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Përmbledhje. 

 

Kontrolli i Lartë i Shtetit auditoi duke i kushtuar vëmendje të posaçme çështjeve që lidhen 

me vlerësimin e menaxhimit financiar dhe kontrollit të brendshëm, aktivitetit ekonomik 

e financiar, prokurimeve me fonde publike, blerjet dhe shërbimet me vlera të vogla, pagat 

e punonjësve, taksave e tarifave vendore, administrimin e aseteve, dhënien me qira të 

tokës dhe objekteve pronë publike, zbatimin e kontratave të sipërmarrjes për punë 

publike, shërbimin e pastrimit dhe gjelbërimit të qytetit, etj. Veç kësaj është pasur në 

qendër të vëmendjes siguria e nivelit të menaxhimit, si dhe transparenca me publikun. 

Nga auditimi i aktivitetit ekonomiko - financiar për periudhën 1.1.2012, deri 31.12.2016, 

u  konstatua se është punuar me kujdes për zbatimin e detyrave të lëna nga auditimi i 

mëparshëm i KLSH, për përmirësimin e operacioneve të punës për secilin nëpunës sipas 

pozicioneve të punës, për minimizimin e shkeljeve të dispozitave ligjore, ku objektivi 

kryesor ka qenë mirë administrimi i fondeve publike dhe në përgjithësi zbatimi i 

ligjshmërisë në të gjithë sektorët e vartësisë. 

 

Gjatë auditimit për përputhshmërinë dhe rregullshmërinë e aktivitetit financiar në 

Bashkinë Cërrik, në mënyrë të përmbledhur rezulton si më poshtë:  

 

I. Auditim mbi zbatimin e detyrave të lëna në auditimet e mëparshme. 

Nga auditimi rezulton se ne këtë Bashki janë rekomanduar 12 detyra organizative nga  të 

cilat 11 janë realizuar në masën 100%, ndërsa rekomandimi nr.7, - Për arkëtimin e taksave 

nuk është zbatuar plotësisht, pasi nga 12 subjekte debitore në vlerën 507,119 lekë janë 

arkëtuar nga 6 subjekte në vlerën 262,030 lekë ose në masën 51,5%, duke mbetur më datë 

31.12.2016 pa arkëtuar në vlerën 247,089 lekë.  

  

II. Auditim  mbi Menaxhimi financiar dhe kontrollin e brendshëm. 

Në lidhje me implementimin e Ligjit nr.10296, datë 08.07.2010 “Për menaxhimin 

financiar dhe kontrollin”, u konstatua se: 

-Nëpërputhje me nenin nenit 18 pika 1, të ligjit nr. 10296, datë 08.07.2010, si dhe me 

Manualin për MFK Kap. III, pika 3.3, Bashkia ka hartuar deklaratën dhe raportin vjetor 

për cilësinë e sistemit të kontrollit të brendshëm për vitin 2013. 

-Njësia vuri në dispozicion dokumentacion shkresor që të vërtetojë emërimin e NA dhe 

NZ për vitin 2012, 2013,2014,2015 dh 2016 në zbatim të ligjit nr. 10296, datë 08.07.2010 

si dhe ligjit nr. 9936 “Për menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e Shqipërisë”,  

-Në përputhje me nenin 8, pika 2, Ligji nr.10296, datë 08.07.2010, për vitin 2014, 

Kryetari i Bashkisë, si titullar i njësisë publike, ka caktuar nëpunësin zbatues,  

-Njësia, paraqiti planin e veprimit të bashkisë për vitin2012, 2013, 2014, 2015 dhe 2016 

mbi zbatimin e MFK si dhe planet e punës mujore dhe vjetore, për periudhën objekt 

auditimi.  

-Në zbatim të nenit 8, pikës 8, germa a, Ligji 10296, datë 08.07.2010, titullari i njësisë në 

fushën e menaxhimit financiar dhe kontrollit, nuk ka ushruar kompetencat në drejtim të 

hartimit të stra  tegjisë së riskut, regjistrit të riskut dhe menaxhimit të tij,. 
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II.1. Organizimi dhe funksionimi i auditit të brendshëm  
Në këtë Bashki nuk  është organizuar dhe nuk ka  funksionuar as në nivel drejtorie as në 

nivel sektori, auditimi i brendshëm. Për vitin 2016, është parashikuar krijimi i sektorit të 

auditimit të brenshëm, por ende nuk ka filluar nga funksionimi i tij. 

 

III. Planifikimi dhe realizimi i buxhetit 
Realizimi i planit të buxhetit në vitin 2014 është në masën 98,2%, ku mund të theksojmë 

se: 

-Pagat dhe Sigurimet janë realizuar në masën 99,8% të planit vjetor sipas strukturës së 

institucionit, kontratave të punës dhe dokumenteve të tjerë justifikues që ligjërojnë 

pagesat e pagave dhe sigurimeve.  

-Shpenzimet Operative janë realizuar në masën 99,9% të planit vjetor.  

-Investimet janë realizuar në masën 99,93% të planit vjetor.  

Realizimi  planit të buxhetit në vitin 2015 është, në masën 96%, ku  treguesit kryesorë 

rezultojnë: 

-Pagat dhe Sigurimet për vitin 2015 janë realizuar në masën 97,5% të planit vjetor sipas 

strukturës së institucionit; kontratave të punës dhe dokumenteve të tjerë justifikues që 

ligjërojnë pagesat e pagave dhe sigurimeve.  

-Shpenzimet Operative për vitin 2015 janë realizuar në masën 100% të planit vjetor. 

-Investimet për vitin 2015 janë realizuar në masën 97% të planit vjetor.  

Realizimi  planit të buxhetit në vitin 2016 është, në masën 86,5%, ku  treguesit kryesorë 

rezultojnë: 

-Pagat dhe Sigurimet për vitin 2016 janë realizuar në masën 96.5% të planit vjetor sipas 

strukturës së institucionit; kontratave të punës dhe dokumenteve të tjerë justifikues që 

ligjërojnë pagesat e pagave dhe sigurimeve. 

-Shpenzimet Operative për vitin 2015 janë realizuar në masën 96.9% të planit vjetor.  

-Investimet për vitin 2015 janë realizuar në masën 65% të planit vjetor. Pjesa prej 35% e 

parealizuar vjen si pasojë e mosrealizimit të të ardhurave në masën 100%. 

Nga auditimi i dokumentacionit mbi respektimin e procedurave në plan buxhetin e vitit 

2014-2016, u konstatua se nga Bashkia Cërrik janë respektuar treguesit e plan buxhetit 

për shpenzimet operative. 

 

IV. Auditim mbi zbatimin e dispozitave ligjore që rregullojnë marrëdhëniet e punës. 
Konstatohet se ka përputhje me kërkesat e VKM nr. VKM nr. 1619, datë 02/07/2008 “Për 

klasifikimin e funksioneve, grupimin e Njësive të Qeverisjes Vendore, për efekt page dhe 

caktimin e kufijve të pagave të punonjësve të organeve të Qeverisjes Vendore” i 

ndryshuar me VKM nr. 598, datë 27/04/2009, VKM nr. 693, datë 18/08/2010, VKM nr. 

553, datë 11/08/2011 dhe VKM nr. 518, datë 16/08/2012 “Për disa ndryshime në 

vendimin nr. 1619, datë 02/07/2008 të KM “Për klasifikimin e funksioneve, grupimin e 

njësive të qeverisjes vendore për efekt page dhe caktimin e kufijve të pagave të 

punonjësve të organeve të qeverisjes vendore” VKM Nr.586, datë 17.07.2013,  Nr. 689, 

datë 29.7.2015 ‘Për një shtesë në vendimin nr. 1619, datë 2.7.2008, të këshillit të 

ministrave, "për klasifikimin e funksioneve, grupimin e njësive të qeverisjes vendore për 

efekt page dhe caktimin e kufijve të pagave të punonjësve të organeve të qeverisjes 

vendore" dhe dhe VKM nr.165, datë 08.03.2015.  
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Në përputhje  me Udhëzimin Nr. 30, datë 27.12.2011 të Ministrisë Financave konstatohet 

se listë-prezencave dhe listë-pagesave ishin të nënshkruara nga nëpunësi zbatues ose i 

deleguari i tij 

a- Për vitin 2016 struktura është e fryrë dhe nuk është ndonjë bërë studim me grup të 

veçantë pune për  programimin e numrit të domosdoshëm të nëpunësve, veprim në 

kundërshtim  me neni nr. 47,të  ligjit nr.9936,datë 26.06.2008”Për menaxhimin e sistemit 

buxhetor në Republikën e Shqipërisë, ku edhe pse nuk është plotësuar organika me 37 

veta nuk është kërkuar rishikimi i zbatimit të buxhetit vendor .Pavarësisht nga kjo, për 

periudhen  audituar rezulton se deri më 31.12.22015 nuk ka ekzistuar  struktura e 

auditimit pranë Bashkisë Cërrik. Për vitin 2016, konstatohet se është miratuarf struktura 

për funksionimin  saj me tre punonjës por që nuk ka funksionuar, në kundërshtim 

me VKm nr.212, datë 30.03.2012 “ Për miratimin e kritereve për ngritjen e njësive të 

auditimit të brendshëm në sektorin publik”, ku përcaktohet se njësia e auditit të 

brendshëm duhet të përbëhet nga minimumi tre auditues . Aktualisht ky sektor  nuk ka 

asnjë auditues.. 

b-Sipas të dhënave të paraqitura, u  konstatua se për të gjithë periudhën e audituar janar 

2012, 2013 - qershor 2016, në pozicione pune të cilët mbulohen nga statusi për nëpunësin 

civil, rezulton se janë marrë në punë 10 punonjës, pa u zbatuar procedurat e rekrutimit 

për pranimin dhe emërimin në shërbimin civil, në kundërshtim me nenin 20, 22 dhe 23 të 

ligjit nr. 152/2013 “Për nëpunësin civil” 

c-Për vitin 2016, në strukturën organizative është  miratuar pozicioni i punës në shërbimin 

civil në funksionin e  Drejtorit të Përgjithshëm, pozicion ky i miratuar , nuk është se ka 

rritur punën dhe veprimtarinë e kësaj Bashkise, gjë ka sjellë fryrjen e pa nevojshme të 

organikës. Veprimi është në kundërshtim me kërkesën e VKM nr.165, datë 02.03.2015. 

c. Nga auditimi dokumentacionit në lidhje me pagesën e anëtarve të këshillit dhe të 

kryepleqëve të fshatravee  komunave në juridiksion të Bashkisë Cërrik, rezultoi se për 

periudhën e auditimit janë hartuar listë preencat përkatëse. Disa këshilltar janë paguar 

edhe për ditë që nuk kanë marrë pjesë në mbledhjen e këshillit të komunës, apo bashkisë 

për vitin 2012,2013,2014-2015 dhe 2016 gjë që përbën shkelje të disiplinës financiare 

3.629.845 lekë dëm ekonomik për buxhetin e komunës. Zyra e Financës ka kryer pagesën 

e këshilltarëve, veprim në  mos përputhje me pikën 2 të nenit 29, të ligjit nr. 8652, datë 

31.07.2000 “Për organizimi dhe funksionimin e qeverisjes vendore”, të ndryshuar, me 

ligjin nr. 139/2014, ku përcaktohet:”Këshilltari shpërblehet për punën që kryen. Masa e 

shpërblimit vendoset nga këshilli përkatës mbi bazën e kritereve të përcaktuara nga 

legjislacioni në fuqi”. 

c- Auditimi mbi zbatimin e vendimeve gjyqësore për largimin nga puna. 
Shpenzimet gjyqësore, për vitin 2012, 2013, 2014. 2015 dhe 2016, u konstatua se janë 

përballuar 4,206,687. lekë, ç’ka kanë ndikuar negativisht në buxhetin e bashkisë për 

vlerën  e mësipërme. Ndërprerja e kontratës së punës për punonjësit që nga viti 2012 e në 

vazhdim, ka bërë qëpër të njëjtin pozicion pune të kemi dublim pagese Likuidimet janë 

kryer pjesore sipas urdhër shpenzimeve për subjektet që kanë fituar gjyqin. Bashkia 

Cërrik, nuk ka analizuar dhe nuk ka nxjerrë përgjegjësinë indirekte ndaj fajtorëve, në 

kundërshtim me pikën 62 dhe 102, të UMF nr. 2 datë 06.02.2012 “Për procedurat 

standarde të zbatimit të buxhetit”. Mungon dokumentacioni që tregon se janë analizuar 

vendimet gjyqësore dhe se është nxjerrë përgjegjësia administrative për demin e 
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shkaktuar veprim në kundërshtim me Udhëzimin Nr. 2, datë 06.02.2012 “Për Procedurat 

Standarde të Zbatimit Buxhetit”, ku shprehet se: Titullarët e njësive të qeverisjes 

përgjithshme analizojnë të gjitha vendimet gjyqësore dhe kërkojnë nxjerrjen e 

përgjegjësive administrative 

c/1-.Krahas  çështjeve gjyqësore të mësipërme ,gjatë auditimit rezulton se për zgjidhje 

të kontratës së punës , e mosrespektim të proceduarës së zgjidhjes së kontratës( 

mosrespektim afati të njoftimit etj) gjatë tremujorit të katërt të vitit 2015 dhe vitit 2016 

rezulton se janë ankimuar në 13 punonjës të cilët në shkallën e parë kanë fituar një 

shpërblim nga 15,5 deri më 22 paga secili. Nga ana e Bashkisë Cërrik është bërë apelimi 

i tyre në Gjykatën Administrative të Apelit sipas shkallëve përkatëse. 

V. Auditim mbi organizimin dhe mbajtjen e kontabilitetit. Nxjerrja e llogarisë 

vjetore ( bilanci kontabël ) dhe inventarizimi i llogarive të pasurive publike 

 

Administrimi, ruajtja, dokumentimi dhe qarkullimi i vlerave materiale dhe monetare.  

Nga auditimi i likuidimeve të faturave për blerjen e materialeve, kryerje investimeve dhe 

shërbimeve konstatohet se: nuk u konstatuan raste në urdhër shpenzimet e vitit 

2012,2013,2014,2015 dhe 2016 që nuk janë plotësuar me dokumentacionin urdhërues 

dhe vërtetues sipas dispozitave në fuqi të cilat ju janë bashkëngjitur urdhër–shpenzimeve. 

Pagesa e energjisë elektrike është kryer me urdhër-shpenzim që i është bashkëngjitur 

fatura tatimore, në zbaatim të UMF nr. 30, date 27.12.2011 “Për menaxhimin e aktiveve 

në njësitë e sektorit publik”, nenin 4/26 të ligjit 10296, date 0.07.2010 “Për menaxhimin 

financiar dhe kontrollin”. Si mangësi u konstatuas mungesa e aktmarrjeve në dorëzim për 

furnizimet dhe të nshërbimeve të ndryshme. 

Në auditimin e dhënies së  dietave dhe shpenzimeve të transporit  të sportistëve të klubit 

të futbollit “Turbina u konstatua pagesa në kundërshtim me VKM nr. 997, datë  

Në auditimin e kryer rezulton se në drejtim të administrimit të karburantit u konstatuan  

shkelje të ndryshme më dëm ekonomik në tre raste për sasisë 2,325 litra me vlerë 437,528 

lekë  

 

VI. Auditimi i prokurimeve me fondeve publike për mallra ndërtime dhe shërbime. 

 Janë audituar 14 procedura prokurimi të zhvilluara nga Bashkia Cërrik në vitin 2015 dhe 

2016, nga të cilat veçojmë: 

 

1-Tenderi me objekt: “Rikualifikim i Qendrës së Qytetit Cërrik Loti I” me fond limit 

117,507,035 lekë pa TVSH dhe procedurë të hapur. Në tender kanë marrë pjesë 5 

operatorë ekonomikë dhe fitues është shpallur Shoqëria “V. H.” sh.p.k.  

Nga auditimi i ushtruar mbi dokumentacionin kualifikues të paraqitur në formatin 

elektronik u konstatua se në përgjithësi qëndrojnë mangësitë e konstatuara për operatorët 

ekonomikë të skualifikuar:  

1. Shoqëria “V. I.” sh.p.k.. 

2. Bashkimi i përkohshëm i Shoqërisë “Ç.” sh.p.k. & Shoqërisë “B. B” sh.p.k. & Shoqëria 

“Sh.” sh.p.k.. 

3. Shoqëria “S.” sh.p.k.. 

4. Bashkimi i përkohshëm i Shoqërisë “A. I.” sh.p.k. & Shoqërisë “S. 2F” sh.p.k..  
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Përsa i përket dokumentacionit kualifikues të operatorit ekonomik Shoqëria “V. H.” 

sh.p.k. i shpallur fitues ka mangësi, e konkretisht: 

- Në Kriteret e Veçanta për Kualifikim, nën pikën 2.6. “Dëshmi për mjetet e pajisjet 

teknike”, kërkohet disponimi i mjeteve: 

27. Linjë për prodhimin e inerteve, e pajisur me lejë mjedisore. 

28. Fabrikë prodhim betoni, e pajisur me lejë mjedisore. 

29. Fabrikë prodhim asfaltobetoni, e pajisur me lejë mjedisore. 

Shoqeria “V. H.” këto linja i ka deklaruar në shtojcën 9 dhe si mjete në dispozicion në 

dokumentet e tenderit. 

Nga auditimi konstatohet se në datën 6.5.2015, me aktin noterial nr. Rep 2337, nr. KOL. 

1359 Shoqeria “V. H.” linjat e mësipërme ia ka dhënë me qira Shoqërisë “E.” sh.p.k. deri 

në datën 6.5.2018. 

Për këto arsye operatori ekonomik Shoqëria “V. H.” sh.p.k. nuk i ka në dispozicion 

linjat e në sipërme dhe duhej të ishte skualifikuar në zbatim të nenit 47 

“Skualifikimi i ofertuesve”, ku thuhet se: “Autoriteti kontraktor skualifikon çdo 

kandidat ose ofertues, që paraqet të dhëna të rreme, për qëllime kualifikimi, në çdo kohë, 

deri në fazën e shpalljes së kontratës fituese. Autoriteti kontraktor për çdo skualifikim 

raporton në Agjencinë e Prokurimit Publik për qëllimet e parashikuara në nenin 13 pika 

3 të këtij ligji.” 

Për sa më lart mban përgjegjësi Komisioni i Vlerësimit të Ofertave në zbatim të nenit 58 

të VKM nr. 914, datë 29.12.2014 “Për rregullat e prokurimit publik ”, pasi ka kualifikuar 

dhe shpallur fitues operatorin ekonomik me ofertë Shoqërinë “V. H.” sh.p.k.  

 

Në zbatim nenit 5 “Funksionet e Avokaturës së Shtetit” të ligjit nr. 10018, datë 

13.11.2008 “Për Avokaturën e Shtetit” përcaktohen funksionet e Avokaturës së Shtetit 

dhe në germën “c” shprehet: “U ofron asistencë juridike njësive të qeverisjes vendore, 

sipas kushteve dhe kritereve të përcaktuara në ligj ose në marrëveshje të posaçme, të 

lidhura për këtë qëllim, ndërmjet Avokaturës së Shtetit dhe organeve të qeverisjes 

vendore” duhej që Bashkia Cërrik të kërkonte asistencë juridike nga Avokati i shtetit mbi 

bazën e një marrëveshjeje të lidhur midis tyre, siç përcaktohet në nenin 7 të VKM nr. 

392, datë 8.4.2009 “Për miratimin e rregullores “Për marrëdhëniet e avokaturës së shtetit 

me institucionet shtetërore dhe entet publike, rolin e avokatëve të shtetit në gjykim, si dhe 

normat e posaçme procedurale”, ku përcaktohet: “Marrëdhëniet e Avokaturës së Shtetit 

me organet e njësive te qeverisjes vendore rregullohen me anë të marrëveshjeve të 

posaçme, të cilat nënshkruhen nga Avokati i Përgjithshëm i Shtetit dhe titullari i 

institucionit i cili kërkon asistencën juridike”. 

 

2-Tenderi me objekt: “Rehabilitimi i rrjetit ujitës Bashkia Cërrik (+688 m3 dhe 65 

priza)” me fond limit 13,304,196 lekë pa TVSH me procedurë të hapur. Në tender kanë 

marrë pjesë 4 operatorë ekonomikë dhe fitues është shpallur Bashkimi i Operatorëve 

ekonomikë “S. N. P.” sh.p.k. & “E.” sh.p.k.  

 Nga auditimi i ushtruar mbi dokumentacionin kualifikues të paraqitur në formatin 

elektronik u konstatua se në përgjithësi qëndrojnë mangësitë e konstatuara për operatorët 

ekonomikë të skualifikuar:  
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- Bashkimi i përkohshëm i Shoqërisë “B. B” sh.p.k. & Shoqërisë “S. & L.” sh.p.k. & 

Shoqërisë “P. V.” sh.p.k.  

- Shoqëria “B.” sh.p.k.  

- Bashkimi i përkohshëm i Shoqërisë “B.” sh.p.k. & Shoqërisë “S. 2F” 

Auditim mbi prokurimet me fondet publike Për ish-Komunat Klos, Shalës dhe 

Mollas 

 Nga auditimi konstatohen shkelje të përgjithshme për të 7 (shtatë) procedurat: 

1. Në Urdhrin e Prokurimit përveç Njësisë së Prokurimit janë përcaktuar edhe anëtarët e 

Komisionit të Vlerësimit të Ofertave, veprim ky në kundërshtim me pikën 1, germa “ç”, 

me pikën 2, germa “ç” të Kreu V të VKM nr. 1, datë 10.01.2007 “Për Rregullat e 

Prokurimit Publik” i ndryshuar, pasi janë përcaktuar dhe anëtarët e KVO-së në urdhrin e 

prokurimit. 

2. Konstatohet se, bashkëlidhur urdhër prokurimit me përjashtim të preventivit të 

punimeve nuk janë dokumentet origjinale konform VKM nr. 1, datë 10.01.2007 "Për 

Rregullat e Prokurimit Publik”, i ndryshuar, Kreu V, pika 1/ç; Ligji për "Menaxhimin 

Financiar dhe Kontrollin”  Nr. 10296, datë 08.07.2010, neni 15, 22. VKM nr. 1, date 

10.01.2007 "Për Rregullat e Prokurimit Publik”, i ndryshuar, Kreu V pika 1/ç,  pasi 

mungojnë aktet mbi të cilat janë bërë përllogaritjet e zërave të preventivit. 

3. NJP nuk ka justifikuar dhe dokumentuar argumentimin e vendosjes së kritereve 

specifike për kualifikim, në kundërshtim me pikën 2, gërma “a” Kreu V të VKM-së nr. 

1, datë 10.01.2007 i ndryshuar. 

4. NJP nuk kanë përllogaritur dhe arsyetuar fondin limit për procedurën e prokurimit që 

kanë çelur, në asnjë rast  nuk bazohet në asnjë nga parashikimet e përcaktuara nga gërma 

“c” e pikës 2 të kreut II te VKM nr. 1, datë 10.01.2007 sipas të cilit në llogaritjen e fondit 

limit të kontratës AK duhet të ketë parasysh çmimet e botuara nga INSTAT, çmimet e 

tregut, kontratat e mëparshme, dhe çmimet ndërkombëtare. 

- Në prokurimin publik me objekt “Rikonstruksioni i rrugës Shalës-Gjyrale” me fond 

limit 25,309,114 lekë pa tvsh procedurë e vitit 2013, fitues OE “E.” me ofertë ekonomike 

25,280,115 lekë pa tvsh, nga auditimi është konstatuar se: 2 nga 3 operatorët pjesëmarrës 

në procedurë janë skualifikuar. Vlerësojmë se vlerësimi i KVO-së gjatë shqyrtimit të 

ofertave duhet të kishte qenë me fleksibël, në zbatim të ligjit, duke pasur në konsideratë 

kriterin e vlerësimit të  “ofertës më të ulët” dhe gjatë procesit të kishte kualifikuar dhe 

OE “H.” me ofertë ekonomike 24,045, 000.  Duke vlerësuar faktin se është oferta 

ekonomike e favorshme dhe nuk do të sillte deformim të ofertës në përmbushje të 

detyrimeve të nenit 53 dhe 54 të ligjit nr. 9643, date 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”, 

mangësitë e konstatuar nga KVO hynë te devijimet e vogla dhe KVO duhet ti kishte 

kërkuar arsyetim operatorit konkurrues duke parë ofertën ekonomike favorizuese të këtij 

operatori. Për sa më sipër, Vlerësimi i KVO-së është në kundërshtim me nenet 20, 46, 

53, 54 të ligjit Nr. 9643, date 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”, i ndryshuar, kreu V i 

VKM nr. 1, datë 10.01.2007 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, i 

ndryshuar, pasi ka skualifikuar ofertues të cilët plotësojnë kriteret për kualifikim me 

devijime të vogla të pranuara nga ligji, si rrjedhojë ka sjell efekt financiar negativ për 

përdorimin me mos eficence nga NjQV ish-Komuna Shalës me përzgjedhjen e 
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ofertës fituese në vlerën 1,235,115 lekë. Për sa më sipër mbajnë përgjegjësi Titullari i 

AK-së V. M.dhe anëtarët e KVO-së S. L., N. Xh., Z. T.. 

- Në prokurimin publik me objekt “Rruga “Unaza e Klosit” me fond limit 18,178,000 

lekë pa tvsh procedurë e vitit 2012, fitues OE “V. H.” me ofertë ekonomike 18,164,540 

lekë pa tvsh, nga auditimi është konstatuar se: 1 nga 3 operatorët pjesëmarrës në 

procedurë është skualifikuar. Vlerësojmë se vlerësimi i KVO-së gjatë shqyrtimit të 

ofertave duhet të kishte qenë me fleksibël, në zbatim të ligjit, duke pasur në konsideratë 

kriterin e vlerësimit të  “ofertës më të ulët” dhe gjatë procesit të kishte kualifikuar dhe 

OE “E.” me ofertë ekonomike 15,403,840 lekë pa tvsh.  Duke vlerësuar faktin se është 

oferta ekonomike e favorshme dhe nuk do të sillte deformim të ofertës në përmbushje të 

detyrimeve të nenit 53 dhe 54 të ligjit nr. 9643, date 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik” 

, mangësitë e konstatuar nga KVO hynë te devijimet e vogla dhe KVO duhet ti kishte 

kërkuar arsyetim dhe mundësi të plotësimit të operatorit konkurrues deri në momentin e 

lidhjes së kontratës duke parë ofertën ekonomike favorizuese të këtij operatori. Për sa më 

sipër, Vlerësimi i KVO-së është në kundërshtim me nenet 20, 46, 53, 54 të ligjit Nr. 9643, 

date 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”, i ndryshuar, kreu V i VKM nr. 1, datë 

10.01.2007 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, i ndryshuar, pasi ka 

skualifikuar ofertues të cilët plotësojnë kriteret për kualifikim me devijime të vogla të 

pranuara nga ligji, si rrjedhojë ka sjell efekt financiar negativ për përdorimin me mos 

eficence nga NjQV ish-Komuna Shalës me përzgjedhjen e ofertës fituese në vlerën 

2,760,700 lekë. Për sa më sipër mbajnë përgjegjësi Titullari i AK-së B. H. dhe anëtarët 

e KVO-së Q. M., M. B., N. Sh.. 

VI/1. Auditimi i zbatimin e kontratave 

Janë përfituar më tepër në vlerë, duke i shkaktuar dëm ekonomik buxhetit të shtetit 

4,264,126 lekë pa t.v.sh, nga të cilat: 
1. “Impianti i Kondicionimit dhe Punimeve të Rifiniturës se Drurit, Kati i Dytë, 

Bashkia Cërrik”, Bashkia Cërrik. 

Në preventiv janë paraqitur zërat e  punës  “pajisje”  të  llogaritur  me gjithë vlerën e 

t.v.sh, në kundërshtim  VKM nr.2 datë 08.05.2003 “Për klasifikimin dhe strukturën e 

kostos së punimeve të ndërtimit”, pra nuk është ndarë veças vlera e “montimit” dhe veças 

vlera  pajisjeve etj, e për rrjedhojë është rritur artificialisht vlera e kontratës në shumën  

694,296 lekë  (3,471,480 x 20%), si dhe nga bashkimi i operatorëve ekonomik “E.” Shpk 

dhe “S. N. P.” shpk, vlera e tvsh është përfituar padrejtësisht dhe përbën dëm ekonomik 

për buxhetin e shtetit në vlerën 694,296 lekë. 

2. “Ndërtim i Linjës Kryesore K.U.Z, Lagja nr. 2”, Bashkia Cërrik. 

Janë përfituar nga sipërmarrësi “S. 2F” Shpk më tepër në vlerë, duke i shkaktuar dëm 

ekonomik buxhetit të shtetit 1,214,530 lekë pa tvsh për punime të pakryera. 

3. “Rikonstruksion Ujësjellësi i Fshatit Banjë e Re - Trunc”, ish-Komuna Klos, 

Cërrik. 

Janë përfituar nga sipërmarrësi “H.” Shpk më tepër në vlerë, duke i shkaktuar dëm 

ekonomik buxhetit të shtetit 1,841,000 lekë pa tvsh për punime të pakryera.  

4. “Rikonstruksion i Shkollës së Mesme të Bashkuar Shalës”, ish-Komuna Shalës, 

Cërrik. 
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Janë përfituar nga sipërmarrësi “H.” Shpk më tepër në vlerë, duke i shkaktuar dëm 

ekonomik buxhetit të shtetit 514,300 lekë pa tvsh për punime të pakryera.  

 

VII. Auditimi i të ardhurave të taksave e tarifave vendore.  

Për vitet 2012 deri 2016 nga drejtorët dhe përgjegjësat e zyrës taksave dhe inspektorët e 

taksave edhe pse janë nxjerë listat e debitorëve  nuk  janë dërguar në zyrën e finances për 

tu regjistruar si debitorë, nuk janë kryer rakordime ndërmjet Drejtorisë Financës dhe 

Drejtorisë Taksave, duke mos hapur analizat (partitarët), në kundërshtim me nenet  6 dhe 

7 të  ligjit nr. 9228, datë 29.04.2004 “Për kontabilitetin dhe pasqyrat financiare” dhe pikën 

3 të Udhëzimit  Ministrit Financave nr. 30 datë 27.12.2011“Për menaxhimin e aseteve në 

sektorin publik”, rubrika “Dokumentimi i lëvizjeve të aktiveve”.  

Me kërkesën e grupit të auditimit të KLSH  gjatë përiudhës së auditimit, u nxorën dhe 

rakorduan të dhënat për periudhën nga viti 2012 deri më datën 31.12.2016, për taksat e 

papaguara; nga bizneset, taksa e tokës, qeraja e tokëave të pandara, taksat e popullatës, 

etj, respektivisht për Bashkinë Cërrik dhe 4 ish-komunat, aktualisht Njësitë 

Administrative, Mollas, Klos, Gostimë dhe Shalës, duke krijuar një të ardhur të munguar 

për buxhetin e Bashkisë Cërrik  në vlerën  47,763,242 lekë e cila përbëhet: 

-dhënia e 794 ha  tokë bujësorë e pandarë për 602 qeramarës , në Bashkia Cerrik dhe 4  

Njësitë Administrative  Mollas, Klos dhe Shalës në vlerën 32,208,451 lekë, nga e cila  

vlera 5,018,461 lekë vlera e qerasë së papaguar dhe vlera 27,189,990  lekë kamat vonesa 

të llogaritura si pasojë e mos pagimit në afat sipas parashikimeve në kontata dypalëshe.   

-nga mos pagesa e 63 subjekteve  detyrimet e taksave vendore në vlerën 4,114,154 lekë  

-nga mos pagesa e taksës tokës nga 2197 Fermerë në vlerën................... 8,832,137 lekë. 

-nga mos pagesa e taksave/ tarifave familjare (pastrimi, ndertesa etj) në vlerën..... 2,608,500 

lekë. 

 

VIII. Mbi auditimin në fushën e planifikimit dhe zhvillimit të territorit. 

Mbi Planin e Përgjithshëm Vendor të Bashkisë Cërrik 

Mbi hartimin e PPV, Bashkia Cërrik ka nënshkruar Akt-Marrëveshje bashkëpunimi me 

Ministrisë së Zhvillimit Urban më datë 31.07.2015, në zbatim të VKM nr. 670, datë 

29.7.2015 “Për ngarkimin e ministrisë së zhvillimit urban për kryerjen e procedurave të 

prokurimit për realizimin e konkursit të projektimit për hartimin e planeve të 

përgjithshme vendore deri për 26 bashki” duke përfituar financim për Hartimin e PPV 

nga këshilli ministrave. Procesi nuk është mbyllur ende. 

Mbi dhënien e lejeve zhvillimore nga Zyra e Urbanistikës Bashkisë Cërrik 

Nga auditimi konstatohet se për periudhën objekt auditimi 01.01.2012-31.12.2016 

Bashkia Cërrik, në përmbushje të kompetencave të dhëna nga ligji nr. 10119, datë 

23.04.2009 “Për Planifikimin e Territorit” të ndryshuar, ka trajtuar 9 (nëntë) kërkesa për 

leje zhvillimore persona fizik dhe juridik, konkretisht 3 kërkesa për leje zhvillimore 

ndërtimi banesash nga individ, 2 kërkesa nga organizata jofitimprurëse, 4 kërkesa për leje 

rikonstruksion banese, dhe 8 kërkesa për zhvillim infrasktrukture vendore nga vetë 

institucioni, Bashkia Cërrik. Rezulton se për rastet kur aplikohet tarifat ndërtimore, në 13 

raste, janë aplikuar në pajtueshmëri me aktet ligjore dhe nënligjore dhe është bërë 

arkëtimi i tyre sipas rastit, duke krijuar të ardhura për Bashkinë Cërrik në vlerën 

1,035,438 lekë. 
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IX. Auditim mbi administrimin e aseteve, procedurën e dhënies me qira dhe 

vlerësimit të aseteve në varësi të Bashkisë dhe shitjen e trojeve publike. 

-Nga Bashkia Cërrik dhe Njësitë Administrative Klos, Shalës dhe Mollas nuk janë 

ndërmarrë hapat ligjore për regjistrimin e të gjitha pronave në pronësi të NJQV-ve në 

ZVRPP Elbasan, në zbatim të kritereve dhe procedurave të përcaktuara në VKM nr. 500 

datë 14.08.2001 “Për inventarizimin e pronave të paluajtshme shtetërore dhe 

transferimin e pronave në njësitë e qeverisjes vendore” i ndryshuar. 

-Për të gjitha asetet nuk është hapur regjistri  kontabël, në kundërshtim me kapitullin III 

“Regjistri i aktiveve dhe dokumentimi i lëvizjes së tyre”, pika 26 dhe 27 të UMF nr. 30, 

datë 27.12.2011 “Për menaxhimin e aktiveve në njësitë e sektorit publik”, pasi nëpunësi 

autorizues nuk ka caktuar nëpunësin zbatues për krijimin dhe mbajtjen e regjistrit 

kontabël të të gjithë aktiveve, që zotëron apo ka në administrim Bashkia Cërrik. Po kështu 

në kundërshtim me pikën 31/d të udhëzimit të mësipërm, nuk është mbajtur regjistri i 

veçantë për secilën nga pasuritë e dhëna me qira ku të përcaktohet sipërfaqja e objektit 

në metra katrorë, numri dhe data e kontratës së qirasë, afati i vlefshmërisë së kontratës, 

afati i qirasë, veprimtaria që kryhet, subjekti përfitues, qiraja mujore dhe arkëtimet sipas 

muajve të vitit kalendarik.  

-Nga auditimi i dokumentacionit për administrimin e pronave, u konstatua se ish-

komunat Shalës dhe Klos nuk kanë filluar procedurat sa përcaktuar në nenin 17 të ligjit 

nr. 8744, datë 22.02.2001 “Për transferimin e pronave të paluajtshme publike të shtetit te 

njësitë e qeverisjes vendore” i ndryshuar, duke tejkaluar afatet e përcaktuar në nenin 17 

të ligjit duke penguar Këshillin e Ministrave të miratoj listën përfundimtare të pronave të 

paluajtshme që do të kalojnë në pronësi të Komunës, duke sjell mos përmbushjen e 

procedurave të përcaktuara në VKM nr. 500 datë 14.08.2001 “Për inventarizimin e 

pronave të paluajtshme shtetërore dhe transferimin e pronave në njësitë e qeverisjes 

vendore” i ndryshuar. 

 X. Auditimi i kontratave me qira të tokës bujqësore të pandarë  
Nga ana e ish-kryetarit të komunës Shalës, z. V. M., për dhënien me qera të sipërfaqes 

prej  96 ha të tokave bujqësore  të pandara, nuk  është ngritur  Komisioni i Qeradhënies 

së Tokës bujqësore të Pandarë  me  5 persona, në kundërshtim me Udhëzimin e  KM  nr. 

01, datë 18.07.2012 “Për procedurat e dhënies me qira të tokave bujqësore, të pandara”, 

pika 3  ku përcaktohet:  Kryetari i Bashkisë  ose Komunës ku ndodhet toka bujqësore 

objekt i pikës 1 të këtij kreu  në cilësinë e e autoritetit qiradhënës, krijon  Komisionin e 

Qeradhënies së  Tokës bujqësore të Pandarë  ( KQTBP) 

Nga auditimi rezulton se në ish-Komunën Shalës janë lidhur marrëdhënie kontraktuale 

në 121 raste për një sipërfaqe 96 ha, për të cilat administrohet vetëm kontrata dhe asnjë 

akt tjetër, me afat 99 vjet në kundërshtim me nenin 678, të Kodit Civil, VKM. 531, datë 

21.8.1998 “Për tokat bujqësore të pandara” i ndryshuar, pika 5 e Udhëzimit të  KM  nr. 

1, datë 18.07.2012 “Për procedurat e dhënies me qira të tokave bujqësore, të pandara”, 

me Urdhrin e Ministrit të Bujqësisë dhe Ushqimit nr. 13, datë 15.01.2013 “Për miratimin 

e përmbajtjes dhe formës së "Kontratës Tip për dhënien me qira të tokave bujqësore, të 

pandara". Nga mospërmbushja e detyrimeve kontraktuale e qiramarrësve i është 
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shkaktuar buxhetit të ardhura të munguara  NjQV ish-komuna Shalës, sot për llogari të 

Bashkisë Cërrik në vlerën 2,706,840 lekë. 

 

XI.  Auditim mbi aktivitetin e Inspektoriatit Mbrojtjes së Territorit Vendor. 
-IMTV Cërrik për periudhën 2012-2013 ka nxjerrë 24 akt-konstatime për ndërtime pa 

leje, të cilat janë shoqëruar me vendim prishje dhe ekzekutimi. Objektet janë prishur në 

kuadër të zbatimit të projektit për ndërtimin e trotuarit në veri të rrugës nacionale “Cërrik-

Belsh” dhe janë miratuar me vendim KRRT Nr.03 datë 19.09.2008. Objektet kanë qënë 

kryesisht “kioska llamarine dhe rrethime gardhi”, të ndërtuara para vitit 2000 dhe janë 

prishur vullnetarisht nga vetë subjektet. Këto vendime prishje nuk janë shoqëruar me 

vendim gjobë për ndërtim pa leje pasi nuk përmbushin përcaktimet e pikës 8 të nenit 82 

të ligjit 10119 datë 23.04.2009 për “Planifikimin e Territorit” i ndryshuar.  Mbi 

veprimtarinë ish-komunave konstatohet se NJA Mollas dhe Klos ja kanë deleguar 

Këshillit Qarkut Elbasan, ndërsa ish-komuna Shalës nuk adminsitrohet asnjë akt si 

veprimtarie te IMTV-së si delegimi në KQE.  

- Konstatohet se mbi zbatimin e planeve të punë nuk ka gjurmë shkresore mbi zbatimin e 

tyre, duke lënë hapësirë për përmbushjen e plotë të detyrës funksionale të IMT-së dhe 

konstatimeve të veprimeve në papërputhshmëri me ligjin nr. 9780, 16.7.2007 “Për 

inspektimin e ndërtimit” i ndryshuar. Për sa më sipër, për mos përmbushje të detyrimeve 

ligjore dhe mos zbatimin e plotë të kërkesave të ligjit nr. 9780, datë 16.7.2007 “Për 

inspektimin e ndërtimit” i ndryshuar, VKM-së nr. 862, datë 05.12.2007 “Për unifikimin 

e procedurave të kontrollit të territorit nga INUK dhe INUV” i ndryshuar, z. A. T.me 

detyrë K/Inspektor i IMT-së. 

 

XII. Auditim mbi organizimin dhe funksionimin e Policisë së Bashkisë. 

Nga auditimi i dosjeve dhe praktikave dokumentare dhe vlerësimet me zgjedhje për 

efektivitetin e veprimtarisë kontrolluese të Policisë së Bashkiake, u konstatua se është 

vepruar në zbatimin e urdhrave ekzekutive të nxjerra nga Kryetari i Bashkisë, në marrjen 

e masave për ruajtjen e pasurisë, zbatimet e urdhrave për arkëtimin e detyrimeve për 

subjektet e parregullta, që nuk paguajnë detyrimet financiare dhe fiskale, në parandalimin 

e ndotjes së mjedisit dhe detyra të tjera të përcaktuara me ligj. 

 

XIII. Probleme të ndryshme të dala gjatë auditimit. 

Gjatë realizimit të procesit të auditimit nuk pati probleme të ndryshme jashtë programit 

të auditimit. 
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Hyrje  
Kontrolli i lartë i Shtetit, në përputhje me kompetencat e parashikuara në zbatim të ligjit 

nr. 150/2014, datë 27.11.2014 “Për organizimin dhe funksionimin e Kontrollit të Lartë të 

Shtetit”, ushtroi auditim në zbatim të Programit të Auditimit nr. 1234/1, datë 15.12.2016. 

Lloji i auditimit, parashikuar sipas programit u krye për përputhshmërinë dhe 

rregullshmërinë financiare.  

Metoda auditimit sipas programit ishte e njëpasnjëshme dhe me zgjedhje. 

Periudha e auditimit, përmbledh aktivitetin ekonomik e financiar për harkun kohor nga 

data 1.1.2012 deri më 31.12.2016.  

Gjendja aktuale, për çështjet e shqyrtuara sa sipër rezulton se: 

 

Qëllimi dhe procesi i auditimit.       

     

Subjekti i audituar:  

Bashkia Cërrik, në juridiksion të Qarkut Elbasan. 

 

Çështjet e audituara: 

1. Auditimi i zbatimit të detyrave të lëna në auditimet e mëparshme. 

2. Menaxhimi financiar dhe kontrolli i brendshëm. 

2.1. Organizimi dhe funksionimi i auditit të brendshëm  

3. Auditimi mbi hartimin dhe zbatimin e buxhetit të Bashkisë. 

4. Zbatimi i dispozitave ligjore që rregullojnë marrëdhëniet e punës (Paga,shpërblime 

etj). 

5. Auditim mbi organizimin dhe mbajtjen e kontabilitetit. Nxjerrja e llogarisë vjetore 

(bilanci kontabël) dhe inventarizimi i llogarive të pasurisë publike. Administrimi, ruajtja, 

dokumentimi dhe qarkullimi i vlerave materiale e monetare. 

6. Auditim mbi prokurimin e fondeve publike për mallra, ndërtime dhe shërbime.  

7. Auditim mbi planifikimin dhe realizimin e të ardhurave dhe tarifave vendore. 

8. Auditim në fushën e planifikimit dhe zhvillimit të territorit. 

9. Auditim mbi administrimin e aseteve, procedurën e dhënies me qira të aseteve në 

vartësi të Bashkisë dhe shitja e trojeve publike dhe kontratave për marrëdhënie me të 

tretët. 
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10. Auditim mbi aktivitetin e Inpsektoriatit të Mbrojtjes dhe Kontrollit të Territorit 

Vendor 

11.Auditim mbi organizimin dhe funksionimin e Policisë së Bashkisë. 

12. Probleme të ndryshme të dala gjatë auditimit.  

 

Objektivat e auditimit: 

Dhënia e një vlerësimi objektiv, profesional e të pavarur, mbi shkallën e ndjekjes nga 

subjekti i rregullave, ligjeve dhe rregulloreve, politikave, kodeve, si dhe auditimin e 

përgjegjësisë financiare dhe shprehjen e mendimeve mbi pasqyrat financiare, vlerësimin 

e përputhshmërisë me ligjet e rregulloret. Auditimin e sistemeve financiare dhe 

transaksioneve, sistemit të kontrollit të brendshëm dhe funksionimit të auditimit të 

brendshëm, integritetin dhe përputhshmërinë e vendimeve administrative, si dhe 

funksionimin e IMTV të Bashkisë, etj. 

 

Kriteret e vlerësimit: 

Në të gjitha fazat e auditimit, sipas programit të detajuar, në përshtatje me Standardet e 

Auditimit, në referencë me problematikën, është pasur si kriter vlerësues në radhë të parë 

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

Lartë të Shtetit” si dhe ligji nr. 10296, datë 08.07.2010 “Për Menaxhimin Financiar dhe 

Kontrollin”; ligji nr. 9720, datë 23.04.2007 “Për auditin e brendshëm në sektorin 

publik”, “Manuali për menaxhimin financiar dhe kontrollin”; ligji nr. 9936, datë 

26.6.2008 “Për menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e Shqipërisë”, VKM nr. 

335, datë 02.06.1998 “Procedurat për zbatimin e vendimeve gjyqësore për detyrimet që 

prekin Buxhetin e Shtetit”, ligjin nr. 9228, datë 29.04.2004 “Për kontabilitetin dhe 

pasqyrat financiare”, ligjin nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik” i 

ndryshuar, ligjin nr. 8652, datë 31.07.2000 “Për organizimin dhe funksionimin e 

qeverisjes vendore”; ligji nr. 9632, datë 30.10.2006 "Për sistemin e taksave vendore”, të 

ndryshuar,  ligji nr. 8405, datë 17.09.1998 “Për urbanistikën”, të ndryshuar; VKM nr. 

722, datë 19.11.1998 “Për miratimin e rregullores së urbanistikës”; ligji nr.10119, datë 

23.04.2009 “Për Planifikimin e Territorit”,  të ndryshuar si dhe aktet e tjera ligjore e 

nënligjore në ndryshim dhe zbatim të tyre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rezultatet e auditimit:  

 

1. Auditimi i zbatimit të detyrave të lëna në auditimet e mëparshme. 
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Nga ana e  Bashkisë  Cerrik  për masat e rekomanduara nga Kontrolli i Lartë i Shtetit, 

është  kthyer përgjigje brenda 20 ditëve dhe konkretisht me shkresën nr. 679 Prot , datë 

21.07.2012, por kjo përgjigje nuk është shoqëruar me planin e Veprimit, duke mos 

ngarkuar me afate konkrete zyrat dhe personat përgjegjës. 

 

Ndërsa realizimi i rekomandimeve në mënyrë të detajuar paraqitet si më poshtë: 

 

MASA ORGANIZATIVE 

Nga auditimi rezulton se ne këtë Bashki janë rekomanduar 12 detyra organizative nga  të 

cilat 11 janë realizuar në masën 100%, ndërsa rekomandimi nr.7, - Për arkëtimin e taksave 

nuk është zbatuar plotësisht, pasi nga 12 subjekte debitore në vlerën 507,119 lekë janë 

arkëtuar nga 6 subjekte në vlerën 262,030 lekë ose në masën 51,5%, duke mbetur më datë 

31.12.2016 pa arkëtuar në vlerën 247,089 lekë.  

Ndërsa në mënyrë të detajuar realizimi i masave organizative paraqitet si më 

poshtë: 
1. Të merren masa, që të rishikohet struktura organizative me synim reduktimin e numrit 

të punonjësve, në përputhje me mundësitë financiare të bashkisë. 

         Zbatuar 

2. Të merren masa, që të rishikohet rregullorja e funksionimit të brendshëm të 

institucionit me qëllim që të mundësojë detyra të qarta për çdo punonjës dhe njësi të 

strukturës organike. 

Nga verifikimi rezulton se është hartuar dhe miratuar rregullorja me shkresë numër 51 

date 19.04.2012,për të cilën shprehet për ligjshmërinë e saj Prefekti Sh. D.me shkresë 

numër 1504/1 datë 04.05.2012. 

          Zbatuar 

3. Të merren masa, që të krijohet regjistri i aktiveve të qëndrueshme ku të pasqyrohen të 

dhënat e nevojshme si data e hyrjes, vlera e blerjes, vlera e shpenzimeve të mirëmbajtjes, 

amortizimi i akumuluar etj. sipas kërkesave të udhëzimit të Ministrisë së Financave nr. 

30, datë 27.12.2011 “Për menaxhimin e aktiveve në njësitë e sektorit publik”, kapitulli 

III, pika 30 dhe të kryhet inventarizimi i tyre. 

Nga verifikimi rezulton se është hapur regjistri i Aseteve sipas shkresës numër.4489/2 

datë.12.06.2012 në përputhje me vendimin e Këshillit të Ministrave numër.573 

date.28.05.2009 

                                                                                       Zbatuar 

  4. Të merren masa, që të ndërtohet evidenca kontabël për aktivitetin e furnizimit me 

bileta dhe abone të linjave urbane dhe të kryhet inventarizimi i këtij aktiviteti, sipas 

kërkesave të VKM nr. 783, datë 22.11.2006 “Për përcaktimin e standardeve dhe 

rregullave kontabël”, pjesa e parë “Rregulla të përgjithshme”, kapitulli i parë “Mbajtja e 

kontabilitetit”.                                                                                                                

                                                                                                Zbatuar 

5. Të merren masa, që të kontabilizohen në ditarin përkatës të magazinave vlera prej 

1,555,000  lekë për 6 studime e projektime të paguara nga  bashkia  në vitet 2010 e 2011, 

sipas kërkesave të ligjit nr. 10296, datë 08.07.2010 “Për menaxhimin financiar dhe 

kontrollin”,  pikat  9 dhe 26 të nenit 4, pika 3/dh të nenit 12, pika 2 të nenit 16 dhe pika 

5 të nenit 23. 
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                                                                                                                            Zbatuar 

6. Të merren masa, që Zyra e Taksave Vendore, të hartojë planin vjetor për ushtrimin e 

kontrolleve  në drejtimet e përcaktuara, sipas kërkesave të udhëzimit përbashkët të  

Ministrisë së Brendshme dhe Ministrisë Financave nr. 655/1, datë 06.02.2007 “Për 

përcaktimin e uniformitetit të standardeve procedurale dhe të raportimit të sistemit të 

taksave vendore”, pika 10. 

Zbatuar 

7. Të merren masa, që të analizohet lista e detyrimeve të papaguara për tatime dhe tarifa 

për 12 subjekte në shumën prej  507,119 lekë, të kontabilizohet dhe të fillojë detyrimi i 

arkëtimit. 9 vendos arketimin deri me daten 15.01.2017  

Nga verifikim rezulton se nga 12 subjekte debitore ne vlerën 507,119 lekë  janë arkëtuar 

nga 6 subjekte në vlerën 262,030 lekë ose në masën 51,5 %, duke mbetur pa arkëtuar me 

datë.31.12.2016 në vlerën   247,089 lekë. 

Në proces  

8. Të merren masa, që të planifikohet për vitin 2012 e në vazhdim, tarifa e pastrimit ndaj 

Enteve Shtetërore në juridiksion të Bashkisë Cërrik si  Qendra Shëndetësore, Rajoni i 

Policisë, etj.  

Nga verifikimi i realizuar rezulton se detyrimi për tarifën  e Pastrimit për   Entet 

Shtetërore është arkëtuar. Gjithsej nga Entet në total për vitin 2012 është arkëtuar shuma 

3,146,557 lekë .Paraqiten pa arkëtuar Zyra e për Aplikimin e  Pashaportave dhe Rajoni i 

Policisë Cerrik. 

Zbatuar 

9. Të merren masa nga Drejtoria e Urbanistikës, për të kryer inventarizimin e 

dokumentacionit të miratimit të lejeve të shesheve dhe lejeve të ndërtimit, të KRRT-së së 

bashkisë, sipas kërkesave të ligjit nr. 9154 datë, 06.11.2003 “Për arkivat”.        

                                                                                                                            Zbatuar 

10. Të merren masa për ushtrimin e kontrolleve nga INU në bashki, në lidhje me 

vendosjen e mbikëqyrësve të punimeve të ndërtimit, në zbatim të ligjit nr. 8402, datë 

10.09.1998 “Për kontrollin dhe disiplinimin e punimeve të ndërtimit”, i ndryshuar. 

                                                                                                                            Zbatuar 

11. Të merren masa nga INU në bashki, për të detyruar  zbatuesit e punimeve, që  të 

njoftojnë zyrtarisht fillimin e punimeve, në zbatim të ligjit nr. 8402, datë 10.09.1998 “Për 

kontrollin dhe disiplinimin e punimeve të ndërtimit”, i ndryshuar.                                                                              

                                                                                                    Zbatuar 

 12. Të merren masa nga INU në bashki, për tu kërkuar subjekteve të ndërtimit, planin e 

organizimit të punimeve në objekt, mbajtja e procesverbalit për gjendjen e masave të 

sigurimit teknik të punimeve të ndërtimit dhe pajisjen me mjete për mbrojtjen e jetës së 

punëtorëve, si pjesë e dokumentacionit të dosjes teknike, në zbatim të ligjit nr. 8402, datë 

10.09.1998 “Për kontrollin dhe disiplinimin e punimeve të ndërtimit” me ndryshimet e 

mëvonshme, të UKM nr. 3, datë 15.02.2001 “Për mbikëqyrjen dhe kolaudimin e 

punimeve të ndërtimit”, i ndryshuar.                                                                                        

                                                                                            Zbatuar 

B.MASAT PËR SHPËRBLIM DËMI:    
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1. Të kërkohen në rrugë ligjore arkëtimi i vlerës 378,359 lekë duke ndjekur të gjitha 

procedurat e duhura administrative si dhe të gjitha shkallët e gjykimit. 

Nga verifikimi rezulton se rekomandimi nr. 1,  nuk është zbatuar pasi deri më date 

16.01.2017, nga vlera prej 378.359 lekë, megjithëse është bërë kontabilizimi, nuk është  

arkëtuar asnjë lekë. Pasi nga ana e punonjësve të bashkisë për këtë  problem nuk është 

ndjekur rruga ligjore (Padi Gjyqësore) duke u  mjaftuar vetëm me dërgimin e tre 

shkresave personave debitorë, duke mbetur një njoftim formal, dhe më konkretisht:    

                                          

a. Për F. S. 30,752 lekë, që ka përfituar pagese tepër në  mbikëqyrjen e punimeve të 

objektit: “Rikonstruksion i ujësjellësit të qytetit Cërrik, faza II”, në kundërshtim me  

kapitullin IV, pika A e VKM nr. 444, datë 5.9.1994 “Për tarifat e studimit, projektimit 

dhe kolaudimit të veprave të ndërtimit” dhe kontratën datë 04.02.2009 të lidhur ndërmjet 

Bashkisë Cërrik dhe mbikëqyrësit të punimeve.  

Nga verifikimi rezulton se  është bërë Njoftim me shkresa me numër.680, Prot datë 

21.07.2012  z.F. S., mbikqyrës i punimeve  për shumën 30.752 lekë. Nga verifikimi 

rezultoi se deri më datën 16.01.2017 nuk është arkëtuar shuma prej 30752 leke. 

b. Për L. P.  319,167  lekë, që ka përfituar pagese tepër në  kolaudimin e punimeve të 

objektit: “Rikonstruksion i ujësjellësit të qytetit Cërrik, faza II”, në kundërshtim me 

kapitullin IV, pika B të VKM nr. 444, datë 5.9.1994 “Për tarifat e studimit, projektimit 

dhe kolaudimit të veprave të ndërtimit” dhe kontratën datë 04.02.2009 të lidhur ndërmjet 

Bashkisë Cërrik dhe kolaudatorit të punimeve. 

Nga verifikimi rezulton se është bërë Njoftimi me shkresë numër 680/1 Prot 

datë.21.07.2012 z.L. P., kolaudatore i punimeve për shumën 319,167 lekë. Nga 

verifikimi rezultoi se deri më datën 16.01.2017 nuk  është arkëtuar shuma prej 

31,167 leke. 

c. Për A. R. 28,440 lekë, që ka kryer shpenzime për pritje dhe përcjellje, në kundërshtim 

me kërkesat e VKM nr. 243, datë 15.5.1995 “Për shpenzimet për pritje, përcjellje dhe 

trajtimin që u bëhen delegacioneve të huaja”, i ndryshuar. Nga verifikimi rezulton se për 

z.A. R. është bërë Njoftimi me shkresë numër .680/1 Prot datë.21.07.2012 z.,  për shumën 

28,440 lekë. Nga verifikimi rezultoi se deri më datën 16.01.2017  nuk është arkëtuar 

shuma prej   28440 leke. 

Përfundimisht nga verifikimi rezulton se rekomandimi nr. 1, nuk është zbatuar pasi deri 

më date 16.01.2017,nga vlera prej 378.359 lekë, megjithëse është bërë kontabilizimi, nuk 

është  arkëtuar asnjë lekë. Pasi nga ana e punonjësve të bashkisë për këtë  problem nuk 

është ndjekur rruga ligjore, duke u  mjaftuar vetëm me dërgimin e tre shkresave  

personave debitorë, duke mbetur një njoftim formal.                                             

Pa zbatuar 

C.MASA DISIPLINORE:  

 

1. Mbështetur në nenet 37 e 144 të ligjit nr. 7691, datë 12.07.1995 “Kodi i Punës në 

Republikën e Shqipërisë” të ndryshuar, si dhe nenit 35 të kontratës  individuale të punës, 

nga KLSH i është rekomanduar kryetarit të Bashkisë Cërrik, që të fillojnë procedurat për 

dhënien e masës disiplinore “ Vërejtje me Paralajmërim” ndaj Drejtorit Ekonomik z. 

H. K.. 
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Nga verifikimi se është dhënë masa disiplinore me shkresën numër.679/1,Prot 

datë.21.07.2012 për “Vërejtje me paralajmërim ” për  z. H. K., shkrese e cila gjendet ne 

dosjen e punonjësit .                                           

   Detyrë e zbatuar 
 

2. Menaxhimi financiar dhe kontrolli i brendshëm. 

 

- Nga auditimi mbi implementimin e kërkesave të ligjit nr. 10296, datë 8.7.2010 “Për 

menaxhimin financiar dhe kontrollin”, u konstatua: 

Në lidhje me implementimin e kërkesave të ligjit nr. 10296, datë 8.7.2010  “Për 

menaxhimin financiar dhe kontrollin”, akteve në zbatim të ligjit si Udhëzimi i Ministrisë 

së Financave nr. 30, datë 27.12.2011 “Për menaxhimin e aktiveve në njësitë e sektorit 

publik ” dhe Udhëzimit të Ministrisë së Financave nr. 54, datë 15.7.2010 “Manuali për 

menaxhimin financiar dhe kontrollin”, për periudhën 01.01.2012-31.12.2016, nga 

Bashkia Cerik, rezultoi se nuk janë implementuar, nuk janë vënë në zbatim dhe nuk 

funksionojnë kërkesat e Menaxhimit Financiar dhe Kontrollit. Ligji nr. 10296, datë 

8.7.2010 “Për menaxhimin financiar dhe kontrollin” ka hyrë në fuqi më datë 1.1.2011, 

nga Bashkia Cerik, nuk janë përmbushur disa detyrime të përcaktuara në këtë ligj.  

Në fushën e menaxhimit financiar dhe kontrollit,kryesisht ish titullari z. S. D.dhe titullari 

aktali Bashkisë, z. A. T., nuk janë vënë në funksionim disa kërkesa e detyrime ligjore të 

implementimit të sistemeve të përshtatshme të menaxhimit financiar dhe kontrollit në 

njësinë ku ushtron veprimtarinë Ndërmarrja.  Disa nga kërkesat  ligjore të pa zbatuara 

janë si vijon: 

Nuk është hartuar një sistem rregullash dhe procedurash në njësinë shpenzuese. 

Nuk është hartuar plani strategjik vjetorë, ku të përcaktohen objektivat kryesore të njësisë.  

Nuk është hartuar strategjia e menaxhimit të riskut. 

Nuk është hartuar plani i veprimeve për arritjen e objektivave..  

Nuk është hapur regjistri i aktiveve të qëndrueshme të njësisë,  me të gjitha të dhënat e 

nevojshme, sipas pikës 30 të Udhëzimit të Ministrisë së Financave nr. 30, datë 27.12.2011 

“Për menaxhimin e aktiveve në njësitë e sektorit publik ” ku 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 se 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”. 

Nuk është miratuar një sistem rregullash specifike për ruajtjen, mbrojtjen e nxjerrjen 

jashtë përdorimi të aktiveve të njësisë. 

Nuk janë miratuar akte të brendshme administrative për të siguruar ngritjen dhe zbatimin 

e rregullave për kontrollin e brendshëm, të njësisë. 

Nuk është hartuar rregullorja e re  ku të përfshiheshin kërkesat e raportimit sipas nenit 

22 të Ligjit nr.10296, datë 8.7.2010 “Për menaxhimin financiar dhe kontrollin” mbi 

proçedurat dhe autoritetin për delegimin, transferimin e përgjegjësive  dhe ndarjen e 
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detyrave në fushën e kontrollit. Kodi Etik i Bashkisë Cerrik funksionon si pjesë e 

Rregullores së Brendshme, miratuar në vitin 2012. 

 Bazuar në Ligjin nr.8652, datë 31.7.2000 “Për organizimin dhe funksionimin e qeverisjes 

vendore” i ndryshuar me Ligjin nr.139/2015, datë 17.12.2015, neni 64 “detyrat dhe 

kompetencat e kryetarit të bashkisë” gërma “j” në të cilën thuhet se kryetari i bashkisë: 

“miraton strukturën organizative dhe rregulloret bazë të administratës së bashkisë dhe 

të njësive e institucioneve buxhetore në varësi të bashkisë, strukturën, , organikën e 

kategoritë/klasat e pagave” është miratuar stuktura dhe organika e Administratës dhe e 

institucione të varësisë për vitin 2015 dhe viti 2016.  

Mbikqyrja e e vendimeve dhe veprimeve të nëpunësit zbatues. 

 Nga nëpunësit zbatues i njësisë janë përcaktuar rregulla për nënshkrimin e dokumentave 

financiare sipas rregullores së miratuar nga Bashkia Cerrik që në vitin 2012. Në 

rregulloren ekzistuese, ëshë përcaktuar sistemi i kontrollit të pagesave nëpërmjet dy 

nënshkrimeve, i cili nuk ka lejuar që pagesat  të kryhen pa marrë nënshkrimet e nëpunësit 

autorizues dhe të nëpunësit zbatues të njësisë. Kjo i ka mundësuar nëpunësit zbatues të 

sigurojë mbrojtjen e aktiveve të njësisë, të sigurojë monitorimin e dokumentimin e të 

gjitha transaksioneve dhe  të veprimtarive që lidhen me mbarëvajtjen e njësisë në 

përputhje me udhëzimet e Ministrisë së Financave. Për rastet e parregullsive nuk u 

konstatua dokumentimi i tyre, nga nëpunësit e ngarkuar, në zbatim të nenit 23/6, të Ligjit 

nr.10296, datë 8.7.2010.  

Risku dhe menaxhimi i tij.  

Nga auditimi rezulton se në institucion nuk ka një kuptim të qartë të menaxhimit të riskut, 

pasi nuk ka të miratuar strategji të riskut apo identifikim të tij sipas nenit 21 të ligjit nr. 

10296 datë 08.07.2010 “Për menaxhimin financiar dhe kontrollin”, pasi në institucion 

nuk u evidentua shkresa për bashkëpunimin me menaxherët e tjerë të institucionit për 

krijimin e regjistrit të riskut dhe gjithashtu nuk është kryer rivlerësimi dhe matja vjetore 

e riskut të veprimtarisë së njësisë dhe si pasojë as identifikimi i përgjigjeve ndaj çdo risku. 

Gjithashtu mungesa e rregjistrit të riskut në institucion e bën të pa mundur rregjistrimin 

e  raportimeve dhe masat e marra për parandalimin e mashtrimeve dhe të parregullsive. 

Gjithashtu,  mungesa e strategjisë pёr menaxhimin e riskut, e bën të pa mundur vlerёsimin 

dhe kontrollin e risqeve qё parandalojnё rrezikun e arritjeve tё objektivave, e cila duhet 

konceptuar si përgjegjshmëri menaxheriale e drejtuesve në institucion dhe të drejtuesve 

të njësive administrative vendore për identifikimin dhe marrjen e informacionit në kohë 

për risqet dhe defektet serioze në veprimtarinë e strukturave që drejtojnë, si dhe për masat 

që duhen marrë  e  zbatuar për riparimin e këtyre defekteve nё pajtueshmёri me Ligjin 

nr.10296, datё 8.7.2010 “Pёr Menaxhimin Financiar dhe Kontrollin”. 

Gjurmët e auditimit të njësisë.  

Në zbatim të ligjit nr.10296, datё 8.7.2010 “Pёr Menaxhimin Financiar dhe Kontrollin” 

dhe UMF nr.57 datë 12.6.2014 “Për Gjurmët standarte të auditit për prokurimin me vlerë 

të vogël dhe të lartë” në Bashkinë Cerrik është evidentuar se gjatë realizimit të 

procedurave të prokurimeve, proceset nuk janë në përputhje me udhëzimet përkatëse të 

Agjencisë Prokurimit Publik, pasi ka mangësi në dokumentacion sidomos në marrjen në 

dorëzim të punimeve.. 

Raporti përmbledhës mbi Menaxhimin Financiar dhe kontrollin për vitet 2012-Dhjetor 

2016. 
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Nё zbatim tё nenit 18 tё ligjit nr.10296 , datё 8.7.2010 “Pёr menaxhimin financiar dhe 

kontrollin” nga ana e Bashkisë Cerrik është  hartuar “Raporti pёrmbledhёs mbi cilёsinë e 

sistemit tё kontrollit tё brendshёm” dhe dërguar zyrtarisht pranë Ministrisё sё Financёs. 

Nga auditimirezulton se për periudhën 2012 deri më.2015 nuk ka ekzistuar  struktura e 

auditimit pranë Bashkisë Cerrik. Për vitin 2016 sipas strukturës së miratuar konstatojmë 

se është parashikuar funksionimi  saj me tre punonjës por që nuk ka funksionuar, në 

kundërshtim me VKm nr.212, datë 30.03.2012 “ Për miratimin e kritereve për ngritjen 

e njësive të auditimit të brendshëm në sektorin publik” , ku përcaktohet se njësia e auditit 

të brendshëm duhet të përbëhet nga minimumi tre auditues . Aktualisht ky sektor është 

me nuk ka asnjë auditues. 

 Në strukturën organizative të bashkisë” për vitin 2016 rezulton të jenë  miratuar në 

organikë 3 auditues por që nuk është emëruar asnjë. 

-Për vitin 2012, nga titullari i institucionit, është përpiluar deklarata e cilësisë së  

kontrollit të brendshëm dhe është dërguar në Ministrinë e Financave me shkresën nr. 286, 

datë 27/03.2013. Kjo deklarate është përpiluar në zbatim të kërkesave të ligjit nr. 10296 

datë 8.7.2010 "Për menaxhimin financiar dhe kontrollin". 

-Për vitin 2013, nga titullari i institucionit, është përpiluar deklarata e cilësisë së  

kontrollit të brendshëm dhe është dërguar në Ministrinë e Financave me shkresën nr. 69/1, 

datë 22/01.2014. Kjo deklarate është përpiluar në zbatim të kërkesave të ligjit nr. 10296 

datë 8.7.2010 "Për menaxhimin financiar dhe kontrollin". 

-Për vitin 2014, nga titullari i institucionit, është përpiluar deklarata e cilësisë së  

kontrollit të brendshëm dhe është dërguar në Ministrinë e Financave me shkresën nr. 20/1, 

datë 20/01.2015. Kjo deklarate është përpiluar në zbatim të kërkesave të ligjit nr. 10296 

datë 8.7.2010 "Për menaxhimin financiar dhe kontrollin". 

-Për vitin 2015, nga titullari i institucionit, është përpiluar deklarata e cilësisë së  

kontrollit të brendshëm dhe është dërguar në Ministrinë e Financave me shkresën nr. 20/1, 

datë 20/01.2016. Kjo deklarate është përpiluar në zbatim të kërkesave të ligjit nr. 10296 

datë 8.7.2010 "Për menaxhimin financiar dhe kontrollin". 

Me vendim te Keshillit Bashkiak nr.51,date 19/04/2012 eshte miratuar rregullorja per 

Menaxhimin e Aktiveve.     

-Për administrimin e aseteve, nuk janë miratuara rregulla të veçanta, për procedurat e 

inventarizimit në fund të vitit 2012,2013,2014, 2015, 2016. Nga titullari i bashkisë, janë 

nxjerr urdhrat përkatës në zbatim të UMF nr. 30 datë 27.12.2011 "Për menaxhimin e 

aktiveve në njësitë e sektorit  publik" i ndryshuar, Kap. I, pika 5. 

-Rregullorja e funksionimit të brendshëm, është miratuar me vendim të këshillit të 

bashkisë,nr.51 datë 19.04.2012.Kjo rregullore, si e tillë nuk pasqyron kërkesat e ligjit nr. 

10296 datë 8.7.2010 "Për menaxhimin financiar dhe kontrollin" dhe UMF nr. 30, datë 

27.12.2011 "Për menaxhimin e aktiveve në njësitë  e sektorit  publik" i ndryshuar, 

ligjit nr. 139/2015, datë 17.12.2015 “Për vetëqeverisjen Vendore” dhe ligjit nr. 115/2014 

"Për ndarjen administrativo-territoriale të njësive të qeverisjes vendore në Republikën e 

Shqipërisë". 

-Me Urdhrin nr. 2/1, datë 10.01.2012 të ish titullarit të Bashkisë, z. S. D. është ngritur 

Grupi i Menaxhimit Strategjik (GMS), në zbatim të kërkesave të ligjit nr. 10296 datë 

8.7.2010 "Për menaxhimin financiar dhe kontrollin", nenet 8, 27. 

Ky grup është i përbërë nga 7 punonjës: 
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-S. D., Kryetar (kryetar i bashkisë), M. A., sekretar (Nenkryetar), B. A. anëtar (zv. 

Kryetar), H. K.,Dr.Drejtoria  Ekonomike, F. F.,anëtar (përgjegjës i zyrës së taksave dhe 

tarifave vendore), F. U.,anetar  (Drejtor urbanistikës) dhe H. M.   anëtare (Drejtor i 

Mjedisit). 

-Në vitin 2013, është riformatuar Grupi i Menaxhimit Strategjik (GMS), me urdhër të ish 

Kryetarit të Bashkisë z. S. D., me nr. 3, datë 4.03.2013, i përbërë nga 9 punonjës si vijon: 

S. D.  Kryetar,M. A. Nen Kryetar,B. A. Nenkryetar, H. K. Dr,dr.Ekonomike, Ing.F. U. 

Dr.Urbanistikes, H. M. dr.Mjedisit  Urban, F. F.  P/Sek.Tatimeve, N. M.  inspektore e 

,Arsim Kultures,ing. S. F. P/Sektorit Zhvillimit&Infrastruktures. 

Me Urdher nr.4,date  7/02/2014 eshte Ngritur Grupi I Manaxhimit Strategjike I perbere 

:S. D.Kryetar,B. A. n/Kryetar,H. K.  Drejtor I drejtorise ekonomike,F. U.drejtor I drejtoris 

Urbanistikes,H. M. Drejtor i Mjedisit Urban, F. F. P/Sek Tatimeve,N. M. 

P/Sek.Arsimit,Ing.S. F. p/sek.Zhvillimit te Infrastruktures, G. P.Pergjegjes i Sportit. 

Me Urdhe nr.22/1,date  26/01/2016 eshte Ngritur Grupi I Manaxhimit Strategjike i 

përbërë si  me  poshte: 

A. T. Kryetar, T. Z.  N.Kryetar, T. S.  N.Kryetar, F. D.  Drejtor i kabinetit, H. 

K.,Dr.Drejtorise Ekonomike,F. U.Dr.Urbanistikes,V. SH.Dr.i Bujqesise,Xh. S.         

Administrator  Nj.A.Mollas, Y. M. Administrator Nj.A.Klos, E. D. Administrator 

Nj.A.Shales, V. B.  Administrator Nja.Gostim, S. F. P.Sektorit Strehimit, Q. B.P.Sektorit  

Sherbimeve. 

-Nuk na u paraqitën të dhëna mbi aktivitetin e GMS. 

Lidhur me komponentët e menaxhimit financiar dhe kontrollit sipas kërkesave të ligjit 

nr. 10296 datë 8.7.2010, neni 19: 

1. Mjedisi i kontrollit. 

2. Menaxhimi i riskut. 

3. Veprimtaritë e kontrollit. 

4. Informacioni dhe komunikimi. 

5. Monitorimi. 

-Mjedisi i kontrollit sipas kërkesave të ligjit nr. 10296 datë 8.7.2010, neni 20,  është 

miratuar Kodi i Etikës. Janë përcaktuar detyrat në rregulloren e funksionimit të 

brendshëm, por kjo rregullore, nuk ka parashikuar detyra për të gjithë sektorët të 

strukturës organizative përfshi detyra për Njësitë Administrative dhe Administratorët e 

tyre, për njësinë e administrimit të pyjeve etj.Përgjithësisht, përvoja në punë, e 

punonjësve të punësuar, konstatohet se është e vogël dhe si rrjedhim është me riskt për 

mjedisin e brendshëm. 

Konkretisht, nga të dhëna e Zyrës së Burimeve Njerëzore, konstatohet se për disa 

punonjës të Administratës së Bashkisë Cerrik të nivelit me detyrën  Përgjegjës i Sektorit 

si dhe Drejtor i Drejtorisë, janë me përvojë pune që fillon  zero deri në 3 vite 

Sikurse mund të përmendim vendin Drejtorit ë Përgjithshëm, (me tre vite vjetërsi pune) 

,Përgjegjësi i qendrës me një ndalese , pa vjetërsi pune, Përgjegjësja e sektorit të burimeve 

njerëzore pa vjetërsi pune. Po kështu Drejtori i drejtorisë së aplikimeve të projekteve  BE 

dhe FZHR me tre vite vjetërsi pune. 

Në zbatim të ligjit Nr. 115/2014 "Për ndarjen administrativo-territoriale të njësive të 

qeverisjes vendore në Republikën e Shqipërisë" dhe ligjit nr. 139/2015 “Për 

vetëqeverisjen Vendore”, Këshilli i Bashkisë Cërrik me vendimin nr.., datë 6.08.2015, ka 
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miratuar numrin maksimal të punonjësve për Bashkinë Cerrik, Institucionet në varësi dhe 

Njësitë Administrative, gjithsej 141 punonjës.   

Për vitin 2016, me vendim të Këshillit të Bashkisë nr. 4. datë 29.02.2016, është miratuar 

numri i punonjësve të bashkisë gjithsej 292 punonjës.  

Kryetari i bashkisë, ka nxjerrë vendimin“Për miratimin dhe implementimin e strukturës 

dhe organogramës së bashkisë për  pozicione punë, nga të cilat 36 janë pjesë e shërbimit 

civil. 

Sipas strukturës së miratuar, janë përcaktuar përshkrimit i pozicioneve të punës në zbatim 

të kërkesave të V.K.M nr. 262, datë 25.03.2015 "Për disa ndryshime në vendimin nr. 142, 

date 12.03.2014 "Për përshkrimin dhe klasifikimin e pozicioneve të punës në institucionet 

e administratës shtetërore dhe institucionet e pavarura", duke specifikuar edhe kërkesat e 

përgjithshme dhe të veçanta për çdo pozicion pune. 

-Menaxhimi i riskut sipas kërkesave të ligjit nr. 10296 datë 8.7.2010, neni 21: 

Me urdhër të titullarit të Bashkisë, nr. 06, datë 09.01.2015, është caktuar koordinatore e 

riskut .j. ..., por u konstatua se: 

-Nuk është hapur regjistri i riskut, nuk janë indetifikuar aktivitet me risk dhe nuk janë 

marrë masa për menaxhimin e tij, në kundërshtim me kërkesat e ligjit nr. 10296 datë 

8.7.2010, neni 8 ku citohet: “1. Koordinator risku është nëpunësi autorizues i njësisë 

publike. Në përmbushje të përgjegjësive të tij ai mund t'i delegojë disa prej detyrave të 

veta për koordinimin e riskut një menaxheri tjetër të njësisë publike, në varësi të 

drejtpërdrejtë prej tij. 

2. Koordinatori i riskut është përgjegjës për: 

a) bashkërendimin e veprimtarive që lidhen me identifikimin dhe vlerësimin e risqeve,  

që vënë në rrezik arritjen e objektivave të njësive dhe ngritjen e sistemit për  

menaxhimin e riskut, në përpjesëtim me përmasat e tij; 

b) këshillimin dhe dhënien e instruksioneve menaxherëve të tjerë të njësisë publike,  në 

bashkëpunim me njësinë qendrore të harmonizimit, për menaxhimin financiar dhe 

kontrollin; 

c) paraqitjen e raportit të përgjithshëm të risqeve të njësisë publike tek titullari i  

njësisë publike dhe grupi i menaxhimit strategjik të njësisë publike.....” dhe neni 21 ku 

citohet: “1. Menaxhimi i riskut përmban identifikimin, vlerësimin dhe kontrollin mbi ato 

ngjarje apo situata të mundshme, që kanë efekt të dëmshëm për përmbushjen e 

objektivave të njësisë publike, dhe kryhet për të dhënë siguri të arsyeshme se këta 

objektiva do të realizohen. Risku matet sipas efektit të tij dhe shkallës së probabilitetit të 

ngjarjes. 

2. Për t'i zbatuar veprimtaritë e parashtruara në pikën 1 të këtij neni, titullari i njësisë 

publike miraton një strategji, e cila përditësohet çdo tre vjet ose sa herë që ka ndryshime 

thelbësore të mjedisit të riskut. Nëpunësi autorizues analizon dhe përditëson kontrollet që 

synojnë minimizimin e riskut, të paktën një herë në vit. 

3. Për të minimizuar riskun e mashtrimit dhe të parregullsive, nëpunësit autorizues të 

njësive publike regjistrojnë dhe raportojnë masat e marra për parandalimin e mashtrimit 

dhe të parregullsive.....”. 

-Veprimtaritë e kontrollit sipas përcaktimeve të ligjit nr. 10296 datë 8.7.2010, neni 22: 
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Titullari i njësisë, nuk ka miratuar veprimtaritë e kontrollit, përfshirë procedurat dhe 

politikat e shkruara, të përgatitura për të dhënë siguri të arsyeshme, që risqet janë kufizuar 

brenda kufijve të pranueshëm.  

-Lidhur me aktivitetet menaxheriale të strukturave të bashkisë,  janë përcaktuar 

gjurmët e auditimit të veprimtarive,me vendim te KB,nr.51,dt.19/04/2012 të konfirmuar 

me aktin nr.1504/1 prot.date 4/05/2012, mbeshtetur ne kërkesat e ligjit nr. 10296 datë 

8.7.2010, neni 4 pika 19 ku citohet: “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.....”. 

Mos ndarja e detyrave në veprimtaritë menaxhuese dhe të kontrollit sipas kërkesave të 

ligjit nr. 10296 datë 8.7.2010, neni 22, ka sjellë edhe mangësi të evidentuar si: 

-Konstatohet mungesë veprimi në zbatim të kërkesave të VKM nr. 510, datë 10.6.2015 

“Për miratimin e procedurave për transferimin e të drejtave dhe detyrimeve, personelit, 

aktiveve të trupëzuara dhe të pa trupëzuara, të arkivave dhe çdo dokumentacioni tjetër 

zyrtar në njësitë e qeverisjes vendore, të prekura nga riorganizimi administrativo- 

territorial”, Kreu III, pika 1. 

-Po kështu, në administrimin dhe kontrollin e territorit, ka mosveprime, mos raportime 

dhe monitorime nga administrata e bashkisë dhe njësitë administrative të saj. Në bashkinë 

Cërrik, mungojnë të dhëna mbi administrimin e aseteve të cilat sipas miratimit me 

vendime të Këshillit të Ministrave kanë kaluar në përdorim ose në përdorim të Njësisë së 

Qeverisjes Vendore, statusi juridik aktual i tyre, nëse janë regjistruar në ZVRPP si pronësi 

e Qeverisjes Vendore etj. 

 -Për sa më sipër, ngarkohen me përgjegjësi titullarët e Bashkisë Cërrik të sipërcituar; 

z. S. D.dhe z.A. T. për periudhën 28.07.2015 e në vazhdim.. 

-Për mos indetifikimin e aktiviteteve me risk, mos hapja e regjistrit të riskut dhe mos 

menaxhimin e tij, ngarkohet me përgjegjësi koordinatori riskut. 

 

2/1-Mbi aktivitetin e auditimit të brendshëm: 

a. Organizimi i njësisë së auditimit të brendshëm në nivel sektori apo drejtorie. 

Në këtë Bashki, sipas miratimit me vendim të këshillit të bashkisë ,nuk  është organizuar 

dhe nuk ka  funksionuar as në nivel drejtorie as në nivel sektori, auditimi i brendshëm . 

Për vitin 2016, është miratuar nga titullari i bashkisë, plani strategjik i objektivave për 

tu audituar për periudhën e viteve 2016 deri në vitin 2018, plani i nevojave për trajnim 

për vitin 2016, panifikimi i kostove dhe janë indetifikuar risqet sipas sistemeve për vitin 

2016. 

Nga auditimi rezulton se në institucion nuk ka një kuptim të qartë të menaxhimit të riskut, 

pasi nuk ka të miratuar një strategji të riskut apo identifikim të tij sipas nenit 21 të Ligjit 

nr. 10296 datë 08.07.2010 “Për menaxhimin financiar dhe kontrollin”, pasi në institucion 

nuk u evidentua gjurmë shkresore për bashkëpunimin me menaxherët e tjerë të 

institucionit dhe të Njësive Administrative për krijimin e regjistrit të riskut. Mungesa e 

regjistrit të riskut në institucion e bën të pa mundur regjistrimin e  raportimeve dhe masat 

e marra për parandalimin e mashtrimeve dhe të parregullsive. 
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 Gjithashtu nuk është kryer rivlerësimi dhe matja vjetore e riskut të veprimtarisë së njësisë 

dhe si pasojë as identifikimi i përgjigjeve ndaj çdo risku.  

Për sa më sipër rekomandojmë: 

-Institucioni të marë masa që të hartojë rregjistrin e riskut në mënyrë që të identifikohen, 

vlerësohen dhe kontrollohen ngjarje të mundshme që kanë efekt të dëmshëm për 

përmbushjen e objektivave të insitucionit. 

 

3. Auditim mbi zbatimin e procedurave të hartimit dhe zbatimit të buxhetit  

 

Hartimi i Buxhetit për periudhën që auditohet është mbështetur në ligjin nr. 9936, datë 

26.06.2008 për “Menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e Shqipërisë”, në 

udhëzimin e Ministrisë së Financave nr. 8, datë 27.02.2015, “Për përgatitjen e programit 

buxhetor afatmesëm 2016-2018”, si dhe në vendimin nr. 510, datë 10.06.2015 “Për 

miratimin e procedurave të transferimit për njësitë e qeverisjes vendore, të prekura nga 

riorganizimi administrativo-territorial” si dhe në udhëzime dhe vendime të këshillit të 

Ministrave, për zbatimin e ligjeve të veçanta. 

 

Projekt buxheti për vitin 2014, është hartuar i detajuar dhe programimi i buxhetit është 

mbështetur në kërkesat e ligjit nr. 185/2013, “Për buxhetin e vitit 2014” dhe është 

miratuar me vendimin  e Këshillit të Bashkisë nr. 139 datë 07/02/2014, konfirmuar për 

bazueshmërinë ligjore nga Prefekti i Qarkut Elbasan me shkresën nr. 745/1, datë 

21/02/2014.  

Nuk është respektuar kërkesa për financimin e shpenzimeve për pagat e personelit 

administrativ të Bashkisë nga grandi i pa kushtëzuar, deri në masën 35 për qind, në zbatim 

të kërkesave të ligjit nr. 185/2013, “Për buxhetin e vitit 2014”, pasi shpenzimet për paga 

arrijnë në masën 49,15%. 

Burimet e financimit të buxhetit të Bashkisë për vitin 2014, janë si në pasqyrën që vijon: 

 

Nr Vendimi I K.B P  ë r sh k r i m i Të ardhura Struktura e Shpenzimet 

  Nr. Datë   (në lekë) shpenzimeve  (në lekë) 

1 139 07.02.2014 Miratim buxheti 70.800.000 Miratim buxheti 70.800.000 

2         Art.600 Paga 34.800.000 

3     Prog.të ardhura 23.758.433 Art.601 Sig.shoqërore 6.100.000 

4     Transferta (Grant) 45.784.255 Art.602 Shpenz.Operative 19.100.000 

5     Të ardhura e trashëguar 1.257.312 Art.230-231 Investime 6.200.000 

6     Të ardhura nga Legalizimi 0 3% I K.Qarkut 1.400.000 

7     466 garancitë e ngurtësuara 0 Fondi Rezervë+Kontigj 3.200.000 

 

Projekt buxheti për vitin 2015, është hartuar i detajuar dhe programimi i buxhetit është 

mbështetur në kërkesat e ligjit nr. 160/2014 , “Për buxhetin e vitit 2015” është miratuar 

nga Këshilli i Bashkisë me nr. 188, datë 23/01/2015 dhe është konfirmuar për 

bazueshmërinë ligjore nga Prefekti i Qarkut Elbasan me shkresën nr. 247/1, datë 

05.02.2015, si dhe me vendimin  Këshilli i Bashkisë nr .11 , datë 19/12/2015 “Mbi 

miratimin e disa ndryshimeve ne buxhetin e Bashkisë Elbasan për vitin 2015. 
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Është respektuar kërkesa për financimin e shpenzimeve për pagat e personelit 

administrativ të Bashkisë nga grandi i pa kushtëzuar, deri në masën 60 për qind, në zbatim 

të kërkesave të ligjit nr. 160/2014, “Për buxhetin e vitit 2015” pasi shpenzimet për paga 

arrijnë në masën  47,1 %. 

Burimet e financimit të buxhetit të Bashkisë për vitin 2015, janë si në pasqyrën që vijon: 

 

Nr Vendimi I K.B P  ë r sh k r i m i Të ardhura Struktura e Shpenzimet 

  Nr. Datë   (në lekë) shpenzimeve  (në lekë) 

1 188 23.01.2015 Total 72.521.814 Total 72.521.814 

2     Miratim buxheti   Miratim buxheti   

3         Art.600 Paga 34.160.000 

4     Prog.të ardhura 23.127.000 Art.601 Sig.shoqërore 5.850.000 

5     Transferta (Grant) 48.073.000 Art.602 Shpenz.Operative 18.147.120 

6     Të ardhura e trashëguar 1.321.814 Art.230 projekt dhe studime 298.800 

7     Garancitë e trashëguara 0 231 Investime 7.665.894 

8     Të ardhura nga Legalizimi 0 Fondi Rezervë+Kontigj 1.000.000 

9         3% I K.Qarkut 1.200.000 

10         Ndihma (606) 4.200.000 

 

Projekt buxheti për vitin 2016, është hartuar i detajuar dhe programimi i buxhetit është 

mbështetur në kërkesat e ligjit nr. 147/2015, “Për buxhetin e vitit 2016” dhe është 

miratuar me vendimin  e Këshillit të Bashkisë nr. 54, datë  29.01.2016, konfirmuar për 

bazueshmërinë ligjore nga Prefekti i Qarkut Elbasan me shkresën nr. 271/1 , datë 

10.02.2016. 

Është respektuar kërkesa për financimin e shpenzimeve për pagat e personelit 

administrativ të komunës nga grandi i pa kushtëzuar, deri në masën 35 për qind, në zbatim 

të kërkesave të ligjit nr. 185/2013, “Për buxhetin e vitit 2016”, pasi shpenzimet për paga 

arrijnë në masën  26,7%. 

Burimet e financimit të buxhetit të Bashkisë për vitin 2016, janë si në pasqyrën që vijon: 

 

Nr Vendimi I K.B P  ë r sh k r i m i Të ardhura Struktura e Shpenzimet 

  Nr. Datë   (në lekë) shpenzimeve  (në lekë) 

1 54 29.01.2016 Miratim buxheti 321.555.148 Miratim buxheti 321.555.148 

2        Art.600 Paga 86.000.000 

3     Prog.të ardhura 126.500.000 Art.601 Sig.shoqërore 14.000.000 

4     Transferta Pakushtëzuar 105.931.850 Art.602 Shpenz.Operative 51.522.335 

      dhe Funksionet e deleguar 71.300.963   13.949.040 

5     Të ardhura e trashëguar 13.322.335 Art.230-231 Investime 87.931.850 

6     Të ardhura nga Legalizimi 4.500.000 Funksionet e deleguara 57.351.923 

          (paga,sig,shoq)   

7         Fondi I Veçantë(606) 3.000.000 

8         3% I K.Qarkut 3.000.000 
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9         Fondi Rezervë+Kontigj 4.800.000 

-Ndarja e plan-buxheteve dhe detajimet e tyre në nivel titulli, kapitulli, artikulli dhe nën 

artikulli dhe respektimi i strukturës buxhetore dhe burimeve të financimit. 

Ndarja e plan buxheteve sipas strukturës dhe çelja e fondeve janë respektuar sipas 

detajimeve të bëra në fillim të çdo viti ushtrimor duke reflektuar edhe ndryshimet e 

diktuara sipas nevojave të mbështetura në kriteret ligjore gjatë ushtrimit të veprimtarisë. 

Nga auditimi i dokumentacionit që shoqëron plan - buxhetet për vitin 2014, 2015 dhe 

2016, u konstatua se është realizuar detajimi në nivel titulli, kapitulli, artikulli e nën 

artikulli duke respektuar disiplinën buxhetore sipas strukturës buxhetore dhe burimet e 

financimit.   

 

-Ruajtja e destinacionit të përdorimit dhe limitit të planifikuar të fondeve të planifikuara. 

Nga auditimi i dokumentacionit të shpenzimeve nuk u konstatuan raste të përdorimit të 

fondeve mbi limitet e përcaktuar në planifikimet mujore  të shpenzimeve sipas artikujve 

dhe kapitujve. 

U verifikuan situacionet mujore të rakorduar me Degën e Thesarit Tiranë dhe u gjetën të 

rakorduara me shpenzimet e kontabilizuara. 

Nga auditimi i kryer rezulton se kanë gjetur zbatim UMF nr. 1,  datë  9.1.1996 “Për 

procedurat e punës në sistemin e thesarit dhe institucioneve buxhetore” dhe UMF nr. 2, 

datë 27.1.1999 “Për urdhër shpenzimet dhe titullin e të ardhurave”. 

 

-Përdorimi efektiv i fondeve të buxhetit. Shkaqet e tejkalimeve dhe mos realizimeve. 

Analizë e detajuar plan, fakt dhe në përqindje, për periudha të njëjta kohe, për investimet, 

pagat, shpenzimet korrenti, etj. Nxjerrja e përgjegjësive për deviacionet. 

 

Sipas situacioneve përfundimtare, përdorimi efektiv i fondeve të buxhetit dhe analiza e 

detajuar për vitin 2014, vitin 2015 dhe vitin 2016  paraqitet si vijon:     
000 lekë 

 

 

Nr 
E M E R T I M I 

Sipas Artikujve  

Te shpenzimeve  

Viti 2014 Viti 2015 Viti 2016 

  Plani  Fakti Në Plani  Fakti Në Plani  Fakti Në 

  Vjetor progresiv  Vjetor progresiv  Vjetor progresiv  

    Fillestar viti 2016 % Fillestar viti 2015 % Fillestar viti 2016 % 

                   

a b 6 9 10 1 4 5 6 9 10 

1 600 - Paga 32520 32468 99.8 50567 48438 96 113140 109952 97.2 

2 601 - Sig.shoq.Sh 6183 6183 100.0 8052 8009 99 19023 18934 99.5 

3 602-Shpenz.opera 20686 20660 99.9 36570 36707 100 94854 91921 96.9 

4 Studime,Projektim 2500 2473 98.9 5339 2882 54 5432 3937 72.5 

5 Investime 24015 23998 99.9 167845 157003 94 265580 173426 65.3 

6 604- Te ndyshme 1030 979 95.0 5524 5120 93 15932 15932 100.0 

7 

606-Ndihme 

Ekonomike 107140 103865 96.9 172537 172537 100 245396 242938 99.0 

  Shuma 194074 190626 98.2 446434 430696 96 759357 657040 86.5 
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Realizimi i planit të buxhetit në vitin 2014 është në masën 98,2%, ku mund të theksojmë 

se: 

-Pagat dhe Sigurimet janë realizuar në masën 99,8% të planit vjetor sipas strukturës së 

institucionit, kontratave të punës dhe dokumenteve të tjerë justifikues që ligjërojnë 

pagesat e pagave dhe sigurimeve.  

-Shpenzimet Operative janë realizuar në masën 99,9% të planit vjetor.  

-Investimet janë realizuar në masën 99,93% të planit vjetor.  

Realizimi  planit të buxhetit në vitin 2015 është, në masën 96%, ku  treguesit kryesorë 

rezultojnë: 

-Pagat dhe Sigurimet për vitin 2015 janë realizuar në masën 97,5% të planit vjetor sipas 

strukturës së institucionit; kontratave të punës dhe dokumenteve të tjerë justifikues që 

ligjërojnë pagesat e pagave dhe sigurimeve.  

-Shpenzimet Operative për vitin 2015 janë realizuar në masën 100% të planit vjetor. 

-Investimet për vitin 2015 janë realizuar në masën 97% të planit vjetor.  

Realizimi  planit të buxhetit në vitin 2016 është, në masën 86,5%, ku  treguesit kryesorë 

rezultojnë: 

-Pagat dhe Sigurimet për vitin 2016 janë realizuar në masën 96.5% të planit vjetor sipas 

strukturës së institucionit; kontratave të punës dhe dokumenteve të tjerë justifikues që 

ligjërojnë pagesat e pagave dhe sigurimeve. 

-Shpenzimet Operative për vitin 2015 janë realizuar në masën 96.9% të planit vjetor.  

-Investimet për vitin 2015 janë realizuar në masën 65% të planit vjetor. Pjesa prej 35% e 

parealizuar vjen si pasojë e mosrealizimit të të ardhurave në masën 100%. 

 

3.1. Respektimi i procedurave dhe autoriteti për ndryshimet në plan buxhet. 

 

Nga auditimi i dokumentacionit mbi respektimin e procedurave në plan buxhetin e vitit 

2014-2016, u konstatua se nga Bashkia Cërrik janë respektuar treguesit e plan buxhetit 

për shpenzimet operative sipas pasqyrës:  

 

Nga auditimi mbi detajimin dhe realizimin e shpenzimeve operative llogaria 602, për 

vitin 2014 u konstatua se janë planifikuar në shumën 27,218 mijë lekë dhe janë realizuar 

në shumën 20,685 mijë lekë ose 76%, ndërsa për vitin 2015, janë planifikuar në shumën 

36,983,000 lekë dhe janë realizuar në shumën 36,707 mijë lekë ose 99%, ndërsa për vitin 

2016, janë planifikuar në shumën 94,665mijë lekë dhe janë realizuar në shumën 91,921 

mijë lekë ose 97%, sipas pasqyrës më poshtë: 
 

Nr. Emertimi i Materialti e Viti 2014 Viti 2015 VITI 2016 

Llogarise sherbimit Plan Fakt - % Plan Fakt - % Plan Fakt -   

                       % 

a b 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

  Totali 602 27218 20685 6533 76 36983 36707 276 99.3 94665 91921 2744 97.1 

6020 Materiale zyre dhe te Pergji 498 498 0 100 1286 1286 0 100 1777 1777 0 100 

6020100 Kanceleri     0 0 162 162 0 100 278 278 0 100 

6020200 

Shpenzime materiale  pastrim 

dizifektim e 297 297 0 100 720 720 0 100 1128 1128 0 100 
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  Sipas pasqyrës më sipër konstatohet se në përgjithësi nga Bashkia Cërrik zëri 

“shpenzime operative” është realizuar duke mos tejkaluar parashikimin në fillim të vitit 

financiar. 

 

Auditimin mbi administrimin e ndihmave ekonomike dhe  paaftësisë për  periudhën 

2014-6 mujorin e vitit 2016  
 

- Për ndihmën ekonomike Bashkia Cërrik operon në funksion të Ligjit nr. 9355, datë 

10.03.2005 “Për ndihmën dhe Shërbimet Shoqërore” i ndryshuar, VKM nr. 904, datë 

12.12.2012 “Për përcaktimin e kritereve, procedurave dhe dokumentacionit të ndihmës 

ekonomike, në zonat pilot”. 

 

6020300 

Materoale per funksionimin e 

Pajisjeve te zyres  201 201 0 100 260 260 0 100 95 95 0 100 

6020500 Blerje Dokumentacioni 0 0 0 0 144 144 0 100 276 276 0 100 

60210 Materiale dhe sherbime Speciale 2217 1917 300 86.5 4072 4072 0 100 4601 4601 0 100 

6021004 Furnizime dhe sherbime me ushqim 565 565 0 100 1331 1331 0 100 614 614 0 100 

6021007 Libra dhe Publikime  58 58 0 100 59 59 0 100 58 58 0 100 

6021099 

Te tjera materiale dhe sherbime 

Speciale 1594 1294 300 81.1 2682 2682 0 100 3929 3929 0 100 

6022 Sherbime nga te tretet 11989 6756 5233 56.3 14620 14344 276 98.1 32570 29826 2744 91.6 

6022001 Energji Elektrike 5800 3800 2000 65.5 5438 5438 0 100 7480 6108 1372 81.6 

6022002 Konsum Uji 3500 1767 1733 50.5 7341 7065 276 96.2 18679 17307 1372 92.6 

6022003 Telefon 970 970 0 100 195 195 0 100 437 437 0 100 

6022004  Posta dhe sherbim Korrier 28 28 0 100 481 481 0 100 1352 1352 0 100 

6022005 Sherbime Ngrohje 167 167 0 100 235 235 0 100 1020 1020 0 100 

6022007 Sherbime bankare 4 4 0 100 8 8 0 100 0 0 0   

6022009 Sherbime te pastrimit dhe gjelberimit 1500   1500 0     0   0 0 0   

6022099 sherbime tjera 20 20 0 100 922 922 0 100 3602 3602 0 100 

6023 Shpenzime transporti 4395 4395 0 100 6469 6469 0 100 24693 24693 0 100 

6023100 Karburant dhe vajra 3562 3562 0 100 5411 5411 0 100 8894 8894 0 100 

6023200 Pjese Kembimi,goma bateri 343 343 0 100 288 288 0 100 1501 1501 0 100 

6023900 Shpenzime te tjera Transporti 440 440 0 100 594 594 0 100 13958 13958 0 100 

6024 Shpenzime udhetimi 25 25 0 100 88 88 0 100 170 170 0 100 

6024100 Udhetim I Brendshem 25 25 0 100     0   170 170 0 100 

6024200 udhetim i jashtem     0   88 88 0 100     0   

6024 Shpenzime per mirembajtje 3834 3501 333 91.3 1846 1846 0 100 12129 12129 0 100 

6025300 Shpenz. mirem.Objekte ndertimore 3000 2667 333 88.9 1526 1526 0 100 7850 7850 0 100 

6025400 

Shpenz. mirem.rrugeve rrjeteve e  

Vepra ujore 25 25 0 100 320 320 0 100 3660 3660 0 100 

6025500 shp.mirmb mjete transp 809 809 0 100 0 0 0   619 619 0 100 

6029 Shpenzime te tjera operative 4260 3593 667 84.3 8602 8602 0 100 18725 18725 0 100 

6029001 Shpenz,pritje percjellje 450 357 93 79.3     0   0 0 0   

6029002 aktivitete 150 150 0 100 1349 1349 0 100 1734 1734 0 100 

6029006 

Shpenzime Kompesime per te 

zgjedhur 2127 1553 574 73.01 2355 2355 0 100 5550 5550 0 100 

6029099 Te tjera shpenzime Operative 1533 1533 0 100 4898 4898 0 100 11441 11441 0 100 
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Për sa i përket individëve me PAK : Mbështetur ne V.K.M. Nr. 618 date 07.09.2006 , Për 

përcaktimin e kritereve , te dokumentacionit dhe masës se përfitimit te pagesës për 

personat me aftësi te kufizuar : me ndryshimet dhe udhëzimet përkatëse ,  Duke u 

mbështetur ne V.K.M. Nr. 277 date 18.06.1997 Për  përfitimet  nga personat me statusin 

e te verberit : me ndryshimet dhe udhëzimet përkatëse, duke u mbështetur ne V.K.M. Nr. 

31 date 20.01.2001 Për  përfitimet  nga personat me statusin e paraplegjik dhe tetraplegjik 

: me ndryshimet dhe udhëzimet përkatëse, duke u mbështetur ne V.K.M. Nr. 404 date 

20.06.2012, “Për  përcaktimin e kritereve e te procedurave te përfitimit te kompensimit 

financiar,  nga personat me statusin e te verbrit  dhe invalidit paraplegjik dhe tetraplegjik, 

për faturën e energjisë elektrike dhe faturën e telefonisë fikse”, duke u mbështetur ne 

V.K.M. Nr. 204 date 16.04.2004 “Për masën dhe kriteret,  për përfitimi paaftësie nga 

personat me statusin e invalidit te punës, me ndryshimet dhe udhëzimet përkatëse”, 

mbështetur dhe ne Udhëzimet Nr. 17 , 18 , 19 date 30.08.2016 te Ministrisë se Mirëqenies 

Sociale dhe Rinise. 

 

Është kontrolluar , mënyra e menaxhimit te fondeve te akorduara nga ana e Ministrisë 

për te gjitha target grupet ne nevoje qe është Ndihma Ekonomike dhe personat me PAK 

(personat me aftësi te kufizuara, te Verbrit , personat tetra-paraplegjike) . Gjithashtu këtu 

përfshihen edhe personat me statusin e Invalidit te punës . 

Janë kontrolluar procedurat e miratimit te fondeve mujore te mësipërme , nëpërmjet 

vendimeve përkatëse te Këshillit te bashkisë te cilat me pas miratohen nga ana e 

Prefekturës .  

Me pas është kontrolluar përdorimi i fondeve te sipërcituara nga ana e sektorit te financës 

ne përputhje me vendimet e këshillit . Gjithashtu dhe administrimi i këtyre fondeve (Plani 

i akorduar dhe Fakti vjetor i përdorimit ) ku përfshihen edhe fondet e shpërblimit te 

fundvitit (2015,2016) i cili akordohet ne veçanti ne fund te vitit si zë i veçante ne degën 

e Thesarit Elbasan . 

 

Pagesat për ndihmën ekonomike Aparati Bashkisë  

 

Për vitin 2014-2016 sipas të dhënave të administruara dhe të paraqitura nga Bashkia 

Cërrik, ishin hartuar relacionet, projekt vendimet për miratim pranë Këshillit të Bashkisë 

dhe ishin marrë vendimet për pagesat, hyrjet, daljet dhe rihyrjet në skemën e ndihmës 

ekonomike.  

Nga krahasimi i projekt - vendimeve të  hartuara e të paraqitura çdo muaj nga Sektori i 

ndihmës ekonomike për periudhën objekt auditimi, me vendimet përkatëse të Këshillit të 

Bashkisë Cërrik dhe me listë pagesat e ndihmës ekonomike u konstatua se nuk ka 

diferenca.                      

    Në lidhje me pagesat e kryera për ndihmat ekonomike dhe personat me aftësi të 

kufizuar sipas kategorive, konkretisht për të paaftë, për personat që kanë statusin e të 

verbërit, për paraplegjikët  dhe për invalidët e punës, për vitin 2014, 2015, 2016 ka 

rezultuar : 

Pagesat për ndihmën ekonomike: Fondi  i shpenzuar  për vitin  2014,  është  20,041 

mijë,  lekë për një numër mesatar prej 380 familjesh, ndërsa për vitin 2015 fondi 
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shpenzuar  është 24,721mijë leke për një numër mesatar prej 619 familjesh. Për vitin  

2016 fondi i shpenzuar është 38,782 mijë leke me një numër mesatar familjesh prej 655.  

Kompensime Energjie për 2014 janë 0 lekë për 380 familje, ndërsa për 2015 me një fond 

prej, 1,145 mijë lekë për 655 familje. Për vitin 2016 kompensimet e energjisë kanë një 

fond prej 3,218 mijë lekë për 655 familje. 

 

Shpërblimet e fundvitit 2014 me një fond total prej 1,878mije lekë , ndërsa shpërblimet 

e fundvitit 2015 me një fond prej 2,950 mijë lekë , ndërsa shpërblimet e fundvitit 2016 

me një fond prej 3,108 mijë lekë. 
 2014 2015 2016 
Fondet e PAK 906.000 1.730.000 1.800.000 
Fondet e Nd.Ekonom. 972.000 1.220.000 1.308.000 

 

Pagesat për Invalidë Pune: Për  vitin 2014 numri mesatar vjetor invalidëve është 361 

dhe fondi shpenzuar është 16,058 mijë lekë, ndërsa për vitin 2015 numri mesatar është 

869 dhe fondi shpenzuar   24,120 mijë lekë. Për vitin 2016, numri mesatar 873 persona 

dhe fondi i shpenzuar 32,965 mijë lekë. Vlen të theksohet se rritja e fondit të shpenzuar 

për vitin 2015 është si rrjedhojë e bashkimit të ish komunave me bashkinë.  

Pagesat për Personat me PAK: Për  vitin 2014 numri mesatar vjetor invalidëve është 272 

dhe fondi shpenzuar është 62,228 mijë lekë, shpërblimet e fundvitit janë 906 mijë lekë 

dhe kompensimi i energjisë 1,223 mijë lekë. Ndërsa për vitin 2015 numri mesatar vjetor 

invalidëve është 671 dhe fondi shpenzuar është 105,287 mijë lekë, shpërblimet e fundvitit 

janë 1,730 mijë lekë dhe kompensimi i energjisë 954 mijë lekë. Për vitin 2016 numri 

mesatar vjetor invalidëve është 704 dhe fondi shpenzuar është 157,478 mijë lekë, 

shpërblimet e fundvitit janë 1,800 mijë lekë dhe kompensimi i energjisë 3,907 mijë lekë. 

Pagesat për Paraplegjikët: Për vitin 2014, numri mesatar i të paaftëve rezulton 20 dhe 

20 kujdestarë ndërsa për vitin 2015, numri mesatar vjetor rezulton 72 të paaftë dhe 68 

kujdestarë. Për për vitin 2016, te paafte 72 dhe kujdestare 68. Fondi i shpenzuar për 

paraplegjikët për vitet 2014, 2015, 2016 përfshihet në fondit e PAK. 

Pagesat për të Verbër: Për vitin 2014, numri mesatar i të paaftëve rezulton 52 dhe 15 

kujdestarë ndërsa për vitin 2015, numri mesatar vjetor rezulton 135 të paaftë dhe 40 

kujdestarë. Për për vitin 2016, te paafte 133 dhe kujdestare 40. Fondi i shpenzuar për të 

verbërit për vitet 2014, 2015, 2016 përfshihet në fondit e PAK. 

 

Njesia Administrative Gostimë 

 

Pagesat për Ndihmën Ekonomike: Fondi  i shpenzuar  për vitin  2014,  është  2,494 mijë 

lekë,  për një numër mesatar prej 38 familjesh, ndërsa për vitin 2015 dhe 2016 fondi 

shpenzuar përfshihet në shumën e fondit të shpenzuar për ndihmën ekonomike të Bashkisë 

Cërrik si rrjedhojë e bashkimit të ish komunave me bashkinë.  

Shpërblimet e fundvitit 2014 me një fond total prej 615 mijë lekë , ndërsa për vitin 2015 

dhe 2016 fondi i shpërblimeve të fundivitit përfshihet në shumën e fondit të shpenzuar për 
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shpërblimet e fundvitit të Bashkisë Cërrik si rrjedhojë e bashkimit të ish komunave me 

bashkinë. 

Pagesat për Invalidë Pune: Për  vitin 2014 numri mesatar vjetor invalidëve është 150 

dhe fondi shpenzuar është 8,505 mijë lekë, ndërsa për vitin 2015 dhe 2016 fondi i 

shpenzuar për invalidët përfshihet në shumën e fondit të shpenzuar për invalidë pune të 

Bashkisë Cërrik si rrjedhojë e bashkimit të ish komunave me bashkinë. 

Pagesat për Personat me PAK: Për  vitin 2014 numri mesatar vjetor invalidëve është 305 

dhe fondi shpenzuar është 58,554 mijë lekë, shpërblimet e fundvitit janë 537 mijë lekë 

dhe kompesimi i energjisë 1,350 mijë lekë, ndërsa për vitin 2015 dhe 2016 fondi i 

shpenzuar për personat me PAK përfshihet në shumën e fondit të shpenzuar për personat 

me PAK të Bashkisë Cërrik si rrjedhojë e bashkimit të ish komunave me bashkinë. 

Pagesat për Paraplegjikët: Për vitin 2014, numri mesatar i të paaftëve rezulton 16 dhe 

16 kujdestarë. Fondi i shpenzuar për paraplegjikët për vitet 2014, 2015, 2016 përfshihet 

në fondit e PAK. 

Pagesat për të Verbër: Për vitin 2014, numri mesatar i të paaftëve rezulton 37 dhe 13 

kujdestarë. Fondi i shpenzuar për të verbërit për vitet 2014, 2015, 2016 përfshihet në 

fondit e PAK. 

 

Njësia Administrative Shalës 

 

Pagesat për ndihmën ekonomike: Fondi  i shpenzuar  për vitin  2014,  është  366 mijë 

lekë,  për një numër mesatar prej 5 familjesh, ndërsa për vitin 2015 dhe 2016 fondi 

shpenzuar përfshihet në shumën e fondit të shpenzuar për ndihmën ekonomike të Bashkisë 

Cërrik si rrjedhojë e bashkimit të ish komunave me bashkinë. 

Shpërblimet e fundvitit 2014 me një fond total prej 366 mijë lekë , ndërsa për vitin 2015 

dhe 2016 fondi i shpërblimeve të fundivitit përfshihet në shumën e fondit të shpenzuar për 

shpërblimet e fundvitit të Bashkisë Cërrik si rrjedhojë e bashkimit të ish komunave me 

bashkinë. 

Pagesat për Invalidë Pune: Për  vitin 2014 numri mesatar vjetor invalidëve është 121 

dhe fondi shpenzuar është 5,039,300 lekë, ndërsa për vitin 2015 dhe 2016 fondi i 

shpenzuar për invalidët përfshihet në shumën e fondit të shpenzuar për invalidë pune të 

Bashkisë Cërrik si rrjedhojë e bashkimit të ish komunave me bashkinë. 

Pagesat për invalidë PAK: Për  vitin 2014 numri mesatar vjetor invalidëve është 149 dhe 

fondi shpenzuar është 22,137 mijë lekë, shpërblimet e fundvitit janë366 mijë lekë dhe 

kompesimi i energjisë 515 mijë lekë, ndërsa për vitin 2015 dhe 2016 fondi i shpenzuar 

për personat me PAK përfshihet në shumën e fondit të shpenzuar për personat me PAK 

të Bashkisë Cërrik si rrjedhojë e bashkimit të ish komunave me bashkinë. 

Pagesat për Paraplegjikët: Për vitin 2014, numri mesatar i të paaftëve rezulton 6 dhe 6 

kujdestarë.Fondi i shpenzuar për paraplegjikët për vitet 2014, 2015, 2016 përfshihet në 

fondit e PAK. 
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Pagesat për të Verbër: Për vitin 2014, numri mesatar i të paaftëve rezulton 18 dhe 5 

kujdestarë. Fondi i shpenzuar për të verbërit për vitet 2014, 2015, 2016 përfshihet në 

fondit e PAK. 

 

Njësia Administrative  Mollas 

 

Pagesat për Ndihmën Ekonomike: Fondi  i shpenzuar  për vitin  2014,  është  7,046 mijë 

lekë,  për një numër mesatar prej 140 familjesh, ndërsa për vitin 2015 dhe 2016 fondi 

shpenzuar përfshihet në shumën e fondit të shpenzuar përndihmën ekonomike të Bashkisë 

Cërrik si rrjedhojë e bashkimit të ish komunave me bashkinë. 

Shpërblimet e fundvitit 2014 me një fond total prej 900 mijë lekë , ndërsa për vitin 2015 

dhe 2016 fondi i shpërblimeve të fundivitit përfshihet në shumën e fondit të shpenzuar për 

shpërblimet e fundvitit të Bashkisë Cërrik si rrjedhojë e bashkimit të ish komunave me 

bashkinë. 

Pagesat për Invalidë Pune: Për  vitin 2014 numri mesatar vjetor invalidëve është 100 

dhe fondi shpenzuar është 4,080 mijë lekë, ndërsa për vitin 2015 dhe 2016 fondi i 

shpenzuar për invalidët përfshihet në shumën e fondit të shpenzuar për invalidë pune të 

Bashkisë Cërrik si rrjedhojë e bashkimit të ish komunave me bashkinë. 

Pagesat për invalidë PAK: Për  vitin 2014 numri mesatar vjetor invalidëve është 175 dhe 

fondi shpenzuar është 42,389 mijë lekë, shpërblimet e fundvitit janë 480 mijë lekë dhe 

kompesimi i energjisë 847 mijë lekë, ndërsa për vitin 2015 dhe 2016 fondi i shpenzuar 

për personat me PAK përfshihet në shumën e fondit të shpenzuar për personat me PAK 

të Bashkisë Cërrik si rrjedhojë e bashkimit të ish komunave me bashkinë. 

Pagesat për Paraplegjikët: Për vitin 2014, numri mesatar i të paaftëve rezulton 20 dhe 

20 kujdestarë. Fondi i shpenzuar për paraplegjikët për vitet 2014, 2015, 2016 përfshihet 

në fondit e PAK. 

Pagesat për të Verbër: Për vitin 2014, numri mesatar i të paaftëve rezulton 24 dhe 7 

kujdestarë. Fondi i shpenzuar për të verbrit për vitet 2014, 2015, 2016 përfshihet në fondit 

e PAK. 

 

Njësia Administrative Klos 

 

Pagesat për Ndihmën Ekonomike: Fondi  i shpenzuar  për vitin  2014,  është  2,690 mijë 

lekë,  për një numër mesatar prej 102 familjesh, ndërsa për vitin 2015 dhe 2016 fondi 

shpenzuar përfshihet në shumën e fondit të shpenzuar përndihmën ekonomike të Bashkisë 

Cërrik si rrjedhojë e bashkimit të ish komunave me bashkinë. 

Shpërblimet e fundvitit 2014 me një fond total prej 570 mijë lekë , ndërsa për vitin 2015 

dhe 2016 fondi i shpërblimeve të fundivitit përfshihet në shumën e fondit të shpenzuar për 

shpërblimet e fundvitit të Bashkisë Cërrik si rrjedhojë e bashkimit të ish komunave me 

bashkinë. 

Pagesat për Invalidë Pune: Për  vitin 2014 numri mesatar vjetor invalidëve është 60 dhe 

fondi shpenzuar është 2,447 mijë lekë, ndërsa për vitin 2015 dhe 2016 fondi i shpenzuar 



 
 

33 

 

KONTROLLI I LARTË I SHTETIT  

 RAPORT PËRFUNDIMTAR “PËR AUDITIMIN E USHTRUAR NË BASHKINË CËRRIK” 

për invalidët përfshihet në shumën e fondit të shpenzuar për invalidë pune të Bashkisë 

Cërrik si rrjedhojë e bashkimit të ish komunave me bashkinë. 

Pagesat për invalidë PAK: Për  vitin 2014 numri mesatar vjetor invalidëve është 117 dhe 

fondi shpenzuar është 12,092 mijë lekë, shpërblimet e fundvitit janë 279 mijë lekë dhe 

kompesimi i energjisë 353 mijë lekë, ndërsa për vitin 2015 dhe 2016 fondi i shpenzuar 

për personat me PAK përfshihet në shumën e fondit të shpenzuar për personat me PAK 

të Bashkisë Cërrik si rrjedhojë e bashkimit të ish komunave me bashkinë. 

Pagesat për Paraplegjikët :Për vitin 2014, numri mesatar i të paaftëve rezulton 8 dhe 8 

kujdestarë. Fondi i shpenzuar për paraplegjikët për vitet 2014, 2015, 2016 përfshihet në 

fondit e PAK. 

Pagesat për të Verbër: Për vitin 2014, numri mesatar i të paaftëve rezulton 4 dhe 2 

kujdestarë. Fondi i shpenzuar për të verbrit për vitet 2014, 2015, 2016 përfshihet në fondit 

e PAK. 

 

4. Auditim mbi zbatimin e dispozitave ligjore që rregullojnë marrëdhëniet e punës 

(paga dhe shpërblime, etj). 

 

- Hartimi ,miratimi dhe respektimi i strukturave organike të miratuar. 

Për vitin 2012, struktura organike është miratuar  me vendim të Këshillit Bashkiak .38, 

datë 25.01.2012 “Për miratimin e strukturës organike të aparatit të Bashkisë” i konfirmuar 

nga Prefekti i Qarkut Elbasan me shkresën nr. 65/1, datë 02.02.2012., 

-Struktura e administratës e përbërë prej 35 punonjës 

-Struktura e Sektorit Arsimit& Kulturës e përbërë prej 5 punonjës 

-Struktura e Sportit e përbërë prej 4 punonjës 

-Struktura e sektorit shërbimeve e përbërë prej 29 punonjës 

Struktura e administrimit të Konviktit e përbërë prej 9( nëntë ) punonjës, 

Në total numri i punonjësve në organikë është miratuar për 82( tetëdhjetë e dy ) punonjës, 

Për vitin 2013, struktura organike është miratuar  me vendim të Këshillit Bashkiak .94, 

datë 28.01.2013 “Për miratimin e strukturës organike të aparatit të Bashkisë” i konfirmuar 

marrëdhëniet e punës ( pagat dhe shpërblimet etj)”.nga Prefekti i Qarkut Elbasan me 

shkresën nr. 314/1, datë 04.02.2013. 

-Struktura e administratës e përbërë prej 36 punonjës 

-Struktura e Sektorit Arsimit& Kulturës e përbërë prej 6 punonjës 

-Struktura e Sportit e përbërë prej 5 punonjës 

-Struktura e sektorit shërbimeve e përbërë prej 29 punonjës 

-Struktura e administrimit të  Konviktit e përbërë për 9( nëntë ) punonjës, 

-Struktura e aktivitetit ndihmës& Kuzhina e përbërë prej 3 punonjës 

Në total numri i punonjësve në organikë është miratuar për 88( tetëdhjetë e tetë ) 

punonjës, 

Për vitin 2014, struktura organike është miratuar  me vendim të Këshillit Bashkiak .137, 

datë 07.02.2014 “Për miratimin e strukturës organike të aparatit të Bashkisë” i konfirmuar 

nga Prefekti i Qarkut Elbasan me shkresën nr. 733/1, datë 1704.02.2013., 

-Struktura e administratës e përbërë prej 34 punonjës 

-Struktura e Sektorit Arsimit& Kulturës e përbërë prej 5 punonjës 
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-Struktura e Sportit e përbërë prej 5 punonjës 

-Struktura e sektorit shërbimeve e përbërë prej 33 punonjës 

-Struktura e administrimit të  Konviktit e përbërë për 9( nëntë ) punonjës, 

-Struktura e aktivitetit ndihmës& Kuzhina e përbërë prej 2 punonjës 

-Këshilltar i jashtëm për çështjet juridike 1 

Në total numri i punonjësve në organikë është miratuar për 89( tetëdhjetë e nëntë ) 

punonjës, 

Për vitin 2015, Për miratimin e numrit të punonjësve vendim të Këshillit Bashkiak nr.187, 

datë 23.01.2015 “Struktura dhe numri i punonjësve për vitin 2015”, është miratuar 

struktura organizative e Bashkisë Cërrik, vendim i cili është konfirmuar nga Prefekti i 

Qarkut Elbasan me shkresën nr. 246/, datë 30.01.2015 .”Mbështetur në ligjin nr.30/2015 

“Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 8652, datë 31.07.2000 “Për organizimin dhe 

funksionimin e qeverisjes vendore”i ndryshuar  nenin 32, pika b,Këshilli i Bashkisë i ka 

vendosur për  strukturën organizative dhe numrin e punonjësve,konfirmuar me shkresën 

e Prefektit Elbasan: 

Struktura Organizative dhe numrit punonjësve për vitin 2015 
Nr Emërtimi VKB.Nr,187, 

dt.23.01.2015Për 

miratimin e numrit 

të punonjësve 

VKB Nr. 6, datë 07.08.2015” 

Për miratimin e numrit të punonjësve , 

konfirmuar me shkresë nr. 3311/1, datë 

18.08.2015 nga Prefekti i qarkut Elbasan , 

1 Struktura e Administratës 

së  bashkisë 

34 Bashkisë , Institucioneve në vartësi dhe 

Njësive administrative Administratës së 

Bashkisë. 

81 

2 Sektori Arsim&kulturës 6 Njësia Administrative Gostimë 30 

3 Struktura e Sportit 6 Njësia Administratës Klos 8 

4 Struktura e Sektorit të 

Shërbimeve 

34 Njësia Administratës Shalës 10 

5 Struktura e administrimit 

të konvikteve 

9 Njësia Administratës Mollas 12 

6 Struktura e Aktivitetit 

Ndihmës&Kuzhinë 

2   

7 Punëtor me kontratë 1   

 Totali, Miratuar 

K,K,Bashkiak z. Astrit 

Xhelili 

92 Miratuar K. Këshillit Bashk J. L. 141 

 

Me urdhër emërimi nr. 5, datë 02.02.2015 të nënshkruar nga Kryetari i Bashkisë  z. S. 

D.janë bërë emërimet e 8 punonjësve në funksionet përkatëse duke përcaktuar dhe pagën 

bruto për secilin. 

Ne strukturën transitore të vitit 2015, me vendim të Këshillit Bashkiak  nr. 187,datë 

02.02.2015 përfshirë 4 Njësi Administrative dhe  njësitë vartëse , përmban gjithsej 141 

punonjës. . 

-Bazuar në ligjin nr. 30/2015 “Për disa ndryshime në Ligjin nr,8652, datë 31.07.2000 

“Për organizimin dhe funksionimin e qeverisjes vendore’ i  ndryshuar, si dhe Vendimit 

të Këshillit Bashkiak nr. 6, datë 07.08.2015 “Mbi miratimin  e numrit të punonjësve ta 

Bashkisë Cërrik”, me urdhri nr 3/1, datë 10.08.2015 të Kryetarit të Bashkisë z,A. T.  është 

bërë miratimi i strukturës organizative të Bashkisë Cërrik, si dhe të Njësive  
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Administrative Gostitmë, Klos, Mollas dhe Shalë si dhe të vetë Bashkisë Cërrik si më 

poshtë: 
 

Nr 

 

Emërtimi 

Nr. 

banorëve 

Nr. i punonjësve 

Plani Fakti 

 Bashkia Cërik 15,025 80 80 

 Njësia Administrative Gostimë 12,783 29 29 

 Njësia  Administrative Mollas 7,772 11 11 

 Njësia Administrative Klos 4,331 7 7 

 Njësia Administrative Shalës 7,122 9 9 

 I, Shuma  136 136 

 Gjendja civile Cërrik x 1 1 

 Gjendja civile Gostitmë  1 1 

 Gjendja civile Mollas  1 1 

 Gjendja civile Klos  1 1 

 Gjendja Civile Shalës  1 1 

 II,Shuma e punonjësve  Gjendje Civile)  5 5 

 Totali 47,033 141 141 

Për vitin 2016, me vendimin nr. 49, datë 21.01.2016, struktura është miratuar me 292 

veta gjithsej. U konstatua se në projektin e paraqitur nga bashkia në Këshillin Bashkiak 

është nuk ndryshon numri  i përgjithshëm prej  292 veta, por detajimi bëhet sipas 

shkresë nr. 629, datë 09.03.2016 . 

Miratimi i numrit të punonjësve të Bashkisë ,Institucioneve në vartësi dhe të Njësive 

Administrative 
Nr Emërtimi Nr. i Numri i Punonjësve 

  banorëve Planifikuat Realizuar 

1 Bashkia Cerrik 14,946 83 78 

2 Ujitje Kullim X 3 3 

3 Pyjet X 1 1 

4 Rrugë  1 0 

5 Shërbunet  80 44 

6 Sporti  10 9 

7 Kultura  22 21 

8 Arsimi parashkollor  57 52 

9 Arsimi i ,esëm  18 18 

10 Gjendje civile X 5 5 

11 Njësia Administrative Gostisë (ZT1) 12,838 3 3 

12 Njësia Administrative Klos         (ZT1) 4,384 3 3 

13 Njësia Administrative Shalës     (ZT1) 7,141 3 3 

14 Njësia Administrative Mollas      (ZT1) 7,809 3 3 

     

 Totali 47,118 292 243 

 

Burimi 1.b. Shtohet sektori juridik i integrimit në BE dhe i prokurimeve publike, Agjencia 

e inspektimit të Territorit, zyra e Emergjencave Civile, dhe zyra e Informacionit. (3 veta) 

1.c .është cilësuar se për herë të parë do të ngrihen: “Drejtoria e Zhvillimit Ekonomik, 

Drejtoria e Planifikimit të Territorit, Drejtoria e Arsim Kulturës dhe Sportit, pa u 

përcaktuar numri për çdo drejtori. 
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Është vepruar në kundërshtim me  pikën (dh) nenin nr. 54, të ligjit 139/2015, ku përcakton 

se: Në vendimin për miratimin e buxhetit, miraton gjithashtu,edhe numrin maksimal të 

punonjësve të bashkisë,si dhe të njësive e institucioneve buxhetore në varësi të bashkisë. 

-Nga dokumentacioni i paraqitur konstatohet se në projektin e paraqitur nga Bashkia në 

Këshillin Bashkiak sipas Projekt - vendimit nr. 4, datë 22.01.2016 “Për planin vjetor të 

pranimit në Shërbimin Civil” të nënshkruar nga Kryetari i Bashkisë z, A. T., bazuar në 

VKM Nr. 108, datë 26.02.2014 “Për planin vjetor në shërbimin civil” është përcaktuar 

numri i  vendeve vakant për të cilët duhej të shpallej konkurrimi për çdo kategori dhe 

klasë për 46 drejtues gjithsej si vijon: 
 

Nr  

 

Pozicionet në 

shërbimin civil 

Numri 

Propozimi  i 

Kryetarit 

Bashkisë 

Cërrik 

Vendimi i Këshillit Bashkiak nr. 48, datë 

29.01.2016, miratuar me shkresën e Prefektit 

Qarkut Elbasan nr .211/1, datë 04.02.2016 Numri i 

vendeve të hapura për konkurrimi 

1 Të lartë  drejtues 3 0 

2 Të mesën drejtues 5 1 

3 Të ulët drejtues 16 3.2 

4 Ekzekutiv 22 0 

46 Numri gjithsej 46  

Sikurse shihet për vitin 2016 nga krahasimi i propozimit të bërë nga Bashkia në lidhje  

dhe numrit të vendeve të hapura për konkurrimi  rezulton se objektivi nuk është realizuar. 

Për emërimet e reja pas reformës territoriale nuk janë zhvilluar procedurat e konkurrimit 

Numri i përgjithshëm i punonjësve të punësuar pranë  Bashkisë për vitet 2012,   2013-

2014-2015 dhe 2016  është si në pasqyrën e mëposhtme: 
 

Emërtimi 

 

Viti 2012 Viti 2013 Viti 2014 Viti 2015 Viti 2016 

Plan Fakt Plan Fakt Plan Fakt Plan Fakt Plan Fakt 

a 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Bashkia Cerrik 82 82 88 88  89 136 136 292 243 

       Nga këto 

Nj, Admi Gostimë       30 29 

 

3 3 

Nj. Ad, Klos 14 14 11 11 12 12 9 9 3 3 

Nj.Ad. Shalës 15 15 15 15 15 15 113 13 3 3 

Nj, Ad. Mollas 26 16 26 26 26 26 26 26 3 3 

Gjendja C ivile       5 5 5 5 

Bazuar në të dhënat e bilancit financiar , formati nr. 9.”Numri i punonjësve dhe fondi 

pagave për vitin 2015 rezulton se; 

-Numri mesatar faktik i punonjës  në fillim të periudhës  91 punonjës 

-Pranuar të rinj  gjatë vitit         85 punonjës 

Larguar gjatë vitit          35 punonjës 

Gjendje më 31.12.2015                 141 punonjës 

Gjatë auditimit rezultoi se nga 85 pranime të reja, 5 (pesë) janë drejtues,18 

(tetëmbëdhjetë) specialistë të lartë , 6(gjashtë) teknikë , 18 (tetëmbëdhjetë) nëpunës të 

thjeshtë dhe 38 punëtor. 



 
 

37 

 

KONTROLLI I LARTË I SHTETIT  

 RAPORT PËRFUNDIMTAR “PËR AUDITIMIN E USHTRUAR NË BASHKINË CËRRIK” 

-Nga 35 punonjës të laruar gjatë vitit 2015, katër rezultojnë specialistë të lartë, pesë 

teknikë, dymbëdhjetë , nëpunës të thjeshtë dhe 14. 

Referuar të dhënave të paraqitura në lidhje me fuqinë punëtoregrupimi auditimit arrinë  

në përfundimin  se, në përgjithësi është respektuar numri i punonjësve.  

Nuk është plotësuar organik, si rrjedhojë e ndryshimeve të strukturës  që kanë rezultuar  

me kryerjen e reformës territoriale dhe riorganizimit të bashkisë  Cërrik , ku janë përfshirë 

në juridiksion të sajë edhe  katër ish Komuna( Mollas, Klos, Gostimë dhe Shalës.Nuk u 

konstatuan pagesa  mbi organikën e miratuar çdo fillim viti buxhetor.   

Grupimi auditimit auditoi me zgjedhje respektimin e numrit të fuqisë punëtore duke 

verifikuan  listëpagesat e muajit dhjetor 2012, Muajit mars 2013, muajt Prill,Maj dhe 

qershor të vitit 2014,shkurt dhjetor 2015 dhe dhjeto 2016 dhe në asnjë rast nuk u 

konstatua tejkalim. sikurse është trajtuar në faqen  nr.37. të projektraportit të dërguar. 

Planifikimin dhe zbatimi i fuqisë puntore, fondit e pagave dhe sigurimet shoqërore    

paraqitet nëtabelën e mëposhtmë: 

 

Llog Emertimi 

Viti 

2012   

Viti 

2013   

Viti 2014 

  

  Plan Fakt % Plan Fakt % Plan Fakt % 

1 Fuqia Punetore(nr) 82 82  88 88  89 89  

600 Fondi pagave 29537 29385 99.5 32278 32278 100 31782 31730 99.8 

601 

Kontrb.sig.shoqe 

shend 3541 3734 105 6209 6189 99.7 6060 6060 100 

2 Fuqia Punt.deleguar 1 1  3 3  1 1  

600 

Fondi pagave 

deleguar 710 700 98.6 2668 2666 99.9 738 738 100 

601 

Kontrib.sig.shoq-

shend 120 119 99.2 124 111 89.5 123 123 100 

606 Ndihma ekonomike 20650 20650 100 8409 8409 100 

10463

8 101429 96.9 

606 

Paaftesia(jane 

bashke me nd.ek) 51929 51929 100 0 0  0 0  

 

Shuma2(Fonde 

deleg) 73409 73398 100 11201 11186 99.9 

10549

9 102290 97 

 Shuma (1+2)Totali 106487 106517 100 49688 49653 99.9 

14334

1 140080 97.7 

        

 

 000/lek  

Llog 

Emertimi 

Viti 2015 

  

Viti  2016 

  diferencat 2016/2015  

% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Plan Fakt % Plan Fakt % Plan Fakt 

1 

Fuqia Punetore e 

bashkise 136 136 100 292 243 83 + 156 +11 9 

600 Fondi pagave 46,839 46,838 100 109,822 107,029 97.5 +62983 +60,1 

601 

Kontrb.sig.shoqe 

shend 7787 7744 99.4 18444 17941 97.3 +10657 +9747 

2 Fuqia punt. delegua 5 5 100 5 5 100 0 0 

600 

Fondi pagave 

deleguar 3728 3728 100      
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601 

Kontrib.sig.shoq-

shend 265 265 100      

 

 

Referuar të dhënave si më sipër rezulton se  në asnjë rast nuk ka tejkalim por grupi i 

auditimit konkludon sëe për vitin 2016 struktura është e fryrë, rrjedhojë kjo e mungesës 

së kryerjes së një  studim me grup t,veprim ky jo në përputhje me neni nr. 47,të  ligjit 

nr.9936,datë 26.06.2008”Për menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e 

Shqipërisë, ku edhe pse nuk është plotësuar organika me 37 veta nuk është kërkuar 

rishikimi i zbatimit të buxhetit vendor . 

Mbështetur në urdhrat e nxjerrë nga Kryetari i Bashkisë, konstatohet se për të gjithë 

periudhën e audituar janar 2012, 2013 - qershor 2016, në pozicione pune të cilët 

mbulohen nga statusi për nëpunësin civil, rezulton se janë marrë në punë 10 punonjës, pa 

u zbatuar procedurat e rekrutimit për pranimin dhe emërimin në shërbimin civil, në 

kundërshtim me nenin 20, 22 dhe 23 të ligjit nr. 152/2013 “Për nëpunësin civil”.  

Në nenin 20 citohet:“Pranimi në shërbimin civil bazohet në parimet e shanseve të 

barabarta, meritës, aftësive profesionale e mos diskriminimit dhe kryhet nëpërmjet një 

procesi përzgjedhës transparent e të drejtë, ...që përfshin një testim të shkruar, një testim 

me gojë...”; neni 22 “Pranimi në shërbimin civil në kategorinë ekzekutive bëhet 

nëpërmjet një konkurrimi të hapur, organizohet në mënyrë periodike nga njësia 

përgjegjëse e burimeve njerëzore, zhvillohet në dy faza: a) verifikimi paraprak, ...b) 

vlerësimi i kandidatëve” nenit 23 ”Njësia përgjegjëse bën emërimin e kandidatit në 

pozicionin e zgjedhur..., çdo emërim në pozicion ekzekutiv, në kundërshtim me këtë nen, 

është absolutisht i pavlefshëm”: Konkretisht: 

Nr Emër Mbiemër Pozicioni punës Akti emrimit 

Vjetërsia 

në punë 

vite 

1 E. C. Drejtor   Përgjithshëm 135 25.10.2016 3 

2 M. Xh. DR.Drejt.Jurdike, Burimeve 

njerëzore e Informiit Publik 

135 25.10.2016 6 

3 M. C. Specialisti njësisë prokurimit 135 25.10.2016  

4 V. H. Specialiste kontbilit sektori i 

planifikimit dhe monitorimit 

buxhetit 

164 02.12.2016 4 

5 M. S. Spec sekt.orin e  Planifikimit 

territorit dhe zhvillimit (ing 

Ndertimi) 

143 02.11.2016 0 

6 E. D. Spec. në sektorin e planifikimit të 

territorit zhezhvillimit(Juriste 

172 21.12.2016 0 

7 Xh. H. Specialist i administrimit të 

regjistrit (GIS) 

135 25.10.2016 0 

8 A. E. Përgjegjës sektori e sppecialiast 

për frutikulturën  

135 25.10.2016 0 

9 A. H. Përgjegjës sektori MMT 135 25.10.2016 0 

10 P. L. Drejtori i Drejt.regjistrimit të 

pronave, banorëve dhe 

inventarizimit të pronave 

shtetërore. 

58/1 15.05.2016 17 

 

 Zbatimin e dispozitave ligjore që rregullojnë marrëdhëniet e punës (paga dhe 

shpërblime) për periudhën viti 2012, 2013, 2014, 2015 dhe  vitit 2016. 
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- Hartimi  i listë pagesave dhe listë prezencave. 

Listë pagesat janë shoqëruar me dokumentacionin mbështetës, listë prezencat. Të gjitha 

listë pagesat janë të firmosura nga Përgjegjësi i Sektorit të Kontabilitetit,   Nëpunësi 

Autorizues dhe Zbatues, kundrejt kohëshënuesve të plotësuar nga personat përgjegjës. 

Nga ana znj S. F. dhe z, S. L. është bërë deklarimi  për fillimin e marrëdhënieve të punës 

për punonjësit e punësuar rishtas duke bashkërenduar me urdhrin nxjerrë nga titullari 

Bashkisë 

- Përcaktimi i pagave sipas klasifikimit të funksioneve dhe vendeve të punës në shërbimin 

civil dhe atyre me kod pune. 

Për periudhën e audituar niveli i pagave të punonjësve në Bashkisë Cërrik është miratuar 

në përputhje me VKM nr. 1619, datë 02.07.2008 «Për klasifikimin e funksioneve, 

grupimin e njësive të qeverisjes vendore për efekt page dhe caktimin e kufijve të pagave 

të punonjësve të organeve të qeverisjes vendore», i ndryshuar. Pagat janë mbështetur në 

dispozitat ligjore bazë dhe duke reflektuar të gjitha  ndryshimet . Për vitin 2012, 2013 e 

2014 ,2015 dhe 2016 pagat janë vendosur sipas VKM nr. 1619, datë 2.7.2008 “ Për 

klasifikimin  e funksioneve, grupimin e njësive të qeverisjes vendore, për efekt page, për 

caktimin e kufijve të pagave të punonjësve të organeve të Qeverisjes Vendore” me 

ndryshimet në,VKM nr. 598 datë 27.04.2009, VKM nr. 553, datë 11.8.2011, VKM nr. 

518 datë 16.08.2012, VKM nr. 586, datë 17.7.2013, nr. 689, datë dhe 165 datë 02.03.2016 

.Nga auditimi rezulton se është respektuar niveli i pagave sipas klasifikimit të 

funksioneve dhe vendeve të punës, si edhe  trajtohen sipas ligjit për shërbimin civil 

gjithsej 36  nëpunës. Për periudhën e audituar  në marrjen në punë të nëpunësve janë 

zhvilluar procedura konkurrimi,  por është vepruar me emërime nga kryetari i Bashkisë. 

- Respektimi i dispozitave ligjore për kohëzgjatjen e kohës së punës, pagesa për orë jashtë 

orarit të punës etj. 

Janë respektuar dispozitat ligjore për kohëzgjatjen e punës dhe nuk janë kryer pagesa për 

orë jashtë orarit të punës. Nga auditimi nuk u konstatua asnjë rast pagese të lejes së 

zakonshme të kryer, jashtë afatit të përcaktuar në VKM-në nr. 463, datë 16.06.2011 “Disa 

ndryshime dhe shtesa në VKM-në nr. 511, datë 24.10.2002, për kohëzgjatjen e punës dhe 

të pushimit në institucionet shtetërore”, të ndryshuar, në pikën tre të së cilës thuhet se 

“Pushimet vjetore nuk mund të kompensohen me pagesë, përveç rastit kur është zgjidhur 

marrëdhënia e punës. Çdo marrëveshje që parashikon heqjen dorë nga e drejta për 

pushimin vjetor, kundrejt pagesës, do të jetë e pavlefshme”. 

Nga auditimi i emërimit të nëpunësve të rinj,  rezulton se  janë lidhur kontrata pune. 

-Mbi llogaritjen ,kryerjen e ndalesave dhe derdhjen e kontributeve të sigurimeve 

shoqërore ,sigurimeve shëndetësore dhe tatimin mbi të ardhurat personale sipas 

legjislacionit në fuqi. 

Janë llogaritur rregullisht ndalesat në pagë për sigurime dhe tatime dhe janë xhiruar në 

Degën  Rajonale Tatimore. Në auditmin e kryer në dokumentacionin e bankës u 

konstatuan edhe raste të mos derdhjes në kohë të detyrimeve ndaj sigurimeve shoqërore 

me arsyetim e mungesës së fondeve  për të cilën eshë mbajtur procesverbal, 

- Mbi pagesat jashtë kohës normale të punës, argumentimi dhe dokumentimi i tyre. 

Nuk janë kryer pagesa për punë  jashtë kohës normale. 

Nuk janë kryer pagesa për leje të zakonshme të pakryer. Nga bashkia nuk janë kryer 

pagesa për shpërblime. Nuk ka pagesat tepërta për celular. 
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-Planifikimi dhe zbatimi i lejeve të zakonshme 

Nga auditimi u konstatua se Bashkia Cërrik ka kryer planifikimin për grafikun e kryerjes 

së lejeve të zakonshme të punonjësve. Nga ballafaqimi i këtij grafiku me listëpagesat u 

konstatua se nuk ka përputhje të planifikimit të lejes me kryerjen reale të saj. Kështu për 

vitin 2015 -2016, ka dalë urdhër i Kryetarit të Bashkisë për kryerjen e lejes për punonjësit, 

urdhër i cili disponohet nga zyra e sektorit të kontabilitetit bashkëlidhur urdhërpagesës i 

rakorduar me listëprezencën 

-Hapja dhe azhurnimi i periodik  i librit të pagave. 

Nga sektori i kontabiliteti ishin hapur librat e pagave, të cilat ishin të azhurnuara dhe të 

plotësuara për çdo punonjës dhe është kuadruar me përmbledhëset e listë pagesave dhe 

pagat mujore të përfituara si për periudhën e audituar. Në këto libra janë evidentuar pagat 

bazë, shtesat për funksionet, pagat mbi të cilat llogaritej tatimi mbi të ardhurat, paga mbi 

të cilën llogaritej kontributi i sigurimeve shoqërore e shëndetësore dhe ndalesat 

respektive, dhe paga neto 

Në auditimin e lëvizjeve  të fuqisë punëtore për vitet 2015, 2016, rezulton se në  

përmbushjen e detyrave të Bashkisë , organi përkatës janë marrë në punë për vitin 2015 

,202 punonjës , për vitin 2015 rezultojnë 157 punonjës, ndërkohë që janë larguar nga 

puna apo transferuar për vitin 2015 gjithsej  92 punonjës dhe për vitin 2016  gjithsej 106 

punonjës. Ndikim në këto lëvizje kanë dhënë riorganizimi i bërë gjatë kryerjes së 

reformës territoriale e administrative, thithja e arsimit parashkollor, e ndërmarrjes së 

ujësjellësit e më vonë largimi tyre, thithja e punonjësve të arsimit, bordit kullimit, pyjores 

sikurse trajtuar hollësisht në faqen 41 të Projkektraportit të dërguar. 

Nga auditimi i bërë dokumentacionit në dosje konstatohet se në librezën e punës më 2 

shkurt të vitit 2016 figuron si specialiste e financës dhe planit ndërkohë që  në fakt kryen 

detyrën e Përgjegjëses së financë kontabilitetit 

Respektimi i dispozitave ligjore për pagesat e kryera, për pjesëmarrje në këshilla dhe 

borde, për vitin 2012, 2013, 2014,,2015 dhe 2016. 

Në auditimi dokumentacionit të bankës në lidhje me pagesën e anëtarëve të këshillit 

Bashkisë Cërrik, si dhe të ish-Komunave Mollas, Shalës dhe Klos  rezultoi se për 

periudhën e auditimit janë hartuar listë prezencat dhe janë dërguar në financat e çdo ish 

Komune. Për periudhën e audituar rezulton se, janë  kryer pagesat për pjesëmarrjet në 

mbledhje të e këshillave  në përputhje me kërkesat e vendimeve të miratuara nga Këshilli 

Bashkiak. Pagesa është kryer në masën 10% të pagesës kryetarit të bashkisë apo të 

Komunës deri më 3.12.2014 dhe për vitin 2015,  në masën 15% të 

Në listë pagesat mbi shpërblimin e këshilltarëve është llogaritur dhe ndaluar tatimi mbi 

të ardhurat duke e derdhur çdo muaj në llogarinë në destinacionin e duhur por, nuk është 

mbajtur parasysh mospjesëmarrja në mbledhje . 

 

Totali i detyrimit per honorarët e këshilltarëve. 
 

 

Emer 

Mbiemer 2012 2013 2014 2015 2016 

Totali Mun 

gesa 

M1 Mollas 228,690 231,660 250,425 128,393 
 

 839,168 120 

2 B. Cërrik 325,710 456,300 586,710 279045 250325  1,898,090 274 

3 Shalës 99,000 315,900 214,650 0 0  629,550 90 

4 Klos 0 126,360 35,775 101,362 
 

 263497 18 



 
 

41 

 

KONTROLLI I LARTË I SHTETIT  

 RAPORT PËRFUNDIMTAR “PËR AUDITIMIN E USHTRUAR NË BASHKINË CËRRIK” 

5 shuma 654,300 1,131,780 1,087,560 539,805 246,288  3,629,845 502 

 

Këto pagesa janë në kundërshtim  me ligjin nr. 8652, datë 31.07.2000 “Për organizimin 

dhe funksionimin e qeverisjes vendore” i ndryshuar, Kreun VI, neni 29, pika 2; neni 31, 

pika 2 dhe pika 8,  me pasojë dëmin ekonomik në vlerën 3,630,450 lekë (Trajtuar 

hollësisht faqen nr... të Raportit përfundimtar të auditimit) aneksin 1/a,b,c dhe d.) 

Për mosparaqitje të listë prezencave të sakta  “Për pjesëmarrjet në mbledhjet e këshillit 

bashkiak të anëtarëve të këshillit të cilët nuk kanë marrë pjesë në mbledhje dhe paraqitja 

për pagesë në Sektorin e Financës për të gjithë anëtarëve të këshillit ( pa zbritur 

mungesat), ngarkon me përgjegjësi ish- Sekretarin  e Këshillit 

 

Sqarime dhe Komente të Bashkisë Cerrik 

 Në kuptim të pikës 2 të nenit 29 Këshilltari paguhet për punën e kryer. Mbledhja e 

Këshillit nuk është e vetmja punë që bën Këshilltari. Ne Nenin 35 pika 1 dhe 2 te ligjit 

përcaktohet se këshilltarët bëjnë dhe seanca dëgjimi dhe konsultimi me banorët që 

perfaqsojnë. Në kuptim të ketij neni, mbledhja e këshillit është akti final i marrjes së 

vendimeve. Këshilltarët si autoritete të zgjedhura nuk mund t’ju reduktohet puna dhe 

si rrjedhoj shpërblimi vetëm për pjesmarrjen në mbledhje. 

  Ne Ligjin nr.139/2015, neni 51, pika 1 dhe 2, përcaktohet qartë mënyra e shpërblimit 

të Këshilltarit ku ndër të tjera në nenin 51 pika 2 përfshihet dhe puna e tyre ne 

komisionet e këshillit apo aktivitete të organizuara prej tij. Pra pjesëmarrja në të tilla 

aktivitete apo komisione dhe mos pjesëmarrja në mbledhjen e këshillit nuk duhet ta 

penalizojë atë nga heqja e komplet shpërblimit. 

Sqarimi i grupit të aduditimit :Obesrvimi i Bashkisë nuk merret në konsideratë sepse 

nuk mbështetet në ligj. Sqarimi dhe komenti që Bashkia ka bërë më lartë është një 

përshkrim i kërkesave të dy ligjeve nr. 8652, datë 31.07.2000 “Për organizimin dhe 

funksionimin e qeverisjes vendore” i ndryshuar, Kreun VI, neni 29, pika 2; neni 31, 

pika 2 dhe pika 8 si dhe  të Ligjit 139/2015139/2015, neni 51, pika 1 dhe 2, ; Ne 

sqarimin që Ju bëni  keni konfirmuar pikërisht shkeljen që ju keni kryer. Citimi nga Ju, 

se në shpërblim përfshihet dhe puna e tyre në komisionet e këshillit apo aktivitete të 

organizuara prej tij , është e drejtë , por që Ju ,nuk keni bashkëlidhur asnjë dokument 

që të vërtetoni një gjë të tillë ( procesverbal apo protokoll të mbajtu). Për derisa nuk 

është marrë pjesë në mbledhjet e këshillit , ska se si të jetë marrë pjesë ne mbledhjet e 

komisioneve. 

 

 

-Mbi shpërblimet e punonjësve , për rastet e festave të fund vitit,rastet e fatkeqësive ,etj. 

Nuk janë kryer shpërblime për raste festash.  

Gjatë auditimit rezulton se për periudhën e audituar 2012-2016, janë paguar për dalje në 

pensin 8  veta me vlerë gjithsej 276 mijë lekë dhe për raste fatkeqësie 5 persona me vlerë 

gjithsej 138  mijë lekë. Për të dy llojet e përdorimi të fondit të veçantë në total shuma e 

përdorur arrin  13 persona me vlerë 414 mijë lekë..  

Këto shpërblime  janë aplikuar vetëm për dalje në pension të punonjësve duke respektuar 

masën shpërblimit me një pagë mujore. 

-Punësimi i punonjësve dhe sa prej tyre janë punësuar me kontrata provizore. 
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Bashkia nuk ka kryer pagesa për punonjës të përkohshëm gjatë vitit 

-Hapja dhe azhurnimi i regjistrit të punonjësve, pajisja e tyre me librezë pune, evidentimi 

i vjetërsisë së përgjithshme në punë. 

Për vitin 2016 është azhurnuar regjistri themeltar i punonjësve, për lëvizjet e nëpunësve 

që i përkasin periudhës viti 2015 dhe vitit 2016 ,  duke arritur të përballohet si proces 

pune në kuadër të reformës administrative. Lëvizjet e shumta të kryera për periudhën 

6/mujorit të dytë të vitit 2015 dhe gjatë vitit 2016, përjashtuar lëvizjet e detyrueshme 

(arsimi ujësjellësi, bordi  kullimit pyjorja etj) tregojnë se nga Bashkia nuk është bërë një 

studim paraprak për efektivitetin e këtyre lëvizjeve, gjë e cila duket edhe në ankimet e 

ndryshme të bërë në organet gjyqësore dhe fitimi i  çështjeve gjyqësore nga  punonjësit e 

larguar nga puna. 

 

-Auditimi i shpenzimeve të kryera për likuidimin e vendimeve gjyqësore 

Shpenzimet gjyqësore, për vitin 2012, 2013, 2014. 2015 dhe 2016, u konstatua se janë 

përballuar 4,206,687. lekë, ç’ka kanë ndikuar negativisht në buxhetin e bashkisë për 

vlerën  e mësipërme. Likuidimet janë kryer pjesore sipas urdhër shpenzimeve për 

subjektet që kanë fituar gjyqin. Bashkia Cërrik, nuk ka analizuar dhe nuk ka nxjerrë 

përgjegjësinë indirekte ndaj fajtorëve, në kundërshtim me pikën 62 dhe 102, të UMF nr. 

2 datë 06.02.2012 “Për procedurat standarde të zbatimit të buxhetit”, me udhëzimin nr. 

4, datë 27.01.2011 “Për zbatimin e buxhetit të vitit 2011” pika 6.1 ”Vendimet gjyqësore” 

ku thuhet: Institucionet analizojnë të gjitha vendimet që sjellin ndikim negativ për 

buxhetin e shtetit dhe kërkojnë nxjerrjen e përgjegjësisë,dhe duhet te ndjekin gjitha 

shkallet e gjyqësori. 

Gjatë auditimmit të kryer nga grupi i auditimit, rezulton se nuk ka gjetur zbatim të plotë 

udhëzimi nr. 1, datë 04.06.2014 “Për mënyrën e ekzekutimit të detyrimeve monetare të 

njësive të qeverisjes së përgjithshme në llogari të thesarit”, sipas pikës dy të këtij 

udhëzimi. 

Gjatë auditimit, rezultoi se Bashkia Cërrik ka mbajt data base për vendimet gjyqësore të 

formës së prerë që parashikojnë detyrime monetare, si dhe për shumat e detyrimeve. 

Në mënyrë të përmbledhur sipas të dhënave të vëna në dispozicion rezultojnë 8 subjekte 

që kanë ankimuar vendimet e nxjerra  nga Kryetari i Bashkisë për largimet nga puna për  

mosrespektim të kërkesave të të kodit të punës ( neni 143, 144-53) veprim ky që ngarkon 

me përgjegjësi ish Kryetarin e Bashkisë z. S. D.. 

       Viti 2012 

Nr Urdhër Pagesa 
  

Vendimi Urdher 

Ekzekutimi 

Detyrimi Paguar 

 
Numer Data Lloji I Shpenzimit shuma e 

paguar 

Nr date 
  

1 132 04/06/2012 

Shpenz.Ekzekutim 

Vend.Gjyqsor F. D. 630000 1951 20.05.2012 1526745 896745 

2 133 04/06/2012 Tatim 70000       826745 

8 404 13.10.2015 

Pagese 

demshperblimi  F. 

D. 826745 1951 20.05.2012   0 

3 372 14.09.2012 

Shpenz.Ekzekutim 

Vend.Gjyqsor A. N. 63000 1918 24.02.2012 128658 65658 

4 373 14.09.2012 Tatim 7000       58658 
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1 39 30.01.2013 

Shpenz.Ekzekutim 

Vend.Gjyqsor A. N. 52792 1918 24.02.2012 58658 5866 

  40 30.01.2013 Tatim 5866       0 

      Shuma 1655403         

       

 

 

Viti 2014 

Nr Urdher Pagesa     

Vendimi Urdher 

Ekzekutimi Detyrimi Paguar 

  Numer Data Lloji I Shpenzimit 

shuma e 

paguar Nr date   31.12.2014 

1 253 04.07.2014 

Pages 

Demshperblimi  A. 

H. 80000 272 01.04.2014 166250 86250 

4 362 19.09.2014 

Pages 

Demshperblimi  A. 

H. 86250 272 01.04.2014   0 

2 301 04.08.2014 

Pagese 

demshperblimi  T. 

C. 100000 619 18.06.2014 594200 494200 

3 361 17.09.2014 

Pagese 

demshperblimi  T. 

C. 40000 619 18.06.2014   454200 

5 463 26.11.2014 

Pagese 

demshperblimi  T. 

C. 50000 619 18.06.2014   404200 

1 529 24.12.2014 

Pagese 

demshperblimi  T. 

C. 404200 619 18.06.2014   0 

  

                   

Shuma     760450         

         

   Vitit 20115     

Nr Urdher Pagesa     

Vendimi Urdher 

Ekzekutimi Detyrimi Paguar 

  Numer Data Lloji I Shpenzimit 

shuma e 

paguar Nr date   Lekë 

2 92 23.03.2015 

Pagese dëmshpërblimi 

N. K. 105427 1182 05.12.2014 605427 499997 

4 164 18.05.2015 

Pagese dëmshpërblimi 

N. K. 200000 1182 05.12.2014   300000 

6 180 11.06.2015 

Pagese dëmshpërblimi 

N. K. 300000 1182 05.12.2014   0 

3 152 18.05.2015 

Pagese dëmshpërblimi 

T. K. 100000 925 22.09.2014 882160 782160 

5 179 11.06.2015 

Pagese dëmshpërblimi 

T. K. 100000 925 22.09.2014   682160 

7 297 18.08.2015 

Pagese dëmshpërblimi 

T. K. 100000 925 22.09.2014   582160 

9 446 23.10.2015 

Pagese dëmshpërblimi 

T. K. 100000 925 22.09.2014   482160 
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11 623 21.12.2015 

Pagese dëmshpërblimi 

T. K. 100000 925 22.09.2014   382160 

1 329 27.06.2016 

Pagese dëmshpërblimi 

T. K. 382160 925 22.09.2014   0 

12 666 29.12.2015 

Shpenz.per ekzekutim  

F. H. 258367 1108 20.05.2015 258367 0 

10 447 23.10.2015 

Pagese dëmshpërblimi  

M. K. 44880 2 22.01.2015     

  

                   

Shuma     2955484         

         
Krahas  çështjeve gjyqësore të mësipërme, gjatë auditimit rezulton se për zgjidhje të 

kontratës së punës, e mosrespektim të proceduarës së zgjidhjes së kontratës 

(mosrespektim afati të njoftimit etj) gjatë tremujorit të katërt të vitit 2015 dhe vitit 2016 

rezulton se janë ankimuar në 13 punonjës të cilët në shkallën e parë kanë fituar një 

shpërblim nga 15,5 deri më 22 paga secili. Nga ana e Bashkisë Cërrik është bërë apelimi 

i tyre në Gjykatën Administrative të Apelit sipas shkallëve përkatëse sikurse është trajtuar 

në faqen nr..projektraporti  e dërguar (si OSHE, D. A., I. K., Sh. F., R. T., I. L., Z. Xh., 

Sh. M., J. Rr., N. Xh., Z. T., Z. S. dhe D. D.). 

-Krijimi i komisioneve disiplinore (KD) dhe zbatimi i procedurave për fillimin e ecurisë 

masave disiplinore,ndaj nëpunësve publik. 

-Në se punonjësit e larguar apo ata që kanë filluar punë rishtazi, kanë dorëzuar dhe marrë 

detyra dhe materialet me proces verbal , siç parashikohet  në pikat 50 dhe 51 të VKM nr. 

171,datë 26.03.2014 “ Për transferimin e përhershëm dhe të përkohshëm  të nëpunësve 

civil pezullimin  dhe lirimin” 

Për largimet nga puna mbështetur në urdhrat e titullarit janë dorëzuar inventarët e pajisjet 

e zyrës me proces verbal, por si mangësi u konstatua se, nuk është dorëzuar detyra me 

shkrim për azhurnimin e dokumentacionit sipas posteve të punës nga  personat që kanë 

ndërprerë marrëdhëniet e punës. 

- Mbi hartimin, miratimin dhe zbatimin e rregullores së brendshme të funksionimit të 

administratës bashkisë dhe këshillit bashkiak dhe konfirmimi  i tyre në prefekturë. 

Në lidhje me rregulloren e Bashkisë Cërrik, theksojmë se ajo është hartuar në vitin 2012. 

Nuk është hartuar rregullore e re pas reformës administrative. Theksojmë se 

përgjithësisht Rregullorja ekzistuese është e mirë përpiluar, kua kanë gjetur mishërim 

kërkesat për funksionimin dhe administrimin bashkisë,por se; 

-Nuk gjen mishërim dhe trajtim të ndryshimeve që kanë sjellë ndodhur mbaj kryerjes së 

reformës administrative e territoriale si krijimi i  Njësive administrative territoriale në  

juridiksion të Bashkisë Cërrik, krijimi i pozicioneve të reja në strukturën organizative dhe 

analitike të vetë Bashkisë. 

 

- Mbi vlerësimin e rezultateve në punë  të nëpunësve civil në zbatim të VKM nr. 109, 

datë 26.02.2014”Për vlerësimin e rezultateve në punë të nëpunësve civil”. 

 

Nga auditimi i dokumentacionit që administrohet nga Sektori i Burimeve Njerëzore nuk 

është kryer vlerësimi i punës në fund të çdo viti ushtrimor, në kundërshtim me  kërkesat 

e VKM nr. 109, datë 26.02.2014. 
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- Njësia e burimeve njerëzore sipas të dhënave të paraqitura në lidhje me trajtimin juridik 

të marrëdhënieve të punës  të punonjësve civil dhe kodin e punës paraqet këë suttatë: 

Aktualisht janë me status të nëpunësit civil  17 nëpunës   dhe 18 të tjera janë në periudhë 

prove pra gjithsej 36 nëpunës . Aneksi Nr. bashkëlidhur. 

Nga auditimi i me pëzgjedhje të dosjeve të personelit rezultoi se: 

I. S. P/zyrës Juridike  02.2013 deri më 02.07.2015. Në dosjen personale nuk ka vlerësim 

vjetor. 

I. A. nuk ka vlerësimin vjetor që nga  data 01.02.2012(Punonjëse për mbrojtjen e 

fëmijëve. 

E. C., nuk ka vlerësim vjetor 

E. D. nuk ka vlerësim vjetor 

F. D., Kërkesa për aplikim në vendin e Drejtorit  Drejtorisë  Aplikimit të Projekteve 

BE,FZHR dhe bashkëfinancimeve, kategoria e pagës IIB, kërkesa datë 

23.03.2016(aplikim për ngritje në detyrë) Njësia e Burimeve Njerëzore pranë Bashkisë 

Cërrik, në zbatim të  ligjit nr. 1 52,/2013 “Për nëpunësin civil”i ndryshuar, neni 26 dhe 

Vendimit Nr. 242, datë 18.03.2015 të Këshillit të Ministrave “Për plotësimin e vendeve 

të lira  në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese:”, ka njoftuar z. F. D., për përzgjedhjen 

e tij  si kandidat fitues (datë 23.04.20160 ( Njësia e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore, 

S. F., F. U.dhe H. K.). Me 03.05.2016, nga F.  D. , në bazë të nenit 29 të Kreut II të 

Vendimit nr.242, datë 18.03.2015 të Këshillit të Ministrave” Për plotësimin e  vendeve 

të lira të punës  në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese”, ka bërë zgjedhjen e vendit 

të punës .. Me urdhër nr.5 5/1, datë 09.05.2016 të protokolluar me nr.1194/1 prot. është 

bërë emërimi F. F. : Drejtor e Tatim taksave. Kërkesa pa data për  aplikim, deklarata e 

personit, vetëdeklarimi( për verifikimin e gjendjes gjyqësore, informacioni për 

Currculum Vitae janë pa datë 

 Si përgjegjëse e sektorit  të  ardhura , rezulton nëpunës civil e konfirmuar me nr.prot 403, 

datë 22.042015 nga z.A. M.. Me  urdhër nr,55/1, datë 09.05.2016, dhe shkresën 

nr.1194/2, datë 09.05.2016 është emëruar  Drejtor i drejtorisë  së tatim taksave, 

menaxhimin e pronave  me qera dhe tregjeve. 

S. F. :Akti i deklarimit të Statusit  të punësimit (Nëpunës Civil i konfirmuar) me nr.408, 

datë 22.04.2015(Përgjegjëse e sektorit  të zhvillimit  dhe infrastrukturës. 

Nuk ka vlerësim vjetor të punës që nga  fillimi i punës. Me dokumente  në dosjen 

personale figuron si përgjegjës sektori  të zhvillimit dhe  infrastrukturës (Ing Mekanike). 

Libreza e punë rezulton e plotësuar nga data 01.09.1993 ku ka filluar punë në sektorin 

shërbimeve  si Ing. 

A. Xh.; Kërkesa për aplikim me vendim të ve veçantë Përgjegjëse e Burimeve Njerëzore 

e Juridike, deklarata, vetëdeklarimi i gjendjes gjyqësore janë pa datë. Përgjigja e pyetjeve 

me shkrim nuk ka emrin e konkurruesit. Me  urdhër nr,55/1, datë 09.05.2016, dhe 

shkresën nr. 1194/2, datë 09.05.2016 është emëruar P. Sektorit Burimeve Njerëzore e 

Juridike. Nuk ka stazh pune. 

Konkluzioni i grupit të auditimit është se me gjithë përpjekjet e bëra për zbatimin e Ligjit 

nr152/2013 “Për nëpunësin civil si dhe Vendimit nr. 242, datë 18.03.2015 të Këshillit të 

Ministrave “Për plotësimin e vendeve të lira  në kategorinë e ulët dhe të mesëm drejtuese 

për periudhën janar –dhjetor 2016 në pozicione pune të cilët mbulohen nga statusi për 

nëpunësin civil, rezulton se janë marrë në punë 10 punonjës, pa u zbatuar procedurat e 
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rekrutimit për pranimin dhe emërimin në shërbimin civil, në kundërshtim me nenin 20, 

22 dhe 23 të ligjit nr. 152/2013 “Për nëpunësin civil”. Në nenin 20 citohet:“Pranimi në 

shërbimin civil bazohet në parimet e shanseve të barabarta, meritës, aftësive profesionale 

e mos diskriminimit dhe kryhet nëpërmjet një procesi përzgjedhës transparent e të drejtë, 

...që përfshin një testim të shkruar, një testim me gojë...”; neni 22 “Pranimi në shërbimin 

civil në kategorinë ekzekutive bëhet nëpërmjet një konkurrimi të hapur, organizohet në 

mënyrë periodike nga njësia përgjegjëse e burimeve njerëzore, zhvillohet në dy faza: a) 

verifikimi paraprak, ...b) vlerësimi i kandidatëve” nenit 23 ”Njësia përgjegjëse bën 

emërimin e kandidatit në pozicionin e zgjedhur..., çdo emërim në pozicion. 

Referuar të dhënave të tabelës së mësipërme konstatohet se 19 nëpunës civil janë 

ekzistues dhe 17 të tjera rezultojnë se janë në periudhë prove. 

 

-Në auditimin e   kryer në lidhje me  miratimin e nivelit të pagave dhe shpërblimeve të 

punonjësve e të punonjësve të tjerë rezulton se me vendimin nr .4, datë 29.01.2016 I 

ndryshuar me vendim të këshillit bashkiak nr. 84, datë 14.04.2016  në lidhje me një 

ndryshëm në vendimin ”Për miratimin e nivelit të pagave dhe shpërblimeve të punonjësve 

e të punonjësve të tjerë, në përputhje me legjislacionin në fuqi, në nr. rendor 8, të 

formularit “Paga sipas funksioneve” është përcaktuar propozuar dhe vendosur; vendi i 

punës në pozicionin “Drejtor I Përgjithshëm K. l, kategoria I-B me pagë  pozicion 58,000 

lekë, vjetërsi pune 840 lekë (Pagat e përcaktuara janë nënshkruar nga Kryetari Bashkisë 

z. A. T. njëkohësisht dhe nga Kryetari i Këshillit Bashkisë z. J. L. Me urdhër nr. 135, datë 

25.10.2016, znj. E. C., është emëruar “Drejtor i Përgjithshëm”, duke u paguar me pagën 

Kasa II ,kategoria II-b”Drejtor Drejtorie .përkatësisht 14,000 lekë pagë grupi, pagën e 

vjetërisë dhe pagën e pozicioni prej 58,000 lekë. (Nëntor, Dhjetor, Janar 2017).  Bazuar 

në VKM nr. 165, date 2.3.2016,”Për grupimin  e Njësive të vetëqeverisjes  vendore, për 

efekt page dhe caktimin e kufijve të pagave  të funksionarëve të zgjedhur e të emëruar, të 

nëpunësve civil, e të punonjësve administrativë të njësive të vetëqeverisjes vendore “, 

pika 3”Struktura  dhe niveli i pagave për nëpunësit civil në bashkitë e tjera,  përkatësisht 

, sipas lidhjeve  nr. 2,3, 4,5,e 6, në përputhje me numrin e banorëve për çdo bashki që 

lidhen këtij vendimi  dhe janë pjesë përbërëse  e tij . Bashkia  Cërrik, me një popullsi 

47,750 banore klasifikohet në lidhjen nr. 5’ Niveli  i pagave për nëpunësit civilë në 

Bashkitë me 20,001-50,000 banorë.  Sipas klasifikimit dhe kategorizimit të  bërë në këtë 

lidhje, vendi i Drejtorit të Përgjithshëm nuk ekziston,. Vendosja e Drejtorit të 

Përgjithshëm është në kundërshtim me VKM nr. 165, datë 2.03.2016 ,  dhe ngarkohen 

me përgjegjësi Kryetarin e Bashkisë z. A. T.  si dhe Drejtoreshën e Burimeve Njerëzore 

znj. M. Xh. 

Komente dhe sqarime nga administrata e Bashkisë Cërrik): 

  

Në lidhje me observacionin nr. 1015/1, datë 31.03.2017, i nënshkruar  nga z. A. T.  nuk 

merret në konsideratë , sepse nuk mbështetet në ligj. Argumentet që ju parashtroni nuk 

ndryshojnë nga ato të paraqitura në “Shkresë përcjellëse për procesverbali nr. 7, datë 

24.02.2017, protokolluar me nr. 937, datë 06.03.2017, ku theksonin se : 

Pika 1. Është vendosur me vendim të këshillit bashkiak numri i përgjithshëm i 

punonjësve  në bazë të nenit 54 të ligjit 139/2015 “Për vetëqeverisjen vendore”. 
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Grupi i auditimit sqaron se me këtë ju konfirmoni pikërisht atë që ne e kemi cituar.Po 

kështu ju citoni se është zbatuar neni 64 i ligjit 139/2015 për përcaktimin e strukturës 

organike, për të cilën jemi dakord  por theksojmë se miratimi i strukturës organike nga 

kryetari bëhet duke u mbështetur në vedimet e Këshillit të Ministrave. Sipas 

klasifikimit dhe kategorizimit të bërë në këtë lidhje, vendi i Drejtorit të Përgjithshëm 

nuk ekziston. Vendosja e Drejtorit të Përgjithshëm është në kundërshtim me VKM nr. 

165, datë 2.03.2016. Ju i referoheni pagës së vendit të punës, duke e paguar me pagën 

e  një Drejtori.  Në audititmin e kryer, rezulton se nuk kemi të bëjmë me njësimë  dhe 

krijim të një funksioni të ri, por me miratim të një pozicioni civil, të cilit vetë VKM i 

sipërshënur e ka përjashtuar. Theksojmë se arsyetimi ynë  bazohet edhe në mugesën e 

hartimit të rregullores së re ku të të ishin përcaktuar detyrat kokrete për secilin vend 

pune. Nuk  qëndron paralelizmi që ju bëni në lidhje me krijimin e pozicioneve të reja  

Ku i referoheni pikës 15; Në këtë pikë theksohet për njësimin e  e pozicioneve për efekt 

page, me klasifikimin e  miratuar në lidhjen përkatëse të pagave. Në VKM nr. 1619, 

datë 2.7.2008 “ Për klasifikimin  e funksioneve, grupimin e njësive të qeverisjes 

vendore, për efekt page, për caktimin e kufijve të pagave të punonjësve të organeve të 

Qeverisjes Vendore” me ndryshimet”, VKM nr. 586, datë 17.7.2013, nr. 689, datë dhe 

165 datë 02.03.2016   për bashkitë me 20.001 deri më 50,000 , funksioni i Drejtorit të 

Përgjithshëm nuk ekziston dhe ligjvënsi kështu ka paraparë. 

 

 

-Procedurat e rekrutimit për pranimit dhe emërimin në shërbimin civil 

Mbështetur në evidencat e dhëna nga zyra e burimeve njerëzore, verifikuar nga ana jonë 

ky informacion me urdhrat origjinal të nxjerra nga Kryetari i Bashkisë, konstatohet se për 

të gjithë periudhën e audituar Janar - Dhjetor 2016 në pozicione pune të cilët mbulohen 

nga statusi për nëpunësin civil, rezulton se janë marrë në punë 10 punonjës, pa u zbatuar 

procedurat e rekrutimit për pranimin dhe emërimin në shërbimin civil, në kundërshtim 

me nenin 20, 22 dhe 23 të ligjit nr. 152/2013 “Për nëpunësin civil”. Në nenin 20 

citohet:“Pranimi në shërbimin civil bazohet në parimet e shanseve të barabarta, meritës, 

aftësive profesionale e mos diskriminimit dhe kryhet nëpërmjet një procesi përzgjedhës 

transparent e të drejtë, ...që përfshin një testim të shkruar, një testim me gojë...”; neni 22 

“Pranimi në shërbimin civil në kategorinë ekzekutive bëhet nëpërmjet një konkurrimi të 

hapur, organizohet në mënyrë periodike nga njësia përgjegjëse e burimeve njerëzore, 

zhvillohet në dy faza: a) verifikimi paraprak, ...b) vlerësimi i kandidatëve” nenit 23 

”Njësia përgjegjëse bën emërimin e kandidatit në pozicionin e zgjedhur..., çdo emërim 

në pozicion ekzekutiv, në kundërshtim me këtë nen, është absolutisht i pavlefshëm”. 

P/1.Punonjësit që  janë pranuar në  punë pa procedurë konkurrimi për vitin 2016 
Nr Emër Mbiemër Pozicioni punës Akti emërimit Vjetërsia 

në punë 

vite 

1 E. C. Drejtor   Përgjithshëm 135 25.10.2016 3 

2 M. Xh. DR.Drejt .Jurdike, Burimeve 

njerëzore e Informimit Publik 

135 25.10.2016 6 

3 M. C. Specialisti njësisë prokurimit 135 25.10.2016  
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4 V. H. Specialiste kontbilit sektori i 

planifikimit dhe monitorimit 

buxhetit 

164 02.12.2016 4 

5 M. S. Spec . sekt.ori  e  Planifikimit 

territorit dhe zhvillimit (ing 

Ndertimi) 

143 02.11.2016 0 

6 E. D. Spec. në sektorin e planifikimit të 

territorit  zhvillimit( Juriste 

172 21.12.2016 0 

7 Xh. H. Specialist i administrimit të 

regjistrit (GIS) 

135 25.10.2016 0 

8 A. E. Përgjegjës sektori e specialist  për 

frutikulturën 

135 25.10.2016 0 

9 A. H. Përgjegjës sektori MMT 135 25.10.2016 0 

10 P. L. Drejtori i Drejt .regjistrimit të 

pronave, banorëve dhe 

inventarizimit të pronave 

shtetërore. 

58/1 15.05.2016 17 

 

 

5. Organizimi dhe mbajtja e kontabilitetit sipas planit unik kontabël për 

institucionet (azhornimi i tij në librat përkatës, ditar, partitar, libër i madh ose 

centralizatori,ditari i veprimeve të ndryshme etj). 

     

a-Administrimi, ruajtja, dokumentimi dhe qarkullimi i vlerave materiale dhe monetare. 

Në drejtim të mbajtjes së kontabilitetit, rezulton se për periudhën objekt auditimi janë 

kryer regjistrimet e transaksioneve ekonomike në ditarët dhe llogaritë përkatëse, është 

mbajtur ditari i arkës, i magazinës, i bankës, i pagave, i veprimeve të ndryshme, si dhe 

libri i madh (centralizatori) sipas kërkesave të ligjit nr. 9228, datë 29.04.2004 “Për 

kontabilitetin e pasqyrave financiare”, ligjit nr. 10296, datë 08.07.2010 “Për menaxhimin 

financiar dhe kontrollin”. 

Bilanci kontabël për vitet 2013 – 2014 është mbyllur dhe dërguar dhe miratuar nga Dega 

e Thesarit Lushnjë,  për vitin 2014 bilanci i kontabël i Bashkisë është dorëzuar vonesë 

me datën 01.04.2015 në Degën e Thesarit Lushnjë për arsye të transferimit të ish drejtorit 

financës, dhe se zëvendësuesja ka qen me raport mjekësor .    

Nga auditimi i transaksioneve të kryera nëpërmjet bankës, konstatuam mangësi lidhur me 

dokumentacionin shoqërues të urdhër-shpenzimeve si dokumentet autorizues dhe 

vërtetues të vitit 2013 dhe 2014, plotësimin të urdhër-shpenzimeve me të dhënat e 

dokumentacioneve autorizues dhe vërtetues , ndjekja e nr. rendorë kronologjik sipas 

datave të kryerjes pagesave përkatëse për çdo transaksion të kryer si më poshtë etj. 

Me urdhër shpenzim nr.62, datë 27.02.2015 është rënduar buxheti i Bashkisë Cërrik për 

pagesën e 420,000 lekë për muajin janar-shkurt të vitit 2015, sipas urdhër administrative 

nr.15, datë 26.02.2015, bazuar në Vendimin e KB nr 188, dat 23.01.2015, konfirmuar nga 

Prefekti i Qarkut me shkesë nr 247/1, datë 05.02.2015. Nga auditimi rezulton se 

shpenzimi është trajtuar si shpërblim (honorar, duke i ndalur 10%.Në fakt duhet ndalur 

15% ose shuma prej 63,000 lekë nga 42,000 lekë që janë ndalur., diferenca më pak 

21,000 lekë .  
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Me urdhër shpenzim nr. 150, datë 14.05.2015 janë rënduar shpenzimet e buxhetit të 

Bashkisë Cërrik për vlerën 255,000 lekë me titullin “Shërbime speciale Përmbledhëse 

shpenzime për sportin. Për këtë është nxjerrë urdhër i brendshëm nr. 34, datë 13.05.2015. 

për trajtim ushqimor dhe hotel (VKB nr 188, datë 23.01.2015.)Në këtë urdhër shkruhet : 

Të paguhen shpenzimet  për trajtim ushqimor  dhe hotel, për sportistët e klubit futbollit 

“Turbina” Cërrik. Në pikën 2 cilësohet pagesa për fazën e dytë 2015 për ndeshjet:               

                                                                  Ushqim    Hotel                shuma 

Orikum Turbina, datë 25.02.2015                25,000          0                25,000   

Gramozi Turbina, datë,08.03.2015              25,000       50,000               75,000  

Këlcyrë Turbina datë,22.03.2015                25,000                 0                 25,000 

 Delvinë Turbina, datë,12.04.2015              25,000        50,000               75,000 

Tepelenë Turbina, datë,19.04.2015             25,000                 0                25,000 

 Memaliaj Turbina datë,03.05.2015             25,000                 0                 25,000 

  Totali…………………………                150,000       100,000             250,000  

Sikurse shihet rëndimi i shpenzimeve është bërë për 255,000 lekë ndërkohë që 

përmbledhëset e bordove japin 250,000 lekë më pakë 5000 lekë  shuma e mësipërme 

mbetet në përgjegjësinë  drejtorit të financës z. H. K. dhe përgjegjëses së sektorit  zj. A. 

S.  me nga 2500 lekë secili. 

Në ndeshjen K.F.Gamozi (Ersekë) Turbina e zhvilluar më datë 08.03.2015, janë pagur 25 

veta me nga 4000 lekë secili gjithsej 50,000 lekë dhe bashkë me ushqimin 75,000 lekë. 

Për shpenzimet e hoteli në shumën 50,000 lekë mungon dokumentacioni përkatës, pra 

nuk disponohet, urdhërshërbimi, fletë hoteli si dhe kasa fiskale. Pagesa është në 

kundërshtim me VKM nr 997, datë 12.10.2010 . “Për trajtimin  financiar të punonjëseve 

që dërgohen me shërbim jashtë qendrës së punës  brenda vendit: Kreu III-të, pika 3.  

Shuma e mësipërme mbetet në përgjegjësi të përfitueseve me nga 4000 lekë secili 

përkatësisht: Xh. M., K. Gj., E. M., M. F., E. Xh., B. V., O. B., E. H., D. S., E. K., J. E., 

G. K., F. K., A. B., D. B., Xh. Z., A. Ll., D. M., M. B., S. B., N. B., A. H., I. K., E. B., 

Th. P..  

Me urdhër pagesë nr.631, datë 22.12.2015. karta rimbushëse lekë 10,000 sipas 

procesverbalit për blerje me vlerën nën 10,000 lekë, likuiduar z. E. Xh., për faturën 

tatimor nr.161 datë 04.12.2015. Procesverbali i blerjes është mbajtur më datë 09.11.2015 

sipas urdhër prokurimit nr.25/1, datë 09.11.2015.  Mungon kërkesa nga përdoruesi, 

Mungon fletë hyrja. Procesverbali datë 09.11.2015 mbajtur nga komsioni i blerjeve të 

vogla z. H. K., V. M. dhe E. K.. Shuma e mësipërme mbetet në përgjegjësi të komisionit 

të blerjeve me vlerë të vogël. 

Me urdhër shpenzim nr. 103, datë 16.03.2016 për llogari të DPSHTRR (Drejtoria 

Rajonale Elbasan është likuiduar vlera prej 37,987 lekë  në zërin shpenzime për taksë 

vjetore , nga të cilat 7,109 lekë iu përkasin gjobave për tejkalim afati të kontrollit teknik 

(1000 lekë) dhe 6,109 lekë  për gjoba TVMP. Shuma e mësipërme nuk është analizuar 

dhe nuk është nxjerrë përgjegjësia  individuale Nga auditimi rezulton se me faturën 

nr,0052059, datë 04.03.2016, është paguar gjobë në vlerën 1000 lekë për tejkalim të afatit 

të kontrollit teknik vjetor të mjetit. 

-Po kështu me faturën nr. 0052058 datë 04.03.2016 , janë paguar 2,417 lekë për mjetin 

me targë AA412DJ  



 
 

50 

 

KONTROLLI I LARTË I SHTETIT  

 RAPORT PËRFUNDIMTAR “PËR AUDITIMIN E USHTRUAR NË BASHKINË CËRRIK” 

Po kështu me faturën nr. 0052057 datë 04.03.2016 , janë paguar 3,692 lekë për mjetin me 

targë AA412DJ 

Gjobat janë për mjetin i Benz E270 CDI  në pronësi të ish Komunës Gostimë të kalojë në 

adresë të B. Cërrik Targë AA412 DJ dhe nr. shasie ËDB2100161b239051, që i përket ish 

Komunës Gostimë. 

Me urdhër shpenzim nr. 104, datë 16.03.2016 për llogari të DPSHTRR, Drejtoria 

Rajonale Elbasan është likuiduar vlera prej 57,893 lekë  në zërin shpenzime për takës 

vjetore , nga të cilat 10,430 lekë iu përkasin gjobave për tejkalim afati të kontrollit vjetor 

(1000) dhe 9430 lekë për gjobë TVMP. Shuma e mësipërme nuk është analizuar dhe nuk 

është nxjerrë përgjegjësia  individuale . 

Nga auditimi rezulton se me faturën nr,0052063, datë 04.03.2016, është paguar gjobë në 

vlerën 1000 lekë për tejkalim të afatit të kontrollit teknik vjetor të mjetit për mjetin me 

targë El 967 B. prodhim i vitit 1991 me cilindrat 2498 

-Po kështu me faturën nr. 0052062 datë 04.03.2016 , janë paguar 3,653 lekë për  mjetin 

me targë El 967 B. prodhim i vitit 1991 me cilindrat 2498  për gjobë TVMP 

Po kështu me faturën nr. 0052061 datë 04.03.2016 , janë paguar 5,777 lekë për mjetin me 

targë El 967 B. prodhim i vitit 1991 me cilindrat 2498  për gjobë TVMP(ish Komuna 

Shalës germa,  a.i. ii, pika b (shpenzimet e fjetjes kundrejt dokumentit tatimor përkatës 

të paraqitur nga hotelet e të shoqëruar me faturën e printuar nga kasa elektronik 

Me urdhër shpenzim nr .181, datë 11.06.2015 nëpërmjet llogarisë 602099 janë rënduar 

shpenzimet e buxhetit të Bashkisë Cërrik për vlerën 60,000 lekë , bazuar në urdhrin e 

brendshëm  nr.7, datë 09.06.2015, ku në pikën 2 urdhërohet  Financa për zbatimin e 

urdhrit të mësipërm  për pagesën e 24 personave (sportistëve ) për trajtimin ushqimor 

dhe hotel me nga 2000 lekë secili si dhe  të paguhen biletat e transportit  për ekipin dhe 

stafin  në masën 500 lekë secili. Nga verifikimi i dokumentacionit që i bashkëlidhet  

urdhrit të shpenzimit, rezulton se mungojnë urdhër shërbimet, mungojnë fletët e hotelit, 

mungon fatura elektronike e kasës  regjistruese për hotelin, mungojnë biletat e transportit. 

Në kushte pagesa e kryer është në kundërshtim me VKM nr 997, datë 12.10.2010 “Për 

trajtimin  financiar të punonjëseve që dërgohen me shërbim jashtë qendrës së punës  

brenda vendit: Kreu III-të, pika 3. germa a.i. ii, pika b(shpenzimet e fjetjes kundrejt 

dokumentit tatimor përkatës të paraqitur nga hotele e të shoqëruar, me faturën e printuar 

nga kasa elektronike…” dhe në këto kushte shuma e mësipërme mbetet në përgjegjësi të 

z. Xh. M., K. Gj., E. M., M. F., E. Xh., B. V., O. B., E. H., D. S., E. K., J. E., G. K., F. 

K., A. B., D. B., Xh. Z., A. Ll., D. M., M. B., S. B., N. B., A. H., I. K., E. B., me nga 

2500 lekë secili 

Borderotë janë firmosur nga E. B., H. K.  

Në mënyrë të përmbledhur rezulton se buxheti i bashkisë është rënduar padrejtësisht për 

vlerën 213,539 
Nr Emërtimi Shuma në lekë Urdhër shpenzim 

Nr. Datë 

1 Tatim në burim 21,000 62 27.02.2015 

2 Karta rimbushëse 10.000 631 22.12.2015 

 Gjoba  DPSHTRR 7,109 103 16.03.2016 

3 Gjoba  DPSHTRR 10,430 104 16.03.2016 

2 Mosrakordim borderoje  5000 150 14.05.2015 

2/1 Shpenzime hoteli 100,000 150 14.05.2015 

3 Shpenzime  hoteli dhe transporti 60,000 111 1.06.2015 
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 Shuma 213,539   

 

Mbi proceduan e blerjes së dy mjeteve teknologjike dhe 88 Kazanë metalik 

Nga Bashkia Cërrik me Vendim të Këshillit Bashkiak nr. 54, datë 29.01.2016 ”Buxheti i 

Bashkisë Cërrik për vitin 2016”, në mbështetje të Ligjit nr. 139, datë 17.12.2015 “Për 

vetëqeverisjen vendore” pika 4 dhe 5, i ndryshuar, ligjin 30/2015 si dhe germën “dh” të 

nenit 32, i ndryshuar, ligjit 9936, date 26.06.2008, “Për menaxhimin e sistemit buxhetor” 

në Republikën e Shqipërisë” i ndryshuar  si dhe ligjin nr. 147/2015, datë 17.12.2015 “Për 

buxhetin e vitit 2016, në zërin e “Shpenzimeve për projekte dhe  investime” ka miratuar 

shumën 87,931,850 lekë  nga të cilat : 

- zëri a- “Kuotë pjesëmarrje për 2(dy) makina teknologjike” 1,600,000 lekë dhe 

-b- Kuotë pjesëmarrje për 300 Kazanë 2 ton”  me vlerë 600,000 lekë.  

 Vendimi nr. 54, date 29.01.2016 “Për miratimin e buxhetit të  Bashkisë Cërrik për vitin 

2016”është konfirmuar nga Prefekti i Qarkut Elbasan me shkresën nr. 217/1. datë 

10.02.2016. 

Në dokumentet e paraqitur rezulton se është hartuar një “Marrëveshje 

Bashkëpunimi”ndërmjet  tre organizatave  

1-“C. Sh.”, përfaqësuar nga Drejtori Dr. A. N., peron juridik kishtar, I krijuar me Vendim 

Gjykatë së Rrethit Gjyqësor Tiranë nr.6415, date 03.10.1995, me seli në rrugën “D. B.: 

nr.4, Tiranë (Organi qendror Blerës) 

2-“Bashkia Cërrik”, përfaqësuar nga kryetari saj z. A. T., me adresë Lagja nr.22, Cërrik. 

3- Bashkësia B. e D. së Sh. V. P.”, përfaqësuar nga Superiori Motër C. M., lindur më 

25.09.1995 në B., I., me numër karte identiteti ______, me seli në Mollas, Elbasan. 

Në nenin 1(një) të kësaj Marrëveshje “Objekti” citohet “Objekti  i kësaj marrëveshje  

është vendosja e koshave të mbeturinave dhe mirëmbajtja e tyre  në Cërrik “si pjesë e 

angazhimit  komunitar të realizuar në kuadër  të projektit “Fëmijët dhe të rinjtë në 

Shqipëri”.Marrëveshja është lidhur më datë 04.08.2016 përkatësisht me nr. 433, 2022 dhe 

nr,6. 

Në nenin 2 të Marrëveshjes së bashkëpunim 

 “Kontributi i Palëve”citohet: 

 -2.1, citohet: C. Sh. do të kontribuojë me vlerën 4,600 Euro. 

- 2.2, citohet:  Bashkia Cërrik do të kontribuojë me vlerën 15,400 Euro 

- 2.3, citohet : Bashkësia B. e D. së Sh. de V. me vlerën 2000 Euro. 

Në nenin 3, është përcaktuar kohëzgjatja e marrëveshjes për 4 muaj, nga data e 

nënshkrimit, ndërkohë që sipas datave që citohen, 04.08.2016 deri më 31.12.2017, 

rezulton 17 muaj. 

Në nenin 4 të “Marrëveshjes së bashkëpunimit”janë përcaktuar përgjegjësitë e secilës 

palë nënshkruese të sajë (Caritasi sipas pikës 3.1, Bashkia Cërrik sipas  pikës 3.2 dhe 

Bashkësia B. e D. së Sh. V. de P. sipas pikës 3.3) 

Palët nënshkruese të Marrëveshjes rezultojnë : 

 Për Caritasin Shqiptar:  Dr, A. N., Për Bashkinë Cërrik z. A. T. 

Për Komunitetin e Murgeshave “Bashkësia B. e D. së Sh. V. P.” Motër C. M. 

Sipas nenit 10  të  marrëveshjes : Marrëveshja e  Bashkëpunimit ka hyrë në fuqi më datë 

04.08.2016, pas nënshkrimit. 
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-Bazuar në Marrëveshjen e Bashkëpunimit” nr.433, datë ,2022, dhe nr. 6 ,datë 04.08.2016 

nga z. A. T. në cilësinë e  Kryetarit të  Bashkisë Cërrik, është nxjerrë Urdhri i Brendshëm 

nr. 112, date 07.09.2016, protokolluar me nr. 2240, ku në pikën 1 citohet: “Të bëhet 

pagesa e kontributit në organin qendror blerës sipas nenit 4 pika 3.1 “C. Sh.”I dhe nenin 

2, pika 2.2 të Akt-Marrëveshjes shuma prej 15,400 Euro e konvertuar në lekë ,sipas kursit 

të datës 08.09.2016 të ndara si më poshtë: 

Shuma lekë 15,400 euro x 137.56 lekë/Euro = 2,118,424 lekë 

-Për blerje Makina Teknologjike 1,518,424 lekë,art. 231, kodi 1100013 

-Për blerje Kazanë Plehrash 2 ton 600,000 lekë, art. 231 kodi 1100014 

Në pikën 2, citohet : Ngarkohet zyra e Financës për kryerjen e pagesës dhe në pikën 3, të 

urdhrit shkruhet : Ky urdhër hyn menjëherë në fuqi. 

Mbi kryerjen e pagesës së dy makinave teknologjike 

Nga auditimi i pagesës dhe dokumentacionit që i shoqëron ato, u konstatua se  Bashkia 

Cërrik, për vitin 2016, pa procedurë prokurimi  ka realizuar blerjen e dy Kamionëve për 

Transportim mbeturinash dhe 300 kazanë po për të njëjtin qëllim dhe konkretisht: 

Me urdhër shpenzim nr. 485, datë 13.09.2016, rezulton se nga Bashkia Cërrik nëpërmjet 

I. S. Bank,është xhiruar  shuma prej 1,518,424 lekë në llogarinë e C. Sh.nr. 

AL__________ për blerjen Makine ( Kuotë pjesëmarrje.)  

-Me urdhër shpenzim nr.486, datë 13.09.2016, rezulton se  nga Bashkia Cërrik 

nëpërmjet I. S.Bank,është xhiruar  shuma prej 600,000 lekë në llogarinë e C. Sh.nr. AL 

________ për objektin blerjen Kazan Plehrash( Kuotë pjesëmarrje.)  

Bashkëlidhur urdhër pagesave të mësipërme  

Pagesa për shumën e mësipërme  është bërë bazuar në urdhrin e brendshëm nr. nr,112, 

datë 07.09.2016, i nxjerrë nga Kryetari i Bashkisë z. A. T. ku citohet; 

Të behet pagesa e kontributit në organin qendror blerës sipas nenit 4 të pikës 3.1 C. Sh. 

si dhe nenit 2, pika 2.2 të Aktmarrëveshjes. shuma 15,400 Euro ose e konvertuar në lekë 

sipas kursit  të datës 08.09.2016, 15,400 x 137,56 =2,118,424 lekë 

Për blerje Makina teknologjike 1,518,524 lekë  art .231,kodi 1100013, 

Për blerje Kazanë plehrash 2 t. 600,000 lekë ,art. 231, kodi 1100014 

2- Fatura  nr.CE-3630, datë 07.10.2016 me afat skadimi deri 13.10.2016 të  A. G. A2A 

pët 300 kosha me çmim 20 euro/cp =6000 Euro dhe : 

b- Kalim pronësie  

-Kalim pronësie kamion me shasi ËJME2NN000CO95804  COPË 1 X 8000/Euro=8000 

Euro 

-Kalim pronësie kamion me shasi ËJME2NMK004227417  COPË 1 X 8000/Euro=8000 

Euro 

Totali i faturës 22,000 Euro(Njëzetedy mijë) . 

3-Vërtetim përkthimi  nr. 210, datë 24.01.2017 (Elbasan) 

Faturë nr.CE-16-3630, datë  07.10.2016 

Leje qarkullimi A0296026313 për mjetin me targë bx455.NË, dhe nr.07/B022685R me 

targa  x455NË me nr. matrikullimi  i parë 07.11.2001 

4- Deklaratë  noteriale e C. Sh.nr 624, datë 14.11.2016 

5 Vërtetim nënshkrimi  nr. 2784 datë 15.11.2016 

6- Me vendim të Këshillit Bashkiak nr.102, datë 20.06.2016 “Për miratimin e Kuotës 

Financiare për shoqatën “Autonomi vendore”, të konfirmuar  në aktin nr.1178/1, datë 
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28.06.2016 si dhe të kërkesës  së datës 25.02.2016 të shoqatës “Për autonomi vendore”, 

nga Kryetari i Bashkisë Cërrik është nxjerrë urdhri nr.159, datë 21.11.2016, i protokolluar 

me nr. 2949,  

“Për pagesën e Tarifës doganore për mjetet e Bashkisë  në shumën 248,775 lekë nga të 

ardhurat e bashkisë. Mbi këtë bazë është kryer pagesë si më poshtë; 

-Urdhër shpenzim nr.627, datë 22.11.2016  nga llogaria 602 shpenzime operative  është 

paguar Drejtorisë së Përgjithshme të Doganave  Tiranë shuma prej 248,775 lekë  

-Urdhër shpenzim nr.636, datë 01.12.2016  nga llogaria 602 “shpenzime operative  

është paguar Drejtorisë së Përgjithshme të Doganave  Tiranë shuma prej 248,775 lekë  

Bashkëlidhur urdhri nr. 42, datë 10.02.2017 për ngritjen e Komisionit i përbërë prej 5 

vetash për marrjen në dorëzim të mjeteve 

-Me urdhër nr 45, datë 21.02.2017, nga Kryetrimi Bashkisë është krijuar Komisioni për 

llogaritjen e kostos  së makinave  teknologjike dhe të katanave metalik të ardhur  për 

“Zbatimin e projektit”Menaxhimit të mbetjeve në Bashkinë Cërrik si pjesë e angazhimit 

komunitar të realizuar  në kuadër të Projektit “Fëmijët  dhe të rinjtë në Shqipëri”(A. S. 

kryetar) I. Ç. dhe I. S. anëtar). Nga ky komision është bërë llogaritja e kostos së një 

makine përkatësisht 8000 euro x 137.56 = 1.100,480 plus shpenzimet doganore 248,775 

lekë = me 1,349,255 lekë. 

Mbi këtë bazë me fletëhyrje nr.14 dhe 15 datë 22.12.2017 janë bërë hyrje  Kamionët e 

blerë.  

Mbi procedurën e blerjes së 300 kazan  me kapacitet 2 ton.  

Mbështetur në Marrëveshjen e bashkëpunimit ndërmjet tre organizmave të trajtuar më 

sipër, sipas faturës  nr. CE16-3630, datë 07.10.2016 të  A. G. a2a, bazuar në urdhrin 

nr.112, datë 7/09/2016 të Kryetarit Bashkisë Cërrik ,rezulton të jenë kryer pagesa si kuotë 

pjesëmarrje në organin qendror blerë neni 4 pika 3.1 C. Sh.  vlera prej 600,000 lekë 

(Blerje kazan plehrash) sipas urdhër shpenzimit nr.486, datë 13.09.2016.( Nga llogaritja 

e vlerës së kazanëve  sipas çmimit të faturës  rezulton vlera prej 825,360 lekë(në fakt 300 

kazan *20 euro x 137.56 = 825.360 lekë pras mbeten pa u likuiduar edhe 225,360 

lekë.(825,360-600,000).   

Nuk janë tërhequr 212 copë kazan *20 Euro =4240 Euro x 137,56 = 583,254 lekë. 

Në fakt sipas çmimit së përcaktuar në faturën e furnitorit për një kazan 20 euro, rezulton 

se për 88 kazan të tërhequr dhe bërë hyrje duhet të ishte xhiruar vlera prej 242,106 lekë 

dhe jo  600,000 lekë. Pra për kazanët metalikë janë xhiruar 357,894 lekë më shumë se 

vlera e 88 copë kazanëve të tërhequr deri tani.( 600,000-242,106 lekë). 

Gjatë auditimit rezulton se nga Bashkia Cërrik është bërë zhdoganimi i Kaznëve  për 

vlerën 549.257 lekë  për 88 koshat e tërhequr. 

Likuidime janë kryer me : 

Urdhër shpenzim nr.628, datë 23.11.2016, për vlerën 138,275 lekë cope 22 kazan 

Urdhër shpenzim nr.674, datë 13.12.2016, për vlerën 136,994 lekë cope 22 kazan 

Urdhër shpenzim nr.722, datë 21.12.2016, për vlerën 136,994 lekë cope 22 kazan 

Urdhër shpenzim nr.10, datë 16.01.2017, për vlerën 136,994 lekë cope 22 kazan 

-Me urdhër nër 44/1, datë 21.11.2016 nga Kryetar i Bashkisë Cërrik është ngritur 

Komisioni për  marrjen në dorëzim të kazanëve përbërë nga 3 pjesëtar (Q. B. kryetar, L. 

Xh. dhe V. M. anëtar. Koshat janë bërë hyrje me fletëhyrje nr.16, datë 22.02.2.2017. 
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Bashkëlidhur gjendet edhe procesverbali i datës 22.02.2017, për llogaritjen e kostos së 

një kaza  metalik.  

Nga 300 kazan të likuiduar për vlerën e mësipërme deri në momentin e mbajtjes së këtij 

proces verbali janë tërhequr dhe bërë hyrje 88 copë me çmim blerje 20 euro/kazani. Nuk 

janë tërhequr ende edhe 212 copë kazan. 

Mbi planifikimin dhe realizimin e procedurës së blerjes së dy makinave teknollogjike 

dhe të 300 koshave të plehrash, 

Udhëzimi nr.2,  datë 06.02.2012”Për procedurat standarde të zbatimit të buxhetit”,  

këshillave përkatëse të organeve të qeverisjes vendore u rekomandohet të ndjekin  

rregullat e mësipërme kur miratohet detajimi i investimeve sipas projekteve , si pjesë e 

buxhetit vendor.(  paragrafi 68). Në zbatim të paragrafit 96 të  të Kreut II.3 “ Buxheti 

Vendor”, nga bashkia është parashikuar e programuar fondi përkatës për investimin e 

mësipërm( blerje dy mjeteve teknologjike dhe të 300 kazanëve të plehrave..   

Marrja e angazhimeve  dhe kryerja e shpenzimeve publike. 

-Në blerjen e 2 (dy) makinave teknologjike,sipas regjistrit të parashikimit të prokurimeve 

publike  për periudhën Janar-Dhjetor 2016 është parashikuar fondi për 1,600,000 lekë, 

burimet e financimit   

-Për vitin 2016, nga Bashkia Cërrik është programuar edhe përdorimi i fondit prej 

600,000 lekës për blerjen e 300 Kazanëve me kapacitet 2 ton me kuota pjesëmarrje  

Për të dy këto zëra shpenzimi rezultojnë të jenë planifikuar 2,200.000 lekë; 

 Po kështu në planin e  buxhetit të vitit 2016 është programuar edhe likuidimi i 80 milion 

lekëve , detyrime të bashkisë(prapambetura). Buxheti është programuar i balancuar si për 

të ardhurat ashtu edhe për shpenzimet për shumën 321,555,147 lekë. Buxheti është 

miratuar me VKBashkiak nr.54, datë 29.01.2015 .Në blerjen e 2 (dy) makinave 

teknollogjike,  për periudhën Jarar-Dhjetor 2016 është parashikuar fondi për 1,600,000 

lekë,  pa përfshirë vlerën e zhdoganimve( koston reale të tyre) 

Në blerjen e 300 kazanëve,  për periudhën Jarar-Dhjetor 2016 është parashikuar fondi 

për,600,000 lekë, burimet e financimit  ndërkohhë që kosto reale e tyre rezulton mbi këtë 

vlerë. Gjendja e likuidimeve  të kryera dhe të procedurës së marrjes në dorëzim të dy 

mjeteve dhe 88 koshave metalik. Bërja hyrje e tyre vertetojnnë interesimin e bashkisë për 

realizimin e aktmarrëveshjkes, të miratuarnë këshillin Bashkik me vendim  nr. 54, datë 

29.014.2016 për bashkëfinancimin e mjeteve  dhe pajisjeve  ,pjesë e kësaj iniciative , në 

mbështetje të të ligjit 139/2015 “Për vetëqeverisjen  vendore” pika 4 dhe 5, të ligjit 9936, 

datë 26.06.2008 “Për menaxhimin  e sistemir buxhetor në republikën e Shqipërisë”i 

ndryshuar  si dhe ligjin  nr.147/2015 

Nga auditimi i kryer grupimi auditimit konkludon se fondi limit nuk është i argumentuar. 

Nuk rezulton të jetë bërë ndonjë preventiv paraprak, por është pranuar çmimi i faturuar.  

Për makinat nuk janë kryer veprimet ligjore për marrjen e aktit të pronësisë nëpërmjet 

regjistrimit në Drejtorinë Rajonale të Shërbimit të Transportit Rrugor dhe pajisjen me lejë 

qarkullimi 

 

-Auditimi i   pasqyrave financiare vjetore të njësisë vendore dhe dhënie e opinionit për 

to. 

Pasqyrat financiare të llogarive kryesore ( sintetike ) si “Të ardhurat” ,”Shpenzimet”, 

Shpenzimet dhe burimet e investimeve” , “Lëvizja në cash”, “Lëvizja e aktive të 
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qëndrueshme “ janë plotësuar sipas të dhënave të kontabilitetit, nga bashkia Cërrik  për 

periudhën 7/mujorit të vitit  2015.  

Për vitin 2015, me thithjen e aktivitetit të ish-komunave,  në bilancet e paraqitura për 

llogari të 7/mujorit të parë nga ish komunat u konstatuan parregullsi në mbylljen e 

bilanceve të tyre  

Sipas të dhënave ta paraqitura në bilancet e ish komunave të vëna në dispozicion nga 

Bashkia Cërrik gjendja e llogarisë 520 rakordon me gjendjen e llogarisë 485 plus 466 

Mjete në ruajtje) :. 

 Bilancet e njësive vendore të shkrira të hartuara më datë 07.07.2015, paraqiten si më 

poshtë :                                                                                                                                         
Nr. Emërtimi  520                           Kredi  në lekë  Diferenca  

 85 466 Totali 

1 Gostimë 3.403.672,69 2.651.707,69 751.965 3.403.672,69 x 

2 Mollas 3.424.944 3.424.944 x 3.424.944 x 

3 Shalës 3.928.859 3,900,359 28.500 3900.28 x 

4 Klos 2.473.325 2.473.325 x 2.473.325 x 

 Totali 13.230.801.69 12.450.336 780.465 13.230..801,69 x 

 

Llogaria 85”Rezultatet nga funksionimi”sipas përcaktimeve të bëra në Udhëzimin Nr.14 

datë 28.12.2006 “Për  përgatitjen dhe raportimin e pasqyrave financiare vjetore  për  

institucionet qendrore ,organet e pushtetit vendor dhe njësive që varen prej tyre “  me 

ndryshime , përfaqëson si teprice kreditore rezultatin nga funksionimi që rrjedh nga të 

ardhurat që institucionit i mbeten (sipas dispozitave ligjore) për t’u trashëguar në 

ushtrimet e më pasme . Në bilancet përkatëse për  ish-komunat Gostimë, Mollas,Shalës 

dhe Klos  rezulton se rezultati i ushtrimit  është   i kuadruar  gjithsej për  13,230.801,69 

lekë, që ka të bëjë me tepricën në debi të llogarisë 520 “Disponibilitete “, 5% e ngurtësuar 

për garanci punimesh te paraqitura ne  llogarinë 466 “kreditor për mjete në ruajtje”.  

Përmbledhësja e llogarisë nr. 466, “ Kreditorë për mjete në ruajtje “, nga komunat është 

paraqitur     me tepricë 780,465 lekë 

Nga Baskia Cërrik, nëpërmjet Drejtorisë së planifikimit dhe zhvillimit  është bërë 

përmbledhje e llogarive të bilanceve 7/mujore te ish \komunave dhe i janë shtuar bilancit 

të vitit 2015 . Për katër ish Komunat, gjendja e bilanceve të mbyllura paraqitet në tabelën 

e  mëposhtme: 
 

Numëri 

lloge 

EMERTIMI I LLOGARIVE TE 

AKTIVIT 

GOSTIMA MOLLAS SHALES Klos Totali 

12 Rezultate te mbartura(saldo 

debitore) 

     

A AKTIVE TE QENDRUESHME 290.399.417 414.232.285 166.309.727 80.995.455 951.936.884 

20,230 I.Te pa trupezuara 541.493 99.000 79.637 - 720.130 

202 Studime dhe kërkime 6.872.697 2.428.981 1.173.000 604.000 11.078.678 

209 Amortizimi i aktiveve 

qendrushme te pa trupezuara(-) 

-6.331.204 -2.329.981 -1.093.363 -604.000 -10.358.548 

21,23, 

24,28 

II.Akt.Qendr.te Trupezuara 289.857.924 414.133.285 166.230.090 80.995.455 951.216.754 

210 Toka,troje,Terene 1.288.496 0 
  

1.288.496 

211 Pyje,Kullota Plantacione 405.500 
   

405.500 

212 Ndertime e Konstruksione 83.245.899 52.645.101 32.318.539 15.348.690 183.558.229 

213 Rruge,rrjete,vepra ujore 231.443.381 203.091.078 135.400.675 47.806.303 617.741.437 
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214 Instalime 

teknike,makineri,paisje,vegla 

pune 

4.552.648 2.405.372 
 

218.340 7.176.360 

215 Mjete transporti 1.776.000 824.600 998.000 460.000 4.058.600 

218 Inventar ekonomik 16.356.514 6.792.142 8.718.732 3.318.476 35.185.864 

219 Amortizimi aktiv.Qendr.te 

trupezuara(-) 

-54.070.315 -23.504.968 -11.205.856 -8.075.579 -96.856.718 

231 Shpenzime proces per rritjen e 

AQT 

4.859.801 171.879.960 
 

21.919.225 198.658.986 

25 III.Aktive  Financiare - - - - - 

B AKTIVE QARKULLUESE 17.504.873 93.918.776 7.504.294 4.648.366 123.576.309 

Klasa 3 I.Gjendja e Inventarit 5.976.093 1.142.712 3.560.957 546.865 11.226.627 

31 Materiale 381.132 143.038 0 
 

524.170 

32 Objekte inventari 5.594.961 999.674 3.560.957 546.865 10.702.457 

Klasa 4 II.Kerkesa arketimi mbi Debitoret 8.125.107 89.351.120 14.478 1.628.176 99.118.881 

4.342 Te tjera operacione me 

shtetin(debitor) 

8.125.107 89.351.120 14.478 1.628.176 99.118.881 

51 III.Llogarite financiare 3.403.673 3.424.944 3.928.859 2.473.325 13.230.801 

52O Disponibilitete ne thesar 3.403.672,69 3.424.944 3.928.859 2.473.325 13.230.801 

C LLOGARI TE TJERA AKTIVE 6.803.412 - - - 6.803.412 

486 Shpenzime te periudhave te 

ardheshme 

6.803.412 
   

6.803.412 

X TOTALI   I   AKTIVIT 314.707.702 508.151.061 173.814.021 85.643.821 1.082.316.605  

Nr llog LLOGARIVE TE PASIVIT 
     

A FONDE TE VETA 296.375.510 415.374.997 169.870.684 81.542.320 963.163.511 

10 I. Fonde te veta 296.375.510 407.805.589 169.870.684 81.542.320 955.594.103 

101 Fonde baze 291.515.709,00 243.495.037 169.870.684 59.623.095 764.504.525 

11 II.Fonde te tjera te veta - 7.569.408 - - 7.569.408 

115 Caktim nga rezultati i vitit per 

investime 

 
7.569.408 

  
7.569.408 

B D E T Y R I M E 15.680.484 89.351.120 42.978 1.628.176 106.702.758 

Klasa 4 II. Detyrime  afatshkurter 15.680.484 89.351.120 42.978 1.628.176 106.702.758 

401408 Furnitore e llogari te lidhura me to 14.928.519 89.269.692 
 

1.545.575 105.743.786 

466 Kreditore per mjete ne ruajtje 751.965 
 

28.500 
 

780.465 

467 Kreditore te ndryshem 
 

81.428 14.478 82.601 178.507 

C LLOGARI TE TJERA - - - - - 

85 REZULTATI I 

USHTRIMIT(Saldo kreditore) 

2.651.707,69 3.424.944 3.900.359 2.473.325 12.450.336 

X T O T A L I   I   P A S I V I T 314.707.702 508.151.061 173.814.021 85.643.821 1.082.316.605 

81 LLOGARITE JASHTE 

BILANCIT 

- - - - - 

check Pasiv = Aktiv 314.707.702 508.151.061 173.814.021 85.643.821 1.082.316.605 

Gjendja e llogari analitike( pa inventarë fizik e kontabël) 
Nrr Ish 

Komunat  

Sipas llogarive ,në lekë 

212 213 214 215 218 230 231 

1 Gostimë 83.245.899 231.443.381 552.648 1.776.000 16.356.514 541.493 4.859.801 

2 Mollas 118.750.305 203.091.078 2.405.372 824.600 6.792.142 99.000 171.879.960 

3 Shalës 32.318.539 135.400.675 x 998.000 8.718.732 79.637  

4 Klos 15.348.690 47.806.303 218.340 460.000 3.318.476  21.919.225 

 Totali 183.558.229 617.741.437 7.176.360 4.058.600 35.185.864 720.130 198.658.986 

 

- Nxjerrja e bilancit financiar bazuar në azhurnimin e plotë të veprimeve financiare si 

dhe rakordimin e llogarive sintetike me ato analitike Bashkia Cërrik. 

Bilanci kontabël për të gjitha vitet periudhe auditimi , nga Bashkia Cërrik është  hartuar 

dhe dorëzuar ne Degën e Thesarit Cërrik brenda afatit të përcaktuar , data 28 Shkurt i vitit 

pasardhës. Nga krahasimi i tepricave të llogarive sintetike të azhurnuar në bilanc u gjetën 

të rakorduar sipas azhurnimeve të kontabilitetit. Janë plotësuar të gjitha analizat e 

llogarive dhe nga krahasimi i tyre me pozicionet e llogarive u gjetën të rakorduar.  
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Aktivet e bilanceve të vitit   - 2015. Bashkia 

 

Nr.llog. EMERTIMI I LLOGARIVE TE AKTIVIT 
SIPAS VITEVE  

2012 2013 2014 2015  
         A           AKTIVE TE QENDRUESHME 313.787.560 350.306.879 367.173.988 1.573.345.521 

20 

, 230 I.Te pa trupezuara 1.368.263 646.666 2.027.348 4.104.930 

202 Studime dhe kerkime 4.810.648 4.810.648 7.283.918 21.244.996 

209 

Amortizimi i aktiveve qendrushme te pa 

trupezuara(-) -3.442.385 -4.163.982 -5.256.570 -17.140.066 

21,23 

,24,28 II.Akt.Qendr.te Trupezuara 312.419.297 349.660.213 365.146.640 1.569.240.591 

210 Toka,troje,Terene 4.367.349 4.367.349 4.367.349 5.655.845 

211 Pyje,Kullota Plantacione 1.286.800 1.286.800 1.286.800 1.692.300 

212 Ndertime e Konstruksione 107.560.397 118.750.305 141.759.424 545.720.304 

213 Rruge,rrjete,vepra ujore 200.831.777 232.367.791 232.501.601 969.688.567 

214 Instalime teknike,makineri,paisje,vegla pune 13.157.825 13.584.325 13.705.120 21.314.334 

215 Mjete transporti 12.047.000 12.047.000 12.047.000 16.811.097 

218 Inventar ekonomik 27.759.063 30.093.799 26.925.130 61.104.864 

219 Amortizimi aktiv.Qendr.te trupezuara(- -54.590.914 -62.837.156 -67.445.784 -175.709.737 

231 Shpenzime proces per rritjen e AQT       122.963.017 

B AKTIVE QARKULLUESE 23.973.257 31.397.973 24.425.867 68.343.903 

Klasa  

3 I.Gjendja e Inventarit 7.515.402 7.386.424 6.087.101 18.572.643 

31 Materiale 183.761 432.475 345.194 1.164.120 

32 Objekte inventari 7.331.641 6.953.949 5.741.907 17.408.523 

Klasa  

4 II.Kerkesa arketimi mbi Debitoret 11.350.000 21.652.796 16.528.843 32.227.190 

4342 Te tjera operacione me shtetin(debitor) 11.350.000 21.652.796 16.528.843 32.227.190 

50,59 III.Llogarite financiare 5.107.855 2.358.753 1.809.923 17.544.070 

52O Disponibilitete ne thesar 5.107.855 2.358.753 1.809.923 17.544.069,57  

C LLOGARI TE TJERA AKTIVE 0 0 0 110.487.243 

486 Shpenzime te periudhave te ardheshme       110.487.243 

X TOTALI   I   AKTIVIT  337.760.817 381.704.852 391.599.855 1.752.176.666,57  

 Për vitin 2015, aktivet e bilancit janë rritur në total 1.360.576.811.57 lekë ,( Nga shkrirja 

e komunave 1.082.316.605 lekë dhe nga aktiviteti i bashkisë me 669,860.061 lekë ), kjo 

si pasoje e reformës administrativo-territoriale ku bashkisë Cërrik bashkohen edhe 4 ish 

komuna  (shkrirjes së 4  komunave Gostimë, Mollas, Shalës dhe Klos.). Aktivet e bilancit 

përmbledhës të hartuar nga Bashkia Cërrik  për  vitin  2015, janë të kuadruar  me  të 

dhënat e bilancit të bashkisë dhe të ish-komunat të shkrira ( Komunat Gostimë, 

Mollas,Shalës dhe Klos)). Janë të kuadruar në total sipas tepricave të llogarive, por nuk 

janë të analizuara të gjitha llogaritë e komunave.  

Auditimi i mjeteve të transportit 
Mjetet motorike të trashëguara nga ish komunat , të marra në dorëzim nga Bashkia Cërrik 

nga grupi i punës, në përputhje me kriteret e  VKM nr. 510, datë 10.06.2015. 

“Për dorëzimin e mjeteve te transportit nga ish komunat “ paraqiten në tabelën si më 

poshtë : 

Nr. 

 

Lloji Marka Targa Viti  

prodhimit 

Viti 

 blerjes 

Vjetersia 

e mjetit në 

vite 

Vlera e 

inventarit 

              
1 Makina Policis Benz 2500 El0979B 1986 2001 30 1100000 

2 Makina 

Administrates 

Benz 220 AA540EC 2001 2012 15 1660000 
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Sikurse shihet llogaria 215 “Mjete Transporti” më 31.12.2015, paraqitet me tepricë 

debitorë  në vlerën 16,811,097,përfshirë  edhe vlerën  mjeteve të transportit të  katër ish 

Komunave për vlerën 4,058,600 lekë. Referuar gjendjes së llogarisë nr. 215 “Mjete 

Transporti më 07.07.2015 ”të vetë Bashkisë Qendër Cërrik për shumën 12.047.000 lekë, 

rezulton se llogaria  “Mjetet Kryesore”më 31.12.2015 do të rezulton  për vlerën 

16,,534,600 lekë ose më pak 276,497 lekë(16,811,097-16,534,600) shumë e cila përkon 

me me kalimin në çmim të mjetit të transferuar nga Ndërmarrja e Rrugëve Rurale në 

varësi të Këshillit Qarkut Elbasan. Bazuar në dokumentacioni bashkëlidhur rezulton se 

në vlerën fillestare padrejtësisht është shtuar vlera prej 276,497 lekë e cila ka të bëjë me 

artikullin pjesë këmbimi. Sa sipër vlera prej 276,497 të  zbritet nga teprica debitore e 

llogarisë 2015, duke bërë sistemimin përkatës pasi të keni  rakorduar me ish Nd/jen e 

Rrugëve  të Këshillit të Qarkut dhe bilancin e dërguar në, Degën e Thesarit Elbasan.  

3 M.Plerave Volvo EL3489C 1994 2009 22 3492000 

4 Kamjon 3.5 ton Benc 814 EL2971B 1989 2002 27 1572000 

5 Autobus Neoplan Neoplan EL4348C 1990 2010 26 2988000 

6 Auto Vinc Fiat Dukat   1985 2009 31 1235000 

7 Makina ish.K.Gostim Benc 270E         1776000 

8 Makina ishe K.Klose Landover         460000 

9 Makina ishe K.Shales  Benc 2000         998000 

10 Ambulanca  Mollas  x         824600 

11 Makina rug.Rurale Benc 

2400D 

        705497 

  SHUMA           16,811,097 

   
 

Nr.llog. 
EMERTIMI I  

LLOGARIVE TE PASIVIT 

2012 2013 2014 2015 

        

A FONDE TE VETA  321.302.962 357.693.303 373.458.773 1.592.115.848 

10 I. Fonde te veta 319.526.553 357.693.303 373.261.089 1.578.159.593 

101 Fonde baze 319.526.553 357.693.303 373.261.089 1.468.955.147 

105 Grante te brendshme kapitale       109.204.446 

11 II.Fonde te tjera te veta 1.776.409 0 0 13.758.571 

115 

Caktim nga rezultati i vitit per 

investime 1.660.000     13.758.571 

116 

Te ardhura nga shitja e 

Ak.Qendrushme 116.409       

12 III.Rezultati i mbartur     197.684 197.684 

B D E T Y R I M E  15.010.556 22.556.553 16.819.268 146.738.483 

Klasa 4 II.Detyrime afatshkurter 15.010.556 22.556.553 16.819.268 146.738.483 

401-408 Furnitore e llogari te lidhura me to 5.053.319 16.962.847 12.155.606 134.017.007 

42 Personeli e llogari te lidhura me to 2.485.530 3.036.266 3.860.698 7.194.669 

431 

Detyrime ndaj Shtetit per  tatim-

taksa 844.094 346.412 57.985 258.708 

435 Sigurime shoqerore 2.606.627 1.174.236 408.282 1.117.408 

436 Sigurime shendetsore 360.430 133.035 46.272 126.641 

466 Kreditore per mjete ne ruajtje 3.660.556 903.757 290.425 4.024.050 
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  Dukeqense bilanci vjetor ppër vitin 2016, ende nuk është mbyllur  dhe nuk është 

aprovuar nga Dega eThesarit  Elbasan.kontrolli u mjaftua me analizën e bilancit të vitit 

2015, me analizën e detyrimeve të prapambetura deri më 31.12.2016. theskojmëse 

llogaria 468,: Debitorë të ndryshëm”më 31.12.2016 paraqitet me një tepricë në 

vlrën9.846,175 lekë e analizuar.Problematik paraqiten Q. B., I. H., F. K., M. L., R. T., L. 

K., L. L., E. Z., M. M., N. B., A. H., B. U., taksat vendore e 

Detyrimet  afat shkurtër më 31.12.2016, rezultojnë për 114,416,376 lekë nga të cilat  

llogaria 401+409 për vlerën 91,732,654 lekë,llogaria 42e llogari të lidhura me të për 

vlerën 7,970,206 lekë, llogaria 431 “Detyrime ndaj shtetit për tatim taksa  në vlerën 

369,002 lekë, detyrime ndaj sigurimeve shoqërore 2,535,224 lekë. Detyrime ndaj 

sigurimit kujdesit shënetësor në vlerën 326,588 lekë. Teprica e llogarisë 466 “Kreditorë 

për mjete në ruajtje“më 31.12.2016rezulton në vlerën 11,661,702 lekë. 

 Veprimet me magazinën. 

Nga auditimi, u konstatua se veprimet e hyrje dhe daljeve nga magazina, janë kryer nga 

peroni i ngarkuar me detyrën e magazinierit.      

   Daljet nga magazina, kanë bashkëngjitur autorizimin me shkrim të, me detyrë 

titullar i institucionit për urdhërimin e kryerjes së daljeve të vlerave materiale nga 

magazina, në zbatim me kërkesat e UMF nr. 30, datë 27.12.2011 “Për menaxhimin e 

aktiveve në njësitë e sektorit publik”, kap. III, pika 38. Në magazinën e institucionit ishin 

mbajtur kartela magazine për evidentimin e hyrjes dhe daljes së materialeve sipas llojeve, 

po kështu ishin mbajtur kartela personale për inventarin e imët, apo mjetet kryesore në 

përdorim të punonjësve, me qëllim që të përgjegjësohen ata. Si mangësi u konstatua se 

mallrat që janë blerë dhe bërë hyrje jo gjithmonë  janë marrë në dorëzim me aktmarrje në 

dorëzim nga një komision i posaçëm. Detyrimet e pasqyruar në bilancet e periudhave të 

mbyllura janë të mbështetur  me analiza si për detyrimet për furnitorë me fatura të pa 

likuiduara për mallra, paga, sigurime e tatime. Nga verifikimi i pozicioneve financiare 

për llogaritë e pasqyruar në tabelën e mësipërme si  në çelje dhe në mbyllje të periudhave 

ushtrimore nuk u konstatuan kontabilizime të gabuara  dhe analizat përputhen me tepricat 

e llogarive sipas bilanceve. Detyrimet e pa likuiduara brenda viteve ushtrimore kanë 

pësuar rritje  dhe në fund të vitit 2015, krahasuar me vitin 2012,detyrimet afat shkurtër 

kanë ardhur në rritje. Ndikim në këtë rritje ka pasur shkrirja me ish komunat ,trashëgimi 

dhe përfshirja në bilanc i detyrimeve të tyre si dhe moslikujdimi ne kohe prej tyre  , nga  

mosrealizimi i të ardhuarve  dhe mungesa e fondeve nga buxheti . Grupi punës i ngritur , 

mbështetur në kërkesat e VKM nr.510, datë 10.06.2015 me urdhrin  nr...,datë 28.07.2015 

në lidhje ka analizuar situatën e detyrimeve të trashëguara nga ish komunat  dhe likuidimi 

i tyre deri me 31.12.2016 . Nga auditimi që iu bë detyrimeve të pa likuiduara na afat, për 

periudhën 2012-31.12.2016 rezulton se gjendja e tyre ka ardhur në përkeqësim, dhe 

Bashkia Cerrik paraqitet në vështirësi financiare dhe më pagësi paguese për mungesë 

fondesh në vlerën 91,732,654 lekë dke përfshirë edhe 7,022,76 lekë të krijuara në vitin 

2016. Me ndikim të madh paraqitem investimet që  ishin planifikuar të pëprballoheshin 

me fondet e FZHR-së. Për shlyerjen e detyrimeve të prapambetura Ministria e Finanacave 

C LLOGARI TE TJERA 0 0 0 0 

85 

REZULTATI I USHTRIMIT 

(Saldo kreditore) 1.447.299 1.454.996 1.321.814 13.322.336 

X T O T A L I   I   P A S I V I T  337.760.817 381.704.852 391.599.855 1.752.176.666,57  
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, nëpërmjet Drejtorisë Përgjithshme të Buxhetit dhe Drejtorisë së Finanacave Vendore, 

me shkresën nr.1728, datë 15/12/2016 e protokollura në Bashki me nr.3272,prot, datë 

19.12.2016, tërheq vëmendjen  për parashikimin  e fondeve për shlyerjen e detyrimeve, 

sipas planit të veprimit të dërgusr nga Ministria e Finanacave. Bazuar në formularin nr.5, 

plani i shyerjes së detyrimeve  rezulton të jetë planifikuar më 15, tetor 2016 konfirmuar 

më 15/12/2016 (vijon”) 
 

Nr. Emërtimi Totali 2016 2017 2018 

 Investime 46,801,504 14,258,046 12.546,458 20,000,000 

 Inv.Nga FZHR 66,035,186 19,486,118 24,309,641 22,23,427 

 Mallra e 

shërbime 

6,097,333 6,097,333 x x 

 Totali 118,934,023 39,841,497 36,853,099 42,239,427 

 

Më 31.12.2016 është rihartuar grafikumi mëposhtëm , mbështetur në gjendjen faktike   të tyre: 

 
Nr. Emërtimi Totali 2017 2018 2019 

 Investime 34,743,946 9325,673 9792020 15,626,253 

 Inv.Nga FZHR 46,549,068 1,494,775 22,,814,866 22,239,427 

 Mallra e 

shërbime 

10,439,640 10,439,640 x x 

 Totali 91,732,654 21,260,088 32,068,886 37,865,680 

 

Pavarësisht nga grafiku i shlyerjes së detyrimeve, në auditimin e kryer rezulton se, për 

vitin 2016 nuk është respektuar. Detyrimet sikurse shihet në të dhënat e tabelës më 

31.12.206, kanë mbetur po 91,732,654 lekë .Nga  auditimi që iu bë detyrimeve të pa 

likuiduara (të prapambetura), në zbatim të  VKM nr. 50, datë 05.02.2014 “Për miratimin 

e strategjisë  për parandalimin  dhe shlyerjen  e detyrimeve të prapambetura e të planit të 

veprimit”nga Bashkia Cërrik kërkohet programimi i  çdo fature me shumën përkatëse 

duke filluar nga ato me kohë të krijuara para vitit 2013 e  që janë me dokumentacionin 

përkatës dhe duke vazhduar  sipas fondeve që lejojnë mundësimin e shlyerjes .Deri më 

31.12.2013, në këtë bashki rezultojnë 11,136,908 lekë të pa likuiduar 

- Inventarizimi i pronës shtetërore ,nxjerrja e rezultateve  të inventarizimit dhe 

sistemimi i diferencave.  

Për periudhën e audituar në vitet respektive në mbështetje të dispozitave ligjore janë 

ngriur komisionet e inventarizimit dhe nga krahasimi i gjendjeve kontabël me atë fizike 

nuk  kanë rezultuar   diferenca. 

U verifikuan të dhënat e inventarëve fizik dhe rezultoi se është bërë përmbledhja e 

inventarëve sipas llogarive dhe përgjegjësve material. 

Per vitin 2012 

Eshte ngritur komisioni i iventarizimit me urdherin Nr.65, datë 3.12.2013 “Per ngritjen  

e komisionit  të inventarizimit të elementëve të pasurisë  së Bashkise Cerrik ne perputhje 

me Ligjin Nr.10296 Date 10.07.2010 “Per menaxhimin financiar dhe kontrollin “ si dhe 

ne Udhezimin Nr.30 Date 27.12.2011”Per menaxhimin e aktiveve ne Njesite e Sektorit 

Publik . 

Ne kete urdher jane percaktuar qarte objektet e iventarizimit . Janë krijuar dy grupe punë 

në përbërje të  komisionit të invnetrizimit . Bazuar në urdhrin e incvnetarizimit të nxjerrrë 

nga  Kryetari i Bashkisë z. S. D. është përcaktuar afati i zhvillimit të procedurës së 
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inventarizimit fizik  si dhe afati i përfundimit  të iventarizimit deri më 20.12.2012.Për 

vitin 2012 nga ana e komisioneve nuk kan rezultuar  diferenca midis iventarit kontabel 

dhe atij fizik. Në dokumnetacionin e paraqitur për vitin 2012, jsnë konstatuar materiale 

që kanë humbur funksionin e tyre  dhe kanë mbushur afatet e përdorimit ; Komisioni i 

invengarizizmit bazuar në paragrafet 102 ddhe 103 të udhëzimit të Këshillit të Ministrave 

nr.30, datë 27,12.2011, ka hartuar listat përkatëse të identifikimit të aktiveve dhe ka bërë 

propozimet përkatëse për nxjerrje jashëpërdorimi. 

 
Nr Institucionet Llogaria 

214 

Lloogaria 218 Llogaria 327 Shuma 

1 Administrata X 15,600 2,900 18,500 

2 Kinema X 1,006,000 67,840 1,073,840 

3 Shërbime publike X X 18,910 18,910 

4 Konvikti X x 25,900 25,900 

 Totali x 1,021,600 115,550 1,137,150 

-Referuar të dhënave rë mësipërme nga Komisioni iinvnetarizimit është bërë 

projektvendimi përkatës i cili është miratuar nga Kryetari Bashkisë dhe mbi kërtë bazë 

është paraqitur në Këshillin bashkiak i cili me Vendim nr. 103, datë 22.04.2013 ka 

vendoruar nxjerrjen jashtëpërdorimi të materialeve të ppropozuara. Vendimi i Këshillit 

bashkiak është konfirmuar nga insirucionimi Prefektit Qarkut  me shkrkesën nr 1425/1, 

datë 30.04.2015; Mbështetur në VKB  si më sipër nëpërmjet komisionit të asgjesimi  i 

përbërë me 5 veta është   realizuar asgjesimi i tyre, 

Për vitin 2013 

Është ngritur komisioni i iventarizimit me urdhërin nr.60/ datë 13.11.2013 “Për krijimin 

e komisionit të përgjithshëm të aktiveve në pronësi të Bashkisë Cërrik në përputhje me 

Ligjin Nr.10296 , datë 10.07.2010 “Për menaxhimin financiar dhe kontrollin “ si dhe në 

Udhezimin Nr.30 datë 27.12.2011”Për menaxhimin e aktiveve në Njësitë e Sektorit 

Publik “ 

Në këte urdhër janë përcaktuar qartë objektet e iventarizimit , komisionet dhe afatet e 

iventarizimit. 

Për vitin 2013 nga ana e komisioneve nuk kan rezultuar  diferenca midis iventarit 

kontabel dhe atij fizik. 

Në këtë urdhër jane përcaktuar qartë objektet e iventarizimit . Janë krijuar dy grupe pune 

në përbërje të  komisionit të inveterizimit. Bazuar në urdhrin e invnetarizimit të nxjerrrë 

nga  Kryetari i Bashkisë z. S. D. është përcaktuar afati i zhvillimit të proceduurës së 

inventarizimit fizik  si dhe afati i përfundimit  të iventarizimit deri më 20.12.2013. Për 

vitin 2013 nga ana e komisioneve nuk kan rezultuar  diferenca midis iventarit kontabel 

dhe atij fizik. Në dokumnetacionin e paraqitur për vitin 2013, janë konstatuar materiale 

që kanë humbur funksionin e tyre  dhe kanë mbushur afatet e përdorimit. Komisioni i 

inventarizimit bazuar në paragrafet 102 dhe 103 të udhëzimit të Këshillit të Ministrave 

nr.30, datë 27,12.2011, ka hartuar listat përkatëse të identifikimit të aktiveve dhe ka bërë 

propozimet përkatëse për nxjerrje jashëpërdorimi dhe konkretisht: 
 

Nr 

Institucionet Llogaria 214 Lloogaria 218 Llogaria 327 Totali 

1 Administrata X 322,380 527,979 850,359 

2 Kinema X X X x 

3 Shërbime publike X 75,298 57,000 132,298 
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.4 Konvikti X 140,400 300,,042 440442 

5 Shkollat  386,400 113,352 499,752 

 Totali x 924,928 998,373 1,923,301 

-Referuar të dhënave të mësipërme nga Komisioni inventarizimit është bërë 

projektvendimi përkatës i cili është miratuar nga Kryetari Bashkisë dhe mbi kërtë bazë 

është paraqitur në Këshillin bashkiak i cili me Vendim nr. 147, datë 21.03.2013 të 

miratuar nga institucionimi Prefektit me shkresën nr 1319/1 datë 02.04.2014.. Mbështetur 

në VKB  si më sipër nëpërmjet komisionit të vlerësimii  i përbërë me 5 veta është   

realizuar vlerësim i i materialeve protokolluar me shkrfesën nr 298, datë 26.03.2014. 

Konfirmuar nga  z. B. O. në mungesë të kryetarit të Këshillit bashkiak z, A. Xh. Mbi këtë 

bazë me urdhër të brëndshëm nr,19 datë 08.04.2014 të ish-Kryetarit të Bashkisë, është 

krijuar komisioni i asgjesimit  i përbërë prej 5 vetash  përkatësisht A. M. Kryetar, Sh. F., 

I. S., S. M., E. K., është bërë asgjesimi i përkatës  

Gjendja kontabile e aktiveve materiale  me 31.12.2013 eshte e barabarte me gjendjen 

fizike . 

Për vitin 2014  

Është krijuar komisioni i iventarizimit të përgjithshëm të pasurisë së Bashkisë me 

Urdherin Nr.65 datë 13.11.2014  në përputhje me Ligjin Nr.10296 Date 10.07.2010 “Për 

menaxhimin financiar dhe kontrollin “ si dhe në Udhëzimin Nr.30 datë 27.12.2011”Për 

menaxhimin e aktiveve në Njësitë e Sektorit Publik “ 

Në këtë urdhër janë përcaktuar qartë objektet e iventarizimit, komisionet dhe afatet e 

iventarizimit. 

Nga ana e komisioneve të iventarizimit, janë evidentuar sipas proces-verbaleve të 

hartuara materiale të cilat e kanë humbur vlerën e tyre të përdorimit, për këte arsye nga 

ana e komisioneve janë  hartuar proces-verbalet përkatese ku janë listuar materialet e 

konstatuara për jashtë përdorimit për cdo institucion , në sasi vlerë dhe cmim si dhe arsyet 

pse komisioni sygjeron që këto materiale duhet të dalin jashtëpërdorimit . 

Pas dorezimit nga ana e komisionit të iventarizimit të proces-verbaleve për materialet e 

konstatuara për jashtëpërdorimit, Bashkia Cerrik me Urdhërin Nr.7 datë 22.01.2015,të 

kryetarit bashkisë, ka kijuar komisionin për verifikimin dhe vlerësimin e materialeve të 

evidentuara per t’u nxjerrë jashtëpërdorimit  

Nga ana e këtij komisioni të përbërë prej 5 veta, është hartuar nje proces-verbal 

përrmbledhës më datë 10.02.2015 ,nga ku është dalë në përfundimin që materialet e 

evidentuara nga komisionet e iventarizimit , duhet të nxirren jashtëperdorimit ,pasi e kanë 

humbur vlerën e tyre të përdorimit . 

Mbështetur mbi proces-verbalet e komisioneve të iventarizimit dhe proces-verbalin 

përmbledhës të komisionit të verifikimit , nga ana e Sektorit të financës  është hartuar 

relacioni përkatës dhe ka përgatitur projekt-vendimin për miratimin në Këshillin e 

Bashkisë për nxjerrjen jashtë përdorimit të iventareve të Bashkisë . 

Me vendimin Nr.200, datë 07.04.2015 të Këshillit të Bashkisë , i konfirmuar nga 

institucioni i Prefektit Qarkut Elbasan me shkresën nr.1381, datë 20.04.2015, është bërë 

miratimi për nxjerrjen jashtë përdorimit të iventareve të Bashkisë sipas tabelës me posht : 

 Asete e nxjerra jashtë përdorimi. 

 
Nr Institucionet Llogaria 214 Lloogaria 218 Llogaria 327 Totali 

1. Administrata X 233,535 303,090 536,625 
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2. Kinema X X X  

3. Shërbime publike X 45,000 274,984 319,984 

4. Konvikti X 17900 64,542 82442 

5 Shkollat X 3,108,614 853,528 3,962,142 

 Totali X 3,405,049 1,496,144 4,901,193 
 

Mbështetur në ligjin 8652, datë 31.07.200 “Për organizimin dhe funksionimin e 

qeverisjes vendore”të ;ogjit nr.10296, datë 08.07.2010, Për Menaxhimin Financiar dhe 

Kontrollin “. Bazuar në paraagrafin 100 të udhëzimit nr.30, datë nr, 30, datë 

27.12.2011”të Ministrit të Financave “Për menaxhimin e Aktiveve në Njësitë e Sektorit 

Publik” nga Kryetarimi Bashkisë Cerik është nxjerrë urdhëri i brendhsëm nr,25, daatë 

23.04.2015për ngritjen e Komisionit tëAsgjesimit të materialeve të nxjerra 

jashtëpërdorimit sioas vendimit të Këshillit basshkiak nr,200, datë 07.04.2015 të 

konfirmuar nga Prefekti i Qarkut z. A. K. (komisioni i asgjesimit  i përbërë prej 5(pesë) 

veta përktësisht I. S.( Kryetar) dhe Sh. F., K. M., E. F. dhe E. K. anëtar,  kanë mbajtur 

procesverbalin  mbi asgjesimin e materialeve objekt inventarit, më datë 23.04.20115 

-Në procesverbalin e mbajtur nga komisioni i asgjësimit i përbërë si më sipër citohet :“ 

Mbasi konstatojë e këto materiale nuk kishin vlerë as si mbeturinë( skrap) bëri asgjësimin 

e tyre duke ndryshuar  pamjen fillestare dhe eliminimin e tyre duke i groposur në fushën 

e plehrave të Cerrikut”. Nga auditimi i artikujve  të pretenduar se nuk vlejnë as si 

mbeturinë e as si skrap  konstaton se artikujt e poshtëshënuar janë artikuj druri apo hekuri 

hidhe në përputhje me paragrafin nr,104 pika c , është bërë vlerësimi i tyre por, nuk kanë 

gjetur zbatim kërkesat e Kreut IV “Sistemi i kontrollit periodik : kapitulli “Dhënia në 

përdorim/ tjetërsimi i artikujve të panevojshëm dhe/ose nxjerrja jashtë përdorimit të 

aktiveve”, paragrafi 109 ku citohet: “”Aktivet që pas vlerësimit nxirren jashtë përdorimit, 

kur mund të përdoren si vjetërsira/mbeturina/materiale të riciklueshme, hiqen nga 

regjistri i aktiveve në përdorim , bëhet hyrje në magazinë  dhe u shiten ndërmarrjeve që i 

grumbullojnë.” Veprim i cili nuk është kryer nga Komisioni për vlerësimin nxjerrjeve 

jashtë përdorimi ,i përbërë nga I. S.( Kryetar) dhe Sh. F., K. M., E. F. dhe E. K. anëtar, 

sipas procesverbalit  mbi asgjesimin e materialeve objekt inventarit, më datë 23.04.2015. 

Mos kryerja e një veprimi të tillë përbën shkelje të pararafit ,104 pika c , dhe 109 të 

Udhëzimimit të Ministrisë Financave nr,30, datë 27.12.2011”Për menaxhimin e aktiveve 

në Njësitë e sektorit publik”. Në auditimin e kryer rezulton se mosveprim i nëpunësit 

autorizues ngarkon me përgjegjëi Kryetarin e Bashkisë z. S. D.për periudhën nga 01.12. 

2012 deri në  07.07. 2015 dhe për periudhën 6/mujori i dytë i vitit 2015 e në vazhdimës 

z, A. T. në cilësinë e nëpunësit autorizues dhe z. H. K. në cilësinë e nëpunësit zbatues 

përbën shkelje të disiplinës financiar e parashikuar në paragrafin 112,114 të Kreuut IV 

,kapituli “Përgjegjësia për nxjerrjen nga përdorimi ose tjetërsimin e aktiveve të 

panovojshne”. Gjatë auditimit rezutojnë  këto artikuj që detyrimisht duheshin vlerësuar 

si mbeturina , e të përdoreshin për dru zjarri në shkollla( materaili drusorë spo skrap 

materialet hekurishte dollap hekuri apo makinë korrëse bari dhe konkretrisht: 
 

Nr 

Artikulli Llogaria copë Vlerë  

1 Dollap Hekuri 218 1 16,000 Nr.5, Administrata 

2 Makinë Korrse bari 218 1 45,000 Nr.1, Shërbimet 

3 Karrike druri 218 10 15,576 Nr. 2 shkollat 

4 Karrike druri 218 40 96,000 Nr.3.shkollat 

5 Tavolinë  nxënësi 218 4 24,000 Nr.6, shkollat 
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6 Tavolinë 218 5 20,000 Nr7, shkollat 

7 Tavolinë nxënësi 218 2 9,000 Nr.8, shkollat 

8 Tavolinë  mësuesi 218 17 79,900 Nr.9, shkollat 

9 Karrike 218 195 331,500 Nr.10, shkollar 

10 Tavolinë kompjuteri 218 2 18,624 Nr. 11, shkollat 

11 Tavolina e karrike 218 30 159,240 Nr.12, shkollat 

12 Tavolinë mësuesi 218 4 32,160 Nr.36, shkollat 

13 Karrike mësuesi druri 218 2 4,560 Nr.37, shkollat 

14 Tavolinë  mësuesi 218 12 100,800 Nr.38 shkollat 

15 Tavolinë per sallë 218 1 18,000 Nr. 39 shkollat 

16 Tavolinë 218 110 596,640 Nr. 47 Shkollat 

17 Shuma.   1,567,000  

Vlera fillestare e materiale që pretendohet se janë groposur (hekurisht) rezulton 61.000 

lekë.,  

-Po kështu materiali drusor, me vlerën në invnetar rezulton për 1,506,000 dhe Komision 

ka bere asgjesimin e ketyre materialeve si dhe ka hartuar proces-verbalin perkates per 

asgjesimin e ketyre materialeve .Gjithashtu nga ana e sektorit te finances jane bere dalje 

me 31.12.2014 te gjitha materialet e asgjesuara , duke mbyllur ne kete menyre procesin 

e nxjerrjes jashte perdorimit te materialeve. 

Për vitin 2015  

Është krijuar komisioni i iventarizimit të përgjithshëm të pasurisë së Bashkisë me 

Urdherin Nr.98 datë 10411.2015  në përputhje me Ligjin Nr.10296 Date 10.07.2010 “Për 

menaxhimin financiar dhe kontrollin “ si dhe në Udhëzimin Nr.30 datëe 27.12.2011”Për 

menaxhimin e aktiveve në Njësitë e Sektorit Publik “ 

Në këtë urdhër janë përcaktuar qartë objektet e iventarizimit, komisionet dhe afatet e 

iventarizimit. 

Respektimi i dispozitave ligjore  për nxjerrjen jashtë përdorimit të vlerave 

materiale ,kryerja e veprimeve kontabile për shkarkimin nga magazina 
Nga ana e komisioneve të iventarizimit, janë evidentuar sipas proces-verbaleve të 

hartuara materiale të cilat e kanë humbur vlerën e tyre të përdorimit, për këte arsye nga 

ana e komisioneve janë  hartuar proces-verbalet përkatese ku janë listuar materialet e 

konstatuara për jashtë përdorimit për cdo institucion , në sasi vlerë dhe cmim si dhe arsyet 

pse komisioni sygjeron që këto materiale duhet të dalin jashtëpërdorimit . 

Pas dorezimit nga ana e komisionit të iventarizimit të proces-verbaleve për materialet e 

konstatuara për jashtëpërdorimit, Bashkia Cerrik me Urdhërin Nr.2/1 datë 22.01.2015,të 

kryetarit bashkisë, ka kijuar komisionin për verifikimin dhe vlerësimin e materialeve të 

evidentuara per t’u nxjerrë jashtëpërdorimit  

Nga ana e këtij komisioni të përbërë prej 7 veta, është hartuar nje proces-verbal 

përrmbledhës më datë 25/01/2016, sipas përcakktimeve  të paragrafëve 107,108,109  të 

udhëzimit nr.30, datë 27.12.2011 “Për menaxhimin e aktiveve në njësitë e sektorit 

publike,”komisioni pasi ka bërë verifikimin dhe vlerësimin e gjendjes së këtyre 

materialeve të  propozuara për nxjerrje jashtëpërodirmi, mbasi  kanë humbur funksionin 

dhe kanë mbushur afatet e normuara të përdorimit  duke dalë në përfundimin që materialet 

e evidentuara nga komisionet e iventarizimit , duhet të nxirren jashtëperdorimit , sipas  

vlerësimit të këtij komisioni, 

Mbështetur mbi proces-verbalet e komisioneve të iventarizimit dhe proces-verbalin 

përmbledhës të komisionit të verifikimit, nga ana e Sektorit të financës  është hartuar 
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relacioni përkatës dhe ka përgatitur projekt-vendimin për miratimin në Këshillin e 

Bashkisë për nxjerrjen jashtë përdorimit të iventareve të Bashkisë . Me vendimin Nr.80, 

datë 14.04.2016 të Këshillit të Bashkisë , i konfirmuar nga institucioni i Prefektit Qarkrut 

Elbasan me shkresën nr.728, datë 20.04.2016, është bërë miratimi për nxjerrjen jashtë 

përdorimit të iventarëve të Bashkisë  dhe të njësive Adminstrative sipas tabelës me posht :  Asete e 

nxjerra jashtë përdorimi. 

 
Nr Institucionet Llogaria 214 Lloogaria 

218 

Llogaria 327 Totali 

1. Administrata x 36,000 126,850 162,850 

2. Kinema x X X  

3. Shërbime publike x 52,015 303,35 52,015 

4. Konvikti x X 261,178 261178 

5 Shkollat(arsimi) x 1,144,874 151,608 1,296,482 

 Shuma  I, X 1,232,889 539,636 1,772,525 

1 Gostima X x 371,045 371,045 

2 Klosi X X 47,780 47,780 

3 Mollas X X 59,969 59,969 

4 Shalës X X 53,238 53,238 

 Shuma 2.Njësitë admin. x X 532,032 532,032 

 TotaliBashkia x 1,232,889 1,071,667    2,304,557 

 

Mbështetur në ligjin 8652, datë 31.07.200 “Për organizimin dhe funksionimin e 

qeverisjes vendore”të ;ogjit nr.10296, datë 08.07.2010, Për Menaxhimin Financiar dhe 

Kontrollin “. Bazuar në paraagrafin 100 të udhëzimit nr, 30, datë 27.12.2011”të Ministrit 

të Finanaxave “Për menaxhimin e Aktiveve në Njësitë e Sektorit Publik” nga Kryetarii 

Bashkisë Cerik është nxjerrë urdhëri i brenshëm nr,57/1, datë 09.05.2016 z. A. T.  ështrë 

ngritur Komisioni të Asgjesimit të materialeve të nxjerra jashtëpërdorimit sipas vendimit 

të Këshillit bashkiak nr,80, datë 14.04.2016 i nënshkeruar nga Kryetari  i Këshillit 

bashkiak z. J. L.,  konfirmuar nga Prefekti i Qarkut z. A. K. 

Komisioni i asgjësimit   përbëhet 6 anëtar përkatësisht S. Ll. Kryetare, I. Xh., A. C., A. 

M., S. M. dhe E. K. 

Pavarësisht nga kjo  gjatë auditimit u vërejtën mangësi  në drejtim të : 

-Në procesverbalin e mbajtur nga komisioni i asgjësimit i përbërë si më sipër citojmë :“ 

Mbasi ka  konstauar se materialet e propozuara për jashtëpërdorimi  nuk kanë vlerë as si 

mbeturinë( skrap) ka bëri asgjësimin e tyre duke ndryshuar  pamjen fillestare dhe 

eliminimin e tyre duke i groposur në fushën e plehrave të Cërrikut”. Nga auditimi i 

artikujve  të pretenduar se nuk vlejnë as si mbeturinë e as si skrap  konstaton se artikujt e 

nxjerrë jashtëëpërdorimi  e të asgjësuar ,janë artikuj druri apo hekuri detyrimisht nuk 

duheshin shkarkuar si inventar  jashtëpërdorimi për të gjithë vlerën fillestare të tyre , por 

duheshin vlerësuar si mbeturinë apo skrap  duke u barë hyrje në magazinë mbasi të ishin 

vlerësuar. 

-Sipas të dhënave të inventarit fizik të kryer në vitet 2013,2014 e 2015 dhe pasqyrimit në 

bilancet kontabël të periudhave ushtrimore nuk janë dokumentuar diferenca nga 

krahasimi i inventarëve kontabël me ato fizik. Nxjerrjet jashtë përdorimit  jo gjithmonë 

janë pasqyruar në bilancin e periudhës ushtrimor 
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-Për vitin 2015, është ngritur komisione për nxjerrje jashtë përdorimit dhe në bilancin e 

vitit 2015 nuk  janë pasqyruar nxjerrje jashtë përdorimit të aktiveve të qëndrueshme 

afatshkurta dhe afat gjata. 

 Sipas inventarëve  nga komisionet e inventarizimit janë bërë vlerësime për nxjerrje jashtë 

përdorimit por nuk janë veçuar nga inventari kontabël dhe janë pasqyruar në kontabilitet 

sipas llogarive përkatëse. -Nga sektori i Financës në rastin konkret aktivet e vlerësuara 

për jashtë përdorimit duhej të sistemoheshin në kontabilitet në llogarinë përkatëse 

nr.24”Aktive të qëndrueshme të dëmtuar” dhe njëkohësisht të mos përfshiheshin  në 

kontabilitet si inventarë të rregullta për periudhën në vazhdim ( viti pasardhës). 

-Në procesverbalin e mbajtur nga komisioni i asgjësimit i përbërë si më sipër citohet :“ 

Mbasi ka  konstauar se materialet e propozuara për jashtëpërdorimi  nuk kanë vlerë as si 

mbeturinë( skrap) ka bëri asgjësimin e tyre duke ndryshuar  pamjen fillestare dhe 

eliminimin e tyre duke i groposur në fushën e plehrave të Cërrikut”. Nga auditimi i 

artikujve  të pretenduar se nuk vlejnë as si mbeturinë e as si skrap  konstaton se artikujt e 

poshtëshënuar janë artikuj druri apo hekuri detyrimisht nuk duheshin shkarkuar si 

invnetar  jashtëpërdorimi për të gjithë vlerën fillestare të tyre , por duheshin vlerësuar si 

mbeturinë apo skrap  duke u barë hyrje në magazinë mbasi të ishin vlerësuar. 

-Për vitin 2016, megjithse janë hartuar programe e punës, janë caktuar komisionet e 

invnetarizimit mmë persona trë iidentifikuar dhe afate të përcaktuar deri në momentin e 

m,bajtjes së këtij procesverbali nuk janë përfunduar dhe nuk ka dalë rezultati konkret.  

Pra numri i mjeteve të trashëguara nga ish komunat në kuadër të reformës administrativo-

territoriale për Bashkinë Cërrik është ... mjete me një vlere prej 18,539,040 leke .Te gjitha 

këto mjete ishin përfshirë në inventarin përfundimtar të bashkisë Cërrik dhe bilancin 

kontabël te vitit 2015. 

-Administrimi i letrave me vlerë,sipas përcaktimeve  në VKM nr. 1497, datë 19.11.2008” 

Për shtypjen e letrave me vlerë, i ndryshuar  me VKM nr. 277,datë 06.04.2011 me VKM  

nr.. 393,datë 18.06.2014. 

Letrat me vlerë janë administruar në arkën e bashkisë dhe janë pasqyruar dhe në 

inventarin e letrave me vlerë si blloqe gjobash të policisë bashkiake etj. Blloqet e gjobave 

janë mbajtur sipas numrave të serisë dhe janë inventarizuar për çdo vit dhe gjendja 

kontabël është e njëjtë  me gjendjen fizike. Gjithashtu janë administruar dhe biletat e 

tregut . 

-Auditim mbi mënyrën e bashkimit të aktivitetit të ish-komunave dhe zbatimi i 

procedura vetë caktuara  në VKM nr. 510, datë 10.06.2015 ”Për miratimin e procedurave 

për transferimin e te drejtave dhe detyrimeve,personelit,aktiveve dhe çdo dokumentacion 

tjetër zyrtar ne njësitë e qeverisjes vendore,te prekura nga riorganizimi administrativo 

territorial”. 

Dokumentacioni kontabël nga Bashkia Cërrik është administruar nga sektori i financës 

për periudhën 2-vjeçare  dhe në vitin e tretë është dorëzuar në arkiv mbështetur në 

dispozitat ligjore.Sa sipër mbajnë përgjegjësi ish përgjegjësit e Finacës në ish Komunat,  

Mbi auditimin e gjendjes së llogarisë 215 “Mjetet Transpoti dhe të administrimit të 

karburantit në ish Komunën Mollas. 

Gjendja e llogarisë 215”Mjetet transporti rezulton se krahasuar me vlerën e paraqitur për 

gjendjen më 31.12.2014 dhe 0107.07.2015 dhe inventarët e paraqitur në Bashki nga 
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Njësitë Administrative, krahasuar me të dhënat e paraqitura në bilancet e mbyllura më 

07.07.2015, ku rezultoi se : 

-Ish Komuna Mollas gjendja e llogarisë 215 “Mjete transporti”në fund të vitit 2014 dhe 

në bilancin e datës 07.07.2015. paraqitet në vlerën 4,808,600  e cila përputhet me vlerën 

në inventar dhe në kartelë, dhe përbëhet nga: Mjeti Ambulancë  me targë AA840CR  copë 

1(një ) me vlerën 824,600 lekë  në përdorim të z. I. C. dorëzuar komisionit (31.12.2014) 

dhe mjeti Fadromë .Në fletën e inventarit në muajin dhjetor 2014 me mbishkrimin , 

Shoferi i Fadromës shkruhet: 

“Fadromë copë 1(një) x çmimin 3,984,000 lekë dhe dryn 1(një me vlerë 200 lekë.) Fleta 

e inventarit është firmosur nga z, Sh. F., znj V. C., M. B.. Nuk është firmosur nga F. M.  

Gjendja e mjeteve të transporti, sipas pasqyrave financiare, aktivit të saj llogaria 215 

”Mjete transporti” për bilancin e përpiluar për periudhën ushtrimore 01.01.2015 deri më 

datën 07.07.2015, është 824,600 lekë. Nga të dhënat e bilancit financiar të ish Komunës 

Mollas të dorëzuar në degën e Thesari rezulton gjendja e llogaris nr. 215 “Mjetet 

transporti” është pakësuar për vlerën e  një Fadromë  në shumën 3,984,000. Kjo shumë 

është paraqitur edhe në formatin nr.6, të bilancit “ Gjendja dhe ndryshimet e aktiveve  të 

qëndrueshme(vlera bruto , në kolonën pakësim gjatë vitit, nxjerrje jashtë përdorim. Në 

dokumentet financiare nuk gjendet asnjë lloj procesverbali  inventarizimi për vitin 2015. 

Nga auditimi i vendimeve të Këshillit Komunës konstatojmë se : 

Është nxjerrë një urdhër   më datë 11.06.2015 i firmosur nga ish kryetari i    Komunës z. 

A. H.  për ngritjen e komisionit  për nxjerrje jashtë përdorimit të aktivit afatgjatë material 

mjeti Fadromë(APV) me targë  EL 2630 C. Në këtë urdhër është ngarkuar një komisioni 

i përbërë nga: J. H. ing mekanik, C. Sh., motorist -xhenerik ,T. D. , specialist mjetesh dhe 

F. M., shofer. 

-Më datë 12.06.2015 nga ky komision është mbajtur një procesverbal ku përshkruhet ,në 

4 pika, si motori është jashtë përdorimi, pasi ka “djeg “ kollodokun, ka këputur bjellën 

dhe ka çarë bllokun. 

-Sistemi hidraulik  ka prishur skatullën e pompës, shpërndarësi hidraulik jashtë funksioni 

( k rrjedh vaj) 

-impianti elektrik i djegur, gomat totalisht të amortizuara. 

Nëpunësi Autorizues (Titullari) propozon ngritjen e  komisionit të vlerësimit të aktiveve 

dhe përpilon  urdhrin (paragrafin 96)(Përbërja e komisionit(paragrafi 97, 99, dhe 101) 

-Titullari mund të ngrejë një komision të vetëm për inventarizimin dhe vlerësimin e  

aktiveve( paragrafi 7).  

Nëpunësi zbatues , mbështetur në paragrafin 102, bën propozimin  e aktiveve të 

kualifikuar për vlerësim,bazuar në udhëzimin e menaxhimit të aktiveve; 

Ky komisioni , ka bërë vlerësimin  teknik dhe ka shprehur mendimin se riparimi i tij është 

mjaft kushtueshëm  dhe po ky  komision ka vendosur e shprehur për  nxjerrjen jashtë 

përdorimi, duke mbajtur një procesverbal në dy kopje , nga të cilat një i jepet degës 

financës për veprime të mëtejshme. Nga ana e Titullarit të ish Komunës nuk është 

miratuar procesverbali i mbajtur nga komisioni dhe më pas të nxirrej urdhri  për të 

proceduar sipas destinacionit  të parashikuar për aktivet e panevojshme(paragrafi 111-

118 UMA). 

-Nëpunësi zbatues në kundërshtim me  paragrafin 107 të UMA , nr,30, datë 27.12.2011 

nuk ka ndjekur procedurën  për mbylljen  e ciklit sipas destinacionit përfundimtar. Po 
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kështu, në  kundërshtim me paragrafin 104, pika “c “ në lidhje  me nxjerrjen jashtë 

përdorimi  “nëpërmjet shitjes  si material mbeturinë apo asgjësimit përfundimtar” nuk 

është kryer një gjë e tillë . Nuk ka gjetur zbatim  paragrafi 105 i UMA në lidhje me 

hartimin e procesverbalit në tre kopje dhe të  miratohej nga titullari i njësisë publike, 

-Nuk është përpiluar relacion i vlerësimi  me efektin ekonomik  përkatës  sipas paragrafit 

106.  

-Në kundërshtim me paragrafin 109 të udhëzimit nr. 30, datë 27.12.2011 “Për 

Menaxhimin e Aktiveve në Njësitë e sektorit publik” ku citohet se  “ Aktivet që pas 

vlerësimit, nxirren jashtë përdorimit, kur mund të përdoren si vjetërsira/mbeturina, 

materiale të riciklueshme , hiqen nga regjistri i aktiveve në përdorim,bëhen hyrje në 

magazinë si mbeturinë,skrap dhe u shiten me ankand . etj”.  

 Në lidhje me nxjerrjen e jashtë përdorimit kam vepruar sipas vendimit të Këshillit 

Komunës . Nuk kemi zhvilluar ankand. Po kështu nuk kemi bërë hyrje materiale 

mbeturinë apo skrap dhe nuk kemi shitur materiale mbeturinë apo skrap. Në lidhje me 

nxjerrjen e jashtë përdorimit kam vepruar sipas vendimit të Këshillit Komunës . Nuk 

kemi zhvilluar ankand. Po kështu nuk kemi bërë hyrje materiale mbeturinë apo skrap dhe 

nuk kemi shitur materiale mbeturinë apo skrap.. 

Nuk disponohen  të dhënat e librezës së mjetit apo të fadromave të ngjashme për peshën 

e tij . Për të siguruar të dhënat u kontaktua me znj. A. N. me detyrë ish përgjegjëse e 

financës në ish Komunën Mollas, e cila sqarojë se, dosjen  e dokumentacionit për këtë 

mjet nuk e disponojë. 

 Me shkresë nr.10352, datë 12.10.2016,Prokuroria pranë Gjykatës së Shkallës parë 

Elbasan  në pikën 1.  ka kërkuar të dhëna në lidhje  momentin e blerje, ,gjendjen teknike 

të fadromës, dhe praktikën e nxjerrjes jashtë përdorimi të fadromës . Në këto kushte nga 

grupimi auditimit nuk vazhdoi me tej me ndjekjen e  procedurës së nxjerrjes jashtë 

përdorimi  

Gjatë auditimit u kërkua dhe dokumentacioni që argumenton punën e kryer  nga 

nga”Fadroma” për periudhën 2014-2015. Deri në momentin e mbajtjes së këtij 

procesverbali na është vënë në dispozicion  11 akt marrje akt-marrje në dorëzim.  Në 

auditimin e dokumentacionit të bankës për muajin gusht 2014 rezulton se: 

Me urdhër shpenzim  nr. 117 , datë 29.09,2014, është likuiduar për vlerën 400,000 lekë 

për blerje karburant për 2197,8 litra x 182 lekë litra. Bashkëlidhur urdhër shpenzimit 

gjendet fatura tatimore e shitjes nr. 1, datë 2.08.2014 me nr. serie 14887601 lëshuar nga 

shitësi D. O. firmosur nga Y. A. dhe blerës  Komuna Mollas ku rezulton një firmë e 

mbyllur. Sipas faturës është  blerë sasia prej  2197.8 litra Blu Diesel me çmim pa tvsh 

151,667  me vlerë me tvsh 400,000 lekë. Malli është bërë  hyrje me fletëhyrje nr,06, datë 

29.08.2014 nga subjekti përkatës. Fletë hyrja është firmosur nga ish magazinieri i ish 

komunës Mollas z.Sh. F.. Sipas urdhër shpenzimit nr 117, datë 29.09.2014 në rubrikën 

dokumentat ngjitur urdhër shpenzimit shkruhet; 

Xirim  ,datë 29.09 2014 

Up. Nr, 1, datë 06.0.2014(formular njoftim fituesit kontratës 

Proces verbal datë 10.07.20149.08.2014 me nr.serie.14887601. 

Fletëhyrje nr.06, datë 29,08,2014 

-Në auditimin e përdorimit të sasisë së karburantit të bërë hyrje me fletëhyrjen e 

mësipërme , rezulton se  sipas fletëdaljes nr.23, datë 29.08.2014 të firmosur nga 
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magazinieri Sh. F. janë bërë dalje mjetit Komunës Mollas ,(Makinë Ämbulancë)  600 

litra me vlerë 109,200 (njëqindenëntëmijë e dyqind) lekë.firmosur nga z. Sh. F. ish 

magazinier në ish Komunën e Mollasit dhe shoferi i ambulancës z. I. C.. Bashkëlidhur 

fletëdaljes nr.23,datë 27.08.2014, gjendet urdhër dorëzimi pa numër, datë 27.08.2014 

lëshuar  dhe e firmosur në cilësinë lëshueses së urdhrit nga  znj. A. N. dhe tërheqësi i 

urdhrit z. I. C.(sasia 600 litra i cili e ka nënshkruar . Nuk disponohen fletë udhëtimi për 

argumentimin e përdorimit të karburantit me punën e kryer. Për mos argumentimin e 

përdorimit të karburantit  mbajnë përgjegjësi z. I. Ç.  si ish shoferi cili ka tërhequr 

mallin dhe ka nënshkruar fletëdaljen përkatëse. 

Mbi administrimin e karburantit për vitin 2015 në ish Komunën Mollas .Me urdhër 

shpenzim nr.47/1, datë20.04.2015 është likuiduar subjekti D. O.  për vlerën 200,000 lekë  

për farurën nr.6, datë 30.03.2015 që bën fjalë për tërheqjen e 1050 litra Diesel me 

çmim158,73019 lekë/litra pa tvsh . Malli është bërë hyrje me fletëhyrje nr.04, datë 

30.03.2015 (1050 x190.476 lekë litri) .Nisur nga dokumentacioni i vënë në dispozicion 

sasia e mësipërme është bërë dalje në adresë të mjetin Fadromë e Komunës z. M. Gj.  me 

fletëdalje nr,13, datë 30.03.2015(Pra ditën që është bërë blerje, është bërë hyrje dhe dalje 

njëherësh) bashkëlidhur fletëdaljes është veëm një autorizim i firmosur nga z. A. N. për 

shoferin Fdromës.në rubrikën tërheqësi i urdhrit nuk ka asnjë emër apo nënshkrim.U 

kërkua dokumentacioni i punës së kryer,fletë udhëtim , procesverbale, situacione për të 

justifikuar (argumentuar ) përdorimin e karburantit , nuk na u paraqit asnjë dokument  i 

tillë. Sa sipër sasia prej 1050 litra  karburant me vlerë 200,000 lekë mbete në 

përgjegjës të tërheqësit të mallit z. M. Gj.  

Me urdhër shpenzim nr.74, datë 10.06.2015 është likuiduar subjekti D. O.  për vlerën 

200,000 lekë  për faturën nr., datë 12.05.2015 që bën fjalë për tërheqjen e 1100 litra Diesel 

me çmim 181.82 lekë/litra pa tvsh. Malli është bërë hyrje me fletëhyrje nr.05, datë 

12.05.2015 (1100 x 181.82 lekë litri). Nisur nga dokumentacioni i vënë në dispozicion 

sasia e mësipërme është bërë dalje në adresë të mjetin Fadromë e Komunës z. F. M.  me 

fletëdalje nr,17, datë 12.05.2015(Pra ditën që është bërë blerë, është bërë hyrje dhe dalje 

njëherësh) bashkëlidhur fletëdaljes është vetëm një autorizim i firmos .U kërkua 

dokumentacioni i punës së kryer,fletë udhëtim , procesverbale, situacione për të 

justifikuar (argumentuar ) përdorimin e karburantit , nuk na u paraqit asnjë dokument 

origjinal. Nga auditimi i kryer  në lidhje me tërheqjen karburantit nga operatori ekonomik 

rezulton se  justifikohen vetëm 394.19 litra karburant. 
  F.dalje  karburanti  

1 A. Nr datë sasia çmimi  

2 A. 27 26.5.2011 20.17 175 3529.8 

3 A. 28 01.06.2015 29.70 175 5197.5 

4 A. 30 08.06.2015 28.57 175 4999.8 

5 A. 31 09.06.2015 8.57 175 1499.8 

6 A. 32 15.06.2015 34.20 175 5985 

7 A. 33 18.06.2015 30.37 175 5314.8 

 Shuma   151.58  175 26527 

Muaji Korrik2015      

 A. 35 22.06.2015 28.57 175 4999.8 

 A. 36 26.06.2015 42.87 175 7502.3 

 A. 37 06.07.2015 37.2 175 6510 
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 A. 38 08.07.2015 65.4 175 11445 

 A. 39 20.07.2015 22.8 175 3990 

 A. 40 27.07.2015 45.77 175 8009.8 

 A.   242.61  175 42457 

 TOTALI   394,19 175 68,984 

Nga sasia prej 1100 litra  karburant me vlerë 200,000 lekë, sipas daljeve të bëra nga pika 

e karburanti direkt komunës   rezultojnë 394.19 litra të tërhequra nga z. F. M. me çmim 

175 lekë  ndërsa diferenca prej 705.8  litra  gazoil me çmim 181.82 lekë/litri( paguar) dhe 

vlerë 128.328 lekë mbetet e pa argumentuar  ngarkon me  përgjegjës të tërheqësit të mallit 

z. F. M..  

Në asnjë rast nuk kemi volum pune të kryer nga ky mjet. Mungojnë preventivat dhe 

situacionet për punimet e kryera. Në këto kushte është e pa mundur që të përcaktohet se 

ku ka punuar Fadroma, sa volum pune ka kryer dhe sa orë pune. Përsa më lartë nga ana 

e ish drejtuesve të kësaj ish Komune është lejuar që drejtuesi i mjetit të Fadromës të mos 

justifikojë përdorimin e karburantit. Në asnjë rast nuk ka bashkëlidhur asnjë urdhër pune 

për punën e kryer nga ky mjet. Veprimet e mësipërme janë në kundërshtim me paragrafin 

III pika 35 germa a, b, c. pika 37, 38 e 39. Marrja në dorëzim e aktiveve të furnizuara 

neni 42, 43 dhe 44 germa a, pika 47, 48 e 50. Transporti i aktiveve pika 51dhe Kapitulli 

i IV “Inventarizimi i aktiveve pika 37, të udhëzimit MF nr. 30, datë 27.12.2011” Për 

menaxhimin e aktiveve në njësit e sektorit publik”në zbatim të ligjit 10296, datë 

08.07.2010, “Për Menaxhimin Financiar dhe Kontrollin” dhe ngarkon me përgjegjësi: 

.Për mos argumentimin e plotë të përdorimit të karburantit  ngarkohen me  përgjegjësi z. 

M. Gj.  për 1050 litra me vlerë 200,000 l\lekë  i cili  ka tërhequr malli sipas  fletëdalje 

nr,13, datë 30.03.201 5 dhe z. F. M. për 705.8 litra sipas fletëdaljes  nr,17, datë 12.05.2015 

128,328  lekë. Në total për të dy raste 1,755.8 litra gazoil dhe 328,328 lekë. 

-Përfundimisht për vitin 2014 nuk justifikohet sasia e gazoilit prej 600 litra e barabartë 

me 109,200 lekë  dhe mbetet në përgjegjësi të  ish shoferit të ambulancës z. I. Ç. 

 -Për vitin 2015: z.M. Gj. për 1050 litra me vlerë 200000 lekë 

-Dhe z. F. M. për 705.8 litra me vlerë 128.328 lekë, 

Për të dy vitet bashkë nuk argumentohet sasia prej 2355.8 litra me vlerë gjithsej 437,528 

lekë,  Në verifikimin e bërë nga ana e grupit të audititimit 

Për të cilat mbajnë përgjegjësi  Ish kryetari i komunës z. A. H. në cilësinë edhe të 

nëpunësit autorizues si dhe znj. A. N. si ish përgjegjëse e financës dhe nëpunëse zbatuese 

e ish Komunës Mollas,   

 
Auditimi i detyrimeve të krijuar nga mos likuidimi në kohë i faturave. “Dertyrimet ee 

prapambetur para vitit 2012 deri më 31.12.2016”. 

 

Në Bashkinë Cërrik më 31.12.2016 detyrime të prapambetura rezultojnë në vlerën    

91,732,654 , Të analizuara në kohë  gjithë detyrimet e njësisë  objekt auditimi  sipas 

faturave të lëshuara nga viti 2011 deri më 31.12.2016. paraqiten: 
Nr Periudha vlerë Logaritë ekonomike 

 Totali % Shpenzime.op.(602) 230 231 %  

investimeve 

1 2011 1,023,370 1.12 x x 1,023,370 100 

2 2012 406,496 0,44 406,496 x  0 

3 2013 9,707,042 10.58 354,613 x 9,352,429 96,34 

4 2014 38,970,847 42,48 2,644,331 v 36,326,516 93,21 
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5 2015 34,602,632 37,72 2,043,829 15,554,253 17,004,550 (230,231)  9 

4,09 

6 2016 7,022,267 7,73 4,990,391 72000 1,959876  

Totali 91,732,654 100 10,439,660 15,626,253 65,666,741  

   100 11,38 17,03% 71.58 88,20 

Burimi i të dhënaveDrejtoria ekonomike(financa) 
Referuar të dhënave të tabelës së mësipërme rezulton se nga vitit 2011 rezultojnë 1,023,370 

lekë detyrime të prapambetura , të pa paguara me arsyetimin për mungesë fondi nga të cilat 

750,000 lekë i përkasin subjektit D. A. shpk me nipt _______ për shërbim me objekt 

Supervizim punimesh në objektin asfaltim rruge Linas –Qendra e lagjes stallave në Ish 

Komunën Mollas dhe 273,370 lekë  i përkasin Bashkisë Cërrik, për blerje kompjuterë dhe 

pajisje nga subjekti I. shpk. . 

Nga vitit 2012, trashëgohen 406,496 lekë detyrime të papaguara(fatura të prapambetura, 

të Bashkisë Cërrik për Taksa të papaguar  në vlerën 397,296 lekë për faturën nr. 105981489 

datë 20. 03. 2012. Bashkia Cërrik i detyrohet  subjektit Compier Computerë  me nipt 

L12120015F për vlerën 9,200 lekë(Servis Computer) faturat nr.379,4314 datë 21.08.2012. 

Për vitin 2013 Drejtoria Ekonomike e planifikimit dhe zhvillimit të ardhurave , duke 

zbatuar kërkesat e Udhëzimit . të Ministrisë së Financave nr. 29, 24.12.2013 “Për 

procedurat e mbylljes së llogarive vjetore të buxhetit për vitin 2013” kreu “Rakordimi 

përfundimtar  i llogarive kreditorëve dhe debitorëve të njësive të qeverisje së përgjithshme 

dhe evidentimi i pagesave të vonuara” pika 126, ku përcaktohet “Të gjitha njësitë e 

qeverisjes së përgjithshme të paraqesin në degët e thesarit brenda datës 30 janar 2014 të 

gjithë të drejtat e konstatuara dhe detyrimet ndaj të tretëve  siç figurojnë në kontabilitetin  

e njësisë në fund të vitit 2013. Nga të dhënat e paraqitura dhe rakordimet e kryera rezulton 

se nga viti 2013, (pa përfshirë detyrimet paraardhës), kanë mbetur pa u likuiduar  8 fatura  

për vlerën 9,707,042 lekë  nga të cilat 354,613 lekë janë për shpenzime që përballohen nga 

llogaria 602 “shpenzime operative” dhe diferenca prej 9,352,429 lekë janë investime . Në 

auditimin e detyrimeve të prapambetura konstatojmë se detyrimet e mësipërme  

trashëgohen  subjektet : 

-Bashkia Cerrik i detyrohet subjektit “S. C.” për 4 fatura në vlerën 289,593 lekë, detyrime 

të krijuara në muajin janar 2013 për blerje materiale të ndryshme, pa siguruar më parë 

fondet e nevojshme. 

-Ish-Komuna Mollas sot Njësia Administrative me të njëjtin emër në juridiksion të 

Bashkisë Cërrik i detyrohet subjekti D. M., për vlerën 65,000 lekë për shërbim interneti  

për faturën 64084450 datë 10.01.2013. 

Bashkia Cërrik i detyrohet subjektit “V. H.” për 3 fatura në vlerën 9,352,429 lekë detyrime 

të trashëguara nga : Ish Komuna Gostimë,  për objektin “Sistemim i tregut lirë”  në vlerën 

534,672 lekë për faturën nr.10572453 datë 12,10,2013 si dhe dy fatura të vetë Bashkisë 

Cërrik në vlerën 8,817,757 lekë, për objektin “Ndërtim Trotuar”, përkatësisht 10572411 

datë 31,10,2013 për vlerën 6,000,000 lekë dhe nr.105724429, datë 30,11,2013, për vlerën 

2,150,982 lekë . 

Për vitin 2014, gjatë auditimit të faturave të palikuiduara,detyrimeve të prapambetura u 

shtohen 9 fatura për vlerën 38,970,847 lekë  të krijuara gjatë këtij viti, nga të cilat 6 fatura 

me vlerë 2,644,311 lekë fatura që përballohen nga shpenzimet operative dhe tri fatura  me 

vlerë  36,326,636 lekë janë investime. Më konkretisht konstatohet se: 

 Janë shtuar detyrimet e pa likuiduara në afat subjekti  
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-A. T.për  vlerën 222,785 lekë sipas faturës nr.718992838  datë 30,11,2014.( Trashëguar 

nga B.Cerrik sot Njësi Administrative), objekti “shërbim telefon fiks”. 

-Subjekti U. shpk në vlerën 1,963,200 lekë nga të cilët 632,640 lekë,  për objektin “pastrim 

kanali kullues” të fshatrave të ish Komunës Gostimë, fatura nr.3776047 datë 17.03.2014, 

dhe 1,330,560 lekë sipas faturës  nr.18129869, datë 24,12,2014, objekti “mirëmbajtje 

rrugët e brendshme të ish Komunës Gostimë. 

Subjekti “M.”, në vlerën 19,900 lekë për objektin Ábonim shtypi për vitin 2014, faturën 

6407176, datë24.03.2014, trashëguar nga ish Komuna Gostimë sot Njësia Administrative 

Gostimë. 

Subjekti “I.” shpk, në vlerën 430,272 lekë për objektin”Blerje tub” për nënkalimet, 

trashëguar nga ish Komuna Gostimë 

Subjekti “E.” shpk, në vlerën 8,154 lekë për objektin : Shpenzime për telefoni 

fiks”trashëguar nga ish Komuna Gostitmë aktualisht Njësia Administrative Gostitmë. 

Subjekti C.-1 shpk, në zërin investime për vitin 2014 rezultojnë 3 fatura të pa likuiduara 

në afat që trashëgohen nga Bashkia Cërrik për vlerën 90,000 lekë shpenzime për 

supervizim KUZ ,llogaria 231, fatura nr 00668984 datë 24.01.2014. 

Subjekti “E. shpk”për vlerën 36,233,536 lekë, trashëguar nga ish Komuna Mollas,  sot 

Njësia Administrative Mollas , në juridiksion të Bashkisë Cërrik, dhe që kanë lidhje më 

investime për Pyllëzimin me fidanë shege në ekonominë pyjore Mollas, për dy fatura 

përkatësisht nr.15652835 datë 10,12,2014 në vlerën 13,997,109 lekë, si dhe fatura nr. 

1358004,datë 12,02,2014. Për vlerën 22,326,427 lekë. 

Për vitin 2015 gjatë auditimit të faturave të pa likuiduara, detyrimeve të prapambetura u 

shtohen  edhe 34,602,632 lekë  të krijuara gjatë këtij viti , nga të cilat 2,043,829 lekë fatura 

që përballohen nga shpenzimet operative dhe 32,588,803 lekë investime. Më konkretisht 

konstatohet  

Nga ish Komuna Gostimë trashëgohen 13, fatura të palikuiduara në afat, me detyrime të 

prapambetura në vlerën 
  Objekti i shpenzimit lekë fatura data llog 

1 M. shpk Abonime shtypi për vitin 2015 G.komb) 38,725 6407198 10.2.2015 602 

2 I. Elbasan Abonime shtypi për vitin 2015(lokale) 9,900 7044529 12.02.2015 602 

3 S. C. Materiale të ndryshme dy fatura 172,080 2 24/2dhe16/3/2015 602 

4 G. 2003 Transp. Sportistë Turbina 100,000 7238710 21.05.2015 602 

5 S. C. Blerje dru zjarr 1,270,080 27019784 18.03.2015 602 

6 V. Sh. Sistemim plehrash 98,832 15328528 4/11/201 602 

7 M. Xh. Tefon fiks 

     “ 

9,318 16393280 

16393285 

30,11.2015 

31.12.2015 

602 

8 TV.B. Sherbime publikimi 4,500 25052072 11.11.2015 602 

9 E. Xh. Blerje materiale 98,611 25744175 18.12.2015 602 

10 B. L. Materiale ,instalime n% shkollën  

9 vjeçare Shtëpaj 

-mater,rikonstr.kanalit uji pish Malasej  

33,733 

 

44,360 

4494736 

 

4494737 

16,06.201 

 

16.06.2015 

602 

 

602 

11 A. shpk Klos Sherbim interneti 43,200 23174243 29.06.2015 602 

12 I. G. Shëebim interneti( 37,500 7922705 28.12.2015 602 

13 E. shpk Shpenzime telefon(etor-dhjetor 2015) 82950 9 fatura trashëguar nga Gostima 602 

14 Z. -06(Mollas) Trashëguar,nga Mollas(hartim projektim 

rikonst e sistemim rruge 

15,554,253 3783182 06.06.2015 230 

15 B. (Nj.Ad.Klos Asfaltom Rruge 1,494,775 13855890 23.06.2015 231 

1 

Z. 06 Shpk 

Supervizion rikonstruksioni te zyrave te 

Komunes Mollas       368,400 3783195 20.06.2015 231 
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2 

Z. 06 Shpk 

Supervizion objektit pyllezim me fidane 

shege ne ekonomin pyjore Molas 

      105,600  3783196 20.06.2015 231 

3 

L. K. 

Koloudim objekti pyllezim me fidan 

shege ne ekonomin pyjore mollas 

             

58,800 13879631 01.07.2015 231 

4 

L. K. 

Kualidim objekti shtes kontrate rruge te 

komunes Mollas         21,900 13879632 01.07.2015 231 

5 

L. K. 

Kolaudim objekti rikostruksion zyrave te 

komunes mollas         31,200. 13879630 01.07.2015 231 

6 

L. K. 

Kolaudim objekti ndertimi I shkolles se 

mesme Osman Gjini Mollas          199,830  13879629 01.07.2015 231 

7 

B. L Shpk 

Sistemimi Asfaltim Rruges fahatit 

Mollas faza I shtes kontrate    8,807,165  16062075 28.05.2015 231 

8 

B. Shpk 

Reabilitim I kanaleve ujitese sekondare 

shtes kontrate    5,590,480  12403475 27.02.2015 231 

9 

S. Sh. Supervizim punimesh KUZ 

        

26,400.00  85287431 26/06/2015 231 

10 

A. shpk BAZ. MEMORJAL 

           

300,000  18413029 17.03.2015 231 

  shuma  2015 34,602,632    

  TOTAL  602      5,449,249     

  TOTAL 230    15,554,253     

  TOTAL  231    63,706,885     

    84,710,387     

  46,549,068   

 

Detyrimet e prapambetura të krijuara gjatë vitit 2016 

Për vitin 2016 gjatë auditimit të faturave të pa likuiduara, detyrimeve të prapambetura janë 

shtuar për 7,022,876, nga të cilat lekë fatura që përballohen nga shpenzimet operative dhe 

..rezultojnë 4,990,039 lekë  dhe 2,031, lekë investime. Më konkretisht konstatohet  
 

Nr Subjekti Objekti i shërbimit vlera fatura data LLog. 

       

1 E. S. SIGURACION  MJETI          15,840  1795003 26/11/2016 602 

2 R. K. Njoftim            6,000  7239066 29/06/2016 602 

3 D. SHPK AMBJENT QERA          70,000  25056162 28/12/2016 602 

4 E. B. sherbim funeral          98,000  10437404 20/10/2016 602 

5 O. O. KARBURANT         783,132  41459062 13/12/2016 602 

6 K. T. TRASPORT          99,000  7907055 27/12/2016 602 

7 Z.  produkte blektorale         164,024  42372392 27/12/2016 602 

8 N. M. SHERBIM INTERNETI          98,000  7051312 21/12/2016 602 

9 TV. B. PUBLIKIME            5,000  25052009 07/09/2016 602 

10 E. L. MATERIALE TE NDRYSHME         708,000  38103138 21/12/2016 602 

11 I. Elbasan SHERBIM  INTERNETI          30,000  7972718 20/12/2016 602 

12 A.  Sh. MIRMBAJTJE KONDICIONE          29,000  8433238 20/07/2016 602 

13 A.  Sh. MIRMBAJTJE KONDICIONE          24,500  8433153 11/10/2016 602 

14 S. C. Hidrosanitare          55,784  37256748 11/09/2016 602 

15 H.&S. Boji printeri            6,200  40831310 11/12/2016 602 

16 E. Xh. Printime,Fotokopje Skanime          86,796  31111329 24/06/2016 602 

17 E. Xh. SIGURACION  MJETI          23,710  1889164 04/01/2016 602 

18 E. Xh. Tonera          94,250  31111328 24/6/2016 602 

19 E. Xh. Instalime interneti         119,989  3111349 09/06/2016 602 

20 S. L. MIRMBAJTEJE SHKOLLAT      1,823,166  39188876 11/11/2016 602 

21 B. 3 F. REABILITIM URE         650,000  31943935 10/112016 602 

22   SHUMA      602      4,990,391        

             



 
 

74 

 

KONTROLLI I LARTË I SHTETIT  

 RAPORT PËRFUNDIMTAR “PËR AUDITIMIN E USHTRUAR NË BASHKINË CËRRIK” 

1 M. G. Projekt Elektrik          36,000  41447916 10/02/2016 230 

2 M. G. Projekt Elektrik          12,000  41447918 10/02/2016 230 

3 M. G. Projekt Elektrik          12,000  41447919 10/02/2016 230 

4 M. G. Projekt Elektrik          12,000  41447917 10/02/2016 230 

5   SHUMA          72,000        

6 

Z.-06 SHPK 

Mbikëqyrje punimesh  Rehabilitim I 

rrjetit uitës bashkia          96,000  23325834 21/11/2016 231 

7 E.           

8 E. Xh. paisje elektronike          53,640  3111330 24/06/2016 231 

9 F.-2000 RAFTE         168,480  38134732 20/12/2016 231 

10 

S. N. 

Impianti Kondicionimit dhe Rifinitures 

Kati II B.Cerrik      1,641,756  29577869 30/09/2016 231 

   TOTALI  2016 Investim 2,031,876        

  602+231 7,022,267    

  Detyrimet gjithsej 31/12/2016    10,439,640        

       15,626,253        

       65,666,761        

  Shuma    91,732,654        

  Nga keto F.SH.ZH    46,549,068        

Referuar të dhënave të tabelës së detyrimeve  të krijuar për të gjithë periudhën 2012-2016 

rezultojnë detyrime të prapambetura gjithsej në vlerën 91,732,654 lekë nga të cilat vlera 

prej 10,439,640 lekë kanë të bëjnë me materiale konsumi që përballohen nga shpenzimet 

operative dhe diferenca për 81,293,014 lekë projekte e investime të ndryshme. Nisur nga 

analiza e investime të kryera rezulton se vlerë prej  46,549,068 lekë ose 57.3%  e 

detyrimeve të prapambetura i përkasin Fondeve që përballohen nga FZHR.(projekte dhe 

investimeve )  

-Nisur nga analiza e detyrimeve te prapambetura sipas viteve rezulton se detyrimet më të 

mëdha rrjedhin nga vitit 2013, 2014,dhe 2015, përkatësisht 10.6%,42.5% dhe 37.72%,   

-Megjithëse institucioni rezulton me detyrime të pa likuiduara në afat, nga institucioni nuk 

janë marrë masa për pakësimin e tyre  përkundrazi ato janë shtuar në vitin 2016 në vlerën 

7,022.267 lekë, sidomos zëri blerje materiale të ndryshme (blerjet e vogla   për 4.990,391 

lekë. 

Konkluzioni: 

Sipas të dhënave të paraqitura Bashkia Cërrik  më datën 31.12.2016 ka fatura  të 

palikujduara  të mbartura nga viti 2012 e përpara në vlerën prej 1,429,866 lekë, vlerë e 

cilan është pasqyruar si kreditorë (borxhe) dhe përbëhet nga 

a-750,000 lekë , shpenzime për supervizim punimessh në rrugën Linas –Qendër e lagjjes 

së stallave të ish Komunës Mollas 

b-273,370 lekë, shpenzime  për blerje komjuter e pajisje nga subjektiI. shpk 

c-9,200 lekë  detyrike  të krijuara për dy fatura  ndaj subjektit “S. K.”nga Bashkia Cerik si 

dhe 397,296 lekë  detyrime të B. Cerrik ndaj DSHPTRR (taksa të papaguara), 

Për vitin 2013. Faturat e palikuiduar të shtuar rezultojnë 9,707,702 lekë  nga të cilat ndaj 

subjektit V. H.  në shumën 9,352,429 lekë që përfaqëson  vlerën e tri faturavë  për 

Investime të pa likuiduara të pasqyruar në kontabilitet . vlerë  prej 354,593 lekë përbëhet 

nga detyrime të krijuara nga blerje e materialeve të ndryhne nga subjekti “S. C. për vlerën 

289.593 lekë dhe 65,000 lekë   shërbim interneti, trashëguar nga komuna Mollas ndaj 

subjektit “D. M.”, 

Për vitin 2014 
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Edhe pse ish Komunat e Bashkia ka patur fatura të pa likujduara që nga viti 2012-2013, 

përsëri ka  vazhduar të  zhvillojë tendera dhe lidhur kontrata për vitin 2014 , 2015 dhe 

2016. Kryerja e punimeve shërbimeve apo blerja e mallrave, pa u siguruar më parë fondet 

për 75 fatura të paraqitura në këtë procesverbal kanë krijuar  paaftësi pagese në vlerën prej 

91,732,654 lekë  , gjë e cila  bie në kundërshtim me: 

a).ligjin nr. 9936, datë 26.6.2008 “Për menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e 

Shqipërisë”, neni 50“Angazhimet buxhetore”, ku përcakton se:  Nëpunësit autorizues të 

njësive  të qeverisjes së përgjithshme mbajnë të dhëna për angazhimet financiare dhe nuk 

lejojnë ndërmarrjen e angazhimeve të reja, përtej kufirit të fondeve buxhetore të 

shpërndara. 

b)-VKM nr. 1, datë 10.01.2007 “Për rregullat e prokurimit publik” i ndryshuar, Kreu V-

të”, Zhvillimi i Procedurave”, pika 1”Njësia e prokurimit dhe urdhri për prokurim”, 

shkronja ç) ku përcaktohet se: Kur sigurohen fondet dhe ka nevojë për punë, mallra dhe 

shërbime, titullari i autoritetit kontraktor apo zyrtari i autorizuar nxjerr menjëherë urdhrin 

e prokurimit. 

c)-Zhvillimi i tenderëve lidhja e kontratës dhe realizimi i shërbimeve apo blerja e mallrave 

pa pasur fondet në dispozicion, është në kundërshtim me VKM nr.1,datë 10.01.2007 “Për 

rregullat e prokurimit publik” i ndryshuar Kreu V pik1 germa (ç) ku thuhet:“Me miratimin 

e ligjit për buxhetin dhe kur ka nevojë për punë, mallra dhe shërbime,titullari i autoritetit 

kontraktor apo zyrtari i autorizuar nxjerr menjëherë urdhrin e prokurimit. .....Zhvillimi i 

procedurës së  prokurimit në këtë rast do të bëhet deri në momentin e shpalljes së njoftimit 

të fituesit,ndërsa lidhja e kontratës do të bëhet në përputhje me afatet e përcaktuara dhe 

vetëm pasi fondet do të jenë  në dispozicion (në llogaritë përkatëse të autoriteteve 

kontraktore)” 

Në shumën e faturave të palikujduara mbi 88.6% e tyre janë projekte dhe  punime ndërtimi 

e rikonstruksione të ndryshme, ku kontratat janë lidhur në vitin 2012 dhe deri më datën 

31.12.2016 dhe për mungesë fondesh, ende nuk janë likuiduar sidomos minvestimet 

në  vlerën 81,293,014,lekë që iu përkasin Bashkisë Cërrik për vlerën 11,513,003 lekë dhe 

ish komunave,  sot Njësi Administrative  në juridiksion të Bashkisë Cërrik 69,780,011 lekë 

, pa përfshirë këtu fatura për blerje të materialeve ë ndryshme që likuidohen me fonde të 

shpenzimeve operative(10,439,640 lekë).  

Investimet e pa likuiduara gjendje më 31.12.2016,  sipas njësive administrative dhe viteve 

të krijimit paraqiten në tëbelën e mëposhtme: 

 
P Periudha nga vjen 

detyrimi i pa  

likuiduar 

Totali I 

detyrimeve për 

investime 

Mollas Bashkia 

Cerrik 

Klos Gostimë 

1 2011 1,023,370 750,000 27,370 x x 

2 2012 x x x x x 

3 2013 9,352,429 x 8,817,757 x 534,672 

4 2014 36,326,536 36,236,536 90,000 x x 

5 2015 32,557,803 30,737,628 300,000 1,494,775 26,400 

6 2016 2,031,876 x 2,031,876 x  

  81,293,014 67,724,164 11,513,003 1,494,775 561,072 

Sikurse shikohet nga të dhënat e tabelës së mësipërme 81,3% ose 67,724,164 lekë të 

detyrimit  të faturave të pa likuiduara  nga investime trashëgohen nga ish Komuna Mollas, 

nga të cilat 36,236,536 lekë (Mbjellje fidanë pyjor), duhet t ishin financuar nga fondet e 
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FZHR. Dhe diferenca nga fondne e vetë ish Komunës. Në auditimine burimeve të 

financimit të invetimeve të pa likuiduara të investimeve për Bashkinë Cërrik rezulton se 

nga 11,513,003 lekë  76,59% e tyre ose 8,817,757 lekë kanë të planifikuar si burim 

financimi fondet e FZHR për objektin Ndërtim trotuar për llogari të Bashkisë Cërrik. I 

njëjti konkluzion vlen edhe për shumën 1,494,775 lekë investime të pa likuiduara për 

objektin Asfaltim rruge të ish komunës Klos, 

- Kryerja e punimeve shërbimeve apo blerja e mallrave, pa u siguruar fondet nga  subjekte 

duke krijuar një paaftësi pagese në vlerën prej 91,732,654 lekë , bie në kundërshtim me: 

a).ligjin nr. 9936, datë 26.6.2008 “Për menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e 

Shqipërisë”, neni 50“Angazhimet buxhetore”, ku përcakton se:  Nëpunësit autorizues të 

njësive  të qeverisjes së përgjithshme mbajnë të dhëna për angazhimet financiare dhe nuk 

lejojnë ndërmarrjen e angazhimeve të reja, përtej kufirit të fondeve buxhetore të 

shpërndara. 

b)-VKM nr. 1, datë 10.01.2007 “Për rregullat e prokurimit publik” i ndryshuar, Kreu V-

të”, Zhvillimi i Procedurave”, pika 1”Njësia e prokurimit dhe urdhri për prokurim”, 

shkronja ç) ku përcaktohet se: Kur sigurohen fondet dhe ka nevojë për punë, mallra dhe 

shërbime, titullari i autoritetit kontraktor apo zyrtari i autorizuar nxjerr menjëherë urdhrin 

e prokurimit. 

c)-Zhvillimi i tenderëve lidhja e kontratës dhe realizimi i shërbimeve apo blerja e mallrave 

pa pasur fondet në dispozicion, është në kundërshtim me VKM nr.1,datë 10.01.2007 “Për 

rregullat e prokurimit publik” i ndryshuar Kreu V pik1 germa (ç) ku thuhet:“Me miratimin 

e ligjit për buxhetin dhe kur ka nevojë për punë, mallra dhe shërbime,titullari i autoritetit 

kontraktor apo zyrtari i autorizuar nxjerr menjëherë urdhrin e prokurimit. .....Zhvillimi i 

procedurës së  prokurimit në këtë rast do të bëhet deri në momentin e shpalljes së njoftimit 

të fituesit,ndërsa lidhja e kontratës do të bëhet në përputhje me afatet e përcaktuara dhe 

vetëm pasi fondet do të jenë  në dispozicion (në llogaritë përkatëse të autoriteteve 

kontraktore)” 

-Pika 52. Strukturat e Nepunesit Zbatues para marrjes në dorëzim të dokumentave nga 

personat me  përgjegjesi materiale, kryejne kontrollin paraprak  të tyre. Ky kontroll 

përfshin 

kontrollin  e  rregullshmërise  së  jashtme,  kontrollin  nga  pikpamja  e   zbatimit  të  ligjs

hmërise  dhe  kontrollin e saktësisë së veprimeve aritmetike. 

-Pika 54.  Për hyrjet që bëhen nga blerjet me fondet buxhetore, strukturat pergjegjese per 

financën 

duhet  të  kontrollojnë  në  se  fletehyrja  ka  të  bashkëlidhur  dokumentacionin  justifikues 

përkatës qe verteton marrjen ne dorezim te aktiveve sipas kushteve te kontrates si  proces 

verbali  i  firmosur  nga  komisioni,  fatura  e  furnitorit,  situacione  te  shpenzime 

investimet, fletë hyrje origjinale, proçes-verbal i marrjes në dorëzim të mallit, etj. 

Për krijimin e faturave të papaguara në vlerën prej 91,732,654  lekë,pavarësisht nga 

faktorët që kanë ndikuar, si, mosrealizimi i të ardhurave apo kryerja e shërbimeve të 

domosdoshme,mbajnë përgjegjësi ; z. A. H. ish Kryetar i ish Komunës Mollas dhe  në 

cilësinë e nëpunësi autorizues dhe znj. A. N. me detyrë ish Përgjegjejse e Financës për këtë 

ish Komunëdhe në cilësinë e nëpunësit zbatues,  z. B. H. me detyrë ish Kryetar i ish 

Komunës Klos në cilësinë e nëpunësi autorizues , z, A. S.me detyrë ish Përgjegjës i 

Financës për këtë Komunë dhe në cilësinë e nëpunësit zbatues. Për  Bashkinë Cerrik z.S. 



 
 

77 

 

KONTROLLI I LARTË I SHTETIT  

 RAPORT PËRFUNDIMTAR “PËR AUDITIMIN E USHTRUAR NË BASHKINË CËRRIK” 

D. me detryë ish Kryetar i Bashkisë, në cilësinë e nëpunësi autorizues deri më 28.07.2015 

si dhe z.A. T. për me detyrë Kryetar aktual dhe në cilësinë e nëpunësit zbatues ,periudhën 

28.07.2015 e në vazhdim, si dhe z.. H. K. me detyrë  Drejtores drejtorisë  Ekonomike në 

cilësinë e  Dfrejtorit te Drejtorisë Financës dhe të nëpunësit zbatues. 

 

6. Prokurimi i fondeve publike për mallra, ndërtime dhe shërbime.  

Nga auditimi u konstatua se prokurimet me fondet publike në këtë institucion, janë kryer 

në zbatim të kërkesave të ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik” i 

ndryshuar dhe VKM nr. 914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit 

publik” i ndryshuar dhe në urdhrat e prokurimit, Autoriteti Kontraktor ka përcaktuar 

kufirin monetar, bazuar në procedurat për secilin prokurim të kryer, në zbatim të 

legjislacionit të lartpërmendur si dhe ka zbatuar afatet kohore të zhvillimit të procedurave 

të prokurimit elektronik që nga momenti i daljes së urdhrit të prokurimit deri në momentin 

e lidhjes së kontratave me operatorët ekonomik. 

Institucioni i Bashkisë Cërrik në pozicionin e Autoritetit Kontraktor ka përcaktuar 

llogaritjen e vlerës së preventivit konkurrues dhe kontratës për prokurimet e zhvilluara, e 

cila është argumentuar përgjithësisht në eksperiencën e tregut mbi bazën e ofertave të 

marra, por nuk janë marrë për bazë çmimet të publikuara nga INSTAT-i.  

Autoriteti kontraktor për periudhën objekt auditimi  ka dërguar pranë Agjensisë së 

Prokurimit Publik, regjistrin e parashikimit dhe të realizimit të prokurimeve publike , 

sipas përcaktimeve në nenin 12, pika 4, nenin 13, pika 2 shkronja “g” të ligjit nr. 9643, 

datë  20.11.2006 “Për prokurimin publik”. 

Nga auditimi i kryer në dosjet e prokurimeve, rezultoi se Autoriteti Kontraktor për çdo 

prokurim të kryer ka dërguar pranë Agjensisë së Prokurimit Publik, njoftimin për  tender, 

si dhe gjithë njoftimet e tjera të kërkuara në LPP,  brenda afateve të përcaktuara.  

Në të gjithë rastet nga anëtarët e NJP (Njësisë së Prokurimit) dhe të KVO (Komisioni i 

Vlerësimit të Ofertave) janë administruar dhe arkivuar deklaratat që nuk kanë konflikt 

interesi në lidhje me prokurimin e zhvilluar dhe operatorët ekonomik konkurues.  

Në prokurimet e zhvilluara dhe  të audituara për këtë periudhë rezulton se janë mbajtur 

rregullisht dhe në afatin kohor procesverbalet e mbledhjeve të njësisë së prokurimit dhe 

komisionit të vlerësimit të ofertave, për hapjen e tenderit dhe për vlerësimin e ofertave. 

Janë  realizuar njoftimet e operatorëve ekonomik pjesëmarrës në tender, relacionet për 

kryetarin e Autoritetit Kontraktor si dhe shkresat me Agjensinë e Prokurimit Publik. 

Pasqyra e prokurimeve të zhvilluara në Bashkinë Cërrik dhe ish komunat. 

Nr Objekti i prokurimit Fondi limit pa 

TVSH 

Vlera e 

prokuruar 

pa TVSH 

Procedura Operatori ekonomik 

fitues 

I BASHKIA CËRRIK     

 VITI 2015     

1 Rikonstruksion dhe shtese kati te 

bashkise 17,838,427 17,664,251 
E hapur 

BO E. sh.p.k. & V. H. 

sh.p.k 
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2 Blerje dru zjarri per Bashkine 

Cerrik 
2,100,000 1,890,000 K.Propozim S. & C. sh.p.k 

3 Ndertimi i linjes ndricimi rrugor 

faza I Malasenj 
2,438,834 2,351,986 K.Propozim B. sh.p.k 

4 Blerje karburanti per njetet e 

transportit dhe ngrohje 
1,474,000 1,474,000 K.Propozim E. sh.p.k 

 VITI 2016     

1 Ndertimi linjes se Ndricimit 

Rrugor Faza II 
1,632,307 1,628,200 K.Propozim B. sh.p.k 

2 Blerje karburanti per mjetet e 

transportit dhe ngrohje 

5,720,000 5,720,000 K.Propozim  O. O. sh.p.k 

3 Rehabilitim rrjetit ujites Bashkia 

Cerrik (+688m3 dhe 65 priza) 

13,304,196 13,077,692 I hapur BO E. sh.p.k & S. N. 

sh.p.k 

4 Blerje makine per administraten 2,080,000 2,060,000 K.Propozim V. H. sh.p.k 

5 Sherbimi transportit te mesuesve 

dhe nxenesve per viti 2016 

6,324,841 6,264,561 K.Propozim C. 2005 sh.p.k 

6 Ndertim i shkolles dhe Palestres, 

ndertim i terreneve sportive , 

Shtepanje  

60,894,596 60,790,100 I hapur BO E. sh.p.k B-I sh.p.k 

7 Impianti kondicionimit dhe 

punimeve te rafinitures se drurit 

kati 2 

4,009,236 3,993,130 K.Propozim BO E. sh.p.k & S. N. 

sh.p.k 

8 Riparime te ndryshme dhe lyerja e 

shkollave dhe koptshteve te 

femijeve 

5,781,544 4,397,394 K.Propozim BO S. & L. sh.p.k &B. B 

sh.p.k 

9 Rikualifikim i Qendres se Qytetit 

Loti I 

117,507,035 116,612,570 I hapur V. H. sh.p.k 

10 Pastrimi i kanaleve kyesor kullues 2,074,956 1,592,260 K.Propozim BO I. sh.p.k &B. sh.p.k 

 KOMUNA SHALES     

 VITI 2012-2015     

1 Rikonstruksion i shkolles se 

mesme te bashkuar 12,787,837 11,403,430 

I hapur B. N sh.p.k 

2 Rikonstruksion i rruges Shales-

Gjyral 25,309,114 25,280,115 

I hapur E. sh.p.k 

 KOMUNA KLOS     

 VITI 2012-2015     

1 Rikostruksion i ujesjellesit fshati 

Banje e Re-Trunxh 7,333,855 6,810,988 

K.Propozim H. sh.p.k 

2 Rruga Unaza e Klosit 

18,178,000 18,164,540 

I hapur V. H. sh.p.k 

 

3 Rikonstruksion dhe asfaltim rruga 

Ura e lumit Devoll-Floq 20,430,935 19,485,416 

I hapur BO B. sh.p.k & D. sh.p.k 

 KOMUNA MOLLAS     

 VITI 2012-2015     

1 Pyllezimi me fidan Shege ne 

ekonomin pyjore Mollas 40,833,069 40,820,349 

I hapur BO E. sh.p.k&B. N 

sh.p.k 

2 Sistemim asfaltim i rrugeve te 

fshatit Mollas faza I 41,154,216 41,100,011 

I HAPUR BO B. L &B. N sh.p.k 

3 Rikonstruksion i shkolles “Osman 

Gjini” 

 

166,525,202 

I hapur E. B. sh.p.k 

 

Auditimi u krye i plotë në të gjitha procedurat e mësipërme në lidhje me, ligjshmërinë e 

kualifikimeve dhe skualifikimeve të operatorëve ekonomik pjesëmarrës si dhe në lidhje  

me vendosjen e kërkesave të veçanta dhe me hartimin e specifikimeve teknike.  Në disa 
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procedura u konstatuan shkelje të rregullave të prokurimit publik, të cilat kryesisht kanë 

konsistuar në skualifikime të pa drejta dhe në vendosje të paargumentuara të disa 

kritereve të veçanta, duke sjellë moskursim të fondeve për buxhetin e bashkisë.   

Nga auditimi rezulton:  

1. Në tenderin e zhvilluar me objekt “Rehabilitimi i rrjetit ujitës, Bashkia Cërrik”, me 

këto të dhëna: 

 
Të dhëna për tenderin Kom. i Vler. të Ofertave Njësia e Prokurimi 

a b c 

-Urdhër Prokurimi nr. 36, datë 24.3.2016 

-Fondi limit pa tvsh  13,304,196 lekë 

-Proc. e Prok. “Procedurë e hapur” 

-Data e zhvillimit të tenderit 18.4.2016 

-Afati: 30 ditë 

-Firma fituese “E.” sh.p.k. & “ S. N. M.” sh.p.k.  

-Data e lidhjes së kontratës 27.5.2016 

-Vlera e kontratës  15,693,230 lekë me TVSH 

-Dif nga fondi limit 271,805 lekë me TVSH  

H. K. Kryetar 

E. D.        Anëtar 

E. K.Anëtar 

 

I. S.   jurist 

F. U.inxhinier 

A. S.  ekonomiste 

 

U konstatua se: 

 

Fondi limit është hartuar mbi bazën e projektit, preventivit dhe specifikimeve tekniket 

hartuara nga Shoqëria “D. - E” sh.p.k.  

 

Njësia e Prokurimit ka hartuar dokumentet e tenderit dhe kërkesat për kualifikim dhe i ka 

paraqitur në formatin elektronik. Nga auditimi konstatohet se në datën 24.3.2016 është 

mbajtur procesverbal për hartimin e dokumenteve të tenderit dhe të kërkesave për 

kualifikim.  

Formulari i njoftimit të kontratës është publikuar në formatin elektronik në datën 

25.3.2016 dhe është botuar në buletinin e datës 29.3.2016. 

 
Në lidhje me dokumentet e tenderit  dhe kërkesat për kualifikim është bërë vërejtje nga 

Shoqëria “K. C.” sh.p.k., të cilat janë shqyrtuar nga një komision i ngritur për këtë qëllim 

me urdhrin nr. 39/2, datë 1.4.2016, ku është konkluduar të mos merren në konsideratë. 

Operatori ekonomik është njoftuar zyrtarisht dhe është urdhëruar vazhdimi i procedurës 

së prokurimit. 

 

Në dokumentet e tenderit data përfundimtare e paraqitjes së ofertave është caktuar data 

18.4.2016, ku është mbajtur procesverbali përkatës. 

Në tender kanë marrë pjesë 4 operatorë ekonomikë me ofertat ekonomike, si më poshtë: 

1. Bashkimi i përkohshëm i Shoqërisë “E.” sh.p.k. & Shoqërisë “S. N. M.” sh.p.k. me 

ofertë ekonomike 13,077,692 lekë pa TVSH. 

2. Bashkimi i përkohshëm i Shoqërisë “B.” sh.p.k. & Shoqërisë “S. 2F” me ofertë 

ekonomike 10,045,693 lekë pa TVSH. 
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3. Bashkimi i përkohshëm i Shoqërisë “B. B” sh.p.k. & Shoqërisë “S. & L.” sh.p.k. & 

Shoqërisë “P. V.” sh.p.k.  me ofertë ekonomike 8,594,423 lekë pa TVSH. 

4. Shoqëria “B.” sh.p.k. nuk ka paraqitur ofertë ekonomike. 

 

Në datën 3.5.2016 është mbajtur procesverbali për vlerësimin e ofertave dhe renditjen 

përfundimtare të tyre, veprim ky në zbatim të nenit 12 të ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 

“Për prokurimin publik” dhe germën “gj” të pikës 5 neni 64 i VKM nr. 914, datë 

29.12.2014 “Për rregullat e prokurimit publik”, i ndryshuar dhe përgjegjës është Njësia e 

Prokurimit, pasi njëri nga anëtarët e saj, sipas aktit të më sipërm, është përgjegjës për 

regjistrimin e çdo faze të procesit dhe teksti përfundimtar i tij duhet të nënshkruhet nga 

të gjithë anëtarët e komisionit. 

Sipas procesverbalit rezulton se janë skualifikuar operatorët ekonomikë: 

1. Bashkimi i përkohshëm i Shoqërisë “B.” sh.p.k. & Shoqërisë “S. 2F”  

2. Bashkimi i përkohshëm i Shoqërisë “B. B” sh.p.k. & Shoqërisë “S. & L.” sh.p.k. & 

Shoqërisë “P. V.” sh.p.k.   

3. Shoqëria “B.” sh.p.k.  

Është kualifikuar operatori ekonomik Bashkimi i përkohshëm i Shoqërisë “E.” sh.p.k. & 

Shoqërisë “S. N. M.” sh.p.k. 

 

Në dosjen e tenderit ndodhet Raporti Përmbledhës i hartuar në datën 16.5.2016, i 

nënshkruar nga kryetari dhe anëtarët e KVO-së, ku është pasqyruar zhvillimi i procedurës 

së prokurimit dhe i është propozuar titullarit të Autoritetit Kontraktor operatorin 

ekonomik që do të shpallë fitues. Procedura e prokurimit dhe shpallja e fituesit është 

miratuar nga Titullari i Autoritetit Kontraktor me vendimin përkatës. 

Fitues është shpallur Bashkimi i përkohshëm i Shoqërisë “E.” sh.p.k. & Shoqërisë “S. N. 

M.” sh.p.k. 

  

Formulari i njoftimit të fituesit është publikuar në formatin elektronik në datën 28.5.2016 

dhe është botuar në buletinin e datës 23.5.2016.  

Kontrata me operatorin ekonomik të shpallur fitues Bashkimi i përkohshëm i Shoqërisë 

“E.” sh.p.k. & Shoqërisë “S. N. M.” sh.p.k. është lidhur në datën 27.5.2016, me nr. 1352/1 

prot., me vlerë 15,693,230 lekë me TVSH,  me afat deri në 30 ditë nga dita e nënshkrimit 

të kontratës.  

Formulari i njoftimit të kontratës së nënshkruar është botuar në buletinin e datës 6.6.2015. 

 

Nga auditimi i ushtruar mbi dokumentacionin kualifikues të paraqitur në formatin 

elektronik u konstatua se në përgjithësi qëndrojnë mangësitë e konstatuara për operatorët 

ekonomikë të skualifikuar:  

1. Bashkimi i përkohshëm i Shoqërisë “B. B” sh.p.k. & Shoqërisë “S. & L.” sh.p.k. & 

Shoqërisë “P. V.” sh.p.k.  

2. Shoqëria “B.” sh.p.k.  

3. Bashkimi i përkohshëm i Shoqërisë “B.” sh.p.k. & Shoqërisë “S. 2F” sh.p.k. 

 

Nga grupi i auditimit u shqyrtua observacioni nr. 1015, datë 31.3.2017, ku u morën në 

konsideratë argumentet që vërtetonin gjetjet ku ju observoni se: 
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“Përsa i përket prokurimit me objekt :Rehabilitim i rrjetit Ujitës, Bashkia Cërrik ku 

përcaktohet se KVO ka vepruar në kundërshtim me nenet 20, 46, 53, 54 te ligjit 9643 

date 20.11.2006. 

Mendojme se kjo gjetje nuk qëndron pasi: 

1. Edhe pse procesverbalin e auditit percaktohet se S. 2 F sh.p.k. ka 3 manovratore 

duhet te theksojme se sipas marrveshjes B. ka marre persiper te kryeje 59.67 % 

te punimeve dhe ne kete menyre ai duhet te kishte se paku dy manovratore ne 

liste pagesa. Mosplotesimi i ketij kriteri nga nje pjesetar i bashkimit te 

operatoreve vjen ne kundershtim me percaktimet e bera në Kreun VIII (“Kushte 

të përgjithshme për zbatim”), neni 74 (“Bashkimi i operatorëve ekonomikë”), 

pika 1, 2 dhe 3 të VKM 914 datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të 

prokurimit publik”, i ndryshuar Pra per kete rast nuk mund te pretendohet se S. 

2 F te mbuloje e vetme kete kerkese pasi neni 74 e percakton qarte detyrimin e 

seciles pale.  Si perfundim kjo mangesi e konstatuar nga KVO qendron. 

2. Ne rastin konkret duhet te kemi parasysh se autoriteti kontraktor ka kerkuar ne 

kerkesat e vecanta per kualifkikim: 2 mjete germimi me Goma. Pra nuk ka vene 

emertimin fadrome apo eskavator por specifikisht ka kerkuar qe keto mjete te 

jene me goma dhe mjetet me goma jane makineri qe regjistrohen ne regjistrat 

publike e per pasoje kane (leje qarkullimi), plus certifikaten e kontrollit teknik, 

lejen e transportit dhe siguracionin e mjetit,  dhe per mjetet e siguruara me qera, 

dokumenti qe verteton regjistrimin e tij plus certifikaten e kontrollit teknik, lejen 

e transportit dhe siguracionin e mjetit,(te vlefshme) qe duhet te shoqerohet me 

kontraten perkatese te qerase/furnizimit, e vlefshme per te gjithe periudhen e 

realizimit te kontrates objekt i ketij prokurimi. Dokumentacion i cili ne rastin 

konkret ka mangesi ne plotesimin e tij nga ana e ofertuesit.  Si perfundim kjo 

mangesi e konstatuar nga KVO qendron. 

3. Duhet te theksojme se qe nje punim te konsiderohet I ngjashem operatori duhet 

te paraqese kontrata te ngjashme konsiderohen te vlefshme nese zerat kryesore 

te punimeve  kane volume te konsiderueshme krahasimore me keto te 

përcaktuara per kete prokurim. Ne rastin konkret rikonstruksioni i rruges (objekt 

i paraqitur nga S. 2F) nuk mund te konsiderohet punim i ngjashem. Emertimi i 

prokurimit ne fjale eshte Rehabilitim i rrjetit ujites qe i perket kategorise se 

licences ndertimore NP7 nuk mund te jete i ngjashem me rikonstruksion rruge 

qe i kategorise se licences ndertimore NP4. Si perfundim kjo mangesi e 

konstatuar nga KVO qendron 

4. Per plotesimin e kriterit per pune te ngjashme operatori B. ka paraqitur kontraten 

me Komune Shirgjan , ku ne situacion perfundimtar rezulton se nuk ka ze 

punimesh per prize ne kanale ujitese. Sipas kontrates se bashkepunimit dhe 

preventivit te punimeve qe ka marre persiper B. , ky ze punimesh perben 30 % 

te vleres se preventivit .Ne keto kushte  B. shpk nuk ploteson kriterin per pune 

te ngjashme . Që një punim të konsiderohet i ngjashëm operatori duhet të 

paraqesë kontrata të ngjashme ku  konsiderohen të vlefshme nëse zërat kryesore 

të punimeve  kanë volume të konsiderueshme krahasimore me këto të 

përcaktuara për këteë prokurim. Ne rastin konkret rruga dhe pse mund të ketë 

kanale anësore nuk mund të konsiderohet punim i ngjashëm. 
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Përsa i përket kualifikimit të BO E. sh.p.k. dhe S. N. M. sh.p.k. sqarojmë se: 

1. Operatorit E. sh.p.k. nuk kerkohej të plotesohej i vetëm i gjithë numri prej 85 

punonjës të kërkuar por sipas përqindjes së pjesëmarrjes e në rastin konkret një 

kusht i tillë plotësohej mesatarisht nga palët pjesëmarrëse në akt marrëveshje. 

Kërkesa e plotësimit të kriterit i vetëm kërkohet nga pjesëmarrësi në përqindjen 

më të madhe vetëm në rastin e punimeve të ngjashme të kërkuara. 

2. Mjetet plotësohen nga bashkimi i operatorëve ekonomik në përputhje me nenin 

74 (“Bashkimi i operatorëve ekonomikë”), pika 3 të VKM 914 datë 29.12.2014 

“Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, i ndryshuarparashikohet se :  

…. 3.Secili prej anëtarëve të këtij bashkimi duhet të përmbushë kërkesat ligjore, 

të parashikuara në nenin 45 të LPP dhe ato të përcaktuara në dokumentet e 

tenderit. Kërkesat ekonomike, financiare, profesionale dhe ato teknike duhet të 

përmbushen nga i gjithë bashkimi, në përputhje me përqindjen e pjesëmarrjes 

në punë, shërbim apo furnizim, të përcaktuara në aktmarrëveshje.  
 

 

2. Në tenderin e zhvilluar me objekt “Rehabilitimi i qendrës së qytetit”, me këto të 

dhëna: 

 
Të dhëna për tenderin Kom. i Vler. të Ofertave Njësia e Prokurimi 

a b c 

-Urdhër Prokurimi nr. 100, datë 11.8.2016 

-Fondi limit pa tvsh 117,507,035 lekë 

-Proc. e Prok. “Procedurë e hapur” 

-Data e zhvillimit të tenderit 10.9.2016 

-Afati: 120 ditë 

-Firma fituese “V. H.” sh.p.k.  

-Data e lidhjes së kontratës 30.11.2016 

-Vlera e kontratës  139,935,084 lekë me TVSH 

-Dif nga fondi limit 1,073,358 lekë me TVSH  

H. K. Kryetar 

M. C.   Anëtar 

E. K. Anëtar 

 

A. H.juriste 

I. C.ekonomiste 

F. U. inxhinier 

 

U konstatua se: 

 

Fondi limit është hartuar mbi bazën e projektit, preventivit dhe specifikimeve tekniket 

hartuara nga Shoqëria “I. K.” sh.p.k. dhe të miratuara nga investitori. 

 

Njësia e Prokurimit ka hartuar dokumentet e tenderit dhe kërkesat për kualifikim dhe i ka 

paraqitur në formatin elektronik. Nga auditimi konstatohet se në datën 11.8.2016 është 

mbajtur procesverbal për hartimin e dokumenteve të tenderit dhe të kërkesave për 

kualifikim.  

Formulari i njoftimit të kontratës është publikuar në formatin elektronik në datën 

12.8.2016. 

Në dokumentet e tenderit data përfundimtare e paraqitjes së ofertave është caktuar data 

10.9.2016, ku është mbajtur procesverbali përkatës. 

 

Në tender kanë marrë pjesë 5 operatorë ekonomikë me ofertat ekonomike, si më poshtë: 
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1. Shoqëria “V. I.” sh.p.k. me ofertë ekonomike 102,473,968 lekë pa TVSH. 

2. Bashkimi i përkohshëm i Shoqërisë “Ç.” sh.p.k. & Shoqërisë “B. B” sh.p.k. & Shoqëria 

“Sh.” sh.p.k. me ofertë ekonomike 101,650,719 lekë pa TVSH. 

3. Shoqëria “S.” sh.p.k. me ofertë ekonomike 107,622,719 lekë pa TVSH. 

4. Bashkimi i përkohshëm i Shoqërisë “A. I.” sh.p.k. & Shoqërisë “S. 2F” sh.p.k. me 

ofertë ekonomike 112,517,601 lekë pa TVSH. 

5. Shoqëria “V. H.” sh.p.k me ofertë ekonomike 116,612,570 lekë pa TVSH. 

 

Në datën 5.10.2016 është mbajtur procesverbali për vlerësimin e ofertave dhe renditjen 

përfundimtare të tyre, veprim ky në zbatim të nenit 12 të ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 

“Për prokurimin publik” dhe germën “gj” të pikës 5 neni 64 i VKM nr. 914, datë 

29.12.2014 “Për rregullat e prokurimit publik”, i ndryshuar dhe përgjegjës është Njësia e 

Prokurimit, pasi njëri nga anëtarët e saj, sipas aktit të më sipërm, është përgjegjës për 

regjistrimin e çdo faze të procesit dhe teksti përfundimtar i tij duhet të nënshkruhet nga 

të gjithë anëtarët e komisionit. 

Sipas procesverbalit rezulton se janë skualifikuar operatorët ekonomikë: 

1. Shoqëria “V. I.” sh.p.k.. 

2. Bashkimi i përkohshëm i Shoqërisë “Ç.” sh.p.k. & Shoqërisë “B. B” sh.p.k. & Shoqëria 

“Sh.” sh.p.k.. 

3. Shoqëria “S.” sh.p.k.. 

4. Bashkimi i përkohshëm i Shoqërisë “A. I.” sh.p.k. & Shoqërisë “S. 2F” sh.p.k.. 

Është kualifikuar operatori ekonomik Shoqëria “V. H.” sh.p.k.  

Operatori ekonomik “V. I.” ka bërë ankesë në Komisionin e Prokurimit Publik, i cili në 

mbledhjen e datës 1.11.2016, ka vendosur me vendimin nr. 834/2016, të mos e pranojë 

ankesën. 

Në dosjen e tenderit ndodhet Raporti Përmbledhës i hartuar në datën 9.11.2016, i 

nënshkruar nga kryetari dhe anëtarët e KVO-së, ku është pasqyruar zhvillimi i procedurës 

së prokurimit dhe i është propozuar titullarit të Autoritetit Kontraktor operatorin 

ekonomik që do të shpallë fitues.  

Procedura e prokurimit dhe operatori ekonomik fitues është miratuar nga titullari i 

Autoritetit Kontraktor me vendimin nr. 2828/1, datë 9.11.2016.  

Fitues është shpallur operatori ekonomik Shoqëria “V. H.” sh.p.k. 

Formulari i njoftimit të fituesit është publikuar në formatin elektronik në datën 

10.11.2016 dhe është botuar në buletinin e datë 14.11.2016.  

Kontrata me operatorin ekonomik të shpallur fitues Shoqëria “V. H.” sh.p.k. është lidhur 

në datën 30.11.2016, me nr. 3019 prot., me vlerë 139,935,084 lekë me TVSH,  me afat 

deri në 120 ditë nga dita e nënshkrimit të kontratës.  

Formulari i njoftimit të kontratës së nënshkruar është botuar në buletinin e datës 

5.12.2016. 

 

Nga auditimi i ushtruar mbi dokumentacionin kualifikues të paraqitur në formatin 

elektronik u konstatua se në përgjithësi qëndrojnë mangësitë e konstatuara për operatorët 

ekonomikë të skualifikuar:  

1. Shoqëria “V. I.” sh.p.k.. 
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2. Bashkimi i përkohshëm i Shoqërisë “Ç.” sh.p.k. & Shoqërisë “B. B” sh.p.k. & Shoqëria 

“Sh.” sh.p.k.. 

3. Shoqëria “S.” sh.p.k.. 

4. Bashkimi i përkohshëm i Shoqërisë “A. I.” sh.p.k. & Shoqërisë “S. 2F” sh.p.k..  

Përsa i përket dokumentacionit kualifikues të operatorit ekonomik Shoqëria “V. H.” 

sh.p.k. i shpallur fitues ka mangësi, e konkretisht: 

- Në Kriteret e Veçanta për Kualifikim, nën pikën 2.6. “Dëshmi për mjetet e pajisjet 

teknike”, kërkohet disponimi i mjeteve: 

27. Linjë për prodhimin e inerteve, e pajisur me lejë mjedisore. 

28. Fabrikë prodhim betoni, e pajisur me lejë mjedisore. 

29. Fabrikë prodhim asfaltobetoni, e pajisur me lejë mjedisore. 

Shoqëria “V. H.” këto linja i ka deklaruar në shtojcën 9 dhe si mjete në dispozicion në 

dokumentet e tenderit. 

Nga auditimi konstatohet se në datën 6.5.2015, me aktin noterial nr. Rep 2337, nr. KOL. 

1359 Shoqeria “V. H.” linjat e mësipërme ia ka dhënë me qira Shoqërisë “E.” sh.p.k. deri 

në datën 6.5.2018. 

Për këto arsye operatori ekonomik Shoqëria “V. H.” sh.p.k. nuk i ka në dispozicion 

linjat e në sipërme dhe duhej të ishte skualifikuar në zbatim të nenit 47 

“Skualifikimi i ofertuesve”, ku thuhet se: “Autoriteti kontraktor skualifikon çdo 

kandidat ose ofertues, që paraqet të dhëna të rreme, për qëllime kualifikimi, në çdo kohë, 

deri në fazën e shpalljes së kontratës fituese. Autoriteti kontraktor për çdo skualifikim 

raporton në Agjencinë e Prokurimit Publik për qëllimet e parashikuara në nenin 13 pika 

3 të këtij ligji.” 

Për sa më lart mban përgjegjësi Komisioni i Vlerësimit të Ofertave në zbatim të nenit 58 

të VKM nr. 914, datë 29.12.2014 “Për rregullat e prokurimit publik ”, pasi ka kualifikuar 

dhe shpallur fitues operatorin ekonomik me ofertë Shoqërinë “V. H.” sh.p.k.  

Në zbatim nenit 5 “Funksionet e Avokaturës së Shtetit” të ligjit nr. 10018, datë 

13.11.2008 “Për Avokaturën e Shtetit” përcaktohen funksionet e Avokaturës së Shtetit 

dhe në germën “c” shprehet: “U ofron asistencë juridike njësive të qeverisjes vendore, 

sipas kushteve dhe kritereve të përcaktuara në ligj ose në marrëveshje të posaçme, të 

lidhura për këtë qëllim, ndërmjet Avokaturës së Shtetit dhe organeve të qeverisjes 

vendore” duhej që Bashkia Cërrik kë kërkonte asistencë juridike nga Avokati i shtetit 

mbi bazën e një marrëveshjeje të lidhur midis tyre, siç përcaktohet në nenin 7 të VKM 

nr. 392, datë 8.4.2009 “Për miratimin e rregullores “Për marrëdhëniet e avokaturës së 

shtetit me institucionet shtetërore dhe entet publike, rolin e avokatëve të shtetit në gjykim, 

si dhe normat e posaçme procedurale”, ku përcaktohet: “Marrëdhëniet e Avokaturës së 

Shtetit me organet e njësive te qeverisjes vendore rregullohen me anë të marrëveshjeve 

të posaçme, të cilat nënshkruhen nga Avokati i Përgjithshëm i Shtetit dhe titullari i 

institucionit i cili kërkon asistencën juridike”. 

 

3. Në tenderin e zhvilluar me objekt “Rikonstruksion dhe shtesë kati i godinës 

ekzistuese të Bashkisë Cërrik”, me këto të dhëna: 

 
Të dhëna për tenderin Kom. i Vler. të Ofertave Njësia e Prokurimi 

a b c 
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-Urdhër Prokurimi nr. 80, datë 11.11.2015 

-Fondi limit pa tvsh  17,838,427 lekë 

-Proc. e Prok. “Procedurë e hapur” 

-Data e zhvillimit të tenderit 7.12.2015 

-Afati 30 ditë 

-Firma fituese BO “E.” sh.p.k. & “V. H.” sh.p.k.  

-Data e lidhjes së kontratës 31.12.2015 

-Vlera e kontratës  20,782,181 lekë me TVSH 

-Dif nga fondi limit 623,931 lekë 

H. K. Kryetar 

E. D.        Anëtar 

E. K.Anëtar 

 

I. S.   jurist 

F. U.inxhinier 

A. S.  ekonomiste 

 

U konstatua se: 

Projekti, preventivi dhe specifikimet teknike janë hartuar nga Shoqëria “D. – E” sh.p.k. 

dhe janë miratuar nga investitori.  

Miratimi i treguesve teknikë është bërë nga titullari i Bashkisë.  

Kriteret e veçanta për kualifikim janë hartuar nga Njësia e Prokurimit. 

 

Njësia e Prokurimit ka hartuar dokumentet e tenderit dhe kërkesat për kualifikim dhe i ka 

paraqitur në formatin elektronik. Nga auditimi konstatohet se është mbajtur procesverbali 

i datës 11.11.2015 për hartimin e dokumenteve të tenderit dhe të kërkesave për 

kualifikim.  

Formulari i njoftimit të kontratës është publikuar në formatin elektronik në datën 

12.11.2015 dhe është botuar në buletinin e datës 16.11.2015. 

Në dokumentet e tenderit data përfundimtare e paraqitjes së ofertave është caktuar data 

7.12.2015. 

Nga Komisioni i Vlerësimit të Ofertave është mbajtur procesverbal për hapjen e tenderit, 

dhe për vlerësimin e ofertave dhe renditjen përfundimtare të tyre.  

 

Në tender ka marrë pjesë 1 operator ekonomik me ofertën ekonomike, si më poshtë: 

1- Bashkimi i operatorëve Shoqëria “E.” & Shoqëria “V. H.” sh.p.k. me ofertë ekonomike 

17,664,251 lekë pa TVSH. 

Në dosjen e tenderit ndodhet Raporti Përmbledhës i hartuar në datën 5.12.2015, i 

nënshkruar nga kryetari i KVO-së dhe anëtarët, ku është pasqyruar zhvillimi i procedurës 

së prokurimit. Me vendim të veçantë është përcaktuar renditja përfundimtare dhe i është 

propozuar titullarit të Autoritetit Kontraktor operatorin ekonomik që do të shpallet fitues. 

Sipas raportit është kualifikuar dhe është shpallur fitues operatori ekonomik pjesëmarrës 

në tender Bashkimi i operatorëve Shoqëria “E.” & Shoqëria “V. H.” sh.p.k. 

Miratimi i procedurës së prokurimit dhe i fituesit është bërë me vendim të veçantë të 

titullarit të Autoritetit Kontraktor 

Formulari i njoftimit të fituesit është publikuar në formatin elektronik në datën 4.1.2016 

dhe është botuar në buletinin e datës 21.12.2015, ku fitues është shpallur Bashkimi i 

operatorëve Shoqëria “E.” sh.p.k. & Shoqëria “V. H.” sh.p.k.  

Kontrata me operatorin ekonomik të shpallur fitues është lidhur në datën 31.12.2015, me 

nr. 1169/1 prot., me vlerë 20,782,181 lekë me TVSH,  me afat 30 ditë nga lidhja e 

kontratës. 

Njoftimi i kontratës së nënshkruar është publikuar në formatin elektronik të datës 

12.1.2016 dhe është botuar në buletinin e datës 11.1.2016. 
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Me urdhër prokurimi nr. 40/1, datë 4.4.2016 është urdhëruar prokurimi i vlerës së fondit 

limit 2,058,800 lekë pa TVSH, me procedurë “Negocim pa botim paraprak të njoftimit të 

kontratës”. Preventivi është hartuar mbi bazën e projektit dhe specifikimeve teknike te 

hartuara nga projektuesi “D. – E” sh.p.k., e është nënshkruar nga sipërmarrësi, 

mbikëqyrësi dhe investitori dhe ka vlerën e 11.6% të kontratës fillestare.  

Kontrata është nënshkruar në datën 4.4.2016 me nr. 875/2, me vlerë 2,470,560 lekë me 

TVSH edhe afat 21 ditë. 

Njoftimi i kontratës së nënshkruar është botuar në buletinin e datës 18.4.2016 

 

4. Në tenderin e zhvilluar me objekt “Ndërtimi i linjës së ndriçimit rrugor, faza I, 

fshati Malasenj”, me këto të dhëna: 

 
Të dhëna për tenderin Kom. i Vler. të Ofertave Njësia e Prokurimi 

a b c 

-Urdhër Prokurimi nr. 85, datë 19.11.2015 

-Fondi limit pa tvsh  2,438,834 lekë 

-Proc. e Prok. “Kërkesë për propozim” 

-Data e zhvillimit të tenderit 7.12.2015 

-Afati 10 ditë 

-Firma fituese “B.” sh.p.k.  

-Data e lidhjes së kontratës 16.12.2015 

-Vlera e kontratës  2,822,383 lekë me TVSH 

-Dif nga fondi limit 104,218 lekë 

H. K. Kryetar 

E. D.        Anëtar 

E. K.Anëtar 

 

I. S.   jurist 

F. U.inxhinier 

A. S.  ekonomiste 

 

U konstatua se: 

Projekti, preventivi dhe specifikimet teknike janë hartuar nga inxhinjeri F. U.dhe janë 

miratuar nga investitori Kryetari i Bashkisë.  

 

Kriteret e veçanta për kualifikim janë hartuar nga Njësia e Prokurimit. 

 

Njësia e Prokurimit ka hartuar dokumentet e tenderit dhe kërkesat për kualifikim dhe i ka 

paraqitur në formatin elektronik. Nga auditimi konstatohet se është mbajtur procesverbali 

i datës 26.11.2015 për hartimin e dokumenteve të tenderit dhe të kërkesave për 

kualifikim.  

Formulari i njoftimit të kontratës është publikuar në formatin elektronik në datën 

27.11.2015 dhe është botuar në buletinin e datës 1.12.2015. 

Në dokumentet e tenderit data përfundimtare e paraqitjes së ofertave është caktuar data 

7.12.2015. 

Nga Autoriteti Kontraktor ju është dërguar ftesa për ofertë 5 operatorëve ekonomikë. 

Nga Komisioni i Vlerësimit të Ofertave është mbajtur procesverbal për hapjen e tenderit, 

dhe për vlerësimin e ofertave dhe renditjen përfundimtare të tyre.  

 

Në tender ka marrë pjesë 1 operator ekonomik me ofertën ekonomike, si më poshtë: 

1- Shoqëria “B.” sh.p.k. me ofertë ekonomike 2,351,986 lekë pa TVSH. 
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Në dosjen e tenderit ndodhet Raporti Përmbledhës i hartuar në datën 15.12.2015, i 

nënshkruar nga kryetari i KVO-së dhe anëtarët, ku është pasqyruar zhvillimi i procedurës 

së prokurimit. Me vendim të veçantë është përcaktuar renditja përfundimtare dhe i është 

propozuar titullarit të Autoritetit Kontraktor operatorin ekonomik që do të shpallet fitues. 

Sipas raportit është kualifikuar dhe është shpallur fitues operatori ekonomik pjesëmarrës 

në tender Shoqëria “B.” sh.p.k. 

Miratimi i procedurës së prokurimit dhe i fituesit është bërë me vendim të veçantë të 

titullarit të Autoritetit Kontraktor 

Formulari i njoftimit të fituesit është publikuar në formatin elektronik në datën 

18.12.2015 dhe është botuar në buletinin e datës 21.12.2015, ku fitues është shpallur 

Shoqëria “B.” sh.p.k  

Kontrata me operatorin ekonomik të shpallur fitues është lidhur në datën 16.12.2015, me 

nr. 1046/1 prot., me vlerë 2,822,383 lekë me TVSH,  me afat 10 ditë nga lidhja e 

kontratës. 

Njoftimi i kontratës së nënshkruar është publikuar në formatin elektronik të datës 

28.12.2015 dhe është botuar në buletinin e datës 28.12.2015. 

 

5. Në tenderin e zhvilluar me objekt “Blerje dru zjarri për Bashkinë Cërrik”, me këto 

të dhëna: 

 
Të dhëna për tenderin Kom. i Vler. të Ofertave Njësia e Prokurimi 

a b c 

-Urdhër Prokurimi nr. 88, datë 20.11.2015 

-Fondi limit pa tvsh  2,100,000 lekë 

-Proc. e Prok. “Kërkesë për propozim” 

-Data e zhvillimit të tenderit 7.12.2015 

-Afati deri më 31.12.2015 

-Firma fituese “S. C.” sh.p.k.  

-Data e lidhjes së kontratës 21.12.2015 

-Vlera e kontratës  2,268,000 lekë me TVSH 

-Dif nga fondi limit 252,000 lekë 

H. K. Kryetar 

E. D.        Anëtar 

E. K.Anëtar 

 

I. S.   jurist 

F. U.inxhinier 

A. S.  ekonomiste 

 

U konstatua se: 

Këshilli Bashkiak me vendimin nr. 38, datë 20.11.2015, ka miratuar fondin për blerje dru 

zjarri, i cili është konfirmuar për bazueshmërinë ligjore nga Prefekti i Qarkut Elbasan. 

Për këtë qëllim është ngritur komisioni për llogaritjen e fondit limit, i cili ka përcaktuar 

specifikimet teknike dhe nevojat për dru zjarri, çmimin mbi bazën e tregut dhe fondin 

limit. 

 

Kriteret e veçanta për kualifikim janë hartuar nga Njësia e Prokurimit. 

Njësia e Prokurimit ka hartuar dokumentet e tenderit dhe kërkesat për kualifikim dhe i ka 

paraqitur në formatin elektronik. Nga auditimi konstatohet se është mbajtur procesverbali 

i datës 25.11.2015 për hartimin e dokumenteve të tenderit dhe të kërkesave për 

kualifikim.  

Formulari i njoftimit të kontratës është publikuar në formatin elektronik në datën 

26.11.2015 dhe është botuar në buletinin e datës 1.12.2015. 
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Në dokumentet e tenderit data përfundimtare e paraqitjes së ofertave është caktuar data 

7.12.2015. 

Nga Autoriteti Kontraktor ju është dërguar ftesa për ofertë 5 operatorëve ekonomikë. 

Nga Komisioni i Vlerësimit të Ofertave është mbajtur procesverbal për hapjen e tenderit, 

dhe për vlerësimin e ofertave dhe renditjen përfundimtare të tyre.  

 

Në tender kanë marrë pjesë 3 operatorë ekonomikë me ofertën ekonomike, si më poshtë: 

1. Shoqëria “Z.” sh.p.k. me ofertë ekonomike 1,608,000 lekë pa TVSH. 

2. Shoqëria “S. C.” sh.p.k. me ofertë ekonomike 1,890,000 lekë pa TVSH. 

3. Person fizik P. L. me ofertë ekonomike 1,920,000 lekë pa TVSH. 

 

Në dosjen e tenderit ndodhet Raporti Përmbledhës i hartuar në datën 18.12.2015, i 

nënshkruar nga kryetari i KVO-së dhe anëtarët, ku është pasqyruar zhvillimi i procedurës 

së prokurimit. Me vendim të veçantë është përcaktuar renditja përfundimtare dhe i është 

propozuar titullarit të Autoritetit Kontraktor operatorin ekonomik që do të shpallet fitues. 

Sipas raportit është kualifikuar dhe është shpallur fitues operatori ekonomik Shoqëria “S. 

C.” sh.p.k. Është skualifikuar operatori ekonomik Shoqëria “Z.” sh.p.k. për mangësi në 

dokumentacionin kualifikues. 

Miratimi i procedurës së prokurimit dhe i fituesit është bërë me vendim të veçantë të 

titullarit të Autoritetit Kontraktor 

Formulari i njoftimit të fituesit është publikuar në formatin elektronik në datën 

22.12.2015 dhe është botuar në buletinin e datës 28.12.2015, ku fitues është shpallur 

Shoqëria “S. C.” sh.p.k  

Kontrata me operatorin ekonomik të shpallur fitues është lidhur në datën 21.12.2015, me 

nr. 1081/1 prot., me vlerë 2,268,000 lekë me TVSH,  me afat nga lidhja e kontratës, deri 

më 31.12.2015. 

Njoftimi i kontratës së nënshkruar është publikuar në formatin elektronik të datës 

28.12.2015 dhe është botuar në buletinin e datës 28.12.2015. 

 

6. Në tenderin e zhvilluar me objekt “Ndërtimi i linjës së ndriçimit rrugor, faza II, 

fshati Malasenj”, me këto të dhëna: 

 
Të dhëna për tenderin Kom. i Vler. të Ofertave Njësia e Prokurimi 

a b c 

-Urdhër Prokurimi nr. 25/1, datë 18.2.2016 

-Fondi limit pa tvsh  1,632,307 lekë 

-Proc. e Prok. “Kërkesë për propozim” 

-Data e zhvillimit të tenderit 1.3.2016 

-Afati 10 ditë 

-Firma fituese “B.” sh.p.k.  

-Data e lidhjes së kontratës 15.3.2016 

-Vlera e kontratës  1,953,840  lekë me TVSH 

-Dif nga fondi limit 4,928 lekë 

H. K. Kryetar 

E. D.        Anëtar 

E. K.Anëtar 

 

I. S.   jurist 

F. U.inxhinier 

A. S.  ekonomiste 

 

U konstatua se: 

Projekti, preventivi dhe specifikimet teknike janë hartuar nga inxhinjeri F. U.dhe janë 

miratuar nga investitori Kryetari i Bashkisë.  
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Kriteret e veçanta për kualifikim janë hartuar nga Njësia e Prokurimit. 

 

Njësia e Prokurimit ka hartuar dokumentet e tenderit dhe kërkesat për kualifikim dhe i ka 

paraqitur në formatin elektronik. Nga auditimi konstatohet se është mbajtur procesverbali 

i datës 18.2.2016 për hartimin e dokumenteve të tenderit dhe të kërkesave për kualifikim.  

Formulari i njoftimit të kontratës është publikuar në formatin elektronik në datën 

19.2.2016 dhe është botuar në buletinin e datës 22.2.2016. 

Në dokumentet e tenderit data përfundimtare e paraqitjes së ofertave është caktuar data 

1.3.2016. 

Nga Autoriteti Kontraktor ju është dërguar ftesa për ofertë 5 operatorëve ekonomikë. 

Nga Komisioni i Vlerësimit të Ofertave është mbajtur procesverbal për hapjen e tenderit, 

dhe për vlerësimin e ofertave dhe renditjen përfundimtare të tyre.  

 

Në tender kanë marrë pjesë 2 operatorë ekonomikë me ofertën ekonomike, si më poshtë: 

1- Shoqëria “B.” sh.p.k. me ofertë ekonomike 1,628,200 lekë pa TVSH. 

2- Shoqëria “S./L” sh.p.k. me ofertë ekonomike 1,132,280 lekë pa TVSH. 

 

Në dosjen e tenderit ndodhet Raporti Përmbledhës i hartuar në datën 9.3.2016, i 

nënshkruar nga kryetari i KVO-së dhe anëtarët, ku është pasqyruar zhvillimi i procedurës 

së prokurimit. Me vendim të veçantë është përcaktuar renditja përfundimtare dhe i është 

propozuar titullarit të Autoritetit Kontraktor operatorin ekonomik që do të shpallet fitues. 

Sipas raportit është kualifikuar dhe është shpallur fitues operatori ekonomik pjesëmarrës 

në tender Shoqëria “B.” sh.p.k. 

Është skualifikuar operatori ekonomik Shoqëria “S./L” sh.p.k. për mangësi në 

dokumentacionin kualifikues. 

Miratimi i procedurës së prokurimit dhe i fituesit është bërë me vendim të veçantë të 

titullarit të Autoritetit Kontraktor 

Formulari i njoftimit të fituesit është publikuar në formatin elektronik në datën 15.3.2016 

dhe është botuar në buletinin e datës 15.3.2016, ku fitues është shpallur Shoqëria “B.” 

sh.p.k  

Kontrata me operatorin ekonomik të shpallur fitues është lidhur në datën 15.3.2016, me 

nr. 664/1 prot., me vlerë 1,953,840 lekë me TVSH,  me afat 10 ditë nga lidhja e kontratës. 

Njoftimi i kontratës së nënshkruar është publikuar në formatin elektronik të datës 

18.11.2016 dhe është botuar në buletinin e datës 21.3.2016. 

 

7. Në tenderin e zhvilluar me objekt “Shërbimi i transportit të mësuesve e nxënësve 

në Bashkinë Cërrik”, me këto të dhëna: 

 
Të dhëna për tenderin Kom. i Vler. të Ofertave Njësia e Prokurimi 

a b c 

-Urdhër Prokurimi nr. 61/2, datë 23.5.2016 

-Fondi limit pa tvsh  6,324,841 lekë 

-Proc. e Prok. “Kërkesë për propozim” 

-Data e zhvillimit të tenderit 3.6.2016 

-Afati deri më 31.12.2016 

H. K. Kryetar 

E. D.        Anëtar 

E. K.Anëtar 

 

I. S.   jurist 

F. U.inxhinier 

A. S.  ekonomiste 
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-Firma fituese “C. 2005” sh.p.k.  

-Data e lidhjes së kontratës 16.8.2016 

-Vlera e kontratës  7,517,473  lekë me TVSH 

-Dif nga fondi limit 72,336 lekë 

 

U konstatua se: 

Preventivi dhe specifikimet teknike janë hartuar nga komisioni i ngritur për këtë qëllim 

dhe që është njëkohësisht dhe Njësia e Prokurimit, si dhe janë miratuar nga Kryetari i 

Bashkisë si titullar i Autoritetit Kontraktor.  

Kriteret e veçanta për kualifikim janë hartuar nga Njësia e Prokurimit. 

Njësia e Prokurimit ka hartuar dokumentet e tenderit dhe kërkesat për kualifikim dhe i ka 

paraqitur në formatin elektronik. Nga auditimi konstatohet se është mbajtur procesverbali 

i datës 23.5.2016 për hartimin e dokumenteve të tenderit dhe të kërkesave për kualifikim.  

Formulari i njoftimit të kontratës është publikuar në formatin elektronik në datën 

24.5.2016 dhe është botuar në buletinin e datës 30.5.2016. 

Në dokumentet e tenderit data përfundimtare e paraqitjes së ofertave është caktuar data 

3.6.2016. 

Nga Autoriteti Kontraktor ju është dërguar ftesa për ofertë 5 operatorëve ekonomikë. 

Nga Komisioni i Vlerësimit të Ofertave është mbajtur procesverbal për hapjen e tenderit, 

dhe për vlerësimin e ofertave dhe renditjen përfundimtare të tyre.  

 

Në tender ka marrë pjesë 1 operator ekonomik me ofertën ekonomike, si më poshtë: 

1- Shoqëria “C. 2005” sh.p.k. me ofertë ekonomike 6,264,561 lekë pa TVSH. 

 

Në dosjen e tenderit ndodhet Raporti Përmbledhës i hartuar në datën 30.6.2016, i 

nënshkruar nga kryetari i KVO-së dhe anëtarët, ku është pasqyruar zhvillimi i procedurës 

së prokurimit. Me vendim të veçantë është përcaktuar renditja përfundimtare dhe i është 

propozuar titullarit të Autoritetit Kontraktor operatorin ekonomik që do të shpallet fitues. 

Sipas raportit është kualifikuar dhe është shpallur fitues operatori ekonomik pjesëmarrës 

në tender Shoqëria “C. 2005” sh.p.k. 

Miratimi i procedurës së prokurimit dhe i fituesit është bërë me vendim të veçantë të 

titullarit të Autoritetit Kontraktor 

Formulari i njoftimit të fituesit është publikuar në formatin elektronik në datën 3.7.2016 

dhe është botuar në buletinin e datës 4.7.2016, ku fitues është shpallur Shoqëria “C. 2005” 

sh.p.k  

Kontrata me operatorin ekonomik të shpallur fitues është lidhur në datën 16.8.2016, me 

nr. 2117/1 prot., me vlerë 7,517,473 lekë me TVSH, me afat nga lidhja e kontratës deri 

më 31.12.2016. 

Njoftimi i kontratës së nënshkruar është publikuar në formatin elektronik të datës 

14.12.2016 dhe është botuar në buletinin e datës 29.8.2016. 

 

8. Në tenderin e zhvilluar me objekt “Ndërtimi i shkollës dhe palestrës, ndërtim i 

terreneve sportive dhe sistemimi i territorit të shkollës 9 vjeçare Adem Elmaz A., 

Shtëpanjë, Gostimë Bashkia Cërrik”, me këto të dhëna: 

 
Të dhëna për tenderin Kom. i Vler. të Ofertave Njësia e Prokurimi 
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a b c 

-Urdhër Prokurimi nr. 77/1, datë 27.6.2016 

-Fondi limit pa tvsh  60,894,596 lekë 

-Proc. e Prok. “Procedurë e hapur” 

-Data e zhvillimit të tenderit 25.7.2016 

-Afati 90 ditë 

-Firma fituese “E.” sh.p.k.&“B.-I.” sh.p.k.  

-Data e lidhjes së kontratës 29.9.2016 

-Vlera e kontratës  72,948,120  lekë me TVSH 

-Dif nga fondi limit 125,395 lekë 

H. K. Kryetar 

E. D.        Anëtar 

E. K.Anëtar 

 

I. S.   jurist 

F. U.inxhinier 

A. S.  ekonomiste 

 

U konstatua se: 

Projekti, preventivi dhe specifikimet teknike janë hartuar nga Shoqëria “A.SH.E.” sh.p.k. 

dhe janë miratuar nga investitori Kryetari i Bashkisë.  

 

Kriteret e veçanta për kualifikim janë hartuar nga Njësia e Prokurimit. 

 

Njësia e Prokurimit ka hartuar dokumentet e tenderit dhe kërkesat për kualifikim dhe i ka 

paraqitur në formatin elektronik. Nga auditimi konstatohet se është mbajtur procesverbali 

i datës 30.6.2016 për hartimin e dokumenteve të tenderit dhe të kërkesave për kualifikim.  

Formulari i njoftimit të kontratës është publikuar në formatin elektronik në datën 1.7.2016 

dhe është botuar në buletinin e datës 4.7.2016. 

Në dokumentet e tenderit data përfundimtare e paraqitjes së ofertave është caktuar data 

25.7.2016. 

Nga Komisioni i Vlerësimit të Ofertave është mbajtur procesverbal për hapjen e tenderit, 

dhe për vlerësimin e ofertave dhe renditjen përfundimtare të tyre.  

 

Në tender kanë marrë pjesë 4 operatorë ekonomikë me ofertën ekonomike, si më poshtë: 

1- BO Shoqëritë “B. B” sh.p.k. & “Sh.” sh.p.k. & “P. V.” sh.p.k. me ofertë ekonomike 

52,799,399 lekë pa TVSH. 

2- Shoqëria “D.” sh.p.k. me ofertë ekonomike 41,550,000 lekë pa TVSH. 

3- BO Shoqëritë “E.” sh.p.k. & “B.-I.” sh.p.k. me ofertë ekonomike 60,790,100 lekë pa 

TVSH. 

4- Shoqëria “F.” sh.p.k. nuk ka paraqitur ofertë ekonomike. 

  

Në dosjen e tenderit ndodhet Raporti Përmbledhës i hartuar në datën 21.8.2016, i 

nënshkruar nga kryetari i KVO-së dhe anëtarët, ku është pasqyruar zhvillimi i procedurës 

së prokurimit. Me vendim të veçantë është përcaktuar renditja përfundimtare dhe i është 

propozuar titullarit të Autoritetit Kontraktor operatorin ekonomik që do të shpallet fitues. 

Sipas raportit është kualifikuar dhe është shpallur fitues bashkimi i operatorëve ekonomik 

pjesëmarrës në tender Shoqëritë “E.” sh.p.k. & “B.-I.”sh.p.k. 

Është skualifikuar operatori ekonomik Shoqëria “S./L” sh.p.k. për mangësi në 

dokumentacionin kualifikues. 

Miratimi i procedurës së prokurimit dhe i fituesit është bërë me vendim të veçantë të 

titullarit të Autoritetit Kontraktor 



 
 

92 

 

KONTROLLI I LARTË I SHTETIT  

 RAPORT PËRFUNDIMTAR “PËR AUDITIMIN E USHTRUAR NË BASHKINË CËRRIK” 

Formulari i njoftimit të fituesit është publikuar në formatin elektronik në datën 4.10.2016 

dhe është botuar në buletinin e datës 29.8.2016, ku fitues është shpallur BO Shoqëritë 

“E.” sh.p.k. & “B.-I.” sh.p.k. 

Kontrata me operatorin ekonomik të shpallur fitues është lidhur në datën 29.9.2016, me 

nr. 2370/1 prot., me vlerë 72,948,120 lekë me TVSH,  me afat 90 ditë nga lidhja e 

kontratës. 

Njoftimi i kontratës së nënshkruar është publikuar në formatin elektronik të datës 

15.12.2016 dhe është botuar në buletinin e datës 10.10.2016. 

 

9. Në tenderin e zhvilluar me objekt “Blerje makine për administratën”, me këto të 

dhëna: 

 
Të dhëna për tenderin Kom. i Vler. të Ofertave Njësia e Prokurimi 

a b c 

-Urdhër Prokurimi nr. 88, datë 18.7.2016 

-Fondi limit pa tvsh  2,080,000 lekë 

-Proc. e Prok. “Kërkesë për propozim” 

-Data e zhvillimit të tenderit 1.8.2016 

-Afati 30 ditë 

-Firma fituese “V. H.” sh.p.k.  

-Data e lidhjes së kontratës 19.9.2016 

-Vlera e kontratës  2,472,000  lekë me TVSH 

-Dif nga fondi limit 24,000 lekë 

H. K. Kryetar 

I. S.       Anëtar 

E. K.Anëtar 

 

A. H. jurist 

M. C. inxhinier 

I. C.ekonomiste 

 

U konstatua se: 

Preventivi dhe specifikimet teknike janë hartuar nga komisioni i ngritur për këtë qëllim 

dhe që është njëkohësisht dhe Njësia e Prokurimit, si dhe janë miratuar nga Kryetari i 

Bashkisë si titullar i Autoritetit Kontraktor.  

Kriteret e veçanta për kualifikim janë hartuar nga Njësia e Prokurimit. 

Njësia e Prokurimit ka hartuar dokumentet e tenderit dhe kërkesat për kualifikim dhe i ka 

paraqitur në formatin elektronik. Nga auditimi konstatohet se është mbajtur procesverbali 

i datës 19.7.2016 për hartimin e dokumenteve të tenderit dhe të kërkesave për kualifikim.  

Formulari i njoftimit të kontratës është publikuar në formatin elektronik në datën 

20.7.2016 dhe është botuar në buletinin e datës 25.7.2016. 

Në dokumentet e tenderit data përfundimtare e paraqitjes së ofertave është caktuar data 

1.8.2016. 

Nga Autoriteti Kontraktor ju është dërguar ftesa për ofertë 5 operatorëve ekonomikë. 

Nga Komisioni i Vlerësimit të Ofertave është mbajtur procesverbal për hapjen e tenderit, 

dhe për vlerësimin e ofertave dhe renditjen përfundimtare të tyre.  

 

Në tender ka marrë pjesë 1 operator ekonomik me ofertën ekonomike, si më poshtë: 

1- Shoqëria “V. H.” sh.p.k. me ofertë ekonomike 6,264,561 lekë pa TVSH. 

  

Në dosjen e tenderit ndodhet Raporti Përmbledhës i hartuar në datën 11.8.2016, i 

nënshkruar nga kryetari i KVO-së dhe anëtarët, ku është pasqyruar zhvillimi i procedurës 

së prokurimit. Me vendim të veçantë është përcaktuar renditja përfundimtare dhe i është 

propozuar titullarit të Autoritetit Kontraktor operatorin ekonomik që do të shpallet fitues. 
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Sipas raportit është kualifikuar dhe është shpallur fitues operatori ekonomik pjesëmarrës 

në tender Shoqëria “V. H.” sh.p.k. 

Miratimi i procedurës së prokurimit dhe i fituesit është bërë me vendim të veçantë të 

titullarit të Autoritetit Kontraktor 

Formulari i njoftimit të fituesit është publikuar në formatin elektronik në datën 4.9.2016 

dhe është botuar në buletinin e datës 15.8.2016, ku fitues është shpallur Shoqëria “V. H.” 

sh.p.k  

Kontrata me operatorin ekonomik të shpallur fitues është lidhur në datën 19.9.2016, me 

nr. 2307/1 prot., me vlerë 2,472,000 lekë me TVSH, me afat nga lidhja e kontratës deri 

30 ditë. 

Njoftimi i kontratës së nënshkruar është publikuar në formatin elektronik të datës 

14.12.2016 dhe është botuar në buletinin e datës 10.10.2016. 

 

10. Në tenderin e zhvilluar me objekt “Impianti i kondicionimit dhe punimeve të 

rifiniturës së drurit kati II Bashkia Cërrik”, me këto të dhëna: 

 
Të dhëna për tenderin Kom. i Vler. të Ofertave Njësia e Prokurimi 

a b c 

-Urdhër Prokurimi nr. 100, datë 4.8.2016 

-Fondi limit pa tvsh  4,009,236 lekë 

-Proc. e Prok. “Kërkesë për propozim” 

-Data e zhvillimit të tenderit 15.8.2016 

-Afati 10 ditë 

-Firma fituese “E.” sh.p.k. & “S. N. P.” sh.p.k. 

-Data e lidhjes së kontratës 19.9.2016 

-Vlera e kontratës  4,991,756  lekë me TVSH 

-Dif nga fondi limit 180,673 lekë 

H. K. Kryetar 

A. H.     Anëtar 

E. K.Anëtar 

 

I. S.     jurist 

M. C. inxhinier 

I. C.ekonomiste 

 

U konstatua se: 

Preventivi dhe specifikimet teknike janë hartuar nga komisioni i ngritur për këtë qëllim, 

si dhe janë miratuar nga Kryetari i Bashkisë si titullar i Autoritetit Kontraktor. Në 

komision merr pjesë znj. A. H., njëkohësisht anëtare e KVO-së, gjë që bie në kundërshtim 

me nenin 58 të VKM nr 914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit 

publik” i ndryshuar ku thuhet se: “Personat përgjegjës për hartimin e dokumenteve të 

tenderit nuk mund të emërohen anëtarë të komisionit të vlerësimit të ofertave” 

Kriteret e veçanta për kualifikim janë hartuar nga Njësia e Prokurimit. 

Njësia e Prokurimit ka hartuar dokumentet e tenderit dhe kërkesat për kualifikim dhe i ka 

paraqitur në formatin elektronik. Nga auditimi konstatohet se është mbajtur procesverbali 

i datës 4.8.2016 për hartimin e dokumenteve të tenderit dhe të kërkesave për kualifikim.  

Formulari i njoftimit të kontratës është publikuar në formatin elektronik në datën 5.8.2016 

dhe është botuar në buletinin e datës 8.8.2016. 

Në dokumentet e tenderit data përfundimtare e paraqitjes së ofertave është caktuar data 

15.8.2016. 

Nga Autoriteti Kontraktor ju është dërguar ftesa për ofertë 5 operatorëve ekonomikë. 

Nga Komisioni i Vlerësimit të Ofertave është mbajtur procesverbal për hapjen e tenderit, 

dhe për vlerësimin e ofertave dhe renditjen përfundimtare të tyre.  
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Në tender ka marrë pjesë 1 operator ekonomik me ofertën ekonomike, si më poshtë: 

1- BO Shoqëritë “E.” sh.p.k. & “S. N. P.” sh.p.k. me ofertë ekonomike 3,993,130 lekë pa 

TVSH. 

  

Në dosjen e tenderit ndodhet Raporti Përmbledhës i hartuar në datën 28.8.2016, i 

nënshkruar nga kryetari i KVO-së dhe anëtarët, ku është pasqyruar zhvillimi i procedurës 

së prokurimit. Me vendim të veçantë është përcaktuar renditja përfundimtare dhe i është 

propozuar titullarit të Autoritetit Kontraktor operatorin ekonomik që do të shpallet fitues. 

Sipas raportit është kualifikuar dhe është shpallur fitues operatori ekonomik pjesëmarrës 

në tender BO Shoqëritë “E.” sh.p.k. & “S. N. P.” sh.p.k.  

Miratimi i procedurës së prokurimit dhe i fituesit është bërë me vendim të veçantë të 

titullarit të Autoritetit Kontraktor 

Formulari i njoftimit të fituesit është publikuar në formatin elektronik në datën 4.9.2016 

dhe është botuar në buletinin e datës 15.8.2016, ku fitues është shpallur BO Shoqëritë 

“E.” sh.p.k. & “S. N. P.” sh.p.k.  

Kontrata me operatorin ekonomik të shpallur fitues është lidhur në datën 19.9.2016, me 

nr. 2308/2 prot., me vlerë 4,991,756 lekë me TVSH, me afat nga lidhja e kontratës deri 

10 ditë. 

Njoftimi i kontratës së nënshkruar është publikuar në formatin elektronik të datës 

14.12.2016 dhe është botuar në buletinin e datës 10.10.2016. 

 

11. Në tenderin e zhvilluar me objekt “Riparime të ndryshme dhe lyerja e shkollave e 

kopshtin e fëmijëve, Bashkia Cërrik”, me këto të dhëna: 

 
Të dhëna për tenderin Kom. i Vler. të Ofertave Njësia e Prokurimi 

a b c 

-Urdhër Prokurimi nr. 102, datë 18.8.2016 

-Fondi limit pa tvsh  5,781,544 lekë 

-Proc. e Prok. “Kërkesë për propozim” 

-Data e zhvillimit të tenderit 29.8.2016 

-Afati 10 ditë 

-Firma fituese “S. & L.” sh.p.k. & “B. B” sh.p.k. 

-Data e lidhjes së kontratës 19.9.2016 

-Vlera e kontratës  5,276,873  lekë me TVSH 

-Dif nga fondi limit 1,660,980 lekë 

H. K. Kryetar 

M. C. Anëtar 

E. K.Anëtar 

 

A. H. jurist 

F. U.  inxhinier 

I. C.     ekonomiste 

 

U konstatua se: 

Preventivi dhe specifikimet teknike janë hartuar nga inxhinieri F. U., si dhe janë miratuar 

nga Kryetari i Bashkisë si titullar i Autoritetit Kontraktor.  

Kriteret e veçanta për kualifikim janë hartuar nga Njësia e Prokurimit. 

Njësia e Prokurimit ka hartuar dokumentet e tenderit dhe kërkesat për kualifikim dhe i ka 

paraqitur në formatin elektronik. Nga auditimi konstatohet se është mbajtur procesverbali 

i datës 18.8.2016 për hartimin e dokumenteve të tenderit dhe të kërkesave për kualifikim.  

Formulari i njoftimit të kontratës është publikuar në formatin elektronik në datën 

19.8.2016 dhe është botuar në buletinin e datës 22.8.2016. 

Në dokumentet e tenderit data përfundimtare e paraqitjes së ofertave është caktuar data 

29.8.2016. 
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Nga Autoriteti Kontraktor ju është dërguar ftesa për ofertë 5 operatorëve ekonomikë. 

Nga Komisioni i Vlerësimit të Ofertave është mbajtur procesverbal për hapjen e tenderit, 

dhe për vlerësimin e ofertave dhe renditjen përfundimtare të tyre.  

 

Në tender kanë marrë pjesë 4 operatorë ekonomikë me ofertën ekonomike, si më poshtë: 

1- Shoqëria “Z.” sh.p.k. me ofertë ekonomike 4,329,334 lekë pa TVSH. 

2- BO Shoqëritë “S. & L.” sh.p.k. & “B. B” sh.p.k. me ofertë ekonomike 4,397,394 lekë 

pa TVSH. 

3- BO Shoqëritë “I.” sh.p.k. & “B.” sh.p.k. me ofertë ekonomike 4,973,818 lekë pa 

TVSH. 

4- Shoqëria “F.” sh.p.k. me ofertë ekonomike 5,175,625 lekë pa TVSH. 

 

Në dosjen e tenderit ndodhet Raporti Përmbledhës i hartuar në datën 15.9.2016, i 

nënshkruar nga kryetari i KVO-së dhe anëtarët, ku është pasqyruar zhvillimi i procedurës 

së prokurimit. Me vendim të veçantë është përcaktuar renditja përfundimtare dhe i është 

propozuar titullarit të Autoritetit Kontraktor operatorin ekonomik që do të shpallet fitues. 

Sipas raportit është kualifikuar dhe është shpallur fitues operatori ekonomik pjesëmarrës 

në tender BO Shoqëritë “S. & L.” sh.p.k. & “B. B” sh.p.k. 

Është skualifikuar operatori ekonomik Shoqëria “Z.” sh.p.k. për mangësi në 

dokumentacionin kualifikues, e konkretisht në zërat dhe volumet e punës të paraqitura në 

preventivin e ofertës, ku nga auditimi i të cilave u konstatua se mangësitë qëndrojnë. 

Operatorët e tjerë konkurrentë janë kualifikuar. 

Miratimi i procedurës së prokurimit dhe i fituesit është bërë me vendim të veçantë të 

titullarit të Autoritetit Kontraktor.  

Formulari i njoftimit të fituesit është publikuar në formatin elektronik në datën 4.10.2016 

dhe është botuar në buletinin e datës 19.9.2016, ku fitues është shpallur BO Shoqëritë “S. 

& L.” sh.p.k. & “B. B” sh.p.k.   

Kontrata me operatorin ekonomik të shpallur fitues është lidhur në datën 19.9.2016, me 

nr. 2308/2 prot., me vlerë 5,276,873 lekë me TVSH, me afat nga lidhja e kontratës deri 

10 ditë. 

 

Njoftimi i kontratës së nënshkruar është publikuar në formatin elektronik të datës 

15.12.2016 dhe është botuar në buletinin e datës 10.10.2016. 

 

12. Në tenderin e zhvilluar me objekt “Pastrimi i kanaleve kryesorë kullues”, me këto 

të dhëna: 

 
Të dhëna për tenderin Kom. i Vler. të Ofertave Njësia e Prokurimi 

a b c 

-Urdhër Prokurimi nr. 130, datë 20.10.2016 

-Fondi limit pa tvsh  2,074,956 lekë 

-Proc. e Prok. “Kërkesë për propozim” 

-Data e zhvillimit të tenderit 5.11.2016 

-Afati 10 ditë 

-Firma fituese “I.” sh.p.k. & “B.” sh.p.k. 

-Data e lidhjes së kontratës 5.12.2016 

H. K. Kryetar 

E. D.        Anëtar 

E. K.Anëtar 

 

A. H.   jurist 

M. C.   inxhinier 

I. C.     ekonomiste 
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-Vlera e kontratës  1,910,712  lekë me TVSH 

-Dif nga fondi limit 579,235 lekë 

 

U konstatua se: 

Preventivi dhe specifikimet teknike janë hartuar nga inxhinieri F. U., si dhe janë miratuar 

nga Kryetari i Bashkisë si titullar i Autoritetit Kontraktor.  

Kriteret e veçanta për kualifikim janë hartuar nga Njësia e Prokurimit. 

Njësia e Prokurimit ka hartuar dokumentet e tenderit dhe kërkesat për kualifikim dhe i ka 

paraqitur në formatin elektronik. Nga auditimi konstatohet se është mbajtur procesverbali 

i datës 20.10.2016 për hartimin e dokumenteve të tenderit dhe të kërkesave për 

kualifikim.  

Formulari i njoftimit të kontratës është publikuar në formatin elektronik në datën 

21.10.2016 dhe është botuar në buletinin e datës 24.10.2016. 

Në dokumentet e tenderit data përfundimtare e paraqitjes së ofertave është caktuar data 

5.11.2016. 

Nga Autoriteti Kontraktor ju është dërguar ftesa për ofertë 5 operatorëve ekonomikë. 

Nga Komisioni i Vlerësimit të Ofertave është mbajtur procesverbal për hapjen e tenderit, 

dhe për vlerësimin e ofertave dhe renditjen përfundimtare të tyre.  

 

Në tender kanë marrë pjesë 3 operatorë ekonomikë me ofertën ekonomike, si më poshtë: 

1- Shoqëria “B. N” sh.p.k. me ofertë ekonomike 1,963,890 lekë pa TVSH. 

2- BO Shoqëritë “I.” sh.p.k. & “B.” sh.p.k. me ofertë ekonomike 1,592,260 lekë pa 

TVSH. 

3- Shoqëria “V. H.” sh.p.k. me ofertë ekonomike 1,792,081 lekë pa TVSH. 

 

Në dosjen e tenderit ndodhet Raporti Përmbledhës i hartuar në datën 30.11.2016, i 

nënshkruar nga kryetari i KVO-së dhe anëtarët, ku është pasqyruar zhvillimi i procedurës 

së prokurimit. Me vendim të veçantë është përcaktuar renditja përfundimtare dhe i është 

propozuar titullarit të Autoritetit Kontraktor operatorin ekonomik që do të shpallet fitues. 

Sipas raportit janë kualifikuar të 3 operatorët ekonomikë konkurrentë dhe është shpallur 

fitues operatori ekonomik BO Shoqëritë “I.” sh.p.k. & “B.” sh.p.k. me ofertë më të ulët. 

Miratimi i procedurës së prokurimit dhe i fituesit është bërë me vendim të veçantë të 

titullarit të Autoritetit Kontraktor.  

Formulari i njoftimit të fituesit është publikuar në formatin elektronik në datën 5.12.2016 

dhe është botuar në buletinin e datës 5.12.2016, ku fitues është shpallur BO Shoqëritë 

“Imag” sh.p.k. & “B.” sh.p.k.  

Kontrata me operatorin ekonomik të shpallur fitues është lidhur në datën 5.12.2016, me 

nr. 3065/1 prot., me vlerë 1,910,712 lekë me TVSH, me afat nga lidhja e kontratës deri 

10 ditë. 

Njoftimi i kontratës së nënshkruar është publikuar në formatin elektronik të datës 

12.1.2017 dhe është botuar në buletinin e datës 19.12.2016. 

 

13. Në tenderin e zhvilluar me objekt “Blerje karburanti për mjetet e transportit dhe 

ngrohje për institucionet në vartësi të Bashkisë”, me këto të dhëna: 
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Të dhëna për tenderin Kom. i Vler. të Ofertave Njësia e Prokurimi 

a b c 

-Urdhër Prokurimi nr. 51, datë 29.9.2015 

-Fondi limit pa tvsh  1,474,000 lekë 

-Proc. e Prok. “Kërkesë për propozim” 

-Data e zhvillimit të tenderit 18.10.2015 

-Afati: deri më 31.12.2015 (me tallona) 

-Firma fituese “E.” sh.p.k.  

-Data e lidhjes së kontratës 30.10.2015 

-Vlera e kontratës  1,768,800 lekë me TVSH 

-Dif nga fondi limit   ---- 

H. K. Kryetar 

E. D.        Anëtar 

E. K.Anëtar 

 

I. S.   jurist 

F. U.inxhinier 

A. S.  ekonomiste 

 

U konstatua se: 

Me urdhrin nr. 49/1, datë 29.9.2015 është ngritur komisioni i llogaritjes së fondit limit 

dhe të specifikimeve teknike, i cili ka hartuar një procesverbal, ku ka llogaritur fondin 

limit dhe sasinë e mundshme të karburantit që mund të blihet. 

Procesverbali shoqërohet me llogaritjen për përcaktimin e nevojave për karburant mbi 

bazën e mjeteve në dispozicion, normativat e harxhimit të karburantit, sasinë mujore të 

karburantit për çdo mjet, por nuk konkretizohet volumin e punës që parashikohet të 

kryejnë. Në përcaktimin e çmimit komisioni është mbështetur në studimin e tregut dhe 

është marrë për bazë vlera minimale. Nuk është llogaritur fondi limit mbi bazën e marzhit 

të fitimit, pasi: 

Nga llogaritja e çmimit të gazoilit sipas të dhënave të bursës Reuters të datës 18.11.2015, 

publikuara në buletinin e datës 23.11.2015, i fundit nga data e daljes së urdhrit të 

prokurimit, çmimi rezulton 427 $/ton+30=457$/ton dhe me kursin 128.86 l/$ dhe 

densitetin mesatar 0.83 kg/lit çmimi është 48.877 lekë/litër, të cilër duke i shtuar akcizën 

37 l/lit + taksën e qarkullimit 27 l/lit + taksën e karbonit 3 l/lit + taksën e markimit 0.61 

l/lit = 116,487 lekë/lit. Duke marrë marzhin e fitimit mesatarisht 10%, rezulton që çmimi 

i gazoilit të jetë 129.43 lekë pa TVSH dhe për sasinë e llogaritur 11,000 litra, fondi limit 

duhej të ishte 1,423,730 lekë pa TVSH, kur në fakt është përcaktuar 1,474,000 lekë pa 

TVSH, ose 50,270 lekë më tepër. 

Për sa më sipër mban përgjegjësi komisioni i ngritur për këtë qëllim që janë dhe anëtarë 

të Njësisë së Prokurimit.   

 

Miratimi i treguesve teknikë është bërë nga titullari i Bashkisë.  

Kriteret e veçanta për kualifikim janë hartuar nga Njësia e Prokurimit. 

 

Në dokumentet e tenderit mungojnë kërkesat kualifikuese që operatorët ekonomikë të 

paraqesin për:  

-Numrin e punonjësve të siguruar të vërtetuar me dokumente nga organet kompetente; 

-Është kërkuar disponimin e një pike të shpërndarjes së karburantit në pronësi, ose me 

qira, por nuk është përcaktuar dokumentacioni që duhet të paraqesin për të dokumentuar 

me vërtetim hipotekor dhe kontratë qiraje, sipas rastit të pronësisë. 

 

Njësia e Prokurimit ka hartuar dokumentet e tenderit dhe kërkesat për kualifikim dhe i ka 

paraqitur në formatin elektronik. Nga auditimi konstatohet se është mbajtur procesverbali 

i datës 1.10.2015 për hartimin e dokumenteve të tenderit dhe të kërkesave për kualifikim.  
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Formulari i njoftimit të kontratës është publikuar në formatin elektronik në datën 

2.10.2015 dhe është botuar në buletinin e datës 5.10.2015. 

Në dokumentet e tenderit data përfundimtare e paraqitjes së ofertave është caktuar data 

18.10.2015. 

Nga Autoriteti Kontraktor ju është dërguar ftesa për ofertë 5 operatorëve ekonomikë. 

Nga Komisioni i Vlerësimit të Ofertave është mbajtur procesverbal për hapjen e tenderit, 

dhe për vlerësimin e ofertave dhe renditjen përfundimtare të tyre.  

  

Në tender kanë marrë pjesë 3 operatorë ekonomikë me ofertat ekonomike, si më poshtë: 

1- Shoqëria “E.” sh.p.k. me ofertë ekonomike marzh fitimi 9%. 

2- Shoqëria “O. O.” sh.p.k. me ofertë ekonomike marzh fitimi 11%.  

3- Shoqëria “A&T” sh.a. me ofertë ekonomike marzh fitimi 11.9%.  

 

Në dosjen e tenderit ndodhet Raporti Përmbledhës i hartuar në datën 29.10.2015, i 

nënshkruar nga kryetari i KVO-së dhe anëtarët, ku është pasqyruar zhvillimi i procedurës 

së prokurimit. Me vendim të veçantë është përcaktuar renditja përfundimtare dhe i është 

propozuar titullarit të Autoritetit Kontraktor operatorin ekonomik që do të shpallet fitues. 

Sipas raportit janë kualifikuar të tre operatorët ekonomikë dhe është shpallur fitues 

operatori ekonomik pjesëmarrës në tender “E.” sh.p.k. 

Miratimi i procedurës së prokurimit dhe i fituesit është bërë me vendim të veçantë të 

titullarit të Autoritetit Kontraktor 

Formulari i njoftimit të fituesit është publikuar në formatin elektronik në datën 

10.11.2015 dhe është botuar në buletinin e datës 2.11.2015, ku fitues është shpallur 

Shoqëria “Elezi” sh.p.k. 

Kontrata me operatorin ekonomik të shpallur fitues “E.” sh.p.k. është lidhur në datën 

30.10.2015, me nr. 693/1 prot., me vlerë 1,768,800 lekë me TVSH,  me afat deri në datës 

31.12.2015, me marzh fitimi 9%. 

Njoftimi i kontratës së nënshkruar është publikuar në formatin elektronik të datës 

22.12.2015 dhe është botuar në buletinin e datës 31.12.2015. 

 

Nga auditimi i dokumentacionit kualifikues rezultoi se operatori ekonomik Shoqëria “E.” 

sh.p.k. nuk ka plotësuar kërkesën e përcaktuar në shtojcën e dokumenteve të tenderit, 

sipas së cilës kërkohet që “Pika e furnizimit të mosjetë më larg se 16 km nga selia e 

Autoritetit Kontraktor”, pasi nuk ka paraqitur dokumentacion për ta vërtetuar këtë 

kërkesë. 

 

Lëvrimi i kontratës është bërë me fletë hyrjen nr. 75, datë 7.12.2015 për sasinë 11,240 

litra karburant me vlerë 1,768,641 lekë me TVSH. 

Dokumentacioni i likuidimit të vlerës së karburantit shoqërohet me llogaritjet e çmimit 

sipas bursës Reuter dhe kursin e këmbimit të dollarit për periudhën përkatëse sipas të 

dhënave të Bankë së Shqipërisë. 

 

Nga auditimi u konstatua se nuk është ngritur komision për pritjen e mallit, siç e kërkon 

udhëzimi nr. 30, datë 27.12.2011 “Për menaxhimin e aktiveve në njësitë e sektorit 

publik”, kapitulli “Marrja ne dorëzim e aktiveve të furnizuara” pika 42 e 43 që kërkon:  
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“42. Titullari i njësisë miraton urdhrin për ngritjen e komisionit për marrjen ne dorëzim 

te aktiveve te furnizuara për sasinë, cilësinë, llojin, plotësinë e tyre dhe te 

dokumentacionit shoqërues.  

43. Komisioni përbëhet nga specialistë te fushës sipas llojit të aktiveve dhe, në rast 

nevoje, edhe nga ekspertë të jashtëm. Në komision bëjnë pjesë jo më pak se tre veta, duke 

përfshirë edhe punonjësin e përgjegjësi materiale.” 

Për sa më lart mbajnë përgjegjësi titullarët e institucionit për mos nxjerrjen e urdhrit për 

ngritjen e komisionit për marrjen në dorëzim të mallit, si dhe Nëpunësi Zbatues, për 

Bashkinë Cërrik, mbështetur në kërkesat e udhëzimit nr. 30, datë 27.12.2011 “Për 

menaxhimin e aktiveve në njësitë e sektorit publik” kapitulli “Veprimet që kryejnë 

strukturat e Nëpunësit Zbatues” pika 54 që shprehet: “Për hyrjet që bëhen nga blerjet me 

fondet buxhetore, strukturat përgjegjëse për financat duhet të kontrollojnë në se 

fletëhyrja ka të bashkëlidhur dokumentacionin justifikues përkatës qe vërteton marrjen 

në dorëzim të aktiveve, sipas kushteve të kontratës, si procesverbali i firmosur nga 

komisioni, fatura e furnitorit, situacione të shpenzimeve për investimet, fletë hyrje 

origjinale, procesverbal i marrjes në dorëzim të mallit, etj”. 

 

14. Në tenderin e zhvilluar me objekt “Blerje karburanti për mjetet e transportit dhe 

ngrohje për institucionet në vartësi të Bashkisë”, me këto të dhëna: 

 
Të dhëna për tenderin Kom. i Vler. të Ofertave Njësia e Prokurimi 

a b c 

-Urdhër Prokurimi nr. 31, datë 16.3.2016 

-Fondi limit pa tvsh  5,720,000 lekë 

-Proc. e Prok. “Kërkesë për propozim” 

-Data e zhvillimit të tenderit 28.3.2016 

-Afati: deri më 31.12.2016 (me tallona) 

-Firma fituese “O. O.” sh.p.k.  

-Data e lidhjes së kontratës 27.4.2016 

-Vlera e kontratës  6,864,000 lekë me TVSH 

-Dif nga fondi limit   ---- 

H. K. Kryetar 

E. D.        Anëtar 

E. K.Anëtar 

 

I. S.   jurist 

F. U.inxhinier 

A. S.  ekonomiste 

 

U konstatua se: 

Me urdhrin nr. 30/2, datë 15.3.2016 është ngritur komisioni i llogaritjes së fondit limit 

dhe të specifikimeve teknike, i cili ka hartuar një procesverbal, ku ka llogaritur fondin 

limit dhe sasinë e mundshme të karburantit që mund të blihet. 

Procesverbali shoqërohet me llogaritjen për përcaktimin e nevojave për karburant mbi 

bazën e mjeteve në dispozicion, normativat e harxhimit të karburantit, sasinë mujore të 

karburantit për çdo mjet, por nuk konkretizohet volumin e punës që parashikohet të 

kryejnë. Në përcaktimin e çmimit komisioni është mbështetur në studimin e tregut dhe 

është marrë për bazë vlera minimale.  

Nuk është llogaritur fondi limit mbi bazën e marzhit të fitimit dhe çmimit sipas Bursës 

Reuters. Për rrjedhojë nuk është i argumentuar fondi limit, pasi: 

Nga llogaritja e çmimit të gazoilit sipas të dhënave të bursës Reuters të datës 7.3.2016, 

publikuara në buletinin e datës 15.3.2016, i fundit nga data e daljes së urdhrit të 

prokurimit, çmimi rezulton 362 $/ton+30 = 392$/ton dhe me kursin 125.89 l/$ dhe 

densitetin mesatar 0.83 kg/lit çmimi është 40.96 lekë/litër, të cilit duke i shtuar akcizën 
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37 l/lit + taksën e qarkullimit 27 l/lit + taksën e karbonit 3 l/lit + taksën e markimit 0.61 

l/lit = 108,57 lekë/lit. Duke marrë marzhin e fitimit mesatarisht 10%, rezulton që çmimi 

i gazoilit të jetë 120.63 lekë pa TVSH dhe për sasinë e llogaritur 44,000 litra, fondi limit 

duhej të ishte 5,307,720 lekë pa TVSH, kur në fakt është përcaktuar 5,720,000 lekë pa 

TVSH, ose 412,280 lekë më tepër. 

Për sa më sipër mban përgjegjësi komisioni i ngritur për këtë qëllim që janë dhe anëtarë 

të Njësisë së Prokurimit.   

 

Miratimi i treguesve teknikë është bërë nga titullari i Bashkisë.  

Kriteret e veçanta për kualifikim janë hartuar nga Njësia e Prokurimit. 

Në dokumentet e tenderit mungojnë kërkesat kualifikuese që operatorët ekonomikë të 

paraqesin për:  

- Numrin e punonjësve të siguruar të vërtetuar me dokumente nga organet kompetente; 

- Nuk është kërkuar disponimin e një pike të shpërndarjes së karburantit në pronësi, ose 

me qira, si dhe nuk është përcaktuar dokumentacioni që duhet të paraqesin për të 

dokumentuar me vërtetim hipotekor dhe kontratë qiraje, sipas rastit të pronësisë. 

 

Njësia e Prokurimit ka hartuar dokumentet e tenderit dhe kërkesat për kualifikim dhe i ka 

paraqitur në formatin elektronik. Nga auditimi konstatohet se është mbajtur procesverbali 

i datës 16.3.2016 për hartimin e dokumenteve të tenderit dhe të kërkesave për kualifikim.  

Formulari i njoftimit të kontratës është publikuar në formatin elektronik në datën 

17.3.2016 dhe është botuar në buletinin e datës 21.3.2016. 

Në dokumentet e tenderit data përfundimtare e paraqitjes së ofertave është caktuar data 

28.3.2016. 

Nga Autoriteti Kontraktor ju është dërguar ftesa për ofertë 5 operatorëve ekonomikë. 

Nga Komisioni i Vlerësimit të Ofertave është mbajtur procesverbal për hapjen e tenderit, 

dhe për vlerësimin e ofertave dhe renditjen përfundimtare të tyre.  

 

Në tender kanë marrë pjesë 4 operatorë ekonomikë me ofertat ekonomike, si më poshtë: 

1- Shoqëria “E.” sh.p.k. me ofertë ekonomike marzh fitimi 5%. 

2- Shoqëria “O. O.” sh.p.k. me ofertë ekonomike marzh fitimi 3.5%.  

3- Shoqëria “A. D.” sh.p.k. me ofertë ekonomike marzh fitimi 7.8%.  

4. Shoqëria “F. O.” sh.p.k. me ofertë ekonomike 5.8% 

 

Në dosjen e tenderit ndodhet Raporti Përmbledhës i hartuar në datën 10.4.2016, i 

nënshkruar nga kryetari i KVO-së dhe anëtarët, ku është pasqyruar zhvillimi i procedurës 

së prokurimit. Me vendim të veçantë është përcaktuar renditja përfundimtare dhe i është 

propozuar titullarit të Autoritetit Kontraktor operatorin ekonomik që do të shpallet fitues. 

Sipas raportit janë kualifikuar të tre operatorët ekonomikë dhe është shpallur fitues 

operatori ekonomik pjesëmarrës në tender “O. O. sh.p.k. 

Miratimi i procedurës së prokurimit dhe i fituesit është bërë me vendim të veçantë të 

titullarit të Autoritetit Kontraktor 

Formulari i njoftimit të fituesit është publikuar në formatin elektronik në datën 4.5.2016 

dhe është botuar në buletinin e datës 18.4.2016, ku fitues është shpallur Shoqëria “O. O.” 

sh.p.k. 
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Kontrata me operatorin ekonomik të shpallur fitues “O. O.” sh.p.k. është lidhur në datën 

27.4.2016, me nr. 1095/1 prot., me vlerë 6,864,000 lekë me TVSH,  me afat deri në datës 

31.12.2016, me marzh fitimi 3.5%. 

Njoftimi i kontratës së nënshkruar është publikuar në formatin elektronik të datës 

14.12.2016 dhe është botuar në buletinin e datës 9.5.2016. 

 

Lëvrimi i kontratës është bërë me fletë hyrjet respektive gjatë vitit 2016 për sasinë 42,061 

litra karburant me vlerë 6,080,802 lekë me TVSH. 

Dokumentacioni i likuidimit të vlerës së karburantit shoqërohet me llogaritjet e çmimit 

sipas bursës Reuter dhe kursin e këmbimit të dollarit për periudhën përkatëse sipas të 

dhënave të Bankë së Shqipërisë. 

 

Nga auditimi u konstatua se nuk është ngritur komision për pritjen e mallit, siç e kërkon 

udhëzimi nr. 30, datë 27.12.2011 “Për menaxhimin e aktiveve në njësitë e sektorit 

publik”, kapitulli “Marrja ne dorëzim e aktiveve të furnizuara” pika 42 e 43 që kërkon:  

“42. Titullari i njësisë miraton urdhrin për ngritjen e komisionit për marrjen ne dorëzim 

te aktiveve te furnizuara për sasinë, cilësinë, llojin, plotësinë e tyre dhe te 

dokumentacionit shoqërues.  

43. Komisioni përbëhet nga specialistë te fushës sipas llojit të aktiveve dhe, në rast 

nevoje, edhe nga ekspertë të jashtëm. Në komision bëjnë pjesë jo më pak se tre veta, duke 

përfshirë edhe punonjësin e përgjegjësi materiale.” 

Për sa më lart mbajnë përgjegjësi titullarët e institucionit për mos nxjerrjen e urdhrit për 

ngritjen e komisionit për marrjen në dorëzim të mallit, si dhe Nëpunësi Zbatues, për 

Bashkinë Cërrik, mbështetur në kërkesat e udhëzimit nr. 30, datë 27.12.2011 “Për 

menaxhimin e aktiveve në njësitë e sektorit publik” kapitulli “Veprimet që kryejnë 

strukturat e Nëpunësit Zbatues” pika 54 që shprehet: “Për hyrjet që bëhen nga blerjet me 

fondet buxhetore, strukturat përgjegjëse për financat duhet të kontrollojnë në se 

fletëhyrja ka të bashkëlidhur dokumentacionin justifikues përkatës qe vërteton marrjen 

në dorëzim të aktiveve, sipas kushteve të kontratës, si procesverbali i firmosur nga 

komisioni, fatura e furnitorit, situacione të shpenzimeve për investimet, fletë hyrje 

origjinale, procesverbal i marrjes në dorëzim të mallit, etj”. 

 

Prokurimet publike në ish-Komunën Shalës 

 

1. Auditim i prokurimit publik me objekt: “Rikonstruksioni i Rrugës Shalës-

Gjyralë, Komuna Shalës”: 
Urdhër Prokurimi 

Nr. 1 Dt 29.04.2013 
Njësia Prokurimit 

Urdhër Nr.  01 dt 29.04.2013 

L. S.(jurist) 

Sh. L.- Teknik ndërtimi 

H. C. - specialist 

Komisioni Vlerësimit Ofertave 

Urdhër Nr.1 dt 29.04.2013 

S. L.- Kryetar  

N. Xh.- anetar 

Z. T.- anetar 

Fondi Limit (pa tvsh) 25,309,114 (njëzet e pesë milion e treqind e 

nentë mijë e njëqind e katërmbëdhjet) lekë 

Procedura Prokurimit     

“Procedure e hapur” 

Burimi Financimit  

“Fondi Zhvillimit Rajoneve” 

Data e hapjes së tenderit 

03.06.2013 
OE Pjesëmarës 

V. H. shpk 

E. shpk 

H. shpk  
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Oferta fituese(pa tvsh) 

 25,280,115 ( njëzet e pesë milion 

e dyqind e tetëdhjet mije e njëqind 

e njëmbëdhjet) Lekë pa TVSH 

Diferenca me fondin limit 

28,999 (njëzet e tetë mijë e 

nëntëqind e nëntëdhjetë e  nëntë) 

lekë 

Miratimi Procedurës nga AK 

Nr.1 dt 11.06.2013 

Ankime 

AK-s’ka;APP–s’ka;KPP-s’ka 

Lidhja e kontratës 

 
Afati kontratës  

 

Vlera kontratës (me tvsh)  30 370 937 ( tridhjet milion e treqind e 

shatëdhjet mijë e netëqind e tridhjet e shtatë) lekë me TVSH 

Titullari AK V. M. 

Me Urdhër nr. 01, datë 29.04.2013është urdhëruar fillimi i procedurës së prokurimit 

publik me objekt “Rikonstruksioni i Rrugës Shalës-Gjyralë, Komuna Shalës ” me fond 

25,309,114 (njëzet e pesë milion e treqind e nentë mijë e njëqind e katërmbëdhjet) lekë) 

lekë  pa TVSH vënë në dispozicion nga FZHR. Procedura e përcaktuar për prokurimin 

publik është përcaktuar “kërkesë për propozim”. 

Në Urdhërin e Prokurimit përveç Njësisë së Prokurimit janë përcaktuar edhe anëtarët e 

Komisionit të Vlerësimit të Ofertave, veprim ky në kundërshtim me pikën 1, gërma “ç”, 

me pikën 2, gërma “ç” të Kreu V të VKM nr. 1, datë 10.01.2007 “Për Rregullat e 

Prokurimit Publik” i ndryshuar, pasi janë përcaktuar dhe anëtarët e KVO-së në urdhërin 

e prokurimit. 

Konstatohet se, bashkëlidhur urdhër prokurimit me përjashtim të preventivit të punimeve 

nuk janë dokumentet origjinale konform VKM nr. 1, datë 10.01.2007 "Për Rregullat e 

Prokurimit Publik”, i ndryshuar, Kreu V, pika 1/ç; Ligji për "Menaxhimin Financiar dhe 

Kontrollin”  Nr. 10296, datë 08.07.2010, neni 15, 22. VKM nr. 1, date 10.01.2007 "Për 

Rregullat e Prokurimit Publik”, i ndryshuar, Kreu V pika 1/ç,  pasi mungojnë aktetmbi të 

cilat janë bërë përllogaritjet e zërave të preventivit. 

NJP nuk ka justifikuar dhe dokumentuar argumentimin e vendosjes së kritereve specifike 

për kualifikim, në kundërshtim me pikën 2, gërma “a” Kreu V të VKM-së nr. 1, datë 

10.01.2007 i ndryshuar. 

NJP nuk kanë përllogaritur dhe arsyetuar fondin limit për procedurën e prokurimit që 

kanë çelur, në asnjë rast  nuk bazohet në asnjë nga parashikimet e përcaktuara nga gërma 

“c” e pikës 2 të kreut II te VKM nr. 1, datë 10.01.2007 sipas të cilit në llogaritjen e fondit 

limit të kontratës AK duhet të ketë parasysh çmimet e botuara nga INSTAT, çmimet e 

tregut, kontratat e mëparshme, dhe çmimet ndërkombëtare. 

Nga KVO është mbajtur proceverbali i hapjes së ofertave, ku ka rezultuar se kanë 

paraqitur ofertë 3 OE, konkretisht: 

- OE “V. H.”  

- OE “E. shpk”  

- OE “H. shpk”  

Nga KVO është mbajtur procesverbali i vlerësimit të ofertave më datë 06.2013, ku ka 

vlerësuar: 

S’kualifikimin: 

KVO ka s’kualifikuar : 

1. OE “V. H.”, mbas verifikimeve të dokumentacionit ligjor, teknike, dhe ekonomike, 

konstatohet se dokumentacioni nuk eshtë i plotë dhe ky operatore skualifikohet për arsyjet 

si me  poshtë: 
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Operatori ekonomikë skualifikohet pasi nuk ka sjellë dokumentacionet teknike, 

financioare dhe nuk ka paraqitur ofert ekonomike duke mos përmbushur kritetret e 

vecanta., vlera ekonomike e paraqitur ne ofertë është S’KA Lekë pa TVSH.  

2. OE “H.”, mbas verifikimeve të dokumentacionit ligjor, teknike, dhe ekonomike, 

konstatohet se dokumentacioni nuk eshtë i plotë dhe ky operatore skualifikohet për arsyjet 

si me  poshtë: 

OE skualifikohet pasi dokumentacioni i mjeteve nuk i ka të shoqëruara me taksat përkatës 

si dhe lidhur me punët e ngjashme0 nuk janë të shoqëruara me dokumentacionet e 

kërkuara si dhe nuk përmbushin vlerën e kërkuara nga ana jonë duke mos përmbushur 

kriteret e vecanta. Vlera ekonomike e praqitur ne oferte është 24,045,000 lekë pa TVSH.  

Kualifikimin: 

1. OE “E.” mbas verifikimeve të dokumentacionit ligjor, teknike, dhe ekonomike, 

konstatohet se dokumentacioni eshtë i plotë dhe ky operator rezulton i suksesshëm. Vlera 

ekonomike e paraqitur në ofertë eshtë 25,280,115 Lekë pa TVSH. 

Nga KVO  në vend të parë është përcaktuar OE “E.” me vlerë 25 280 115 (njëzet e pesë 

milion e dyqind e tetëdhjet mije e njëqind e njëmbëdhjet) Lekë pa TVSH. 
Për procedurën e prokurimit nuk ka ankesa nga OE e tjerë pjesmarrës. 

Nga auditimi në sistem elektronik të prodcedurës së vlerësimit dhe dokumentacionit 

ligjor të paraqitur nga OE pjesmarrës, rezulton: 2 nga 3 operatorët pjesmarrës në 

procedurë janë skualifikuar.  

Vlerësojmë se vlerësimi i KVO-së gjatë shqyrtimit të ofertave duhet të kishte qënë me 

fleksibël, në zbatim të ligjit, duke pasur në konsideratë kriterin e vlerësimit të  “ofertës 

më të ulët” dhe gjatë procesit të kishte kualifikuar dhe OE “H.” me ofertë ekonomike 

24,045,000.  Duke vlerësuar faktin se është oferta ekonomike e favorshme dhe nuk do të 

sillte deformim të ofertës në përmbushje të detyrimeve të nenit 53 dhe 54 të ligjit nr. 

9643, date 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”, mangësitë e konstatuar nga KVO hynë 

te devijimet e vogla dhe KVO duhet ti kishte kërkuar arsyetim operatorit konkurues duke 

parë ofertën ekonomike favorizuese të këtij operatori.  

Për sa më sipër, Vlerësimi i KVO-së është në kundërshtim me nenet 20, 46, 53, 54 të 

ligjit Nr. 9643, date 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”, i ndryshuar, kreu V i VKM nr. 

1, datë 10.01.2007 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, i ndryshuar, pasi ka 

skualifikuar ofertues të cilët plotësojnë kriteret për kualifikim me devijime të vogla të 

pranuara nga ligji, si rrjedhojë ka sjell efekt financiar negativ për përdorimin me mos 

eficence nga NjQV ish-Komuna Shalës me përzgjedhjen e ofertës fituese në vlerën 

1,235,115 lekë. Për sa më sipër mbajnë përgjegjësi Titullari i AK-së V. M.dhe anëtarët e 

KVO-së S. L., N. Xh., Z. T.. 

 

2. Auditim i prokurimit publik me objekt: “Rikonstruksioni i Shkollës se Mesme 

të Bashkuar Shalës ”: 
Urdhër Prokurimi 

Nr. 1 Dt 29.08.2012 
Njësia Prokurimit 

Urdhër Nr.  01 dt 29.08.2012 

L. S.(jurist) 

Sh. L.- Teknik ndërtimi 

H. C. - specialist 

Komisioni Vlerësimit Ofertave 

Urdhër Nr.1 dt 29.08.2012 

S. L.- Kryetar  

N. Xh.- anetar 

Z. T.- anetar 

Fondi Limit (pa tvsh) 12 787 837(dymbëdhjet milion e shtatëqind e 

tetëdhjet e shtatë mije e tetëqind e tridhjet e shtarë) lekë  pa TVSH 
Procedura Prokurimit     

“Kërkesë për propozim” 

Burimi Financimit  Data e hapjes së tenderit OE Pjesëmarës 



 
 

104 

 

KONTROLLI I LARTË I SHTETIT  

 RAPORT PËRFUNDIMTAR “PËR AUDITIMIN E USHTRUAR NË BASHKINË CËRRIK” 

“Fondi Zhvillimit Rajoneve” Dt, 08.10.2012 A.&K. 

B. N shpk 

H. shpk 

Oferta fituese(pa tvsh) 

 12 675 250(dymbëdhjet milio e 

gjashtë qind e shtatëdhjet e pesë 

mijë e dyqind e pesëdhjetë) lekë pa 

TVSH H. shpk 

Diferenca me fondin limit 

112 587 ( njëqind e dymbëdhjet 

mijë e pesëqind e tetëdhjet e shtatë) 

Lekë 

Miratimi Procedurës nga AK 

Nr.4 dt 30. 10.2012 

Ankime 

AK-s’ka;APP–s’ka;KPP-s’ka 

Lidhja e kontratës 

Dt. 13.11.2012 
Afati kontratës  

1 vit 

Vlera kontratës (me tvsh)  15 210 300 ( pesëmbëdhjet milion e dyqind 

e dhjetë mijë e treqind) lekë 

Titullari AK V. M. 

Me Urdhër nr. 01, datë 29.08.2012 është urdhëruar fillimi i procedurës së prokurimit 

publik me objekt “Rikonstruksioni i Shkollës se Mesme të Bashkuar Shalës” me fond 12 

787 837(dymbëdhjet milion e shtatëqind e tetëdhjet e shtatë mije e tetëqind e tridhjet e 

shtarë) lekë  pa TVSH vënë në dispozicion nga FZHR. Procedura e përcaktuar për 

prokurimin publik është përcaktuar “kërkesë për propozim”. 

Në Urdhërin e Prokurimit përveç Njësisë së Prokurimit janë përcaktuar edhe anëtarët e 

Komisionit të Vlerësimit të Ofertave, veprim ky në kundërshtim me pikën 1, gërma “ç”, 

me pikën 2, gërma “ç” të Kreu V të VKM nr. 1, datë 10.01.2007 “Për Rregullat e 

Prokurimit Publik” i ndryshuar, pasi janë përcaktuar dhe anëtarët e KVO-së në urdhërin 

e prokurimit. 

Konstatohet se, bashkëlidhur urdhër prokurimit me përjashtim të preventivit të punimeve 

nuk janë dokumentet origjinale konform VKM nr. 1, datë 10.01.2007 "Për Rregullat e 

Prokurimit Publik”, i ndryshuar, Kreu V, pika 1/ç; Ligji për "Menaxhimin Financiar dhe 

Kontrollin”  Nr. 10296, datë 08.07.2010, neni 15, 22. VKM nr. 1, date 10.01.2007 "Për 

Rregullat e Prokurimit Publik”, i ndryshuar, Kreu V pika 1/ç,  pasi mungojnë aktetmbi të 

cilat janë bërë përllogaritjet e zërave të preventivit. 

NJP nuk ka justifikuar dhe dokumentuar argumentimin e vendosjes së kritereve specifike 

për kualifikim, në kundërshtim me pikën 2, gërma “a” Kreu V të VKM-së nr. 1, datë 

10.01.2007 i ndryshuar. 

NJP nuk kanë përllogaritur dhe arsyetuar fondin limit për procedurën e prokurimit që 

kanë çelur, në asnjë rast  nuk bazohet në asnjë nga parashikimet e përcaktuara nga gërma 

“c” e pikës 2 të kreut II te VKM nr. 1, datë 10.01.2007 sipas të cilit në llogaritjen e fondit 

limit të kontratës AK duhet të ketë parasysh çmimet e botuara nga INSTAT, çmimet e 

tregut, kontratat e mëparshme, dhe çmimet ndërkombëtare. 

Nga KVO është mbajtur proceverbali i hapjes së ofertave, ku ka rezultuar se kanë 

paraqitur ofertë 3 OE, konkretisht: 

- BOE “A.&K.” 

- OE “B.-N” 

- OE “H.”  
Nga KVO është mbajtur procesverbali i vlerësimit të ofertave më dt 23.10.2012, ku ka 

vlerësuar: 

S’kualifikimin: 

1. OE BAJRAMI-N, nga verifikimi dhe shqyrtimi i dokumentacioneve ligjore, teknike 

dhe ekonomike konstatohet se dokumentacioni nuk eshte i plote. Nga verifikimi i 

dokumentacioneve rezulton se ky operator ekonomik ne Ekstraktin e QKR, rubrika 15 ka 
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ushtruar aktivitet dhe ne rrethet Elbasan, Durres,Librazhd etj dhe per kete nuk ka 

paraqitur nje vendim per shlyerjen e detyrimeve vendore. Inxhinierja E. M. drejtuese 

teknike e shoqerise qe eshte ne lishencen NZ3625/9 date 02.04.2012, nuk eshte ne 

listpagesate paraqitura per periudhen qe ka qene e punesuar si drejtuese teknike si dhe 

per kete nuk ka paraqitur as nje kontrate pune. Si konkluzion KVO e skualifikon kete 

operator ekonomik me vlere 11,403,430 leke(njembedhjete milion e katerqind e 

tremije e katerqind e tridhjete) leke pa tvsh. 

Kualifikimin: 

1. BOE “A. & K.” me ofertë ekonomike në vlerën 12, 738,500 lekë pa TVSH, mbas 

verifikimit, shqyrtimit te doc ligjor, teknik dhe ekonomik, u konstatua se eshte i plot dhe 

rezulton i suksesshem. 

2. OE “H.” me ofertë ekonomike në vlerën 12,675,250 lekë pa TVSH. 

Më datë 08.10.2012 është mbajtur procesverbali përmbledhës dhe i vlerësimit të ofertave 

dhe renditjes së tyre sipas kriterit të ofertës me vlerë më të vogël dhe i është propozuar 

Titullarit të AK lidhja e kontratës me “OE H.” me ofertë ekonomike 12,675,250 lekë pa 

TVSH. 

Më datë 30.10.2012 është bërë njoftimi i fituesit në APP dhe më datë 13.11.2012 është 

nënshkruar kontrata midis Titullarit të AK dhe OE të shpallur fitues.  

Për procedurën e prokurimit nuk ka ankesa nga OE e tjerë pjesmarrës. 

Nga auditimi në sistem elektronik të prodcedurës së vlerësimit dhe dokumentacionit 

ligjor të paraqitur nga OE pjesmarrës, rezulton: 

Vlerësojmë se vlerësimi i KVO-së gjatë shqyrtimit të ofertave ka qënë në pajtueshmëri 

me kërkesat e ligjit nr. 9643, date 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik” i ndryshuar dhe 

VKM nr. 1, datë 10.01.2007 "Për Rregullat e Prokurimit Publik”, i ndryshuar . 

Prokurimet publike në ish-Komunën Klos: 

1. Auditim i prokurimit publik me objekt: “Rikonstruksion dhe asfaltim Rruga e 

Lumit Devoll-Floq”: 
Urdhër Prokurimi 

Nr. 01 dt 29.04.2013 
Njësia Prokurimit 

Urdhër Nr. . 01 dt 29.04.2013 

F. S.(jurist) 

E. P.  -Topografe 

A. S.- Financier 

Komisioni Vlerësimit Ofertave 

Urdhër Nr.1/1 dt 29.04.2013 

N. Sh.- Kryetar  

M. B.- anetar 

Q. M.- anetar 

Fondi Limit (pa tvsh) 20 430 935 (njëzet milion e katërqind e tridhjet 

mijë e nëntë qind e tridhjet e pesë)lekë  pa TVSH 
Procedura Prokurimit     

“Kërkesë për propozim” 

Burimi Financimit  

“Fondi Zhvillimit Rajoneve” 

Data e hapjes së tenderit 

 
OE Pjesëmarës 

2 OE Kualifikuar 

1. BOE B. dhe D. 

2. V. H. shpk 

Oferta fituese(pa tvsh) 

19 485 416 ( nëntëmbëdhjet milion 

e katërqind e tetëdhjet  e pesë mije 

e katër qind e gjatëmbëdhjet) 

Diferenca me fondin limit 

945 519 ( nëntë qind e dyzet e pesë 

mijë e pesë qind e nëntëmbëdhjet) 

Miratimi Procedurës nga AK 

Vendim nr.  

Ankime 

AK-s’ka;APP–s’ka;KPP-s’ka 

Lidhja e kontratës 

Dt. 26.06.2013 
Afati kontratës  

100 ditë 

Vlera kontratës (me tvsh)  23 382 500(njëzet e tre milion e treqind e 

tetëdhjet e dy e pesë qind lekë)  

Titullari AK B. H. 



 
 

106 

 

KONTROLLI I LARTË I SHTETIT  

 RAPORT PËRFUNDIMTAR “PËR AUDITIMIN E USHTRUAR NË BASHKINË CËRRIK” 

Me Urdhër nr. Nr. 01 dt 29.04.2013 është urdhëruar fillimi i procedurës së prokurimit 

publik me objekt “Rikonstruksion dhe asfaltim Rruga e Lumit Devoll-Floq” me fond 

limit 20 430 935 lekë pa tvsh vënë në dispozicion nga FZHR. Procedura e përcaktuar për 

prokurimin publik është përcaktuar “kërkesë për propozim”. 

Konstatohet se, bashkëlidhur urdhër prokurimit me përjashtim të preventivit të punimeve 

nuk janë dokumentet origjinale konform VKM nr. 1, datë 10.01.2007 "Për Rregullat e 

Prokurimit Publik”, i ndryshuar, Kreu V, pika 1/ç; Ligji për "Menaxhimin Financiar dhe 

Kontrollin”  Nr. 10296, datë 08.07.2010, neni 15, 22. VKM nr. 1, date 10.01.2007 "Për 

Rregullat e Prokurimit Publik”, i ndryshuar, Kreu V pika 1/ç,  pasi mungojnë aktetmbi të 

cilat janë bërë përllogaritjet e zërave të preventivit. 

NJP nuk ka justifikuar dhe dokumentuar argumentimin e vendosjes së kritereve specifike 

për kualifikim, në kundërshtim me pikën 2, gërma “a” Kreu V të VKM-së nr. 1, datë 

10.01.2007 i ndryshuar. 

NJP nuk kanë përllogaritur dhe arsyetuar fondin limit për procedurën e prokurimit që 

kanë çelur, në asnjë rast  nuk bazohet në asnjë nga parashikimet e përcaktuara nga gërma 

“c” e pikës 2 të kreut II te VKM nr. 1, datë 10.01.2007 sipas të cilit në llogaritjen e fondit 

limit të kontratës AK duhet të ketë parasysh çmimet e botuara nga INSTAT, çmimet e 

tregut, kontratat e mëparshme, dhe çmimet ndërkombëtare. 

Nga KVO është mbajtur proceverbali i hapjes së ofertave, ku ka rezultuar se kanë 

paraqitur ofertë 2 OE, konkretisht: 

1.  BOE “B. dhe D.” 

2. V. H. 

Nga KVO është mbajtur procesverbali i vlerësimit të ofertave, ku ka vlerësuar: 

S’kualifikimin: 

KVO nuk ka s’kualifikuar asnjë nga 2 operatorët pjesmarrës në këtë procedurë prokurimi. 

Kualifikimin: 

1. BOE “B.&D.” shpk me ofertë ekonomike 19,485,416 lekë pa TVSH. 

2. OE “V. H.” shpk me ofertë ekonomike 19,786,025 lekë pa TVSH. 

Më datë 19.06.2013 është hartuar Raporti përmbledhës dhe i vlerësimit të ofertave dhe 

renditjes së tyre sipas kriterit të ofertës me vlerë më të vogël dhe i është propozuar 

Titullarit të AK lidhja e kontratës BOE “B.&D.” me ofertë ekonomike 23,382,500(njëzet 

e tre milion e treqind e tetëdhjet e dy e pesë qind lekë lekë.  

Më datë 05.06.2013 është bërë njoftimi i fituesit në APP dhe më datë 26.06.2013 është 

nënshkruar kontrata midis Titullarit të AK dhe OE të shpallur fitues.  

Për procedurën e prokurimit nuk ka ankesa nga OE e tjerë pjesmarrës. 

Nga auditimi në sistem elektronik të procedurës së vlerësimit dhe dokumentacionit ligjor 

të paraqitur nga OE pjesmarrës, rezulton: 

Vlerësojmë se vlerësimi i KVO-së gjatë shqyrtimit të ofertave ka qënë në pajtueshmëri 

me kërkesat e ligjit nr. 9643, date 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik” i ndryshuar dhe 

VKM nr. 1, datë 10.01.2007 "Për Rregullat e Prokurimit Publik”, i ndryshuar. 

 

2. Auditim i prokurimit publik me objekt: “Rruga Unaza e Klosit”: 
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Urdhër Prokurimi 

Nr. 1 Dt 25.07.2012 
Njësia Prokurimit 

Urdhër Nr.  01 dt 25.07.2012 

G. L.(jurist) 

E. P.- Topografe 

A. S.-Financier 

Komisioni Vlerësimit Ofertave 

Urdhër Nr.1 dt 25.07.2012 

N. Sh.- Kryetar  

M. B.- anetar 

Q. M.- anetar 

Fondi Limit (pa tvsh) 18 178 000 (tetëmbëdhjet milionnjëqind e 

shtatëdhjet e tetë mijë) lekë  pa TVSH 
Procedura Prokurimit     

“Kërkesë për propozim” 

Burimi Financimit  

“Fondi Zhvillimit Rajoneve” 

Data e hapjes së tenderit 

Dt, 10.09.2012 
OE Pjesëmarës 

- E. shpk 

- A. shpk 

- V. H.  

Oferta fituese(pa tvsh) 

18 164 540 ( tetëmbëdhjet milion 

e njëqind e gjatëdhjet e katër mijë 

e pesëqind e dyzet) lekë pa TVSH  

Diferenca me fondin limit 

9 460( nentë mijë e katërqind e 

gjashtëdhjet ) Lekë 

Miratimi Procedurës nga AK 

 

Ankime 

AK-s’ka;APP–s’ka;KPP-s’ka 

Lidhja e kontratës 

Dt. 09.10.2012 
Afati kontratës  

 

Vlera kontratës (me tvsh)  21 797 448( njëzet e një milion e shtatëqind 

e nëntëdhjet e shtatë mijë e katërqind e dyzet e tetë) lekë 

Titullari AK  
B. H. 

Me Urdhër nr. Nr. 01 dt 25.07.2012 është urdhëruar fillimi i procedurës së prokurimit 

publik me objekt “Rruga Unaza e Klosit” me fond 178 000 (njëqind e shtatëdhjet e tetë 

mijë) lekë  pa TVSH lekë  vënë në dispozicion nga FZHR. Procedura e përcaktuar për 

prokurimin publik është përcaktuar “kërkesë për propozim”. 

Në Urdhërin e Prokurimit përveç Njësisë së Prokurimit janë përcaktuar edhe anëtarët e 

Komisionit të Vlerësimit të Ofertave, veprim ky në kundërshtim me pikën 1, gërma “ç”, 

me pikën 2, gërma “ç” të Kreu V të VKM nr. 1, datë 10.01.2007 “Për Rregullat e 

Prokurimit Publik” i ndryshuar, pasi janë përcaktuar dhe anëtarët e KVO-së në urdhërin 

e prokurimit. 

Konstatohet se, bashkëlidhur urdhër prokurimit me përjashtim të preventivit të punimeve 

nuk janë dokumentet origjinale konform VKM nr. 1, datë 10.01.2007 "Për Rregullat e 

Prokurimit Publik”, i ndryshuar, Kreu V, pika 1/ç; Ligji për "Menaxhimin Financiar dhe 

Kontrollin”  Nr. 10296, datë 08.07.2010, neni 15, 22. VKM nr. 1, date 10.01.2007 "Për 

Rregullat e Prokurimit Publik”, i ndryshuar, Kreu V pika 1/ç,  pasi mungojnë aktetmbi të 

cilat janë bërë përllogaritjet e zërave të preventivit. 

NJP nuk ka justifikuar dhe dokumentuar argumentimin e vendosjes së kritereve specifike 

për kualifikim, në kundërshtim me pikën 2, gërma “a” Kreu V të VKM-së nr. 1, datë 

10.01.2007 i ndryshuar. 

NJP nuk kanë përllogaritur dhe arsyetuar fondin limit për procedurën e prokurimit që 

kanë çelur, në asnjë rast  nuk bazohet në asnjë nga parashikimet e përcaktuara nga gërma 

“c” e pikës 2 të kreut II te VKM nr. 1, datë 10.01.2007 sipas të cilit në llogaritjen e fondit 

limit të kontratës AK duhet të ketë parasysh çmimet e botuara nga INSTAT, çmimet e 

tregut, kontratat e mëparshme, dhe çmimet ndërkombëtare. 

Nga KVO është mbajtur proceverbali i hapjes së ofertave, ku ka rezultuar se kanë 

paraqitur ofertë 3 OE, konkretisht: 

1. OE E.  

2. OE “A.”  

3. OE “V. H.”  
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Nga KVO është mbajtur procesverbali i vlerësimit të ofertave më dt 23.10.2012, ku ka 

vlerësuar: 

S’kualifikimin: 

KVO ka s’kualifikuar  oferten e paraqitur nga OE “E.” shpk me ofertë ekonomike 

15,403,840 lekë pa TVSH, sepse nuk ka paraqitur dokumentacionin e plote dhe te sakte 

per te deshmuar te gjithe plotesimin e kerkesave per kualifikim. Konkretisht Operatori E. 

shpk nuk ka arritur te paraqese, Sigurim e ofertes sic eshte kerkuar ne DST, nuk ka arritur 

te paraqese preventivin e ofertes. Ofertuesi gjithashtu nuk ka arritur te paraqese 

dokumentacionin e plote shoqerues per per makinerite qe ka paraqitur ne shtojca 8 e DT. 

Mungojne dokumentat shoqerues per nyje, perpunim inerte, asfaltoshtruese, fabrike 

asfaltobetoni. 

Kualifikimin: 

1. OE “A.” me ofertë ekonomike 18,167,565 lekë pa TVSH 

2. OE “V. H.” me ofertë ekonomike 18,164,540 

Janë kualifikuar sepse dokumentacioni i paraqitur është i plotë. 

Me formularin e njoftimit të fituesit dt 19.09.2012 është shpallur fitues, OE V. H. shpk. 

Më datë 19.09.2012 është mbajtur procesverbali përmbledhës dhe i vlerësimit të ofertave 

dhe renditjes së tyre sipas kriterit të ofertës me vlerë më të vogël dhe i është propozuar 

Titullarit të AK lidhja e kontratës me OE “V. H.” shpk  me ofertë ekonomike  18,164,540 

lekë pa TVSH. 

Më datë 19.09.2012 është bërë njoftimi i fituesit në APP dhe më datë 09.10.2012 është 

nënshkruar kontrata midis Titullarit të AK dhe OE të shpallur fitues.  

Për procedurën e prokurimit nuk ka ankesa nga OE e tjerë pjesmarrës. 

Nga auditimi në sistem elektronik të procedurës së vlerësimit dhe dokumentacionit ligjor 

të paraqitur nga OE pjesmarrës, rezulton: 

Vlerësojmë se vlerësimi i KVO-së gjatë shqyrtimit të ofertave duhet të kishte qënë me 

fleksibël, në zbatim të ligjit, duke pasur në konsideratë kriterin e vlerësimit të  “ofertës 

më të ulët” dhe gjatë procesit të kishte kualifikuar dhe OE “E.” me ofertë ekonomike 

15,403,840 lekë pa tvsh dhe ti jepte mundësi për plotësimin e dokumenteve shoqëruese 

te makinerive deri në momentin e lidhjes së kontratës ose mund të bënte verifikim të 

drejtpërdrejtë të automjeteve dhe dokumentacionit te OE konkurrues, mbi arsyet e 

skualikimit të mungesës së sigurimit të ofertës dhe preventivit, vlerësojmë se sigurimi i 

ofertës dhe preventivi janë dokumente të ciat bëhen të detyrueshme për OE në momentin 

e lidhjes së kontratës, pasi komisoni vlerëson fomrularin e ofertës gjatë vlerësimit të 

ofertave, duke pasur në konsideratë kriterin e vlerësimit “oferta më e ulët”.  Duke 

vlerësuar faktin se është oferta ekonomike e favorshme dhe nuk do të sillte deformim të 

ofertës në përmbushje të detyrimeve kontraktuale që mund të pasonin pas kualifikimit të 

këtij operatorit dhe në interpretim të nenit 53 dhe 54 të ligjit nr. 9643, date 20.11.2006 

“Për Prokurimin Publik” , mangësitë e konstatuar nga KVO hynë te devijimet e vogla 

dhe KVO duhet ti kishte kërkuar arsyetim dhe mundësi të plotësimit të operatorit 

konkurues deri në momentin e lidhjes së kontratës duke parë ofertën ekonomike 

favorizuese të këtij operatori. Për sa më sipër, Vlerësimi i KVO-së është në kundërshtim 

me nenet 20, 46, 53, 54 të ligjit Nr. 9643, date 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”, i 

ndryshuar, kreu V i VKM nr. 1, datë 10.01.2007 “Për miratimin e rregullave të prokurimit 

publik”, i ndryshuar, pasi ka skualifikuar ofertues të cilët plotësojnë kriteret për 
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kualifikim me devijime të vogla të pranuara nga ligji, si rrjedhojë ka sjell efekt financiar 

negativ për përdorimin me mos eficence nga NjQV ish-Komuna Klos me përzgjedhjen e 

ofertës fituese në vlerën 2,760,700 lekë. Për sa më sipër mbajnë përgjegjësi Titullari i 

AK-së B. H. dhe anëtarët e KVO-së Q. M., M. B., N. Sh.. 

Prokurimet publike në ish-Komunën Mollas: 

 

1. Auditim i prokurimit publik me objekt: “Pyllëzim  me fidanë shege në 

ekonominë pyjore Mollas”: 
Urdhër Prokurimi 

Nr. 03.datë 16.05.2013 
Njësia Prokurimit 

Proces verbal dt.16.05.2013 

M. B.(jurist) 

P. C. 

D. K. 

Komisioni Vlerësimit Ofertave 

Urdhër Nr. 03/1, 16.05.2013 

D. C.- kryetar 

A. N.- anetar 

Sh. F. - anetar 

Fondi Limit (pa tvsh) 40,833,069 (dyzet milion e teteqind e trijee e tre 

mije e gjatëdhjet e nëntë) 
Procedura Prokurimit     

“procedurë e hapur, elektronike”  

Burimi Financimit  

“Fondi i Zhvillimit te Rajoneve” 

Data e hapjes së tenderit 

17.06.2013 
OE Pjesëmarës 

2 OE 

Skualfikuar -4. A-M shpk 

Kualifikua -  Bashkimi i shoqerive 

E. shpk dhe B. N shpk  

Oferta fituese(pa tvsh) 

40,820,239 lekë 
Diferenca me fondin limit 

12,830 lekë 
Miratimi Procedurës nga AK 

Dt. 04.07.2013 

Ankime 

AK-s’ka;APP–s’ka;KPP-s’ka 

Lidhja e kontratës 

 Dt. 05.07.2013 
Afati kontratës  

120 dite 

Vlera kontratës (me tvsh) 48,934,419  (dyzet e tete milion e nëntëqind 

e tridhjet e katër mijë e katër qind e nëntëmbëdhjet)  

Titullari AK A. H. 

Me Urdhër nr. 03, datë 16.05.2013 është urdhëruar fillimi i procedurës së prokurimit 

publik me objekt “ Pyllëzim me fidanë shege ne ekonominë pyjore Mollas” me fond limit 

40,833,069 lekë pa tvsh vënë në dispozicion nga FZHR. Procedura e përcaktuar për 

prokurimin publik është përcaktuar “kërkesë për propozim”. 

Konstatohet se, bashkëlidhur urdhër prokurimit me përjashtim të preventivit të punimeve 

nuk janë dokumentet origjinale konform VKM nr. 1, datë 10.01.2007 "Për Rregullat e 

Prokurimit Publik”, i ndryshuar, Kreu V, pika 1/ç; Ligji për "Menaxhimin Financiar dhe 

Kontrollin”  Nr. 10296, datë 08.07.2010, neni 15, 22. VKM nr. 1, date 10.01.2007 "Për 

Rregullat e Prokurimit Publik”, i ndryshuar, Kreu V pika 1/ç,  pasi mungojnë aktetmbi të 

cilat janë bërë përllogaritjet e zërave të preventivit. 

NJP nuk ka justifikuar dhe dokumentuar argumentimin e vendosjes së kritereve specifike 

për kualifikim, në kundërshtim me pikën 2, gërma “a” Kreu V të VKM-së nr. 1, datë 

10.01.2007 i ndryshuar. 

NJP nuk kanë përllogaritur dhe arsyetuar fondin limit për procedurën e prokurimit që 

kanë çelur, në asnjë rast  nuk bazohet në asnjë nga parashikimet e përcaktuara nga gërma 

“c” e pikës 2 të kreut II te VKM nr. 1, datë 10.01.2007 sipas të cilit në llogaritjen e fondit 

limit të kontratës AK duhet të ketë parasysh çmimet e botuara nga INSTAT, çmimet e 

tregut, kontratat e mëparshme, dhe çmimet ndërkombëtare. 

Me datë 24.06.2013 nga KVO është mbajtur proceverbali i hapjes së ofertave, ku ka 

rezultuar se kanë paraqitur ofertë 2 OE, konkretisht:1. OE “4.A-M shpk”, OE “Bashkimi 

i shoqerive E. shpk dhe B. N shpk”. 
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Më datë 19.05.2013 nga KVO është mbajtur procesverbali i vlerësimit të ofertave, ku ka 

vlerësuar: 

S’kualifikimin: 

1. BOE “4 A-M&A.” me ofertë ekonomike ofertes 35,782,560  lekë pa tvsh me 

arsyetimin se: nuk ka paraqitur dokumentacion te plotë dhe të saktë për të dëshuar 

plotësimin e të gjitha kërkesave për kualifikim. Nuk arriti të paraqese dokumentacionin 

e plotë për të dëshmuar plotësimin e të gjitha kërkesave  të vecanta për kualifikim, sic 

kërkohet në shtojcën 10 e DT, duke mosplotësuar  mosplotësuar pikën 2.1.a të kritereve 

të vecanta për kualifikim. Një nga pjestarët e e këtij bashkimi, konkretisht operatori 4AM 

nuk plotëson pikën 2.6 të kritereve të vecanta përkualifikim , pasi nuk plotëson nr e 

kërkuar të fuqisë punëtore për vitin 2011, në përputhje me përqindjen e marrë përsipër në 

aktmarrëveshjen e bashkëpunimit. Nuk është bërë bashkimi elektronik sic kërkohet në 

udhëzimin e APP për OE, në rastin prokurimeve elektonike.Operatori 4 AM nuk ka kryer 

pagesën e administratorit me pagën e përcaktuar me VKM-në NR 285 dt 04.05.2007 

Kualifikimin: 

1. BOE “E.&B.-N” me ofertë ekonomike 40,820,349 lekë pa tvsh, sepse dokumentacioni 

i paraqitur prej këtij operatori dëshmon plotësimin e të gjitha kërkesave për kualifikim. 

Më datë 27,06.2013 është bërë njoftimi për ofertuesin e skualifikuar 4 A-M shpk.  

Më datë 04.07.2013 është bërë njoftimi i ofertuesit fitues, më datë 05.07.2013 është lidhur 

kontrata. 

Për procedurën e prokurimit nuk ka ankesa nga OE e tjerë pjesmarrës. 

Nga auditimi në sistem elektronik të procedurës së vlerësimit dhe dokumentacionit ligjor 

të paraqitur nga OE pjesmarrës, rezulton: 

Vlerësojmë se vlerësimi i KVO-së gjatë shqyrtimit të ofertave ka qënë në pajtueshmëri 

me kërkesat e ligjit nr. 9643, date 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik” i ndryshuar dhe 

VKM nr. 1, datë 10.01.2007 "Për Rregullat e Prokurimit Publik”, i ndryshuar. 

 

2. Auditim i prokurimit publik me objekt: “Sistemimin asfaltim i rrugeve te fshatit 

Mollas, Faza 1”: 
Urdhër Prokurimi 

Nr. 01 dt 29.04.2013 
Njësia Prokurimit 

Urdhër Nr.  01 dt 29.04.2013 

M. B.(jurist) 

P. C.- specialist 

D. K. - specialist 

Komisioni Vlerësimit Ofertave 

Urdhër Nr.1/1 dt 29.04.2013 

D. C.- Kryetar  

A. N.- anetar 

Sh. F.- anetar 

Fondi Limit (pa tvsh) 41 154 216 ( dyzet e një milion e njëqind e 

pesëdhjet e katër mijë e dyqind e gjashtëmbëdhjet) )lekë  pa TVSH 
Procedura Prokurimit     

“Kërkesë për propozim” 

Burimi Financimit  

“Fondi Zhvillimit Rajoneve” 

Data e hapjes së tenderit 

Dt, 03.06.2013 
OE Pjesëmarës 

BOE B.dheD.  

BOE B. N&B. L 

Oferta fituese(pa tvsh) 

41 100 011 (dyzet e një milion e 

njëqind mijë e njëmbëdhjet) lekë 

pa TVSH 

Diferenca me fondin limit 

54 205 ( pesëdhjet e katër mijë e dy 

qind e pesë) lekë 

Miratimi Procedurës nga AK 

Dt 20.06.2013 

Ankime 

AK-s’ka;APP–s’ka;KPP-s’ka 

Lidhja e kontratës 

Dt. 21.06.2013 
Afati kontratës  

150 ditë 

Vlera kontratës (me tvsh)  49 320 013 ( dyzet e nëntë milion e treqin e 

njëzet mije e trembëdhjet)  

Titullari AK A. H. 
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Me Urdhër nr. Nr. 01 dt 29.04.2013 është urdhëruar fillimi i procedurës së prokurimit 

publik me objekt “Sistemimin asfaltim i rrugeve te fshatit Mollas, Faza 1” me fond limit 

41,154,216 lekë pa tvsh vënë në dispozicion nga FZHR. Procedura e përcaktuar për 

prokurimin publik është përcaktuar “kërkesë për propozim”. 

Konstatohet se, bashkëlidhur urdhër prokurimit me përjashtim të preventivit të punimeve 

nuk janë dokumentet origjinale konform VKM nr. 1, datë 10.01.2007 "Për Rregullat e 

Prokurimit Publik”, i ndryshuar, Kreu V, pika 1/ç; Ligji për "Menaxhimin Financiar dhe 

Kontrollin”  Nr. 10296, datë 08.07.2010, neni 15, 22. VKM nr. 1, date 10.01.2007 "Për 

Rregullat e Prokurimit Publik”, i ndryshuar, Kreu V pika 1/ç,  pasi mungojnë aktetmbi të 

cilat janë bërë përllogaritjet e zërave të preventivit. 

NJP nuk ka justifikuar dhe dokumentuar argumentimin e vendosjes së kritereve specifike 

për kualifikim, në kundërshtim me pikën 2, gërma “a” Kreu V të VKM-së nr. 1, datë 

10.01.2007 i ndryshuar. 

NJP nuk kanë përllogaritur dhe arsyetuar fondin limit për procedurën e prokurimit që 

kanë çelur, në asnjë rast  nuk bazohet në asnjë nga parashikimet e përcaktuara nga gërma 

“c” e pikës 2 të kreut II te VKM nr. 1, datë 10.01.2007 sipas të cilit në llogaritjen e fondit 

limit të kontratës AK duhet të ketë parasysh çmimet e botuara nga INSTAT, çmimet e 

tregut, kontratat e mëparshme, dhe çmimet ndërkombëtare. 

Nga KVO është mbajtur proceverbali i hapjes së ofertave, ku ka rezultuar se kanë 

paraqitur ofertë 2 OE, konkretisht: 

1. BOE “B.&D.”  

2. BOE “B.-N&B.-L” 

Nga KVO është mbajtur procesverbali i vlerësimit të ofertave, ku ka vlerësuar: 

S’kualifikimin: 

KVO ka s’kualifikuar BOE “B.&D.”, për mungesë të dokumentacioni të plotë dhe të 

saktë, për plotësimin e kërkesave për kualifikim: sepse nuk ka paraqitur dokumentacion 

te plote dhe te sakte per te deshmuar plotesimin e te gjithe kerkesave per kualifikim. 

Konkretisht piken 2.1,ç te kritereve te vecanta per kualifikim sepse shtojca 1 eshte 

paraqitur e paplotesuar , pra jo sic kerkohet ne DT Ne rregullat e prokurimit (DST ) 

percaktohet se mosplotesimi i ofertes sic kerkohet ne DT eshte shkak per refuzim te 

ofertes 2. Kriteret e Veçanta të Kualifikimit 1. Për të vërtëtuar se operatorët ekonomikë 

janë të kualifikuar ofertuesi duhet të paraqesë: ç .Përshkrimi i Ofertës i plotësuar dhe 

nënshkruar në mënyrë të duhur, sipas Shtojces 1; Paraqitja vetem e preventivit nuk e 

zevendeson mosplotesimin e shtojces 1 sepse , preventivi ne DST eshte shtojca 12 kurse 

shtojca ( formulari I deklarimit te ofertes eshte dicka tjeter, shtojca nr 1 1.2 Nje nga 

pjesetaret e ketij bashkimi , B. shpk , nuk ploteson piken 2.6 te Kritereve te Vecanta per 

kualifikim , sepse Nje nga drejtuesit teknik e ka te dypunesuar . Konkretisht ne licensen 

NZ 1651/14 date 01.10.2012, Ing L. M. eshte drejtues teknik i kesaj shoqerie dhe me 

kontrate punesimi qe nga 05.09.2012 Eshte paraqitur CV e Ing L. M. ku , ky deklaron se 

eshte i punesuar si topograf ne Bashkine Elbasan . Nderkohe eshte paraqitur edhe 

deklarata e administratorit te shoqerise qe ky drejtues teknik do te jete i angazhuar me 

kohe te plote ne zbatimin e punimeve ne objekt ne rast te shpalljes fitues . Pra , 

administratori i B. shpk , konfirmon se Ing L. M. i punesuar ne bashkine Elbasan me kohe 

te plote punesimi do te jete ne te njejten kohe edhe drejtues teknik ne zbatimin e objektit, 

ky ofertues qe ka marre persiper kryerjen e 55 % te punimeve nuk garanton realizimin e 
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punimeve sic kerkohet ne DT. Gjithashtu , dy punesimi i drejtuesve teknik eshte ne 

kundershtim te plote me kerkesat e Kreut IV, pika.2, te VKM-se Nr.42, date 16.01.2008 

“Per miratimin e rregullores per kriteret dhe procedurat e dhenies se licensave 

profesionale te zbatimit, klasifikimit dhe disiplinimit te subjekteve juridike qe ushtrojne 

veprimtari ndertimi”, ne te cilat percaktohet se drejtuesit teknik te nje shoqerie ndertimi 

nuk mund te jene te dy punesuar por duhet te punojne me kohe te plote tek shoqeria ku 

jane deklaruar si drejtuesa teknik. 1.3 Nje nga pjesetaret e ketij bashkimi , konkretisht 

operatori D. 1, nuk ploteson kriterin ) 2.7 te kritereve te vecanta per kualfikim. Rezulton 

se operatori D. 1 shpk , nuk ka paraqitur te gjitha makinerite per realizimin e puneve sipas 

% te marre persiper ne aktmarreveshjen e bashkepunimit . Sipas marreveshjes 

bashkepunimit , operatori D. ka marre persiper kryerjne e 45 % te te gjithe punimeve 

sipas zerave te preventivit te paraqitura .Por , ne shtojce rezulton se nuk ka paraqitur , pra 

nuk disponon ne pronesi apo me qira te gjithe makinerite e kerkuara ne DT . Keshtu nuk 

ka paraqitur automjet per sperkatje me uje , Grejder per nivelim, Automjet per sperkatje 

me bitum, Rul ngjeshes , Asfaltoshtruese . Operatori “D. 1”meqense ka marre persiper 

kryerjen e 45 % te te gjithe zerave te punimeve , do duhej qe sipas rregullave te prokurimit 

te plotesonte 45 % te gjithe kritereve per makinerite. 

Kualifikimin: 

1.  BOE “B.-N&B.-L”  

Më datë 20.06.2013 është hartuar Raporti përmbledhës dhe i vlerësimit të ofertave dhe 

renditjes së tyre sipas kriterit të ofertës me vlerë më të vogël dhe i është propozuar 

Titullarit të AK lidhja e kontratës me BOE “B. N dhe B. L” me ofertë ekonomike 41 100 

011 lekë pa TVSH. 

Më datë 20.06.2013 është bërë njoftimi i fituesit në APP dhe më datë 21.06.2013 është 

nënshkruar kontrata midis Titullarit të AK dhe OE të shpallur fitues.  

Për procedurën e prokurimit nuk ka ankesa nga OE e tjerë pjesmarrës. 

Nga auditimi në sistem elektronik të prodcedurës së vlerësimit dhe dokumentacionit 

ligjor të paraqitur nga OE pjesmarrës, rezulton: 

Vlerësojmë se vlerësimi i KVO-së gjatë shqyrtimit të ofertave ka qënë në pajtueshmëri 

me kërkesat e ligjit nr. 9643, date 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik” i ndryshuar dhe 

VKM nr. 1, datë 10.01.2007 "Për Rregullat e Prokurimit Publik”, i ndryshuar. 

 

3. Auditim i prokurimit publik me objekt: “Ndërtimi i shkollës Osman Gjini”: 
Urdhër Prokurimi 

Nr. 03 dt 02.07.2012 
Njësia Prokurimit 

Urdhër Nr.  03 dt 02.07.2012 

G. K.(jurist) 

R. T.- specialist 

D. K. - specialist 

Komisioni Vlerësimit Ofertave 

Urdhër Nr.3/1 dt 02.07.2012 

D. C.- Kryetar  

P. C.- anetar 

B. B. - anetar 

Fondi Limit (pa tvsh) 139,295,709 (njeqind e tridhjete e nente 

milion dyqind e nentedhjete e pese mije e shtateqind e nente)lekë 

Procedura Prokurimit     

“E hapur” 

Burimi Financimit  

“Fondi Zhvillimit Rajoneve” 

Data e hapjes së tenderit 

Dt, 03.06.2013 
OE Pjesëmarës 

OE “S.”  

2.BOE“E.&M.&E.” 

3. OE “O. G.” 

4. OE “H.” 

5.BOE“B. & S. & L.. 

6. BOE “A. & E. A.” 

7. BOE K. & A. K. 
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Oferta fituese(pa tvsh) 

138,771,001 

 

Diferenca me fondin limit 

524,708 lekë 
Miratimi Procedurës nga AK 

06.09.2012 

Ankime 

AK-s’ka;APP–s’ka;KPP-s’ka 

Lidhja e kontratës 

16.10.2012 
Afati kontratës  

 

Vlera kontratës (me tvsh)  166,525,202 (njeqind e gjshtedhjete e 

gjashte milion e peseqindenjezeteepese mije e dyqind e dy ) leke me tvsh   

Titullari AK A. H. 

Me Urdhër nr. Nr. 01 dt 29.04.2013 është urdhëruar fillimi i procedurës së prokurimit 

publik me objekt “Sistemimin asfaltim i rrugeve te fshatit Mollas, Faza 1” me fond limit 

41,154,216 lekë pa tvsh vënë në dispozicion nga FZHR. Procedura e përcaktuar për 

prokurimin publik është përcaktuar “kërkesë për propozim”. 

Konstatohet se, bashkëlidhur urdhër prokurimit me përjashtim të preventivit të punimeve 

nuk janë dokumentet origjinale konform VKM nr. 1, datë 10.01.2007 "Për Rregullat e 

Prokurimit Publik”, i ndryshuar, Kreu V, pika 1/ç; Ligji për "Menaxhimin Financiar dhe 

Kontrollin”  Nr. 10296, datë 08.07.2010, neni 15, 22. VKM nr. 1, date 10.01.2007 "Për 

Rregullat e Prokurimit Publik”, i ndryshuar, Kreu V pika 1/ç,  pasi mungojnë aktetmbi të 

cilat janë bërë përllogaritjet e zërave të preventivit. 

NJP nuk ka justifikuar dhe dokumentuar argumentimin e vendosjes së kritereve specifike 

për kualifikim, në kundërshtim me pikën 2, gërma “a” Kreu V të VKM-së nr. 1, datë 

10.01.2007 i ndryshuar. 

NJP nuk kanë përllogaritur dhe arsyetuar fondin limit për procedurën e prokurimit që 

kanë çelur, në asnjë rast  nuk bazohet në asnjë nga parashikimet e përcaktuara nga gërma 

“c” e pikës 2 të kreut II te VKM nr. 1, datë 10.01.2007 sipas të cilit në llogaritjen e fondit 

limit të kontratës AK duhet të ketë parasysh çmimet e botuara nga INSTAT, çmimet e 

tregut, kontratat e mëparshme, dhe çmimet ndërkombëtare. 

Nga KVO është mbajtur proceverbali i hapjes së ofertave, ku ka rezultuar se kanë 

paraqitur ofertë 7 OE, konkretisht: 

1. OE “S.” me oferte ekonomike 138,876,267 leke pa tvsh.  

2. BOE “E.&M.&E.” me oferte ekonomike 138,771,001  leke pa tvsh. 

3. OE “O. G.” me oferte ekonomike 83,262,601 leke pa tvsh. 

4. OE “H.” me oferte ekonomike 139,154,665 leke pa tvsh. 

5.BOE “B. & S. & L..” me ofertë ekonomike 138,896,287 leke pa tvsh . 

6. BOE “A. & E. A.” me oferte ekonomike 106,781,388 leke pa tvsh  

7. BOE K. & A. K.,  me vlere te ofertes 123,906,082 leke pa tvsh.  

KVO ka vendosur: 

S’kualifikimin: 

1. BOE “B. & S. & L.”, me arsyetimin se: Operatori B. nuk ka paraqitur vertetim per 

gjendjen bankare ne vleren qe duhet paraqiste proporcionalisht me % e punimeve te marra 

persiper rne aktmarreveshjen e bashkepunimit. Operatori S. & L. shpk, nuk ka paraqitur 

dokumentacion te plote per te deshmuar plotesimin e kriterit per pune te ngjashme sipas 

% te marre persiper ne aktmarreveshjen e bashkepunimit. Operatori B., per vitin 2012 ka 

te punesuar nr punetoresh me pak se sa duhet te kishte referuar % se puneimeve te mara 

persiper sipas aktmarreveshjes. Asnje prej ofeettuesve pjesemarres ne bashkim nuk ka 

piken e licenses NP12A. 
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2. OE “O. G.”, me arsyetimin se: S’ka paraqitur sigurim oferte, s’ka paraqitur dok per 

punime te  ngjashme ne vleren e kerkuar ne DT, s’ka paguar sigurimet shoqerore sipas 

ligjit per drejtuesin teknik, s’ka paraqitur dokumentacionin shoqerues per makinerite e 

kerkuar ne DT, Vertetimi per gjendjen bankare eshte jashte afatit, numeri punonjesve 

eshte me i vogel se ai i kerkuar ne DT, Xhiro e realizuar per tre vitte e fundit eshte me e 

vogel se ajo e kerkuar ne DT, s’ka paraqitur licensen e shoqerise, s’ka paraqitur 

certifikaten ISO te kerkuar ne DT. 

3. BOE A. & E. A. , me arsyetimin se: Konkretisht 1.1 Nje nga pjesetaret e ketij bashkimi 

(E. A.) , nuk ka arritur te paraqese bilancin e vitit 2011, te konfirmuar nga administrata 

tatimore, 1.2 Nje nga pjesetaret e ketij bashkimi (E. A.), nuk ka arritur te paraqese, 

vertetim per nr punesuarve per te cilet ka paguar detyrimet per kontributet e tyre, 1.3 Nje 

nga pjesetaret e ketij bashkimi (E. A.) , ka paraqitur dokumentacion me te dhena te rreme 

dhe te pasakta .Konkretisht , Deklarata per angazhimin e mjeteve, ka te dhena te rreme 

dhe te pasakta . 1.4 Nje nga pjesetaret e ketij bashkimi (E. A.) , ka paraqitur 

dokumentacion me te dhena te rreme dhe te pasakta .Konkretisht , Deklarata per punet 

konkrete ne te cilat eshte e angazhuar shoqeria per vitin 2012, 1.5 Nje nga pjesetaret e 

ketij bashkimi (A. K.) , ka paraqitur dokumentacion me te dhena te pasakta .Konkretisht 

, Deklarata per punet konkrete ne te cilat eshte e angazhuar shoqeria per vitin 2012 1.6 

Kontrata e bashkepunimit ka te dhena te pasakta dhe kontradiktore te cilat cenojne 

rregullshmerine e ketij dokumenti .Redaktimi i ketij akti nga noteri nuk eshte konform 

kerkesave te ligjit per redaktimin e akteve noteriale . Kjo kontrate , ne krye te saj , 

percakton se palet jane paraqitur para noteres S. R. B. dhe eshte neshkruar e vulosur nga 

kjo notere , por ne nenin 12 te kesaj kontrate cilesohet se, deklarimi per themelimin e 

ketij bashkimi eshte bere para nje notere tjeter , noteres E. H. 1.7 Nje nga pjesetaret e 

ketij bashkimi ( operatori E. A.) , nuk ka arritur te paraqese , dokumentacion te plote 

shoqerues per mjetin Eskavator me Goma CATERPILAR 1.8 Nje nga pjesetaret e ketij 

bashkimi ( operatori A. K.) , nuk ka arritur te paraqese , dokumentacion te sakte per dy 

nga mjetet e mara me qira , duke mos plotesuar piken 2.III.7 , te kritereve te vecanta per 

kualifikim Mjetet e mara me qira TR 3734S , TR3735 S dhe TR 0226U , certifikata e 

kontrollit teknik dhe siguracioni jane jashte afatit te vlefshmerise se tyre. 1.10 

Dokumentat e neshkruara nga perfaqesuesi I E. A. jane te pavlefshme sepse 

administratorit A. Zh., nuk e ka kompetencen per te nenshkruar kontrata me vlere mbi 10 

000 euro, sipas pikes 13 te ekstraktit te QKRse te dates 27.07.2012 qe eshte paraqitur. 

1.11 Nje nga pjesetaret e ketij bashkimi ( operatori E. A.) , nuk ka arritur te paraqese , 

dokumentacion te plote dhe te sakte per te deshmuar pagesen e detyrimeve te sigurimeve 

shoqerore sipas ligjit , per disa nga drejtuesit teknik te shoqerise , duke mos plotesuar nje 

nga kriteret e pergjithshme per kualifikim . 1.12 Ing S. Sh. dhe Ing A. M., qe figurojne 

ne liste pagesa e shoqerose si drejtuesa teknik , sigurimet shoqerore u jane paguar ne 

kompani te tjera me NIPTdhe natyre veprimtarie te ndryshem nga E. A.  

4. BOE K. & A. K., me arsyetimin se: Ofertuesi ka paraqitur sigurimin e ofertes ne emer 

te bashkimit te operatoreve me afat vlerfshmerie me te ulet se ai i kerkuar ne DT, Nje nga 

pjesetaret e ketij bashkimi (A. K.) , nuk ka arritur te paraqese, deklaraten per punet 

konkrete ne te cilat eshte angazhuar shoqeria per vitin 2012, Nje nga pjesetaret e ketij 
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bashkimi (A. K.) , nuk ka arritur te paraqese, deklaraten per  stafin qe do te jete ne object 

ne rast te shpalljes fitues, Nje nga pjesetaret e ketij bashkimi (K. shpk) , nuk ka arritur te 

paraqese , dokumentacion te plote dhe te sakte,  sic kerkohet ne shtojca 9 e DT,  per 

deklaraten per punet konkrete ne te cilat eshte angazhuar shoqeria per vitin 2012, 

Ofertuesi  nuk ka arritur te paraqese, dokumentacion te plote dhe te sakte sic kerkohet ne 

shtojca 9 e DT, per mjetet me te cilat  ai ka deklaruar se do te realizoje punet e mara 

persiper sipas marreveshjes, ne rast te shpalljes fitues, Ofertuesi ka deklaruar kryerjen e 

punimeve tej afatit te percaktuar ne njoftimin e kontrates. 

Kualifikimin: 

1. OE “S.” me oferte ekonomike 138,876,267 leke pa tvsh. 

2. BOE “E.&M.&E.” me oferte ekonomike 138,771,001  leke pa tvsh. 

3. OE “H.” me oferte ekonomike 139,154,665 leke pa tvsh. 

Me arsyetimin se këto OE konkurrues plotësojnë kriteret për kualifikim, duke bërë dhe 

renditjen në bazë të kriterit të vlerësimit “oferta më e ulët”, dhe shpallur fitues BOE 

“E.&M.&E.” me oferte ekonomike 138,771,001  leke pa tvsh. Procedurë e miratuar më 

06.09.2012 nga titullari i AK-së. 

Më datë 06.09.2012 është bërë njoftimi i ofertuesit fitues, më datë 16.10.2012 është lidhur 

kontrata. 

Vlerësojmë se vlerësimi i KVO-së gjatë shqyrtimit të ofertave ka qënë në pajtueshmëri 

me kërkesat e ligjit nr. 9643, date 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik” i ndryshuar dhe 

VKM nr. 1, datë 10.01.2007 "Për Rregullat e Prokurimit Publik”, i ndryshuar. 

 

6.1 Zbatimi i kontratave.  

 

Në  Bashkinë Cërrik, për vitet 2013, 2014, 2015 dhe 2016, u audituan 4 kontrata 

zbatimi punimesh të cilat ishin përfunduar, ishin kolauduar dhe ishin marrë në 

dorëzim nga Bashkia Cërrik.  
Nga ky auditim rezultuan:  

- Janë përfituar më tepër në vlerë, duke i shkaktuar dëm ekonomik buxhetit të 

shtetit 4,264,126 lekë pa tvsh, nga të cilat: 

 Diferenca në volume pune të pakryera në vlerën 3,569,830 lekë pa tvsh; 

 Dëme si pasojë e përfshirjes në situacionin përfundimtar të tvsh-së për 

pajisjet në vlerën 694,296 lekë. 

- Mangësi në dokumentacion; 

 

1. “Impianti i Kondicionimit dhe Punimeve të Rifiniturës se Drurit, Kati i Dytë, 

Bashkia Cërrik”, Bashkia Cërrik. 

Objekti i mësipërm është kryer sipas kontratës për punë publike nr. 2308/2 prot., datë 

19.09.2016  të lidhur mes Autoritetit Kontraktor Bashkia Cërrik përfaqësuar nga kryetari 

z. A. T. dhe bashkimit të operatorëve ekonomik “E.” Shpk dhe “S. N. P.” shpk, 

përfaqësuar nga shoqëria “S. N. P.” Shpk me anë të prokurës së posaçme me nr. Rep. 

1119 dhe nr. Kol. 817 datë 12.08.2016 me përfaqësues  ligjor z. E. M. Shoqëria “E.” Shpk 
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me Nipt K02727229P. Shoqëria “S. N. P.” Shpk me Nipt L43027201P. Vlera e kontratës 

bazë është 4,159,797 lekë pa tvsh ose 4,991,756 lekë me tvsh. Afati zbatimit të kontratës 

bazë është përcaktuar periudha kohore 10 ditë nga data e lidhjes së kontratës. 

Për ndjekjen e zbatimit të kontratës është lidhur kontrata e shërbimit nr. 2309/2 prot., datë 

19.09.2016 të lidhur mes Autoritetit Kontraktor Bashkia Cërrik përfaqësuar nga kryetari 

z. A. T. dhe personit fizik znj. S. T., i quajtur si “Mbikqyrësi”. Personi fizik ing. S. T. me 

Nipt L22705203H dhe nr. Licence MK 0668/2 datë 07.05.2016 “Për mbikëqyrje dhe 

kolaudim punimesh ndërtimi”. Vlera e kontratës është 33,333 lekë pa t.v.sh ose 40,000 

lekë me t.v.sh. Afati i kryerjes së shërbimit për mbikëqyrjen e punimeve është afati i 

zbatimit të kontratës së sipërmarrjes. 

Për kolaudimin e punimeve është lidhur kontrata e shërbimit nr. 2727/1 prot., datë 

31.10.2016 të lidhur mes Autoritetit Kontraktor Bashkia Cërrik përfaqësuar nga kryetari 

z. A. T. dhe personit fizik z. Y. A., i quajtur si “Kolaudatori”. Personi fizik ing. Y. A. me 

nr. Licence MK 0678/2 datë 17.09.2012 “Për mbikëqyrje dhe kolaudim punimesh 

ndërtimi”. Vlera e kontratës është 16,666 lekë pa t.v.sh ose 20,000 lekë me t.v.sh.  

Objekti i kontratës është zbatimi i punimeve në objektin “Impianti i Kondicionimit dhe 

Punimeve të Rifiniturës se Drurit, Kati i Dytë, Bashkia Cërrik”, Bashkia Cërrik. 

Punimet kanë filluar më datë 19.09.2016 dhe kanë përfunduar me datë 28.09.2016. Akti 

i kolaudimit të punimeve është bërë në datën 03.10.016. Objekti është marrë përkohësisht 

në dorëzim në datë 07.11.2016 nga komisioni i marrjes në dorëzim  i përbërë nga: z. F. 

U., z. E. B., z. M. S..  

 

b. Mbi mbajtjen e dokumentacionit teknik. 

    Konstatohet se në dokumentacionin teknik mungojnë: 

1. Certifikatat e cilësisë për materialet e përdorura në objekt 

2. Mungojnë provat me ngarkesë lidhur me pajisjet 

3. Mungon plan-organizimi i punimeve të ndërtimit; 

4. Mungon libri i kantierit; 

5. Grafiku i punimeve; 

6. Mungon pasqyra e realizimit të punimeve sipas formatit tip; 

7. Mungon dokumentacioni për masat e sigurimit teknik dhe pajisjen me mjetet 

mbrojtëse përkatëse; 

c. Mbi realizimin e punimeve të kontratës dhe mbajtjen e dokumentacionit teknik. 

Nga auditimi i dokumentacionit teknik të zbatimit, mbikëqyrjes dhe kolaudimit të 

punimeve të ndërtimit rezultojnë diferenca më tepër në vlerë,  në vlerën 694,296 lekë pa 

tvsh duke shkaktuar dëm ekonomik, si pasojë e përfshirjes në situacionin përfundimtar 

të t.v.sh-së për pajisjet. 

- Llogaritja e Dëmeve për t.v.sh-në e pajisjeve.   

Nga auditimi i dokumentacioni teknik, mbikëqyrjes dhe kolaudimit të punimeve ka 

rezultuar se sipërmarrësi i punimeve,  bashkimi i operatorëve ekonomik “E.” Shpk dhe “S. 

N. P.” shpk,  ka përfshirë në situacionin përfundimtar edhe t.v.sh-në e pajisjeve të vendosura 

në këtë objekt. 

Është  paraqitur situacioni përfundimtar për vlerën 4,791,756 lekë, likujduar për vlerën prej 

4,552,168 lekë pasi është zbritur vlera 23,588 lekë garanci punimesh. 
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Nr. 

 

    Emërtimi i punimeve 

Preventivi i hartuar nga autoriteti kontraktor Ofertuar nga  

Njësi Sasia Çmimi Vlera Çmim Vlera 

B PAJISJE       

 1.Pajisje Hidrosanitare       

13 F.v Kondicioner kanalor ABQ 100C/AZQS 

100 BV1   

Copë 
1 460,000 460,000 

  

17 Kondicioner kanalor inkaso FDXS 

35F/RXS35 L3 

Copë 
1 215,000 215,000 

  

18 F.v telekomandë elektronike me vendosje në 

mur 

Copë 
1 20,000 20,000 

  

 F.v kondicioner 12 BDU inverter klas A+++ Copë 3 115,000 345,000   

 F.v kondicioner kolone 60 BDU inverter klas 

A+++ (3 fazor) 

Copë 
1 358,000 358,000 

  

 Veshje e mureve dhe brenda dyerve me dru 

arre masiv me punim artizanal 

M2 
25 31,000 775,000 

  

1 F.v bibliotekë e punuar ne vend në murin e 

brendshëm me dru arre me punim artizanal 

M2 
18 31,000 558,000 

  

2 Podium i punuar në vend me skelet hekuri i 

veshur me dërrasë, bashkëlidhur me tapetin 

M2 
8 14,700 123,480 

  

3 Tavolina podiumi punuar në vend të 

palëvizshme 150 x 65 me dru lis me punim 

artizanal 

Copë 

3 39,000 117,000 

  

4 Tav e Këshillit 65x65 punuar në mënyrë që të 

krijohet një tavolinë e madhe konferenca me 

dru lisi 

Copë 

20 25,000 500,000 

  

 Shuma      3,471,480    

 Gjithsejt:    3,471,480   

 TVSH 20%    20%   

 Gjithsej    694,296   

        

 
Në preventivin e hartuar për llogaritjen e fondit limit dhe në preventivin e paraqitur në 

tender nga bashkimi i operatorëve ekonomik “E.” Shpk dhe “S. N. P.” shpk, janë përshirë 

pajisjet me t.v.sh.   

Në preventiv janë paraqitur zërat e  punës  “pajisje”  të  llogaritur  me gjithë vlerën e 

t.v.sh, në kundërshtim  VKM nr.2 datë 08.05.2003 “Për klasifikimin dhe strukturën e 

kostos së punimeve të ndërtimit”, pra nuk është ndarë veças vlera e “montimit” dhe veças 

vlera  pajisjeve etj, e për rrjedhojë është rritur artificialisht vlera e kontratës në shumën  

694,296 lekë  (3,471,480 x 20%), si dhe nga bashkimi i operatorëve ekonomik “E.” Shpk 

dhe “S. N. P.” shpk, vlera e tvsh është përfituar padrejtësisht dhe përbën dëm ekonomik 

për buxhetin e shtetit në vlerën 694,296 lekë. 

Me ndryshimet e bëra me VKM nr. 1 datë 16.06.2011 “Për disa ndryshime në udhëzimin 

nr. 3 datë 15.2.2001 të Këshillit të Ministrave “Për mbikëqyrjen dhe kolaudimin e 

punimeve të ndërtimit, të ndryshuar, përcaktohet qartë Modeli dhe Formati se si hartohet 

preventivi dhe situacioni përfundimtar pra “pajisjet” preventivohen dhe situacionohen me 

vlerën me pa  TVSH. 

Në pikën “3.1. Preventivat e objekteve të reja, ….”, në pikën “3.3. Situacionet mujore 

pjesore, progresive dhe përfundimtare….”, pika 4, germa “c” Projekti i zbatimit përmban 

Preventivin e plotë të projektit të zbatimit, duke përfshirë të gjitha vëllimet e punimeve 
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të projekteve të lartpërmendura, hartuar nga projektuesi në përputhje me pikën 3.1. 

(formati tip bashkëdhur këtij udhëzimi” dhe “pika I) Situacionet mujore pjesore dhe 

progresive, hartuar në përputhje me pikën 3.3. (formati tip, bashkëlidhur këtij udhëzimi). 
 

Për hartimin e preventivit jo në përputhje  me Modelin dhe Formatet, duke  rritur  

artificialisht vlerën e  kontratës me pasojë përfitimin pa të drejtë nga bashkimi i 

operatorëve ekonomik “E.” Shpk dhe “S. N. P.” shpk, të vlerës së t.v.sh-së prej 694,296 

lekë, mban përgjegjësi: 

-Mbikqyrësi i punimeve, ing. S. T., me licencë për mbikëqyrje dhe kolaudim të 

objekteve ndërtimore MK 0668/2 datë 07.05.2016. 

-Kolaudatori i punimeve, ing. Y. A., me licencë për mbikëqyrje dhe kolaudim të 

objekteve ndërtimore MK 0678/2 datë 17.09.2012. 

 
Si përfundim, janë përfituar nga sipërmarrësi “E.” Shpk dhe “S. N. P.” shpk më tepër 

në vlerë,  në vlerën 694,296 lekë pa tvsh duke shkaktuar dëm ekonomik, si pasojë e 

përfshirjes në situacionin përfundimtar të t.v.sh-së për pajisjet. 

Për sa më sipër, ngarkohen me përgjegjësi si më poshtë: 

- Nga mbikëqyrësi i punimeve, Ing. S. T. dhe nga kolaudatori i punimeve, Ing. Y. A., 

nuk janë marrë masa për zbatimin e Udhëzimit nr. 2 datë 13.05.2005 “Për zbatimin 

punimeve të ndërtimit” i ndryshuar, Kreu II, pikat 3 ku përcaktohet se: “Materialet dhe 

produktet e ndërtimit me standarde të detyrueshme vendosen në vepër kur janë shoqëruar 

me certifikatë cilësie, me rezultatet e provave dhe të analizave, që vërtetojnë ose 

vlerësojnë përputhshmërinë e tyre me standardet, që referohen në përshkrimet dhe 

specifikimet teknike”.  

- Nga mbikëqyrësi i punimeve, Ing. S. T. dhe nga kolaudatori i punimeve, Ing. Y. A., 

nuk është zbatuar udhëzimi nr. 1, datë 16.06.2011 “Për disa ndryshime në udhëzimin nr. 

3, datë 15.02.2001 të Këshillit të Ministrave “Për mbikëqyrjen dhe kolaudimin e 

punimeve të ndërtimit””, pika 4, paragrafi 4 ku përcaktohet dokumentacioni i nevojshëm 

në dosjen teknike. 

- Nga mbikëqyrësi i punimeve, Ing. S. T. dhe nga kolaudatori i punimeve, Ing. Y. A., 

nuk është zbatuar Udhëzimi nr. 3 datë 15.02.2001 “Për mbikëqyrjen dhe kolaudimin e 

punimeve të ndërtimit” i ndryshuar, Kreu II, pika 8.3 ku përcaktohet se:  

“8.3 - Çmimet jashtë kontratës caktohen sipas analizave teknike në fuqi, me vlerën 

ekonomike më të mirë” 

-Nga kolaudatori i punimeve, Ing. Y. A., nuk është zbatuar ligji nr., 8402, datë 

10.09.1998 “Për Kontrollin dhe Disiplinimin e Punimeve të Ndërtimit“, dhe konkretisht 

neni 12 ku përcaktohet se: 

Të gjitha objektet e përkufizuara në nenin 3 duhet t'i nënshtrohen kolaudimit tekniko 

ekonomik, i cili ka për qëllim të verifikojë nëse: 1. objekti është realizuar në kushtet 

teknike; 2. objekti është realizuar në përputhje me kontratën dhe anekset e saj; 3. çmimet 

e aplikuara janë sipas përcaktimeve të kontratës; 4. në këtë akt verifikohen edhe kërkesat 

e zbatuesit të paraqitura gjatë zbatimit të punimeve. 

dhe udhëzimi nr. 3 datë 15.02.200 “Për mbikëqyrjen dhe kolaudimin e punimeve të 

ndërtimit” e konkretisht Kreu II, Pika 3 ku përcaktohet se: 

Kolaudatori ose grupi i kolaudimit duhet të verifikojë me përgjegjësi: 
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a. Realizimin e objektit, në përputhje me projektin, lejen e ndërtimit, standardet dhe 

rregullat teknike. 

b. Realizimin e objektit, në përputhje me kontratën e nënshkruar. 

c. Përputhjen e dokumenteve me të dhënat nga matjet në dimension, formë, sasi dhe cilësi. 

ç. Përputhjen e vlerës së preventivuar dhe të kontraktuar me atë të paraqitur në 

situacionin përfundimtar, si dhe sqarimet përkatëse, në rastet e mospërputhjes. 

 

2. “Ndërtim i Linjës Kryesore K.U.Z, Lagja nr. 2”, Bashkia Cërrik. 

 

Objekti i mësipërm është kryer sipas kontratës për punë publike nr. 985 prot., datë 

26.10.2012 të lidhur mes Autoritetit Kontraktor Bashkia Cërrik, përfaqësuar nga ish-

kryetari z. S. D.dhe operatorit ekonomik “S. 2F” shpk, përfaqësuar nga drejtuesja ligjore 

znj. F. P.. Shoqëria “S. 2F” shpk me Nipt K51501008J dhe licence nr. NZ 4834/11. Vlera 

e kontratës bazë është 10,222,222 lekë pa tvsh ose 12,266,666.4 lekë me tvsh. Afati 

zbatimit të kontratës bazë është përcaktuar periudha kohore 18 ditë nga dita e lidhjes së 

kontratës. 

Për ndjekjen e zbatimit të kontratës është caktuar subjekti “D.-E” Shpk, me Nuis 

K77916947A, me nr. Licence MK 1713/2, datë 06.02.2012 “Për mbikëqyrje dhe 

kolaudim punimesh ndërtimi. Subjekti “D.-E” Shpk, përfaqësuar nga ing. B. D., me të 

cilin është lidhur kontrata e shërbimit me nr. 979/4 prot, datë 26.10.2012, me vlerë të 

përcaktuar 157,422 lekë pa TVSH ose 188,906 lekë me TVSH. Afati i kryerjes së 

shërbimit për mbikëqyrjen e punimeve është afati i zbatimit të punimeve deri në 

përfundimin e tyre.   

Kontrata me kolaudatorin e punimeve mungon në dosjen teknike të objektit. 

Objekti i kontratës është zbatimi i punimeve në objektin: “Ndërtim i Linjës Kryesore 

K.U.Z, Lagja nr. 2”, Bashkia Cërrik. 

Punimet kanë filluar më datë 13.11.2012  dhe kanë përfunduar me datë  19.04.2013. Akti 

i kolaudimit të punimeve është bërë në datën 15.02.2013. Objekti është marrë 

përkohësisht në dorëzim në datë 17.05.2013 nga komisioni i marrjes në dorëzim i përbërë 

nga znj. S. F., znj. V. M. dhe z. F. U.. Objekti është marrë përfundimisht në dorëzim në 

datë 20.11.2014 nga komisioni i marrjes në dorëzim i përbërë nga znj. S. F., znj. V. M. 

dhe z. F. U.. 

b. Mbi realizimin e pagesave. 

Gjatë zbatimit të kontratës së punimeve civile dhe pas përfundimit të punimeve janë 

likuiduar situacione  100 % të vlerës së kontratës, duke përfshirë 5 % të vlerës së kontratës 

që i përket vlerës së garancisë së punimeve. 

c. Mbi mbajtjen e dokumentacionit teknik. 

    Konstatohet se në dokumentacionin teknik mungojnë: 

8. Mungon pasqyra e realizimit të punimeve sipas formatit tip; 

9. Certifikatat e cilësisë për materialet e përdorura; 

10. Mungon dokumentacioni për masat e sigurimit teknik dhe pajisjen me mjetet 

mbrojtëse përkatëse; 

11. Kontrata e kolaudimit të punimeve. 

d. Mbi realizimin e punimeve të kontratës dhe mbajtjen e dokumentacionit teknik. 
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Nga auditimi i dokumentacionit teknik të zbatimit, mbikëqyrjes dhe kolaudimit të 

punimeve të ndërtimit rezultojnë diferenca në volume pune të pakryera dhe përfitim më 

tepër në vlerën 1,214,530 lekë pa tvsh. 

Në vijimësi të zbatimit të punimeve, nga auditimi i dosjes teknike rezultojnë problematika 

si më poshtë: 

- Në datën 19.11.2012 është bërë kërkesë nr. 112 prot për shtyrjen e afatit të përfundimit 

të punimeve. Kushtet atmosferike janë jo të favorshme për vazhdimin e punimeve. Për 

këtë arsye propozohet një shtyrje e afatit të përfundimit të punimeve nga 18 ditë në 158 

ditë. Punimet do të përfundojnë në datën 19.04.2013. 

- Në datën 23.11.2012 është bërë rekomandimi nga Drejtoria e Politikave Urbane dhe 

Territorit për shtyrjen e afatit të përfundimit të punimeve ne 158 ditë nga data e fillimit 

të punimeve. 

Veprimet e mësipërme mbi diferencat në volume pune të pakryera, mos zbatimin e 

detajeve të projektit të miratuar dhe mangësitë në dokumentacion ngarkojnë me 

përgjegjësi mbikëqyrësin e punimeve ing. B. D. dhe kolaudatorin e punimeve ing. L. T.. 

 Diferenca në volume pune të pakryera në vlerën 1,214,530 lekë pa tvsh 

Kjo diference del si rrjedhojë e situacionimit dhe likuidimit të punimeve të pakryera në 

fakt. Konkretisht tabela: 

Nr. Zëri i punimeve Njësia 
Çmimi i 

ofertës 

Situacioni 

përfundimtar 

Libri i 

masave 
Fakti 

Diferenca ne + 

Vol. Vlera 

Ndërtim i Linjës Kryesore K.U.Z, Lagja nr. 2 

 1. Punime për ndërtimin e linjës Ø1500  

1 

Nënshtresë zhavorri 

t=15cm, hapje me krah e 

cilindrim me rul  

m3 650 90 90 0 90 58,500 

2 
Nënshtresë betoni M-200, 

t=10cm  
m3 9,200 60 60 0 60 552,000 

3 
Mbushje  e ngjeshje 

zhavorri 
m3 650 1,373 1,373 444 929 603,850 

 Total  1,214,530 

 

Të argumentuara këto si më poshtë: 

- Zëri 1: Nënshtresë zhavorri t=15cm, hapje me krah e cilindrim me rul. 

Situacioni përfundimtar pasqyron 90 m3 nënshtresë zhavorri t=15cm, hapje me krah e 

cilindrim me rul gjithsej. Libri i masave pasqyron në mënyre analitike volumin prej 90 

m3 nënshtresë zhavorri t=15cm, hapje me krah e cilindrim me rul. Në fakt, ky zë është 

përdorur si shtresë nën tubat e betonit me diametër 1000 mm dhe 1500 mm. Por sipas 

manualit të Vendimit të KM me nr. 568 datë 27.06.2013 “Për miratimin e manualeve 

teknike të çmimeve të punimeve të ndërtimit dhe të analizave teknike të tyre”, në zërat me 

nr. analize 2.558 dhe 2.560 të cilët përkojnë me zërat e mësipërm, rezulton se punimet 

për shtresën e zhavorrit janë përfshirë nën këta zëra. Për rrjedhojë sipërmarrësi ka 

përfituar më tepër volumin 90 m3 nënshtresë zhavorri t=15cm, hapje me krah e cilindrim 

me rul si rrjedhojë e likuidimit të dyfishtë për të njëjtin proces pune. 

- Zëri 2: Nënshtresë betoni M-200, t=10cm. 

Situacioni përfundimtar pasqyron 60 m3 nënshtresë betoni M-200, t=10cm gjithsej. Libri 

i masave pasqyron në mënyre analitike volumin prej 60 m3 nënshtresë betoni M-200, 

t=10cm. Në fakt, ky zë është përdorur si shtresë nën tubat e betonit me diametër 1000 

mm dhe 1500 mm. Por sipas manualit të Vendimit të KM me nr. 568 datë 27.06.2013 
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“Për miratimin e manualeve teknike të çmimeve të punimeve të ndërtimit dhe të analizave 

teknike të tyre”, në zërat me nr. analize 2.558 dhe 2.560 të cilët përkojnë me zërat e 

mësipërm, rezulton se punimet për shtresën e zhavorrit janë përfshirë nën këta zëra. Për 

rrjedhojë sipërmarrësi ka përfituar më tepër volumin 60 m3 nënshtresë betoni M-200, 

t=10cm si rrjedhojë e likuidimit të dyfishtë për të njëjtin proces pune. 

- Zëri 3: Mbushje  e ngjeshje zhavorri. 

Situacioni përfundimtar pasqyron 1,373 m3 mbushje  e ngjeshje zhavorri gjithsej. Libri i 

masave pasqyron 1,373 m3 mbushje  e ngjeshje zhavorri. Në fakt, nga krahasimi i 

volumeve të pasqyruara në projekt si dhe nga matjet e kryera në terren rezultoi volumi 

prej 444 m3 mbushje  e ngjeshje zhavorri dhe jo 1,373 m3 sa pasqyrohet në situacionin 

përfundimtar. Për rrjedhojë sipërmarrësi ka përfituar më tepër volumin 929 m3 mbushje  

e ngjeshje zhavorri.  (1,373-444) 

 
Si përfundim, janë përfituar nga sipërmarrësi “S. 2F” Shpk më tepër në vlerë, duke 

i shkaktuar dëm ekonomik buxhetit të shtetit 1,214,530 lekë pa tvsh për punime të 

pakryera.  

-Nga mbikëqyrësi i punimeve, Ing. B. D., nuk është zbatuar ligji nr., 8402, datë 

10.09.1998 “Për Kontrollin dhe Disiplinimin e Punimeve të Ndërtimit” i ndryshuar, dhe 

konkretisht neni 7 ku përcaktohet se: Mbikëqyrësi i punimeve është i detyruar të 

kontrollojë periodikisht dhe në fazat më kryesore, librin e kantierit dhe është përgjegjës 

për saktësinë vërtetësinë e dokumenteve dhe cilësinë e punimeve të ndërtimit. 

-Nga mbikëqyrësi i punimeve, Ing. B. D. dhe nga kolaudatori i punimeve, Ing. L. T., 

nuk janë marrë masa për zbatimin e Udhëzimit nr. 2 datë 13.05.2005 “Për zbatimin 

punimeve të ndërtimit” i ndryshuar, Kreu II, pikat 3 ku përcaktohet se: “Materialet dhe 

produktet e ndërtimit me standarde të detyrueshme vendosen në vepër kur janë shoqëruar 

me certifikatë cilësie, me rezultatet e provave dhe të analizave, që vërtetojnë ose 

vlerësojnë përputhshmërinë e tyre me standardet, që referohen në përshkrimet dhe 

specifikimet teknike”.  

-Nga mbikëqyrësi i punimeve, Ing. B. D. dhe nga kolaudatori i punimeve, Ing. L. T., 

nuk është zbatuar udhëzimi nr.3, datë 15.02.2001 “Për disa ndryshime në udhëzimin nr.3, 

datë 15.02.2001 të Këshillit të Ministrave “Për mbikëqyrjen dhe kolaudimin e punimeve 

të ndërtimit”, pika 3.2 dhe 3.3 ku përkatësisht përcaktohet se: 

“3.2 Libreza e masave për punimet e ndërtimit është dokumentacioni bazë për verifikimin 

e saktësisë së vëllimeve të punimeve të ndërtimit, të vendosura në situacion. Kjo librezë 

hartohet nga drejtuesi teknik i objektit dhe firmoset nga ai, nga mbikëqyrësi i punimeve 

dhe nga përfaqësuesi ligjor i sipërmarrësit, për të cilin është miratuar leja e ndërtimit.   

-Nga mbikëqyrësi i punimeve, Ing. B. D. dhe nga kolaudatori i punimeve, Ing. L. T., 

nuk është zbatuar udhëzimi nr. 1, datë 16.06.2011 “Për disa ndryshime në udhëzimin nr. 

3, datë 15.02.2001 të Këshillit të Ministrave “Për mbikëqyrjen dhe kolaudimin e 

punimeve të ndërtimit””, pika 4, paragrafi 4 ku përcaktohet dokumentacioni i nevojshëm 

në dosjen teknike. 

-Nga kolaudatori i punimeve, Ing. L. T., nuk është zbatuar ligji nr., 8402, datë 

10.09.1998 “Për Kontrollin dhe Disiplinimin e Punimeve të Ndërtimit“, dhe konkretisht 

neni 12 ku përcaktohet se: 
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Të gjitha objektet e përkufizuara në nenin 3 duhet t'i nënshtrohen kolaudimit tekniko 

ekonomik, i cili ka për qëllim të verifikojë nëse: 1. objekti është realizuar në kushtet 

teknike; 2. objekti është realizuar në përputhje me kontratën dhe anekset e saj; 3. çmimet 

e aplikuara janë sipas përcaktimeve të kontratës; 4. në këtë akt verifikohen edhe kërkesat 

e zbatuesit të paraqitura gjatë zbatimit të punimeve. 

dhe udhëzimi nr. 3 datë 15.02.200 “Për mbikëqyrjen dhe kolaudimin e punimeve të 

ndërtimit” e konkretisht Kreu II, Pika 3 ku përcaktohet se: 

Kolaudatori ose grupi i kolaudimit duhet të verifikojë me përgjegjësi: 

a. Realizimin e objektit, në përputhje me projektin, lejen e ndërtimit, standardet dhe 

rregullat teknike. 

b. Realizimin e objektit, në përputhje me kontratën e nënshkruar. 

c. Përputhjen e dokumenteve me të dhënat nga matjet në dimension, formë, sasi dhe cilësi. 

ç. Përputhjen e vlerës së preventivuar dhe të kontraktuar me atë të paraqitur në 

situacionin përfundimtar, si dhe sqarimet përkatëse, në rastet e mospërputhjes. 

 

3. “Rikonstruksion Ujësjellësi i Fshatit Banjë e Re - Trunc”, ish-Komuna Klos, 

Cërrik. 

 

Objekti i mësipërm është kryer sipas kontratës për punë publike nr. - prot., datë 

09.12.2012  të lidhur mes Autoritetit Kontraktor ish-Komuna Klos, Cërrik, përfaqësuar 

nga ish-kryetari z. B. H. dhe operatorit ekonomik “H.” Shpk, përfaqësuar nga drejtuesi 

ligjor z. M. H.. Shoqëria “H.” Shpk me Nipt J62028009B, me licence nr. NZ. 2993/21, 

datë 03.09.2012. Vlera e kontratës bazë është 6,810,988 lekë pa tvsh ose 8,173,988 lekë 

me tvsh. Afati zbatimit të kontratës bazë është përcaktuar periudha kohore 45 ditë nga 

data e lidhjes së kontratës. 

Kontrata me mbikëqyrësin e punimeve mungon në dosjen teknike të objektit. 

Për kolaudimin e punimeve është caktuar sipas kontratës së shërbimit nr. - prot., datë 

25.11.2012 personi fizik z. P. T.i quajtur si “Kolaudatori”. Personi fizik z. P. T.me nr. 

Licence MK 1306/1,“Për mbikëqyrje dhe kolaudim punimesh ndërtimi”. Vlera e 

kontratës është 17,966 lekë pa tvsh ose 21,559 lekë me tvsh. Afati i kryerjes së shërbimit 

për kolaudimin e punimeve është 15 ditë nga data e lidhjes së kontratës. 

Objekti i kontratës është zbatimi i punimeve në objektin: “Rikonstruksion Ujësjellësi i 

Fshatit Banjë e Re - Trunc”, ish-Komuna Klos, Cërrik. 

Punimet kanë filluar më datë 09.10.2012  dhe kanë përfunduar me datë  24.11.2013. Akti 

i kolaudimit të punimeve është bërë në datën 30.11.2012. Objekti është marrë 

përkohësisht në dorëzim në datë 30.11.2012 pa komision të marrjes në dorëzim, por ky 

akt marrje në dorëzim është firmosur vetëm nga sipërmarrëzi i punimeve, mbikëqyrësi, 

kolaudatori dhe ish-kryetari i Komunës Klos z. B. H.. 

 

b. Mbi realizimin e pagesave. 

Gjatë zbatimit të kontratës së punimeve civile dhe pas përfundimit të punimeve janë 

likuiduar situacione  100 % të vlerës së kontratës, duke përfshirë 5 % të vlerës së kontratës 

që i përket vlerës së garancisë së punimeve. 

 

c. Mbi mbajtjen e dokumentacionit teknik. 
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    Konstatohet se në dokumentacionin teknik mungojnë: 

12. Mungon pasqyra e realizimit të punimeve sipas formatit tip; 

13. Kontrata me mbikëqyrësin e punimeve; 

14. Certifikatat e cilësisë për materialet e përdorura; 

15. Mungon dokumentacioni për masat e sigurimit teknik dhe pajisjen me mjetet 

mbrojtëse përkatëse; 

16. Provat me ngarkesë për ujësjellësin. 

 

d. Mbi realizimin e punimeve të kontratës dhe mbajtjen e dokumentacionit teknik. 

Nga auditimi i dokumentacionit teknik të zbatimit, mbikëqyrjes dhe kolaudimit të 

punimeve të ndërtimit rezultojnë diferenca në volume pune të pakryera dhe përfitim më 

tepër në vlerën 1,841,000 lekë pa tvsh. 

 

 Diferenca në volume pune të pakryera në vlerën 1,841,000 lekë pa tvsh 

Kjo diference del si rrjedhojë e situacionimit dhe likuidimit të punimeve të pakryera në 

fakt. Konkretisht tabela: 
   Tabela 1 

Nr. Zëri i punimeve Njësia 
Çmimi i 

ofertës 

Situacioni 

përfundimtar 

Libri i 

masave 
Fakti 

Diferenca ne + 

Vol. Vlera 

Rikonstruksion Ujësjellësi i Fshatit Banjë e Re - Trunc 

 

1 
Saraçineskë ½” për lidhjen 

e abonentëve  
copë 3,000 70 70 0 70 210,000 

2 
Matës Uji ½” për cdo 

abonent  
copë 20,000 70 70 0 70 1,400,000 

3 Hollandez ½” copë 500 70 70 0 70 35,000 

4 Rregullues presioni ½” copë 2,000 70 70 0 70 140,000 

5 

Kaseta individuale në 

dysheme ose mure për cdo 

abonent 

copë 800 70 70 0 70 56,000 

 Total  1,841,000 

 

Të argumentuara këto si më poshtë: 

- Zëri 1: Saraçineska ½” për lidhjen e abonentëve. 

Situacioni përfundimtar pasqyron 70 copë saraçineska ½” për lidhjen e abonentëve. Libri 

i masave pasqyron në mënyre analitike volumin prej 70 copë saraçineska ½” për lidhjen 

e abonentëve. Në fakt, ky është një zë qe realizohet nga Drejtoria e Ujësjellës 

Kanalizimeve, pasi matësat e Ujit në fillim certifikohen dhe pastaj vendosen në përdorim. 

Të drejtën për vendosjen e matësave të ujit e ka vetëm Drejtoria e Ujësjellës 

Kanalizimeve. Për rrjedhojë sipërmarrësi ka përfituar më tepër volumin prej 70 copë 

saraçineska ½” për lidhjen e abonentëve. 

- Zëri 2: Matës uji ½” për cdo abonent. 

Situacioni përfundimtar pasqyron 70 copë matës uji ½” për cdo abonent. Libri i masave 

pasqyron në mënyre analitike volumin prej 70 copë matës uji ½” për cdo abonent. Në 

fakt, ky është një zë qe realizohet nga Drejtoria e Ujësjellës Kanalizimeve, pasi matësat 

e Ujit në fillim certifikohen dhe pastaj vendosen në përdorim. Të drejtën për vendosjen e 

matësave të ujit e ka vetëm Drejtoria e Ujësjellës Kanalizimeve. Për rrjedhojë 

sipërmarrësi ka përfituar më tepër volumin prej 70 copë matës uji ½” për cdo abonent. 
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- Zëri 3: Hollandez ½”. 

Situacioni përfundimtar pasqyron 70 copë hollandez ½”. Libri i masave pasqyron në 

mënyre analitike volumin prej 70 copë hollandez ½” për cdo abonent. Në fakt, ky është 

një zë qe realizohet nga Drejtoria e Ujësjellës Kanalizimeve, pasi matësat e Ujit në fillim 

certifikohen dhe pastaj vendosen në përdorim. Të drejtën për vendosjen e matësave të ujit 

e ka vetëm Drejtoria e Ujësjellës Kanalizimeve. Për rrjedhojë sipërmarrësi ka përfituar 

më tepër volumin prej 70 copë hollandez ½”. 

- Zëri 4: Rregullues presioni ½”. 

Situacioni përfundimtar pasqyron 70 copë rregullues presioni ½”. Libri i masave 

pasqyron në mënyre analitike volumin prej 70 copë rregullues presioni ½” për cdo 

abonent. Në fakt, ky është një zë qe realizohet nga Drejtoria e Ujësjellës Kanalizimeve, 

pasi matësat e Ujit në fillim certifikohen dhe pastaj vendosen në përdorim. Të drejtën për 

vendosjen e matësave të ujit e ka vetëm Drejtoria e Ujësjellës Kanalizimeve. Për rrjedhojë 

sipërmarrësi ka përfituar më tepër volumin prej 70 copë rregullues presioni ½”. 

- Zëri 5: Kaseta individuale në dysheme ose mure për cdo abonent. 

Situacioni përfundimtar pasqyron 70 copë kaseta individuale në dysheme ose mure për 

cdo abonent. Libri i masave pasqyron në mënyre analitike volumin prej 70 copë kaseta 

individuale në dysheme ose mure për cdo abonent. Në fakt, ky është një zë qe realizohet 

nga Drejtoria e Ujësjellës Kanalizimeve, pasi matësat e Ujit në fillim certifikohen dhe 

pastaj vendosen në përdorim. Të drejtën për vendosjen e matësave të ujit e ka vetëm 

Drejtoria e Ujësjellës Kanalizimeve. Për rrjedhojë sipërmarrësi ka përfituar më tepër 

volumin prej 70 copë kaseta individuale në dysheme ose mure për cdo abonent. 

 
Si përfundim, janë përfituar nga sipërmarrësi “H.” Shpk më tepër në vlerë, duke i 

shkaktuar dëm ekonomik buxhetit të shtetit 1,841,000 lekë pa tvsh për punime të 

pakryera.  

 

-Nga mbikëqyrësi i punimeve, Ing. R. T., nuk është zbatuar ligji nr., 8402, datë 

10.09.1998 “Për Kontrollin dhe Disiplinimin e Punimeve të Ndërtimit” i ndryshuar, dhe 

konkretisht neni 7 ku përcaktohet se: Mbikëqyrësi i punimeve është i detyruar të 

kontrollojë periodikisht dhe në fazat më kryesore, librin e kantierit dhe është përgjegjës 

për saktësinë vërtetësinë e dokumenteve dhe cilësinë e punimeve të ndërtimit. 

-Nga mbikëqyrësi i punimeve, Ing. R. T. dhe nga kolaudatori i punimeve, Ing. P. T., 

nuk janë marrë masa për zbatimin e Udhëzimit nr. 2 datë 13.05.2005 “Për zbatimin 

punimeve të ndërtimit” i ndryshuar, Kreu II, pikat 3 ku përcaktohet se: “Materialet dhe 

produktet e ndërtimit me standarde të detyrueshme vendosen në vepër kur janë shoqëruar 

me certifikatë cilësie, me rezultatet e provave dhe të analizave, që vërtetojnë ose 

vlerësojnë përputhshmërinë e tyre me standardet, që referohen në përshkrimet dhe 

specifikimet teknike”.  

-Nga mbikëqyrësi i punimeve, Ing. R. T. dhe nga kolaudatori i punimeve, Ing. P. T., 

nuk është zbatuar udhëzimi nr.3, datë 15.02.2001 “Për disa ndryshime në udhëzimin nr.3, 

datë 15.02.2001 të Këshillit të Ministrave “Për mbikëqyrjen dhe kolaudimin e punimeve 

të ndërtimit”, pika 3.2 dhe 3.3 ku përkatësisht përcaktohet se: 

“3.2 Libreza e masave për punimet e ndërtimit është dokumentacioni bazë për verifikimin 

e saktësisë së vëllimeve të punimeve të ndërtimit, të vendosura në situacion. Kjo librezë 
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hartohet nga drejtuesi teknik i objektit dhe firmoset nga ai, nga mbikëqyrësi i punimeve 

dhe nga përfaqësuesi ligjor i sipërmarrësit, për të cilin është miratuar leja e ndërtimit.   

-Nga mbikëqyrësi i punimeve, Ing. R. T. dhe nga kolaudatori i punimeve, Ing. P. T., 

nuk është zbatuar udhëzimi nr. 1, datë 16.06.2011 “Për disa ndryshime në udhëzimin nr. 

3, datë 15.02.2001 të Këshillit të Ministrave “Për mbikëqyrjen dhe kolaudimin e 

punimeve të ndërtimit””, pika 4, paragrafi 4 ku përcaktohet dokumentacioni i nevojshëm 

në dosjen teknike. 

-Nga kolaudatori i punimeve, Ing. P. T., nuk është zbatuar ligji nr., 8402, datë 

10.09.1998 “Për Kontrollin dhe Disiplinimin e Punimeve të Ndërtimit“, dhe konkretisht 

neni 12 ku përcaktohet se: 

Të gjitha objektet e përkufizuara në nenin 3 duhet t'i nënshtrohen kolaudimit tekniko 

ekonomik, i cili ka për qëllim të verifikojë nëse: 1. objekti është realizuar në kushtet 

teknike; 2. objekti është realizuar në përputhje me kontratën dhe anekset e saj; 3. çmimet 

e aplikuara janë sipas përcaktimeve të kontratës; 4. në këtë akt verifikohen edhe kërkesat 

e zbatuesit të paraqitura gjatë zbatimit të punimeve. 

dhe udhëzimi nr. 3 datë 15.02.200 “Për mbikëqyrjen dhe kolaudimin e punimeve të 

ndërtimit” e konkretisht Kreu II, Pika 3 ku përcaktohet se: 

Kolaudatori ose grupi i kolaudimit duhet të verifikojë me përgjegjësi: 

a. Realizimin e objektit, në përputhje me projektin, lejen e ndërtimit, standardet dhe 

rregullat teknike. 

b. Realizimin e objektit, në përputhje me kontratën e nënshkruar. 

c. Përputhjen e dokumenteve me të dhënat nga matjet në dimension, formë, sasi dhe cilësi. 

ç. Përputhjen e vlerës së preventivuar dhe të kontraktuar me atë të paraqitur në 

situacionin përfundimtar, si dhe sqarimet përkatëse, në rastet e mospërputhjes. 

 

4. “Rikonstruksion i Shkollës së Mesme të Bashkuar Shalës”, ish-Komuna Shalës, 

Cërrik. 

 

Objekti i mësipërm është kryer sipas kontratës për punë publike nr. 33 prot., datë 

13.11.2012  të lidhur mes Autoritetit Kontraktor ish-Komuna Shalës, Cërrik, përfaqësuar 

nga ish-kryetari z. V. M.dhe operatorit ekonomik “H.” Shpk, përfaqësuar nga drejtuesi 

ligjor z. M. H.. Shoqëria “H.” Shpk me Nipt J62028009B, me licence nr. NZ. 2993/21, 

datë 03.09.2012. Vlera e kontratës bazë është 12,675,250 lekë pa tvsh ose 15,210,300 

lekë me tvsh. Afati zbatimit të kontratës bazë është përcaktuar periudha kohore 12 muaj 

nga data e lidhjes së kontratës. 

Për ndjekjen e zbatimit të kontratës është caktuar sipas kontratës së shërbimit nr. - prot., 

datë - subjekti “Z. 06” Shpk, i cili përfaqësohet nga drejtuesi ligjor z. R. T. i quajtur si 

“Mbikqyrësi”. Shoqëria “Z. 06” Shpk me nr. Licence MK 1753 datë 22.09.2009 “Për 

mbikëqyrje dhe kolaudim punimesh ndërtimi”. Vlera e kontratës është e pa specifikuar 

ne kontratë. Afati i kryerjes së shërbimit për mbikëqyrjen e punimeve është 6 muaj nga 

data e lidhjes së kontratës së sipërmarrjes. 

Kontrata me Kolaudatorin e punimeve mungon në dosjen teknike te objektit. 

 

Objekti i kontratës është zbatimi i punimeve në objektin: “Rikonstruksion i Shkollës së 

Mesme të Bashkuar Shalës”, ish-Komuna Shalës, Cërrik. 
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Punimet kanë filluar më datë 14.11.2012  dhe kanë përfunduar me datë  01.11.2013. Akti 

i kolaudimit mungon në dosjen teknike të punimeve. Akti i marrjes në dorëzim mungon 

në dosjen teknike të punimeve. 

 

b. Mbi realizimin e pagesave. 

Gjatë zbatimit të kontratës së punimeve civile dhe pas përfundimit të punimeve janë 

likuiduar situacione  100 % të vlerës së kontratës, duke përfshirë 5 % të vlerës së kontratës 

që i përket vlerës së garancisë së punimeve. 

 

c. Mbi mbajtjen e dokumentacionit teknik. 

    Konstatohet se në dokumentacionin teknik mungojnë: 

17. Mungon pasqyra e realizimit të punimeve sipas formatit tip; 

18. Kontrata me kolaudatorin e punimeve; 

19. Certifikatat e cilësisë për materialet e përdorura; 

20. Mungon dokumentacioni për masat e sigurimit teknik dhe pajisjen me mjetet 

mbrojtëse përkatëse; 

21. Procesverbalet e punimeve të maskuara; 

22. Provat me ngarkesë për ujësjellësin. 

23. Akti i marrjes përkohësisht në dorëzim të punimeve; 

24. Akti i marrjes përfundimisht në dorëzim të punimeve. 

 

d. Mbi realizimin e punimeve të kontratës dhe mbajtjen e dokumentacionit teknik. 

Nga auditimi i dokumentacionit teknik të zbatimit, mbikëqyrjes dhe kolaudimit të 

punimeve të ndërtimit rezultojnë diferenca në volume pune të pakryera dhe përfitim më 

tepër në vlerën 514,300 lekë pa tvsh. 

 

 Diferenca në volume pune të pakryera në vlerën 514,300 lekë pa tvsh 

Kjo diference del si rrjedhojë e situacionimit dhe likuidimit të punimeve të pakryera në 

fakt. Konkretisht tabela: 
   Tabela 1 

Nr. Zëri i punimeve Njësia 
Çmimi i 

ofertës 

Situacioni 

përfundimtar 

Libri i 

masave 
Fakti 

Diferenca ne + 

Vol. Vlera 

Rikonstruksion i Shkollës së Mesme të Bashkuar Shalës 

 

1 
Prishje shtresë pallkash 

çimentoje 
m2 200 1,130 1,130 618 512 102,400 

2 
Shtresë betoni C16/20 5-

10cm  
m3 8,500 66.4 66.4 37 29.4 249,900 

3 
Puset kontrolli 

1.25x1.25x1.5m 
copë 40,500 5 5 1 4 162,000 

 Total  514,300 

 

Të argumentuara këto si më poshtë: 

- Zëri 1: Prishje shtresë pallkash çimentoje. 

Situacioni përfundimtar pasqyron 1,130 m2 prishje shtresë pallkash çimentoje gjithsej. 

Libri i masave pasqyron 1,130 m2 prishje shtresë pallkash çimentoje. Në fakt, nga 

krahasimi i volumeve të pasqyruara në projekt si dhe nga matjet e kryera në terren rezultoi 

volumi prej 618 m2 prishje shtresë pallkash çimentoje dhe jo 1,130 m2 sa pasqyrohet në 
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situacionin përfundimtar. Kjo diferencë vjen si rezultat pasi nga verifikimi në terren 

rezulton se me pllaka është shtruar vetëm kati i parë dhe veranda e shkollës dhe jo të dy 

katet. Duke kryer llogaritjet përkatëse rezulton që volumi i  prishje shtresë pallkash 

çimentoje është 618 m2. Për rrjedhojë sipërmarrësi ka përfituar më tepër volumin 512 m2 

prishje shtresë pallkash çimentoje.  (1,130-618) 

 

- Zëri 2: Shtresë betoni C16/20 5-10cm. 

Situacioni përfundimtar pasqyron 66.4 m3 shtresë betoni C16/20 5-10cm gjithsej. Libri i 

masave pasqyron 66.4 m3 shtresë betoni C16/20 5-10cm. Në fakt, nga krahasimi i 

volumeve të pasqyruara në projekt si dhe nga matjet e kryera në terren rezultoi volumi 

prej 37 m3 shtresë betoni C16/20 5-10cm dhe jo 66.4 m3 sa pasqyrohet në situacionin 

përfundimtar. Kjo diferencë vjen si rezultat pasi nga verifikimi në terren rezulton se me 

pllaka është shtruar vetëm kati i parë dhe veranda e shkollës dhe jo të dy katet. Duke 

kryer llogaritjet përkatëse rezulton që volumi i  prishje shtresë pallkash çimentoje është 

37 m3. Për rrjedhojë sipërmarrësi ka përfituar më tepër volumin 29.4 m3 shtresë betoni 

C16/20 5-10cm.  (66.4-37) 

- Zëri 3: Pusetë kontrolli 1.25x1.25x1.5m. 

Situacioni përfundimtar pasqyron 5 copë puseta kontrolli 1.25x1.25x1.5m gjithsej. Libri 

i masave pasqyron 5 copë puseta kontrolli 1.25x1.25x1.5m. Në fakt, nga krahasimi i 

volumeve të pasqyruara në projekt si dhe nga matjet e kryera në terren rezultoi volumi 

prej 1 copë puseta kontrolli 1.25x1.25x1.5m dhe jo 5 copë sa pasqyrohet në situacionin 

përfundimtar. Për rrjedhojë sipërmarrësi ka përfituar më tepër volumin 4 copë puseta 

kontrolli 1.25x1.25x1.5m.  (5-1) 

 
Si përfundim, janë përfituar nga sipërmarrësi “H.” Shpk më tepër në vlerë, duke i 

shkaktuar dëm ekonomik buxhetit të shtetit 514,300 lekë pa tvsh për punime të 

pakryera.  

 

-Nga mbikëqyrësi i punimeve, Ing. R. T., nuk është zbatuar ligji nr., 8402, datë 

10.09.1998 “Për Kontrollin dhe Disiplinimin e Punimeve të Ndërtimit” i ndryshuar, dhe 

konkretisht neni 7 ku përcaktohet se: Mbikëqyrësi i punimeve është i detyruar të 

kontrollojë periodikisht dhe në fazat më kryesore, librin e kantierit dhe është përgjegjës 

për saktësinë vërtetësinë e dokumenteve dhe cilësinë e punimeve të ndërtimit. 

 

-Nga mbikëqyrësi i punimeve, Ing. R. T., nuk janë marrë masa për zbatimin e Udhëzimit 

nr. 2 datë 13.05.2005 “Për zbatimin punimeve të ndërtimit” i ndryshuar, Kreu II, pikat 3 

ku përcaktohet se: “Materialet dhe produktet e ndërtimit me standarde të detyrueshme 

vendosen në vepër kur janë shoqëruar me certifikatë cilësie, me rezultatet e provave dhe 

të analizave, që vërtetojnë ose vlerësojnë përputhshmërinë e tyre me standardet, që 

referohen në përshkrimet dhe specifikimet teknike”.  

 

-Nga mbikëqyrësi i punimeve, Ing. R. T., nuk është zbatuar udhëzimi nr.3, datë 

15.02.2001 “Për disa ndryshime në udhëzimin nr.3, datë 15.02.2001 të Këshillit të 

Ministrave “Për mbikëqyrjen dhe kolaudimin e punimeve të ndërtimit”, pika 3.2 dhe 3.3 

ku përkatësisht përcaktohet se: 
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“3.2 Libreza e masave për punimet e ndërtimit është dokumentacioni bazë për verifikimin 

e saktësisë së vëllimeve të punimeve të ndërtimit, të vendosura në situacion. Kjo librezë 

hartohet nga drejtuesi teknik i objektit dhe firmoset nga ai, nga mbikëqyrësi i punimeve 

dhe nga përfaqësuesi ligjor i sipërmarrësit, për të cilin është miratuar leja e ndërtimit.   

 

-Nga mbikëqyrësi i punimeve, Ing. R. T., nuk është zbatuar udhëzimi nr. 1, datë 

16.06.2011 “Për disa ndryshime në udhëzimin nr. 3, datë 15.02.2001 të Këshillit të 

Ministrave “Për mbikëqyrjen dhe kolaudimin e punimeve të ndërtimit””, pika 4, 

paragrafi 4 ku përcaktohet dokumentacioni i nevojshëm në dosjen teknike. 

 

 

7-Mbi planifikimin dhe  realizimin e të ardhurave dhe tarifave vendore. 

 

Mbi  auditimin dhe administrimin e taksave dhe tarifave vendore , në  ish  Bashkinë 

Cërrik dhe 3 ish-komunat, aktualisht Njësi administrativ në përbërje të Bashkisë Cerrik, 

respektivisht: ish- Komuna Mollas, ish-Komuna Gostimë- ish- Komuna Klos për vitet  

2013-2015 deri më datën 31.12.2016. 

 

Nga të dhënat e e paraqitura rezulton se në Bashkinë Cërrik më datën 31.12.2016 

ushtrojnë aktivitet 253 subjkete, nga të cilat Biznes i vogël 226 subjekte dhe Biznes i 

madh  27 subjekte dinamika e numrit subjekteve sipas viteve paraqitet ne pasyrën e 

mëposhtme: 
 
1     -Të dhëna mbi numrin e subjekteve, njesia Cerrik 

Në numër 
 

Nr 

 

Lloji Biznesit 

 

   Viti 

Gjendja 

Në fillim 

Regjistrime 

Reja 

Mbyllur 

Aktivit 

Gjendja  

 në fund 

të Vitit 

Sa Nuk janë 

regjistruar 

Në QKR 

A                    b              1             2            3          4           5           6 

 
1 

 
Biznesi Vogël 

2013 113 4 2 115 0 

2014 115 9 5 119 0 

2015 119 58 7 170 0 

2016 170 16 4 182 0 

2 Transport 2013 37 1 10 28 0 

2014 28 1 1 28 0 

2015 28 4 2 30 0 

2016 30 4 2 32 0 

3 

 

 

Biznesi Madh 

2013 21 4 0 25 0 

2014 25 2 0 27 0 

2015 27 4 5 26 0 

2016 26 3 2 27 0 

4 Entet 2013 10 1 0 11 0 

2014 11 0 0 11 0 

2015 11 1 0 12 0 

2016 12 0 0 12 0 

        

 

(1+2) 

 

Gjithsejtë 

2013 181 10 12 179  

2014 179 12 6 185  

2015 185 67 14 238  

2016 238 23 8 253  

 

2- Realizimi i taksave dhe tarifave  për vitet 2013-2014-2015-2016 

Të dhëna për realizimin e të ardhurave vendore  për 4 vitet 2013-2014-2015, dhe 2016 

paraqiten në pasqyrën e mëposhtme;  
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a-Bashkia Cërrik 
                                                                                                                                                  Në 

000/lekë 

 

Nr 

 

Lloji i   Taksës apo 

Tarifës 

 

Fakt 

Viti 

2013 

                VITI  2014           VITI  2015    VITI 2016(bashkia +njesite) 

 

Plan 

 

Fakt 

Dev 

+ - 

Në 

% 

 

Plan 

 

Fakt 

Dev 

+ - 

Në 

% 

 

Plan 

 

Fakt 

Dev 

+ - 

Në 

% 

a B 1 2 3 4 5 6 7 8 9     

I Taksat  vendore               

1  Taksa  e  kalimit te pron 107 200 0 -200 0 200 180 -20 90  342 +342   

2 

Taksa vendore 

b.vogel/tatim i thjeshtuar 

fitimi 3119 6100 3862 -2238 63 5000 4154 -846 83 2000 1879 -121 94  

3 Taksa e rregjistr. Te auto. 2195 2800 1754 -1046 63 2700 2135 -565 76 5500 5664 +164 103  

4 Taksa e tabelës 32 33 16 -17 48 20 15 -5 75 150 651 +501 434  

5 

Tak.  Zën hapsires 

publike 680 750 669 -81 89 700 806 +106 115 3000 2263 -737 75  

6 Taksa  e ndërtesës 1960 4300 3958 -342 92 4500 4090 -410 91 21000  12137 -8863 58  

 A)  nga biznesi 1500 3300 2956   3500 3122        

  B)  nga familjaret 460 1000 1002   1000 968        

 T trualli          2500 670 -1830 27  

7 

Taksa e ndikimit ne 

infrast. 1150 500 0 -500 0 500 624 +124 125 15000 10434 -4566 70  

  A)  ndertimet e reja               

  B) nga legalizimet               

9 Taksa  e reklamës 66 100 81 -19 81 100 106 +6 106 200 16 -184 8 

 10 Taksa e Tokes 552 890 957 +67 107 900 1009 +109 126 30000 27162 -4566 91 

II Tarifat  vendore               

1 Tarifa regjistrimi  biznesi 70 70 121 +51 173 150 102 -48 68 300 145 -155 48  

2 Tarifa  e pastrimit 3566 4500 4055 -455 90 4500 4028 -472 90 15000 13793 -1207 92  

  A)  nga biznesi 2300 3300 2868 -432 87 3300 2852 -448 86 9700 8993 -707 93  

  B)  nga familjaret 1166 1200 1187 -13 99 1200 1176 -24 98 5300 4800 -500 91  

3 Tarifa  e ndricimit 580 1200 728 -472 61 1200 1052 -248 88 3500 3613 +113 103  

  A)  nga biznesi 382 800 455 -345 58 800 702 -98 88 2350     

  B)  nga familjaret 198  400 273 -127 68 400 350 -50 88 1150     

4 Tarifa  e gjelberimit 716 1200 840 -360 70 1272 997 -275 78 2350 2500 +150 106  

  A)  nga biznesi  800 455 -345 58 850 695 -155 82 1500     

  B)  nga familjaret  400 385 -15 96 422 302 -120 72 850     

5 Tarif parkimi 270 300 239 -61 80 300 224 -76 75 300 580 +280 193  

 T vep transporti 352 350 400 +50 114 400 405 +5 101 700 1164 +464 166  

6 

Tarif e inspektorja 

veterinar 68 100 81 -19 8 85 42 -43 49 300 62 -238 21  

7 
Tarif per sherbime 
socjale               

  A) kopshte 95 100 99 -1 99          

  B) çerdhe               

  D) konvikte               

8 Tarifa te tjera  vkb 191 150 62 -88 41 100 100 0 100 2500 6000 +3500 240  

 Gjoba biznesi   25 +25           

 Tarif e te tjera,(uji)          10000 10000  100  

III 

 

Nga shitja e dhen me 

qira                

1 
Qera nga pasuria e 
palujtshme 114 115 449 +334 390 500 443 -57 88 16700 5404 -11269 32  

IV  Sponsorizime 585          4123 +4123   

 

       Shumat      

    (I+II+III+IV) 16468 23758 18397 -5361 78 23127 20512 -2615 89 131.000 108.620 -22389 83  

Burim i të dhënave: Zyra e taksave Bashkia Cërrik. 

 

Nga analiza e të dhënave të pasqyrës mësipërme rezulton se: 

 

a)Për vitin 2014, të ardhurat nga taksat e tarifat vendore nga 23.758.433 lekë të 

parashikuara, janë realizuar në vlerën 18.397.221 lekë, në masën   78 %, me një 
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mosrealizim  në vlerën 5.361.212 lekë. Janë tejkaluar të ardhurat  për 5 lloj  taksash në 

vlerën  512.000  lekë, 

Ndërkohë nuk janë realizuar 11 lloj taksa dhe tarifash vendore në vlerën 5.361.212lekë,ku 

mos realizimin më  të  madh  prej 2.238.000lekë ose  41.7% të mosrealizimit e zë taksa 

vendore e biznesit te vogel/tatim i thjeshtuar i fitimit  për arsye edhe te ndryshimeve ne 

legjislacion lidhur me  agjentin vjeleste kesaj takse. 

b)Për vitin 2015, të ardhurat nga taksat e tarifat vendore nga 23.127.000lekë të 

parashikuara, janë realizuar në vlerën 20.511.579 lekë, në masën   89 %, me një 

mosrealizim  në vlerën 2.615.420 lekë. Janë tejkaluar të ardhurat  për 5 lloj  taksash në 

vlerën 395.000  lekë, 

Ndërkohë nuk janë realizuar 11 lloj taksa dhe tarifash vendore në vlerën 2.615.240 

lekë,ku mos realizimin më  të  madh  prej 864.000 lekë ose  32.4% të mosrealizimit e 

zëtatim i thjeshtuar i fitimitpër arsye edhe te ndryshimeve ne legjislacion lidhur me  

agjentin vjeleste kesaj takse   

c)Për vitin 2016, eshte   viti i pare  ne te cilin planifikimi per të ardhurat nga taksat e 

tarifat vendore  behet ne shkalle bashkie duke perfshite dhe 4 ish komunat tashme njesi 

administrative. Ky parashikim paraqitet ne vleren nga 131.000.000 lekë të parashikuara  

nga te cilat  janë realizuar në vlerën 108.620.879 lekë e shprehur ne perqindje  në masën   

83%, me një mosrealizim  në vlerë absolute  22.389.000 leke. Janë tejkaluar të ardhurat  

për 9 lloj  taksash në vlerë absolute 5.514.000  lekë, 

Ndërkohë nuk janë realizuar 11 lloj taksa dhe tarifash vendore në vlerën 

22.389.000lekë,ku mos realizimin më  të  madh  prej 4.566.000 leke  vjen nga taksa e 

ndikimit në infrastrukturë dhe 4566.000 nga taksa e tokes bujqesore ose 41 % të 

mosrealizimit te dy keto zera sebashku. Taksa e ndikimit në infrastrukturë për arsye të 

mos miratimit të lejeve të ndërtimit dhe taksa e tokes per arsye te  nje sere problematikash 

lidhur  ceshtjet e pronesise. 

 

-Mbi mos dorzimin dhe mos marjen me procesverbal të detyrës dhe dosjeve të 

bizneseve. 

Pas kryerje së reformës administrative dhe kalimi i aktivitetit të bizneseve  në Bashkinë 

e madhe Cërrik nga punonjësit e 3- ish Komunave, aktualisht Njësi adminsitrative 

respektivisht:   ish- Komuna Mollas, ish-Komuna Gostimë- ish- Komuna Klos,  punonjësit 

të cilët janë larguar apo janë emëruar të rinj, nuk kanë marë detyrën dhe listat apo dosjet 

e bizneseve me proces verbal.   

Po kështu nuk kanë  dorëzuar detyrën pas shkrijes së tyre,  me proces verbal, pra numrin 

e bizneseve me Inventar në Zyrën e Bashkisë së madhe Cërrik, si, Dosjet e bizneseve apo 

kontratave për HECET,kontratat e kullotave, trojeve, (etj kontrata) regjistrat e 

tatimpaguesve,pasqyrën e debitorëve të krijuar sipas viteve, llojin e  aktivitetit, 

ngarkesat dhe arkëtimet veçanërisht debitorët e taksës së tokës të cilët nuk 

disponohen me lista emër për emër,detyrimi dhe pagesa për secilin vit,të cilët zëne një 

volum të madh pune.(edhe kur janë dorëzuar janë dorëzuar në total)  

Nga ana e punonjësve të ish  3-  Komunave, aktualisht Njësi adminsitrative respektivisht:   

ish- Komuna Mollas, ish-Komuna Gostimë, ish- Komuna Klos, ështe shkelur haptazi 

VKM nr. 510, datë 10.06.2015 ”Për miratimin e procedurave për transferimin e të 
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drejtave dhe detyrimeve, personelit,aktiviteteve dhe çdo dokumentacion tjetër zyrtar në 

njësitë e qeverisjes vendore, të prekura nga riorganizimi administrativo-territorial”. 

-Urdhërin e Ministrit të Financave nr. 47, datë 30.06.2015 “Për procedurat e mbylljes së 

llogarive të njësive të qeverisjes vendore që do të shkrihen” 

-Udhëzimi i përbashkët  i ministrit për çështjet vendore dhe Minisrit Finanacave nr. 3237, 

datë 16.07.2015 “Për procedurat,afatet kohore,standartete dhe kriteret e plotësimit të 

dokumentacionit të nevojshëm,për riorganizimin administrativo-teriritorial” 

Mos dorzimi i detyrës me proces verbal është në kundërshtim me dispozitat nënligjore si 

më poshtë: 

a. udhëzimin e Ministrit të Financave, nr. 30, datë 27.12.2011 ”Për menaxhimin e 

aktiveve në njësitë e sektorit publik” Kap I. TE PERGJITHSHME-Përgjegjësitë e 

menaxhereve te tjere, nëpunësve dhe punonjësve publike,  

-Pika 13. Punonjësit që kanë në ngarkim aktive, në rast se largohen ose transferohen nga 

puna,bëjnë më parë dorëzimin e tyre brenda afatit te përcaktuar nga Nëpunësi Autorizues 

I njësisë respektive sipas specifikave te aktiveve. Kur këta punonjës nuk mund të jenë të 

pranishëm për shkaqe objektive, dorëzimi bëhet në prani të një komisioni të caktuar nga 

nepunesi autorizues duke thirrur edhe një anëtar madhor të familjes së tyre. Kur 

punonjësit kundërshtojnë, dorëzimi bëhet vetëm në prani të komisionit. 

-Pika 10. Çdo menaxher, nëpunës apo punonjës i njësisë publike është përgjegjës per 

ruajtjen dhe mbrojtjen e aktiveve dhe të dokumentacionit të njësisë kundrejt humbjeve, 

vjedhjeve, keqpërdorimit dhe përdorimit të paautorizuar te tyre sipas kompetencave qe 

mbulon. 

b. VKM nr.171,datë 26.03.2014” Për transferimin e përhershëm dhe të përkohshëm të 

nëpunësve civilë pezullimin dhe lirimin”, ku përcaktohet se: 

Pika -50. Nëpunësi duhet të bëjë tek eprori direkt  dorëzimin e plotë të dokumentacionit 

që ka për shkak të detyrës, si dhe te njësia përgjegjëse për mbajtjen e inventarit fizik, 

dorëzimin e pajisjeve dhe të mjeteve të punës në inventar. 

Pika-51. Dorëzimi i detyrës, i dokumentacionit, i pajisjeve dhe i mjeteve të punës në 

inventar bëhet, si rregull, brenda 5 (pesë) ditëve nga data e marrjes së vendimit të lirimit. 

Në raste të veçanta, me urdhër të eprorit direkt, ky afat mund të zgjatet edhe me 5 (pesë) 

ditë të tjera. 

Pika 52. Mosdorëzimi i detyrës, i dokumentacionit, i pajisjeve dhe i mjeteve të punës në 

inventar brenda afateve të përcaktuara në pikën 51 të këtij vendimi, konsiderohet shkelje 

e rëndë e detyrës dhe shkelje e rëndë disiplinore. 

 

Nga ana e  Drejtorisë (ZyrësTaksave)  Bashkia Cërrik nuk është  ndarë detyra  dhe 

subjektet për secilin punonjës, edhe pse nga ish-komunat është dorëzuar detyra me 

procesverbal, por ndërkohë nuk është bërë një inventar fizik i dosjeve, të vetë Bashkisë 

Cërrik, me qëllim që të evidentohej dokumentacioni që mungonte, si, deklaratat e 

qarkullimit të xhiros, Njoftim- vlerësimet e detyrimeve tatimore, fotokopje e dokumentit 

të pagesës së taksave, në kundërshtim me kërkesat e përcaktuara në nenin 29 të ligjit nr. 

9920, datë 19.05.2008 “Për Procedurat tatimore në R.SH.” i ndryshuar . 

Sipas dokumentacionit të paraqitur nga punonjësit e Drejtorisë së të Ardhurave të 

Bashkisë, u përzgjodhën për auditim subjekte me aktivitet të ndryshme, të biznesit të 

vogël dhe biznesit të madh, për përcaktimin dhe llogaritjen detyrimeve për tarifën e 
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pastrimit urban, për tarifën e ndriçimit, për tarifën e gjelbërimit, për taksën e tabelës për 

qëllime identifikimi dhe reklamimi, për taksën mbi ndërtesën. Gjatë auditimit të 

dokumenteve që ndodheshin në dosjet e subjekteve të biznesit që kanë përgjegjësi 

tatimore me TVSH, u konstatua si vijon :  

-Nga administrata tatimore e bashkisë, nuk janë plotësuar  per secilin subjekt njoftimet e 

detyrimit, nuk u janë dërguar në rrugë postare subjekteve tatimpagues, që kanë detyrimin 

ligjor për të paguar, taksat dhe tarifat vendore si, për tarifën e pastrimit urban, tarifën e 

ndriçimit, tarifën e gjelbërimit, taksën e tabelës dhe për taksën mbi ndërtesat dhe për 

pasojë nuk janë arkëtuar detyrimet ligjore nga subjektet taksapagues. 

Veprimi dhe mosveprimi është në kundërshtim me kërkesat dhe përcaktimet e ligjit nr. 

9920, datë 19.04.2008 “Për procedurat tatimore në Republikën e Shqipërisë”,Neni 23 

Mënyrat e komunikimit me tatimpaguesin, pika 2 ku citohet : “ Vlerësimet, njoftimet, 

vendimet dhe komunikimet zyrtare, drejtuar tatimpaguesit, i dërgohen në adresën e 

shënuar në dosjen e tatimpaguesit, duke përdorur shërbimin postar rekomande”.  

-Nga administrata tatimore e bashkisë, nuk është bërë miradministrimi i informacionit 

tatimor, të subjekteve tatimpagues të Biznesit të Vogël, për të gjitha detyrimet tatimore 

dhe nuk janë vendosur në dosjen e çdo tatim paguesi, ka mangësi përditësimi të të 

dhënave dhe mungesë të dokumentacionit, ku regjistrohen të gjitha detyrimet e 

tatimpaguesit, sipas kategorisë së detyrimit, interesat, gjobat dhe pagesat, që i takojnë 

tatimpaguesit 

Veprimi dhe mosveprimi është në kundërshtim, me kërkesat dhe përcaktimet e  ligjit nr. 

9920, datë 19.04.2008 “Për procedurat tatimore në Republikën e Shqipërisë”,Neni 29 

Dosja e detyrimeve tatimore, pika 1, ku citohet : “Administrata tatimore krijon dhe 

përditëson dosjen e detyrimeve tatimore, ku regjistrohen të gjitha detyrimet e 

tatimpaguesit, sipas kategorisë së detyrimit, interesat, gjobat dhe pagesat, që i takojnë 

tatimpaguesit”,  të ligjit nr. 9632, datë 30.10.2006 “Për Sistemin e Taksave Vendore”, i 

ndryshuar dhe të vendimit të këshillit të bashkisë nr. 165, datë 24.01.2014, për paketën 

fiskale të vitit 2014. 

- Nga administrata tatimore e bashkisë, nuk është vepruar për inventarizimin e 

dokumentacionit që ndodheshin në dosjet e subjekteve taksapagues të taksave dhe 

tarifave vendore ku nga auditimi u konstatuan me mangësi e konkretisht : 

-të gjitha praktikat nuk shoqërohen me fletë inventari për numrin dhe llojin e 

dokumenteve dhe shkresave që përmban një dosje e subjektit. 

-i gjithë dokumentacioni i subjektit mbahet në një dosje qysh nga krijimi i subjektit për 

disa vite me radhë. 

-praktikat e përfunduara të viteve të mëparshëm nuk janë dorëzuar në arkivin e 

institucionit. 

Veprimi dhe mosveprimi është në kundërshtim, me kërkesat e ligjit nr. 9154, datë 

6.11.2003 “Për arkivat” neni 24,  ku përcaktohet:  Arkivat e institucioneve shtetërore 

qendrore dhe vendore kanë detyrë : a) të evidencojnë korrespodencën që dërgohet ose 

merret nga institucioni b) të bëjnë përpunimin arkivor, të ruajnë dhe të shërbejnë 

dokumentet që administrojnë, c) të dorëzojë dokumentet në arkivat shtetërore, sipas 

afateve ligjore përkatësisht sipas përshkrimit në nenin 9 shkronjat ''b'', ''c'', ''ç'' dhe ''d'' 

të këtij ligj, dhe me rregulloren e Drejtorisë së Përgjithshme të Arkivave “Për normat 

tekniko-profesionale dhe metodologjike të shërbimit arkivor në Republikën e Shqipërisë” 
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kapitulli II-Rregulla për punën me dokumentet administrative në subjektet shtetërore dhe 

jo shtetërore, neni 21dhe neni 27.   

Ndërsa në mënyrë të  problematika e taksave dhe qerave për tokat e pandara janë 

detajuar për Bashkinë Cërrik dhe 4 Njësistë Administrative në përbërje të saj, 

respektivish:  Mollas, Gostimë, Klosdhe Shalës, paraqiten si më poshtë: 

 

II. Njësia Administrative Gostimë 

-V. B. , Administratori i Njësisë Administrative Gostime  

-Kleanth Baku, Specialist i  Taksave Gostime  

Ushtrojnë aktivitetin   gjithsejt 238 Biznese, nga të cilat 15 subjkete biznesi  i madh dhe 

221  subjekte  Biznesi i Vogël. 

3. Realizimi i taksave dhe tarifave vendore ish-Komuna Gostime 
 

Nr 

 

Lloji i   Taksës apo 

Tarifës 

 

Fakt 

viti 

2012 

Plan 

viti 

2013 

Fakt 

Viti 

2013 

Dev 

+ - 

2013 

ne% 

2013 

                VITI  2014               VITI  2015 

 

Plan 

 

Fakt 

Dev 

+ - 

Në 

% 

 

Plan 

 

Fakt 

Dev 

+ - 

Në 

% 

a B 1 2 
3 

4 5 
6 7 8 9 10 11 12 12 

I Taksat  vendore 8830 31845 9071 22774 28 43067 14512 28555 34 67353 10091 -57263 15 

1 

 Taksa  e  kalimit te 

pron 

 50 

 

-50  

1500  1500  1530 0 0 0 

2 
Taksa  e biznesit te 
vogel 

1596 2340 
1863 

-477  
10593 3396 7197 32 5500 802 -4698 15 

3 

Taksa e rregjistr. Te 

auto. 

153 400 

125 

-275 80 

272 165 107 61 245 858 +613 351 

4 Taksa e tabelës 49 55 86  + 31 31 147 130 17 88 160 56 -104 35 

5 

Tak.  Zënhapsires 

publike 

 2500 

874 

-1626 156 

1145 957 188 84 1210 762 -448 63 

6 Taksa  e ndërtesës 919 5000 1921 -3076 35 5924 3210 2714 54 4000 2575 -1425 65 

 A)  nga biznesi 468 5000 1552 -1448 38 3614 1846 1768 51 2000 822 -1178 42 

  B)  nga familjaret 451 2000 369 -1631 52 2310 1364 946 59 2000 1753 -247 88 

7 

Taksa e ndikimit ne 

infrast. 

2265 9000 

1677 

-7323 18 

3532 499 3033 14 42408 1595 -40813        4 

-  A)  ndertimet e reja 2265 35000 1677 -1823 19 3532 499 3033 14 23858 1595 -22263 7 

  B) nga legalizimet  5500  -5500 48     18550 0 0 0 

8 

Taksa  e fjetjes ne 

hotel 

  

 

  

        

9 Taksa  e reklamës              

10 Taksa e Tokes 3848 12500 2525 -9975 20 19954 6155 13799 31 12300 3443 -8857 28 

II Tarifat  vendore 5822 22130 10723 -11407 48 40145 12689 27456 32 27027 10965 -16062 40 

1 

Tarifa e biznesit te 

vogel 

11 120 

50 

-70 42 

30 84 54 280 60 0 0 0 

2 Tarifa  e pastrimit 621 3000 1151 -1849 38 2536 1830 706 72 3222 1767 -1455 55 

  A)  nga biznesi 373 1500 834 -666 56 1016 880 136 87 1522 463 -1059 30 

  B)  nga familjaret 248 1500 317 -1183 21 1520 950 570 63 1700 1304 -396 77 

6 
Tarif e inspektorja 
veterinar 

35 500 
32 

468 6 
113 49 64 63 43 0 0 0 

8 Tarifa te tjera 7855 18510 9490 -9020 51 37466 10726 26740 28 21805 9198 12607 42 

III 

Nga shitja e dhen me 

qira  

163 300 

178 

-122 59 

3325 153 3172 5 3700 296 3404 8 

1 

Qera nga pasuria e 

palujtshme 

163 300 

178 

-122 59 

3325 153 3172 5 3700 296 3404 8 

IV  Sponsorizime              

 

       Shumat      

    (I+II+III+IV) 

14515 54275 

19972 

34303 37 

86537 27354 59183 32 98080 21352 -76728 22 

 

III.Njësia Administrative Mollas 

-Xhevdet Sade Administratori i Njësisë Administrative Mollas  

-Elvina  Çala, Specialiste  e Taksave  Mollas  
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Ushtrojnë aktivitetin   gjithsejt  70 subjkete  Biznes i Vogël. 

 

3. Realizimi i taksave dhe tarifave vendore ish-Komuna Mollas 
                                                                                                                                               Në 000/lekë 

 

N

r 

 

Lloji i   Taksës apo 

Tarifës 

 

Fakt 

Viti 

2012 

                VITI  2013               VITI  2014      VITI 2015 

 

Plan 

 

Fakt 

Dev 

+ - 

Në 

% 

 

Plan 

 

Fakt 

Dev 

+ - 

Në 

% 

 

Plan 

 

Fakt 

Dev 

+ - 

Në 

% 

a B 1 2 3 4 5 6 7 8 9     

I Taksat  vendore  7050 6805 -245 96.5 7550 6805 -745 90.1 13610 6360 -7250 46.7  

1 

 Taksa  e  kalimit te 

pron               

2 
Taksa  e biznesit te 
vogel  300 388 +88 

129.

3 500 791 158.2 291 1000 761 -239 76  

3 

Taksa e rregjistr. Te 

auto.  1100 1201 +101 

109.

2 1200 746 -454 62.2 1600 693 -907 43  

4 Taksa e tabelës               

5 
Tak.  Zënhapsires 
publike  1100 722 -378 65.6 1000 810 -190 81 1100 922 178 83  

6 Taksa  e ndërtesës  1000 913 -87 91.3 1300 1167 -133 97.7 1500 1248 -252 83  

7 
Taksa e ndikimit ne 
infrast.          4800 469 -4331 9.7  

10 Taksa e Tokes  2400 2453 +53 

102.

2 2600 3223 +623 124 3700 2516 -1184 68  

II Tarifat  vendore  6650 3025 -7035 45.5 6050 5791 -1509 75.0 12700 5800 -6900 45.6  

1 
Tarifa e biznesit te 
vogel               

2 Tarifa  e pastrimit  550 401 -149 72.9 850 516 334 60.7 1000 615 -385 61.5  

  A)  nga biznesi               

II

I 

Nga shitja e dhen me 

qira                

1 

Qera nga pasuria e 

palujtshme               

IV  Sponsorizime               

 

       Shumat      

    (I+II+III+IV)  14000 10218 -3782 73 14100 13387 -713 94.9 27310 12921 

-

14389 47  

 

 

Mbi faljen e vlerës së kamat vonesave të  ish-komunës Mollas Elbasan për vitin 2013 

dhe 2014, në lidhje me kamat vonesat e ardhura si apsojë e mos pagimit të vlerës 

qerasë për kontratat e lidhura për sipërfaqen e dhënë me qera për tokat e pandara, 

për rreth 250-280 persona  në vlerën  vlerën 11,167,889 lekë. 

 

Nga verifikim rezultoi se  pa u mbështetur në asnjë dispozitë ligjore  me  2 vendimet e 

ish- këshillit të Komunës Mollas Elbasan nënëshkruar nga ish-kryetari i këshillit   Mollas 

z. Q. Ç.,  respektivisht nr. 7, datë 25.01.2014 ka vendosur që qeramarësit të mos u mbahet 

kamat vonesa për vitin 2013, që rrjedh nga mos likuidimi i detyrimeve brenda afatit të 

vendosur në kontrat,  Konfirmuar nga Prefekti i Qarkut Elbasan z. A. K. me shkresen nr. 

338/1 datë 05.02.2014 dhe vendimin e ish-Këshillit të Komunës nr. 14, datë 27.02.2014 

nënshkruar nga ish-kryetari i këshillit   Mollas z. Q. Ç.,   “Për falje kamat vonesa për vitin 

2013 e cila rrjedh nga moslikujdimi i detyrimeve brenda afatit të vendosur në kontrata, 

për dhënien me qera të tokave bujqësore të pandara pronë shtetërore. Konfirmuar nga 

Prefekti i Qarkut Elbasan z. A. K. me shkresen nr. 979/1 datë 05.03.2014, si efekt i të 

cilit  u është falur dhe nuk u janë llogaritur dhe nuk kanë paguar  vlerën e kamat vonesave  

519 Fermerë  duke shkaktuar një dëm ekonomik  në vlerën 11,167,889 lekë, 

respektivisht: 

a.Per vitin 2013  ju është falur kamat vonesa  235 personave në vlerën 5,818,006 lekë 
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b. Për vitin 2014 ju është falur kamat vonesa 284 personave në vlerën  5,349,893 leke  

     (Sipas Aneksit nr. 6, Bashkëlidhur) 

 Sqarojmë se kontratat e lidhura për marjen  me qera të tokave të pandara  bazohen në 

Udhëzimin e  KM  nr. 01, datë 18.07.2012 “Për procedurat e dhënies me qira të tokave 

bujqësore, të pandara” dhe Kodit Civil, prandaj nuk është objekt i nenit 32 -Detyrat dhe 

kompetencat e këshillit komunal ose bashkiak, të ligjit nr. 8652, datë  31.07.2000 “ Për 

organizimin dhe funksionimin  e qeverisjes vendore”, pasi në këtë nen nuk bëhet fjalë 

në asnjë resht për falje te kamat vonesave.  

Neni 32-Detyrat dhe kompetencat e këshillit komunal ose bashkiak-Këshilli komunal ose 

bashkiak ka këto detyra dhe kompetenca:  f) Vendos për taksat e tarifat vendore, si dhe 

nivelin e tyre. 

Të drejtën për faljen e kamat vonesave e ka vetem Kuvendi  i Shqipërisë , bazuar  në  

Kushtetutën e  RSH miratuar me ligjin nr.  8417, datë 21.10.1998,  pjesen e trembëdhjetë 

-Financat Publike, neni 155 ku  percaktohet se: Taksat, tatimet dhe detyrimet financiare 

kombëtare, lehtësimi  ose përjashtimi prej tyre i kategorive të caktuara të pagesave, si dhe 

mënyra e mbledhejs së tyre të caktuar me ligj.Në këto raste ligji nuk mund t’í jepet fuqi 

prapavepruese.  

Për sa sipër mban përgjegjësi  ish-relatori  ish Përgjegjësi i Zyrës Tatimeve në ish-

Komunën Mollas z. Sh. F. dhe ish-kryetari i Komunës Mollas z. A. H..  

Përgjegjësi mban z. Q. C., ish Kryetar i këshillit Komuna Mollas, znj. V. C., ish-sekretare 

e këshillit t ëish-komunës Mollas dhe ish- antarët e ish-këshillit Mollas. 

Për miratimin e këtij vendimi të kundërligjshëm mban përgjegjësi edhe ish- Prefekti   

Qarkut  Elbasani  z. A. K.. 

Këtë projketvendim e ka kundërshtuar z. D. K. me detyrë ish-jurist në ish-komunën 

Mollas në relacionin e paraqitur më datën 27.01.2014, paraqitur drejtuar z. Q. C., ish 

Kryetar i këshillit Komuna Mollas, znj. V. C., ish-sekretare e këshillit të ish-komunës 

Mollas, dhe për dijen edhe z. A. H., ish kryetar i Komunes Mollas. 

 

IV-Njësia Administrative Klos 

-Y. M. Administratori i Njësisë Administrative Klos  

-M. K. Specialiste e Taksave Klos  

 

Shënim: Kjo pasqyrë përmbledhëse shoqërohet edhe me listat e debitorëvë në vite për 

taksën e tokës e cila ndodhe në zyrën e Drejtorise  Taksave të Bashkise Cërrik. 

Gjendja e debitorëve në shkallë Bashkie Cërrik së bashku edhe me 4 Njësitë 

Administrative       (Mollas,Klos,Gostimë dhe Shalës)  për periudhën 01.01.2012 deri më 

datën 31.12.2016 paraqitet si më poshtë: 
 

Nr 

  
  

Emertimi 

  
  

Debitoret per qirane e tokes bujqesore 

të nxjera dhe llogaritura gjate periudhes se auditimit 

Sipa Listave analitikeqe  që u  nxoren 

gjate periudhes se auditimit 

Debitor 

tjer,nder, 

pastrimit 
etj 

Shuma 
debitoreve  

per taksat 

TOTAL 

Bashkia  
Cerrik me 

daten 

31.12.2016 

 

Biznese private Debitorët e  Tokes 

Sip/

Ha 

Nr Principal  
Kamate 
vonese 

Detyrimi  

 total 

Nu
mri 

Leke Numri Leke Leke Leke Leke 

 

1 2 3 4  (1+3) 5 6 7 8 9 10 ( 6+8) 11 ( 4+10) 

1 
Bashkia 
Cërrik 

18 7 42,910 544,002 586,912 23 2,867,131 320 383,200 615,500 3,865,831 
4,452,743 
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2 

Njesia  

Administ 
Klos 

16 
41 

 
162382 

 
325097 

 
487479 

 

5 

 

153,716 

 

452 

 

1,776,702 

 

264,000 

 

2,194,418 

 
2,681,897 

 

3 

Njesia 

Adminitrativ

e Mollas 

662 433 4,460,599 23,966,621 28,427,220 10 204,987 150 1,108,400 146,000 1,459,387 

29,886,607 

4 
Njesia 

AdmShalës 
96 121 352,570 2,354,270 2,706,840 5 205,889 169 1,168,896 239,000 1,613,785 

4,320,625 

5 
Njesia 
Adm 

Gostrime 

         18 532,191 1,106 4,394,939 1,344,000 6,271,130 

6,271,130 

  
Subjekte me 
aktiv. 

minerar 

         2 150,240       

150,240 150,240 

  SHUMA 602  5,018,461 27,189,990 32,208,451 63 4,114,154 2,197 8,832,137 2,608,500 15,554,791 47,763,242 

 

Shenim 1: Kjo pasqyre permbledhese per taksat eshte hartuar nga punonjesit e taksave  

dhe Administratoret e  Njesive Administrative  te cilat jane kontrolluar dhe rakorduar nga 

pergjegjesi i taksave te bashkisë Cërrik znj. F. F.. 

Bashkëlidhur janë Anekset nga numri 1 deri në 6, të cilët ndodhen të prinuara dhe në 

format elektronik edhe në Zyrën e Taksave të Bashksië Cërrik konkretisht tek znj. F. F. 

dhe  në të 4 Njësitë Administrative. 

 

Shenim 2: Nga ana e Bashkisë Cërrik nuk janë kryer në vite kontabilizimet për debitorët 

e taksave, por duke qënë se nuk ështe bërë rakordim periodik dhe në fund të secilin vit, 

me mbylljen e bilancit kontabël, Drejtoria e Taksave dhe Financës  duhet te  hartojnë akt 

rokoridimet përkatëse dhe të pasqyrohen në Bilancin e vitit në vazhdim . 

Nga auditimi rezulton se për vitet 2015 dhe 2016  nga Drejtorët dhe përgjegjësat e zyrës 

taksave dhe inspektorët e taksave edhe pse janë nxjerë listat e debitorëve  nuk   janë 

dërguar në zyrën e finances për tu regjistruar si debitorë, nuk janë kryer rakordime 

ndërmjet Drejtorisë Financës dhe Drejtorisë taksave, duke mos hapur  analizat 

(partitarët),  në kundërshtim me: 

a.ligjin nr. 9228,datë 29.04.2004“Për kontabilitetin dhe pasqyrat financiare” neni 6 dhe 

7. 

b.VKM nr. 783, datë 22.11.2006“Për përcaktimin e standardeve dhe rregullave 

kontabël”, Kap I, ”Mbajtja e kontabilitetit”, pika 2 shkronja (c),”Dokumentet e 

kontabilitetit”, pika 2.3 “Rregullat e përgjithshme të mbajtjes së librave dhe dokumenteve 

të tjera të kontabilitetit” 

c. ligjin nr.10296 datë 8.7.2010 “Për menaxhimin financiar dhe kontrollin” neni 4 pika 

26, neni 12 “Përgjegjshmëria menaxheriale e nëpunësve zbatues” . 

d- Udhëzimi i Ministrit Financave  nr. 30 datë 27.12.2011“Për menaxhimin e aseteve në 

sektorin publik”, rubrika “Dokumentimi i lëvizjeve të aktiveve pika 3. 

 

Vlera e detyrimeve tatimore më datën 31.12.2016 në vlerën 47,763,242 lekë,  e cila 

përbëhet: 

-dhënia e 794 ha  tokë bujësorë e pandarë për 602 qeramarës , në Bashkia Cerrik dhe 4  

Njësitë Administrative  Mollas, Klos dhe Shalës në vlerën 32,208,451 lekë, nga e cila  

vlera 5,018,461 lekë vlera e qerasë së papaguar dhe vlera 27,189,990 lekë kamat vonesa të 

llogaritura si pasojë e mos pagimit në afat sipas parashikimeve në kontata dypalëshe.   
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-nga mos pagesa e 63 subjekteve  detyrimet e taksave vendore në vlerën 4,114,154 lekë  

-nga mos pagesa e taksës tokës nga 2197 Fermerë në vlerën................... 8,832,137 lekë. 

-nga mos pagesa e taksave/ tarifave familjare (pastrimi, ndertesa etj) në vlerën..... 2,608,500 

lekë. 

 

Nga auditimi rezulton se  bazuar në nenin 70 pika 3 “E drejta për të nxjerrë njoftimin e 

vlerësimit tatimor”, të ligjit nr. 9920, datë 19.05.2008  “Për Procedurat tatimore në R.SH”, 

i ndryshuar, nuk janë nxjere njoftim vlerësimet tatimore dhe nuk janë  ndjekur 

rrugët e mëposhtme: 

 

a-Nuk u janë  dërguar bankave  urdhrat e bllokimit të llogarive në banka, bazuar në 

nenin 90 të ligjit nr. 9920, datë 19.05.2008 ”Për Procedurat Tatimore në Republikën e 

Shqipërisë”.    

  

b-Nuk i janë  dërguar Drejtorisë Rajonale të Transportit, kërkesa për vendosjen e barrës 

siguruese (për mjetet) dhe në Zyrën Vendore të Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme 

Fier (për pasuritë e paluajtshme), bazuar në nenin 91 të ligjit nr. 9920, datë 19.05.2008 

”Për Procedurat Tatimore në Republikën e Shqipërisë”.   

 

c- Për subjektet të cilët nuk kanë paguara detyrimet tatimore në afat, ndaj  tyre  nuk 

janë  llogaritur në masën 0,06% kamat vonesë të detyrimit në ditë por jo më tepër se 365 

ditë (gjobë)  bazuar në   ligjin nr. 9920, datë 19.05.2008, “Për Procedurat tatimore në 

R.SH “ të ndryshuar, me  ligjin nr.164/2014 datë 15.12.2014. Neni 114  Mospagimi në 

afat i detyrimit tatimor apo і kontributit pika 1 ku citohet: “Tatimpaguesi, i cili nuk arrin 

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

tatimor e të kontributit, detyrohet të paguajë një gjobë, të barabartë me 0,06 për qind të 

shumës së detyrimit të papaguar për çdo ditë, gjatë së cilës pagesa nuk është kryer. Në 

asnjë rast, gjoba nuk llogaritet për një periudhë më të gjatë se 365 ditë kalendarike”. 

d-Edhe pse disa biznese janë  njoftuar zyrtarisht dhe nuk pranojnë të paguajnë detyrimet, 

në vite  nga ana e Bashkisë Cërrik (Drejtoria e Taksave dhe  Drejtoria juridike)  nuk kanë 

marë masa administrative  apo sekuestro dhe  pas marjes së këtyre masave  të bëhej 

kallëzim penal sipas nenit 114, të ligjit nr. 9920, datë 19.05.2008” ndryshuar me ligjin 

nr. 164/2014, datë 4.12.2014. 

e- Drejtoria e Taksave dhe Tarifave në Bashki, nuk ka  të evidentuar dhe  nuk njoftuar  

nëpërmjet postës familjarët të cilët nuk kanë paguar  detyrimet për taksën/tarifën e 

pastrimit, ndriçimit, banesave dhe gjelbërimit , në zbatim të  pikës 71, të udhëzimit 

plotësues të Ministrisë Financave nr. 01, datë 15.01.2016 “Për zbatimin e buxhetit të vitit 

2016”. 

Për mangësitë  mos marjen dhe mos dorëzimin me proces verbal të Dosjeve dhe 

listave të Bizneseve apo debitorët e tokës, ndërtesave etj, dhe mos ndjekjen e rrugëve 

ligjore për arkëtimin e debitorëve  të cituar më sipër  mbajnë përgjegjësi personat 

si më poshtë: 

 

I.Bashkia  Cërrik 
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Për mos marjen e detyrës me proces verbal dhe pavarësisht punën që është bërë për 

arkëtimin e debitorëve, fakti që ende 4 Njësitë Administrative Mollas,Klos, Gostimë, 

dhe Shalës deri më datën 03.03.2017 ka  debitorë per tarifat dhe taksat  vendore pa u 

likujduar të ardhura të munguara  në vlerën 48,895,906  lekë, respektivisht;  63 biznese 

në  vlerën 4,224,154 lekë, 2897 Fermerë për taksën e  tokës në vlerën  9,964,801 lekë, 

debitorë për ndërtesat në vlerën 2,608,500 lekë dhe 602 qeramarës debitorë për  mos 

arkëtimin e qerave të papaguara në vite nga dhënia me qera  18 ha  toka  të pandara në 

vlerën 32,208,451 lekë, nga e cila  5,018,461 lekë qera toke dhe 27,189,990 lekë kamat 

vonesa, për veprimet apo mos veprimet mbajnë përgjegjësi:  

 

1.F. F., Drejtore e Zyrës Taksave  Bashkia  Cërrik  

2.E. D., Përgjegjëse e Zyrës  Taksave  Bashkia Cërrik 

3.Xh. D., Specialiste  kontrollit sekuestros  Bashkia Cërrik 

4.A. D., Specialisti  i Taksave  të biznesit Bashkia  Cerrik  

5-R. F., Specialisti  i Taksave popullata  Bashkia Cerrik  

 

II-Njësia Administrative Gostimë 

Për mos marjen e detyrës me proces verbal dhe pavarësisht punën që është bërë për 

arkëtimin e debitorëve, fakti që ende  Njësia Administrative  Gostimë deri më datën 

03.03.2017 ka  debitorë per tarifat dhe taksat  vendore pa u likujduar të ardhura të 

munguara  në vlerën 6,975,191 lekë, respektivisht; 18 biznese  private në vlerën  532,191 

lekë, 1106 Fermerë për taksën e  tokës në vlerën  5,099,000 lekë, debitorë për ndërtesat 

në vlerën 1,344,000 lekë, për veprimet apo mos veprimet mbajnë përgjegjësi: V. B. , 

Administratori i Njësisë Administrative Gostime  dhe K. B., Specialist i  Taksave 

Gostime.  

III-Njësia Administrative Mollas 

Për mos marjen e detyrës me proces verbal dhe pavarësisht punën që është bërë për 

arkëtimin e debitorëve, fakti që ende  Njësia Administrative Mollas deri më datën 

03.03.2017 ka  debitorë per tarifat dhre taksat  vendore pa u likujduar të ardhura të 

munguara  në vlerën 30,266,607 lekë, ose 70% të totalit të debitorëve, respektivisht; 10 

biznese në  vlerën 204,987 lekë, 150 Fermerë për taksën e  tokës në vlerën 1,488,400 

lekë, debitorë për ndërtesat në vlerën 146,000 lekë dhe 433 qeramarës debitorë për  mos 

arkëtimin e qerave të papaguara në vite nga dhënia me qera  662 Ha  toka  të pandara në 

vlerën 28,427,220 lekë, nga e cila  4,460,599 lekë qera toke dhe 23,966,621 lekë kamat 

vonesa , për veprimet apo mos veprimet mbajnë përgjegjësi: Xh. S. Administratori i 

Njësisë Administrative Mollas  dhe E. Ç., Specialiste e Taksave  Mollas.  

IV-Njësia Administrative Klos 

Për mos marjen e detyrës me proces verbal dhe pavarësisht punën që është bërë për 

arkëtimin e debitorëve, fakti që ende  Njësia Administrative  Klos deri më datën 

03.03.2017 ka debitorë per tarifat dhre taksat  vendore pa u likujduar të ardhura të 

munguara  në vlerën 2,730,500 lekë, respektivisht; 5 biznese në  vlerën 153,176 lekë, 

1152, Fermerë për taksën e  tokës në vlerën  1,825,305 lekë, debitorë për ndërtesat në 

vlerën 264,000 lekë dhe  41 qeramarës  debitorë për  mos arkëtimin e qerave të papaguara 

në vite nga dhënia me qera  16 Ha  toka  të pandara  në vlerën 487,479 lekë, nga e cila  

162,382 lekë qera toke dhe 325,097 lekë kamat vonesa , për veprimet apo mos veprimet 
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mbajnë përgjegjësi,Y. M. Administratori i Njësisë Administrative Klos  dhe M. K. 

Specialiste e Taksave Klos.  

 

V-Njësia Administrative Shalës 

Për mos marjen e detyrës me proces verbal dhe pavarësisht punën që është bërë për 

arkëtimin e debitorëve, fakti që ende Njësia Administrative Shalës deri më datën 

03.03.2017 ka  debitorë per tarifat dhre taksat  vendore pa u likujduar të ardhura të 

munguara  në vlerën 4,320,625 lekë, ose të totalit të debitorëve, respektivisht;  5 biznese 

në  vlerën 205,889 lekë, 169 Fermerë për taksën e  tokës në vlerën 1,168,896 lekë, 

debitorë për ndërtesat në vlerën  239 000 lekë dhe 121 qeramarës debitorë për  mos 

arkëtimin e qerave të papaguara në vite nga dhënia me qera  96 Ha  toka  të pandara në 

vlerën 2,706,840 lekë, nga e cila  352,570 lekë qera toke dhe  2.354,270  lekë kamat 

vonesa  për veprimet apo mos veprimet mbajnë përgjegjësi; A. Sh., administrator i 

Njësisë Administrative Shalës dhe E.  A. Specialiste  e Taksave  Shalës.  

Në të 3 Njësitë administrative  mollas, Shalës, Klos dhe Bashkinë Cërrik, në asnjë rast 

për dhënien me qera për  tokat e pandara (pavarësisht se pjesa me e madhe sipërfaqes janë 

mbjelle me ullinj), nuk është bërë kontrolli i respektimit të kushteve të kontratës, në 

kundërshtim me Udhëzimin e  KM  nr. 1, datë 18.07.2012 “Për procedurat e dhënies me qira 

të tokave bujqësore, të pandara”, pika 5, ku përcaktohet se:  kryetari i komunës ose 

bashkisë , në cilësinë e autoritetit qiradhënës, ka për detyrë : 

a) Shqyrtimin e kërkesave ta paarqitura nga subjektet për marjen me qera të tokës, si dhe  

marjen e vendimit nga komisioni ,brenda afateve  të përcaktuara në këtë udhëzim 

b) organizimin  e procedurës së garës, si dhe  garantimin e  barazisë për subjektet pjesëmarëse 

, kur për të njëjtën tokë bujqësore është paraqitur  më shumë se një kërkesë për qiramarrje. 

c) shpalljen dhe njoftimin ushtrimin e  vendimit  të  marë për qeradhënien pranë komunës 

ose bashkisë  ku ndodhet toka bujqësore,objekt i qeradhënies. 

ç) lidhjen e kontratës me subjektin e përzgjedhur. 

d) verifikimin e respektimit të kushteve, të përcaktuara në kontratën tip gjatë gjithë 

kohëzgjatjes të saj . 

Përveç përgjegjsisë që mbajnë ish- Kryetarët e Komunave, personeli administrativ që ka 

punuar gjatë kësaj periudhe dhe pas reformës administrative,  Administratorët e Njësive 

Administrative dhe Inspektorët e taksave,  për  mos  kërkesë llogarie dhe mos kontroll me 

pasojë mos përmbushje të detyrave funksionale në lidhje me grumbullimin e taksave 

vendore, veçanërisht mos kontrolli i zbatimit të kontatave të lidhura për dhënien me qera të 

tokave të pandara edhe pse kanë kaluar mbi një vit nga shkrirja e ish-komunave, për mos 

dorëzimin, mos marjen e detyrës me proces verbal e cila ka ardhur për mos kontrollin e 

teritorit,  nga veprimet ose mos veprimet  secilit  punonjës, mbajnë përgjegjësi : 

 

1.E. C.,Drejtore e Pergjthshme e menaxhimit  financiar              

2.F. F., Drejtore e Zyrës Taksave  dhe menaxhimit të  pronave me qera dhe tregjeve  ashkia  

Cërrik                                              

3.H. K., Drejtor i  Financës                                                                                  

4.E. D., Përgjegjëse e Zyrës Taksave  Bashkia Cërrik 

5.Xh. D., Specialiste  kontrollit sekuestros  Bashkia Cërrik 

6.A. D., Specialisti  i Taksave  të biznesit Bashkia  Cerrik  



 
 

140 

 

KONTROLLI I LARTË I SHTETIT  

 RAPORT PËRFUNDIMTAR “PËR AUDITIMIN E USHTRUAR NË BASHKINË CËRRIK” 

7.R. F., Specialisti  i Taksave popullata  Bashkia Cerrik  

8. Sh. L., topograf i Njesise Administrative Shalës 

 

 

8. Auditim në fushën e planifikimit dhe zhvillimit të territorit  

Ligji 10119, date 23.04.2009, “Për planifikimin e territorit”, i ndryshuar, i shfuqizuar, si 

dhe VKM nr. 481 , datë 22.06.2011, “Për miratimin e rregullores uniforme të 

Instrumenteve të Planifikimit”, i shfuqizuar , VKM nr. 480, datë 22.6.2011, “Për 

miratimin e Rregullores Model të Planifikimit”, i shfuqizuar, VKM nr. 502, datë 

13.07.2011, “Për miratimin e Rregullores Uniforme të Kontrollit të Zhvillimit të 

Territorit”, i shfuqizuar. 

Ligji nr. 107/2014, datë 31.7.2014, “Për planifikimin dhe zhvillimin e territorit”, i 

ndryshuar, VKM nr. 671, date 29.07.2015, "Për miratimin e Rregullores se Planifikimit”, 

VKM nr. 408, date 13.08.2015 "Për miratimin e Rregullores se Zhvillimit te Territorit", 

VKM nr. 672, date 29.07.2015 "Për një ndryshim ne VKM nr. 408, datë 13.05.2015 "Për 

miratimin e Rregullores se Zhvillimit te Territorit", VKM nr. 271, date 06.04.2016 "Për 

disa ndryshime dhe shtesa në VKM nr. 408, datë 13.05.2015 "Për miratimin e 

Rregullores se Zhvillimit te Territorit" te ndryshuar, VKM nr. 238, datë 01.04.2015, “Për 

përcaktimin e tipeve, rregullave, kritereve dhe procedurave për ndërtimin e objekteve për 

prodhim, ruajtje dhe përpunimin e produkteve bujqësore dhe blegtorale ne token 

bujqësore”, i ndryshuar. 

Vendim të KKT nr. 1, datë 22.08.2014, “Për harmonizimin e Instrumentave të 

Planifikimit Vendor në funksion të ndarjes së re administrativo-territoriale”, nr. 5, datë 

29.12.2014, “Për identifikimin e zonave te urbanizuara ne te gjithë territorin e 

Republikës se Shqipërisë dhe miratimin e hartave ku mund të ndërhyhet në funksion të 

zhvillimit urban”, Vendimit nr. 1, datë 30.07.2015 “Për përcaktimin e rregullave dhe 

procedurave që do të ndiqen nga autoritet e zhvillimit të territorit për shqyrtimin e 

kërkesave për leje ndërtimi deri në miratimin e planeve të përgjithshme vendore”. Ligje, 

vendime apo udhëzime te tjera sektoriale. 

Gjate vitit 2012 puna dhe aktiviteti i zyres se urbanistikes eshte kryer ne perputhje te plote 

me ligjin 10119, date 23.04.2009, “Për planifikimin e territorit”, i ndryshuar, i shfuqizuar, 

si dhe VKM nr.481 , datë 22.06.2011, “Për miratimin e rregullores uniforme të 

Instrumenteve të Planifikimit”, i shfuqizuar , VKM nr. 480, datë 22.6.2011, “Për 

miratimin e Rregullores Model të Planifikimit”, i shfuqizuar, VKM nr. 502, datë 

13.07.2011, “Për miratimin e Rregullores Uniforme të Kontrollit të Zhvillimit të 

Territorit”, i shfuqizuar. 

Për viti 2012 

Pika 1. Lejet e ndërtimit 

Taksat dhe tarifat e aplikuara 

Me Vendim të Këshillit Bashkiak Cërrik, nr. 37, datë 25.01.2012,”Per nivelin e taksave 

dhe tarifave vendore ,administrimi i tyre ne bashkine e Cerrikut ,si dhe penalitetet per 

shkeljet apo kundervajtjet administrative per vitin 2012”,konfirmuar nga Prefekti i 

Qarkut Elbasan me shkrese nr. 264/1 date 02.02.2012 
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- Taksa e ndikimit ne infrastrukture nga ndertimet e reja  
Objekte banimi  2% 

Objekte administrative ,sherbimi etj. 3%  

Objekte per qellime publike kopshte ,çerdhe,shkolla,spitale 1.5%  

Sipas percaktimit te ligjit tatimor  

Per projektet e infrastruktures ,me vlere investimi sipas kostos mes. te ndertimit te EKB 

per vitin perkates  

1%  

Per ndertesat te cilat jane ne proçes legalizimi 0.5%  

- Tarifa për leje ndertimi 
Lloji i lejes Vlera e taksës 

Leje zhvillimore ndërtimi 3% e vlerës se investimit 

Leje zhvillimore infrastrukture 3% e vlerës se investimit 

Leje zhvillimore të veçanta, deklarim paraprak 3% e vlerës se investimit 

Leje zhvillimore komplekse 3% e vlerës se investimit 

- Tarifa për leje përdorimi 
Lloji i lejes Vlera e taksës 

Per ndertese 1 katme sip.deri 100m2 2000 

Per ndertese 1 katme sip.100 deri 200m2 3000 

Per ndertese 1 katme sip. mbi 200m2 5000 

Per ndertese 2 kat me sip.kati deri 100m2 4000 

Per ndertese 2 kat me sip.kati 100 deri 200m2 6000 

Per ndertese 3-5 kat me sip.kati deri 300m2 12000 

Per ndertese kolektive deri 5 kat  25000 

Per pika karburanti  15000 

Adaptim apartamente ne lokal apo njesi sherbimi  5000 

Gjate vitit 2012 nuk ka pasur asnje kerkese per leje ndertimi. 

Për viti 2013 

Pika 1. Lejet e ndërtimit 

Taksat dhe tarifat e aplikuara 

Me Vendim të Këshillit Bashkiak Cërrik, nr. 93, datë 28.01.2013,”Per nje ndryshim ne 

Vendimin nr. 37,date 25.01.2012”,konfirmuar nga Prefekti i Qarkut Elbasan me shkrese 

nr. 353/1 date 11.02.2013. 

- Taksa e ndikimit ne infrastrukture nga ndertimet e reja  
Objekte banimi  2% 

Objekte administrative ,sherbimi etj. 3%  

Objekte per qellime publike kopshte ,çerdhe,shkolla,spitale 1.5%  

Sipas percaktimit te ligjit tatimor  

Per projektet e infrastruktures ,me vlere investimi sipas kostos mes. te ndertimit te EKB 

per vitin perkates  

1%  

Per ndertesat te cilat jane ne proçes legalizimi 0.5%  

- Tarifa për leje ndertimi 
Lloji i lejes Vlera e taksës 

Leje zhvillimore ndërtimi 3% e vlerës se investimit 

Leje zhvillimore infrastrukture 3% e vlerës se investimit 

Leje zhvillimore të veçanta, deklarim paraprak 3% e vlerës se investimit 

Leje zhvillimore komplekse 3% e vlerës se investimit 

- Tarifa për leje përdorimi 
Lloji i lejes Vlera e taksës 

Per ndertese 1 katme sip.deri 100m2 2000 

Per ndertese 1 katme sip.100 deri 200m2 3000 

Per ndertese 1 katme sip. mbi 200m2 5000 

Per ndertese 2 kat me sip.kati deri 100m2 4000 
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Per ndertese 2 kat me sip.kati 100 deri 200m2 6000 

Per ndertese 3-5 kat me sip.kati deri 300m2 12000 

Per ndertese kolektive deri 5 kat  25000 

Per pika karburanti  15000 

Adaptim apartamente ne lokal apo njesi sherbimi  5000 

Ne zbatim te ligjit 10119, date 23.04.2009, “Për planifikimin e territorit”, si dhe VKM 

nr.481 , datë 22.06.2011, “Për miratimin e rregullores uniforme të Instrumenteve të 

Planifikimit”, i shfuqizuar , VKM nr. 480, datë 22.6.2011, “Për miratimin e Rregullores 

Model të Planifikimit”, i shfuqizuar, VKM nr. 502, datë 13.07.2011, “Për miratimin e 

Rregullores Uniforme të Kontrollit të Zhvillimit të Territorit”, i shfuqizuar. 

1. Subjekti :”C. SH.” me objekt 2 kate, “Qender Sociale Ditore per Femijet ne 

Nevoje”, me sip te truallit qe zhvillohet 1114 m2,me sip. zene nga struktura 245 

m2,sip.katit pare 215 m2, sip. Totale 460 m2,me adrese :ZK. 2281 ,nr. Pas. 298/32,lagja 

nr. 2, Cerrik. Vlera e objektit 27,000,000 leke Taksa e ndikimit ne infrastrukture me vlere 

1,080,000 leke Botuar ne RIT me kerkese nr. 662 prot. ,date 26.07.2013 , miratuar me 

vendim te kryetarit te bashkise nr. 02,date 02.10.2013.Leja ndertimit dhene me nr. 828 

prot , date 02.10.2013 

Për viti 2014 
Pika 1. Lejet e ndërtimit 

Taksat dhe tarifat e aplikuara 

Me Vendim të Këshillit Bashkiak Cërrik, nr. 138, datë 07.02.2014,”Per nivelin e taksave 

dhe tarifave vendore ,administrimi i tyre ne bashkine e Cerrikut ,si dhe penalitetet per 

shkeljet apo kundervajtjet administrative per vitin 2014”, konfirmuar nga Prefekti i 

Qarkut Elbasan me shkrese nr. 734/1 date 20.02.2014. Në zbatim te Ligjit nr. 10119, date 

23.04.2009 “Për Planifikimin e Territorit”, i shfuqizuar dhe të ligjit 107/2014 date 

31.7.2014 "Për planifikimin e zhvillimit te territorit", nenit 46 janë përcaktuar:  

- Taksa e ndikimit ne infrastrukture nga ndertimet e reja  
Objekte banimi  2% 

Objekte administrative ,sherbimi etj. 3%  

Objekte per qellime publike kopshte ,çerdhe,shkolla,spitale 1.5%  

Sipas percaktimit te ligjit tatimor  

Per projektet e infrastruktures ,me vlere investimi sipas kostos mes. te ndertimit te EKB 

per vitin perkates  

1%  

Per ndertesat te cilat jane ne proçes legalizimi 0.5%  

- Tarifa për leje ndertimi 
Lloji i lejes Vlera e taksës 

Leje zhvillimore ndërtimi 3% e vlerës se investimit 

Leje zhvillimore infrastrukture 3% e vlerës se investimit 

Leje zhvillimore të veçanta, deklarim paraprak 3% e vlerës se investimit 

Leje zhvillimore komplekse 3% e vlerës se investimit 

- Tarifa për leje përdorimi 
Lloji i lejes Vlera e taksës 

Per ndertese 1 katme sip.deri 100m2 2000 

Per ndertese 1 katme sip.100 deri 200m2 3000 

Per ndertese 1 katme sip. mbi 200m2 5000 

Per ndertese 2 kat me sip.kati deri 100m2 4000 

Per ndertese 2 kat me sip.kati 100 deri 200m2 6000 

Per ndertese 3-5 kat me sip.kati deri 300m2 12000 
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Per ndertese kolektive deri 5 kat  25000 

Per pika karburanti  15000 

Adaptim apartamente ne lokal apo njesi sherbimi  5000 

Gjate vitit 2014 nuk ka pasur asnje kerkese per leje ndertimi. 

Për viti 2015 

Me Vendim të Këshillit Bashkiak Cërrik, nr. 186, datë 23.01.2015,”Miratimi i takses per 

objektet ne proçes legalizimi dhe proçedura e mbajtjes se tyre” ”, konfirmuar nga 

Prefekti i Qarkut Elbasan me shkrese nr. 245/1 date 05.02.2015 në zbatim të ligjit 

107/2014 datë 31.7.2014 "Për Planifikimin e Zhvillimin e Territorit", nenit 46 , ligjit nr. 

50/2014”Per disa shtesa e ndryshime ne ligjin nr. 9482 ,date 03.04.2006 Per legalizimin 

,urbanizimin dhe integrimin e ndertimeve pa leje ,i ndryshuar , neni 23 janë përcaktuar:  

- Taksa e ndikimit ne infrastrukture per ndertimet ne proçes legalizimi  
Objekt banimi  0.5% 

Per kategorite dhe n/kategorite per me teper se nje objekt ne proçes legalizimi 

a.strukture banimi  

b.struktura me funksion sherbimi dhe administrativ  

c.struktura per qellime publike me investime private apo publike  

  

3% 

3% 

2% 

Leje ndertimi te dhena per vitin 2015 

Pika 1. Në lidhje me përgatitjen e dokumentacionit teknik për hartimin e Planit të 

Përgjithshëm Vendor të Bashkisë Cerrik, rezulton se: 

Në zbatim të ligjit 107/2014 datë 31.7.2014 "Për Planifikimin dheZhvillimin e Territorit", 

neni 12 pika 2/a,b , neni 13 pika a, b, neni 14 pika 1 ,neni 24 ,neni 58 pika 3.  

Hartimi i Planit te Pergjithshem Vendor(PPV) 

-Me date 29.07.2015 me nr. 06 prot eshte nenshkruar Akt marreveshje bashkëpunimi 

midis Bashkise Cerrik dhe Ministrise se zhvillimit Urban (date 31.07.2015) 

-Vendimi nr.01.date 18.09.2015 i kryetarit te bashkise “Per marrje te Nismes per hartimin 

e PPV” 

-Dokumenti i nismes per hartimin e PPV eshte hartuar nga drejtoria e zhvillimit urban 

dhe kontrollit territorit  

-Me shkrese nr. 541/1 prot date 08.10.2015 kryetari i drejton kerkesen keshillit bashkiak 

per miratimin e nismes per hartimin e PPV. 

-Me urdher te kryetarit te bashkise nr. 42 date 14.09.2015 eshte ngritur grupi i punes per 

hartimin e dokumentacionit te nevojshem teknik e ligjor per hartimin e PPV 

-Me Vendim te Keshillit Bashkiak nr. 20,date 14.10.2015 eshte miratuar nisma per 

hartimin e dokumentit te planifikimit ne nivel vendor,konfirmuar nga Prefekti i Qarkut 

Elbasan me shkrese nr. 3648/1prot. Date 16.10.2015. 

-Me shkrese nr. 761 prot. Date 6.11.2015 eshte bere njoftimi per degjesen e pare publike 

me date 07.12.2015ora 12°°. 

-Me shkrese nr.2999 prot.date 16.11.2015,ministria e Zhvillimit Urban ,Agjencia 

kombetare e Planifikimit te Territorit i ka derguar bashkise Cerrik kerkesen per caktimin 

e perfaqsuesit te bashkise Cerrik, pjesmarres ne Forumnin per Bashkerendimin e 

Planifikimit ne nivel vendor (FBPV) . 

-Me nr.610 prot date 29.01.2016 eshte lidhur kontrata midis Ministrise se Zhvillimit 

Urban dhe bashkimit te operatoreve ekonomik A&E E.shpk ,C. S.. 
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-Me date 18.02.2016 me nr.446 prot eshte nenshkruar Marreveshje Bashkëpunimi midis 

Ministrise se zhvillimit Urban dhe Bashkise Cerrik dhe Konsulentit A&E E.shpk,C. S. 

-Me shkrese nr. extra prot. Date 24.02.2016 eshte bere njoftimi per degjesen e dyte 

publike me date 15.03.2016ora 11°°. 

-Me shkrese nr.461/01prot. date 08.03.2016, Ministria e Zhvillimit Urban, Agjencia 

Kombetare e Planifikimit te Territorit i ka derguar bashkise Cerrik Urdherin, Programin 

e punes per ngritjen e Forumit te Bashkerendimit e Planifikimit ne nivel vendor (FBPV) 

dhe rendin e dites per koordinimin e çeshtjeve te planifikimit ne nivel njesie vendore , ne 

kuader te hartimit te PPV. 

-Me shkrese nr.570 prot. date 24.03.2016,Ministria e Zhvillimit Urban, Agjencia 

Kombetare e Planifikimit te Territorit i ka derguar bashkise Cerrik Raportin e Vleresimit 

Teknik”Analiza dhe Vleresimi i Territorit” per bashkine Cërrik. 

-Me shkrese nr. 1206/1 prot. Date 10.05.2016 eshte bere njoftimi per degjesen publike 

“Strategjite Territoriale”me date 17.05.2016 ora 12°°.ne qender ne Gostime . 

-Me shkrese nr. 1391/1 prot. Date 01.06.2016 eshte bere njoftimi per degjesat publike 

“Strategjite Territoriale”. 

-Me shkrese nr. 1103/1 prot. date 20.06.2016,Ministria e Zhvillimit Urban, Agjencia 

Kombetare e Planifikimit te Territorit i ka derguar bashkise Cerrik Raportet e Vleresimit 

Teknik te dokumentave te fazes I te plotesuar dhe fazes II te plotesuar dhe Analizen dhe 

Vleresimin e Territorit,Faza I/Versioni 1.2. 

-Me shkrese nr. 1878 prot. Date 11.07.2016 eshte bere njoftimi per degjesat publike 

“Strategjite Territoriale”me date 21.07.2016, ora 12°°,ne Cerrrik. 

-Me shkrese nr. 1846 prot. Date 13.07.2016 bashkia Cërrik i ka derguar studios 

konsulente te hartimit te PPV dhe per dijeni Ministres se Zhvillimit Urban kerkesë per 

shtyrje te afatit te fazes se trete te hartimit te PPV .  

-Me shkrese nr. 1314/3 prot.date 10.08.2016,Ministria e Zhvillimit Urban, Agjencia 

Kombetare e Planifikimit te Territorit i ka derguar bashkise Cerrik Raportet e Vleresimit 

Teknik te dokumentave te fazes I te plotesuar dhe fazes II te plotesuar dhe Analizen dhe 

Vleresimin e Territorit,Faza I/Versioni 1.3 

-Me shkrese nr. 1432/3 prot.date 16.09.2016,Ministria e Zhvillimit Urban ,Agjencia 

Kombetare e Planifikimit te Territorit i ka derguar bashkise Cerrik Raportet e Vleresimit 

Teknik te dokumentave te fazes I te plotesuar dhe fazes II te plotesuar dhe Analizen dhe 

Vleresimin e Territorit,Faza I/Versioni 1.4 

-Me shkrese nr. 5388/1 prot. date 20.09.2016,Ministria e Mjedisit i ka derguar bashkise 

Cerrik pergjigje per zbatimin e proçedures se Vleresimit Strategjik Mjedisor VSM-se. 

-Me shkrese nr. 2375/1 prot. Date 29.09.2016 eshte bere njoftimi per degjesat publike me 

date 06.10.2016, ora 12°°,ne Shales per Vleresimin Strategjik Mjedisor . 

-Me shkrese nr. 1670/2 prot.date 10.11.2016,Ministria e Zhvillimit Urban, Agjencia 

Kombetare e Planifikimit te Territorit i ka derguar bashkise njoftimin mbi mendimin e 

Autoritetit Rrugor Shqiptar per PPV ,bashkia Cërrik. 

-Me shkrese nr. 1674/2 prot date 11.11.2016,Ministria e Zhvillimit Urban, Agjencia 

Kombetare e Planifikimit te Territorit i ka derguar bashkise njoftimin mbi mendimin e 

Institutit te Monumenteve te Kultures per PPV ,bashkia Cërrik. 
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-Me shkrese nr. 1852/2 prot date 27.12.2016,Ministria e Zhvillimit Urban, Agjencia 

Kombetare e Planifikimit te Territorit i ka derguar bashkise Aktin e Perputhshmerise dhe 

Raportin e Vleresimit Teknik per Dokumentin e PPV ,bashkia Cërrik. 

-Me shkrese nr. 8237/1 prot. date 28.12.2016,Ministria e Mjedisit i ka derguar bashkise 

Cerrik Deklaraten Mjedisore per Vleresimin Strategjik Mjedisor. 

-Me vendim nr. 150 date 29.12.2016 “Mbi miratimin e Planit te Pergjithshem Vendor” 

keshilli bashkiak miratoi PPV , ky vendim eshte konfirmuar nga Prefekti i Qarkut Elbasan 

me shkrese nr. 3072/1 date 09.01.2017 

-Me shkrese nr. 32/03 prot. date 12.01.2017, Ministria e Zhvillimit Urban, Agjencia 

Kombetare e Planifikimit te Territorit i ka derguar bashkise njoftimin mbi mendimin e 

Ministrise se Bujqesise,Zhvillimit Rural dhe Administrimit te ujrave per draft PPV, 

bashkia Cërrik. 

-Me shkrese nr. 128 prot. Date 16.01.2017 bashkia Cërrik i ka derguar :”Kerkese per 

miratimin e PPV Cerrik “ Ministrise ze Zhvillimit Urban , per dijeni AKPT dhe KKT 

-Me shkrese nr. 174/01 prot. date 02.02.2017, Ministria e Zhvillimit Urban ,Agjencia 

Kombetare e Planifikimit te Territorit i ka derguar bashkise sqarimet e AKPT mbi 

problematikat e konstatuara nga Ministria e Bujqesise ,Zhvillimit Rural dhe 

Administrimit te Ujrave per draft PPV ,bashkia Cërrik. 

Pika 2 

1. Subjekti :A. A. B. me objekt :”Rikonstruksion i baneses egzistuese 1 kat” me sip. 99 

m2, me adrese: Zona kad. 1774,nr. Pas. 117/47,fshati Gjyrale, Njesia administrative 

Gostime,bashkia Cerrik.. Vlera e objektit 1805628 leke Taksa e ndikimit ne infrastrukture 

( 2%) me mandat arketimi nr. 1 date 6.11.2015 me vlere 36113 leke. Botuar ne RIT me 

kerkese nr. 507/1 prot. ,date 08.10.2015 , miratuar me vendim te kryetarit te bashkise nr. 

02/2,date 09.11.2015.Leja ndertimit dhene me nr. 772/2 prot , date 9.11.2015.  

2. Subjekti :V. I. Rr.,G. V. Rr. & D. V. Rr. me objekt “ Shtese anesore ne katin perdhe 

egzistues (banese) dhe ngritje 1(nje) kat banese” me sip. 91 m2(egzistues)+ shtese 30.51 

m2 + ngritje kati 136 m2 ,ne total sip. ndertimi shtese 166.51 m2 , me adrese :Zona kad. 

3422,nr. Pas. 46/42,fshati Shtermen, Njesia administrative Gostime,bashkia Cerrik.. 

Vlera e objektit 5537108 leke. Taksa e ndikimit ne infrastrukture ( 2%) me mandat 

arketimi nr. 882 date 17.03.2016 me vlere 205660 leke. Botuar ne RIT me kerkese nr. 

1162 prot. ,date 30.12.2015 , miratuar me vendim te kryetarit te bashkise nr. 01,date 

17.03.2016.Leja ndertimit dhene me nr. 677 prot , date 17.03.2016 

Për viti 2016 

Me Vendim të Këshillit Bashkiak Cërrik, nr. 53, datë 29.01.2016,” ,”Per nivelin e taksave 

dhe tarifave vendore ,administrimi i tyre ne bashkine e Cerrikut ,si dhe penalitetet per 

shkeljet apo kundervajtjet administrative per vitin 2016”, konfirmuar nga Prefekti i 

Qarkut Elbasan me shkrese nr. 1182/1 date 28.06.2016 në zbatim të ligjit 107/2014 datë 

31.7.2014 "Për planifikimin e zhvillimit te territorit", nenit 46. 

1. Subjekti: I. I. B. me objekt: ''Shtese nje kat (banese) mbi objektin egzistues nje kat 

(banese) " me sip. 104.2 m2(egzistues) + ngritje kati 96 m2 + 28.7 m2 ballkone +7.6 m2 

shkalle ,ne total sip. ndertimi shtese 132.3 m2 , me adrese :Zona kad. 2559,nr. Pas. 

58/13,fshati Malasej , Njesia administrative Gostime,bashkia Cerrik.. Vlera e objektit 
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2701220 leke. Taksa e ndikimit ne infrastrukture ( 2%) me mandat arketimi nr. 1072 date 

24.03.2016 me vlere 93125 leke.  Botuar ne RIT me kerkese nr. 217 prot. ,date 

01.02.2016 , miratuar me vendim te kryetarit te bashkise nr. 02,date 24.03.2016.Leja 

ndertimit dhene me nr. 677 prot , date 17.03.2016. 

2. Subjekti: S. A. K. me objekt:” Ndertim banese 2 kate "me sip. 123.2 m2 kati perdhe 

,me sip 108.2 m2 kati i pare, totale 115 m2, me adrese :Zona kad. 2717 ,nr. Pas. 

163/2,fshati Mollas,Njesia administrative Mollas ,bashkia Cerrik.. Vlera e objektit 

7502857 leke. Botuar ne RIT me kerkese nr. 608/1 prot. ,date 07.03.2016. Leja e 

Ndertimit eshte refuzuar nga AKPT Tirane me shkrese nr. 722 prot. date 13.04.2016. 

3. Subjekti: “Shtepia rregulltare e bashkesise “B. e d. se Sh. V. de P.”Misioni Katolik 

Mollas. me objekt: “Salle aktivitetesh rinore” me sip. 78 m2, me adrese: Zona kad. 

2717 ,nr. Pas. 157/20,fshati Mollas , Njesia administrative Mollas,bashkia Cerrik. Vlera 

e objektit 2582387.28 leke. Taksa e ndikimit ne infrastrukture ( 3%) me mandat arketimi 

nr. 1367 date 13.06.2016 me vlere 77472 leke. Botuar ne RIT me kerkese nr. 630 prot. 

,date 10.03.2016 , miratuar me vendim te kryetarit te bashkise nr. 06,date 14.06.2016.Leja 

ndertimit dhene me nr. 1519 prot , date 14.06.2016. 

4. Subjekti :H. Y. L. me objekt: :” Rikonstruksion + shtese ne banesen 1 kat egzistues 

"me sip. 85 m2(egzistues)+30 m2 shtese ,me sip totale 115 m2, me adrese :Zona kad. 

2559 ,nr. Pas. 146/54,fshati Malasej,Njesia administrative Gostime,bashkia Cerrik.. 

Vlera e objektit 1946731 leke. Taksa e ndikimit ne infrastrukture ( 3%) me mandat 

arketimi nr. 1885 date 30.05.2016 me vlere 58402 leke. Botuar ne RIT me kerkese nr. 

1202 prot. ,date 10.05.2016 , miratuar me vendim te kryetarit te bashkise nr. 05,date 

30.05.2016.Leja ndertimit dhene me nr. 1377/1 prot, date 31.05.2016. 

5.Subjekti : G. H. A. me objekt: :”Ndertim banese 2 kate "me sip. 116.5 m2 kati perdhe 

+125.6 m2 kati pare ,me sip totale ndertimi 241.1 m2, me adrese :Zona kad. 3313 ,nr. 

Pas. 196/11,fshati Shales,Njesia administrative Shales ,bashkia Cerrik.. Vlera e objektit 

8052511 leke. Taksa e ndikimit ne infrastrukture , me mandat arketimi nr. 1610 date 

04.05.2016 me vlere 234849 leke. Botuar ne RIT me kerkese nr. 22 prot. ,date 30.03.2016 

, miratuar me vendim te kryetarit te bashkise nr. 04,date 04.05.2016.Leja ndertimit dhene 

me nr. 1181 prot , date 06.05.2016. 

6. Subjekti :Bashkia Cerrik me objekt: :” Rikonstruksion + shtese nje kat ne 

ndertesen egzistuese dy kate te Bashkise Cerrik "me sip. 287 m2 zene nga struktura 

,237.6 m2 kati perdhe +337.6 m2 kati pare + 337.6 m2 shtese kati dyte me sip totale 

ndertimi 912.82 m2, me adrese :Zona kad. 1389 ,nr. Pas. 3/13, Cerrik. Vlera e objektit 

20988972 leke. Taksa e ndikimit ne infrastrukture , ska. Botuar ne RIT me kerkese nr. 

960/1 prot. ,date 13.04.2016 , miratuar me vendim te kryetarit te bashkise nr. 6/2,date 

10.08.2016.Leja ndertimit dhene me nr. 2065/1 prot , date 10.08.2016. 

7. Subjekti :S. Dh. K. me objekt: :” Ndertim banese 1 kat me bodrum "me sip. 128.6 

m2 zene nga struktura ,128.6 m2 kati perdhe , 109 m2 bodrum, me sip totale ndertimi 

237.6 m2, me adrese :Zona kad. 3422 ,nr. Pas. 202/2, Cerrik. Vlera e objektit 7628205 

leke. Taksa e ndikimit ne infrastrukture 230484 leke me mandat arketimi nr. 3632 date 

24.08.2016. Botuar ne RIT me kerkese nr. 366 prot., date 20.06.2016 , miratuar me 

vendim te kryetarit te bashkise nr. 7,date 25.08.2016.Leja ndertimit dhene me nr. 2158/1 

prot , date 25.08.2016. 
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8. Subjekti :E. L. Ç. me objekt: :” Ndertim banese 1 kat "me sip. 102.4 m2 zene nga 

struktura ,102.4 m2 kati, me sip totale ndertimi 102.4 m2, me adrese :Zona kad. 1452 ,nr. 

Pas. 107/39/4, fshati Dasar,njesia administrative Mollas ,bashkia Cerrik. Vlera e objektit 

2364940 leke. Taksa e ndikimit ne infrastrukture 99333 leke me mandat arketimi nr. 4202 

date 19.09.2016. Botuar ne RIT me kerkese nr. 1526 prot., date 15.06.2016, miratuar me 

vendim te kryetarit te bashkise nr. 8,date 23.09.2016.Leja ndertimit dhene me nr. 2158/1 

prot , date 25.08.2016. 

9. Subjekti :Bashkia Cerrik me objekt: :” Rehabilitimi i rrjetit kryesor e sekondar 

te kullimit dhe vaditjes",me shtrirje ne bashkine Cerrik (Njesite administrative 

Gostime, Klos, Mollas, Shales). Vlera e objektit 15 965 035 leke. Taksa e ndikimit ne 

infrastrukture ska. Botuar ne RIT me kerkese nr. 1481/1 prot. ,date 13.06.2016, miratuar 

me vendim te kryetarit te bashkise nr. 6/3,date 12.08.2016.Leja ndertimit dhene me nr. 

2085/2 prot , date 12.08.2016. 

 

9. Auditim mbi administrimin e aseteve, procedurën e dhënies me qira të aseteve të 

qëndrueshme(pa tokën bujqësore) në varësi të Bashkisë, ish-Komunave dhe shitja e 

trojeve publike 

Nga auditimi u konstatua se: 
1. Asetet dhe tokat bujqësore në pronësi dhe përdorim të Bashkisë Cërrik 

Nga auditimi i dokumentacionit në lidhje me bilancet, inventarizimin, marrjen në dorëzim 

dhe dokumentacionin përkatës të pasurive të paluajtshme rezulton se, për periudhën 

01.01.2012-31.12.2016, në Bashkinë Cërrik konstatohet: 

- Këshilli i Ministrave me VKM nr 573, datë 28.05.2009 “Për miratimin e listës 

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

në përdorim të Bashkisë Cërrik, të Qarkut Elbasan”, ka miratuar listën përfundimtare me 

1979 prona të paluajtshme publike, shtetërore, që i transferohen në pronësi dhe në përdorim 

Bashkisë Cërrik. Në listën bashkëlidhur konstatohet se Bashkisë, i janë transferuar prona të 

paluajtshme si: sheshe, truall, objekte ndërtimi, apartamente, rrugë, vendstrehime, buste, 

terrene sportive etj. 

- Këshilli i Ministrave me VKM nr 692, datë 21.05.2008 “Për miratimin e listës 

përfundimtare të pronave, pyjeve dhe kullota, që do të transferohen në përdorim të njësisë 

së qeverisjes vendore, Bashkia Cërrik të Qarkut Elbasan”, ka miratuar listën përfundimtare 

me prona pyje dhe kullota.  

Bashkia Cërrik për periudhën 01.01.2012-31.12.2016, nuk ka kryer inventarizimin fizik të 

pronave, duke mos i vënë nën administrim dhe duke mos i përfshirë në inventarin kontabël 

pasuror për të ruajtur funksionimi e destinacionit të tyre, si dhe duke krijuar mundësi për 

prodhim të ardhurash. Veprimet e mësipërme janë në mospërputhje me nenin 7 të ligjit nr. 

9228, datë 29.04. 2004, “Për kontabilitetin dhe për pasqyrat financiare”, ligjin nr. 10296, 

datë 08.07.2010 “Për Menaxhimin Financiar dhe Kontrollin”, ligjin nr 8652, datë 31.7.200 

”Për Organizimin dhe Funksionimin e Qeverisjes Vendore” dhe kreu IV, pika 74, të UMF 

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

Për periudhën objekt auditimi, nga pronat e kaluara me VKM nr. 946, datë 02.09.2009 

asnjë pronë nuk dërguar për regjistrim në ZVRPP Elbasan, në këto rrethana konstatohet 

se bashkia nuk ka ndërmarrë hapat e nevojshme ligjore për regjistrimin e të gjithë 

pasurive, duke sjell mos përmbushje të detyrimeve ligjore të përcaktuara në VKM nr. 500 
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datë 14.08.2001 “Për inventarizimin e pronave të paluajtshme shtetërore dhe transferimin 

e pronave në njësitë e qeverisjes vendore” i ndryshuar.  Për sa më sipër mbajnë 

përgjegjësi z. S. D.me detyrë Kryetar i Bashkisë 18.08.2015, z. A. T.  me detyrë Kryetar i 

Bashkisë, z. H. K. me detyrë Përgjegjës i sektorit të Financës, zj. K. Sh. me detyrë 

përgjegjës sektori Juridik der më janar 2014, zj. A. Xh. detyrë përgjegjës sektori Juridik, 

z. I. S. me detyrë Përgjegjës i Sektorit MAT,deri më dhjetor 2014, zj. A. Ll. me detyrë 

përgjegjëse e SAMT. 

Asetet dhe tokat bujqësore në pronësi dhe përdorim të ish-Komunave 

Ish-Komuna Mollas 

Nga auditimi i dokumentacionit qe na u vu ne dispozicion për administrimin e pronave, 

u konstatua se kanë filluar procedurat sa përcaktuar në nenin 17 të ligjit nr. 8744, datë 

22.02.2001 “Për transferimin e pronave të paluajtshme publike të shtetit te njësitë e 

qeverisjes vendore” i ndryshuar me miratimin e VKM nr.631, datë 29.9.2007 “Për 

miratimin e listës paraprake të pronave të paluajtshme publike shtetërore, që 

transferohen në pronësi ose në përdorim , të komunës Mollas të Qarkut të Elbasanit” dhe 

nuk është proceduar me miratimin në jëshillin e komonës dhe përcjelljen në Këshill të 

Ministrave të listës përfundimtare për miratim, duke tejkaluar afatet e përcaktuar në nenin 

17 të ligjit duke penguar Këshillin e Ministrave të miratoj listën përfundimtare të pronave 

të paluajtshme që do të kalojnë në pronësi të Komunës, duke sjell mos përmbushjen e 

procedurave të përcaktuara në VKM nr. 500 datë 14.08.2001 “Për inventarizimin e 

pronave të paluajtshme shtetërore dhe transferimin e pronave në njësitë e qeverisjes 

vendore” i ndryshuar.  

Ndërkohë përsa i përket fondit pyjor/kullosor nga dokumentacioni i administruar 

konstatohet se me VKM nr. 275, datë 18.3.2009 “Për miratimin e listës përfundimtare të 

pronave, pyje dhe kullota, që do të transferohen në pronësi të njësisë së qeverisjes 

vendore, Komuna Mollas, të Qarkut Elbasan” i ndryshuar me VKM nr. 709, datë 

16.08.2013.  

Nga pasuritë e transferuara konstatohet se procedurat e përcaktuara në VKM nr. 500 datë 

14.08.2001 “Për inventarizimin e pronave të paluajtshme shtetërore dhe transferimin e 

pronave në njësitë e qeverisjes vendore” i ndryshuar, janë zbatuar pjesërisht, është bërë 

edhe regjistrimi në ZVRPP Elbasan. Për sa më sipër mban përgjegjësi z. A. H. me detyrë 

Kryetar i komunës dhe z. P. C. përgjegjës i DAMT. 

Komuna Shalës 

Nga auditimi i dokumentacionit qe na u vu ne dispozicion për administrimin e pronave, 

u konstatua se nuk kanë filluar procedurat sa përcaktuar në nenin 17 të ligjit nr. 8744, 

datë 22.02.2001 “Për transferimin e pronave të paluajtshme publike të shtetit te njësitë e 

qeverisjes vendore” i ndryshuar, duke tejkaluar afatet e përcaktuar në nenin 17 të ligjit 

duke penguar Këshillin e Ministrave të miratoj listën përfundimtare të pronave të 

paluajtshme që do të kalojnë në pronësi të Komunës, duke sjell mos përmbushjen e 

procedurave të përcaktuara në VKM nr. 500 datë 14.08.2001 “Për inventarizimin e 

pronave të paluajtshme shtetërore dhe transferimin e pronave në njësitë e qeverisjes 

vendore” i ndryshuar.  

Ndërkohë përsa i përket fondit pyjor/kullosor nga dokumentacioni i administruar 

konstatohet se me VKM nr. 556, datë 07.05.2008 “Për miratimin e listës përfundimtare 
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të pronave, pyje dhe kullota, që do të transferohen në pronësi të njësisë së qeverisjes 

vendore, Komuna Shalës, të Qarkut Elbasan”. 

Nga pasuritë e transferuara konstatohet se procedurat e përcaktuara në VKM nr. 500 datë 

14.08.2001 “Për inventarizimin e pronave të paluajtshme shtetërore dhe transferimin e 

pronave në njësitë e qeverisjes vendore” i ndryshuar, nuk janë zbatuar në asnjë rast për 

pronat e transferuara me VKM nr. 556, datë 07.05.2008. Për sa më sipër mban 

përgjegjësi z. V. M.me detyrë Kryetar i komunës dhe z. D. A. përgjegjës i DAMT. 

Komuna Klos 

Nga auditimi i dokumentacionit qe na u vu ne dispozicion për administrimin e pronave, 

u konstatua se nuk kanë filluar procedurat sa përcaktuar në nenin 17 të ligjit nr. 8744, 

datë 22.02.2001 “Për transferimin e pronave të paluajtshme publike të shtetit te njësitë e 

qeverisjes vendore” i ndryshuar, duke tejkaluar afatet e përcaktuar në nenin 17 të ligjit 

duke penguar Këshillin e Ministrave të miratoj listën përfundimtare të pronave të 

paluajtshme që do të kalojnë në pronësi të Komunës, duke sjell mos përmbushjen e 

procedurave të përcaktuara në VKM nr. 500 datë 14.08.2001 “Për inventarizimin e 

pronave të paluajtshme shtetërore dhe transferimin e pronave në njësitë e qeverisjes 

vendore” i ndryshuar.  

Ndërkohë përsa i përket fondit pyjor/kullosor nga dokumentacioni i administruar 

konstatohet se me VKM nr. 178, datë 13.02.2008 “Për miratimin e listës përfundimtare 

të pronave, pyje dhe kullota, që do të transferohen në pronësi të njësisë së qeverisjes 

vendore, Komuna Klos, të Qarkut Elbasan”.Nga pasuritë e transferuara konstatohet se 

procedurat e përcaktuara në VKM nr. 500 datë 14.08.2001 “Për inventarizimin e pronave 

të paluajtshme shtetërore dhe transferimin e pronave në njësitë e qeverisjes vendore” i 

ndryshuar, nuk janë zbatuar në asnjë rast për pronat e transferuara me VKM nr. 178, datë 

13.02.2008. Për sa më sipër mban përgjegjësi z. B. H. me detyrë Kryetar i komunës dhe 

z. Q. M. përgjegjës i DAMT. 

10. Auditim për zbatimin e procedurave për dhënien me qera të tokave bujqësore 

të pandara në Bashkinë Cërrik dhe 3  ish-Komunat, aktualisht në përbërje të 

Bashkisë Cërrik respektivisht; Njësitë  administrative, Klos, Mollas dhe Shalës. 
 

Nga auditimi rezulton se për periudhën 2009-31.12.2016 në  Bashkinë Cërrik dhe 3 ish-

Komunat aktualisht në përbërje të Bashkisë Cërrik respektivisht; Njësitë  Administrative, 

Klos, Mollas dhe Shalës, u janë dhënë me qera  602 qeramarësve  792 ha tokë  bujqësore 

e pandarë. 

Nga verifikimi rezulton se  Bashkia Cërrik  dhe 2 Njësitë adminstrative  Klos dhe Mollas, 

janë  zhvilluar ankande publike, por për mungesë kohe edhe arsyen e volumit të madh të 

të numrit kontratave nuk u audituan të gjithë procedurat e zhvillimit të ankandeve të 

dhënies  së këtyre tokave me qera, ku referuar të dhënavë që na u paraqitën nga Njësitë 

Administrative rezulton se ishin zhvilluar ankande dhe ishin miratuar në ish-Këshillat e 

Komunave, Mollas, Klos dhe Bashkia Cërrik. 

Në formë tabelore  dhënia me qera e tokave të pandara për 602 qeramarës për sipërfaqen 

prej 792 ha dhe  deri më datën 31.12.2016 nuk kanë paguar vleren prej 32,208,451 lekë, 

nga e cila vlera  e qerasë  për shumën 5,018,461 lekë dhe vlera e kamat vonesave të 
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llogarituar për mos zbatimin e kushteve te kontratave të lidhur në masën 0.01% në ditë 

për vlerën  27,189,990 lekë, praqitet si më poshtë: 

 

N

r 

  

  

Emertimi 

  

  

Debitoret per qirane e tokes bujqesore të pandara  

të nxjera dhe llogaritura gjate periudhes se auditimit 

Sip/Ha 

Nr 

kontratave 

te lidhura  

Vlera e 

qerase  se 
papaguar  në 

lekë  

Kamate 

Vonese 
( në lekë) 

 

Detyrimi  Total 

( qera e papaguar  
dhe kamat vonesa me  

daten 31.12.2016) 

a b c 1 2 3 4  (1+3) 

1 Bashkia Cërrik 18 7 42,910 544,002 586,912 

2 Njesia Administrative  Klos 16 41 162382 325097 487479 

3 Njesia Adminitrative Mollas 662 433 4,460,599 23,966,621 28,427,220 

4 Njesia Administrative Shalës 96 121 352,570 2,354,270 2,706,840 

  SHUMA 792 602 5,018,461 27,189,990 32,208,451 

  

      Burim i të dhënave:Bashkia Cërrik dhe 3  Njësitë administrative, Klos, Mollas dhe Shalës 

 

Auditim për zbatimin e procedurave për dhënien me qera të tokave bujqësore të 

pandara  në ish-Komunën  Shalës. 

 

Bazuar në kerkesën verbale te grupit auditimit të KLSH, për  sistemimin, kontrollin dhe  

paraqitjen e dosjeve me kontratat  dhënies me qera të tokave bujqësore të pandara, kryetari i 

Bashkisë z. A. T. ka nxjerrë  urdherit nr.41, date 13.02.2017 te kryetarit te Bashkise Cerrik 

“Per ngritjen e grupeve te punes per plotesimin e te dhenave per pronat me qira e te tjera”. 

Në këtë grup për nxjerrjen e te dhënave në ish-komunën Shalës  punuan z.A. Sh., 

administrator i Njësisë Administrative Shalës, znj. E.  A. Specialiste  e Taksave, Njësia 

Administrative  Shalës, z. Sh. L., topograf i NJ.Administrative Shalës, S. Ll., specialiste e 

pronave me qera filluar punë më daëtn 15.02.2016, A. H., përgjegjëse e Zyrës Menaxhimt 

Mbrojtjes Tokave  filluar më datën 25.10.2016 dhe znj. A. Ll. specialiste  (agronome e lartë)   

në zyrën e menaxhimit dhe mbrojtjes tokave , filluar punë më datën 21.05.2016. 

Nga verifikimi i bërë nga ky grup dhe nën mbikqyrjen e grupit të auditimit të KLSH  rezulton 

se per periudhen 2009-2013, nga  z.V. M., ish-Kryetar i komunës Shalës   Cërrik, jane lidhur 

në  total 121  kontrata qiraje te tokave bujqesore  të pandara me sipërfaqe totale 96.3 ha, me 

çmimin prej 6500 lek/ha/vit ose 65/lekë/m2/vit, per nje periudhe kohe afat gjate nga 30-99 

vjet. Keto toka jane dhene per tu mbjellje kryesisht me ullinj, vresht, pemtari dhe pak 

foragjere e bime arash. 

Siperfaqa totale e tokes se dhene me qera eshte 96.3 ha. 

Nga e cila: 

-Ne territorin e ish N.B  ne fshatrat Xibrrake, Xherije dhe Kodras siperfaqia  e dhene eshte 

65.96 ha  

-Ne territorin e ish Koop. Bujqesore ne fshatrat Shales, Kurtalli dhe Liçaj siperfaqia e dhene 

eshte 30.34 ha. 

Lloji   

1.Are………………   sip.37.215 ha,  

2.Kullote……… ………..35.87 ha,  
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3.Pyll …………………….11.2 ha,  

4.Pemtari + ullishte (shtet) 1.7 ha 

5.Sheshe+ troje ……………2.2 ha 

6.Djerre, shkemb ……….5.575 ha  

7.Territor Repart ushtarak 2.47ha. (te dhenat jane hedhur ne tabelat bashkengjitur ). 

 Ne total jane lidhur 121 Kontrata,  repsktivisht per vitin 2009 -9- kontrata, per vitin 2010 -

14-kontrata, per vitin 2011-16- kontrata, ne vitin 2013 janedhene- 59 – kontrata. 

Nga kontrolli i regjistrave rezultoi se te gjitha parcelat e dhena me qera figorojne ne 

Rregjistrat Fillestar te ardhurur  nga ZVRPP sipas pronave shteterore. 

Nga verefikimi ne Formularin per Transferimin e pronave te Paluajteshme Shteterore VKM 

nr.556, date 07.05. 2008, “Për miratimin e listës përfundimtare të pronave pyje dhe kullota 

që do të transferohen në pronësi të Njësisë së qeverisjes vendore, Komuna Shalës të Qarkut 

Elbasan”  rezultoi se jane vetem tokat e dhena ne pasurine Nr.1/1 deri numer 1/15 ( fshati 

Xherije). 

Nga verifikimi ne Formularin per Inventarizimin e pronave te Paluajteshme Shteterore VKM 

nr.1527, date 19.11. 2008, “ Për miratimin e listës së inventarit të pronave, të paluajtshme 

shtetërore, në komunën Shalës të Qarkut Elbasanit”  rezultoi se ne kete inventar nuk eshte e 

plotësuar kolona Nr. Pasurie dhe për këtë arsye nuk mund te identifikohet nese ato jane ose 

jo ne kete formular. 

Nga kontrolli dosjeve te personave te cilet kane marre toke me qera ndodhet vetem 

“FORMULARI TIP I KERKESES PER QERAMARRJE  TE TOKES BUJQESORE”  dhe 

vetëm pjesa e parë e  “KONTRATES TIP PER DHENIEN ME QERA TE TOKES 

BUJQESORE TE PANDARE PASURI SHTETERORE” te cilat jane pasqyruar ne menyre 

te detajuar ne kartelen e inventarit qe ka secila dosje (proces i cili eshet ne vazhdim dhe do 

perfundojë  se shpejti) 

Nga kontrolli i dosjeve te personave përfitues rezultoi se: 

-Dosja me nr. 104 e shtetasit D. A. rezulton me dy Kontrata Tip dhe Formular Tip, Aplikuar 

ne te njejten date (01.06.2013)  per te njejten ngaster me nr. pasurie 236/3 me sipërfaqe te 

ndryshme  njera 0.3 ha dhe tjetra 0.8 ha, Pagesat per keto kontrata jane per vitet 2013, 2015, 

dhe 2016 per siperfaqen 0.3 ha,dhe Per vitin 2014 pagesa eshte per siperfaqen 0.8 ha. 

-Dosja me nr. 119 e shtetasit I. S. rezulton me dy Kontrata Tip dhe Formular Tip, 

Aplikuar ne tenjejten date (01.02.2010)  per te njejten ngaster me nr. Pasurie 56/29 me 

sipërfaqe te ndryshme njera1 ha dhe tjetra 0.8 ha. Pagesat per keto kontrata jane bere per 

vitet 2010- 2014 per siperfaqen 0.8 ha dhe per vitet 2015dhe 2016 per siperfaqen 1 ha. 

Dosja me nr. 95 e shtetasit N. Z. Kontrate e dates 15.01.2013,  me siperfaqe 1.88ha (e cila 

eshte e njejte me kontraten nr. 117) pagesat per kete kontrata jane bere per te gjitha vitet per 

siperfaqen 0.16 ha ne vit (nuk ka kontrate per kete siperfaqe). 

-Dosja me nr 123 e shtetasit C. L. kontrate e dates 0.5.06.me siperfaqen 2 ha.Pagesa ne total 

eshte bere me nje mandate me date   … ne masen 30.000 leke per te gjithe periudhen e kësaj 

kontrate. Nga kontrolli ne muajin  Mars 2016, pas kerkeses per informacion me nr. 559 date 

25.03.2016 nga vetë Bashkai Cërrik Shoqeruar me dokumentacionin (A.M.T.P.) te shtetasit 

Sulejman Ishja u konstatua se per siperfaqen 6750 m2 rezultoi mbivendosje per te cilen u 

bene veprimet nga ana e Bashkise Cerrik (shtetasi S. I. u pais me Çertefikate Pronesie  per 

siperfaqen 6750 m2 dhe shtetasi C. L. u njoftua zyrtarisht per kete qellim). 
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-Kontrata me nr. 115 e dates 01.07.2013, me siperfaqe 2 ha ne emer te shtetasi H. L., e 

noterizuar me date 25.09.2013, rezulton e noterizuare dhe ne emer te shtetasit Sh. A. (e njëjta 

kontrate) me date 30.06.2014, nga Notere A. L. L. ne te dy rastet. 

Rezulton se jane te noterizuara gjithsej 5 (pesë) kontrata me sipërfaqe prej 11.6 ha  nga ana 

e noteres znj. A. L.L.  regjistruar pranë Dhomës së Noterisë Durrës, me  adresë; studio ligjore 

në lagjen “Aqif Pasha” Elbasan dhe konkretisht si me poshtë: 

1. Shtetasi M. K., Kontrata  nr. Rep  1776 Nr Kol 941  me nr. 80 kontrata e  dates 20.01.2013, 

noterizuar dt 27.03.2013, sip 5 ha me afat 60 vjet. ( Kontrata nuk është TIP) 

2. Shtetasi Xh. Q., Kontrata  nr .Rep 857 Nr.Kol 37223 me nr. 74 e dates 02.07.2013, 

noterizuar date 30.12.2013. sip 0,6 ha me afat 90 vjet.  

3.Shtetasi B. A., Kontrata nr. Rep  5858 Nr Kol 2973  Kontrata me nr. 111 e dates 01.07.2013, 

noterizuar date 25.09.2013. sip 2 ha me afat 9 vjet.  

4. Shtetasi Ç. H. Kontrata  nr.Rep  750 Nr.Kol 485 me me nr. 112 e dates 21.09.2013, date 

noterizuar  datë 13.02.2015. sip 2 ha me afat 90 vjet.  

5. Shtetasi H. L. Kontrata me nr. Rep  5860 Nr KOL  2974 me numër  115 e dates 01.07.2013, 

noterizuar date 25.09.2013, rezulton se  njekohesisht është e noterizuar ne emer te shtetasit 

Sh. A. me date 30.06.2014. sip 2 ha me afat 90 vjet.  

Rezulton qe nje person zoteron 2 kontrata qeraje si Z.B. T. me siperfaqe 1 ha dhe nr. 

kadastral 170/17,172/173 dhe kontrata  tjeter me siperfaqe 0.2 ha dhe nr kadastral 401,  

Z.T. L.  me sip 0.4 me nr kad 14/9 dhe tjetra me sip 0.3ha nr kad 14/6 dhe Z. I. S. me sip 

0.8ha me nr kad 56/24 dhe tjetra me sip 1 ha me nr kad 14/9 dhe tjetra me sip 0.3ha nr 

kad 14/6 dhe Z. I. S. me sip 0.8ha me nr kad 56/29 dhe tjetra me sip 1 ha me nr kad 56/29. 

Nga auditimi u konstatua se nga ana e noteres znj. A. L.L. 5 (pesë) kontratat e 

mësipërme me sipërfaqe prej 11.6 ha jane noterizuar në shkelje të dispozitave 

ligjore dhe  nënligjore të mëposhtme: 

1.  Pesë pasuritë (kontratat) janë noterizuar pa ju transferuar prona me VKM, ish- 

komunës Shalës Qarku Elbasan, pra pa përfunduar procesi i kalimit të pronave në pronësi 

të komunës,  siç përcaktohet në VKM  nr. 500, datë 14.8.2001 i ndryshuar me VKM  

nr.1277, datë 23.12.2009, për “Inventarizimin e pronave të paluajtshme shtetërore dhe 

transferimin e pronave në njësitë e qeverisjes vendore”.  

 

 2. Pasuritë për dhënien me qira të tokave bujqësore të pandara në 5 raste  janë 

noterizuar pa i patur në pronësi ish-komuna Shalës, duke vepruar në kundërshtim me 

ligjin nr. 8744, datë 22.2.2001 ”Për transferimin e pronave të paluajtshme publike të 

shtetit në njësitë e qeverisjes vendore”, neni 18-Dokumentacioni i transferimit, ku 

përcaktohet se: Të gjitha pronat, të cilat u kalohen në pronësi njësive të qeverisjes 

vendore sipas këtij ligji, do të regjistrohen në zyrat e regjistrimit të pasurive të 

paluajtshme, me pronar njësinë përkatëse të  qeverisjes vendore, në përputhje me aktet 

ligjore dhe nënligjore për procedurat e regjistrimit të pasurive të paluajtshme. Po kështu 

do të regjistrohen në kartelën e pasurisë së paluajtshme edhe kushtet dhe kufizimet e 

vendosura sipas këtij ligji. 

Në këto kushte, për shkak se prona objekt i këtyre kontratave nuk është në pronësi të  ish- 

komunës Shalës, objekti i këtyre marrëdhënieve kontraktuale nuk është në përputhje me 

nenin 678, të Kodit Civil, ku përcaktohet se: “Objekti i kontratës duhet të jetë i 
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mundshëm, i ligjshëm, i caktueshëm ose që mund të përcaktohet”. Mos përmbushja e këtij 

detyrimi nga  ish -Komuna Shalës  dhe mungesa e kompetencës ligjore për të vepruar dhe 

konkretisht për të kryer marrëdhënie kontraktuale e bën këtë marrëdhënie me produkt 

kontratë njëherësh absolutisht të pavlefshme. 

 

3. Ka hartuar dhe noterizuar kontrata për dhënie me qira të tokave bujqësore të 

pandara, me një afat shumë të gjatë  prej 60 dhe 90 vjetësh, pa ju përmbajtur kontratës 

TIP, të miratuar me Urdhrin e Ministrit të Bujqësisë dhe ushqimit  z. G. R. nr. 13, datë 

15.01.2013 “Për miratimin e përmbajtjes dhe formës së "Kontratës Tip për dhënien me 

qira të tokave bujqësore, të pandara". Ku nga më kryesoret përmendim; mos vendosjen 

e sanksioneve në masën 1% për çdo ditë vonesë, për mos dorëzimin e tokës qiramarrësit 

dhe për pagesën me vonesë  të  qirasë prej qiramarrësit.  

 

4. Hartimi dhe noterizimi i 5 (pesë)  kontratave është kryer pa ju përmbajtur detyrimit 

ligjor të përcaktuar në ligjin  nr. 7829, datë 01.06.1994 “Për Noterinë”, i ndryshuar, neni 

54, Procedurat për tjetërsimin e pasurisë së paluajtshme, ku përcaktohet: Akti noterial për 

tjetërsimin ose njohjen e pronësisë mbi sendet e paluajtshme, ose të një të  drejte  reale  

mbi to, kryhet  nga  noteri, pasi  të  ketë  verifikuar  pronësinë  e  palës mbi sendin e 

paluajtshëm. Për këtë qëllim pala i paraqet noterit dokumentet e pronësisë dhe noteri, 

me pëlqimin e saj, verifikon gjendjen juridike të pronësisë në regjistrin elektronik të 

pasurive të paluajtshme. 

Noteri duhet të shënojë në  aktin  noterial  për  tjetërsimin  e  pasurisë  së  paluajtshme 

verifikimin e bërë dhe t'i bashkëlidhë rezultatin e verifikimit.  Noteri duhet të shënojë në 

akt verifikimin e bërë.  

Nga auditimi për dhënien me qera të tokave të pandara nga Ish-Komuna Shalës 

(aktualisht Njësi administrative në përbërje të Bashkisë Cërrik) u konstatua se  për  

5 vitet  2009-2013 u janë dhënë me qera,  121 personave tokave bujqësore të pandara  

për një sipërfaqe   prej 96 ha, respektivisht ; 

-9 kontrata për vitin.... 2009. 

-14 kontrata për vitin.. 2010 

-4 kontrata për vitin.... 2011 

-24 kontrata për vitin.. 2012 

-60 kontrata për vitin.. 2013. 

Marrëdhëniet kontraktuale të lidhura për dhënien e tokës bujqësore të pandarë me 121 

persona, për një sipërfaqe prej 96 ha, me afate nga 30 deri në 99 vjet, konstatohet se janë 

në kundërshtim të akteve ligjore dhe nënligjore, si më poshtë: 

 

1. Pasuritë objekt i marrëdhënies kontraktuale rezultojnë se nuk i janë transferuar ish- 

komunës Shalës, Qarku Elbasan, në zbatim të ligjit nr. 8744, datë 22.2.2001 ”Për 

transferimin e pronave të paluajtshme publike të shtetit në njësitë e qeverisjes vendore”, 

nenit 18, ku përcaktohet se: Të gjitha pronat, të cilat u kalohen në pronësi njësive të 

qeverisjes vendore sipas këtij ligji, do të regjistrohen në zyrat e regjistrimit të pasurive 

të paluajtshme, me pronar njësinë përkatëse të qeverisjes vendore, në përputhje me aktet 

ligjore dhe nënligjore për procedurat e regjistrimit të pasurive të paluajtshme. Po kështu 
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do të regjistrohen në kartelën e pasurisë së paluajtshme edhe kushtet dhe kufizimet e 

vendosura sipas këtij ligji. 

 

2. Pasuritë objekt i marrëdhënies kontraktuale rezultojnë se nuk janë inventarizuar dhe 

transferuar ish-komunës Shalës, Qarku Elbasan, me Vendim të Këshillit të Ministrave, 

sipas procedurës të përcaktuar në VKM nr. 500, datë 14.8.2001 “Për inventarizimin e 

pronave të paluajtshme shtetërore dhe transferimin e pronave në njësitë e qeverisjes 

vendore” i ndryshuar. 

Në rrethanat ku pasuritë objekt i marrëdhënies kontraktuale të noterizuar nuk është në 

pronësi të ish- komunës Shalës, objekti i këtyre marrëdhënieve kontraktuale nuk 

përmbush detyrimet ligjore të sanksionuara në nenin 678, të Kodit Civil, ku përcaktohet 

se: “Objekti i kontratës duhet të jetë i mundshëm, i ligjshëm, i caktueshëm ose që mund 

të përcaktohet”. Mungesa e tagrit të pronarit apo përdoruesit të ish-komunës Shalës, në 

cilësinë e “qiradhënësit”, i bën marrëdhëniet kontraktuale absolutisht të pavlefshme dhe 

në papajtueshmëri me dispozitat ligjore dhe nënligjore të sipërcituara. 

3. Konstatohet se marrëdhënies kontraktuale për dhënien me qira të tokave bujqësore të 

pandara, me afat nga 60 deri në 90 vjet, janë në kundërshtim me kontratën TIP, të miratuar 

me Urdhrin e Ministrit të Bujqësisë dhe Ushqimit nr. 13, datë 15.01.2013 “Për miratimin 

e përmbajtjes dhe formës së "Kontratës Tip për dhënien me qira të tokave bujqësore, të 

pandara". Një element i rëndësishëm që nuk është sanksionuar në këto kontrata është 

detyrimi i vendosjes së sanksioneve në masën 1% për çdo ditë vonesë, për mos dorëzimin 

e tokës qiramarrësit dhe për pagesën me vonesë të qirasë prej qiramarrësit. 

 

4. Sipërfaqja e dhënë me qira prej 96 ha për vlerën 6,500 lek/ha, nuk është miratuar në 

ish-Këshillin e Komunës Shalës, në kundërshtim me neni 32, shkronja ë, e ligjit nr. 8652, 

datë 31.7.2000 ”Për organizimin dhe funksionimin e qeverisjes vendore” i ndryshuar, ku 

përcaktohet se: Këshilli i komunës miraton tjetërsimin ose dhënien në përdorim të 

pronave të tretëve. 

 

5. Nga marrëdhënie kontraktuale në 121 raste për një sipërfaqe 96 ha,  rezulton ti jetë 

shkaktuar buxhetit NjQV ish-komuna Shalës, sot Bashkisë Cërrik, të ardhura të munguara  

në vlerën 2,706,840 lekë, si pasojë e mos përmbushjes të detyrimeve kontraktuale nga 

qiramarrësit. 

 

6. Nga ana e ish-kryetarit të komunës Shalës nuk është ngritur Komisioni i Qiradhënies 

së Tokës Bujqësore të Pandarë, i përbërë nga 5 persona, në kundërshtim me Udhëzimin 

e KM nr. 01, datë 18.07.2012 “Për procedurat e dhënies me qira të tokave bujqësore, të 

pandara”, pika 3 ku përcaktohet: Kryetari i Bashkisë ose Komunës ku ndodhet toka 

bujqësore, objekt i pikës 1 të këtij kreu në cilësinë e autoritetit qiradhënës, krijon 

Komisionin e Qiradhënies së Tokës bujqësore të Pandarë ( KQTBP) dhe pikën 4, ku 

përcaktohet përbërja e KQTBP-së:- kryetari i komunës ose bashkisë, kryetar;- një 

përfaqësues të drejtorisë rajonale,të bujqësisë, anëtar; - një përfaqësues të DAMT-së në 

qark, anëtar;- një specialist të ZMMT-së komunë ose bashki, anëtar;- një specialist jurist 

në komunë ose në bashki, anëtar. 
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7. Kontratat për dhënie me qira të tokave bujqësore të pandara të lidhura me 121 persona 

për sipërfaqen prej 96 ha, për një afat nga 30 deri në 99 vjet, me përjashtim të 5 rasteve, 

nuk janë në përmbushje të detyrimeve ligjore të përcaktuara në nenin 826 të ligjit nr. 

7850, datë 29.7.1994”Kodi Civil i RSH” i ndryshuar, ku përcaktohet se: Kontrata e 

qirasë të pasurisë së paluajtshme që shërben për kultivimin bujqësor për një kohë mbi 

nëntë vjet, duhet të bëhet me akt noterial dhe të regjistrohet në regjistrin publik. Dhe neni 

827, ku përcaktohet se: Qiradhënësi me anë inventari i dorëzon qiramarrësit pasurinë e 

paluajtshme, si tokën bujqësore, kullotat, ndërtesat e banimit e ato ndihmëse në shërbim 

të veprimtarisë bujqësore e blegtorale, si dhe sendet e luajtshme në shërbim të kësaj 

veprimtarie.  

 

8.Në asnjë rast për dhënien me qera për  tokat e pandara (pavarësisht se pjesa me e madhe 

sipërfaqes prej 96 Ha janë mbjelle me ullinj), nuk është bërë kontrolli i respektimit të 

kushteve të kontratës, në kundërshtim me Udhëzimin e  KM  nr. 1, datë 18.07.2012 

“Për procedurat e dhënies me qira të tokave bujqësore, të pandara”, pika 5, ku 

përcaktohet se:  kryetari i komunës ose bashkisë , në cilësinë e autoritetit qiradhënës, ka 

për detyrë : 

a) Shqyrtimin e kërkesave ta paarqitura nga subjektet për marjen me qera të tokës, si dhe  

marjen e vendimit nga komisioni ,brenda afateve  të përcaktuara në këtë udhëzim 

b) organizimin  e procedurës së garës, si dhe  garantimin e  barazisë për subjektet 

pjesëmarëse , kur për të njëjtën tokë bujqësore është paraqitur  më shumë se një kërkesë 

për qiramarrje. 

c) shpalljen dhe njoftimin ushtrimin e  vendimit  të  marë për qeradhënien pranë komunës 

ose bashkisë  ku ndodhet toka bujqësore,objekt i qeradhënies. 

ç) lidhjen e kontratës me subjektin e përzgjedhur. 

d) verifikimin e respektimit të kushteve, të përcaktuara në kontratën tip gjatë gjithë 

kohëzgjatjes të saj . 

9. Detyrimi për ndjekjen e kontratave të qirave të tokave të pandara, i ngarkohet Zyrës së 

menaxhimit dhe mbrojtjes së tokës në komunë në zbatim të Kreut IV, pika 2, shkronja c 

e VKM nr. 121, datë 17.02.2011 “Mënyra e ushtrimit të funksioneve nga drejtoritë e 

administrimit dhe mbrojtjes së tokës në qarqe dhe zyrat e menaxhimit dhe mbrojtjes së 

tokës në komuna dhe bashki”  i ndryshuar dhe me  pikën 3 të VKM nr. 532, datë 

31.10.2002 “Për mënyrat e ushtrimit të funksioneve nga seksionet e administrimit dhe të 

mbrojtjes së tokës në Qark dhe zyrat e Menaxhimit dhe të mbrojtjes së tokës në Komunë 

dhe Bashki” i ndryshuar. 

 

Për krijimin e blloqeve me ullinj, siç e trajtuam më sipër nga z. V.  M. ish- kryetar i 

Komunës  Shalës u janë dhënë tokë bujqësore me qira afat gjatë prej 30 -99 vjetësh, 

me një tarifë prej 6,500 lekë/ha/vit. (0.65 lekë për m2 në vit), 121, personave, një 

sipërfaqe  prej 96 ha dhe nga mos pagesa në afat e vlerës së qerasë së tokës  si dhe  nga 

mos llogaritja e kamatëvonesave është krijuar një e ardhur e munguar në buxhetin e 

ish- Komunës Shalës, sot Njësi administrative e Bashkisë Cerrik prej 2,706,840 lekë, 

nga e cila vlera e qerase 352,570 lekë dhe kamat vonesa për mos pagesën në vite për 

vlerën 2,354,270 lekë. 
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Për mënyrën e dheniës së tokave bujqësore të pandara dhe dokumentacionin dhe 

procesverbalet e mbledhjse së Bordit të Tokave të pandara, dhe vendimet e ish-këshillit 

të Komunës Shalës,  ju kërkua sqarime ish-kryetarit të Komunës z. V. M., i cili më datën 

11.02.2017 u paraqit në zyrat e Bashkisë Cërrik, duke pretenduar se kam vendime Bordi 

dhe këshilli të Komunës, po edhe më datën  21.02.2017  u paraqit në Zyrat e Njësisë 

Administrative  dhe pyetjes që ju bë në prezencën e Administratorit të Njësisë 

Administrative Shalës, z.A. Sh., për paraqitjen e vendimeve te bordit apo  Komisionit 

Qeradhënies së  Tokës bujqësore të Pandarë z. V. M. u përgjigj  duke thene se vendimet 

e Bordit kanë qënë,  gjejini dhe u largua.  

Po dhe në takimin që u bë më datën 21.02.2017 në Zyrat e Njësisë Administrative Shalës 

auditimit  me pjesëmarës z.A. Sh., administrator i Njësisë Administrative Shalës, E. A. 

Specialiste  e Taksave  Shalës, S. Ll., specialiste e pronave me qera Bashkia Cërrik , 

filluar punë më datën 15.02.2016, A. H., përgjegjëse e Zyrës Menaxhimt Mbrojtjes 

Tokave Bashkia  Cërrik filluar më datën 25.10.2016  dhe E. Ll. specialiste e  Zyrës 

Menaxhimt Mbrojtjes Tokave, Bashkia Cërrik, shkoi dhe verifikoi në zyrat e ish-

Komunës Shalës, por sipas dokumentacionit të paraqitur (inventarët e dorëzimit të 

dokumentacionit dhe pasqyrën e zhvillimit të mbledhjeve të këshillit Komunës, Shalës), 

nuk rezulton qe te ketë dokumentacion për mbledhjen e (Bordit) apo Komisionit 

Qeradhënies së  Tokës bujqësore të Pandarë  dhe vendime te këshillit Komunës Shalës. 

Për këtë problem ju kërkuan edhe sqarime ish- specialistit të bujqësisë  në ish-Komunën 

Shalës z. D. A., aktualisht në aktivitet të lirë privat, i cili pretendon se  unë nuk kam 

nënshkruar në asnjë kontratë, ku në deklaratën  e datës 21.02.2017 pretendon se kontratat  

kanë qënë të shoqëruar me vendim të Bordit dhe me autorizimin (personin e Drejtorisë 

Bujqësisë dhe  ZMMT vendimet e bordit kanë qënë këto i ka nënshkruar ish-kryetari i 

Komunës z. V. M., por ai  pretendon se dhënia e tokës me qera është  bërë nëpërmjet 

Bordit, gjë e cila nuk vërtetohet.  

 Edhe pretendimi i z. D. A.  ish- specialisti të bujqësisë në ish-Komunën se  z. Sh. L.  me 

detyrë topograf i  ish-Komunës  Shalës dhe aktualisht edhe në Njsinë administrative 

Shalës, i cili ka qënë antar i Bordit, ky i fundit në deklaratën e tij datë 21.02.2107 deklaron 

se  nuk kam marë pjesë në asnjë mbledhje të Bordit për dhënien me qera të tokave të 

pandara në ish-Komunën Shalës. 

Po kështu sipas deklaratës  të z. O. M., punonjës i zyrës arkivit të Njësisë  Administrative 

Shalës, deklaron se nga kontrolli i bërë në zyrën e arkivit  të  Njësisë  Administrative 

Shalës  nuk rezulton të ketë dokumente në lidhje me funksionimin e bordit për dhënien e 

tokave me qera po kështu edhe vendime te ish-këshillit komunës Shalës. 

 Edhe nga verifikimi  i  kopjeve të inventarëve në zyrën e arkivit të ish-Komunës Shalës  

dhe Bashkinë Cërrik, deri më datën 21.02.2017 nuk rezulton që të janë dorëzuar 

dokumente të aktivitetit të vendimeve të ish  Bordit apo  Komisionit Qeradhënies së  

Tokës bujqësore të Pandarë apo vendimeve të ish-Këshillit Komunës Shalës, në lidhje 

me dhënien me qera të tokave bujqësore  të pandara. 

Me kërkesën e grupit të auditimit të KLSH, Bashkia Cërrik me shkresën nr. 660, datë 

15.02.2017 i ka  kërkuar  z. V. M., ish-kryetar i Komunës Shalës që të vërë në dispozicion  

vendimet e Bordit të dhënies me qera të tokave të pandara dhe vendimet e këshillit 

Komunës, por ende nuk është kthyer përgjigje, duke mos ju përgjigjur edhe telefonatës 
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që u bë  më datën 11.02.2017, nga administratori i  Njësisë Administrative  Shalës z. A. 

Sh. 

Për ndjekjen e monitorimin e kontratave të qerave, nga ana e Komunës Shalës  nuk është 

caktuar personi përgjegjës, por këto i janë lënë (por pa urdhër me shkrim), që ti ndjekë 

zyra e taksave, e cila ka evidentuar në disa regjistra pagesën e tyre, por pa kryer ndonjë 

rakordim me personat. Dhe për më keq, kur ka pranuar arkëtimin e vlerës qerasë vjetore, 

në asnjë rast nuk ka llogaritur kamat vonesat, apo ka paguar vlerën e qerasë. Fjala vjen 

ka pranuar arkëtimin për detyrimin e vitit 2011, ndërkohë nuk i ka kërkuar vlerën e 

papaguar për 1 vit më parë për vitin 2010 e me radhë edhe për vitet 2011 dhe 2012.  

 (Është e papranueshme që kontratat afatgjata prej 99 vjetësh administrohen në këtë 

mënyrë). 

Detyrimi për ndjekjen e kontratave të qerave të tokave të pandara, i ngarkohet Zyrës së 

menaxhimit dhe mbrojtjes së tokës,shkurt (ZMMT) në komunë, bazuar në VKM nr. 121, 

datë 17.02.2011”Mënyra e ushtrimit të funksioneve nga drejtoritë e administrimit dhe 

mbrojtjes së tokës në qarqe dhe zyrat e menaxhimit dhe mbrojtjes së tokës në komuna 

dhe bashki” Kreu IV-Detyrat, përgjegjësitë dhe mënyra e funksionimit të zyrave të 

menaxhimit dhe mbrojtjes së tokës, shkurt (ZMMT) në Komuna dhe Bashki, pika 2, 

shkronja c), ku parashikohet se: Zyra e menaxhimit dhe mbrojtjes së tokës, ndjek 

zbatimin e procedurave për qiradhënien e tokave bujqësore  të pandara,(me origjinë nga 

ish kooperativat bujqësore), në pronësi shtetërore apo që janë transferuar në përdorim 

të komunës. 

Po kështu  edhe në VKM nr. 532, datë 31.10.2002,”Për mënyrat e ushtrimit të 

funksioneve nga seksionet e administrimit dhe të mbrojtjes së tokës në Qark dhe zyrat e 

Menaxhimit dhe të mbrojtjes së tokës në Komunë dhe Bashki. Paragrafi i II-të-Funksionet 

dhe detyrat e zyrës së Menaxhimit dhe mbrojtjes së tokës, pika 3 përcaktohet se: Zyra e 

menaxhimit dhe mbrojtjes së tokës në komunë dhe/ose bashki ndjek procedurat për 

dhënien me qira të tokës bujqësore, pyjeve, kullotave, livadheve, tokave pyjore e brigjeve 

të lumenjve, që me ligj i kalojnë në përdorim komunës dhe/ose bashkisë,bazuar në 

dispozitat e legjislacionit në fuqi. 

 

Për mos ndjekjen e procedurave të  dhënies me qera të tokave të pandara në ish-

Komunën Shalës mbjnë përgjegjësi ish-shefi i zyrës së menaxhimit tokave, z.D. A. dhe 

z. Sh. L., në cilësinë e topografit në  ish- komunës Shalës  dhe  më vonë  specialist 

kadastre  në njësinë  Njesi Administrative Shalës, pasi me veprimet apo mos 

veprimet e tyre: 

a-Kanë lejuar që dhënia me qera  për tokat e pandara për sipërfaqen prej 96 ha 121 

personave në ish-Komunën Mollas, të jepen pa u kaluar në pronësi të ish-komunës,pa 

vendim këshilli dhe  pa u ngritur  Komisioni i Qiradhënies së Tokës Bujqësore të Pandarë, 

në kundërshtim të  plotë me Udhëzimin e  KM  nr. 1, datë 18.07.2012 “Për procedurat e 

dhënies me qira të tokave bujqësore, të pandara”. 

b-Kanë shkelur VKM nr. 121, datë 17.02.2011”Mënyra e ushtrimit të funksioneve nga 

drejtoritë e administrimit dhe mbrojtjes së tokës në qarqe dhe zyrat e menaxhimit dhe 

mbrojtjes së tokës në komuna dhe bashki” Kreu IV-Detyrat, përgjegjësitë dhe mënyra e 

funksionimit të zyrave të menaxhimit dhe mbrojtjes së tokës, shkurt (ZMMT) në Komuna 

dhe Bashki, pika 2, shkronja c. 
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c-Nuk kanë ushtruar kontroll për dhënien me qera  të sipërfaqes prej 96 ha 121 personave 

për tokat e pandara (pavarësisht se pjesa me e madhe sipërfaqes janë mbjelle me ullinj), 

për mos  ushtrim kontrolli në lidhje me  respektimin e kushteve të kontratës, në 

kundërshtim me pikën 5 të  Udhëzimit  KM  nr. 1, datë 18.07.2012 “Për procedurat e 

dhënies me qira të tokave bujqësore, të pandara”. 

Mos paraqitja e vendimeve të Bordit dhe vendimeve të këshillit të Komunës, për 

dokumentacionin e dhënien me qera të 96 ha tokave  bujqësore të pandara, të ish-

Komunës Shalës, ngarkon me përgjegjësi ligjore ish-Kryetarin e komunës Shalës z. V. 

M. (i cili ka drejtuar në 2 mandate 2011-2015),  dhe  z. D. A. ish-specialisti i bujqësisë 

në ish-Komunën Shalës për periudhën 2009-2015, i ngarkuar nga VKM nr. 121, datë 

17.02.2011”Mënyra e ushtrimit të funksioneve nga drejtoritë e administrimit dhe 

mbrojtjes së tokës në qarqe dhe zyrat e menaxhimit dhe mbrojtjes së tokës në komuna 

dhe bashki” Kreu IV-Detyrat, përgjegjësitë dhe mënyra e funksionimit të zyrave të 

menaxhimit dhe mbrojtjes së tokës, shkurt (ZMMT). 

 

 

11. Auditim mbi organizimin dhe funksionimin e Inspektoriatin e Mbrojtjes dhe 

Kontrollit të Territorit(ish-INUV) 

Nga auditimi u konstatua se mbi zbatimin e proçedurave ligjore për krijimin, organizimin 

dhe funksionimin e Inspektoratit të Mbrojtjes dhe Kontrollit të Territorit (ish-INUV) për 

periudhën e sipërcitur, bazuar në auditimin e dokumentacionit të vënë në dispozicion, 

rezultoi si më poshtë: 

-Mbi krijimin e organizimin e Inspektoratit Mbrojtjes dhe Kontrollit të Territorit 

Vendor. 

Për periudhën objekt auditimi konstatohet se ështhtë ekziston dhe ushtron veprimtarinë e 

saj IMT-ja, e cila ka 3 punonjës në strukturë, konkretisht: 

- z.A. T., me detyrë KryerInspektor, me arsim të lartë jurist, në detyrë. 

- z.E. P., me detyrë Inspektor, me arsim të lartë jurist, në detyrë. 

-z.A. D., me detyrë Inspektor, me arsim të lartë Gjeologji-Inxhinierike. 

Emërimet e punonjësve në strukturën e IMKT (ish-INUV) janë në kundërshtim me 

kriteret e përcaktuara në ligjin nr. 9780 datë 16.07.2007 “Për Inspektimin e Ndërtimit” 

neni 11, ku përcaktohet se: “Inspektorët e inspektoratit ndërtimor e urbanistik në nivel 

bashkie/komune/qarku mund të kenë arsimin e mesëm profesional në fushën e 

ndërtimit.”, pasi  Inspektorët nuk kanë arsimin e kërkuar.  

-Mbi funksionimin e IMKT-së në zbatim të ligjshmërisë dhe standarteve teknike në 

fushën e ndërtimit. 

Në lidhje me funksionimin e Inspektoriatit Ndërtimor në zbatim të ligjshmërisë dhe 

standarteve teknike në fushën e ndërtimit, u konstatua:   

Për periudhën objekt auditimi u konstatua zbatimi pjesërisht i kompetencave të 

përcaktuara në ligjin nr. 9780, datë 16.7.2007 “Për inspektimin e ndërtimit”, i ndryshuar 

dhe në VKM nr.862, datë 05.12.2007 “Për unifikimin e procedurave të kontrollit të 
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territorit nga INUK dhe INUV” i ndryshuar, pasi nuk ishin përgatitur program pune 

vjetore, por vetëm programet mujore dhe javore.   

Rezulton se për periudhën objekt auditimi janë evidentuar 24 raste nga IMKT (ish-INUV) 

për ndërtime në papajtueshmëri me legjislacionin në fuqi, raste për të cilat nuk janë 

respektuar dhe përmbushur nga IMKT detyrimet e përcaktuara në aktet ligjore dhe 

nënligjore të sipërpërmendura. 

 

1. Proces-Verbale Kontrolli dhe Konstatimi -  24 raste 

2. Vendim për pezullim punimesh -     0 raste 

3. Vendime për Prishje Objektesh -  24 raste 

4. Vendim për Dënim me Gjobë –    0 raste  

5. Kallëzim Penal  -     0 raste 

 

       Tabela e Vendimeve të mbajtura nga IMKT (ish-INUV) 

Nr SUBJEKTI KOSTATIMI 

Nr. datë  

PEZULLI

M 

 

GJOBE 

 

PRISHJE 

 

EKZEKU

TIM 

 

1. M. K.  000116, 20.11.12 
  

000021, 22.11.12  20, 4.12.12 

2. Sh. M. 000115, 20.11.12 
  

000020, 22.11.12 19, 4.12.12 

3. S. B.  000114, 20.11.12 
  

000019, 22.11.12 18, 4.12.12 

4. A. I.  000113, 20.11.12 
  

000018, 22.11.12 17, 4.12.12 

5. F. Sh.  000112, 20.11.12   000017, 22.11.12 16, 4.12.12 

6. N. Q.  000097, 18.11.12   000002, 26.11.12 1, 04.12.12 

7. A. M.  000111, 20.11.12   000016, 22.11.12 15,4.12.12 

8. B. S.  000110, 20.11.12   000015, 22.11.12 14, 4.12.12 

9. Q. L.  000109, 20.11.12   000014, 22.11.12 13, 4.12.12 

10. M. M. 000108, 20.11.12   000013, 22.11.12 12, 4.12.12 

11. B. X.  000107, 20.11.12   000012, 22.11.12 11,4.12.12 

12. H. D. 000106, 20.11.12   000011, 22.11.12 10, 4.12.12 

13. K. B.  000105, 20.11.12   000010, 22.11.12 9, 04.12.12 

14. I. R.  000104, 20.11.12   000009, 22.11.12 8, 04.12.12 

15. N. O.  000103, 20.11.12   000008, 22.11.12 7, 04.12.12 

16. S. Sh.  000102, 20.12.12   000007, 22.11.12 6, 04.12.12 

17. A. D.  000101, 20.11.12   000006, 22.11.12 5, 04.12.12 

18. N. O.  000100, 20.11.12   000005, 22.12.12 4, 04.12.12 

19. Sh. O. 000099, 20.11.12   000004, 22.11.12 03,4.12.12 

20. A. S.  000098, 20.11.12   000003, 22.11.12 1, 04.12.12 

21. L. S.  000034, 05.01.12   000089, 11.01.12 14,09.1.12 

22. Sh. B.  000096, 27.08.12   000090, 05.09.12 10.09.12 

23. P. B.  000095, 25.08.12   000001, 03.09.12 11.09.12 

24. K. B. 000118, 02.12.13   000022, 11.12.13 18.12.13 

 

Objektet janë prishur në kuadër të zbatimit të projektit për ndërtimin e trotuarit në veri të 

rrugës nacional Cërrik-Belsh dhe janë miratuar me vendim KRRT Nr.03 datë 19.09.2008. 

Objektet ka qënë kryesisht “kioska dhe rrethuime”, të ndërtuara para vitit 2000 dhe janë 

prishur vullnetarisht nga vetë subjektet. 

Inspektoriati i Mbrojtjes së Teritorit pranë Bashkisë Cërrik, ka kryer funksionin e tij në 

zbatim edhe të planeve të punës (mujore dhe ditore) të hartuara nga Kryeinspektori dhe 

të miratuara nga Kryetari i Bashkisë. Konstatohet se mbi zbatimin e planeve të punë nuk 
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ka gjurmë shkresore mbi zbatimin e tyre, duke lënë hapësirë për përmbushjen e plotë të 

detyrës funksionale të IMT-së dhe konstatimeve të veprimeve në paperputshmëri me 

ligjin nr. 9780, 16.7.2007 “Për inspektimin e ndërtimit” i ndryshuar. 

Për sa më sipër, për mos përmbushje të detyrimeve ligjore dhe mos zbatimin e plotë të 

kërkesave të ligjit nr. 9780, datë 16.7.2007 “Për inspektimin e ndërtimit” i ndryshuar, 

VKM-së nr. 862, datë 05.12.2007 “Për unifikimin e procedurave të kontrollit të territorit 

nga INUK dhe INUV” i ndryshuar, z. A. T.me detyrë K/Inspektor i IMT-së. 

12. Auditimi mbi organizimin dhe funksionimin e Policisë së Bashkisë. 

 

Nga auditimi i dosjeve dhe praktikave dokumentare për emërimet, vlerësimet me 

zgjedhje për efektivitetin e veprimtarisë kontrolluese të Policisë së Bashkiake, në 

zbatimin e urdhrave ekzekutive të nxjerra nga Kryetari i Bashkisë, në marrjen e masave 

për ruajtjen e pasurisë, zbatimet e urdhrave për arkëtimin e detyrimeve për subjektet e 

parregullta, që nuk paguajnë detyrimet financiare dhe fiskale, në parandalimin e ndotjes 

së mjedisit dhe detyra të tjera të përcaktuara me ligj, u konstatua si më poshtë:  

- Organizimi dhe funksionimi i policisë bashkiake 

Në zbatim të ligjit nr. 8224, datë 15.05.1997 “Për organizimin dhe funksionimin e 

policisë të bashkisë dhe të komunës”, ndryshuar me ligjin nr. 8335, datë 23.04.1998, në 

Bashkinë Cërrik, është organizuar dhe funksionon Policia e Bashkisë, struktura e Policisë 

Bashkiake është organizuar edhe në zbatim të Vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 313, 

datë 01.07.2002 “Për caktimin e strukturës të numrit të punonjësve dhe shpenzimeve 

buxhetore të Policisë Bashkiake dhe të Komunës”, ligjin nr. 9131, datë 08.09.2003 “Për 

rregullat e etikës, në administratën e publike” dhe ligjin nr. 9749, datë 04.06.2007 “Për 

policinë e shtetit”, i ndryshuar. 

Policia Bashkiake funksionon dhe mbi bazën e Rregullores të Bashkisë Cërrik, të vitit 

2012, miratuar me VKB nr. 51, datë 19.4.2012, ku janë përcaktuar misioni, detyrat dhe 

të drejtat e të gjithë punonjësve dhe konkretisht në nenin 53, 54 e 55 “Policia Bashkiake”, 

faqet 34-35. Ky vendim është nxjerrë në mbështetje të “Rregullores së brendshme “TIP” 

e Policisë së Bashkisë dhe Komunës”, të miratuar me urdhrin e përbashkët të dy 

ministrive, si ish Ministria e Pushtetit Vendor dhe e Decentralizimit dhe  ish Ministria e 

Rendit Publik. 

Bazuar në VKM-në e sipërcituar dhe VKB respektive për vitin 2014 dhe për vitin 2015, të 

cilat rezultojnë të jenë konfirmuar mbi bazueshmërinë ligjore nga Prefekti i Qarkut 

Elbasan, është krijuar dhe funksionon Policia Bashkiake e përbërë nga 5 (pesë) punonjës, 

si më poshtë: 
 

 

 

Nr. 

 Emri  

Mbiemri 

 Funksioni 

Sipas  

Strukturës 

Niveli i arsimimit,  

dhe  Emri i institucionit 

  Data 

 Fillimit 

në Polici 

Pozicioni 

ku punon  

aktualisht 

1 S. K. K/Inspektor Shkolla e Lartë Ushtarake “Skënderbej” 01.12.2003 K/Inspektor 

2 A. M. Polic Arsim i mesëm 23.11.2015 Polic 

3 E. E. Polic Akademia e Rendit 14.04.2016 Polic 

4 T. Sh. Polic  Arsimi i mesëm+kualifikime 07.09.2016 Polic  

5 I. M. Polic   Arsimi i mesëm+kualifikime 02.12.2016 Polic  
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Emërimi i punonjësve të policisë, nuk është bërë në referim të plotë të dispozitave ligjore 

të përcaktuara me nenin 5 të ligjit nr. 8224, datë 15.5.1997, pasi nuk është krijuar 

komisioni i posaçëm, i përbërë nga punonjësi i Bashkisë, i deleguari i prefektit, si dhe një 

përfaqësues i komisariatit të policisë (i plotfuqishmi i zonës), si dhe pikës 2 të nenit 11 të 

urdhrit të përbashkët të MPVD nr. 1530 datë 07.4.2003” dhe MRP, nr. 823 datë 11.4.2003 

“Për miratimin e rregullores “TIP” të policisë bashkiake dhe të Komunës”, pasi 

përzgjedhja e kandidatëve duhej bërë me komision dhe procedurë testimi. Emërimi i tyre 

në disa raste është bërë pa kryer formimin në Akademinë e Rendit Publik, përveç 

Kryeinspektorit i cili rezulton të këtë mbaruar Akademinë Ushtarake dhe një punonjësi 

policie me formimin në Akademinë e Rendit. 

Marrëdhëniet e punës janë të rregulluar sipas ligjit nr. 7961, datë 12.07.1995 “Kodit të 

Punës”, i ndryshuar, duke lidhur kontratë individuale pune mes punëdhënësit Bashkia 

Cërrik dhe punëmarrësit, si dhe sipas ligji nr. 8224, datë 15.5.1997“Për Organizimin dhe 

Funksionimin e Policisë të  Bashkisë dhe të Komunës” i ndryshuar, neni 11, pika 7 i cili 

përcakton se periudha e kontratës duhet të jetë jo më pak se 3 vjeçare. 

Nga auditimi i praktikave dokumentare, rezultoi se nuk është kryer kualifikim i 

punonjësve të policisë, kërkesë e ligjit nr. 8224, datë 15.5.1997 “Për Organizimin dhe 

Funksionimin e Policisë të Bashkisë dhe të Komunës”, me ndryshime, dhe konkretisht 

neni 7, ku cilësohet se: “Punonjësit e policisë së bashkisë dhe të komunës i nënshtrohen 

kualifikimit dhe trajnimit” si dhe “Rregullorja e brendshme “TIP” e Policisë së Bashkisë 

dhe Komunës”, të miratuar me urdhrin e përbashkët të dy ministrive, si ish Ministria e 

Pushtetit Vendor dhe e Decentralizimit dhe ish Ministria e Rendit Publik, Kreu III 

“Marrëdhëniet e Punës dhe Funksionet Organike, neni 11 “Përzgjedhja e kandidatëve, 

formimi dhe kualifikimi”, pika 8. 

-Veprimtaria e Policisë së Bashkisë nga  01.01.2012-31.12.2016 

Nga auditimi rezultoi se në përgjithësi për periudhën objekt veprimtarie auditimi, 

aktiviteti i kësaj strukture është bazuar  në detyrat e përcaktuara sipas ligjit nr. 8224, datë 

15.5.1997, neni 8. 

Policia Bashkiake ka vepruar me plane pune të planifikuara në zbatim të ligjit dhe 

koordinimit me të gjitha zyrat e tjera, të cilat veprojnë brenda strukturave të NJQV, proces 

i cili rezulton të jetë dokumentuar, sipas programeve të punës mujore e 3/mujore të 

miratuara nga kryetari i bashkisë. 

Nga punonjësit e policisë për shkeljet e vërejtura janë aplikuar gjoba ndaj subjekteve që 

nuk kanë paguar detyrimet ndaj zyrës së tatim/taksave, ambulantëve të ndryshëm që 

shesin në rrugë, ndërtimet pa leje, zënie të hapësirave publike, prishje të qetësisë publike, 

ndotje e mjedisit, si dhe janë orientuar subjektet shkelëse në mos përsëritjen e veprimeve 

si dhe ndjekjen dhe zbatimin e procedurave dhe detyrimeve ligjore, në të ardhmen. 

Për vitin 2012 është konstatuar se nga policia bashkiake janë vendosur 51 gjoba për 

shkelje të ndryshme në vlerë të përgjithshme prej 25,500 lekë, nga të cilat janë arkëtuar 

25,500 lekë ose 100 përqind e vlerë, për vitin 2013 janë vendosur 10 gjoba me vlerë të 

përgjithshme prej 5,000 të cilat janë arkëtuar 100 përqind e vlerës, ose 5,000 lekë, për 

vitin 2014 janë vendosur 11 gjoba me vlerë të përgjithshme prej 5,500 të cilat janë 

arkëtuar 100 përqind e vlerës, ose 5,500 lekë, për vitin 2015 janë vendosur 3 gjoba me 

vlerë të përgjithshme prej 1,500 të cilat janë arkëtuar 100 përqind e vlerës, ose 1,500 lekë, 
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kurse për vitin 2016 nga policia bashkiake nuk janë vendosur gjoba. Në total vlera e 

gjobave të vendosura është 37,500 lekë. 

Vendosja e gjobave rezulton të jetë mbështetur në VKB-të respektive “Për miratimin e 

paketës fiskale”, sipas të cilit është bërë kategorizimi i tyre në 6 lloje gjobash, të cilat 

variojnë nga gjoba minimale prej 500 lekë. 

Nga kjo strukturë është dokumentuar të bashkëpunimit të veprimeve me strukturat e tjera, 

të bashkisë, pasi: 

1. Nga Policia Bashkiake në bashkëpunim me Zyrën e Tatim/Taksave, ka mbështetur dhe 

realizuar detyra, duke ushtruar kontrolle mbi territorin nën administrim të saj, por pa u 

dokumentuar me procesverbale të përbashkëta pune, ushtrimi i kësaj detyre. 

Ndërmjet Policisë Bashkiake dhe Sektorit të Tatim Taksave, nuk ka këmbim 

informacioni zyrtar nëpërmjet zyrës së protokollit, por bashkëpunim verbal dhe nga 

punonjësit e policisë nuk njihet gjendja e debitorëve dhe numri i subjekteve që ushtrojnë 

aktivitet në Bashkinë Cërrik. 

Policia Bashkiake nuk ka bashkëpunuar me Sektorin e Tatim Taksave për të hartuar 

paketa me llojet dhe masën e gjobës për ti propozuar këshillit, të vendosë për çdo shkelje 

të cilat përbëjnë kundërvajtje administrative, siç përcaktohet në shkronjën (a) të ligjit nr. 

10279, datë 20.05.2010 “Për kundërvajtjet administrative”, neni 6 “Shkeljet që përbëjnë 

kundërvajtje administrative”. 

Nga mos koordinimi i mirë, nuk janë evidentuar subjektet të cilat kryejnë aktivitet 

ekonomik të palicencuar, duke mos mundësuar kështu rritjen e subjekteve tatimpaguese, 

për rrjedhojë dhe rritjen e të ardhurave të bashkisë, detyrim që rrjedh nga pika 9 e nenit 

8 të ligjit nr. 8224, datë 15.5.1997, i cili përcakton se Policia Bashkiake ka për detyrë të 

inspektojë respektimin e dispozitave ligjore që rregullojnë veprimtarinë e shitblerjes në 

mjediset publike. 

2. Nga Policia Bashkiake në bashkëpunim me Inspektoratin e Kontrollit dhe Mbrojtjes së 

Territorit, ka mbështetur dhe realizuar detyra, duke ushtruar kontrolle mbi territorin nën 

administrim të saj, por pa u dokumentuar me procesverbale të përbashkëta pune, ushtrimi 

i kësaj detyre. 

3. Janë zbatuar aktet e nxjerra nga Kryetari i Bashkisë dhe Këshilli Bashkiak, që kanë të 

bëjnë me ruajtjen e rendit dhe qetësisë dhe mbarëvajtjen e punëve publike.  

4. Është organizuar puna nga ana e policisë bashkiake në bashkëpunim dhe me 

Komisariatin e Policisë, për ruajtjen gjatë gjithë kohës të pasurisë së bashkisë. 

5. Zyrat dhe punonjësit e bashkisë herë pas herë kanë kërkuar bashkëpunimin e policisë 

bashkiake, pasi rezulton se është punuar edhe me Sektorin e Shërbimeve, për ato raste 

kur qytetarët janë bërë pengesë për realizimin e shërbimeve bashkiake, në drejtim të 

pastrimit të territorit dhe ruajtjes së mjedisit, mirëmbajtjes së tij, realizimit të investimeve 

publike etj. 

Në përfundim nga Policia Bashkiake, duhet të kishte ndërmarrë të gjitha masat e duhura 

lidhur me bashkëveprimin dhe dokumentimin e procedurave të kryera nga kjo strukturë 

si në bashkëpunimin rutinë me strukturat e tjera brenda bashkisë, ashtu dhe me 

institucionet e tjera, sipas rastit. 

Po ashtu duhet bërë më shumë punë dokumentuese lidhur me urdhrat, vendimet etj. të 

kryetarit të bashkisë, të përcaktuara në detyrat dhe kompetencat e miratuara sipas 

rregullores së bashkisë të miratuar me VKB nr. 51, datë 19.04.2012. 
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Dokumentimi i punës dhe rezultateve të saj është detyrim i përcaktuar nga ligji nr. 8224, 

datë 15.5.1997, “Për organizimin dhe funksionimin e policisë së bashkisë dhe të 

komunës”, i ndryshuar me ligjin nr. 8335, datë 23.4.1998, si dhe urdhri i përbashkët i 

MPVD nr. 1530 datë 07.4.2003” dhe MRP, nr. 823 datë 11.4.2003 “Për miratimin e 

rregullores “TIP” të policisë bashkiake dhe të  komunës”. 

 

13. Probleme të ndryshme të dala gjatë auditimit. 

Gjatë realizimit të procesit të auditimit nuk pati probleme të ndryshme jashtë programit 

të auditimit. 

Për përmirësimin e gjendjes rekomandojmë marrjen e masave të mëposhtme: 

 
A. MASA ORGANIZATIVE 

 

1. Gjetje nga auditimi: Nga Bashkia Cërrik nuk janë ndërmarrë hapat ligjore për regjistrimin e 

pronave në pronësi të Bashkisë në ZVRPP Elbasan, në zbatim të kritereve dhe procedurave të 

përcaktuara në VKM nr. 500 datë 14.08.2001 “Për inventarizimin e pronave të paluajtshme 

shtetërore dhe transferimin e pronave në njësitë e qeverisjes vendore” i ndryshuar (Trajtuar në 

faqe 151-153 të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

1.1 Rekomandimi: Bashkia Cërrik të marrë masat e nevojshme për regjistrimin e pronave dhe 

për krijimin e regjistrit të pronave të paluajtshme të kaluara në pronësi, apo në përdorim të 

Bashkisë Cërrik. 

Brenda muajit Qershor 2017 

2. Gjetje nga auditimi: Për të gjitha asetet nuk është hapur regjistri kontabël, në kundërshtim 

me kapitullin III “Regjistri i aktiveve dhe dokumentimi i lëvizjes së tyre”, pika 26 dhe 27 të UMF 

nr. 30, datë 27.12.2011 “Për menaxhimin e aktiveve në njësitë e sektorit publik”, pasi nëpunësi 

autorizues nuk ka caktuar nëpunësin zbatues për krijimin dhe mbajtjen e regjistrit kontabël të të 

gjithë aktiveve, që zotëron apo ka në administrim Bashkia Cërrik. Po kështu në kundërshtim me 

pikën 31/d të udhëzimit të mësipërm, nuk është mbajtur regjistri i veçantë për secilën nga pasuritë 

e dhëna me qira ku të përcaktohet sipërfaqja e objektit në metra katrorë, numri dhe data e 

kontratës së qirasë, afati i vlefshmërisë së kontratës, afati i qirasë, veprimtaria që kryhet, subjekti 

përfitues, qiraja mujore dhe arkëtimet sipas muajve të vitit kalendarik(Trajtuar në faqe 151-153 

të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

2. 1 Rekomandimi: Bashkia Cërrik, pas azhurnimit të aseteve të kaluara në pronësi me VKM 

nr. 1032, datë 08.10.2009 dhe aplikimit për regjistrim në ZVRPP Elbasan në pronësi të Bashkisë, 

përkatësisht në regjistrin e kartelave të pasurive të paluajtshme, të krijojë dhe mbajë regjistrin 

kontabël të tyre, si dhe të përditësojë regjistrin mbi pasuritë e paluajtshme të dhëna me qira, 

qofshin këto në format e trualli të lirë, apo të pajisur me infrastrukturë. 

Brenda muajit Qershor 2017 

3. Gjetje nga auditimi: Në ish-Komunën Shalës janë lidhur marrëdhënie kontraktuale në 121 

raste për një sipërfaqe 96 ha, për të cilat administrohet vetëm kontrata dhe asnjë akt tjetër, me 

afat 99 vjet në kundërshtim me nenin 678, të Kodit Civil, VKM. 531, datë 21.8.1998 “Për tokat 

bujqësore të pandara” i ndryshuar, pika 5 e Udhëzimit të KM nr. 1, datë 18.07.2012 “Për 

procedurat e dhënies me qira të tokave bujqësore, të pandara”, me Urdhrin e Ministrit të 

Bujqësisë dhe Ushqimit nr. 13, datë 15.01.2013 “Për miratimin e përmbajtjes dhe formës së 

"Kontratës Tip për dhënien me qira të tokave bujqësore, të pandara"(Trajtuar në faqe 153-162 

të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 
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3.1 Rekomandimi: Bashkia Cërrik të marrë masa për rishqyrtimin duke vlerësuar edhe 

anullimin e 121 kontratave për një sipërfaqe 96 ha, të lidhura në kundërshtim me nenin 678, të 

Kodit Civil, VKM. 531, datë 21.8.1998 “Për tokat bujqësore të pandara” i ndryshuar, pika 5 e 

Udhëzimit të KM nr. 1, datë 18.07.2012 “Për procedurat e dhënies me qira të tokave bujqësore, 

të pandara”, me Urdhrin e Ministrit të Bujqësisë dhe Ushqimit nr. 13, datë 15.01.2013 “Për 

miratimin e përmbajtjes dhe formës së "Kontratës Tip për dhënien me qira të tokave bujqësore, 

të pandara".  

Brenda muajit Qershor 2017 

4. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi konstatohet se mbi zbatimin e planeve të punës nuk ka 

gjurmë shkresore mbi zbatimin e tyre, duke lënë hapësirë për përmbushjen e plotë të detyrës 

funksionale të IMTV-së dhe konstatimeve të veprimeve në papërputhshmëri me ligjin nr. 9780, 

16.7.2007 “Për inspektimin e ndërtimit” i ndryshuar dhe VKM-së nr. 862, datë 05.12.2007 “Për 

unifikimin e procedurave të kontrollit të territorit nga INUK dhe INUV” i ndryshuar (Trajtuar 

në faqe162-164 të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

4. 1 Rekomandim: Bashkia Cërrik dhe IMTV të marrin masa dhe të dokumentojnë veprimtarinë 

funksionale në zbatim të planeve të punës ditore, mujore dhe vjetore duke lënë gjurmë me anë të 

akteve administrative në zbatim të ligjit nr. 9780, 16.7.2007 “Për inspektimin dhe mbrojtjen e 

territorit nga ndërtimet e kundërligjshme”, të ndryshuar me ligjin nr. 183/2014 datë 01.04.2013 

dhe VKM nr. 894, datë 4.11.2015 “Për unifikimin e procedurave të kontrollit të territorit nga 

inspektorati kombëtar i mbrojtjes së territorit dhe ai i njësisë vendore”. 

Menjëherë 

5. Gjetje nga auditimi: Dosjet teknike të investimeve të cilat u audituan rezultuan me mangësi 

në dokumentacion, veprime këto në kundërshtim me Udhëzimin nr. 1, datë 16.06.2011 “Për disa 

ndryshime në udhëzimin nr. 3, datë 15.02.2001 të Këshillit të Ministrave “Për mbikëqyrjen dhe 

kolaudimin e punimeve të ndërtimit”, pika 4, paragrafi 4 (Trajtuar në faqe 118-131 të Raportit 

Përfundimtar të Auditimit). 

5.1 Rekomandim: Bashkia Cërrik, nëpërmjet Zyrës së Planifikimit të Territorit, të marrë masa 

për plotësimin e dokumentacionit të dosjeve teknike të investimeve gjatë procesit të zbatimit të 

kontratave deri në dorëzimin e objektit. 

 Menjëherë 

6. Gjetje nga auditimi: Nga Bashkia Cërrik dhe 3-ish Komunat Klos, Mollas dhe Shalës për 

periudhën 2009-2013 u janë dhënë me qira 792 ha, toka bujqësore të pandara 602 qiramarësve, 

respektivish: Bashkia Cërrik 18ha për 7 persona; Njësia Administrative Klos 16ha për 41 

persona, Shalës 96ha për 121 persona dhe Mollas 662ha për 433 persona, pavarësisht se deri më 

datën 31.12.2016 nuk kanë paguar shumën prej 32,208,451 lekë. 

Nga ish-Komunat dhe pas reformës territoriale dhe bashkimin me Bashkinë Cërrik, në asnjë rast 

për dhënien me qira për tokat e pandara (pavarësisht se pjesa me e madhe sipërfaqes janë mbjelle 

me ullinj), nuk është bërë kontrolli i respektimit të kushteve të kontratës, në kundërshtim me 

pikën 5, shkronja (d) të Udhëzimit KM nr. 1, datë 18.07.2012 “Për procedurat e dhënies me qira 

të tokave bujqësore, të pandara” (Trajtuar në fq153-162 të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

6.1 Rekomandimi: Kryetari i Bashkisë Cërrik, të ngrejë një grup pune me pjesëmarrjen 

Drejtorisë Taksave, Drejtorisë Financës, Drejtorisë Bujqësisë, Drejtorisë Juridike, Topografë, 

Njësitë Administrative, etj, me qëllim verifikimin e zbatimit të kushteve të përcaktuara në 602 

kontratat e lidhura për sipërfaqen prej 792 ha, për dhënien me qira në vite të tokave bujqësoret 

pandara.  

Krahas kësaj të kryhet edhe kontrolli dhe statusi juridik i tokave të dhëna me qira (Pajisja me 

Certifikate regjistrimi në Hipotekë, etj,nga vete Bashkia Cërrik dhe Njësitë Administrative të 

Bashkisë Cërrik (Mollas dhe Klos) dhe përveç tokës së dhënë me qira, të verifikohet edhe rastet 

e zaptimit të tokës, mbi sasinë e përcaktuar në kontratat dy paleshe. 
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Menjëherë 

7. Gjetje nga auditimi: Për periudhën 3vjeçare 2013-2016 në Bashkinë Cërrik nuk janë realizuar 

të ardhurat nga taksat dhe tarifat në vlerën 30,365,632 lekë. Bashkia Cërrik edhe pse ka 

mazhorancën e aksioneve në Ujësjellës sh.a Cërrik dhe për vitin 2016 kanë patur përfaqësues në 

Këshillin Administrativ të krijuar kohët e fundit, ndërkohë nuk ka mundësuar lidhjen e një 

marrëveshje, në të cilën Ujësjellësi sh.a. Cërrik të përcaktohet si agjent tatimor, për arkëtimin e 

taksave vendore së bashku me faturat e ujit të pijshëm, bazuar në ligjin nr. 9632, datë 30.10.2006 

“Për sistemin e taksave vendore” i ndryshuar, neni 5 shkronja (ii), neni 7 të ligjit nr. 9920,datë 

19.05.2008 “Për Procedurat Tatimore” i ndryshuar, pikës 7.1 të UMF nr. 24, datë 02.09.2008 

“Për Procedurat Tatimore”i ndryshuar, marrëveshje e cila do të rriste arkëtimin e taksave 

vendore dhe do rigjenerojë të ardhura për Bashkinë Cërrik (Trajtuar në faqe131-143 të Raportit 

Përfundimtar të Auditimit). 

7.1. Rekomandimi: Bashkia Cërrik të përgatisë aktmarrëveshjen me Ujësjellës sh.a. Cërrik, për 

kryerjen nga ana e këtij të fundit të agjentit tatimor për arkëtimin e taksave dhe tarifave vendore 

së bashku me faturat ujit të pijshëm, marrëveshje e cila duhet të miratohet në Këshillin Bashkiak 

bazuar në legjislacionin në fuqi.  

Në mbledhjen më të afërt të Këshillit Bashkiak 

8. Gjetje nga auditimi: Në Bashkinë Cërrik nuk u gjet regjistri i raportimeve dhe masave të 

marra për parandalimin e mashtrimit dhe parregullsive, ndërkohë për minimizimin e riskut, 

mashtrimit dhe parregullsive nga nëpunësi autorizues nuk janë regjistruar dhe raportuar masat e 

marra për parandalimin e tyre sipas nenit 21, të ligjit nr. 10296, datë 8.7.2010 “Për menaxhimin 

financiar dhe kontrollin” (Trajtuar në faqe 18-23 të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

8.1. Rekomandim: 

a. Nga ana e grupit të menaxhimit strategjik të njësisë publike, të merren masa për hapjen dhe 

mbajtjen e regjistrit të raportimeve dhe masave të marra për parandalimin e mashtrimit dhe 

parregullsive. 

b. Për minimizimin e riskut, mashtrimit dhe parregullsive, nga nëpunësi autorizues të 

regjistrohen dhe raportohen masat e marra për parandalimin e tyre, gjithashtu të miratohet dhe 

vihet në funksionim sistemi informacionit dhe komunikimit. 

Menjëherë 

9. Gjetje nga auditimi: Mbështetur në evidencat e dhëna nga zyra e burimeve njerëzore, 

verifikuar nga ana jonë ky informacion me urdhrat origjinal të nxjerra nga Kryetari i Bashkisë, 

konstatohet se për të gjithë periudhën e audituar janar 2012 - qershor 2016 në pozicione pune të 

cilët mbulohen nga statusi për nëpunësin civil, rezulton se janë marrë në punë 10 punonjës, pa 

u zbatuar procedurat e rekrutimit për pranimin dhe emërimin në shërbimin civil, në kundërshtim 

me nenin 20, 22 dhe 23 të ligjit nr. 152/2013 “Për nëpunësin civil (Trajtuar në faqe 34-49 të 

Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

9.1. Rekomandim: Bashkia Cërrik të marrë masa për rekrutimin e punonjësve në pozicione pune 

të shërbimit civil në përputhje me ligjin nr. 152/2013 “Për nëpunësin civil” duke nxjerrë 

përgjegjësinë për shkaktarët. 

Menjëherë 

10. Gjetje nga auditimi:  

a-Bashkia Cërrik është penalizuar nga gjykata për largime nga puna të punonjësve për zgjidhje 

të kontratës së punës në kundërshtim me nenet 144, 153 dhe 154 të ligjit nr. 7961, datë 11.7.1995 

“Kodi i Punës së Republikës së Shqipërisë” i ndryshuar, dhe me pikën 62 të UMF nr. 2 datë 

6.2.2012 “Për procedurat standarde të zbatimit të buxhetit”, duke rënduar padrejtësisht 

shpenzimet e institucionit në vlerën përballuar 4,206,687 lekë, ç’ka kanë ndikuar negativisht në 

buxhetin e NJQV. Pavarësisht ndjekjes në rrugë ligjore të çështjeve në gjykatë për 

dëmshpërblimet për zgjidhjen e marrëdhënieve të punës, përgjegjësia është tërësisht e 
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institucionit, i cili nuk ka analizuar të gjitha vendimet, që kanë sjellë dëm efektiv për buxhetin e 

shtetit dhe nuk ka kërkuar nxjerrjen e përgjegjësisë administrative për shkaktarët. 

b- Si rrjedhojë e mosrespektim të proceduarës së zgjidhjes së kontratës gjatë tremujorit të katërt 

të vitit 2015 dhe vitit 2016 rezulton se janë ankimuar 13 punonjës të cilët në shkallën e parë kanë 

fituar një shpërblim nga 15,5 deri më 22 paga secili. Nga ana e Bashkisë Cërrik është bërë apelimi 

i tyre në Gjykatën Administrative të Apelit sipas rasteve përkatëse (Trajtuar më hollësisht në 

fq.23-25  të Projekt Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

10.1. Rekomandim: 

a. Bashkia Cërrik të nxjerrë përgjegjësit për ndërprerjen e marrëdhënieve financiare të 

punonjësve me Institucionin, për shkaqe të pa argumentuara dhe të pambështetura në dispozitat 

ligjore në fuqi, pasi për shkak të këtyre veprimeve, institucioni detyrohet të ekzekutojë vendime 

gjyqësore duke paguar shumën 4,206,687 lekë. 

b. Bashkia Cërrik, të ndjekë me përparësi dhe hap pas hapi në të gjitha e shkallët e gjyqësorit të 

13 të çështjeve të ankimuar duke duke i analizuar dhe nxjerrë përgjegjësinë indirekte ndaj 

fajtorëve, në kundërshtim me pikën 62 dhe 102, të UMF nr. 2 datë 06.02.2012 “Për procedurat 

standarde të zbatimit të buxhetit”,duke zbatuar me korrektësi të plotë udhëzimin nr. 1, datë 

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

përgjithshme në llogari të thesarit”, sipas pikës 2 të këtij udhëzimi. 

Menjëherë 

11. Gjetje nga auditimi: Bashkia Cërrik, ka kryer pagesa të pajustifikuara për gjoba të 

llogaritura dhe të vendosura nga DPSHTRR në 6 raste për vlerën 17,539 lekë, sipas urdhër 

shpenzimeve nr. 269, datë 12.11.2013, nr. 160, datë 09.05.2014, nr. 161, datë 09.05.2014, nr. 

162, datë 09.05.2014, nr. 196, datë 21.05.2014 dhe nr. 62, datë 20.02.2015. Kamatëvonesat e 

llogaritura dhe gjobat e vendosura kanë të bëjnë me mos likuidim në kohë të sigurimeve 

shoqërore dhe shëndetësore, mos likuidim në kohë të detyrimeve ndaj subjekti Ç., për disa 

individë, por që janë përballuar nga buxheti i Komunës, pa vendim të Këshillit të Komunës, pa i 

diskutuar dhe pa nxjerrë përgjegjësinë për shkaqet dhe shkaktarët, në kundërshtim kjo me ligjin 

10296, datë 08.07.2010 “Për Menaxhimin Financiar dhe Kontrollin”me pikën 102, të UMF nr. 

2, datë 06.02.2012 “Për procedurat standarde të zbatimit të buxhetit të shtetit” (Trajtuar më 

hollësisht në faqen 23-25 të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

11.1. Rekomandimi: Bashkia Cërrik, ku bën pjesë Njësia administrative Gostimë, Mollas, Klos 

dhe Shalës të marrë masa dhe të analizojë në Këshillin Bashkiak këto pagesa dhe pas vendimit 

të kryhen veprimet përkatëse për sistemimin e vlerës 17,539 lekë, duke kërkuar arkëtimin e kësaj 

vlere. 

Menjëherë 

12. Gjetje nga auditimi: Bashkia Cërrik për mungesë të paaftësisë paguese, sipas bilanceve 

kontabël të mbartura nga vitet e mëparshme më datën 31.12.2016 ka fatura të palikujduaraa të 

cilat janë pajisur me dokumentacionin ligjore të nevojshëm për vlerën 91,732,267 lekë, të 

krijuara në vite përkatësisht;  

Për vitin 2011 në vlerën 1,023,370 lekë, për vitin 2012 në vlerën 406,496 lekë, vitin 2013 për 

vlerën 9,707,042 lekë, për vitin 2014 në vlerën 38,970,847 lekë, për vitin 2015 për vlerën 

34,602,632 lekë dhe për vitin 2016 për vlerën 7,022,267 lekë (Trajtuar më hollësisht në faqe 49-

78 të Raportit Përfundimtar të Auditimit).  

12.1. Rekomandim: Bashkia Cërrik (Drejtoria Financë Buxhetit) në mbledhjen e këshillit 

bashkiak të analizojë gjendjen e faturave të palikujduara në vite, të hartojë një grafik për 

likuidimin e tyre, duke zbatuar të gjitha radhën e pagesave për likuidimin e detyrimeve të 

prapambetura për vlerën 91,732,267 lekë. 

Në mbledhjen me të afërt të Këshillit Bashkiak 



 
 

167 

 

KONTROLLI I LARTË I SHTETIT  

 RAPORT PËRFUNDIMTAR “PËR AUDITIMIN E USHTRUAR NË BASHKINË CËRRIK” 

13. Gjetje nga auditimi: Nga KLSH në auditimin e mëparshëm me shkresën nr. 679, Prot datë 

21.07.2012, i janë rekomanduar Bashkisë Cërrik, 12 masa organizative të cilat janë pranuar. Nga 

verifikimi rezulton se janë zbatuar 11 masa duke mos u zbatuar plotësisht 1 masë organizative 

dhe konkretisht rekomandimi nr. 7, për arkëtimin e taksave pasi është në proces zbatimi. 

-Nga verifikimi rezulton se rekomandimi nr. 1, masa për shpërblim dëmi,për vlerën 378.359 lekë 

nuk është zbatuar, pasi deri më date 16.01.2017 megjithëse është bërë kontabilizimi nga vlera e 

rekomanduar prej 378.359 lekë, ende nuk ka filluar arkëtimi (Trajtuar në fq14-18 të Raportit 

Përfundimtar të Auditimit). 

13.1. Rekomandimi: Drejtoria Juridike e Bashkisë Cërrik të hartojë padi gjyqësore për 

shpërblimin e dëmit ekonomik në vlerën 378.359 lekë, ndaj 3 personave të rekomanduara në 

shkresën nr. 679 Prot., datë 21.07.2012 të Kontrollit të Lartë të Shtetit.  

Menjëherë  

 

B. MASA SHPËRBLIM DËMI 

Mbështetur në pikën 5 neni 13, pika 14 neni 43, të ligjit nr. 139, datë 17.12.2015 “Për 

vetëqeverisjen vendore”, ligjin nr. 8485, datë 12.5.1999 “Kodi i procedurave administrative të 

Republikës së Shqipërisë”, pjesa VI, kreu I, nenet 105-109 dhe udhëzimin e Ministrit të 

Financave, nr. 30, datë 27.12.2011”Për menaxhimin e aktiveve në njësitë e sektorit publik” Kap 

IV, -Sistemi i kontrollit periodik të aktiveve, pika 93, nga ana e titullarit të njësisë publike, 

(Nëpunësit Autorizues), të nxirren aktet administrative përkatëse dhe të kërkohet në rrugë ligjore 

(Padi Gjyqësore) duke ndjekur të gjitha procedurat e nevojshme administrative dhe procedurat e 

tjera në të gjitha shkallët e gjykimit, me qëllim kërkimin për shpërblimin e dëmit. Nëpunësi 

zbatues të ndjekë procesin dhe të kryej regjistrimet e nevojshme kontabile përfundimtare me 

qëllim për shpërblimin e dëmit në vlerën 44,823,104 lekë , si më poshtë: 

 

1. Gjetje nga auditimi: Në objektin “Impianti i Kondicionimit dhe Punimeve të Rifiniturës se 

Drurit, Kati i Dytë, Bashkia Cërrik”, nga auditimi i dokumentacionit teknik të zbatimit dhe 

mbikëqyrjes të punimeve të ndërtimit të administruara në dosjen teknike si dhe nga verifikimi në 

terren rezultuan diferenca më tepër në vlerë, në vlerën 694,296 lekë pa t.v.sh duke shkaktuar 

dëm ekonomik, si pasojë e përfshirjes në preventiv dhe situacionin përfundimtar të t.v.sh-së për 

pajisjet, në kundërshtim VKM nr. 2 datë 08.05.2003 “Për klasifikimin dhe strukturën e kostos së 

punimeve të ndërtimit”, pra nuk është ndarë veças vlera e “montimit” dhe veças vlera pajisjeve 

etj, e për rrjedhojë është rritur artificialisht vlera e kontratës në shumën 694,296 lekë (3,471,480 

x 20%), si dhe nga bashkimi i operatorëve ekonomik(Trajtuar më hollësisht në faqe 49-78 të 

Raportit Përfundimtar të Auditimit).  

1.1 Rekomandim: Nga Bashkia Cërrik të merren masa për arkëtimin e vlerës prej 694,296 lekë 

pa t.v.sh nga BOE “E.” Sh.p.k dhe “S. N. P.” shpk, në cilësinë e sipërmarrësit në kontratën nr. 

2308/2 prot., datë 15.12.2016 me objekt “Impianti i Kondicionimit dhe Punimeve të Rifiniturës 

se Drurit, Kati i Dytë, Bashkia Cërrik”, Bashkia Cërrik vlerë kjo e cila përfaqëson dëm ekonomik 

ndaj buxhetit të shtetit dhe njësisë vendore si rrjedhojë e preventivimi, situacionimit dhe 

likuidimit të tvsh-së për pajisjet. 

Menjëherë 
2. Gjetje nga auditimi:Në objektin “Ndërtim i Linjës Kryesore K.U.Z, Lagja nr. 2”, Bashkia 

Cërrik, nga auditimi i dokumentacionit teknik të zbatimit dhe mbikëqyrjes të punimeve të 

ndërtimit të administruara në dosjen teknike si dhe nga verifikimi në terren rezultuan punime të 

pakryera në fakt, duke shkaktuar dëm ekonomik në vlerën 1,214,530 lekë pa tvsh, në 

kundërshtim me kontratën nr. 985 prot., datë 26.10.2012 dhe preventivin e ofertës fituese 

paraqitur në tender(Trajtuar më hollësisht në faqe 49-78 të Raportit Përfundimtar të Auditimit).  
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2.1 Rekomandim: Bashkia Cërrik të marë masa për arkëtimin e vlerës prej 1,214,530 lekë pa 

tvsh nga OE “S. 2F” shpk, në cilësinë e sipërmarrësit në kontratën e sipërmarjes nr. 985 prot., 

datë 26.10.2012 me objekt “Ndërtim i Linjës Kryesore K.U.Z, Lagja nr. 2”, Bashkia Cërrik, 

vlerë kjo e cila përfaqëson dëm ekonomik ndaj buxhetit të shtetit Bashkisë Cërrik si pasojë e 

situacionimit dhe likuidimit të punimeve të pakryera. 

Menjëherë 

3. Gjetje nga auditimi: Në objektin “Rikonstruksion Ujësjellësi i Fshatit Banjë e Re - 

Trunc”, ish-Komuna Klos, Cërrik, nga auditimi i dokumentacionit teknik të zbatimit dhe 

mbikëqyrjes të punimeve të ndërtimit të administruara në dosjen teknike si dhe nga verifikimi në 

terren rezultuan punime të pakryera në fakt, duke shkaktuar dëm ekonomik në vlerën 

1,841,000 lekë pa tvsh, në kundërshtim me kontratën nr. - prot., datë 09.12.2012 dhe preventivin 

e ofertës fituese paraqitur në tender(Trajtuar më hollësisht në faqe 49-78 të Raportit 

Përfundimtar të Auditimit).  

3. 1 Rekomandim: Bashkia Cërrik të marë masa për arkëtimin e vlerës prej 1,841,000 lekë pa 

tvsh nga OE “H.” shpk, në cilësinë e sipërmarrësit në kontratën nr. - prot., datë 09.12.2012 me 

objekt “Rikonstruksion Ujësjellësi i Fshatit Banjë e Re - Trunc”, ish-Komuna Klos, Cërrik, vlerë 

kjo e cila përfaqëson dëm ekonomik ndaj buxhetit të Bashkisë Cërrik, si pasojë e situacionimit 

dhe likuidimit të punimeve të pakryera. 

Menjëherë 

4. Gjetje nga auditimi: Në objektin “Rikonstruksion i Shkollës së Mesme të Bashkuar 

Shalës”, ish-Komuna Shalës, Cërrik, nga auditimi i dokumentacionit teknik të zbatimit dhe 

mbikëqyrjes të punimeve të ndërtimit të administruara në dosjen teknike si dhe nga verifikimi në 

terren rezultuan rezultuan punime të pakryera në fakt, duke shkaktuar dëm ekonomik në vlerën 

514,300 lekë pa tvsh, në kundërshtim me kontratën nr. - prot., datë 09.12.2012 dhe preventivin 

e ofertës fituese paraqitur në tender (Trajtuar më hollësisht në faqe 49-78 të Raportit 

Përfundimtar të Auditimit).  

4.1 Rekomandim: Nga Bashkia Cërrik të merren masa për arkëtimin e vlerës prej 514,300 lekë 

lekë pa tvsh nga OE “H.” shpk, në cilësinë e sipërmarrësit në kontratën nr. 33 prot., datë 

13.11.2012 me objekt “Rikonstruksion i Shkollës së Mesme të Bashkuar Shalës”, ish-Komuna 

Shalës, Cërrik, vlerë kjo e cila përfaqëson dëm ekonomik ndaj buxhetit të shtetit të Bashkisë 

Cërrik, si pasojë e situacionimit dhe likuidimit të punimeve të pakryera. 

Menjëherë 

5. Gjetje nga auditimi: Për vitet 2012 deri 2016 nga Drejtorët dhe përgjegjëset e zyrës taksave 

dhe inspektorët e taksave edhe pse janë nxjerr listat e debitorëve nuk janë dërguar në zyrën e 

financës për tu regjistruar si debitorë, nuk janë kryer rakordime ndërmjet Drejtorisë Financës dhe 

Drejtorisë Taksave, duke mos hapur analizat (partitarët), në kundërshtim me nenet 6 dhe 7 të 

ligjit nr. 9228, datë 29.04.2004 “Për kontabilitetin dhe pasqyrat financiare” dhe pikën 3 të 

Udhëzimit Ministrit Financave nr. 30 datë 27.12.2011“Për menaxhimin e aseteve në sektorin 

publik”, rubrika “Dokumentimi i lëvizjeve të aktiveve”.  

Me kërkesën e grupit të auditimit të KLSH gjatë periudhës së auditimit, u nxorën dhe rakorduan 

të dhënat për periudhën nga viti 2012 deri më datën 31.12.2016, për taksat e papaguara; nga 

bizneset, taksa e tokës, qiraja e tokave të pandara, taksat e popullatës, etj, respektivisht për 

Bashkinë Cërrik dhe 4 ish-komunat, aktualisht Njësitë Administrative, Mollas, Klos, Gostimë 

dhe Shalës, duke krijuar një të ardhur të munguar për buxhetin e Bashkisë Cërrik në vlerën 

36,322,605 lekë (sipas Anekseve nga numri 1 deri 6 bashkëlidhur Raportit Përfundimtar të 

Auditimit).  

5.1  Rekomandimi: Drejtoria e Taksave dhe Drejtoria e Financës Bashkia Cërrik të marë masa 

për kryerjen e akt rakordimeve për debitorët e taksave për periudhën 01.01.2012-deri më datën 
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31.12.016 dhe pasqyrimin në kontabilitet të debitorëve të taksave mungesë të ardhurash me dëm 

ekonomik, në vlerën 36,322,605 lekë, respektivisht: 

-në vlerën 32,208,451 lekë, e cila përfaqëson  vlerën e qirasë së papaguar dhe vlerëne  kamat 

vonesa të llogaritura si pasojë e mos pagimit në afat sipas parashikimeve në kontata dypalëshe, për 

tokat e pandara në vite në Bashkinë Cerrik dhe 3 Njësitë Administrative Mollas, Klos dhe Shalës. 

-në vlerën 4,114,154 lekë, nga mospagesa e 63 bizneseve detyrimet e taksave vendore  

 

Sa sipër, bazuar në nenin 70 pika 3 “E drejta për të nxjerrë njoftimin e vlerësimit tatimor”, të ligjit 

nr. 9920, datë 19.05.2008 “Për Procedurat tatimore në R.SH”, i ndryshuar, nga Drejtoria e Taksave 

të nxiren njoftim vlerësimet tatimore dhe për arkëtimin e detyrimeve të mësipërme  të ndiqen  

rrugët e mëposhtme: 

a)-Tu dërgohen bankave urdhrat e bllokimit të llogarive në banka, bazuar në nenin 90 të ligjit 

nr. 9920, datë 19.05.2008 ”Për Procedurat Tatimore në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar.  

b-Ti dërgohen Drejtorisë Rajonale të Transportit, kërkesa për vendosjen e barrës siguruese 

(për mjetet) dhe në Zyrën Vendore të Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme  (për pasuritë e 

paluajtshme), bazuar në nenin 91 të ligjit nr. 9920, datë 19.05.2008 ”Për Procedurat Tatimore në 

Republikën e Shqipërisë”. i ndryshuar.  

c- Për subjektet të cilët nuk kanë paguar detyrimet tatimore në afat, ndaj tyre  të fillojë llogaritja 

e kamat vonesave, në masën 0,06% kamat vonesë të detyrimit në ditë por jo më tepër se 365 ditë 

(gjobë), bazuar në   nenin 114 të ligjit nr. 9920, datë 19.05.2008, “Për Procedurat tatimore në 

R.SH “ të ndryshuar, me  ligjin nr.164/2014 datë 15.12.2014.  

 d-Në se edhe pas njoftimeve  zyrtare  Bizneset  nuk pranojnë të paguajnë detyrimet, në vite  

nga ana e Bashkisë (Drejtoria e të Ardhurave dhe Drejtoria Juridike) të marë masa administrative  

apo sekuestro dhe  pas marjes së këtyre masave  të bëhej kallëzim penal sipas nenit 114, të ligjit 

nr. 9920, datë 19.05.2008” ndryshuar me ligjin nr. 164/2014, datë 4.12.2014. 

e- Drejtoria e të ardhurave në Bashkinë Cërrik  të listojë në mënyrë elektronike abonentët 

familjarë dhe të merren masa për arkëtimin e taksave taksave të popullatës, taksës  tokës nga  

fermerët e 4  Njësive Administrative. Në zbatim të pikës 71, të udhëzimit plotësues të Ministrisë 

Financave nr. 01, datë 15.01.2016 “Për zbatimin e buxhetit të vitit 2016”, sipas të dhënave që 

disponon Gjendja Civile, të njoftohen tatimpaguesit familjarë me Njoftim vlerësimi tatimor edhe 

në median lokale (të Bashkisë Cërrik dhe 4 njësitë Administrative) për të paguar detyrimin 

tatimor të miratuar nga Këshilli Bashkiak, nëpërmjet dërgimit të njoftim vlerësimit me anë të 

zyrës postare, për të gjitha llojet dhe shumën e taksave të papaguara, si taksën e tokës, banesave 

dhe tarifat etj (Listat e debitorëve për Bashkinë Cërrik dhe 4 Njësinë Administrati gjenden pranë 

Drejtorisë të Ardhurave Bashkia Cërrik, te printuara dhe në mënyre elektronike (Anekset nr. 1,2 

,3, 4, 5 dhe 6 bashkëlidhur Raportiti Përfundimtar të Auditimit)  

 

Brenda muajit qershor 2017 

6. Gjetje nga auditimi: Për periudhën e viteve 2012 deri 2016, disa këshilltarë të ish-Këshillave 

të komunave dhe Bashkisë Cërrik, janë paguar edhe për ditët që nuk kanë marrë pjesë në 

mbledhjen e këshillit të komunës, apo bashkisë, duke përfituar padrejtësisht vlerën 3,629,845 

lekë dëm ekonomik për buxhetin e komunës. Pagesa këto të kryera në kundërshtim me pikën 2 

të nenit 29, të ligjit nr. 8652, datë 31.07.2000 “Për organizimi dhe funksionimin e qeverisjes 

vendore”, të ndryshuar, me ligjin nr. 139/2014, ku përcaktohet:”Këshilltari shpërblehet për 

punën që kryen...”.  

6.1 Rekomandim: Zyra e Financës në Bashkinë Cërrik të marrë masa duke ndjekur të gjitha 

procedurat e nevojshme administrative e ligjore për arkëtimin e vlerës 3,630,450 lekë nga 

këshilltarët (sipas listës të bashkëlidhur Raportit Përfundimtar të Auditimit). 
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7. Gjetje nga auditimi: Në ish Komunën Mollas, sipas fletëdaljes nr. 23, datë 29.08.2014, i janë 

bërë dalje Makinës Tip ambulancë 600 litra gazoil me vlerë 109,200 lekë, firmosur nga z. Sh. F. 

ish magazinier në ish Komunën e Mollasit dhe shoferi i ambulancës z. I. C.. Bashkëlidhur 

fletëdaljes nr. 23,datë 27.08.2014, gjendet urdhër dorëzimi pa numër, datë 27.08.2014, lëshuar 

dhe e firmosur në cilësinë lëshueses së urdhrit nga znj. A. N. dhe tërheqësi i urdhrit dhe 

karburantit z. I. C.. Nuk disponohen fletë udhëtimi për argumentimin e përdorimit të karburantit 

me punën e kryer.  

7. 1 Rekomandim: Bashkia Cërrik të kërkojë në rrugë ligjore, duke ndjekur të gjitha procedurat 

e nevojshme administrative dhe të gjitha shkallët e gjykimit dhe ato përmbarimore për kërkimin 

dhe arkëtimin e vlerës 109,200 lekë.  

Brenda muajit qershor 2017 

8. Gjetje nga auditimi: Në ish Komunën Mollas me urdhër shpenzim nr. 47/1, datë 20.04.2015 

me faturën nr. 6, datë 30.03.2015 për tërheqjen e 1050 litra Diesel është likuiduar subjekti “D. 

O.” për vlerën 200,000 lekë. Malli është dokumentuar me fletëhyrje nr. 04, datë 30.03.2015 

(1050 x190.476 lekë litri). Sasia prej 1050 litra është bërë dalje në adresë të mjetin Fadromë të 

ish-Komunës Mollas z. M. Gj. me fletëdalje nr. 13, datë 30.03.2015 (bashkëlidhur fletëdaljes 

është vetëm një autorizim i firmosur nga z. A. N. për drejtuesin e mjetit Tip Fadromë, në rubrikën 

tërheqësi i urdhrit nuk ka asnjë emër apo nënshkrim. Mungon dokumentacioni në lidhje me 

punën e kryer, si fletë udhëtim,procesverbale, situacione për të justifikuar (argumentuar) 

përdorimin e karburantit. 

8.1Rekomandim: Bashkia Cërrik të kërkojë në rrugë ligjore, duke ndjekur të gjitha procedurat 

e nevojshme administrative dhe të gjitha shkallët e gjykimit dhe ato përmbarimore për kërkimin 

dhe arkëtimin e vlerës 200,000 lekë, nga z. M. Gj. ish- drejtuesi i mjetit Tip Fadromë i cili ka 

nënshkruar fletëdaljen nr. 13, datë 30.03.2015. 

Brenda muajit qershor 2017 

9. Në ish Komunën Mollas me urdhër shpenzim nr. 74, datë 10.06.2015 është likuiduar subjekti 

D. O. për vlerën 200,000 lekë për faturën nr., datë 12.05.2015 që bën fjalë për tërheqjen e 1100 

litra Diesel me çmim 181.82 lekë/litra pa tvsh . Malli është bërë hyrje me fletëhyrje nr. 05, datë 

12.05.2015 (1100 x 181.82 lekë litri) .Nga dokumentacioni i vënë në dispozicion sasia e 

mësipërme është bërë dalje në adresë të mjetin Tip Fadromë të Komunës z. F. M. me fletëdalje 

nr. 17, datë 12.05.2015) ku bashkëlidhur fletëdaljes është vetëm një autorizim i firmosur. 

Mungon dokumentacioni i punës së kryer, si fletë udhëtimi, procesverbale, situacione për të 

justifikuar (argumentuar) përdorimin e karburantit. 

Nga sasia prej 1100 litra karburant me vlerë 200,000 lekë, sipas daljeve të bëra nga pika e 

karburanti direkt komunës rezultojnë 394.19 litra, janë tërhequr nga z. F. M. me çmim 175 lekë 

ndërsa diferenca prej 705.8 litra gazoil me çmim 181.82 lekë/litri (paguar) ose vlera prej 128,328 

lekë mbetet e pa argumentuar dhe ngarkon me përgjegjës të tërheqësit të mallit z. F. M..  

Mungojnë preventivat dhe situacionet për punimet e kryera. Në asnjë rast nuk ka bashkëlidhur 

asnjë urdhër pune për punën e kryer nga ky mjet. Veprimet e mësipërme janë në kundërshtim me 

paragrafin III pika 35 germa a, b, c. pika 37, 38 e 39. Marrja në dorëzim e aktiveve të furnizuara 

neni 42, 43 dhe 44 germa a, pika 47, 48 e 50. Transporti i aktiveve pika 51dhe Kapitulli i IV 

“Inventarizimi i aktiveve pika 37, të udhëzimit MF nr. 30, datë 27.12.2011” Për menaxhimin e 

aktiveve në njësit e sektorit publik” 

9.1 Rekomandim: Bashkia Cërrik të kërkojë në rrugë ligjore, duke ndjekur të gjitha procedurat 

e nevojshme administrative dhe të gjitha shkallët e gjykimit dhe ato përmbarimore për kërkimin 

dhe arkëtimin e vlerës 128,328 lekë.(705.8 litra x 181.8 lekë litri), nga z. F. M. i cili ka 

nënshkruar fletëdaljen nr. 17, datë 12.05.2015. 
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10. Gjetje nga auditimi: Në bashkinë Cërrik, gjatë vitit 2015, me urdhër shpenzim nr. 62, datë 

27.02.2015, janë paguar ekipi i futbollit Turbina për shumë 420, 000 lekë për të cilët nuk është 

llogaritur dhe ndalur tatimi në burim mbi të ardhurat në masën 15 % për vlerën 21,000 lekë me 

dëm ekonomik, në shkelje e kërkesave të nenit 33 të ligjit nr. 8438, datë 28.12.1998 “Për tatimin 

mbi të ardhurat”, i ndryshuar. 

10. 1Rekomandimi: Nga Bashkia Cërrik të procedohet sipas kërkesave ligjore, për arkëtimin e 

vlerës prej 21,000 lekë nga Sportistët e Klubit Turbina (Aneksi nr. 2). 
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11. Gjetje nga auditimi: a- Në bashkinë Cërrik, gjatë vitit 2015, me urdhër shpenzim nr. 150, 

datë 14.05.2015, është paguar ekipi i futbollit Turbina për shumë 255,000 lekë për të cilët nga 

auditimi rezulton se listpagesa nuk është kuadruar për 5000 lekë duke u paguar më shumë, 

shumë e cila mbetet në përgjegjësi të personave përgjegjës. 

b- Po në këtë urdhër shpenzim, në kundërshtim me VKM nr. 997, datë 12.10.2010 “Për trajtimin 

financiar të punonjëseve që dërgohen me shërbim jashtë qendrës së punës brenda vendit: Kreu 

III-të, pika 3, nga Bashkia Cërrik janë paguar dieta ushqimore dhe shpenzime fjetje (urdhër i 

brendshëm nr. 34, datë 13.05.2015 për trajtim ushqimor dhe hotel (VKB nr. 188, datë 

23.01.2015.). Për shpenzimet e hoteli në shumën 100,000 lekë mungon dokumentacioni 

përkatës, pra nuk disponohet, urdhërshërbimi, fletë hoteli si dhe kasa fiskale. (Trajtuar më 

hollësisht në faqen ...x të Raportit Përfundimtar të Auditimit (aneksi nr,2 

c-Me urdhër shpenzim nr .181, datë 11.06.2015 për vlerën 60,000 lekë, Bashkia Cerrik, bazuar 

në urdhrin e brendshëm nr.7, datë 09.06.2015, është urdhëruar pagesa e 24 personave 

(sportistëve ) për trajtimin ushqimor dhe hotel me nga 2000 lekë secili si dhe të biletave të 

transportit për ekipin dhe stafin në masën 500 lekë secili.(urdhër shërbimet, i mungojnë fletët e 

hotelit, fatura elektronike e kasës regjistruese për hotelin, biletat e transportit. Pagesa e kryer 

është në kundërshtim me VKM nr 997, datë 12.10.2010 “Për trajtimin financiar të punonjëseve 

që dërgohen me shërbim jashtë qendrës së punës brenda vendit: Kreu III-të, pika 3. germa a.i. ii, 

pika b (shpenzimet e fjetjes kundrejt dokumentit tatimor përkatës të paraqitur nga hotele e të 

shoqëruar me faturën e printuar nga kasa elektronike…” dhe në këto kushte shuma e mësipërme 

mbetet në ngarkim të personave trajtuar më hollësisht në faqen x të Raportit Përfundimtar të 

Auditimit (Aneksi nr. 2) 

11. 1Rekomandimi:  

a-Nga Bashkia, Cërrik të procedohet sipas kërkesave ligjore, për arkëtimin e vlerës prej 5000 

lekë, respektivisht nga znj. A. S. 2,500 lekë dhe H. K. 2500 lekë secili. 

b. Nga Bashkia, të procedohet sipas kërkesave ligjore, për arkëtimin e vlerës prej 160,000 lekë 

personat e përcaktuar ne Aneksin nr. 2 bashkëlidhur Raportit Përfundimtar të Auditimit. 

Brenda datës 30.06.2017 

 

12. Gjetje nga auditimi : Sipas urdhër prokurimit nr. 25/1, datë 09.11.2015 procesverbalit datë 

09.11.2015 për blerje me vlerën nën 10,000 lekë, mbajtur nga komsioni i blerjeve të vogla i 

përbërë nga z. H. K., V. M. dhe E. K., me urdhër pagesën nr. 631, datë 22.12.2015 janë blerë 

karta rimbushëse në vlerën 10,000 lekë. Likujduar biznesi z. E. Xh. me faturën tatimor nr. 161 

datë 04.12.2015 për vlerën 10,000 lekë. Për këtë blerje mungon kërkesa nga përdoruesi, mungon 

fletë hyrja e magazinës. 

12.1. Rekomandimi : Nga Bashkia, të procedohet sipas kërkesave ligjore, për arkëtimin e vlerës 

prej 10,000 lekë në mënyrë të barabartë me vlerën 334 lekë/secili nga anëtarët e komisionit të 

blerjeve në vlera të vogla, respektivisht; H. K., E. K. dhe V. M. (Trajtuar më hollësisht në faqen 

të Raportit Përfundimtar të Auditimit. 

Brenda datës 30.06.2017 
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MASA PËR MOSPËRDORIM ME EFEKTIVITET TË FONDEVE (3 E-të): 

 

1. Gjetje nga auditimi: Në prokurimin publik me objekt “Rikonstruksioni i rrugës Shalës-

Gjyrale” KVO-së me përzgjedhjen e ofertës fituese në kundërshtim me nenet 20, 46, 53, 54 të 

ligjit Nr. 9643, date 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”, i ndryshuar, kreu V i VKM nr. 1, datë 

10.01.2007 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, i ndryshuar, ka sjell efekt financiar 

negativ për përdorim me mos eficence të buxhetit të NjQV ish-Komuna Shalës, në vlerën 

1,235,115 lekë.  

1. Rekomandim: Bashkia Cërrik të marrë masat të analizoj me grup pune të veçantë duke nxjerr 

shkaqet, arsyet dhe përgjegjësitë për mos përdorimin me efektivitet, ekonomicitet dhe eficence 

të fondeve publike për procedurën e prokurimit me efekte negative në përdorimin e fondeve 

publike në vlerën 1,235,115 lekë duke vënë theksin në rritjen e vlerës së shtuar nga përdorimi i 

fondeve publike në shërbim të komunitetit.  

 

2. Gjetje nga auditimi:Në prokurimin publik me objekt “Rruga “Unaza e Klosit”, KVO-së me 

përzgjedhjen e ofertës fituese në kundërshtim me nenet 20, 46, 53, 54 të ligjit Nr. 9643, date 

20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”, i ndryshuar, kreu V i VKM nr. 1, datë 10.01.2007 “Për 

miratimin e rregullave të prokurimit publik”, i ndryshuar, ka sjell efekt financiar negativ për 

përdorim me mos eficence të buxhetit të NjQV ish-Komuna Klos në vlerën 2,760,700 lekë.  

2. Rekomandim: Nga Bashkisë Cërrik të merren masat të analizoj me grup pune të veçantë duke 

nxjerr shkaqet, arsyet dhe përgjegjësitë për mos përdorimin me efektivitet, ekonomicitet dhe 

eficence të fondeve publike për procedurën e prokurimit me efekte negative në përdorimin e 

fondeve publike në vlerën 2,760,700 lekë duke vënë theksin në rritjen e vlerës së shtuar nga 

përdorimi i fondeve publike në shërbim të komunitetit. 

 
 

Për sa më sipër paraqitet ky Raport Përfundimtar Auditimi. 
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 ANEKSI Nr, 1: Totali i detyrimit per honoraret e këshilltarëve. 

 

Emer 
Mbiemer 2012 2013 2014 2015 2016 

Totali Mung 

M1 Mollas 228,690 231,660 250,425 128,393 
 

 839,168 120 
2 B. Cërrik 325,710 456,300 586,710 279045 250325  1,898,090 274 
3 Shalës 99,000 315,900 214,650 0 0  629,550 90 
4 Klos 0 126,360 35,775 101,362 

 
 263497 18 

5 shuma 654,300 1,131,780 1,087,560 539,805 246,288  3.630,450 502 

Nga këta: 
1/a-Ish Komuna Mollas          

Nr 
Emër  
Mbiemër   2012 2013   2014   2015 Totali  

1 Q. C. 1 6930 1 7020 1 7155 0 0 3 21105 

2 I. S. 2 13860 0 0 3 21465 1 6757.5 6 42082.5 

3 Xh. S. 4 27720 7 49140 6 42930 3 20272.5 20 140062.5 

4 D. M. 4 27720 2 14040 3 21465 1 6757.5 10 69982.5 

5 K. D. 2 13860 1 7020 2 14310 0 0 5 35190 

6 Z. C. 2 13860 1 7020 0 0 0 0 3 20880 

7 Q. B. 0 0 1 7020 0 0 3 20272.5 4 27292.5 

8 F. A. 4 27720 4 28080 3 21465 1 6757.5 12 84022.5 

9 G. Gj. 6 41580 4 28080 5 35775 3 20272.5 18 125707.5 

10 F. C. 0 0 1 7020 3 21465 1 6757.5 5 35242.5 

11 Th. A. 1 6930 5 35100 4 28620 3 20272.5 13 90922.5 

12 G. F. 1 6930 2 14040 0 0 2 13515 5 34485 

13 V. A. 2 13860 2 14040 4 28620 1 6757.5 9 63277.5 

14 I. F. 2 13860 1 7020 1 7155 0 0 4 28035 

15 M. Sh. 2 13860 1 7020 0 0 0 0 3 20880 

  shuma 33 228690 33 231660 35 250425 19 128393 120 839167.5 

1/b-Detyrimi përrfituar për punë të pa kryer nga këshilltarët Bashkia CerriK 

   

Nr. Emer Mbiemer 
2012 

 
2013 

 
2014 

 
2015 

  
2016 Totali 

  
  

    mung Lekë M Dety M Detyrimi M Detyrimi M Detyrimi M Detyrimi 
  

1 A. Xh. 0 0 4 28080 5 35775 0 0 0 0 9 63,855 
  

2 B. O. 0 0 0 0 2 14310 0 0 0 0 2 14,310 
  

3 A. M. 0 0 0 0 2 14310 0 0     2 14,310 
  

4 K. K. 1 6930 5 35100 5 35775 1 7155     12 84,960 
  

5 F. F. 5 34650 11 7020 9 64395 5 35775     30 141,840 
  

6 F. M. 0 0 2 14040 0 0   0     2 14,040 
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7 Z. F. 0 0 5 35100 4 28620   0     9 63,720 
  

8 E. Xh. 1 6930 6 42120 6 42930 5 35775 3 24225 21 151,980 
  

9 L. D. 6 41580 2 14040 0 0   0     8 55,620 
  

10 S. M. 3 20790 1 7020 0 0 2 14310     6 42,120 
  

11 Sh. Gj. 0 0 2 14040 1 7155 0 0     3 21,195 
  

12 A. B. 1 6930 3 21060 5 35775 4 28620     13 92,385 
  

13 K. A. 7 48510 8 56160 10 71550 6 42930     31 219,150 
  

14 B. B. 5 34650 2 14040 1 7155 1 7155     9 63,000 
  

15 G. Sh. 4 27720 8 56160 10 71550 0 0 6 48450 28 203,880 
  

16 N. K. 5 34650 4 28080 4 28620 1 7155     14 98,505 
  

17 Sh. B. 9 62370 0 0 11 78705 6 42930 4 32300 30 216,305 
  

18 M. Xh. 0 0 12 84240 2 14310 4 28620     18 127,170 
  

19 N. M. 0 0 0 0 5 35775 4 28620     9 64,395 
  

  shuma 47 325710 75 456300 82 586710 39 279045 13 104975 256 1,752,740 
  

20 J. L.                 1 8075 1 8,075 
  

21 R. H.                 1 8075 1 8,075 
  

22 E. Gj.                 1 8075 1 8,075 
  

23 E. J.                 1 8075 1 8,075 
  

24 P. Xh.                 1 8075 1 8,075 
  

25 R. P.                 3 24225 3 24,225 
  

26 R. Sh.                 1 8075 1 8,075 
  

27 Sh. K.                 1 8075 1 8,075 
  

28 A. K.                 2 16150 2 16,150 
  

29 N. A.                 2 16150 2 16,150 
  

30 A. L.                 2 16150 2 16,150 
  

31 A. P.                 1 8075 1 8,075 
  

32 Th. A.                 1 8075 1 8,075 
  

            18 145350 18 145,350 
  

  Totali 65 325710 75 456300 82 586710 39 279045 31 250325 274 1,898,090 
  

 
1/c- Detyrimi I keshilltarëve  për ish Komunën Shalës      

  Emer Mbiemer 2012 Viti 2013 2014   2015   Totali 

    M Vlerë M Lekë m Vlera M Vlera M Detyrimi 

1 D. T. 1 6660 3 21060 2 14310 0 0 6 42030 

2 P. A. 1 6660 3 21060 2 14310 0 0 6 42030 

3 T. B. 1 6660 3 21060 2 14310 0 0 6 42030 

4 A. K. 1 6660 3 21060 2 14310 0 0 6 42030 

5 A. L. 1 6660 3 21060 2 14310 0 0 6 42030 

6 V. L. 1 6660 3 21060 2 14310 0 0 6 42030 

7 R. B. 1 6660 3 21060 2 14310 0 0 6 42030 

8 Sh. T. 1 6660 3 21060 2 14310 0 0 6 42030 

9 Sh. M. 1 6660 3 21060 2 14310 0 0 6 42030 

10 R. K. 1 6660 3 21060 2 14310 0 0 6 42030 

11 Z. M. 1 6660 3 21060 2 14310 0 0 6 42030 

12 A. L. 1 6660 3 21060 2 14310 0 0 6 42030 

13 K. T. 1 6660 3 21060 2 14310 0 0 6 42030 

14 Z. P. 1 6660 3 21060 2 14310 0 0 6 42030 

15 S. C. 1 6660 3 21060 2 14310 0 0 6 42030 
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KONTROLLI I LARTË I SHTETIT  

 RAPORT PËRFUNDIMTAR “PËR AUDITIMIN E USHTRUAR NË BASHKINË CËRRIK” 

  shuma 15 99900 45 
31590

0 30 214650 0 0 90 630,450 

 1/d-Ish Komuna Klos   

  2013 2014 2015 shuma 

1 N. S. 1 7020 1 7155 1 6757,5 3 20932,5 

2 M. V. 1 7020 1 7155 1 6757,5 3 20932,5 

3 A.  V. 1 7020  0 1 6757,5 2 13777,5 

4 B.  Q. 1 7020  0 1 6757,5 2 13777,5 

5 B.  Q. 1 7020  0 1 6757,5 2 13777,5 

6 Xh.  M. 1 7020  0 1 6757,5 2 13777,5 

7 T. Sh. 1 7020  0 1 6757,5 2 13777,5 

8 E.  S. 1 7020 1 7155 1 6757,5 2 20932,5 

9 R. H. 1 7020  0 1 6757,5 2 13777,5 

10 A. X. 3 21060 2 14310 1 6757,5 6 43687,5 

11 K. K. 1 7020  0 1 6757,5 2 13777,5 

12 A. P. 2 14040  0 1 6757,5 3 20797,5 

13 P. M. 1 7020  0 1 6757,5 2 13777,5 

14 A. K. 1 7020  0 1 6757,5 2 13777,5 

15 M.X. 1 7020  0 1 6757,5 2 13777,5 

 shuma 18 
12636

0 5 35775 15 101362.5, 38 263,497 

 

 

 

 

 

 ANEKSI Nr,2 “Zbulimeve për dieta dhe shpenzime transporti B. Cerrik 
 (P. Verb.9. dt.03.03.2017) 

Nr Emër Mbiem Tatim burim 
Nga 10-
në15% 

 
Ersekë 

 
Delvinë 

     
  Kavajë 

 
Shuma 

 U. shpenzim 62, datë 
27.02.2015 

Diet150, datë 
08.03.2015 

181, datë  
11.06.2015 

                   Taim mbi mbi  të ardhura Dietë   Dietë Dieta Transp  

1 Xh. M. 1000 2000 2000 2000 500 7500 

2 K.  Gj. 750 2000 2000 2000 500 7250 

3 E. M. 1500 2000 2000 2000 500 8000 

4 M. F. 1000 2000 2000 2000 500 7500 

5 E. Xh. 1500 2000 2000 2000 500 8000 

 J. K. 0 0 0 2000 500 2500 

7 B. V. 1250 2000 2000 2000 500 7750 

8 O. B. 750 2000 2000 2000 500 7250 

9 E. A. 1250 2000 2000 2000 500 7750 

10 D. S. 1000 2000 2000 2000 500 7500 

11 E. K. 1000 2000 2000 2000 500 7500 

12 J. E. 500 2000 2000 0 0 4500 

13 G. K. 500 2000 2000 2000 500 7000 
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KONTROLLI I LARTË I SHTETIT  

 RAPORT PËRFUNDIMTAR “PËR AUDITIMIN E USHTRUAR NË BASHKINË CËRRIK” 

14 F. K. 1000 2000 2000 2000 500 7500 

15 A. B. 1500 2000 2000 2000 500 8000 

16 D. B. 1000 2000 2000 2000 500 7500 

17 Xh. Z. 500 2000 2000 2000 500 7000 

18 A. Ll. 1500 2000 2000 2000 500 8000 

19 D. M. 500 2000 2000 2000 500 7000 

20 Xh. Q. 0 0 0 2000 500 2500 

21 A. H. x 2000 2000 2000 500 6500 

22 N. B. x 2000 2000 2000 500 6500 

23 I. K. x 2000 2000 2000 500 6500 

24 E. B. x 2000 2000 2000 500 6500 

25 Th. P. x 2000 2000 x 0 4200 

26 M. B. 1500 2000 2000 2000 500 8000 

27 S. B. 500 2000 2000 x x 4500 

28 M. K. 500 x x x x 500 

29 A. P. 500 x x x x 500 

31 H. K. Mosakord 2500 x   2500 

32 A. S. mosrakord 2500 x   2500 

 Totali 21000 55,000 50000 48000 12000 186,000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ANEKSI NR. 3 N: zbulimet në lidhje me administrimin e karburantit: 
Nr   Fletëdalje Naftë lekë 

1 I. Ç. Ish shofer i ambulaan 23,dt.29.8..2014 600 litra 109,000 viti 2014 

2 M.  Gj. Ish shofer Fadrome  1050 litra 200,000 viti 2015 

3 F. M. Ish shofer fadrome  705  litra 128,328 vitit 2015 

  Shuma 2,355 litra 437,327 

 


