datë 30.12.2020, është miratuar numri i punonjësve të 

Bashkisë njësive administrative dhe funksionet e deleguara, 91 punonjës. Me vendimin nr.60, 

datë 30.12.2020 është miratuar niveli i pagave të Bashkisë per vitin 2021. 

Në këtë VKB, të ardhurat nga burimet e veta të planifikuara për vitin 2021 kanë vlerën 17,466 

mijë lekë, prej të cilave vlera 11,442 mijë lekë janë të ardhura të planifikuara për tu arkëtuar 

për vitin 2021 dhe vlera 6,024 mijë lekë të ardhura të trashëguara nga viti i mëparshëm, 

transferta e pakushtëzuar ka vlerën 49,587 mijë lekë, transferta specifike ka vlerën 54,472 mijë 

lekë. 

Në total të ardhurat kanë vlerën 121,525 mijë lekë, po ashtu edhe shpenzimet kanë 

vlerën121,525 lekë. 
Të dhënat për PBA dhe projekt buxhetet për vitin 2021 sipas tabelave në vijim:  

Emërtimi Buxheti 

Faktik 2020 

Faza e II 

PBA 2021 

Projekt 

Buxhet 2021 

600 Paga 48,808 55,478 69,458 

601 Sigurime Shoqërore 8,119 9467 11,708 

602 Mallra dhe Shërbime të Tjera 25,845 19,835 29,175 

605 Transferta Korente të Huaja 
 

0 
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606 Trans per Buxh. Fam. & Individ 30,865 22,000 3,700 

I Shpenzime Korrente 113,637 106,780 114,041 

230 Kapitale të Patrupëzuara 175 0 250 

231 Kapitale të Trupëzuara 86,728 77,793 7,233  
Shp. Kapitale me financim te 

brendshem 

0  0 

230 Kapitale të Patrupëzuara 0  0  
Shpenzime Kapitale me financim te 

huaj 

0  0 

II Shpenzime Kapitale 86,903 77,796 7,483 

III Shpenzime nga Të ardhurat jashte 

limiti 

   

I+II +III Totali I Shpenzimeve 200,540 184,573 121,525 

Burimi: Bashkia Libohovë 

Nuk është hartuar faza e parë e buxhetit, në kundërshtim me kuadrin ligjor në fuqi për 

hartimin e PBA dhe buxhetit vjetor. 

Janë bërë ndryshime minimale në buxhet për të cilat janë ndjekur procedurat e duhura ligjore. 

Me VKB nr.25 datë 12.05.2021” dhe VKB nr. 26, datë 12.05.2021 janë bërë ndryshime në 

buxhet respektivisht për rikonstruksion shtëpie në vlerën 200,000 lekë dhe transferime për 

buxhetet familjare dhe individë në shumen 100,000 lekë. 
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Pasqyrë përmbledhëse për planifikimin e buxhetit për vitin 2021 sipas VKB përkatëse në mijë lekë 
Planifikimi i të ardhurave për vitin 2021 Planifikimi i shpenzimeve për vitin 2021 

Burimi i të ardhurave Buxheti 

fillestar,  

miratuar  me 

VKB nr. 

datë 

Buxheti 

shtesë 

Vlera   në 

000/lekë 

Emërtimi i zërave Buxheti 

fillestar, 

Buxheti i 

ndryshuar/shtesë 

Vlerat e buxhetit 

fillestar + buxheti 

shtesë  (në 

000/lekë) 
miratuar 

me VKB 

nr. 

miratuar me 

VKB nr. 

datë 

miratuar me 

VKB nr. 

 
1 2 1+2 

 
3 4 3+4 

Të ardhura të planifikuara për vitin 2021 11442 
 

11442 Paga 600 69459 
 

69459 

Të ardhurat e veta të trashëguara nga viti  i 

mëparshëm dhe te planifikuara për shpenzim  

për vitin 2021 

6024 
 

6024 Sigurime 601 11708 
 

11708 

Total të ardhurat e veta 17466 0 17466 Shpenzime 

operative 

29175 
 

29175 

Të ardhura të trashëguara nga granti i 

pakushtëzuar 

27254 
 

27254 Transferta 604 100 
 

100 

Të ardhura të trashëguara nga transferta 

specifike 

33533 
 

33533 Transferta 606 300 300 600 

Transferta e pa kushtëzuar e çelur për llogari 

të vitit 2021 

41574 
 

41574 Transferta 609 3300 -700 2600 

Transferta specifike e çelur për llogari të vitit 

2021 

779 
 

779 Projekte 230 250 400 650 

............................ 919 
 

919 Investime 231 7233 
 

7233 

Total të ardhurat nga transfertat e 

buxhetit te shtetit 

104059 0 104059 
   

0 

Totali i te Ardhurave 121,525 0 121,525 Totali 

Shpenzimeve 

121525 0 121,525 

Burimi: Bashkia Libohovë 
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Burimi: Bashkia Libohovë 
2.2. Çelja e fondeve buxhetore të vitit dhe ndryshimet sipas akteve normative. Kontrolli i realizimit të 

shpenzimeve bazuar në nivelin e fonde të çelura.  

 

-Krahasimi planeve buxhetore me PBA respektive: 
PBA 2021-2023 me planin buxhetor 2021, paraqitet në tabelën e mëposhtme: 
                                                                                                                               Në 000/lekë     

 

Nr. Emërtimi Plan 

përfundimtar 

Sipas PBA 

2021-2023 

Ndryshimi 

  
2021 2021 

 

1 Shpenzime për pagat (600+601) (nga te ardhur 

e grant i pakkush e spec) 

31,698 43,216 (11,518) 

2 Shpenzime (602.604.609) (nga ardhura e grant i 

pakushtez e specif) 

15,377 16,330 (953) 

3 Investime Bashkia (nga te ardhura e grant i 

pakushtez) 

155,911 7,483 148,428 

4 Investime nga FZHSH 
  

- 
 

Total i planit fillestar 202,986 67,029 135,957 
 

Shtesat nga Pushteti Qendror 
  

- 

5 Investime grant i kushtëzuar - 
 

- 

6 Shpenzime për pagat (600+601) 27,836 37,951 (10,115) 

7 Shpenzime (602.604.609) 33,560 16,545 17,015 
 

Grant i kushtëzuar (230-231) - 
 

- 
 

Gjithsej 61,396 54,496 6,900 
 

Gjithsej 264,382 121,525 142,857 
 

   Burimi: Bashkia Libohovë 

 

Ndryshimet midis planit buxhetor vjetor 2021 dhe planit në PBA 2021-2023 vijnë si pasoje e 

fondeve te akorduara nga ministri e linjës për projektin Rikonstruksion i Rrjetit te Ujësjellësit 

Libohove si dhe fondet e akorduara per ndihmën ekonomike dhe paaftësinë për vitin 2021. 
 

Në programet buxhetore është bërë shpërndarja e fondeve të vënë në dispozicion nga Pushteti 

Qendror të grandeve nëpërmjet transfertës së pakushtëzuar, transfertës së kushtëzuar dhe fondeve të 
krijuar nga burimet e veta, për kryerjen e funksioneve të veta, ato të deleguara dhe të përbashkëta si 

dhe shpërndarjen e fondeve të grandeve. 

Ndarja e plan buxhetit dhe detajimi i tyre në nivel titulli, kapitulli, artikulli dhe nën artikulli është 

kryer në respektim të disiplinës buxhetore sipas strukturës dhe burimeve të financimit. Gjatë vitit si 
rezultat i çeljeve të reja në llogarinë e  njësisë vendore në thesar, vlerat përkatëse të buxhetit vjetor 

kanë pësuar ndryshime në kuptimin e vlerës totale, pasi janë çelur fondet për funksionet e deleguara, 

grandeve qeveritare, ndihma ekonomike, gjendja civile, shpërblime lindje, etj., të cilat nuk kanë qenë 
të pasqyruara në çeljen fillestare të vitit.  

- Planifikimi dhe detajimi i buxhetit në nivel artikulli dhe nënartikulli, është bërë sipas nevojave të 

paraqitura dhe kërkesave për fonde buxhetore, duke u bazuar në kërkesat e udhëzimeve përkatëse “Për 

procedurat standarde të zbatimit të buxhetit”. 
Situacionet e shpenzimeve janë të plotësuara sipas klasifikimit buxhetor për të gjithë periudhën e 

audituar. Fondet e akorduara në planet buxhetore dhe ndryshimet e bëra në periudha të ndryshme, janë 

evidentuar dhe janë ndjekur në dinamikë, në nivel titulli, kapitulli, artikulli dhe nënartikulli  
Tabela e ndryshimeve në buxhet paraqitet në vijim: 

Në 000/lekë 
Ndryshime gjate viteve Ku kanë ndodhur ndryshimet e buxheteve 

VKB Nr/ datë Vlera Pakësuar artik (me emër)/ shtuar artikull 

(me  emër) 

Shtesa art. shuma Paksime art. shuma 
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25/12.05.2021 200 231 200 609 200 

26/12.05.2021 200 606 200 609 200 

Gjithsej 400 
 

400 

Burimi: Bashkia Libohovë 

 

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

monitorimit.  
Për zbatimet e buxheteve është rakorduar çdo muaj me Degën e Thesarit, si për shpenzimet e kryera 

ashtu edhe për të ardhurat, duke mbajtur akt-rakordimet përkatëse. Janë ruajtur kufijtë e miratuar të 

shpenzimeve në total dhe për çdo artikull e nënartikull sipas klasifikimit  ekonomik.  
Pasqyra e realizimit të treguesve të buxhetit viti 2021, referuar akt-rakordimet me thesarin paraqitet në 

tabelën e mëposhtme: 

Plani   dhe  fakti i  buxhetit te Bashkise viti  2021, sipas rakordimit me degën e thesarit 

Në 000/lekë 

Emertimi I shpenzimeve Art Plani Fakti 

Paga 600 71187 51199 

Sigurime  shoqerore 601 11883 8335 

Shpenzime operative 602 29218 21268 

Transferime korrente tek nivele te tjera te Qeverise 604 100 100 

Transferta ne buxhete familjare 606 27,786 27,569 

Fondi  rezerve 609 2489 0 

Investime 230-231 159293 155,911 

Shuma 
 

301,958 264,382     
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Buxheti përfundimtar Plan-Fakt Bashkia Libohovë  
  Buxheti përfundimtar Plan-Fakt Bashkia Libohovë, për vitin  2021. Në lekë 

      Burimi i financimit të shpenzimit 

Nr. Përshkrimi Shpenzimeve Plani Fakti Realizim

i ne % 

Nga të ardhurat e veta % e 

realizimit  

të buxhetit 

nga të 

ardhurat e 

veta 

Nga Granti Qeveritar 

Plan Fakt Nga 

transfertat e 

pakushtëzuar 

Nga transferta 

e kushtëzuar 

specifike 

Nga 

transferta e 

kushtëzuar 

për 

funksionet e 

deleguara 

Nga transferta 

e kushtëzuar 

për investimet 

 
Paga   600  

71.187,44 51.199 71.92% 6.980,08 2.567 
36.78% 

2.4710 - 23.921  

 
Sigurime  shoqërore  601 

11.883,39 8.335 70.14% 1.114,46 525 
47.11% 

3.896 - 3.915  

 
Shp. Operat   602 

29.218 21.268 72.79% 4.156 2125 
51.13% 

12.282 - 6.861  

 
K. Q Emergj Civile 604  

100 100 100% 100 100 
100% 

- - - - 

 
 Nd/Ekonom  invalid 606 

27.291,80 27.174 99.57% 500 475 
95% 

- - - - 

 
F. Rezervë...609 

2.489.76 - 0% 1.710,76 0% 
- 

- - - - 

 
Investime 230-231 

159.293 155.911 97.88% 3.824,19 1.631 
42.65% 

154.280    

 
Shpenzime lindjeje 606 

495 395 79.80% 495 395 
79.79% 

- - - - 

 
Totali 

301,958 264,382 88% 17.885,49 7.818 
44% 

195.168 26.699 34.697  

Burimi: Bashkia Libohovë 
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Të ardhurat e veta realizuar  në vlerën  13,170 mijë lekë, përdorur prej tyre vlera 7,818 mijë 

lekë,   që do të thotë se të ardhura të trashëguara për përdorim për vitin 2022 duhet të jetë 

vlera vlera 5,352 mijë lekë, por sipas aktit të rakordimit me thesarin kjo vlerë është  11,771 

mijë lekë, e cila tregon për pasaktësi në njërën nga dy vlerat e mësipërme.  
 

Planifikimi i buxhetit për zërin e shpenzimeve (të ardhurat e veta vendore,  transferta e pa 

kushtëzuar, si dhe granti) ka vlerën 301,958 mijë lekë, ndërsa realizimi 264,382 lekë, ose në 

masën 88%. Zëri shpenzime page është planifikuar në vlerën 71,187 mijë  lekë dhe është 

realizuar në vlerën 51,199 mijë lekë, ose në masën 72%, ndërsa zëri sigurime shoqërore është 

planifikuar në vlerën 11,883 mijë lekë, realizuar në vlerën 8,335 mijë lekë, ose në masën 71%. 

Konstatohet diferencë e lartë midis planifikimit dhe zbatimit të buxhetit për pagat, e cila vjen 

nga keq planifikimi për këto zëra, pasi struktura e miratuar është e plotësuar me të gjithë 

punonjësit. 

Gjithashtu realizim të ulët ka edhe zëri shpenzime operative, i cili është realizuar në vlerën 

73%. 

Gjatë vitit 2021 nuk është bërë analiza e zbatimit të buxhetit brenda muajit qershor dhe nuk 

është dalë në konkluzion nëse duhej rishikuar ose jo buxheti vjetor 2021. 

Veprimet e mësipërme janë në kundërshtim me Neni 46 -Rishikimi i zbatimit të buxhetit 

vendor, të ligjit nr. 68/2017 “Për financat e vetëqeverisjes vendore”.  

 

 

2.4. 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.). 

Raportet e monitorimt të buxhetit 

Titulli i gjetjes: Mos hartimi i raporteve 4 mujore të monitorimit për zbatimin e buxhetit. 

Situata: Nga auditimi konstatohet se nga nëpunësi zbatues znj. E.P nuk janë zbatuar detyrimet 

ligjore për hartimin e raporteve të monitorimit të zbatimit të buxhetit për vitin 2021, pasi nuk 

janë hartuar raporte 4 mujor gjatë vitit, por është hartuar vetëm raporti vjetor, duke mos 

informuar këshillin bashkiak dhe Ministrinë e Financave dhe Ekonomisë për situatën e zbatimit 

të buxhetit gjatë vitit buxhetor. 

Kriteri: Në udhëzimin nr. 22, datë 30.07.2018 “ Për procedurat standarde të monitorimit të 

buxhetit në njësitë e vetëqeverisjes vendore”, përcaktohe se: 

Pika 19. Nëpunësi autorizues i njësisë së vetëqeverisjes vendore përgjigjet dhe raporton në 

këshillin e njësisë së vetëqeverisjes vendore për përgatitjen, kontrollin e brendshëm  financiar 

publik, monitorimin, raportimin, kontabilitetin dhe auditimin e brendshëm të buxhetit, për të 

gjitha funksionet e njësive të vetëqeverisjes vendore. Pika 20. Nëpunësi autorizues i njësisë së 

vetëqeverisjes vendore i paraqet këshillit, sa herë që kërkohet, por jo më pak se tre raporte 

katërmujore të monitorimit të zbatimit të buxhetit. 

Pika 22. Nëpunësi autorizues publikon raportet e monitorimit të zbatimit të buxhetit në faqen 

zyrtare të njësisë, brenda 30 ditëve pas përfundimit të periudhës së raportimit, dhe një kopje e 

tyre i dërgohet Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë.  

23. Nëpunësi autorizues, brenda 30 ditëve pas përfundimit të periudhës së raportimit duhet të 

dërgojë në Ministrinë e Financave dhe Ekonomisë, raportet katër mujore dhe vjetore të 

monitorimit të zbatimit të buxhetit për performancën financiare. 

Ndikimi: mos informimi i këshillit bashkiak dhe Ministrinë e Financave dhe Ekonomisë për 

situatën e zbatimit të buxhetit gjatë vitit buxhetor. 
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Shkaku: Mos zbatim i detyrimeve ligjore për këtë çështje. 

Rëndësia: E mesme. 

Rekomandim: Nëpunësi autorizues dhe nëpunësi zbatues të marrin masa që gjatë vitit 

buxhetor të hartohen raporte 4 mujore të monitorimit të zbatimit të buxhetit për performancën 

financiare, me të cilat të njihet këshilli bashkiak dhe njëkohësisht të dërgohen edhe në 

Ministrinë e Financave dhe Ekonomisë. 

 

Vlera e raportuar nga Bashkia Libohovë në MFE për detyrimet e prapambetura në datën 

31.12.2021 është 5,698,722 lekë, e njëjtë me vlerën e detyrimeve të prapambetura të rakorduar 

me degën e thesarit. 

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

vitin 2021 ka vlerën 121,525 mijë lekë, ndërsa stoku i detyrimeve të prapambetura nga të 

ardhurat e veta më 31.12.2021 (pa përfshirë detyrimet e FZHR), sipas aktit të rakordimit me 

thesarin është 5,699 mijë lekë. Raporti i këtyre treguesve, pra raporti i stokut të detyrimeve të 

prapambetura me shpenzimeve totale të miratuara, ka vlerën 4.69 %, shifër që e klasifikon 

Bashkinë Libohovë në njësi të qeverisjes vendore me situatë normale të gjendjes financiare. 

Por vlera e mësipërme është e nevojshme të korrektohet, për arsye se në vlerën e stokut nuk 

janë përfshirë të gjitha detyrimet e prapambetura. 

Rezultati i mësipërm prej 4.7%  i raportit Stoku/Shpenzimeve totale të miratuara ka dalë duke 

marrë si vlerë të detyrimeve të prapambetura vlerën 5,699 mijë lekë, në të cilën nuk janë 

përfshirë detyrimet për vendimet gjyqësore prej 16,852 mijë lekë. Pra duke marrë vlerën e 

plotë të detyrimeve të prapambetura prej 17,362 mijë lekë, raporti Stoku/Shpenzimeve totale 

të miratuara është 14%. Megjithatë kjo vlerë është nën vlerën 15%, mbi të cilën shkalla e 

vështirësisë konsiderohet me problem financiare. Në këtë aspekt, njësia vendore nuk 

konsiderohet me problem financiare. 

Lista e detyrimeve të prapambetura në paraqitet në aneksin nr. 1 bashkangjitur projektraportit 

të auditimit. 

Nga të dhënat e pasqyrave financiare, konstatohet se vlera e llogarisë 486 “ Shpenzime të 

periudhave të ardhshme”, ka vlerën 7,529,001 lekë. 

 

Situata e detyrimeve të prapambetura është raportuar në MFE me shkresën  nr. prot.268 datë 

18.02.2022. 

Situata e shkallës së vështirësisë financiare të llogaritur nga Bashkia Libohovë paraqitet si 

vijon: 
 

N.R Emërtimi Stoku në vlerë Totali i shpenzimeve të 

miratuara për NJVQV-në 

Stoku/Shpenzimeve totale të 

miratuara të NJQV-së 

 

      

a Hua sfatgjatë 0 
 

a,1 Principali 
  

a,2 Interesi 
  

b Hua afatshkurtër 0 
 

b,1 Hua 
  

b,2 Overdrafte 
  

b,3 Kredi të furnitorëve 
  

II Detyrime (a+b+c) 5,699 4.69% 
 

a Shpenzime korrente 5,699 
  

a,1 Mallra dhe shërbime 5,699 
 

a,2 Paga dhe sigurime 
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a.3 Të tjera 
  

b Shenzime kapitale 0 
 

b,1 Insitucione buxhetore 
  

b,2 Subjekte private 
  

c Vendime gjyqësore 0 
 

c,1 Marrëdhënie pune 
  

c,2 Mallra dhe shërbime 
  

c,3 Investime 
  

c,4 Të tjera 
  

III Totali (I+II) 5,699 121,525 4.69% 
 

Burimi: Bashkia Libohovë 

 

Situata reale e shkallës së vështirësisë financiare paraqitet si vijon: 
N.R Emërtimi Stoku në 

vlerë 

Totali i shpenzimeve 

të miratuara për 

NJVQV-në 

Stoku/Shpenzimeve totale 

të miratuara të NJQV-së 

 

a Shpenzime korrente 5,699 
   

a,1 Mallra dhe shërbime 5,699 
 

b Vendime gjyqësore 16,852 
 

III Totali  17,362 121,525 14% 
 

Burimi: Bashkia Libohovë 

Në formë tabele struktura e detyrimeve të prapambetura të raportuar në MFE dhe atë të 

rakorduar me thesarin. 
Shpenzime për periudhat e ardhshme 

Shpenzime per periudhat e ardhshme 4864 
Gjendja ne 
31.12.2020 pikësime Shtesa 

Gjendja ne 
31.12.2021 

Te prapambetura 4864200 

            

233,889  

         

156,808  

               

-    

                 

77,081  

Te prapambetura 4864300 

            

351,600  

                     

-    

               

-    

               

351,600  

Te prapambetura 4864400 

         

7,446,255  

     

2,176,214  

               

-    

           

5,270,041  

Totali 

         

8,031,744  

     

2,333,022  

               

-    

           

5,698,722  

Burimi: Bashkia Libohovë 

Titulli i gjetjes: Mos përfshirja e detyrimeve për vendime gjyqësore në situatën e detyrimeve 

të prapambetura të raportuar në MFE 

Situata: Bashkia Libohovë në datën 31.12.2021 ka një vlerë të detyrimeve të prapambetura 

prej 17,361,662 lekë, por në MFE ka raportuar si detyrime të prapambetura vlerën 5,698,722 

lekë, duke mos përfshirë në këtë raportim detyrimet e prapambetura për zbatimin e 

vendimeve gjyqësore të cila kanë vlerën 16,852,000 lekë. Veprimet e mësipërme deformojnë 

situatën reale për detyrimet e prapambetura. 

Kriteri: Veprimet e mësipërme janë në kundërshtim me: 

- udhëzimin plotësues nr.1, datë 25.01.2021 “ Për zbatimin e buxhetit të vitit 2021”, pika 118 

ku thuhet: “Njësitë e qeverisjes vendore përgatisin informacionin e kërkuar  për detyrimet e 

prapambetura sipas kërkesave, formatit dhe afateve të përcaktuara në udhëzimin nr.37, datë 

06.10.2020 “ Për monitorimin dhe publikimin periodik të stokut të detyrimeve të 

prapambetura të qeverisjes së përgjithshme”; 

- pika 1, si dhe dhe aneksi 1, tabela 1, aneksi 2, tabela 4, të udhëzimit nr.37, datë 06.10.2020 

“ Për monitorimin dhe publikimin periodik të stokut të detyrimeve të prapambetura të 

qeverisjes së përgjithshme”. 

Ndikimi: Deformim të informacionit për vlerën e detyrimeve të prapambetura. 
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Shkaku: Mos përfshirje e detyrimeve për vendimet gjyqësore në listën e detyrimeve të 

prapambetura. 

Rëndësia: E lartë. 

Rekomandim: Nëpunësi zbatues të marrë masa për përfshirjen në listën e detyrimeve të 

prapambetura që raportohen në MFE, të të gjithë natyrës së detyrimeve që Bashkia Libohovë 

ka ndaj të tretëve, përfshirë edhe vendimet gjyqësore. 

Bashkia Libohovë në datën 01.01.2021 ka pasur si çelje të vitit ushtrimor detyrime të 

prapambetura progresive vlerën  27,984 mijë lekë, e cila ka si burim financimi të ardhurat e 

veta dhe nga granti. Nga kjo vlerë gjatë vitit 2021 është likuiduar vlera 5,433 mijë, gjatë vitit 

nuk janë krijuar detyrime të reja dhe në fund të vitit 2021 vlera e detyrimeve të prapambetura 

është 22,551 mijë lekë. 

Në vlerën e detyrimit të prapambetur më 31.12.2021, detyrimi me burim financimi të ardhurat 

e veta ka vlerën 17,361 mijë lekë, ndërsa detyrimet të cilat kanë si burim financimi fondet e 

grantit qeveritar kanë vlerën 5,189 mijë lekë. 

Peshën kryesore të detyrimeve e zënë ato për vendimet gjyqësorë dhe për investime.  

Efektet financiare në buxhet, si rezultat i zbatimit të vendimeve gjyqësore. 

Bashkia Libohovë për zbatimin e vendimeve gjyqësore për vitin 2021 ka shpenzuar vlerën 

3,100 lekë, që i përket vendimeve gjyqësore për çështje të tjera (Dëmshperblim dëmi për dëmin 

e shkaktuar në kullotë,  Dëmshperblim dëmi si pasojë aksident në punë me pasoje vdekje). 

 

3.5 Çelja dhe ekzekutimi i fondeve të përfituara përmes FZHSH, saktësia e raportimit buxhetor 

të tyre. 

Gjatë vitit 2021 nga FZHR janë alokuar fonde për një investim të filluar në vitin 2020, i cili 

është ende i pa përfundur dhe për këtë arsye fondet janë të pa shpenzuara në totalin e 

kontratës. 

Në 000/lekë 
Nr Objekti i prokurimit Kontrata nr..datë Vlera e plotë e 

kontratës me 

TVSH 

Vlera e 

likujduar 

Vlera e pa 

likujduar 

1 Rikonstruksioni i rrjetit te 

ujesjellesit Libohove 

626  

11.05.2020 

312.872 241.219 71.653 

Burimi: Bashkia Libohovë 

 

 

 

 

Pika 2.2. (2.6. në programin e auditimit) Burimi i krijimit të të  ardhurave, vlerësimi i 

mbledhjes së tyre 

Në zbatim të programit të auditimit të sipërcituar, u shqyrtua dokumentacioni si më poshtë: 

- Vendimi i Këshillit Bashkiak Libohovë për miratimin e paketave fiskale për vitin 2021. 

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

- Aktet e rakordimit me degën e thesarit për të ardhurat.  

- Dokumentacioni shkresor dhe elektronik i dhënë nga subjekti, bazuar në pyetësorët e përgatitur 

nga audituesi i çështjes. 

- Regjistrimi i taksapaguesve etj. 

 

Nga shqyrtimi i dokumentacionit të sipërcituar konstatohet:  

Parashikimi dhe realizimi i taksave dhe tarifave vendore  

Për vitin 2021 paketa fiskale për taksat dhe tarifat vendore në Bashkisë Libohovë është miratuar 

me VKB nr.58, datë 30.12.2020 “Për miratimin e taksave dhe tarifave vendore në territorin e 

Bashkisë Libohovë”. 
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Nga auditimi i paketës fiskale u konstatua se në këtë dokument nuk janë përcaktuar afate për 

pagesën e taksave dhe tarifave vendore për taksapaguesit privat dhe familjar.  

Afati i pagesës duhet të jetë pjesë integrale e paketës fiskale, pasi është një element i 

rëndësishëm i taksave dhe tarifave vendore dhe si i tillë duhet ti nënshtrohet gjykimit të këshillit 

bashkiak. Përcaktimi i afatit të pagësës, duhet të jetë i tillë që të garantojë mbledhjen e të 

ardhurave brenda një kohe të caktuar (kryesisht brenda 6 – mujorit të parë të vitit), me qëllim 

që me këto të ardhura të sigurohet financimi i shpenzimet e miratuara në planin vjetor të 

buxhetit. 

Nga sektori i taksave dhe tarifave vendore shpjegohet se këto afate përcaktohen me daljen e 

njoftim vlerësimit tatimor, gjë që tregon se afati i përcaktimit të pagesës së detyrimeve për 

taksat dhe tarifat vendore, mbetet të përcaktohet nga kjo zyrë dhe jo nga këshilli bashkiak. 

 

Veprimet e mësipërme janë në kundërshtim me kërkesat e nenit 5, pika (c) të ligjit nr.9632, datë 

30.10.2006 “Për sistemin e taksave vendore”, i ndryshuar, ku thuhet: 
Me përjashtim të te rasteve kur në këtë ligj përcaktohet shprehimisht ndryshe, bashkia, 

nëpërmjet këshillit bashkiak përcakton... numrin e kësteve të pagimit të taksës dhe afatet e 

kryerjes së tyre, si dhe kushtet lehtësuese në rastet e pagesës së plotë dhe përpara afateve të 

detyrimeve fiskale; 

Nga auditimi u konstatua se është hartuar rregjistri i taksapaguesve privat dhe familjar. 

 

Për vitin 2021 në Bashkinë Libohovë në fillim të viti ushtrimor kanë zhvilluar aktivitet 68 

biznese, nga të cilat 62 biznese të vogla dhe 6 biznese të mëdha. Përgjatë vitit janë mbyllur 6 

biznese të vogla duke e çuar numrin e bizneseve të fund të vitit në 62, sipas tabelës në vijim: 

 
Lloji I biznesit 

 

Numri ne fillim te 

vitit 

Regjistrime te 

reja 

Mbyllur aktiviteti 

gjate vitit 

Numri ne fund te 

vitit 

2021    

Biznes I vogel 62  6 56 

Biznes I madh 6   6 

Totali 68  6 62 

Burimi: Bashkia Libohovë 

Titulli i gjetjes: Për taksapaguesit familjar, Bashkia Libohovë nuk ka përcaktuar mënyra 

efektive për arkëtimin e taksave dhe tarifave vendore 

Situata: Për taksapaguesit familjar, Bashkia Libohovë nuk ka përcaktuar mënyra efektive për 

arkëtimin e taksave dhe tarifave vendore. Edhe pse është aksionare e vetme e shoqërisë 

“Ujësjellësi Libohovë” ShA dhe bazuar në pikën (ii) , neni 5 të ligjit 9642 datë 30.10.2006 “Për 

sistemin e taksave vendore” i ndryshuar, ka të drejtën dhe detyrimin e përcaktimit të mënyrës 

së mbledhjes së taksës dhe zgjedhjen e agjentit fiskal, nuk ka realizuar përfshirjen e detyrimeve 

të taksave dhe tarifave vendore familjare në faturën mujore të ujit të pijshëm, veprim i cili do 

të rriste të ardhurat vendore dhe do të shtonte mundësinë e rritjes së investimeve dhe 

shërbimeve ndaj komunitetit. 

Nga sektori i taksave dhe tarifave vendore u paraqit relacioni  nr.1800 prot, datë 11.11.2019, 

nëpërmjet të cilit i propozohet këshillit bashkiak për lidhjen e akt marrëveshjes midis Bashkisë 

Libohovë dhe Ujësjellës Kanalizime Libohovë ShA, për caktimin e këtij të fundit si agjent 

tatimor. Por ky propozim nuk është miratuar dhe gjithashtu nuk është vijuar më me propozim 

tjetër në vijim në këshillin bashkiak gjatë vitit 2020 dhe 2021. 

Kriteri: Në nenin 5 të ligjit 9632 datë 30.10.2006 “Për sistemin e taksave vendore” i 

ndryshuar, pika (ii) përcaktohet se: Me përjashtim të rasteve kur në këtë ligj përcaktohet 

shprehimisht ndryshe, bashkia, nëpërmjet këshillit bashkiak përcakton ...mënyrën e 

mbledhjes së taksës, përfshirë zgjedhjen e agjentit fiskal dhe detyrimet e ndërsjellta. 

Efekti: Arkëtim i ulët i taksave dhe tarifave vendore për kategorinë familjare 
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Shkaku: Mos miratim i aktmarrëveshjes nga këshilli bashkiak dhe ndërprerje e përpjekjeve 

për këtë qëllim nga ana e vetë bashkisë pas vitit 2019. 

Rëndësia: E mesme 

Rekomandim: Kryetari i Bashkisë dhe zyra e taksave dhe tarifave vendore për kategorinë e 

taksapaguesve familjar, të paraqesin për miratimin në Këshillin Bashkiak aktmarrëveshjen me 

shoqërinë “Ujësjellës Kanalizime Libohovë” Sh A, duke kërkuar prej saj të kryhej rolin e agjentit 

tatimor, me përfshirjen në faturën e ujit të pijshëm edhe detyrimin për taksat dhe tarifat vendore 

familjare. 

Për vitin ushtrimor 2021, plani i te ardhurave është miratuar në shumën 11,442.480 leke dhe 

është realizuar 13,170,591 leke.  Kjo shume është rakorduar me degën e thesarit Gjirokastër.  

Realizimi sipas zërave është i pasqyruar ne tabelën në vijim: 
Nr Emertimi i të Ardhurave Plani vjetor Relizimi vjetor Përqindja e 

realizimit 

1 Takse mbi ndertesat 2,013,800 1723082 85.5 

 a)Takse mbi ndertesat nga banesa 1,293,800 1,037,171  

 b)Taksë mbi ndërtesat nga biznesi 720,000 685,911  

2 Taksë mbi tokën bujqësore 2,000,000 2016606 100.8 

3 Takse vendore mbi biznes e vogel  117082  

4 Taksë mbi ndertimet 1,000,000 566888 56.6 

 a) Takse e ndikimit ne inf nga legalizimet 200,000   

 b)Taksë e ndërtimit të ri 800,000   

5 Grand nga nivele te tjera qeverise 2,000,000 2172912 108.6 

6 Taksë tabele 0   

7 Taksë vendore mbi truallin 330,820 304079 91.9 

 a)Takse trualli banese 155,000 97,059  

 b) Takse trualli biznese 175,820 207,020  

8 Takse vjetore e tonazhit te autmj 0 6211  

9 Tatim/Thjeshtuar mbi fitimin  147533  

10 Tarifë vendore mbi ndricimin 288,960 255204 88.3 

 a)Tarifë ndricimi rrugor familjar 242,160 212,664  

 b)Tarifë ndricimi rrugor biznese 46,800 42,540  

11 Tarifë pastrimi dhe higjene 774,900 653680 84.3 

 a)Tarifë pastrimi nga familjar 366,900 275,720  

 b)Tarifë pastrimi nga biznesi 408,000 377,960  

12 Tarifë nga te ardhurat per leje sherbimi 200,000 52000 26 

13 Kullotat 500,000 1014208 156 

14 Shitja e produkteve heterogjene 150,000   

15 Qerate nga ndertesa 24,000 24,000 100 

16 Shërbimet 20,000 21750 108.7 

17 Takse vendore mbi ujin 150,000 338700 225.8 

18 Tarif vendore per Z.H.P. 35,000 200280 572.2 

19 TV per lejen e shitjes se karbur 200,000 200000 100 

20 Kamat vones 0 165157  

21 Te ardhura nga qeraja e tokes bujq 220,000 272653 123.9 

22 Te ardhura nga qera per troje 670,000 820000 122.3 

23 Spons nga te ardhura jo qeverit 850,000 919180 108 
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24 Tarife per leje ushtr.prefesioni  48000  

 Grand.Nj V,mbi te ardhura perso  1120386  

25 Të ardhura te  tjera jo tatimore 15,000 11000 73.3 

 TOTALI 11,442,480 13,170,591 115.1 

Burimi: Bashkia Libohovë 

Të ardhurat janë planifikuar në vlerën 11,445,480 lekë dhe janë realizuar në vlerën 13,170591 

lekë, ose në masën 115%. Nga auditimi konstatohet se në vlerën totale të realizimit 

përfshihen edhe vlerat të cilat janë arkëtuar për llogari të detyrimeve të prapambetura, të cilat 

bazuar në informacionin e dhëne nga sektori i taksave kanë vlerën 1,737,318 lekë. Duke 

zbritur këtë vlerë nga vlera totale e të ardhurave, arkëtimet për llogari të vitit fiskal 2021 kanë 

vlerën 11,433,273 lekë, me një tejkalim të vogël të vlerës së planifikuar, që do të thotë se 

realizimi është në masën 100%. Por në fund të vitit 2021 janë evidentuar debitor të cilët kanë 

një vlerë të pa paguar vetëm për detyrimet e vitit 2021 prej 1,889,310 lekë. Duke e shtuar 

këtë vlerë në vlerën e të ardhurave të realizuara (pasi prej tyre janë zbritur të ardhurat për 

llogari të detyrimeve të prapambetura), atëherë realizimi faktik merr vlerën: të ardhura të 

realizuara vetëm për detyrimet tatimore të vitit 2021 + të ardhurat e pa realizuara për këto 

detyrime të vitit 2021 (debitorët për detyrimet e vitit 2021). E shprehur në vlerë, nëse do të 

realizoheshin të gjitha detyrimet e vitit 2021, realizimi do të ishte 11,433,273 lekë të 

arkëtuara + 1,889,310 lekë të pa arkëtuara =13,322,583 lekë. Kjo vlerë është 1,880,103 lekë, 

më e madhe se plani, ose e shprehur në përqindje, në masën 14% më e madhe se plani. Ky 

mos rakordim vjen për dy arsye: për mos ndarjen e drejtë të të ardhurave, pra për përfshirjen 

e arkëtimeve që janë kryer për llogari të detyrimeve të prapambetura, si arkëtime të 

detyrimeve vjetore, ose për planifikim më të ulët se plani real. 

Taksa e ndikimit në infrastrukturë nga legalizimet administrohet nga sektori i shërbimit urban 

dhe sektori i të ardhurave. 
Bazuar në shkresat që ASHK dërgon në Bashkinë Libohovë, për vitin 2021 janë legalizuar gjithsej 15 

objekte për të cilat Sektori i Shërbimit Urban ka llogaritur detyrimin për taksën e ndikimit në 

infrastrukturë në shumën 411,869 lekë, nga të cilat nuk kanë shlyer detyrimin 3 prej tyre në vlerën 

99,424, si vijon: 

Emërtimi Emër Mbiemër Vendndodhja Vlera 

BANIMI DH.N NEPRAVISHTE 27,265 

BANIMI B.C NEPRAVISHTE 48,269 

BANIMI F.A BULO 23,890 

   99,424 

Për qytetarët që paguajnë këtë taksë, si dhe për ata që nuk paguajnë, sektori i shërbimit urban 

ka njoftuar sektorin e taksave dhe tarifave vendore  i cili ka rregjistruar detyrimin. 

  

Debitorët dhe masat për arkëtimin e tyre 

Në mënyrë të përmbledhur gjendja e debitorëve sipas llojit të taksapaguesve, numrit dhe 

vlerës së tyre jepet në tabelën në vijim: 
Emërti

mi 

Tatim paguesi Numri i 

debitorëve 

progresiv më 

31.12.2021 

Vlera e debisë 

progresivë më 

31.12.2021 

Numri i 

debitorëve  për 

detyrimet e vitit 

2021 

Vlera e debisë për 

detyrimet e vitit 

2021 

 Biznesi i madh 1 299.593   

 Biznes i vogël 57 5.641.033 4 33.912 

Totali 

1 

 58 5,940,626 4 33,912 

 Familjarët për token 

bujqësore 

787 8.778.776 687 783.335 

 Familjarët për taksat 
dhe tarifat e tjera 

855 8.598.318 745 1.072.063 
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Totali 

2 

  17,377,094  1,855,398 

Totali 

1+2 

  23,317,720  1,889,310 

Burimi: Bashkia Libohovë 

Debitorët për taksat dhe tarifat vendore janë përcjellë në financë për kontabilizim me 

shkresën nr.90 prot., datë 17.01.2022. 

Mbështetur në të dhënat e sektorit të taksave dhe tarifave vendore, vlera e debitorëve në datën 

31.12.2021 është 23,317,720 lekë, nga e cila vlera prej 1,889,310 lekë është krijuar gjatë vitit 

2021 nga mos shlyerja e detyrimeve të këtij viti, ndërsa vlera prej 21,428,410 lekë i përket 

detyrimeve të trashëguara përpara vitit 2021. 

Në vlerën e detyrimit progresiv në fund të vitit buxhetor 2021 prej 23,317,720 lekë, peshën 

kryesore e zënë detyrimet nga taksapaguesit familjarë, të cilat kanë vlerën 19,232,492 lekë, ose 

në masën 82%. Krahasuar me vlerën e debitorëve në datën 31.12.2020, e cila është 23,203,393 

lekë, konstatohet se vlera e debitorëve në vitin 2021 është pothuaj e njëjtë me gjendjen në vitin 

2020, e cila tregon se nuk janë marrë masa të plotë për arkëtimin e debitorëve, si dhe masat e 

marra kanë patur rezultate jo shumë të mira. 

Duke krahasuar debinë e krijuar vetëm gjatë vitit buxhetor 2021, e cila është në vlerën 

1,889,310 leke, me atë të krijuar vetëm gjatë vitit 2020, e cila është në vlerën 2,517,371 leke, 

konstatohet se kjo vlerë në vitin 2021 ka ulje në masën 25% krahasuar me vitin 2020, e cila 

tregon se më problematike ngelet arkëtimi i detyrimeve të trashëguara ndër vite. 
Përmbledhësja a subjekteve debitor privat sipas llojit te taksave dhe tarifave për vitin 2021 dhe të 

prapambeturat: 

 
 

Nr 

Emërtimet Biznes i Madh Biznes i Vogel Shuma 

   

1 Takse  ndertese  13892 13982 

2 Takse trualli    

3 Tarif ndriçimi  2520 2520 

4 Tarif pastrimi  17500 17500 

5 Detyrime te prapambetura 299593 5607121 5906714 

 Shuma 299593 5641033 5,940,626 

Burimi: Bashkia Libohovë 

Debia progresive per taksat dhe tarifat vendore familjare deri ne 31.12. 2021: 

Nr Njesia 

Adninistrative 

  

Toke Ndertese truall Ndricim Pastrim   Të tjera Shuma 

Nr.F Vlera Nr.F Vlera Nr.F Vlera Nr.F Vlera Nr.F Vlera Nr.F     

1 Libohove 410 4171831 345 2030559 245 360141 247 533680 247 1058700 13 253200 8408111 

2 Njesia Qende 329 2203917 329 802774 279 40278 281 608400 240 373200 10 432400 4460969 

3 Njesia Zagori 290 966603 190 526683 190 30542 19 4560       433220 1961608 

  Shuma 1029 7342351 864 3360016 714 430961 547 1146640 487 1431900 23 3665226 17,377,094 

Burimi: Bashkia Libohovë 

Titulli i gjetjes: Mos marrja e masave të plota për arkëtimin e debitorve. 

Situata: Masat e mara nga ana e zyrës së taksave dhe tarifave vendore  për arkëtimin e debisë 

se prapambetur janë mbyllja e llogarive bankare me shkrese nr.1095 prot date 11.08.2021, 

vendosja e barrës hipotekore në Agjencinë Shtetërore te Kadastrës me shkrese nr.1094 prot 

datë 11.08.2021, mos dhënia e shërbimeve nga ana e bashkisë ne formën e masës shtrënguese. 

Si rezultat i masave te mara gjate vitit ushtrimor 2021 nga detyrimet e prapambetura janë 

arkëtuar 1,774,983 leke, nga të cilat 390,426 leke nga bizneset dhe 1,384,557 leke nga 

familjaret. Janë dërguar njoftimet për 8 (tete) debitorët e taksës se ndikimit ne infrastrukture 
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me shkrese nr.1096/29prot date 22.02.2022, bashkangjitur shkresës janë dërguar dhe faturat 

për arkëtim, si rezultat kane arkëtuar 2 (dy) subjekte. Konstatohet se masat shtrënguese të marra 

për debitorët nuk janë të plota në rend shterues, pasi nuk janë aplikuar masa për sekuestrim dhe 

konfiskim i pasurisë apo kallëzime penale. 

Kriteri: Veprimet e mësipërme janë në kundërshtim me përcaktimet e bëra në nenin 93 -

Sekuestrimi dhe konfiskimi i pasurisë, neni 94 - Urdhri i sekuestrimit, Neni 95 -Pasuria, objekt 

i sekuestrimit, neni 131 –Vepra penale, të parashikuara në ligjin nr. 9920, datë 19.05.2008 “Për 

procedurat tatimore në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar. 

Ndikimi: Mos arkëtim i plotë i detyrimeve. 

Shkaku: Mos zbatimi i të gjithë kuadrit rregullator në fuqi 

Rëndësia: E lartë. 

Rekomandim: Kryetari i Bashkisë Libohovë, zyra e taksave vendre dhe zyra juridike, të 

marrin të gjitha masat e duhura ligjore për arkëtimin e detyrimeve të pa paguara nga kategoria 

e taksapaguesve privat dhe familjar në vlerën 23,317,720 lekë. 

 

Për sa është trajtuar në këtë pjesë të projektraportit të auditimit, nga z. XH.S me detyrë 

përgjegjës i zyrës së taksave dhe tarifave vendore, është paraqitur observacioni mbi aktin e 

konstatimit, në adresën e postës elektronike, ku janë shprehur kundërshtitë si më poshtë: 

Pretendimi i subjektit: Në aktin e konstatimit thuhet se nuk janë aplikuar masa për vendosjen 

e masës se barrës siguruese në Drejtorinë Rajonale të Shërbimit të Transportit Rrugor. Kjo 

mase nuk është aplikuar pasi DRTRRGJ nuk pranon të vendosi masën e bares siguruese në 

bazë të urdhrit nr .853, datë 27.09.2019 të ardhur nga Drejtoria e Përgjithshme e Transportit 

Rrugor “Për heqjen e sekuestrove mbi dokumentacionin e mjetit”. 

Bashkëlidhur observacionit po ju dërgojmë dhe urdhrin e lëshuar nga Drejtorie e Përgjithshme 

e Transportit Rrugor. 

Qëndrim i grupit të auditimit: Për sa trajtohet në observacion, mbështetur në 

dokumentacionin bashkangjitur, pretendimi juaj është i drejtë dhe për këtë arsye kjo mangësi 

që është trajtuar në aktin e konstatimit nuk është pjesë e projektraportit të auditimit. 
Gjate vitit ushtrimor 2021 nga detyrimet e prapambetura janë arkëtuar 1,774,983 leke si vijon: 
 

Nr Emertimi i takses Shuma ne leke 

1 Toke bujqesore 781.636 

2 Taksa vendore nga familjaret 602.921 

3 Taksa vendore nga biznesi 390426 

5 Shuma  1,774,983 

Burimi: Bashkia Libohovë 

Lista analitike e debitorëve progresive për bizneset deri 31.12.2021, pasqyrohen në aneksin nr.2, 

bashkangjitur projektraportit të auditimit.  
Për mangësitë e mësipërme ngarkohet me përgjegjësi z. Xhevahir Sinani, me detyrë përgjegjës 

i sektorit të taksave dhe tarifave vendore 
 

 

 

Pika 3. Vlerësimi i Raportimit Financiar, për të arritur në opinionin në se pasqyrat 

financiare për vitin 2021, japin një paraqitje të vërtetë e të drejtë të pozicionit 

financiar, performancës financiare dhe fluksit të parasë.  
3.1.Plotësia dhe saktësia në pasqyrimin e përmbajtjes së ngjarjeve ekonomike;  

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

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

3.3. Opinioni mbi pasqyrat financiare. 
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Në zbatim të drejtimit 3, të programit të auditimit Nr. 801/1, datë 02.09.2022, u shqyrtua 

dokumentacioni si më poshtë; 

1. Pasqyrat financiare, shënimet shpjeguese dhe ditarët përkatës të vitit 2021, 

2. Procedurat e iventarizimit të aktiveve për vitin 2021, 

3. Vendime dhe urdhra të Bashkisë Libohovë në lidhje me të dhënat e pasqyrave financiare. 

Nga shqyrtimi dhe verifikimi i dokumentacionit të vënë në dispozicion konstatohet që: 

Njësia ekonomike raportuese (Bashkia Libohovë) ka përgatitur e raportuar Pasqyrat Financiare 

të periudhës ushtrimore 2021 mbështetur Udhëzimin e Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë 

(UMFE) nr. 8, datë 09.03.2018 “Për procedurat e përgatitjes, paraqitjes dhe raportimit të 

Pasqyrave Financiare vjetore në Njësitë e Qeverisjes së Përgjithshme”. Në përgatitjen, 

hartimin dhe ndërtimin e pasqyrave financiare të konsoliduar të periudhës raportuese 

ushtrimore 2021, janë përfshirë edhe entitetet si; Njësia Nepravishte dhe Njësia Zagori në 

varësi e pronësi të njësisë ekonomike raportuese (Bashkia Libohovë). Pasqyrat financiare nga 

ana formale janë përgatitur e plotësuar sipas kërkesave të UMFE nr. 08, datë 09.03.2018 në të 

cilat është dhënë informacion mbi: 

-Emri Njësisë ekonomike raportuese vendore, Bashkia Libohovë me NIPT K43128615Q; 

-Periudha kontabël e mbuluar nga pasqyrat financiare (01.01.2021-31.12.2021); 

-Monedhën e paraqitjes së pasqyrave financiare në lekë; 

-Data e hartimit të Pasqyrave Financiare 31.03.2021; 

-Përgatitur nga zj. E.P, Shefe Sektorit të Zhvillimit Ekonomik dhe Menaxhimit Financiar në 

cilësinë e nëpunësit zbatues dhe nënshkruar nga zj. L.M në cilësinë e nëpunësit autorizues; 

-Pasqyrat Financiare janë dërguar në Degën e Thesarit me shkresën nr.493, datë 31.03.2021, 

nënshkruar nga nëpunësi zbatues. 

-Pjesë përbërëse e dokumentacionit mbi pasqyrat financiare dhe raportimi financiar janë 

rakordimet mbi shpenzimet dhe të ardhurat me Degën e Thesarit datë 10.01.2022 të 

konfirmuara dhe nënshkruar nga NZ, nga NA Bashkia Libohovë dhe Përgjegjësi Degës së 

Thesarit Gjirokastër. 

Nëpunësi Zbatues është emëruar nga Titullari i Bashkia Libohovë me urdhrin nr.31 prot, datë 

09.04.2021, zj. E.P, dhe me shkresën nr. 619 prot, datë 27.04.2021, është përcjellë për njohje 

Degës së Thesarit Gjirokastër, për njohjen e firmës mbi transaksionet e pagesave në vijim. 

Pjesë përbërëse e PF/2021 janë: 

-Pasqyra e pozicionit financiar (F1); 

-Pasyra e performancës financiare (F2); 

-Pasqyra e flukseve monetare (F3); 

-Pasqyra e ndryshimeve në aktivet neto/fondet neto (F4); 

-Pyetësor dhe shënimet shpjeguese mbi pasyrat financiare (F5); 

Pasqyrat statistikore: 

-Investimet dhe burimi i financimit (F6); 

-Gjendja dhe ndryshimet në aktivet afatgjata, kosto historike (F7.a); 

-Gjendja dhe ndryshimet në aktivet afatgjata, vlera neto (F7.b); 

-Numri i punonjësve dhe fondi i pagave (F8);  

 

Mbajtja e kontabilitetit dhe funksionimi i llogarive sintetike me llogaritë analitike. 

Dokumentacioni kontabël i veprimatarisë financiare, klasifikimi, përpunimi, ruajtja dhe 

mbajtja e kontabilitetit kryhet nëpërmjet programit exel. Nëpëmjet këtij formati Bashkia 

Libohovë, Njësia Nepravishte dhe Njësia Zagori si njësi Adnimistrative në varësi të Bashkisë, 

mbajnë, përpunojnë dhe ruajnë të dhënat kontabël po në të njëjtin format pra në mënyrë 

manuale.  

Titulli i gjetjes: Mos mbajtja e regjistrimeve kontabël me bartës informatik. 
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Situata: Nga auditimi rezultoi që mbajtja e kontabilitetit dhe funksionimi i 

llogarive sintetike me llogaritë analitike, në Bashkinë Libohovë, mbahet 

në mënyrë manuale në program excel, pa program financiar, gjë e cila 

paraqet rrisk për sigurinë e saktësinë e informacionit dhe përpunimin e të 

dhënave kontabël, si dhe nuk jep mundësinë e gjenerimit të të dhënave, 

sikundër e bënë programi financiar. Regjistrimet e veprimeve kontabël, 

kryhen me program excel dhe jo me “Bartës informatik”, të cilët janë 

programe informatike të pa manipulueshme. Mungesa e programimit 

kompjuterik në hedhjen e të dhënave në shërbimin kontabël, ndikon në 

ngadalësimin e marrjes dhe përpunimit të informacioneve financiare, si 

dhe në cilësinë dhe saktësinë e evidencave kontabël dhe të pasqyrave 

financiare. 

Kriteri: Ligji nr. 25/2018, “Për kontabilitetin dhe pasqyrat financiare”, nenin 3, 

pikat 14 e 15 ku citohen se; 

“Dokument kontabël” është dokumenti bazë, dokumenti plotësues dhe 

regjistrat (librat) kontabël, që përgatiten në letër të shkruar ose në bartës 

informatikë... 

“Bartës informatik” është çdo dokument kontabël i autorizuar nga 

organet përkatëse, i shkruar në mjete kompjuterike, sipas programeve 

informatike të pamanipulueshme dhe të printueshme në çdo kohë.” 

me nenin 11 ku citohet se;  

Qëllimi i pasqyrave financiare. 1. Pasqyrat financiare hartohen në 

mënyrë të qartë, në përputhje me këtë ligj dhe standardet e aplikueshme 

të raportimit financiar, si dhe paraqesin me vërtetësi dhe besueshmëri 

pozicionin financiar, performancën financiare, ndryshimet në 

kapital/aktivet neto dhe flukset e mjeteve monetare të njësive ekonomike. 

2. Pasqyrat financiare në këtë ligj u referohen pasqyrave financiare 

individuale dhe pasqyrave financiare të konsoliduara. 

Ndikimi: Paraqitje e riskut për mos marrje në kohë të informacionit, duke u 

reflektuar në vendimmarrjen e drejtimit të Bashkisë Libohovë. 

Shkaku: Mosnjohja e legjislacionit. 

Rëndësia: E mesme. 

Rekomandimi: Kryetari i Bashkisë Libohovë të marrë masa për pajisjen e Sektorit të 

Zhvillimit Ekonomik dhe Menaxhimit Financiar dhe njësive vartëse, me 

programe kompjuterike financiare për mbajtjen e kontabilitetit me qëllim 

shmangien e risqeve të mundshme të informacionit kontabël. 

 

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 = 1,134,835,442 
Përshkrimi  Viti 2021 Viti 2020 

Aktivet 1,216,416,554 1,051,270,698 

Pasivet (detyrimet) 81,581,112 79,348,823 

Aktivet neto 1,134,835,442 971,921,875 
 Burimi: Bashkia Libohovë 
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Aktivet afatshkurtra 

Aktivet afatshkurta më datë 31.12.2021 paraqiten në vlerën 142,553,325 lekë dhe përbëhen 

nga: 

- Llogaritë e Klasës 5 “Mjetet monetare dhe ekuivalentet e tyre” në shumën 58,555,913 lekë; 

- Llogaritë e Klasës 3 “Gjendje inventari qarkullues” në shumën 13,631,281 lekë; 

- Llogaritë e Klasës 4 “Llogari të arkëtueshme” në shumën 62,837,130 lekë dhe “Të tjera aktive 

afatshkurtra” në shumën 7,529,001 lekë. 
 

 Llogaritë e Klasës 5 “Mjetet monetare dhe ekuivalentet e tyre” përbëhet nga: 

Llogaritë 

 kontabël 
Emërtimi i llogarive Viti 2021 Viti i 2020 

Diferenca 

2021-2020 

531 Mjete monetare ne arkë  -   -   -  

512 Mjete monetare në bankë  -   -   -  

520 Disponibilitete në thesar  58,555,913   44,394,557   14,161,356  

50 Letra me vlerë  -   -   -  

532 Vlera të tjera  -   -   -  

54 Akredeitiva dhe paradhënie  -   -   -  

59 Provigjone zhvlerësimi  -   -   -  

Totali    58,555,913   44,394,557  14,161,356  
 Burimi: Bashkia Libohovë 

 

- Vlera e llogarisë 520 “Disponibilitete në thesar” në shumën 58,555,913 lekë, përbëhet nga: 

gjendja e llogaria 85 "Rezultati i vitit ushtrimor" në shumën 39,811,931lekë; gjendja e llogarisë 

466 "Mjete në ruajtje" në shumën 18,743,982 lekë  

- Mjetet ne ruajtje përbehen nga garancia e kontratave në masën 5%, ose shumën 18,500,982 

lekë dhe vlerën e pullave të gjendjes civile të muajit dhjetor në shumën 243,000 lekë. 

Nga auditimi u konstatua se vlerë e llogarisë 520 paraqitur në pasqyrat financiare, rakordon me 

vlerën e aktit të rakordimit të bërë me degën e thesarit. 

Llogaritë e klasës 5, kanë funksionuar duke u debituar për shtesat në kredi të llogarive përkatëse 

për të ardhurat dhe grante të ndryshme, si dhe duke u kredituar për pakësimet në debi të 

llogarive përkatëse të klasës 4. 
 

 Llogaritë e Klasës 3 “Gjendje inventari qarkullues”, përbëhet nga: 
 

Llogaritë  

kontabël 
Emërtimi i llogarive Viti 2021 Viti i 2020 

Diferenca 

2021-2020 

31 Materiale  67,980   104,783   (36,803) 

32 Objekte inventari  13,563,301   12,542,881  1,020,420  

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 
Shuma te parashikuara për zhvlerësim te 

inventarit(-) 
 -   -   -  

  Totali  13,631,281 12,647,664 983,617 
Burimi: Bashkia Libohovë 
 

Llogaritë e Klasës 3, sipas Pasqyrës së Pozicionit Financiar të Bashkisë Libohovë në 31.12.2021 

paraqitet në vlerën 13,631,281,lekë dhe përbehet nga llogaria kontabël 31 “Materiale” në vlerën 

67,980 lekë dhe nga llogaria kontabel 32 “Objekte inventari” në vlerën 13,563,301 lekë. 

Diferenca me vitin e mëparshëm përfaqëson lëvizjen e inventarit në shumën 983,617 lekë e cila 

kuadron me llogarinë 63 “Ndryshimi gjendjes së inventarit” në shumën 983,617 lekë. 
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- Llogaria 312 “Materiale”, ka vlerën 67,980 lekë dhe lëvizjet e kësaj llogarie për vitin 2021 

paraqiten në tabelën e mëposhtme: 

-  
Lëvizjet e llogarisë Vlera në lekë 

Gjendje në 01.01.2021 104,783 

Hyrje me pagesë gjatë vitit 2021   

Dalje nga magazina gjatë vitit 2021 36,803 

Gjendja në 31.12.2021 67,980 
                                      Burimi: Bashkia Libohovë 

 

- Llogaria 327 “Objekte inventari”, ka vlerën 13,563,301 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 

Gjendje në 01.01.2021 12,542,881 

Hyrje me pagesë gjatë vitit 2021 1,020,420 

Dalje nga magazina gjatë vitit 2021   

Gjendja në 31.12.2021 13,563,301 
   Burimi: Bashkia Libohovë 

 

Gjendja e llogarive të mësipërme është e kuadruar me gjendjen e inventarëve. Titullari i 

Bashkisë Libohovë ka nxjerrë Urdhrin e inventarizimit nr.93, datë 13.12.2021, 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” përbëhet 

nga: 
Llogaritë 

kontabël 
Emertimi i llogarive Viti 2021 Viti 2020 

Diferenca 

2021-2020 
 Llogari të arkëtueshme       

411 Klientë e llogari te ngjashme     0 

423,429 Personeli, paradhënie, deficite e gjoba     0 

431 Tatime e taksa     0 

432 Tatime mbledhur nga shteti për llog.Pushtetit Lokal     0 

433 Shpenzime fatkeqësi natyrore qe mbulon shteti     0 

435 Sigurime Shoqërore     0 

436 Sigurime Shëndetësore     0 

437,438 Organizma te tjerë shoqërore     0 

44 Institucione te tjera publike     0 

466 Kreditore per mjete ne ruajtje     0 

468 Debitorë te ndryshëm 35,273,211 35,194,686 78,525 

4342 Te tjera operacione me shtetin(debitor) 27,563,919 33,037,376 -5,473,457 

45 Marrëdhënie me instit. brenda dhe jashtë sistemit 0 0 0 

49 Shuma te parashikuara per zhvleresim(-) 0 0 0 
 Totali 62,837,130 68,232,062 -5,394,932 
 Të tjera aktive afatshkurtra     

409 Furnitore(Debitore),parapagime pagesa pjesore 0 0 0 

473 Llogari të pritjes të marrëdhënieve me thesarin 0 0 0 

477 Diferenca konvertimi aktive 0 0   

481 Shpenzime për t’u shpërndarë në disa ushtrime 0 0   

486 Shpenzime të periudhave të ardhshme 7,529,001 8,031,744 -502,743 

  Totali 7,529,001 8,031,744 -502,743 
Burimi: Bashkia Libohovë 
 



39 
 

- Llogaria 468 “Debitorë të ndryshëm”, në fund të vitit 2021 është 35,273,211 lekë e cila 

përbëhet nga shuma prej 11,955,491 lekë, të debitorëve të ndryshëm dhe debitorët e tatim 

taksave të krijuara ndër vite në shumën 23,317,720. 

 

Lëvizjet e llogarisë Vlera në lekë 

Gjendja në 01.01.2021  35,194,686  

Shtesa gjatë vitit 2021 debitoret e taksave (D)  278,525  

Pakesime gjatë vitit 2021 (K) 200,000  

Gjendja në 31.12.2021  35,273,211  
  Burimi: Bashkia Libohovë 
 

- Llogaria 4342 “Të tjera operacione me shtetin (debitor)”, në fund të vitit 2021 paraqitet në 

vlerën 27,563,919 lekë dhe kuadron me Llogarinë 7206 “Financim i pritshëm nga buxheti” të 

Pasqyrës së Performancës Financiare e cila paraqitet në shumën 27,563,919 lekë lekë. Vlera 

prej 27,563,919 lekë 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 01.01.2021  33,037,376  

Shtesa gjatë vitit 2021(D)  -  

Pakësime gjatë vitit 2021 (K)  5,473,457  

Gjendja në 31.12.2021  27,563,919  
   Burimi: Bashkia Libohovë 

 

Në mënyrë analitike paraqitet: 

Emërtimi i llogarive Vlera 

Llogari 401-409 0 

Paga personeli llog 42 3,397,640 

Tatim mbi të ardhurat llog. 431 171,778 

Sigurime shoqërore llog.435 1,010,722 

Sigurime shëndetësore llog.436 134,684 

Kreditore 467 22,849,095 

Totali 27,563,919 
                                               Burimi: Bashkia Libohovë 
 

Llogaria 486 “Shpenzime të periudhave të ardhshme” në fund të vitit 2021 paraqitet në 

vlerën 7,529,001 lekë. 

Lëvizjet e llogarisë Vlera në lekë 

Gjendja në 01.01.2021 8,031,744 

Shtesa gjatë vitit 2021 (D) 1,830,799 

Pakësime gjatë vitit 2021 (K) 2,333,542 

Gjendja në 31.12.2021 7,529,001 
          Burimi: Bashkia Libohovë 
 

- Vlera e kësaj llogarie në shumën 7,529,001lekë, përfaqëson detyrime për shpenzime të kryera, 

por të pa financuara në vitin ushtrimor. Gjatë vitit 2021 ka patur një pakësim të kësaj llogarie, 

pasi janë likuiduar një pjesë e këtyrë detyrimeve. 

-  
Emërtimi i llogarive Vlera 

Shenzime gjyqësore 0 

Shpenzime operative 2,181,879 

Shpenzime për investime 5,347,122 

Totali 7,529,001 
    Burimi: Bashkia Libohovë 
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- Evidentimi i tyre në Pasqyrat Financiare të vitit 2021, 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". 

Llogaritë e klasës 4, kanë funksionuar duke u debituar për njohjen e të drejtave për tu 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. 
 

Aktivet Afatgjata jomateriale (AAJM) 

Llogaritë e Klasës 20 “Aktivet Afatgjata Jo materiale”, përbëhen nga llog.202 “Studime 

dhe kërkime”, në vlerën 7,017,614 lekë. Sipas llogarisë analitike (Tabela anekse nr.1) vlera e 

kësaj llogarie është lekë 7,065,114 lekë. Diferenca 47,500 lekë (7,065,614-7,017,614) është 

vlera vjetore e amortizimit të AAJM. 

 
Lëvizjet e llogarisë Vlera në lekë 

Gjendja në 01.01.2021 6,607,370 

Shtesa gjatë vitit 2021 (D) 410,244 

Pakësime gjatë vitit 2021 (K)   

Gjendja në 31.12.2021 7,017,614 
    Burimi: Bashkia Libohovë 
 

Aktivet e afatgjata materiale (AAM) 

 Llogaritë e Klasës 21 “Aktivet Afatgjata Materiale", AAM sipas të dhënave të pasqyruara 

për vitin ushtrimor 2021, paraqiten në shumën 779,166,836 lekë. Në vitin paraardhës 2020, 

vlera totale e AAM-ve paraqitet në shumën 774,609,262 lekë, me një shtesë të AAM-ve në 

shumën 4,967,817 lekë, shtesa që kanë ardhur kryesisht si rezultat i investimeve të ndryshme 

në rrugë, rrjete, vepra ujore, ne Bashkine Libohovë. 

Nr. Emërtimi i Llogarisë 
Gjendja 

31.12.2020 
Shtesa 2021 

Pakesime 

2021 

Gjendja 

31.12.2021 

210 Toka,troje,Terene. 0  0 -  -  

211 Pyje,Kullota Plantacione. 0  0 -  -  

212 Ndertime e Konstruksione. 266,320,456  2,067,403 - 268,387,859  

213 Rruge,rrjete,vepra ujore. 480,833,638  1,990,409 - 482,824,047  

214 
Instalime teknike,makineri,paisje, 

vegla pune. 
8,193,893  283,860 - 8,477,753  

215 Mjete transporti. 5,033,933  0 - 5,033,933  

216 Rezerva shtetrore. 0 0 -  -  

217 Kafshe pune e prodhimi. 0 0 -  -  

218 Inventar ekonomik. 14,227,342  215,901 - 14,443,243  

202 Projekte. 6,607,370 410,244 - 7,017,614  

Totali 774,609,262  4,967,817  - 779,166,836  
Burimi: Bashkia Libohovë 

 

Nga verifikimi i evedencës analitike të llog.(213) “rrugë, rrjete, vepra ujore”, rezulton se nuk 

është vlerësuar dhe evidentuar në këtë llogari vlera e rrugës prej 29 kilometra e përbërë nga 15 

km “Kthesë Libohovë-Selcke”, dhe 14 km rruga “Polican-Nivan”, kaluar në pronësi të 

Bashkisë Libohovë me VKM nr. 915, datë 11.11.2015 “Për transferimin në pronësi, nga 

Këshilllat e Qarqeve te Bashkitë, të rrjetit të rrugëve rurale dhe aseteve të luajtshme e të 

paluajtshme të ndërmarrjeve të mirëmbajtjes së këtyre rrugëve”, pika 9, tabela 1, faqe 3.  

- Llogaria 215 “Mjete transporti”. Kjo llogari paraqet vlerën e mjeteve te transportit në pronësi 

të Bashkisë Libohovë më datë 31.12.2021 në shumën 5,033,933 lekë.  

 
Lëvizjet e llogarisë Vlera në lekë 
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                                                             Burimi: Bashkia Libohovë 
 

 Tabela nr. 2- Llogaria analitike 215 

Nr. Emërtimi Çmimi 
Sipas të dhënave kontabël 

Sasia Vlera 

I Bashkia Libohovë       

1 Autoveture Benz Mercedez 1,188,000 1 1,188,000 

2 Autoveture Hunday Terracan 778,800 1 778,800 

3 Autoveture Audi A6 997,300 1 997,300 

4 Autoveture Benz 720,000 1 720,000 

5 Traktor T-28 167,100 1 167,100 

6 Rimorkio Metalike 111,000 1 111,000 

7 Motokultivator komplet 86,100 1 86,100 

8 Rimorkio motokultivatori 37,140 1 37,140 

9 Kamion TIP 814 1,728,000 1 1,728,000 

10 Ëolkëagen (Azile) 1,440,000 1 1,440,000 

11 Iveko Magerus ËJMBIEG8MO411275 3,768,000 1 3,768,000 

  TOTALI 11,021,440   11,021,440 
Burimi: Bashkia Libohovë 

 

- Llogaria kontabël 218 “Iventar ekonomik”. Kjo llogari përfaqëson inventarin ekonomik në 

përdorim nga shkollat, kopshtet, çerdhet, njesitë administrative, institucionet e Bashkisë 

Libohovë. Sipas pasqyrave financiare të Bashkisë Libohovë gjendja e llogarisë 218 më datë 

31.12.2021 paraqitet në vlerën 14,443,243 lekë. Krahasuar me vitin 2020 llogaria 218 “Iventari 

ekonomik” është shtuar në vlerën 215,901 lekë. Kjo shtesë ka ardhur si rezultat i blerjeve të 

kryera gjatë vitit 2021 për blerje me pagesë, në vlerën 244,370 lekë, ndërdsa pakësimi ka ardhur 

si pasojë e rekomandimit të KLSH për sistemimin e amortizimit të kësaj llogarie, në vlerën 

20,405 lekë. 
 Levizjet Llog. 218 “Inventar ekonomik” për vitin 2021, 

vlera në lekë 

Gjendja në 01.01.2021 14,443,243 

Shtesa gjatë vitit 2021 (D) 244,370 

Pakësime gjatë vitit 2021 (K) 20,405  

Gjendja në 31.12.2021 14,659,144 
                                          Burimi: Bashkia Libohovë 

 

- Llogaria 219 “Amortizimi i AAGJM & AAJM: Kjo llogari sipas pasqyrave financiare të 

Bashkisë Libohovë në fund të vitit 2021, paraqitet në vlerën (204,943,932) lekë. Krahasuar me 

vitin 2020 llogaria 219 “Amortizimi i aktiveve të qëndrueshme të trupëzuara” paraqitet me 

shtesë prej (256,978) lekë, shtesë e cila ka ardhur si rezultat: 

 

Pasqyra statistikore “Akivet afatgjata me vlerë neto”, pasqyrohen në aneksin nr. 3, 

bashkangjitur projektraportit të auditimit. 

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 Libohovë, janë si më 

poshtë:  
Nr. Emërtimi Amortizimi 

1 ndërtesat dhe konstruksionet, linja teknologjike, makineri e pajisje 5 % 

Gjendja në 01.01.2021 5,033,933 

Shtesa gjatë vitit 2021 (D) 0 

Pakësime gjatë vitit 2021 (K) 0 

Gjendja në 31.12.2021 5,033,933 
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2 inventarin ekonomik (aktive të tjera afatgjata materiale mbi baze grupimi) 20 % 

3 për pajisjet kompjuterike, informatike (mbi bazë grupimi) 25% 

4 për mjetet e transportit 20% 

5 për aktivet afatgjata jomateriale (metoda lineare) 15 % 
Burimi: Bashkia Libohovë 

 

- Llogaria 230 dhe 231"Investime" për aktive afatgjata jo materiale dhe materiale sipas të 

dhënave të paraqitura në Pasqyrën e Pozicionit Financiar për vitin 2021, paraqiten në vlerën 0 

lekë llogaria 230 dhe në vlerën 211,279,053 lekë. Në Pasqyrën statistikore nr. 6 "Investimet 

dhe burimi i financimit" shpenzimet për investime paraqiten në shumën 211,279,053 lekë. 
Nr. Emërtimi i investimit Vlera 

1 Aktive Afatgjata jomateriale 0 

2 Aktive Aftagjata materiale 211,279,053 

3 Totali 211,279,053 
Burimi: Bashkia Libohovë 

Për investimet e kryera gjatë vitit 2021, është debituar llogarinë 231 dhe kredituar llogaritë e 

klasës 4 në shumën 211,279,053lekë. Në fund të vitit, me kapitalizimin e tyre është kredituar 

llogaria 231 dhe është debituar llogaria 20 dhe 21 "Aktive afatgjata", vetëm për vlerën 

4,570,182 lekë, pasi një investim është në proces. Në mënyrë analitike aktivet afatgjata 

materiale dhe jo materiale paraqiten Kapitullin “Anekse” Tabela nr. 3. 

 

-Llog 210 “Toka, troje terrene” e cila pasqyron gjendjen e llogarisë për Bashkinë Libohovë, 

në fund të 2020 rezulton në vlerën 0 lekë, dhe në fund të vitit 2021 po në të njëjtën vlerë duke 

mos reflektuar asnjë ndryshim sikurse pasqyrohet në tabelën më poshtë: 

 
Lëvizjet e llogarisë Vlera në lekë 

Gjendja në 31.12.2020 (D) 0 

Gjendja në 01.01.2021 0 

Shtesa gjatë vitit 2021 (D) 0 

Hapësira rekreative për fëmijët 0 

Pakësim gjatë vitit 2021 (K) 0 

Gjendja në 31.12.2021 (D) 0 
Burimi: Bashkia Libohovë 
 

Titulli i 

gjetjes: 

Vlera të paverifikueshme dhe të pa dokumentuara në llogaritë (210-212-

213-214) 

Situata: Nga verifikimi i evidencave analitike të llog. (210; 212; 213; 214) 

konstatohet se në llog. (210) rezulton aktiv me emërtim “Vlerë tjetër” në 

shumën 5,645,745 lekë. Në llog. (212) rezulton aktiv me emërtim “Vlerë 

tjetër” në shumën 4,687,737 lekë. Në llog. (213) rezulton aktiv me emërtim 

“Vlerë tjetër” në shumën 8,296,835 lekë. Gjithashtu në llog. (214) rezulton 

aktiv me emërtim “Vlerë tjetër” në shumën 742,167 lekë. Për këto katër 

zëra të klasave respektive, në shumën totale 19,372,484 lekë, nuk 

disponohet asnjë dokumentacion kontabël, mbi origjinën e tyre të cilat 

mbahen të mbartura dhe trashëguara vit pas viti në kontabilitet, si dhe nuk 

janë të verifikueshme fizikisht dhe se çfarë pasqyrojnë këto vlera në 

kontabilitetin e njësisë për shkak të mos përshkrimit të aktivit dhe 

mungesës së cdo dokumentacioni tjetër kontabël për këto aktive. Referuar 

procesit të iventarizimit të kryer për vitin 2021, në të cilin komisioni i 

verifikimit është shprehur se këto tre aktive nuk gjenden pasi nuk ka 

dokumentacion kontabël nga sektori i financës për ti verifikuar. Veprime 

për të cilën mban përgjegjësi Zj. E.C, me detyrë ish-Shefe Sektorit 

të Zhvillimit Ekonomik dhe Menaxhimit Financiar në cilësinë e nëpunësit 

zbatues, zj. E.P, me detyrë Shefe Sektorit të Zhvillimit Ekonomik dhe 
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Menaxhimit Financiar në cilësinë e nëpunësit zbatues, për hartimin e 

pasqyrave financiare. 

Kriteri: Udhëzimi i MFE nr. 8, datë 9.3.2018 “Për procedurat e përgatitjes, 

paraqitjes dhe raportimit të pasqyrave financiare vjetore në njësitë e 

qeverisjes së përgjithshme”. 

Ndikimi: PF të periudhës raportuese nuk paraqesin në mënyrë të besueshme dhe të 

drejtë pozicionin financiar të llogarive (201-212-213-214) 

Shkaku: Nuk janë marrë masat e duhura për verifikimin e aktiveve në vitin korrent 

dhe vitet e mëparëshme duke trashëguar vlera pa dokumentacion kontabël 

të verifikueshëm. 

Rëndësia: E lartë. 

Rekomandim: Titullari i Bashkisë Libohovë dhe Shefi i Sektorit të Zhvillimit Ekonomik 

dhe Menaxhimit Financiar të ngrejnë një grup pune me specialistë të fushës 

për shqyrtimin e situatës së mosverifikimit të zërave në llogaritë 

kontabël(210-212-213-214), saktësimin e vlerave në Pasqyrat financiare 

me dokumentacion vërtetues dhe justifikues, me qëllim evidentimin dhe 

raportimin e saktë në dokumentet kontabël të Njësisë. 

 

Titulli i 

gjetjes: 
Mos pasqyrim i saktë i gjendjes reale të llogarive (210-211-212-213) në 

Pasqyrat Financiare të vitit 2021. 

Situata: Nga verifikimi dhe analiza e Llog. 210 “Toka, troje, terrene”, konstatohet 

se kjo llogari nuk paraqet gjendjen reale nga Sektori i Zhvillimit Ekonomik 

dhe Menaxhimit Financia pasi, nuk janë hedh në kartelat e kontabilitetit 

asnjë prej vlerave të; a) trojeve nën objekt të objekteve si godina e Bashkisë 

dhe trualli përreth saj, trojet e ndërtesave të shkollave, kopshteve e çerdhe, 

shtëpisë së kulturës, të zyrave në NjA, etj, sipas regjistrit të aktiveve të 

pasqyruar në llogarinë 212 “Ndërtime e konstruksione”. Gjithashtu nuk 

mund të përcaktohet se vlera e pasqyruar në kontabilitet në llogarinë (212) 

e cila paraqitet në shumën 266,320,456 lekë në fund të vitit 2020 dhe në 

shumën 268,387,859 lekë në fund ë vitit 2021, e cila përfaqëson vlerën e 

objekteve apo edhe vlerën e truallit nën këto objekte. Kjo përbën një 

klasifikim dhe paraqitje jo të saktë të vlerës pasi, ndërtesat amortizohen 

sipas normativave të përcaktuara ndërkohë që trojet nën objekte janë të pa 

amortizueshme. 

-Llog 211 “Pyje, Kullota, Plantacione”, e cila pasqyron gjendjen e 

llogarisë për Bashkinë Libohovë në fund të 2021 paraqitet në vlerën 0 lekë. 

Përsa i përket kalimit të sipërfaqeve të pyjeve dhe kullotave me VKM Nr. 

433 dt 08.06.2016 “Për transferimin në pronësi të Bashkive të Pyjeve dhe 

të Kullotave Publike, sipas listave të inventarit dhe aktualisht në 

administrim të Ministrisë së Mjedisit e të ish Komunave/Bashkive”, pika 29, 

shtojca me nr. 27, e cila përmban, listën e inventarit të pyjeve dhe kullotave 

që transferohen në pronësi të Bashkisë Libohovë, me numrin rendor 1 (një) 

deri 215 (dyqind e pesëmbëdhjetë), rezulton se ky proces nuk është 

evidentuar në pasqyrat financiare në llogarinë përkatëse. Lista përkatëse 

rezulton të jetë në total 12,140 Hektarë nga të cilat 7,918 Ha kullotë verore, 

3,006 Ha Pyll,  1,027 Ha kullotë dimërore, 146 Ha tokë inproduktive, 42 

Ha Djerrë dhe 1 Ha tokë buke. Këto prona rezulton se nuk janë të 

reflektuara në Pasqyrat Financiare të Bashkisë Libohovë. Gjithashtu nuk ka 

të reflektuar sipërfaqet të cilat i kanë kaluar me VKM nr. 666, datë 
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21.05.2008 dhe VKM nr. 750, datë 28.05.2008 “Për miratimin e listës 

përfundimtare të pronave, pyje dhe kullota, që do të transferohen në pronësi 

të Qeverisje Vendore, Komuna Qëndër Libohovë, të Qarkut të 

Gjirokastrës”, ku përcaktohen në total 1,678 Hektarë nga këto 413 Ha + 

401 Ha kullotë dimërore (për secilën VKM) dhe 182 Ha + 682 Ha kullotë 

verore (për secilën VKM). Për sa mësipër përmendur Llog 211 “Pyje, 

Kullota, Plantacione” nuk paraqet një pamje reale për pasqyrat financiare 

të vitit 2021. 

-Llog.(212) ka të evidentuara në kontabilitet një numër të konsiderueshëm 

objektesh nga ish Komunat të cilat janë në verifikim për regjistrimin e tyre. 

Kjo vjen për arsye se një pjesë e objekteve janë të trashëguara dhe të 

mbartura nga njësitë që u shkrinë (ish/komunat) në periudhat raportuese 

para vitit 2015 të pa shoqëruar me kartela objekti. Në këto kushte duke qënë 

se ka mospërputhje në administrimin për çdo objekt të “Ndërtesave e 

Konstruksioneve” nga Bashkia Libohovë, Sektori ii Menaxhimit Financiar, 

Sektori Juridik, Sektori i Shërbimit Urban, në bashkëpunim ndërmjet tyre, 

duhet që të bëhet hedhja në kontabilitet e objekteve dhe sipërfaqeve të 

regjistruara saktësimi objekteve, dokumentimi me kartelë objekti, 

inventarizim fizik i objektit, si dhe rivlerësim me normat për secilin objekt. 

Për sa më sipër Llog. 212 “Ndërtime e konstruksione” nuk  paraqet një 

pamje reale për pasqyrat financiare të vitit 2021.  

-Nga verifikimi i evedencës analitike të llog.(213) “rrugë, rrjete, vepra 

ujore”, rezulton se nuk është vlerësuar dhe evidentuar në këtë llogari vlera 

e rrugës prej 29 kilometra e përbërë nga 15 km “Kthesë Libohovë-Selcke”, 

dhe 14 km rruga “Polican-Nivan”, kaluar në pronësi të Bashkisë Libohovë 

me VKM nr. 915, datë 11.11.2015 “Për transferimin në pronësi, nga 

Këshilllat e Qarqeve te Bashkitë, të rrjetit të rrugëve rurale dhe aseteve të 

luajtshme e të paluajtshme të ndërmarrjeve të mirëmbajtjes së këtyre 

rrugëve”, pika 9, tabela 1, faqe 3. Nga titullari i Bashkisë Libohovë dhe 

Shefi i Sektorit të Zhvillimit Ekonomik dhe Menaxhimit Financiar nuk janë 

marrë masat e duhura për përmbushjen e kuadrit rregullator ligjor të 

regjistrimit të pronave dhe evidentimit të saktë në llogaritë përkatëse me 

vlerën e drejtë të tyre. 

Gjithashtu rezulton se në llog. (210-2011-2012-2013) nuk janë reflektuar të 

gjitha ndërtesat, trojet, terrenet, rrugë, vepra ujore etj., të kaluara pas 

reformës teritoriale, dhe vendimi i Këshillit Bashkiak me nr. 91, datë 

14.10.2016, “Për miratimin e listës përfundimtare të pronave të paluajtshme 

shtetërore që kërkohen për transferim në pronësi të njësisë administrative 

qendër Libohovë të Bashkisë Libohovë”, në zbatim të Ligjit nr. 115/2014 

“Për ndarjen administrativo-territoriale të njësive të qeverisjes vendore në 

Republikën e Shqipërisë”, Ligji nr. 139/2015 “Për vetëqeverisjen vendore”, 

të Ligjit nr. 8743 datë 22.02.2001 “Për pronat e paluajtshme të shtetit, i 

ndryshuar, VKM nr. 840, datë 22/07/2009 “Për miratimin e inventarit të 

pronave të paluajtshme në Komunën Libohovë”, si dhe me Udhëzimin nr. 

15, datë 30.06.2003 “Për mënyrën e paraqitjes nga Njësitë e Qeverisjes 

Vendore të kërkesave për transferimin në pronësi të pronave të paluajtshme 

publike”. Veprime e mosveprime për të cilat mban përgjegjësi Titullari i 

Bashkisë zj. L.M dhe Shefi i Sektorit të Zhvillimit Ekonomik dhe Menaxhimit 

Financiar zj. E.P, ish/Shefi i Sektorit Financiar zj. E.C. 
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Kriteri: Ligji nr. 115/2014 “Për ndarjen administrativo-territoriale të njësive të 

qeverisjes vendore në Republikën e Shqipërisë”, Ligji nr. 139/2015 “Për 

vetqeverisjen vendore”, të Ligjit nr. 8743 datë 22.02.2001 “Për pronat e 

paluajtshme të shtetit, i ndryshuar,VKM nr. 510, datë 10.06.2015 “Për 

inventarizimi dhe hipotekimin e të gjitha pronave të paluajtshme dhe të 

luajtshme”, Kreu (VI) “Transferimi pasurive dhe regjistrimi i pasurive të 

paluajtshme”, pika 1 dhe 2, VKM nr. 915, datë 11.11.2015 “Për 

transferimin në pronësi, nga Këshilllat e Qarqeve te Bashkitë, të rrjetit të 

rrugëve rurale dhe aseteve të luajtshme e të paluajtshme të ndërmarrjeve 

të mirëmbajtjes së këtyre rrugëve”, pika 9, UMF nr. 30, datë 27.12.2011 

“Për menaxhimin e aktiveve në njësitë e sektorit publik” i ndryshuar, pikat 

26, 28, 30, Kreu IV pika 75; 

Ndikimi: Pasqyrat financiare të periudhës raportuese të vitit 2021 në llog. (210-211-

212-213), nuk paraesin në mënyrë të drejtë pozicionin financiar dhe 

gjendjen reale me datë 31.12.2021. 

Shkaku: Nuk janë marrë masat e duhurat nga drejtimi i njsëisë për këto llogari për 

të bërë të mundur regjistrimin e investimeve, analizimin dhe saktësimin në 

kontabilitet të këtyre aktiveve, duke mbledhur e evidentuar të dhënat nga 

gjithë dokumentacioni financiar të dala dhe të trashëguara nga ish-

Komunat. 

Rëndësia: E lartë. 

Rekomandimi: Kryetari i Bashkisë Libohovë të marrë masa për vlerësimin e trojeve nën 

godina, që ka në inventar, si dhe të kryhet inventarizimi dhe vlerësimi i 

trojeve, të kaluara me VKM në pronësi të Bashkisë Libohovë. Po kështu 

për pyjet, kullotat, rrugë, vepra ujore, etj në pronësi të Bashkisë Libohovë, 

të transferuara me VKM, të bëhen inventarët me përditësimet përkatëse, 

saktësimi i hartave dhe kufijve të tyre, si dhe të bëhet vlerësimi i tyre. Pas 

procesit të regjistrimit në Agjencinë Shtetërore të Kadastrës Gjirokastër  

dhe procesit të vlerësimit të kryhen veprimet kontabël për përfshirjen e të 

gjitha këtyre Aktiveve Afatgjata Materiale në gjendjen e llogarive përkatëse 

në PF. 

Rekomandimi: Kryetari i Bashkisë Libohovë, të marrë masat e duhura që; 

1.Të ngrejë grup pune i cili të verifikoj, vlerësoj, dhe saktësoj të gjitha 

aktivet e llogarive të klasës 2 dhe të dokumentoj këto aktive sipas kuadrit 

ligjor për regjistrimin e pasurisë.  

2.Të ngrejë një grup pune me specialistë të fushës për kryerjen e 

inventarizimit dhe vlerësimin e aktiveve të llog. 212“Ndërtesa 

Konstruksione” për NJA dhe nëpërmjet Drejtorisë Ekonomike të kryejë 

zbërthimin e dokumentacionit të trashëguar nga ish-Komunat për nxjerrjen 

e të dhënave për aktivet e hyra e veprimet me to në vite për të verifikuar, 

saktësuar e analizuar vlerat e paraqitura në bilancin e vitit 2015 e në rast 

pasaktësish të bëhen sistemimet e nevojshme në kontabilitet e në inventarin 

fizik. 

 

PASIVET (DETYRIMET) 

Pasivet Afatshkurtra 

 Llogaritë e klasës 4, në pasiv të Pasqyrës së Pozicionit Financiar, janë llogari të 

pagueshme ato paraqesin detyrimet e Bashkisë Libohovë më 31.12.2021, kundrejt furnitorëve, 

pagat e punonjësve të muajit dhjetor 2021, detyrimet kundrejt tatimeve, sigurimeve shoqërore 
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dhe shëndetësore të muajit dhjetor 2021, kreditorë për mjete në ruajtje të cilat kryesisht kanë 

të bëjnë me garancitë e kontratave, kreditorë të ndryshëm etj., si më poshtë:  

Llogaritë Emërtimi i llogarisë 
Viti 

2021 

Viti 

2020 

Diferenca/ 

ndryshimi 

401-408 Furnitorë e llogari të lidhura me to 0 50,808 -50,808 

42 Detyrime ndaj personelit 3,397,640 3,367,782 29,858 

431 Detyrime ndaj shtetit tatim taksa 171,778 177,654 -5,876 

435 Sigurime shoqërore 1,010,722 1,038,103 -27,381 

436 Sigurime shëndetësore 134,684 138,260 -3,576 

466 Kreditorë për mjete në ruajtje 18,743,982 11,116,761 7,627,221 

467 Kreditorë të ndryshëm 22,849,095 28,264,769 -5,415,674 

4341 Të tjera operacione me shtetin (detyrime) 35,273,211 35,194,686 78,525 

  Gjendja më fund të periudhës 81,581,112 79,348,823 2,232,289 
Burimi: Bashkia Libohovë 
 

Llogaria 42, “Detyrime ndaj personelit”, sipas pasqyrave financiare të paraqitura pranë 

Bashkisë Libohovë, paraqitet në vlerën 3,397,640 lekë dhe përfaqëson vlerën e pagave të 

muajit dhjetor për t’u paguar në muajin janar të vitit pasardhës, dhe janë paguar në muajin janar 

2020 ne shumën 3,295,729 lekë, me një diferencë prej 101,911 lekë, e cila është vendosur tepër 

në Pasqyrat Financiare dhe ngelet për t’u sistemuar gjatë vitit 2022. 

Konkretisht, sipas dokumentave të bankës të muajit Janar 2021, ka rezultuar: 

 

    Burimi: Bashkia Libohovë 
 

- Llogaria 431, “Detyrime ndaj shteti për tatim taksa”, paraqitet në vlerën 504,830 lekë dhe 

përfaqëson vlerën për t’u paguar për taksa e tatime ndaj shtetit për muajin dhjetor dhe e paguar 

në Janar 2021.  

Urdhër shpenzimi 
Vlera 

Numër Datë 

11 18.01.2022 171,778 
   Burimi: Bashkia Libohovë 
 

- Llogaria 435, “Sigurime shoqërore” dhe llogaria 436 “Sigurime shëndetësore” paraqet 

vlerën e pa paguar për sigurime shoqërore e shëndetësore për pagat e muajit dhjetor që paguhen 

në muajin janar dhe janë perkatsisht në vlerat 1,010,722 lekë dhe 134,684 lekë. 

Urdhër shpenzimi 
Vlera 

Numër Datë 

8 18.01.2022 594,206 

12 18.01.2022 416,516 

Totali   1,010,722 

9 18.01.2022 67,342 

10 18.01.2022 67,342 

Totali   134,684 
    Burimi: Bashkia Libohovë 

Urdhër shpenzimi 
Vlera  

Numër Datë  
1 12.01.2021 148,888  
2 12.01.2021 640,352  
3 12.01.2021 38,920  
4 12.01.2021 360,990  
5 14.01.2021 1,484,701  
6 06.01.2021 56,960  
7 12.01.2021 526,908  
8 14.01.2021 38,010  

      101,911 

Totali   3,295,729  
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-Llogaria 466 “Kreditore për mjete nën ruajtje”, sipas Pasqyrës së Pozicionit Financiar të 

Bashkisë Libohovë, në fund të vitit 2021 paraqitet në vlerën 18,743,982 lekë dhe përfaqëson 

vlerën e garancisë së kontratave në masën 5%, ose shumën 18,500,982 lekë dhe vlerën e pullave 

të gjendjes civile të muajit dhjetor në shumën 243,000 lekë. Vlera e mësipërme është e 

rakorduar me Degën e Thesarit Libohovë. 
Llog. 466 "Kredirorë për mjete në ruajtje"  

Celje e vitit 2021 11,116,761 

Shtesa 7,870,221 

Pakësime 243,000 

Gjendja në 31.12.2021 18,743,982 
    Burimi: Bashkia Libohovë 
 

- Llogaria 467 “Kreditorë të ndryshëm”, paraqiten faturat e pa likuiduara, vendime Gjyqesore 

dhe investime dhe shërbime të cilat nuk bëhen hyrje dhe për vitin 2021 paraqiten në shumën 

22,849,095lekë. Lëvizja e kësaj llogarie gjatë vitit 2021 paraqitet si më poshtë: 
Lëvizjet e llogarisë 

Gjendja në 01.01.2021 28,264,769 

Shtesa gjatë vitit 2021 (D) -  

Pakësime gjatë vitit 2021 (K) 5,415,674 

Gjendja në 31.12.2021 22,849,095 
    Burimi: Bashkia Libohovë 
 

 Siç shihet edhe nga tabela llogaria 467 paraqitet në vlerën 22,849,095 lekë e përbërë nga: 

- shpenzime të kryera por të pafinacuara per mallra dhe sherbime ne masen 433,903 dhe që janë 

pasqyruar në llogarinë 486 në shumën 7,529,001 lekë; 

- shpenzimet për vendime gjyqesore në shumën 16,852,862 lekë;  

- shpenzime per investime por të pa likuiduara në shumën 5,561,810 lekë. 

 

-Llogari të Arkëtueshme Llogaria 468 “Debitorë të ndryshëm” 

-Nga auditimi i pasqyrave financiare në lidhje me llogaritë 468 dhe 401-408, rezulton se; 

Llogaria 468 në vitin 2020 paraqitet në shumën 35,194,686 lekë, ndërsa për vitin 2021 në 

shumën prej 35,273,211 lekë. Gjatë vitit 2021 shtesa prej 278,525 lekë vjen si rezultat i rritjes 

së debitorëve për taksa e tarifa avendore të Bashkisë Libohovë. Gjithashtu janë likujduar gjatë 

vitit 2021 debitorë të viteve të mëparëshme për shumën 200,000 lekë. Nga ana e titullarit të 

Bashkisë Libohovë dhe strukturave përgjegjëse rezulton se nuk janë marrë masat e duhura për 

uljen e detyrimeve debitore dhe rritjen e performancës në arkëtimin e taksave dhe tarifave 

vendore, arkëtimin e detyrimeve nga kontratat e kullotave, përfitimet e padrejta për punime të 

pakryera të kontratave me të tretë, përfitime shpërblimesh të padrejta, arkëtimin e detyrimeve 

nga punonjësit e bashkisë, debitorë të trashëguar nga ish-komunat, etj.  

 

- Llogaria 401-408 “Furnitorë e llogari të lidhura me to”, në fund të vitit 2021 është në vlerën 

0 lekë. Lëvizja e llogarisë 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 2021 50,808 

Shtesa (K)   

Pakësime (D) 50,808 

Gjendja në 31.12.2021 (K) 0 

     Burimi: Bashkia Libohovë 
 

-Paga, shpërblime e të tjera personeli (llog. 600) dhe sigurimet shoqërore (llog 601). 

-Nga auditimi i listë-pagesave u konstatua se listë-pagesat hartoheshin sipas standardeve të 

kontabilitetit, ku plotësoheshin pagat me të gjithë elementet dhe shtesa të ndryshme të 
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përfituara deri tek shuma bruto. Po kështu pasqyroheshin llojet e ndalesave, raportet e 

përkohshëm, lejet e zakonshme e deri tek paga neto. Përmbledhëset janë të kuadruara me listë 

pagesat dhe me urdhër pagesat respektive, të nënshkruara nga specialisti i pagave, nëpunësi 

zbatues dhe nëpunësi autorizues. 

-Nga verifikimi me zgjedhje i ushtruar në disa nga listë pagesat e muajve, janar, gusht, dhjetor 

të vitit 2021 rezultoi se pagat, shtesat dhe ndalesat janë përllogaritur drejt sipas tabelës së 

pagave. Gjithashtu listë pagesat janë të shoqëruara dhe me listë prezencat përkatëse. 

Përmbledhëset janë të kuadruara me listë pagesat dhe me urdhër pagesat respektive, të 

nënshkruara nga punonjësi i financës dhe nëpunësi i autorizuar i Bashkisë. 

-Për të gjithë periudhën e audituar, janë përllogaritur, ndaluar dhe xhiruar detyrimet për 

kontributin e sigurimeve shoqërore dhe tatimin mbi të ardhur, si dhe janë bërë sipas 

kohëzgjatjes orare të punës.  
Llogaria E M E R T I M I  Viti 2021 Viti 2020 

600 I.PAGAT DHE PERFITIMET E PUNONJSEVE  51,198,878 48,808,106 

6001 Paga, personel I perhershem  51,198,878 48,808,106 

6002 Paga personel I Perkohshem    

6003 Shperblime   

6009 Shpenzime te tjera për personelin    

601 II.KONTRIBUTE TE SIGURIMEVE  8,335,329 8,119,788 

6010 Kontributi I Sigurimeve Shoqërore 7,759,327 7,293,223 

6011 Kontributi I Sigurimeve Shëndetësore 576,002 826,565 
  Burimi: Bashkia Libohovë 
 

-Blerje mallra e shërbime (llog. 602) 

Nr. Llog Përshkrimi Sipas thesarit Sipas PF Diferenca 

6020 Materiale zyre e të përgjithshme 1.485.000  1.380.011  104.989  

6021 Materiale dhe shërbime speciale 6.882.813  6.765.693  117.120  

6022 Shërbime nga të tretë 2.266.155  2.239.275  26.880  

6023 Shpenzime transporti 4.665.498  4.665.497  1  

6024 Shpenzime udhëtimi 36.820  36.820  0  

6025 Shpnz. Për mirmbajtje të zakonshme 0  0  0  

6026 Shpnz. Për qeeramarrje 0  0  0  

6027 Shpnz. Për detyrime e kompensime legale 3.100.000  3.100.000  0  

6028 Shpnz. Të lidhura me huamarrjen 0  0  0  

6029 Shpenzime të tjera 2.831.882  3.080.862  -248.980  
  Burimi: Bashkia Libohovë 
 

Referuar analizimit të llog. (602) dhe të dhënave të nënllogarive sipas tabelës më sipër rezulton 

se; llogaritë reskeptive nuk paraqiten në të njëjtën vlerë në pasqyrat financiare sikurse janë të 

pasqyruara në aktrakortimin e bërë me degën e thesarit e konkretisht; llog (6020) paraqitet me 

një mbivlerësim në PF në shumën 104,989 lekë, llog. (6021) paraqitet me një mbivlerësim në 

PF në shumën 117,120 lekë, llog. (6022) paraqitet me një mbivlerësim në shumën 26,880 lekë. 

Ndërsa llog. (6029) paraqitet me një nënvlerësim në shumën 248,980 lekë. Kjo situatë vjen nga 

një pasaktësi midis vlerave të këtyre llogarive pasi brenda kësaj klase rezulton të jetë një 

diferencë prej  lekë(jo materiale), për të cilat kërkohet të bëhet sistemim i vlerave në llogaritë 

përkatëse referuar të dhënave të degës së thesarit. 

- Llogaria 85 “Rezultati i ushtrimit”, paraqitet me tepricë kreditore në vlerën 39,811,931 lekë 

dhe paraqet rezultatin nga funksionimi. Ajo është e barabartë me vlerën e të ardhurave që 

Bashkia Libohovë 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. 
 

Llog. 85 "Rezultati i ushtrimit"  

Gjendja në 01.01.2021 33,277,796 
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Shtesa gjatë vitit 2021 (D) 6,534,135 

Pakësime gjatë vitit 2021 (K)   

Gjendja në 31.12.2021 39,811,931 
     Burimi: Bashkia Libohovë 
 

Titulli i gjetjes: Fatura shpenzimesh të regjistruara jo në kohën e duhur. 

Situata: Nga verifikimi dhe kryqëzimi i të dhënave sipas sistemit të pagesave nga Dega e Thesarit, 

rezulton se gjatë vitit 2021 janë likujduar 3 raste në shumën 2,333,542 lekë të cilat i 

përkisnin si datë një faturë e vitit 2018 për shumën 2,176,214, një faturë e vitit 2019 për 

shumën 106,000 lekë dhe një faturë e vitit 2020 në shumën 51,328 lekë, ndërkohë që janë 

regjistruar si fatura gjatë vitit 2021 për tu likujduar. Konkretisht pasyqohen në tabelën më 

poshtë; 

LLOG. 

PERSHKRI

MI 

LLOGARIS

E 

EKONOMI

KE 

FURNITOR

I 
SHUMA 

DATA 

FURNITOR

IT 

Dt. 

URDHE

R 

SHPEN

Z. 

DATA 

KRIJIMI

T 

FATUR

ES 

DATA 

EKZEKUTI

MIT 

60232

00 

Pjese 

kembimi, 

goma dhe 

bateri 

SHEHU 

SHPK 
51.328  21-OCT-20 

19-

FEB-21 

23-FEB-

21 
24-FEB-21 

23133

00 

Shpenz. per 

rritjen e 

AQT - 

konstruksio

ne te 

rrjeteve 

G.M 106.000  20-MAY-19 

16-

MAR-

21 

18-

MAR-21 
19-MAR-21 

23121

03 

Shpenz. per 

rritjen e 

AQT - 

ndertesa 

shkollore 

E. 2.176.214  07-DEC-18 
12-

OCT-21 

12-OCT-

21 
13-OCT-21 

Totali 2,333,542  

Këto veprime janë jo në përputhje me parimet, udhëzimet dhe rregullat 

kontabël për hartimin dhe raportimin e pasqyrave financiare, dhe sistemin 

buxhetor për të cilat auditimi gjykon se kanë ndikuar në mosparaqitjen e 

vërtetë dhe të sinqertë, të saktë dhe të besueshme të pasqyrave financiare 

për shpenzimet e kryera për vitet paraardhëse duke rritur detyrimet në këtë 

mënyrë në vitet pasardhëse pasi, regjistrimi i transaksioneve/veprimeve 

është bërë kur janë paguar dhe jo kur ato kanë ndodhur si ngjarje pra duke 

vepruar mbi baza cash në lidhje me këto shpenzime dhe jo mbi parimin e të 

drejtave dhe detyrimit të konstatuar. Kjo ka ardhur si pasojë e marrjes së 

angazhimeve duke mos patur fonde buxhetore në dispozicion duke mos 

lejuar ekzekutimin e tyre. Pra duke mos patur fonde faturat nuk deklarohen 

si të pagueshme brenda 30 ditëve, por mbahen të pa regjistruara deri në 

hapjen e fondeve të nevojshme për pagesën e tyre, çka do të thotë se 

strukturat përgjegjëse kanë patur dijeni për këto detyrime dhe duke mos 

patur fonde në dispozicion, kanë shlyer vetëm një pjesë të tyre. Këto 

veprime çojnë në prishjen e hallkave të kontrollit të brendshëm në lidhje me 

parandalimin dhe detektimin e krijimit të detyrimeve të prapambetura. 

Veprime të cilat ngarkojnë me përgjegjësi ish-shefen e financës në cilësinë 

e nëpunësit zbatues zj.E.C. 

Kriteri: Ligji nr. 9936, datë 26.06.2008 “Për menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e 

Shqipërisë”, i ndryshuar, neni 61 dhe neni 54, “Kryerja e pagesave”, Ligjin nr. 25 datë 

10.05.2018 “Për kontabilitetin dhe pasqyrat financiare”, neni 15 pika 1 dhe nenin 11 pika 

1, Ligjin nr.48/2014 “Për pagesat e vonuara në detyrimet konraktore e tregtare” neni 7, 
afatet për autoritet publike, pika a), Udhëzimin nr. 9, datë 20.07.2018 “Për procedurat 

standarte të zbatimit të buxhetit”, pikën 164. 

Ndikimi: Raportim jo i saktë në vlerë dhe në kohë i detyrimeve dhe shpenzimeve. 
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Shkaku: Mungesa e kontrollit dhe mosnjohja e legjislacionit. 

Rëndësia: E mesme. 

Rekomandimi: Bashkia Libohovë duhet të marrë masa për paraqitjen në kohë me 

besueshmëri të shpenzimeve dhe detyrimeve në llogaritë përkatëse në 

Pasqyrat Financiare me qëllim, raportim të drejtë të situatës financiare të 

Njësisë. 

 

-Inventari Fizik 

Në zbatim të ligjit nr.10296, datë 08.07.2010 “Për menaxhimin financiar dhe kontrollin” i 

ndryshuar me ligjin nr.110/2015, datë 15.10.2015; ligjit nr.9228, datë 29.04.2004 “Për 

kontabilitetin e pasqyrat financiare”, pika (1), neni (7) “Inventari aktiveve e detyrimeve”; UMF 

nr.30, datë 27.12.2011 “Për menaxhimin e aktiveve në njësitë e sektorit publik”, Kreu (IV) 

“Sistemi i kontrollit periodik të aktiveve, inventarizimi i aktiveve” pika (81) dhe UMF nr. 28, 

datë 15.12.2011 “Mbi paraqitjen e deklaratës dhe raportit vjetor për cilësinë e sistemit të 

kontrollit të brendshëm në njësitë publike”, në njësinë publike vendore Bashkia Libohovë u 

verifikuan procedurat e ndjekura për kryerjen e inventarizimit fizik të pasurisë të administruara 

në llogaritë; “aktive afat shkurtra”; “gjendje inventar qarkullues”; “materiale”; “inventar i 

imët”; “Aktive afatgjata jo materiale” dhe “Aktive afatgjata materiale” për vitin 2021. 

Komisioni i inventarizimit në fillim të procesit kanë në dispozicion listën e aktiveve për tu 

inventarizuar e hartuar nga nëpunësi zbatues mbi bazën e të dhënave të pasqyruara nga 

regjistrat kontabël për secilën llogari kontabile të njësisë publike vendore. Titullari ka nxjerr 

urdhrin e brendshëm nr. nr.93, datë 13.12.2021, “Për inventarizimin fizik dhe vlerësimit për 

vitin 2021”. Komisioni iventarizimit përbëhet nga G.C kryetar dhe anëtarët F.B, M.SH, D.Hdhe 

XH.T.  

-Me urdhrin nr. 94, datë 13.12.2021 të titullarit të njësisë është krijuar komisioni për nxjerrjen 

jashtë përdorimit të aktiveve me përbërje XH.S kryetar dhe anëtarët M.GJ, E.L, A.C dhe F.Z. 

-Në urdhrin e krijuar për kryerjen e procesit të inventarizimit të vitit 2021 rezulton se në 

komision janë caktuar persona të cilët kanë aktive materiale në ngarkim/përdorim dhe kanë 

nënshkruar në procesin e kryerjes së inventarizimit, në kushtet e konfliktit të interesit, 

konkretisht G.C, F.B, M.SH, D.He XH.T. Pra këta punonjës kanë nënshkruar edhe si anëtarë 

të komisionit të kryerjes së iventarizimit edhe në cilësinë e punonjësit me përgjegjësi materiale. 

-Nga auditimi i dokumentacionit të inventarizimit rezulton se nuk është kryer verifikim fizik 

për zërat e bilancit Tokë, truall, pyje, kullota dhe mos paraqitje e dokumentuar me vlerë 

kontabël në Pasqyrat Financiare të Bashkia Libohovë. 

-Nga auditimi i dokumentacionint në lidhje me procesin e invetarizimit fizik, vlerësimin dhe 

nxjerrjen jashtë përdorimit të aktiveve për periudhën objekt auditimi konstatohet gjithashtu se 

nga Titullari i Njësisë nuk është hartuar Gjurma e Auditimit.  

 

Titulli i gjetjes: Mungesë e regjistrit kontabël të aktiveve dhe përditësimit të tij 

Situata: Nga shqyrtimi i dokumentacionit të vënë në dispozicion për kryerjen e 

procedurave të inventarizimit për vitin 2021 rezulton se; nga Bashkia 

Libohovë nëpunësi zbatues i njësisë publike, i caktuar nga titullari i njësisë 

publike, nuk ka hartuar regjistër kontabël të përditësuar të aktiveve që zotëron 

apo ka në administrim Bashkia Libohovë dhe njësitë administrative vartëse, i 

cili në varësi të llojit të përmbajë kërkesat minimale si datën e hyrjes ose 

marrjes në dorëzim, përshkrimin e aktivit, vlerën e blerjes, datën e daljes në 

përdorim, datën 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 
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akumuluar të shpenzimeve të mirëmbajtjes, datën e daljes nga pronësia etj. 

Veprim për të cilin mban përgjegjësi zj. E.P në cilësinë e nëpunësit zbatues. 

Kriteri: Ligji nr. 25/2018, “Për kontabilitetin dhe pasqyrat financiare”, me Ligjin 

nr. 10296, datë 08.07.2010 "Për menaxhimin financiar dhe kontrollin", 

Udhëzimin nr. 30, datë 27.12.2011 "Për menaxhimin e aktiveve në njësitë e 

sektorit publik", pikat 26-33 në të cilin ndër të tjera citohet se; 

Formati i regjistrit të aktiveve hartohet në vartësi të llojit të tyre afatgjatë apo 

afatshkurtër si dhe grupit përkatës brenda llojit. Kërkesat minimale që duhet 

të përmbajë regjistri i aktiveve në vartësi të llojit, përfshijnë: datën e hyrjes 

ose marrjes në dorëzim, përshkrimin e aktivit, vlerën e blerjes, datën e daljes 

në përdorim, datën 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. 

Ndikimi: Risk i mundshëm për shpërdorime materiale të pasurisë së shoqërisë, si 

humbje, vjedhje, shkatërrime dhe mos përditësim i aktiveve që ka në 

dispozicion. 

Shkaku: Mungesa e kontrollit dhe mosnjohja e legjislacionit. 

Rëndësia: E mesme. 

Rekomandimi: Bashkia Libohovë duhet të marrë masa për plotësimin e regjistrit të aktiveve 

që ka në pronësi, duke plotësuar të gjitha kërkesat e formatit të aprovuar për 

të ulur riskun e shpërdorimeve materiale të pasurisë së shoqërisë dhe mirë 

menaxhimin e tyre. 

 

 

Titulli i 

gjetjes: 
Nuk është kryer verifikim fizik për zërat e bilancit Tokë, truall, pyje, kullota 

dhe mos paraqitje e dokumentuar me vlerë kontabël në Pasqyrat Financiare të 

Bashkia Libohovë. 

Situata: Nga auditimi i pasqyrave financiare dhe procedurave të inventarizimit të 

aktiveve për vitin 2021 në lidhje me zërin e llog.210(Toka, troje, terrene) e cila 

paraqitet në shumën 0 lekë, në llog.211(pyje, kullota, plantacione) e cila 

paraqitet në shumën 0 lekë, të cilat paraqiten në kontabilitetin e Bashkia 

Libohovë, rezulton se; Nga Nëpunësi i Autorizuar në cilësinë e titullarit të 

njësisë publike dhe nga Shefi i Sektorit të Zhvillimit Ekonomik dhe 

Menaxhimit Financiar në cilësinë e Nëpunësit Zbatues nuk janë marrë masat e 

duhura për verifikimin dhe vlerësimin e zërit troje, pyje e kullota për Bashkinë 

Libohovë dhe njësitë në varësi. Për këto aktive nuk është kryer asnjëherë 

inventar fizik në lidhje me to, për të cilat nuk mund të gjykohet nëse është 

fizikisht apo jo e disponueshme dhe e përdorshme nga institucioni gjithashtu 

nuk disponohet dokumentacioni mbështetës i tyre. Veprim për të cilin mban 

përgjegjësi N/A zj. L.M dhe N/Z zj. E.P. 

Kriteri: Ligji nr. 25/2018, “Për kontabilitetin dhe pasqyrat financiare”, neni 11 dhe 

nenin 15, me ligjin nr.10296, datë 08/07/2010, “Për Menaxhimin Financiar dhe 

Kontrollin”, i ndryshuar, neni 9 dhe 12, Udhëzimin e Ministrit të Financave nr. 

30, datë 27.12.2011 “Për menaxhimin e aktiveve në njësitë e sektorit publik” i 

ndryshuar, kreu IV, pika 74, e cila citon se; 

Çdo njësi publike duhet të kontrollojë të paktën një herë në vit ekzistencën dhe 

vlerësimin e aktiveve afatgjata materiale dhe jomateriale, aktiveve 

afatshkurtra, të detyrimeve dhe të drejtave, nëpërmjet inventarizimit të këtyre 
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elementeve dhe dokumentacionit mbështetës.  

Ndikimi: Paraqitje jo e saktë dhe e dokumentuar e zërit troje, pyje, kullota, ndërtime, 

rrugë, rrjete, etj., sipas vlerave në pasqyrat financiare, premisa për humbje të 

aktiveve në këto zëra. 

Shkaku: Mungesa ose neglizhenca e kontrollit dhe verifikimit të aktiveve të njësisë. 

Rëndësia: E lartë. 

Rekomandim: Nga Bashkia Libohovë, Shefi i Sektorit të Zhvillimit Ekonomik dhe 

Menaxhimit Financiar, të kryhet analiza e situatës së aktiveve të Njësisë, të 

vlerësohen këto asete, të plotësohen me dokumentacion pronësor, si dhe të 

kryhen reflektimet përkatëse në pasqyrat financiare, me qëllim vlerësimin e 

pronës dhe identifikimin e saj.  

 

Titulli i 

gjetjes: 
Komision i procesit të inventarizimit në kushtet e konfliktit të interesit. 

Komision i iventarizimit ka kryer dhe nxjerrjen jashtë përdorimit. Nuk është 

miratuar gjurma e auditit për menaxhimin e aktiveve dhe proceset e 

iventarizimit. 

Situata: Nga auditimi mbi dokumentacionin e vendosur në dispozicion për periudhën 

raportuese 2021 u konstatua se, për realizimin e procesit të inventarizimit fizik 

të “aktiveve afatgjata dhe afatshkurtra” (materiale e jomateriale) dhe “inventar 

qarkullues” të pasurisë, aseteve dhe vlerave materiale në përdorim të njësisë 

publike vendore Bashkia Libohovë, Titullari ka nxjerr urdhrin e brendshëm nr. 

nr.93, datë 13.12.2021, “Për inventarizimin fizik dhe vlerësimit për vitin 2021”. 

Komisioni iventarizimit përbëhet nga G.C kryetar dhe anëtarët F.B, M.SH, 

D.Hdhe XH.T.  

Me urdhrin nr. 94, datë 13.12.2021 të titullarit të njësisë është krijuar komisioni 

për nxjerrjen jashtë përdorimit të aktiveve me përbërje XH.Skryetar dhe 

anëtarët M.GJ, E.L, A.C dhe F.Z. Nga sa u verifikua rezultoi se; 

-Nga titullari i njësisë N/A, nuk janë miratuar rregulla për procedurat e 

nxjerrjes jashtë përdorimit të aktiveve të Bashkia Libohovë dhe njësive të 

vartësisë.  

-Komisioni i vlerësimit, në përbërje të tij, nuk ka asnjë prej anëtarëve si 

specialistë të fushës për aktivet që janë vlerësuar si nxjerrje jashtë përdorimit. 

Ka fletë iventari të cilat nuk janë të nënshkruara nga punonjësi me përgjegjësi 

materiale, gjithashtu ka fletë iventari të cilat nuk janë nënshkruar nga anëtarë 

të komisionit të iventarizimit.  

-Në urdhrin e krijuar për kryerjen e procesit të inventarizimit të vitit 2021 

rezulton se në komision janë caktuar persona të cilët kanë aktive materiale në 

ngarkim/përdorim dhe kanë nënshkruar në procesin e kryerjes së 

inventarizimit, në kushtet e konfliktit të interesit, konkretisht G.C, F.B, M.SH, 

D.He XH.T. Pra këta punonjës kanë nënshkruar edhe si anëtarë të komisionit 

të kryerjes së iventarizimit edhe në cilësinë e punonjësit me përgjegjësi 

materiale. 

-Procesi i vlerësimit nuk është kryer në përputhje me kriteret e UMF pasi në 

listën e aktiveve të nënshkruara për vlerësim nga komisioni, mungojnë 
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elementët e normave të amortizimit, riaftësimit, afateve të skadencës, shkalla 

e riparimit, arësyet e mosriparimit, niveli i dëmtimit, etj.  

-Nga komisioni i cili ka kryer procesin e vlerësimit dhe është shprehur për 

nxjerje jashtë përdorimit nuk është argumentuar për çdo aktiv arsyeja e daljes 

nga përdorimi por cilësohet këto janë nxjerrë jashtë përdorimit pa dhënë 

shpjegime të detajuara.  

-Nga auditimi i dokumentacionint në lidhje me procesin e invetarizimit fizik, 

vlerësimin dhe nxjerrjen jashtë përdorimit të aktiveve për periudhën objekt 

auditimi konstatohet gjithashtu se nga Titullari i Njësisë nuk është hartuar 

Gjurma Standarte e Auditit. Për veprimet e mosveprimet e mësipërme mbajnë 

përgjegjësi zj. L.M, zj. E.Pdhe anëtarët e komisionit të inventarizimit. 

Kriteri: Ligji nr. 25/2018, datë 10.05.2018, “Për kontabilitetin dhe pasqyrat 

financiare”, pika 1, neni 15 “Inventari i aktiveve e detyrimeve”; ligjin nr.10296, 

datë 08.07.2010 “Për menaxhimin financiar e kontrollin” i ndryshuar me ligjin 

nr.110/2015, datë 15.10.2015; UMF nr.30, datë 27.12.2011 “Për menaxhimin 

e aktiveve në njësitë e sektorit publik”, Kreu (IV) “Sistemi i kontrollit periodik 

të aktiveve, inventarizimi i aktiveve”, pika 81-82, ndër të cilat citohet se; 

Inventarizimi kryhet nga një komision i posaçëm që krijohet me urdhër të 

Titullarit të njësisë publike ose Nëpunësit Autorizues të çdo niveli të njësisë 

publike. Lista e aktiveve për inventarizim hartohet nga Nëpunësi Zbatues në 

bazë të të dhënave të regjistrave kontabël të aktiveve të njësisë. Në komision 

nuk merr pjesë punonjësi që ka në ngarkim/përdorim aktivin, por ai duhet të 

jetë i pranishëm kur bëhet inventarizimi dhe, në mungesë të tij, zbatohen 

kriteret e përcaktuara në paragrafin 13 dhe 14 të këtij udhëzimi. 

Ligjin nr. 10296, datë 08.07.2010 “Për menaxhimin financiar dhe kontrollin”, 

i ndryshuar, neni 8, pika 8 gërma ç), neni, 9, neni 12, ku ndër të tjera citohet 

se; 

Titullarët e njësive publike në fushën e menaxhimit financiar dhe kontrollit 

kanë këto kompetenca, “miratimin e sistemit të rregullave e të procedurave për 

ruajtjen, mbrojtjen e nxjerrjen jashtë përdorimit të aktiveve të njësisë publike, 

sipas udhëzimeve të nxjerra nga Ministri i Financave” 

Ligjin nr. 10296, datë 08.07.2010 "Për menaxhimin financiar dhe kontrollin", 

i ndryshuar, neni 16, pika 2, Udhëzimin nr. 30, datë 27.12.2011 "Për 

menaxhimin e aktiveve në njësitë e sektorit publik", i ndryshuar, pika 121 e 

122, ku citohen; 

Titullarët e njësive publike miratojnë gjurmët e auditimit për procedura që 

lidhen me veprimtari kryesore të njësisë dhe sigurojnë që të gjitha operacionet 

e njësisë publike dokumentohen në atë formë, që u mundëson audituesve të 

brendshëm, të jashtëm dhe autoriteteve mbikëqyrëse të kuptojnë mjedisin e 

kontrolli.  

Ngarkohen të gjitha njësitë publike me zbatimin e këtij udhëzimi dhe hartimin 

e gjurmëve specifike të auditit të nevojshme për menaxhimin e aktiveve që 

disponojnë. 

Gjurma për vlerësimin dhe nxjerrjen nga përdorimi të aktiveve. 

Ndikimi: Cënim i paanshmërisë së procesit të inventarizimit. Risk i lartë për shpërdorime 

materiale të pasurisë së Njësisë. 

Shkaku: Mosnjohje e legjislacionit nga titullari autorizues dhe punonjësit që kanë marrë 

pjesë në procesin e inventarizimit. 

Rëndësia: E lartë. 
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Rekomandim: Bashkia Libohovë të marrë masat e duhura në vijimësi për procesin e 

inventarizimit ku, përbërja e komisionit të vlerësimit dhe nxjerrjes jashtë 

përdorimit të jetë i ndryshëm me qëllim menaxhimin me efektivitet dhe ruajtjen 

e tyre nga dëmtimi dhe keqpërdorimi, duke hartuar gjithashtu dhe gjurmën e 

auditit me qëllim identifikimin e vijueshmërisë dhe monitorimit të veprimtarisë 

së aktivitetit. 

Anëtarët të cilët marrin pjesë në procesin e inventarizimit, të kryejnë me 

përpikmëri detyrën e ngarkuar referuar të gjitha kërkesave dhe elementëve të 

këtij procesi me qëllim bërjen sa më efikas iventarizimin e aktiveve të Njësisë.  

(Për sa më sipër është mbajtur akt-konstatimi me nr. 3, datë 30.09.2022) 

 

 

 

Pika 4. Zbatimi i rekomandimeve nga auditimet e mëparshme. 
4.1. Hartimi i programit (Plan veprimi) me persona përgjegjës dhe respektimi i afatit 20 ditor 

për zbatimin e rekomandimeve. 

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

rekomandimeve brenda afatit 6-mujor. 

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

Në zbatim të drejtimit 4, të programit të auditimit Nr. 801/1, datë 02.09.2022, u shqyrtua 

dokumentacioni si më poshtë; 

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

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

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

6. Dokumentacion mbështetës për realizimin e rekomandimeve; 

Për sa më sipër konstatohet se: 

Me shkresën e KLSH nr. 871/8, datë 30.12.2021 është dërguar Raporti Përfundimtar dhe 

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

Programit të Auditimit me nr. 871/1 prot. datë 03.09.2021, i ndryshuar, i cili është administruar 

me nr. 1069/24 prot, datë 05.01.2022. 

Bashkia Libohovë ka kthyer përgjigje brenda afatit ligjor prej 20 ditëve, me shkresën nr. 

1069/28, datë 24.01.2022, gjithashtu, nga institucioni nuk ka patur kundërshtime për 

rekomandimet e KLSH, si dhe janë përcaktuar strukturat përgjegjëse për zbatimin e 

rekomandimeve dhe afatet përkatëse, pra janë pranuar të gjitha rekomandimet. 

Bashkia Libohovë me shkresën nr. 1069/27prot, datë 17.01.2022, ka përgatitur programin e 

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

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

program masash është dërguar në KLSH me shkresën nr. 1069/28, datë 24.01.2022.  

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

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

“Subjekti i audituar, brenda 6 muajve nga data e njoftimit të raportit të auditimit, i raporton 

Kontrollit të Lartë të Shtetit mbi ecurinë e zbatimit të rekomandimeve të dhëna.” Nga ana e 

Bashkia Libohovë është dërguar raporti mbi realizimin e zbatimit të rekomandimeve me 

shkresën nr. 1069/30prot, datë 08.06.2022.  

Për përmirësimin e gjendjes janë rekomanduar 20 masa organizative, 2 masa për eliminimin e 

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

ekonomicitet, eficence dhe efektivitet të fondeve publike si dhe 3 masa Disiplinore të cilat janë 

pranuar nga Bashkia Libohovë. Nga auditimi rezulton se: nga 20 masa organizative janë 

pranuar 19 masa nga të cilat janë zbatuar 6 masa, janë në proces 10 masa, janë zbatuar pjesërisht 

2 masa dhe nuk janë zbatuar 2 masa. Nga 2 Masa për eliminimin e efekteve negative në 



55 
 

administrimin e fondeve publike, përfshirë shpenzime të realizuara në kushte të paligjshmërisë 

procedurale nga këto: janë pranuar plotësisht për zbatim të 2 masat e rekomanduara dhe janë 

në proces. Nga 3 masa disiplinore në kompetencë të Bashkisë Libohovë, për punonjësit e saj 

këto 3 masa rezultojnë se janë pranuar dhe realizuar. 

Në mënyrë të detajuar po i paraqesim më poshtë: 

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

07.01.2022, administruar me shkresën nr. 1069/25prot., datë 07.01.2022, me përbërje zj. E.P, 

z. S.F, z. XH.T, z. F.Z dhe zj. F.B, i cili ka hartuar Programi (Plan – Veprimi) për zbatimin e 

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

për Eliminimin e Efekteve Negative të konstatuara në Administrimin e Fondeve Publike dhe 

për Menaxhimin me Ekonomicitet, Efiçencë dhe Efektivitet të Fondeve Publike si dhe Masat 

Disiplinore të detajuara në plan veprimin janë realizuar si më poshtë: 

 

B. 1 MASAT ORGANIZATIVE  

1. Gjetje nga auditimi: Bashkia Libohovë për hartimin e Programit Buxhetor Afatmesëm 

2019-2021 dhe 2020-2022 nuk ka zbatuar kërkesat e ligjit nr. 68/2017, datë 27.04.2017 “Për 

financat e vetëqeverisjes vendore” dhe Udhëzimit të Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë 

nr. 23, datë 30.07.2018 “Për procedurat standarde të përgatitjes së programit buxhetor 

afatmesëm të njësive të vetëqeverisjes vendore”. 

Pika 1.1 e rekomandimit: Titullari i Bashkisë Libohovë dhe Sektori i Zhvillimit Ekonomik dhe 

Menaxhimit Financiar të marrin masat e nevojshme për ndjekjen e të gjitha hapave dhe 

procedurave në hartimin e buxhetit afatmesem të bashkise si dhe të dokumentoje të gjithe 

procesin e ndjekur.  

Ky rekomandim është në proces. 

2. Gjetje nga auditimi: Sektori i Zhvillimit Ekonomik dhe Menaxhimit Financiar në Bashkinë 

Libohovë për periudhën nën auditim 2019-2020, nuk ka hartuar raportet periodike për 

monitorimin e zbatimit të buxhetit, në kundërshtim me përcaktimet e ligjit nr. 68/2017 “Për 

financat e vetëqeverisjes vendore”, neni 48. 

Pika 2.1 e rekomandimit: Sektori i Zhvillimit Ekonomik dhe Menaxhimit Financiar në 

Bashkinë Libohovë të marre masa për të dokumetuar procesin e monitorimit të zbatimit të 

buxhetit, të hartojë raportet periodike të monitorimit dhe ti dergojë ato në Ministrine e 

Financave dhe Ekonomisë. 

Ky rekomandim është realizuar pjesërisht. 
3. Gjetje nga auditimi: Vlera totale e detyrimeve të prapambetura që është deklaruar në MFE 

për vitin 2019 me vlerë 29,705,001 lekë dhe për vitin 2020 me vlerë 8,031,744 nuk përputhet 

me vlerën e detyrimeve referuar tabelave analitike që administron Sektori i Zhvillimit 

Ekonomik dhe Menaxhimit Financiar në Bashkinë Libohovë të cilat janë 47,033,495 lekë për 

vitin 2019 dhe 28,264,769 lekë për vitin 2020. 

Pika 3.1 e rekomandimit: Kryerari i Bashkisë Libohovë të ngrejë nje grup pune me qëllim 

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

Libohove, si dhe të hartojë dhe miratojë planin për likujdimin e tyre. 

 Pika 3.1 Me urdhër Nr.28 date 09.03.2022 në mbështëtje të ligjit Nr.68/2017, “Për 

financat e vetqeverisjes vendore”, në mbështetje të neneve 78 dhe 83, pika 1, të Kushtetutës 

me propozim të Këshillit të Ministrave. Si dhe në bazë të neneve 1 dhe 2 të ligjit Nr. 68/2017 

urdhërohet ngritja e grupit të punës për analizimin dhe rregjistrimin e vlerës së saktë të 

detyrimeve të prapambetura në Bashkinë Libohovë. 

Ky rekomandim është realizuar. 
4 Gjetje nga auditimi: Bashkia Libohovë në kundërshtim me përcaktimet e ligjit nr. 9780, datë 

16.07.2007 “Për Inspektimin dhe Mbrojtjen e Territorit nga ndërtimet e kundërligjshme”, i 

ndryshuar, neni 4, nuk ka ngritur strukturën e Inspektoratit të Mbrojtjes së Territorit, e cila ka 
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përgjegjësi për kontrollin e territorit dhe zbatimit të ligjshmërisë dhe standardeve teknike në 

fushën e planifikimit dhe zhvillimit të territorit. 

Pika 4.1 e rekomandimit: Kryetari i Bashkise të marre në shqyrtim të gjitha mundësitë për të 

ngritur strukturën e Inspektoratit të Mbrojtjes së Territorit në Bashkinë Libohovë me qëllim 

zbatimin e ligjshmërisë në fushën e kontrollit dhe zhvillimit të territorit. 

 Pika 4.1 me urdhër Nr.33, datë 23.03.2022 bazuar në Ligjin 139/2015, “Për 

vetqeverisjen vendore”, si dhe në bazë të Kodit të punës të Republikës së Shqipërisë si dhe në 

Vendimin e Keshillit Bashkiak Nr.66, datë 29.12.2021 në VKB “Për miratimin e numrit 

maksimal të punonjësve në Bashkinë Libohovë”, si dhe të urdhrit të kryetarit nr.17 datë 

17.02.2022 “Për miratimin e strukturës organizative të Bashkisë Libohove 2022”, urdhërohet 

emërimi të inspektorit të ngritjes së territorit në sektorin e inspektimit të mbrojtjes së territorit 

në Bashkinë Libohovë. 

Ky rekomandim është realizuar. 

5 Gjetje nga auditimi: Për llogaritë e AAJM, nuk ekziston një regjistër kontabël, ku të 

detajohet me të dhëna në mënyrë analitike, 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. Mungesa e inventarizimit të të gjithë 

AAJM vë në pah mangësi në elementët e përmbajtjes së disa rregjistrave të aktiveve afatgjata 

jo materiale mbi përllogaritjen progresive të amortizimit individual për secilin aktiv të llogarisë 

200 si llogaritë analitike 202, llog 212, llog 213, llog 214, llog 215 dhe llog 218”. 

  

Pika 5.1 e rekomandimit: Titullari i Bashkisë Libohovë dhe Nepunesi Zbatues të marrin masa: 

-Per krijimin dhe mbajtjen e regjistrit të aktiveve të njesise, duke specifikuar në menyre 

analitike secilin aktiv me informacione në lidhje me; daten e hyrjes ose marrjes në dorezim, 

pershkrimin e aktivit, vleren e blerjes, daten e daljes në perdorim, daten e skadences, vleren e 

shpenzimeve kapitale të mepasshme qe sjellin rritje të vleres se aktivit, vendnodhjen, personin 

pergjegjes, vleren e akumuluar të amortizimit, kohen e sherbimeve të mirembajtjes, daten e 

daljes nga pronesia, 

-Për nxjerrjen e urdhrave për krijimin e komisioneve për inventarizimin e menjëhershëm të 

Aktiveve Afatgjata Materialet e pa inventarizuara deri me sot, përkatësisht për zerat; 210 

“Toka, troje terrene”, 211 “Pyje, Kullota, Plantacione”, 212 “Ndertime e konstruksione”, 213 

“Rruge, rrjete, vepraujore”, 214 “Instalime teknike, makineri e pajijsje” dhe 215 “Mjete 

transporti”, si dhe 

Ky rekomandim është realizuar pjesërisht. 

6 Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i pasqyrave financiare të vitit 2019 dhe 2020 rezultoi se 

llogaria. 210 “Toka, Troje, Terrene” është në vlerën 0 lekë e pandryshuar dhe në 2020 njëlloj 

si vitet e mëparshme, për të cilën nuk ka inventar kontabël dhe as inventar fizik. Llogaria 211 

“Pyje, Plantacione” paraqitet e pandryshuar prej 0 lekë 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” cila pasqyron gjendjen e aseteve për llogari të Bashkisë Libohovë, në fund 

të vitit 2019 rezulton me një kosto historike 296,753,545 lekë dhe në fund të vitit 2020 rezulton 

me një kosto historike 299,205,950 lekë, llogari këto për të cilat rregjistrimi në kontabilitet 

është bërë pa dokumentacion justifikes. Ky fenomen 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. 

Pika 6.1 e rekomandimit: Titullari i Bashkisë Libohovë në bashkëpunim me sektorin e buxhetit 

dhe menaxhimin e aseteve të marre masa për permiresimin e gjendjes me parashtrim të 

problematikes në OMS bazuar në UMF nr. 30, date 27.12.2011 indryshuar, Kreu (II), pika (16) 
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dhe tender marrë të gjitha procedurat ligjore, të nisin procedurat për sigurimin e 

dokumenatcionit vertetues sic është tituli i pronesise për pronat “Toka, Troje, Terrene, Pyje, 

Plantacione, Ndërtësa dhe konstruksione për vlerësimin e aktiveve të cilat janë pjese e 

inventarit të aktiveve të bashkisë, me qëllim paraqitjen e vlerës së këtyre aktiveve në Pasqyrën 

e Pozicionit Financiar. 

Ky rekomandim është në proces. 

7 Gjetje nga auditimi: Gjatë kontrollit të përllogaritjes së amortizimit të akumuluar vjetor 

evidentohet së ky zë duhet ta ketë në vlerën 203,990 lekë ndërsa sipas amortizimit të 

kontabilitetit dhe analizës në regjistrin e aktivit paraqitet 216,350 lekë duke përdorur normë 

amortizimi 22% dhe jo 20%, pra janë ngarkuar padrejtësisht 12,360 lekë për vitin 2020 dhe për 

vitin 2019 janë ngarkuar padrejtësisht për shumën 8,045 lekë. 

Pika 7.1 e rekomandimit: Drejtoria e Finances dhe Buxhetit të kryej sistemimin e normes se 

amortizimit për llogarine 218 Inventari ekonomik, respektivisht në vleren 12,360 leke për vitin 

2020 dhe 8,045 leke për vitin 2019. 

Ky rekomandim është realizuar. 
8 Gjetje nga auditimi: Llogaria 466 “Kreditore për mjete nën ruajtje”, sipas Pasqyrës së 

Pozicionit Financiar të Bashkisë Libohovë, në fund të vitit 2020 paraqitet në vlerën 11,116,761 

lekë dhe përfaqëson vlerën e garancisë së kontratave në masën 5 %, ose shumën 11,116,761 

lekë. Nga analiza e kësaj llogarie rezultoi se vlera në fund të vitit 2020, 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. Përfundimisht për vitin 2020 Llogaria 466 “Kreditore për 

mjete nën ruajtje” është mbivlerësuar për 6,629,601 lekë. 

Pika 8.1 e rekomandimit: Nga Bashkia Libohove, nepermjet Drejtorise se Finances dhe 

Buxhetit, të bëhen sistemimet në kontabilitet të llogarise 466 “Kreditorë për mjete nën ruajtje” 

për vlerën 6,629,601 leke duke njoftuar subjektet për paraqitjen e dokumentacionit të 

nevojshem për të sistemuar dhe pastruar garancitë, të cilat tashmë ka kaluar afati i percaktuar 

në kontratën e investimit përkatës, 

-Nëse subjektet nuk janë të interesuar për tërheqjen e këtyre shumave, vlera të mbetura të 

kalojnë si e ardhur Bashkisë Libohovë. 

 Pika 8.1 Me shkrese Nr. 1069/31 Prot., date 19.09.2022 është dërguar njoftimi 

subjekteve kreditore përkatës për të bërë plotësimin e dokumentacionit të nevojshëm, qe të 

kryhet pagesa ose shumat e mbetura do t’i kalojnë si të ardhura Bashkisë Libohovë. 

Ky rekomandim është në proces. 

9 Gjetje nga auditimi: Për llog 467 “Kreditorë të ndryshëm” paraqiten faturat e pa likuiduara, 

vendime Gjyqësore dhe investime dhe shërbime të cilat nuk bëhen hyrje dhe për vitin 2020 

paraqiten në shumën 0 lekë. Nga auditimi dhe kontrolli i pagesave për investimet e Bashkisë 

Libohovë nga sistemi SIFQ i thesarit, kemi identifikuar pagesa faturash të cilat paraqiten të 

likuiduara në 2020, por të paregjistruara në detyrimet e prapambetura të vitit 2019 si dhe të 

likuiduara në 2021 dhe mbartur nga viti 2020, e cila përbën shtrembërim të informacionit 

financiar, duke qenë së detyrimet e prapambetura për vitin 2019 të përcjella në Ministrinë e 

Financave janë pasqyruar më pak në vlerën 4,161,050 lekë dhe detyrimet e prapambetura për 

vitin 2020 të përcjella në Ministrinë e Financave janë pasqyruar më pak në vlerën 106,000 lekë. 

Pika 9.1 e rekomandimit: Titullari i Bashkisë Libohovë në bashkepunim me Drejtorin e 

Finances dhe Buxhetit të bejne sistemimet për të pasqyruar në llogarine 467 “Kreditore të 

ndryshem” detyrimet për faturat e likujduara 4,161,050 leke për vitin 2019 dhe 106,000 leke 

për vitin 2020. Gjithashtu pas saktesimit të detyrimeve të prapambetura, duhet të merren masa 

raportimin e tyre në Ministrine e Financave, raportim i cili aktualisht nuk është real. 

 Pika 9.1 Lidhur me gjetjen e mësipërme, referuar listave analitike të kreditorëve, të cilat 

gjenden bashkëlidhur Pasqyrave Financiare të viteve 2019 dhe 2020, rezulton të jenë 
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evidentuar të gjitha faturat e palikuidura deri më 31.12.2019 dhe deri më 31.12.2020, të cilat 

janë likuiduar në vitin pasardhës. Konkretisht, faturat të cilat i përkasin vitit 2019 dhe janë 

likuiduar gjatë vitit 2020. Gjithashtu, këto fatura janë raportur edhe në Ministrinë e Financave 

dhe Ekonomisë në Raportin e 4-mujorit të fundit të vitit 2019 dhe të vitit 2020. 

Ky rekomandim është në proces. 
10.1 Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i dosjes fizike të procedurës së prokurimit 

“Mirëmbajtje e kanaleve kulluese, Bashkia Libohovë, viti 2019”, rezulton se formulari i 

deklarimit të kushteve të konfliktit të interesit (shtojca nr.1”Formular Deklarimi”) është 

firmosur vetëm nga Kryetari i NJP dhe nuk është firmosur nga dy anëtarët e tjerë. Proces verbali 

për agrumentimin e kritereve për kualifikim për realizimin e prokurimit publik është mbajtur 

më datë 02.09.2019 nga anëtarët e NJP për hartimin e dokumentave të procedurës së tenderimit 

(shtojca nr.11). Proces verbali është firmosur vetëm nga 1 (një) anëtar i NJP, përkatësisht 

Kryetari i NJP dhe nuk është firmosur nga 2 (dy) anëtarët e tjerë. Dokumentat e Tenderit janë 

hartuar dhe janë firmosur vetëm nga 1 (një) anëtar i NJP, përkatësisht Kryetari i NJP dhe nuk 

janë firmosur nga 2 (dy) anëtarët e tjerë. Nga auditimi i dosjes së prokurimit dhe nga 

komunikimi me anëtarët e Njësisë së Prokurimit, rezultoi se dy anëtarët e NJP nuk kanë marrë 

dijeni në ndonjë nga format e përcaktuara në ligjin nr. 44/2015 “Kodi i Procedurave 

Administrative i Republikës së Shqipërisë” lidhur me nxjerrjen e Urdhrit të Prokurimit nr. 41, 

datë 28.08.2019 për prokurimin e fondit limit me vlerë 2,079,333 lekë pa tvsh. Konstatohet se, 

Titullari i AK ka lejuar vazhdimin e procedurës së prokurimit edhe me mangësitë e sipërcituara 

(mos firmosje e formularit të deklarimit të kushteve të konfliktit të interesit, mos firmosje e 

Proces verbalit për agrumentimin e kritereve dhe mos firmosje e DT nga dy anëtarët e NJP. 

 

10.2 Gjetje nga auditimi: Për procedurën e prokurimit publik me objekt “Rehabilitim i 

skemës ujitëse të Bulos si dhe kanalit kullues K-1-76 Fushë Nepravishtë”, gjatë shqyrtimit të 

dosjes fizike të objektit të prokurimit, u evidentuan mangësi të cilat konsistojnë në: 

- Mos vënien në dijeni, në ndonjë nga format e përcaktuara në Ligj nr. 44/2015 Kodi i 

Procedurave Administrative i Republikës së Shqipërisë, për caktimin e dy anëtarëve të NJP për 

këtë procedurë prokurimi; 

- Në kushtet e mos pasjes dijeni, të dy anëtarët të NJP nuk kanë nënshkruar Formularin e 

Deklarimit mbi kushtet e konfliktit të interesit; 

- Procesverbali mbi hartimin e dokumenteve standarde të procedurës së prokurimit, është 

mbajtur vetëm me pjesëmarrjen e një anëtari të NJP, konkretisht vetëm juristit në mungesë të 

pjesëmarrjes së dy anëtarëve të tjerë të NJP mbi përmbajtjen e këtij akti; 

- Vazhdimi i kësaj procedure prokurimi publik nga titullari i AK në kushtet kur DST është 

përgatitur jo nga NJP por vetëm nga përgjegjësi i saj, ka/mund sjellë hartimin e kritereve 

kualifikuese preferenciale, që çojnë në shmangien e OE nga pjesëmarrja në konkurim dhe është 

në shkelje të rregullave të prokurimit publik. 

Pika 10.3 e rekomandimit: Titullari i AK të marre të gjitha masat e nevojshme qe në të ardhmen 

ngritja e Njesise se Prokurimit të behet jo vetem në perputhje me kuadrin rregullativ, por të jete 

realisht funksionale në teresine e saj, duke shmangur praktika ku dokumentet e prokurimit të 

perpilohen vetem nga Pergjegjesi NIP, të tillë që anashkalojnë kontributin e specialistëve të 

fushave përkatëse në rolin e anetareve të caktuar NIP.  

 Pika 10.3 Me urdhër Nr.7 datë 06.01.2022 

Mbështetur në Ligjin Nr 9643 datë 20.11.2006, “Për Prokurim publik”, me të gjitha ndryshimet 

në VKM Nr.914 datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, i ndryshuar 

me Vendimin Nr.402 datë 13.05.2015, me Vendim Nr.823 datë 23.11.2016 dhe me vendim 

Nr.797 datë 29.12.2017 KREU VII “Zyrtarët e prokurimit dhe zhvilli I procedurave” neni 57 

“Personi përgjegjës për prokurimin dhe njësia e prokurimit” urdhërohet ngritja e njësisë së 

prokurimit. 
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Ky rekomandim është në proces. 
11 Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i procedurave të prokurimit “Kërkesë për propozim” me 

objekt “Mirëmbajtje e kanaleve kulluese, Bashkia Libohovë, viti 2019 me FL 2,079,333 lekë 

pa tvsh dhe “Mirëmbajtje e kanaleve kulluese, Bashkia Libohovë, viti 2020 me FL 1,647,500 

lekë pa tvsh, rezulton se AK nuk ka argumentuar dhe dokumentuar përzgjedhjen e OE që ka ftuar 

të marrin pjesë në këto procedura, në kundërshtim me përcaktimet e VKM-së nr. 914, datë 

29.12.2014 “ Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” neni 39, pika 4. 

Pika 11.1 e rekomandimit: Bashkia Libohove të marrë masa që në rastin e zhvillimit të 

procedurave të prokurimit të argumentojë dhe dokumentojë perzgjedhjen e operatorëve  

 Pika 11.1 e rekomandimit është realizuar, mbështëtur në legjislacionin në fuqi për 

prokurimet publike.  

Ky rekomandim është në proces. 

12 Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i procedurës së prokurimit me objekt “Mirëmbajtje e 

kanaleve kulluese-2020”, me fond limit 1,647,500 lekë pa Tvsh, me fitues BOE “T.” Shpk me 

vlerë oferte 1,588,666 lekë, ka rezultuar se KVO ka vlerësuar dhe shpallur fituesin në kushtet e 

mos plotësimit të kërkesave për kualifikim të DT. 

Pika 12.1 e rekomandimit: Bashkia Libohovë, të analizojë dhe të nxjerrë përgjegjësitë për 

kualifikimin e ofertave ekonomike, të cilat nuk plotësojnë kriteret e kërkesave kualifikuese të 

DT. 

 Pika 12.1 e rekomandimit është realizuar, mbështëtur në legjislacionin në fuqi për 

prokurimet publike.  

Ky rekomandim është në proces. 
13 Gjetje nga auditimi: Nga auditimi ka rezultuar se, për procedurën e prokurimit publik me 

objekt “Rehabilitim i skemës ujitëse të Bulos si dhe kanalit kullues K-1-76 Fushë Nepravishtë” 

me FL 30,916,666.7 lekë pa tvsh, ka mangësi të theksuara bashkëpunimi dhe bashkërendimi, 

midis strukturave përkatëse, për kryerjen e procedurave dhe ndjekjen e hapave për planifikimin 

e fondeve referuar nevojave. Nuk ka pasur bashkëpunim si brenda Bashkisë Libohovë, po ashtu 

edhe me Njësitë Administrative, përsa i përket mbledhjes së kërkesave reale nga strukturat, 

sektorët përkatës edhe të NJA mbi domosdoshmërinë dhe nevojën e këtij investimi dhe 

përpunimin e tyre në nivel institucional, me qëllim planifikimin e burimeve të financimit, 

nëpërmjet planifikimit të tyre në PBA dhe Planeve vjetore të buxhetit. 

Pika 13.1 e rekomanimit: Nga Titullari i Bashkisë Libohovë në cilesine edhe të Nepunesit 

Autorizues me qëllim përmirësimin e procedurave dhe procesit të planifikimit të buxhetit, si 

ate afatmesëm dhe buxheteve vjetore, duhet marrë masa që në të ardhmen të nxjerrë 

urdhra/udheëzimet e brendshme për percaktimin e hartimin e PBA dhe planeve vjetore të 

buxhetit, duke nisur perllogaritjen sa më të drejtë dhe gjithë përfshirëse të nevojave për cdo 

veprimtari të njesive të vetëqeverisjes vendore në nivel programi dhe cdo zë të shpenzimeve 

buxhetore.  

 Pika 13.1 Titullari i Bashkisë ka nxjerrë urdhër për grupin e punës të menaxhimit 

strategjik për të hartuar dhe planifikuar buxhetin. janë bërë degjesa publike për t’u marrë në 

konsideratë gjatë hartimit të PBA, duke mbajtur procesverbalet me datë 16.03.2021, 

17.03.2021, 06.04.2021, 07.04.2021 13.04.2021, 24.05.2021, 15.06.2021, 26.06.2021, 

14.12.2021. për hartimin e Paketes Fiskale iu është derguar kryesive të fshatrave shkresa Nr. 

1347 Prot., date 15.10.2021. 

Ky rekomandim është në proces. 
14 Gjetje nga auditimi: Nga auditimi ka rezultuar se, Regjistri i Parashikimeve të 

prokurimeve publike të Bashkisë Libohovë për vitin 2020 është hartuar dhe dërguar në Degën 

e Thesarit Gjirokastër me shkresën përcjellëse nr. 403, datë 09.03.2020, por në tejkalim të 

afateve zyrtare. Buxheti i vitin 2020 është miratuar me VKB nr.120, datë 23.12.2019 “Për 

miratimin e buxhetit të Bashkisë Libohove 2020”, konfirmuar nga prefekti Gjirokastër me 
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shkresën nr.1814/1 prot datë 09.01.2020. Gjatë auditimit u evidentua se nuk ka evidencë në 

zyrën e Protokoll Arkivës së Bashkisë Libohovë mbi dërgimin e Regjistrit të Parashikimeve në 

Degën e Thesarit Gjirokastër të prokurimeve për vitin 2019 si dhe nuk ka evidencë mbi 

dërgimin e regjistrit të realizimeve të prokurimeve për vitet 2019 dhe 2020. 

Pika 14.1 e rekomandimit: NZ dhe personi pergjegjes për prokurimin publik në Bashkinë 

Libohovë të ndjekin rigorozitet afatet ligjore të pergatitjes dhe dergimit të informacionit mbi 

regjistrat e parashikimit dhe realizimit të prokurimeve publike në perputhje me formen edhe 

metoden e percaktuar nga APP-ja. 

Ky rekomandim është në proces. 
15 Gjetje nga auditimi: Me qëllim disiplinimin e përdorimit të fondeve buxhetore, si dhe 

eliminimin e rasteve të fillimit të procedurave të prokurimit publik, pa pasur fonde në 

dispozicion është kërkuar që Njësia e Prokurimit, duhet të posedojë përpara fillimit të procedurës 

së prokurimit “Kërkesën për marrje angazhimi”. Nga auditimi rezultoi se në asnjë nga procedurat 

objekt auditimi të zhvilluara nga Bashkia Libohovë për periudhën objekt auditimi, nuk ndodhej 

në dosjet përkatëse “Kërkesa për marrje angazhimi” dhe konfirmimi i saj nga NA dhe NZ. 

Pika 15.1 e rekomandimit: Titullari i Autoritetit Kontraktor në cilesine edhe të Nepunesit 

Autorizues, NIP dhe Nepunesi Zbatues me qellim eliminimin e mundesive, për marrje 

angazhimesh pa fonde në dispozicion, të marrin masa të menjehershme ku NIP, fillimin e cdo 

procedure prokurimi, duhet se pari ta mbështëse në Kërkesën për marrje angazhimi nga 

struktura përkatëse dhe konfirmimin e saj nga NZ dhe NA. NIP duhet të percjelle në cdo rast 

Urdhër Prokurimin tek Nepunesi Zbatues me qellim qe ky i fundit të kryeje depozitimin e tij 

Degen e Thesarit, perpara fillimit të procedures për të konfirmuar disponibilitetin e fondeve në 

Degen e Thesarit për cdo object investimi.  

 Pika 15.1 e rekomandimit është realizuar, mbështëtur në legjislacionin në fuqi për 

prokurimet publike.  

Ky rekomandim është realizuar. 
16 Gjetje nga auditimi: Titullari i AK për procedurën e prokurimit ka nënshkruar një 

autorizim pa datë përkatëse dhe pa numër protokolli, tek e cila autorizon si Kryetar të NJP për 

procedurën me objekt prokurimi “Rehabilitim i skemës ujitëse të Bulos si dhe kanalit kullues 

K-1-76 Fushë Nepravishtë”. Si e tillë Titullari i AK në fillim të çdo viti nuk ka përcaktuar 

“Personin përgjegjës për prokurimet publike” sipas akteve ligjore në fuqi. Nuk ka shkresë 

drejtuar APP-së për përcaktimin e personit përgjegjës për prokurimet. Nga auditimi ka 

rezultuar se administrimi i Dosjeve të prokurimit është bërë nga Juristi. 

Pika 16.1 e rekomandimit: Titullari i Bashkisë Libohovë në fillim të cdo viti të caktoje me 

urdhër të vecante personin/personat pergjegjes për prokurimin dhe ti dergoj emrin/emrat 

respektive në Agjencine e Prokurimit Publik.  

Ky rekomandim është realizuar. 

Gjetje nga auditimi: Projekti i Studimit, sëbashku me përllogaritjen e fondit limit të projektit 

“Rehabilitim i skemës ujitëse të Bulos si dhe kanalit kullues K-1-76 Fushë Nepravishtë” si dhe 

të projektit “Rikonstruksion i rrjetit të ujësjellësit të qytetit Libohovë” është realizuar dhe më 

pas dhuruar respektivisht nga shoqeria “H.” shpk dhe shoqeria “Z.C”shpk për Bashkinë 

Libohovë nëpërmjet nënshkrimit të Akt-Marrëveshje Dhurimi, në të cilën mungojnë elementët 

thelbësorë si numër protokolli, data e nënshkrimit si dhe vlera e shërbimit të kryer. Titullari i 

AK nuk ka ngritur komision për marrjen në dorëzim të aktivit dhe inventarizimin e tij në 

kartelat e aktivit, i cili duhet të shoqëronte akt-dhurimin. Për këto studime, mungojnë 

dokumentacioni shkresor i protokolluar mbi kërkesat e sektorit të fushës të cilët të kenë 

konstatuar problematikën teknike si dhe korespodencat shkresore të titullarit të institucionit 

Bashkia Libohovë, mbi nevojën apo domosdoshmërinë e studimit për t’u kryer nga palë të treta, 

për të cilat bashkia nuk ka mundësinë të paguaj. Ky studim rezulton i pa rregjistruar në Pasqyrat 

Financiare të Bilancit për vitet 2019 dhe 2020 si dhe i pa evidentuar në kartelat e aseteve 
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“analitike e llogarisë 202”. 

Pika 17.1 e rekomandimit: Titullari i Bashkisë Libohovë në cilesine e NA si dhe NZ të 

verifikojne dhe plotesojne praktiken dokumentare për marrjen në dorezim të Projektit të 

Studimit, se bashku me perllogaritjen e fondit limit të projektit: “Rehabilitimi skemes ujitese 

të Bulos si dhe kanalit kullues K-I-76 Fushe Nepravishte” të dhuruar nga shoqeria “H.” shpk; 

“Rikonstruksion i rrjetit të ujesjellesit të qytetit Libohove” të dhuruar nga shoqeria “Z.C” shpk, 

si dhe të procedojne me regjistrimin e tyre në librat kontabel. 

Ky rekomandim nuk është realizuar. 

17 Gjetje nga auditimi: Nga auditimi mbi përcaktimin dhe argumentimin e kritereve 

kualifikuese nga NJP dhe miratimin e DT, në procedurat e prokurimit “Rehabilitim i skemës 

ujitëse të Bulos si dhe kanalit kullues K-1-76 Fushë Nepravishtë”, “Rikonstruksion i rrjetit të 

ujësjellësit të qytetit Libohovë”, “Mirëmbajtje e kanaleve kulluese, Bashkia Libohovë, viti 

2019” dhe “Mbikëqyrje punimesh për objektin Rikonstruksion i rrjetit të ujësjellësit të qytetit 

Libohovë”, u konstatua se nga NJHDT janë vendosur kritere kualifikuese të paargumentuara, 

si kontrata të ngjashme, staf teknik, licenca, fuqia punëtore, certifikata, etj. Veprimet e 

mësipërme janë në kundërshtim me ligjin nr. 9643, datë 20.11.2006, ndryshuar “Për 

prokurimin publik”, i ndryshuar, nenin 1, nenin 46, pika 3 dhe me VKM nr. 914, datë 

29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, i ndryshuar, neni 61, pasi ka 

kufizuar pjesëmarrjen e operatorëve ekonomike e njëkohësisht ka ulur konkurrencën në 

procedurat e prokurimit. 

Pika 18.1 e rekomandimit: Kryetari i Bashkisë Libohovë, në cilesine e Titullarit të AK të marre 

masa qe në komisionet e hartimit të dokumentave standard të tenderit dhe të njesise se 

prokurimit të emeroje persona me profil sipas llojit të procedures, ku të aplikojne kritere në 

perputhje me natyren e procedures se zhvilluar, si dhe ti trajtojne ata në vijimesi lidhur me 

fushen e veprimtarise se tyre. 

Ky rekomandim është në proces. 

18 Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i procedurës së prokurimit me objekt ”Mbikëqyrje 

punimesh për objektin Rikonstruksion i rrjetit të ujësjellësit të qytetit Libohovë” me FL 

3,429,847.5 lekë pa tvsh u konstatua se dokumentacioni i analizës mbi përllogaritjen e vlerës 

limit të kontratës dhe procesverbali i mbajtur për këtë qëllim nuk janë në dosjen e NJP. 

Pika 19.1 e rekomandimit: Bashkia Libohove të analizojë dhe të nxjerrë pergjegjësitë për 

dokumentimin e perllogaritjes se vleres se kontrates nga NIP bazuar në specifikimet teknike të 

objektit qe prokurohet referuar fondit limit të Urdhërit të prokurimit. 

Ky rekomandim është realizuar. 

20 Gjetje nga auditimi: Bashkia Libohovë nuk ka marrë masa për të zbatuar rekomandimet e 

KLSH-së për shpërblimin e dëmit në vlerën 4,615,166 lekë, si dhe nuk ka dërguar shkresë 

Kryeinspektorit të Inspektoratit të Mbrojtjes së Territorit Qendror që të vlerësojë shkeljet e 

konstatuara ndaj mbikëqyrësit të punimeve z. E.B në objektin, “Rikonstruksion i rrugës kthesa 

– ura e Suhes (loti I)”. 

Rekomandim: Titullari i Bashkisë Libohovë të marrë masa për ndjekjen e gjitha procedurave 

ligjore, për zbatimin e masave shpërblim dëmi, me qëllim arkëtimin e vlerës 4,615,166 lekë në 

buxhetin e bashkisë si dhe t’i dërgojë shkresë Kryeinspektorit të Inspektoratit të Mbrojtjes së 

Territorit Qendror që të vlerësojë shkeljet e konstatuara ndaj mbikëqyrësit të punimeve në 

objektin, “Rikonstruksion i rrugës kthesa – ura e Suhes (loti I)”. 

Ky rekomandim nuk është realizuar. 

 

C. 2 MASA për ELIMINIMIN E EFEKTEVE NEGATIVE të KONSTATUARA në 

ADMINISTRIMIN E FONDEVE PUBLIKE DHE për MENAXHIMIN ME 

EKONOMICITET, EFICENCE DHE EFEKTIVITET të FONDEVE PUBLIKE. 
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1. Gjetje nga auditimi: Për vitet 2019-2020 nuk kanë paguar detyrimin për taksën e 

ndikimit në infrastrukturë 8 subjekte të legalizuara me vlerë 269,996 lekë, që përbën të ardhura 

të munguara në buxhetin e Bashkisë Libohovë. 

Pika 2.1 e rekomandimit: Sektori i Shërbimit Urban të dërgojë periodikisht informacion në 

Sektorin e Inspektimit të Territorit mbi subjektet debitore për “Taksën e ndikimit në 

infrastrukturë për legalizimet” dhe në bashkëpunim të marrin masa administrative e ligjore për 

arkëtimin e taksës së ndikimit në infrastrukturë nga ndërtimet e reja që janë legalizuar për 8 

subjekte të legalizuara me vlerë 269,996 lekë. 

Në zbatim të ligjit Nr.111/2018 datë 07.09.2019 “Për kadastrën”, neni 5 të ligjit Nr. 9632 datë 

30.10.2006 “Për sistemimin e taksave vendore”, neni 27 të ndryshuar së fundmi sipas ligjit Nr 

98/2020, si dhe në zbatim të detyrave të lëna nga auditimi i kryer nga Kontrolli i Lartë i Shtetit 

në vitin 2021 është bërë njoftimi i tetë subjekteve debitor. Pas këtij njoftimi është bërë pagesa 

nga dy subjekte, ardhur nga Dega e Thesarit Gjirokastër. 

Ky rekomandim është në proces dhe në vazhdimësi. 

2. Gjetje nga auditimi: Detyrimi që subjektet fizik/juridik kanë ndaj Bashkisë Libohovë 

më 31.12.2020, është 6,138,150 lekë për 64 subjekte dhe 17,065,243 lekë për 797 familje, vlerë 

kjo që sjell të ardhura të munguara në buxhetin e Bashkisë Libohovë në total 23,203,393 lekë. 

Pika 2.2 e rekomandimit: Sektori i Inspektimit të Territorit të ndjekë intensivisht zbatimin e 

urdhrave qe ka nxjerre për bllokimin e llogarive bankare apo vendosjen e barrës hipotekore për 

subjektet debitore, si dhe të marrë masat e duhura administrative e ligjore me qëllim arritjen e 

rezultateve reale në uljen e borxhit prej 23,203,393 lekë nga subjektet dhe familjet debitore si 

dhe të dokumentojë ndjekjen dhe rezultatet e ketyre masave.  

Në mbështetje të Ligjit Nr. 9920 datë 19.05.2008 “Për procedurat tatimore në Republikën e 

Shqipërisë”, neni 91 pika 3, në zbatim të detyrave të lëna nga KLSH, është kërkuar urdhër-

bllokimi i llogarive bankare i subjekteve debitore që nuk kanë likujduar taksat dhe tarifat 

vendore, me shkresë me shkresën Nr. 572 Prot., datë 04.05.2022. 

Për subjektet që kanë pasur gjendje në llogari bankare, mbi shumën e kërkuar është bërë urdhër 

ekzekutimi me shkresën Nr. 691 Prot, datë 20.05.2022; Nr.692 Prot., datë 20.05.2022; Nr. 724 

Prot., datë 24.05.2022 dhe Nr. 725 Prot., datë 24.05.2022. 

Është kërkuar Agjensisë Shtetërore të Kadastrës Gjirokastër vendosja e barrës hipotekore për 

pasuritë që janë në pronësi të subjekteve debitore që nuk kanë likujduar taksat dhe tarifat 

vendore, me shkresë Nr 573 Prot., datë 04.05.2022. 

Është kërkuar Drejtorisë Rajonale të Transportit Rrugor Gjirokastër vendosja e barrës 

hipotekore me shkresën Nr. 588 Prot., datë 05.05.2022. 

Ky rekomandim është në proces dhe në vazhdimësi. 

 

D. MASAT DISIPLINORE  

Jane realizuar me Urdhër me Nr.98/4 datë 17.01.2022. 

Në bazë të nenit 64 të ligjit 139/2015 “Për vetqeverisjen Vendore”, në bazë të nenit 58 të ligjit 

Nr.152/2013 “Për nënpunësin civil”, VKM Nr.115 datë 05.03.2014 “Për përcaktimin e 

procedurës disiplinore dhe të rregullave për krijimin, përbërjen e vendimmarrjen në komisionin 

disiplinor në shërbimin civil”, si dhe në bazë të vendimit të Komisionit të Disiplinës së 

Bashkisë Libohovë Nr.1 Prot dhe datë 17.01.2022, urdhërohen masat disiplinore për të 3 

punonjësit. 

Ky rekomandim është realizuar. 
  

Titulli i gjetjes: Mos zbatim i masave të lëna nga auditimi i mëparshëm. 

Situata: Nga auditimi mbi zbatimin e rekomandimeve të lëna nga auditimi i mëparsh

ëm u konstatua se; Bashkia Libohovë nuk ka zbatuar plotësisht rekomandimet 

e lëna nga Kontrolli i Lartë i Shtetit, sipas Raportit Përfundimtar të Auditimit 
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dhe anekseve përkatëse, përcjellë nga KLSH me shkresën nr. 871/8 prot., datë 

30.12.2021 për zbatimin e rekomandimeve pasi nuk ka ndjekur të gjitha 

procedurat e duhura administrative e ligjore për përmirësimin e gjendjes, 

konkretisht: 

-Nga 20 Masa Organizative të rekomanduara, janë pranuar plotësisht për 

zbatim, 19 Masa Organizative, janë zbatuar 6 masa, janë në proces 10 masa, 

janë zbatuar pjesërisht 2 masa dhe nuk janë zbatuar 2 masa. Gjithashtu 

rezulton se nuk ëshë zbatuar 1 Masë Organizative në lidhje me ndjekjen e 

gjitha procedurave ligjore, për zbatimin e masave shpërblim dëmi, me qëllim 

arkëtimin e vlerës 4,615,166 lekë në buxhetin e bashkisë si dhe t’i dërgojë 

shkresë Kryeinspektorit të Inspektoratit të Mbrojtjes së Territorit Qendror që 

të vlerësojë shkeljet e konstatuara ndaj mbikëqyrësit të punimeve në objektin, 

“Rikonstruksion i rrugës kthesa – ura e Suhes (loti I)”. 

-Nga 2 Masa për eliminimin e efekteve negative në administrimin e fondeve 

publike, përfshirë shpenzime të realizuara në kushte të paligjshmërisë 

procedurale nga këto: janë pranuar plotësisht për zbatim të 2 masat e 

rekomanduara dhe janë në proces. 

-Për rekomandimin në lidhje me marrjen e masave disiplinore në kompetencë 

të Bashkisë Libohovë: Ky rekomandim rezulton i pranuar dhe i realizuar. 

Kriteri: Ligji nr. 154/2014, datë 27.11.2014 “Për organizimin dhe funksionimin e 

Kontrollit të Lartë të Shtetit”, neni 15 “Të drejtat dhe detyrat e KLSH-së” dhe 

neni 30 “Rekomandimet e KLSH-së dhe ecuria e zbatimit”. 

Ndikimi: Defiçit i buxhetit të Bashkisë si rezultat i mos arkëtimit të dëmit të shkaktuar 

në vlerën 4,615,166 lekë. 

Shkaku: Mos respektim i planit të masave për zbatimin e rekomandimeve. 

Rëndësia: E lartë. 

Rekomandimi: Kryetari i Bashkisë Libohovë, në mbledhjen e radhës të Këshillit të Bashkisë, 

të analizojë arsyet e shkaqeve për moszbatimin e rekomandimeve dhe planit 

të veprimit të Raportit të Auditimit të KLSH, nga personat përgjegjës duke 

marrë masa përkatëse për ta. Gjithashtu të rikërkojë zbatimin e tyre duke i 

evidentuar në planin e veprimit për zbatimin e rekomandimeve të Raportit të 

Auditimit në vijim. 
(Për sa më sipër është mbajtur akt-konstatimi me nr. 2, datë 30.09.2022) 

 
 

 

Tabela e zbatimit të rekomandimeve paraqitet në aneksin nr.4.bashkangjitur raportit të 

auditimt. 

 

 

 

 

IV. GJETJET DHE REKOMANDIMET 

 

A. MASA ORGANIZATIVE 

1.Gjetje nga auditimi: Nga auditimi u konstatua se Bashkia Libohovë nuk ka ngritur një 

sistem efektiv të menaxhimit financiar dhe kontrollit të brendshëm, duke mos hartuar një 

kuadër të plotë rregullash të shkruara për këtë qëllim. Punonjësit në përgjithësi nuk kanë 

njohuri të mjaftueshme mbi kuadrin ligjor në fuqi për menaxhimin financiar dhe kontrollin. 
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Nuk është hartua rregjistër i rriskut, duke mos marrë masa për evidentimin e rrisqeve që 

rrezikojnë realizimin e objektivave të njësisë vendore dhe për monitorimin e tyre, me qëllim 

minimizimin e rrisqeve. Nuk është miratuar gjurma e auditimit për proceset kryesore të punës. 

Njësia nuk ka përgatitur rregullore për shërbimin IT dhe nuk ka sistem rezervë për ruajtjen e të 

dhënave (back-up). Njësia nuk ka bërë vlerësimin vjetor të rezultateve të punës për punonjësit 

të cilët janë me statusin e nëpunësit civil. Veprimet e mësipërme janë jo në përputhje me ligjin 

nr.10296, datë 8.7.2010, i ndryshuar, “Për menaxhimin financiar dhe kontrollin”, neni 4 pika 

16, dhe 19, ligjin nr. 68/2017 ”Për financat e vetëqeverisjes vendore”, neni 32, ligji nr. 

152/2013, “Për nëpunësin civil” neni 62, VKM nr. 109, datë 26.02.2014, “Për vlerësimin e 

rezultateve në punë për nëpunësin civil”, Kreu I, pika 3, dhe Kreu IV, pika 11, Udhëzimit nr. 

28, datë 15.12.2011, shtojca nr.2, i “Njësisë Qendrore të Harmonizimit të Menaxhimit 

Financiar dhe Kontrollit”. (Më hollësisht trajtuar në pikën 1 faqe 13-19 të raportit të auditimit). 

1.1.Rekomandim: Kryetari i Bashkisë Libohovë të marrë masat e duhura për njohjen nga stafi  

të kuadrit ligjor në fuqi për MFK, për hartimin dhe miratimin e një strategjie të risqeve, hartimin 

e regjistrit të riskut, me qëllim menaxhimin e riskut, ku të bëhet identifikimi, analiza dhe 

kontrolli i risqeve që mund të kenë efekt negativ në arritjen e objektivave të institucionit. Të 

hartohet gjurma e auditimit për të gjitha proceset kryesore të aktivitetit të institucionit.  

Deri më 31.03.2023 

2.Gjetje nga auditimi: Nga verifikimi i evidencave analitike të llogarive të aktiveve afatgjata,  

u konstatohet se në llog. 210 “Toka, troje, terene”, rezulton aktiv me emërtim “Vlerë tjetër” në 

shumën 5,645,745 lekë, në llog. 212 “Ndërtime e konstruksione” rezulton aktiv me emërtim 

“Vlerë tjetër” në shumën 4,687,737 lekë, në llog. 213  “Rrugë, rrjete dhe vepra ujore, rezulton 

aktiv me emërtim “Vlerë tjetër” në shumën 8,296,835 lekë, si dhe në llog. 214 “Instalime 

teknike, pajisje, instrumente dhe vegla  pune”, rezulton aktiv me emërtim “Vlerë tjetër” në 

shumën 742,167 lekë. Vlerat e mësipërme janë përfshirë në llogaritë përkatëse pa dhënë 

shpjegime se çfarë përfaqësojnë, si dhe nuk disponohet  dokumentacion kontabël mbi origjinën 

e tyre. Referuar procesit të inventarizimit të kryer për vitin 2021, komisioni i verifikimit është 

shprehur se këto tre aktive nuk gjenden pasi nuk ka dokumentacion kontabël në pasqyrat 

financiare të Bashkisë Libohovë, të cilat paraqiten në shumën totale 19,372,484 lekë për të cilat 

mungojnë të dhënat e rregjistrimit të ngjarjeve ekonomike. Veprime këto jo në përputhje me 

Ligjin nr. 25/2018, datë 10.05.2018, “Për kontabilitetin dhe pasqyrat financiare”, kreu II, neni 

6, 7 (Më hollësisht trajtuar në pikën 3 faqe 34-54 të raportit të auditimit). 

2.1. Rekomandim: Nëpunësi zbatues të marrë masa për identifikimin e aktiveve që 

përfaqësojnë shumat e rregjistruara në kontabilitet me  emërtimin “Vlerë tjetër”, dhe kjo vlerë 

të shtohet në vlerën e aktivit përkatës, në mënyrë që llogaritë përkatëse të pasqyrave financiare 

të jenë të mbështetura me dokumentacion të qartë vërtetues. 

Në mbyllje të pasqyrave financiare të vitit 2022 

3.Gjetje nga auditimi:Llog.210 “Toka, troje, terrene” nuk paraqet gjendjen reale sepse nuk 

janë hedhur në kartelat e kontabilitetit asnjë prej vlerave të  trojeve nën objekt, si trualli i 

godinës së bashkisë, trojet e ndërtesave të shkollave, kopshteve e çerdhe, shtëpisë së kulturës, 

të zyrave në NjA, etj. 

- Llog.211 “Pyje, Kullota, Plantacione” e cila është në vlerën 0 lekë, nuk paraqet gjendjen 

reale pasi në këtë llogari nuk pasqyrohet vlera e 12,140 hektarë, e cila përfaqëson sipërfaqe të 

pyjeve dhe kullotave të përfituara nga kjo bashki sipas VKM nr. 433 datë 08.06.2016.”Për 

transferimin në pronësi të bashkive të pyjeve dhe të kullotave publike, sipas listave inventarit 

dhe aktualisht në administrim të Ministrisë së Mjedisit e të ish komunave/ bashkive”,  i 

ndryshuar, pika 29, shtojca nr.27, e cila përmban listën e inventarit të pyjeve dhe kullotave që 

transferohen në pronësi të Bashkisë Libohovë, me numrin rendor 1 (një) deri 215 (dyqind e 

pesëmbëdhjetë). Gjithashtu në këtë llogari nuk është pasqyruar sipërfaqja prej 1,678 hektarë, 

e cila i ka kaluar bashkisë me VKM nr. 666, datë 21.05.2008 dhe VKM nr. 750, datë 
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28.05.2008 “Për miratimin e listës përfundimtare të pronave, pyje dhe kullota, që do të 

transferohen në pronësi të qeverisje vendore, Komuna Qendër Libohovë, të Qarkut të 

Gjirokastrës”. 

-Llog.212 “Ndërtime e Konstruksione” ka vlerën 268,387,859 lekë, por kjo llogari nuk 

paraqet gjendjen reale të pasurisë së njësisë vendore, sepse për një pjesë e objekteve të 

mbartura nga ish komunat nuk disponohet dokument pronësie. 

- Llog.213 “Rrugë, rrjete, vepra ujore”, nuk paraqet vlerën reale pasi nuk është vlerësuar dhe 

evidentuar në këtë llogari vlera e rrugës prej 29 kilometra e përbërë nga 15 km “Kthesë 

Libohovë-Selcke”, dhe 14 km rruga “Polican-Nivan”, kaluar në pronësi të Bashkisë Libohovë 

me VKM nr. 915, datë 11.11.2015 “Për transferimin në pronësi, nga Këshilllat e Qarqeve te 

Bashkitë, të rrjetit të rrugëve rurale dhe aseteve të luajtshme e të paluajtshme të ndërmarrjeve 

të mirëmbajtjes së këtyre rrugëve”, pika 9, tabela 1, faqe 3. 

Në katër llogaritë e mësipërme nuk janë pasqyruar të gjitha ndërtesat, trojet, terrenet, rrugë, 

vepra ujore etj., të kaluara pas reformës teritoriale në Bashkinë Libohovë, me vendimi i 

Këshillit Bashkiak me nr. 91, datë 14.10.2016, “Për miratimin e listës përfundimtare të pronave 

të paluajtshme shtetërore që kërkohen për transferim në pronësi të njësisë administrative qendër 

Libohovë të Bashkisë Libohovë”, në zbatim të ligjit nr. 115/2014 “Për ndarjen administrativo-

territoriale të njësive të qeverisjes vendore në Republikën e Shqipërisë”, ligjit nr. 139/2015 

“Për vetëqeverisjen vendore”, ligjit nr. 8743 datë 22.02.2001 “Për pronat e paluajtshme të 

shtetit, i ndryshuar, VKM nr. 840, datë 22/07/2009 “Për miratimin e inventarit të pronave të 

paluajtshme në Komunën Libohovë”, si dhe udhëzimit nr. 15, datë 30.06.2003 “Për mënyrën e 

paraqitjes nga Njësitë e Qeverisjes Vendore të kërkesave për transferimin në pronësi të pronave 

të paluajtshme publike”. Veprimet e mësipërme janë jo në përputhje me ligjin nr. 68/2017 "Për 

financat e qeverisjes vendore", neni 34, pika 1, VKM nr. 510, datë 10.06.2015, Kreu (VI) 

“Transferimi pasurive dhe regjistrimi i pasurive të paluajtshme”, pika (1); (2), VKM nr 433 

datë 08.06.2016 “Për transferimin në pronësi të Bashkive të Pyjeve dhe të Kullotave Publike, 

sipas listave të inventarit dhe aktualisht në administrim të Ministrisë së Mjedisit e të ish 

Komunave/Bashkive”, pika 29, shtojca me nr.27, udhëzimin e MFE nr. 8, datë 9.3.2018 “Për 

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

qeverisjes së përgjithshme”, Kreu II pika 5 dhe Kreu III pika 30, udhëzimin e MFE nr. 2, datë 

06.02.2012 “Për procedurat standarde të zbatimit të buxhetit”, pika 101. (Më hollësisht 

trajtuar në pikën 3 faqe 34-54 të raportit të auditimit). 

3.1.Rekomandim: Kryetari i Bashkisë Libohovë të ngrejë grup pune me specialist të fushës 

për inventarizimin dhe vlerësimin e aktiveve të llogarisë 210, 211, 212 dhe 213 të administruara 

nga Bashkia Libohovë, si dhe të kryhet saktësimi i të dhënave në teren për këto prona 

(vendndodhja, sipërfaqja, statusi etj.). Në vijim të kryhet regjistrimi i tyre në Agjencinë 

Shtetërore të Kadastrës. Në vijim të kryhen veprimet kontabël për përfshirjen e të gjitha këtyre 

aktiveve në llogaritë përkatëse të pasqyrave financiare. 

Në mbyllje të pasqyrave financiare të vitit 2022 

4.Gjetje nga auditimi:  Bashkia Libohovë në datën 31.12.2021 ka një vlerë të detyrimeve të 

prapambetura prej 17,361,662 lekë, por në MFE ka raportuar si detyrime të prapambetura 

vetëm vlerën 5,698,722 lekë, duke mos përfshirë në këtë raportim detyrimet e prapambetura 

për zbatimin e vendimeve gjyqësore të cilat kanë vlerën 16,852,000 lekë. Veprimet e 

mësipërme janë në kundërshtim me udhëzimin plotësues nr.1, datë 25.01.2021 “ Për zbatimin 

e buxhetit të vitit 2021”, udhëzimin nr.37, datë 06.10.2020 “ Për monitorimin dhe publikimin 

periodik të stokut të detyrimeve të prapambetura të qeverisjes së përgjithshme”, pika 1, si dhe 

aneksi 1, tabela 1, aneksi 2, tabela 4. (Më hollësisht trajtuar në pikën 2.1, faqe 19-29 të raportit 

të auditimit). 
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4.1.Rekomandim: Nëpunësi zbatues të marrë masa për përfshirjen në listën e detyrimeve të 

prapambetura që raportohen në MFE, të të gjitha detyrimeve që Bashkia Libohovë ka ndaj të 

tretëve sipas natyrës së tyre, përfshirë edhe vendimet gjyqësore. 

Menjëherë dhe në vijimësi 

 

5.Gjetje nga auditimi: Referuar të dhënave analitike të llog. 486 “Shpenzime të periudhave 

të ardhshme” dhe  nga verifikimi dhe kryqëzimi i të dhënave sipas sistemit të pagesave nga 

Dega e Thesarit dhe sistemit SIFQ, u konstatua se gjatë vitit 2021 në tre raste janë likuiduar tre 

fatura në vlerën 2,333,542 lekë të cilat nuk i përkasin vitit buxhetor 2021, por periudhës së 

mëparshme, ndërsa rregjistrimi i tyre në kontabilitet është bërë gjatë vitit 2021 dhe jo në 

momentin e ardhjes së tyre. Konkretisht këto fatura janë: një faturë e vitit 2018 në vlerën 

2,176,214, një faturë e vitit 2019 në vlerën 106,000 lekë dhe një faturë e vitit 2020 në vlerën 

51,328 lekë. Veprimet e mësipërme të cilat kanë sjellë që njohja e shpenzimeve të mos bëhet 

në momentin e ndodhjes së tyre, por në momentin e pagesës, janë në kundërshtim me nenin 61 

“Standardet dhe procedurat e kontabilitetit”  të ligjit 9936, datë 26.06.2008, “ Për menaxhimin e 

sistemit buxhetor në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar, Udhëzimin nr. 9, datë 20.07.2018 

“Për procedurat standarde të zbatimit të buxhetit”, pika 164 . (Më hollësisht trajtuar në pikën 

3 faqe 34-54 të raportit të auditimit). 

5.1.Rekomandim:Nëpunësi zbatues të marrë masa për rregjistrimin në kontabilitet të të gjitha 

faturave të furnitorve, në momentin e lindjes së detyrimit, pra të ardhjes së faturës dhe jo në 

momentin e pagesës së saj.  

Menjëherë dhe në vijimësi 

6.Gjetje nga auditimi: Nga auditimi u konstatua se nëpunësi zbatues i njësisë publike nuk ka 

hartuar regjistër kontabël të përditësuar të aktiveve që zotëron apo ka në administrim Bashkia 

Libohovë, i cili në varësi të llojit duhet të përmbajë kërkesat minimale si datën e hyrjes ose 

marrjes në dorëzim, përshkrimin e aktivit, vlerën e blerjes, datën e daljes në përdorim, vlerën 

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

personin përgjegjës, etj. Veprimet e mësipërme janë jo në përputhje me ligjin nr. 10296, datë 

08.07.2010 "Për menaxhimin financiar dhe kontrollin", udhëzimin nr. 30, datë 27.12.2011 "Për 

menaxhimin e aktiveve në njësitë e sektorit publik", pikat 26-33. (Më hollësisht trajtuar në 

pikën 3 faqe 34-54 të raportit të auditimit). 

6.1. Rekomandim: Nëpunësi zbatues të marrë masa për hartimin dhe plotësimin e regjistrit të 

aktiveve me të gjithë elementët e tij të domosdoshëm, me qëllim identifikimin në këtë 

dokument të të gjitha aktiveve të njësisë vendore, si dhe uljen e rriskut nga humbjet dhe keq 

menaxhimin e tyre. 

Deri më 28.02.2023 

7.Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i dokumentacionit të procedurës së kryerjes së procesit 

të inventarizimit, vlerësimit dhe asgjësimit u konstatua se: 

-Komisioni i vlerësimit në përbërje të tij nuk ka asnjë prej anëtarëve si specialistë të fushës për 

aktivet që janë vlerësuar për nxjerrje jashtë përdorimit; 

-Disa fletë inventari nuk janë të nënshkruara nga punonjësi me përgjegjësi materiale dhe nga 

anëtarë të komisionit të inventarizimit. 

-Në komisionin e inventarizimit janë caktuar persona të cilët kanë aktive në ngarkim; 

 -Procesi i vlerësimit nuk është kryer në përputhje me kriteret e UMF pasi në listën e aktiveve 

të nënshkruara për vlerësim nga komisioni, mungojnë elementët e normave të amortizimit, 

riaftësimit, shkalla e riparimit, arsyet e mos riparimit, niveli i dëmtimit, etj.;  

-Nga komisioni i cili ka kryer procesin e vlerësimit për nxjerrje jashtë përdorimit, nuk është 

argumentuar për çdo aktiv arsyeja e daljes nga përdorimi; 

Veprimet e mësipërme janë jo në përputhje me ligjin nr. 10296, datë 08.07.2010 “Për 

menaxhimin financiar dhe kontrollin”, i ndryshuar, kreu II, neni 8, pika 8/ç, neni, 9, neni 12, 
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neni 16, pika 2, Udhëzimin nr. 30, datë27.12.2011 "Për menaxhimin e aktiveve në njësitë e 

sektorit publik", i ndryshuar, pikat 81, 82, 103, 121 e 122 (Më hollësisht trajtuar në pikën 3 

faqe 34-54 të raportit të auditimit). 

7.1.Rekomandim: Bashkia Libohovë të marrë masa që gjatë kryerjen e procesit të 

inventarizimit, në komision të vendosen punonjës të cilët nuk kanë aktive në ngarkim, në 

procesin e vlerësimit të aktiveve për dalje nga përdorimi, të argumentohen arsyet e propozimit 

të aktiveve për dalje jashtë përdorimit, duke zbatuar të gjitha kriteret e nevojshme në procesin 

e vlerësimit. 

Menjëherë dhe në vijimësi 
8.Gjetje nga auditimi: Nga auditimi u konstatua se nuk janë zbatuar detyrimet ligjore për 

hartimin e raporteve të monitorimit të zbatimit të buxhetit për vitin 2021, pasi nuk janë hartuar 

raporte 4 mujor gjatë vitit, por është hartuar vetëm raporti vjetor, duke mos informuar këshillin 

bashkiak dhe Ministrinë e Financave dhe Ekonomisë për situatën e zbatimit të buxhetit gjatë 

vitit buxhetor. Veprimet e mësipërme janë në kundërshtim me udhëzimin nr. 22, datë 

30.07.2018 “ Për procedurat standarde të monitorimit të buxhetit në njësitë e vetëqeverisjes 

vendore”, pika 19, 22 dhe 23. (Më hollësisht trajtuar në pikën 2.1, faqe 19-29 të raportit të 

auditimit). 

8.1.Rekomandim: Nëpunësi autorizues dhe nëpunësi zbatues të marrin masa për hartimin e 

raporteve periodike 4 mujor të monitorimit të zbatimit të buxhetit dhe këto raporte ti paraqiten 

për njohje këshillit bashkiak, Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë.  

Menjëherë dhe në vijimësi 
9.Gjetje nga auditimi: Bashkia Libohovë nuk ka miratuar në paketën fiskale numrin e kësteve 

të pagimit për taksat vendore dhe afatet e kryerjes së tyre, për taksapaguesit privat dhe familjar. 

Afati i pagesës duhet të jetë pjesë e paketës fiskale, pasi është një element i rëndësishëm i 

taksave dhe tarifave vendore dhe si i tillë duhet të miratohet nga këshilli bashkiak. Mos 

përcaktimi i pagesës në paketën fiskale nuk garanton mbledhjen e të ardhurave brenda një afati 

të caktuar të vitit buxhetor dhe në këtë mënyrë  rrezikohet të sigurohet në kohën e duhur burimi 

i financimit të shpenzimeve të miratuara në planin vjetor të buxhetit. 

Këto afate janë përcaktuar me daljen e njoftim vlerësimit tatimor, e cila do të thotë se afati i 

përcaktimit të pagesës së detyrimeve për taksat vendore, përcaktohet nga zyra e taksave 

vendore, (duke tejkaluar kompetencat e saj) dhe jo nga këshilli bashkiak. 

Veprimet e mësipërme janë në kundërshtim me kërkesat e nenit 5, pika (c) të ligjit nr.9632, datë 

30.10.2006 “Për sistemin e taksave vendore”, i ndryshuar. (Më hollësisht trajtuar në pikën 2.2, faqe 

29-34 të raportit të auditimit). 

9.1.Rekomandim: Kryetari i Bashkisë Libohovë dhe zyra e taksave dhe tarifave vendore, të 

marrin masa për përcaktimin në paketën fiskale të afateve të pagimit për taksat vendore për 

taksapaguesit privat dhe familjar. 

Në hartimin e paketës fiskale për vitin 2023 

10.Gjetje nga auditimi: Bashkia Libohovë nuk ka përcaktuar mënyra efektive për arkëtimin e 

taksave dhe tarifave vendore për taksapaguesit familjar. Edhe pse është aksionere e shoqërisë 

“Ujësjellës Kanalizime Libohovë” Sh A dhe bazuar në pikën (ii), neni 5 të ligjit 9642 datë 

30.10.2006 “Për sistemin e taksave vendore” i ndryshuar, ka të drejtën dhe detyrimin e 

përcaktimit të mënyrës së mbledhjes së taksës dhe zgjedhjen e agjentit fiskal, nuk ka realizuar 

përfshirjen e detyrimeve të taksave dhe tarifave vendore familjare në faturën mujore të ujit të 

pijshëm, veprim i cili do të përmirësonte nivelin e arkëtimeve. 

Nga sektori i taksave dhe tarifave vendore u paraqit relacioni  nr.1800 prot, datë 11.11.2019, 

nëpërmjet të cilit i propozohet këshillit bashkiak për lidhjen e akt marrëveshjes midis Bashkisë 

Libohovë dhe “Ujësjellës Kanalizime Libohovë” Sh A, për caktimin e këtij të fundit si agjent 

tatimor, por ky propozim nuk është miratuar nga këshilli, por gjithashtu prej vitit 2019 nuk 

është vijuar më me këtë propozim në këshillin bashkiak. 
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Veprimet e mësipërme janë në kundërshtim me nenin 5 të ligjit 9642 datë 30.10.2006 “Për 

sistemin e taksave vendore” i ndryshuar, pika (ii). (Më hollësisht trajtuar në pikën 2.2, faqe 29-

34 të raportit të auditimit). 

10.1.Rekomandim: Kryetari i Bashkisë dhe zyra e taksave dhe tarifave vendore të paraqesin 

për miratimin në Këshillin Bashkiak aktmarrëveshjen me shoqërinë “Ujësjellës Kanalizime 

Libohovë” Sh A, duke kërkuar prej saj të kryhej rolin e agjentit tatimor, me përfshirjen në faturën e 

ujit edhe të detyrimeve për taksat dhe tarifat vendore për kategorinë familjare. 

Deri më 28.02.2023 
11.Gjetje nga auditimi: Bashkia Libohovë nuk ka marrë masa të plota për zbatimin e 

rekomandimeve të lëna nga KLSh në auditimin e mëparshëm. 

Nga 20 masa organizative të rekomanduara dhe të pranuara nga subjekti, janë zbatuar plotësisht 

6 masa, pjesërisht 2 masa, në proces zbatimi 10 masa, ndërsa 2 masa janë të pa zbatuara. 

Janë dhënë dy masa për eliminimin e efekteve negative të konstatuara në administrimin e 

fondeve publike dhe për menaxhimin me ekonomicitet, eficence dhe efektivitet të tyre, të cilat 

rezultojnë në proces zbatimi. 

Gjithashtu në auditimin e mëparshëm është ri kërkuar zbatimi i masave për shpërblim dëmi në 

vlerën 4,615,166 lekë, si dhe marrja e masave administrative për një mbikëqyrësi të punimeve 

në tenderin me objekt “Rikonstruksion i rrugës kthesa – ura e Suhes (loti I)”, por këto 

rekomandime të ri kërkuara nuk janë zbatuar. 

Veprime jo në përputhje me Ligjin nr. 154/2014, datë 27.11.2014 “Për organizimin 

dhe funksionimin e Kontrollit të Lartë të Shtetit”, nenet 15 dhe 30 (Më hollësisht trajtuar në 

pikën 4 faqe 54-63 të raportit të auditimit). 

11.1.Rekomandim: Kryetari i Bashkisë Libohovë të analizojë situatën dhe të nxjerrë 

përgjegjësitë për mos zbatimin e plotë të rekomandimeve të dërguara nga KLSh. Të merren 

masa të menjëhershme si dhe të hartohet një plan pune i veçantë për zbatimin e rekomandimeve 

të pa zbatuara dhe atyre në proces. 

Menjëherë 

 

 

MASA PËR ELIMIMIN E EFEKTEVE NEGATIVE TË KONSTATUARA NË 

ADMINISTRIMIN E FONDEVE PUBLIKE DHE PËR MENAXHIMIN ME 

EKONOMICITET, EFICENCE DHE EFEKTIVITET TË TYRE 

1.Gjetje nga auditimi: Nga auditimi u konstatua se vlera e debitorëve për taksat dhe tarifat 

vendore në datën 31.12.2021 është 23,317,720 lekë, të cilat janë të ardhura të munguara për 

buxhetin e Bashkisë Libohovë. Nga vlera e mësipërme vlera prej 1,889,310 lekë është krijuar 

gjatë vitit 2021 nga mos shlyerja e detyrimeve të këtij viti, ndërsa vlera prej 21,428,410 lekë i 

përket detyrimeve të trashëguara përpara vitit 2021. 

Në vlerën e detyrimit progresiv në fund të vitit buxhetor 2021 prej 23,317,720 lekë, peshën 

kryesore e zënë detyrimet nga taksapaguesit familjarë, të cilat kanë vlerën 19,232,492 lekë, ose 

në masën 82%. Krahasuar me vlerën e debitorëve në datën 31.12.2020, e cila është 23,203,393 

lekë, konstatohet se vlera e debitorëve në vitin 2021 është pothuaj e njëjtë me gjendjen në vitin 

2020, e cila tregon se nuk janë marrë masa të plotë për arkëtimin e debitorëve. 

Nga auditimi i masave shtrënguese për arkëtimin e debitorëve u konstatua se këto masa nuk 

janë të plota në rend shterues, në kundërshtim me përcaktimet e bëra në Kreun XI-Mbledhja 

me forcë e detyrimit tatimor të papaguar, të ligjit nr. 9920, datë 19.05.2008 “Për procedurat 

tatimore në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar. (Më hollësisht trajtuar në pikën 2.2, faqe 

29-34 të raportit të auditimit). 

1.1.Rekomandim: Kryetari i Bashkisë Libohovë, zyra e taksave vendore dhe zyra juridike, të 

marrin të gjitha masat e duhura ligjore për arkëtimin e detyrimeve të pa paguara nga kategoria 

e taksapaguesve privat dhe familjar në vlerën 23,317,720 lekë. 
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Deri më 31.03.2023 

 

D. MASA DISIPLINORE 

Bazuar në nenin 15, ligjit nr. 154/2014, datë 27.11.2014 “Për organizimin dhe funksionimin e 

Kontrollit të Lartë të Shtetit”, nenin 57, 58 dhe 59  të ligjit nr. 152/2013 “Për nëpunësin civil”, 

i ndryshuar; VKM nr. 115, datë 05.03.2014 “Për përcaktimin e procedurës disiplinore dhe të 

rregullave për krijimin, përbërjen e vendimmarrjen në komisionin disiplinor në shërbimin civil, 

i rekomandojmë Kryetarit të Bashkisë Libohovë t’i kërkojë Komisionit Disiplinor pranë 

Institucionit, që bazuar në shkeljet e konstatuara në Raportin Përfundimtar të Auditimit të 

KLSH-së, të vlerësojë shkallën e përgjegjësisë dhe të kryej marrjen e masave disiplinore 

përkatëse, në zbatim të nenit 58, “Llojet e masave disiplinore” të ligjit nr. 152/2013 datë 

30.05.2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, për punonjësit e ngarkuar me përgjegjësi në 

raportin përfundimtar të auditimit. 

 

 



70 
 

V. ANEKSE 

 

Aneksi nr.1, pika 2.1 “Mbi planifikimin dhe zbatimin e planit të buxhetit”,  trajtuar nga faqja 19 deri në faqen 29 të raportit të auditimit: 
Kodi i 
detyrimit 

te 

prapamb. 

Emerimi i detyrimit te prapamb. Detyrimi 
prapambetur 

progresiv më 

31.12.2020 

Vlera e 
planifikuar për 

likujdim në 

planin e buxhetit 

2021 për 

detyrimet e 

prapambetura 

Vlera e paguar  
gjatë vitit 2021 

për detyrimin e 

prapambetur   

(vlera e paguar 

për kolonën 3) 

Vlera e 
detyrimeve të 

trashëguara të 

pa paguara më 

31.12.2021 (pa 

detyrimet e 

krijuara gjatë 

2021) 

Detyrim i   
prapambetur  

i krijuar  

vetëm gjatë 

vitit 2021 

(situata më 

31.12.2021) 

 Vlera totale e 
detyrimeve të  

prapambetur a 

më 

31.12.2021 

1 2 3 4 5 6=3-5 7  8=6+7 

 I. Detyrime që kanë si burim financimi të ardhurat e veta 

4864100 Detyrime për vendime gjyqësore 19,952,862.00 3,100,000.00 3,100,000.00 16,852,862.00 -  16,852,862 

4864200 Detyrime për sherbime 106,000.00 106,000.00 106,000.00 - 
 

 - 

4864300 Detyrime për mirembajtje 
 

- - - 
 

 - 

4864400 Detyrime për investime 508,800.00 298,000.00 - 508,800.00 
 

 508,800 

4864400 Detyrime për  nga Ministrite e 

Linjes  (specifiko FZHR etj...) 

   
- 

 
 - 

4865600 Detyrime për mallra 
   

- 
 

 - 

4864900 Detyrime te tjera 
   

- 
 

 - 
 

Totali i detyrimeve që kanë si 

burim financimi të ardhurat e 

veta 

20,567,662 3,504,000 3,206,000 17,361,662 0  17,361,662 

 
 II. Detyrime te prapambetura nga granti (FZHR etj  (Ministrite e linjës) 

4864200 Detyrime për sherbime 127,889.00 127,889.00 50,808.00 77,081.00 
 

 77,081 

4864300 Detyrime për mirembajtje 351,600.00 - - 351,600.00 
 

 351,600 

4864400 Detyrime për investime 6,937,455.00 2,495,214.00 2,176,214.00 4,761,241.00 
 

 4,761,241 
 

Totali i detyrimeve që kanë si 

burim financimi Grantin 

7,416,944.00 2,623,103.00 2,227,022.00 5,189,922.00 -  5,189,922 

Detyrime ne total  nga të ardhurat e veta + 

granti 

27,984,606.00 6,127,103.00 5,433,022.00 22,551,584.00 -  22,551,584.00 

Burimi: Bashkia Libohovë 
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Faturat e pa likuiduara në datën 31.12.2021 për investimet (Nga të ardhurat e veta) 

Nr. Emërtimi i i Objektit Emërtimi i 

Subjektit 

Data e lidhjes 

së kontratës 

Numri dhe data e 

faturës 

Numër 

serial 

fature 

Vlera e kredisë 

(detyrimit) ne 

31.12.2020 

Shtesat 

gjate vitit 

2021 

Shlyerjet 

gjatë vitit 

2021 

Vlera e 

detyrimit me 

31.12.2021 

1 Mbikëqyrje dhe kolaudim projektesh  G.M 12.02.2013 Nr.41/dt.20.05.19 26734061 200 - 106 94 

2 Rehabilitimi i çezmës së rezervuarit 

Sheper,Zagori  

T. 17.12.2020 Nr.22/dt.30.12.2020 38301484 100   100 

3 Rehabiliitimi i murit mbajtës të çezmës 
Gugui, Nivan , Zagori 

T. 17.12.2020 Nr.32/dt.30.12.2020 38301483 98   98 

4 Rehabilitimi i pjesshëm i ujësjllësit 
Stegopul 

T. 17.12.2020 Nr.34 
/dt.30.12.2020 

38301485 100   100 

 
         

 
Totali i detyrimit 

    
498  106 392 

Burimi:Bashkia Libohovë 
 

Faturat e pa likuiduara në datën 31.12.2021 për investimet (Nga granti) 
Nr. Emërtimi i i Objektit Emërtimi i 

Subjektit 

Data e lidhjes 

së kontratës 

Numri dhe data e 

faturës 

 

Numër 

serial 

fature 

Vlera e 

kredisë 

(detyrimit) ne 

31.12.2020 

Shtesat 

gjate vitit 

2021 

Shlyerjet 

gjatë vitit 

2021 

Vlera e 

detyrimit me 

31.12.2021 

1 Rikonstruksion dhe ndërtim palestre në 

shkollën 9-vjeçare Avni Rustemi  

E. 11.09.2018 190/dt.07.12.2018 70235336 6.596 - 2.176 4.420 

2 Rikonstruksion i ujësjellësit Suhë T. 18.01.2021 04/2021 
dt.24.03.2021 

38301474 1.174 - 1.174 0 

3 Rikonstruksion i murit të varrezave 
Libohovë 

T. 14.10.2020 23 dt.21.12.2020 38301474 271 - - 271 

4 Rikostruksioni i murit mbajtës të shkollës 
9-vjeçare Labovë e Poshtme  

C. 14.10.2020 77/dt.17.11.2020 92847417 48 - - 48 

5          
 

Totali i detyrimit 
    

8.089  3350 4.739 

Burimi:Bashkia Libohovë 
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Aneksi nr.2, pika 2.2 . “Burimi i krijimit të të  ardhurave, vlerësimi i mbledhjes së tyre”,  trajtuar 

nga faqja 29 deri në faqen 34 të raportit të auditimit. 
Debitorët progresiv per bizneset deri 31.12.2021. 

Nr. Emer Mbiemer Nipti Aktiviteti Adresa Debia deri 

31.12.2021 

Shuma ne leke 

1 V   Tregeti I artikujve 
ushqimior 

Libohove 375157 

2 H  Furre buke Liboheve 153600 

3 K  Dyqan  ushqimor  Libohove 50650 

4 B  Berber  Libohove 167000 

5 B  Klub  Libohove 228375 

6 E  Bar Kafe Libohove 182983 

7 F  Floktore Libohove 186135 

8 T  Tregeti me pakice Libohove 160670 

9 B  Qender interneti Libohove 119850 

10 O  Floktore Libohove 175250 

11 SH  Dyqan ushqimore Libohove 209000 

12 A  Autoservis Libohove 236900 

13 K  Bar-kafe Libohove 180350 

14 S  Dyqan ushqimor Libohove 177625 

15 A  Tregeti me pakice Libohove 178936 

16 F  Kovacan Libohove 185375 

17 V  Dyqan  ushqimor Libohove 165661 

18 D  Bar-kafe Libohove 13447 

19 D  Dyqan ushqimor Libohove 141725 

20 Sh  Punime duralumini Libohove 214327 

21 S  Baxho Libohove 299593 

21 M  Trasport material ndertimi Libohove 23334 

23 L  Furre buke Libohove 31514 

24 A  Qender interneti Libohove 20382 

25 E  Bar kafe Libohove 50000 

26 F  Bar kafe Libohove 50000 

27 S  Bar kafe Libohove 41660 

28 H  Fur  buke Libohove 50000 

29 S  Dyqn ushqimor Libohove 47800 

30 I  Marangozi Libohove 204300 

31 N  Kafene Libohove 115575 

32 M  Floktore Libohove 35900 

33 F  Floktore Libohove 68300 

34 V  Rrobaqepsi Libohove 149478 

35 S  Rrobaqepsi Libohove 64300 

36 D  Floktore Libohove 59729 

37 L  Industriale Libohove 155392 

38 L  Bilardo Libohove 138957 

39 E  Marangozi Libohove 50244 

40 T  Dyqan ushqimor Libohove 50000 

41 A   Libohove 25000 

42 A  Duralumin Libohove 50000 

43 A  Bar-kafe Libohove 50000 

44 G  Bar-kafe Libohove 29167 

45 A  Materiale ndertimi Libohove 25000 

46 L  Tregeti e pergjithshme Libohove 25000 

47 P  Farmaci Libohove 12500 

48 F  Bar-resorant Libohove 25000 

49 A  Auto-servis Libohove 25000 

50 Selam  Sinani                                                     Farmaci Libohove 7745 
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51 A  Trasport udhetaresh NJ.Qender 28425 

52 A   NJ.Qender 32587 

53 G  Kultivim  peshku NJ.Qender 32587 

54 G  Kultivim  peshku NJ.Qender 32587 

55 R  Klub NJ.Qender 5400 

56 A  Baxho NJ.Zagori 115000 

57 V  Baxho NJ.Zagori 142900 

58 E  Baxho NJ.Zagori 67254 

     5940626 

Burimi: Bashkia Libohovë 
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Aneksi nr.3, pika 3 “Vlerësimi i raportimit financiar”, trajtuar nga faqja 35 deri në faqen 54 të raportit të auditimit 

 “Akivet afatgjata me vlerë neto” 

 
Burimi: Bashkia Libohovë 

 

 

 
 

 

 
 

Nr. Nr. E M E R T I M I Kosto Amortizim Teprica Kosto Amortizim Kosto Amortizim Kosto Amortizim Teprica

Rrjeshti Reference Historike Akumuluar Neto Historike Historike Historike Akumuluar Neto 

Llogarije

a b c 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 20 I. AAGJ/JO MATERIALE 6,654,870 47,500 6,607,370 410,244 0 0 0 7,065,114 47,500 7,017,614

2 201 Prime te emisionit dhe rimbursimit te huave 0 0 0 0

3 202 Studime dhe kerkime 6,654,870 47,500 6,607,370 410,244 7,065,114 47,500 7,017,614

4 203 Koncesione, patenta,licenca e tjera ngjashme 0 0 0 0

5 21- 28 II. AAGJ/  MATERIALE 979,248,716 204,639,454 774,609,262 4,814,552 277,383 0 20,405 984,063,268 204,896,432 779,166,836

6 210 Toka,troje,Terene 0 0 0 0

7 211 Pyje,Kullota Plantacione 0 0 0 0

8 212 Ndertime e Konstruksione 299,205,950 32,885,494 266,320,456 2,176,214 108,811 301,382,164 32,994,305 268,387,859

9 213 Rruge,rrjete,vepra ujore 631,742,259 150908621 480,833,638 2,095,168 104,758 633,837,427 151,013,379 482,824,048

10 214 Instalime teknike,makineri,paisje,vegla pune 12,432,645 4238752 8,193,893 298,800 14,940 12,731,445 4,253,692 8,477,753

11 215 Mjete transporti 11,021,440 5987507 5,033,933 11,021,440 5,987,507 5,033,933

12 216 Rezerva shtetrore 0 0 0 0

13 217 Kafshe pune e prodhimi 0 0 0 0

14 218 Inventar ekonomik 24,846,422 10619080 14,227,342 244,370 48,874 20,405 25,090,792 10,647,549 14,443,243

15 24 Aktive te Qend.te trupezuara te demtuara 0 0 0 0

16 28 Caktime 0 0 0 0

17 T O T A L I ( I + II ) 985,903,586 204,686,954 781,216,632 5,224,796 277,383 0 20,405 991,128,382 204,943,932 786,184,450

Shifra 0(Zero)- Tregon Kuadraturen 

Llogarija 20 e  F7/a,   a eshte e barabarte  me  Llog.20 ne F7/b 0 0

Llogarija 21- 28 e  F7/ a,   a eshte e barabarte  me  Llog.21-28,  ne F7/b 0 0

0 0

0 0

Kontroll 2.

Teprica ne fillim Shtesat gjate vitit Paksimet  gjate vitit Teprica ne Fund

Per Tepricen Ne Fillim  te    periudhes Per Tepricen Ne Fund te    periudhes

Kontroll 3.

Kontroll 4. Llogarite 21  . 28  te   Pasqyres F7/b,   a  jane  te barabarte  me  Llogarite21 - 28 te Pasqyres F1

Llogarija 20 e  Pasqyres  F7/b,   a eshte e barabarte  me  Llog.20  te Pasqyren F1

Kontrolle 

Kontroll 1.
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Aneksi nr.4 pika nr. 4. Zbatimi i rekomandimeve të lëna në auditimin e mëparshëm, trajtuar nga faqja 54 -63 të raportit të auditimit 
 

 

Nr 

 

Lloji 

i 

Rekomandimit 

 

Rekoman

dime 

Gjithsej 

në numër 

 

Nga këto: Nga rekomandimet gjithsej sa me dëme ekonomike 

Pranuar në 

numër 

 

Zba

tuar 

në 

num

ër 

 

Në 

proce

s 

zbati

mi 

Pa 

zbatu

ar në 

numë

r 

Rekomandua

r 

Pranuar 

 

Zbatuar/ 

apo  proces 

zbatimi 

Ne 

Proces 

Civil apo 

Penal 

ne  

00/lek 

Pazbatuar 

(Pa fill proced) 

Nr. 

per

s 

Në 

000/le

kë 

Nr. 

per

s. 

Në 

000/lek

ë 

Nr. 

pers

. 

Në 

000/

lekë 

Nr. 

pers 

Në 000/lekë 

a b               

I. Në fushën e legjislacionit               

1 Shfuqizim akti               

2 Përmirësim akti               

II. MASA ORGANIZATIVE(Gjithsejt, Ne vlere) 20 20 6 12 2          

III. MASA SHPERBLIM DEMI 0              

 (Nga te cilat nuk jane kontabilizuar, ne Finance)               

IV 3E 2 2  2           

V MASA  DISIPLINORE 3 3 3            

 (Nga te cilat nuk jane nxjere urdhrat,vendimi)               

VI. MASA ADMINISTRATIVE 0              

 Nga të cilat:               

 Gjobat e  Inspektoriateve               

 (Nga te cilat nuk jane kontabilizuar ne Financë)               

 Gjobat e APP               

 (Nga të cilat nuk janë kontabilizuar ne Financë)               

VI Dhe të tjera masa nëse ka 

Heqje  licence 
              

 Hartuar nga grupi i auditimit 

 

 

 

Për sa më sipër paraqitet ky Raport Përfundimtar Auditimi. 

 

 

           GRUPI I AUDITIMIT                                                         DREJTORI I DEPARTAMENTIT 

 

                                           B.M (P.Grupi)                                                                                                  B.D 

 

 

                                             E.M
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