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I. PËRMBLEDHJE EKZEKUTIVE 

 

I/a. Përshkrim i shkurtër i Raport Përfundimtarë të Auditimit. 
Mbështetur në ligjin nr. 154/2014, datë 27.11.2014 “Mbi organizimin dhe funksionimin e 

Kontrollit të Lartë të Shtetit”, Kontrolli i Lartë i Shtetit auditoi Bashkinë Gramsh në bazë të 

programit të auditimit, të miratuar nga ZV/Kryetari i Kontrollit të Lartë të Shtetit me shkresën nr. 

200/1prot, datë 27.03.2019, me afat auditimi nga data 01.04.2019 deri në datën 17.05.2019, për 

periudhën nga 01.01.2017 deri më 31.12.2018. 

Auditimi u krye me zgjedhje për pasqyrat financiare të vitit 2017 -2018, mbi bazë materialiteti 

dhe risku gjendja aktuale e sistemit të Menaxhimit Financiar dhe Kontrollit dhe monitorimi i tyre 

nga Auditi i brendshëm, planifikimi dhe zbatimi i buxhetit për të ardhurat dhe shpenzimet, 

mbajtja e kontabilitetit dhe hartimi i pasqyrave financiare, aplikimi i rregullave kontabël si dhe 

nëse transaksionet financiare janë në përputhje me kërkesat ligjore, rregullave të institucionit dhe 

parimeve për një qeverisje të mirë në përmbushje të objektivave të institucionit Bashkia Gramsh 

dhe ligjit nr. 139/15 dt. 17.12.15 “Për vetëqeverisjen vendore”, si dhe zbatimi i procedurave të 

prokurimit publik dhe të kontratave të lidhura. Për këto u analizuan pyetësorët e vetëvlerësimit, 

akt-rakordimit me thesarin duke shkarkuar transaksione financiare nga data baze i thesarit, u krye 

analiza e posteve të bilancit dhe llogarive analitike me formatet shoqëruese të tyre duke prekur 

zonat e llogarive, 600 “paga”; 401-408 “Furnitorë e llogari te lidhura me to”; 467 “Kreditore te 

ndryshëm”; 602 “shpenzime operative” dhe 230- 231 “investime”, si dhe procedura prokurimi me 

vlera të larta të prokuruar për periudhën objekt auditimi (2017 – 2018).    

Me shkresën nr. 4143, datë 27.06.2019, nga subjekti Bashkia Gramsh janë paraqitur vërejtjet për 

Projekt Raportin e Auditimit, ku pasi u lexuan me kujdes, paanshmëri dhe profesionalizim nga 

ana e grupit të auditimit të KLSH, u morën në konsideratë ato raste për të cilat kishin mbështetje 

ligjore me dokumentacion, ndërsa rastet e tjera të cilat nuk gjejnë argumentin e duhur ligjorë, 

gjejnë pasqyrim në këtë Raport Përfundimtar Auditimi. 

 

I/b. Një përshkrim i përmbledhur i gjetjeve dhe rekomandimeve nga auditimi. 

Gjetja Përmbledhje e gjetjes 

Ref. 

Raportit 

Përfundim

tar 

Rëndësia Rekomandimi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nga Bashkia Gramsh nuk janë implementuar plotësisht kërkesat e ligjit nr. 10296, datë 08.07.2010 “Për menaxhimin financiar dhe kontrollin” si më poshtë: 

Nga Bashkia Gramsh nuk janë implementuar 

plotësisht kërkesat e ligjit nr. 10296, datë 
08.07.2010 “Për menaxhimin financiar dhe 

kontrollin” si më poshtë: 

Mjedisi i Kontrollit - nuk është ngritur një sistem 
efektiv i menaxhimit financiarë dhe kontrollit të 

brendshëm, dhe hartuar një kuadër të plote 

rregullash të shkruara për funksionimin e 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
Bashkia Gramsh, nëpërmjet Nëpunësit 

Autorizues  dhe Zbatues, të marrë masa 

për miratimin e një rregulloreje së 
brendshme të azhurnuar ku të jetë 

miratuar dhe identifikuar deklarata e 

misionit, objektivat dhe planet 

strategjike dhe vjetore në përmbushje të 
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Gjetja Përmbledhje e gjetjes 

Ref. 

Raportit 

Përfundim

tar 

Rëndësia Rekomandimi 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

institucionit. Institucioni operon sipas rregullores 

së miratuar miratuar me VKB nr. 16, datë 

23.03.2012 me 50 fletë e cila nuk është 

azhurnuar prej 7 vjetësh si dhe nuk ka evidenca 
dokumentare ku të jetë miratuar dhe identifikuar 

deklaratën e misionit, objektivat, planet 

strategjike e vjetore në përmbushje të këtyre 
objektivave. Gjithashtu nuk kemi siguruar 

evidencë dokumentare mbi plan-veprimin për 

arritjen e objektivave të institucionit. Në 
strukturën organizative të vitit 2017 dhe 2018 

ekzistojnë dy sektorë, respektivisht Sektori i 

Inspektoratit e Mbrojtjes së Territorit dhe Sektori 

i Planifikimit dhe Zhvillimit të Territorit, të cilët 
janë nën varësinë e Drejtorit të Planifikimit, 

Zhvillimit dhe Mbrojtjes së Territorit, pra kemi 

të bëjmë me mungesë në ndarje të detyrave dhe 
përgjegjësive në drejtorinë e mësipërme. 

Institucioni nuk ka një sektor të veçantë apo një 

zyrë të menaxhimit të aseteve, por ky funksion 

është mbuluar nga një specialist për vlerësimin 
financiar të aseteve vendore , pjesë e sektorit të 

menaxhimit financiar. 

Aktivitetet e Kontrollit - Nuk na janë paraqitur 
evidenca nga ana e titullarit ku të identifikohet 

nxjerrja e urdhrave për ngritjen e Grupeve të 

Menaxhimit Strategjik për vitet 2017 dhe 2018, 
edhe pse në Ministrinë e Financave në Drejtorinë 

e Harmonizimit të Menaxhimit Financiar dhe 

Kontrollit është raportuar nëpërmjet Raportit për 

funksionimin e sistemit të kontrollit të 
brendshëm si në 2017 dhe në 2018 për 

ekzistencën e një GMS të ngritur me urdhra nga 

titullari dhe të përbërë nga 11 anëtarë. Nga ana e 
nëpunësit autorizues nuk janë analizuar dhe 

përditësuar kontrollet që synojnë minimizimin e 

riskut dhe dokumentimin e tij 
Vlerësimi i Riskut - Nga ana e titullarit nuk është 

hartuar një strategji e menaxhimit të riskut për 

vitin 2017 dhe 2018, manuali dhe harta e 

proceseve të punës, gjurma e auditimit e cila 
duhet të përfshinte të paktën proceset kryesore që 

kontribuojnë në arritjen e objektivave të njësisë. 

Ndërkohë për minimizimin e riskut të mashtrimit 
dhe parregullsive, nga nëpunësi autorizues nuk 

janë regjistruar dhe raportuar masat e marra për 

parandalimin e këtyre fenomeneve sipas ligjit nr. 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

  30-33 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

I lartë 

këtyre objektivave si dhe të miratoj 

plan-veprimin e arritjes së këtyre 

objektivave. Nga ana e titullarit të 

nxirën urdhrat për ngritjen e Grupit të 
Menaxhimit Strategjik. Në strukturën 

organizative të merren masa që të 

krijohet sektor i veçantë i menaxhimit 
të aseteve në përputhje me pikat 9, 10 

11, 13 ,14 dhe 21 të VKM nr. 500 datë 

14.08.2001 “Për inventarizimin e 
pronave të paluajtshme shtetërore dhe 

transferimin e pronave në njësitë e 

qeverisjes vendore”, të bëhet ndarja e 

varësisë nga e njëjta drejtori e dy 
sektorëve, respektivisht atë të 

Inspektoratit të Mbrojtjes së Territorit 

dhe të Planifikimit dhe Zhvillimit të 
Territorit. Nga ana e titullarit të 

hartohet një strategjia e menaxhimit të 

riskut, manuali dhe harta e proceseve të 

punës, gjurma e auditimit e cila duhet të 
përfshij minimalisht proceset kryesore 

që kontribuojnë në arritjen e 

objektivave të njësisë, të analizohen 
prej tij dhe përditësohen kontrollet që 

synojnë minimizimin e riskut dhe të 

regjistrohen e raportohen masat e marra 
për minimizimin e riskut të mashtrimit 

dhe parregullsive. 
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Gjetja Përmbledhje e gjetjes 

Ref. 

Raportit 

Përfundim

tar 

Rëndësia Rekomandimi 

10296, datë 08.07.2010 “Për menaxhimin 

financiar dhe kontrollin” neni 21. 

Informimi dhe komunikimi - Realizohet sipas 

shkallës së strukturave, nëpërmjet takimeve 
javore raportimeve mujore, tremujore dhe vjetore 

ku sipas kërkesave u sigurojnë drejtuesve 

informacion të rregullt mbi arritjen e objektivave 
Përveç kësaj mënyre, informimi realizohet edhe 

nëpërmjet publikimeve dhe njoftimeve të 

adresuara për publikun në faqen zyrtare të 
institucionit. 

Monitorimi - Një formë e monitorimit, është 

deklarata e vetëvlerësimit të sistemeve të 

kontrollit të brendshëm. Sistemi i vetëvlerësimit 
nëpërmjet pyetësorit të vetëvlerësimit për 

funksionimin e sistemeve të menaxhimit 

financiar dhe kontrollit nuk funksionon pasi 
pikëzimi (nga 1 në 4) është vendosur apriori dhe 

është joreal, veprimet e mësipërme bien në 

kundërshtim me ligji nr. 10296 datë 08.07.2010 

“Për menaxhimin financiar dhe kontrollin “, i 
ndryshuar, respektivisht neni 8 9, 10 16, 20, 21, 

22 dhe 23, 27; Manuali për Menaxhimin 

Financiar dhe Kontrollin; ligji nr. 90/2012 Për 
organizimin dhe funksionimin e administratës 

shtetërore” neni 29; VKM nr. 500 datë 

14.08.2001 “Për inventarizimin e pronave të 
paluajtshme shtetërore dhe transferimin e 

pronave në njësitë e qeverisjes vendore” pikat 9, 

10 11, 13 ,14 dhe 21; ligjin nr. 139/2015, “Për 

vetëqeverisjen vendore”, nenin. 66 

2 

Nga Bashkia Gramsh, në vitet 2017 dhe 2018 

janë përjashtuar nga inventarizimi llogaritë,210 

“Toka, troje, terrene”, 211 “Pyje Plantacione”, 
212 “Ndërtesa e Konstruksione”, 213 “Rruge, 

rrjete, vepra ujore”, 215 “Mjete transporti “dhe 

aktivet afatshkurtra si dhe për këto llogari, nuk 

ekziston një regjistër kontabël ku të specifikohet 
analitiku i llogarisë,  data e hyrjes ose marrjes në 

dorëzim,  përshkrimi i aktivit,  vlerën e blerjes, 

datën e daljes në përdorim, datë e skadencës, 
vlerën e shpenzimeve kapitale të mëpasshme që 

sjellin rritje të vlerës së aktivit, vendndodhjen, 

personin përgjegjës, vlerën e akumuluar të 
amortizimit, kohën e shërbimeve të mirëmbajtjes, 

vlerën e akumuluar të shpenzimeve të 

mirëmbajtjes, datën e daljes nga pronësia. Për 

52-66 I lartë 

Nga Bashkia Gramsh, të merren masa 

nga Nëpunësi Autorizues i cili duhet të 

caktoj Nëpunësin Zbatues të krijojë dhe 
të mbajë regjistrin e aktiveve të njësisë, 

duke specifikuar në mënyrë analitike 

secilin aktiv me informacione në lidhje 

me; datën e hyrjes ose marrjes në 
dorëzim,  përshkrimin e aktivit,  vlerën 

e blerjes, datën e daljes në përdorim, 

datë e skadencës, vlerën e shpenzimeve 
kapitale të mëpasshme që sjellin rritje të 

vlerës së aktivit, vendndodhjen, 

personin përgjegjës, vlerën e akumuluar 
të amortizimit, kohën e shërbimeve të 

mirëmbajtjes, vlerën e akumuluar të 

shpenzimeve të mirëmbajtjes, datën e 
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Gjetja Përmbledhje e gjetjes 

Ref. 

Raportit 

Përfundim

tar 

Rëndësia Rekomandimi 

pasojë të mos japim dot një opinion mbi 

plotësinë, saktësinë dhe përkatësinë e këtyre 

vlerave në kontabilitet 

daljes nga pronësia. Gjithashtu nga 

Nëpunësi Autorizues të merren masa 

për nxjerrjen e urdhrave për krijimin e 

komisioneve për inventarizim e 
menjëhershëm e Aktiveve Afatgjata 

materiale të pa inventarizuara deri më 

sot, përkatësisht për zërat; 210 “Toka, 
troje terrene”, 211 “Pyje, Kullota, 

Plantacione”, 212 “Ndërtime e 

konstruksione”, 213 “Rrugë, rrjete, 
vepra ujore” dhe 215“Mjete 

transporti”. 

 

 

3 

Nga Bashkia Gramsh, janë ngarkuar padrejtësisht 

në kredi të llogarisë 219 “Amortizim i Aktiveve të 
Qëndrueshme të Trupëzuara” dhe në debi të 

Llogarisë 1013, “Pakësim fondesh nga 

amortizimi i AAGJ” në mënyrë të padrejtë për 
secilin vit, 2017 dhe 2018, pra në një vlerë 

kontabël neto më të ulët përkatësisht për; 

- 2,745,199 lekë për 215 Mjete transporti, 

- 5,861,889 lekë për 218 Inventar 
Ekonomik, 

- 7,696,333 lekë për 214 Instalime teknike, 

makineri, pajisje, vegla pune, 
Efekti i këtij regjistrimi në Llogarinë 219 

“Amortizim i Aktiveve të Qëndrueshme të 

Trupëzuara” pasqyrohet edhe ne vlerën kontabël 

neto të aktiveve në Bilancin Kontabël të 2017 
dhe 2018 duke mbivlerësuar këtë llogari dhe 

nënvlerësuar vlerën kontabël neto të aktiveve në 

vlerën 16,303,421 lekë 
Gjithashtu gjatë vitit 2018, është vënë re 

amortizimi i AAGJ si përkatësisht, llogaria 210 

Toka, troje, terrene në vlerën 10,094,547 lekë 
dhe llogaria 211 Pyje, kullota, plantacione në 

vlerën 2,161,437 lekë.Kjo ka rezultuar në 

ngarkim në mënyrë të padrejtë në kredi të 

llogarisë 219 Amortizim i Aktiveve të 
Qëndrueshme të Trupëzuara,  dhe në debi të 

Llogarisë 1013, “Pakësim fondesh nga 

amortizimi i AAGJ në mënyrë të padrejtë për 
vitin 2018, pra në një vlerë kontabël neto më të 

ulët dhe të nënvlerësuar më përkatësisht; 

- 10,094,547 lekë për 210 Toka, troje, 
terrene 

- 2,161,437 lekë për 211 Pyje, kullota, 

plantacione. 

52-66 
I 

 lartë 

Nga Bashkia Gramsh, të merren masa 

nga Nëpunësi Zbatues për sistemimet në 

kontabilitet duke debituar llogaritë e 
aktivit përkatësisht sipas shumave të 

nënvlerësuara (2,745,199 lekë për 215 

“Mjete transporti”; 5,861,889 lekë për 
218 “Inventar Ekonomik”; 7,696,333 

lekë 214 “Instalime teknike, makineri, 

pajisje, vegla pune”; 10,094,547 lekë 
për 210 “Toka, troje, terrene”; 

2,161,437 lekë për 211 “Pyje, kullota, 

plantacione”) si dhe duke kredituar 

kundërpartinë, pra llogarinë e 
nënvlerësuar 1013 “Pakësim fondesh 

nga amortizimi i AAGJ” për totalin.  

Gjithashtu nga ana e Bashkisë Gramsh 
të kërkohet në rrugë zyrtare ndaj 

Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë, 

sqarim për sa i përket zbatimit të pikës 

së amortizimit të aktiveve si210 “Toka, 
troje, terrene” dhe 211 “Pyje, kullota, 

plantacione” në udhëzimin nr.8 datë 

09.03.2018 “Për procedurat e 
përgatitjes, paraqitjes dhe raportimit të 

pasqyrave financiare vjetore në njësitë 

e qeverisjes së përgjithshme” 
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Gjetja Përmbledhje e gjetjes 

Ref. 

Raportit 

Përfundim

tar 

Rëndësia Rekomandimi 

 

4 

Llogaria 202 “Studime dhe Kërkime” me vlerë 

në bilancin kontabël 18,484,267 lekë në fund të 

vitit 2017 dhe 26,703,627 lekë në fund të vitit 
2018, konstatohet se disa studime e projektime 

në vlerën 15,303,070 lekë, i përkasin 

investimeve për objekte të përfunduara në vitet e 
kaluara dhe të trashëguara nga 9 ish Komunat të 

cilat tashmë janë pjesë e Bashkisë Gramsh dhe 

nuk janë klasifikuar si Aktive Afatgjata 

Materiale(në llogaritë 213 “Rrugë, rrjete, vepra 
ujore”, 212 “Ndërtime dhe konstruksione”) 

52-66 
I  

Mesëm 

Nga Bashkia Gramsh, nëpërmjet 
Nëpunësit Zbatues, të merren masa për 

të bërë sistemimet në kontabilitet duke 

debituar llogaritë e aktiveve për të cilat 
është ndërmarrë studimi dhe kërkimi 

dhe tu shtohet vlerës së këtyre 

aktiveve, ndërsa në kundërparti të 
kreditohet llogaria 202 “Studime dhe 

kërkime” për vlerën totale 15,303,070  

lekë. 

 

5 

Aktivet Afatgjata Financiare me llogarinë 26 
“Pjesëmarrje në kapitalin e vet” paraqitet ne 

vlerën zero në Pasqyrën e Pozicionit Financiar të 

vitit 2017 dhe 2018 edhe pse Bashkia Gramsh 

zotëron 100% aksione në pjesëmarrje  në 
“Ujësjellësi Gramsh “ sh.a me vlerë 178,620,750 

lekë 

52-66 
I  

lartë 

Nga Bashkia Gramsh, nëpërmjet 

Nëpunësit Zbatues, të merren masa për 

të bërë sistemimet në kontabilitet  dhe 

regjistrimin e pjesëmarrjes 100% në 

kapitalin aksionar të “Ujësjellës 

Gramsh” sh.a me vlerë kontabël 

178,620,750 lekë në llogarinë 26 

“Pjesëmarrje në kapitalin e vet”. 

6 

Llogaria 468 “Debitorë të ndryshëm” është 

nënvlerësuar me 337,055  lekë në vitin 2017 dhe 

810,331 lekë në vitin 2018 për shkak të 

moskontabilizimit të debitorëve për tatim-taksat 

dhe është nënvlerësuar me 1,580,800 lekë për 

vitin 2017 dhe me 88,000 lekë për vitin 2018 për 

shkak të moskontabilizimit të gjobave të 

vendosura nga IMT-ja. Llogaria 468 “Debitorë 

të ndryshëm” me vlerat 39,253,506 lekë në 2017 

dhe 38,152,238 në 2018 praktikisht kanë pasur si 

kundërparti jo klasat 7, por llogarinë 464 

“Detyrime për tu paguar për blerjen e letrave me 

vlerë” me të njëjtat vlera, përkatësisht39,253,506 

lekë në 2017 dhe 38,152,238 në 2018. Kjo gjë ka 

sjellë mbivlerësimin e 464 “Detyrime për tu 

paguar për blerjen e letrave me vlerë” 

me39,253,506 lekë në 2017 dhe 38,152,238 në 

2018, si dhe nënvlerësimin e llogarisë 7115 

“Gjoba, kamatëvonesa, sekuestrime e  

zhdëmtime” me; 19,393,618 lekë për vitin 2017,  

4,956,844 lekë për vitin 2016 dhe 1,385,763 lekë 

në vitin 2015 dhe duke  e mbivlerësuar llogarinë 

7115 “Gjoba, kamatëvonesa, sekuestrime e  

52-66 
I  

lartë 

Nga Bashkia Gramsh, nëpërmjet 

Nëpunësit Zbatues, të merren masa për 

të bërë sistemimet në kontabilitet të 

llogarisë 468 “Debitorë të ndryshëm” 
duke regjistruar gjobat e IMT-së për 

vlerë 1,668,800 lekë (1,580,800 lekë  

dhe 88,000 lekë), debitorët e tatim 
taksave për vlerën 1,147,386 lekë. 

Gjithashtu të bëhet sistemimi i 

llogarisë 464 “Detyrime për tu paguar 

për blerjen e letrave me vlerë” duke e 
zhvlerësuar totalisht këtë detyrim si 

dhe të sistemohet e ardhura e 

akumuluar ndër vite nga gjobat dhe 
kamatëvonesat  në vlerën prej 

38,152,238 lekë në 2018, vlerë kjo e 

panjohur deri në këtë periudhë, në 
llogarinë 1210 “Rezultat i mbartur i 

seksionit të funksionimit” të vitit në 

vazhdim. Nga ana e titullarit, të nxirët 

përgjegjësia në lidhje mungesën e 
informimit të Drejtorisë së Zhvillimit 

Ekonomik dhe Menaxhimit Financiar 

në lidhje me shkresën e debitorëve të 
gjobave të IMT-së. 
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zhdëmtime” me 1,101,268 lekë në vitin 2018 

7 

Llogaria 467 “Kreditorë të ndryshëm”, e cila 
përbëhet nga fatura të pa likuiduara të vitit 2017, 

është mbivlerësuar në vlerën 4,726,225 lekë 

duke përfshirë fatura të vitit 2018. Nga të dhënat 

e nxjerra nga transaksionet e thesarit, nga 
shpenzimet e vitit 2017 vihen re likuidime 

faturash me kompetencë 2017 që janë likuiduar 

kryesisht në muajt e parë të  2018, të cilat nuk 
janë paraqitur si fatura të pa likuiduara për vitin 

2017, duke e nënvlerësuar kështu llogarinë 467 

“Kreditorë të ndryshëm”  me 5,036,155 lekë. 

Gjithashtu janë keq klasifikuar në këtë llogari 

disa fatura, likuidimi i të cilave nuk është 

kushtëzuar nga vendosja e limitit në periudhën 

nëntor dhjetor 2017 nga Ministria e Financave 
dhe Ekonomisë, dhe kjo ka sjellë një 

mbivlerësim të detyrimit të llogarisë467 

“Kreditorë të ndryshëm” me 2,894,710 lekë, 
shumë kjo që duhej të ishte klasifikuar në 

llogarinë 401 – 408 “Furnitorë e llogari të 

lidhura me to” si llogaria tjetër e faturave të pa 

likuiduara. 

Llogaria 401 – 408 “Furnitorë e llogari të 

lidhura me to”për vitin 2017 me vlerë totale 

38,205,248 lekë është kompozuar nga fatura të 
emetuara përpara vitit 2015 dhe vendime gjykate 

të prapambetura, çka do të thotë se moslikujdimi 

i tyre ka ardhur si pasojë e mungesës së fondeve. 
Por faturat, kontratat dhe vendimet e gjykatës që 

sjellin detyrime për shkak të mungesës së 

fondeve, paraqiten veçmas në llogarinë 467 

“Kreditorë të ndryshëm”. Pra kemi një 

mbivlerësim të 401 – 408 “Furnitorë e llogari 

të lidhura me to” me38,205,248 lekë dhe 

nënvlerësim të 467 “Kreditorë të ndryshëm”, 

me po të njëjtën shumë prej38,205,248 lekësh. 

Nga ana tjetër kemi fatura të vitit, likujdimi i të 

cilave nuk është kushtëzuar nga vendosja e 
limitit në periudhën nëntor dhjetor 2017 nga 

Ministria e Financave dhe Ekonomisë, të cilat 

duhet të ishin paraqitur në shumën e 401 – 408 

“Furnitorë e llogari të lidhura me to”. 
Mosparaqitja e tyre në këtë shumë ka bërë të 

mundur nënvlerësimin e llogarisë me 2,894,710 

lekë 

52-66 
I  

lartë 

Nga Bashkia Gramsh, nëpërmjet 

Nëpunësit Zbatues, të merren masa për 
të bërë sistemimet në kontabilitet të 

mbivlerësimeve dhe nënvlerësimeve të 

llogarive 467 “Kreditorë të ndryshëm” 

dhe 401 – 408 “Furnitorë e llogari të 
lidhura me to” për vitin 2017. Në 

mënyrë analitike sistemimet paraqiten 

në tabelën bashkangjitur seksionit të 
rekomandimit. 



 

 

Kontrolli i Lartë i Shtetit  

‘’Raport Përfundimtar Auditimi Financiar dhe Përputhshmërie  në Bashkinë 

Gramsh” 

 

KLSH  9 | P a g e  
 

Gjetja Përmbledhje e gjetjes 

Ref. 

Raportit 

Përfundim

tar 

Rëndësia Rekomandimi 

8 

Llogaria 467 “Kreditorë të ndryshëm”, e cila 

përbëhet nga fatura të palikuiduara të vitit 2018, 

është mbivlerësuar në vlerën 3,716,079 lekë 

duke përfshirë fatura të vitit 2019. Gjithashtu 
janë keqklasifikuar në këtë llogari disa fatura, 

likuidimi i të cilave nuk është kushtëzuar nga 

vendosja e limitit në periudhën nëntor dhjetor 
2017 nga Ministria e Financave dhe Ekonomisë, 

dhe kjo ka sjellë një mbivlerësim të detyrimit të 

llogarisë467 “Kreditorë të ndryshëm” me 

1,646,077 lekë. 

Llogaria 401 – 408 “Furnitorë e llogari të 

lidhura me to”për vitin 2018 me vlerë totale 

31,969,001 lekë është kompozuar nga fatura të 
emetuara përpara vitit 2015 dhe vendime gjykate 

të prapambetura, cka do të thotë se moslikujdimi 

i tyre ka ardhur si pasjoë e mungesës së fondeve. 
Por faturat, kontratat dhe vendimet e gjykatës që 

sjellin detyrime për shkak të mungesës së 

fondeve, paraqiten vecmas në llogarinë 467 

“Kreditorë të ndryshëm”, sic edhe u trajtua më 
lartë. Pra kemi një mbivlerësim të 401 – 408 

“Furnitorë e llogari të lidhura me to” 

me31,969,001 lekë. dhe një nënvlerësim të 467 

“Kreditorë të ndryshëm”me po të njëjtën 

shumëprej 31,969,001 lekësh. Nga ana tjetër 

kemi fatura të vitit, likujdimi i të cilave nuk është 
kushtëzuar nga vendosja e limitit në periudhën 

nëntor dhjetor 2018 nga Ministria e Financave 

dhe Ekonomisë, të cilat duhet të ishin paraqitur 

në shumën e 401 – 408 “Furnitorë e llogari të 

lidhura me to”. Mosparaqitja e tyre në këtë 

shumë ka bërë të mundur nënvlerësimin e 

llogarisëme1,646,077 lekë 

52-66 
I  

lartë 

 
Nga Bashkia Gramsh, nëpërmjet 

Nëpunësit Zbatues, të merren masa për 

të bërë sistemimet në kontabilitet të 
mbivlerësimeve dhe nënvlerësimeve të 

llogarive 467 “Kreditorë të ndryshëm” 

dhe 401 – 408 “Furnitorë e llogari të 
lidhura me to” për vitin 2018. Në 

mënyrë analitike sistemimet paraqiten 

në tabelën bashkangjitur seksionit të 

rekomandimit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 

Llogaria 486 “Shpenzime të periudhave të 

ardhshme” ka pasur si kundërparti llogaritë 401 – 

408 “Furnitorë e llogari të lidhura me to” me 

vlerat përkatëse 38,205,248 lekë në 2017 dhe 
31,969,001 lekë në 2018. Për të njëjtat arsye sic u 

përmendën dhe më lart, llogaria 486 Shpenzime të 

periudhave të ardhshme duhet të ketë kundërparti 
llogarinë 467 “Kreditorë të ndryshëm” dhe në 

rastin tonë pas modifikimit të llogarisë 467 të 

paraqitur më sipër, llogaria 486 Shpenzimet e 
periudhave të ardhshme duhet të jenë ne vlerat 

62,069,762 lekë për 2017 dhe 72,007,991 lekë 

për 2018, pra nënvlerësimi që i është bërë kësaj 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

52-66 

 
 

 

 
 

 

 
 

I  

lartë 

 

 

 

 
 

 

 
 

Nga Bashkia Gramsh, nëpërmjet 

Nëpunësit Zbatues, të merren masa për 
të bërë sistemimet në kontabilitet të 

llogarisë 486 “Shpenzime të 

periudhave të ardhshme” për vitet 
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llogarie kap vlerat 23,864,514 lekë për 2017 dhe 

40,038,990 lekë për 2018 

2017 dhe 2018. 

 

10 

Llogaria 105 “Teprica e Granteve kapitale të 

brendshme” duhet të jetë sa vlera e 23 

“Shpenzime për rritjen e Aktiveve të 

Qëndrueshme” dhe përkatësisht me vlerë 
212,432,550 lekë për 2017 dhe 159,213,329 lekë 

për 2018, por në Pasqyrat e Pozicionit Financiar 

2017 dhe 2018 kanë vlerë zero. Pra llogaria 105 
“Teprica e Granteve kapitale të brendshme” 

është nënvlerësuar me212,432,550 lekë në vitin 

2017 dhe 159,213,329 në vitin 2018. Me të 
njëjtat shuma është mbivlerësuar llogaria 101 

“Teprica (Fond i akumuluar) Deficiti i 

akumuluar”, shuma e së cilës përveç fondeve 

bazë, shtesat dhe paksimet e fondeve, ka 
përfshirë dhe totalin e llogarisë 105 “Teprica e 

Granteve kapitale të brendshme” 

52-66 
I  

Mesëm 

 

Nga Bashkia Gramsh, nëpërmjet 

Nëpunësit Zbatues, të merren masa për 

të bërë sistemimet në kontabilitet të 

llogarisë 101 “Teprica (Fond i 

akumuluar) Deficiti i akumuluar” dhe 

105 “Teprica e Granteve kapitale të 

brendshme” për vitet 2017 dhe 2018. 

11 

Njësisë Audititi të Brendshëm Publik Bashkia 

Gramsh, nuk ka audituar aktivitetin financiar të 9 

Njësive administrativ, në kundërshtim me VKM 
nr. 83, date 03.02.2016 “Për miratimin e 

kritereve te krijimit te njësive te auditimit të 

brendshëm ne sektorin publik 

31-33 E lartë 

Njësia e Audititi të Brendshëm Publik 
Bashkia Gramsh, të parashikojë dhe 

ushtrojë një auditim  për aktivitetin 

financiar të 9 Njësive administrative., 

për periudhën 2015 2019. 
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12 

Nga auditimi rezultoi se sipas 2 vendimeve të 

Këshillit Bashkiak Gramsh, respektivisht nr. 59, 

datë 03.04.2018 “Për miratimin e strukturës 

organizative për vitin 2018” dhe Vendimit 
Këshillit Bashkiak nr. 04, datë 10.01.2019 “Për 

miratimin e Strukturës organizativë për vitin 

2019”, Inspektorati i Mbrojtjes Territorit Bashkia 
Gramsh është në përbërje të Departamentit të 

Planifikimit dhe Zhvillimit të Territorit, pra në 

vartësi të Drejtorit Departamentit, ndaj të cilit 
IMTV ka të drejtë të vendosë Gjobë, sipas ligjit 

nr. 107/2014 darë 01.10.2014” Për Planifikimin  

dhe  Zhvillimin e Territorit”, ndryshuar me ligjin 

nr. 73/215, datë 09.07.2015 dhe ligjin nr. 
28/2017, datë 23.03.2017 , neni 52-Kundërvajtjet 

administrative, pika 1, vendosja e Inspektoratit të 

Mbrojtjes Territorit Bashkia Gramsh (IMTV) në 
përbërje të Departamentit të Planifikimit dhe 

Zhvillimit të Territorit, pra në vartësi të Drejtorit 

Departamentit, mendojmë se është  në kushtet e 

konfliktit të interesit, pasi është  në kundërshtim 
me kuadrin ligjor si më poshtë: 

1-ligjin nr. 44/2015 Miratuar në datën 

30.4.2015”Kodi i Procedurave Administrative” 
në  R.SH, neni 30 -Pengesat ligjore, ku 

përcaktohet se: Nëpunësi publik ose anëtari i 

organit kolegjial nuk përfshihet në një procedurë 
administrative vendimmarrës, në rastet kur: 

a) ka një interes personal të drejtpërdrejtë ose jo 

të drejtpërdrejtë në vendimmarrjen në shqyrtim; 

c) nëpunësi publik, ose anëtari i organit kolegjial 
ose edhe personat e parashikuar në shkronjën 

"b", të këtij neni, kanë një interes të 

drejtpërdrejtë ose jo të drejtpërdrejtë në një 
çështje objektivisht të njëjtë dhe me të njëjtat 

rrethana ligjore me çështjen në shqyrtim; 

2-ligjin nr. 9131, datë 8.9.2003 “Për rregullat e 
Etikës në Administratën Publike”-Neni 4 

Konflikti i interesave 1. Konflikti i interesave 

është situata ne te cilën një nëpunës i 

administratës publike ka një interes personal te 
tille, qe ndikon ose mund te ndikoje ne 

paanshmërinë ose objektivitetin e kryerjes se 

detyrës zyrtare. 
 

32-52 E lartë 

Bashkia Gramsh, të propozojë në 

Këshillin Bashkiak që Inspektorati i 

Mbrojtjes Territorit Bashkia Gramsh të 
mos jetë në përbërje dhe në vartësi  të 

Departamentit të Planifikimit dhe 

Zhvillimit të Territorit, por të dalë si 
strukturë më vete, në vartësi të Kryetarit 

të Bashkisë. 

 

13 
Nga ana e 9 Njësive administrativë të Bashkisë 

Gramsh, administratorët e Njësive 
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administrative, edhe pse nuk e kanë në 

kompetence kanë nxjerrë njoftim vlerësimet 

tatimore ndaj subjekteve Juridike dhe fizike. Në 

kundërshtim me: 
a. ligjin nr. 9632, datë 30.10.2006 ”Për sistemin 

e taksave vendore”, neni 4-Zbatimi i sistemit 

tatimor në Republikën e Shqipërisë pika 2, ku 
parashikohet se: Zyra e taksave të bashkisë apo 

komunës vendos e zbaton sanksione për shkelje 

të procedurave e të detyrimeve fiskale vendore, 
të përcaktuara në ligjin, nr. 9920, datë 

19.5.2008“Për procedurat tatimore në 

Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar,  

b. ligjin, nr. 9920, datë 19.5.2008“Për procedurat 
tatimore në Republikën e Shqipërisë”, të 

ndryshuar, neni 70, E drejta për të nxjerrë 

njoftimin e vlerësimit tatimor pika 3, ku 
përcaktohet se: Zyra tatimore e qeverisjes 

vendore ka të drejtë të nxjerrë njoftimin e 

vlerësimit tatimor për tatimpaguesit, që 

klasifikohen si biznes i vogël. Për detyrimet 
tatimore, të lidhura me tatimin e thjeshtuar mbi 

fitimin e biznesit të vogël, njoftimi i vlerësimit 

tatimor nxirret nga drejtoria rajonale tatimore   

 

 

 

 
 

 

 
33-52 

 

 

 

 
 

 

 
E lartë 

 

Bashkia Gramsh në Rregulloren e 

Brendshme punonjësit e taksave të 9 

Njësive administrative të  të përcaktojë 
detyra  dhe vartësinë e inspektorëve të 

taksave në Njësitë administrative  të 

kenë vartësi dyfishe  nga Administratori 
i Njësisë dhe Drejtoria e Zhvillimit 

Ekonomik dhe Menaxhimit Financiar, 

Përgjegjësi i sektorit Taksave në  
Bashkinë Gramsh. Njoftim vlerësimet 

tatimore të nxirren vetëm nga Sektori i 

Taksave bashkia Gramsh deh jo se deri 

tani të cilat janë nxjerrë jashtë 
kompetencave nga Administratori i 

Njësisë Administrative. 

 

14 

Bashkia Gramsh edhe pse ka mazhorancën e 

aksioneve në Ujësjellës sh.a  Gramsh dhe për 

vitet 2017-2018, ka  në Këshillin e Administrimit 

1, punonjës dhe konkretisht, sekretar i 
përgjithshëm i Bashkisë Gramsh, edhe pse 

Këshilli Bashkiak  me vendimin  nr.  99, datë 

18.12.2017, ka caktuar Ujësjellësin sh.a. 
Gramsh. Për mos gjetjen e dakortësisë me 

Administratoren e Ujësjellësit sha Gramsh, nuk 

ka mundësuar realizimin e lidhjes së një 
marrëveshje, në të cilën Ujësjellësi sh.a. Gramsh 

të përcaktohej 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 Gramsh 

33-52 E lartë 

Bashkia Gramsh ti kërkojë Ujësjellësin 
sh.a. Gramsh të zbatojë  vendimin  nr.  

99, datë 18.12.2017, ka caktuar 

Ujësjellësin sh.a. Gramsh. Duke  

mundësuar realizimin e lidhjes së një 
marrëveshje, në të cilën Ujësjellësi sh.a. 

Gramsh 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 Gramsh. 

 

15 Nga auditimi i kryer, u konstatua se   Bashkia Gramsh me strukturat 
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dokumentacioni për pagesën e taksës së tokës 

dhe taksave te bizneseve në 9 Njësitë 

administrative, aktualisht nuk ndodhet në Bashki, 

por në njësitë administrative përkatëse, veprim 
në kundërshtim me VKM-në nr. 510, datë 

10.06.2015 “Për miratimin e procedurave për 

transferimin e të drejtave dhe detyrimeve, 
personelit, aktiveve të trupëzuara dhe të 

patrupëzuara, të arkivave dhe çdo 

dokumentacioni tjetër zyrtar në njësitë e 
qeverisjes vendore, të prekura nga riorganizimi 

administrativo-territorial” dhe të Udhëzimit të 

Përbashkët të Ministrit për Çështjet Vendore dhe 

Ministrit të Financave nr. 3237, datë 16.7.2015 
“Për procedurat, afatet kohore, standardet dhe 

kriteret e plotësimit të dokumentacionit të 

nevojshëm, për riorganizimin administrativo-
territorial”. Gjithashtu, u konstatua se në 

regjistrat e kontabilitetit nuk ka të pasqyruar 

vlerat e debitorëve për këtë taksë, veprim në 

kundërshtim me ligjin nr. 9228, Dt. 29.04.2004 
“Për Kontabilitetin dhe Pasqyrat financiare” dhe 

me UMF nr. 8, Dt. 09.03.2018 “Për Paraqitjen e 

Pasqyrave Financiare në NJQP” 

 

 

 

 
 

33-52 

 

 

 

 
 

E lartë 

përgjegjëse, të marrë masa për 

grumbullimin e të gjithë 

dokumentacionit në arkivin qendror të 

njësisë vendore, në përputhje me 

VKM-në nr. 510, datë 10.06.2015. Të 

verifikojë gjendjen në kontabilitet dhe 

mënyrën e kontabilizimit të detyrimit 

në ngarkim të familjeve debitorë për 

taksën e tokës, për periudhën përpara 

vitit 2015 dhe të kërkojë sipas ligjit, 

arkëtimin e këtyre vlerave nga 

personat përkatës. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nga të dhënat e pasqyrave financiare 

konstatohet se totali i faturave të pa likuiduara 

në fund të vitit 2017 në Llog (401-408) 

“Furnitor e llogari të lidhura me to”, dhe 
detyrime të tjera në llog (467) “Kreditorë të 

ndryshëm”, paraqitet në vlerën 64,758,273 

lekë. Arsyeja e mos likuidimit të këtyre 
faturave është nga mos realizimi i të ardhurave, 

mungesa e lëvrimit të fondeve dhe bllokimit të 

fondeve nga Ministria e Financave në fund të 
periudhës ushtrimore, rezulton se me buxhetin 

e vitit 2018, janë likuiduar gjatë detyrime për 

fatura të pa likuiduara në vlerën 26,553,025 

lekë.  
Për aktivitetin e vitit 2018, gjendja e faturave të 

pa likuiduara (Llog (401-408) “Furnitor e llogari 

të lidhura me to”, dhe detyrime të tjera në llog 
(467) “Kreditorë të ndryshëm”) paraqitet në 

vlerën 78,149,685 lekë, për: mallra e shërbime  

në shumën 54,514 mijë lekë, Investime (art 231), 
nga FZHR në shumën 13,129 mijë lekë 

(“Rikonstruksion Ura Pasarele Nj/Ad Porocan”   

investim i vitit 2013, në vlerën 3,369,619 lekë, 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Bashkia Gramsh, Drejtoria Ekonomike, 

bazuar në; Udhëzimin plotësues të 
Ministrisë Financave nr. 02, datë 

10.01.2018 “Për buxhetin e vitit 2018”, 

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

dhe Udhëzimin plotësues të Ministrisë 

Financave nr. 01, datë 17.01.2019 “Për 
buxhetin e vitit 2019”, pikat 106-110, 

“Detyrimet e prapambetura të Njësive 

të Vetëqeverisjes Vendore”, dhe pikat 

116-117- Raportimi i detyrimeve të 
prapambetura në njësite e qeverisjes 

vendore’’, të paraqesë në mbledhjen e 

këshillit bashkiak, një material për 
gjendjen e faturave të pa likuiduara në 

vite, të hartojë një grafik duke zbatuar 

të gjitha radhën e pagesave për vlerën 

32,748,539 lekë. 
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16 

“Ndërtim KUZ Cekin Nj/Ad Pishaj”  investim i 

vitit 2014, në vlerën 2,641,476 lekë dhe 

“Rikonstruksion Rruge Bersnik Nj/Ad Kodovjat”  

investim i vitit 2013, në vlerën 7,117,558 
lekë)dhe vendime gjyqësore në shumën 10,507 

mijë lekë, nga vlera e detyrimeve si më sipër 

rezulton se me buxhetin e vitit 2019 është 
likuiduar shuma prej 45,401,146 lekë, ngelet për 

likuidim vlera prej 32,748,539 lekë nga të cilët: 

-Fatura të pa likuiduara për mallra e shërbime 
para vitit 2015, në vlerën 9,112,751 lekë,  

-vendime gjygjësore në vlerën    

.................................  10,507,135 lekë, 

-investime të pa financuara nga FZHR në 
vlerën............13,128,653 lekë, mos likuidimi i 

detyrimeve vjen në kundërshtim me  nenin 52- 

Kryerja e shpenzimeve, të ligjit nr. 9936, datë 
26.6.2008 ”Për menaxhimin e sistemit buxhetor 

në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar; nenin 

9 dhe 10, të ligjit nr. 9928, datë 29.04.2004 “Për 

kontabilitetin dhe pasqyrat financiare”, i 
ndryshuar; UMF nr. 5, datë 27.12.2014 “Për 

shlyerjen e detyrimeve të prapambetura” i 

ndryshuar me UMF nr.5/1, datë 21.05.2014; 
Udhëzimin udhëzimi plotësues i MF nr. 02, datë 

10.01.2018 “Për buxhetin e vitit 2018”, pikat 82-

91 – Detyrimet e prapambetura të Njësive të 
Vetëqeverisjes Vendore. 

 

 

 

33-52 

 

 

 

E lartë 

17 

Nga të dhënat e Drejtorisë Ekonomike dhe 

Menaxhimit Financiar, për vitin 2017, 

shpenzimet buxhetore janë planifikuar në vlerën 
1,072,500 mijë lekë dhe realizuar në vlerën 

967,606 mijë lekë ose në masën 90%. Fondi 

pagave është realizuar 99%; ose nga 165,164 
mijë lekë të planifikuara janë realizuar 164,755 

mijë lekë dhe sigurimet shoqërore në masën 

99%; ose nga vlera 28,037 mijë lekë të 

planifikuara janë realizuar 27,649 mijë lekë. Po 
kështu dhe shpenzimet operative rezultojnë të 

jenë realizuar në masën 84% ose nga 143,890 

mijë lekë të planifikuara, janë realizuar 120,972 
mijë lekë. Në zërin investime nga 309,967 mijë 

lekë janë realizuar 244,429 mijë lekë ose 79%. 

Shpenzimet për kujdesin social (604+606) nga 
424,339 mijë lekë të planifikuara janë realizuar 

në vlerën 409,801 mijë lekë ose 97%. 

Për vitin 2018, shpenzimet buxhetore janë 

33-52 E lartë 

Në mënyrë që të mos krijohen diferenca 

të dukshme midis parashikimit dhe 
realizimit të buxhetit, Bashkia Gramsh 

të marrë masa për hartimin e një buxheti 

real, mbështetur në realizimin e 

mundshëm dhe objektiv të të ardhurave 
dhe shpenzimeve. Të bëhen periodikisht 

analizat e punës për realizimin e 

buxheteve paraardhës duke nxjerrë 
konkluzione të sakta për realizimet dhe 

mosrealizimet e buxheteve përkatëse. 
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planifikuar në vlerën 998,667 mijë lekë dhe 

realizuar në vlerën 906,695 mijë lekë ose në 

masën 91%. Fondi pagave është realizuar 99%; 

ose nga 180,194 mijë lekë të planifikuara janë 
realizuar 178,264 mijë lekë dhe sigurimet 

shoqërore në masën 100%; ose nga vlera 29,803 

mijë lekë të planifikuara janë realizuar 29,720 
mijë lekë. Po kështu dhe shpenzimet operative 

rezultojnë të jenë realizuar në masën 90% ose 

nga 135,401 mijë lekë të planifikuara, janë 
realizuar 122,325 mijë lekë. Në zërin investime 

nga 238,184 mijë lekë janë realizuar 174,301 

mijë lekë ose 73%. Shpenzimet për kujdesin 

social (604+606) nga 415,085 mijë lekë të 
planifikuara janë realizuar në vlerën 402,085 

mijë lekë ose 97%.Sa më sipër u konstatua se ka 

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

të ardhurave të veta dhe shpenzimeve të tyre, 

veprime në kundërshtim me ligjin nr. 9936, datë 

26.06.2008 “Për menaxhimin dhe zbatimin e 
sistemit buxhetor në Republikën e Shqipërisë” i 

ndryshuar, ligji nr. 10296, datë 08.07.2010, “Për 

menaxhimin Financiar dhe Kontrollin”, ligji nr. 
9632, datë 30.10.2006 “Për sistemin e taksave 

vendore” të ndryshuar, ligji nr. 68-2017, “Për 

Financat e Vetëqeverisjes Vendore”, ligji nr. 
139/2015, datë 17.12.2015 “Për vetëqeverisjen 

vendore”, UMF nr. 10, datë 28.02.2017, “Për 

përgatitjen e programit buxhetor afatmesëm 

2018-2020”, si dhe  UMF nr. 10/1, datë 28 02 
2017 “Për përgatitjen e Programit Buxhetor  

Afatmesëm për Pushtetin Vendor”, Udhëzimi nr. 

23 datë 22.11.2016, “Për procedurat standarde 
të përgatitjes së programit buxhetor afatmesëm” 

dhe Vendimet përkatëse të Këshillit Bashkiak. 

18 

Nga dokumentacioni i vënë në dispozicion nga 

Bashkia Gramsh nuk ka bërë të mundur që pas 
bashkimit me ish-Komunat sot Nj/ 

Administrative të saj për pronat e transferuara të 

kryej procesin e regjistrimit në ZVRPP, ngritjen 
e komisionit për vlerësimin e pasurive me 

çmimin e tregut të si: truall, tokë bujqësore, 

ndërtesa, pyje, kullota etj., me qëllim vënien e 
këtyre pronave në efiçencë për dhënien e tyre me 

qira për realizimin e të ardhurave nga qiradhënia 

e tyre dhe për dy Nj/Administrative Tunjë dhe 

33-52 E lartë 

Bashkia Gramsh të ngrejë grup pune 

me specialist të fushës, për 

evidentimin e të gjitha pronave të 

kaluar me VKM në pronësi të 

Bashkisë Gramsh, duke bërë 

evidentimin mbi gjendjen e tyre, dhe 

përfundimin e procedurave ligjore për 

regjistrimin në Drejtorinë Vendore të 

Agjencisë Shtetërore të Kadastrës 

Gramsh dhe kontabilitet. Gjithashtu 
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Kukur nuk ka përgatitur dokumentacionin ligjorë 

për miratimin e listës përfundimtare, të pronave 

për to. Nuk janë veçuar me regjistër të veçantë 

pronat të cilat i kanë kaluar në pronësi Bashkisë 
dhe ato në përdorim. Gjithashtu nuk janë veçuar 

me dosje të veçanta pronat të cilat janë me 

probleme, për të cilat kërkohen ndryshime 
pavarësisht se kanë kaluar në pronësi me 

vendime përfundimtare nga Këshilli i Ministrave. 

Për pronat të cilat rezultojnë të zëna forcërisht 
nuk është çelur dosje e veçantë dhe nuk janë 

marrë masat e nevojshme për lirimin e saj nga 

zaptuesit dhe përdoruesit e paligjshëm, veprime 

në papajtueshmëri me ligjin nr. 9228, datë 
29.04.2004 “Për Kontabilitetin dhe Pasqyrat 

financiare”; pikave 9, 10, 11 dhe 22 të VKM nr. 

500, datë 14.8.2001 “Për inventarizimin e 
pronave të paluajtshme shtetërore dhe 

transferimin e pronave në Njësitë e Qeverisjes 

Vendore”, dhe kreun III- Regjistri i aktiveve dhe 

dokumentimi i lëvizjes se tyre të UMF nr. 30 datë 
27.12.2011“Për menaxhimin e aktiveve në 

njësitë e sektorit publik”. 

dhe pronat që janë të regjistruara në 

kontabilitet, të merren masa për 

regjistrimin e tyre në në Drejtorinë 

Vendore të Agjencisë Shtetërore të 

Kadastrës Gramsh. Të merren masat 

dhe të kryhen të gjitha procedurat për 

mbajtjen e regjistrit kontabël të gjithë 

aktiveve që zotëron apo ka në 

administrim, si dhe regjistri i veçantë 

për secilën nga pasuritë e dhëna me 

qira ku të përcaktohet sipërfaqja e 

objektit, kontrata e qirasë, afati i 

vlefshmërisë, veprimtaria që kryhet, 

subjekti përfitues, qiraja mujore, 

arkëtimet sipas muajve të vitit 

kalendarik. 

. 

 

19 

KLSH  ka dërguar në  Bashkinë  Gramsh  
rekomandimet  e auditimit  me shkresën e saj  nr. 

prot 1232/19 datë 05.05.2017, protokolluar në 

subjekt me shkresën nr. 3227 datë 09.05.2017. 

Bashkia Gramsh në zbatim të rekomandimeve të 
KLSH ka kthyer përgjigje me shkresën e saj  nr. 

prot. 3227/2, datë 29.05.2017, duke respektuar 

afatin  ligjor të kthimit të përgjigjes. Nga 
verifikimi i dokumentacionit për zbatimin e 

rekomandimeve rezultoi se jo të gjitha 

rekomandimet janë zbatuar 

112-114 E lartë 

Bashkia Gramsh të hartojë një 

program pune për realizimin e 

rekomandimeve të pa zbatuara dërguar 

me shkresën e KLSH nr. prot 1232/19 

datë 05.05.2017 dhe të trajtuar në 

mënyrë më të hollësishme në akt 

verifikimin nr. 01. datë 17.05.2019. 

 

20 

Nga auditimi i zbatimit të punimeve civile të 

kontratës me objekt “Rikonstruksion i rrugës 

automobilistike nga fshati Shëmrizë deri tek ura 

Skënderbegas (loti I)”, Bashkia Gramsh, me 

vlerë të kontratës (me tvsh)83,999,417 lekë, 
fituar nga BOE “B.” SHPK & “M.” SHPK, 

rezultuan diferenca në volume pune të pakryera 

në fakt në vlerën 729,679 lekë pa tvsh. Veprimet 

e mësipërme janë në kundërshtim me kontratën e 
sipërmarrjes së punimeve nr. 2101 prot datë 

30.03.2017 të lidhur mes Autoritetit Kontraktor 

Bashkia Gramsh dhe “B.” SHPK & “M.” SHPK.  

104-111 E lartë 

Nga Bashkia Gramsh të merren masa 
për arkëtimin e vlerës prej 729,679lekë 

pa tvsh nga BOE “B.” SHPK & “M.” 

SHPK, në cilësinë e sipërmarrësit në 
kontratën me nr. 2101 prot datë 

30.03.2017,  me objekt “Rikonstruksion 

i rrugës automobilistike nga fshati 
Shëmrizë deri tek ura Skënderbegas 

(loti I)”, Bashkia Gramsh, vlerë kjo e 

cila përfaqëson një dëm ekonomik ndaj 

buxhetit të shtetit dhe njësisë vendore, 
si rrjedhojë e likuidimit të punimeve të 

pakryera. 
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Nga auditimi i zbatimit të punimeve civile të 
kontratës me objekt “Sistemim asfaltim i Lagjes 

85”, Bashkia Gramsh, me vlerë të kontratës (me 

tvsh)63,860,304 lekë, fituar nga OE “M.” SHPK, 
rezultuan diferenca në volume pune të pakryera 

në fakt në vlerën 218,660 lekë pa tvsh. Veprimet 

e mësipërme janë në kundërshtim me kontratën e 
sipërmarrjes së punimeve nr. 4677 prot datë 

16.07.2018 të lidhur mes Autoritetit Kontraktor 

Bashkia Gramsh dhe OE “M.” SHPK. 

104-111 E lartë 

Nga Bashkia Gramsh të merren masa 

për arkëtimin e vlerës prej 218,660lekë 

pa tvsh nga OE “M.” SHPK, në cilësinë 
e sipërmarrësit në kontratën me nr. 4677 

prot datë 16.07.2018,  me objekt 

“Sistemim asfaltim i Lagjes 85”, 
Bashkia Gramsh, vlerë kjo e cila 

përfaqëson një dëm ekonomik ndaj 

buxhetit të shtetit dhe njësisë vendore, 

si rrjedhojë e likuidimit të punimeve të 
pakryera. 

22 

Nga auditimi i zbatimit të punimeve civile të 

kontratës me objekt “Rikonstruksion i rrugës 

Lagjia Agjensia”, Bashkia Gramsh, me vlerë të 

kontratës 11,850,499.83  lekë me TVSH, fituar 
nga OE “V.” SHPK, rezultuan diferenca në 

volume pune të pakryera në fakt në vlerën 

999,291 lekë pa TVSH. Veprimet e mësipërme 
janë në kundërshtim me kontratën e sipërmarrjes 

së punimeve nr. 5861 prot, datë 10.09.2018 të 

lidhur mes Autoritetit Kontraktor Bashkia 
Gramsh dhe sipërmarrësit “V.” SHPK. 

104-111 E lartë 

Nga Bashkia Gramsh të merren masa 

për arkëtimin e vlerës prej 999,291 lekë 

pa tvsh nga BOE “V.” SHPK, në 

cilësinë e sipërmarrësit në kontratën me 

nr. 5861 prot datë 10.09.2018,  me 

objekt “Rikonstruksion i rrugës Lagjia 
Agjensia”, Bashkia Gramsh, vlerë kjo e 

cila përfaqëson një dëm ekonomik ndaj 

buxhetit të shtetit dhe njësisë vendore, 
si rrjedhojë e likuidimit të punimeve të 

pakryera. 

 

23 

Nga auditimi i zbatimit të punimeve civile të 

kontratës me objekt “Rehabilitimi i rrugës 

Devoll”, Bashkia Gramsh, me vlerë të kontratës 

62,925,232.80 lekë pa TVSh, fituar nga BOE 

“E.” SHPK & “A.” SHPK, përfaqësuar nga  OE 

“A.” SHPK, rezultuan diferenca në volume pune 
të pakryera në fakt në vlerën 359,923 lekë pa 

tvsh për punime të pakryera dhe punime në 

kundërshtim me specifikimet teknike të tenderit 
dhe të kontratës. Veprimet e mësipërme janë në 

kundërshtim me kontratën e sipërmarrjes së 

punimeve nr. 5032/3 prot, datë 18.07.2017 të 
lidhur mes Autoritetit Kontraktor Bashkia 

Gramsh dhe BOE “E.” SHPK & “A.” SHPK, 

përfaqësuar nga  OE “A.” SHPK. 

104-111 E lartë 

Të merren masa nga Bashkia Gramsh, 
që t’i kërkojë sipërmarrësit të punimeve 

OE “A.” SHPK, duke ndjekur të gjitha 

procedurat e duhura administrative që, 
shuma prej 359,923 lekë pa TVSH të 

realizohet në objekt brenda periudhës së 

garancisë së defekteve (12.12.2019). 

Realizimi i punimeve duhet të 
konfirmohet zyrtarisht nga Autoriteti 

Kontraktor, Bashkia Gramsh, 

Mbikëqyrësi i punimeve si dhe 
Kolaudatori i punimeve të objektit (Në 

rast të kundërt, moskryerja e punimeve 

sipas Projektit të Zbatimit dhe 
specifikimeve teknike, do të 

konsiderohet dëm ekonomik dhe duhet 

të zhdëmtohet nga sipërmarrësi i 

punimeve). 
 

 

 

 

 

 

Nga ana e Sektorit Taksave Bashkia Gramsh dhe 
9 Njësitë Administrative, për mos pagimin në 

afat të  detyrimit tatimore subjektet nuk janë 

 

 
 

 

 

 
 

 

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 Republikën e 
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ngarkuar  të paguajnë gjobë në kundërshtim me 

ligjin nr,9920, datë 19.5.2008 “Për procedurat 

tatimore në Republikën e Shqipërisë”, të 

ndryshuar. Neni 114-Mospagimi në afat i 
detyrimit tatimor apo i kontributit, pika 1 ku 

përcaktohet se: 

1. 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. 
Sektori i Taksave dhe Drejtoria e Financës 

Bashkia Gramsh, nuk kanë rakorduar ndërmjet 

tyre duke mos  kryer akt-rakordimeve për 
debitorët e taksave për periudhën 01.01.2012 deri 

më datën 31.12.2018 dhe  mos pasqyrimin e saktë 

në kontabilitet të tyre në vlerën prej 26,902,000 

lekë, në kundërshtim me nenet 6 dhe 7 të ligjit 
nr. 9228, datë 29.04.2004 “Për kontabilitetin dhe 

pasqyrat financiare” i ndryshuar dhe pikën 3, të 

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

sektorin publik”, Kreu III, paragrafi  

“Dokumentimi i lëvizjeve të aktiveve” 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
33-52 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
E lartë 

Shqipërisë ”, i ndryshuar, nga Sektori i 

Taksave  Bashkia Gramsh  të nxirret të 

gjitha  njoftim vlerësimet tatimore dhe 

për arkëtimin e detyrimeve për vlerën 
26,902,000 lekë, të detajuara në 

Aneksin nr. 1, si më poshtë: 

 -Debitorë për qiranë e tokave shtetërore 
të pandara  8 Fermerë në vlerën 

...........141,380 lekë 

- Debitorë nga bizneset    63 subjekte në 
vlerën................................................3,0

35,833 lekë 

-Debitorët e për taksën e tokës 

bujqësore nga 4416 fermerë në vlerën 
.............15,398,341lekë 

- Debitorët për taksën e pastrimit 

Bashkia Gramsh   në 
vlerën.............................8,327,214 lekë 

Të ndiqen  rrugët e mëposhtme: 

a-Tu ridërgohen  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”, duke 
shtuar edhe  debitorët  e taksave te ish 

komunave. 

b-Ti dërgohen Drejtorisë Rajonale të 

Transportit, kërkesa për vendosjen e 

barrës siguruese (për mjetet) dhe Zyrës 

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”.   

c-Për subjektet të cilët nuk kanë 

paguar detyrimet tatimore në afat, ndaj 
tyre të aplikohet  llogaritja e gjobës në 

masën 0,06%  të shumës  së  detyrimit 

të papaguar për çdo ditë  gjatë së cilës  

pagesa nuk është  kryer,  por jo më 
tepër se 365 ditë (gjobë), bazuar në  

nenin 114, të ligjit nr. 9920, datë 

19.05.2008, “Për Procedurat tatimore në 
Republikën e Shqipërisë “ të ndryshuar, 

me  ligjin nr.164/2014, datë 15.12.2014.  

d- Edhe pas njoftimeve zyrtare ne se 
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Bizneset nuk pranojnë të paguajnë 

detyrimet, në vite nga ana e Bashkisë 

(Sektori i Taksave dhe Drejtoria 

Juridike), pasi te merren masat 
administrative  apo sekuestro te bëhet 

kallëzim penal, bazuar në Kodin Penal 

të R.SH, miratuar me ligjin nr. 7895, 
datë 27.1.1995 me ndryshimet e 

mëvonshme, neni 181,-Mospagimi i 

taksave dhe tatimeve.  e- Sektori i 

Taksave në bashkëpunim me 9 Njësitë 

Administrative, të audituara 

respektivisht: Skënderbegas, Kushovë, 

Sult, Pishaj, Koodovjat, Kukur, 
Lenie, Tunjë dhe Kushovë, të 

evidentojnë listat emërore te debitorëve  

ne mënyre elektronike dhe te printuar 
dhe në zbatim të udhëzimit plotësues të 

dhe udhëzimin plotësues të Ministrisë 

Financave  nr. 01, datë 17.01.2019 “Për 

zbatimin e buxhetit të vitit 2019”, pika 
98, ku përcaktohet se: Të gjitha Njësitë 

e vetëqeverisjes vendore të marrin 

masat e nevojshme për zbatimin e 
kërkesës ligjore, për njoftimin paraprak 

të detyrimit tatimor të miratuar me 

vendim të Këshillit Vendor, për gjithë 
tatimpaguesit (tatimpaguesit familjarë 

dhe bizneset, në territorin përkatës), të 

njoftojnë nëpërmjet postës familjarët të 

cilët nuk kanë paguar  detyrimet për 
taksën e tokës,/tarifën e pastrimit, 

ndriçimit, banesave dhe gjelbërimit. 

25 

Drejtoria e Planifikimit, Zhvillimit dhe Mbrojtjes 
së Territorit, Bashkia Gramsh, nuk ka zbatuar 

dispozitat ligjore të VKM nr. 860, datë 

10.12.2014 “Për përcaktimin e mënyrës së 

mbledhjes dhe administrimit të ardhurave për 
ndërtimet pa leje dhe vlerave të zbatueshme për 

legalizim”, pika 5, si dhe ligjin nr. 9632, datë 

30.10.2006 “Për Sistemin e Taksave vendore”, i 
ndryshuar, pika 3 e nenit 27- Taksa e ndikimit në 

infrastrukturë, për objektet që legalizohen. 

Rezulton se nuk kanë bërë pagesën e taksës së 
ndikimit në infrastrukturë 64 persona me vlerë 

1,534,341 lekë, e cila konsiderohet e ardhur e 

munguar për buxhetin e Bashkisë Gramsh. 

 

 

 
 

 

 
33-52 

 

 

 
 

 

 
E lartë 

Bashkia Gramsh, nëpërmjet Drejtorisë 

së Planifikimit, Zhvillimit dhe 
Mbrojtjes së Territorit të marrë masa si 

dhe të ndiqen të gjitha procedurat 

administrative dhe ligjore për arkëtimin 
e taksës së ndikimit në infrastrukturë 

për ndërtimet pa leje në vlerën 

1,534,341 lekë. 
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26 

Drejtoria e Planifikimit, Zhvillimit dhe Mbrojtjes 

së Territorit, Bashkia Gramsh, nuk ka bërë të 

mundur arkëtimeve të detyrimeve të qirasë për 

kontratat e lidhura me 25 subjekte, për sipërfaqen 
2360.6 m2 në vlerën gjithsej 3,475,950 lekë që 

janë të ardhura të munguara për buxhetin e 

Bashkisë Gramsh, veprime në papajtueshmëri 
me nenin 12 germa g, të ligjit nr. 10296, datë 

08.07.2010 “Për menaxhimin financiar dhe 

kontrollin”, të ndryshuar, me pikën 42, të UMF 
nr. 30, datë 27.12.2011 “Për menaxhimin e 

aktiveve në njësitë e sektorit publik”, të 

ndryshuar dhe me nenin 5 “Pagesa dhe rregjimi i 

saj“ të kontratave. 

33-52 E lartë 

Drejtoria e Planifikimit, Zhvillimit dhe 

Mbrojtjes së Territorit dhe Sektori 
Juridik, Bashkia Gramsh, të marrë masa 

për ndjekjen e të gjitha procedurave 

administrative dhe ligjore për arkëtimin 
e detyrimit kontraktore prej 3,475,950 

lekë. 

27 

Në procedurën e prokurimit me objekt: 

“Rikonstruksion i rrugës nga fshati Shemrizë 

deri tek ura Skenderbegas”,me fond limit 
71,756,881 lekë, me BOE të shpallur fitues “M.” 

shpk dhe “B..” shpk, për vlerën prej 69,999,514 

lekë, ose më pak se fondi limit për shumën 

1,757,367 lekë, procedurë në të cilën ka rezultuar 
se kanë marrë pjesë 4 OE dhe 1 BOE është 

shpallur fituese BOE i cila nuk plotësonte 

kriteret e veçanta, dhe konkretisht pikën 1/dh 
(Deklaratë mbi disponushmërinë e mjeteve), 

rezulton se BOE “M.” shpk dhe “B.” shpk kanë 

deklaruar një pjesë të mjeteve të nevojshme për 

zbatimin e kontratës në dy procedura të shpallura 
fituese brenda 6 ditësh;  

pikën 2.3, (shtojca 9) mbi disponimin e 

makinerive dhe dokumentacionin që duhet të 
disponojnë, pasi rezulton se mjetet e deklaruara 

nga OE “M.” shpk, të marra me kontratë qiraje 

nga subjekti “A.” shpk kanë certifikatën e 
transportit vetëm për veten e vet, dhe jo për të 

tretë dhe me qira siç kërkohet në ligjin nr. 8308 

“Për transportet rrugore” , i ndryshuar dhe 

udhëzimin nr. 15 datë 24.07.2007 “Për kriteret 
dhe procedurat e lëshimit të licencave, 

autorizimeve dhe certifikatave për ushtrimin e 

veprimtarisë në transportin rrugor”. Për këtë 
shkelje KVO ka s’kualifikuar Operatorët 

ekonomikë të ndryshëm pranë këtij Autoriteti 

Kontraktor;  
pikën 2.3/D për stafin teknik të kualifikuar, pasi 

rezulton se NJP i kërkon punonjësit me dëshmi 

kualifikimi nga IQT, ndërkohë që i gjithë stafi i 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

66-103 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

E lartë 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
Kryetari i Bashkisë Gramsh, nëpërmjet 

strukturave përgjegjëse, të marrë masa 

për eliminimin e praktikave të 

prokurimeve për mallra/shërbime, të 
cilat kanë çuar në përdorimin e fondeve 

publike me impakt negativ për vlerën 

69,999,514 lekë, duke u udhëhequr nga 
qëllimi kryesor i ligjit për prokurimet 

publike, ai i sigurimit të dobishmërisë 

maksimale të fondeve, të cilat nuk 
cenojnë thelbin e zbatimit të kontratës, 

procedura të cilat deri më tani kanë 

sjellë pasoja me efekte negative. 
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paraqitur nuk e ka dëshminë sipas kërkesave të 

DST, por e ka nga trupë e pavarur certifikuese. 

-Nga NJP rezulton se janë vendosur Kritere të 

ekzagjeruar të cilat konsiderohen diskriminuese 
dhe jo në përputhje me vëllimet e punës duke 

sjell edhe 3 ankesa nga operatorë të ndryshëm. 

Rezulton se kërkesat për licencat profesionale 

NP-1C, NP-5C, NP-6B, NP-7C, NP-8A, NP-

9C, NP-10A, NPO-11C, NP-12C, NS-1B, NS-

2C, NS-4C, NS-8A, NS-13A, NS-16A, NS-17A 
janë të paargumentuara pasi nuk ka zëra 

punimesh për këto kategori si dhe nuk i 

korrespondojnë vlerës së punimeve;  

kërkesat për disponimin e Certifikatave ISO nga 
secili OE në rast bashkimi sipas pikës B të 

kërkesave për Kapacitetin Teknik në DST, janë 

në kundërshtim me pikan 3 të nenit 74 të VKM-
së nr. 914, pasi ato duhet të disponohen në raport 

me përqindjen në punime;  

kërkesat e pikës D të Kapacitetit Teknik në DST 

ku kërkohen 3 Ing.ndërtimi, dhe 2 ing.mjedisi 
janë të ekzagjëruara në raport me volumin e 

punimeve, kërkesat për ing.elektrik, 

ing.hidroteknik, ing.mekanik, ing.elektronik dhe 
arkitekt janë të paargumentuara pasi nuk ka asnjë 

zë në preventiv për këtë kategori inxhinierësh.  

Kërkesat për 15 kamionë, 4 grejder, ekskavator 
me krahë 16 m, 4 ekskavatorë me zinxhirë janë 

të paargumentuara, të ekzagjëruara në raport me 

volumin e punimeve. 

Mos anulimi i procedurës dhe shpallja fitues e 
BOE “M.” shpk dhe “B.” shpk të cilët nuk 

plotësonin kërkesat e DST, është bërë në 

kundërshtim me nenet 1, 2, 20, 24, 53 dhe 55 të 
ligjit nr. 9643 “Për prokurimin publik” i 

ndryshuar dhe VKM nr. 914, datë 29.12.2014 

“Për miratimin e rregullave të prokurimit 
publik”, i ndryshuar. 
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II. HYRJA  
 

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

KLSH”, në zbatim të Programit të Auditimit nr. 200/1prot, datë 27.03.2019, të miratuar nga 

ZV/Kryetari i KLSH, nga data 01.04.2019 deri më datë 17.05.2019, në subjektin Bashkia 

Gramsh për periudhën nga 01.01.2017 – 31.12.2018, me objekt: “Auditimi Financiar dhe 

Përputhshmërisë” nga Grupi i Audituesve Shtetërore:  
 

1. P. Gj., Përgjegjës Grupi 

2. N. N., Auditues 

3. E. C., Auditues 

4. Sh.H., Auditues 

5. A. Z., Auditues 

6. S. M., Auditues 

 

Titulli: Auditim financiar dhe përputhshmërisë. 

Marrësi: Raporti Përfundimtar i drejtohet subjekti të audituar Bashkia Gramsh. 

Procedura e ndjekur: Raporti Përfundimtar i Auditimi i dërgohet subjektit Bashkia Gramsh, 

pasi nga grupi i auditimit ka dërguar Projekt raportin në lidhje me problematikat e konstatuara 

dhe nga subjekti me shkresat përcjellëse janë paraqitur kundërshtitë, të cilat pasi janë analizuar 

me kujdes, profesionalizim dhe paanshmëri, janë marrë në konsideratë ato raste të cilat kishin 

mbështetje ligjore, ndërsa për rastet e tjera të cilat kundërshtitë nuk mbështeteshin me argumente 

ligjore, nuk janë marrë në konsideratë dhe janë trajtuar në këtë Raport Përfundimtar auditimi.  

 

Objektivat dhe qëllimi i auditimit: 

 Qëllimi i auditimit: 
Qëllimi i auditimit: është dhënia e opinionit financiar dhe përputhshmërinë apo hartimi i Raportit 

Përfundimtar auditimit mbi bazën e vlerësimeve të gjetjeve dhe dhënia e rekomandimeve për 

përmirësime1. 

 Objektivat e auditimit synojnë: 

Dhënien e vlerësimeve të pavarura mbi funksionimin e sistemeve dhe nënsistemeve të kontrollit 

të brendshëm dhe komponentëve të menaxhimit financiar të subjektit, nëpërmjet përcaktimit nga 

ana e audituesve: 

-nëse pasqyrat financiare janë hartuar në përputhje me rregullave dhe ligjeve të kontabilitetit; 

-nëse janë zbatuar parimet e përgjithshme të sistemit të menaxhimit financiar të sektorit publik 

dhe të sjelljes me integritet të zyrtarëve të sektorit publik; 

-nëse të ardhurat dhe shpenzimet janë realizuar në përputhje me ligjin e Buxhetit të Shtetit, me 

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

kontrollin; 

-nëse janë zbatuar parimet e përgjithshme të sistemit të menaxhimit financiar të sektorit publik 

dhe të sjelljes me integritet të zyrtarëve të sektorit publik; 

- verifikimin e përgjegjësisë financiare të subjekteve përgjegjëse, nëpërmjet ekzaminimit dhe 

vlerësimit të të dhënave financiare; 

- auditimin e sistemeve financiare dhe transaksionet, duke përfshirë edhe vlerësimin e 

përputhshmërisë me ligjet dhe rregulloret. 

                                                             
1-Rregullorja e proçedurave te auditimit në KLSH, faqe 28 
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Identifikimi i çështjes. 

Raporti Përfundimtar synon të identifikojë përmbushjen e rolit të njësisë vendore dhe 

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

vazhdueshëm të punëve në shërbim të komunitetit; në funksion të zbatimit të strategjive që 

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

shërbimit ndaje komunitetit në plotësimin e kërkesave të tyre. Për këtë janë vlerësuar aktivitetet 

që kanë të bëjnë me respektimin e organigramës dhe të strukturës organike. 

Auditimi ka përfshirë veprimet e kryera nëpërmjet bankës, hartimi i pasqyrave financiare, 

planifikimi dhe mbledhja e të ardhurave, menaxhimin financiar dhe kontrollin, hartimi e zbatimi 

i buxhetit, auditimin e kontrollit të brendshëm. Gjithashtu auditimi ka përfshirë edhe zbatimin e 

procedurave të prokurimit, zbatimin e kontratave të punimeve, si dhe zbatimin e detyrave të lëna 

nga auditimi i mëparshëm. 

Në bazë të kritereve të vlerësimit e gjykimit profesional, audituesit kanë bërë vlerësimin e 

rezultateve të testeve të kontrollit, analizimin dhe klasifikimin e gabimeve të zbuluara, si dhe 

është bërë vlerësimi i evidencave të grumbulluara përsa i përket mjaftueshmërisë dhe 

përshtatshmërisë për qëllimet e auditimit. Procedurat e kryera, varen nga gjykimi profesional i 

audituesit, përfshirë vlerësimin e rrezikut material, për shkak të mashtrimit apo gabimit që do 

përdoren për procedura auditimi që janë me të përshtatshme për rrethanat.  

Nisur nga procedurat e ndjekura për auditim besojmë se evidencat e mbledhura janë të 

mjaftueshme dhe të përshtatshme për te dhënë opinionin tonë mbi veprimtarinë ekonomiko 

financiare të Bashkisë Gramsh. 

Përgjegjësitë e strukturave drejtuese të subjektit të audituar lidhur me çështjen 

nën auditim (në vartësi të llojit të auditimit). 

Kryetari i Bashkisë Gramsh (Nëpunësi autorizues) znj. L. D. dhe Drejtori Ekonomik (Nëpunësi 

zbatues) z. A. B., janë përgjegjës për përgatitjen e pasqyrave financiare në përputhje me kuadrin 

normativ të zbatueshëm të raportimit financiar në sektorin publik dhe për mirëfunksionimin e 

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

Administratori i përgjithshëm dhe Drejtori Ekonomik, janë përgjegjës për të siguruar 

mbikëqyrjen e procesit të raportimit financiar të Bashkisë Gramsh. 

Bazuar në pikën 6 e nenit 34, të ligjit nr. 139/15, dt. 17.12.15 “Për vetëqeverisjen vendore”, ku 

thuhet se: “Çdo njësi e vetëqeverisjes vendore harton, miraton, zbaton dhe administron çdo vit 

buxhetin e vet, pa deficit, si dhe në përputhje me legjislacionin në fuqi që rregullon 

administrimin e zbatimin e sistemit buxhetor dhe ligjin për financat vendore”. 

Neni 91. Njësitë e vetëqeverisjes vendore kanë këto të drejta dhe përgjegjësi: pika 1.3. Të drejtën 

dhe përgjegjësinë e mbledhjes së të ardhurave dhe bërjes së shpenzimeve, sipas së cilës: 

a) krijojnë, mbledhin të ardhura dhe bëjnë shpenzime për përmbushjen e funksioneve të tyre; 

b)vendosin taksa vendore e tarifa për shërbimet, si dhe nivelin e tyre, në përputhje me 

legjislacionin në fuqi; 

c) hartojnë, miratojnë dhe zbatojnë buxhetin e tyre; 

ç) mbajnë llogaritë, në përputhje me legjislacionin në fuqi, dhe ofrojnë informacione ose raporte 

financiare për hartimin dhe zbatimin e buxhetit për qeverisjen qendrore ose shtetasit. 

Neni 65; “Administrata e njësisë administrative”, pika 1. “Në njësitë administrative funksionon 

administrata që drejtohet nga administratori”. 
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Përgjegjësitë e audituesve:  

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

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

sipas INTOSAI. Këto standarde kërkojnë që audituesit të respektojë kërkesat etike, si dhe të 

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

Përgjegjësia jonë (Audituesit e KLSH-së) është që nëpërmjet auditimit të realizuar të krijohen 

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

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

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

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

dhe të sjelljes së zyrtarëve të sektorit publik; 

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

Organik i Buxhetit apo Ligji i Prokurimit Publik, etj. 

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

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

e) Fusha specifike që janë objekt i fokusit ligjvënës, etj.; 

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

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

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

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

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

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

vlerësimit të rrezikut, audituesit vlerësuan nivelin e kontrollit të brendshëm relevant në Bashkinë 

Gramsh, në mënyrë që të programoheshin procedurat e auditimit, që janë të përshtatshme për 

kushtet e entitetit, por jo për qëllim të shprehjes së opinionit mbi efektivitetin e kontrollit të 

brendshëm të entitetit. 

Kriteret e vlerësimit. 

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

iu jemi referuar për kryerjen e vlerësimeve gjatë auditimit: 

 Kushtetuta dhe Ligji nr. 154/2014 “Mbi Organizimin dhe Funksionimit e Kontrollit të Lartë të 

Shtetit”. 

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

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

Shqipërisë”; i ndryshuar 

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

 Ligji nr. 130/2016, datë 15.12.2016 “Për buxhetin e vitit 2017”, ligji nr. 109/2017, datë 

18.12.2017 “Për buxhetin e vitit 2018”dhe aktet normative që e ndryshojnë këto ligje. 

 Ligji nr. 9228, datë 29.04.2004 “Për kontabilitetin dhe pasqyrat financiare”, i ndryshuar, 

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

 UMF nr. 14, datë 28.12.2006 “Për përgatitjen dhe raportimin e pasqyrave financiare vjetore për 

institucionet qendrore, organet e pushtetit vendor...”, i ndryshuar me UMF nr. 26, datë 

27.12.2007. 

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

ndryshuar. 

 Urdhri i MF nr. 54, datë 15.07.2010 “Për miratimin e manualit të MFK”. 
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Standardet e auditimit të aplikuara në kryerjen e punës. 

Standardet e zbatuara gjatë kryerjes së auditimit: 

 ISSAI 100 “Parimet themelore të auditimit të sektorit publik“ që përcakton parimet themelore 

për auditimin e sektorit publik në përgjithësi; 

 ISSAI 400 “Parimet themelore të auditimit të përputhshmërisë“ që përcakton parimet 

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

kontekstin specifik te auditimit të përputhshmërisë; 

 ISSAI 4000 "Prezantim i përgjithshëm i udhëzimeve për auditimin e përputhshmërisë"; si dhe 

ISSAI 4200; 

 Standardet Ndërkombëtare të Auditimit (SNA) të Federatës Ndërkombëtare të kontabilisteve 

IFAC; 

 Praktika të mira të fushës si: Manuali i Auditimit Financiar dhe të Përputhshmërisë të 

Gjykatës Evropiane të audituesve; Kërkesat e Udhërrëfyesit të IDI-t, 

INTOSAI "Për implementimin e Standardeve Ndërkombëtare të Auditimit, ISSAI mbi 

Auditimin e përputhshmërisë"; etj. 

 Manuali i Auditimit Financiar dhe të Përputhshmërisë të Gjykatës Evropiane të audituesve; 

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

të Auditimit, ISSAI mbi Auditimin e përputhshmërisë"; etj. 

 

Dokumentimi i rezultateve të auditimit: 

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

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

standardet përkatëse dhe kërkesat e zbatueshme ligjore dhe rregullatorë, rezultatet e këtyre 

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

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

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

për të konfirmuar dhe mbështetur opinionet dhe raportin e audituesve dhe shërbeu si një burim 

informacioni për përgatitjen e tyre. Në përfundim të auditimit në terren, Akteve të Konstatimeve 

të mbajtura mbi bazën e të dhënave të grumbulluara, u përgatit  projektraport dhe raporti i 

Auditimit. 

Përgjegjësia jonë është që të shprehim një opinion në lidhje me pasqyrat financiare Bashkisë 

Gramsh dhe përputhshmërinë e aktivitetit, në lidhje me zbatimin e akteve ligjore dhe nënligjore 

për buxhetin, prokurimin, menaxhimin financiar dhe kontrollin.  

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

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

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

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

vlerësimit të rrezikut, audituesit vlerësuan nivelin e kontrollit të brendshëm relevant në entitetin 

Bashkia Gramsh, në mënyrë që të programoheshin procedurat e auditimit, që janë të 

përshtatshme për kushtet e entitetit, por jo për qëllim të shprehjes së opinionit mbi efektivitetin e 

kontrollit të brendshëm të entitetit. 

Parimet e auditimit financiar: Në punën tonë audituese jemi mbështetur në parimet e 

mëposhtme: 

- Etika dhe pavarësia; 
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- Kontrolli i cilësisë 

- Menaxhimi i grupit të auditimit dhe aftësive të tyre 

- Parimet lidhur me konceptet bazë të auditimit. 

Pohimet rreth klasave të transaksioneve dhe ngjarjeve për periudhën nën auditim: 

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

subjektit. 

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

Saktësia: Shumat dhe të dhëna të tjera lidhur me transaksionet e regjistruara dhe ngjarjet janë 

regjistruar në mënyrë të përshtatshme. 

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

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

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

Pohimet rreth gjendjeve të llogarive në fund të periudhës 

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

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

obligimet e subjektit.  

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

regjistruar. 

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

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

të regjistruara. 

Pohimet rreth prezantimit të shënimeve shpjeguese 

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

tjera që kanë ndodhur i përkasin subjektit. 

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

janë përfshirë. 

Klasifikimi dhe kuptueshmëria: Informacioni financiar është paraqitur në mënyrë të 

përshtatshme dhe të përshkruara dhe shënimet e kanë shprehur qartë. 

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

në sasi të duhur. 
 

Praktikat e ndjekura në kryerjen e auditimit. 

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

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

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

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

gabimeve materiale. Në këtë kontekst merr rëndësi vlerësimi i materialitetin në përputhje me 

ISSAI 1320 dhe ISSAI 1450, i cili përcakton nivelin e gabimit që audituesit konsideron të 

mundshëm për të influencuar te përdoruesit e pasqyrave financiare. Nisur nga gjykimi 

profesional i audituesit dhe ndjeshmëria e zonave të llogarisë, grupi i auditimit përcaktoi 

materialitetin në masën 2% për të gjitha zonat e llogarisë të planifikuara për t’u audituar, ku si 

bazë për përllogaritjen e materialitetin janë marrë shpenzimet. Nën gjykimin profesional të 

audituesit, për institucionin Bashkia Gramsh grupi i punës ka marrë në konsideratë faktorët e 

riskut prej 0.7 % për shpenzimet dhe 2% për investimet. Pas përcaktimit të nivelit të 

materialitetin grupi i auditimit ka kryer vlerësimin e sistemeve të  kontrollit të brendshëm në 

institucion sa i takon: (a) hartimit; (b) implementimit; dhe (c) funksionimit të 5-të komponentëve 

të kontrollit të brendshëm. Vlerësimi i kontrollit të brendshëm kryhet nëpërmjet testeve të 
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kontrolleve. Gjatë kryerjes së testeve të kontrollit është arritur në përfundimin që sistemet e 

kontrollit të brendshëm paraqesin risk të ulët deri të moderuar.  

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

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

nivelit të kërkuar të njohjes së riskut të brendshëm dhe riskut të kontrollit të subjektit. 

Informacion të vlefshëm u administrua dhe nga procedurat e ndjekura nga vetë subjekti për 

vlerësimin e riskut, duke ia nënshtruar vlerësimit përmes skepticizmit profesional nga ana e 

audituesve. Gjatë vlerësimeve u mbështetëm në Modelin e Riskut që KLSH2. 

Nisur sa më sipër, jemi përpjekur të ruajmë nivelin e pranuar të Riskut të Auditimit prej 07-2%, 

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

Në këtë kontekst procedurat e ndjekura nga grupi i auditimit konsistojnë në analiza të 

marrëdhënieve mes informacionin financiar dhe jo financiar si p.sh krahasimet mes buxheteve 

dhe realizimit faktik; inspektime që konsistojnë në regjistrimin e dokumenteve ne letër ose 

elektronike; observimet që konsistojnë në analizën e proceseve ose procedurave të kryera nga të 

tjerë, me qëllim sigurimin e informacionit rreth performancës së proceseve/procedurave, por kjo 

mbetet e limituar deri në kohën kur observimi ka ndodhur; dhe së fundi kërkimi/hetimi që 

konsiston në kërkimin e informacionit te personat kompetent dhe të mirinformuar brenda dhe/ose 

jashtë njësisë.  
 

Metodat dhe Teknikat e Kontrollit të përdorura nga audituesit gjatë auditimit:                                                            

1. Kontrolli aritmetik.  

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

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

paraqitjes së tyre në formë sintetike, që janë edhe qëllimi i tij, bëhen një seri veprimesh që kanë 

të bëjnë me evidentimin në llogari, mbartjet, klasifikimin dhe rigrupimin. Kontrolli aritmetik u 

krye me qëllim që të sigurohemi nëse veprimet e llogaritjes dhe të hedhjeve në llogaritë 

përkatëse, që përfundojnë me nxjerrjen e gjendjeve sintetike, nuk përmbajnë asnjë gabim (Ditari 

i kontabilizimit të urdhër shpenzimeve) 

2. Kontrolli me anë të pjesëve justifikuese.  

Edhe pse kontabilizimet nuk përmbajnë gabime aritmetike, ai mund të jetë i gabuar, nëse 

regjistrimet e bëra nuk korrespondojnë me realitetin. Kontrolli me zgjedhje i pjesëve justifikuese 

(Urdhër shpenzimeve) konstatoi se shifrat e kaluara kanë pasur justifikim të mjaftueshëm 

dokumentar në bazë të UMF nr. 30, dt. 27.12.2011 “Mbi menaxhimin e aktiveve në njësitë e 

sektorit publik”.   

3. Inspektimi fizik dhe kontrolli i gjendjeve ekzistuese.   

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

ushtruar ekzaminoj përputhjen ndërmjet regjistrimit kontabël dhe pjesëve justifikuese përkatëse, 

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

mbikëqyrje fizike e magazinës për të verifikuar kryerjen e saktë të inventarizimit fizik dhe 

përputhjet e tij me atë kontabël.  

4. Kontrolli i vlerësimit.  

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

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

5. Konfirmim nga të tretët. 

                                                             
2Risku i Auditimit = Risku i qenësishëm * Risku i kontrollit * Risku i Zbulimit 
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Transaksionet e përzgjedhura për t’ju nënshtruar testeve të detajeve, u kryqëzuan me 

informacionin e gjeneruar nga Thesari dhe rakordimit periodike me ente dhe institucione të tjera 

shtetërore.   

6. Kontrolli sipas një treguesi.   

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

që përbëjnë tregues të parregullsive kontabël. Mund të përmendim nëse ka: mungesa e pjesëve 

justifikuese, gabimet e shpeshta në datat, numrat, referencat e brendshme, regjistrime pak të 

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

7. Intervistimi 

8. Raporte dhe Informacione  

9. Pyetësorët për vlerësimin e sistemeve të Kontrollit të Brendshëm 

 

 

III- PËRSHKRIMI I AUDITIMIT: 

1. Informacioni i përgjithshëm: 

Bashkia Gramsh është një institucion i rëndësishëm, i cili funksion në bazë të ligjit nr. 139/2015, 

datë 17.12.2015 “Për vetëqeverisjes vendore” dhe ligjit nr. 68/2017, datë 27.04.2017 “Për 

financat e vetëqeverisjes vendore”.  

 

Pas reformës territoriale, kësaj njësie 

vendore i janë bashkuar dhe 9 njësi të tjerë, 

konkretisht: Njësia Administrative Sult, 

Tunjë, Lenie, Kukur, Kodovjat, Poroçan, 

Kushovë, Pishaj dhe Skenderbegas. 

Në Bashkinë Gramsh numri i popullsisë 

është 36305 banorë, me 10988 familje me 

sipërfaqe 73922 km2.  

 
2. Objekti, qëllimi dhe fushëveprimi i auditimit: 

a. Objekti i këtij auditimi, është përputhshmëria e veprimtarisë dhe rregullshmëria e 

operacioneve financiare të kryera nga ana e subjektit Bashkia Gramsh përgjatë periudhës 

01.01.2017 deri më 31.12.2018 

b. Qëllimi i auditimit, është dhënia e opinionit dhe hartimi i raportit të auditimit mbi bazën e 

vlerësimeve të gjetjeve dhe dhënia e rekomandimeve për përmirësime mbështetur mbi evidenca 

të besueshme, të mjaftueshme dhe përkatëse. Vlerësimi nëse aktivitetet, transaksionet financiare 

dhe informacionet janë, në të gjitha aspektet materiale, në përputhje me kuadrin 

ligjor e rregullator mbi bazën e te cilit e ushtron veprimtarinë subjekti që auditohet. Qëllimi i 

auditimit është të identifikojë dhe vlerësojë zbatimin e kuadrit ligjor në fuqi si dhe vlerësojë 

risqet e anomalive materiale në pasqyrat financiare dhe nivelin e pohimeve, nëpërmjet të 

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

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

dhe gabimeve materiale (ISSAI 1315)3. Në bazë të vlerësimit të risqeve, nivelit të materialitetin 

                                                             
3Në përputhje me kërkesat e Manualit të Auditimit Financiar të KLSH-së. 

http://www.vendime.al/wp-content/uploads/2016/02/Bashkia-Gramsh.pdf
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dhe identifikimit të gabimeve, në mbështetje të ISSAI 1700, ne synojmë të japim një opinion 

mbi pasqyrat financiare bazuar në vlerësimin e konkluzioneve të nxjerra nga evidencat e 

mbledhura. 

c. Fushëveprimi: Auditimi ka përfshirë fushën e prokurimeve publike, veprimet e kryera 

nëpërmjet bankës, hartimi i pasqyrave financiare, administrimi i Aseteve, planifikimi dhe 

mbledhja e të ardhurave, veprimtaria e IMT, hartim e zbatimi i buxhetit si dhe zbatimin e 

kontratave të punimeve. 

Në bazë të kritereve të vlerësimit e gjykimit profesional, audituesit kanë bërë vlerësimin e 

rezultateve të testeve të kontrollit, analizimin dhe klasifikimin e gabimeve të zbuluara, duke 

vlerësuar evidencat e grumbulluara përsa i përket mjaftueshmërisë dhe përshtatshmërisë për 

qëllimet e auditimit. Procedurat e kryera, varen nga gjykimi profesional i audituesit, përfshirë 

vlerësimin e rrezikut material, për shkak të mashtrimit apo gabimit që do përdoren për procedura 

auditimi që janë me të përshtatshme për rrethanat.  

Nisur nga procedurat e ndjekura për auditim besojmë se evidencat e mbledhura janë të 

mjaftueshme dhe të përshtatshme për të dhënë opinionin tonë mbi veprimtarinë ekonomiko 

financiare të Bashkisë Gramsh. 

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

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

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

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

Objektivat burojnë nga ligji “Për vetëqeverisjen vendore”. 

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

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

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

përdorimit të burimeve. 

Bashkia siguron qeverisjen në një nivel sa më afër shtetasve nëpërmjet:  njohjes së ekzistencës së 

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

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

të shërbimeve dhe lehtësirave të tjera publike vendore në dobi të bashkësisë; ushtrimit efektiv të 

funksioneve, kompetencave dhe realizimit të detyrave nga  Bashkia; realizimit të shërbimeve në 

forma të përshtatshme dhe nxitjes efektive të pjesëmarrjes së bashkësisë në qeverisjen vendore. 

Organi përfaqësues i Bashkisë është Këshilli Bashkiak.  

Organi ekzekutiv i  Bashkisë është Kryetari i Bashkisë 

Ushtrimi i autoritetit me interes publik vendor: krijon, mbledh të ardhura dhe bën shpenzime për 

përmbushjen e funksioneve të tyre, vendos taksa e tarifa për shërbimet si dhe nivelin e tyre në 

përputhje me legjislacionin në fuqi dhe interesat e bashkësisë, harton, miraton dhe ndjek 

zbatimin e buxhetit tyre. 

Bashkia kryen funksione të veta, të përbashkëta dhe funksione të deleguara. 

 

IV. GJETJET DHE REKOMANDIMET 

 

IV/A. PLANIFIKIMI DHE IDENTIFIKIMI I RISKUT; STRATEGJIA DHE VLERËSIMI 

I RISKUT; KONTROLLI I BREDSHËM. 

A/3.1. Identifikimi dhe vlerësimi i nivelit të implementimit të komponentëve të MFK. 

Mjedisi i kontrollit, Menaxhimi i riskut, Veprimtaritë e kontrollit, Informimi dhe 
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komunikimi dhe Monitorimi. Saktësia e deklaratës vjetore dhe raporti përkatës për 

cilësinë dhe gjendjen e sistemeve të kontrollit të brendshëm në njësinë publike që mbulon. 

1. Mungesa e një kuadër të plote rregullash të shkruara për funksionimin e institucionit , 

mungesa e sektorit të menaxhimit të aseteve si edhe ndarje e qartë e detyrave, 

mosfunksionimi i Grupit të Menaxhimit Strategjik dhe funksionimi i institucionit 

nëpërmjet një  rregulloreje të brendshme të azhurnuar prej 7 vjetësh. 

Situata: Në Bashkinë Gramsh nuk është ngritur një sistem efektiv i menaxhimit 

financiarë dhe kontrollit të brendshëm, dhe hartuar një kuadër të plote rregullash 

të shkruara për funksionimin e institucionit. Institucioni operon sipas rregullores 

së miratuar miratuar me VKB nr.16, datë 23.03.2012 me 50 fletë e cila nuk 

është azhurnuar prej 7 vjetësh si dhe nuk ka evidenca dokumentare ku të jetë 

miratuar dhe identifikuar deklaratën e misionit, objektivat, planet strategjike e 

vjetore në përmbushje të këtyre objektivave. Gjithashtu nuk kemi siguruar 

evidencë dokumentare mbi plan-veprimin për arritjen e objektivave. Nuk na 

janë paraqitur evidenca nga ana e titullarit ku të identifikohet nxjerrja e urdhrave 

për ngritjen e Grupeve të Menaxhimit Strategjik për vitet 2017 dhe 2018, edhe 

pse në Ministrinë e Financave në Drejtorinë e Harmonizimit të Menaxhimit 

Financiar dhe Kontrollit është raportuar nëpërmjet Raportit për funksionimin e 

sistemit të kontrollit të brendshëm si në 2017 dhe në 2018 për ekzistencën e një 

GMS të ngritur me urdhra nga titullari dhe të përbërë nga 11 anëtarë. Në 

strukturën organizative të vitit 2017 dhe 2018 ekzistojnë dy sektorë 

,respektivisht Sektori i Inspektoratit e Mbrojtjes së Territorit dhe Sektori i 

Planifikimit dhe Zhvillimit të Territorit, të cilët janë nën varësinë e Drejtorit të 

Planifikimit, Zhvillimit dhe Mbrojtjes së Territorit, pra kemi të bëjmë me 

mungesë në ndarje të detyrave dhe përgjegjësive në drejtorinë e mësipërme. 

Institucioni nuk ka një sektor të veçantë apo një zyrë të menaxhimit të aseteve, 

por ky funksion është mbuluar nga një specialist për vlerësimin financiar të 

aseteve vendore , pjesë e sektorit të menaxhimit financiar. Nga ana e titullarit 

nuk është hartuar një strategji e menaxhimit të riskut për vitin 2017 dhe 2018, 

manuali dhe harta e proceseve të punës, gjurma e auditimit e cila duhet të 

përfshinte të paktën proceset kryesore që kontribuojnë në arritjen e objektivave 

të njësisë. Sistemi i vetëvlerësimit nëpërmjet pyetësorit të vetëvlerësimit për 

funksionimin e sistemeve të menaxhimit financiar dhe kontrollit nuk funksionon 

pasi pikëzimi (nga 1 në 4) është vendosur apriori dhe është joreal.  Nga ana e 

nëpunësit autorizues nuk janë analizuar dhe përditësuar kontrollet që synojnë 

minimizimin e riskut dhe dokumentimin e tij, Ndërkohë për minimizimin e 

riskut, mashtrimit dhe parregullsive, nga nëpunësi autorizues nuk janë 

regjistruar dhe raportuar masat e marra për parandalimin e këtyre fenomeneve 

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

kontrollin” neni 21 

Veprimet e mësipërme ngarkojnë me përgjegjësi nëpunësin autorizues zj.  

L. D. dhe nëpunësin zbatues z. A. B. 

Kriteri: Baza ligjore mbi të cilën është vlerësuar situata e cila paraqet parregullsi janë 

ligji nr. 10296 datë 08.07.2010 “Për menaxhimin financiar dhe kontrollin “, i 

ndryshuar, respektivisht neni 8 9, 10 16, 20, 21, 22 dhe 23, 27; Manuali për 

Menaxhimin Financiar dhe Kontrollin; ligji nr. 90/2012 Për organizimin dhe 



 

 

Kontrolli i Lartë i Shtetit  

‘’Raport Përfundimtar Auditimi Financiar dhe Përputhshmërie  në Bashkinë 

Gramsh” 

 

KLSH  31 | P a g e  
 

funksionimin e administratës shtetërore” neni 29; VKM nr.500 datë 

14.08.2001 “Për inventarizimin e pronave të paluajtshme shtetërore dhe 

transferimin e pronave në njësitë e qeverisjes vendore” pikat 9, 10 11, 13 ,14 

dhe 21; ligjin nr. 139/2015, “Për vetëqeverisjen vendore”, nenin 66 

Impakti:  Sistem jo funksional i kontrollit, mungesa të disiplinës financiare në fushën e 

MFK.    

Shkaku: Mosnjohje e plotë e koncepteve të ligjit nr. 10296, datë 8.7.10 “Për 

menaxhimin financiar dhe kontrollin”, si dhe nuk ka konsolidim të tërësisë së 

rregullave, procedurave për çdo aktivitet të veprimtarisë, duke reflektuar 

kështu nivel të lartë të riskut të sistemeve të kontrollit të brendshëm. 

Rëndësia: I lartë 

Rekomandimi: Bashkia Gramsh, nëpërmjet Nëpunësit Autorizues  dhe Zbatues, të marrë masa 

për miratimin e një rregulloreje së brendshme të azhurnuara ku të jetë miratuar 

dhe identifikuar deklarata e misionit, objektivat dhe planet strategjike dhe 

vjetore në përmbushje të këtyre objektivave si dhe të miratoj plan-veprimin e 

arritjes së këtyre objektivave. Nga ana e titullarit të nxiren urdhrat për ngritjen 

e Grupit të Menaxhimit Strategjik. Në strukturën organizative të merren masa 

që të krijohet sektor i veçantë i menaxhimit të aseteve në përputhje me pikat 9, 

10 11, 13 ,14 dhe 21 të VKM nr.500 datë 14.08.2001 “Për inventarizimin e 

pronave të paluajtshme shtetërore dhe transferimin e pronave në njësitë e 

qeverisjes vendore” dhe gjithashtu të bëhet ndarja e varësisë nga e njëjta 

drejtori e dy sektorëve, respektivisht atë të Inspektoratit të Mbrojtjes së 

Territorit dhe të Planifikimit dhe Zhvillimit të Territorit. Nga ana e titullarit të 

hartohet një strategjia e menaxhimit të riskut , manuali dhe harta e proceseve 

të punës, gjurma e auditimit e cila duhet të përfshij minimalisht proceset 

kryesore që kontribuojnë në arritjen e objektivave të njësisë, të analizohen prej 

tij dhe përditësohen kontrollet që synojnë minimizimin e riskut dhe të 

regjistrohen e raportohen masat e marra për minimizimin e riskut të mashtrimit 

dhe parregullsive. 

 

A/3.2. Kontrolli i brendshëm 

 

1. Mbi krijimin dhe funksionimin e Njësisë Auditit të Brendshëm Publik. 

Situata: Në Bashkinë Gramsh me Vendimin të KB nr. 73, date 28.12.2016 është krijuar 

struktura e Njësisë së Auditimit të Brendshëm me 3 punonjës (1 përgjegjës dhe 

2 specialiste), ku aktualisht funksionin vetëm me një 1 punonjës ( e 

paplotësuar). 

Për vitin 2017, planifikimi i misioneve të auditimit janë bëre në bazë të 

programit vjetor të miratuar nga Kryetari i Bashkisë  Gramsh me nr. 6772, prot  

datë  13.10.2016, ku nga 9 misione auditimi janë realizuar 6 misione auditimi, 

nga të cilat; 4 auditime të kombinuar dhe 2 auditime përputhshmërie.  

Subjektet në të cilat janë ushtruar auditime janë: Sektori Tatim Taksa Bashkia 

Gramsh; Njësia Administrative Kodovjat; Njësia Administrative Pishaj; Njësia 

Administrative Kukur; Sektori i Studim Projektimit Urban dhe Sektori Kopsht-

çerdhe. 

Në auditimet e kryera, janë rekomanduar gjithsej 21 masa organizative, duke 
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mos rekomanduar asnjë masë tjetër, nga të cilat janë zbatuar 12 masa dhe janë 

në proces zbatimi 9 masa. 

Për vitin 2018, planifikimi i misioneve të auditimit janë bëre në bazë të 

programit vjetor të miratuar nga Kryetari i Bashkisë Gramsh me nr. 7 096, 

prot. datë 16.10.2017, ku nga 8 misione auditimi janë realizuar 7 misione 

auditimi, nga të cilat; 4 auditime të kombinuara, 1 (një) financiar, 1 (një) 

performance dhe 1 (një) përputhshmërie.  

Subjektet në të cilat janë ushtruar auditime janë: M.N.ZH; Agjencia 

Shërbimeve Publike; Policia Bashkiake; Zyra Menaxhimit Aseteve; Njësia 

Administrative Kushove; Njesia Administrative Sult dhe  Njësia Administrative 

Skenderbegas. Nuk është audituar Drejtoria Burimeve Njerëzore,  pasi  gjatë 

kësaj periudhe, është u kryer auditim nga Komisioneri i Shërbimit Civil  

Në auditimet e kryera, janë rekomanduar gjithsej 24 masa organizative duke 

mos rekomanduar asnjë masë tjetër, nga të cilat janë zbatuar 10 masa dhe janë 

në proces zbatimi 14 masa. 

-Është hartuar Karta e Auditit sipas urdhrit të Ministrit te Financave me  nr. 

100, datë 25.10 2016 “Për miratimin e Manualit te Auditimit te Brendshëm ne 

sektorin publik”. 

Nga NJAB për periudhën objekt auditimi është raportuar në mënyrë 

sistematike, janë hartuar dhe dërguar në NJQHAB e Ministrisë së Financave 

raportet periodike dhe vjetore të shoqëruara me evidencat e raportimit në 

mënyrë progresive dhe vlerësimin përmbyllës për veprimtarinë e AB. 

Në auditimin e disa praktikave të auditimit, veçanërisht për auditimin e taksave 

për 2 vitet 2017-2018 u konstatua se: 

znj. L. P. Audituese e njësisë së auditit të brendshëm publik, nuk ka zbatuar 

plotësisht standartet e auditimit, dhe baza ligjore e përmendur është e pa plotë 

dhe megjithëse në njësitë administrative të audituara ka patur debitorë të 

konsiderueshëm, nuk i ka bëre prezent me numër subjektesh dhe vlera dhe për 

më keq nuk ka rekomanduar masat e nevojshme  dhe  në disa raste mungon 

ligji bazë “Për sistemin e taksave vendore “Për procedurat tatimore në R.SH” i 

ndryshuar dhe Udhëzimi i MF “Për  procedurat tatimore në  RSH”. Nuk ka 

ndjekur dhe verifikuar rekomandimet e dhëna në subjektet e audituara. 

Për arkëtimin e detyrimeve tatimore, nga Sektori i Taksave dhe Departamenti 

Juridik Bashkia Gramsh, duhet të rekomandoheshin dhe masat si vijon: 

a-Tu ridërgohen  bankave urdhrat e bllokimit të llogarive në banka e nivelit të 

dytë. 

b-Ti dërgohen Drejtorisë Rajonale të Transportit, për vendosjen e barrës 

siguruese (për mjetet) dhe Zyrës Vendore të Regjistrimit të Pasurive të 

Paluajtshme (për pasuritë e paluajtshme). 

c-Për subjektet të cilët nuk kanë paguar detyrimet tatimore në afat, nuk është 

kryer  llogaritja e gjobës në masën 0,06% të shumës.  

d- Edhe pas njoftimeve zyrtare ne se Bizneset nuk pranojnë të paguajnë 

detyrimet, në vite nga ana e Bashkisë (Sektori i Taksave dhe Drejtoria 

Juridike), pasi te merren masat administrative  apo sekuestro te bëhet kallëzim 

penal, bazuar në Kodin Penal të RSH, miratuar me ligjin nr. 7895, datë 

27.1.1995 me ndryshimet e mëvonshme, neni 181,-Mospagimi i taksave dhe 

tatimeve.  
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Për veprimet dhe mosveprimet e mësipërme ngarkohet me përgjegjësi:  

Audituesja znj. L. P. 

Kriteri: VKM nr. 83, date 03.02.2016 “Për miratimin e kritereve te krijimit te njësive te 

auditimit të brendshëm ne sektorin publik” shkronja (a) pika 1 dhe pika 3; 

Ligjit 114/2015 dt. 06.11.2015 ”Për Auditimin e Brendshëm ne Sektorin 

Publik”; MAB pika 1.7.2, Kapitulli IV pika 4.7 dhe UMF nr. 12 datë 

05.06.2012 “Mbi procedurat e kryerjes së veprimtarisë së auditimit të 

brendshëm në sektorin publik” pika 3.3; Manuali i Auditimit të Brendshëm 

(MAB) miratuar me urdhrin e Ministrit te Financave me  nr. 100, datë 25.10 

2016 “Për miratimin e Manualit te Auditimit të brendshëm ne sektorin publik”. 

Impakti:  Nuk jep siguri të mjaftueshme për  objektivat e përcaktuara nga Institucioni. 

Shkaku: Nga mos plotësimi i organikës me specialit dhe mos planifikimi i zonave me 

risk në institucion, si fusha e prokurimeve e etj. 

Rëndësia: E lartë. 

Rekomandimi: Kryetari i Bashkisë të marrë masa për plotësimin e strukturës së Auditit të 

Brendshëm sipas përcaktime ligjore. 

Sektori i Auditit të Brendshëm krahas punës rutinë, të marrë masa dhe të 

auditoi fushat me risk të lartë, me qëllim paraqitjen e një panorame më të 

qartë të ecurisë së punës së kësaj Bashkie. Gjithashtu në mbylljen e raporteve 

përfundimtare të auditimit, të përcaktohen masa konkrete për personat 

përgjegjës për veprimet apo mosveprimet në përputhje me ligjin për të cilën 

është konstatuar shkelja. 

 

IV/B. Mbi planifikimin dhe zbatimin e planit të buxhetit, bazuar në ligjin organik të 

buxhetit dhe në ligjin nr. 130/2016, datë 17.12.2016 “Për buxhetin e shtetit të vitit 2017”, 

me ndryshimet e tij. 

1. Në Bashkinë Gramsh u konstatua se ka diferenca të dukshme midis treguesve të 

hartimit dhe zbatimit të buxhetit, përsa i përket pjesës së të ardhurave të veta dhe 

shpenzimeve të tyre. 

 

Situata: Nga auditimi u konstatua se, buxheti i viteve 2017, 2018 është miratuar 

sipas procedurave dhe kërkesat e ligjit 9936, datë 26.06.2008 “Për 

menaxhimin dhe zbatimin e sistemit buxhetor në Republikën e Shqipërisë” 

i ndryshuar, ligji nr. 10296, datë 08.07.2010, “Për menaxhimin Financiar 

dhe Kontrollin”, ligji nr. 9632, datë 30.10.2006 “Për sistemin e taksave 

vendore” të ndryshuar, ligji nr. 68-2017, “Për Financat e Vetëqeverisjes 

Vendore”, ligji nr. 139/2015, datë 17.12.2015 “Për vetëqeverisjen 

vendore”, UMF nr. 10, datë 28.02.2017, “Për përgatitjen e programit 

buxhetor afatmesëm 2018-2020”, si dhe  UMF nr. 10/1, datë 28 02 2017 

“Për përgatitjen e Programit Buxhetor  Afatmesëm për Pushtetin Vendor”, 

Udhëzimi nr. 23 datë 22.11.2016, “Për procedurat standarde të përgatitjes 

së programit buxhetor afatmesëm” ka paraqitur në Këshillin e Bashkisë 

për miratim përbërjen e grupit të punës për strategji buxhet dhe integrim, 

të cilat janë miratuar me VKB nr.41, datë 22.06.2016, për vitin 2017 dhe 

me VKB nr.60, datë 21.06.2017, për vitin 2018. 

Projekt buxheti për vitin 2017 dhe 2018, janë hartuar konform 
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legjislacionit të mësipërm, në hartimin dhe formulimin e deklaratave të 

politikave të programeve buxhetore, janë mbajtur në konsideratë 

objektivat e politikave të programeve buxhetore dhe janë dorëzuar në 

Ministrinë e Financave me relacionin shpjegues, si për fazën e parë dhe 

për fazën e dytë të PBA 2017-2019 dhe 2018-2020 me shkresat nr. 3378, 

datë 31.05.2016 dhe nr. 5864, datë 07.09.2017. 
Kërkesat buxhetore përmbajnë raportet standarde të përcaktuara në 

udhëzimet për hartimin e PBA 2017-2019, si misionin, deklaratat, 

shpenzimet sipas programeve, artikujve, produkteve, si dhe projektet me 

financim të brendshëm e të huaj, si dhe raportet e projekteve të 

investimeve. 

Struktura buxhetore për Programin Buxhetor Afatmesëm të këtij 

institucioni, paraqitet në 15 - programe buxhetore. Gjatë hartimit të PBA 

për vitet 2017-2019 janë përcaktuar “Përshkrimi” i çdo program, “Politika 

e programit”, “Qëllimi i Politikës së programit”, “Objektivat e politikës së  

programit”. Gjithashtu çdo program ka të përcaktuar produktet e 

programeve buxhetore, në të dy fazat e përgatitjes së tij. 

Për vitin 2017, të ardhurat gjithsej nga 89,504 mijë lekë të parashikuara, 

janë realizuar në vlerën 64,377 mijë lekë ose 72 %, me një  mosrealizim  

në vlerën 25,127 mijë lekë. 

Për vitin 2018, të ardhurat gjithsej nga 85,680 mijë lekë të parashikuara, 

janë realizuar në vlerën 62,014 mijë lekë ose 72 %, me një mos realizim 

në vlerën 23,666 mijë lekë.  

Për vitin 2017, buxheti vjetor është miratuar me Vendim të Këshillit 

Bashkiak nr.74, datë 28.12.2016,konfirmuar nga Institucioni i Prefektit të 

Qarkut Elbasan, me shkresë nr. 10/1, datë 13.01.2017.  

Shpenzimet buxhetore janë planifikuar në vlerën 1,072,500 mijë lekë dhe 

realizuar në vlerën 967,606 mijë lekë ose në masën 90%. Fondi pagave 

është realizuar 99%; ose nga 165,164 mijë lekë të planifikuara janë 

realizuar 164,755 mijë lekë dhe sigurimet shoqërore në masën 99%; ose 

nga vlera 28,037 mijë lekë të planifikuara janë realizuar 27,649 mijë lekë. 

Po kështu dhe shpenzimet operative rezultojnë të jenë realizuar në masën 

84% ose nga 143,890 mijë lekë të planifikuara, janë realizuar 120,972 mijë 

lekë. Në zërin investime nga 309,967 mijë lekë janë realizuar 244,429 mijë 

lekë ose 79%. Shpenzimet për kujdesin social (604+606) nga 424,339 mijë 

lekë të planifikuara janë realizuar në vlerën 409,801 mijë lekë ose 97%. 

Për vitin 2018, buxheti vjetor është miratuar me Vendim të Këshillit 

Bashkiak nr.100, datë 27.12.2017,konfirmuar nga Institucioni i Prefektit të 

Qarkut Elbasan, me shkresë nr. 2319/1, datë 05.01.2018.  

shpenzimet buxhetore janë planifikuar në vlerën 998,667 mijë lekë dhe 

realizuar në vlerën 906,695 mijë lekë ose në masën 91%. Fondi pagave 

është realizuar 99%; ose nga 180,194 mijë lekë të planifikuara janë 

realizuar 178,264 mijë lekë dhe sigurimet shoqërore në masën 100%; ose 

nga vlera29,803 mijë lekë të planifikuara janë realizuar 29,720 mijë lekë. 

Po kështu dhe shpenzimet operative rezultojnë të jenë realizuar në masën 

90% ose nga 135,401 mijë lekë të planifikuara, janë realizuar 122,325 

mijë lekë. Në zërin investime nga 238,184 mijë lekë janë realizuar 
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174,301 mijë lekë ose 73%. Shpenzimet për kujdesin social (604+606) 

nga 415,085 mijë lekë të planifikuara janë realizuar në vlerën 402,085 

mijë lekë ose 97%.Sa më sipër u konstatua se ka diferenca të dukshme 

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

së të ardhurave të veta dhe shpenzimeve të tyre. Për veprimet dhe 

mosveprimet e mësipërme ngarkohet me përgjegjësi:  z. Avni Bajrami me 

detyrë Drejtor i Drejtorisë Ekonomike dhe Menaxhimit Financiar. 

Në mënyra më të detajuar materiali i buxhetit është paraqitur në pasqyrat 

Aneks B (tabelat për pjesën e buxhetit), bashkëlidhur Raportit Përfundimtar 

të Auditimit. 

Kriteri: Ligji nr. 9936, datë 26.06.2008 “Për menaxhimin dhe zbatimin e sistemit 

buxhetor në Republikën e Shqipërisë” i ndryshuar, ligji nr. 10296, datë 

08.07.2010, “Për menaxhimin Financiar dhe Kontrollin”, ligji nr. 9632, 

datë 30.10.2006 “Për sistemin e taksave vendore” të ndryshuar, ligji nr. 

68-2017, “Për Financat e Vetëqeverisjes Vendore”, ligji nr. 139/2015, datë 

17.12.2015 “Për vetëqeverisjen vendore”, UMF nr. 10, datë 28.02.2017, 

“Për përgatitjen e programit buxhetor afatmesëm 2018-2020”, si dhe  

UMF nr. 10/1, datë 28 02 2017 “Për përgatitjen e Programit Buxhetor  

Afatmesëm për Pushtetin Vendor”, Udhëzimi nr. 23 datë 22.11.2016, “Për 

procedurat standarde të përgatitjes së programit buxhetor afatmesëm” 

dhe Vendimet përkatëse të Këshillit Bashkiak. 

Impakti: Planifikimi i të ardhurave të veta, zërave të shpenzimeve dhe investimeve 

dhe mos realizimi i tyre, kryesisht për shkak të mosrealizimit të ardhurave, 

sjellin mungesa në plotësimin e nevojave reale të komunitetit dhe ulje të 

performancës të njësisë vendore në drejtim të këtyre shërbimeve. 

Shkaku: Analizat e punës për realizimin e të ardhurave dhe shpenzimeve në 

buxhetet paraardhëse nuk janë bërë të plota, duke mos nxjerrë konkluzione 

të sakta për realizimet dhe mosrealizimet e buxheteve gjatë viteve të 

audituara. 

Rëndësia: E lartë 

Rekomandimi: Në mënyrë që të mos krijohen diferenca të dukshme midis parashikimit 

dhe realizimit të buxhetit, Bashkia Gramsh të marrë masa për hartimin e 

një buxheti real, mbështetur në realizimin e mundshëm dhe objektiv të të 

ardhurave dhe shpenzimeve. Të bëhen periodikisht analizat e punës për 

realizimin e buxheteve paraardhës duke nxjerrë konkluzione të sakta për 

realizimet dhe mosrealizimet e buxheteve përkatëse. 

 

Nga auditimi, u konstatua gjendja e detyrimeve të prapambetura në datën 31.12.2017 është 

64,758 mijë lekë si më poshtë: 

1. Mallra e shërbime  në shumën 35,950 mijë lekë. 

2. Investime (art 231), nga FZHR në shumën 13,129 mijë lekë. 

3. Vendime gjyqësore në shumën 15,679 mijë lekë. 

Gjendja e detyrimeve të prapambetura në datën 31.12.2018 është 78,150 mijë lekë si më poshtë: 

4. Mallra e shërbime  në shumën 54,514 mijë lekë. 

5. Investime (art 231), nga FZHR në shumën 13,129 mijë lekë. 

6. Vendime gjyqësore në shumën 10,507 mijë lekë. 
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2.Gjendja e faturave të pa likuiduara në fund të periudhave 2017 – 2018, në llogarinë 

401-408 dhe 467, fatura të cilat janë likuiduar gjatë vitit 2018 dhe tremujorit të parë 

2019, konstatuar kjo nga testet e kryera në likuidimin të këtyre periudhave. 

Situata: Nga të dhënat e bilancit, konstatohet se totali i faturave të pa likuiduara në 

fund të vitit 2017 në Llog (401-408) “Furnitor e llogari të lidhura me to”, dhe 

detyrime të tjera në llog (467) “Kreditorë të ndryshëm”, paraqitet në vlerën 

64,758,273 lekë. Arsyeja e mos likuidimit të këtyre faturave është nga mos 

realizimi i të ardhurave, mungesa e lëvrimit të fondeve dhe bllokimit të 

fondeve nga Ministria e Financave në fund të periudhës ushtrimore. 

Nga auditimi rezulton se me buxhetin e vitit 2018, janë likuiduar gjatë 

detyrime për fatura të pa likuiduara në vlerën 26,553,025 lekë.  

Për aktivitetin e vitit 2018, gjendja e faturave të pa likuiduara (Llog (401-408) 

“Furnitor e llogari të lidhura me to”, dhe detyrime të tjera në llog (467) 

“Kreditorë të ndryshëm”) paraqitet në vlerën 78,149,685 lekë, si më poshtë për 

vlerën 45,401,146 lekë, që janë fatura të fund vitit 2018(detyrime të faturuara 

në vlerën 44,552,665 lekë dhe detyrime të pa faturuara për kontrata të lidhura 

në vlerën  848,481 lekë),  nga auditimi rezulton se likuidimi i tyre është bërë 

në periudhën janar prill 2019, pasi nga Ministria e Financës dhe Ekonomisë 

me shkresë nr. 19932, datë 07.11.2018 është vendosur limit për likuidim 

faturash në vlerën 27,981 mijë lekë.   

Detyrime për fatura të pa likuiduara, vendimet gjyqësore, vendimet e 

shpronësimeve, në fund të vitit 2018 dhe raportuar në Ministrinë e Financave 

është në vlerën gjithsej 32,748,539 lekë nga të cilët: 

-Fatura të pa likuiduara për mallra e shërbime në vlerën.......9,112,751 lekë,  

-vendime gjygjësore në vlerën...........................................10,507,135 lekë, 

-investime të pa financuara nga FZHR në vlerën..................13,128,653 lekë. 

Investimet të cilat nuk janë financuar nga FZHR i përkasin ish-Komunave sot 

njësi Administrative të Bashkisë Gramsh për objektet si më poshtë: 

“Rikonstruksion Ura Pasarele Nj/Ad Porocan”   investim i vitit 2013, në vlerën 

3,369,619 lekë, 

“Ndërtim KUZ Cekin Nj/Ad Pishaj”  investim i vitit 2014, në vlerën 2,641,476 

lekë, 

“Rikonstruksion Rruge Bersnik Nj/Ad Kodovjat”  investim i vitit 2013, në 

vlerën 7,117,558 lekë, lista sipas pasqyrës Aneks B.1/9-1/11, bashkëlidhur 

Raportit Përfundimtar të Auditimit. 

Efektet e zbatimit të vendimeve gjyqësore në buxhet. 

-Bashkia Gramsh ka administruar 6 vendime gjyqësore  në vlerën 51,012,677 

lekë, efekt negativ në buxhetin e njësisë vendore, që janë detyrime kontrate për 

fatura të pa likuiduara. 

Nga shuma e mësipërme për vitin 2017, janë zbatuar (likuiduar) në vlerën 

31,002,828 lekë, dhe për vitin 2018, janë zbatuar (likuiduar) në vlerën 

9,502,714 lekë, sipas të dhënave të pasqyrës aneks bashkëlidhur akt konstatimit, 

mbetur për likuidim të mëtejshëm në buxhetin e vitit 2019 vlera 10,507,135  

lekë. 

Sa më sipër nga Drejtoria Ekonomike, Bashkia Gramsh nuk ka planifikuar dhe 
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likuiduar detyrime për fatura të cilët i përkasin viteve 2015 e para për mallra e 

shërbime në vlerën 9,112,751 lekë, investime nga FZHR në vlerën  13,128,653 

lekë dhe shpenzime për Vendime Gjykate në vlerën 10,507,135 lekë. 

Mbi efektet e faturimit të shpenzimeve për aparatet televizive në kontratat e 

energjisë elektrike.  

Nga të dhënat e Drejtorisë Ekonomike së Bashkisë Gramsh, konstatohet se nga 

Operatori i Shpërndarjes së Energjisë Elektrike (OSHEE), për periudhën 2017-

2018, në faturat e energjisë elektrike të ndriçimit rrugor të qytetit, përveç vlerës 

së energjisë elektrike të konsumuar sipas aparatit matës, për çdo muaj është 

llogaritur edhe vlera tarifës së shërbimit për përdorimin e aparateve televiziv, 

për 26 kontrata në vlerën totale 62,400 lekë, ndërkohë që ndriçimi rrugor i 

qytetit nuk ka të instaluar aparat televiziv. Shpenzimi i mësipërm është efekt 

negativ në buxhetin e Bashkisë.  

Kriteri: Me nenin 52- Kryerja e shpenzimeve, të ligjit nr. 9936, datë 26.6.2008 ”Për 

menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar; 

nenin 9 dhe 10, të ligjit nr. 9928, datë 29.04.2004 “Për kontabilitetin dhe 

pasqyrat financiare”, i ndryshuar; UMF nr. 5, datë 27.12.2014 “Për shlyerjen e 

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

Udhëzimin udhëzimi plotësues i MF nr. 02, datë 10.01.2018 “Për buxhetin e 

vitit 2018”, pikat 82-91 – Detyrimet e prapambetura të Njësive të 

Vetëqeverisjes Vendore; me përcaktimet  e pikës 62 të udhëzimin nr.2, datë 

06.02. 2012 “Për procedurat standarde të zbatimit të buxhetit dhe me pikën 8, 

shkronja “b”, si dhe pikën 9 të  Udhëzimit Përbashkët nr. 29, datë 18.12.2014 

“Për përcaktimin e tarifës së shërbimit për përdorimin e aparateve televiziv”,  

Impakti:  Nuk është respektuar radha e likuidimit të detyrimeve për faturat e periudhave 

të mëparshme me buxhetin e vitit pasardhës, nuk është bërë analizë për 

vendimet e gjykatave nga titullari i institucionit si dhe nxjerrja e përgjegjësisë 

administrative përpara se të bëhej likuidimi.  

Shkaku: Mosveprim i nëpunësit zbatues. Analizat e faturave të papaguara për mallrat, 

shërbimet dhe detyrimet e tjera të papaguara nuk janë bërë të plota në buxhetet 

paraardhëse, duke mos nxjerrë konkluzione të sakta për krijimin dhe 

akumulimin e detyrimeve të prapambetura dhe analizimin e të gjitha 

detyrimeve për vendime Gjykate. 

Rëndësia: E lartë. 

Rekomandimi: Bashkia Gramsh Drejtorinë Ekonomike, bazuar në; Udhëzimin plotësues te 

Ministrisë Financave nr. 02, datë 10.01.2018 “Për buxhetin e vitit 2018”, pikat 

82-91 “Detyrimet e prapambetura të Njësive të Vetëqeverisjes Vendore” dhe 

Udhëzimin plotësues te Ministrisë Financave nr. 01, datë 17.01.2019 “Për 

buxhetin e vitit 2019”, pikat 106-110, “Detyrimet e prapambetura të Njësive të 

Vetëqeverisjes Vendore”, dhe pikat 116-117- Raportimi i detyrimeve te 

prapambetura ne njësite e qeverisjes vendore’’, të paraqesë në mbledhjen e 

këshillit bashkiak, një material për gjendjen e faturave të pa likuiduara në vite, 

të hartojë një grafik duke zbatuar të gjitha radhën e pagesave për vlerën 

32,748,539 lekë. 

Për lejimin dhe krijimin e faturave të pa likuiduar sa sipër ngarkojnë me 

përgjegjësi punonjësit e Drejtorisë së Zhvillimit Ekonomik dhe Menaxhimit 

Financiar, respektivisht: 
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1. z. A. B., përgjegjësi nëpunësin zbatues me detyrë Drejtor i Drejtorisë së 

Zhvillimit Ekonomik dhe Menaxhimit Financiar dhe nëpunësin autorizues 

znj. L. D. 

2.znj. S. M, me detyrë Specialiste e pagave dhe shpenzimeve ne vitin 2017 ka 

mbuluar edhe vendin e përgjegjësit te financës për periudhën shkurt 2017 deri 

shkurt 2018 kohë kur K. B. ishte me raport leje lindje, S. M. mban përgjegjësi 

për mos  prerjen e faturave në muajin dhjetor të cilat i ka prere në muajin Janar 

të vitit të ardhshëm. 

3.znj. K. B., ish përgjegjëse e Financës  nga muaji shkurt 2018 deri 31.12.201, 

aktualisht përgjegjëse e zyrës taksave kur ishte përgjegjëse financës mban 

përgjegjësi për mos rakordimin e debi kredive dhe për mos  prerjen e faturave 

në muajin dhjetor të cilat i ka prerë në muajin Janar të vitit ardhshëm. 

4.znj. E. F. specialiste për te ardhurat dhe ndjekjen e debitorëve Prill 2018 në 

vazhdim. 

Nuk kanë zbatuar Rregulloren e brendshme  të organizimit, funksionimit, 

detyrave dhe kompetencave të administratës së Bashkisë Gramsh, miratuar 

me vendimin e këshillit  bashkiak Gramsh, nr. 16, datë 23.03.2012.neni 

68pika 6.3 Drejtoria ekonomike. neni 69, pika 6.3-sektori i financës, neni 

70-Përgjegjësi i sektorit të financës dhe buxhetit, neni 70/1 dhe neni 70/2. 

 

B/1.4. Auditim mbi planifikimin dhe realizimin e të ardhurave të institucionit dhe të njësive 

të varësisë, si dhe zbatimi i dispozitave nënligjore në përdorimin e tyre. 

1. Mbi planifikimin dhe realizimit e të ardhurave vendore. 

Nga të dhënat e paraqitura rezulton se në Bashkinë Gramsh së bashku  me 9 Njësitë 

Administrative  më datën 31.12.2018, ushtrojnë aktivitetin 571 subjekte private, nga të cilat 

Biznesi i vogël 491 subjekte dhe  Biznesi i madh 80 subjekte. Realizimi i të ardhurave 

vendore për periudhën objekt auditivi, paraqitet si vijon: 

a)Për vitin 2017, të ardhurat nga taksat e tarifat vendore nga 89,504,000 lekë të 

parashikuara, janë realizuar në vlerën 64,377,000 lekë, në masën   72 %, me një mosrealizim  

në vlerën 25,127,000 lekë. Janë tejkaluar të ardhurat  për 3 lloj  taksash në vlerën  2,684,000  

lekë dhe 7 lloj tarifash në vlerën 7,637,000 lekë. Ndërkohë nuk janë realizuar 18 lloj taksa dhe 

tarifash vendore në vlerën 34,723,000  lekë, ku mos realizimin më  të  madh  prej 24,852,000  

lekë ose  70% të mosrealizimit e zë taksa e fondit pyjor për dru zjarri, kullota etj.  

b)Për vitin 2018, të ardhurat nga taksat e tarifat vendore nga 85,680,000 lekë të 

parashikuara, janë realizuar në vlerën 62,015,000 lekë, në masën   72 %, me një mosrealizim  

në vlerën 23,665,000 lekë. Janë tejkaluar të ardhurat  për 5 lloj  taksash në vlerën  1,788,000  

lekë, dhe 4 lloj tarifash vendore në vlerën 626,000 lekë. Ndërkohë nuk janë realizuar 19 lloj 

taksa dhe tarifash vendore në vlerën 25,001,000 lekë, ku mos realizimin më  të  madh  prej 

4,253,000 lekë ose  57% të mosrealizimit e zë taksa e ndikimit në infrastrukturë për arsye të 

mos miratimit të lejeve të ndërtimit, etj.  

Gjendja e debitorëve në shkallë Bashkie së bashku edhe me  Njësitë Administrative për 

periudhën 01.01.2013 deri më datën 31.12.2018 paraqitet në pasqyrën aneks bashkëlidhur 

projektraportit të auditimit. 

Anekset me listat përkatëse të debitorëve të taksave për Bashkinë Gramsh  të printuara dhe në 

format elektronik, nga nr. 1-2 dhe 2/9, ndodhen tek Përgjegjësja e Sektorit të Taksave 

Bashkia Gramsh zj. K. B. (Xh.). 
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    -Debitorë për qiranë e tokave shtetërore të pandara  8 Fermerë në vlerën ......141,380 lekë 

   - Debitorë nga bizneset    63 subjekte në vlerën................................................3,035,833 lekë 

   -Debitorët e për taksën e tokës bujqësore nga 4416 Fermerë në vlerën ..........15,398,341lekë 

   - Debitorët për taksën e pastrimit Bashkia Gramsh   në vlerën..........................8,327,214 lekë 

 

Situata: 

 

Bashkia Gramsh ka të organizuar strukturën e tatimeve në shkallë sektori, në 

përbërje të Drejtorisë Zhvillimit Ekonomik dhe Menaxhimit Financiar, me 4 

punonjës. Krahas  Sektorit taksave në qendër në Bashkinë Gramsh, në 9 njësitë 

administrative ka nga 1 punonjës i cili ndjek taksat, por vartësia e inspektorëve 

të taksave në NjA varen dhe raportojnë tek Administratori, në vend që të kenë  

vartësi dyfishe, edhe nga Përgjegjësi i Sektorit të Taksave. 

Nga ana e punonjësve të taksave në 9 NjA të Bashkisë Gramsh, edhe pse nuk e 

kanë në kompetence kanë nxjerrë njoftim vlerësimet tatimore ndaj subjekteve 

Juridike/ fizike. 

Bashkia Gramsh edhe pse ka mazhorancën e aksioneve në Ujësjellës sh.a  

Gramsh dhe për vitet 2017-2018, edhe pse Këshilli Bashkiak  me vendimin  nr.  

99, datë 18.12.2017, ka caktuar Ujësjellësin sh.a. Gramsh. Për mos gjetjen e 

dakortësisë me Administratoren e Ujësjellësit sha Gramsh, nuk ka mundësuar 

realizimin e lidhjes së një marrëveshje, në të cilën Ujësjellësi sh.a. Gramsh të 

përcaktohej 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 Gramsh. 

Nga ana e Sektorit Taksave Bashkia Gramsh dhe 9 Njësitë Administrative, për 

mos pagimin në afat të detyrimit tatimore subjektet nuk janë ngarkuar të 

paguajnë gjobë. 

Sektori i Taksave dhe Drejtoria e Financës Bashkia Gramsh, nuk kanë rakorduar 

ndërmjet tyre, duke mos  kryer akt-rakordimeve për debitorët e taksave për 

periudhën 01.01.2012 deri më datën 31.12.018 dhe  mos pasqyrimin e saktë në 

kontabilitet të vlerës prej 26,902,000 lekë. 

-Nuk janë nxjerrë njoftim vlerësimet për arkëtimin e taksave familjare, në 

kundërshtim me neni 23 të  ligjit nr. 9920,datë 19.05.2008 ”Për Procedurat 

Tatimore në Republikën e Shqipërisë” i ndryshuar. 

-Bashkia Gramsh, nuk ka njoftuar nëpërmjet postës familjarët  të cilët nuk kanë 

paguar detyrimet për taksën/tarifën e pastrimit, ndriçimit, banesave dhe 

gjelbërimit, në zbatim të  pikës 76, të udhëzimit plotësues të Ministrisë 

Financave nr. 02, datë 19.01.2018 “Për zbatimin e buxhetit të vitit 2018”. 

NjA Pishaj më 31.12.2018 paraqet debitorë në vlerën 4,057,068 lekë 

(ANEKSIN nr. 2/1 bashkëlidhur). NjA Skëndebegas më 31.12.2018 paraqet 

debitorë në vlerën 3,321,048 lekë. NjA Kodovjat më 31.12.2018 paraqet 

debitorë në vlerën 2,081,680 lekë (ANEKSIN nr. 2/4 bashkëlidhur). NjA 

Poroçan më 31.12.2018 paraqet debitorë në vlerën 2,005,919 lekë (ANEKSIN 

nr. 2/2 bashkëlidhur), NjA Sult më 31.12.2018 paraqet debitorë në vlerën 

1,214,877 lekë, NjA Kukur më 31.12.2018 paraqet debitorë në vlerën 



 

 

Kontrolli i Lartë i Shtetit  

‘’Raport Përfundimtar Auditimi Financiar dhe Përputhshmërie  në Bashkinë 

Gramsh” 

 

KLSH  40 | P a g e  
 

2,281,575 lekë (ANEKSIN nr. 2/9 bashkëlidhur), NjA Tunjë më 31.12.2018 

paraqet debitorë në vlerën 1,696,200 lekë( ANEKSIN nr. 2/5, bashkëlidhur). 

Për veprimet apo mos veprimet të trajtuara më sipër rast pas rasti mbajnë 

përgjegjësi: 

1. J. H., Inspektor i Taksa-Tregjeve filluar marrëdhëniet e punës më datë 

14.11.2013.  

2. Sh. K., Inspektor Tatim-Taksave, në sektorin e taksave Bashkia Gramsh 

filluar marrëdhëniet e punës më datë 09.01.2017 .  

3. L. Z., Administrator i Njësisë Pishaj filluar marrëdhëniet e punës më datë 

22.01.2018.  

4. B. B., ish inspektor i Taksave NJA Pishaj, filluar marrëdhëniet e punës më 

datë 09.10.2017, larguar maj 2019. 

5. G. P., Administrator i Njësisë filluar marrëdhëniet e punës më datë 

01.11.2017  

6. H. M., agjent tatimor filluar marrëdhëniet e punës më datë 01.08.2015. 

7. M. Ç., inspektor taksash filluar marrëdhëniet e punës më datë 05.06.2018 

8. E. G., ish Administrator i Njësisë Kodovjat filluar marrëdhëniet e punës më 

datë 07.03.2016,larguar në muajin Maj 2019.  

9. Z. B., inspektori i taksave i njësisë filluar marrëdhëniet e punës më datë 

01.08.2015.  

10. O. K., Administrator i Njësisë Poroçan filluar marrëdhëniet e punës më 

datë 18.07.2016  

11. F. Ll.,agjent tatimor  NJ.A Poroçan filluar marrëdhëniet e punës më datë 

01.08.2015. 

12. A. L., Administrator i Njësisë  Sult filluar marrëdhëniet e punës më datë 

21.07.2016  

13. Sh. H., agjent tatimor NJA Sult, filluar marrëdhëniet e punës më datë 

01.09.2015. 

14. L. K., Administrator i Njësisë filluar marrëdhëniet e punës më datë 

01.08.2015  

15. E. Gj., agjent tatimor filluar marrëdhëniet e punës më datë 06.03.2017. 

16. R. Z., Administrator i Njësisë  Tunjë, filluar marrëdhëniet e punës më datë 

09.02.2017  

17. Sh. Ll.,agjent tatimor NJA Tunjë,  filluar marrëdhëniet e punës më datë 

01.08.2015. 

18. B. Xh., Administrator i NjA  Lenie filluar marrëdhëniet e punës më datë 

15.09.2017 ,  

19. R. H., inspektor taksash deri ne 02.07.2018 NjA  Lenie, aktualisht 

inspektor i Shërbimeve Publike filluar marrëdhëniet e punës më datë 

01.08.2015  

20. A. B., agjent tatimor filluar marrëdhëniet e punës më datë 02.07.2018 NjA  

Lenie. 

21. Xh. B., Administrator i NjA Kushovë filluar marrëdhëniet e punës më datë 

01.08.2015    

22. F. D., agjent tatimor filluar marrëdhëniet e punës më datë 01.08.2015, NjA  

Kushovë.   
22.znj. E. F. specialiste per te ardhurat dhe ndjekjen e debitoreve Prill 2018 në 
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vazhdim. 

Kriteri: Ligjin nr. 9632, datë 30.10.2006 ”Për sistemin e taksave vendore”, neni 4-

Zbatimi i sistemit tatimor në Republikën e Shqipërisë pika 24; neni 70, E drejta 

për të nxjerrë njoftimin e vlerësimit tatimor pika 35; Neni 114-Mospagimi në 

afat i detyrimit tatimor apo i kontributit, pika 16; nenet 6 dhe 7 të ligjit nr. 

9228, datë 29.04.2004 “Për kontabilitetin dhe pasqyrat financiare” i ndryshuar 

dhe pikën 3, të Udhëzimit Ministrit Financave nr. 30, datë 27.12.2011“Për 

menaxhimin e aseteve në sektorin publik”, Kreu III, paragrafi  “Dokumentimi i 

lëvizjeve të aktiveve”. . 

Impakti:  Pra menaxhimi i të ardhurave është jashtë kontrollit shtetëror. 

Shkaku: Mos njohja e kuadrit ligjorë nga peronat përgjegjës.. 

Rëndësia: E lartë. 

Rekomandimi: -Sektori i Taksave Vendore Bashkia Gramsh, të marrë masa për arkëtimin e 

detyrimeve për taksat dhe tarifat vendore në vlerën 26,902,000 lekë. 

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 

Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar, të nxirren njoftim vlerësimet tatimore për 

debitorët dhe të ndiqen rrugët e mëposhtme: 

a) Tu ridërgohen 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   

kryhen llogaritja e gjobës në masën 0,06%  të shumës  së  detyrimit të papaguar 

për çdo ditë  gjatë së cilës  pagesa nuk është  kryer,  por jo më tepër se 365 ditë 

(gjobë),bazuar në  nenin 114, të ligjit nr. 9920, datë 19.05.2008, “Për 

Procedurat tatimore në Republikën e Shqipërisë “ të ndryshuar, me  ligjin 

nr.164/2014, datë 15.12.2014.  

ç) Edhe  në se pas njoftimeve zyrtare Bizneset nuk pranojnë në vite  të 

paguajnë detyrimet, nga ana e Bashkisë (Sektori i Taksave dhe Drejtoria 

Juridike) të merren masa administrative  apo sekuestro dhe pas marrjes së 

këtyre masave  të  bëhet kallëzim penal, bazuar në Kodin Penal të Republikën e 

Shqipërisë miratuar me ligjin nr. 7895, datë 27.1.1995 me ndryshimet e 

mëvonshme, neni 181,-Mospagimi i taksave dhe tatimeve. 

                                                             
4Zyra e taksave të bashkisë apo komunës vendos e zbaton sanksione për shkelje të procedurave e të detyrimeve 
fiskale vendore, të përcaktuara në ligjin,nr. 9920, datë 19.5.2008“Për procedurat tatimore në Republikën e 
Shqipërisë”, të ndryshuar 
5 Zyra tatimore e qeverisjes vendore ka të drejtë të nxjerrë njoftimin e vlerësimit tatimor për tatimpaguesit, që 
klasifikohen si biznes i vogël. Për detyrimet tatimore, të lidhura me tatimin e thjeshtuar mbi fitimin e biznesit të 
vogël, njoftimi i vlerësimit tatimor nxirret nga drejtoria rajonale tatimore 
6 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. (Kjo dispozitë nuk njihej nga punonjësit e taksave) 
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d)Sektori e Taksave në Bashkinë  Gramsh dhe  nga 9 Njësitë Administrative,  të 

listojë në mënyrë elektronike abonentët familjarë, kryesisht  të taksave  të 

familjarëve, për pagesën e taksës së tokës bujqësore dhe  bizneset me Njoftim 

vlerësimi tatimor edhe në median lokale (ne territorin  e Bashkisë) sipas të 

dhënave që disponon Gjendja Civile 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. Në zbatim të udhëzimit plotësues të Ministrisë 

Financave  nr. 02, datë 19.01.2018 “Për zbatimin e buxhetit të vitit 2018”, pika 

76, dhe udhëzimin plotësues të Ministrisë Financave  nr. 01, datë 17.01.2019 

“Për zbatimin e buxhetit të vitit 2019”, pika 98. 

Situata: Nga auditimi i kryer, u konstatua se dokumentacioni për pagesën e taksës së 

tokës, aktualisht nuk ndodhet në Bashki, por në njësitë administrative 

përkatëse. Gjithashtu, u konstatua se në regjistrat e kontabilitetit nuk ka të 

pasqyruar vlerat e debitorëve për këtë taksë. 

Kriteri: VKM-në nr. 510, datë 10.06.2015 “Për miratimin e procedurave për 

transferimin e të drejtave dhe detyrimeve, personelit, aktiveve të trupëzuara 

dhe të patrupëzuara, të arkivave dhe çdo dokumentacioni tjetër zyrtar në njësitë 

e qeverisjes vendore, të prekura nga riorganizimi administrativo-territorial”; 

Udhëzimit të Përbashkët të Ministrit për Çështjet Vendore dhe Ministrit të 

Financave nr. 3237, datë 16.7.2015 “Për procedurat, afatet kohore, standardet 

dhe kriteret e plotësimit të dokumentacionit të nevojshëm, për riorganizimin 

administrativo-territorial”; Ligjin nr. 9228, datë 29.04.2004 “Për Kontabilitetin 

dhe Pasqyrat financiare” dhe me UMF nr. 8, Dt. 09.03.2018 “Për Paraqitjen e 

Pasqyrave Financiare në NJQP”. 

Impakti:  Bashkia Gramsh nuk ka informacion të saktë dhe të plotë për situatën e 

familjeve debitorë në lidhje me taksën e tokës dhe detyrimet e tjera të 

familjarëve. 

Shkaku: Mos krijimi i bazave të të dhënave dhe pamundësia për të zbatuar kriteret 

ligjore dhe nënligjore në lidhje me reformën territoriale.. 

Rëndësia: E lartë. 

Rekomandimi: Bashkia Gramsh me strukturat përgjegjëse, të marrë masa për grumbullimin e 

të gjithë dokumentacionit në arkivin qendror të njësisë vendore, në përputhje 

me VKM-në nr. 510, datë 10.06.2015. Të verifikojë gjendjen në kontabilitet 

dhe mënyrën e kontabilizimit të detyrimit në ngarkim të familjeve debitorë për 

taksën e tokës, për periudhën përpara vitit 2015 dhe të kërkojë sipas ligjit, 

arkëtimin e këtyre vlerave nga personat përkatës. 

 

3. Mos pasqyrimi në kontabilitet i vlerave të debitorëve për këto taksa. 

Situata: -Nga ish- përgjegjësja e sektorit  taksave dhe inspektorët e taksave Bashkia 

Gramsh edhe pse janë nxjerrë listat e debitorëve nuk janë dërguar në zyrën e 

financës për tu regjistruar si debitorë, nuk janë kryer rakordime ndërmjet 

Drejtorisë Financës dhe Sektorit Taksave më datën 31.12.2018 për shumën 

26,902,000 lekë. Kjo ka ardhur pasi nuk është  kryer rakordim periodik dhe 

nuk janë hapur analizat (partitarët). 

Kriteri: Ligjin nr. 139/2015, datë 17.12.2015 “Për vetëqeverisjen vendore “, neni 66-
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Detyrat e administratës së njësisë administrative7. pikës 76, të udhëzimit 

plotësues të Ministrisë Financave nr. 02, datë 19.01.2018 “Për zbatimin e 

buxhetit të vitit 2018”; Neni 3, pika 1, të ligjit nr. 9228, datë 29.04.2004, “Për 

kontabilitetin dhe pasqyrat financiare”, 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”, UMF nr. 26, datë 

27.12.2007 “Për përgatitjen dhe raportimin e pasqyrave financiare vjetore të 

institucioneve qendrore, organet e pushtetit vendor dhe njësitë që varen prej 

tyre si dhe njësive të menaxhimit/zbatimit të projekteve e marrëveshjeve me 

donatorët e huaj”. 

Impakti:  Mos pasqyrim i saktë i detyrimeve debitorë në pasqyrat financiare, tregon se 

pasqyrat financiare nuk janë të sakta dhe reale. 

Shkaku: Përgjegjësi e strukturave përgjegjëse në hartimin e pasqyrave financiare. 

Rëndësia: E lartë. 

Rekomandimi: Drejtoria e Ekonomike në bashkëpunim me Sektorin e Taksave Vendore, të 

marrë masat për kontabilizimi dhe arkëtimin e detyrimeve të pa shlyera të 

taksave e tarifave vendore në fund të periudhës të vitit 2018 në vlerën 

26,902,000 lekë. 

 
 

Për  auditimin e  arkëtimit të ardhurave nga vendimet e gjobave të vendosura nga Inspektorati 

Mbrojtjes Territorit IMTV të Bashkisë Gramsh për periudhën e viteve 2017-2018) 

 

Situata: Inspektorati i Mbrojtjes Territorit (IMTV) Bashkia Gramsh, ka në strukturë 2 

persona, nga të cilët: 1 Kryeinspektor dhe 1 Inspektor.  

Sipas 2 Vendimeve të Këshillit Bashkiak Gramsh, respektivisht nr. 59, datë 

03.04.2018 “Për miratimin e strukturës organizative për vitin 2018,,,,,” dhe nr. 

04, dt.10.01.2019 “Për miratimin e Strukturës organizativë për vitin 2019”, 

IMT Bashkia Gramsh është në përbërje të Departamentit të Planifikimit dhe 

Zhvillimit të Territorit, pra në vartësi të Drejtorit Departamentit, ndaj të cilit 

IMTV ka të drejtë të vendosë Gjobë. 

Vendosja e IMVT Bashkia Gramsh në përbërje të Departamentit të PZhT, 

mendojmë se është  në kushtet e konfliktit të interesit. 

IMTV nuk ka pajisur zbatuesin e punimeve (subjektet ndërtuese) me vërtetim 

për likuidimin e gjobave dhe vërtetim për plotësim ose jo të  dokumentacionit 

tekniko-ligjor të paraqitur.  

Për ndërtimet e kryera gjatë viteve 2017-2018 nga Subjektet private dhe 

Subjektet ndërtuese me fondet shtetërore, nga ana e IMTV nuk janë hapur 

dosje për secilin subjekt, nuk ka marrë zyrtarisht nga subjektet ndërtuese 

dokumentacionin teknik-ligjor dhe nuk ka pajisur zbatuesin e punimeve 

(subjektet ndërtuese) me vërtetim për likuidimin e gjobave dhe vërtetim për 

plotësim ose jo të dokumentacionit tekniko-ligjor të paraqitur. 

Në disa nga subjektet ndërtimore me fonde shtetërore nuk është zbatuar grafiku 

i përfundimit të objekteve, pasi nuk janë dorëzuar objektet në afat dhe nuk 

                                                             
7b.Mbikqyr territorin për zbatimin e ligjit në të gjitha fushat në kompetencën e bashkisë dhe njofton strukturat 
kompetente të bashkisë në rast të konstatimit të veprimeve në kundërshtim me ligjin 
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është hartuar akt kolaudimi i objekteve, ndërkohë për këto raste nga IMTV nuk 

janë zbatuar sanksione për dënim me gjobë apo anulimin e lejeve të ndërtimit 

(Lista  me 25 për objektet e prokuruar dhe financuara për ndërtime dhe 

shërbime nga Bashkia Gramsh për vlerën  gjithsejtë prej 335,269,611 lekë për  

vitet 2017-2018, paraqiten në  ANEKSIN  Nr. 3 bashkëlidhur). 
Kriteri: Ligjit nr. 107/2014 darë 01.10.2014” Për Planifikimin  dhe  Zhvillimin e 

Territorit”, ndryshuar me ligjin nr. 73/215, datë 09.07.2015 dhe ligjin nr. 

28/2017, datë 23.03.2017, neni 52-Kundërvajtjet administrative; Ligjin nr. 

44/2015 Miratuar në datën 30.4.2015 ”Kodi i Procedurave Administrative” në  

RSH, neni 30 -Pengesat ligjore; Ligjin nr. 9131, datë 8.9.2003 “Për rregullat e 

Etikës në Administratën Publike”, Neni 4 Konflikti i interesave8.; nenit 9 të 

ligjit nr. 8402, datë 10.09.1014” Për kontrollin  dhe  disiplinimin e punimeve të 

ndërtimit”, ndryshuar me ligjin nr. 10324, datë 23.09.2010.  

Shkaku: Përgjegjësi e strukturave përgjegjëse në mos njohjen e akteve ligjore. 

Rëndësia: E lartë. 

Rekomandimi: Kryetari i Bashkisë në bashkëpunim me Drejtorinë e Burimeve Njerëzore, të 

marrë masa për organizimin e Inspektoratit të Mbrojtjes së Territorit si 

strukturë më vete dhe na ndarjen nga Drejtoria e Planifikim Zhvillim Territorit. 

Inspektorati i Mbrojtjes Territorit, të marrë masa për plotësimin e dosjeve me 

leje zhvillimi me dokumentacioni e nevojshme ligjorë dhe ndjekjen e të gjitha 

hapave të procesit të zbatimit të tyre, si dhe të evidentojë ndërtimet pa leje. 

 

Situata: 

 

- Sipas Informacioneve të paraqitura nga Kryeinspektori e IMTV, Bashkia 

Gramsh, rezulton se në total, për periudhën e viteve  2012 -2016, janë dënuar 

me Vendime gjobe 19 subjekte, me vlerë totale 1,530,000lekë, ku deri më 

datën 10.05.2019, ishin arkëtuar nga 7 subjekte në vlerën  170,000 lekë ose 

në masën 11%.  

Por duke marrë parasysh Vendimin e Gjykatës Administrative të Shkallës së 

Parë Durrës Nr. 42 datë 02.02.2017 ndaj Bashkisë Gramsh për mos pranimin 

e kërkesës për Lëshimin e Urdhrit të Ekzekutimit për vjeljen e gjobës së 

vendosur ndaj subjektit “B.” shpk, subjektet debitorë janë 11 subjekte, me 

vlerë 960,000 lekë, ndërsa duke përllogaritur edhe vlerën e kamat vonesës 

576,000 lekë, në total vlera përfundimtare  e gjobave të pa arkëtuara gjatë 

viteve 2012 – 2016 është 1,536,000 lekë. 

-Sipas Informacioneve të paraqitura nga Kryeinspektori e IMTV, Bashkia 

Gramsh, rezulton se në total, për periudhën e viteve  2017-2018, janë dënuar 

me Vendime për dënim me gjobë 38 subjekte, me vlerë totale 1,705,000lekë, 

nga të cilat janë arkëtuar gjobat nga 22 subjekte, me vlerë 803, 500lekë ose 

në masën 47%. 

Gjatë periudhës së auditimit (pas konstatimit nga KLSH), nga ana e 

Kryeinspektores  IMTV, Bashkia Gramsh znj. M. Ç., më datën 03.05.2019, u 

nisën procedurat e vënies në ekzekutim të 16 Vendimeve të Gjobave në vlerën 

                                                             
81. Konflikti i interesave është situata ne te cilën një nëpunës i administratës publike ka një interes 
personal te tille, qe ndikon ose mund te ndikoje ne paanshmërinë ose objektivitetin e kryerjes se 
detyrës zyrtare. 
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1,417,500 lekë, duke kërkuar në Gjykatë, kalimin e vendimit të kundërvajtjes 

në titull ekzekutiv, në përputhje me nenin 24-Shndërrimi i vendimit për 

kundërvajtjen administrative në titull ekzekutiv, të ligjit nr. 10279,datë 

20.05.2010 ”Për kundërvajtjet administrative” (Lista me  Vendimet e Gjobave 

të vendosura ndaj subjekteve nga IMTV dhe arkëtimi i tyre, për vitet  2017-

2018, paraqiten në Aneksin Nr. 5 bashkëlidhur) 

- -Nuk është mbajtur regjistri për gjobat e vendosura  nga IMTV Bashkia 

Gramsh. 
Lista me vendimet e gjobave për vitet 2012-2019 në vlerën 3,235,000 lekë nga 

IMTV, nga e cila; vlera 1,530,000 lekë periudha 2012-2016 dhe vlera 

1,705,000 lekë periudha 2017 -2018,  janë dërguar nëpërmjet zyrës protokollit 

në Drejtorinë e Financës Bashkia Gramsh dhe nga kjo e fundit nuk janë kryer 

veprimet për kontabilizimin e tyre dhe për pasojë nuk janë pasqyruar në 

Pasqyrat financiare (Bilancet Kontabël për 2 vitet 2017-2018), duke mbetur 

debitorë pa u arkëtuar më datën 10.05.2019 edhe 12 subjekte, me vlerë 

fillestare të gjobës 3,065,000 lekë, ndërsa duke përllogaritur edhe vlerën e 

kamat vonesës në total  816,000 lekë, vlera e gjobave të pa arkëtuara është 

3,881 000 lekë (Vendim gjobe + kamat vonesa). 

Regjistri i gjobave të vendosura nga IMT Bashkia Gramsh u hartua gjatë 

periudhës së auditimit dhe i është dërguar Drejtorisë së Zhvillimit Ekonomik 

dhe të Menaxhimit Financiar për kontabilizim me anë të shkresave nr. 2785 

Prot. datë 26.04.2019 dhe nr. 2786 Prot. datë 26.04.2019. Gjithashtu me anë të 

shkresës nr. 6274 Prot. Datë 18.09.2017 dhe shkresës nr.588 Prot. Datë 

24.01.2019 është dërguar informacion pranë Drejtorisë se Zhvillimit Ekonomik 

dhe te Menaxhimit Financiar, për debitorët të cilët nuk kanë paguar 

vullnetarisht gjobat e IMT-së, por kjo e  fundit nuk i ka kontabilizuar. 

Kriteri: Neni 16 i ligjit nr. 8402, datë 10.09.1998 ”Për kontrollin dhe disiplinimin e 

punimeve”, me ndryshime; Neni 15-(Ndryshuar dy fjalitë e para me ligjin nr. 

9794, datë 23.7.2007, neni )(Ndryshuar fjalia e fundit me ligjin nr. 9826, datë 

1.11.2007, neni 2)(Shtuar një paragraf në fund të nenit me ligjin nr.10 324, 

datë 23.9.2010, neni 3) 

b-nuk janë nisur procedurat e vënies në ekzekutim të aktit administrativ 

(vendimit të Gjobës) të përcaktuara në ligjin nr. 10279,datë 20.05.2010 ”Për 

kundërvajtjet administrative”, përkatësisht: neni 9 –Ekzekutimi i 

kundërvajtjeve administrative; neni 22 –Vendimi për kundërvajtjen 

administrative, që parashikon dënimin me gjobë, si titull ekzekutiv” dhe  neni 

30-Arkëtimi i shumave të detyrimeve 

c-Nga Sektori Juridik Bashkia Gramsh, nuk është kërkuar në Gjykatë, shndrimi 

i vendimit të kundërvajtjes në titull ekzekutiv në përputhje me nenin 24-

Shndërrimi i vendimit për kundërvajtjen administrative në titull ekzekutiv, të 

ligjit nr. 10279,datë 20.05.2010 ”Për kundërvajtjet administrative”. 

d-Inspektorati i Mbrojtjes së Territorit Vendor (IMTV) dhe Sektori Juridik 

Bashkia Gramsh, nuk kanë  marrë masat dhe nuk kanë  kërkuar në Gjykatë 

rivendosjen në afat për  11 vendime me gjobë për ndërtimet e pa ligjshme, të 

vendosura për periudhën  01.01.2012,deri më dt. 31.12.2016, për shumën 

960,000 lekë, për të cilat kanë kaluar afatet ligjore prej 2 vjetësh të kërkimit 

(pra janë parashkruar), në kundërshtim me ligjin nr. 8116, datë 
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29.03.1996,”Kodi i Procedurës Civile në RSH “ i  ndryshuar, dhe konkretisht: 

-Nenin 151-Rivendosja në afat. 

-Nenin 152, Kërkesa për rivendosjen e afatit të humbur shqyrtohet nga gjykata 

së cilës duhet t’i paraqiten edhe dokumentet që justifikojnë ose për të cilat 

kërkohet rivendosja e afatit. Gjatë shqyrtimit të kërkesës thirret edhe pala 

tjetër. Kundër vendimit të gjykatës mund të bëhet ankim i veçantë. 

Ligjin nr. 107/2014 darë 01.10.2014 ”Për Planifikimin  dhe  Zhvillimin e 

Territorit”, ndryshuar me ligjin nr. 73/215, datë 09.07.2015 dhe nr 28/2017, 

datë 23.03.2017 neni 51-Inspektimi9. 

Impakti: Mungesë të ardhurash nga mos arkëtimi i penalieteve dhe prishje të planit 

urbanistik nga ndërtimet pa leje dhe në kundërshtim me lejet e ndërtimit. 

Shkaku: Përgjegjësi e inspektorëve të IMTV, nga mos njohja dhe zbatimi i ligjit për mos 

arkëtimin e gjobave të vendosura nga IMT -ja. 

Rëndësia: E lartë. 

Rekomandimi: Inspektorati i Mbrojtjes së Territorit Vendor (IMTV) dhe Drejtoria Juridike, 

bazuar në nenet 151 dhe 152, të “Kodit Procedurës Civile në RSH”, të marrin  

masat dhe të kërkojë në Gjykatë rivendosjen në afat për vendimet me gjobë për 

ndërtimet e kundërligjshme, të vendosura për periudhën  2012 - 2018  në vlerën 

3,881,000 lekë (duke llogaritur edhe kamat vonesat mbi shumën e gjobës së 

papaguar, bazuar në nenin 16 të ligjit nr. 8402, datë 10.09.1998 ”Për kontrollin 

dhe disiplinimin e punimeve” i ndryshuar). Njëherazi të marrin  masa për 

kthimin e vendimeve të gjobave në tituj ekzekutiv në zbatim të nenit 24-

Shndërrimi i vendimit për kundërvajtjen administrative në titull ekzekutiv, të 

ligjit nr. 10279, datë 20.05.2010 “Për kundërvajtjet administrative”. 
 

Për veprimet dhe mosveprimet e mësipërme ngarkohen me  përgjegjësi : 

Zj. L. D., me detyrë Kryetar i Bashkisë, znj. M. Ç., me detyrë Kryeinspektor IMTV, z. E. K. me 

detyrë ish-Përgjegjës i Sektorit Juridik,znj. J. Z., me detyrë Drejtor Juridik dhe Burimeve 

Njerëzore (emëruar në këtë detyrë  më datë 31.06.2018 e në vazhdim),  pasi  prej tyre  pas 

konstatimit të KLSH, u kërkua në Gjykatë pas  rreth 3 vitesh  me vonese, shndrimi i 11 vendimeve 

të kundërvajtjes mungesë të ardhurave me dëm ekonomik në vlerën shumën 960,000 lekë.  

                                                             
9
1. Inspektimi ka për mision garantimin dhe mbrojtjen e interesit kombëtar për një zhvillim të drejtë dhe 

të qëndrueshëm të territorit, përmes parandalimit të punimeve dhe ndërtimeve të paligjshme, sipas këtij 
ligji dhe akteve të nxjerra në zbatim të tij, si dhe ndëshkimin e drejtë të kundërvajtësve, që shkelin 
dispozitat e këtij ligji.  
2. Inspektimi për verifikimin e respektimit të kërkesave ligjore, sipas këtij ligji, kryhet në përputhje me 
këtë ligj, aktet nënligjore të nxjerra në zbatim të tij dhe legjislacionit të zbatueshëm për inspektimin e 
ndërtimit në Republikën e Shqipërisë.  

3. Autoritetet e inspektimit bashkëveprojnë dhe bashkërendojnë veprimet inspektuese ndërmjet tyre, si 

dhe me autoritetet e planifikimit, me qëllim rritjen e efektivitetit të inspektimit. Kur vihet në dijeni të 
fakteve, edhe pse ato mund të mos jenë brenda sferës së tij të juridiksionit dhe përgjegjësive, çdo autoritet 
i inspektimit njofton menjëherë autoritetin tjetër përgjegjës ose të interesuar.  
4. Aktet e nxjerra nga autoritetet e inspektimit gjatë veprimtarisë së tyre ose të ankimit botohen në 
regjistër e sipas mjeteve tradicionale të informimit.  
5. Të dhënat e përmbledhura dhe konkluzionet e veprimtarisë së inspektimit janë pjesë e raportit vjetor për 
zhvillimet në territor. 
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Personat e mësipërm mbajnë përgjegjësi sipas përcaktimeve në ligjin nr. 10279,datë 20.05.2010 

”Për kundërvajtjet administrative” dhe konkretisht nenin 44-Përgjegjësia e punonjësit të organit 

administrative, ku parashikohet se:  

Në rast se gjobat dhe detyrimet e tjera, të vendosura nga vendimi për kundërvajtjen 

administrative, nuk paguhen për mosveprim të punonjësit të organit administrativ, i cili 

ka miratuar vendimin përkatës dhe detyrimin që të kërkojë arkëtimin e shumave, apo 

për shkak se punonjësi nuk nis procedurat e vënies në ekzekutim të aktit administrativ, 

atëherë ndaj tij fillojnë procedurat e largimit nga detyra. 

(Lista me  11 Vendimet e Gjobave  ndaj subjekteve për vitet  2016 e përpara në vlerën  960,000 

lekë, dhe arkëtimi i tyre, janë pasqyruar në ANEKSIN Nr. 4. bashkëlidhur) 

Komentet dhe sqarimet e kryeinspektores të IMTV znj. M. Ç. 

U njoha me Projekt Raportin Tuaj “Për auditimin e arkëtimit të të ardhurave nga Vendimet e 

gjobave të vendosura nga Inspektorati i Mbrojtjes së Territorit për periudhën e viteve 2017 – 

2018, në bazë të programit të Auditimit Nr. 200/1 datë 27.03.2019, mbajtur në datë 

17.05.2019.  

 Në baze te Rekomandimit të lënë nga ana Juaj, Inspektorati i Mbrojtjes së Territorit ka marrë 

masat për ndjekjen e procedurave për vjeljen e gjobave të vendosura në vitin 2017, duke iu  

drejtuar Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Durrës me qëllim  lëshimin e  Urdhrit të 

Ekzekutimit për subjektet të cilët nuk paguan vullnetarisht, konkretisht: 

1. Shkresa Nr. 4401 Prot. Datë 12.07.2019 ndaj shtetasit P. C., me vlerë gjobe totale + 

kamata 32.000  lekë. 

2. Shkresa Nr. 4402 Prot. Datë 12.07.2019 ndaj shtetasit R. D., me vlerë gjobe totale + 

kamata 80.000  lekë. 

3. Shkresa Nr. 4403 Prot. Datë 12.07.2019 ndaj shtetasit Xh. Xh., me vlerë gjobe totale + 

kamata 16.000  lekë. 

4. Shkresa Nr. 4404 Prot. Datë 12.07.2019 ndaj shtetasit Dh. B., me vlerë gjobe totale + 

kamata 24.000  lekë. 

5. Shkresa Nr. 4405 Prot. Datë 12.07.2019 ndaj shtetasit M. K., me vlerë gjobe totale + 

kamata 32.000  lekë. 

Pas njoftimeve verbale që iu janë bërë shtetasve K. B. dhe S. D., janë marrë masat nga ana e 

tyre për pagesën e gjobës, konkretisht: 

1. Mandat arkëtimi Nr. 2454 datë 09.07.2019 nga shtetasi K. B. , me vlerë 16 000 lekë 

përfshirë kamata. 

2. Mandat arkëtimi Nr. 2469 datë 11.07.2019 nga shtetasi S. D., me vlerë 20 000 lekë , 

ku kamata do të paguhet në një moment të dytë për shkak të pamundësisë ekonomike. 

Përsa iu përket gjobave të vendosura në periudhën 2012 – 2016, Inspektoratit të Mbrojtjes së 

Territorit e ka filluar procedurën, duke kërkuar në Gjykatën Administrative të Shkallës së 

Parë Durrës, lëshimin e Urdhrit të Ekzekutimit ndaj 11 subjekteve , konkretisht nëpërmjet 

shkresave: 

1. Shkresa Nr. 2864 Prot. Datë 03.05.2019 për Mbikëqyrëses S. T. (50 000 lekë + 30 000 kamata); 

2. Shkresa Nr. 2864/1 Prot. Datë 03.05.2019 për shatasin S. H. (100 000 lekë +60 000 kamata); 

3. Shkresa Nr. 2864/2 Prot. Datë 03.05.2019 për shtetasin A. Xh. (100 000 lekë + 60 000 kamata); 

4. Shkresa Nr. 2864/3 Prot. Datë 03.05.2019 për shtetasin P. Z. (100 000 lekë + 60 000 kamata); 
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5. Shkresa Nr. 2864/4 Prot. Datë 03.05.2019 për shtetasin I. Z. ( 100 000 lekë + 60 000 kamata); 

6. Shkresa Nr. 2864/5 Prot. Datë 03.05.2019 për shtetasin H. A. ( 100 000 lekë + 60 000 kamata); 

7. Shkresa Nr. 2864/6 Prot. Datë 03.05.2019 për shtetasin E. Xh. (100 000 lekë + 60 000 kamata); 

8. Shkresa Nr. 2864/7 Prot. Datë 03.05.2019 për shtetasin B. Ç. (10 000 lekë + 6 000 kamata); 

9. Shkresa Nr. 2864/8 Prot. Datë 03.05.2019 për shtetasin A. M. ( 100 000 lekë + 60 000 kamata); 

10. Shkresa Nr. 2864/9 Prot. Datë 03.05.2019 për shtetasin A. D. ( 100 000 lekë + 60 000 kamata); 

11. Shkresa Nr. 2864/10 Prot. Datë 03.05.2019 për shtetasin R. Ç. (100 000 lekë + 60 000 kamata). 

Jemi në pritje të shqyrtimit të kërkesave nga ana e gjykatës Administrative Durrës dhe jemi të 

gatshëm për plotësimin e të metave të kërkesës sonë në çdo moment që do të na kërkohet nga 

Gjykata. 

Qëndrimi i audituesve shtetërorë të KLSH-së: 

Në kushtet kur IMTV Gramsh gjatë periudhës së qëndrimit të Projektraportiti të auditimit në 

Bashkinë  Gramsh, me kërkesën dhe orientimin e grupit të auditimit të KLSH  vlerësoi situatën 

dhe filloi procedurat ligjore për vjeljen e gjobave, për këto arsye nuk rekomandojmë masa 

disiplinore ndaj personave përgjegjës. 

-Mbi lejet legalizimit të ngarkuar për pagesën e taksës së ndikimit në infrastrukturë.  

1. KLSH konstatoj se Drejtoria e Planifikimit, Zhvillimit dhe Mbrojtjes së Territorit në lidhje me 

legalizimet e ndërtimeve pa leje dhe listave që disponon për pagesën e taksës së ndikimit në 

infrastrukturë, nuk ka bërë të mundur arkëtimin e detyrimeve në vlerën 1,534,341 lekë, shumë e 

cila përben të ardhur të munguar për bashkinë. 

 

Situata: 

Nga auditimi i dokumentacionit që disponon Drejtoria e Planifikimit, 

Zhvillimit dhe Mbrojtjes së Territorit në lidhje me legalizimet e ndërtimeve 

pa leje dhe listave që disponon për pagesën e taksës së ndikimit në 

infrastrukturë, konstatohet se nga Drejtoria Rajonale e ALUIZNIT Elbasan 

janë dërguar zyrtarisht me shkresë lista e qytetarëve shoqëruar me leje 

legalizimi dhe destinuara për regjistrim në ZVRPP Gramsh. 

Konkretisht për periudhën nga 01.01.2016 deri më 31.12.2018. Nga grupi i 

auditimit sipas listave të vënë në dispozicion me leje legalizimi dhe 

kryqëzimi i tyre me personat që kanë bërë të mundur likuidimin e taksës së 

ndikimit në infrastrukturës, rezulton nuk kanë bërë pagesën e taksës së 

ndikimit në infrastrukturë për 64 persona me vlerë 1,534,341 lekë, e cila 

konsiderohet e ardhur e munguar për  buxhetin e Bashkisë Gramsh, 

sipas pasqyrës Aneks B. 1/13, bashkëlidhur Projektraport auditimit. Për 

veprimet dhe mosveprimet e mësipërme ngarkohet me përgjegjësi:  z. Ali 

Cohodari me detyrë Drejtor i Drejtorisë Planifikimit, Zhvillimit dhe 

Mbrojtjes së Territorit. 

Kriteri: Me VKM nr. 860, datë 10.12.2014 “Për përcaktimin e mënyrës së mbledhjes 

dhe administrimit të të ardhurave për ndërtimet pa leje dhe vlerave të 

zbatueshme për legalizim”, pika 5. 

Impakti:  Mos arkëtimi i detyrimeve taksës së ndikimit në infrastrukturës nga 

ndërtimet pa leje, ka çuar në mungesë të ardhurash në vlerën 1,534,341 lekë, 

për buxhetin e Bashkisë. 

Shkaku Nga Drejtoria e Planifikimit, Zhvillimit dhe Mbrojtjes së Territorit nuk janë 

bërë akt rakordimet me Drejtorin Rajonale e ALUIZNIT Elbasan, për 
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ndjekjen e procedurave ligjore për arkëtimin e detyrimeve. 

Rëndësia E lartë 

Rekomandimi: Drejtoria e Planifikimit, Zhvillimit dhe Mbrojtjes së Territorit, Bashkia 

Gramsh, të marrë masa për ndjekjen e të gjitha procedurave administrative 

dhe ligjore për arkëtimin e detyrimit të taksës së ndikimit në infrastrukturë  

për ndërtimet pa leje në vlerën 1,534,341 lekë, sipas pasqyrës Aneks B. 

1/13, bashkëlidhur Raportit Përfundimtar të Auditimit. 

 

-Mbi administrimin e aseteve, procedurën e dhënies me qira të aseteve të qëndrueshme në  

varësi të bashkisë. 

2. KLSH konstatoj se procesi i regjistrimit të aseteve, të kaluara me VKM në pronësi të 

Bashkisë Gramsh dhe aktiveve gjendje ose të ardhura nga reforma territoriale, nuk 

janë regjistruar në ZVRPP. 

Situata; Nga dokumentacioni i vënë në dispozicion Bashkisë Gramsh, me  VKM nr. 

431, datë 11.07. 2007, VKM 421 datë 02.06.2010 dhe VKM nr.885 datë 

03.11.2010“Për miratimin e listës përfundimtare të pronave të paluajtshme 

publike, shtetërore, që transferohen në pronësi ose në përdorim të Bashkisë 

Gramsh, Qarkut Elbasan”, është miratuar për Bashkinë Gramsh lista e pronave 

të pa luajtshme të ndodhura në territorin dhe juridiksionin e kësaj njësie vendore, 

me 375 prona. Pas miratimit të transferimit të Pronave nga Qeveria Qendrore, 

Bashkia Gramsh ka kryer procesin e regjistrimit të pasurive të transferuara në 

Zyrën  Vendore e Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme, e cila është asistuar 

nga Projekti i USAID për Qeverisjen Vendore.  

Ndërsa për pronat e njësive administrative si më poshtë: 

Nj/Administrative Kushove, me VKM nr. 44, datë 27.01.2010, “Për miratimin 

e listës përfundimtare të pronave të paluajtshme publike, shtetërore, që 

transferohen në pronësi ose në përdorim”, është miratuar lista e pronave të pa 

luajtshme të ndodhura në territorin dhe juridiksionin e kësaj njësie vendore, me 

561 prona. 

Nj/Administrative Pishaj, me VKM nr. 273, datë 18.04.2012, “Për miratimin e 

listës përfundimtare të pronave të paluajtshme publike, shtetërore, që 

transferohen në pronësi ose në përdorim”, është miratuar lista e pronave të pa 

luajtshme të ndodhura në territorin dhe juridiksionin e kësaj njësie vendore, me 

1273 prona. 
Nj/Administrative Skënderbegas, me VKM nr. 15, datë 12.01.2011, “Për 

miratimin e listës përfundimtare të pronave të paluajtshme publike, shtetërore, 

që transferohen në pronësi ose në përdorim”, është miratuar lista e pronave të pa 

luajtshme të ndodhura në territorin dhe juridiksionin e kësaj njësie vendore, me 

903 prona. 

Nj/Administrative Lenie, me VKM nr. 15, datë 12.01.2011, “Për miratimin e 

listës përfundimtare të pronave të paluajtshme publike, shtetërore, që 

transferohen në pronësi ose në përdorim”, është miratuar lista e pronave të pa 

luajtshme të ndodhura në territorin dhe juridiksionin e kësaj njësie vendore, me 

702 prona. 
Nj/Administrative Sult, me VKM nr. 507, datë 13.07.2011, “Për miratimin e 
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listës përfundimtare të pronave të paluajtshme publike, shtetërore, që 

transferohen në pronësi ose në përdorim”, është miratuar lista e pronave të pa 

luajtshme të ndodhura në territorin dhe juridiksionin e kësaj njësie vendore, me 

490 prona. 

Nj/Administrative Kodovjat, me VKM nr. 828, datë 21.11.2011, “Për 

miratimin e listës përfundimtare të pronave të paluajtshme publike, shtetërore, 

që transferohen në pronësi ose në përdorim”, është miratuar lista e pronave të pa 

luajtshme të ndodhura në territorin dhe juridiksionin e kësaj njësie vendore, me 

693 prona. 
Nj/Administrative Poroçan, me VKM nr. 661, datë 04.08.2010, “Për miratimin 

e listës përfundimtare të pronave të paluajtshme publike, shtetërore, që 

transferohen në pronësi ose në përdorim”, është miratuar lista e pronave të pa 

luajtshme të ndodhura në territorin dhe juridiksionin e kësaj njësie vendore, me 

634 prona. 

Nj/Administrative Tunjë, me VKM nr. 578, datë 28.05.2009, “Për miratimin e 

listës se inventarit  të paluajtshme, shtetërore,  në komunën  Tunjë”,  me 702 

prona, për këtë njësi vendore nuk është miratuar lista përfundimtare. 

Nj/Administrative Kukur, me VKM nr. 410, datë 22.04.2009, “Për miratimin e 

listës se inventarit  të paluajtshme, shteterore,  në komunën  Tunjë”,  me 509 

prona, për këtë njësi vendore nuk është miratuar lista përfundimtare. 

Sa më sipër Bashkia Gramsh nuk ka bërë të mundur që pas bashkimit me ish-

Komunat sot Nj/ Administrative të saj për pronat e transferuara të kryej 

procesin e regjistrimit në ZVRPP, ngritjen e komisionit për vlerësimin e 

pasurive me çmimin e tregut të si: truall, tokë bujqësore, ndërtesa, pyje, kullota 

etj., me qëllim vënien e këtyre pronave në eficensë për dhënien e tyre me qira 

për realizimin e të ardhurave nga qiradhënia e tyre dhe për dy 

Nj/Administrative Tunjë dhe Kukur nuk ka përgatitur dokumentacionin ligjorë 

për miratimin e listës përfundimtare, të pronave për to. Nuk janë veçuar me 

regjistër të veçantë pronat të cilat i kanë kaluar në pronësi Bashkisë dhe ato në 

përdorim. Gjithashtu nuk janë veçuar me dosje të veçanta pronat të cilat janë 

me probleme, për të cilat kërkohen ndryshime pavarësisht se kanë kaluar në 

pronësi me vendime përfundimtare nga Këshilli i Ministrave. 

Për pronat të cilat rezultojnë të zëna forcërisht nuk është çelur dosje e veçantë 

dhe nuk janë marrë masat e nevojshme për lirimin e saj nga zaptuesit dhe 

përdoruesit e paligjshëm. 

U konstatua se  në strukturën organizative të Bashkisë për periudhën objekt 

auditimi nuk ka Zyrë apo Sektor të menaxhimit të aseteve, por është mbuluar 

nga një punonjës i Drejtorisë së Planifikimit, Zhvillimit dhe Mbrojtjes së 

Territorit. z. A. C. me detyrë Drejtor i Drejtorisë Planifikimit, Zhvillimit dhe 

Mbrojtjes së Territorit. 

Kriteri: Ligji nr. 9228, datë 29.04.2004 “Për Kontabilitetin dhe Pasqyrat financiare”; 

pikave 9, 10, 11 dhe 22 të VKM nr. 500, datë 14.8.2001 “Për inventarizimin e 

pronave të paluajtshme shtetërore dhe transferimin e pronave në Njësitë e 

Qeverisjes Vendore”, dhe kreun III- Regjistri i aktiveve dhe dokumentimi i 

lëvizjes se tyre të UMF nr. 30 datë 27.12.2011“Për menaxhimin e aktiveve në 

njësitë e sektorit publik”. 
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Impakti:  Mos evidentimin e saktë ligjorë të pronave që kjo njësi vendore ka, për 

regjistrimi, kontabilizimi dhe mos realizim të ardhurash nga pronat e 

mundshme të shfrytëzueshme. 

Shkaku: Mosveprim i nëpunësit urdhërues dhe zbatues. 

Rëndësia: E lartë 

Rekomandimi: Kryetari i Bashkisë Gramsh të ngrejë grup pune me specialist të fushës, për 

evidentimin e të gjitha pronave të kaluar me VKM në pronësi të Bashkisë 

Gramsh, duke bërë evidentimin mbi gjendjen e tyre, dhe përfundimin e 

procedurave ligjore për regjistrimin në ZVRPP dhe kontabilitet. 

Gjithashtu dhe pronat që janë të regjistruara në kontabilitet, të merren masa për 

regjistrimin e tyre në ZVRPP.  

-Të merren masat dhe të kryhen të gjitha procedurat për mbajtjen e regjistrit 

kontabël të gjithë aktiveve që zotëron apo ka në administrim, si dhe regjistri i 

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

objektit, kontrata e qirasë, afati i vlefshmërisë, veprimtaria që kryhet, subjekti 

përfitues, qiraja mujore, arkëtimet sipas muajve të vitit kalendarik. 

 

 

2.Nga Bashkia Gramsh në 46 raste për sipërfaqen 3155 m2 janë lidhur kontratë qiraje 

dhe në 14 raste për sipërfaqen 1278 m2 i përdorin këto objekte pa kontratë  u konstatua 

se nuk janë arkëtuar detyrimet në vlerën 3,475,950 lekë, shumë e cila përben të ardhur 

të munguar për bashkinë. 

 

 

Situata: 

Nga dokumentacioni i vënë në dizpozicion rezulton se 60 subjekte për 

sipërfaqen  prej 4433 m2, përdorin këto objekte për qëllim biznesi dhe për 

banim. Bashkia Gramsh, Drejtoria e Planifikimit, Zhvillimit dhe Mbrojtjes 

së Territorit për këto objekte për periudhën objekt auditimi ka lidhur 46 

kontrata për sipërfaqen 3155 m2 dhe 14 subjekte për sipërfaqen 1278 m2, i 

përdorin këto objekte pa kontratë dhe Bashkia ka llogaritur të ardhura në 

buxhetin e saj. Përllogaritja e tarifës së qirasë për m2, është bërë në bazë të 

VKM nr. 54, datë 5.2.2014 “Për përcaktimin e kritereve, të procedurës e të 

mënyrës së dhënies me qira, enfiteozë apo kontrata të tjera të pasurisë 

shtetërore” tabela A “Tarifat dysheme të qirasë mujore për ndërtesat sipas 

Prefekturave për lekë/m2. 

Nga verifikimi i arkëtimeve të detyrimeve të qirasë për kontratat e lidhura 

rezultoi se, nuk kanë likuiduar detyrimet e kontratës për 25 subjekte, për 

sipërfaqen 2360.6 m2  në kundërshtim me nenin 5 “Pagesa dhe rregjimi i saj“ 

të kontratave, në vlerën gjithsej 3,475,950 lekë që janë të ardhura të 

munguara për buxhetin e Bashkisë Gramsh, subjektet sipas pasqyrës Aneks 

B. 1/9  bashkangjitur projektraportit të auditimit. z. A. C.i me detyrë Drejtor i 

Drejtorisë Planifikimit, Zhvillimit dhe Mbrojtjes së Territorit dhe Dh. C. me 

detyrë Specialiste për Menaxhimin e Aseteve Vendore në Drejtorin i 

Planifikimit, Zhvillimit dhe Mbrojtjes së Territorit. 

Kriteri: Me nenin 12 germa g, të ligjit nr. 10296, datë 08.07.2010 “Për menaxhimin 

financiar dhe kontrollin”, të ndryshuar, me pikën 42, të UMF nr. 30, datë 
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27.12.2011 “Për menaxhimin e aktiveve në njësitë e sektorit publik”, të 

ndryshuar dhe me nenin 5 “Pagesa dhe regjimi i saj“ të kontratave. 

Impakti:  Mos ndjekje e procedurave ligjore në zbatimin e kontratave, ka çuar në 

mungesë të ardhurash në vlerën 3,475,950 lekë, për buxhetin e Bashkisë. 

Shkaku Mungesa e bashkëpunimit ndërmjet dy sektorëve kryesor, respektivisht 

sektorit të Drejtoria e Planifikimit, Zhvillimit dhe Mbrojtjes së Territorit dhe 

sektorit Juridik, për ndjekjen e procedurave ligjore për arkëtimin e të 

ardhurave si dhe rilidhjen e kontratave ne përfundim të afateve. 

Rëndësia E lartë 

Rekomandimi: Drejtoria e Planifikimit, Zhvillimit dhe Mbrojtjes së Territorit dhe Sektori 

Juridik, Bashkia Gramsh, të marrë masa për ndjekjen e të gjitha procedurave 

administrative dhe ligjore për arkëtimin e detyrimit kontraktor për vlerën 

3,475,950 lekë, sipas pasqyrës Aneks B1/9 bashkangjitur projektraportit të 

auditimit. 

 

IV/C.PLOTËSIA DHE SAKTËSIA NË PASQYRIMIN E PËRMBAJTJES SË 

NGJARJEVE EKONOMIKE; VLERËSIMI I ARSYESHËM E I BAZUAR (NË 

RASTET KUR VLERËSIMET JANË TË DOMOSDOSHME); PLOTËSIA  E 

SHËNIMEVE NË PASQYRAT FINANCIARE PËR TË DHËNË NJË PAMJE TË 

PËRGJITHSHME TË POZICIONIT FINANCIAR, PERFORMANCËS FINANCIARE 

DHE FLUKSIT TË PARASË TË NËNNJËSISË; OPINIONI MBI PASQYRAT 

FINANCIARE. 

C/1.1. Plotësia dhe saktësia në pasqyrimin e përmbajtjes së ngjarjeve ekonomike 

Pasqyrat financiare të viteve 2017 dhe 2018 , janë hartuar në përputhje me kërkesat e nenit 6, 

të ligjit nr. 9228, datë 29.4.2004, me VKM nr. 248, datë 10.4.1998 “Për miratimin e planit 

kontabël” ndryshuar me VKM nr. 25 date 20/01/2001, si dhe UMF nr. 14, datë 28.12.2006, 

ndryshuar me UMF nr. 26, datë 27.12.2007 dhe UMF nr.8 datë 09.03.2018 ” Për procedurën 

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

Qeverisjes së Përgjithshme“ 

Bashkia Gramsh ka si ndërmarrje varësie “Ujësjellësi Gramsh” sh.a dhe paraqet bilanc të 

konsoliduar, ku në fakt nuk është përfshirë njësia e varësisë. Hartuesi i pasqyrave financiare 

të vitit 2017 dhe 2018, është z. A. B. me detyrë Drejtor i Drejtorisë së Zhvillimit Ekonomik 

dhe Menaxhimit Financiar. 

 

Gjetjet kryesore që u konstatuan në auditimin e pasqyrave financiare dhe pozicionet e 

llogarive përmbledhurazi janë si vijon 

 

2. Aktivet Afatgjata Materiale dhe pamundësia në dhënien e opinionit mbi saktësinë, 

plotësinë dhe përkatësinë e vlerave të tyre në Pasqyrën e Pozicionit Financiar të vitit 

2017 dhe 2018. 

Situata: Vlerat e llogarive 210 “Toka, troje terrene”, 211 “Pyje, Kullota, 

Plantacione”, 212 “Ndërtime e konstruksione”, 213 “Rrugë, rrjete, vepra 

ujore”, dhe 215“Mjete transporti”  në Pasqyrën e Pozicionit Financiar 2017 

dhe 2018, është marrë bruto nga pasqyrat financiare të njësitë administrative 

në 2015 dhe nuk është specifikuar në mënyrë analitike, por thjesht  janë bërë 
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shtesat e pakësimet për vitet 2016, 2017 dhe 2018 pas centralizimit të 

kontabilitetit të komunave në Bashkinë Gramsh. 

Nuk ka një regjistër kontabël ku të specifikohen analitikët e këtyre zërave si 

dhe nuk ka informacioni për secilin aktiv në lidhje me datën e hyrjes ose 

marrjes në dorëzim,  përshkrimin e aktivit,  vlerën e blerjes, datën e daljes në 

përdorim, datë e skadencës, vlerën e shpenzimeve kapitale të mëpasshme që 

sjellin rritje të vlerës së aktivit, vendndodhjen, personin përgjegjës, vlerën e 

akumuluar të amortizimit, kohën e shërbimeve të mirëmbajtjes, vlerën e 

akumuluar të shpenzimeve të mirëmbajtjes, datën e daljes nga pronësia.  

Duke qenë se nuk ka një regjistër kontabël, nuk mund të ketë informacion të 

saktë në lidhje me gjendjen kontabël, e cila do të krahasohet dhe me gjendjen 

faktike kur bëhet inventarizimi fizik çdo vit për të vërtetuar dhe sistemuar 

vlerën e tyre në kontabilitet. 

Urdhrat nr.177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185 të datës 13/11/2017 

dhe urdhrin nr.9 datë 28.01.2019 të ngritura për krijimin e komisioneve për 

kryerjen e inventarizimit fizik për vitet 2017 dhe 2018 janë përpiluar vetëm 

për llogarinë 31 “Materiale”, 32 “Inventar i imët” , 218 “Inventarin 

ekonomik” dhe 214 “Instalimet teknike, makineri e pajisje” dhe janë 

përjashtuar nga inventarizimi përkatësisht llogaritë 210 “Toka, troje terrene”, 

211 “Pyje, Kullota, Plantacione”, 212 “Ndërtime e konstruksione”, 213 

“Rrugë, rrjete, vepra ujore”, dhe 215“Mjete transporti” dhe aktivet 

afatshkurtra. Mos përfshirja në udhëza inventarizimi të aktiveve të mësipërm 

është përgjegjësi e titullarit të Bashkisë Gramsh zj. L. D. 

Veprimet e mësipërme, na japin arsye të mos kemi siguri mbi vlerat në 

Pasqyrat e Pozicionit Financiar për sa i përket zërave 210 “Toka, troje 

terrene”, 211 “Pyje, Kullota, Plantacione”, 212 “Ndërtime e 

konstruksione”, 213 “Rrugë, rrjete, vepra ujore” dhe 215“Mjete transporti” 

dhe për pasojë të mos japim dot një opinion mbi plotësinë, saktësinë dhe 

përkatësinë e këtyre vlerave në kontabilitet. 

Veprimet e mësipërme ngarkojnë me përgjegjësi nëpunësin zbatues z. A. B., 

me detyrë Drejtor i Drejtorisë së Zhvillimit Ekonomik dhe Menaxhimit 

Financiar dhe nëpunësin autorizues zj. L. D. 

z.R. C., me detyrë Inspektor finance për vlerësimin financiar të aseteve 

vendore nga viti 2015 përgjegjëse për kryerjen e inventarizimeve, mbajtjen e 

librave analitik dhe në eksel të mjeteve kryesore, llogaritjen e amortizimit, 

sistemimin e llogarisë 202 të mbartur nga ish Komunat  

-z nj.S. M., me detyrë Specialiste e pagave dhe shpenzimeve ne vitin 2017 ka 

mbuluar edhe vendin e përgjegjësit te financës për periudhën shkurt 2017 deri 

shkurt 2018 kohe kur K. B. ishte me raport leje lindje, S. M. mban përgjegjësi 

për mos  prerjen e faturave në muajin dhjetor të cilat i ka prere në muajin Janar 

të vitit ardhshëm. 

-znj.K. B., ish përgjegjëse e Financës  nga muaji shkurt 2018 deri 31.12.2018 

,aktualisht përgjegjëse e zyrës taksave kur ishte përgjegjëse financës mban 

përgjegjësi për  mos rakordimin e debi kredive dhe për mos  prerjen e faturave 

në muajin dhjetor të cilat i ka prere në muajin Janar të vitit ardhshëm. 

Nuk kanë zbatuar Rregulloren e brendshme  të organizimit, funksionimit, 

detyrave dhe kompetencave të administratës së Bashkisë Gramsh, miratuar 
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me vendimin e këshillit  bashkiak Gramsh, nr. 16, datë 23.03.2012.neni 68 

pika 6.3 Drejtoria ekonomike. neni 69,pika 6.3-sektori i financës, neni 70-

Përgjegjësi i sektorit të financës dhe buxhetit, neni 70/1 dhe neni 70/2. 

Kriteri: Baza ligjore mbi të cilën është vlerësuar situata e cila paraqet parregullsi janë 

ligji 10296 “Për menaxhimin financiar dhe kontrollin” neni 6, udhëzimin nr.30 

datë 27.12.2011 “Për menaxhimin e aktiveve në njësitë e sektorit publik” pikat 

nga 26-30, si dhe pikën 74. 

Impakti:  Pamundësia në dhënien e opinionit mbi plotësinë, saktësinë dhe përkatësinë e 

vlerave kontabël, një parregullsi që rrjedhimisht do ndikoj në opinionin e 

Pasqyrave Financiare për vitet 2017 dhe 2018,    

Shkaku: Mosnjohje e plotë dhe moszbatim i  koncepteve të ligjit nr. 10296, datë 8.7.10 

“Për menaxhimin financiar dhe kontrollin”, neni 6 dhe udhëzimin nr.30 datë 

27.12.2011 “Për menaxhimin e aktiveve në njësitë e sektorit publik” pikat nga 

26-30, si dhe pikën 74. nga ana e Nëpunësit Zbatues që bënë mbylljen e 

Pasqyrave financiare vjetore si dhe nga ana e Nëpunësit Autorizues mbi 

ngritjen e urdhrave të inventarizimit përjashtimore për këto aktivet në fjalë. 

Rëndësia: I lartë 

Rekomandimi: Nga Bashkia Gramsh, të merren masa nga Nëpunësi Autorizues i cili duhet të 

caktoj Nëpunësin Zbatues të krijojë dhe të mbajë regjistrin e aktiveve të 

njësisë, duke specifikuar në mënyrë analitike secilin aktiv me informacione në 

lidhje me; datën e hyrjes ose marrjes në dorëzim,  përshkrimin e aktivit,  vlerën 

e blerjes, datën e daljes në përdorim, datë e skadencës, vlerën e shpenzimeve 

kapitale të mëpasshme që sjellin rritje të vlerës së aktivit, vendndodhjen, 

personin përgjegjës, vlerën e akumuluar të amortizimit, kohën e shërbimeve të 

mirëmbajtjes, vlerën e akumuluar të shpenzimeve të mirëmbajtjes, datën e 

daljes nga pronësia. Gjithashtu nga Nëpunësi Autorizues të merren masa për 

nxjerrjen e urdhrave për krijimin e komisioneve për inventarizim e 

menjëhershëm e Aktiveve Afatgjata materiale të pa inventarizuara deri më sot, 

përkatësisht për zërat; 210 “Toka, troje terrene”, 211 “Pyje, Kullota, 

Plantacione”, 212 “Ndërtime e konstruksione”, 213 “Rrugë, rrjete, vepra 

ujore” dhe 215“Mjete transporti”. 

 

3. Aktivet Afatgjata Materiale të identifikuara me vlerë kontabël neto negative për 

shkak të llogaritjes së amortizimit përtej jetës ekonomike të aktiveve. Kjo ka sjellë 

nënvlerësimin e VKN të aktiveve si dhe të llogarisë 1013 “Pakësim fondesh nga 

amortizimi i AAGJ” 

Situata: Gjatë kuadrimit të të dhënave të mbartura nga bilancet individuale të 

komunave, me qëllim vërtetimin e saktësisë së mbartjes së llogarive në 

bilancin e konsoliduar në 31 dhjetor 2015, një bilanc që përbën bazën e 

plotësisë së llogarive dhe për vitet 2017 dhe 2018 ku vlera e aktivit paraqitet në 

mënyrë progresive nga zanafilla e tij prej 2015-ës, kemi vënë re se në pasqyrën 

e konsoliduar të pozicionit financiar në vitin 2015 paraqiten aktivet 215 “Mjete 

transporti”, 218 “Inventar Ekonomik”, 214 “Instalime teknike, makineri, 

pajisje, vegla pune” me vlerë kontabël neto negative të trashëguara nga 5 

komuna dhe nga vet Bashkia Gramsh. Këto aktive janë amortizuar ndër vite 

dhe edhe pse vlera e tyre ka shkuar në zero, amortizimi ka vazhduar përtej jetës 
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ekonomike të aktivit. Kjo ka rezultuar në ngarkim në kredi të llogarisë 219 

Amortizim i Aktiveve të Qëndrueshme të Trupëzuara dhe në debi të Llogarisë 

1013, “Pakësim fondesh nga amortizimi i AAGJ” në mënyrë të padrejtë për 

secilin vit, 2017 dhe 2018, pra në një vlerë kontabël neto më të ulët 

përkatësisht për; 

- 2,745,199 lekë për 215 “Mjete transporti”, 

- 5,861,889 lekë për 218 “Inventar Ekonomik”, 

- 7,696,333 lekë për 214 “Instalime teknike, makineri, pajisje, vegla pune”, 

Pra efekti i këtij regjistrimi në Llogarinë 219 “Amortizim i Aktiveve të 

Qëndrueshme të Trupëzuara” pasqyrohet edhe ne vlerën kontabël neto të 

aktiveve në Bilancin Kontabël të 2017 dhe 2018 duke mbivlerësuar këtë llogari 

dhe nënvlerësuar vlerën kontabël neto të aktiveve në vlerën 16,303,421 lekë 

Gjithashtu gjatë vitit 2018, është vënë re amortizimi i AAGJ si përkatësisht, 

llogaria  210 “Toka, troje, terrene” në vlerën 10,094,547 lekë dhe llogaria 211 

“Pyje, kullota, plantacione” në vlerën 2,161,437 lekë. Amortizimi i këtyre 

aktiveve ka ardhur si pasoj e interpretimit të udhëzimit nr.8 datë 09.03.2018 

“Për procedurat e përgatitjes, paraqitjes dhe raportimit të pasqyrave 

financiare vjetore në njësitë e qeverisjes së përgjithshme” ku citohet : “Për të 

gjitha aktivet e tjera afatgjata materiale duhet të zbatohet norma vjetore e 

amortizimit 20% mbi bazë grupimi”. 

Kjo ka rezultuar në ngarkim në kredi të llogarisë 219 Amortizim i Aktiveve të 

Qëndrueshme të Trupëzuara,  dhe në debi të Llogarisë 1013, “Pakësim fondesh 

nga amortizimi i AAGJ” në mënyrë të padrejtë për vitin 2018, pra në një vlerë 

kontabël neto më të ulët dhe të nënvlerësuar më përkatësisht; 

- 10,094,547 lekë për 210 “Toka, troje, terrene” 

- 2,161,437 lekë për 211 “Pyje, kullota, plantacione” 

Veprimet e mësipërme ngarkojnë me përgjegjësi nëpunësin zbatues z. A. B. 

me detyrë Drejtor i Drejtorisë së Zhvillimit Ekonomik dhe Menaxhimit 

Financiar dhe z. R. C., me detyrë Inspektor finance për vlerësimin financiar te 

aseteve vendore nga viti 2015 përgjegjëse  për kryerjen e inventarizimeve, 

mbajtjen e librave analitik dhe ne eksel te mjeteve kryesore, llogaritjen e 

amortizimit, sistemimin e llogarisë 202 të mbartur nga ish Komunat.  

 

Kriteri: Baza ligjore mbi të cilën është vlerësuar situata e cila paraqet parregullsi janë; 

ligji 9228 datë 29.04.2004 “Për kontabilitetin dhe pasqyrat financiare” neni 4, 

urdhri nr.64 datë 22.07.2014 “Për shpallje të Standardeve Kombëtare të 

Kontabilitetit të Përmirësuara” dhe Standardit Kombëtar të Kontabilitetit nr.5 

në pika nr.30 dhe nr.40 . 

Impakti:  Nënvlerësimi i VKN të 215“Mjete transporti”, 218 “Inventar Ekonomik”, 

214 “Instalime teknike, makineri, pajisje, vegla pune”, 210 “Toka, troje, 

terrene”, 211 “Pyje, kullota, plantacione” dhe nga ana tjetër i llogarisë   

1013 “Pakësim fondesh nga amortizimi i AAGJ” ka sjellë shtrembërimi të 

informacionit kontabël (edhe pse pa efekt në rezultat), por që duke pasur 

impakt në përllogaritjen e vlerës së mbetur të aktivit, mbart risk potencial që 

mund të shfaqet në momentin e nxjerrjes jashtë përdorimit të këtij aktivit, apo 

të nevojave të tjera si psh ato për riparim.  

Shkaku: Mosnjohje e ligjit 9228 datë 29.04.2004 “Për kontabilitetin dhe pasqyrat 
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financiare” neni 4, urdhri nr.64 datë 22.07.2014 “Për shpallje të Standardeve 

Kombëtare të Kontabilitetit të Përmirësuara” dhe Standardit Kombëtar të 

Kontabilitetit nr.5 “Aktivet Afatgjata Materiale dhe Aktivet Afatgjata Jo 

materiale” nga ana e Nëpunësit Zbatues që bënë mbylljen e Pasqyrave 

financiare vjetore. 

Rëndësia: I lartë 

Rekomandimi: Nga Bashkia Gramsh, të merren masa nga Nëpunësi Zbatues për sistemimet në 

kontabilitet duke debituar llogaritë e aktivit përkatësisht sipas shumave të 

nënvlerësuara (2,745,199 lekë për 215 “Mjete transporti”; 5,861,889 lekë për 

218 “Inventar Ekonomik”; 7,696,333 lekë 214 “Instalime teknike, makineri, 

pajisje, vegla pune”; 10,094,547 lekë për 210 “Toka, troje, terrene”; 

2,161,437 lekë për 211 “Pyje, kullota, plantacione”) si dhe duke kredituar 

kundërpartinë, pra llogarinë e nënvlerësuar 1013 “Pakësim fondesh nga 

amortizimi i AAGJ” për totalin.  Gjithashtu nga ana e Bashkisë Gramsh të 

kërkohet në rrugë zyrtare ndaj Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë, sqarim 

për sa i përket zbatimit të pikës së amortizimit të aktiveve si210 “Toka, troje, 

terrene” dhe 211 “Pyje, kullota, plantacione” në udhëzimin nr.8 datë 

09.03.2018 “Për procedurat e përgatitjes, paraqitjes dhe raportimit të 

pasqyrave financiare vjetore në njësitë e qeverisjes së përgjithshme”. 

 

 

 

4. Aktivet Afatgjata Jo materiale, konkretisht llogaria 202 Studime dhe Kërkime, 

përmban vlera të investimeve të marra në dorëzim të pa sistemuara në Aktivet 

Afatgjata Materiale në Pasqyrën e Pozicionit Financiar të vitit 2017 dhe 2018. 

Situata: Nga verifikimi i analitikëve, konstatohet se disa studime e projektime në vlerën 

15,303,070 lekë, i përkasin investimeve për objekte të përfunduara në vitet e 

kaluara dhe të trashëguara nga 9 ish Komunat të cilat tashmë janë pjesë e 

Bashkisë Gramsh. Vlera e këtyre objekteve, duhej të ishte sistemuar në 

llogaritë përkatëse të investimit të përfunduar si pjesë e kostos totale të 

objektit. Përkatësisht sipas listës së paraqitur nga bashkia që para vitit 2017, 

specifikohet analitikisht mbivlerësimi i llogarisë202” Studime e kërkime” 

dhe për pasojë nënvlerësimi i Aktiveve Afatgjata Materiale (llogarive 213 

“Rrugë, rrjete, vepra ujore”, 212 “Ndërtime dhe konstruksione”) me 

15,303,070 lekë për 2017 dhe për 2018. Veprimet e mësipërme ngarkojnë me 

përgjegjësi nëpunësin zbatues z. A. B. me detyrë Drejtor i Drejtorisë së 

Zhvillimit Ekonomik dhe Menaxhimit Financiar dhe z. R. C., me detyrë 

Inspektor finance për vlerësimin financiar te aseteve vendore nga viti 2015 

përgjegjës  për kryerjen e inventarizimeve, mbajtjen e librave analitik dhe ne 

eksel te mjeteve kryesore, llogaritjen e amortizimit, sistemimin e llogarisë 202 

të mbartur nga ish Komunat.  

 

Kriteri: Baza ligjore mbi të cilën është vlerësuar situata e cila paraqet parregullsi janë; 

ligji nr. 9228, datë 29.04.2004 “Për kontabilitetin dhe pasqyrat financiare“ dhe 

UKM nr. 2, datë 08.05.2003 “Për klasifikimin dhe strukturën e kostos së 

punimeve të ndërtimit”, i ndryshuar, pika “c”, nën pika “b”.. 
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Impakti:  Regjistrim i gabuar në kontabilitet dhe deformim i informacionit financiar për 

sa i përket gjendjes kontabël të paraqitur në Pasqyrat e Pozicionit Financiar të 

vitit 2017 dhe 2018 të llogarive 202 “Studime dhe kërkime”  dhe llogarive 

llogarive 213 “Rrugë, rrjete, vepra ujore”, 212 “Ndërtime dhe konstruksione”.  

Shkaku: Mos njohja dhe mos zbatim i ligjit nr.9228, datë 29.04.2004 “Për kontabilitetin 

dhe pasqyrat financiare” dhe UKM nr. 2, datë 08.05.2003 “Për klasifikimin 

dhe strukturën e kostos së punimeve të ndërtimit”, i ndryshuar, pika “c”, nën 

pika “b”. 

Rëndësia: I Mesëm 

Rekomandimi: Nga Bashkia Gramsh, nëpërmjet Nëpunësit Zbatues, të merren masa për të 

bërë sistemimet në kontabilitet duke debituar llogaritë e aktiveve për të cilat 

është ndërmarrë studimi dhe kërkimi dhe tu shtohet vlerës së këtyre aktiveve, 

ndërsa në kundërparti të kreditohet llogaria 202 “Studime dhe kërkime” për 

vlerën totale 15,303,070  lekë. 

 

5. Aktivet Afatgjata Financiare, konkretisht llogaria 26 “Pjesëmarrje në kapitalet e veta”, 

paraqitet në vlerën 0,00 lekë në në Pasqyrën e Pozicionit Financiar të vitit 2017 dhe 

2018, edhe pse subjekti zotëron 100% të kapitalit aksionar të “Ujësjellës Gramsh” sh.a 

Situata: Bashkia Gramsh, në Qendrën Kombëtare të Biznesit, më 27/12/2007 paraqitet 

si pjesëmarrëse me 47,59% së bashku me komunat Sult (4,8%), Kodovjat( 

10,6%), Tunje (7,3%), Pishaj (25,7%), Kushovë (4%)  të aksioneve të 

Ujësjellësit Gramsh Sh.a me NUIS J66702809R e cila është shoqëri aksionere 

me objekt “"Prodhimi dhe furnizimi me ujë të pijshëm i popullatës dhe te 

gjithë subjekteve qe veprojnë ne Qytetin e Gramshit dhe Komunat e tij”. 

Numri i aksioneve ishte 51,884 me vlerë nominale 1000 lekë/aksion dhe 

kapital në vlerë monetare prej 51,884,000 lekë. Në datën 16.11.2015, pas 

kërkesës së administratorit z. T. B. në QKR për ndryshim në ekstraktin e 

shoqërisë lidhur me kapitalin aksionar, Bashkia Gramsh me vendim të 

asamblesë së përgjithshme merr 100% të kuotave të kapitalit me një vlerë prej 

109,000,000 lekë. Ky ndryshim erdhi pasi të gjitha kuotat aksionere tashmë i 

kaluan bashkisë pas reformës administrativo territoriale. Pas vendimit të 

asamblesë së përgjithshme nr.6 datë 04.05.2017 me objekt miratimin e raportit 

të ekspertit kontabël të autorizuar për zmadhimin e kapitalit të shoqërisë 

Ujësjellësi Gramsh sh.a, me vendim të asamblesë së përgjithshme nr. 7 të datës 

04.05.2017, miratohet zmadhimi i kapitalit në 178,620.75 kuota aksionare me 

një vlerë totale te kapitalit prej 178,620,750 lekë. Veprimet e mësipërme 

ngarkojnë me përgjegjësi nëpunësin zbatues z. A. B., me detyrë Drejtor i 

Drejtorisë së Zhvillimit Ekonomik dhe Menaxhimit. 

Kriteri: Baza ligjore mbi të cilën është vlerësuar situata e cila paraqet parregullsi janë; 

ligji 9228 datë 29.04.2004 “Për kontabilitetin dhe pasqyrat financiare” neni 4, 

urdhri nr.64 datë 22.07.2014 “Për shpallje të Standardeve Kombëtare të 

Kontabilitetit të Përmirësuara”, Standardin Kombëtar të Kontabilitetit nr.5 

“Aktivet Afatgjata Materiale dhe Aktivet Afatgjata Jo materiale” pika  55, 56, 

57 si dhe me Standardin Ndërkombëtar  të Kontabilitetit nr.28 “Investime në 

Pjesëmarrje” pika 35. 

Impakti:  Mos regjistrimi në kontabilitet dhe deformim i informacionit financiar për sa i 
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përket gjendjes kontabël të paraqitur në Pasqyrat e Pozicionit Financiar për 

vitet 2017 dhe 2018 të llogarisë 26 “Pjesëmarrje në kapitalin e vet”, gjendja 

kjo e nën vlerësuar me 178,620,750 lekë 

Shkaku: Mos njohja dhe mos zbatim i ligjit 9228 datë 29.04.2004 “Për kontabilitetin 

dhe pasqyrat financiare”, urdhrit nr.64 datë 22.07.2014 “Për shpallje të 

Standardeve Kombëtare të Kontabilitetit të Përmirësuara”, Standardit 

Kombëtar të Kontabilitetit nr.5 “Aktivet Afatgjata Materiale dhe Aktivet 

Afatgjata Jo materiale” dhe Standardit Ndërkombëtar  të Kontabilitetit nr.28 

“Investime në Pjesëmarrje”. 

Rëndësia: I Lartë 

Rekomandimi: Nga Bashkia Gramsh, nëpërmjet Nëpunësit Zbatues, të merren masa për të 

bërë sistemimet në kontabilitet  dhe regjistrimin e pjesëmarrjes 100% në 

kapitalin aksionar të “Ujësjellës Gramsh” sh.a me vlerë kontabël 178,620,750 

lekë në llogarinë 26 “Pjesëmarrje në kapitalin e vet”. 

 

6. Llogaria 468 “Debitorë të ndryshëm” dhe Llogaria 464  “Detyrime për tu paguar për 

blerjen e letrave me vlerë”. 

Situata: Llogaria 468 “Debitorë të ndryshëm” në mënyrë analitike  në vitet 2017 dhe 

2018 përbëhej nga gjobat e vendosura nga KLSH si dhe gjobat e Agjencisë së 

Prokurimeve Publike. Në mënyre që të vërtetohet pohimi i plotësisë , u morën 

të dhëna nga Inspektorati Ndërtimor në lidhje me gjobat e vendosura  gjatë 

vitit 2017 dhe 2018. Kjo evidencë, pra ky regjistër gjobash i vitit 2017 dhe 

2018 me nr.prot 2786 datë 26.04.2019 paraqet detyrimin e vitit 2017 për të 

arkëtueshme të IMT-së në vlerat 1,580,800 lekë për 2017 dhe 88,000 lekë për 

2018. Ky detyrim nuk është regjistruar në vitet përkatëse 2017 dhe 2018 për 

shkak se Drejtoria Ekonomike nuk mban një evidencë mujore në lidhje me 

Inspektoratin e Mbrojtjes së Territorit, edhe pse nga Kryeinspektorja e IMT-

së është dorëzuar në protokoll me shkresat nr.prot.6940 datë 21.10.2016 , nr. 

prot. 6274 datë 18.09.2017 , nr.prot. 588 datë 24.01.2019 me lëndë 

“Informacion mbi gjobat e Inspektoratit të Mbrojtjes së territorit”. Kjo ka 

sjellë nënvlerësimin e llogarisë 468 “Debitorë të ndryshëm” me 1,580,800 

lekë për vitin 2017 dhe me 88,000 lekë për vitin 2018. Shohim se kjo llogari 

nuk ka në përmbajtje të saj debitorë për tatim taksa. Në këtë mënyrë, 

verifikuam gjendjen e tyre për vitet 2017 dhe 2018 nga sektori i tatim taksave, 

e cila paraqitej në vlerat 337,055  lekë në vitin 2017 dhe 810,331 lekë në vitin 

2018. Kjo ka bërë të mundur nënvlerësimin e llogarisë 468 “Debitorë të 

ndryshëm” me337,055  lekë në vitin 2017 dhe 810,331 lekë në vitin 2018. 

Gjithashtu duhet theksuar se llogarisë 468 “Debitorë të ndryshëm” ka si 

kundërparti në regjistrimet kontabël klasën 7 (në rastin tonë duke qenë se 

kemi të arkëtushme nga tatim taksat e trashëguara nga komunat dhe ato të 

krijuara gjatë viti si dhe të ardhura nga gjobat e KLSH, atëherë minimalisht 

duhet të kreditoheshin llogaritë e të ardhurave jotatimore; 

710 “Të ardhura nga Shërbimet Administrative dhe te Ardhura Sekondare” me 

nënllogarinë 7115 “Gjoba, kamatëvonesa, sekuestrime e  zhdëmtime”. 

Por 468 “Debitorë të ndryshëm” me vlerat 39,253,506 lekë në 2017 dhe 38,152,238 

lekë në 2018 praktikisht kanë pasur si kundërpartijo klasat 7, por llogarinë 464 
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“Detyrime për tu paguar për blerjen e letrave me vlerë” me të njëjtat vlera, 

përkatësisht 39,253,506 lekë në 2017 dhe 38,152,238 në 2018 duke sjellë kështu 

shtrembërim të informacionit kontabël  si në detyrimet e njësisë ashtu edhe në të 

ardhurat jo vetëm për vitet 2017 dhe 2018, por gjithashtu edhe për vitet e 

mëparshme. Për të përcaktuar dhe në nivel sasior gabimin material po paraqesim 

efektet e kësaj praktike në Pasqyrat Financiare të ndjekur nga Drejtoria Ekonomike, 

si më poshtë; 

 

Veprimet e mësipërme ngarkojnë me përgjegjësi nëpunësin zbatues z. A. B.,  

 me detyrë Drejtor i Drejtorisë së Zhvillimit Ekonomik dhe Menaxhimit Financiar,  

 

Kriteri: Baza ligjore mbi të cilën është vlerësuar situata e cila paraqet parregullsi janë; ligji 

9228 datë 29.04.2004 “Për kontabilitetin dhe pasqyrat financiare” neni 6, neni 7 pika 

2, neni 9, 10 dhe neni 13; VKM nr.25 20.01.2001 “Për miratimin e planit kontabël 

publikë organeve të pushtetit lokal, institucioneve shtetërore qendrore dhe lokale si 

dhe njësive që varen prej tyre”, udhëzimit nr 14 datë 28.12.2006 “Për përgatitjen 

dhe raportimin e pasqyrave financiare të vitit 2006 për institucionet qendrore , 

organet e pushtetit vendor dhe njësive që varen prej tyre si dhe të njësive të 

menaxhimit / zbatimit të projekteve e marrëveshjeve me donatorë të huaj” kapitulli 

II pika 2, seksioni “Llogaria 8424 Transferime për debitorë te konstatuar e te 

ngjashëm”; ligji 10296 datë 08.07.2010 “Për menaxhimin financiar dhe kontrollin” 

neni 6; të nenit 10 dhe 11, të ligjit nr. 9228, datë 29.4.2004, “Për kontabilitetin dhe 

pasqyrat financiare” udhëzimin nr.8 datë 09.03.2018 “Për procedurat e përgatitjes, 

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

përgjithshme”. 

Impakti:  Llogaria 468 “Debitorë të ndryshëm” është nënvlerësuar për 2017 me 1,580,800 

lekë  dhe 88,000 lekë për 2018 për gjobat e vendosura nga IMT-ja, është 

nënvlerësuar me 337,055  lekë në vitin 2017 dhe 810,331 lekë në vitin 2018 për 

debitorët e paregjistruar të tatim taksave   

Dhe në kundërshtim me parimet e kontabilitetit, janë prekur drejtpërdrejt; 

- llogaria 464 “Detyrime për tu paguar për blerjen e letrave me vlerë” duke e 

mbivlerësuar atë me 39,253,506 lekë për vitin 2017 dhe 38,152,238 lekë për vitin 

2018, 

Rregjistrimet kontabël në secilin vit 2015 2016 2017 2018

486 Debitorë të ndryshëm 14,903,044 19,859,888 39,253,506 38,152,238

464 Detyrime për tu paguar për blerjen e 

letrave me vlerë
14,903,044 19,859,888 39,253,506 38,152,238

Gabimet materiale në secilin vit

Gabimi material në mbivleresimin e detyrimeve në 

Pasqyrat e Pozicionit Financiar në secilin vitë
14,903,044 19,859,888 39,253,506 38,152,238

Gabimi material në mbivleresim/nënvleresim tek 

Të Ardhurat e periudhës në Pasqyrat e 

Performancës Financiare

(llogaritet si ndryshim i vleres së detyrimit 

nga viti paraardhës në vitin pasardhës)

Burimi: Të dhënat e audituesit

1,385,763 4,956,844 19,393,618 -1,101,268
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- llogaria 7115 “Gjoba, kamatëvonesa, sekuestrime e  zhdëmtime” të vitit për 

2017 është nënvlerësuar për19,393,618 lekë dhe për 2018 janë mbivlerësuar për 

1,101,268lekë 

Shkaku: Mos njohja dhe mos zbatim i ligjit 9228 datë 29.04.2004 “Për kontabilitetin dhe 

pasqyrat financiare”, VKM nr.25 20.01.2001 “Për miratimin e planit kontabël 

publikë organeve të pushtetit lokal, institucioneve shtetërore qendrore dhe lokale si 

dhe njësive që varen prej tyre”; udhëzimit nr 14 datë 28.12.2006 “Për përgatitjen 

dhe raportimin e pasqyrave financiare të vitit 2006 për institucionet qendrore , 

organet e pushtetit vendor dhe njësive që varen prej tyre si dhe të njësive të 

menaxhimit / zbatimit të projekteve e marrëveshjeve me donatorë të huaj”; 

udhëzimin nr.8 datë 09.03.2018 “Për procedurat e përgatitjes, paraqitjes dhe 

raportimit të pasqyrave financiare vjetore në njësitë e qeverisjes së përgjithshme”. 

Rëndësia: I Lartë 

Rekomandimi: Nga Bashkia Gramsh, nëpërmjet Nëpunësit Zbatues, të merren masa për të bërë 

sistemimet në kontabilitet të llogarisë 468 “Debitorë të ndryshëm” duke regjistruar 

gjobat e IMT-së për vlerë 1,668,800 lekë (1,580,800 lekë  dhe 88,000 lekë), 

debitorët e tatim taksave për vlerën 1,147,386 lekë. Gjithashtu të bëhet sistemimi i 

llogarisë 464 “Detyrime për tu paguar për blerjen e letrave me vlerë” duke e 

zhvlerësuar totalisht këtë detyrim si dhe të sistemohet e ardhura e akumuluar ndër 

vite nga gjobat dhe kamatëvonesat  në vlerën prej 38,152,238 lekë në 2018, vlerë 

kjo e panjohur deri në këtë periudhë, në llogarinë 1210 “Rezultat i mbartur i 

seksionit të funksionimit” të vitit në vazhdim. Nga ana e titullarit, të nxirret 

përgjegjësia në lidhje mungesën e informimit të Drejtorisë së Zhvillimit Ekonomik 

dhe Menaxhimit Financiar në lidhje me shkresën e debitorëve të gjobave të IMT-së. 
 

 

 

7. Llogaria 467 “Kreditorë të ndryshëm” dhe Llogaria 401 – 408 “Furnitorë e llogari të 

lidhura me to” për vitin 2017 

Situata: Në pasqyrën e Pozicionit Financiar të Bashkisë Gramsh, Llogaria 467 

“Kreditorë të ndryshëm”, e cila përbëhet nga fatura të pa likuiduara të vitit 

2017, është mbivlerësuar në vlerën 4,726,225 lekë duke përfshirë fatura të 

vitit 2018. Nga të dhënat e nxjerra nga transaksionet e thesarit, nga shpenzimet 

e vitit 2017 vihen re likuidime faturash me kompetencë 2017 që janë likuiduar 

kryesisht në muajt e parë të  2018, të cilat nuk janë paraqitur si fatura të pa 

likuiduara për vitin 2017, duke e nënvlerësuar kështu llogarinë 467 

“Kreditorë të ndryshëm”  me 5,036,155 lekë. Gjithashtu janë keq klasifikuar 

në këtë llogari disa fatura, likuidimi i të cilave nuk është kushtëzuar nga 

vendosja e limitit në periudhën nëntor dhjetor 2017 nga Ministria e Financave 

dhe Ekonomisë, dhe kjo ka sjellë një mbivlerësim të detyrimit të llogarisë467 

“Kreditorë të ndryshëm” me 2,894,710 lekë, shumë kjo që duhej të ishte 

klasifikuar në llogarinë 401 – 408 “Furnitorë e llogari të lidhura me to” si 

llogaria tjetër e faturave të pa likuiduara. 

Llogaria 401 – 408 “Furnitorë e llogari të lidhura me to” për vitin 2017 me 

vlerë totale 38,205,248 lekë është kompozuar nga fatura të emetuara përpara 
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vitit 2015 dhe vendime gjykate të prapambetura, çka do të thotë se mos 

likuidimi i tyre ka ardhur si pasojë e mungesës së fondeve. Por faturat, 

kontratat dhe vendimet e gjykatës që sjellin detyrime për shkak të mungesës së 

fondeve, paraqiten veçmas në llogarinë 467 “Kreditorë të ndryshëm”. Pra 

kemi një mbivlerësim të 401 – 408 “Furnitorë e llogari të lidhura me to” 

me38,205,248 lekë dhe nënvlerësim të 467 “Kreditorë të ndryshëm”, me po 

të njëjtën shumë prej38,205,248 lekësh. Nga ana tjetër kemi fatura të vitit, 

likuidimi i të cilave nuk është kushtëzuar nga vendosja e limitit në periudhën 

nëntor dhjetor 2017 nga Ministria e Financave dhe Ekonomisë, të cilat duhet të 

ishin paraqitur në shumën e 401 – 408 “Furnitorë e llogari të lidhura me to”. 

Mosparaqitja e tyre në këtë shumë ka bërë të mundur nënvlerësimin e llogarisë 

me 2,894,710 lekë. 

Veprimet e mësipërme ngarkojnë me përgjegjësi nëpunësin zbatues z. A. B.. 

Veprimet e mësipërme ngarkojnë me përgjegjësi nëpunësin zbatues z. A. B. 

me detyrë Drejtor i Drejtorisë së Zhvillimit Ekonomik dhe Menaxhimit 

Financiar. 

znj.S. M., me detyrë Specialiste e pagave dhe shpenzimeve ne vitin 2017 ka 

mbuluar edhe vendin e përgjegjësit te financës për periudhën shkurt 2017 deri 

shkurt 2018 kohe kur K. B. ishte me raport leje lindje, S. M. mban përgjegjësi 

për mos  prerjen e faturave në muajin dhjetor të cilat i ka prere në muajin Janar 

të vitit ardhshëm. 

Nuk kanë zbatuar Rregulloren e brendshme  të organizimit, funksionimit, 

detyrave dhe kompetencave të administratës së Bashkisë Gramsh, miratuar 

me vendimin e këshillit  bashkiak Gramsh, nr. 16, datë 23.03.2012.neni 

68pika 6.3 Drejtoria ekonomike. neni 69,pika 6.3-sektori i financës, neni 70-

Përgjegjësi i sektorit të financës dhe buxhetit, neni 70/1 dhe neni 70/2. 

Kriteri: Baza ligjore mbi të cilën është vlerësuar situata e cila paraqet parregullsi janë; 

ligji 9228 datë 29.04.2004 “Për kontabilitetin dhe pasqyrat financiare” neni 6, 

7, 9 dhe 10; ligji 10296 datë 08.07.2010 “Për menaxhimin financiar dhe 

kontrollin” neni 6, udhëzimin nr.8 datë 09.03.2018 “Për procedurat e 

përgatitjes, paraqitjes dhe raportimit të pasqyrave financiare vjetore në njësitë 

e qeverisjes së përgjithshme” pika 42 

Impakti:  Mos regjistrimi në kontabilitet dhe deformim i informacionit financiar për sa i 

përket gjendjes kontabël të paraqitur në Pasqyrat e Pozicionit Financiar të 

llogarive 467 “Kreditorë të ndryshëm” dhe 401 – 408 “Furnitorë e llogari të 

lidhura me to” për vitin 2017 

Shkaku: Mos njohja dhe mos zbatim i ligjit 9228 datë 29.04.2004 “Për kontabilitetin 

dhe pasqyrat financiare”, ligji 10296 datë 08.07.2010 “Për menaxhimin 

financiar dhe kontrollin” ; udhëzimin nr.8 datë 09.03.2018 “Për procedurat e 

përgatitjes, paraqitjes dhe raportimit të pasqyrave financiare vjetore në njësitë 

e qeverisjes së përgjithshme”. 

Rëndësia: I Lartë 

Rekomandimi: Nga Bashkia Gramsh, nëpërmjet Nëpunësit Zbatues, të merren masa për të bërë 

sistemimet në kontabilitet të mbivlerësimeve dhe nënvlerësimeve të llogarive 

467 “Kreditorë të ndryshëm” dhe 401 – 408 “Furnitorë e llogari të lidhura 

me to” për vitin 2017. Në mënyrë analitike sistemimet paraqiten si më poshtë: 
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8. Llogaria 467 “Kreditorë të ndryshëm” dhe Llogaria 401 – 408 “Furnitorë e llogari të 

lidhura me to” për vitin 2018 

Situata: Llogaria 467 “Kreditorë të ndryshëm”, e cila përbëhet nga fatura të pa 

likuiduara të vitit 2018, është mbivlerësuar në vlerën 3,716,079 lekë duke 

përfshirë fatura të vitit 2019. Gjithashtu janë keq klasifikuar në këtë llogari 

disa fatura, likuidimi i të cilave nuk është kushtëzuar nga vendosja e limitit në 

periudhën nëntor dhjetor 2017 nga Ministria e Financave dhe Ekonomisë, dhe 

kjo ka sjellë një mbivlerësim të detyrimit të llogarisë467 “Kreditorë të 

ndryshëm” me 1,646,077 lekë. 

Llogaria 401 – 408 “Furnitorë e llogari të lidhura me to” për vitin 2018 me 

vlerë totale 31,969,001 lekë është kompozuar nga fatura të emetuara përpara 

vitit 2015 dhe vendime gjykate të prapambetura, çka do të thotë se mos 

likuidimi i tyre ka ardhur si pasojë e mungesës së fondeve. Por faturat, 

kontratat dhe vendimet e gjykatës që sjellin detyrime për shkak të mungesës së 

fondeve, paraqiten veçmas në llogarinë 467 “Kreditorë të ndryshëm”, siç edhe 

u trajtua më lartë. Pra kemi një mbivlerësim të 401 – 408 “Furnitorë e llogari 

të lidhura me to” me 31,969,001 lekë. dhe një nënvlerësim të 467 “Kreditorë 

të ndryshëm” me po të njëjtën shumë prej 31,969,001 lekësh. Nga ana tjetër 

kemi fatura të vitit, likuidimi i të cilave nuk është kushtëzuar nga vendosja e 

limitit në periudhën nëntor dhjetor 2018 nga Ministria e Financave dhe 

Ekonomisë, të cilat duhet të ishin paraqitur në shumën e 401 – 408 “Furnitorë 

e llogari të lidhura me to”. Mosparaqitja e tyre në këtë shumë ka bërë të 

mundur nënvlerësimin e kësaj të funditme1,646,077 lekë. 

Veprimet e mësipërme ngarkojnë me përgjegjësi nëpunësin zbatues z. A. B., 

Llogaria 401 - 408 “Furnitorë e 

llogari të lidhura me to” për vitin 2017

401 - 408 

“Furnitorë e 

llogari të 

lidhura me to” 

401 - 408 

“Furnitorë e 

llogari të 

lidhura me 

to” 

Fatura të palikujduara gjatë 2017 2,894,710.0   

Fatura të palikujduara përpara 2015 9,397,463 -                

Vendime Gjyqsore të palikujduara 

përpara 2017 15,679,135 -                

Fatura të palikujduara përpara 2015 të 

FZHR 13,128,650 -                

Totali 401 - 408 “Furnitorë e llogari të 

lidhura me to” për vitin 2017 38,205,248    2,894,710      

Burimi: Te dhenat e audituesit

Klasifikimi i gabuar në

 401 -408

Nënvleresimi i 401 - 408 Mbivlerësimi i 401 - 408

2,894,710                          

(38,205,248)                      2,894,710                          

Gabimet materiale në llogari
Sic është

Sic duhet të 

jetë

(9,397,463)                        

(15,679,135)                      

(13,128,650)                      

Për riklasifikimi ne 401 - 

408
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me detyrë Drejtor i Drejtorisë së Zhvillimit Ekonomik dhe Menaxhimit 

Financiar, 

-znj.K. B., ish përgjegjëse e Financës  nga muaji shkurt 2018 deri shkurt 2019, 

aktualisht përgjegjëse e zyrës  taksave kur ishte përgjegjëse financës për vitin 

2018, mban përgjegjësi për  mos rakordimin e debi kredive dhe për mos  

prerjen e faturave në muajin dhjetor të cilat i ka prere në muajin Janar të vitit 

ardhshëm. 

për shkeljet e mëposhtme: 

Nuk kanë zbatuar Rregulloren e brendshme  të organizimit, funksionimit, 

detyrave dhe kompetencave të administratës së Bashkisë Gramsh, miratuar me 

vendimin e këshillit  bashkiak Gramsh, nr. 16, datë 23.03.2012.neni 68 pika 6.3 

Drejtoria ekonomike. neni 69,pika 6.3-sektori i financës, neni 70-Përgjegjësi i 

sektorit të financës dhe buxhetit, neni 70/1 dhe neni 70/2. 

 

Kriteri: Baza ligjore mbi të cilën është vlerësuar situata e cila paraqet parregullsi janë; 

ligji 9228 datë 29.04.2004 “Për kontabilitetin dhe pasqyrat financiare” neni 6, 

7, 9 dhe 10; ligji 10296 datë 08.07.2010 “Për menaxhimin financiar dhe 

kontrollin” neni 6, udhëzimin nr.8 datë 09.03.2018 “Për procedurat e 

përgatitjes, paraqitjes dhe raportimit të pasqyrave financiare vjetore në njësitë 

e qeverisjes së përgjithshme” pika 42 

Impakti:  Mos regjistrimi në kontabilitet dhe deformim i informacionit financiar për sa i 

përket gjendjes kontabël të paraqitur në Pasqyrat e Pozicionit Financiar të 

llogarive 467 “Kreditorë të ndryshëm” dhe 401 – 408 “Furnitorë e llogari të 

lidhura me to” për vitin 2018 

Shkaku: Mos njohja dhe mos zbatim i ligjit 9228 datë 29.04.2004 “Për kontabilitetin 

dhe pasqyrat financiare”, ligji 10296 datë 08.07.2010 “Për menaxhimin 

financiar dhe kontrollin” ; udhëzimin nr.8 datë 09.03.2018 “Për procedurat e 

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

qeverisjes së përgjithshme”. 

Rëndësia: I Lartë 

Rekomandimi: Nga Bashkia Gramsh, nëpërmjet Nëpunësit Zbatues, të merren masa për të 

bërë sistemimet në kontabilitet të mbivlerësimeve dhe nënvlerësimeve të 

llogarive 467 “Kreditorë të ndryshëm” dhe 401 – 408 “Furnitorë e llogari të 

lidhura me to” për vitin 2018. Në mënyrë analitike sistemimet paraqiten si më 

poshtë: 
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9. Llogaria 486 “Shpenzime të periudhave të ardhshme” për vitin 2017 dhe 2018 

Situata: Llogaria 486 “Shpenzime të periudhave të ardhshme” ka pasur si 

kundërparti llogaritë 401 – 408 “Furnitorë e llogari të lidhura me to” me 

vlerat përkatëse 38,205,248 lekë në 2017 dhe 31,969,001 lekë në 2018. Për 

të njëjtat arsye siç u përmendën dhe më lart, llogaria 486 Shpenzime të 

periudhave të ardhshme 

duhet të ketë kundërparti llogarinë 467 “Kreditorë të ndryshëm” dhe në 

rastin tonë pas modifikimit të llogarisë 467 të paraqitur më sipër, 

llogaria486 Shpenzimet e periudhave të ardhshme duhet të jenë ne vlerat 

62,069,762 lekë për 2017 dhe 72,007,991 lekë për 2018, pranë vlerësimi 

që i është bërë kësaj llogarie kap vlerat 23,864,514 lekë për 2017 dhe 

40,038,990 lekë për 2018. 

Veprimet e mësipërme ngarkojnë me përgjegjësi nëpunësin zbatues z. A. 

B., me detyrë Drejtor i Drejtorisë së Zhvillimit Ekonomik dhe Menaxhimit 

Financiar, 

-znj. S. M., me detyrë Specialiste e pagave dhe shpenzimeve ne vitin 2017 

ka mbuluar edhe vendin e përgjegjësit te financës për periudhën shkurt 2017 

deri shkurt 2018 kohe kur K. B. ishte me raport leje lindje, S. M. mban 

përgjegjësi për mos  prerjen e faturave në muajin dhjetor të cilat i ka prere 

në muajin Janar të vitit ardhshëm. 

-znj.K. B., ish përgjegjëse e Financës  nga muaji shkurt 2018 deri  

Llogaria 401 - 408 “Furnitorë e 

llogari të lidhura me to” për vitin 2018

401 - 408 

Furnitorë e 

llogari të 

lidhura me to”

401 - 408 

Furnitorë e 

llogari të 

lidhura me 

to”

Fatura të palikujduara gjatë 2018 1,646,077      

Fatura të palikujduara përpara 2015 9,112,551      -                

Vendime Gjyqsore të palikujduara 

përpara 2018
10,507,135    

-                

Fatura të palikujduara përpara 2015 të 

FZHR
12,349,315    

-                

Totali 401 - 408 Furnitorë e llogari të 

lidhura me to” 31,969,001    1,646,077      

Burimi: Të dhënat e audituesit

(10,507,135)                      

(12,349,315)                      

1,646,077                          (31,969,001)                      

Për riklasifikimi në 401 - 

408

Klasifikimi i gabuar në

 401 -408

1,646,077                          

(9,112,551)                        

Sic është
Gabimet materiale në llogari Sic duhet të 

jetëNënvlerësimi i 401 - 408 Mbivlerësimi i 401 - 408

Llogaria 467 "Kreditorë të 

ndryshëm" për vitin 2018

467 

"Kreditorë të 

ndryshëm"

Për 

riklasifikimi 

ne 401 - 408

Fatura jasht 

periudhe

Klasifikimi i 

gabuar në

 401 -408

Fature e 

2018 e 

paregjistruar

467 

"Kreditorë të 

ndryshëm"

Fatura  dhe kontrata te palikujduara 

2018 per efekt limit
40,030,043    

40,030,043    

Fatura të palikujduara 2018 jo për efekt 

limit
1,646,077      (1,646,077)   

-                

Fatura të 2019 3,716,079      (3,716,079)  -                

Diferenca Analitik - Bilanc 8,947             8,947             

Fatura për tu klasifikuara  ne 467 31,969,001  31,969,001    

Totali 467 "Kreditore te ndryshem" 45,401,146    (1,646,077)   (3,716,079)  31,969,001  72,007,991    

Burimi: Të dhënat e audituesit

Sic është
Gabimet materiale në llogari Sic duhet të 

jetëMbivlerësimi i 467 Nënivleresimi i 467 
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31.1.2018, aktualisht përgjegjëse e zyrës taksave kur ishte përgjegjëse 

financës mban përgjegjësi për  mos rakordimin e debi kredive dhe për mos  

prerjen e faturave në muajin dhjetor të cilat i ka prere në muajin Janar të 

vitit ardhshëm. 

për shkeljet e mëposhtme: 

Nuk kanë zbatuar Rregulloren e brendshme  të organizimit, 

funksionimit, detyrave dhe kompetencave të administratës së Bashkisë 

Gramsh, miratuar me vendimin e këshillit  bashkiak Gramsh, nr. 16, datë 

23.03.2012.neni 68pika 6.3 Drejtoria ekonomike. neni 69,pika 6.3-sektori 

i financës, neni 70-Përgjegjësi i sektorit të financës dhe buxhetit, neni 

70/1 dhe neni 70/2. 

Kriteri: Baza ligjore mbi të cilën është vlerësuar situata e cila paraqet parregullsi 

janë; ligji 9228 datë 29.04.2004 “Për kontabilitetin dhe pasqyrat financiare” 

neni 6, 7, 9 dhe 10; ligji 10296 datë 08.07.2010 “Për menaxhimin financiar 

dhe kontrollin” neni 6, udhëzimin nr.8 datë 09.03.2018 “Për procedurat e 

përgatitjes, paraqitjes dhe raportimit të pasqyrave financiare vjetore në 

njësitë e qeverisjes së përgjithshme” pika 42 

Impakti:  Mos regjistrimi në kontabilitet dhe deformim i informacionit financiar për 

sa i përket gjendjes kontabël të paraqitur në Pasqyrat e Pozicionit Financiar 

të llogarisë 486 “Shpenzime të periudhave të ardhshme” për vitet 2017 dhe 

2018. 

Shkaku: Mos njohja dhe mos zbatim i ligjit 9228 datë 29.04.2004 “Për kontabilitetin 

dhe pasqyrat financiare”, ligji 10296 datë 08.07.2010 “Për menaxhimin 

financiar dhe kontrollin” ; udhëzimin nr.8 datë 09.03.2018 “Për procedurat e 

përgatitjes, paraqitjes dhe raportimit të pasqyrave financiare vjetore në 

njësitë e qeverisjes së përgjithshme”. 

Rëndësia: I Lartë 

Rekomandimi: Nga Bashkia Gramsh, nëpërmjet Nëpunësit Zbatues, të merren masa për të 

bërë sistemimet në kontabilitet të llogarisë 486 “Shpenzime të periudhave 

të ardhshme” për vitet 2017 dhe 2018. 

 

10. Llogaria 101 “Teprica (Fond i akumuluar) Deficiti i akumuluar” dhe 105 “Teprica e 

Granteve kapitale të brendshme”. 

Situata: Llogaria 105 “Teprica e Granteve kapitale të brendshme” duhet të jetë sa 

vlera e 23 “Shpenzime për rritjen e Aktiveve të Qëndrueshme” dhe 

përkatësisht me vlerë 212,432,550 lekë për 2017 dhe 159,213,329 lekë për 

2018, por në Pasqyrat e Pozicionit Financiar 2017 dhe 2018 kanë vlerë zero. 

Pra llogaria 105 “Teprica e Granteve kapitale të brendshme” është 

nënvlerësuar me212,432,550 lekë në vitin 2017dhe 159,213,329 në vitin 

2018. Me të njëjtat shuma është mbivlerësuar llogaria 101 “Teprica (Fond i 

akumuluar) Deficiti i akumuluar”, shuma e së cilës përveç fondeve bazë, 

shtesat dhe paksimet e fondeve, ka përfshirë dhe totalin e llogarisë 105 

“Teprica e Granteve kapitale të brendshme”. 

Veprimet e mësipërme ngarkojnë me përgjegjësi nëpunësin zbatues z. A. B., 

me detyrë Drejtor i Drejtorisë së Zhvillimit Ekonomik dhe Menaxhimit 

Financiar. 
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për shkeljet e mëposhtme: 

Kriteri: Baza ligjore mbi të cilën është vlerësuar situata e cila paraqet parregullsi janë; 

ligji 9228 datë 29.04.2004 “Për kontabilitetin dhe pasqyrat financiare” neni 6, 

7, 9 dhe 10; ligji 10296 datë 08.07.2010 “Për menaxhimin financiar dhe 

kontrollin” neni 6, udhëzimin nr.8 datë 09.03.2018 “Për procedurat e 

përgatitjes, paraqitjes dhe raportimit të pasqyrave financiare vjetore në njësitë 

e qeverisjes së përgjithshme”  

Impakti:  Mos regjistrimi në kontabilitet dhe deformim i informacionit financiar për sa i 

përket gjendjes kontabël të paraqitur në Pasqyrat e Pozicionit Financiar të 

llogarisë 101 “Teprica (Fond i akumuluar) Deficiti i akumuluar” dhe llogarisë 

105 “Teprica e Granteve kapitale të brendshme” për vitet 2017 dhe 2018. 

Shkaku: Mos njohja dhe mos zbatim i ligjit 9228 datë 29.04.2004 “Për kontabilitetin 

dhe pasqyrat financiare”, ligji 10296 datë 08.07.2010 “Për menaxhimin 

financiar dhe kontrollin” ; udhëzimin nr.8 datë 09.03.2018 “Për procedurat e 

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

qeverisjes së përgjithshme”. 

Rëndësia: I Mesëm 

Rekomandimi: 

 

Nga Bashkia Gramsh, nëpërmjet Nëpunësit Zbatues, të merren masa për të 

bërë sistemimet në kontabilitet të llogarisë 101 “Teprica (Fond i akumuluar) 

Deficiti i akumuluar” dhe 105 “Teprica e Granteve kapitale të brendshme” 

për vitet 2017 dhe 2018. 

 

IV/D.  Mbi planifikimin dhe zbatimin e kërkesave të ligjit nr. 9643, datë 20.11.2016  “Për 

Prokurimin Publik” i ndryshuar, VKM nr.914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave 

të prokurimit publik” i ndryshuar me VKM nr. 797 datë 29.12.2017. 

Në Bashkinë Gramsh, për periudhën objekt auditimi 01.01.2017 – 31.12.2018, janë zhvilluar 

46  procedura prokurimi, me fond limit 355,824,341lekë dhe me vlerë të kontratave të lidhura 

(me tvsh) në shumën 342,984,295 lekë. Nga grupi i auditimit, referuar numrit të procedurave, 

u vlerësuar për tu audituar procedurat me vlerë lartë ose afro 83% e fondit të prokuruar dhe 

17 procedura nga 46 ose afro 37% e tyre. 

Nga 46 procedura prokurimi, 19 janë realizuar gjatë vitit 2017, për vlerën prej 216,644,617 

lekë, me një diferencë nga fondi limit prej 7,096,708 lekë, ose afro 3 %; si dhe 27 gjatë vitit 

2018, për vlerën prej 133,436,386 lekë, me një diferencë nga fondi limit prej 5,743,338 lekë, 

ose afro 4 %, të  cilat paraqiten në pasqyrën si më poshtë: 

 

 
Nr. Procedura prokurimi Procedura Fondi limit  

A Viti 2017     

1 Kërkese për propozim 13 47,418,248 

2 Procedure e hapur 4 162,941,724 

3 Shërbim Konsulence  2 6,284,645 

Shuma  A 19 216,644,617 

Të prokuruara 19 209,547,909 

Audituar nga KLSH 10 190,918,194 

-          në % ndaj procedurave të kryera 53% 91% 

B Viti 2018      

1 Kërkese për propozim 23 71,330,920 
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Nr. Procedura prokurimi Procedura Fondi limit  

2 Shërbim konsulence 3 4,448,804 

3 Procedure e hapur 2 63,400,000 

Shuma B 27 139,179,724 

Të prokuruara 27 133,436,386 

Audituar nga KLSH 7 94,013,357 

-          në % ndaj procedurave të kryera 30% 70% 

Totali A + B  46 355,824,341 

Ofertat 46 342,984,295 

Kërkese për propozim   41 118,749,168 

Procedure e hapur  6 226,341,724 

Shërbim konsulence 5 10,733,449 

Audituar nga KLSH për periudhën objekt auditimi 17 284,931,551 

-           Në % ndaj procedurave të kryera 37% 83% 

 
 

Ndarja e fondeve të procedurave të prokurimit paraqitet sipas tabelës sa më poshtë vijon: 

 
 
   

Viti Procedur

a në nr. 

Hapur  K.Prop 

(nr & vlere 

total) 

Konsulence 

(nr & vlere 

total) 

Fondi limit 

(pa tvsh) 

Oferta (pa 

tvsh) 

Diferenca 

(pa tvsh) 

OE 

apo 

BOE 

skulifikuar 

2017 20 4 14 2 216,644,617 209,547,909 7,096,708 63 35 

2018 32 2 27 3 139,179,724 133,436,386 5,743,338 61 19 

Total 52 226,341,724 118,749,168 10,733,449 355,824,341 342,984,295 12,840,046 124 54 

 

 

Procedurat e prokurimit të konstatuara me shkelje e parregullsi gjatë vitit 2017, si 

vijon: 

Sipas regjistrave te realizimit te dërguar ne APP, në Bashkinë Gramsh, për vitin 2017 janë 

zhvilluar 19 procedura prokurimi për vlerën prej 216,644,617 lekë, me një diferencë nga 

fondi limit prej 7,096,708 lekë, ose afro 3 %. Janë audituar nga grupi i auditimit 10 procedura 

për vlerën 190,918,194 lekë ose sa 91% e fondit limit. Nga këto, 7 procedura janë konstatuar 

me shkelje të pasqyruara si më poshtë: 

 
 

Në lekë 

 

Lista e objekteve të prokuruara për vitin 2017 

N

r 

Objekti i procedurës 

Emertimi 

Lloji I 

procedurës 

Bu

rim

i i 

Fin

anc 

Fondi limit 

(Pa tvsh) 

Vlera e kontrates (pa tvsh) 

 Diferenc

a nga 

fondi 

limiti 

 

Nr. 

Pje

sm

arr

ësv

e 

 

Të 

s’k

ual

ifik

uar 

 

 

 

Operato

ri fitues 

 

 

 

 

 

Ecuria e 

Procedurave 

Nr. 

Prot 

 

Date 

 

 

Vlera patvsh 

(lekë) 
Audituar Pa Audituar 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

 

VITI 2017 

 

  

 

   

 

       

1 

 

 

Blerje autoveture per aparatin e 

bashkise 

UP.174 ,dt. 08.11.2017 

 

Kerkese per 

propozim 

 

 B.

B 

 

 

 

 

2,083,333 

 

Nr.87

83 

 

 

20.12

.17 

 

 

 

2,083,333 

 

                

0 

 

 

 2 

 

 

 

1 

 

 

 

 

E.R. 

  2,083,333 
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2 

Blerje tubo plastmasi per fshatin 

Sojnik 

UP.106 dt.19.06.2017 

Kerkese per 

propozim 

B.

B 

 

 

 

803,246 

Nr.52

61 

27.07

.17 

 

 

 

 800,100 3,146  1 0 

 

 

 

E.sh.p.k   800,100 

3 

Ndertim i kanalit vadites ne fshatin 

Grabove e Poshtme 

UP.Nr.56 dt.28.04.2017 

Kerkese per 

propozim 

B.

B 

 

 

 

1,083,329 

Nr.43

30 

22.06

.17 

 

 

 

1,007,350 75,979  2 0 

 

 

 

R.   1,007,350 

4 

Ndertim rruge Zgjup NJA Sult 

UP.Nr.48 dt.07.04.2017 

Kerkese per 

propozim 

B.

B 

 

 

 

 8,332,403  

29.05

.17 

 

7,897,700 

434,703  10 8 

R. 

 

 7,897,700  

5 

Prodhimin, transportin, stivimin e 

druve te zjarrit per institucionet 

vartese te bashkise.ANULLUAR 

Kerkese per 

propozim 

B.

B 

 

 

  

 

 

   

 

   

6 

Rikonstruksion i pjesshem i 

shkolles fillore ne fshatin 

Bicaj,Njesia Administrative Lenie 

UP.Nr.75 dt.22.05.2017 

Kerkese per 

propozim 

B.

B 

 

 

2,500,000 

 

 

 

Nr.42

45 

 

 

19.06

.17 

 

 

2,203,341 

 

 

296,659 

 

 

2 

 

 

0 

 

A. 

  2,203,341 

7 

Rikonstruksion i segmentit rrugor 

Vine-Broshtan,Njesia 

Administrative Kodovjat 

UP.Nr.66 dt.08.05.2017 

Kerkese per 

propozim 

B.

B 

 

 

 

1,250,000 

Nr.43

95 

27.07

.17 

 

 

 

1,223,770 26,230  4 3 

 

 

A. 

  1,223,770 

8 

Rikonstruksion i ures dhe 

tombinove ne fshatin Sarasel 

UP.Nr.62 dt.08.05.2017 

Kerkese per 

propozim 

B.

B 

 

 

 

2,496,284 

Nr.39

48 

06.07

.17 

 

 

 

2,445,089 51,195  1 0 

 

 

P. 

  2,445,089 

9 

 

Rikonstruksion shkolla Galigat 

UP.Nr.118 dt.17.07.2017 

 

Kerkese per 

propozim 

B.

B 

 

 

 

5,000,000 

 

Nr.57

10 

 

30.08

.17 

 

 

 

4,849,988 

 

150,012 

 

 

 3 

 

 

2 

 

 

 

 

M. 

sh.p.k  4,849,988  

1

0 

Rikonstruksion shkolla Shemrize 

UP.Nr.123 dt.19.07.2017 

Kerkese per 

propozim 

B.

B 

 

 

 

5,000,000 

 

Nr.58

66 

07.09

.17 

 

 

3,866,573 

 

 

1,133,42

7  2 1 

 

 

 

A. 

  3,866,573  

1

1 

Rikonstr. Rruga Kukur-rashtan dhe 

Gribe-Rmath 

UP.Nr.82 dt.29.05.2017 

 

Kerkese per 

propozim 

B.

B 

 

 

 

2,300,320 

Nr.47

02 

04.07

.17 

 

 

 

2, 277,240 23,080  1 0 

M. 

sh.p.k  2,277,240  

1

2 

Sistemim asfaltim rruga Devoll 

UP. Nr 79. Dt. 24.05.2017 E Hapur 

B.S

H 

 

 

63,562,371 Nr.50

32 

18.07

.17 

 

 

62,925,233 

637,138  4 3 

“A.” 

Shpk  & 

“e.” 

shpk  62,925,233  

1

3 

Blerje dru zjarri per vitin 2017. 

UP , Nr.167.dt. 26.10.2017 

Kerkese per 

propozim 

B.

B 

 

 

 

 

 

 

 

5,736,000 

Nr.81

32 

21.11

.17 

 

 

 

 

5,604,300 131,700  1 0 

 

 

 

A. 

sh.p.k  5,604,300  

 

1

4 

 

 

 

 

Hartimi i projekt preventivit per 

rikonstruksionin e rrugës 

automobilistike Brahimas–Sotire ne 

Njesine Administrative Kushove. 

UP .Nr.58 

Dt. 03.05.2017 

 

Sherbim 

konsulence 

 

 

 

 

 

5,000,000 

 

 

Nr.54

09 

 

 

 

 

08.08

.17 

 

 

 

 

 

 

4,460,000 

 

 

 

 

540,000 

 

 

 

 

 

 

 5 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

S.sh.p.k 

  

4,460,000 

 

 

1

5 

Hartimi i projekt zbatimit  per 

rikonstruksionin e rrugës 

automobilistike fshati Lubinje 

UP .Nr.159 

Dt. 06.10.2017 

 

Sherbim 

konsulence 

 

B.

B 

 

 

 

 

 

1,284,645  

Nr.19

5 

10.01

.17 

 

 

 

 

 

1,280,000 4,645  6 4 

K. 

sh.p.k 

 

1,280,000  

1

6 

Blerje mallra ushqimore per vitin 

2017 per plotesimin e nevojave te 

femijeve te cerdheve ,kopshteve dhe 

nxenesve konviktore” 

UP.Nr. 06 dt.17.01.2017 

Kerkese per 

propozim 

 

 B.

B 

 

 

 

 

3,333,333 Nr.17

90 

 

 

15.03

.17 

 

 

 

 

3,126,732 

 

206,601 

 

 

 

 2 

 

 

 

0 

 

 

 

 

L. Z. 

Person 

fizik 

 

 3,126,732 

1

7 

 

 

Rikonstruksion i rruges 

automoblistike nga fshati Shemrize 

deri tek ura SkenderbegasUP.Nr. 

09.Dt.18.01.2017 

 

E Hapur 

 

 

 

B.

B 

 

 

 

 

71,756, 881 

 
Nr.21

01 

 

 

30.03

.17 

 

 

 

 

 

69,999,514 
1,757,36

7 

 

 

 4 

 

 

 

3 

 

 

 

 

M. 

sh.p.k 

 

 
 69,999,514  

1

8 

Ndertimi i ures tipi Bailey,perroi i 

Gurres,fshati Poroçan,Njesia 

Administrative Poroçan 

UP.Nr.20 

Dt. 07.02.2017 

Kerkese per 

propozim 

 

B.

B 

 

 

 

7,500,000 2097/1 

 

30.03

.17 

 

 

 

7,367,774 132,226 

 

 2 

 1 

P.”shpk  

& “B.” 

shpk 

 
7,367,774  
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1

9 

Rehabilitimi kanali ujites i 

OtomiseNjesia Administrative 

Poroçan”   

Nr. 08. 

dt.18.01.2017 

E Hapur 

 

B.

B 

 

18,889,139 

 
Nr.22

74 

 

03.04

.17 

 

17,687,829 

1,201,31

0 9 6 

B.”shpk  

& “A.” 

shpk 17,687,829 

 

2

0 

Blerje karburanti per nevojat e 

bashkise dhe institucioneve vartese 

per vitin 2017 

UP.Nr.6,dt.17.01.2017 

E Hapur 
B.

B 

8,733,333 
Nr.23

95 

06.04

.17 
8,442,043 291,290 

2 1 

K. 

sh.p.k 
8,442,043 

 

 Gjithsej viti 2017 
 

 
216,644,617   209,547,909 

 7,096,70

8   
 190,918,194 

18,629,715 

 

1.Mbizbatimin e procedurave ligjore në tenderin me objekt “Rikonstruksion i rrugës 

automobilistike nga fshati Shemrizë deri tek ura Skenderbegas”. 

  

 

Situata: Nga auditimi i zbatimit të procedurave të prokurimit publik u konstatua 

vendosja e kritereve kualifikuese jo plotësisht në përputhje me natyrën e 

investimit, dhe në vlerësimin e ofertës fituese u konstatua se OE i shpallur 

fitues nuk i përmbush plotësisht ato, dhe pavarësisht mangësive është 

vlerësuar dhe shpallur fitues.  

Më konkretisht, për procedurën me objekt “Rikonstruksion i rrugës 

automobilistike nga fshati Shemrizë deri tek ura Skenderbegas”, u 

konstatua: 

-1.Nga NJP janë kërkuar në mënyrë të paargumentuar licencat profesionale 

NP-1C, NP-5C, NP-6B, NP-7C, NP-8A, NP-9C, NP-10A, NP-11C, NP-

12C, NS-1B, NS-2C, NS-4C, NS-8A, NS-13A, NS-14B, NS-16A, NS-17A. 

2.Ka kërkuar në mënyrë të paargumentuar posedimin e  Certifikatave ISO 

nga çdo operator ekonomik në rast bashkimi, ndërkohë që duhen kërkuar në 

raport me përqindjen e punimeve që merren përsipër. 

3.Ka kërkuar në mënyrë të paargumentuar 1 inxhinier elektrik, 1 inxhinier 

hidroteknik, 1 inxhinier mekanik. 1 inxhinier elektronik, 1 inxhinier pyjesh 

dhe 1 arkitekt, 5 specialistë ndërtim, 3 hidraulikë dhe 2 elektricistë. 

4.Ka kërkuar në mënyrë të paargumentuar  15 kamionë, 4 grejder, 

ekskavator me krahë 16 m, 4 ekskavator me zinxhirë. 

-1.KVO, ka kualifikuar BOE “M.” shpk dhe “B..” Shpk të cilët nuk kanë 

përmbushur të gjitha kërkesat e DST për Kriteret e Veçanta dhe konkretisht 

pikën 2.3/D pasi stafi teknik nuk ka dëshminë e kualifikimit të lëshuar nga 

IQT siç kërkohet në dokumentet e tenderit. 

Kriteri: Legjislacioni në fuqi për PP dhe urdhrat e Titullarit të AK për ngritjen e 

NJP, KVO etj. 

Ligji nr. 9643, datë 20.11.2007 “Për prokurimin publik” i ndryshuar, nenet 

1, 2, 20, 23, 24, 46, 53, 55.  

VKM nr. 914, datë 29.12.2014 “Për Miratimin e Rregullave të Prokurimit 

Publik”, i ndryshuar, nenet 9, 61, 74. 

Ligji 8308 datë 18.03.1998 “Për transportet rrugore” i ndryshuar, neni 41. 

Udhëzimi nr. 15 datë 24.07.2007 i Ministrisë së Transporteve dhe 

Infrastrukturës “Për kriteret dhe procedurat e lëshimit të licencave , 

autorizimeve dhe certifikatave për ushtrimin e veprimtarisë më transportin 

rrugore”, neni 29. 
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Ndikimi/Efekti: Ndikim në koston financiare të investimeve (në vlera maksimale) pa 

garantuar cilësinë e tyre 

Shkaku: Mos njohja dhe mos zbatimi i kuadrit rregullator. 

Rëndësia: I Lartë. 

Rekomandime: Të merren masa për analizimin dhe evidentimin e përgjegjësive për 

përzgjedhjen e OE fitues, vendimmarrje e cila ka sjell si pasojë prokurim të 

fondeve publike pa ekonomicitet, eficencë dhe efektivitet në vlerën prej 

69,999,514 lekë (vlerë e barabartë me ofertën e shpallur fituese). 

 

  
Urdhër prokurimi nr.9, regj, 

datë 18.01.2017 

NJHDT 

E. K. (jurist) 

E. I. (ing.ndertimi) 

A. Rr. (ing.ndertimi) 

KVO me urdhrin nr.11, regj., datë 

23.01.2017. 

A. Sh. – kryetar  

A. Ç. – anëtar  

Q. P. - anëtar  

Fondi limit 71 756 881lekë,pa 

tvsh 

Procedura e prokurimit – E 

hapur,-”Rikonstruksion i 

rruges automobilistike nga 

fshati Shemrize deri tek ura 

Skenderbegas 

Burimi i Financimit: Buxheti i 

shtetit 

Fitues BOE “M.”shpk 

&”B.”shpk 

Vlera fituese 69 999 514 lekë pa tvsh, 

Datë e hapjes së tenderit 

23.02.2017. ora 11:00 

Diferenca nga fondi limit 1 

757 367  lekë,pa tvsh. 

Kontrata nr. 2101 regj., datë 

30.03.2017. 

Marrin pjesë 4(kater) OE 

S`kualifikuar 3(tre)OE 

Miratimi i procedurës me 

shkresën nr.1611, prot., datë 

09.03.2017 

Vlera e kontratës  69 999 514 lekë pa 

tvsh dhe 83 999 417 lekë me tvsh.  

Ankimime  në AK -  Jo 

Ankimime në APP -  Jo 

Afati kontratës  4 muaj nga 

data e lidhjes kontratës 

Titullar i AK – L. D. 

 

Me urdhër të Kryetarit të Bashkisë Gramsh është përcaktuar Njësia e Prokurimit (NJP), e 

përbërë nga Z. E. K. (jurist), E. I. (Ing. Ndërtimi), A. Rr. (Ing. Ndërtimi).  

Nuk ka urdhër për ngritjen e Komisionit të Vlerësimit të Fondit Limit dhe Specifikimeve 

Teknike në kundërshtim me VKM-në nr.914, datë 29.12.2014 “Për Miratimin e Rregullave të 

Prokurimit Publik”, i ndryshuar, Kreu II neni 9/1, Ligji 10296, datë 08.07.2010 “Për 

Menaxhimin Financiar dhe Kontrollin, nenet 15 dhe 22. 

Nga auditimi i kritereve të veçanta të kualifikimit u konstatuan kritere që nuk janë në 

përputhje me nivelin e punimeve të kërkuara sipas fondit limit. Nga NJP nuk është bërë 

argumentimi dhe dokumentimi me procesverbal i hartimit të kritereve për kualifikim dhe 

specifikimet teknike sipas nenit 61, pika 2 të VKM 914, datë 29.12.2014 “Për Miratimin e 

Rregullave të Prokurimit Publik”, i ndryshuar.  

Janë kërkuar në mënyrë të paargumentuar licencat profesionale NP-1C, NP-5C, NP-6B, NP-

7C, NP-8A, NP-9C, NP-10A, NP-11C, NP-12C, NS-1B, NS-2C, NS-4C, NS-8A, NS-13A, 

NS-16A, NS-17A. Këto licenca nuk argumentohen me preventivin dhe me vlerën e zërave të 

punimeve. Janë kërkuar në mënyrë të paargumentuar posedimi i Certifikatave ISO nga secili 

OE në rast bashkimi, në kundërshtim me nenin 74 pika  të VKM-së Nr. 914 datë 29.12.2014 i 

cili përcakton se “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”. Është kërkuar në mënyrë të 

paargumentuar staf prej 100 punonjësish, janë kërkuar gjithashtu staf inxhinieresh si 

Inxhinieri Elektrik (1), Inxhinieri Hidroteknik (1), Inxhinieri Mekanik (1), Arkitekti (1), 
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Inxhinieri Elektronik (1) dhe Inxhinieri Pyjeve (1)ndërkohë që nuk ka zëra punimesh ne 

preventiv për këto kategori. Gjithashtu kërkesa për 18 kamionë 4 grejder 4 ekskavator me 

zinxhir janë të paargumentuara. Të gjitha këto kritere përveçse nuk janë të argumentuara, janë 

në kundërshtim me nenin 23 “Specifikimet teknike”, pika 2, të ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 

“Për prokurimin publik” i ndryshuar, ku thuhet se: “Specifikimet teknike duhet të mundësojnë 

trajtim të njëjtë për të gjithë kandidatët dhe ofertuesit dhe të mos shërbejnë si pengesa për 

konkurrencën e hapur në prokurimin publik”. Përsa më sipër, mban përgjegjësi Njësia e 

Prokurimit e përbërë nga z. E. K., znj. E. I. dhe z. A. Rr. 

 

Në lidhje me këto kërkesa të bëra nga NJP, pranë AK-së janë paraqitur 3 ankesa nga 

operatorë të ndryshëm të cilët kanë kërkuar ndryshimin e disa kërkesave si të 

paargumentuara, diskriminuese dhe jo në përputhje me volumin e punimeve. Kryetari i 

Bashkisë me urdhrin nr. 12, datë 26.01.2017 ka ngritur Komisionin për Shqyrtimin e 

Ankesave (në vijim KSHA) i përbërë nga z. A. Sh., Q. P. dhe A. Ç. Ky komision ka trajtuar 

ankesat e 3 OE. Rezulton se ky komision në përfundim ka pranuar pjesërisht ankesat e tyre. 

Grupi i auditimit konkludon se KSHA nuk ka argumentuar trajtimin e ankesave dhe shumë 

prej pikave nuk i ka pranuar, ndërkohë që rezultojnë kërkesa jo në përputhje me natyrën e 

punimeve. Mos argumentimi i tyre, ngarkon më përgjegjësi KSHA-në dhe konkretisht z.A. 

Sh, z.Q. P dhe z.A. Ç. 
 

 

 

Vlerësimi i ofertave nga KVO. 

 

N

r. 

Operatori 

ekonomik 

pjesëmarrës 

Oferta 

ekonomike (pa 

tvsh) 

Vlerësimi i KVO-së 

1 OE“B.”shpk 53,810,030 S’kualifikuar 

2  OE“C.” shpk 0 S’kualifikuar 

3 OE “V.shpk 0 S’kualifikuar 

4 
BOE–“M.”shpk 

&”B.” 
69,999,514 

Kualifikuar dhe shpallur fitues 

 

Nga auditimi i ofertave, rezulton se KVO ka kualifikuar dhe shpallur fitues BOE “M.” shpk 

dhe “B.” shpk me ofertë 69,999,514 lekë që është edhe oferta me e lartë.  

Nga shqyrtimi i dokumentacionit rezulton se ky BOE nuk plotëson pikën D të Kritereve të 

Veçanta në lidhje me punëtorët e kërkuar me kualifikim nga IQT. Rezulton se i gjithë stafi i 

punonjësve ka këtë kualifikim nga një trupe certifikuese e pavarur dhe jo nga IQT siç 

kërkohet specifikisht në DST. 

Sa më sipër, ky BOE nuk e plotëson këtë kriter të vendosur në DST dhe në këto kushte KVO 

nuk duhet të kishte kualifikuar bashkimin e operatorëve ekonomikë “M.” shpk dhe “B.” shpk 

dhe nuk duhet t’i kishte propozuar titullarit shpalljen fitues të tij. KVO duhet të kishte anuluar 

tenderin dhe moskryerja e këtij veprimi është në kundërshtim me kërkesat e ligjit nr. 9643, 

datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar, sipas  neneve të mëposhtëm: 

- neni 24 “Anulimi i një procedure prokurimi”, pika nr.1, gërma (ç), ku thuhet : 

“Autoriteti kontraktor anulon procedurën e prokurimit vetëm (ç) nëse asnjë nga ofertat e 

paraqitura nuk përputhet me kriteret e përcaktuara në dokumentet e tenderit” 
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- neni 46 “Kualifikimi i ofertuesve”, pika 1, ku thuhet:  

Operatorët ekonomikë, për të marrë pjesë në procedurat e prokurimit, duhet të kualifikohen, 

pasi të kenë përmbushur të gjitha kriteret …, që autoriteti kontraktor i vlerëson të nevojshme, 

për sa kohë që ato janë në përpjesëtim me natyrën dhe përmasat e kontratës që do të 

prokurohet dhe jo diskriminuese. 

- nenin 53 “Shqyrtimi i ofertave”, pika 3: 

“3.Autoriteti kontraktor, në zbatim të pikës 4 të këtij neni, vlerëson një ofertë të vlefshme, 

vetëm nëse ajo është në përputhje me të gjitha kërkesat dhe specifikimet e përcaktuara në 

njoftimin e kontratës dhe në dokumentet e tenderit, pa rënë ndesh me përcaktimet e nenit 54 

të këtij ligji. 

 

Mos anulimi i procedurës dhe shpallja fitues e BOE “M.” shpk dhe “B.” shpk, i cili nuk i 

plotëson kriteret e DST ka shkaktuar përdorim të fondeve publike me ekonomicitet, 

eficencë dhe efektivitet të ulët, në vlerën 69,999,514 lekë dhe ngarkon me përgjegjësi 

KVO: z. A. Sh., z. Q. P. dhe z. A. Ç. 

 
Komente dhe sqarime të subjektit: paraqitur me shkresën nr.4143, datë 27.06.2019 për Projekt Raportin e Auditimit nga 
anëtarët e KVO-së A. Sh., Q..P dhe A..Ç. përsa i përket procedurës së prokurimit me objekt ‘‘Rikonstruksion i rrugës 

automobilistike nga fshati Shëmrize deri tek ura Skënderbegas‘’, sqarojmë: 
Lidhur me vlerësimin e ofertave të kësaj procedure prokurimi: 

Kundërshtojmë konkluzionet tuaja për ngarkimin me përgjegjësi të KVO-së për arsyet: 
1.Sa i përket konstatimit tuaj se mjetet me targa  GR1496B dhe GR 1705B në pronësi të subjektit ”A.” shpk dhënë me qira 
subjektit ”M.”shpk dhe mjetet me targa AA109NE ,AA549MY,AA164HP,AA122NE dhe autovinçi me targa AA946 HL në 

pronësi te subjetit ”B. shpk, janë deklaruar dhe shpallur fitues njëkohësisht në të njëjtën periudhë kohore edhe në tenderin 
me objekt “Rehabilitimi i kanalit vaditës të Otomisë, Njësia Administrative Porocan”. 
Sqarojmë se ,tenderi me objekt “Rehabilitimi i kanalit vaditës të Otomisë, Njësia Administrative Porocan” është zhvilluar më 
datë 17.02.2017,renditja përfundimtare e operatorëve ekonomikë është bërë në datë 01.03.2017 ku në vendin e parë është 
renditur OE ”B.shpk dhe në vendin e dytë BOE ”B.” shpk & ”M.”shpk  ,më pas strukturat e tjera të prokurimit publik  më 
datë 09.03.2017 kanë shpallur fitues OE ”B.”shpk. 
 Tenderi me objekt ”Rikonstruksion i rrugës automobilistike nga fshati Shëmrizë deri tek ura Skënderbegas” është zhvilluar 
më datë 23.02.2017,klasifikimi i renditjes së operatorëve ekonomikë është bërë në datë 01.03.2017 dhe i renditur në vendin e 

parë rezulton BOE ”B.” shpk & ”M.”shpk  dhe më pas strukturat e tjera të prokurimit publik  më datë 09.03.2017 kanë 
shpallur fitues BOE ”B.” shpk & ”M”shpk  . 
Siç konstatohet më sipër , për të dy procedurat e prokurimit, renditja përfundimtare e operatorëve ekonomikë është bërë në 
datë 01.03.2017 dhe operatorët ekonomikë fitues janë të ndryshëm .Sa i përket mjeteve të deklaruara në të dy procedurat 
,operatorët ekonomikë mund të marrin pjesë dhe të konkurojnë në shumë procedura prokurimi njëkohësisht dhe të deklarojnë 
kapacitetet e tyre ligjore, teknike e profesionale në të njëjtën kohë ,pasi ata marrin pjesë në konkurrim dhe s’mund të 
parashikojnë se në cilën procedurë mund të rezultojnë fitues, siç ka ndodhur dhe në rastin konkret ku klasifikimi i KVO-së ka 
renditur në vend të parë dy operatorë të ndryshëm në të dy procedurat objekt i shqyrtimit tuaj ,të cilët pas përfundimit të 

afateve të ankimit  janë shpallur fitues nga struktura të tjera të prokurimit. KVO bën vetëm vlerësimin dhe klasifikimin 
përfundimtar. Në momentin e vlerësimit të tenderit ”Rikonstruksion i rrugës automobilistike nga fshati Shëmrizë deri tek ura 
Skënderbegas” ,BOE ”B.” shpk & ”M.”shpk, nuk rezultonte të ishte shpallur fitues apo të kishte lidhur kontratë në ndonjë 
procedurë tjetër prokurimi.   
 Komisioni i vlerësimit të ofertave e ka  përfunduar klasifikimin përfundimtar  në datë 01.03.2017 dhe ka renditur në vend të 
parë  operatorë të ndryshëm ,datë në të cilën operatorët ekonomikë janë njoftuar lidhur me klasifikimin e ofertave të tyre, 
dhe në asnjë moment tjetër nuk ka bërë klasifikim të ri apo rivlerësim të procedurës ,pasi veprimet e tjera kryhen nga Njësia 
e Prokurimit e cila ka  bërë njoftimet e fituesit  ” B.” shpk, për tenderin me objekt “Rehabilitimi I kanalit vaditës të Otomisë, 

Njësia Administrative Porocan”  dhe BOE ”B.” shpk & ”M.”shpk për tenderin me objekt ”Rikonstruksion i rrugës 
automobilistike nga fshati Shëmrizë deri tek ura Skënderbegas”,fakt që vërtetohet edhe në Sistemin e Prokurimit 
Elektronik(SPE). 

KVO për tenderin me objekt “Rehabilitimi i kanalit vaditës të Otomisë” në Raportin nr.1607 datë 09.03.2017  i ka 

propozuar titullarit të AK shpalljen fitues të OE ” B.”shpk dhe në këtë moment kanë përfunduar detyrat e ngarkuara 
sipas legjislacionit për prokurimin publik. 

KVO për tenderin me objekt ”Rikonstruksion i rrugës automobilistike nga fshati Shëmrizë deri tek ura Skënderbegas”, në 

Raportin nr.1611  datë 09.03.2017    i ka propozuar titullarit të AK shpalljen fitues të BOE ”B” shpk & ”M.”shpk dhe në 

këtë moment kanë përfunduar detyrat e ngarkuara sipas legjislacionit për prokurimin publik. 
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Audituesit nuk kanë marrë parasysh observacionet e KVO-së për këtë procedurë prokurimi me arsyetimin :”Sa më sipër ju 
bëjmë me dije se KVO deri në fazën e kualifikimit dhe klasifikimit të OE në dy procedurat ku janë deklaruar  të njëjtat 
makineri dhe i njëjti staf inxhinerik që përkon me datën 01.03.2017 ka qënë në përpmushje të ligjit ,por në momentin e 
tërheëjes së ofetës së OE ” B”shpk në tenderin me objekt “Rehabilitimi i  kanalit vaditës të Otomisë, dhe rekomandimin 
drejtuar Titullarit të AK-së për shpalljen fitues të BOE “ A. “shpk  & “B.” shpk ,mjetet dhe stafi I të cilëve janë deklaruar 
edhe në tenderin që po trajtojmë ,është pikërisht ky moment  që KVO duhej të anullonte tenderin me object “Rehabilitimi I 

kanalit vaditës të Otomisë,për shkelje të nenit 58/5 si dhe për faktin tashmë të njohur që mjetet dhe stafi janë të njëjta”. 
E kundërshtojmë këtë konstatim,pasi sic është analizuar dhe më sipër KVO për të dy procedurat e prokurimit i ka 
rekomanduar Titullarit të AK-së , shpalljen fitues të dy operatorëve ekonomikë  të ndryshëm (Kjo shihet në dy Raportet 
Përmbledhëse  nr.1607 dhe 1611 datë 09.03.2017),këtu KVO ka përfunduar përgjegjësitë e veta që ia ngarkon LPP.Tërheqja 
e OE ” B”shpk në tenderin me object “Rehabilitimi i kanalit vaditës të Otomisë” është bërë pasi ai është shpallur 
fitues,veprime këto që janë kryer nga Njësia e Prokurimit,dhe KVO nuk ka kryer asnje veprim qoftë shkresor qoftë dhe në 
SPE pas datës 09.03.2017. 
Veprimet pas kësaj datë (dt.09.03.2017) nuk ngarkojnë me përgjegjësi KVO-në, pasi veprimet pas përfundimit të vlerësimit 

nga KVO si: njoftimit i fituesit,lidhjes së kontratës,arkivimi i dosjes kryhen nga Njësia e Prokurimit siç parashikohet në 
legjislacionin e prokurimit publik dhe udhëzimet e APP-së. 
Më datë 13 03.2017 është botuar në BNJP nr.10 formulari i njoftimit të fituesit të renditur në vend të parë nga ana e KVO-së 
“B.”shpk.(Vendimi i shaplljes së fituesit dhe formulari i njoftimit të fituesit janë përgjegjësi e NJP) 
Me shkresen nr.41 date 14.03.2017 te subjektit fitues, regjistruar në bashki me  nr.1796 prot dat 16. 03.2017  operatori i 
shpallur fitues njofton se terhiqet nga oferta e tij per arsye objektive,dhe pas kësaj NJP ka bërë shpalljen  fitues të OE të 
renditur i dyti BOE “ A’shpk  & “B.’ shpk,dhe KVO nuk ka kryer asnjë veprim lidhur me fituesin e ri. 
Pra pas datës 09.03.2017 KVO nuk ka kryer dhe nuk mund të kryente në SPE asnjë lloj veprimi,e  nuk ka pse të ngarkohet 
me përgjegjësi për veprime të strukturave të tjera të prokurimit . 

Bashkëngjitur Raporti përmbledhes  nr. nr.1607  datë 09.03.2017 ,vendim shpallje fituesi “B’shpk , formulari i shpalljes së 
fituesit nga NJP per procedurën “Rehabilitimi i kanalit vaditës të Otomisë”),raporti përmbledhës nr.1611 datë  datë 
09.03.2017,vendimi shpallje fituesi BOE “ M  & B’ shpk, hartuar nga NJP,formulari i shpalljes së fituesit nga NJP per 
procedurën ”Rikonstruksion i rrugës automobilistike nga fshati Shëmrizë deri tek ura Skënderbegas” (veprimet e KVO-së të 
dokumentuara janë dei në momëntin e hartimit të raportit përmbledhës. 
Sa më sipër, kërkojmë nga ana Juaj,të rishikoni edhe njëherë konstatimet tuaja duke përjashtuar  KVO-në nga cdo lloj 
përgjegjësie lidhur me tenderin me objekt ”Rikonstruksion i rrugës automobilistike nga fshati Shëmrizë deri tek ura 
Skënderbegas” , pasi ka kryer detyrat e ngarkuara  konform legjislacionit në fuqi për prokurimin publik . 

 
Qëndrimi i audituesit shtetëror të KLSH-së-pranohet observacioni në lidhje me këtë tender për pjesën e kërkuar në lidhje me 
mjetet e përdorura në dy kontrata në të njëjtën kohë. Mgjth grupi i auditimit, i qëndron faktit që ky tender duhej të ishtë 
anuluar për shkaqet e tjera të paraqitura në Projekt Raport në lidhje me punonjësit të cilëve u mungon Dëshmia e 
Kualifikimit e lëshuar nga IQT. 

 

2.Mbizbatimin e procedurave ligjore në tenderin me objekt“Rehabilitimi i kanalit vaditës të 

Otomisë, Njësia aAministartive Porocan” 

 

Situata: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nga auditimi i zbatimit të procedurave të prokurimit publik u konstatua 

vendosja e kritereve kualifikuese jo plotësisht në përputhje me natyrën e 

investimit, dhe në vlerësimin e ofertës fituese u konstatua se OE i shpallur 

fitues nuk i përmbush plotësisht ato, dhe pavarësisht mangësive është 

vlerësuar dhe shpallur fitues.  

Më konkretisht, për procedurën me objekt “Rehabilitimi i kanalit vaditës të 

Otomisë, Njësia aAministartive Porocan”, u kostatua: 

-1.Nga NJP është kërkuar në mënyrë të paargumentuar paraqitja e vërtetimit 

për shlyrjen e taksave vendore për vitin 2015-2016 me afet vlefshmërie 10 

ditë para tenderit. 

2.Ka kërkuar në mënyrë të paargumentuar posedimin e Certifikatave ISO 

nga çdo operator ekonomik në rast bashkimi, ndërkohë që duhen kërkuar në 

raport me përqindjen e punimeve që merren përsipër. 

3.Ka kërkuar në mënyrë të paargumentuar 70 punonjës për secilin muaj për 

periudhën Janar 2014-Nëntor 2016. 

-1.Autoriteti Kontraktor ka shpallur fiues BOE “A.” shpk dhe “B.” shpk. Ky 
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BOE rezulton se ka të deklaruar stafin inxhinerik bashkë me drejtuesen 

teknike në të njëjtën kohë në kontratën e prokuruar për “Rikonstruksionin e 

rrugës nga fshati Shemrizë deri tek Ura Skenderbegas”. 

2.Ka deklaruar në të njëjtën kohë disa nga mjetet në kontratën e prokuruar 

për “Rikonstruksionin e rrugës nga fshati Shemrizë deri tek Ura 

Skenderbegas”. 

3.Ka shpallur fitues këtë BOE duke qenë i renditur i dyti dhe me diferencë 

në ofertë me të rënditurin në vënd të parë me më shumë se 2 % nga fondi 

limit. (Oferta e rënditur në vend të parë ka paraqitur dorëheqje nga oferta) 

Kriteri: Legjislacioni në fuqi për PP dhe urdhrat e Titullarit të AK për ngritjen e 

NJP, KVO etj. 

Ligji nr. 9643, datë 20.11.2007 “Për prokurimin publik” i ndryshuar, nenet 

1, 2, 20, 23, 24, 46, 53, 55 dhe 58. 

VKM nr. 914, datë 29.12.2014 “Për Miratimin e Rregullave të Prokurimit 

Publik”, i ndryshuar, nenet 9, 61, 74. 

Ligji 8308 datë 18.03.1998 “Për transportet rrugore” i ndryshuar, neni 41. 

Udhëzimi nr. 15 datë 24.07.2007 i Ministrisë së Transporteve dhe 

Infrastrukturës “Për kriteret dhe procedurat e lëshimit të licencave , 

autorizimeve dhe certifikatave për ushtrimin e veprimtarisë më transportin 

rrugore”, neni 29. 

Ndikimi/Efekti: Ndikim në koston financiare të investimeve (në vlera maksimale) pa 

garantuar cilësinë e tyre 

Shkaku: Mos njohja dhe mos zbatimi i kuadrit rregullator. 

Rëndësia: I Lartë. 

 
Urdhër prokurimi nr.08, regj, 

datë 18.01.2017 

NJHDT 

E. K. (jurist) 

E. I. (ing.ndertimi) 

A. Rr. (ing.ndertimi) 

KVO me urdhërin nr.08/1, regj., datë 

23.01.2017. 

A. Sh. – kryetar  

A. Ç. – anëtar  

Q. P. - anëtar  

Fondi limit 18 889 139 lekë,pa 

tvsh 

Procedura e prokurimit – E 

hapur ,Rehabilitimi i kanalit 

vadites te Otomise, Njesia 

administartive Porocan” 

Burimi i Financimit: Buxheti i 

Shtetit 

Fitues BOE “A.”shpk &”B.” 

shpk 

Vlera fituese 17 687 829lekë pa tvsh, 

Datë e hapjes së tenderit 

17.02.2017. ora 12:00 

Diferenca nga fondi limit 1 

201 310 lekë,pa tvsh. 

Kontrata nr. 2274 regj., datë 

03.04.2017. 

Marrin pjesë 9(nëntë) OE 

S`kualifikuar  6(gjashtë)OE 

Miratimi i procedurës me 

shkresën nr.1607, prot., datë 

09.03.2017 

Vlera e kontratës  17 687 829lekë pa 

tvsh dhe 21 225 395 lekë me tvsh.  

Ankimime  në AK -  Jo 

Ankimime në APP -  Jo 

Afati kontratës  4(katër) muaj 

nga data e lidhjes kontratës. 

Titullar i AK – L. D. 

 

Me urdhër të Kryetarit të Bashkisë Gramsh është përcaktuar Njësia e Prokurimit (NJP), e 

përbërë nga Z. E. K. (jurist), E. I. (Ing. Ndërtimi), A. Rr. (Ing. Ndërtimi).  

Nuk ka urdhër për ngritjen e Komisionit të Vlerësimit të Fondit Limit dhe Specifikimeve 

Teknike në kundërshtim me VKM-në nr.914, datë 29.12.2014 “Për Miratimin e Rregullave të 

Prokurimit Publik”, i ndryshuar, Kreu II neni 9/1, Ligji 10296, datë 08.07.2010 “Për 

Menaxhimin Financiar dhe Kontrollin, nenet 15 dhe 22. 
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Nga auditimi i kritereve të veçanta të kualifikimit u konstatuan kritere që nuk janë në 

përputhje me nivelin e punimeve të kërkuara sipas fondit limit. Nga NJP nuk është bërë 

argumentimi dhe dokumentimi me procesverbal i hartimit të kritereve për kualifikim dhe 

specifikimet teknike sipas nenit 61, pika 2 të VKM 914, datë 29.12.2014 “Për Miratimin e 

Rregullave të Prokurimit Publik”, i ndryshuar. 

-Janë kërkuar në mënyrë të paargumentuar posedimi i Certifikatave ISO nga secili OE në rast 

bashkimi, në kundërshtim me nenin 74 pika  të VKM-së Nr. 914 datë 29.12.2014 i cili 

përcakton se “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”. 

-NJP ka kërkuar që për periudhën Janar 2014-Nëntor 2016, të ketë pasur të punësuar për këtë 

periudhë për secilin muaj jo më pak se 70 punonjës. 

-Kërkesat e mësipërme, janë të gabuara, të paargumentuara dhe diskriminuese.  

1.Kërkesa për 70 punonjës. 

2.Kërkesa eksplicite për secilin muaj 

3.Periudha Janar 2014-Nëntor 2016. 

-NJP ka kërkuar  nga OE vërtetim të lëshuar nga Bashkia për shlyerjen e taksave vendore për 

vitin 205-2016 me afat vlefshmërie 10 ditë para tenderit. Kjo kërkesë konsiderohet 

diskriminuese pasi duke e kërkuar specifikisht 10 ditë para tenderit bën praktikisht të 

identifikueshëm OE. 

Të gjitha këto kritere përveçse nuk janë të argumentuara, janë në kundërshtim me nenin 23 

“Specifikimet teknike”, pika 2, të ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik” i 

ndryshuar, ku thuhet se: “Specifikimet teknike duhet të mundësojnë trajtim të njëjtë për të 

gjithë kandidatët dhe ofertuesit dhe të mos shërbejnë si pengesa për konkurrencën e hapur në 

prokurimin publik”. Përsa më sipër, mban përgjegjësi Njësia e Prokurimit e përbërë nga z. E. 

K., znj. E. I. dhe z. A. Rr. 

 

Vlerësimi i ofertave nga KVO. 

 

Nr. 
Operatori ekonomik 

pjesmarrës 

Oferta 

ekonomike (pa 

tvsh) 

Vlerësimi i KVO-së 

1 
BOE “B.”shpk  & 

“V.”  shpk 
17 000 000 

S’kualifikuar 

2 OE “D.” shpk 0 S’kualifikuar 

3 
BOE “E.shpk  & “B.” 

shpk 
14 011 244 

S’kualifikuar 

4 
BOE “E.”shpk  & 

“C.” shpk 
0 

S’kualifikuar 

5 OE “H.”shpk   17 300 932 S’kualifikuar 

6 OE “V.” shpk 16 785 400 S’kualifikuar 

7 OE“B.shpk   14 619 940   

Kualifikuar dhe shpallur fitues  

(Me shkresën nr.41 date 14.03.2017 te subjektit fitues, 
regjistruar ne bashki nr.1796 prot datë 16. 03.2017  

operatori ekonomik  njofton se tërhiqet nga oferta e tij për 

arsye objektive.) 

8 OE “L.shpk   18 874 558   Kualifikuar 

9 
BOE “A.” shpk  & 

“B.” shpk 
17 687 829   

Kualifikuar dhe shpallur fitues 
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-Nga auditimi i vlerësimit të ofertave, rezulton se KVO ka kualifikuar 3 OE dhe ka 

rekomanduar shpalljen fitues të OE “B.” me vlerë 14,619,940 lekë. Pas njoftimit, ky OE ka 

paraqitur kërkesë për tërheqje të ofertës për arsye personale. AK pas administrimit të 

tërheqjes së këtij OE, ka shpallur fitues të kësaj kontrate BOE “A.” shpk & “B.” shpk me 

ofertë në vlerën 17,687,829 lekë ose 3,067,889 lekë më shumë se sa oferta e parë. Pikërisht 

këtu AK ka gabuar duke e shpallur fitues këtë ofertë pasi diferenca ndërmjet dy ofertave është 

disa herë me e lartë se sa 2% e fondit limit dhe sipas nenit 58 pika 5 të ligjit nr. 9643 “Për 

Prokurimin Publik”, i ndryshuar, AK duhet të refuzojë të gjitha ofertat e mbetura dhe të 

anulojë procedurën e prokurimit.  

-Nga auditimi i kërkesave për stafin teknik të kërkuar në DST, rezulton se OE “B.” e ka të 

deklaruar drejtuesen e punimeve dhe pjesën tjetër të stafit inxhinierik, në të njëjtën kohë në 

zbatimin e kontratës për “Rehabilitimin e rrugës nga fshati Shemrizë deri tek Ura 

Skenderbegas”.  

-Gjithashtu, nga shqyrtimi i dokumentacionit për disponimin e makinerive për zbatimin e 

kësaj kontrate, rezulton se një numër i madh mjetesh të deklaruara për këtë tender nga ky 

BOE, rezultojnë njëkohësisht të deklaruara edhe në tenderin e shpallur fitues për 

“Rehabilitimin e rrugës nga fshati Shemrizë deri tek Ura Skenderbegas”.  

 

Sa më sipër, ky BOE nuk e plotëson kriteret e vendosura në DST dhe në këto kushte 

Autoriteti Kontraktor nuk duhet të kishte shpallur fitues bashkimin e operatorëve ekonomikë 

“A.” shpk dhe “B.” shpk. AK duhet të kishte anuluar tenderin dhe moskryerja e këtij veprimi 

është në kundërshtim me kërkesat e ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i 

ndryshuar, sipas  neneve të mëposhtëm: 

- neni 24 “Anulimi i një procedure prokurimi”, pika nr.1, gërma (ç), ku thuhet : 

“Autoriteti kontraktor anulon procedurën e prokurimit vetëm (ç) nëse asnjë nga ofertat e 

paraqitura nuk përputhet me kriteret e përcaktuara në dokumentet e tenderit” 

- neni 46 “Kualifikimi i ofertuesve”, pika 1, ku thuhet:  

Operatorët ekonomikë, për të marrë pjesë në procedurat e prokurimit, duhet të kualifikohen, 

pasi të kenë përmbushur të gjitha kriteret …, që autoriteti kontraktor i vlerëson të nevojshme, 

për sa kohë që ato janë në përpjesëtim me natyrën dhe përmasat e kontratës që do të 

prokurohet dhe jodiskriminuese. 

- nenin 53 “Shqyrtimi i ofertave”, pika 3: 

“3.Autoriteti kontraktor, në zbatim të pikës 4 të këtij neni, vlerëson një ofertë të vlefshme, 

vetëm nëse ajo është në përputhje me të gjitha kërkesat dhe specifikimet e përcaktuara në 

njoftimin e kontratës dhe në dokumentet e tenderit, pa rënë ndesh me përcaktimet e nenit 54 

të këtij ligji. 

-nenin 58 “Njoftimi i fituesit dhe nënshkrimi i kontratës”, pika 5 ku thuhet: 

“5. Kur ofertuesi fitues nuk bën sigurimin e  kontratës ose nuk arrin të nënshkruajë kontratën, 

autoriteti kontraktor bën konfiskimin e sigurimit të ofertës, nëse është kërkuar. Në rastin kur 

është përdorur si kriter i përcaktimit të ofertës fituese çmimi mëi ulët” dhe kur ofertuesi fitues 

nuk bën sigurimin e kontratës ose nuk arrin të nënshkruajë kontratën, autoriteti kontraktor 

përzgjedh ofertuesin e renditur i dyti në listën e ofertave të përzgjedhura që kanë mbetur,vetëm 

nëse diferenca ndërmjet ofertës së kualifikuar në vendin e parë dhe të dytë do të jetë jo më e 

madhe se 2 përqind e fondit limit. Kjo nuk cenon të drejtën e autoritetit kontraktor, sipas nenit 

24 të këtij ligji, për të refuzuar të gjitha ofertat e mbetura dhe për të anuluar procedurën e 

prokurimit. Njoftimi, sipas pikës 1 të këtij neni, i dërgohet ofertuesit, oferta e të cilit është 
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përzgjedhur sipas kësaj pike”. 

 
Komente dhe sqarime të subjektit: paraqitur me shkresën nr.4143, datë 27.06.2019 për Projekt Raportin e Auditimit nga 
anëtarët KVO A. Sh., Q. P. dhe A. Ç. përsa i përket procedurës së prokurimit me objekt ‘‘Rehabilitimi i kanalit vaditës të 

Otomisë, Njësia Administrative Poroçan ‘’, sqarojmë: 
Lidhur me vlerësimin e ofertave të kësaj procedure prokurimi: 

Kundërshtojmë konkluzionet tuaja për ngarkimin me përgjegjësi të KVO-së për arsyet: 
1.Nga auditimi juaj ngarkoni me përgjegjësi Komisionin e Vlerësimit të Ofertave, pasi në procedurën e shpalljes së fituesit të 
tenderit komisioni ka vepruar në kundërshtim me nenin 58 pika 5”Njoftimi i fituesit dhe nënshkrimi i kontratës ,të ligjit Ligjit 
nr.9643 dt.20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”,i ndryshuar. 
Sqarojmë se veprimtaria e KVO-së për këtë procedurë prokurimi ka filluar më datë 17.02.2017, datë në të cilën janë hapur 
ofertat e operatorëve ekonomikë pjesëmarrës dhe ka përfunduar më datën 01.03.2017 pasi ka përfunduar vlerësimi dhe janë 
njoftuar elektronikisht për klasifikimin përfundimtar pjesëmarësit në prokurim.Nga ,renditja përfundimtare  rezulton i 

renditur në vendin e parë OE ” B” shpk .Pas kësaj date KVO nuk ka kryer më asnjë veprim as në Sistemin e Prokurimit 
Elektronik dhe as shkresor ,edhe nga verifikimi në SPE nuk ka rivlerësim të procedurës të kryer nga KVO. KVO bën vetëm 
vlerësimin dhe klasifikimin përfundimtar dhe i propozon Titullarit të Autoritetit Kontraktor shpalljen e fituesit të OE renditur 
në vendin e parë.Dhe në tenderin objekt i auditimit tuaj “Rehabilitimi i kanalit vaditës të Otomisë, Njësia Administrative 
Porocan” në Raportin nr.1607 datë 09.03.2017 i ka propozuar titullarit të AK shpalljen fitues të OE ” B”shpk dhe në këtë 
moment kanë përfunduar detyrat e ngarkuara sipas legjislacionit për prokurimin publik për KVO-në. Veprimet pas kësaj 
date nuk ngarkojnë me përgjegjësi KVO-në pasi veprimet pas përfundimit të vlerësimit nga KVO si: njoftimit i fituesit,lidhjes 
së kontratës,arkivimi i dosjes kryhen nga Njësia e Prokurimit siç parashikohet në legjislacionin e prokurimit publik dhe 

udhëzimet e APP-së.Nuk ekziston në dosjen e tenderit apo në SPE asnje dokument që KVO ti ketë propozuar titullarit të AK-
së të shpallë fitues një tjetër operator ekonomik. 
Nga audituesit argumentohet në Projekt Raport se ” ....pas përfundimit të vlerësimit të dokumentave për këtë tender ka 
kualifikuar këtë BOE i cili pas vlerësimit të ofertës është renditur i dyti .OE i klasifikuar i pari në renditje ” B” shpk ,është 
shpallur fitues me vendimin nr.43 datë 09.03.2017.Në të njëjtën datë ,KVO ka paraqitur raportin duke i rekomanduar 
titullarit të AK-së shpalljen fitues të BOE ”M. & B.”shpk  në tenderin me objekt ”Rikonstruksion i rrugës automobilistike 
nga fshati Shëmrizë deri tek ura Skënderbegas”.Pas dorëheqjes  së paraqitur nga OE fitues që mban datën 14.03.2017 ,e 
protokolluar në bashkinë Gramsh  më datë 16.03.2017 ,KVO i ka rekomanduar titullarit të AK-së,pikërisht më datë 

16.03.2017 shpalljen fitues të BOE BOE “ A.  & B.’ shpk .Pra KVO nuk ka përfunduar detyrat më datë 09.03.2017 sic 
pretendon në observacion,por një javë më pas ,i ka rekomanduar titullarit të AK-së shpalljen fitues të BOE që përmendëm”. 
E kundërshtojmë këtë konstatim të audituesve ,pasi KVO i ka rekomanduar titullarit të Ak-së vetëm një operator ekonomik 
për tu shpallur fitues, konkretisht  shpalljen fitues të OE të renditur në vend të parë ” B” shpk, kjo nëpërmjet raportit 
përmbledhës nr.1607 datë 09.03.2017 .Vendimi i shpalljes fitues nr.43 09.03.2017 dhe më pas vendimi tjetër i shpalljes fitues 
janë kryer nga Njësia e Prokurimit dhe nuk ka ndonjë rekomadim,apo dokument zyrtar të KVO-së që pas datës 09.03.2017 ti 
ketë rekomanduar titullarit të AK-së të shpallë fitues një operator ekonomik  tjetër, në rastin në fjalë KVO nuk ka hartuar 
asnjë dokument si dhe nuk ka kryër asnjë lloj veprimi shkresor apo në SPE për  ti rekomanduar titullarit të AK-së shpalljen 

fitues të BOE ”M. & B.”shpk  . 
Rrjedhimisht sa më sipër, lidhur me makineritë e pajisjet ,si dhe stafin inxhinerik të cilat audituesit i kanë konstatuar se janë 
shpallur fiues edhe në një tjetër proceuurë prokurimi konkretisht procedurën ”Rikonstruksion i rrugës automobilistike nga 
fshati Shëmrizë deri tek ura Skënderbegas” të zhvilluar të dyja në të njëjtën kohë ,nuk qëndrojnë pasi KVO i ka rekomanduar 
titullarit të AK-së  të shpallë fitues të ndryshëm në këto dy procedura,dhe mjetet dhe stafi i tyre sipas KVO-së do të ishin të 
angazhuara vetëm në procedurën ku ishin renditur në vendin e parë nga KVO.Konkretisht BOE ”M. & B.”shpk  në tenderin 
me objekt ”Rikonstruksion i rrugës automobilistike nga fshati Shëmrizë deri tek ura Skënderbegas ” dhe ”B.” shpk për 
tenderin  me objekt ”Rehabilitimi i kanalit vaditës të Otomisë. 

Sa më sipër, kërkojmë nga ana Juaj,të rishikoni edhe njëherë konstatimet tuaja duke përjashtuar  KVO-në nga cdo lloj 

përgjegjësie lidhur me tenderin me objekt “Rehabilitimi i kanalit vaditës të Otomisë, Njësia Administrative Porocan” ,pasi 

ka kryer detyrat e ngarkuara  konform legjislacionit në fuqi për prokurimin publik 

 
Qëndrimi i audituesit shtetëror të KLSH-së - në lidhje me observacionin tuaj në këtë praktikë dhe pas ballafaqimit të bërë në 
KLSH me datë 15.07.2019, është marrë parasysh observaconi juaj në lidhje me përgjegjësitë e KVO-së për shkeljet e 
konstatuara, ku rezulton se Autoriteti Kontraktor ka lidhur kontratë me BOE “A.” shpk dhe “B.” shpk në shkelje të nenit 58, 
pika 5 të ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”, i ndryshuar.    

 

3.Mbizbatimin e procedurave ligjore në tenderin me objekt “Ndërtimi i urës tip BAILEY, 

përroi Gurrës, fshati Porocan”. 

Situata: Nga auditimi i zbatimit të procedurave të prokurimit publik u konstatua 

vendosja e kritereve kualifikuese jo plotësisht në përputhje me natyrën e 

investimit, dhe në vlerësimin e ofertës fituese u konstatua se OE i shpallur 
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fitues nuk i përmbush plotësisht ato, dhe pavarësisht mangësive është 

vlerësuar dhe shpallur fitues.  

-1.NJP ka hartuar kërkesat për kualifikim pa i argumentuar ato. NJP duhet 

të dokumentonte nëpërmjet një procesverbali kriteret teknike dhe ligjore  

nga personat e ngarkuar për përgatitjen e tyre. 

-1.KVO ka kualifikuar BOE “P.” dhe “B.” shpk duke mos përmbushur të 

gjitha kriteret përcaktuara në DST. Ky bashkim operatorësh nuk ka 

përmbushur pikën 4 të kritereve teknike pasi nuk ka paraqitur librezën e 

punës për mjekun e shoqërisë z. A.K sipas pikës 4/d; nuk ka paraqitur 

librezat e punës për 2 montatorë, 2 elektricistë sipas pikës 4/d; nuk ka 

paraqitur DIPLOMËN, librezën e punës dhe CV-në për inxhinierin e 

ndërtimit me IQT z. B.U sipas pikës a, c, d të DST 

 2.Ka deklaruar 2 kamionë të marrë me kontratë qiraje me mangësi në 

dokumentacion pasi u mungon Certifikata e Transportit për të Tretë dhe me 

Qira; 

3.Në lidhje me kërkesën për Certifikatat ISO, rezulton se OE “P.” shpk nuk 

ka paraqitur asnjë nga Certifikatat e kërkuara në DST. 

Kriteri: Legjislacioni në fuqi për PP dhe urdhrat e Titullarit të AK për ngritjen e 

NJP, KVO etj. 

Ligji nr. 9643, datë 20.11.2007 “Për prokurimin publik” i ndryshuar, nenet 

1, 2, 20, 23, 24, 46, 53, 55.  

VKM nr. 914, datë 29.12.2014 “Për Miratimin e Rregullave të Prokurimit 

Publik”, i ndryshuar, nenet 9, 61, 74. 

Ligji 8308 datë 18.03.1998 “Për transportet rrugore” i ndryshuar, neni 41. 

Udhëzimi nr. 15 datë 24.07.2007 i Ministrisë së Transporteve dhe 

Infrastrukturës “Për kriteret dhe procedurat e lëshimit të licencave , 

autorizimeve dhe certifikatave për ushtrimin e veprimtarisë më transportin 

rrugore”, neni 29. 

Ndikimi/Efekti: Ndikim në koston financiare të investimeve (në vlera maksimale) pa 

garantuar cilësinë e tyre 

Shkaku: Mos njohja dhe mos zbatimi i kuadrit rregullator. 

Rëndësia: I Lartë. 

 
Urdhër prokurimi nr.20, regj, 

datë 07.02.2017 

NJHDT 

E. K. (jurist) 

E. I. (ing.ndertimi) 

A. Rr. (ing.ndertimi) 

KVO me urdhërin nr.21, regj., datë 

07.02.2017. 

A. Sh. – kryetar  

A. Ç. – anëtar  

Q. P. - anëtar  

Fondi limit 7 500 000lekë,pa 

tvsh 

Procedura e prokurimit – 

Kerkese per propozim 

Burimi i Financimit: Buxheti i 

bashkisë  

Fitues BOE “P.”shpk  & “B.” Vlera fituese 7 367 774.21lekë pa tvsh, 

Datë e hapjes së tenderit 

20.02.2017. ora 11:00 

Diferenca nga fondi limit 132 

226 lekë,pa tvsh. 

Kontrata nr. 2097 regj., datë 

30.03.2017. 

Marrin pjesë 2(dy) OE 

S`kualifikuar 1 (nje)OE 

Miratimi i procedurës me 

shkresën nr.1585, prot., datë 

07.03.2017 

Vlera e kontratës  7 367 774.21 lekë pa 

tvsh dhe 8 841 329 lekë me tvsh.  

Ankimime  në AK -  Jo 

Ankimime në APP -  Jo 

Afati kontratës  45 dite   nga 

data e lidhjes kontratës  

Titullar i AK – L. D. 
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Me urdhër të Kryetarit të Bashkisë Gramsh është përcaktuar Njësia e Prokurimit (NJP), e 

përbërë nga Z. E. K. (jurist), E. I.j (Ing. Ndërtimi), A. Rr. (Ing. Ndërtimi).  

Nuk ka urdhër për ngritjen e Komisionit të Vlerësimit të Fondit Limit dhe Specifikimeve 

Teknike në kundërshtim me VKM-në nr.914, datë 29.12.2014 “Për Miratimin e Rregullave të 

Prokurimit Publik”, i ndryshuar, Kreu II neni 9/1, Ligji 10296, datë 08.07.2010 “Për 

Menaxhimin Financiar dhe Kontrollin, nenet 15 dhe 22. 

Nga NJP nuk është bërë argumentimi dhe dokumentimi me procesverbal i hartimit të 

kritereve për kualifikim dhe specifikimet teknike sipas nenit 61, pika 2 të VKM 914, datë 

29.12.2014 “Për Miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, i ndryshuar. 

 

 

 

Vlerësimi i ofertave nga KVO. 

 

Nr. 
Operatori ekonomik 

pjesmarrës 

Oferta 

ekonomike (pa 

tvsh) 

Vlerësimi i KVO-së 

1 
BOE- –“M.”shpk & 

B.N”shpk 
6,741,246 

S’kualifikuar 

2 
BOE “–“P. ” shpk & 

B. ”shpk 
7,367,774 

Kualifikuar dhe shpallur fitues 

 

Nga auditimi i vlerësimit të kësaj oferte, rezulton se KVO ka kualifikuar dhe shpallur fitues 

BOE “–“P.” shpk & B. ”shpk me ofertë në vlerën 7,367,774 lekë e cila është dhe ofertë me e 

lartë. KVO rezulton se e ka kualifikuar këtë BOE duke mos plotësuar të gjitha kërkesat e 

vendosura nga NJP në DST dhe konkretisht nuk ka përmbushur pikën 4 të kritereve teknike 

pasi nuk ka paraqitur librezën e punës për mjekun e shoqërisë z. A.K sipas pikës 4/d; nuk ka 

paraqitur librezat e punës për 2 montatorë, 2 elektricistë sipas pikës 4/d; nuk ka paraqitur 

DIPLOMËN, librezën e punës dhe CV-në për inxhinierin e ndërtimit me IQT z. B.U sipas 

pikës a, c, d të DST 

 2.Ka deklaruar 2 kamionë të marrë me kontratë qiraje me mangësi në dokumentacion pasi u 

mungon Certifikata e Transportit për të Tretë dhe me Qira; 

3.Në lidhje me kërkesën për Certifikatat ISO, rezulton se OE “P.” shpk nuk ka paraqitur asnjë 

nga Certifikatat e kërkuara në DST, në kundërshtim me nenin 74 pika 3 të VKM-se nr. 914 

“Për Miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik. 

 

Sa më sipër, rezulton se ky BOE nuk e plotëson të gjitha kriteret e vendosur në DST dhe në 

këto kushte KVO nuk duhet të kishte kualifikuar bashkimin e operatorëve ekonomikë “P.” 

shpk dhe “B.” shpk dhe nuk duhet t’i kishte propozuar titullarit shpalljen fitues të tij. KVO 

duhet të kishte anuluar tenderin dhe moskryerja e këtij veprimi është në kundërshtim me 

kërkesat e ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar, sipas  neneve 

të mëposhtëm: 

- neni 24 “Anulimi i një procedure prokurimi”, pika nr.1, gërma (ç), ku thuhet : 

“Autoriteti kontraktor anulon procedurën e prokurimit vetëm (ç) nëse asnjë nga ofertat e 

paraqitura nuk përputhet me kriteret e përcaktuara në dokumentet e tenderit” 

- neni 46 “Kualifikimi i ofertuesve”, pika 1, ku thuhet:  
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Operatorët ekonomikë, për të marrë pjesë në procedurat e prokurimit, duhet të kualifikohen, 

pasi të kenë përmbushur të gjitha kriteret …, që autoriteti kontraktor i vlerëson të nevojshme, 

për sa kohë që ato janë në përpjesëtim me natyrën dhe përmasat e kontratës që do të 

prokurohet dhe jodiskriminuese. 

- nenin 53 “Shqyrtimi i ofertave”, pika 3: 

“3.Autoriteti kontraktor, në zbatim të pikës 4 të këtij neni, vlerëson një ofertë të vlefshme, 

vetëm nëse ajo është në përputhje me të gjitha kërkesat dhe specifikimet e përcaktuara në 

njoftimin e kontratës dhe në dokumentet e tenderit, pa rënë ndesh me përcaktimet e nenit 54 

të këtij ligji. 

 

Mos anulimi i procedurës dhe shpallja fitues e BOE “P.” shpk dhe “B.” shpk, i cili nuk i 

plotëson kriteret e DST ngarkon me përgjegjësi KVO: z. A. Sh., z. Q. P. dhe z. A. Ç. 

 

4.Mbizbatimin e procedurave ligjore në tenderin me objekt “Rehabilitimi  i rrugës Kodër 

Zgjupe-Sult, Njësia Administrative Sult” 

Situata: Nga auditimi i zbatimit të procedurave të prokurimit publik u konstatua 

vendosja e kritereve kualifikuese jo plotësisht në përputhje me natyrën e 

investimit, dhe në vlerësimin e ofertës fituese u konstatua se OE i shpallur 

fitues nuk i përmbush plotësisht ato, dhe pavarësisht mangësive është 

vlerësuar dhe shpallur fitues.  

-1.NJP ka hartuar kërkesat për kualifikim pa i argumentuar ato. NJP duhet 

të dokumentonte nëpërmjet një procesverbali kriteret teknike dhe ligjore  

nga personat e ngarkuar për përgatitjen e tyre. 

2.NJP ka kërkuar në mënyrë të paargumentuar nga OE që të disponojnë 

Autorizim të vlefshëm për përdorimin e lëndëve plasëse. Nuk ka asnjë zë në 

punime që të kërkojë disponimin e një autorizimi të tillë. 

-1.KVO ka kualifikuar OE “R. G-K” shpk i cili nuk plotëson të gjitha 

kriteret e përcaktuara në DST. Ky OE nuk plotëson pikën 5 të Kritereve të 

Veçanta të Kualifikimit pasi nuk ka paraqitur Aktin e pronësisë së mjeteve, 

konkretisht 1 Fadromë, 2 kamionë dhe 2 kamionçina. 

2.Ky OE ka paraqitur njërin nga kamionët poshtë kapacitetit të kërkuar. Në 

DST kërkohet 10 Ton, OE e ka paraqitur me kapacitet mbajtës 6.52 ton ose 

3.48 Ton poshtë kapacitetit të kërkuar në DST. 

Kriteri: Legjislacioni në fuqi për PP dhe urdhrat e Titullarit të AK për ngritjen e 

NJP, KVO etj. 

Ligji nr. 9643, datë 20.11.2007 “Për prokurimin publik” i ndryshuar, nenet 

1, 2, 20, 23, 24, 46, 53, 55.  

VKM nr. 914, datë 29.12.2014 “Për Miratimin e Rregullave të Prokurimit 

Publik”, i ndryshuar, nenet 9, 61, 74. 

Ligji 8308 datë 18.03.1998 “Për transportet rrugore” i ndryshuar, neni 41. 

Udhëzimi nr. 15 datë 24.07.2007 i Ministrisë së Transporteve dhe 

Infrastrukturës “Për kriteret dhe procedurat e lëshimit të licencave , 

autorizimeve dhe certifikatave për ushtrimin e veprimtarisë më transportin 

rrugore”, neni 29. 

Ndikimi/Efekti: Ndikim në koston financiare të investimeve (në vlera maksimale) pa 

garantuar cilësinë e tyre 
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Shkaku: Mos njohja dhe mos zbatimi i kuadrit rregullator. 

Rëndësia: I Lartë. 

 

 

 

 

 

 

 
Urdhër prokurimi nr.48, regj, 

datë 07.04.2017 

NJHDT 

E. K. (jurist) 

E. I. (ing.ndertimi) 

A. Rr. (ing.ndertimi) 

KVO me urdhërin nr.49, regj., datë 

07.04.2017. 

A. Sh. – kryetar  

A. Ç. – anëtar  

Q. P. - anëtar  

Fondi limit :8 332 403lekë,pa 

tvsh 

Procedura e prokurimit – 

Kerkese per propozim-

Rehabilitimi  i rruges Koder 

Zgjupe-Sult,Njesia 

Administrative Sult 

Burimi i Financimit: Buxheti i 

bashkisë 

Fitues OE “R. G-K”shpk Vlera fituese 7 897 700lekë pa tvsh, 

Datë e hapjes së tenderit 

21.04.2017. ora 11:00 

Diferenca nga fondi limit 434 

703  lekë,pa tvsh. 

Kontrata nr. 3695 regj., datë 

29.05.2017. 

Marrin pjesë 10(dhjetë) OE 

S`kualifikuar 8(tetë)OE 

Miratimi i procedurës me 

shkresën nr.3368, prot., datë 

16.05.2017 

Vlera e kontratës  7 897 700  lekë pa 

tvsh dhe 9 477 240 lekë me tvsh.  

Ankimime  në AK -  Jo 

Ankimime në APP -  Jo 

Afati kontratës  60 dite nga 

data e lidhjes kontratës  

Titullar i AK – L. D. 

 

Me urdhër nr. 48, datë 07.04.2017 të Kryetarit të Bashkisë Gramsh është përcaktuar Njësia e 

Prokurimit (NJP), e përbërë nga Z. E. K. (jurist), E. I. (Ing. Ndërtimi), A. Rr. (Ing. Ndërtimi).  

Nuk ka urdhër për ngritjen e Komisionit të Vlerësimit të Fondit Limit dhe Specifikimeve 

Teknike në kundërshtim me VKM-në nr.914, datë 29.12.2014 “Për Miratimin e Rregullave të 

Prokurimit Publik”, i ndryshuar, Kreu II neni 9/1, Ligji 10296, datë 08.07.2010 “Për 

Menaxhimin Financiar dhe Kontrollin, nenet 15 dhe 22. 

Nga auditimi i kritereve të veçanta të kualifikimit u konstatuan kritere që nuk janë në 

përputhje me nivelin e punimeve të kërkuara sipas fondit limit. Nga NJP nuk është bërë 

argumentimi dhe dokumentimi me procesverbal i hartimit të kritereve për kualifikim dhe 

specifikimet teknike sipas nenit 61, pika 2 të VKM 914, datë 29.12.2014 “Për Miratimin e 

Rregullave të Prokurimit Publik”, i ndryshuar. 

Në paragrafin e fundit të pikës 4, kërkohet që operatori ekonomik duhet të disponojë 

autorizim të vlefshëm për përdorimin e lëndëve plasëse.  

-Nga auditimi, rezulton se në asnjë prej zërave të punimeve dhe relacionit të paraqitur nga 

studio projektuese, nuk parashikohen punime për të cilat është e nevojshme autorizimi dhe 

përdorimi i lëndëve plasëse. Si rezultat i këtij kriteri, KVO ka s’kualifikuar 7 operatorë tjerë 

ekonomik. 

 

Ky kriter, përveçse nuk është i argumentuar, është edhe në kundërshtim me nenin 23 

“Specifikimet teknike”, pika 2, të ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik” i 

ndryshuar, ku thuhet se: “Specifikimet teknike duhet të mundësojnë trajtim të njëjtë për të 
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gjithë kandidatët dhe ofertuesit dhe të mos shërbejnë si pengesa për konkurrencën e hapur në 

prokurimin publik”. Përsa më sipër, mban përgjegjësi Njësia e Prokurimit e përbërë nga z. E. 

K., znj. E. I. dhe z. A.Rr. 

 

 

 

 

 

Vlerësimi i ofertave nga KVO. 

 

Nr. 
Operatori ekonomik 

pjesmarrës 

Oferta 

ekonomike (pa 

tvsh) 

Vlerësimi i KVO-së 

1 OE–“A.”shpk 5 415 852 S’kualifikuar 

2 OE”B.”shpk   6 584 100 S’kualifikuar 

3 OE–“EliE.ra”shpk   5 603 528 S’kualifikuar 

4 OE–“F.”shpk   377 100 S’kualifikuar 

5 OE–“N.”shpk   5 424 300 S’kualifikuar 

6 OE”Rr. G.”shpk   5 329 500 S’kualifikuar 

7 OE–“Sh”shpk   6 334 000 S’kualifikuar 

8 OE-“V.”shpk   5 348 000 
S’kualifikuar 

 

9 OE-“V.K”shpk 7 422 400 S’kualifikuar 

10 OE–“ R. G-K” shpk 7 897 700 Kualifikuar dhe shpallur fitues 

 

1.Nga auditimi rezulton se KVO ka kualifikuar 2 OE, konkretisht OE “V” shpk me ofertë 

5,348,000 lekë pa tvsh dhe OE “R G-K” shpk me vlerë 7,897,700 lekë pa tvsh. Ofertën e OE 

“V.”, KVO e ka konsideruar si anomalisht të ulët pasi rezulton se oferta e bërë nga ky OE 

është sa 64,18% e fondit limit, nga 75% që është kufiri i lejuar. Me shkresën nr. 2983 prot, 

datë 27.04.2017, Kryetari i KVO i është drejtuar OE “V” shpk për të dhënë shpjegime në 

lidhje me ofertën anomalisht të ulët. Në procesverbalin e datës 08.05.2017, KVO ka 

konkluduar se ky OE, edhe pas marrjes dijeni për shkresën e dërguar, nuk ka dhënë shpjegime 

në lidhje me shkresën e dërguar. Në këto kushte, KVO në zbatim të nenit 56 të ligjit nr. 9643 

“Për prokurimin Publik” i ndryshuar, si dhe nenit 66/5 të VKM-së nr. 914 “Për Miratimin e 

Rregullave të Prokurimit Publik” KVO ka vendosur s’kualifikimin e ofertës së OE “Varaku 

E” shpk për mos dhënie të sqarimeve dhe shpjegimeve në lidhje me ofertën anomalisht të 

ulët, detyrim i përcaktuar nga legjislacioni për prokurimin publik. 

2.Si përfundim i vendimmarrjes së mësipërme, rezultoi se KVO e ka kualifikuar dhe shpallur 

fituese ofertën e dytë të kualifikuar që është ajo e OE “R. G.-K.” shpk me ofertë në vlerën 

7,897,700 lekë pa tvsh e cila është dhe oferta me e lartë. Nga shqyrtimi i dokumentacionit 

rezulton se ky operator nuk ka plotësuar të gjitha kërkesat e DST dhe më konkretisht: 

-Nuk ka paraqitur aktin e pronësisë së mjetit sipas pikës 5 të kërkesave të veçanta në DST 

për mjetet Fadromë me Targa LB2725A, Kamionët me Targa AA987IV dhe AA167ES, 

Kamionçinat me Targa AA800KC dhe AA793GE. 

-Gjithashtu, mjeti kamion me Targa AA987IV, rezulton nga leja e qarkullimit që të jetë me 

kapacitet mbajtës 6.52 Ton. Në DST kërkohet që kamionët të jenë ma kapacitet 10 Ton. Nga 

diferenca, rezulton se ky kamion është 3.48 Ton poshtë kapacitetit të kërkuar, çka nuk 

përmbush kërkesat e vendosura nga NJP.      
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Sa më sipër, rezulton se ky OE nuk e plotëson të gjitha kriteret e vendosur në DST dhe në 

këto kushte KVO nuk duhet të kishte kualifikuar OE “R. G.-K.” shpk dhe nuk duhet t’i kishte 

propozuar titullarit shpalljen fitues të tij. KVO duhet të kishte anuluar tenderin dhe 

moskryerja e këtij veprimi është në kundërshtim me kërkesat e ligjit nr. 9643, datë 

20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar, sipas  neneve të mëposhtëm: 

- neni 24 “Anulimi i një procedure prokurimi”, pika nr.1, gërma (ç), ku thuhet : 

“Autoriteti kontraktor anulon procedurën e prokurimit vetëm (ç) nëse asnjë nga ofertat e 

paraqitura nuk përputhet me kriteret e përcaktuara në dokumentet e tenderit” 

- neni 46 “Kualifikimi i ofertuesve”, pika 1, ku thuhet:  

Operatorët ekonomikë, për të marrë pjesë në procedurat e prokurimit, duhet të kualifikohen, 

pasi të kenë përmbushur të gjitha kriteret …, që autoriteti kontraktor i vlerëson të nevojshme, 

për sa kohë që ato janë në përpjesëtim me natyrën dhe përmasat e kontratës që do të 

prokurohet dhe jodiskriminuese. 

- nenin 53 “Shqyrtimi i ofertave”, pika 3: 

“3.Autoriteti kontraktor, në zbatim të pikës 4 të këtij neni, vlerëson një ofertë të vlefshme, 

vetëm nëse ajo është në përputhje me të gjitha kërkesat dhe specifikimet e përcaktuara në 

njoftimin e kontratës dhe në dokumentet e tenderit, pa rënë ndesh me përcaktimet e nenit 54 

të këtij ligji. 

 

Mos anulimi i procedurës dhe shpallja fitues e OE “R. G.-K.”  shpk, i cili nuk i plotëson 

kriteret e DST ngarkon me përgjegjësi KVO: z. A. Sh., z. Q. P. dhe z. A. Ç. 

 
Komente dhe sqarime të subjektit: paraqitur me shkresën nr.4143, datë 27.06.2019për Projekt Raportin e Auditimit nga 
anëtarët e KVO A. Sh., Q..P. dhe A. Ç. përsa i përket procedurës së prokurimit me objekt Mbi zbatimin e procedurave ligjore 
në tenderin me objekt “Rehabilitimi  i rrugës Kodër Zgjupë-Sult,Njësia Administrative Sult”: 

Lidhur me vlerësimin e ofertave të kësaj procedure prokurimi: 

Kundërshtojmë konkluzionet tuaja për ngarkimin me përgjegjësi të KVO-së për arsyet: 
1.Lidhur me konstatimin tuaj se mjeteve :Fadroma me Targa LB2725A,kamionët me targa AA9871V dhe 
AA167ES,kamionçinat me targa AA800KC dhe AA793GE u mungon certifikata e pronësisë dhe fotografitë e tyre, sqarojmë 
se: 
Pronësia e mjeteve të mësipërme është pasqyruar në Lejën e Qarkullimit dhe në gjithë dokumentacionin shoqërues ,në 
pronësi të subjektit të shpallur fitues “R. G-K”shpk. 
Sa i përket fotove të mjeteve ,ky kriter nuk është kërkuar në kriteret e kualifikimit të vendosur nga NJP, (bashkëngjitur pjesë 

nga DST –Kriteret e përgjithshme dhe të veçanta të kualifikimit)  
Sa I përket konstatimit tuaj se kamioni me targa AA987IV nuk përmbush kriterin e kapacitetit  sqarojmë se në Kriteret e 
Veçanta të Kualifikimit pika 2.2/5 është kërkuar “Kamion vetëshkarkues 10 ton-2 copë).Pra është kërkuar që pesha e mjetit 
të jetë jo më pak se 10 ton dhe nuk është kërkuar kapaciteti mbajtës 10 ton, nuk është specifikuar nga NJP se cfarë nënkupton 
me kamion 10 ton. Referuar lejes së qarkullimit dhe siguracionit të dorëzuar për këtë mjet rezulton se pesha e mjetit është 16 
000 kg(16 ton),duke përmbushur kështu kriterin e vendosur(bashkëngjitur leja qarkullimit +siguracioni).  

Sa më sipër, kërkojmë nga ana Juaj, të rishikoni edhe njëherë konstatimet tuaja duke përjashtuar  KVO-në nga 

përgjegjësia lidhur me tenderin me objekt “Rehabilitimi  i rrugës Kodër Zgjupë-Sult,Njësia Administrative Sult” ,pasi ka 

kryer detyrat e ngarkuara  konform legjislacionit në fuqi për prokurimin publik. 

 
Qëndrimi i audituesit shtetëror të KLSH-së - ju bëjmë me dije se në dokumentet e tenderit, krahas lejes së qarkullimit, është 
kërkuar ekzaktësisht si zë me vete edhe paraqitja e Aktit të Pronësisë së Mjetit, kërkesë e cila rezulton të jetë bërë në të gjitha 
praktikat tjera të prokurimit pranë këtij AK-je ku janë kërkuar makineri për zbatimin e tyre. Në rastin konkret, kësaj kërkese, 
OE nuk e ka paraqitur në dokumentacion dhe në këtë rast është përgjegjësi e KVO-së mos zbatimi i kërkesave të DST për 
Kriteret e Veçanta të Kualifikimit.  
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-Në lidhje me pikën 2, ju bëjmë me dije se qëllimi i kapacitetit për kamionët nuk është pesha e tij, por kapaciteti mbajtës, pasi 
mbi bazën e kapacitetit llogaritet edhe volumi i punëve që duhet të kryejë. Në të gjitha rastet pranë këtij AK, llogaritja edhe 
nga ana juaj për kapacitetin e kamionëve është bërë mbi kapacitetin mbajtës dhe jo peshën totale. 
-Në përfundim, për shkaqet e mësipërme, observacioni juaj nuk merret parasysh pasi nuk keni paraqitur fakte dhe dokumente 
për të provuar pretendimin tuaj. 

 

5.Mbizbatimin e procedurave ligjore në tenderin me objekt “Rehabilitimi i rrugës Devoll” 

 

Situata: Nga auditimi i zbatimit të procedurave të prokurimit publik u konstatua 

vendosja e kritereve kualifikuese jo plotësisht në përputhje me natyrën e 

investimit, dhe në vlerësimin e ofertës fituese u konstatua se OE i shpallur 

fitues nuk i përmbush plotësisht ato, dhe pavarësisht mangësive është 

vlerësuar dhe shpallur fitues.  

-1.NJP ka hartuar kërkesat për kualifikim pa i argumentuar ato. NJP duhet 

të dokumentonte nëpërmjet një procesverbali kriteret teknike dhe ligjore  

nga personat e ngarkuar për përgatitjen e tyre. 

 

-1.KVO ka kualifikuar BOE “A.” shpk dhe “E.” shpk. Këta operatorë nuk 

plotësonin të gjitha kërkesat e paraqitura në DST. Konkretisht nuk 

plotësonin pikën 4 pasi stafi i specialistëve të paraqitur nuk ka dëshminë e 

kualifikimit nga IQT sipas kërkesës së DST. 

2.Ka paraqitur vetëm 1 Autobot Uji ndërkohë në DST kërkohen 2 të tillë. 

3.Një numër i madh mjetesh të paraqitura nga ky BOE, rezultojnë të 

deklaruara në të njëjtën kohë të deklaruar në kontratën e prokurimit “Për 

rikonstruksionin e rrugës nga fshati Shemrizë deri tek Ura Skenderbegas”. 

4.Ka paraqitur 2 kamionçina me kapacitet mbajtës poshtë kapacitetit të 

kërkuar 1 – 3.5 Ton. 

5.Ka paraqitur dokumentacionin e një fadrome me probleme, pasi rezultojnë 

dokumente të një autoveture. 

6.Një numër i madh mjetesh të marra me qira ky BOE, rezulton se u 

mungon Certifikata e Transportit për të Tretë dhe me Qira. 

Kriteri: Legjislacioni në fuqi për PP dhe urdhrat e Titullarit të AK për ngritjen e 

NJP, KVO etj. 

Ligji nr. 9643, datë 20.11.2007 “Për prokurimin publik” i ndryshuar, nenet 

1, 2, 20, 23, 24, 46, 53, 55.  

VKM nr. 914, datë 29.12.2014 “Për Miratimin e Rregullave të Prokurimit 

Publik”, i ndryshuar, nenet 9, 61, 74. 

Ligji 8308 datë 18.03.1998 “Për transportet rrugore” i ndryshuar, neni 41. 

Udhëzimi nr. 15 datë 24.07.2007 i Ministrisë së Transporteve dhe 

Infrastrukturës “Për kriteret dhe procedurat e lëshimit të licencave , 

autorizimeve dhe certifikatave për ushtrimin e veprimtarisë më transportin 

rrugore”, neni 29. 

Ndikimi/Efekti: Ndikim në koston financiare të investimeve (në vlera maksimale) pa 

garantuar cilësinë e tyre 

Shkaku: Mos njohja dhe mos zbatimi i kuadrit rregullator. 

Rëndësia: I Lartë. 
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Urdhër prokurimi nr.79, regj, 

datë 24.05.2017 

NJHDT 

E. K. (jurist) 

E. I. (ing.ndertimi) 

A. Rr. (ing.ndertimi 

KVO me urdhërin nr.80, regj., datë 

25.05.2017. 

A. Sh. – kryetar  

A. Ç. – anëtar  

Q. P. - anëtar  

Fondi limit 63 562 371lekë,pa 

tvsh 

Procedura e prokurimit – E 

hapur - Rehabilitimi i rruges 

Devoll 

Burimi i Financimit: Buxheti i 

shtetit 

Fitues BOE “A.” Shpk & 

”E.”shpk  

Vlera fituese 62 925 233  lekë pa tvsh, 

Datë e hapjes së tenderit 

19.06.2017. ora 10:00 

Diferenca nga fondi limit 637 

138  lekë,pa tvsh. 

Kontrata nr. 5032 regj., datë 

18.07.2017. 

Marrin pjesë 4(kater) OE 

S`kualifikuar 3(tre)OE 

Miratimi i procedurës me 

shkresën nr.4798, prot., datë 

07.07.2017 

Vlera e kontratës  62 925 233  lekë pa 

tvsh dhe 75 510 279 lekë me tvsh.  

Ankimime  në AK -  Jo 

Ankimime në APP -  Jo 

Afati kontratës  6 muaj  nga 

data e lidhjes kontratës  

Titullar i AK – L. D. 

 

Me urdhër të Kryetarit të Bashkisë Gramsh është përcaktuar Njësia e Prokurimit (NJP), e 

përbërë nga Z. E. K. (jurist), E. I. (Ing. Ndërtimi), A. Rr. (Ing. Ndërtimi).  

Nuk ka urdhër për ngritjen e Komisionit të Vlerësimit të Fondit Limit dhe Specifikimeve 

Teknike në kundërshtim me VKM-në nr.914, datë 29.12.2014 “Për Miratimin e Rregullave të 

Prokurimit Publik”, i ndryshuar, Kreu II neni 9/1, Ligji 10296, datë 08.07.2010 “Për 

Menaxhimin Financiar dhe Kontrollin, nenet 15 dhe 22. 

Nga auditimi i kritereve të veçanta të kualifikimit u konstatuan kritere që nuk janë në 

përputhje me nivelin e punimeve të kërkuara sipas fondit limit. Nga NJP nuk është bërë 

argumentimi dhe dokumentimi me procesverbal i hartimit të kritereve për kualifikim dhe 

specifikimet teknike sipas nenit 61, pika 2 të VKM 914, datë 29.12.2014 “Për Miratimin e 

Rregullave të Prokurimit Publik”, i ndryshuar. 

 

Vlerësimi i ofertave nga KVO. 

 

Nr. 
Operatori ekonomik 

pjesmarrës 

Oferta 

ekonomike (pa 

tvsh) 

Vlerësimi i KVO-së 

1 
BOE “A. K.”shpk 

&”B.”shpk 
57 417 350 

S`kualifikuar  

 

2 
 BOE “B”shpk 

&”B.”shpk 
59 131 898 

S’kualifikuar 

 

3 OE “V. H.”shpk 55 457 153 S’kualifikuar 

4 
BOE “A.” Shpk & 
”E.”shpk 

62 925 233   
Kualifikuar dhe shpallur fitues 

 

Nga auditimi i ofertës së BOE “A.” shpk dhe “E.” shpk me vlerë 62,925,233 lekë pa tvsh 

rezultoi se KVO e ka kualifikuar dhe shpallur fituese këtë ofertë e cila rezulton të jetë dhe 

oferta me e lartës. Nga shqyrtimi i dokumentacionit rezulton se ky operator nuk ka plotësuar 

të gjitha kërkesat e DST dhe më konkretisht: 

-Nuk përmbush kërkesat e pikës 4 të Kritereve të Veçanta të Kualifikimit në lidhje me 

punonjësit e kualifikuar me IQT, pasi i gjithë stafi nuk e ka dëshminë e lëshuar nga ky 

Institucion, por e ka nga një trupe certifikuese private, ndërkohë që kërkesa në DST ka qënë e 

qartë që duhet nga IQT. 
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-Në lidhje me pikën 5 të Kritereve të Veçanta të Kualifikimit, konstatohet mangësi në lidhje 

me mjetet e nevojshme për zbatimin e kësaj kontrate. Janë kërkuar 2 bote uji, ndërkohë ky 

BOE ka paraqitur vetëm një të tillë. Një numër i madh mjetesh (6 copë) rezultojnë të 

deklaruar në të njëjtën kohë edhe në tenderin për “Rikonstruksionin e rrugës nga fshati 

Shemrizë deri tek ura Skenderbegas”. 

-Ka paraqitur mangësi për kamionçinat me kapacitet 1 – 3.5 Ton, pasi 2 prej tyre rezultojnë 

poshtë këtij kapaciteti, dhe 1 kamionçine tjetër i mungojnë fotot sipas kërkesës së DST. 

-Ka mangësi për njërën fadromë, nga dy të kërkuara, pasi fadroma e paraqitur nga OE “E.” 

shpk, e marrë me kontratë qiraje nga subjekti fizik F. B. me Targa AA270CD, ka paraqitur 

dokumentet e mjetit që i korrespondojnë një autoveture tip Peugeot me Targa AA433FG. 

-Një numër i madh mjetesh të deklaruara nga OE “A.” shpk dhe të marra me qira prej tij, 

rezultojnë se nuk kanë Certifikatën e Transportit për të Tretë dhe me Qira. 

 

Sa më sipër, rezulton se ky BOE nuk i plotëson të gjitha kriteret e vendosur në DST dhe në 

këto kushte KVO nuk duhet të kishtë kualifikuar BOE “A.” shpk dhe “E.” shpk dhe nuk 

duhet t’i kishte propozuar titullarit shpalljen fitues të tyre. KVO duhet të kishte anuluar 

tenderin dhe moskryerja e këtij veprimi është në kundërshtim me kërkesat e ligjit nr. 9643, 

datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar, sipas  neneve të mëposhtëm: 

- neni 24 “Anulimi i një procedure prokurimi”, pika nr.1, gërma (ç), ku thuhet : 

“Autoriteti kontraktor anulon procedurën e prokurimit vetëm (ç) nëse asnjë nga ofertat e 

paraqitura nuk përputhet me kriteret e përcaktuara në dokumentet e tenderit” 

- neni 46 “Kualifikimi i ofertuesve”, pika 1, ku thuhet:  

Operatorët ekonomikë, për të marrë pjesë në procedurat e prokurimit, duhet të kualifikohen, 

pasi të kenë përmbushur të gjitha kriteret …, që autoriteti kontraktor i vlerëson të nevojshme, 

për sa kohë që ato janë në përpjesëtim me natyrën dhe përmasat e kontratës që do të 

prokurohet dhe jodiskriminuese. 

- nenin 53 “Shqyrtimi i ofertave”, pika 3: 

“3.Autoriteti kontraktor, në zbatim të pikës 4 të këtij neni, vlerëson një ofertë të vlefshme, 

vetëm nëse ajo është në përputhje me të gjitha kërkesat dhe specifikimet e përcaktuara në 

njoftimin e kontratës dhe në dokumentet e tenderit, pa rënë ndesh me përcaktimet e nenit 54 

të këtij ligji. 

 

Mos anulimi i procedurës dhe shpallja fitues e BOE “A.” shpk dhe “E.” shpk, të cilët nuk i 

plotësojnë të gjitha kriteret e DST ngarkon me përgjegjësi KVO: z. A. Sh., z. Q. P. dhe z. A. 

Ç. 

 

6.Mbizbatimin e procedurave ligjore në tenderin me objekt "Rikonstruksion i objektit 

shkolle 9 – vjeçare “Këshilltaret e Galigatit”, Njësia Administrative Pishaj” 

 

Situata: Nga auditimi i zbatimit të procedurave të prokurimit publik u konstatua 

vendosja e kritereve kualifikuese jo plotësisht në përputhje me natyrën e 

investimit, dhe në vlerësimin e ofertës fituese u konstatua se OE i shpallur 

fitues nuk i përmbush plotësisht ato, dhe pavarësisht mangësive është 

vlerësuar dhe shpallur fitues.  

-1.NJP ka hartuar kërkesat për kualifikim pa i argumentuar ato. NJP duhet 

të dokumentonte nëpërmjet një procesverbali kriteret teknike dhe ligjore  
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nga personat e ngarkuar për përgatitjen e tyre. 

 

-1.KVO ka kualifikuar BOE “L. K.” shpk dhe “M.” shpk. Ky BOE nuk 

plotësonte të gjitha kushtet e kërkuara në DST. Konkretisht pikën 4 pasi OE 

“M.” shpk nuk ka paraqitur mjekun e shoqërisë. 

2. Janë paraqitur mjete të marra me kontratë qiraje të cilave u mungon 

Certifikata e Transportit për të Tretë dhe me Qira. 

3. Një numër mjetesh të paraqitura rezultojnë të deklaruara në kontrata të 

tjera zbatimi në të njëjtën kohë. 

Kriteri: Legjislacioni në fuqi për PP dhe urdhrat e Titullarit të AK për ngritjen e 

NJP, KVO etj. 

Ligji nr. 9643, datë 20.11.2007 “Për prokurimin publik” i ndryshuar, nenet 

1, 2, 20, 23, 24, 46, 53, 55.  

VKM nr. 914, datë 29.12.2014 “Për Miratimin e Rregullave të Prokurimit 

Publik”, i ndryshuar, nenet 9, 61, 74. 

Ligji 8308 datë 18.03.1998 “Për transportet rrugore” i ndryshuar, neni 41. 

Udhëzimi nr. 15 datë 24.07.2007 i Ministrisë së Transporteve dhe 

Infrastrukturës “Për kriteret dhe procedurat e lëshimit të licencave , 

autorizimeve dhe certifikatave për ushtrimin e veprimtarisë më transportin 

rrugore”, neni 29. 

Ndikimi/Efekti: Ndikim në koston financiare të investimeve (në vlera maksimale) pa 

garantuar cilësinë e tyre 

Shkaku: Mos njohja dhe mos zbatimi i kuadrit rregullator. 

Rëndësia: I Lartë. 

 
Urdhër prokurimi nr.118, regj, 

datë 17.07.2017 

NJHDT 

E. K. (jurist) 

E. I. (ing.ndertimi) 

A. Rr. (ing.ndertimi) 

KVO me urdhërin nr.117, regj., datë 

17.07.2017. 

A. Sh. – kryetar  

A. Ç. – anëtar  

Q. P. - anëtar  

Fondi limit 5 000 000lekë,pa 

tvsh 

Procedura e prokurimit – 

Kerkese per propozim,- 

"Rikonstruksion i objektit 

shkolle 9 – vjecare 

“Keshilltaret e Galigatit”, 

Njesia Administrative Pishaj”” 

Burimi i Financimit: Buxheti i 

bashkisë +Keshilli Qarkut 

Fitues BOE “L. K.“ sh.p.k & 

“M”sh.p.k 

Vlera fituese 4 849 988lekë pa tvsh, 

Datë e hapjes së tenderit 

28.07.2017. ora 11:00 

Diferenca nga fondi limit 150 

012  lekë,pa tvsh. 

Kontrata nr. 5710 regj., datë 

30.08.2017. 

Marrin pjesë 3(tre) OE 

S`kualifikuar 2 (dy)OE 

Miratimi i procedurës me 

shkresën nr.5481, prot., 

datë15.08.2017 

Vlera e kontratës  4 849 988lekë pa 

tvsh dhe 5 819 986lekë me tvsh.  

Ankimime  në AK -  Po 

Ankimime në APP -  Jo 

Afati kontratës  3 muaj  nga 

data e lidhjes kontratës  

Titullar i AK – L. D. 

 

Me urdhër të Kryetarit të Bashkisë Gramsh është përcaktuar Njësia e Prokurimit (NJP), e 

përbërë nga Z. E. K. (jurist), E. I.(Ing. Ndërtimi), A. Rr. (Ing. Ndërtimi).  

Nuk ka urdhër për ngritjen e Komisionit të Vlerësimit të Fondit Limit dhe Specifikimeve 

Teknike në kundërshtim me VKM-në nr.914, datë 29.12.2014 “Për Miratimin e Rregullave të 
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Prokurimit Publik”, i ndryshuar, Kreu II neni 9/1, Ligji 10296, datë 08.07.2010 “Për 

Menaxhimin Financiar dhe Kontrollin, nenet 15 dhe 22. 

Nga auditimi i kritereve të veçanta të kualifikimit u konstatuan kritere që nuk janë në 

përputhje me nivelin e punimeve të kërkuara sipas fondit limit. Nga NJP nuk është bërë 

argumentimi dhe dokumentimi me procesverbal i hartimit të kritereve për kualifikim dhe 

specifikimet teknike sipas nenit 61, pika 2 të VKM 914, datë 29.12.2014 “Për Miratimin e 

Rregullave të Prokurimit Publik”, i ndryshuar. 

 

 

Vlerësimi i ofertave nga KVO. 

 

Nr. 
Operatori ekonomik 

pjesmarrës 

Oferta 

ekonomike (pa 

tvsh) 

Vlerësimi i KVO-së 

1 
BOE- “E.”shpk & 

“A.”shpk 
3 974 555   

S’kualifikuar 

2 OE “I.”shpk shpk 5 214 040 S’kualifikuar 

 
BOE –“L. K.”shpk 

&”M.”shpk 
4 849 988   

 

Kualifikuar dhe shpallur fitues 

 

Nga auditimi i ofertave për tenderin me objekt "Rikonstruksion i objektit shkolle 9 – vjeçare 

“Këshilltaret e Galigatit”, Njësia Administrative Pishaj”, kanë paraqitur oferta 3 operatorë 

ekonomikë dhe në përfundim KVO ka kualifikuar dhe shpallur fitues ofertën e BOE “L. K.” 

shpk dhe “M.” shpk me vlerë 4,849,988 lekë pa tvsh. 

Në lidhje me vlerësimin e ofertës fituese, asaj të BOE “L. K.” shpk dhe “M.” shpk, grupi i 

auditimit vlerëson se ajo është kualifikuar duke mos plotësuar të gjitha kërkesat e vendosura 

në DST, dhe më konkretisht: 

-OE “Meteo” shpk nuk ka paraqitur dokumentacion për mjekun e shoqërisë sipas pikës 4 të 

kërkesave në DST. 

-Nuk ka përmbushur pikën 5 të DST pasi mjeti me Targa AA216MD i marrë me kontratë 

qiraje ndërmjet OE “L. K.” dhe subjektit fizik H. H. nuk ka Certifikatën e Transportit për të 

Tretë dhe me Qira; Kamioni me Targa AA486PV në pronësi të OE “M.” shpk, rezulton i 

deklaruar në të njëjtën kohë edhe në tenderin me objekt “Rikonstruksion i segmenteve rrugore 

Kukur-Rashtan- dhe Gribe-Rmath, NJA Kukur”, i fituar nga ky OE; në DST kërkohen 3 

kamionçina, ndërkohë mjeti i paraqitur nga OE “M.” shpk rezulton e dhënë me kontratë qiraje 

OE “A.” shpk për tenderin me objekt “Rehabilitimi i rrugës Devoll”, e prokuruar pranë këtij 

AK në të njëjtën kohë. 

 

Sa më sipër, rezulton se ky BOE nuk i plotëson të gjitha kriteret e vendosur në DST dhe në 

këto kushte KVO nuk duhet të kishte kualifikuar BOE “Leon Konstruksion” shpk dhe 

“Meteo” shpk dhe nuk duhet t’i kishte propozuar titullarit shpalljen fitues të tyre. KVO duhet 

të kishte anuluar tenderin dhe moskryerja e këtij veprimi është në kundërshtim me kërkesat e 

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

mëposhtëm: 

- neni 24 “Anulimi i një procedure prokurimi”, pika nr.1, gërma (ç), ku thuhet : 

“Autoriteti kontraktor anulon procedurën e prokurimit vetëm (ç) nëse asnjë nga ofertat e 

paraqitura nuk përputhet me kriteret e përcaktuara në dokumentet e tenderit” 

- neni 46 “Kualifikimi i ofertuesve”, pika 1, ku thuhet:  
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Operatorët ekonomikë, për të marrë pjesë në procedurat e prokurimit, duhet të kualifikohen, 

pasi të kenë përmbushur të gjitha kriteret …, që autoriteti kontraktor i vlerëson të nevojshme, 

për sa kohë që ato janë në përpjesëtim me natyrën dhe përmasat e kontratës që do të 

prokurohet dhe jodiskriminuese. 

- nenin 53 “Shqyrtimi i ofertave”, pika 3: 

“3.Autoriteti kontraktor, në zbatim të pikës 4 të këtij neni, vlerëson një ofertë të vlefshme, 

vetëm nëse ajo është në përputhje me të gjitha kërkesat dhe specifikimet e përcaktuara në 

njoftimin e kontratës dhe në dokumentet e tenderit, pa rënë ndesh me përcaktimet e nenit 54 

të këtij ligji. 

 

Mos anulimi i procedurës dhe shpallja fitues e BOE “L. K.” shpk dhe “M.” shpk, të cilët nuk i 

plotësojnë të gjitha kriteret e DST ngarkon me përgjegjësi KVO: z. A. Sh., z. Q. P. dhe z. A. 

Ç. 

 

7.Mbizbatimin e procedurave ligjore në tenderin me objekt “Rikonstruksion i objektit 

shkolle 9 – vjeçare “18 Gushti”, Fshati Shemrizë, Njësia Administrative Pishaj 

 

Situata: Nga auditimi i zbatimit të procedurave të prokurimit publik u konstatua 

vendosja e kritereve kualifikuese jo plotësisht në përputhje me natyrën e 

investimit, dhe në vlerësimin e ofertës fituese u konstatua se OE i shpallur 

fitues nuk i përmbush plotësisht ato, dhe pavarësisht mangësive është 

vlerësuar dhe shpallur fitues.  

-1.NJP ka hartuar kërkesat për kualifikim pa i argumentuar ato. NJP duhet 

të dokumentonte nëpërmjet një procesverbali kriteret teknike dhe ligjore  

nga personat e ngarkuar për përgatitjen e tyre. 

 

-1.KVO ka kualifikuar BOE “A.” shpk dhe “B.” shpk. Ky BOE nuk 

plotësonte të gjitha kriteret e vendosura në DST.  

2.Mjeti Autobetoniere i marrë me kontratë qiraje, rezulton se nuk ka 

Certifikatën e Transportit për të Tretë dhe me Qira. 

Kriteri: Legjislacioni në fuqi për PP dhe urdhrat e Titullarit të AK për ngritjen e 

NJP, KVO etj. 

Ligji nr. 9643, datë 20.11.2007 “Për prokurimin publik” i ndryshuar, nenet 

1, 2, 20, 23, 24, 46, 53, 55.  

VKM nr. 914, datë 29.12.2014 “Për Miratimin e Rregullave të Prokurimit 

Publik”, i ndryshuar, nenet 9, 61, 74. 

Ligji 8308 datë 18.03.1998 “Për transportet rrugore” i ndryshuar, neni 41. 

Udhëzimi nr. 15 datë 24.07.2007 i Ministrisë së Transporteve dhe 

Infrastrukturës “Për kriteret dhe procedurat e lëshimit të licencave , 

autorizimeve dhe certifikatave për ushtrimin e veprimtarisë më transportin 

rrugore”, neni 29. 

Ndikimi/Efekti: Ndikim në koston financiare të investimeve (në vlera maksimale) pa 

garantuar cilësinë e tyre 

Shkaku: Mos njohja dhe mos zbatimi i kuadrit rregullator. 

Rëndësia: I Lartë. 
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Urdhër prokurimi nr.123, regj, 

datë 19.07.2017 

NJHDT 

E. K. (jurist) 

E. I. (ing.ndertimi) 

A. Rr. (ing.ndertimi) 

KVO me urdhërin nr.122, regj., datë 

19.07.2017. 

A.Sh. – kryetar  

A. Ç. – anëtar  

Q. P. - anëtar  

Fondi limit 5 000 000  lekë,pa tvsh 

Procedura e prokurimit – Kerkese 

per propozim 

Burimi i Financimit: Buxheti i 

bashkisë + Keshilli Qarkut  

Fitues BOE ““A“shpk & 

“B”shpk 

Vlera fituese 3 866 573 lekë pa tvsh, 

Datë e hapjes së tenderit 

07.08.2017. ora 11:00 

Diferenca nga fondi limit 1 113 

427 lekë,pa tvsh. 

Kontrata nr. 5866 regj., datë 07.09.2017. 

Marrin pjesë 2(dy) OE 

S`kualifikuar 1 (nje)OE 

Miratimi i procedurës me 

shkresën nr.5719, prot., 

datë31.08.2017 

Vlera e kontratës  3 866 573 lekë pa tvsh 

dhe 4 639 888 lekë me tvsh.  

Ankimime  në AK -  Po 

Ankimime në APP -  Jo 

Afati kontratës  3 muaj  nga data 

e lidhjes kontratës  

Titullar i AK – L. D. 

 
Me urdhër të Kryetarit të Bashkisë Gramsh është përcaktuar Njësia e Prokurimit (NJP), e 

përbërë nga Z. E. K. (jurist), E. I. (Ing. Ndërtimi), A. Rr. (Ing. Ndërtimi).  

Nuk ka urdhër për ngritjen e Komisionit të Vlerësimit të Fondit Limit dhe Specifikimeve 

Teknike në kundërshtim me VKM-në nr.914, datë 29.12.2014 “Për Miratimin e Rregullave të 

Prokurimit Publik”, i ndryshuar, Kreu II neni 9/1, Ligji 10296, datë 08.07.2010 “Për 

Menaxhimin Financiar dhe Kontrollin, nenet 15 dhe 22. 

Nga auditimi i kritereve të veçanta të kualifikimit u konstatuan kritere që nuk janë në 

përputhje me nivelin e punimeve të kërkuara sipas fondit limit. Nga NJP nuk është bërë 

argumentimi dhe dokumentimi me procesverbal i hartimit të kritereve për kualifikim dhe 

specifikimet teknike sipas nenit 61, pika 2 të VKM 914, datë 29.12.2014 “Për Miratimin e 

Rregullave të Prokurimit Publik”, i ndryshuar. 

 

Vlerësimi ofertave nga KVO. 

 

Nr. 
Operatori ekonomik 

pjesmarrës 

Oferta 

ekonomike (pa 

tvsh) 

Vlerësimi i KVO-së 

1 
BOE- P.” shpk  & 

B.”shpk 
4 948 382   

S’kualifikuar 

2 
BOE “A.“shpk & 

“B.”shpk 
3 866 573   

Kualifikuar dhe shpallur fitues 

 

Nga auditimi i ofertës së BOE “A.” shpk dhe “B.” shpk me vlerë 3,866,573 lekë pa tvsh, 

është kualifikuar dhe shpallur fitues. Nga shqyrtimi i dokumentacionit, rezulton se ku 

bashkim operatorësh nuk ka plotësuar të gjitha kriteret e përcaktuar në DST dhe konkretisht: 

-OE “A.” shpk ka paraqitur mjetin Autobetoniere me Targa AA069HS i marrë me kontratë 

qiraje nga subjekti “B. V.” shpk, me mangësi në lidhje me Certifikatën e Transportit për të 

Tretë dhe me Qira. 

 

Sa më sipër, rezulton se ky BOE nuk i plotëson të gjitha kriteret e vendosur në DST dhe në 

këto kushte KVO nuk duhet të kishte kualifikuar BOE “Avduli” shpk dhe “Bahas” shpk dhe 

nuk duhet t’i kishte propozuar titullarit shpalljen fitues të tyre. KVO duhet të kishte anuluar 

tenderin dhe moskryerja e këtij veprimi është në kundërshtim me kërkesat e ligjit nr. 9643, 

datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar, sipas  neneve të mëposhtëm: 

- neni 24 “Anulimi i një procedure prokurimi”, pika nr.1, gërma (ç), ku thuhet : 
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“Autoriteti kontraktor anulon procedurën e prokurimit vetëm (ç) nëse asnjë nga ofertat e 

paraqitura nuk përputhet me kriteret e përcaktuara në dokumentet e tenderit” 

- neni 46 “Kualifikimi i ofertuesve”, pika 1, ku thuhet:  

Operatorët ekonomikë, për të marrë pjesë në procedurat e prokurimit, duhet të kualifikohen, 

pasi të kenë përmbushur të gjitha kriteret …, që autoriteti kontraktor i vlerëson të nevojshme, 

për sa kohë që ato janë në përpjesëtim me natyrën dhe përmasat e kontratës që do të 

prokurohet dhe jodiskriminuese. 

 

- nenin 53 “Shqyrtimi i ofertave”, pika 3: 

“3.Autoriteti kontraktor, në zbatim të pikës 4 të këtij neni, vlerëson një ofertë të vlefshme, 

vetëm nëse ajo është në përputhje me të gjitha kërkesat dhe specifikimet e përcaktuara në 

njoftimin e kontratës dhe në dokumentet e tenderit, pa rënë ndesh me përcaktimet e nenit 54 

të këtij ligji. 

 

Mos anulimi i procedurës dhe shpallja fitues e BOE “A.” shpk dhe “B.” shpk, të cilët nuk i 

plotësojnë të gjitha kriteret e DST ngarkon me përgjegjësi KVO: z. A. Sh., z. Q. P. dhe z. A. 

Ç. 

 

Procedurat e prokurimit të konstatuara me shkelje e parregullsi gjatë vitit 2018,  

si vijon: 

 
Sipas regjistrave te realizimit te dërguar ne APP, në Bashkinë Gramsh, për vitin 2018 janë 

zhvilluar 27 procedura për vlerën prej 133,436,386 lekë, me një diferencë nga fondi limit prej 

5,743,338 lekë, ose afro 4 %. Janë audituar nga grupi i auditimit 7 procedura për vlerën 

94,013,357 lekë ose sa 70% e fondit limit. Nga këto, 3 procedura janë konstatuar me shkelje 

të pasqyruara si më poshtë: 

 

 
  Lista e objekteve të prokuruara për vitin 2018 

Nr 

Objekti i procedurës 

 Emertimi 

Lloji i 

procedur

ës 

Bu

rim

i i 

Fin

anc 

Fondi limit 

(Pa tvsh) 

Vlera e kontrates (pa tvsh) 

 
Diferenc

a nga 

fondi 

limiti 

 

Nr. 

Pje

sm

arr

ësv

e 

 

Të

sk

ual

ifik

ua

r 

 

Operatori 

fitues 

 

 

Ecuria e Procedurave 

Nr. 

Prot 

 

Date 

 

 

Vlera 

patvsh 

    (lekë) 

Audituar 

(në lekë) 

Pa audituar 

(në lekë) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

 

VITI 2018 

   

   

 

       

1 

Blerje dru zjarri për nevojat e 

shkollave,kopshteve,cerdheve dhe 

konviktit për vitin 2018 UP.217 ,dt. 

01.10.2018 

Kerkese 

per 

propozim 

B.B 

 

 

5,502,400 

727

6 

 

05.1

1.18 

 

 

5,502,400 
0 

 

 1 

 

0 

 

A. Sh.p.k 

5,502,400   

2 

Loti i parë: “Blerje karburanti për 

administratën e bashkisë” 

UP.33dt.08.02.2018 

Kerkese 

per 

propozim 

B.B 

 

 

2,583,333 

165

9 

 

12.0

3.18 

 

 

2,573,956 

9,377 

 

 1 

 

0 

 

 

K.Sh.p.k 

2,573,956   

3 

Loti i dytë:“Blerje karburanti për Sektorët 

Vartës”UP.33dt.08.02.2018 Kerkese 

per 

B.B 

 166

0 

12.0

3.18 

 

24,712  2  

K. 

4,558,621   
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propozim  4,583,333   4,558,621   1 

 

4 

’Blerje     Blerje materiale hidraulike ,elektrike e 

ndertimi per Arssimin 

UP.Nr.161 dt.04.07.2018 

Kerkese 

per 

propozim 

B.B 

 

 

1,500,000 

549

2 

 

12.0

3.18 

 

 

1,200,400 

299,600 

 

1 

 

0 

 

S. 

 

1,200,400 

5 

Blerje mallra ushqimore për vitin 2018 për 

plotësimin e nevojave të fëmijëve të 

cerdheve ,kopshteve dhe nxënësve 

konviktorë 

UP.Nr.26 dt26.01.2018 

Kerkese 

per 

propozim 

 

B.B 

 

 

 

3,491,666 

 

169

7 

 

 

12.0

3.18 

 

 

 

3,148, 647 

 

343,019 

 

 

 4 

 

 

0 

 

 

N. Sh.p.k 

  3,148,647 

6 

Blerje materiale ndërtimi  për plotësimin e 

nevojave të Agjensisë së Shërbimeve 

Publike UP.Nr.81dt.13.04.2018 

Kerkese 

per 

propozim 

B.B 

 

 

1,864 ,240 

368

3 

 

31.0

5.18 

 

 

1,540,000 

324,240 

 

 3 

 

0 

 

E. L. 

  1,540,000 

7 

Blerje materiale kancelarike,tonera,etj 

UP.Nr.109 dt.11.05.2018 Kerkese 

per 

propozim 

B.B 

 

 

1,424,300 

412

9 

 

22.0

6.18 

 

 

960,710 

463,590 

 

 5 

 

0 

 

I. 

  960,710 

8 

Blerje mjetesh për Drejtorine e 

Mirëmbajtjes së Rrugëve Rurale 

UP.Nr.128dt.17.05.2018 E hapur B.B 

 

8,880,000 

438

6 

04.0

7.18 

 

8,850,000 30,000  1 0 

E. R 

8,850,000   

9 

Blerje pjese kembimi te automjeteve te 

asministrates se bashkise dhe sektoreve 

vartes UP.Nr.89 dt.23.04.2018 

Kerkese 

per 

propozim 

B.B 

 

 

2,573,824 

329

6 

 

17.0

5.18 

 

 

2,550,600 

23,224 

 

 1 

 

0 

 

A. 

  2,550,600 

10 

 

Blerje tubo plastik për kanalet vaditëse 

UP.Nr.105 dt.09.05.2018 Kerkese 

per 

propozim 

B.B 

 

 

2,475,000 401

6 

 

 

18.0

6.18 

 

 

2,456,000 

 

19,000 

 

 

 1 

 

 

0 

 

 

E. shpk 

  2,456,000 

11 

Mirembajtje kanali kullues 

Kodovjat,Njesia dm.Kodovjat 

UP.Nr.246 dt.05.11.2018 

Kerkese 

per 

propozim 

B.B 

 

 

833,000 

877

5 

 

26.1

2.18 

 

 

823,990 9,010 

 

  

1 

 

0 

 

 

E. shpk 

  823,990 

12 

Ndertim ambulance ne fshatin 

Holtas,Nj.A.Porocan 

UP. Nr 123. Dt. 16.05.2018 

Kerkese 

per 

propozim 

B.B 

 

 

833,333 

484

2 

 

30.0

7.18 

 

 

827,730 

5,603 

 

 1 

 

0 

 

 

B. 

  827,730 

13 

Rikonstruksion I rruges automobilistike ne 

fshatin Gjere, Porocan.UP , Nr.167.dt. 

26.10.2017 

Kerkese 

per 

propozim 

B.B 

 

 

2,500,000 

527

1 

 

27.0

8.18 

 

 

2,417,416 

82,584 

 

3 

 

1 

 

P. shpk 

  2,417,416 

14 

Rikonstruksion I rruges Çekin-

Tervol,NJ.A.Pishaj 

UP .Nr.125 Dt. 16.05.2018 Kerkese 

per 

propozim 

 

2,500,000  461

0 

 

 

17.0

7.18 

 

 

2,475,000 

25,000 

 

 

 2 

 

 

1 

 

 

 

M. 

Sh.p.k 

  2,475,000 

15 

Rikonstruksion i rruges ne fshatin Tunje e 

Re UP .Nr.50 

Dt. 12.03.2018 

Kerkese 

per 

propozim 

B.B 

 

 

3,666,841  

356

9 

 

28.0

5.18 

 

 

3,598,860 

67,981 

 

 3 

 

2 

 

R. K-G 

  3,598,860 

16 

Rikonstruksion i shkolles Zeqo 

Dermyshi,fshati 

Mashan,Nj.A.KodovjatUP.Nr. 173 

Kerkese 

per 

propozim 

B.B 

 

 

 

568

5 

 

06.0

9.18 

 

 

 

167,136 

 

 2 

 

1 

 

 

M.  

  3,166,196 
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dt.19.07.2018 3,333,333 3,166,196 Sh.p.k 

17 

Rikonstruksion i shkolles 9-vjecare Koli 

Baba UP.Nr.76 Dt.05.04.2018 Kerkese 

per 

propozim 

B.B 

 

 

10,833,000       

517

3 

 

17.0

8.18 

 

 

9,436,044 

1,396,95

6 

 

 3 

 

2 

 

 

A. 

9,436,044   

18 

Rikonstruksion I shkolles Jonuz Çarçiu, 

fshati Gjergjovine ,Nj.A.Pishaj 

UP.Nr.121 

Dt. 16.05.2018 

Kerkese 

per 

propozim 

B.B 

 

 

 

1,250,000 

453

9 

 

12.0

7.18 

 

 

 

996,680 

253,320 

 

 3 

 

2 

 

 

 

P. 

  996,680 

19 

Rikonstruksion I rruges Lenie-

Kurate,Grabove Siper,NJ.A.Lenie 

UP.Nr. 111 dt.11.05.2018 

Kerkese 

per 

propozim 

B.B 

 

 

3,333,333 

446

9 

 

09.0

7.18 

 

 

3,066,614 

266,719 

 

 3 

 

2 

 

 

B. sh.p.k 

  3,066,614 

 20 

Rikostruksion i rruges Sojnik-Gribe-

Çelaj,NJ.A Kukur 

UP Nr.119 dt.16.05.2018 

Kerkese 

per 

propozim 

B.B 

 

 

2,499,984 

526

8 

 

27.0

8.18 

 

 

2,240,900 

259,084 

 

2 

 

     

0 

 

B. 

Beladi 

 

2,240,900 

22 

Sistemim asfaltim I Lagjes 85 

UP.Nr. 91 .dt. 23.04.2018 

E hapur 

 

B.B 

 

54,520,000 457

7 

 

16.0

7.18 

 

53,216,920 1,303,08

0 

 

5 

 

4 

 

M. Sh.p.k 

53,216,920  

23 

Sistemim –asfaltim i rruges,lagjia 

‘’Agjensia’’ 

UP.Nr. 163 Dt. 05.07.2018 

Kerkese 

per 

propozim 

B.B 

 

 

10,000,000 

586

1 

 

10.0

9.18 

 

 

9,875,416 

124,584 

 

3 

 

2 

 

V. K 

9,875,416  

24 

Studim- Projektim i rruges Bardhan-

Toskallare, NJ.A.Poroçan 

UP.Nr.42 dt.19.02.2018 

Sherbim 

Konsulenc

e 

B.B 

 

 

1,817,428 

348

9 

 

24.0

5.18 

 

 

1,795,000 

22,428 

 

2 

 

0 

 

C. G. shpk 

 1,795,000 

25 

Studim- Projektim i rruges Qafe-Duzhe-

Tunje,Nj.A.Tunje 

UP.Nr.43dt 19.02.2018 Sherbim 

Konsulenc

e 

B.B 

 

 

1,641,376 348

8 

 

 

23.0

5.18 

 

 

1,625,000 

16,376 

 

2 

 

0 

 

C. G sh.p.k 

 1,625,000 

26 

Studim- Projektim per sistemimin e 

rrugeve te brendshme te fshatit Trashovice 

UP.Nr. 48 ,dt. 12.03.2018 

Sherbim 

Konsulenc

e 

B.B 

 

990,000 

 

490

4 

 

01.0

8.18 

 

970,000 

 

20,000 

 

4 

 

0 

 

K sh.p.k 

  970,000 

27 

Rikonstruksion i segmenteve rrugore në 

fshatrat Shelcan dhe Bratilë 

Kërkesë 

për 

propozim B.B 1,667,000 

785

1 

20.1

1.18 1,642,120 24,880 2 1 

“R. K-G-

”& “J-P” 

shpk  1,642,120 

 

Gjithsej 2018 

  139,179,724   133,436,386 

5,743,33

8    94,013,357 39,423,029 

 

8. Mbi zbatimin e procedurave ligjore në tenderin me objekt “Sistemim asfaltim i lagjes 

“85”. 

 

Situata: Nga auditimi i zbatimit të procedurave të prokurimit publik u konstatua 

vendosja e kritereve kualifikuese jo plotësisht në përputhje me natyrën e 

investimit.  

-1.NJP ka hartuar kërkesat për kualifikim pa i argumentuar ato. NJP duhet 

të dokumentonte nëpërmjet një procesverbali kriteret teknike dhe ligjore  

nga personat e ngarkuar për përgatitjen e tyre. 
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-1.KVO ka kualifikuar OE “M.” shpk. Ky OE nuk plotësonte të gjitha 

kriteret e vendosura në DST. Konkretisht ky OE ka paraqitur një numër të 

lartë mjetesh të marra me kontratë qiraje pa Certifikatën e Transportit për të 

Tretë dhe me Qira. 

2.Ka paraqitur mjetin ekskavator pa kontratën e shitblerjes apo aktet e 

zhdoganimit sipas kërkesës së DST. 

-Në lidhje me ankesën e OE “H.” shpk, rezulton se disa prej kritereve për të 

cilat ai është s’kualifikuar nuk qëndrojnë. Kamionçinat e paraqitura nga ky 

OE janë sipas kërkesave të DST. Për mjetin autovinç, i cili nuk ka paraqitur 

lejen e transportit, rezulton se ky mjet nuk është kërkuar në DST dhe KVO 

nuk kishte pse të shprehej për këtë mjet. Në lidhje me asfaltoshtruesen dhe 

mos korrespodimin e faturës (P521) dhe mjetit (P251), është e dukshme 

potencialisht mund të jetë një invers numrash dhe KVO kishte gjitha 

mundësitë ta verifikonte. 

Kriteri: Legjislacioni në fuqi për PP dhe urdhrat e Titullarit të AK për ngritjen e 

NJP, KVO etj. 

Ligji nr. 9643, datë 20.11.2007 “Për prokurimin publik” i ndryshuar, nenet 

1, 2, 20, 23, 24, 46, 53, 55.  

VKM nr. 914, datë 29.12.2014 “Për Miratimin e Rregullave të Prokurimit 

Publik”, i ndryshuar, nenet 9, 61, 74. 

Ligji 8308 datë 18.03.1998 “Për transportet rrugore” i ndryshuar, neni 41. 

Udhëzimi nr. 15 datë 24.07.2007 i Ministrisë së Transporteve dhe 

Infrastrukturës “Për kriteret dhe procedurat e lëshimit të licencave , 

autorizimeve dhe certifikatave për ushtrimin e veprimtarisë më transportin 

rrugore”, neni 29. 

Ndikimi/Efekti: Ndikim në koston financiare të investimeve (në vlera maksimale) pa 

garantuar cilësinë e tyre 

Shkaku: Mos njohja dhe mos zbatimi i kuadrit rregullator. 

Rëndësia: I Lartë. 

 
Urdhër prokurimi nr.91, regj, 

datë 23.04.2018 

NJHDT 

E. G.(specialist IT) 

E. I. (ing.ndertimi) 

A. Rr. (ing.ndertimi 

KVO me urdhrin nr.92, regj., datë 

23.04.2018. 

A. Sh. – kryetar  

A. Ç. – anëtar  

Q. P. - anëtar  

78Fondi limit 54 520 000 

lekë,pa tvsh 

Procedura e prokurimit – E 

hapur 

Burimi i Financimit: Buxheti i 

bashkisë 

Fitues OE “M.“shpk Vlera fituese 53 216 920lekë pa tvsh, 

Datë e hapjes së tenderit 

11.06.2018. ora 10:00 

Diferenca nga fondi limit 1 

303 080 lekë,pa tvsh. 

Kontrata nr. 4577 regj., datë 

16.07.2018. 

Marrin pjesë 5(pese) OE 

S`kualifikuar 4(kater)OE 

Miratimi i procedurës me 

shkresën nr.4478, prot., datë 

09.07.2018 

Vlera e 53 216 920lekë pa tvsh dhe 63 

860 304 lekë me tvsh.  

Ankimime  në AK -  Po 

Ankimime në APP -  Jo 

Afati kontratës  180  dite nga 

data e lidhjes kontratës . 

Titullar i AK – L. D. 

 

Me urdhër të Kryetarit të Bashkisë Gramsh është përcaktuar Njësia e Prokurimit (NJP), e 

përbërë nga Z. E. G. (Specialist IT), E. I. (Ing. Ndërtimi), A. Rr. (Ing. Ndërtimi).  
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Nuk ka urdhër për ngritjen e Komisionit të Vlerësimit të Fondit Limit dhe Specifikimeve 

Teknike në kundërshtim me VKM-në nr.914, datë 29.12.2014 “Për Miratimin e Rregullave të 

Prokurimit Publik”, i ndryshuar, Kreu II neni 9/1, Ligji 10296, datë 08.07.2010 “Për 

Menaxhimin Financiar dhe Kontrollin, nenet 15 dhe 22. 

Nga auditimi i kritereve të veçanta të kualifikimit u konstatuan kritere që nuk janë në përputhje 

me nivelin e punimeve të kërkuara sipas fondit limit. Nga NJP nuk është bërë argumentimi dhe 

dokumentimi me procesverbal i hartimit të kritereve për kualifikim dhe specifikimet teknike 

sipas nenit 61, pika 2 të VKM 914, datë 29.12.2014 “Për Miratimin e Rregullave të Prokurimit 

Publik”, i ndryshuar. 

 

Vlerësimi i ofertave nga KVO. 

 

Nr. 
Operatori ekonomik 

pjesmarrës 

Oferta 

ekonomike (pa 

tvsh) 

Vlerësimi i KVO-së 

1 OE-“C.” shpk 35 937 800   S`kualifikuar 

2  OE- “H.”shpk 51 252 578   
S`kualifikuar 
 

3 OE“V. H.” shpk 0 S`kualifikuar  

4 OE “V. K. “shpk 0 
S’kualifikuar 

 

5 OE “M. “shpk 53 216 920 Kualifikuar dhe shpallur fitues 

 

Nga auditimi i ofertave për tenderin me objekt “Sistemim asfaltim i lagjes 85”, rezulton se kanë 

marrë pjesë 5 OE, nga të cilët vetëm OE “M.” shpk është kualifikuar dhe shpallur fitues me 

ofertë në vlerën 53,216,920 lekë, e cila është edhe oferta me e lartë. Grupi i auditimin pas 

shqyrtimit të ofertës konkludon se KVO e ka kualifikuar këtë OE duke mos plotësuar të gjitha 

kërkesat e DST dhe konkretisht: 

-Ka paraqitur 4 kamionë vetëshkarkues, 3 autobetoniere, 2 kamionçina, 2 autobote uji dhe 2 

fadroma të cilat nuk e posedojnë Certifikatën e Transportit për të Tretë dhe me Qira, duke qenë 

se janë mjete të marra me kontratë qiraje nga subjekti “B.” shpk.  

-Për mjetin miniekskavator, nuk ka paraqitur kontratat e shitblerjes apo aktet e zhdoganimit siç 

kërkohet në DST. 

 

Sa më sipër, rezulton se ky OE nuk i plotëson të gjitha kriteret e vendosur në DST dhe në 

këto kushte KVO nuk duhet të kishte kualifikuar OE “M.” shpk dhe nuk duhet t’i kishte 

propozuar titullarit shpalljen fitues të tyre. KVO duhet të kishte anuluar tenderin dhe 

moskryerja e këtij veprimi është në kundërshtim me kërkesat e ligjit nr. 9643, datë 

20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar, sipas  neneve të mëposhtëm: 

- neni 24 “Anulimi i një procedure prokurimi”, pika nr.1, gërma (ç), ku thuhet : 

“Autoriteti kontraktor anulon procedurën e prokurimit vetëm (ç) nëse asnjë nga ofertat e 

paraqitura nuk përputhet me kriteret e përcaktuara në dokumentet e tenderit” 

- neni 46 “Kualifikimi i ofertuesve”, pika 1, ku thuhet:  

Operatorët ekonomikë, për të marrë pjesë në procedurat e prokurimit, duhet të kualifikohen, 

pasi të kenë përmbushur të gjitha kriteret …, që autoriteti kontraktor i vlerëson të nevojshme, 

për sa kohë që ato janë në përpjesëtim me natyrën dhe përmasat e kontratës që do të 

prokurohet dhe jodiskriminuese. 

- nenin 53 “Shqyrtimi i ofertave”, pika 3: 
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“3.Autoriteti kontraktor, në zbatim të pikës 4 të këtij neni, vlerëson një ofertë të vlefshme, 

vetëm nëse ajo është në përputhje me të gjitha kërkesat dhe specifikimet e përcaktuara në 

njoftimin e kontratës dhe në dokumentet e tenderit, pa rënë ndesh me përcaktimet e nenit 54 

të këtij ligji. 

 

Mos anulimi i procedurës dhe shpallja fitues e OE “M.” shpk, i cili nuk plotëson të gjitha kriteret e 

DST ngarkon me përgjegjësi KVO: z. A. Sh., z. Q. P. dhe z. A. Ç. 

 

9.Mbizbatimin e procedurave ligjore në tenderin me objekt “Rikonstruksion i shkollës 9-

vjecare ‘’Koli Baba”. 

 

Situata: Nga auditimi i zbatimit të procedurave të prokurimit publik u konstatua 

vendosja e kritereve kualifikuese jo plotësisht në përputhje me natyrën e 

investimit.  

-1.NJP ka hartuar kërkesat për kualifikim pa i argumentuar ato. NJP duhet 

të dokumentonte nëpërmjet një procesverbali kriteret teknike dhe ligjore  

nga personat e ngarkuar për përgatitjen e tyre. 

 

-1.KVO ka kualifikuar BOE “A.” shpk dhe “Sh.” shpk. Ky BOE nuk 

plotësonte të gjitha kërkesat e vendosura në DST. Konkretisht pikën 2.3.5 

pasi Inxhinieri Hidroteknik z. A.Xh nuk figuron në listpagesat e shoqërisë 

për vitin e fundit; pika 2.3.6 pasi mjeku i shoqërisë z. M.Rr nuk figuron në 

listpagesat e shoqërisë për vitin e fundit; 2 specialistë elektrikë nuk kanë 

kualifikimin e sigurimit teknik siç kërkohet në DST ndërsa 1 hidraulik nuk 

figuron në list pagesat e shoqërisë për vitin e fundit.  

2.Janë paraqitur një numër mjetesh të marra me kontratë qiraje për të cilat 

mungon Certifikata e Transportit për të Tretë dhe me Qira. 

Kriteri: Legjislacioni në fuqi për PP dhe urdhrat e Titullarit të AK për ngritjen e 

NJP, KVO etj. 

Ligji nr. 9643, datë 20.11.2007 “Për prokurimin publik” i ndryshuar, nenet 

1, 2, 20, 23, 24, 46, 53, 55.  

VKM nr. 914, datë 29.12.2014 “Për Miratimin e Rregullave të Prokurimit 

Publik”, i ndryshuar, nenet 9, 61, 74. 

Ligji 8308 datë 18.03.1998 “Për transportet rrugore” i ndryshuar, neni 41. 

Udhëzimi nr. 15 datë 24.07.2007 i Ministrisë së Transporteve dhe 

Infrastrukturës “Për kriteret dhe procedurat e lëshimit të licencave , 

autorizimeve dhe certifikatave për ushtrimin e veprimtarisë më transportin 

rrugore”, neni 29. 

Ndikimi/Efekti: Ndikim në koston financiare të investimeve (në vlera maksimale) pa 

garantuar cilësinë e tyre 

Shkaku: Mos njohja dhe mos zbatimi i kuadrit rregullator. 

Rëndësia: I Lartë. 

 
Urdhër prokurimi nr.76, regj, 

datë 05.04.2018 

NJHDT 

E. G. (specialist IT) 

E. I. (ing.ndertimi) 

A. Rr. (ing.ndertimi 

KVO me urdhërin nr.80, regj., datë 

12.04.2018. 

A. Sh. – kryetar  

A. Ç. – anëtar  
Fondi limit 10 833 000  lekë,pa 

tvsh 
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Procedura e prokurimit – 

Kerkese per propozim 

Q. P. - anëtar  

Burimi i Financimit: Buxheti i 

bashkisë 

Fitues BOE- “A.”sh.p.k & 

“Sh.” sh.p.k 

Vlera fituese 9 436 044  lekë pa tvsh, 

Datë e hapjes së tenderit 

16.07.2018. ora 11:00 

Diferenca nga fondi limit 1 

396 956  lekë,pa tvsh. 

Kontrata nr. 5173 regj., datë 

17.08.2018. 

Marrin pjesë 3(tre) OE 

S`kualifikuar 2(dy) OE 

Miratimi i procedurës me 

shkresën nr.4902, prot., datë 

01.08.2018 

Vlera e kontratës  9 436 044  lekë pa 

tvsh dhe  11 323 253 lekë me tvsh.  

Ankimime  në AK -  Jo 

Ankimime në APP -  Jo 

Afati kontratës 90 dite nga 

data e lidhjes kontratës . 

Titullar i AK – L. D. 

 

Me urdhër të Kryetarit të Bashkisë Gramsh është përcaktuar Njësia e Prokurimit (NJP), e 

përbërë nga Z. E. G. (Specialist IT), E. I. (Ing. Ndërtimi), A. Rr. (Ing. Ndërtimi).  

Nuk ka urdhër për ngritjen e Komisionit të Vlerësimit të Fondit Limit dhe Specifikimeve 

Teknike në kundërshtim me VKM-në nr.914, datë 29.12.2014 “Për Miratimin e Rregullave të 

Prokurimit Publik”, i ndryshuar, Kreu II neni 9/1, Ligji 10296, datë 08.07.2010 “Për 

Menaxhimin Financiar dhe Kontrollin, nenet 15 dhe 22. 

Nga auditimi i kritereve të veçanta të kualifikimit u konstatuan kritere që nuk janë në 

përputhje me nivelin e punimeve të kërkuara sipas fondit limit. Nga NJP nuk është bërë 

argumentimi dhe dokumentimi me procesverbal i hartimit të kritereve për kualifikim dhe 

specifikimet teknike sipas nenit 61, pika 2 të VKM 914, datë 29.12.2014 “Për Miratimin e 

Rregullave të Prokurimit Publik”, i ndryshuar. 

 

 

 

Vlerësimi i ofertave nga KVO. 

 

Nr. 
Operatori ekonomik 

pjesmarrës 

Oferta 

ekonomike (pa 

tvsh) 

Vlerësimi i KVO-së 

1 OE “E. V.”sh.p.k 0 
S`kualifikuar  
 

2 
BOE “P.” shpk & 

“B.” shpk   
8 207 736 

S`kualifikuar 

3 
BOE- “A.”sh.p.k & 

“Sh.” sh.p.k  
9 436 044   

 

Kualifikuar dhe shpallur fitues 

 

Nga auditimi i ofertës ekonomike të BOE “A.” shpk dhe “Sh” shpk me vlerë 9,436,044 lekë 

pa tvsh e cila ëshët edhe oferta me e lartë, rezulton se KVO e ka kualifikuar dhe shpallur 

fituese këtë ofertë duke mos plotësuar të gjitha kërkesat e kërkuara në DST, dhe më 

konkretisht: 

-Nuk ka përmbushur pikën 2.3.5 të kërkesave në DST, pasi inxhinieri hidroteknik i OE “A.” 

shpk z. A.XH nuk figuron në listpagesat e shoqërisë për vitin e fundit. 

-Nuk ka përmbushur pikën 2.3.6 të kërkesave në DST, pasi mjeku i përgjithshëm i OE “A.” 

shpk z. M.R nuk figuron të jetë i punësuar 12 muajt e fundit pranë këtij OE sipas kërkesës së 

DST. 

-4 mjete të paraqitura nga OE “A.” shpk kanë mangësi në lidhje mungesën e Certifikatës së 

Transportit për të Tretë dhe me Qira, për mjetet e marra me kontratë qiraje. Gjithashtu 
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kamioni me Targa AA267ET, krahas mungesës së Certifikatës së mësipërme, është edhe 

poshtë kapacitetit mbajtës (nga 10 Ton i kërkuar, është 7.85 Ton).  

 

Sa më sipër, rezulton se ky BOE nuk i plotëson të gjitha kriteret e vendosur në DST dhe në 

këto kushte KVO nuk duhet të kishte kualifikuar BOE “A.” shpk & “Sh.” shpk dhe nuk duhet 

t’i kishte propozuar titullarit shpalljen fitues të tyre. KVO duhet të kishte anuluar tenderin dhe 

moskryerja e këtij veprimi është në kundërshtim me kërkesat e ligjit nr. 9643, datë 

20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar, sipas  neneve të mëposhtëm: 

- neni 24 “Anulimi i një procedure prokurimi”, pika nr.1, gërma (ç), ku thuhet : 

“Autoriteti kontraktor anulon procedurën e prokurimit vetëm (ç) nëse asnjë nga ofertat e 

paraqitura nuk përputhet me kriteret e përcaktuara në dokumentet e tenderit” 

- neni 46 “Kualifikimi i ofertuesve”, pika 1, ku thuhet:  

Operatorët ekonomikë, për të marrë pjesë në procedurat e prokurimit, duhet të kualifikohen, 

pasi të kenë përmbushur të gjitha kriteret …, që autoriteti kontraktor i vlerëson të nevojshme, 

për sa kohë që ato janë në përpjesëtim me natyrën dhe përmasat e kontratës që do të 

prokurohet dhe jodiskriminuese. 

- nenin 53 “Shqyrtimi i ofertave”, pika 3: 

“3.Autoriteti kontraktor, në zbatim të pikës 4 të këtij neni, vlerëson një ofertë të vlefshme, 

vetëm nëse ajo është në përputhje me të gjitha kërkesat dhe specifikimet e përcaktuara në 

njoftimin e kontratës dhe në dokumentet e tenderit, pa rënë ndesh me përcaktimet e nenit 54 

të këtij ligji. 

 

Mos anulimi i procedurës dhe shpallja fitues e BOE “A.” shpk& “Sh.” shpk, të cilët nuk 

plotësojnë të gjitha kriteret e DST ngarkon me përgjegjësi KVO: z. A. Sh., z. Q. P. dhe z. A. 

Ç. 

 
Komente dhe sqarime të subjektit: paraqitur me shkresën nr.4143, datë 27.06.2019për Projekt Raportin e Auditimit nga 
anëtarët e KVO A. Sh., Q. P. dhe A. Ç.i përsa i përket procedurës së prokurimit me objekt “Rikonstruksion i shkollës 9-

vjecare ‘’Koli Baba’”. 

Lidhur me vlerësimin e ofertave të kësaj procedure prokurimi: 

Kundërshtojmë konkluzionet tuaja për ngarkimin me përgjegjësi të KVO-së për arsyet: 
Lidhur me mjetet BOE ”A.” shpk dhe ”Sh ” shpk veç mjeteve të konstatuara prej jush me mangësi, ka dorëzuar edhe 
dokumentacionin për Kamion me qira  nga Z. M. me targa AA291ER me çertifikatë transporti për të tretë  dhe me qira, 
kamion me qira nga N. M. me targa AA590 DF me çertifikatë transporti për të tretë  dhe me qira,kamion me vinç në pronësi 
të ”Shëndelli” shpk me çertifikatë transport mallra për llogari të vet.Kështu që plotësohet kriteri nga BOE për 2 kamionë 
dhe i kamion me vinç të kërkuara në DST. 
BOE ka dorëzuar dokumentacion për katër kamionçina të tjera duke tejkaluar numrin e atyre të kërkuar në DST, konkretisht 

kamionçina me Targa AA959GS,AA074PU,AA041JB (në pronësi të ”Sh” shpk),kamionçinat me targa AA264 OB dhe targa 
AA347 KE të marra me qira nga OE ”Sh.” shpk.Kështu që ky BOE plotëson kriterin për 2 kamionçina të kërkuara në DST. 

Sa më sipër, kërkojmë nga ana Juaj, të rishikoni edhe njëherë konstatimet tuaja duke përjashtuar  KVO-në nga 

përgjegjësia lidhur me tenderin me objekt ”Rikonstruksion i shkollës 9-vjeçare Koli Baba””, pasi ka kryer detyrat e 

ngarkuara  konform legjislacionit në fuqi për prokurimin publik. 

 
Qëndrimi i audituesit shtetëror të KLSH-së -  ju bëjmë me dije se siç është trajtuar në Projekt Raportin e Auditimit, kemi një 
marrëveshje të noterizuar për ndarjen e punimeve, ku OE “A.” shpk ka marrë përsipër të kryejë 77.4% të punimeve, 

ndërkohë që OE “Sh.” shpk 22.6% të tyre. Siç konstatohet, duke qënë pjesmarrës në punime në masën më të madhe se ¾ e 
tyre, është detyrim dhe përgjegjësi e OE “A” shpk që edhe stafi bashkë me makineritë të jetë në përputhje me përqindjen që 
ka marrë përsipër për të kryer, kjo bashkalidhur edhe preventivit të punimeve (Neni 74, pikat 1,2,3 të VKM-së me nr. 914 
“Për Miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”. Në këto kushte, rezulton se mjetet e paraqitura nga ky OE janë me 
mangësi të dokumentacionit siç është pasqyruar edhe në akt konstatim.  
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10.Mbizbatimin e procedurave ligjore në tenderin me objekt “Rikonstruksioni i rrugës lagjia 

“Axhensia”, Gramsh” 

Situata: Nga auditimi i zbatimit të procedurave të prokurimit publik u konstatua 

vendosja e kritereve kualifikuese jo plotësisht në përputhje me natyrën e 

investimit.  

-1.NJP ka hartuar kërkesat për kualifikim pa i argumentuar ato. NJP duhet 

të dokumentonte nëpërmjet një procesverbali kriteret teknike dhe ligjore  

nga personat e ngarkuar për përgatitjen e tyre. 

2.NJP ka kërkuar në mënyrë të paargumentuar një numër të lartë prej 60 

punonjësish. Për procedura të njëjta apo edhe në vlerë disa herë më të larët, 

NJP ka kërkuar një numër më të reduktuar punonjësish. Nuk argumentohet 

ky numër i lartë me volumet e punës. 

3.NJP ka kërkuar në mënyrë të paargumentuar 1 inxhinier elektrik, 1 

inxhinier mekanik dhe  inxhinier hidroteknik, ndërkohë që nuk ka zëra 

punimesh për këtë kategori inxhinieresh. 

4.NJP ka kërkuar në mënyrë të paargumentuar një numër të lartë 

specialistësh prej 20 punonjësish me kualifikime me IQT, ku për disa prej 

tyre nuk ka zëra punimesh për prezencën e tyre. 

5.NJP ka kërkuar në mënyrë të paargumentuar mjete dhe pajisje teknike si 3 

kamionë, 3 kamionçina, 2 fadroma me goma, telehender/pirun, ndërkohë që 

nuk justifikohen me volumin e punimeve një numër kaq i madh mjetesh. 

2. Komisioni i Shqyrtimit të Ankesave, rezulton se ka vlerësuar gabim në 

trajtimin e ankesës së OE në lidhje me mjetet autobot uji të nuk plotësojnë 

kushtet për kualifikim, pasi dokumentacioni i paraqitur për këto mjete është 

për transportin e lëndëve të rrezikshme dhe nuk ka dokumentacionin e 

nevojshëm për autobot uji. 

Kriteri: Legjislacioni në fuqi për PP dhe urdhrat e Titullarit të AK për ngritjen e 

NJP, KVO etj. 

Ligji nr. 9643, datë 20.11.2007 “Për prokurimin publik” i ndryshuar, nenet 

1, 2, 20, 23, 24, 46, 53, 55.  

VKM nr. 914, datë 29.12.2014 “Për Miratimin e Rregullave të Prokurimit 

Publik”, i ndryshuar, nenet 9, 61, 74. 

Ligji 8308 datë 18.03.1998 “Për transportet rrugore” i ndryshuar, neni 41. 

Udhëzimi nr. 15 datë 24.07.2007 i Ministrisë së Transporteve dhe 

Infrastrukturës “Për kriteret dhe procedurat e lëshimit të licencave , 

autorizimeve dhe certifikatave për ushtrimin e veprimtarisë më transportin 

rrugore”, neni 29. 

Ndikimi/Efekti: Ndikim në koston financiare të investimeve (në vlera maksimale) pa 

garantuar cilësinë e tyre 

Shkaku: Mos njohja dhe mos zbatimi i kuadrit rregullator. 

Rëndësia: I Lartë. 

 

 

 
Urdhër prokurimi nr.163, regj, 

datë 05.07.2018 

NJHDT 

E. G. (specialist IT) 

E. I. (ing.ndertimi) 

KVO me urdhërin nr.164, regj., datë 

05.07.2018. 

A. Sh. – kryetar  Fondi limit 10 000 000 lekë,pa 
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tvsh A. Rr. (ing.ndertimi A. Ç. – anëtar  

Q. P. - anëtar  Procedura e prokurimit – 

Kerkese per propozim 

Burimi i Financimit: Buxheti i 

bashkisë 

Fitues OE “V. K. “shpk Vlera fituese 9 875 416.53lekë pa tvsh, 

Datë e hapjes së tenderit 

30.07.2018. ora 10:00 

Diferenca nga fondi limit 124 

583 lekë,pa tvsh. 

Kontrata nr. 5861 regj., datë 

10.09.2018. 

Marrin pjesë 3(tre) OE 

S`kualifikuar 2(dy)OE 

Miratimi i procedurës me 

shkresën nr.5525, prot., datë 

03.09.2018 

Vlera e kontratës  9 875 416.53lekë pa 

tvsh dhe 11 850 499.83lekë me tvsh.  

Ankimime  në AK -  Po 

Ankimime në APP -  Jo 

Afati kontratës  30 dite nga 

data e lidhjes kontratës . 

Titullar i AK – L. D. 

 

Me urdhër nr. 163, datë 05.07.2018 të Kryetarit të Bashkisë Gramsh është përcaktuar Njësia e 

Prokurimit (NJP), e përbërë nga Z. E. G (Specialist IT), E. I. (Ing. Ndërtimi), A. Rr. (Ing. 

Ndërtimi).  

Nuk ka urdhër për ngritjen e Komisionit të Vlerësimit të Fondit Limit dhe Specifikimeve 

Teknike në kundërshtim me VKM-në nr.914, datë 29.12.2014 “Për Miratimin e Rregullave të 

Prokurimit Publik”, i ndryshuar, Kreu II neni 9/1, Ligji 10296, datë 08.07.2010 “Për 

Menaxhimin Financiar dhe Kontrollin, nenet 15 dhe 22. 

Nga auditimi i kritereve të veçanta të kualifikimit u konstatuan kritere që nuk janë në 

përputhje me nivelin e punimeve të kërkuara sipas fondit limit. Nga NJP nuk është bërë 

argumentimi dhe dokumentimi me procesverbal i hartimit të kritereve për kualifikim dhe 

specifikimet teknike sipas nenit 61, pika 2 të VKM 914, datë 29.12.2014 “Për Miratimin e 

Rregullave të Prokurimit Publik”, i ndryshuar. 

-Janë kërkuar në mënyrë të paargumentuar 80 punonjës, i modifikuar 60 por që gjithsesi 

ngelet një numër i lartë punonjësish në raport me volumin e punimeve. 

-Kërkohen në mënyrë të paargumentuar 1 inxhinier elektrik, 1 inxhinier mekanik dhe 1 

inxhinier hidroteknik. Sipas preventivit të punimeve, zërat e për të cilët kërkohet ky staf 

inxhinierësh ose mungojnë fare, ose janë të papërfillshëm në vlerë, çka nuk argumenton 

prezencën e tyre për zbatimin e kësaj kontrate. 

-Kërkesa për 20 punonjës më dëshmi nga ISHTI (2 saldator, 2 elektricist, 2 mekanik, 1 teknik 

ndërtimi, 3 specialistë ndërtimi, 2 montator dhe 3 manovrator), konsiderohet e paargumentuar 

nga grupi i auditimit pasi sipas preventivit të punimeve nuk është e nevojshme një numër kaq 

i lartë specialistësh, si dhe disa prej këtyre profesioneve janë jashtë objektit të punimeve siç 

janë saldatorët, 2 elektricist, 2 mekanikët, montatorët si dhe 3 specialist ndërtimi. 

-Kërkohen në mënyrë të paargumentuar 3 kamionë mbi 15 Ton, 3 kamionçina, 2 fadroma me 

goma, Telehender/pirun. Këto mjetë nuk justifikohen me volumin e punimeve. 

Të gjitha këto kritere përveçse nuk janë të argumentuara, janë në kundërshtim me nenin 23 

“Specifikimet teknike”, pika 2, të ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik” i 

ndryshuar, ku thuhet se: “Specifikimet teknike duhet të mundësojnë trajtim të njëjtë për të 

gjithë kandidatët dhe ofertuesit dhe të mos shërbejnë si pengesa për konkurrencën e hapur në 

prokurimin publik”. Përsa më sipër, mban përgjegjësi Njësia e Prokurimit e përbërë nga z. E. 

G., znj. E. I. dhe z. A. Rr. 
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Vlerësimi i ofertave nga KVO. 

 

Nr. 
Operatori ekonomik 

pjesmarrës 

Oferta 

ekonomike (pa 

tvsh) 

Vlerësimi i KVO-së 

1 OE“B.”shpk 0 
S`kualifikuar  
 

2  OE “V. H.”shpk 0 S`kualifikuar  

3 OE “V. K.“shpk 9 875 416.53 Kualifikuar dhe shpallur fitues 

 

Nga shqyrtimi i ofertave, rezulton se nga 3 OE pjesëmarrjes në tender, vetëm OE “V. K.” 

shpk ka paraqitur ofertë në vlerën 9,875,416 lekë pa tvsh. Ofertën e këtij OE, KVO e ka 

s’kualifikuar për 2 arsye. E para ka të bëjë me mjetet autobot uji të cilat nuk janë për këtë 

qëllim, pasi janë mjete për transport karburanti. Arsyeja e dytë ka të bëjë me shtojcën 10 për 

Deklaratën e kontratave të lidhura. 

OE “V. K.” ka paraqitur ankesë lidhur me arsyet e s’kualifikimit, dhe Titullari i AK-së ka 

ngritur Komisionin për Shqyrtimin e Ankesave me urdhrin nr. 193, datë 20.08.2018 i përbërë 

nga z. M. A., z. V. T. dhe z. A. Sh.. Në përfundim të ankesës, KSHA ka pranuar ankesën e 

OE duke i rekomanduar kualifikimin e tij dhe shpalljen fitues.  

Grupi i auditimit konkludon se KSHA ka gabuar në lidhje me pranimin e gjithë ankesës, pasi 

në lidhje me mjetet Autobot uji të marra me kontratë qiraje nga subjekti “K.” shpk, nuk 

përmbushin kriteret e kërkuara nga NJP, pasi këto mjetet janë për transport lëndësh të 

rrezikshme dhe jo për transport uji.  

Sa më sipër, rezulton se ky OE nuk i plotëson të gjitha kriteret e vendosur në DST dhe në 

këto kushte KSHA nuk duhet të kishte kualifikuar OE “V. K.” shpk dhe nuk duhet t’i kishte 

propozuar titullarit shpalljen fitues të tyre. KSHA duhet të kishte anuluar tenderin dhe 

moskryerja e këtij veprimi është në kundërshtim me kërkesat e ligjit nr. 9643, datë 

20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar, sipas  neneve të mëposhtëm: 

- neni 24 “Anulimi i një procedure prokurimi”, pika nr.1, gërma (ç), ku thuhet : 

“Autoriteti kontraktor anulon procedurën e prokurimit vetëm (ç) nëse asnjë nga ofertat e 

paraqitura nuk përputhet me kriteret e përcaktuara në dokumentet e tenderit” 

- neni 46 “Kualifikimi i ofertuesve”, pika 1, ku thuhet:  

Operatorët ekonomikë, për të marrë pjesë në procedurat e prokurimit, duhet të kualifikohen, 

pasi të kenë përmbushur të gjitha kriteret …, që autoriteti kontraktor i vlerëson të nevojshme, 

për sa kohë që ato janë në përpjesëtim me natyrën dhe përmasat e kontratës që do të 

prokurohet dhe jodiskriminuese. 

- nenin 53 “Shqyrtimi i ofertave”, pika 3: 

“3.Autoriteti kontraktor, në zbatim të pikës 4 të këtij neni, vlerëson një ofertë të vlefshme, 

vetëm nëse ajo është në përputhje me të gjitha kërkesat dhe specifikimet e përcaktuara në 

njoftimin e kontratës dhe në dokumentet e tenderit, pa rënë ndesh me përcaktimet e nenit 54 

të këtij ligji. 

 

Mos anulimi i procedurës dhe shpallja fitues e OE “V. K.” shpk, i cili nuk plotësonte të gjitha 

kriteret e DST ngarkon me përgjegjësi KSHA: z. M. A., z. V. T.dhe z. A. Sh. 
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Komente dhe sqarime të subjektit: paraqitur me shkresën nr.4143, datë 27.06.2019për Projekt Raportin e Auditimit nga 
anëtarët e KVO A. Sh., Q..P. dhe A. .Ç. përsa i përket procedurës së prokurimit me objekt “Rikonstruksion i rrugës lagjia 

“Axhensia”. 
Lidhur me vlerësimin e ofertave të kësaj procedure prokurimi: 

Kundërshtojmë konkluzionet tuaja për ngarkimin me përgjegjësi të KVO-së për arsyet: 
Ngarkoni me përgjegjësi Komisionin e Vlerësimit të Ofertave  për arsye se OE ”V. K.” nuk duhej kualifikuar nga ana e 

KVO-së në tenderin me objekt ”Rikonstruksion i rrugës lagjia “Axhensia”.Në fakt,nga dokumentacioni në dosjen e tenderit 
dhe nga veprimet e KVO-së në Sistemin e Prokurimit Elektronik , Komisioni i Vlerësimit të Ofertave e ka skualifikuar këtë 
operator ekonomik për mospërmbushje të kritereve që ju i keni përshkruar dhe në aktin e konstatimit,që për KVO-së ishin 
mjaftueshëm për skualifikimin e tij. Rivlerësimi i procedurës i bërë pas pranimit të ankesës së operatorit ekonomik të 
skualifikuar nga ana e Komisionit të Shqyrtimit të Ankesës ,nuk i jep më  tagrin KVO-së  të gjente arsye të tjera 
skualifikimi,por ishte thjesht e detyruar të zbatonte vendimin e KSHA-së. 

Sa më sipër, kërkojmë nga ana Juaj,të rishikoni edhe njëherë konstatimet tuaja duke përjashtuar  KVO-në nga 

përgjegjësia lidhur me tenderin me objekt ”Rikonstruksion i rrugës lagjia “Axhensia”,pasi ka kryer detyrat e ngarkuara  

konform legjislacionit në fuqi për prokurimin publik. 

 
Qëndrimi i audituesit shtetëror të KLSH-së -  në lidhje me observacionin tuaj, dhe pas ballafaqimit në KLSH me datë 
15.07.2019, është marrë parasysh observacioni, duke lënë përgjegjës Komisionin për Shqyrtimin e Ankesave për 
rekomandimin e shpalljes fitues në këtë tender. 

 

 

 

 

D/1.4. Hartimi, zbatimi i kontratave deri në marrjen në dorëzim të mallrave dhe 

shërbimeve dhe zbatimit i kontratave të punëve publike, kolaudimi dhe marrja në dorëzim 

e punimeve. 

Nga verifikimi i regjistrit të realizimit të procedurave të prokurimit për periudhën objekt auditimi 

(2017 – 2018), konstatohet se janë kryer gjithsej procedura në investime për 25 procedura me 

vlerë totale të fondit limit prej 348,027 mijë lekë, nga e cila në vitin 2017 për 12 procedura me 

vlerë të fondit limit prej 227,605 mijë lekë dhe 13 procedura të vitit 2018 me vlerë të fondit limit 

prej 120,423 mijë lekë. 

Kontrata të lidhura për këto 25 procedura paraqitet vlerë prej 339,746 mijë lekë, nga e cila në 

vitin 2017 për vlerën 226,069 mijë lekë dhe për vitin 2018 për vlerën 113,677 mijë lekë. 

Pas analizës së riskut dhe në varësi të kohës së auditimit, grupi i auditimit nga 25 procedura 

Auditi 4 procedura me vlerë kontrate 222,634 mijë lekë, vlerë kjo e barabartë me 64% e vlerës së 

fondit limit ose 65% e vlerës së kontratave të lidhura për këto 25 procedura. 

Mangësitë e konstatuara nga auditimi i këtyre procedurave paraqitet si vijon: 

 

1. Objekti prokurimit: “Rikonstruksion i rrugës automobilistike nga fshati Shëmrizë 

deri tek ura Skënderbegas (loti I)”, Bashkia Gramsh.  

Diferenca në volume për punime të deklaruara të kryera në objektin “Rikonstruksion i rrugës 

automobilistike nga fshati Shëmrizë deri tek ura Skënderbegas (loti I)”, Bashkia Gramsh., nga 

zbatuesi i punimeve BOE “B.” SHPK & “M.” SHPK, për zërat e punimeve 5, 6 dhe 7, sipas 

kontratës nr. 2101 prot datë 30.03.2017 me vlerë 83,999,416.8  lekë me TVSH dhe afat 

zbatimi 120 ditë kalendarike. 

 

Situata: Nga auditimi i realizimit të punimeve në objekt, u konstatua se: 

-Ka patur diferenca në volume në zërat e punimeve “Shtresë stabilizanti 

t=10 cm + rulim për ndërtimin e bankinave”, “Shtresë stabilizanti t=10 

cm + ngjeshje”, dhe “FV beton M-100 për vepra arti”,  për pasojë vlerat 

e këtyre diferencave janë përfituar padrejtësisht nga sipërmarrësi i 
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punimeve; 

Nga shqyrtimi i dosjes teknike verifikimi në terren i punimeve të 

ndërtimit, lidhur me volumet e punës të situacionuar si dhe atyre të 

kryera në fakt, rezultuan diferenca në volume apo punime jo të kryera në 

përputhje me projektin e hartuar nga projektuesi e të miratuar nga 

Autoriteti Kontraktor, me pasojë dëm ekonomik ndaj buxhetit të shtetit 

dhe njësisë vendore në vlerën 729,679 lekë pa TVSh. 

Kriteri: Situacionimi i volumeve jo në përputhje me projekt preventivin dhe 

faktin, veprime të cilat nuk janë në përputhshmëri me: 

 - Ligjin nr. 8402, datë 10.09.1998 “Për Kontrollin dhe Disiplinimin e 

Punimeve të Ndërtimi”, i ndryshuar, Kreu III, neni 7 dhe neni 12. 

- Udhëzimin nr. 3 datë 15.02.2001 “Për mbikëqyrjen dhe kolaudimin e 

punimeve të ndërtimit” e konkretisht Kreu II, Pika 3. 

- Kontratën e shërbimit të mbikëqyrjes së punimeve sipas aktit me nr. 

2039 prot, datë 27.03.2017. 

Impakti: Si pasojë e mangësive të mësipërme, është shkaktuar dëm ekonomik në 

fondet e Bashkisë Gramsh.  

Shkaku: Neglizhencë nga ana e mbikëqyrësit dhe kolaudatorit të punimeve në 

verifikimin e zbatimit të projekt preventivit. 

Rëndësia: E lartë. 

Rekomandime: Nga Bashkia Gramsh të merren masa për arkëtimin e vlerës prej 729,679 

lekë nga BOE “B.” SHPK & “M.” SHPK, në cilësinë e sipërmarrësit në 

kontratën me nr. 2101 prot datë 30.03.2017 me objekt “Rikonstruksion i 

rrugës automobilistike nga fshati Shëmrizë deri tek ura Skënderbegas 

(loti I)”, Bashkia Gramsh, vlerë kjo e cila përfaqëson dëm ekonomik në 

buxhetin e njësisë vendore, si rrjedhojë e situacionimit të punimeve të 

pakryera.  

 

Vlera prej 729,679 lekë, e cila përfaqëson likuidimin e punimeve të pakryera në fakt, 

konsiderohet si dëm ekonomik shkaktuar Buxhetit të Bashkisë Gramsh. Për veprimet dhe 

mosveprimet e mësipërme ngarkohen me përgjegjësi: 

1) Z. E. M. me detyrë mbikëqyrës i kontratës së sipërmarrjes; 

 

Për sa sipër, është paraqitur observacioni i ardhur nga subjekti, me nr. 4143/3 prot, datë 

27.06.2019, protokolluar në KLSH me nr. 200/3 prot, datë 01.07.2019, në të cilin citohet:  

1. Për zërin e punës nr.5 “Shtresë stabilizanti t=10cm + rulim për ndërtimin e bankinave”, Ju 

sqarojmë se në librezën e masave paraqiten 5445 m3 bazuar këto në përputhje me 

planimetrinë e projektit të azhornuar. Në tabelën e volumeve të stabilizantit janë hedhur 

gjatësitë dhe llogaritur gjerësitë e mesatarizuara, duke patur parasysh që konfigurimi i saktë 

i figurave me përmasa, ka qenë pak i vështire për tu llogaritur, ndaj duke bërë konturimin me 

polyline të sipërfaqeve në total në azhurnim (autokad) dhe këtë duke e pjesëtuar me gjatësinë 

e rrugës është dalë tek gjerësia e bankinës, e cila është e mesatarizuar. Volumet 

përfundimtare të shtresës stabilizantit janë paraqitur në tabelën e librezave në çdo faqe të 

profileve tërthorë të projektit përfundimtar dhe në librezën e masave  ku sipërfaqja totale 

rezulton e barabartë me 5445 m2.  

Edhe njëherë për këtë konstatim në zërin Nr.5 përfundimisht ju sqarojmë se në projektin 
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fillestar në gjithë segmentet ku janë parashikuar bankinat, me procedurën e  miratimit nga 

investitori, me procedurën e ndryshimit të volumeve është miratuar gjerësia e ndryshueshme, 

në përshtatje me terrenin dhe mundësinë e zgjerimit, pasi kjo bankinë do të shërbejë edhe si 

mundësi  e shkëmbimit të 2 makinave në rrugë, pasi projekti i bërë nuk e ka të parashikuar 

këtë detaj, i cili është edhe i domosdoshëm për tu bërë në fakt. 

2. Për zërin me përshkrimin “Shtresë stabilizanti t=10cm + ngjeshje”, për të cilin ju jeni 

shprehur për diferencë volumi 313 m2, Ju sqarojmë se ky volum është përdorur i dubluar në 

segmentet e rrugës të cilat kanë pasur probleme me shtresat e rrugës (formacione gjeologjike 

të dobëta) dhe kanë pasur nevojë për një mbushje (hedhje shtrese më të madhe se ajo e 

parashikuar), pasi edhe rruga ka qenë tepër e aksidentuar, ndaj në disa segmente të saj 

profilimi për te arritur kuotën është bërë me 20 cm stabilizant, por që në librezë janë treguar 

gabimisht tek segmentet e urave të ndërtuara. 

3. Për zërin me përshkrim “FV beton M-100 për vepra arti”, për të cilin ju jeni shprehur për 

diferencë volumi 110 m3, ju sqarojmë se llogaritja e volumeve tona është e mbështetur në 

azhurnimin faktik të objektit të cilin mund t’ju vendosim në dispozicion edhe juve, ku lehtë 

konstatohet se gjatësitë e murit në progresivin e kontestuar nga ju rezultojnë aq sa ato janë 

llogaritur në librezën e masave, pra nga azhurnimi i ri kontrolluar nga ana jone  rezultojnë 

1222.28 m2, në librezë që po ju dërgojmë janë pasqyruar 1222.28 m2 dhe në situacion janë 

paguar 1260 m2. Diferenca që ju konstatoni nga libreza e masave dhe e lidhni me diferencën 

e progresivit të shkruar aty (Progresivi 983.90 ÷Progresivi 997.12), është thjesht një lapsus 

në të shkruar, ndërsa në terren ky mur ka shtrirjen në Progresivi 983.90 ÷ 1063.90 , ndaj për 

këtë ju ftojmë ta verifikojmë edhe njëherë në objekt së bashku. Ndërsa për konstatimin e 

përfshirjes së volumeve të veshjeve të kanalit edhe nën këtë zë, kjo qëndron dhe është bërë 

gabim pa dashje. 

Opinion i grupit ta auditimit: 

Përsa observohet për këtë pikë, pas ballafaqimit të kryer në datën 15.07.2019 në zyrat e 

KLSH-së dhe shqyrtimit të dokumentacionit shtesë, sqarojmë si më poshtë: 

1. Përsa i përkët gjerësisë së bankinës, nisur edhe nga miratimi i ndryshimit të volumeve nga 

AK, argumenti i paraqitur në observacion për zërin “Shtresë stabilizanti t=10cm + rulim për 

ndërtimin e bankinave”, merret në konsideratë. Nga verifikimi i librit të masave bashkëlidhur 

observacionit, konstatohet se volumi i këtij zëri pune në progresivët 3160.85 – 3701.87, ose 

541 m2, është marrë dy herë dhe vlera e këtij volumi është përfituar padrejtësisht nga 

sipërmarrësi. Përsa sipër ky pretendim merret pjesërisht në konsideratë dhe në tabelën e dëmit 

ekonomik do të reflektohet ndryshimi i volumit të punës së pakryer. 

2. Argumenti i paraqitur për zërin “Shtresë stabilizanti t=10cm + ngjeshje” nuk është bindës. 

Nëse do të ishte kryer ky volum pune në zonat me formacione gjeologjike të dobëta, kjo do të 

ishte pasqyruar në librin e masave, të hartuar nga kontraktori dhe të miratuar nga mbikëqyrësi 

i punimeve. Bashkëlidhur observacionit nuk disponohet asnjë material fotografik apo filmik, 

që të vërtetojë pretendimin tuaj. Përsa sipër, ky pretendim nuk merret në konsideratë. 

3. Argumenti i paraqitur për zërin “FV beton M-100 për vepra arti”, merret në konsideratë dhe 

do të reflektohet në dëmin ekonomik të paraqitur në tabelën përmbledhëse për vetëm 39.11 

m3 punim të pakryer, volum ky i pranuar edhe në observacion. 
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2. Objekti i prokurimit: “Sistemim asfaltim i Lagjes 85”, Bashkia Gramsh. 

Diferenca në volume për punime të deklaruara të kryera në objektin “Sistemim asfaltim i 

Lagjes 85”, Bashkia Gramsh, nga zbatuesi i punimeve OE “M.” SHPK, për zërat e punimeve 

II.6, II.7, II.8, II.9, III.4 dhe IV.3, sipas kontratës nr. 4677 prot datë 16.07.2018 për vlerën 

63,860,304 lekë me TVSh, me afat 180 ditë kalendarike. 

 

 

 

 

Situata: Nga auditimi i realizimit të punimeve në objekt, u konstatua se: 

-Ka patur diferenca në volume në zërat e punimeve “Shtresë zhavorr lumi, 

t=20 cm me cilindrim”, “Shtresë stabilizanti, t=10 cm”, dhe “Shtresë rëre 

nën dhe mbi tub, 2 x 10 cm”. 

Nga shqyrtimi i dosjes teknike dhe verifikimi në terren i punimeve të 

ndërtimit, lidhur me volumet e punës të situacionuar si dhe atyre të kryera 

në fakt, rezultuan diferenca në volume apo punime jo të kryera në përputhje 

me projektin e hartuar nga projektuesi e të miratuar nga Autoriteti 

Kontraktor, me pasojë dëm ekonomik ndaj buxhetit të shtetit dhe njësisë 

vendore në vlerën 218,660 lekë pa TVSh. 

Kriteri: Situacionimi i volumeve jo në përputhje me projekt preventivin dhe faktin, 

veprime të cilat nuk janë në përputhshmëri me: 

 - Ligjin nr. 8402, datë 10.09.1998 “Për Kontrollin dhe Disiplinimin e 

Punimeve të Ndërtimi”, i ndryshuar, Kreu III, neni 7 dhe neni 12. 

- Udhëzimin nr. 3 datë 15.02.2001 “Për mbikëqyrjen dhe kolaudimin e 

punimeve të ndërtimit” e konkretisht Kreu II, Pika 3. 

- Kontratën e shërbimit të mbikëqyrjes së punimeve sipas aktit me nr. 3566 

prot, datë 25.05.2018. 

Impakti: Si pasojë e mangësive të mësipërme, është shkaktuar dëm ekonomik në 

fondet e Bashkisë Gramsh.  

Shkaku: Neglizhencë nga ana e mbikëqyrësit të punimeve dhe kolaudatorit në 

verifikimin e zbatimit të projekt preventivit. 

Rëndësia: E mesme. 

Rekomandime: Nga Bashkia Gramsh të merren masa për arkëtimin e vlerës prej 218,660 

lekë nga OE “M” SHPK, në cilësinë e sipërmarrësit në kontratën me nr. 

4677 prot datë 16.07.2018 me objekt “Sistemim asfaltim i Lagjes 85”, 

Bashkia Gramsh, vlerë kjo e cila përfaqëson një dëm ekonomik ndaj 

buxhetit të shtetit dhe njësisë vendore, si rrjedhojë e situacionimit të 

punimeve të pakryera.  

 

Vlera prej 218,660 lekë, e cila përfaqëson likuidimin e punimeve të pakryera në fakt, 

konsiderohet si dëm ekonomik shkaktuar Buxhetit të Bashkisë Gramsh. Për veprimet dhe 

mosveprimet e mësipërme ngarkohen me përgjegjësi: 

1. Z. E. M. me detyrë mbikëqyrës i kontratës së sipërmarrjes; 

 

Për sa sipër, është paraqitur observacioni i ardhur nga subjekti, me nr. 4143/3 prot, datë 

27.06.2019, protokolluar në KLSH me nr. 200/3 prot, datë 01.07.2019, në të cilin citohet:  
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1. Për zërin me Nr. II.6 me përshkrim “Shtrese zhavori lumi, t=20cm me cilindrim” për të 

cilin ju jeni shprehur për diferencë volumi 200 m2, Ju sqarojmë se nisur nga azhurnimi i bërë 

hap pas hapi në këtë objekt, sipërfaqja e këtij zëri pune del (rezulton) aq sa është paguar në 

situacionin përfundimtar, pavarësisht gabimit të bërë në librezën e shkruar të masave, që ju 

keni gjetur në dosjen teknike të objektit, ndaj do ju vendosim në dispozicion edhe juve në 

versionin autokad (do ju dërgojmë në adresën tuaj elektronike zyrtare këtë azhurnim), ku 

qartazi verifikohet që sipërfaqet rezultojnë aq sa ato janë paguar, pra nga azhurnimi kanë 

rezultuar 5678 m2, në librezë janë pasqyruar 5678 m2 dhe në situacion janë paguar 5678 m2. 

Për këtë bashkëngjitur edhe libreza e masave e këtij zëri.  

2. Arsyetimi si më sipër vlen edhe për  zërin me Nr.rendor II.7 me përshkrim «Shtresë 

stabilizanti, t=10cm», pasi kjo shtrese eshte e hedhur mbi atë te zhavorit dhe ka te njëjtën 

shtrirje si edhe ajo. 

3. Për zërat me Nr. rendor II.8 me përshkrim “Shtresë binderi, t=6cm” dhe zërin me Nr. 

rendor II.9 me përshkrim “Shtresë asfaltobetoni me t=4cm”, për të cilët ju jeni shprehur për 

diferencë volumi 160 m2, ju sqarojmë se nisur nga azhurnimi i bërë hap pas hapi në këtë 

objekt, sipërfaqet e këtyre zërave të punimeve dalin (rezulton) aq sa janë paguar në 

situacionin përfundimtar, pavarësisht gabimit të bërë në librezën e shkruar të masave, që ju 

keni gjetur në dosjen teknike të objektit, ndaj do ju vendosim në dispozicion edhe juve në 

versionin autokad (do ju dërgojmë në adresën tuaj elektronike zyrtare këtë azhurnim), ku 

qartazi verifikohet që sipërfaqet rezultojnë aq sa ato janë paguar, pra nga azhurnimi kanë 

rezultuar 4684 m2, në librezë janë pasqyruar 5678 m2 dhe në situacion janë paguar 4684 m2. 

Për këtë bashkëngjitur edhe libreza e masave e këtyre 2 zërave. 

4. Për zërin me Nr. rendor III.4 me përshkrim “Shtresë rëre nën e mbi tubo, t=2x10cm” per te 

cilin ju jeni shprehur për diferencë volumi 548 m2, ju sqarojmë se nisur nga azhurnimi i bërë 

hap pas hapi në këtë objekt, volumi i këtij zëri pune del (rezulton) aq sa është paguar në 

situacionin përfundimtar, sepse pavarësisht përshkrimit të zërit të punës me dhe ne përputhje 

me projektin, shtresa e rërës nuk është parashikuar vetem mbi e nen tube por te mbush 

kanalin deri ne kuotën e shtresave rrugore ndaj dhe volumet rezultojnë aq sa ato janë paguar, 

pra, në librezë janë pasqyruar 548 m3 dhe në situacion janë paguar 548 m3. Për këtë 

bashkëngjitur edhe libreza e masave e këtij zëri. 

5. Për zërin me Nr. IV.3 me përshkrim “Beton themel bordure M-100”, për të cilin ju  per te 

cilin ju jeni shprehur për diferencë volumi 5.7 m3 , ju sqarojmë se nisur nga azhornimi i bërë 

në këtë objekt, volumi i këtij zëri dalin (rezultojnë) më shumë se sa janë paguar  në 

situacionin përfundimtar, sepse pavarësisht sa ju konstatoni, por ky zë nuk ka bordurë vetëm 

tek lulishtja por edhe përgjatë gjithë rrugës “Mahmut Xhaferri”, librezën e së cilës e kemi 

paraqitur në tjetër fletë dhe më poshtë po i japim edhe të bashkuara , ndaj dhe volumet totale 

rezultojnë më shumë se pagesa, pra në librezë janë pasqyruar 33 m3 dhe në situacion janë 

paguar 12 m3, tepër 21 m2 betone M-100. 

Për këtë bashkëngjitur edhe libreza e masave e këtij zëri. 

Opinion i grupit ta auditimit: 

Përsa observohet për këtë pikë, pas ballafaqimit të kryer në datën 15.07.2019 në zyrat e 

KLSH-së dhe shqyrtimit të dokumentacionit shtesë, sqarojmë si më poshtë: 

1&2. Argumenti ynë për diferencat në volume në zërat “Shtresë zhavorr lumi, t=20 cm me 

cilindrim” dhe “Shtresë stabilizanti, t=10 cm”, ka qenë i bazuar në librin e masave të hartuar 

nga kontraktori dhe të miratuar nga mbikëqyrësi i punimeve. Pasi verifikuam volumet e punës 

së zërave “Shtresë zhavorr lumi, t=20 cm me cilindrim”, “Shtresë stabilizanti, t=10 cm” në 
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formatin autocad, të paraqitur ditën e ballafaqimit, rezultoi se sipërfaqet e degëzimeve të 

paraqitura në librezën e masave, bashkëlidhur observacionit, janë 234 m2 dhe jo 305 m2. Vlera 

e diferencës së volumit prej 71 m2 është përfituar padrejtësisht nga sipërmarrësi. Ndryshimi i 

kësaj diference do të reflektohet në tabelën e dëmit ekonomik. 3. Argumenti i paraqitur për 

zërat e punës “Shtresë binderi, t=6 cm” dhe “Shtresë asfaltobetoni, t=4 cm”, pas verifikimit të 

volumeve të punës në formatin autocad, merret në konsideratë dhe do të reflektohet në 

tabelën e dëmit ekonomik. 

4. Argumenti i paraqitur për zërin “Shtresë rëre nën e mbi tubo, t=2x10cm” nuk është bindës, 

pasi edhe në librin e masave (që nuk është bashkëlidhur observacionit), llogaritë janë bërë për 

shtresë 2 x 10 cm nën dhe mbi tub. Përsa sipër, ky pretendim nuk merret në konsideratë. 

5. Pretendimi i paraqitur për zërin “Beton themel bordure M-100”, pas shqyrtimit të 

dokumentacionit bashkëlidhur observacionit, merret në konsideratë dhe do të reflektohet në 

tabelën e dëmit ekonomik.  

 

3. Objekti prokurimit: “Rikonstruksion i rrugës Lagja Agjensia” Bashkia Gramsh.  

Diferenca në volume për punime të deklaruara të kryera në objektin “Rikonstruksion i rrugës 

Lagja Agjensia”, Bashkia Gramsh., nga zbatuesi i punimeve OE “V. K.” SHPK, për zërat e 

punimeve si vijon:  Zëri 6 (2.37/5a ) Transport mbeturinash me auto deri në 5 km; zëri 1 (2.166) F.V 
Hekur betoni periodik Ø <10 mm për rrugën, rakordimet, bankinat, trotuaret dhe për soletat rakorduese 

të tranzicionit, sipas kontratës nr. 5861 prot datë 10.09.2018 me vlerë 11,850,499.83  lekë me 

TVSH dhe afat zbatimi punimesh 12 muaj.  

 

Situata: Nga auditimi i realizimit të punimeve në objekt, u konstatua se: 

-Ka patur diferenca në volume në zërat e punimeve “Transport 

mbeturinash me auto deri në 5 km” dhe zëri “F.V Hekur betoni periodik 

Ø <10 mm për rrugën, rakordimet, bankinat, trotuaret dhe për soletat 

rakorduese të tranzicionit”,  për pasojë vlerat e këtyre diferencave janë 

përfituar padrejtësisht nga sipërmarrësi i punimeve: 

Nga verifikimi në terren i punimeve të ndërtimit, lidhur me volumet e 

punës të situacionuar si dhe atyre të kryera në fakt, rezultuan diferenca 

në volume apo punime jo të kryera në përputhje me projektin e hartuar 

nga projektuesi e të miratuar nga Autoriteti Kontraktor, me pasojë dëm 

ekonomik ndaj buxhetit të shtetit dhe njësisë vendore në vlerën 999,291 

lekë pa TVSH. 

Kriteri: Situacionimi i volumeve jo në përputhje me projekt preventivin dhe 

faktin, veprime të cilat nuk janë në përputhshmëri me: 

 - Ligjin nr. 8402, datë 10.09.1998 “Për Kontrollin dhe Disiplinimin e 

Punimeve të Ndërtimi”, i ndryshuar, Kreu III, neni 7 dhe neni 12. 

- Udhëzimin nr. 3 datë 15.02.2001 “Për mbikëqyrjen dhe kolaudimin e 

punimeve të ndërtimit” e konkretisht Kreu II, Pika 3. 

- Kontratën e shërbimit të mbikëqyrjes së punimeve sipas aktit me nr. 

3563 prot, datë 25.05.2018. 

Impakti: Si pasojë e mangësive të mësipërme, është shkaktuar dëm ekonomik në 

fondet e Bashkisë Gramsh.  

Shkaku: Neglizhencë nga ana e mbikëqyrësit të punimeve në verifikimin e 

zbatimit të projekt preventivit. 
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Rëndësia: E lartë. 

Rekomandime: Nga Bashkia Gramsh të merren masa për arkëtimin e vlerës prej 999,291  

lekë nga OE “V. K.” SHPK, në cilësinë e sipërmarrësit në kontratën me 

nr. 5861 prot., datë 10.09.2018 me objekt “Rikonstruksion i rrugës 

Lagja Agjensia”, Bashkia Gramsh, vlerë kjo e cila përfaqëson dëm 

ekonomik në buxhetin e njësisë vendore, si rrjedhojë e situacionimit të 

punimeve të pakryera.  

 

Vlera prej 999,291 lekë, e cila përfaqëson likuidimin e punimeve të pakryera në fakt, 

konsiderohet si dëm ekonomik shkaktuar Buxhetit të Bashkisë Gramsh. Për veprimet dhe 

mosveprimet e mësipërme ngarkohen me përgjegjësi, Z. L. H. me detyrë mbikëqyrës i kontratës 

së sipërmarrjes.  

 

4. Objekti i prokurimit: “Rehabilitim i rrugës Devoll”, Bashkia Gramsh. 

Diferenca në volume për punime të deklaruara të kryera në objektin “Rehabilitim i rrugës 

Devoll”, Bashkia Gramsh, nga zbatuesi i punimeve BOE “E.” SHPK & “A.” SHPK, përfaqësuar 

nga  OE “A.” SHPK, për zërat e punimeve: Zëri 14 (An  164)  F.V Fidane Peme dekorative; Zëri 

4 (An)  Shtresë me pllaka vetë shtrënguese, t=6 cm dhe Zërin 2 (2.29)  F.V. Bordura betoni për 

20 x30 cm, sipas kontratës nr. 5032/3 prot datë 18.07.2017 për vlerën 62,925,232.80 lekë pa 

TVSh, me afat 12 muaj.  

 

Situata: Nga auditimi i realizimit të punimeve në objekt, u konstatua se: 

-Ka patur diferenca në volume në zërat e punimeve “F.V Fidane Peme 

dekorative”  zëri “Shtresë me pllaka vetë shtrënguese, t=6 cm” dhe zëri 

“F.V. Bordura betoni për 20 x 30 cm”. 

Nga verifikimi në terren i punimeve të ndërtimit, lidhur me volumet e punës 

të situacionuar si dhe atyre të kryera në fakt, rezultuan diferenca në volume 

apo punime jo të kryera në përputhje me projektin e hartuar nga projektuesi 

e të miratuar nga Autoriteti Kontraktor si dhe specifikimet teknike, me 

pasojë dëm ekonomik ndaj buxhetit të shtetit dhe njësisë vendore në vlerën 

359,923 lekë pa TVSH. 

Kriteri: Situacionimi i volumeve jo në përputhje me projekt preventivin dhe faktin, 

veprime të cilat nuk janë në përputhshmëri me: 

 - Ligjin nr. 8402, datë 10.09.1998 “Për Kontrollin dhe Disiplinimin e 

Punimeve të Ndërtimi”, i ndryshuar, Kreu III, neni 7 dhe neni 12. 

- Udhëzimin nr. 3 datë 15.02.2001 “Për mbikëqyrjen dhe kolaudimin e 

punimeve të ndërtimit” e konkretisht Kreu II, Pika 3. 

- Kontratën e shërbimit të mbikëqyrjes së punimeve sipas aktit me nr. 4980 

prot, datë 14.07.2017. 

- Kontratën e shërbimit të kolaudimit të punimeve 0074 lidhur ndërmjet 

Autoritetit Kontraktor Bashkisë Gramsh, dhe shoqërisë “G.” SHPK 

përfaqësuar nga Z. G. S. me licencë MK. 2928/5. 

Impakti: Si pasojë e mangësive të mësipërme, është shkaktuar dëm ekonomik në 

fondet e Bashkisë Gramsh.  

Shkaku: Neglizhencë nga ana e mbikëqyrësit të punimeve dhe kolaudatorit në 

verifikimin e zbatimit të projekt preventivit. 
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Rëndësia: E lartë. 

Rekomandime: Të merren masa nga Bashkia Gramsh, që t’i kërkojë sipërmarrësit të 

punimeve OE “A.” SHPK, duke ndjekur të gjitha procedurat e duhura 

administrative që, shuma prej 359,923 lekë pa TVSH të realizohet në 

objekt brenda periudhës së garancisë së defekteve. Realizimi i punimeve 

duhet të konfirmohet zyrtarisht nga Autoriteti Kontraktor, Bashkia Gramsh, 

Mbikëqyrësi i punimeve si dhe Kolaudatori i punimeve të objektit (Në rast 

të kundërt, moskryerja e punimeve sipas Projektit të Zbatimit dhe 

specifikimeve teknike, do të konsiderohet dëm ekonomik dhe duhet të 

zhdëmtohet nga sipërmarrësi i punimeve). 

 

Vlera prej 359,923 lekë, e cila përfaqëson likuidimin e punimeve të pakryera në fakt, 

konsiderohet si dëm ekonomik shkaktuar Buxhetit të Bashkisë Gramsh. Për veprimet dhe 

mosveprimet e mësipërme ngarkohen me përgjegjësi: Z. E. M. me detyrë mbikëqyrës i kontratës 

së sipërmarrjes dhe Z. G. S. me detyrë kolaudator i punimeve të përfunduara; 

 

Për sa sipër, është paraqitur observacioni i ardhur nga subjekti, me nr. 4143/3 prot, datë 

27.06.2019, protokolluar në KLSH me nr. 200/3 prot, datë 01.07.2019, në të cilin citohet:  

1. Për zërin e punës nr.1 “F.V Pemë dekorative”, Ju pretendoni se pemët janë tharë, por 

meqenëse objekti është brenda periudhës së garancisë së defekteve atëherë në përfundim të 

saj, do ti kërkoni sipërmarrësit rimbjellen e tyre në sasinë e munguar prej 15 copë pemë 

dekorative. 

2. Për zërin e punës nr.2 “Shtresë me pllaka vetë shtrënguese t=6 cm”, Ju pretendoni se 

llogaritja e volumeve është mbështetur në azhurnimin faktik të objektit të cilin do ju vendosim 

në dispozicion në versionin autocad, ku verifikohet që sipërfaqet rezultojnë aq sa ato janë 

paguar, pra nga azhurnimi kanë rezultuar 840 m2 pllaka. 

3. Për zërin e punës nr.3 “Punime në bordura dhe mure”, Ju pretendoni se sipërmarrësi nuk 

është paguar me ndryshim pasi lartësia ka qenë në rregull ndaj e kemi paguar si uniformë 

këtë zë pasi funksioni është i plotë. 

Opinion i grupit ta auditimit: 

Përsa observohet për këtë pikë, sqarojmë si më poshtë: 

1. Argumenti i paraqitur për zërin “F.V Pemë dekorative”, nuk është bindës përsa i përket 

realizimit në sasinë 45 pemë. Problematika e konstatuar nga auditimi, pra mungesa e 15 peme 

dekorative, konstatohet nga auditimi në objekt. Në observacion nuk ka bashkëlidhur ndonjë 

dokument (fotografi, etj,..) që të vërtetojë se ky zë punimi është realizuar në masën 100%. 

Përsa sipër, ky pretendim nuk merret në konsideratë dhe realizimi i punimeve për 15 peme 

dekorative, duhet të konfirmohet zyrtarisht nga Autoriteti Kontraktor, Bashkia Gramsh, 

Mbikëqyrësi i punimeve si dhe Kolaudatori i punimeve të objektit. Në rast të kundërt, 

moskryerja e punimeve sipas Projektit të Zbatimit dhe specifikimeve teknike, do të 

konsiderohet dëm ekonomik dhe duhet të zhdëmtohet nga sipërmarrësi i punimeve. 

2. Lidhur me argumentin e paraqitur për zërin 2 “F.V Pemë dekorative”, Ju sqarojmë: 

- së pari, grupi i auditimit që ditën e auditimit të realizimit të punimeve në objekt, ka kërkuar 

vendosjen në dispozicion të Projektit të azhurnuar në Autocad, gjë e cila nuk u realizuar 

asnjëherë nga ana Juaj. 

- së dyti, kjo problematikë është konstatuar në objekt në prezencën e mbikëqyrësit të 

punimeve dhe nuk ka të bëjë fare me azhornimin e volumeve me matje me programin 
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Autocad. Kjo diferencë volumi realisht rezulton punë e pa kryer në vepër dhe përsa sipër, ky 

pretendim nuk merret në konsideratë. 

3Lidhur me argumentin e paraqitur për zërin nr. 3 “Punime në bordura dhe mure”, Ju 

sqarojmë: 

- së pari, me realizimin e këtij zëri punimesh në kundërshtim me specifikimet teknike të 

përcaktuara në Dokumentet Standarte të Tenderit, ju keni shkelur kushtet e kontratës së 

shërbimit të mbikëqyrjes për objektin në fjalë. 

- së dyti, lartësia (kuota) e bordurës/trotuarit teknikisht realizohet në forma të ndryshme jo 

standarde dhe jashtë KTZ, përfundimisht realizimi dhe miratimi nga mbikëqyrësi i punimeve i 

bordurës 15x20 cm (pra, jo sipas PZ) dhe jo 20x30 cm, është në kundërshtim me KTZ dhe 

specifikimet teknike dhe përsa sipër, ky pretendim nuk merret në konsideratë. 

 

 

 

 

IV/E.Mbi zbatimin e rekomandimeve në auditimin e mëparshëm 

 

Mbi  zbatimit të rekomandimeve të dërguara  në Bashkinë  Gramsh  nga KLSH me shkresën 

nr. 1232/19 datë 05.05.2017. 

Situata: KLSH  ka dërguar në  Bashkinë  Gramsh  rekomandimet  e auditimit  me 

shkresën e saj  nr.prot 1232/19 datë 05.05.2017, protokolluar në subjekt me 

shkresën nr. 3227 datë 09.05.2017. Bashkia Gramsh në zbatim të 

rekomandimeve të KLSH ka kthyer përgjigje me shkresën e saj  nr. prot. 

3227/2, datë 29.05.2017, duke respektuar afatin  ligjor të kthimit të përgjigjes. 

Nga verifikimi i dokumentacionit për zbatimin e rekomandimeve në mënyrë të 

përmbledhur zbatimi i rekomandimeve paraqitet si më poshtë: 

a . Për përmirësimin e gjendjes janë rekomanduar 16 masa organizative, janë 

zbatuar plotësisht 7 masa,  janë në proces zbatimi 7 masa, dhe zbatuar 

pjesërisht 2 masa.  

b. Për shpërblim dëmi janë rekomanduar 23 masa me vlerë 66,055,927 leke 

nuk është  pranuar vlera prej 26,661,106 lekë (nga ku vlera 19,470,000 lekë, 

detyrim i subjekti “Devoll Hidropuëer sha” hidrocentrali i Banjës, për 

periudhën tetor-nentor-dhjetor 2016) duke u pranuar vlera 39,394,821 lekë, 

nga e cila është arkëtuar  vlera prej 5,369,618  lekë, ndërsa shuma prej 

27,308,512 lekë nuk është arkëtuar. 

Nga verifikimi rezultoi se nga vlera e rekomanduar nga KLSH  prej 

66,055,92lekë. 

-Nga e cila nuk është pranuar vlera.................................  26,661,106 lekë. 

-Mbeten se janë pranuar vlera prej.............................      39,394,821 lekë 

-Deri më datën 31.03.2019 është arkëtuar vlera  prej ...............5,369,618 lekë 

 Kanë mbetur pa u arkëtuar vlera prej............... ....................27,308,512lekë 

 Nga të cilat:  

-Në proces arkëtimi  3 rekomandime në vlerën........................3,254,050 lekë 

-Janë nisur njoftimet për 14 rekomandime, por ende nuk kanë filluar arkëtimet 

në vlerën..............................................................................12,459,502 lekë 

-Në proces gjyqësor 6 rekomandime ......................................18,311,651 leke 
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c. Janë  rekomanduara  gjithsej nga KLSH  65 masa, rezulton se janë zbatuar 

61, masa duke mos u zbatuar 4 masa disiplinore dhe konkretisht:  

-Sipas “Ligjit për Nëpunësin Civil” janë rekomanduar 3 masa disiplinore 

“Mbajtja deri në 1/3 e pagës së plotë për një periudhë deri në gjashtë muaj”. 

Nga verifikimi rezultoi se për 2 punonjës është dhënë masë disiplinore “ 

Vërejtje”, ndërsa 1 masë nuk është dhënë. 

KLSH ka rekomanduar masën disiplinore “Pezullim për ngritjen në detyrë   

për 4 punonjës, nga verifikimi rezultoi se janë zbatuar 3 masa dhe nuk është 

zbatuar 1 masë disiplinore. 

-Sipas “Kodit të Punës në Republikën e Shqipërisë” janë rekomanduar 10 

masa disiplinore, prej tyre  “Vërejtje me paralajmërim”, për 8 punonjës dhe 2 

masa  disiplinore “Ndërprerje e marrëdhënieve të punës”. Nga verifikimi 

rezultoi se janë zbatuar 9 masa disiplinore, duke mos u zbatuar 1 masë 

disiplinore. 

 

d/I. I janë rekomanduar APP të vlerësojë shkeljet e konstatuara, duke 

vendosur marrjen e masave administrative (dënim me gjobë) në raport me 

shkeljet e konstatuara për procedurat e prokurimit, apo me rekomandimin e 

autoritetit kontraktor (për marrjen e masave disiplinore) për 42 persona. 

Nga verifikimi rezulton se APP me vendimin nr. 94, datë 19.09.2018, 

përcjellë për në Bashkinë Gramsh dhe KLSH-në me shkresën nr. 6312/3, datë 

19.09.2018, e cila është protokolluar në Bashkinë Gramsh me shkresën nr.3174 

prot., datë 21.09.2018 duke vendosur masa dënim me gjobë për 28 persona në 

vlerën në total prej 2,250.000 lekë, deri më datën 15.05.2019 është arkëtuar 

nga 15 persona vlera 1,070,000 lekë, duke mbetur pa u arkëtuar nga 21  

persona në vlerën 1,180,000 lekë. Ndërsa për 14 persona APP nuk ka vendosur 

masa, pasi ata nuk kanë kryer shkelje të procedurave të prokurimit publik, kj 

kryesisht për titullarët e autoritetit kontraktor, ish kryetarët e komunave. 

d/II. I janë rekomanduar Kryetarit të Bashkisë Gramsh t’i kërkojë 

Kryeinspektorit të Inspektoratit të Mbrojtjes së Territorit Vendor të vlerësojë 

shkeljet e konstatuara, duke vendosur marrjen e masave administrative (dënim 

me gjobë) në raport me shkeljet e konstatuara për 4 persona. 

Nga verifikimi rezultoi se për punimet e pa kryera në objektet e ndryshme të 

financuara: KLSH i ka rekomanduar  IMTV bashkisë Gramsh, që  ndaj 6 

subjekteve fizikë/juridik mbikëqyrës/kolaudator të marrë masat administrative 

me gjobë. Nga verifikimi rezultoi se deri më datën 15.05.2019 nga 

Kryeinspektori i IMTV Bashkia Gramsh, janë nxjerrë 6 vendime me gjoba në 

vlerën 900,000 lekë, por deri më datën 15.05.2019 është arkëtuar nga 1 

mbikëqyrës vlera 50,000 lekë, ndërsa për 5 persona të tjerë ende nuk kanë 

arkëtuar shumën prej 850,000 lekë. 

Gjatë auditimit rezultoi se pavarësisht nga puna e bërë, për disa nga masat e 

mësipërme, jeni mjaftuar vetëm me nxjerrjen e urdhrave për kryerjen e 

ndalesave, pa u shoqëruar në të gjitha rastet me padi gjyqësore për arkëtimin e 

vlerave të rekomanduara, për pasojë ndaj personave shkaktarë nuk ka filluar 

kryerja e ndalesave, duke u bërë përgjegjës për kalimin e afateve ligjore të 

kërkimit të dëmit, përcaktuar në nenin 115,  të Kodit Civil në R.SH dhe nenit 
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203 të Kodit Punës në R.SH (prej 3 vjetësh) apo të parashkrimit të vendimeve 

(vlerave) të gjobave përcaktuar në nenin 46 të ligjit “Për kundërvajtjet 

Administrative“ (brenda 2 vjetësh), sipas vendimeve  administrative të dënimit 

me gjobë. 

Nga ana e Drejtorisë Juridike  Bashkia Gramsh me shkresat data 03..05.2019 i 

është kërkuar gjykatës administrative Elbasan rivendosja në afat e këtyre 

gjobave. 

Kriteri: Veprim në shkelje të nenit 15, shkronja (j) dhe nenit 30 pika 2, të ligjit nr. 

154/2014, datë 27.11.2914 “Për organizimin dhe funksionimin e Kontrollin të 

Lartë të Shtetit” dhe shkresën nr. 511/10, datë 23.9.2016 “Për zbatimin e 

Rekomandimeve nga auditimi i kryer në Bashkinë Gramsh”, shprehur në 

Vendimin e Kryetarit të KLSH nr. 112, datë 23.9.2016. 

Impakti: Mos ndjekje të procedurave në arkëtimin e detyrimeve për masa shpërblim 

dëmi. 

Shkaku: Përgjegjësi e strukturave drejtues. 

Rëndësia: E lartë. 

Rekomandimi: Kryetari i Bashkisë Gramsh të hartojë plan pune të veçantë e të marrë të gjitha 

masat e duhura ligjore për ri zbatimin e Rekomandimeve të pa zbatuara të 

KLSH në auditimin e mëparshëm, dërguar nga KLSH me shkresën nr.prot 

1232/19 datë 05.05.2017. 

(Në mënyrë më të hollësishme zbatimi i rekomandimeve paraqitet në akt verifikimin nr. 01. 

datë 17.05.2019,bashkëlidhur. Në mënyrë tabelore rekomandimet ,arkëtimet dhe natyra e 

rasteve të mos realizimit te rekomandimeve  paraqiten në  ANEKSIN NR. 5 bashkëlidhur) 

 

VI.KONKLUZIONE DHE OPINIONI AUDITIMIT 

Në përfundim të trajtimit të çështjeve sa në sipër për përmirësimin e gjendjes rekomandojmë: 

OPINIONI I AUDITIMIT 

 

I. Opinioni i auditimit mbi pasqyrat financiare. 

Për drejtimin e Bashkisë Gramsh. 

Ne kemi audituar pasqyrat financiare të Bashkisë Gramsh për vitin ushtrimor 2017 dhe 2018, të 

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

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

shpjeguese. 

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

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

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

financiare. 

Opinion i kundërt10: 

Sipas mendimit tonë, mbështetur në standardet ISSAI 170011, dhe ISSAI 120012 përveç efekteve të 

                                                             
10Opinioni i kundërst. Audituesi duhet të shprehë një opinion të kundërt: 1. kur audituesi ka marrë dëshmi të mjaftueshme 

dhe të përshtatshme të auditimit dhe arrin në përfundimin se anomalitë apo rastet e mospërputhshmërisë, individualisht ose 

së bashku, janë materiale, të përhapura, në llogaritë vjetore apo transaksionet në fjalë; ose 2. kur audituesi nuk është në 
gjendje për të marrë dëshmi të mjaftueshme dhe të përshtatshme të auditimit ku të bazojë opinionin, dhe efektet e mundshme 
mbi llogaritë vjetore apo transaksionet të kësaj pamundësie janë materiale të përhapura. 
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çështjes përshkruara në paragrafin e “Bazës për Opinionin e Kundërt”, pasqyrat financiare nuk 

paraqesin në mënyrë të drejtë, në të gjitha aspektet materiale, pozitën financiare të Bashkisë 

Gransh në datat 31 dhjetor 2017 dhe 31 dhjetor 2018, referuar ligjit “Për kontabilitetin dhe 

pasqyrat financiare” dhe Standardeve Kombëtare të Kontabilitetit (SKK), mbi të cilat subjekti i 

audituar është mbështetur për përgatitjen e pasqyrave financiare vjetore. 

Baza për opinion të kundërt: 

ISSAI 1320 dhe ISSAI 1450 shprehet : “Objektivi i audituesit është të aplikojë konceptin e 

materialitetit në mënyrë korrekte gjatë planifikimit dhe kryerjes së auditimit” 

Në planifikim ne kemi llogaritur vlerën e materialitetit duke marrë parasysh riskun e lartë të 

auditimit ndaj të cilit për të marrë një siguri të arsyeshme, audituesi duhet të tolerojë një normë 

më të ulët të gabimit material. Materialiteti i llogaritur nga audituesit e Kontrollit të Lartë të 

Shtetit bazuar në Manualin e Auditimit Financiarë të KLSH-së për vitin e mbyllur më 31 dhjetor 

2017 është 2,179,047 lekë dhe për vitin e mbyllur më 31 dhjetor 2018 është 2,008,028 lekë. Çdo 

gabim apo shumë e gabimeve mbi këtë vlerë, e cila përbën gabim material, dhe të përhapur në 

llogaritë vjetore të vitit 2017 dhe 2018 , në bazë të ISSAI 1705 përbën bazë për opinion të 

kualifikuar. Gabimet materiale në pasqyrat financiare të mbyllura në 31 dhjetor 2017 dhe 31 

dhjetor 2018 paraqitet në si më poshtë: 

 

31 dhjetor 2017 
 Llogaria 215 Mjete transporti është nënvlerësuar për 2,745,199 lekë, 
 Llogaria 218 Inventar Ekonomik është nënvlerësuar për 5,861,889 lekë, 

 Llogaria 214 Instalime teknike është nënvlerësuar për 7,696,333 lekë, 
 Llogaria 219 “Amortizim i Aktiveve të Qëndrueshme të Trupëzuara” është mbivlerësuar me 16,303,421 lekë 
Llogaria 202 “Studime dhe Kërkime” është mbivlerësuar për15,303,070 lekë 
Llogaria213 “Rrugë, rrjete, vepra ujore” dhe 212 “Ndërtime dhe konstruksione” janë 

nënvlerësuarpër15,303,070 lekë, 
 Llogaria 26 “Pjesëmarrje në kapitalin e vet”  është nënvlerësuar për178,620,750 lekë, 
Llogaria 468 “Debitorë të ndryshën”  është nënvlerësuar me 1,917,855 lekë, 
Llogaria 464 “Detyrime për tu paguar për blerjen e letrave me vlerë” është mbivlerësuarme39,253,506 lekë  

 Llogaria 7115 “Gjoba, kamatëvonesa, sekuestrime e  zhdëmtime” është nënvlerësuar me19,393,618 lekë, 
 me 4,956,844 lekë për vitin 2016 dhe 1,385,763 lekë në vitin 2015, pra një shpërhaje në vite të gabimit 

material 
Llogaria 467 “Kreditorë të ndryshëm” është mbivlerësuar me 7,620,935 lekë dhe nënvlerësuar me 43,241,403 

lekë, 

Llogaria 401 – 408 “Furnitorë e llogari të lidhura me to” është mbivlerësuar me38,205,248 lekë,dhe 

nënvlerësuar me 2,894,710 lekë, 

Llogaria 486 “Shpenzimet e periudhave të ardhshme” është nënvlerësuar me 23,864,514 lekë,  

Llogaria 105 “Teprica e Granteve kapitale të brendshme” është nënvlerësuar me212,432,550 lekë, 

Llogaria101 “Teprica (Fond i akumuluar) Deficiti i akumuluar”, është mbivlerësuar me212,432,550 lekë, 
 

31 dhjetor 2018 
 Llogaria 215 Mjete transporti është nënvlerësuar për 2,745,199 lekë, 
 Llogaria 218 Inventar Ekonomik është nënvlerësuar për 5,861,889 lekë, 

                                                                                                                                                                                              
11 Objektivi i audituesit është të formulojë një opinion mbi besueshmërinë e llogarive vjetore dhe llogarive bazuar në një 
vlerësim të përfundimeve të hartuara nga evidencat e marra të auditimit dhe të shprehë qartë opinionin nëpërmjet një raporti 

të shkruar që shpjegon bazat e opinionit. 
12Objektivi i audituesit është të ofrojë siguri të arsyeshme nëse pasqyrat si një e tërë nuk përmbajnë anomali materiale, raste 
mashtrimi ose gabime, si edhe të raportojë mbi këto pasqyra përsa i takon gjetjeve nga auditimi 
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 Llogaria 214 Instalime teknike është nënvlerësuar për 7,696,333 lekë, 
 Llogaria 210 Toka, troje, terrene  është nënvlerësuar për 10,094,547 lekë, 

 Llogaria 211 Pyje, kullota, plantacione  është nënvlerësuar për 2,161,437 lekë,. 
 Llogaria 202 “Studime dhe Kërkime” është mbivlerësuar për15,303,070 lekë, 
Llogaria213 “Rrugë, rrjete, vepra ujore” dhe 212 “Ndërtime dhe konstruksione” janë 

nënvlerësuarpër15,303,070 lekë, 
Llogaria 26 “Pjesëmarrje në kapitalin e vet”  është nënvlerësuar për178,620,750 lekë, 
Llogaria 468 “Debitorë të ndryshëm”  është nënvlerësuar me 898,331 lekë, 
Llogaria 464 “Detyrime për tu paguar për blerjen e letrave me vlerë” është mbivlerësuar me 38,152,238 lekë 

 Llogaria 7115 “Gjoba, kamatëvonesa, sekuestrime e  zhdëmtime” është mbivlerësuar me 1,101,268 lekë 
Llogaria 467 “Kreditorë të ndryshëm” është mbivlerësuar me 5,362,156 lekë dhe nënvlerësuar me  31,969,001 

lekë, 

 Llogaria 401 – 408 “Furnitorë e llogari të lidhura me to” është mbivlerësuar me31,969,001 lekë, dhe   

nënvlerësuar me 1,646,077 lekë, 

 Llogaria 486 “Shpenzimet e periudhave të ardhshme” është nënvlerësuar me 40,038,990 lekë, 
Llogaria 105 “Teprica e Granteve kapitale të brendshme” është nënvlerësuar me 159,213,329 lekë, 
Llogaria101 “Teprica (Fond i akumuluar) Deficiti i akumuluar”, është mbivlerësuar me159,213,329 lekë 
 

Gabimet materiale janë individualisht dhe si shumë mbi nivelin e materialitetit të përcaktuar për 

vitin financiar të mbyllur në 2017 (materialiteti 2,179,047 lekë) dhe në 2018  (materialiteti 

2,008,028 lekë), dhe janë gabime materiale të shpërhapura në llogaritë vjetore të subjektit, fakt 

ky që përbën bazën e opinionit të kundërt të audituesve të Kontrollit të Lartë të Shtetit . 

 

Opinion i kualifikuar mbi përputhshmërinë e procedurave të prokurimit, Bashkinë Gramsh 

Ne kemi audituar përputhshmërinë13 e subjektit sa i takon shkallës së zbatueshmërinë të 

rregullave, ligjeve dhe rregulloreve, politikave, kodeve të vendosura apo termave dhe kushteve, 

mbi të cilat është rënë dakord (kriteret e auditimit të përputhshmërisë). 

Auditimi ka përfshirë ekzaminimin, në bazë testimesh, të dokumenteve që vërtetojnë 

veprimtarinë e Bashkisë Gramsh, gjatë periudhave ushtrimore të vitit 2017 dhe 2018.  

Opinion i kualifikuar14. 

Sipas mendimit tonë, gjatë auditimit të veprimtarisë së Bashkisë Gramsh, u evidentuan devijime 

nga kuadri ligjor dhe rregullator në fuqi (kriteret), të përshkruara në paragrafin e “Bazës për 

Opinionin e Kualifikuar”, që nën gjykimin profesional të audituesit të pavarur janë materiale. 

Baza për opinion e kualifikuar: 

Opinionin e dhënë e mbështesim në faktin se; u konstatuan devijime nga kuadri rregullator përsa i 

përket, zbatimin të procedurave të prokurimit të cilat nuk kanë qenë plotësisht në përputhje me 

kuadrin ligjor në fuqi, sipas shpjegimeve në paragrafin e mëposhtëm: 

- Në zbatimin e punimeve të 4 (katër) kontratave, u konstatuan devijime materiale në zërat 

e matshëm, fakt që tregon se mbikëqyrja e punimeve të investimeve është një zonë me 

risk në menaxhimin e investimeve publike, duke evidentuar një dëm ekonomik në vlerën 

3,9 milionë lekë. 

                                                             
13ISSAI 4100 – Objektivi i audituesve në një auditim përputhshmërie është të japë siguri të arsyeshme nëse 
informacioni i mbledhur sa i takon një çështjeje të veçantë është në përputhje, në të gjitha aspektet materiale, me 
kuadrin ligjor dhe rregullator në fuqi, kur auditimi bëhet lidhur me çështje të veçanta. 
ISSAI 4200- Objektivi i audituesit në një auditim përputhshmërie është të japë siguri të arsyeshme nëse informacioni 
i mbledhur sa i takon një çështje të veçantëështë në përputhje, në të gjitha aspektet materiale, me kundrinë ligjorë 
dhe rregullator në fuqi, kur auditivi bëhet lidhur me auditivin e pasqyrave financiare. 
14Mbështetur mbi Ligjin nr. 154/2014, datë 27.11.2014 “Për organizimin dhe funksionimin e KLSH-së”. 
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- Në zhvillimin e procedurave të prokurimit publik me vlerë të lartë, u konstatua se në 10 

raste me vlerë kontrate 247 milionë lekë, operatori i shpallur fitues paraqet mangësi në 

plotësimin e kritereve të DST, veprime në paligjshmëri të dispozitave të LPP. 

 

Përgjegjësitë e Drejtuesve të Bashkisë Gramsh. 

Strukturat drejtuese të subjekti Bashkia Gramsh, janë përgjegjës për përgatitjen dhe prezantimin e 

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

financiare” dhe kërkesat e tjera në kuadrin e raportimit financiar në fuqi, si dhe funksionimin e 

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

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

përdorimin e burimeve financiare në përputhje me politikat, ligjet dhe rregulloret e aplikuara në 

procedurat be prokurimit. Personat përgjegjës për drejtimin janë përgjegjës për kontrollin e 

procesit të raportimit financiar. Stafi drejtues është përgjegjës për përdorimin e burimeve 

financiare në përputhje me të gjitha ligjet dhe rregulloret në fuqi. 

Përgjegjësitë e Audituesve të KLSH mbi Auditimin e Pasqyrave Financiare 

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

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

mund të kenë ekzistuar, si dhe për të konkluduar me një raport auditimi që përfshin një opinion. 

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

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

Përveç standardeve ISSAI, audituesi i KLSH, gjithashtu aplikon edhe gjykimin dhe skepticizmin 

tonë profesional në punën audituese.  

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

periudhës aktuale dhe i përshkruajmë ato në raportet e auditimit, me përjashtim të rasteve kur 

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

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

publikimi i tyre mund të sjellë në publikun e gjerë.  

Ne i kemi përmbushur përgjegjësitë tona etike, në përputhje me standardet e sipërpërmendura. 

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

të përshtatshme për të siguruar bazat për përgatitjen e opinionit të auditimit. 

 

Për përmirësimin gjendjes rekomandojmë marrjen e masave si më poshtë: 

A. MASA ORGANIZATIVE: 

 

1. Gjetje nga auditimi: Nga Bashkia Gramsh nuk janë implementuar plotësisht kërkesat e ligjit 

nr. 10296, datë 08.07.2010 “Për menaxhimin financiar dhe kontrollin” si më poshtë: 

Mjedisi i Kontrollit - nuk është ngritur një sistem efektiv i menaxhimit financiar dhe kontrollit të 

brendshëm, dhe nuk është hartuar një kuadër i plotë rregullash të shkruara për funksionimin e 

institucionit. Institucioni operon sipas rregullores së miratuar miratuar me VKB nr. 16, datë 

23.03.2012 me 50 fletë e cila nuk është azhurnuar prej 7 vjetësh si dhe nuk ka evidenca 

dokumentare ku të jetë miratuar dhe identifikuar deklarata e misionit, objektivat, planet 

strategjike e vjetore në përmbushje të këtyre objektivave. Gjithashtu nuk kemi siguruar evidencë 

dokumentare mbi plan-veprimin për arritjen e objektivave të institucionit. Në strukturën 

organizative të vitit 2017 dhe 2018 ekzistojnë dy sektorë, respektivisht Sektori i Inspektoratit e 
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Mbrojtjes së Territorit dhe Sektori i Planifikimit dhe Zhvillimit të Territorit, të cilët janë nën 

varësinë e Drejtorit të Planifikimit, Zhvillimit dhe Mbrojtjes së Territorit, pra kemi të bëjmë me 

mungesë në ndarje të detyrave dhe përgjegjësive në drejtorinë e mësipërme. Institucioni nuk ka 

një sektor të veçantë apo një zyrë të menaxhimit të aseteve, por ky funksion është mbuluar nga 

një specialist për vlerësimin financiar të aseteve vendore , pjesë e sektorit të menaxhimit 

financiar. 

Aktivitetet e Kontrollit - Nuk na janë paraqitur evidenca nga ana e titullarit ku të identifikohet 

nxjerrja e urdhrave për ngritjen e Grupeve të Menaxhimit Strategjik për vitet 2017 dhe 2018, 

edhe pse në Ministrinë e Financave në Drejtorinë e Harmonizimit të Menaxhimit Financiar dhe 

Kontrollit është raportuar nëpërmjet Raportit për funksionimin e sistemit të kontrollit të 

brendshëm si në 2017 dhe në 2018 për ekzistencën e një GMS të ngritur me urdhra nga titullari 

dhe të përbërë nga 11 anëtarë. Nga ana e nëpunësit autorizues nuk janë analizuar dhe përditësuar 

kontrollet që synojnë minimizimin e riskut dhe dokumentimin e tij 

Vlerësimi i Riskut - Nga ana e titullarit nuk është hartuar një strategji e menaxhimit të riskut për 

vitin 2017 dhe 2018, manuali dhe harta e proceseve të punës, gjurma e auditimit e cila duhet të 

përfshinte të paktën proceset kryesore që kontribuojnë në arritjen e objektivave të njësisë. 

Ndërkohë për minimizimin e riskut të mashtrimit dhe parregullsive, nga nëpunësi autorizues nuk 

janë regjistruar dhe raportuar masat e marra për parandalimin e këtyre fenomeneve sipas ligjit nr. 

10296, datë 08.07.2010 “Për menaxhimin financiar dhe kontrollin” neni 21. 

Informimi dhe komunikimi - Realizohet sipas shkallës së strukturave, nëpërmjet takimeve javore 

raportimeve mujore, tremujore dhe vjetore ku sipas kërkesave u sigurojnë drejtuesve 

informacion të rregullt mbi arritjen e objektivave 

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

adresuara për publikun në faqen zyrtare të institucionit. 

Monitorimi - Një formë e monitorimit, është deklarata e vetëvlerësimit të sistemeve të kontrollit 

të brendshëm. Sistemi i vetëvlerësimit nëpërmjet pyetësorit të vetëvlerësimit për funksionimin e 

sistemeve të menaxhimit financiar dhe kontrollit nuk funksionon pasi pikëzimi (nga 1 në 4) është 

vendosur apriori dhe është joreal, veprimet e mësipërme bien në kundërshtim me ligji nr. 10296 

datë 08.07.2010 “Për menaxhimin financiar dhe kontrollin “, i ndryshuar, respektivisht neni 8 9, 

10 16, 20, 21, 22 dhe 23, 27; Manuali për Menaxhimin Financiar dhe Kontrollin; ligji nr. 

90/2012 Për organizimin dhe funksionimin e administratës shtetërore” neni 29; VKM nr. 500 

datë 14.08.2001 “Për inventarizimin e pronave të paluajtshme shtetërore dhe transferimin e 

pronave në njësitë e qeverisjes vendore” pikat 9, 10 11, 13 ,14 dhe 21; ligjin nr. 139/2015, “Për 

vetëqeverisjen vendore”, nenin. 66 (Trajtuar në faqen 30-33, të Raportit Përfundimtar të 

Auditimit). 

1.1 Rekomandimi: Bashkia Gramsh, nëpërmjet Nëpunësit Autorizues  dhe Zbatues, të marrë 

masa për miratimin e një rregulloreje së brendshme të azhurnuar ku të jetë miratuar dhe 

identifikuar deklarata e misionit, objektivat dhe planet strategjike dhe vjetore në përmbushje të 

këtyre objektivave si dhe të miratoj plan-veprimin e arritjes së këtyre objektivave. Nga ana e 

titullarit të nxirën urdhrat për ngritjen e Grupit të Menaxhimit Strategjik. Në strukturën 

organizative të merren masa që të krijohet sektor i veçantë i menaxhimit të aseteve në përputhje 

me pikat 9, 10 11, 13 ,14 dhe 21 të VKM nr. 500 datë 14.08.2001 “Për inventarizimin e pronave 

të paluajtshme shtetërore dhe transferimin e pronave në njësitë e qeverisjes vendore”, të bëhet 

ndarja e varësisë nga e njëjta drejtori e dy sektorëve, respektivisht atë të Inspektoratit të 

Mbrojtjes së Territorit dhe të Planifikimit dhe Zhvillimit të Territorit. Nga ana e titullarit të 

hartohet strategjia e menaxhimit të riskut, manuali dhe harta e proceseve të punës, gjurma e 

auditimit e cila duhet të përfshij minimalisht proceset kryesore që kontribuojnë në arritjen e 
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objektivave të njësisë, të analizohen prej tij dhe përditësohen kontrollet që synojnë minimizimin 

e riskut dhe të regjistrohen e raportohen masat e marra për minimizimin e riskut të mashtrimit 

dhe parregullsive. 

                                                                                                                                     Menjëherë 

2. Gjetje nga auditimi: Nga Bashkia Gramsh, në vitet 2017 dhe 2018 janë përjashtuar nga 

inventarizimi llogaritë, 210 “Toka, troje, terrene”, 211 “Pyje Plantacione”, 212 “Ndërtesa e 

Konstruksione”, 213 “Rruge, rrjete, vepra ujore”, 215 “Mjete transporti” dhe aktivet 

afatshkurtra për këto llogari, nuk ekziston një regjistër kontabël ku të specifikohet analitiku i 

llogarisë,  data e hyrjes ose marrjes në dorëzim,  përshkrimi i aktivit,  vlerën e blerjes, datën e 

daljes në përdorim, datë e skadencës, vlerën e shpenzimeve kapitale të mëpasshme që sjellin 

rritje të vlerës së aktivit, vendndodhjen, personin përgjegjës, vlerën e akumuluar të amortizimit, 

kohën e shërbimeve të mirëmbajtjes, vlerën e akumuluar të shpenzimeve të mirëmbajtjes, datën e 

daljes nga pronësia. Për pasojë për llogaritë e mësipërme nuk japim dot një opinion mbi 

plotësinë, saktësinë dhe përkatësinë e këtyre vlerave në kontabilitet, duke mos përmbushur 

parimin e dhënies së opinionit sipas ISSAI 1700 “Formulimi i Opinionit dhe Raportimi mbi 

Pasqyrat Financiare” për seksionin e aktiveve të sipërcituara (Trajtuar në faqen 52-66, të 

Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

2.1 Rekomandimi: Nga Bashkia Gramsh, të merren masa nga Nëpunësi Autorizues i cili duhet 

të caktoj Nëpunësin Zbatues të krijojë dhe të mbajë regjistrin e aktiveve të njësisë, duke 

specifikuar në mënyrë analitike secilin aktiv me informacione në lidhje me; datën e hyrjes ose 

marrjes në dorëzim,  përshkrimin e aktivit,  vlerën e blerjes, datën e daljes në përdorim, datë e 

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

vendndodhjen, personin përgjegjës, vlerën e akumuluar të amortizimit, kohën e shërbimeve të 

mirëmbajtjes, vlerën e akumuluar të shpenzimeve të mirëmbajtjes, datën e daljes nga pronësia. 

Gjithashtu nga Nëpunësi Autorizues të merren masa për nxjerrjen e urdhrave për krijimin e 

komisioneve për inventarizim e menjëhershëm të Aktiveve Afatgjata materiale të pa 

inventarizuara deri më sot. 

                                                                                                                                   Menjëherë 

 

3. Gjetje nga auditimi: Nga Bashkia Gramsh, janë ngarkuar padrejtësisht në kredi të llogarisë 

219 “Amortizim i Aktiveve të Qëndrueshme të Trupëzuara” dhe në debi të llogarisë 1013, 

“Pakësim fondesh nga amortizimi i AAGJ” në mënyrë të padrejtë për secilin vit, 2017 dhe 2018, 

pra në një vlerë kontabël neto më të ulët përkatësisht për; 

- 2,745,199 lekë për 215 “Mjete transporti”, 

- 5,861,889 lekë për 218 “Inventar Ekonomik”, 

- 7,696,333 lekë për 214 “Instalime teknike, makineri, pajisje, vegla pune”, 

Efekti i këtij regjistrimi në Llogarinë 219 “Amortizim i Aktiveve të Qëndrueshme të Trupëzuara” 

pasqyrohet edhe ne vlerën kontabël neto të aktiveve në Bilancin Kontabël të vitit 2017 dhe 2018 

duke mbivlerësuar këtë llogari dhe nënvlerësuar vlerën kontabël neto të aktiveve në vlerën 

16,303,421 lekë. 

Gjithashtu gjatë vitit 2018, është vënë re amortizimi i AAGJ si përkatësisht, llogaria 210 “Toka, 

troje, terrene” në vlerën 10,094,547 lekë dhe llogaria 211 “Pyje, kullota, plantacione” në vlerën 

2,161,437 lekë. Kjo ka rezultuar në ngarkim në mënyrë të padrejtë në kredi të llogarisë 219 

“Amortizim i Aktiveve të Qëndrueshme të Trupëzuara”,  dhe në debi të Llogarisë 1013, 

“Pakësim fondesh nga amortizimi i AAGJ” për vitin 2018, pra në një vlerë kontabël neto më të 

ulët dhe të nënvlerësuar më përkatësisht; 
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në vlerën 10,094,547 lekë për 210 “Toka, troje, terrene” dhe në vlerën 2,161,437 lekë për 211 

“Pyje, kullota, plantacione” (Trajtuar në faqen 52-66, të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

3.1 Rekomandimi: Nga Bashkia Gramsh, të merren masa nga Nëpunësi Zbatues për sistemimet 

në kontabilitet duke debituar llogaritë e aktivit përkatësisht sipas shumave të nënvlerësuara (në 

vlerën 2,745,199 lekë për 215 “Mjete transporti”; në vlerën 5,861,889 lekë për 218 “Inventar 

Ekonomik”; në vlerën 7,696,333 lekë në vlerën 10,094,547 lekë për 210 “Toka, troje, terrene”; 

në vlerën 2,161,437 lekë për 211 “Pyje, kullota, plantacione”)si dhe duke kredituar kundër 

partinë, pra llogarinë e nënvlerësuar 1013 “Pakësim fondesh nga amortizimi i AAGJ” për totalin. 

Gjithashtu nga ana e Bashkisë Gramsh të kërkohet në rrugë zyrtare ndaj Ministrisë së Financave 

dhe Ekonomisë, sqarim për sa i përket zbatimit të pikës së amortizimit të aktiveve si 210 “Toka, 

troje, terrene” dhe 211 “Pyje, kullota, plantacione” në udhëzimin nr. 8 datë 09.03.2018 “Për 

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

qeverisjes së përgjithshme”. 

Menjëherë 

 

4. Gjetje nga auditimi: Llogaria 202 “Studime dhe Kërkime” me vlerë në bilancin kontabël 

18,484,267 lekë në fund të vitit 2017 dhe 26,703,627 lekë në fund të vitit 2018, konstatohet se 

disa studime e projektime në vlerën 15,303,070 lekë, i përkasin investimeve për objekte të 

përfunduara në vitet e kaluara dhe të trashëguara nga 9 ish Komunat të cilat tashmë janë pjesë e 

Bashkisë Gramsh dhe nuk janë klasifikuar si Aktive Afatgjata Materiale në llogaritë 213 

“Rrugë, rrjete, vepra ujore”, 212 “Ndërtime dhe konstruksione” (Trajtuar në faqen 52-66, të 

Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

4.1 Rekomandimi: Nga Bashkia Gramsh, nëpërmjet Nëpunësit Zbatues, të merren masa për të 

bërë sistemimet në kontabilitet duke debituar llogaritë e aktiveve për të cilat është ndërmarrë 

studimi dhe kërkimi dhe tu shtohet vlerës së këtyre aktiveve, ndërsa në kundër parti të kreditohet 

llogaria 202 “Studime dhe kërkime” për vlerën totale 15,303,070  lekë. 

Menjëherë 

 

5. Gjetje nga auditimi: Aktivet Afatgjata Financiare me llogarinë 26 “Pjesëmarrje në kapitalin 

e vet”paraqitet ne vlerën zero në Pasqyrën e Pozicionit Financiar të vitit 2017- 2018 edhe pse 

Bashkia Gramsh zotëron 100% aksione në pjesëmarrje  në “Ujësjellësi Gramsh” sh.a me vlerë 

178,620,750 lekë (Trajtuar në faqen 52-66, të Raportit Përfundimtar të Auditimit).                                                                          

5.1 Rekomandimi: Nga Bashkia Gramsh, nëpërmjet Nëpunësit Zbatues, të merren masa për të 

bërë sistemimet në kontabilitet  dhe regjistrimin e pjesëmarrjes 100% në kapitalin aksionar të 

“Ujësjellës Gramsh” sh.a me vlerë kontabël 178,620,750 lekë në llogarinë 26 “Pjesëmarrje në 

kapitalin e vet”. 

Menjëherë 

 

6. Gjetje nga auditimi: Llogaria 468 “Debitorë të ndryshëm” është nënvlerësuar në vlerën 

337,055  lekë në vitin 2017 dhe në vlerën 810,331 lekë në vitin 2018 për shkak të 

moskontabilizimit të debitorëve për tatim-taksat dhe është nënvlerësuar në vlerën 1,580,800 lekë 

për vitin 2017 dhe në vlerën 88,000 lekë për vitin 2018 për shkak të moskontabilizimit të 

gjobave të vendosura nga IMT-ja. Llogaria 468 “Debitorë të ndryshëm” me vlerën 39,253,506 

lekë në 2017 dhe në vlerën 38,152,238 në vitin 2018 praktikisht kanë pasur si kundër parti jo 

klasat 7, por llogarinë 464 “Detyrime për tu paguar për blerjen e letrave me vlerë” me të njëjtat 

vlera, përkatësisht në vlerën 39,253,506 lekë në 2017 dhe në vlerën 38,152,238 në 2018. Kjo gjë 

ka sjellë mbivlerësimin e 464 “Detyrime për tu paguar për blerjen e letrave me vlerë” në vlerën 
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39,253,506 lekë në 2017 dhe në vlerën 38,152,238 në 2018, si dhe nënvlerësimin e llogarisë 

7115 “Gjoba, kamatëvonesa, sekuestrime e  zhdëmtime” në vlerën 19,393,618 lekë për vitin 

2017,  në vlerën 4,956,844 lekë për vitin 2016 dhe në vlerën 1,385,763 lekë në vitin 2015 dhe 

duke e mbivlerësuar llogarinë 7115 “Gjoba, kamatëvonesa, sekuestrime e  zhdëmtime” në vlerën 

1,101,268 lekë në vitin 2018. Veprimet e mësipërme janë në bërë në kundërshtim me ligjin nr. 

9228 datë 29.04.2004 “Për kontabilitetin dhe pasqyrat financiare” neni 6, 7, 9 dhe 10 dhe ligjin 

nr. 10296 datë 08.07.2010 “Për menaxhimin financiar dhe kontrollin” neni 6, udhëzimin nr. 8 

datë 09.03.2018 “Për procedurat e përgatitjes, paraqitjes dhe raportimit të pasqyrave financiare 

vjetore në njësitë e qeverisjes së përgjithshme” pika 42. (Trajtuar në faqen 52-66, të Raportit 

Përfundimtar të Auditimit). 

6.1 Rekomandimi: Nga Bashkia Gramsh, nëpërmjet Nëpunësit Zbatues, të merren masa për të 

bërë sistemimet në kontabilitet të llogarisë 468 “Debitorë të ndryshëm” duke regjistruar gjobat e 

IMT-së për vlerën 1,668,800 lekë (1,580,800 lekë  dhe 88,000 lekë), debitorët e tatim taksave për 

vlerën 1,147,386 lekë. Gjithashtu të bëhet sistemimi i llogarisë 464 “Detyrime për tu paguar për 

blerjen e letrave me vlerë” duke e zhvlerësuar këtë detyrim si dhe të sistemohet e ardhura e 

akumuluar ndër vite nga gjobat dhe kamatëvonesat  në vlerën prej 38,152,238 lekë në 2018,vlerë 

kjo e panjohur deri në këtë periudhë, në llogarinë 1210 “Rezultat i mbartur i seksionit të 

funksionimit” të vitit në vazhdim. Nga ana e titullarit, të nxiret përgjegjësia në lidhje me 

mungesën e informimit të Drejtorisë së Zhvillimit Ekonomik dhe Menaxhimit Financiar në lidhje 

me shkresën e debitorëve të gjobave të IMT-së. 

Menjëherë 
 

7. Gjetje nga auditimi: Llogaria 467 “Kreditorë të ndryshëm”, e cila përbëhet nga fatura të pa 

likuiduara të vitit 2017, është mbivlerësuar në vlerën 4,726,225 lekë duke përfshirë fatura të vitit 

2018. Nga të dhënat e nxjerra nga transaksionet e thesarit, nga shpenzimet e vitit 2017 vihen re 

likuidime faturash me kompetencë 2017 që janë likuiduar kryesisht në muajt e parë të 2018, të 

cilat nuk janë paraqitur si fatura të pa likuiduara për vitin 2017, duke e nënvlerësuar kështu 

llogarinë 467 “Kreditorë të ndryshëm” në vlerën 5,036,155 lekë. Gjithashtu janë keq klasifikuar 

në këtë llogari disa fatura, likuidimi i të cilave nuk është kushtëzuar nga vendosja e limitit në 

periudhën nëntor dhjetor 2017 nga Ministria e Financave dhe Ekonomisë, dhe kjo ka sjellë një 

mbivlerësim të detyrimit të llogarisë 467 “Kreditorë të ndryshëm” në vlerën 2,894,710 lekë, 

shumë kjo që duhej të ishte klasifikuar në llogarinë 401 – 408 “Furnitorë e llogari të lidhura me 

to” si llogaria tjetër e faturave të pa likuiduara. 

Llogaria 401 – 408 “Furnitorë e llogari të lidhura me to” për vitin 2017 me vlerë totale 

38,205,248 lekë është kompozuar nga fatura të emetuara përpara vitit 2015 dhe vendime gjykate 

të prapambetura, çka do të thotë se mos likuidimi i tyre ka ardhur si pasojë e mungesës së 

fondeve. Por faturat, kontratat dhe vendimet e gjykatës që sjellin detyrime për shkak të mungesës 

së fondeve, paraqiten veçmas në llogarinë 467 “Kreditorë të ndryshëm”. Pra kemi një 

mbivlerësim të 401 – 408 “Furnitorë e llogari të lidhura me to” në vlerën 38,205,248 lekë dhe 

nënvlerësim të 467 “Kreditorë të ndryshëm”, me po të njëjtën shumë prej 38,205,248 lekësh. 

Nga ana tjetër kemi fatura të vitit, likuidimi i të cilave nuk është kushtëzuar nga vendosja e 

limitit në periudhën nëntor dhjetor 2017 nga Ministria e Financave dhe Ekonomisë, të cilat duhet 

të ishin paraqitur në shumën e 401 – 408 “Furnitorë e llogari të lidhura me to”. Mosparaqitja e 

tyre në këtë shumë ka bërë të mundur nën vlerësimin e llogarisë me 2,894,710 lekë (Trajtuar në 

faqen 52-66, të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 
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7.1 Rekomandimi: Nga Bashkia Gramsh, nëpërmjet Nëpunësit Zbatues, të merren masa për të 

bërë sistemimet në kontabilitet të mbivlerësimeve dhe nënvlerësimeve të llogarive 467 

“Kreditorë të ndryshëm” dhe 401 – 408 “Furnitorë e llogari të lidhura me to” për vitin 2017.  

Menjëherë 

 

 

8. Gjetje nga auditimi: Llogaria 467 “Kreditorë të ndryshëm”, e cila përbëhet nga fatura të pa 

likuiduara të vitit 2018, është mbivlerësuar në vlerën 3,716,079 lekë duke përfshirë fatura të vitit 

2019. Gjithashtu janë keq klasifikuar në këtë llogari disa fatura, likuidimi i të cilave nuk është 

kushtëzuar nga vendosja e limitit në periudhën nëntor dhjetor 2017 nga Ministria e Financave 

dhe Ekonomisë, dhe kjo ka sjellë një mbivlerësim të detyrimit të llogarisë 467 “Kreditorë të 

ndryshëm” në vlerën 1,646,077 lekë. 

Llogaria 401 – 408 “Furnitorë e llogari të lidhura me to” për vitin 2018 me vlerë totale 

31,969,001 lekë është kompozuar nga fatura të emetuara përpara vitit 2015 dhe vendime gjykate 

të prapambetura, çka do të thotë se mos likuidimi i tyre ka ardhur si pasojë e mungesës së 

fondeve. Por faturat, kontratat dhe vendimet e gjykatës që sjellin detyrime për shkak të mungesës 

së fondeve, paraqiten veçmas në llogarinë 467 “Kreditorë të ndryshëm”, siç edhe u trajtua më 

lartë. Pra kemi një mbivlerësim të 401 – 408 “Furnitorë e llogari të lidhura me to” në vlerën 

31,969,001 lekë. dhe një nënvlerësim të 401 – 408 “Furnitorë e llogari të lidhura me to” me po 

të njëjtën shumë prej 31,969,001 lekësh. Nga ana tjetër kemi fatura të vitit, likuidimi i të cilave 

nuk është kushtëzuar nga vendosja e limitit në periudhën nëntor dhjetor 2018 nga Ministria e 

Financave dhe Ekonomisë, të cilat duhet të ishin paraqitur në shumën e 401 – 408 “Furnitorë e 

llogari të lidhura me to”. Mosparaqitja e tyre në këtë shumë ka denatyruar llogarinë në vlerën 

1,646,077 lekë (Trajtuar në faqen 52--66, të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

8.1 Rekomandimi: Nga Bashkia Gramsh, nëpërmjet Nëpunësit zbatues, të merren masa për të 

bërë sistemimet në kontabilitet të mbivlerësimeve dhe nënvlerësimeve të llogarive 467 

“Kreditorë të ndryshëm” dhe 401 – 408 “Furnitorë e llogari të lidhura me to” për vitin 2018.  

Menjëherë 

 

 

9. Gjetje nga auditimi: Llogaria 486 “Shpenzime të periudhave të ardhshme” ka pasur si 

kundër parti llogaritë 401 – 408 “Furnitorë e llogari të lidhura me to” në vlerën 38,205,248 lekë 

në vitin 2017 dhe në vlerën 31,969,001 lekë në vitin 2018. Për të njëjtat arsye siç u përmendën 

dhe më lart, llogaria 486 Shpenzime të periudhave të ardhshme duhet të ketë kundër parti 

llogarinë 467 “Kreditorë të ndryshëm” dhe në rastin tonë pas modifikimit të llogarisë 467 të 

paraqitur më sipër, llogaria 486 Shpenzimet e periudhave të ardhshme duhet të jenë në vlerën 

62,069,762 lekë për vitin 2017 dhe në vlerën 72,007,991 lekë për vitin 2018, pra nënvlerësimi që 

i është bërë kësaj llogarie kap vlerat 23,864,514 lekë për vitin 2017 dhe në vlerën 40,038,990 

lekë për vitin 2018 (Trajtuar në faqen 52-66, të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

9.1 Rekomandimi: Nga Bashkia Gramsh, nëpërmjet Nëpunësit Zbatues, të merren masa për të 

bërë sistemimet në kontabilitet të llogarisë 486 “Shpenzime të periudhave të ardhshme”për vitet 

2017 dhe 2018. 

Menjëherë 
 

10. Gjetje nga auditimi: Llogaria 105 “Teprica e Grandeve kapitale të brendshme” duhet të 

jetë sa vlera e 23 “Shpenzime për rritjen e Aktiveve të Qëndrueshme” dhe përkatësisht me vlerë 

212,432,550 lekë për vitin 2017 dhe në vlerën 159,213,329 lekë për vitin 2018, por në Pasqyrat e 
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Pozicionit Financiar 2017 dhe 2018 kanë vlerë zero. Pra llogaria 105 “Teprica e Grandeve 

kapitale të brendshme” është nënvlerësuar në vlerën 212,432,550 lekë në vitin 2017 dhe në 

vlerën 159,213,329 në vitin 2018. Me të njëjtat shuma është mbivlerësuar llogaria 101 “Teprica 

(Fond i akumuluar) Deficiti i akumuluar”, shuma e së cilës përveç fondeve bazë, shtesat dhe 

pikësimet e fondeve, ka përfshirë dhe totalin e llogarisë 105 “Teprica e Grandeve kapitale të 

brendshme”(Trajtuar në faqen 52-66, të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

10.1 Rekomandimi: Nga Bashkia Gramsh, nëpërmjet Nëpunësit Zbatues, të merren masa për të 

bërë sistemimet në kontabilitet të llogarisë 101 “Teprica (Fond i akumuluar) Deficiti i 

akumuluar” dhe 105 “Teprica e Granteve kapitale të brendshme” për vitet 2017 dhe 2018. 

 

Menjëherë 

 

11. Gjetje nga auditimi: Njësia Auditit të Brendshëm Publik Bashkia Gramsh, nuk ka audituar 

aktivitetin financiar të 9 Njësive Administrative, në kundërshtim me VKM nr. 83, datë 

03.02.2016 “Për miratimin e kritereve të krijimit të njësive të auditimit të brendshëm në sektorin 

publik (Trajtuar në faqen 30-33, të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

11.1. Për këtë rekomandojmë: Njësia e Auditit të Brendshëm Publik Bashkia Gramsh, të 

parashikojë dhe ushtrojë një auditim  për aktivitetin financiar të 9 Njësive Administrative, për 

periudhën 2015-2019. 

Menjëherë 

 

12. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi rezultoi se sipas 2 vendimeve të Këshillit Bashkiak 

Gramsh, respektivisht nr. 59, datë 03.04.2018 “Për miratimin e strukturës organizative për vitin 

2018” dhe Vendimit Këshillit Bashkiak nr. 04, datë 10.01.2019 “Për miratimin e Strukturës 

organizativë për vitin 2019”, Inspektorati i Mbrojtjes Territorit Bashkia Gramsh është në 

përbërje të Departamentit të Planifikimit dhe Zhvillimit të Territorit, pra në vartësi të Drejtorit 

Departamentit, ndaj të cilit IMTV ka të drejtë të vendosë Gjobë, sipas ligjit nr. 107/2014 darë 

01.10.2014” Për Planifikimin  dhe  Zhvillimin e Territorit”, ndryshuar me ligjin nr. 73/215, datë 

09.07.2015 dhe ligjin nr. 28/2017, datë 23.03.2017 , neni 52-Kundërvajtjet administrative, pika 

1, vendosja e Inspektoratit të Mbrojtjes Territorit Bashkia Gramsh (IMTV) në përbërje të 

Departamentit të Planifikimit dhe Zhvillimit të Territorit, pra në vartësi të Drejtorit 

Departamentit, mendojmë se është  në kushtet e konfliktit të interesit, pasi është  në kundërshtim 

me kuadrin ligjor si më poshtë: 

1-ligjin nr. 44/2015 Miratuar në datën 30.4.2015”Kodi i Procedurave Administrative” në  R.SH, 

neni 30 -Pengesat ligjore, ku përcaktohet se: Nëpunësi publik ose anëtari i organit kolegjial nuk 

përfshihet në një procedurë administrative vendimmarrës, në rastet kur: 

a) ka një interes personal të drejtpërdrejtë ose jo të drejtpërdrejtë në vendimmarrjen në shqyrtim; 

c) nëpunësi publik, ose anëtari i organit kolegjial ose edhe personat e parashikuar në shkronjën 

"b", të këtij neni, kanë një interes të drejtpërdrejtë ose jo të drejtpërdrejtë në një çështje 

objektivisht të njëjtë dhe me të njëjtat rrethana ligjore me çështjen në shqyrtim; 

2-ligjin nr. 9131, datë 8.9.2003 “Për rregullat e Etikës në Administratën Publike”-Neni 4 

Konflikti i interesave 1. Konflikti i interesave është situata ne te cilën një nëpunës i administratës 

publike ka një interes personal te tille, qe ndikon ose mund te ndikoje ne paanshmërinë ose 

objektivitetin e kryerjes se detyrës zyrtare (Trajtuar në faqen 33-52, të Raportit Përfundimtar të 

Auditimit). 

12.1. Për këtë rekomandojmë: Bashkia Gramsh, të propozojë në Këshillin Bashkiak që 

Inspektorati i Mbrojtjes Territorit të mos jetë në përbërje dhe në vartësi  të Departamentit të 
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Planifikimit dhe Zhvillimit të Territorit, por të dalë si strukturë më vete, në vartësi të Kryetarit të 

Bashkisë. 

Menjëherë 

 

13-Gjetje nga auditimi: Nga ana e 9 Njësive administrative të Bashkisë Gramsh, 

administratorët e Njësive administrative, edhe pse nuk e kanë në kompetence kanë nxjerrë 

njoftim vlerësimet tatimore ndaj subjekteve Juridike dhe fizike. Në kundërshtim me: 

a. ligjin nr. 9632, datë 30.10.2006 ”Për sistemin e taksave vendore”, neni 4-Zbatimi i sistemit 

tatimor në Republikën e Shqipërisë pika 2, ku parashikohet se: Zyra e taksave të bashkisë apo 

komunës vendos e zbaton sanksione për shkelje të procedurave e të detyrimeve fiskale vendore, 

të përcaktuara në ligjin, nr. 9920, datë 19.5.2008“Për procedurat tatimore në Republikën e 

Shqipërisë”, të ndryshuar,  

b. ligjin, nr. 9920, datë 19.5.2008“Për procedurat tatimore në Republikën e Shqipërisë”, të 

ndryshuar,neni 70, E drejta për të nxjerrë njoftimin e vlerësimit tatimor pika 3, ku përcaktohet 

se: Zyra tatimore e qeverisjes vendore ka të drejtë të nxjerrë njoftimin e vlerësimit tatimor për 

tatimpaguesit, që klasifikohen si biznes i vogël. Për detyrimet tatimore, të lidhura me tatimin e 

thjeshtuar mbi fitimin e biznesit të vogël, njoftimi i vlerësimit tatimor nxirret nga drejtoria 

rajonale tatimore  (Trajtuar në faqen 33-52, të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

13.1. Për këtë rekomandojmë: Bashkia Gramsh në Rregulloren e Brendshme punonjësit e 

taksave të 9 Njësive administrative të përcaktojë detyra dhe vartësinë e inspektorëve të taksave 

në Njësitë administrative  të kenë vartësi dyfishe  nga Administratori i Njësisë dhe Drejtoria e 

Zhvillimit Ekonomik dhe Menaxhimit Financiar, Përgjegjësi i sektorit Taksave në  Bashkinë 

Gramsh. Njoftim vlerësimet tatimore të nxirën vetëm nga Sektori i Taksave bashkia Gramsh dhe 

jo si deri tani të cilat janë nxjerrë jashtë kompetencave nga Administratori i Njësisë 

Administrative. 

Menjëherë 

 

14-Gjetje nga auditimi: Bashkia Gramsh edhe pse ka mazhorancën e aksioneve në Ujësjellës 

sh.a  Gramsh dhe për vitet 2017-2018, ka  në Këshillin e Administrimit 1, punonjës dhe 

konkretisht, sekretar i përgjithshëm i Bashkisë Gramsh, edhe pse Këshilli Bashkiak  me 

vendimin  nr.  99, datë 18.12.2017, ka caktuar Ujësjellësin sh.a. Gramsh. Për mos gjetjen e 

dakortësisë me Administratoren e Ujësjellësit sha Gramsh, nuk ka mundësuar realizimin e lidhjes 

së një marrëveshje, në të cilën Ujësjellësi sh.a. Gramsh të përcaktohej 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 Gramsh(Trajtuar në faqen 33-52, të 

Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

14.1. Për këtë rekomandojmë: Bashkia Gramsh ti kërkojë Ujësjellësit sh.a. Gramsh të zbatojë  

vendimin  nr. 99, datë 18.12.2017, në të cilën Ujësjellësi sh.a. Gramsh në bazë të një 

aktmarrëveshje 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 Gramsh. 
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Menjëherë 
 

15. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i kryer, u konstatua se dokumentacioni për pagesën e 

taksës së tokës dhe taksave te bizneseve në 9 Njësitë administrative, aktualisht nuk ndodhet në 

Bashki, por në njësitë administrative përkatëse, veprim në kundërshtim me VKM-në nr. 510, 

datë 10.06.2015 “Për miratimin e procedurave për transferimin e të drejtave dhe detyrimeve, 

personelit, aktiveve të trupëzuara dhe të patrupëzuara, të arkivave dhe çdo dokumentacioni tjetër 

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

të Udhëzimit të Përbashkët të Ministrit për Çështjet Vendore dhe Ministrit të Financave nr. 3237, 

datë 16.7.2015 “Për procedurat, afatet kohore, standardet dhe kriteret e plotësimit të 

dokumentacionit të nevojshëm, për riorganizimin administrativo-territorial”. Gjithashtu, u 

konstatua se në regjistrat e kontabilitetit nuk ka të pasqyruar vlerat e debitorëve për këtë taksë, 

veprim në kundërshtim me ligjin nr. 9228, Dt. 29.04.2004 “Për Kontabilitetin dhe Pasqyrat 

financiare” dhe me UMF nr. 8, Dt. 09.03.2018 “Për Paraqitjen e Pasqyrave Financiare në NJQP” 

(Trajtuar në faqen 33-52, të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

15.1. Për këtë rekomandojmë: Bashkia Gramsh me strukturat përgjegjëse, të marrë masa për 

grumbullimin e të gjithë dokumentacionit në arkivin qendror të njësisë vendore, në përputhje me 

VKM-në nr. 510, datë 10.06.2015. Të verifikojë gjendjen në kontabilitet dhe mënyrën e 

kontabilizimit të detyrimit në ngarkim të familjeve debitorë për taksën e tokës, për periudhën 

përpara vitit 2015 dhe të kërkojë sipas ligjit, arkëtimin e këtyre vlerave nga personat përkatës. 

Menjëherë 

 

16. Gjetje nga auditimi: Nga të dhënat e pasqyrave financiare konstatohet se totali i faturave të 

pa likuiduara në fund të vitit 2017 në llog (401-408) “Furnitor e llogari të lidhura me to”, dhe 

detyrime të tjera në llog (467) “Kreditorë të ndryshëm”, paraqitet në vlerën 64,758,273 lekë. 

Arsyeja e mos likuidimit të këtyre faturave është nga mos realizimi i të ardhurave, mungesa e 

lëvrimit të fondeve dhe bllokimit të fondeve nga Ministria e Financave në fund të periudhës 

ushtrimore, rezulton se me buxhetin e vitit 2018, janë likuiduar gjatë detyrime për fatura të pa 

likuiduara në vlerën 26,553,025 lekë. Për aktivitetin e vitit 2018, gjendja e faturave të pa 

likuiduara (Llog (401-408) “Furnitor e llogari të lidhura me to”, dhe detyrime të tjera në llog 

(467) “Kreditorë të ndryshëm”) paraqitet në vlerën 78,149,685 lekë, për: mallra e shërbime  në 

shumën 54,514 mijë lekë, Investime (art 231), nga FZHR në shumën 13,129 mijë lekë 

(“Rikonstruksion Ura Pasarele Nj/Ad Porocan” investim i vitit 2013, në vlerën 3,369,619 lekë, 

“Ndërtim KUZ Cekin Nj/Ad Pishaj”  investim i vitit 2014, në vlerën 2,641,476 lekë dhe 

“Rikonstruksion Rruge Bersnik Nj/Ad Kodovjat”  investim i vitit 2013, në vlerën 7,117,558 

lekë)dhe vendime gjyqësore në shumën 10,507 mijë lekë, nga vlera e detyrimeve si më sipër 

rezulton se me buxhetin e vitit 2019 është likuiduar shuma prej 45,401,146 lekë, mbetet për 

likuidim vlera prej 32,748,539 lekë, mos likuidimi i detyrimeve vjen në kundërshtim me nenin 

52- Kryerja e shpenzimeve, të ligjit nr. 9936, datë 26.6.2008 ”Për menaxhimin e sistemit 

buxhetor në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar; nenin 9 dhe 10, të ligjit nr. 9928, datë 

29.04.2004 “Për kontabilitetin dhe pasqyrat financiare”, i ndryshuar; UMF nr. 5, datë 27.12.2014 

“Për shlyerjen e detyrimeve të prapambetura” i ndryshuar me UMF nr. 5/1, datë 21.05.2014; 

Udhëzimin udhëzimi plotësues i MF nr. 02, datë 10.01.2018 “Për buxhetin e vitit 2018”, pikat 

82-91 – Detyrimet e prapambetura të Njësive të Vetëqeverisjes Vendore (Trajtuar në faqen 33-

52, të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 
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16.1. Për këtë rekomandojmë: Bashkia Gramsh, Drejtoria Ekonomike, të paraqesë në 

mbledhjen e këshillit bashkiak, një material për gjendjen e faturave të pa likuiduara në vite, të 

hartojë një grafik duke zbatuar të gjitha radhën e pagesave për vlerën 32,748,539 lekë.   

Menjëherë 

 

17. Gjetje nga auditimi: Nga të dhënat e Drejtorisë Ekonomike dhe Menaxhimit Financiar, për 

vitin 2017, shpenzimet buxhetore janë planifikuar në vlerën 1,072,500 mijë lekë dhe realizuar në 

vlerën 967,606 mijë lekë ose në masën 90%. Për vitin 2018, shpenzimet buxhetore janë 

planifikuar në vlerën 998,667 mijë lekë dhe realizuar në vlerën 906,695 mijë lekë ose në masën 

91%.U konstatua se ka diferenca të dukshme midis treguesve të hartimit dhe zbatimit të buxhetit, 

për sa i përket pjesës së të ardhurave të veta dhe shpenzimeve të tyre, veprime në kundërshtim 

me ligjin nr. 9936, datë 26.06.2008 “Për menaxhimin dhe zbatimin e sistemit buxhetor në 

Republikën e Shqipërisë” i ndryshuar, ligji nr. 10296, datë 08.07.2010, “Për menaxhimin 

Financiar dhe Kontrollin”, ligji nr. 9632, datë 30.10.2006 “Për sistemin e taksave vendore” të 

ndryshuar, ligji nr. 68-2017, “Për Financat e Vetëqeverisjes Vendore”, ligji nr. 139/2015, datë 

17.12.2015 “Për vetëqeverisjen vendore”, UMF nr. 10, datë 28.02.2017, “Për përgatitjen e 

programit buxhetor afatmesëm 2018-2020”, si dhe  UMF nr. 10/1, datë 28 02 2017 “Për 

përgatitjen e Programit Buxhetor  Afatmesëm për Pushtetin Vendor”, Udhëzimi nr. 23 datë 

22.11.2016, “Për procedurat standarde të përgatitjes së programit buxhetor afatmesëm” dhe 

Vendimet përkatëse të Këshillit Bashkiak(Trajtuar në faqen 33-52, të Raportit Përfundimtar të 

Auditimit). 

17.1. Për këtë rekomandojmë: Në mënyrë që të mos krijohen diferenca të dukshme midis 

parashikimit dhe realizimit të buxhetit, Bashkia Gramsh të marrë masa për hartimin e një buxheti 

real, mbështetur në realizimin e mundshëm dhe objektiv të ardhurave dhe shpenzimeve. Të 

bëhen periodikisht analizat e punës për realizimin e buxheteve paraardhës duke nxjerrë 

konkluzione të sakta për realizimet dhe mosrealizimet e buxheteve përkatëse. 

                                                                                                      Në vazhdimësi 

18. Gjetje nga auditimi: Nga Bashkia Gramsh nuk është bërë e mundur që pas bashkimit me 

ish-Komunat sot Nj/ Administrative të saj për pronat e transferuara të kryej procesin e 

regjistrimit në ZVRPP, ngritjen e komisionit për vlerësimin e pasurive me çmimin e tregut të si: 

truall, tokë bujqësore, ndërtesa, pyje, kullota etj., me qëllim vënien e këtyre pronave në efiçencë 

për dhënien e tyre me qira për realizimin e të ardhurave nga qiradhënia e tyre dhe për dy 

Nj/Administrative Tunjë dhe Kukur nuk ka përgatitur dokumentacionin ligjorë për miratimin e 

listës përfundimtare, të pronave për to. Nuk janë veçuar me regjistër të veçantë pronat të cilat i 

kanë kaluar në pronësi Bashkisë dhe ato në përdorim. Gjithashtu nuk janë veçuar me dosje të 

veçanta pronat të cilat janë me probleme, për të cilat kërkohen ndryshime pavarësisht se kanë 

kaluar në pronësi me vendime përfundimtare nga Këshilli i Ministrave. Për pronat të cilat 

rezultojnë të zëna forcërisht nuk është çelur dosje e veçantë dhe nuk janë marrë masat e 

nevojshme për lirimin e saj nga zaptuesit dhe përdoruesit e paligjshëm, veprime në 

papajtueshmëri me ligjin nr. 9228, datë 29.04.2004 “Për Kontabilitetin dhe Pasqyrat financiare”; 

pikave 9, 10, 11 dhe 22 të VKM nr. 500, datë 14.8.2001 “Për inventarizimin e pronave të 

paluajtshme shtetërore dhe transferimin e pronave në Njësitë e Qeverisjes Vendore”, dhe kreun 

III- Regjistri i aktiveve dhe dokumentimi i lëvizjes se tyre të UMF nr. 30 datë 27.12.2011“Për 

menaxhimin e aktiveve në njësitë e sektorit publik” (Trajtuar në faqen 33--52, të Raportit 

Përfundimtar të Auditimit). 

18.1. Për këtë rekomandojmë: Bashkia Gramsh të marrë masa për të ngritur grup pune me 

specialist të fushës, për evidentimin e të gjitha pronave të kaluar me VKM në pronësi të Bashkisë 
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Gramsh, duke bërë evidentimin mbi gjendjen e tyre, dhe përfundimin e procedurave ligjore për 

regjistrimin në Drejtorinë Vendore të Agjencisë Shtetërore të Kadastrës Gramsh dhe kontabilitet. 

Gjithashtu dhe pronat që janë të regjistruara në kontabilitet, të merren masa për regjistrimin e 

tyre në Drejtorinë Vendore të Agjencisë Shtetërore të Kadastrës Gramsh. Të merren masat dhe të 

kryhen të gjitha procedurat për mbajtjen e regjistrit kontabël të gjithë aktiveve që zotëron apo ka 

në administrim, si dhe regjistri i veçantë për secilën nga pasuritë e dhëna me qira ku të 

përcaktohet sipërfaqja e objektit, kontrata e qirasë, afati i vlefshmërisë, veprimtaria që kryhet, 

subjekti përfitues, qiraja mujore, arkëtimet sipas muajve të vitit kalendarik. 

                                                                                                                             Në vazhdimësi 

19.Gjetje nga auditimi: KLSH ka dërguar në Bashkinë  Gramsh  rekomandimet  e auditimit  me 

shkresën e saj  nr. prot 1232/19 datë 05.05.2017, protokolluar në subjekt me shkresën nr. 3227 

datë 09.05.2017 si më poshtë:  

-Janë rekomanduar 16 masa organizative, janë zbatuar plotësisht 7 masa,  janë në proces zbatimi 

7 masa, dhe zbatuar pjesërisht 2 masa, 

-Janë rekomanduar 17 masa disiplinore, nga të cilat janë zbatuar 16 masa dhe nuk është zbatuar 1 

masë disiplinore  (Trajtuar në faqen 112-114, të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

-Shpërblim dëmi janë rekomanduar 23 masa me vlerë 66,055,927 lekë, ku nga këto: 

1. Është pranuar vlera 39,394,821 lekë, nga e cila është arkëtuar vlera prej 5,369,618 lekë, ndërsa 

shuma prej 27,308,512 lekë deri ne momentin e verifikimit nuk është arkëtuar. 

2. Nuk është pranuar  vlera prej 26,661,106 leke e cila përbëhet nga vlera prej 7,191,106 lekë, që 

përfaqëson vlerën e tatim-taksave të pa arkëtuar nga Drejtoria Rajonale Tatim-Taksave Elbasan  

dhe vlera e rekomandimit nr.2 prej 19,470,000 lekë, qe i përket taksës për truallin të pa vjelur 

nga Bashkia Gramsh nga subjekti “D. H. sha” Hidrocentrali i Banjës, për periudhën tetor-nëntor-

dhjetor 2016, në kundërshtim me  pikën “2/c” të paketës fiskale 2016 miratuar me VKB nr.72, 

date 21.12.2015 dhe nr. 2. date 25.01.2016, bazuar në ligjin nr. 9632, datë 30.10.2006 ndryshuar 

me ligjin nr.142, datë 17.12.2015 “Për sistemin taksave vendore”  neni  23/1 “Taksa mbi 

truallin” pika 1 dhe 2/ tabela 2.1, ku përcaktohet 12 lekë/m2/ në vit. 

 

Sa sipër, KLSH, rikërkon nga Bashkia Gramsh zbatimin e plotë të këtij rekomandimi, për 

vjeljen e   taksës për truallin për periudhën tetor-nëntor-dhjetor 2016 ne vlerën 19,470,000 

lekë, nga subjekti “D. H.” Sh.a hidrocentrali i Banjës. 

 

 19.1.Për këtë rekomandojmë: Kryetari i Bashkisë në mbledhjen e radhës të Këshillit Bashkiak 

(pas konstituimit)  të analizojë Raportin Përfundimtar të Auditimit të kryer në Bashkinë 

Gramsh për periudhën e veprimtarisë ekonomike 01.01.2017-31.12.2018, duke analizuar të 

gjitha shkeljet dhe rekomandimet e dhëna nga KLSH për nxjerrjen e përgjegjësive të personave 

përgjegjës dhe marrjen e masave për zbatimin e rekomandimeve dhe përmirësimin e punës në të 

ardhmen, kjo në zbatim të ligjit nr. 68/2017, datë 27.04.2017 “Për Financat e Vetëqeverisjes 

Vendore”, nenit 50-Auditimi i jashtëm pika 4 dhe 5 ku përcaktohet se;. Për të gjitha raportet e 

auditimit të jashtëm, të kryera nga Kontrolli i Lartë i Shtetit apo auditues të tjerë ligjorë, 

kryetari i njësisë së vetëqeverisjes vendore përgatit një plan veprimi për zbatimin e 

rekomandimeve të raportit të auditimit dhe raporton rregullisht ne këshillin e njësisë  për 

progresin  në zbatimin e tij. 

Në mbledhjen e radhës të Këshillit Bashkiak 

B. MASA PËR SHPËRBLIM DËMI: 

Bazuar në ligjin nr. 154, datë 27.11.2014 “Për organizimin dhe funksionimin e Kontrollit të 

Lartë të Shtetit” neni 15 shkronja (b) dhe (c) -Të drejtat e KLSH, dhe mbështetur në nenet 98-
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102, të ligjit nr. 44, datë 30.04.2015 “Kodi i procedurave administrative në Republikën e 

Shqipërisë”, nenet 21-33, të ligjit nr. 139, datë 17.12.2015 “Për vetëqeverisjen vendore” dhe 

pikën 93, të udhëzimit të Ministrit të Financave nr. 30, datë 27.12.2011 ”Për menaxhimin e 

aktiveve në njësitë e sektorit publik”, nga Titullari i njësisë publike, të nxirren aktet 

administrative përkatëse dhe të kërkohet në rrugë ligjore (Padi Gjyqësore), duke ndjekur të gjitha 

procedurat e nevojshme administrative dhe procedurat e tjera në të gjitha shkallët e gjykimit, me 

qëllim kërkimin për shpërblimin e dëmit. Nëpunësi zbatues të ndjekë procesin me qëllim 

shpërblimin e dëmit në vlerën 2,307,553 lekë, si më poshtë: 

1. Gjetje nga auditimi :Nga auditimi i zbatimit të punimeve civile të kontratës me objekt 

“Rikonstruksion i rrugës automobilistike nga fshati Shëmrizë deri tek ura Skënderbegas (loti I)”, 

Bashkia Gramsh,me vlerë të kontratës (me TVSH) 83,999,417 lekë, fituar nga BOE “B.” SHPK 

& “M.” SHPK, rezultuan diferenca në volume pune të pakryera në fakt në vlerën 729,679 lekë 

pa TVSH. Mos kryerja e punimeve është në kundërshtim me kontratën e sipërmarrjes së 

punimeve nr. 2101 prot. datë 30.03.2017 të lidhur mes Autoritetit Kontraktor Bashkia Gramsh 

dhe “B.” SHPK & “M.” SHPK  (Trajtuar në faqen 104-111, të Raportit Përfundimtar të 

Auditimit). 

1.1. Për këtë rekomandojmë:Nga Bashkia Gramsh të merren masa për arkëtimin e vlerës prej 

729,679lekë pa TVSH nga BOE “B.” SHPK & “M.” SHPK, në cilësinë e sipërmarrësit në 

kontratën me nr. 2101 prot. datë 30.03.2017, me objekt “Rikonstruksion i rrugës automobilistike 

nga fshati Shëmrizë deri tek ura Skënderbegas (loti I)”, Bashkia Gramsh, vlerë kjo e cila 

përfaqëson një dëm ekonomik ndaj buxhetit të shtetit dhe njësisë vendore, si rrjedhojë e 

likuidimit të punimeve të pakryera. 

Menjëherë 

2. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i zbatimit të punimeve civile të kontratës me objekt 

“Sistemim asfaltim i Lagjes 85”, Bashkia Gramsh, me vlerë të kontratës (me TVSH) 63,860,304 

lekë, fituar nga OE “M.” SHPK, rezultuan diferenca në volume pune të pakryera në fakt në 

vlerën 218,660 lekë pa TVSH. Veprimet e mësipërme janë në kundërshtim me kontratën e 

sipërmarrjes së punimeve nr. 4677 prot datë 16.07.2018 të lidhur mes Autoritetit Kontraktor 

Bashkia Gramsh dhe OE “M.” SHPK  (Trajtuar në faqen 104-111, të Raportit Përfundimtar të 

Auditimit). 

2.1. Për këtë rekomandojmë: Nga Bashkia Gramsh të merren masa për arkëtimin e vlerës prej 

218,660 lekë pa TVSH nga OE “M.” SHPK, në cilësinë e sipërmarrësit në kontratën me nr. 

4677 prot datë 16.07.2018,  me objekt “Sistemim Asfaltim i Lagjes 85”, Bashkia Gramsh, vlerë 

kjo e cila përfaqëson një dëm ekonomik ndaj buxhetit të shtetit dhe njësisë vendore, si rrjedhojë 

e likuidimit të punimeve të pakryera. 

Menjëherë 

3. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i zbatimit të punimeve civile të kontratës me objekt 

“Rikonstruksion i rrugës Lagjia Agjencia”, Bashkia Gramsh, me vlerë të kontratës 11,850,499.83 

lekë me TVSH, fituar nga OE “V. K.” SHPK, rezultuan diferenca në volume pune të pakryera në 

fakt në vlerën 999,291 lekë pa TVSH. Mos kryerja e punimeve është në kundërshtim me 

kontratën e sipërmarrjes së punimeve nr. 5861 prot, datë 10.09.2018 të lidhur mes Autoritetit 

Kontraktor Bashkia Gramsh dhe sipërmarrësit “V. K.” SHPK  (Trajtuar në faqen 81-82, të 

Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

3.1.Për këtë rekomandojmë: Nga Bashkia Gramsh të merren masa për arkëtimin e vlerës prej 

999,291 lekë pa TVSH nga BOE “V. K.” SHPK, në cilësinë e sipërmarrësit në kontratën me nr. 

5861 prot datë 10.09.2018,  me objekt “Rikonstruksion i rrugës Lagjja Agjensia”, Bashkia 



 

 

Kontrolli i Lartë i Shtetit  

‘’Raport Përfundimtar Auditimi Financiar dhe Përputhshmërie  në Bashkinë 

Gramsh” 

 

KLSH  127 | P a g e  
 

Gramsh, vlerë kjo e cila përfaqëson një dëm ekonomik ndaj buxhetit të shtetit dhe njësisë 

vendore, si rrjedhojë e likuidimit të punimeve të pakryera. 

Menjëherë 
4. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i zbatimit të punimeve civile të kontratës me objekt 

“Rehabilitimi i rrugës Devoll”, Bashkia Gramsh, me vlerë të kontratës 62,925,232.80 lekë pa 

TVSH, fituar nga BOE “E.” SHPK & “A.” SHPK, përfaqësuar nga  OE “A.” SHPK, rezultuan 

diferenca në volume pune të pakryera në fakt në vlerën 359,923 lekë pa TVSH për punime të 

pakryera dhe punime në kundërshtim me specifikimet teknike të tenderit dhe të kontratës. Mos 

kryerja e punimeve është në kundërshtim me kontratën e sipërmarrjes së punimeve nr. 5032/3 

prot, datë 18.07.2017 të lidhur mes Autoritetit Kontraktor Bashkia Gramsh dhe BOE “E.” SHPK 

& “A.” SHPK,     përfaqësuar nga  OE “A.” SHPK (Trajtuar në faqen 104-111, të Raportit 

Përfundimtar të Auditimit). 

4.1. Për këtë rekomandojmë: Të merren masa nga Bashkia Gramsh, që t’i kërkojë sipërmarrësit 

të punimeve OE “A.” SHPK, duke ndjekur të gjitha procedurat e duhura administrative që, 

shuma prej 359,923 lekë pa TVSH të realizohet në objekt brenda periudhës së garancisë së 

defekteve (12.12.2019). Realizimi i punimeve duhet të konfirmohet zyrtarisht nga Autoriteti 

Kontraktor, Bashkia Gramsh, Mbikëqyrësi i punimeve si dhe Kolaudatori i punimeve të objektit 

(Në rast të kundërt, moskryerja e punimeve sipas Projektit të Zbatimit dhe specifikimeve teknike, 

do të konsiderohet dëm ekonomik dhe duhet të zhdëmtohet nga sipërmarrësi i punimeve). 

Menjëherë 

B/I. MASA PËR ULJEN E BORXHIT TATIMOR DUKE RITUR PERFORMANCËN NË 

ARKËTIMIN E DETYRIMEVE PËR TATIM TAKSAT VENDORE, PËRFSHIRË DHE 

DETYRIMET NGA QIRADHËNIA (TË ARDHURA TË MUNGUARA). 

1. Gjetje nga auditimi: Nga ana e Sektorit Taksave Bashkia Gramsh dhe 9 Njësitë 

Administrative, për mos pagimin në afat të  detyrimit tatimore subjektet nuk janë ngarkuar  të 

paguajnë gjobë në kundërshtim me ligjin nr,9920, datë 19.5.2008 “Për procedurat tatimore në 

Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar. Neni 114-Mospagimi në afat i detyrimit tatimor apo i 

kontributit, pika 1 ku përcaktohet se: 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. Sektori i Taksave dhe Drejtoria e Financës Bashkia 

Gramsh, nuk kanë rakorduar ndërmjet tyre duke mos  kryer akt-rakordimeve për debitorët e 

taksave për periudhën 01.01.2012 deri më datën 31.12.2018 dhe  mos pasqyrimin e saktë në 

kontabilitet të tyre në vlerën prej 26,902,000 lekë, në kundërshtim me nenet 6 dhe 7 të ligjit nr. 

9228, datë 29.04.2004 “Për kontabilitetin dhe pasqyrat financiare” i ndryshuar dhe pikën 3, të 

Udhëzimit Ministrit Financave nr. 30, datë 27.12.2011“Për menaxhimin e aseteve në sektorin 

publik”, Kreu III, paragrafi  “Dokumentimi i lëvizjeve të aktiveve” (Trajtuar në faqen 33-52, të 

Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

1.1. Për këtë rekomandojmë: 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 Republikën e 

Shqipërisë ”, i ndryshuar, nga Sektori i Taksave  Bashkia Gramsh  të nxjerre të gjitha  njoftim 

vlerësimet tatimore dhe për arkëtimin e detyrimeve për vlerën 26,902,000 lekë, të detajuara në 

Aneksin nr. 1, si më poshtë: 

-Debitorë për qiranë e tokave shtetërore të pandara  8 Fermerë në vlerën ...........141,380 lekë, 

- Debitorë nga bizneset  63 subjekte në vlerën.....................................................3,035,833 lekë, 

-Debitorët e për taksën e tokës bujqësore nga 4416 fermerë në vlerën ............15,398,341 lekë, 
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- Debitorët për taksën e pastrimit Bashkia Gramsh   në vlerën...........................8,327,214 lekë 

Të ndiqen  rrugët e mëposhtme: 

a-Tu ridërgohen  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”, duke 

shtuar edhe  debitorët  e taksave te ish komunave. 

b-Ti dërgohen Drejtorisë Rajonale të Transportit, kërkesa për vendosjen e barrës siguruese 

(për mjetet) dhe Zyrës 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”.   

c-Për subjektet të cilët nuk kanë paguar detyrimet tatimore në afat, ndaj tyre të aplikohet  

llogaritja e gjobës në masën 0,06%  të shumës  së  detyrimit të papaguar për çdo ditë  gjatë së 

cilës  pagesa nuk është  kryer,  por jo më tepër se 365 ditë (gjobë), bazuar në  nenin 114, të ligjit 

nr. 9920, datë 19.05.2008, “Për Procedurat tatimore në Republikën e Shqipërisë “ të ndryshuar, 

me  ligjin nr. 164/2014, datë 15.12.2014.  

d- Edhe pas njoftimeve zyrtare ne se Bizneset nuk pranojnë të paguajnë detyrimet, në vite nga 

ana e Bashkisë (Sektori i Taksave dhe Drejtoria Juridike), pasi te merren masat administrative  

apo sekuestro te bëhet kallëzim penal, bazuar në Kodin Penal të R.SH, miratuar me ligjin nr. 

7895, datë 27.1.1995 me ndryshimet e mëvonshme, neni 181,-Mospagimi i taksave dhe tatimeve.  

e- Sektori i Taksave në bashkëpunim me 9 Njësitë Administrative, të audituara respektivisht: 

Skënderbegas, Kushovë, Sult, Pishaj, Kodovjat, Kukur, Lenie, Tunjë dhe Kushovë, të 

evidentojnë listat emërore te debitorëve  ne mënyre elektronike dhe te printuar dhe në zbatim të 

udhëzimit plotësues të dhe udhëzimin plotësues të Ministrisë Financave  nr. 01, datë 17.01.2019 

“Për zbatimin e buxhetit të vitit 2019”, pika 98, ku përcaktohet se: Të gjitha Njësitë e 

vetëqeverisjes vendore të marin masat e nevojshme për zbatimin e kërkesës ligjore, për njoftimin 

paraprak të detyrimit tatimor të miratuar me vendim të Këshillit Vendor, për gjithë tatimpaguesit 

(tatimpaguesit familjarë dhe bizneset, në territorin përkatës), të njoftojnë nëpërmjet postës 

familjarët të cilët nuk kanë paguar  detyrimet për taksën e tokës,/tarifën e pastrimit, ndriçimit, 

banesave dhe gjelbërimit.  

                                                                                                                                    Menjëherë 

2.Gjetje nga auditimi: Drejtoria e Planifikimit, Zhvillimit dhe Mbrojtjes së Territorit, Bashkia 

Gramsh, nuk ka zbatuar VKM nr. 860, datë 10.12.2014 “Për përcaktimin e mënyrës së mbledhjes 

dhe administrimit të ardhurave për ndërtimet pa leje dhe vlerave të zbatueshme për legalizim”, 

pika 5, si dhe ligjin nr. 9632, datë 30.10.2006 “Për Sistemin e Taksave vendore”, i ndryshuar, 

pika 3 e nenit 27- Taksa e ndikimit në infrastrukturë, për objektet që legalizohen. Rezulton se 

nuk kanë bërë pagesën e taksës së ndikimit në infrastrukturë 64 persona me vlerë 1,534,341 lekë 

,e cila konsiderohet e ardhur e munguar për buxhetin e Bashkisë Gramsh, sipas Aneksit nr. B. 

1/13 (Trajtuar në faqen 33-52, të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

2.1. Për këtë rekomandojmë: Bashkia Gramsh, nëpërmjet Drejtorisë së Planifikimit, Zhvillimit 

dhe Mbrojtjes së Territorit të marrë masa si dhe të ndjek të gjitha procedurat administrative dhe 

ligjore për arkëtimin e taksës së ndikimit në infrastrukturë për ndërtimet pa leje në vlerën 

1,534,341 lekë. 

Menjëherë 

3.Gjetje nga auditimi: Drejtoria e Planifikimit, Zhvillimit dhe Mbrojtjes së Territorit, Bashkia 

Gramsh, nuk ka bërë të mundur arkëtimeve të detyrimeve të qirasë për kontratat e lidhura me 25 

subjekte private, për sipërfaqen 2360.6 m2 për objekte të cilat përdoren për banesa sociale për 

periudhën e auditimit viti 2017 dhe viti 2018, në vlerën gjithsej 3,475,950 lekë që janë të ardhura 

të munguara për buxhetin e Bashkisë Gramsh, veprime në papajtueshmëri me nenin 12 shkronja 
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g, të ligjit nr. 10296, datë 08.07.2010 “Për menaxhimin financiar dhe kontrollin”, të ndryshuar, 

me pikën 42, të UMF nr. 30, datë 27.12.2011 “Për menaxhimin e aktiveve në njësitë e sektorit 

publik”, të ndryshuar dhe me nenin 5 “Pagesa dhe regjimi i saj“ të kontratave, sipas pasqyrës 

Aneks B. 1/9 bashkangjitur raportit përfundimtar ë auditimit (Trajtuar në faqen 33-52, të 

Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

3.1. Për këtë rekomandojmë: Drejtoria e Planifikimit, Zhvillimit dhe Mbrojtjes së Territorit 

dhe Sektori Juridik, Bashkia Gramsh, të marrë masa për ndjekjen e të gjitha procedurave 

administrative dhe ligjore për arkëtimin e detyrimit kontraktore prej 3,475,950 lekë.  

 

Menjëherë 

 

B/II. MASA PËR ELIMIMIN E EFEKTEVE NEGATIVE TË KONSTATUARA NË 

ADMINISTRIMIN E FONDEVE PUBLIKE DHE PËR MENAXHIMIN ME 

EKONOMICITET, EFICENCE DHE EFEKTIVITET TË FONDEVE PUBLIKE. 

1.Gjetje nga auditimi: Në procedurën e prokurimit me objekt: “Rikonstruksion i rrugës nga 

fshati Shemrizë deri tek ura Skenderbegas”,me fond limit 71,756,881 lekë, me BOE të shpallur 

fitues“M.” shpk dhe “B.” shpk, për vlerën prej 69,999,514 lekë, ose më pak se fondi limit për 

shumën 1,757,367 lekë, procedurë në të cilën ka rezultuar se kanë marrë pjesë 4 OE dhe 1 BOE 

është shpallur fituese BOE i cila nuk plotësonte kriteret e veçanta, dhe konkretisht pikën 2.3/D 

për stafin teknik të kualifikuar, pasi rezulton se NJP i kërkon punonjësit me dëshmi kualifikimi 

nga IQT, ndërkohë që i gjithë stafi i paraqitur nuk e ka dëshminë sipas kërkesave të DST, por e 

ka nga trupë e pavarur certifikuese. 

Nga NJP rezulton se janë vendosur Kritere të ekzagjeruar të cilat konsiderohen diskriminuese 

dhe jo në përputhje me vëllimet e punës duke sjell si pasojë dhe 3 ankesa nga operatorë të 

ndryshëm. Rezulton se kërkesat për licencat profesionale NP-1C, NP-5C, NP-6B, NP-7C, NP-

8A, NP-9C, NP-10A, NPO-11C, NP-12C, NS-1B, NS-2C, NS-4C, NS-8A, NS-13A, NS-16A, 

NS-17A janë të paargumentuara pasi nuk ka zëra punimesh për këto kategori si dhe nuk i 

korrespondojnë vlerës së punimeve; kërkesat për disponimin e Certifikatave ISO nga secili OE 

në rast bashkimi sipas pikës B të kërkesave për Kapacitetin Teknik në DST, janë në kundërshtim 

me pikan 3 të nenit 74 të VKM-së nr. 914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të 

prokurimit publik”, i ndryshuar pasi ato duhet të disponohen në raport me përqindjen në punime;  

kërkesat e pikës D të Kapacitetit Teknik në DST ku kërkohen 3 Ing. ndërtimi, dhe 2 ing.mjedisi 

janë të ekzagjeruar në raport me volumin e punimeve, kërkesat për ing. elektrik, 

ing.hidroteknik, ing.mekanik, ing.elektronik dhe arkitekt janë të paargumentuara pasi nuk ka 

asnjë zë në preventiv për këtë kategori inxhinierësh.  

Kërkesat për 15 kamionë, 4 grejder, ekskavator me krahë 16 m, 4 ekskavatorë me zinxhirë janë 

të paargumentuara, të ekzagjeruar në raport me volumin e punimeve. 

Mos anulimi i procedurës dhe shpallja fitues e BOE “M.” shpk dhe “B.” shpk të cilët nuk 

plotësonin kërkesat e DST, është bërë në kundërshtim me nenet 1, 2, 20, 24, 53 dhe 55 të ligjit 

nr. 9643 “Për prokurimin publik” i ndryshuar dhe VKM nr. 914, datë 29.12.2014 “Për miratimin 

e rregullave të prokurimit publik”, i ndryshuar (Trajtuar në faqen 66-103, të Raportit 

Përfundimtar të Auditimit). 

1.1. Për këtë rekomandojmë: Kryetari i Bashkisë Gramsh, nëpërmjet strukturave përgjegjëse, të 

marrë masa për eliminimin e praktikave të prokurimeve për mallra/shërbime, të cilat kanë çuar 

në përdorimin e fondeve publike me impakt negativ për vlerën 69,999,514 lekë, duke u 

udhëhequr nga qëllimi kryesor i ligjit për prokurimet publike, ai i sigurimit të dobishmërisë 
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maksimale të fondeve, të cilat nuk cenojnë thelbin e zbatimit të kontratës, procedura të cilat deri 

më tani kanë sjellë pasoja me efekte negative. 

Menjëherë 

Për sa më sipër paraqitet ky Raport Përfundimtar Auditimi. 

 

            

P. Gj. 

 

N. N. 

       

Sh. H. 

E. C. 

S. M. 

A. Z. 
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ANEKSE 

Aneks B.1/1 

Programimi i shpenzimeve për vitin 2017-2018 i detajuar sipas programeve. 

 

Nr. Shpenzimet sipas programeve 
Viti  2017 Viti 2018 

000/lekë % 000/lekë % 

1 Administrimi i përgjithshëm 257,244 21 270,541 25 

2 Shërbime publike 16,680 1.7 1,895 2 

3 Arsimi parauniversitar 10,070 1 9,593 1 

4 Arsimi baze 95,022 8.6 98,665 11 

5 Kulturë dhe sport 12,140 1.3 12,460 1.4 

6 Menaxhimi i Mbetjeve 17,960 1.8 20,623 2.4 

7 Policia Bashkiake 4,670 0.5 4,360 0.5 

8 Sherbimi i Zjarrfikjes 13,849 1.5 14,064 1.6 

9 Bujqesia ,Kullimi ,Pyjet 53,435 5.6 24,673 2.9 

10 Mirembajtje Rrugeve Rurale 112,151 11.8 25,773 3 

11 Ndricimi Rugor 5,360 0.6 5,480 0.6 

12 Detyrime te prapambetura 18,500 1.9 10,212 1.2 

13 QKB 1,557 0.2 1,488 0.17 

14 Paaftesia 226,273 23 236,452 27 

15 Familja dhe Femijet 178,167 18 173,459 18.5 

 Totali 1,023078  909,738  

 

Aneks B. 1/2 

Ndarje e shpenzimeve sipas natyrës për vitet 2017 dhe 2018. 
 

Nr. 

Shpenzimet sipas ndarjes ekonomike 

Viti 2017 Viti  2018 

000/lekë % 000/lekë % 

1 Paga dhe sigurime shoqërore 193,804 18 209,997 22 

2 Shpenzime operative 140,056 11.8 135,401 13 

4 Investime 266,118 21 149,255 17 

5 Trnsferime ne buxhetet familjare 409,800 40 402,085 43 

6 Fondi Rezerve dhe kontigjenca 13,300 1.3 13,000 1.4 

 Totali 1023078  909,738  

 



 

 

Kontrolli i Lartë i Shtetit  

‘’Raport Përfundimtar Auditimi Financiar dhe Përputhshmërie  në Bashkinë 

Gramsh” 

 

KLSH  132 | P a g e  
 

Aneks B. 1/3 

Sipas PBA 2017-2029 tendenca e të  ardhurave. 
A Të ardhurat 2017 2018 2019 

1 Nga taksat 19,873 27,088 28,319 

2 Jo tatimore 69,631 58,592 57,801 

3 Trashëguar nga viti  mëparshëm 59,678 73,194 81,190 

I Totali 149,182 158,874 167,310 

1 Transferta e pakushtëzuar 209,496 223,496 222,642 

2 Transfertë specifike 134,968 133,768 135,223 

3 Transfertë e pakushtëzuar 401,063 405,634 424,315 

4 Të tjera transf. Spec dhe kushtëzuara trashg 134,967 19,554 12,457 

II Shuma e transfertave 873,896 774,781 790,639 

III Totali i burimeve të veta (I +II) 1,029,676 941,326 961,947 

 

Aneks B. 1/4 

 

Burimet e financimit të buxhetit të bashkisë për vitin 2017, janë si në pasqyrën që vijon: 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Aneks B. 1/5 
 

Pasqyra e planit të buxhetit  të vitit 2017  krahasuar me planin e PBA.          në 000 lekë 
Nr. Emertimi Plani i buxhetit 2017 Plani i vitit 2017 në 

PBA 

Diferenca 

1 Shpenzime personeli(600,601) 193,804 192,404 1,400 

2 Shpenzime korrente(602,604,609) 563,156 609,504 -46,348 
4 Shpenzime investimi (230/231) 266,118 227,768 38,350 

5 Totali: 1,023,078 1,029,676 -6,598 

Nn 
Vendimi K.B. 

P ë r sh k r i m i 

Të 

ardhura 

000/ lekë 

Struktura 

eshpenzimeve 

Shpenzime 

000 /lekë Nr. Datë 

 74 28.12.2016 Miratim buxheti 1,023,078 Miratim buxheti 1,023,078 

1   Të ardhurat ashëg. 194,645 Art.600 Paga 166,155 

   Bashkia 59,677 Art.601 Sig.shoqërore 27,649 

   Specifike 134,964 Art.602 Shpenz.operative 140,056 

2   Prog. tëardhura 89,504 Art. 230 Studime Projekte 6,000 

3   Transferta(Grant) 344,464 Art. 231 Investime 260,118 

4   Transferta e Kushtezuar 394,465 Art. 606 Emergj. civile 13,300 

5     Art. 604 Ndihma dhe paaftesi 409,800 
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Aneks B. 1/6 

Burimet e financimit të buxhetit të bashkisë për vitin 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

Aneks B. 1/7 
Pasqyra e planit të buxhetit  të vitit 2018  krahasuar me planin e PBA.          në 000 lekë 

 
Nr. Emertimi Plani i buxhetit 2018 Plani i vitit 2018 në PBA Diferenca 

1 Shpenzime personeli(600,601) 209,997 207,784 2,213 

2 Shpenzime korrente(602,604,609) 550,486 559,106 -8,620 

3 Shpenzime investimi (230/231) 149,255 174,326 -25,071 

 Totali:  909,738 941,326 -31,588 

 

 

 

 

 

Aneks B.1/8 

Pasqyra e realizimit të treguesve të buxhetit për vitet 2017 dhe 2018.           
Në 000/lekë 

Nn 
Vendimi K.B. 

P ë r sh k r i m i 

Të 

ardhura 

000/ lekë 

Struktura 

eshpenzimeve 

Shpenzime 

000 /lekë Nr. Datë 

   Miratim buxheti 909,738 Miratim buxheti 909,738 

1 100 27.12.2017 Të ardhurat rashëg. 64,709 Art.600 Paga 180,277 

   Bashkia  56,210 Art.601 Sig.shoqërore 29,720 

   Specifike 8,499 Art.602 Shpenz.operative 135,401 

2   Prog. Të ardhura 85,680 Art. 230 Studime Projekte 10,000 

3   Transferta(Grant) 357,264 Art. 231 Investime 139,255 

4   Transferta e Kushtezuar  402,085 Art. 606 Emergj. civile 13,000 

5     Art. 604 Ndihma dhe paaftesi 402,085 

Nr. Emërtimi 
Plani i vitit   2017 Plani i vitit   2018 

Plan Fakt % 

reaealizi

mi 

ne % 

Plan Fakt Realizimi 

%  
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Aneks  B. 1/9 

Detyrimet e bashkisë Gramsh për fatura të palikujduara që i përkasin periudhave para vitit 2016 
Nr Fatura Vlera Pershkrimi shpenzimit Bashki/Komun 

Nr datë 

1 149  07.12.2010  128,000 Sist.Asfaltim rruges Nazif Zhupani Bashki 

2 180  15.09.2010  44,400 Siguracion makine Bashki 

3 173  22.06.2010  14,600 Siguracion makine Bashki 

4 174  23.06.2010  14,600 Siguracion makine Bashki 

5 52  02.12.2010  4,000 Sherbim noterie Bashki 

6 1  07.01.2011  13,080 Shpenzime veshmbatjhe per varrim Bashki 

7 1  07.01.2011  25,000 Shpenzime dreke varrimi Bashki 

8 52  20.06.2011  28,800 Siguracion makine Bashki 

9 223  18.06.2011  11,100 Siguracion makine Bashki 

10 217  28.03.2011  15,500 Siguracion makine Bashki 

11 25  28.06.2011  2,100 Larje makine Bashki 

12 32  31.03.2011  600 Sherbim noterie Bashki 

13    25.07.2011  4,000 Sherbime per makinen Bashki 

14 6  26.08.2011  96,000 Libra Bashki 

15    07.10.2011  13,800 Kolaudim i siste.asfaltim sheshit te agjensia  Bashki 

16 18  07.01.2011  145,000 Kalendar, kartolina Bashki 

17    02.07.2012  800 Pagese per certifikate pronesie   

18 33  10.08.2012  99,350 Kancelari Bashki 

19 33  10.08.2012  107,325 Kancelari Bashki 

20 221  09.07.2012  5,000 Sherbime noterie Bashki 

21 36  30.11.2012  33,915 Kancelari Bashki 

22 40  28.11.2012  16,680 Kancelari Bashki 

23 41  28.11.2012  22,370 Fotokopje Bashki 

24 46  29.12.2012  29,250 Kancelari Bashki 

1 Paga                     600  165,767 164,755 99.47333
33,7 

180,194 178,264 98.9 

2 Sigurime  shoqërore  601 28,037 27,649 98,6 29,803 29,720 99.7 

3 Shpenz.operative   602 143,890 120,972 84 135,401 122,325 90.2 

4 K.Qarkut Emergj.civile 604  14,539 12,228 84,1 13,000 6,286 48.3 

5 N. ekonomike  invalid 606 409,800 397,573 97 402,085 395,799 98,4 

6 Investime 230    11,876 10,992 92,6 

7 Investime 231 309,967 244,429 78.6 226,308 163,309 72.2 

  Total  buxheti  me ndryshime 1,072,000 967,606 90.2 998,667 906,695 90,8 
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25 5  29.12.2012  70,000 Materiale kompjuteri,printer Bashki 

26 3  30.11.2012  61,930 Mirem.varrezave Bashki 

27 4  31.12.2012  78,190 Mirem.varrezave Bashki 

28 210  01.08.2012  15,150 ilace dhe pajisje mjekesore Bashki 

29 211  01.08.2012  21,457 ilace dhe pajisje mjekesore Bashki 

30 212  01.08.2012  64,811 ilace dhe pajisje mjekesore Bashki 

31 224  30.09.2012  13,600 ilace mjekesore Bashki 

32 47  11.04.2012  2,450 Blerje basem Qendra kulturore 

33 49  28.05.2012  2,600 Blerje basem dhe qepje  Qendra kulturore 

34 42  10.05.2012  23,400 Kancelari Qendra kulturore 

35 47  25.12.2012  18,960 Kancelari Qendra kulturore 

36 1  10.12.2012  4,000 Pajisje per ngrohje (reflektor) Qendra kulturore 

37 47  22.12.2012  6,050 Pajisje pastrimi Qendra kulturore 

38 24  18.03.2012  14,080 bileta sporti K.Sportiv  

39 39  28.11.2012  4,700 Kancelari Bashki 

40 36  30.11.2012  46,475 Kancelari Bashki 

41 7  15.02.2013  120,000 Transport kimikatesh  Bashki 

42 6  04.03.2013  240,000 Sherbime ,asistence teknike sistemit T Vendore Bashki 

43 3  28.01.2013  3,840 Blerje libra bilanci Bashki 

44 4 30.04.2013 61,930 Mirem.varrezave Bashki 

45 2 28.02.2013 61,930 Mirem.varrezave Bashki 

46 3 31.03.2013 70,480 Mirem.varrezave Bashki 

47 1 31.01.2013 61,930 Mirem.varrezave Bashki 

48 238 02.10.2013 9,950 Pajisje elektrike dhe hidraulike Bashki 

49 239 15.10.2013 9,200 blerje bojra,furca etj  Bashki 

50 1308 01.11.2013 29,700 Gaz Bashki 

51 1891 15.07.2013 39,100 Gaz Bashki 

52 1877 17.05.2013 66,600 Gaz Bashki 

53 11 27.02.2014 7,973 Pajisje pastrimi Bashki 

54 258 15.01..2014 9,850 Kyca ,fishek brave etj. Bashki 

55 13 05.05.2014 100,100 Ushqime Bashki 

56 9732 10.03.2015 63,360 Gaz Bashki 

57 9034 15.06.2015 38,400 Gaz Bashki 

58 114 17.03.2015 24,660 Siguracion makine (AA992AF) Bashki 

59 219 21.05.2015 96,000 Pregatitje e kostove per sherbim  dekori per qytetin Bashki 

60 28 02.02.2015 9,468 Buke gruri Bashki 

61 47 28.02.2015 9,665 Buke gruri Bashki 

62 84  31.03.2015  6,154 Buke gruri Bashki 
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63 4 19.01.2012 1,200 Vule zyrtare Bashki 

64  31.12.2014 1,488,947 Shpenzime per energji Bashki 

65  31.07.2015 3,972,802 Shpenzime te pastrim Gjelberimit Bashki 

66 2335  24.07.2013  24,608 Siguracion automjeti (GR1321B) Komuna Pishaj  

67 13  16.06.2015  80,510 Sherbim konsulence ligjore Komuna Pishaj  

68 2 24.01.2013 3,840 Bilance Komuna Pishaj  

69 39 19.02.2013 11,700 Materiale (cimento, tuba, goxhde,stuko) Komuna Pishaj  

70 91 11.04.2013 12,021 Materiale (cimento, tub flex, saracinesk)  Komuna Pishaj  

71 40 29.01.2013 209,000 Pjese kembimi per makinat  Komuna Pishaj  

72 41 30.01.2013 104,700 Pjese kembimi per makinat  Komuna Pishaj  

73 45 29.01.2013 129,600 Sherbim per riparim makine Komuna Pishaj  

74 38 10.10.2012 90,300 Sherbim konsulence ligjore Komuna Kodovjat 

75 24 30.04.2014 240,000 Mikeqyrje punimesh , Riko.rruge fshati bersnik Komuna Kodovjat 

76 14 16.06.2015 80,510 Sherbim konsulence ligjore Komuna Kodovjat 

77 75 19.05.2015 79,900 Materiale pastrimi Komuna Kodovjat 

78 46 21.05.2015 99,500 Pjese kembimi per makinat Komuna Kodovjat 

79 23 11.06.2015 10,000 Kolaudim i KUZ ne fshatin Bersnik Komuna Kodovjat 

80 11 11.06.2015 10,000 Mbikqyrje KUZ Bulcar Komuna Kodovjat 

Shuma 9,112,751   

 

 

 

 

 

 
 

Aneks B 1/10 

 

 

Pagesat për vendime gjykate për periudhën 2017-2018. 

Nr Urdhër shpenzimi Vlera Vendimi Gjykatës Emri 

Nr datë nr Date 

Viti 2017 

1 176 10.02.2017 87,232 157  26.02.2013 M. V.  

2 175 09.03.2017 2,877,644 2480  16.12.2013 “Sh.” shpk  
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3 562 30.03.2017 824,807 2480  16.12.2013 “Sh.” shpk 

4 720 20.04.2017 5,000,000 883 17.10.2016 K. sh.p.k 

5 779 28.04.2017 1,605,971 144  02.02.2017 L. Z 

6 797 04.05.2017 2,193,763 144  02.02.2017 L. Z. 

7 798 04.05.2017 5,000,000 883  17.10.2016 K. sh.p.k 

8 1035 08.06.2017 5,000,000 883  17.10.2016 K. sh.p.k 

9 1051 14.06.2017 413,411 2152   07.03.2012  D. 

10 1380 19.07.2017 5,000,000 883  17.10.2016 K. sh.p.k 

11 1857 06.10.2017 3,000,000 883 17.10.2016 K. sh.p.k 

   31,002,828    

Viti 2018 

1 253 15.02.2018 5,000,000 2480,  16.12.2013 K. sh.p.k 

2 285 16.03.2018 1,500,000 2480,  16.12.2013 D. E. 

3 1100 11.06.2018 1,500,000 654,  15.05.2015 D. E. 

4 1675 29.08.2018 1,331,114 883,  17.10.2016 D. E. 

5 2034 22.10.2018 171,600 144,  02.02.2017 G. C  

   9,502,714    

 

 

 

 

 

 

 
 

Aneks B. 1/11 

 

 

Pasqyra e detyrimeve për fatura të palikujduara në fund të vitit 2018 
Nr Fatura Lloi i shërbimit 

Nr Datë Vlerë 

1 161 01.12.18 1,164,000 Hartim Projekt Rrugeve te Brendeshme Trashovice 

2 86 28.12.2018 544,765 Projekt zbatim shtepive zevendesuese per fshatin Drize  

3 1660 12.03.2018 721,268 Blerje Karburanti per M.M.Rrugeve  

4 264 11.12.18 211,764 Blerje Mallra Ushqimore per Konviktin dhe Kopshtet 

5 263 11.12.18 714,876 Blerje Mallra Ushqimore per Konviktin dhe Kopshtet 

6 289 29.11.2018 321,600 Blerje materiale per arsimin Topa 

7 904 09.12.18 45,596 Sherbim Interneti 

8 79 04.12.2018 286,800 Shpenzime per aktivitete kulturore 
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9 5 01.02.2019 521,777 Mbikqyrje punimesh"Rik. Shkolles Asllan Shahini " 

10 85 28.12.2018 192,000 Mbikqyrje punimesh"Rikonstruksion Shkolles Koli Baba Grabove  " 

11 202 17.12.2018 67,080 Mbikqyrje punimesh"Rik. Rruge Sojnik,Gribe ,Celaj Kukur " 

12 193 07.11.2018 67,080 Mbikqyrje punimesh "Riko rruga Vidhan-Ermenj" 

13 42 01.10.18 59,160 Mbikqyrje Punimesh per Rikonstruksion Rruga Tervol 

14 44 01.12.2018 971,143 " Rikonstruksion i  rruges Ermenj-Vidhan " NjA Skenderbegas 

15 70 16.10.18 11,850 Mbikqyrje punimesh"Ndertim Ambulance Holtas Nj.Adm.Procan" 

16 633 01.11.2018 993,276 Ndertim ambulance fshati Holtas Nj.Adm.Porocan 

17 645 11.12.2018 785,340 " Rikonstruksion i  rruges Sojnik,Gribe ,Celaj" NjA .Kukur 

18 45 01.12.2018 1,244,354 Punime"Rikons i shkolles Mashan" 

19 217 06.03.2019 8,055 Kolaudim punime "Riko rruga fashati Tervol" 

20 2 24.01.2019 5,371 Kolaudim punimesh"Rik. Rruges Shelcan,Bratile Nj.Adm.Kodovjat" 

21 66 17.12.2018 8,056 Kolaudim punimesh"Rik. Rruges Gribe ,Sojnik  Nj.Adm.Kukur" 

22 13 01.11.18 1,421 Kolaudim punimesh"Ndertim Ambulance Holtas Nj.Adm.Procan" 

23 79 24.12.2018 23,048 Kolaudim punimesh"Rik . Shkolles Koli Baba  Grabove " 

24 16 19.11.2018 7,332 Kolaudim punimesh"Rik . Shkolles Zeqo Dermyshi Mashan" 

25 89 31.12.2018 1,970,544 " Rikons. i  rruges Bratile, Shelcan " NjA .Kodovjat 

26 78 18.10.2018 89,400 Mbikqyrje Punimesh per Rikonstruksion Rruga Grabove 

27 190 30.10.2018 55,920 Mbikqyrje Punimesh per Rikonstruksion Rruges Dumberas 

28 60 05.12.2018 22,933 Mbikqyrje Punimesh per Riko. i Shkolles" J. Carciu "Gjergjovine 

29 61 05.12.2018 68,370 Mbikqyrje Punimesh per Rikonstruksion Rruges Gjere 

30 62 05.12.2018 61,159 Mbikqyrje Punimesh per Riko. i Shkolles" Z. Dermyshi "Mashan 

31 61 26.11.18 8,054 Kolaudim  Punimesh Rikonstruksion Rruga Gjere 

32 8 10.10.2018 980,064 Kryerje Punimesh Rikonstruksion Rruga Gjere 

33 55 30.10.18 6,712 Kolaudim Punimesh per Rikonstruksion Rruges Dumberas 

34 54 20.10.18 2,749 Kolaidim Punimesh per Riko. i Shkolles" J. Carciu "Gjergjovine 

35 244 06.12.18 29,556 Kolaudim Punimesh Sitemim Asfaltim Rruges mbi Agjensi 

36 10 22.10.2018 11,850,499 Kryerje Punimesh Sitemim Asfaltim Rruges mbi Agjensi 

37 15 28.12.2018 4,678,270 Kryerje punimesh per Rikonstruksion I shkolles "K.Baba" Grabove 

38 196/1 05.12.2018 197,040 Mbikqyrje Punimesh Sitemim Asfaltim Rruges mbi Agjensi 

39 58 01.11.18 8,056 Kolaudim Punumesh ne Rikonstr.rruges Vidhan -Ermenj 

40 9 11.12.18 715,200 Mbikqyrje punimesh rehabilitimi i rruges Devoll 

41 199 11.12.2018 113,532 Kolaudim punimesh  rehabilitimi I rruges Devoll 

42 73 31.08.2018 3,679,937 Rikonstruksion I rruges Grabove 

43 50 01.11.2018 168,000 Investime per paisje sportit 

44 61 07.12.2018 298,680 Shpenzime per dekorin e festave fund vitit 

45 519 16.11.2018 46,800 Shtypshkronja e letrave me vlere 

46 903 31.10.2018 4,320 Altezio shpk pjese kembimi per  Policine Bashkiake 
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47 340 31.10.2018 7,200 Altezio shpk pjese kembimi per  Policine Bashkiake 

48 901 31.10.2018 133,680 Altezio shpk pjese kembimi per  Drej Sherbimeve 

49 338 31.10.2018 100,680 Altezio shpk pjese kembimi per  Drej Sherbimeve 

50 339 31.10.2018 56,160 Altezio shpk pjese kembimi per  Drej Sherbimeve 

51 902 31.10.2018 27,120 Altezio shpk pjese kembimi per  Drej Sherbimeve 

52 347 31.10.2018 150,240 Altezio shpk pjese kembimi per Nd Rruga Ura 

53 345 31.10.2018 119,880 Altezio shpk pjese kembimi per Nd Rruga Ura 

54 346 31.10.2018 18,000 Altezio shpk pjese kembimi per Nd Rruga Ura 

55 344 31.10.2018 221,520 Altezio shpk pjese kembimi per Nd Rruga Ura 

56 910 31.10.2018 288,000 Altezio shpk pjese kembimi per Nd Rruga Ura 

57 904 31.10.2018 15,600 Altezio shpk pjese kembimi per Klubin e sportit 

58 909 31.10.2018 90,120 Altezio shpk pjese kembimi per Ujitjen dhe kullimin 

59 343 31.10.2018 42,000 Altezio shpk pjese kembimi per Ujitjen dhe kullimin 

60 342 31.10.2018 33,600 Altezio shpk pjese kembimi per Drejtorine Pyjore 

61 906 31.10.2018 27,120 Altezio shpk pjese kembimi per Bashkine 

62 341 31.10.2018 73,800 Altezio shpk pjese kembimi per Bashkine 

63 908 31.10.2018 10,800 Altezio shpk pjese kembimi per Bashkine 

64 907 31.10.2018 73,320 Altezio shpk pjese kembimi per Bashkine 

65 905 31.10.2018 8,400 Altezio shpk pjese kembimi per Bashkine 

66 39 18.12.2018 87,600 Blerje certifika etj per arsimin 

67     3,717,507 Shpenzime shpronesimi rruga Devoll 

68 9,443 09.11.20107 110,057 Komiani nafte viti 2017 

69     934,378 Komiani nafte viti 2017 

70 88 09.01.2019 988,788 Mirembajtje e kanalit kullues Kodovjat 

71 94 22.01.2019 1,203,300 Mirembajtje e kanalit kullues DArdhe 

72 95 22.01.2019 988,788 Mirembajtje e kanalit vadites Galigat 

73     70,000 Shpenzim  gjyqesor  Erion Zeneli 

74 8 19.12.2018 165,000 Pako per nxenesit e QKB-se 

75 32 27.12.2018 757,200 Blerje kostume popullore 

   44,552,665  

     

1 3583 28.05.2018 22,784 Mbikqyrje punimesh"Rik. Rruge  fshati Dufshan Nj.Adm. Sult " 

2 3566 25.05.2018 495,000 Mbikqyrje punimesh"Sistemin Asfaltim Lagjia "85" 

3 3584 28.05.2018 45,596 Mbikqyrje punimesh"Rik. Rruge fshatrave Shelcan,Bratile  Nj.Adm.Kodovjat" 

4 4740 23.07.2018 15,083 Mbikqyrje punimesh"Rik. Rruge  lagjia Xh.Lici " 

5 6285 25.09.2018 10,513 Kolaudim punime "Riko rruga Tunje e Re" 

6 6293 25.09.2018 74,252 Kolaudim punimesh"Sistemim asfaltim lagjia 85" 

7 6296 25.09.2018 62,616 Kolaudim punimesh"Rik . Shkolles Asllan Shahini  " 
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8 6284 25.09.2018 2,683 Kolaudim punimesh"Rik. Rruges Dufshan  Nj.Adm.Sult" 

9 6626 08.10.2018 1,776 Kolaudim punimesh"Rik. Rruges Lagjes Xhile Lici Gramsh" 

10 4741 23.07.2018 24,209 Mbikqyrje punimesh"Rik. Ujesjellesi Liras dhe Tunje Qender" 

11 259 14.01.2019 84,800 Kolaudim punimesh  per ndertimin e pallatit  te permbytjes 

   848,481  

Totali  45,401,146  

 

 

Aneks B 1/12 

Pasqyra e detyrimeve të palikujduara për kontrata të lidhura për objektepër banim dhe aktivitet biznesi.  

Nr Subjekti Kontrata 
datë 

Sip. 
m2 

Detyrim 
viti 2017 

Detyrim 
viti 2018 

Detyrimi 
Gjithsej 

Likujduar Detyrim pa 
likujduar 

1 S. M.  06.03.2018 66 59,400 59,400 118,800 103,950 14,850 

2 Sh. E.  16.04.2018 70 63,000 63,000 126,000 115,500 10,500 

3 Sh. B.  06.07.2018 100 90,000 90,000 180,000 115,000 67,500 

4 F. K.  10.04.2017 70 63,000 63,000 126,000 63,000 63,000 

5 G. K.  20.03.2017 72 64,800 64,800 129,600 64,800 64,800 

6 E. B.  s.ka.kontrat 120 108,000 108,000 216,000 0 216,000 

7 A.Xh s ka .kontrat  100 90,000 90,000 180,000 0 180,000 

8 A.Xh s ka .kontrat  112 100,800 100,800 201,600 0 201,600 

9 K.K. 07.09.2018 120 108,000 108,000 216,000 36,000 180,000 

10 P. R.  s ka .kontrat  120 108,000 108,000 216,000 0 216,000 

11 O. T. s ka .kontrat  108 97,200 97,200 194,400 0 194,400 

12 E. L.   |  s ka .kontrat  108 97,200 97,200 194,400 0 194,400 

13 A.XH. s ka .kontrat  144 129,600 129,600 259,200 0 259,200 

14 T. Z.  s ka .kontrat  110 99,000 99,000 198,000 0 198,000 

15 E. B.  s ka .kontrat  45 40,500 40,500 81,000 0 81,000 

16 H. P.  10.08.2018 200 180,000 180,000 360,000 105,000 255,000 

17 A.  Ç 30.10.2018 110 99,000 99,000 198,000 16,500 181,500 

18 O. Ç  s ka .kontrat  128 115,200 115,200 230,400 19,200 211,200 

19 D. Ll  12.09.2018 57.6 51,840 51,840 103,680 60,480 43,200 

20 D. O.  s ka .kontrat  50 45,000 45,000 90,000 0 90,000 

21 F. K. 10.04.2017 70 63,000 63,000 126,000 63,000 63,000 

22 T. Z. s ka .kontrat  52 46,800 46,800 93,600 0 93,600 
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23 N. M. 12.09.2018 95 85,500 85,500 171,000 0 171,000 

24 G. Q.  s ka .kontrat  45 40,500 40,500 81,000 0 81,000 

25 E. B. 26.09.2017 88 79,200 79,200 158,400 13,200 145,200 

 Totali   2360.6 2,124,540 2,124,540 4,249,080 775,630 3,475,950 

 

Aneks B 1/13  

 

Pasqyra e subjekteve që nuk kanë likuiduar taksën e ndikimit në infrastrukturë viti 2016-2018. 

Nr Emer Mbiemër Viti 2016 Viti 2017 Viti 2018 

1 E. Xh. K 18,108   

2 A. M. Z. 104,992   

3 V. H.Z 1,132   

4 E. G. K. 94,825   

5 Xh. S. C. 15,473   

6 F. E. H. 164,530   

7 M. Xh. K. 13,937   

8 A. A. C. 21,907   

9 A. P. L. 16,168   

10 Xh. Sh. B. 22,037   

11 P. K. K. 23,249   

12 F. M. D. 32,900   

13 I. M. B. 18,544   

14 A. V. K. 12,870   

15 V. Sh. K. 15,861   

16 L. I. M. 18,577   

17 H. H. K. 19,463   

18 L. N. H. 20,290   

19 S. A. K. 8,246   

20 Z. M. Z. 16,330   

21 H. S. H. 17,267   

22 K. K. D. 6,096   

23 I. F. M. 17,606   

24 N. H. Sh. 3,864   

25 H. A. J. 5,222   

26 K. S. K. 54,646   
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27 A. S. Q. 3,382   

28 Z. H. T. 3,382   

29 A. M. I. 4,532   

30 Y. I. Q. 14,486   

31 J.Xh. M. 3,557   

32 K. Xh.H. 29,292   

33 B. D. S. 29,292   

34 S. B. M. 54,148   

35 A. R. P. 24,672   

36 Xh. R. Ll. 9,474   

37 S. Sh. D. 2,247   

38 E. H. P. 18,202   

39 V. H. K. 36,922   

40 D. H. K. 30,747   

41 A. O. Ll. 12,286   

42 Sh. Xh. K. 3,382   

43 A. T. M. 7,840   

44 S. P. K. 34,303   

45 B. B. S. 2,312   

46 G. L. H.  15,035  

47 S. J. C.  4,125  

48 A. B. K.  37,181  

49 S. Xh. D.  3,556  

50 L. Xh. D.  3,800  

51 F. P. B.  49,225  

52 F. H. T.  37,745  

53 Y. H. T.  38,005  

54 I. M. B.  55,870  

55 A. T. R.  2,440  

56 R. Xh. H.  20,029  

57 A. R.Dh.   5,820 

58 Z. T. D.   9,085 

59 Rr. N. C.   9,085 

60 N. H. K.   41,950 

61 S. A. T.   9,942 

62 Y. K. Xh.   6,340 

63 P. R. B.   6,950 

64 M. R. B.   89,560 
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  1,088,598 267,011 178,732 

 Totali  1,534,341 

 

 

 

 

 

 

                                       Pasqyra e realizimit të ardhurave për vitet 2017-2018                   Në 000/lekë 

 

Nr 

 

Lloji i   Taksës apo 

Tarifës 

 

Fakt 

Viti 

2016 

                VITI  2017           VITI  2018 

 

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 185 250 251 +1 100 300 48 -252 16  

2 Taksa  e biznesit te vogel 1036 1047 738 -309 70 727 626 -101 86  

3 Taksa e rregjistr. Te auto. 3020 2830 3584 +754 127 3700 4856 1156 131  

4 Taksa e tabelës 371 380 294 -86 77 345 172 -173 50  

5 Tak.  Zën hapsires publike 1925 2762 1619 -1143 59 1000 869 -131 87  

6 Taksa  e ndërtesës 6995 8089 7109 -980 88 7000 7306 306 104  

 A)  nga biznesi           

 B)  nga familjaret           

7 Taksa e ndikimit ne infrast. 2401 1200 3129 +1929 260 7500 3247 -4253 43  

8 Taksa e tregut 838 1050 798 -252 76 711 767 56 108  

9 Takse trualli 51 1005 845 -160 84 669 924 255 138  

10 Taksa  e fjetjes ne hotel 57 60 30 -30 50 50 26 -24 52  

11 Taksa  e reklamës 101 100 95 -5 95 80 95 15 119 

 12 Taksa e Tokes 2455 3871 3285 -586 85 3890 3135 -755 80.5 

13 Takse pulle 150 165 144 -21 87 165 88 -77 53  

II Tarifat  vendore           

1 Tarifa  e pastrimit 6163 7260 6217 -1043 86 8000 6211 -1789 78  

 A)  nga biznesi           

 B)  nga familjaret           

2 Tarifa  e ndricimit 1430 2090 1302 -788 62 2970 1648 -1322 55.5  

 A)  nga biznesi           
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 B)  nga familjaret           

3 Tarifa  e gjelberimit 1076 1500 1036 -464 69 2000 1390 -610 69.5  

 A)  nga biznesi           

 B)  nga familjaret           

4 Tarif parkimi 935 900 1010 +110 112 1020 937 -83 92  

5 Tarif e sherbimeve veterin 666 400 238 -162 60 350 0 -350 0  

6 Tarif per sherbime socjale           

 A) kopshte 1380 1200 1456 +256 121 1100 1513 413 137  

 B) çerdhe 481 500 411 -89 82 400 503 103 126  

 D) konvikte 934 700 1088 +388 155 1000 1030 30 103  

7 

Tarife leje transporti + 

sherbime te tjera 599 1140 4432 +3292 389 760 840 80 110  

8 

Tarife  fondi pyjor (dru zjarri 

+ kullota) 4862 35485 10633 -24852 30 24347 15339 -9008 63  

9 Te ardhura nga gjoba 138 300 559 +259 186 500 83 -417 17  

10 Tarife sherbime te ndryshme 561 4573 1199 -3374 26 1553 721 -832 46  

11 Tarife ujrat e perdorura 0 1500 1121 -379 75 1200 1075 -125 89.5  

12 Te ardhura  te tjera 1072 3358 6545 +3187 194 3350 1945 -1405 58  

13 Te ardhura nga debitoret 40 0 145 +145 100 5000 1706 -3294 34  

III Nga shitja e dhen me qira            

1 Qera objekti 3257 4150 3240 -910 78 4300 3545 -755 82  

2 Qera toke  835 1239 1083 -156 87 1043 608 -435 58  

3 Qera trualli 384 300 698 +398 232 550 659 109 120  

4 

Te ardhura nga biletat    

 ak.kulturore sportive 39 100 43 -57 43 100 103 3 103  

        Shumat        (I+II+III) 44,437 89,504 64,377 -25,127 72 85,680 62,015 -23665 72  

Burimi i tё dhёnave : Bashkia Gramsh. 

 

Gjendja e debitorëve në shkallë Bashkie së bashku edhe me  Njësitë Administrative 

 për periudhën 01.01.2013 deri më datën 31.12.2018 paraqitet si më poshtë: 
 

Nr 

  

  

Emertimi 

  

  

Debitoret per qirane e tokes bujqesore 

te pandara 

të nxjera dhe llogaritura gjate 

periudhes se auditimit 

Sipa Listave analitikeqe  që u  nxoren gjate periudhes se 

auditimit 

Debitoret e tjer, 

Ndertim, 

pastrami, etj TOTAL Bashkia   

me daten 31.12. 

2018 
     Biznese private 

Debitorët e Tokes 

Bujqesore  

Sip/H

a 
Nr Principal  

Ka

mate 

vo

nese 

Detyrimi  

 Total 

 

Nu

mri 
Leke 

K

amatv

onese 

Shuma  
A

nek 

Numr

i 
Leke 

An

e 
Leke 

Anek

s Leke 
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1 2 3 4  (1+3) 6 7 8 9 
1

0 
11 12 13 14 

15 17 

1 Bashkia  Gramsh 0 0 0 0 0 26 1,147,386 0 1,147,386 0 0 0 0 8,327,214 
 

9,474,600 

 

 
Njesite Admin. 

 
 

   
  

   
  

 
   

1 Skenderbegas 0 0             0 0 0 5 123,248 0 123,248  481 3,197,800  
  

3,321,048 

2 Kushovë 0 0 0 0 0 0 0 0 0  310 926,892 

 
 

  
926,892 

3 Pishaj 0 0 0 0 0 9 261,466 0 261,466  1104 3,795,602  
  

4,057,068 

4 Sult 0 0 0 0 0 0 0 0 0  249 1,214,877  
  

1,214,877 

5 Poroçan 0 0 0 0 0 6 108,420 0 108,420  299 897,499  
  

1,005,919 

6 Kodovjat 
10.38

2 
2 14.580 0 14.580 8 1,212,385 0 1,212,385  

349 854,715 
 

  
2,081,680 

7 Lenie 2.385 2 23.480 0 23.480 3 45,828 0 45,828  357 773,601  
  

842,909 

8 Kukur 8.57 4 103.320 0 103.320 6 137,100 0 137,100  920 2,041,155  
  

2,281,575 

 
9 Tunjë 0 0 0 0 0 0 0 0 0  347 1,696,200  

  
1,696,220 

 
Shuma 

21.33

7 
8 141.380 0 141.380 63 3,035,833 0 3,035,833  4416 15.398.341  8,327,214 

 
26,902,788 

Burimi i tё dhёnave : Bashkia Gramsh 

Anekset me listat përkatëse të debitorëve të taksave për Bashkinë Gramsh  të printuara dhe në format elektronik, nga nr. 1-2 dhe 2/9, ndodhen tek 

Përgjegjësja e Sektorit të Taksave Bashkia Gramsh zj. Kristela Bezati (Xheka). 

 

 
ANEKSI NR 1. 

        Të dhëna për gjendjen e debitorëve per bizneset, në shkallë Bashkie Gramsh deri me daten 31.12.2018. 

                                                                                                                                          Në lekë 
 

 

Nr 

 

Emri Mbiemri 

      Lloji  

         i  

 Aktivitetit 

NUIS 

                               Detyrimet e  ngarkuara dhe  Papaguara    Sipas   Viteve në Lekë 

 Nga  

v.2015 

e para 

 

 Nga  v. 

 2016 

 

 

2017 2018 
Gjithsej detyrimi 

Ngarkuar 

2015-2018 

Arkëtuar  

Progresiv deri 

31.12.2018 

Mbeten 

debitorë 

31.12. 

2018 

Kamat 

Vone 

Gjithsejt  

debitor  

31.12.2018 

a b c d      1      2   3     4  5= 1+ 2+3+4      6  7=5-6 8 9 ( 7+8) 

I.Bashkia Gramsh 

1 

 

J. 

 

Prodhim  

Mielli 

K06513812 H 

 

0  117,632 

 

117,632 235,264 

 

0 235,264  235,264 

2 T. –A. sha A. 

 

J61814094Ë 

 

0 

 

0 102,000 

 

57,000 159,000 0 159,000  159,000 

3 "XH"Shpk Sherbime  topografike L56908801N  

0 

 

0 

47,000  

47,000 

 

94,000 

0  

94,000 

0  

94,000 
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Nr 

 

Emri Mbiemri 

      Lloji  

         i  

 Aktivitetit 

NUIS 

                               Detyrimet e  ngarkuara dhe  Papaguara    Sipas   Viteve në Lekë 

 Nga  

v.2015 

e para 

 

 Nga  v. 

 2016 

 

 

2017 2018 
Gjithsej detyrimi 

Ngarkuar 

2015-2018 

Arkëtuar  

Progresiv deri 

31.12.2018 

Mbeten 

debitorë 

31.12. 

2018 

Kamat 

Vone 

Gjithsejt  

debitor  

31.12.2018 

4 E.  P. Fruta-Perime L67011801E 0 0 9,528  9,528 0 9,528 0 9,528 

5 G. B.  

Sherbim  

L57205802K  

0 

 

0 

6,772  

8,772 

 

15,544 

0  

15,544 

0  

15,544 
6 Dh.   B. Sherbim Fun rerale L66919801A 0  13,132 17,832 30,964 0 30,964  30,964 

7 B.  Rr. Taxi K96530802H 0 0 2,585  2,585 0 2,585 0 2,585 

8 A. K. Bar-kafe L46720801U 0 0 23,350  23,350 0 23,350 0 23,350 

9 E.  B. Avokat  K96308801V 0 0 7,000 9,000 16,000 0 16,000 0 16,000 

10 K.  M. Bar -Kafe K36309840R 0 0 8,056 15,556 23,612  23,612  23,612 

11 Z. P. G. Institucion  0 0 0 81,245 81,245 0 81,245 0 81,245 

12 Jonuzi- E Tregeti karbu K16410802 L 0 0  155,300 155,300 0 155,300  155,300 

13 C"shpk Ndertim L76501801O 0 0 0 87,000 87,000 0 87,000  87,000 

14 V.  B. Perpunim druri K 96607801C 0 0 0 12,480 12,480 0 12,480 0 12,480 

15 E. Z. Avokat L47011801 C 0 0 0 9,000 9,000 0 9,000 0 9,000 

16 E. J. Sherbim L67302801O 0 0 0 72,185 72,185 0 72,185 0 72,185 

17 A.  E. Bar-Kafe L06720801Q 0 0 0 15,980 15,980 0 15,980 0 15,980 

18 A. F. Bar-Bufe K36308841U 0 0 0 15,890 15,890 0 15,890 0 15,890 

19 K.  B. Bar-Kafe L46726803U 0 0 0 20,842 20,842 0 20,842  20,842 

20 G. Q. Fruta-Perime L87203801S 0 0 0 1,875 1,875 0 1,875 0 1,875 

21 G. P. Veshmbathje K86504801G 0 0 0 14,220 14,220 0 14,220 0 14,220 

22 N. T. Berber L57110801B 0 0 0 8,772 8,772 0 8,772 0 8,772 

23 R. Xh. Bilardo L77211801L 0 0 0 16,765 16,765 0 16,765 0 16,765 

24 I.     B. Bar-Kafe L06322801O 0 0 0 16,830 16,830 0 16,830 0 16,830 

25 P.T. Transp.Udhetaresh L76913801R 0 0 0 4,100 4,100 0 4,100 0 4,100 

26 B. A. Industriale L56416801 P 0 0 0 5,055 5,055 0 5,055 0 5,055 

GJITHSEJT   BASHKIA GRAMSH   337,055 810,331 992,086  992,086   

Subjekte debitore Bashkai Gramsh   10 23 26     

II.Njësia Administrative  Skënderbegas          

27 I. C. Kafe  21,000 6,000 6,000 6,720 39,720 0 39,720 0 39,720 

28 K. B. Kafe  6,400 0 2,688  9,088 0 9,088  9,088 

29 L. Z. Baxho L67226801Q 18,200  2,480 2,480 23,160 0 23,160 0 23,160 

30 F. H. Baxho K86328801F 27,900 4,960 4,960 4,960 42,780 0 42,780 0 42,780 

31 Sh.S. Baxho  8,500    8,500 0 8,500 0 8,500 

III.Njësia Administrative Pishaj          
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Nr 

 

Emri Mbiemri 

      Lloji  

         i  

 Aktivitetit 

NUIS 

                               Detyrimet e  ngarkuara dhe  Papaguara    Sipas   Viteve në Lekë 

 Nga  

v.2015 

e para 

 

 Nga  v. 

 2016 

 

 

2017 2018 
Gjithsej detyrimi 

Ngarkuar 

2015-2018 

Arkëtuar  

Progresiv deri 

31.12.2018 

Mbeten 

debitorë 

31.12. 

2018 

Kamat 

Vone 

Gjithsejt  

debitor  

31.12.2018 

32 D. K. Bar Kafe   0 0 0 5,852 5,852 0 5,852 0 5852 

33 R. B. Karburant      22,600 22,600 45,200 0 45,200 0 45,200 

34 A. B. Zdruktari      24,220 24,220 14,356 14,356 77,152 0 77,152 0 77,152 

35 M. B. Bar Bufe      27,300 27,300 54,600 0 54,600 0 54,600 

36 H. K. shitje me pakice   0 0 0 5,476 5,476 0 5,476 0 5,476 

37 A. B. Pishina L56907802Q 0 0 0 43,900 43,900  43,900  43,900 

38 S. K. Tregti me pakice   0 0 0 11,928 11,928 0 11,928 0 11,928 

39 F. E. Bar Bufe   0 0 0 3,470 3,470 0 3,470 0 3,470 

40 A. B. Bar-kafe   0 0 6,944 6,944 13,888 0 13,888 0 13,888 

IV. Njësia Administrative Kodovjat          

41 A.Zh. Bar-kafe  7,600    7,600 0 7,600 0 7,600 

42 N. D. Bar-Kafe  3,500    3,500 0 3,500 0 3,500 

43 A. C. Magazine  98,700 42,900 22,880 22,880 187,360 0 187,360  187,360 

44 R. B. Kabllor  600,000 300,000 45,000 45,000 990,000 0 990,000  990,000 

45 P. H. Bar-kafe    5,715  5,715 0 5,715 0 5,715 

46 A. H. Servis     7,680 7,680 0 7,680  7,680 

47 P. M. Kioske     1,422 1,422 0 1,422 0 1,422 

48 G. M. Bar-kafe     9,108 9,108 0 9,108 0 9,108 

V.Njësia Administrative Poroçan          

49 H. B. Bar-kafe    16,830 16,830 33,660 0 33,660 0 33,660 

50 K. Q. Bar-Kafe   7,320 7,320 7,320 21,960 0 21,960 0 21,960 

51 L. 

Toska 

Bar-Kafe    8,200 8,200 16,400 0 16,400 0 16,400 

52 F. B. Transp. Ud     10,000 10,000 0 10,000 0 10,000 

53 D. B. Bar-Kafe   4,000 4,000 4,000 12,000 0 12,000 0 12,000 

54 Dh. B. Bar-kafe    7,200 7,200 14,400 0 14,400 0 14,400 

VI. Njësia Administrative Lenie          

55 B. B. Bar-kafe   5,000   5,000 0 5,000 0 5,000 

56 T. B. Baxho   12,276 12,276 12,276 36,828 0 36,828 0 36,828 

57 Gj. B. Bar-kafe    2,000 2,000 4,000 0 4,000 0 4,000 

VII . NJësia Administrative Kukur          

58 I. S. Kioske L57109801T  12,000 12,000 15,600 39,600 0 39,600 0 39,600 

59 S. R. Kioske    15,000 17,400 32,400 0 32,400 0 32,400 
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Nr 

 

Emri Mbiemri 

      Lloji  

         i  

 Aktivitetit 

NUIS 

                               Detyrimet e  ngarkuara dhe  Papaguara    Sipas   Viteve në Lekë 

 Nga  

v.2015 

e para 

 

 Nga  v. 

 2016 

 

 

2017 2018 
Gjithsej detyrimi 

Ngarkuar 

2015-2018 

Arkëtuar  

Progresiv deri 

31.12.2018 

Mbeten 

debitorë 

31.12. 

2018 

Kamat 

Vone 

Gjithsejt  

debitor  

31.12.2018 

60 H. Sh. Kioske  6,000 6,000 6,000 7,200 25,200 0 25,200 0 25,200 

61 R. K. Kioske     17,400 17,400 0 17,400 0 17,400 

62 I. D. Bar-kafe   2,500 2,500 3,100 8,100 0 8,100 0 8,100 

63 A.V. Bar-kafe     14,400 14,400 0 14,400 0 14,400 

 GJITHSEJT:   822,020  427,176   591,304  1,195,333         3,035,833 0      3,035,833   0        3,035,833 

 Nga të cilat:            

 Bashkia Gramsh     337,055 810,331          992,086 33 %    

 Njesite Administr   822,020  427,176 254,249 385,002 2,043,747 67%    

             

 Numri subjekteve 

Debitore Gjithse 

  11  12 32 54 63     

 Nga të cilat:            

 Bashkia Gramsh   0 0 10 23 26 41 %    

 Njesite Administr   11  12 22 31 37 59 %    

 

 
ANEKSI NR  2. 

Tabelë Përmbledhëse  për Debitorët për taksën e tokës në të 9 Njësitë administrative: 

Nr    NJA  

Numri i 

Familjeve 

Gjithesej 

Nga ate cilat 

Debitore Paguar Pjeserisht 
Nuk kane  Paguar fare Debitore më 

dt.31.12.2018 Persona LEKE 

1 Pishaj 1635 1104 531 0 1104 3,795,602 3,795,602 

2 Kodovjat 1097 349 748 0 349 854,715 854,715 

3 Kukur 1192 920 272 0 920 2,041,155 2,041,155 

4 Lenie 700 357 343 0 357 773,601 773,601 

5 Sult 382 249 133 0 249 1,214,877 1,214,877 

6 Poroçan  597 299 298 0 299 897,499 897,499 

7 Tunjë 779 347 432 0 347 1,696,200 1,696,200 

8 Kushovë 498 310 188 0 310 926,892 926,892 

9 Skënderbegas 603 481 122 0 481 3,197,800 3,197,800 

 Totali Bashkia 7483 4416 3067 0 4416 15,398,341 15,398,341 
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Gramsh 

 

 

 

 

 

 

 

ANEKSI NR.  2/1. 

1.Njësia administrative  Pishaj Administratori  Loina Zogu  dhe Inspektori i taksave NJA Pishaj Bledar Brahimi, te dhëna mbi  pagesat e takses se 

tokes  sipas fshatrave dhe familjeve me datën 31.12.2018,paraqiten si më poshtë:: 

Nr    Fshati 
Numri i Familjeve 

Gjithesej 

Nga ate cilat 

Debitore Paguar Pjeserisht 
Nuk kane  Paguar fare Shuma 

Debitore Persona LEKE 

1 Pishaj 158 14 144 0 14 21556 21556 

2 Cërujë 136 96 40 0 96 327648 327648 

3 Drizë 104 83 21 0 83 164220 164220 

4 Cingar Poshtë 47 37 10 0 37 104390 104390 

5 Cingar Sipër 37 24 13 0 24 94450 94450 

6 Galigat 98 79 19 0 79 267400 267400 

7 Gjergjovinë 50 39 11 0 39 78540 78540 

8 Kotorr 62 43 19 0 43 181770 181770 

9 Liras 75 53 22 0 53 224040 224040 

10 Trashovicë 110 54 56 0 54 309470 309470 

11 Tërvol 114 99 15 0 99 122414 122414 

12 Shëmrizë 124 86 38 0 86 450200 450200 

13 Çekin 116 81 35 0 81 268040 268040 

14 Ostenth 53 42 11 0 42 210160 210160 

15 Qerret 54 34 20 0 34 115844 115844 

16 Stror 45 34 11 0 34 157200 157200 
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Nr    Fshati 
Numri i Familjeve 

Gjithesej 

Nga ate cilat 

Debitore Paguar Pjeserisht 
Nuk kane  Paguar fare Shuma 

Debitore Persona LEKE 

17 Koçaj 69 63 6 0 63 170390 170390 

18 Gurrëz 85 75 10 0 75 253570 253570 

19 Vinë 43 33 10 0 43 109580 109580 

20 Fshat-Gramsh 55 35 20 0 35 164720 164720 

 Totali NJA Pishaj 1635 1104 531 0 1104 3795602 3,795,602 

 

 

 

ANEKSI NR.  2/2. 
2.Njësia administrative  Poroçan te Administratori Fetah Llapushi  dhe Inspektori i Taksave Oligert Kllogjeri  të dhëna mbi  pagesat e takses se 

tokes  sipas fshatrave dhe familjeve me datën 31.12.2018, paraqiten si më poshtë: 

 

Nr    Fshati 
Numri i Familjeve 

Gjithesej 

Nga ate cilat 

Debitore Paguar Pjeserisht 
Nuk kane  Paguar fare Shuma 

Debitore Persona LEKE 

1 Holtas 155 82 73 0 82 197468 197468 

2 Gjerë 105 54 51 0 54 167590 167590 

3 Poroçan 117 49 68 0 49 139910 139910 

4 Lleshan 121 67 54 0 67 150465 150465 

5 Kabash 99 47 52 0 47 242066 242066 

 
Totali NJA 

Poroçan 597 299 298 0 299 897499 897,499 

 

 

ANEKSI NR.  2/3. 
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3.Njësia administrative  Lenie, Administratori Besim Xhangolli  dhe Inspektori i Taksave Artin Bici, te dhëna mbi  pagesat e takses se tokes  

sipas fshatrave dhe familjeve me datën 31.12.2018, paraqiten si më poshtë: 

 

Nr    Fshati 
Numri i Familjeve 

Gjithesej 

Nga ate cilat 

Debitore Paguar Pjeserisht 
Nuk kane  Paguar fare Shuma 

Debitore Persona LEKE 

1 Valth 26 16 10 0 16 92039 92039 

2 Grabove P 127 79 48 0 79 171250 171250 

3 Grabove S 87 53 34 0 53 135116 135116 

4 Kurate 70 31 39 0 31 109731 109731 

5 Lenie 175 81 94 0 81 123280 123280 

6 Bicaj 215 97 118 0 97 142185 142185 

 
Totali NJA 

Lenie 700 357 343 0 357 773601 773,601 

 

ANEKSI NR.  2/4. 
4.Njësia administrative  Kodovjat ,Administratori Urim Kishta dhe  Inspektori i Taksave Zenel Berbiu, te dhëna mbi  pagesat e takses se tokes  

sipas fshatrave dhe familjeve me datën 31.12.2018, paraqiten si më poshtë:. 

 

Nr    Fshati 
Numri i Familjeve 

Gjithesej 

Nga ate cilat 

Debitore Paguar Pjeserisht 
Nuk kane  Paguar fare Shuma 

Debitore Persona LEKE 

1 Kodovjat 88 32 56 0 32 58284 58284 

2 Zamsh 70 20 50 0 20 44464 44464 

3 Bratilë 94 32 62 0 32 42546 42546 

4 Kokël 65 18 47 0 18 39226 39226 

5 Bulçar 105 32 73 0 32 81358 81358 

6 Shelcan 50 18 32 0 18 29699 29699 

7 Kishtë 183 49 134 0 49 145965 145965 

8 Posnovisht 109 29 80 0 29 98782 98782 
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9 Mashan 122 46 76 0 46 152706 152706 

10 Broshtan 88 25 63 0 25 82547 82547 

11 Bersnik Siper 19 9 10 0 9 10785 10785 

12 Bersnik Poshtë 104 39 65 0 39 68353 68353 

 Totali NJA Kodovjat 1097 349 748 0 349 854,715 854,715 

 

 

 

 

 

 

 

ANEKSI NR.  2/5. 

5.Njësia administrative  Tunjë Administratori Ramiz Zenuni dhe Inspektori i Taksave Shaban Leshi, të dhëna mbi  pagesat 

e takses se tokes  sipas fshatrave dhe familjeve me datën 31.12.2018, paraqiten si më poshtë: 

 

Nr    Fshati 
Numri i Familjeve 

Gjithesej 

Nga ate cilat 

Debitore Paguar Pjeserisht 
Nuk kane  Paguar fare Paguar 

Leke Persona LEKE 

1 Tunje 153 49 104 0 49 179578 179578 

2 Lubinje 114 30 84 0 30 125190 125190 

3 Duzhe 71 33 38 0 33 159153 159153 

4 Jançe Male 34 16 18 0 16 121940 121940 

5 Jançe Qender 72 47 25 0 47 308459 308459 

6 Prrenjas 122 69 53 0 69 321599 321599 

7 Katerlis 49 17 32 0 17 55875 55875 

8 Oban 38 23 15 0 23 81626 81626 

9 Plepas  32 18 14 0 18 102883 102883 

10 Irmanje 38 28 10 0 28 170780 170780 

11 Sarasel 56 17 39 0 17 69137 69137 
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 Totali Nj. Adm Tunje 779 347 432 0 347 1.696.200 1.696.200 

 

ANEKSI NR.  2/6. 

6.Njësia administrative  Skënderbegas, Administratori Gani Pole dhe Inspektori i Taksave   Mirgen Çela,te dhëna mbi  

pagesat e takses se tokes  sipas fshatrave dhe familjeve me datën 31.12.2018, paraqiten si më poshtë: 

Nr    Fshati 
Numri i Familjeve 

Gjithesej 

Nga ate cilat 

Debitore Paguar Pjeserisht 
Nuk kane  Paguar fare Paguar 

Leke Persona LEKE 

1 Skenderbegas 166 118 48 0 118 718957 718957 

2 Harunas 33 26 7 0 26 233508 233508 

3 Kotke 46 45 1 0 45 199076 199076 

4 Siman 36 27 9 0 27 178175 178175 

5 Bletez 39 26 13 0 26 120776 120776 

6 Vidhan 44 39 5 0 39 266663 266663 

7 Ermenj 50 39 11 0 39 338736 338736 

8 Kullollas 58 43 15 0 43 151002 151002 

9 Fushez 36 27 9 0 27 188068 188068 

10 Narte 68 67 1 0 67 613704 613704 

11 Lemnushe 27 24 3 0 24 189135 189135 

 Totali Nj. Adm. Skenderbegas 603 481 122 0 481 3.197.800 3.197.800 

 

ANEKSI NR.  2/7. 

7.Njësia administrative  Sult, Administratori Aqif  Lika dhe Inspektori i Taksave Shaqir Hida, te dhëna mbi  pagesat e 

takses se tokes  sipas fshatrave dhe familjeve me datën 31.12.2018, paraqiten si më poshtë: 

Nr    Fshati 
Numri i Familjeve 

Gjithesej 

Nga ate cilat 

Debitore Paguar Pjeserisht 
Nuk kane  Paguar fare Paguar 

Leke Persona LEKE 
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Nr    Fshati 
Numri i Familjeve 

Gjithesej 

Nga ate cilat 

Debitore Paguar Pjeserisht 
Nuk kane  Paguar fare Paguar 

Leke Persona LEKE 

1 Dufshan 31 18 13 0 18 98180 98180 

2 Dushk 32 19 13 0 19 118268 118268 

3 Grekan 56 44 12 0 44 302201 302201 

4 Koder-zgjupe 41 25 16 0 25 54361 54361 

5 Kukucove 57 41 16 0 41 148985 148985 

6 Kuterqare 31 19 12 0 19 118298 118298 

7 Mazrreke 25 7 18 0 7 61152 61152 

8 Sult 60 42 18 0 42 195944 195944 

9 Zgjupe fushe 49 34 15 0 34 117488 117488 

 Totali Nj. Adm. Sult 382 249 133 0 249 1.214.877 1.214.877 

  

 

ANEKSI NR.  2/8. 

8.Njësia administrative  Kushovë, Administratori Xhevair Bora dhe Inspektore e Taksave  Fatime Daja, te dhëna mbi  pagesat 

e takses se tokes  sipas fshatrave dhe familjeve me datën 31.12.2018, paraqiten si më poshtë: 

Nr    Fshati 
Numri i Familjeve 

Gjithesej 

Nga ate cilat 

Debitore Paguar Pjeserisht 
Nuk kane  Paguar fare Paguar 

Leke Persona LEKE 

1 Kushove 104 56 48 0 56 101200 101200 

2 Bregas 57 35 22 0 35 93920 93920 

3 Gjeraqine 51 28 23 0 28 93380 93380 

4 Dumberas 54 38 16 0 38 106352 106352 

5 Brasnik 40 29 11 0 29 149480 149480 

6 Ulove 40 34 6 0 34 96090 96090 

7 Sotire 107 63 44 0 63 199290 199290 

8 Kerpice 45 27 18 0 27 87180 87180 
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Totali Nj. 

Adm. Kushove 498 310 188 0 310 926.892 926.892 

 

ANEKSI NR.  2/9. 

9.Njësia administrative  Kukur, Administratori  Luan Kokla dhe Inspektori i Taksave Eridjol Gjaçi, te dhëna mbi  pagesat e 

takses se tokes  sipas fshatrave dhe familjeve me datën 31.12.2018,paraqiten si më poshtë: 

Nr    Fshati 
Numri i Familjeve 

Gjithesej 

Nga ate cilat 

Debitore Paguar Pjeserisht 
Nuk kane  Paguar fare Paguar 

Leke Persona LEKE 

1 Sojnik 140 129 11 0 129 191915 191915 

2 Mukaj 45 41 4 0 41 72850 72850 

3 Vreshtas 58 44 14 0 44 65090 65090 

4 Irmath 101 94 7 0 94 161510 161510 

5 Kalaj 80 62 18 0 62 58748 58748 

6 Snosem 100 80 20 0 80 240676 240676 

7 Rashtan 77 67 10 0 67 163895 163895 

8 Grazhdan 100 86 14 0 86 237721 237721 

9 Gribe 179 123 56 0 123 108500 108500 

10 Kukur 312 194 118 0 194 740250 740250 

 
Totali Nj. 

Adm. Kukur 1192 920 272 0 920 2041155 2041155 

 

 

ANEKSI NR 3. 

 Lista  me 25 objektet e prokuruara dhe financuara për ndërtime dhe shërbime nga Bashkia Gramsh për 

vlerën  gjithsejtë prej 335,269,611 lekë për 2 vitet 2017-2018,paraqiten si më poshtë: 

 

Nr 
OBJEKTI 

I 

Data e 

Zhvillimit 

Firma 

Fituese 

Data e 

Kontrates 

Vlera e 

Kontrates 

Shtesa 

Kont 

Likujduar deri  dt.31.03.19 

 

Pa 

likujduar 

Data e Afati i 

perfundi 

Data 

Përfu 

Tejk 

afati në 

Akt 

kolaud

Pr.Verb 

dorzimit 



 

 

Kontrolli i Lartë i Shtetit  

‘’Raport Përfundimtar Auditimi Financiar dhe Përputhshmërie  në Bashkinë 

Gramsh” 

 

KLSH  156 | P a g e  
 

PROKURUAR 

 

tenderit (Me tvsh) 

 

 

 

 

deri dt. 

dt.31.03.19 

 

Sipas  

kontrates 

 

nduar 

në fakt 

 

ditë 

 

 

 

imi 

Datë 

 

Datë 

 

 

a b 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 Viti 2017    220,501,682         

1 Rikonstruksion  rruga Shemrize-

Skenderbegas 

 B. & M. shpk 30.03.2017 83,999,416.8  Nr 603 date 29.03.2018 83997863  1553.8 4 muaj 30.07.

2017 

 11.10.

2017 

24.10.2

017 

2 Rikonstruksion  Rruga Devoll  BOE E. & A. shpk 18.07.2017 75,510,279.4 Po Nr 2471 date 12.12.2018 75507313 2966.4 18.01.2018 26.10.

2018 

 11.12.

2018 

12.12.2

018 

3 Rikonstruksion  kanali Otomise Porocan 23.02.201

7 

B. A. shpk 03.04.2017 21,225,394.8  Nr 602 date 29.03.2018 21215609 9785.8 03.08.2017 03.08.

2017 

 08.09.

2017 

18.10.2

017 

4 Rikonstruksion  rruga Koder Zgjupe 21.04.201

7 

R. G-K. shpk 29.05.2017 9,477,240  Nr 2492 date 29.12.2017 9477240 0 90 dite 29.08.

2017 

 20.11.

2017 

20.11.2

017 

5 Rikonstruksion "Shkolla 9 Galigat"  M. sh.p.k 30.08.2017 5,819,986.2  Nr 281 date 21.02.2018 5819282 704.2 30.11.2017 30.11.

2017 

 18.12.

2017 

25.12.2

017 

6 Rikonstruksion  shkolla 9 vjecare Shemrize 07.08.201

7 

A. & B. shpk 07.09.2017 4,639,888  Nr 2375 date 20.12.2017 4639883 5 90 dite 03.11.

2017 

 30.11.

2017 

04.12.2

017 

7 Ndertimi ura Baylei Porocan 23.02.201

7 

P. & B. shpk 30.03.2017 884,1329  Nr 2287 date 14.12.2017 8840635 694.05 45 dite 15.05.

2017 

 21.07.

2017 

11.12.2

017 

8 Rikonstruksion i ures dhe tombinove 

Sarasel 

 P. & B. shpk 07.06.2017 2,934107  Nr 1856 date 09.10.2017 2933313 794 60 dite 08.08.

2017 

  20.09.2

017 

9 Rikonstruksion rruga Vine-Broshtan 26.05.201

7 

B. & A.  shpk 27.06.2017 1,468,524  Nr 2278 date 06.12.2017 1468523 1 30 dite 27.07.

2017 

 24.10.

2017 

24.10.2

017 

10 Rikonstruksion Shkolla Bicaj 05.06.201

7 

A. shpk 19.06.2017 2,644,009  Nr 1921 date 23.10.2017 2642509 1500 40 dite 28.07.

2017 

 29.09.

2017 

29.09.2

017 

11 Ndertimi kanal ujites Grabove Poshte  H.&R.  22.06.2017 1,208,820    20 dite 10.07.

2017 

 28.07.

2017 

03.08.2

017 

12 Rikonstruksion  rruga Kukur-Rashtan-

Gribe 

19.06.201

7 

M. shpk 04.07.2017 2,732,688  Nr 2277 date 06.12.2017 2732411 277 60 dite 04.09.

2017 

 02.11.

2017 

30.11.2

017 

 Viti 2018    114,476,921         

1 Sistemim asfaltim Lagjia 85 11.06.201

7 

M. sh.p.k 16.07.2018 63,860,304  Nr 211 date 06.02.2019 59360262 4500042 6 muaj 17.01.

2019 

 25.09.

2018 

19.03.2

019 

2 Rikonstruksion  shkolla Koli Baba 

Grabove Siper 

16.07.201

8 

A. &Sh. 

shpk 

17.08.2018 11,323,253  Nr 548/1 date 12.03.2019 11322787 466 18.11.2018 18.11.

2018 

 24.09.

2018 

24.12.2

018 

3 Sistemim asfaltim Lagjia Agjensia 30.07.201

8 

V. K. shpk 10.09.2018 11,850,291.84  Nr 331/1 date 20.02.2019 11850292 0 06.11.2018 22.10.

2018 

 7.12.2

018 

11.12.2

018 

4 Rikonstruksion  shkolla Jonus Carciu 

Gjergjovine 

12.06.201

8 

P. & B. shpk 12.07.2018 1,196,016  Nr 2200 date 06.11.2018 1195890 126 05.08.2018 04.08.

2018 

 20.10.

2018 

20.10.2

018 

5 Rikonstruksion  rruga Tunje e Re 28.03.201

8 

R. G-K. shpk 28.05.2018 4,318,632  Nr 2419 date 20.11.2018 4318632 0 28.07.2018 26.07.

2018 

 26.09.

2018 

1.10.20

18 
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Nr 

OBJEKTI 

I 

PROKURUAR 

 

Data e 

Zhvillimit 

tenderit 

Firma 

Fituese 

Data e 

Kontrates 

Vlera e 

Kontrates 

(Me tvsh) 

 

 

Shtesa 

Kont 

 

 

Likujduar deri  dt.31.03.19 

 

Pa 

likujduar 

deri dt. 

dt.31.03.19 

 

Data e Afati i 

perfundi 

Sipas  

kontrates 

 

Data 

Përfu 

nduar 

në fakt 

 

Tejk 

afati në 

ditë 

 

 

 

Akt 

kolaud

imi 

Datë 

 

Pr.Verb 

dorzimit 

Datë 

 

 

a b 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

6 Rikonstruksion  Rruga Ermenj- Vidhan 19.06.201

7 

M. sh.p.k 16.07.2018 2,790,397  Nr 330/1 date 27.02.2019 2790397 0 60 dite 17.09.

2018 

 25.09.

2018 

12.11.2

018 

7 Rikonstruksion  rruga Dumberas  P. & B. shpk 17.08.2018 2,305,399  Nr 2201 date 06.11.2018 2305347 52 32 dite 17.09.

2018 

 20.10.

2018 

20.12.2

018 

8 Rikonstruksion Cekin Tervol 19.06.201

8 

M. Shpk 17.07.2018 2,970,000  Nr 2707 date 27.12.2018 2970000 0 40 dite 25.08.

2018 

 27.09.

2018 

01.10.2

018 

9 Rikonstruksion  rruga Kurate Lenie 12.06.201

8 

B. shpk 09.07.2018 3,679,937  Nr 482 date 26.02.2019 3679937 0 48 dite 24.08.

2018 

 25.09.

2018 

8.10.20

18 

10 Ndertimi i Ambulances Holtas 05.06.201

8 

B. shpk 30.07.2018 993,276  Nr 347 date 21.02.2019 993276 0 44 dite 13.09.

2018 

 10.10.

2018 

20.12.2

018 

11 Rikonstruksion  rruga Gjere 23.07.201

8 

P. & B. shpk 27.08.2018 2,900,899  Nr 1957 date 05.10.2018 1920835 980064 32 dite 28.09.

2018 

 25.09.

2018 

26.11.2

018 

12 Rikonstruksion Sojnik-Gribe-Celaj  B. shpk 27.08.2018 2,689,080  Nr 541 date 12.03.2019 2687992 1088 75 dite 12.11.

2018 

 17.12.

2018 

25.02.2

019 

13 Rikonstruksion  shkolla Zeqo Dermyshi 

Mashan 

06.08.201

8 

M. Shpk 06.09.2018 3,799,436.16  Nr 329 date 15.02.2019 3799436 0 44 dite 21.10.

2018 

 08.11.

2018 

14.11.2

018 

 GJITHSEJT: 2017-2018    334,978,603         

 

 

 

 

 

 

 

ANEKSI Nr. 3. 
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Lista e objekteve të prokuruara me vlera te larta për vitin 2017 
Në lekë 

 

Lista e objekteve të prokuruara për vitin 2017 

Nr 
Objekti i procedurës 

Emertimi 

Lloji I 

procedurë

s 

Buri

mi i 

Fina

nc 

Fondi limit 

(Pa tvsh) 

Vlera e kontrates (pa tvsh) 

 

Diferenca 

nga fondi 

limiti 

 

Nr. 

Pjes

mar

rësv

e 

 

Të 

s’k

uali

fiku

ar 

 

 

 

Operatori fitues 

 

 

 

 

 

Ecuria e Procedurave 

Nr. 

Prot 

 

Date 

 

 

Vlera 

patvsh 

(lekë) 

Audituar 
Pa 

Audituar 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

 

VITI 2017 

   

   

  

  

 

 

1 

Blerje autoveture per aparatin e bashkise 

UP.174 ,dt. 08.11.2017 

Kerkese 

per 

propozim B.B 

 

2,083,333 

Nr.8783 

20.12.1

7 

2,083,333 

0 2 1 

E. R 

 

2,083,333 

2 

Blerje tubo plastmasi per fshatin Sojnik 

UP.106 dt.19.06.2017 

Kerkese 

per 

propozim 

B.B 

 

 

 

803,246 Nr.5261 

27.07.1

7 

 

 

 

800,100 3,146 1 0 

 

 

 

E. sh.p.k 

 

800,100 

3 

Ndertim i kanalit vadites ne fshatin Grabove e 

Poshtme 

UP.Nr.56 dt.28.04.2017 

Kerkese 

per 

propozim 

B.B 

 

 

 

1,083,329 Nr.4330 

22.06.1

7 

 

 

 

1,007,350 75,979 2 0 

 

 

 

R. 

 

1,007,350 

4 

Ndertim rruge Zgjup NJA Sult 

UP.Nr.48 dt.07.04.2017 

Kerkese 

per 

propozim 

B.B 

 

 

 

8,332,403  

29.05.1

7 

 

7,897,700 

434,703 10 8 

R. G-K. 

Sh.p.k 

 

7,897,700  

5 

Prodhimin, transportin, stivimin e druve te 

zjarrit per institucionet vartese te 

bashkise.ANULLUAR 

Kerkese 

per 

propozim 

B.B 

 

   

 

  

 

 

 

 

6 

Rikonstruksion i pjesshem i shkolles fillore ne 

fshatin Bicaj,Njesia Administrative Lenie Kerkese 

per B.B 

 

  

 

   

 

 

2,203,341 



 

 

Kontrolli i Lartë i Shtetit  

‘’Raport Përfundimtar Auditimi Financiar dhe Përputhshmërie  në Bashkinë 

Gramsh” 

 

KLSH  159 | P a g e  
 

UP.Nr.75 dt.22.05.2017 propozim  

2,500,000 

 

 

Nr.4245 

 

19.06.1

7 

 

2,203,341 

 

296,659 

 

2 

 

0 

A. 

7 

Rikonstruksion i segmentit rrugor Vine-

Broshtan,Njesia Administrative Kodovjat 

UP.Nr.66 dt.08.05.2017 

Kerkese 

per 

propozim 

B.B 

 

 

 

1,250,000 Nr.4395 

27.07.1

7 

 

 

 

1,223,770 26,230 4 3 

 

 

A. sh.p.k 

 

1,223,770 

8 

Rikonstruksion i ures dhe tombinove ne fshatin 

Sarasel 

UP.Nr.62 dt.08.05.2017 

Kerkese 

per 

propozim 

B.B 

 

 

 

2,496,284 Nr.3948 

06.07.1

7 

 

 

 

2,445,089 51,195 1 0 

 

 

P. 

 

2,445,089 

Nr 
Objekti i procedurës 

Emertimi 

Lloji I 

procedurë

s 

Buri

mi i 

Fina

nc 

Fondi limit 

(Pa tvsh) 

Vlera e kontrates (pa tvsh) 

 
Diferenca 

nga fondi 

limiti 

 

Nr. 

Pjes

mar

rësv

e 

 

Tës

kua

lifik

uar 

 

 

 

Operatori fitues 

 

 

 

 

 

Ecuria e Procedurave 

Nr. 

Prot 

 

Date 

 

 

Vlera 

patvsh 

(lekë) 

Audituar 
Pa 

Audituar 

9 

 

Rikonstruksion shkolla Galigat UP.Nr.118 

dt.17.07.2017 

 

Kerkese 

per 

propozim 
B.B 

 

 

 

5,000,000 

 

Nr.5710 

 

30.08.1

7 

 

 

 

4,849,988 

 

150,012 

 

 

3 

 

 

2 

 

 

 

 

M. sh.p.k 

4,849,988  

10 

Rikonstruksion shkolla Shemrize UP.Nr.123 

dt.19.07.2017 

Kerkese 

per 

propozim 

B.B 

 

 

 

5,000,000 

 Nr.5866 

07.09.1

7 

 

 

3,866,573 

 

 1,133,427 2 1 

 

 

 

A. 

 3,866,573  

11 

Rikonstr. Rruga Kukur-rashtan dhe Gribe-

Rmath Kerkese 

per B.B 

 

 Nr.4702 

04.07.1

7 

 

 23,080 1 0 M. sh.p.k 2,277,240  
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UP.Nr.82 dt.29.05.2017 

 

propozim  

2,300,320 

 

2, 277,240 

12 

Sistemim asfaltim rruga Devoll 

UP. Nr 79. Dt. 24.05.2017 E Hapur 

B.SH 

 

 

63,562,371 Nr.5032 

18.07.1

7 

 

 

62,925,233 637,138 4 3 

A. 

Shpk  & “E.” 

shpk 

62,925,233  

13 

Blerje dru zjarri per vitin 2017. 

UP , Nr.167.dt. 26.10.2017 

Kerkese 

per 

propozim 

B.B 

 

 

 

 

 

 

 

5,736,000 Nr.8132 

21.11.1

7 

 

 

 

 

5,604,300 131,700 1 0 

 

 

 

A. sh.p.k 

5,604,300  

 

14 

 

 

 

 

Hartimi i projekt preventivit per 

rikonstruksionin e rrugës automobilistike 

Brahimas–Sotire ne Njesine Administrative 

Kushove. 

UP .Nr.58 

Dt. 03.05.2017 

 

Sherbim 

konsulenc

e 

 

 

 

 

 

5,000,000 

 

 

Nr.5409 

 

 

 

 

08.08.1

7 

 

 

 

 

 

 

4,460,000 

 

 

 

 

540,000 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

S. sh.p.k & G 

sh.p.k 

 

4,460,000 

 

 

15 

Hartimi i projekt zbatimit  per rikonstruksionin 

e rrugës automobilistike fshati Lubinje 

UP .Nr.159 

Dt. 06.10.2017 

 
Sherbim 

konsulenc

e 

B.B 

 

 

 

 

 

1,284,645 Nr.195 

10.01.1

7 

 

 

 

 

 

1,280,000 4,645 6 4 K. sh.p.k 

 

1,280,000 

16 

Blerje mallra ushqimore per vitin 2017 per 

plotesimin e nevojave te femijeve te cerdheve 

,kopshteve dhe nxenesve konviktore” 

Kerkese 

per 

propozim 

B.B 

 

 

 

 

3,333,333 

Nr.1790 

 

15.03.1

7 

 

3,126,732 

206,601 

 

2 

 

0 

 

 

L. Z. 

 

3,126,732 
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UP.Nr. 06 dt.17.01.2017    

 

 

  

 

 

 

 

 

Person fizik 

17 

 

 

Rikonstruksion i rruges automoblistike nga 

fshati Shemrize deri tek ura 

SkenderbegasUP.Nr. 09.Dt.18.01.2017 

 

E Hapur 

 

 

 

B.B 

 

 

 

 

71,756, 881 

 

Nr.2101 

 

 

30.03.1

7 

 

 

 

 

 

69,999,514 

1,757,367 

 

 

4 

 

 

 

3 

 

 

 

 

M. sh.p.k 

 

 

69,999,514  

18 

Ndertimi i ures tipi Bailey,perroi i Gurres,fshati 

Poroçan,Njesia Administrative Poroçan 

UP.Nr.20 

Dt. 07.02.2017 

Kerkese 

per 

propozim 

 B.B 

 

 

 

7,500,000 

2097/1 

 

30.03.1

7 

 

 

 

7,367,774 

132,226 

 

2 

 1 

P. shpk  & “B.” 

shpk 

 7,367,774 

 

19 

Rehabilitimi kanali ujites i OtomiseNjesia 

Administrative Poroçan” 

Nr. 08. 

dt.18.01.2017 

E Hapur 

 

B.B 

 

18,889,139 

 Nr.2274 

 

03.04.1

7 

 

17,687,829 

1,201,310 9 

6 

B. shpk  & “A.” 

shpk 
17,687,829 

 

20 
Blerje karburanti per nevojat e bashkise dhe 

institucioneve vartese per vitin 2017 

UP.Nr.6,dt.17.01.2017 

E Hapur 

B.B 

8,733,333 Nr.2395 
06.04.1

7 
8,442,043 291,290 

2 

1 K. sh.p.k 8,442,043  

 

Gjithsej viti 2017 
 

 
216,644,617   209,547,909 7,096,708 

 

  190,918,194 18,629,715 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lista e objekteve të prokuruara me vlera te larta për vitin 2018 
Në lekë 
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  Lista e objekteve të prokuruara për vitin 2018 

N

r 

Objekti i procedurës 

 Emertimi 

Lloji I 

procedurës 

Buri

mi i 

Fina

nc 

Fondi limit 

(Pa tvsh) 

Vlera e kontrates (pa tvsh) 

 Diferenca 

nga fondi 

limiti 

 

Nr. 

Pjes

marr

ësve 

 

Tëskual

ifikuar 

 

Operatori 

fitues 

 

 

Ecuria e Procedurave 

Nr. 

Prot 

 

Date 

 

 

Vlera 

patvsh 

    (lekë) 

Audituar 

(në lekë) 

Pa 

audituar 

(në lekë) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

 

VITI 2018 

   

   

 

       

1 

Blerje dru zjarri për nevojat e 

shkollave,kopshteve,cerdheve dhe konviktit për 

vitin 2018 UP.217 ,dt. 01.10.2018 

Kerkese per 

propozim 

B.B 

 

 

5,502,400 

7276 

 

05.11.18 

 

 

5,502,400 

0 

 

 1 

 

0 

 

A. Sh.p.k 

5,502,400   

2 

Loti i parë: “Blerje karburanti për 

administratën e bashkisë” 

UP.33dt.08.02.2018 

Kerkese per 

propozim 

B.B 

 

 

2,583,333 

1659 

 

12.03.18 

 

 

2,573,956 

9,377 

 

 1 

 

0 

 

 

K. Sh.p.k 

2,573,956   

3 

Loti i dytë:“Blerje karburanti për Sektorët 

Vartës”UP.33dt.08.02.2018 

Kerkese per 

propozim 

B.B 

 

 

4,583,333 1660 

 

12.03.18 

 

 

4,558,621 24,712 

 

 2 

 

 

1 

 

K. 

4,558,621   

4 

’Blerje     Blerje materiale hidraulike ,elektrike e ndertimi 

per Arssimin 

UP.Nr.161 dt.04.07.2018 

Kerkese per 

propozim 

B.B 

 

 

1,500,000 

5492 

 

12.03.18 

 

 

1,200,400 

299,600 

 

1 

 

0 

 

S. 

 

1,200,400 

5 

Blerje mallra ushqimore për vitin 2018 për 

plotësimin e nevojave të fëmijëve të cerdheve 

,kopshteve dhe nxënësve konviktorë 

UP.Nr.26 dt26.01.2018 

Kerkese per 

propozim 

 

B.B 

 

 

 

3,491,666 

 

1697 

 

 

12.03.18 

 

 

 

3,148, 647 

 

343,019 

 

 

 4 

 

 

0 

 

 

N. Sh.p.k 

  3,148,647 

6 

Blerje materiale ndërtimi  për plotësimin e 

nevojave të Agjensisë së Shërbimeve Publike 

UP.Nr.81dt.13.04.2018 

Kerkese per 

propozim 

B.B 

 

 

1,864 ,240 

3683 

 

31.05.18 

 

 

1,540,000 

324,240 

 

 3 

 

0 

 

E. L. 

  1,540,000 
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7 

Blerje materiale kancelarike,tonera,etj 

UP.Nr.109 dt.11.05.2018 Kerkese per 

propozim 

B.B 

 

 

1,424,300 

4129 

 

22.06.18 

 

 

960,710 

463,590 

 

 5 

 

0 

 

I. 

  960,710 

8 

Blerje mjetesh për Drejtorine e Mirëmbajtjes 

së Rrugëve Rurale UP.Nr.128dt.17.05.2018 

E hapur B.B 

 

8,880,000 4386 04.07.18 

 

8,850,000 30,000  1 0 

E. R. 

8,850,000   

9 

Blerje pjese kembimi te automjeteve te 

asministrates se bashkise dhe sektoreve vartes 

UP.Nr.89 dt.23.04.2018 

Kerkese per 

propozim 

B.B 

 

 

2,573,824 

3296 

 

17.05.18 

 

 

2,550,600 

23,224 

 

 1 

 

0 

 

A. 

  2,550,600 

10 

 

Blerje tubo plastik për kanalet vaditëse 

UP.Nr.105 dt.09.05.2018 Kerkese per 

propozim 

B.B 

 

 

2,475,000 4016 

 

 

18.06.18 

 

 

2,456,000 

 

19,000 

 

 

 1 

 

 

0 

 

 

E. 

  2,456,000 

11 

Mirembajtje kanali kullues Kodovjat,Njesia 

dm.Kodovjat 

UP.Nr.246 dt.05.11.2018 Kerkese per 

propozim 

B.B 

 

 

833,000 8775 

 

26.12.18 

 

 

823,990 9,010 

 

  

1 

 

0 

 

 

E. 

  823,990 

12 

Ndertim ambulance ne fshatin 

Holtas,Nj.A.Porocan 

UP. Nr 123. Dt. 16.05.2018 

Kerkese per 

propozim 

B.B 

 

 

833,333 

4842 

 

30.07.18 

 

 

827,730 

5,603 

 

 1 

 

0 

 

 

B. 

  827,730 

13 

Rikonstruksion I rruges automobilistike ne 

fshatin Gjere, Porocan.UP , Nr.167.dt. 

26.10.2017 

Kerkese per 

propozim 

B.B 

 

 

2,500,000 

5271 

 

27.08.18 

 

 

2,417,416 

82,584 

 

3 

 

1 

 

P. 

  2,417,416 

14 

Rikonstruksion I rruges Çekin-

Tervol,NJ.A.Pishaj 

UP .Nr.125 Dt. 16.05.2018 Kerkese per 

propozim 

 

2,500,000  4610 

 

 

17.07.18 

 

 

2,475,000 25,000 

 

 

 2 

 

 

1 

 

 

 

Meteo  

Sh.p.k   2,475,000 

15 

Rikonstruksion i rruges ne fshatin Tunje e Re 

UP .Nr.50 

Dt. 12.03.2018 

Kerkese per 

propozim 

B.B 

 

 

3,666,841  

3569 

 

28.05.18 

 

 

3,598,860 

67,981 

 

 3 

 

2 

 

R. G-K. 

shpk 

  3,598,860 

16 

Rikonstruksion i shkolles Zeqo Dermyshi,fshati 

Mashan,Nj.A.KodovjatUP.Nr. 173 

dt.19.07.2018 

Kerkese per 

propozim 

B.B 

 

 

 

5685 

 

06.09.18 

 

 

 

167,136 

 

 2 

 

1 

 

 

M. 

  3,166,196 
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3,333,333 3,166,196 Sh.p.k 

17 

Rikonstruksion i shkolles 9-vjecare Koli Baba 

UP.Nr.76 Dt.05.04.2018 Kerkese per 

propozim 

B.B 

 

 

10,833,000       

5173 

 

17.08.18 

 

 

9,436,044 

1,396,956 

 

 3 

 

2 

 

 

A. 9,436,044   

18 

Rikonstruksion I shkolles Jonuz Çarçiu, fshati 

Gjergjovine ,Nj.A.Pishaj 

UP.Nr.121 

Dt. 16.05.2018 

Kerkese per 

propozim 

B.B 

 

 

 

1,250,000 

4539 

 

12.07.18 

 

 

 

996,680 

253,320 

 

 3 

 

2 

 

P. 

  996,680 

19 

Rikonstruksion I rruges Lenie-Kurate,Grabove 

Siper,NJ.A.Lenie 

UP.Nr. 111 dt.11.05.2018 

Kerkese per 

propozim 

B.B 

 

 

3,333,333 

4469 

 

09.07.18 

 

 

3,066,614 

266,719 

 

 3 

 

2 

 

 

B. sh.p.k 

  3,066,614 

 2

0 

Rikostruksion i rruges Sojnik-Gribe-

Çelaj,NJ.A Kukur 

UP Nr.119 dt.16.05.2018 

Kerkese per 

propozim 

B.B 

 

 

2,499,984 

5268 

 

27.08.18 

 

 

2,240,900 

259,084 

 

2 

 

     0 

 

 

B. 

 

2,240,900 

21 

Rikonstruksion I rruges automobilistike ne 

fshatin Dumberas,NJ.A. Kushove 

UP.Nr. 157 

Dt.28.06.2018 

Kerkese per 

propozim 

B.B 

 

 

 

2,083,000 

5172 

 

17.08.18 

 

 

 

1,921,166 

161,834 

 

1 

 

 

0 

 

 

 

P. 

 1,921,166 

22 

Sistemim asfaltim I Lagjes 85 

UP.Nr. 91 .dt. 23.04.2018 

E hapur 

 

B.B 

 

54,520,000 4577 

 

16.07.18 

 

53,216,920 1,303,080 

 

5 

 

4 

 

M. Sh.p.k 

53,216,920  

23 

Sistemim –asfaltim i rruges,lagjia ‘’Agjensia’’ 

UP.Nr. 163 Dt. 05.07.2018 

Kerkese per 

propozim 

B.B 

 

 

10,000,000 

5861 

 

10.09.18 

 

 

9,875,416 

124,584 

 

3 

 

2 

 

V. K. 

9,875,416  

24 

Studim- Projektim i rruges Bardhan-

Toskallare, NJ.A.Poroçan 

UP.Nr.42 dt.19.02.2018 

Sherbim 

Konsulence 

B.B 

 

 

1,817,428 

3489 

 

24.05.18 

 

 

1,795,000 

22,428 

 

2 

 

0 

 

C. sh.p.k 

 1,795,000 

25 

Studim- Projektim i rruges Qafe-Duzhe-

Tunje,Nj.A.Tunje 

UP.Nr.43dt 19.02.2018 Sherbim 

Konsulence 

B.B 

 

 

1,641,376 3488 

 

 

23.05.18 

 

 

1,625,000 16,376 

 

2 

 

0 

 

C.  sh.p.k 

 1,625,000 
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26 

Studim- Projektim per sistemimin e rrugeve te 

brendshme te fshatit Trashovice 

UP.Nr. 48 ,dt. 12.03.2018 

Sherbim 

Konsulence 

B.B 

 

990,000 

 

4904 

 

01.08.18 

 

970,000 

 

20,000 

 

4 

 

0 

 

K. sh.p.k 

  970,000 

27 

Rikonstruksion i segmenteve rrugore në 

fshatrat Shelcan dhe Bratilë 

Kërkesë për 

propozim B.B 1,667,000 7851 20.11.18 1,642,120 24,880 2 1 

“R. G-K”& 

“J.-P.” shpk  1,642,120 

 Gjithsej 2018   139,179,724   133,436,386 5,743,338    94,013,357 39,423,029 

 

ANEKSI Nr.4. 

Lista me  11 Vendimet e Gjobave  të vendosura ndaj subjekteve për vitet  2016 e përpara në vlerën  960,000 lekë, dhe arkëtimi i tyre, janë 

pasqyruar më poshtë: 

 

 

 

N

r 

 

Emer-Mbiemer 

Kundërvajtësit 

 

Vendimi i Gjobës 

 

Lloji i 

objektit 

 

Neni i ligjit shkelur 

 

Vlera e 

gjobes 

lekë 

Arket  deri  31.03.2019 
Debito 

31.03.

19 

Mu 

Vone 

se 

2

% 

K/

Vo

n 

Dit 

Vlera 

Kama

t 

Vones

e 

Gjithsejt 

(Gjobë + 

Kamat 

Vones) 

Kryeinspektori Nr. 

Serie 
Datë 

maNr dt Leke 

a b 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

 

1 

S.T. 000002 17.10.2012 Mbikqyres Ligji 8402 date 10.09.1998, 

neni 7 

50000 - - - 50000 6 vjet 60 30000 80000 M.A. 

2 

 

2 

E.N. 000003 17.10.2012 Mbikqyres Ligji 8402 date 10.09.1998, 

neni 7 

50000 banke Tetor 

2016 

50000 - - - - - M.A. 

            

11 

3 

R.Ç. 000005 15.01.2013 Rrethim te 

hapesires 

publike 

Ligji 9780 date 16.07.2007; 

Ligji 110/2013.  

100000 - - - 10000

0 

6 vjet 60        

60000 

160000 M.A. 

 

4 

A.Xh. 000006 17.01.2014 Shtese 

anesore ne 

pallat 

Ligji 9780 date 16.07.2007; 

Ligji 110/2013. 

100000 - - - 10000

0 

5 vjet 60 60000 160000 M.Ç 

5 A.M. 000007 24.01.2014 Shtese kati Ligji 9780 date 16.07.2007; 

Ligji 110/2013. 

100000 - - - 10000

0 

5 vjet 60 60000 160000 M.Ç. 

  

6 

I.Z. 000008 11.02.2014 Shtese kati Ligji 9780 date 16.087.2007; 

Ligji 110/2013. 

100000 ---- ----- ------- 10000

0 

5 vjet 60 60000 160000 M.Ç. 

7 A.D. 000009 12.02.2014 Prishje obj 

ekzistues dhe 

rindertimi I 

tij 

Ligji 9780 date 16.07.2007; 

Ligji 110/2013. 

100000 - - - 10000

0 

5 vjet 60 60000 160000 M.Ç. 

8 P.Z. 000010 12.02.2014 Shtese 

anesore ne 

pallat 

Ligji 9780 date 16.07.2007; 

Ligji 110/2013. 

100000 - - - 10000

0 

5 vjet 60 60000 160000 M.Ç. 
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9 H.A. 000011 12.02.2014 Shtese 

anseore ne 

pallat 

Ligji 9780 date 16.087.2007; 

Ligji 110/2013. 

100000 ---- ---- ----- 10000

0 

5 vjet 60 60000 160000 M.Ç. 

1

0 

S. H. 000012 12.02.2014 Shtese 

anesore ne 

pallat 

Ligji 9780 date 16.07.2007; 

Ligji 110/2013. 

100000 -- -- --- 100000 5 vjet 60 60000 160000 M.Ç. 

1

1 

E. Xh. 000014 31.07.2014 Shtese kati 

mbi objektin 

ekzistues 

Ligji 9780 date 16.087.2007; 

Ligji 110/2013. 

100000 -- -- -- 100000 5 vjet 60 60000 160000 M.Ç. 

1

2 

B.sh.p.k 0000016 09.02.2015 Rrethim dhe 

ndotje te 

hapesires 

publike 

Ligji 9780 date 16.07.2007; 

Ligji 8402 date 10.09.1998. 

400000 -- -- -- 400000 4 vjet 60 24000

0 

640000 M.Ç. 

1

3 

N. B. 

Nr. 4945 dt. 

02.12.2016 

Nr. 476 dt. 

17.01.2017 

Nr. 946 dt. 

20.02.2017 

Nr. 1278 dt. 

15.03.2017 

Nr. 2125 dt. 

20.04.2017 

 

000018 11.03.2016 Zevendesim 

I catise se 

vjeter me te 

re, kollone 

b/a 

Ligji 9780 date 16.087.2007; 

Ligji 107/2014, neni 52, pika 

d) 

50000 Me keste 

 

Dhjeto

r 

2016- 

Prill 

2017 

50000    - B.afa

tit 

0 0 0 M.Ç. 

1

4 

A.B 000019 03.05.2016 Objekt 1 kat 

me tulla 

Ligji 9780 date 16.087.2007; 

Ligji 107/2014, neni 52, pika 

g) 

20000 Banke Maj 

2016 

20000    - B.afa

tit 

0 0 0 M.Ç. 

1

5 

F. B. 000020 13.05.2016 Shtese 

anesore ne 

pallat 

Ligji 9780 date 16.087.2007; 

Ligji 107/2014, neni 52, pika 

g) 

20000 Nr. 2707 Dt. 

24.05.

2016 

20000 - Bren

da 

afatit 

- 0 0 M.Ç. 

1

6 

B. Ç. 000021 23.05.2016 Mur guri me 

balte dhe 

breza druri 

Ligji 9780 date 16.087.2007; 

Ligji 107/2014, neni 52, pika 

g) 

10000 - - -    10000 3 vjet 60 6000 16000 M.Ç. 

1

7 

S. K. 000022 10.06.2016 Murature 

tulle  

Ligji 9780 date 16.087.2007; 

Ligji 107/2014, neni 52, pika 

g) 

10000 Nr. 454 Dt. 

16.01.

2017 

10000 - Bren

da 

afatit 

- 0 0 M.Ç. 

1

8 

P. Q. 000023 14.10.2016 Shkelje te 

kushteve 

“Nderhyrjeve 

qe nuk kane 

nevoje per 

pajisje me 

leje 

ndertimi” 

Ligji 9780 date 16.087.2007; 

Ligji 107/2014, neni 52, pika 

g) 

20000 Nr. 4386 17.10.

2016 

20000   - B.afa

tit 

- 0 0 M.Ç. 

1

9 

SHUMA 

( 16 subjekte) 

             1,530,000    

170,000 

       

1,360,000 

   

816,000 

 

2,176,000 
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VO: Burim i të dhënave IMTV, Bashkia Gramsh. 

ANEKSI NR. 5 

Li

sta 

m

e  

V

en

di

m

et 

e 

Gj

ob

av

e 

të 

ve

nd

os

ur

a 

nd

aj 

su

bj

ek

te

 

Emer-Mbiemer 

Kundërvajtësit 

 

Vendimi i Gjobës 

 

Lloji i objektit 

 

Neni i ligjit shkelur 

 

Vlera e 

gjobes 

lekë 

 

Arket  deri  31.03.2019 Debito 

31.03.19 

Mu 

Vone 

se 

2% 

K/V

on 

Dit 

Vlera 

Kamat 

Vonese 

Gjithsejt 

(Gjobë + 

Kamat 

Vones) 

Kryeinspe

ktori 

 

Nr 

Seri 
Datë 

ma

Nr 

dt Leke 

a b 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1 G. B. 000024 04.01.2017 Punime murature  Ligji 9780 date 16.087.2007; Ligji 107/2014, neni 52, 

pika g) 

20000 205 09.01.

2017 

20000 - B.afatit -        0 0 M.Ç. 

 2 A.B. 000025 04.01.2017 Punime murature Ligji 9780 date 16.087.2007; Ligji 107/2014, neni 52, 

pika g) 

20000 210 09.01.

2017 

20000 - Brenda 

afatit 

-- 0 0 M.Ç. 

3 L.Sh. 0000001 03.05.2017 Punime ndertim catie Ligji 9780 date 16.087.2007; Ligji 107/2014, neni 52, 

pika g) 

20000 261

5 

11.05.

2017 

20000 - B.afatit --- 0 0 M.Ç. 

  4 Ing. D. Q 0000002 22.05.2017 Mbikqyres Ligji 8402 date 10.09.1998, neni 7 50000 ---- ----- ------- 50000 22 60 30000 80000 M.Ç. 

5 Ing. T. S. 0000003 22.05.2017 Mbikqyres Ligji 8402 date 10.09.1998, neni 7 200000 Fatu

re 

Nr. 

7 

12.04.

2019 

20000

0 

0 - - 0 0 M.Ç. 

6 Ing. N. M. 0000004 22.05.2017 Mbikqyres Ligji 8402 date 10.09.1998, neni 7 50000 Ban

ke 

12.10.

2017 

50000 - Brenda 

afatit 

- 0 0 M.Ç. 

7 Ing. L. K. 0000005 22.05.2017 Mbikqyres Ligji 8402 date 10.09.1998, neni 7 
50000 ---- ---- ----- 50000 22 60 30000 80000 

M.Ç. 

8 Ing. P. M. 0000006 22.05.2017 Mbikqyres Ligji 8402 date 10.09.1998, neni 7 
50000 -- -- --- 50000 22 60 30000 80000 

M.Ç. 

9 Ing. S. T. 0000007 22.05.2017 Kolaudator Ligji 8402 date 10.09.1998, neni 12 
500000 -- -- -- 500000 22 60 300000 800000 

M.Ç. 

10 M. K. 0000008 15.06.2017 Punime murature Ligji 9780 date 16.087.2007; Ligji 107/2014, neni 52, 

pika g) 
20000 -- -- -- 20000 22 60 12000 32000 

M.Ç. 

11 Q. H. 0000009 16.06.2017 Punime betoni, shtrim Ligji 9780 date 16.087.2007; Ligji 107/2014, neni 52, 

pika g) 

10000 302

1 

22.06.

2017 

10000    - B.afatit 0 0 0 M.Ç. 

12 E. Dh. 0000010 27.06.2017 Punime ndertimi 

murature 

Ligji 9780 date 16.087.2007; Ligji 107/2014, neni 52, 

pika g) 

20000 644 04.02.

2019 

20000    - B.afatit 0 0 0 M.Ç. 

13 P. C. 0000011 04.07.2017 Ndertim solete Ligji 9780 date 16.087.2007; Ligji 107/2014, neni 52, 

pika g) 

20000 - - - 20000 22 60 12000 32000 M.Ç. 

14 K. S. 0000012 04.07.2017 Ndertim catie Ligji 9780 date 16.087.2007; Ligji 107/2014, neni 52, 

pika g) 

20000 603 31.01.

2019 

20000    - B.afatit 60 0 0 M.Ç. 
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Li
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të 
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nd
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a 
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aj 
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ve 

ng

a 

 

Emer-Mbiemer 

Kundërvajtësit 

 

Vendimi i Gjobës 

 

Lloji i objektit 

 

Neni i ligjit shkelur 

 

Vlera e 

gjobes 

lekë 

 

Arket  deri  31.03.2019 Debito 

31.03.19 

Mu 

Vone 

se 

2% 

K/V

on 

Dit 

Vlera 

Kamat 

Vonese 

Gjithsejt 

(Gjobë + 

Kamat 

Vones) 

Kryeinspe

ktori 

 

Nr 

Seri 
Datë 

ma

Nr 

dt Leke 

a b 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

15 Xh. Xh., 0000013 06.07.2017 Mur rrethues Ligji 9780 date 16.087.2007; Ligji 107/2014, neni 52, 

pika g) 

10000 - - - 10000 22 60 6000 16000 M.Ç. 

16 I.Xh 0000014 28.07.2017 Punime murature Ligji 9780 date 16.087.2007; Ligji 107/2014, neni 52, 

pika g) 

20000 343

8 

17.08.

2017 

20000   - B.afatit 0 0 0 M.Ç. 

17 F. D. 0000015 28.07.2017 Zenie hapesire publike Ligji 9780 date 16.087.2007; VKB Nr. 72 D. 

16.12.2016 

5000 339

2 

10.08.

2017 

5000   - B.afatit 0 0 0 M.Ç. 

18 N. B. 0000016 08.08.2017 Kornize betoni Ligji 9780 date 16.087.2007; Ligji 107/2014, neni 52, 

pika g) 

10000 343

1 

15.08.

2017 

10000   - B.afatit 0 0 0 M.Ç. 

19 P. D. 0000017 21.08.2017 Ndertim solete Ligji 9780 date 16.087.2007; Ligji 107/2014, neni 52, 

pika g) 

20000 406

1 

04.10.

2017 

20000   - - 0 0 0 M.Ç. 

20 R. D. 0000018 04.09.2017 Rikonstruksion banese Ligji 9780 date 16.087.2007; Ligji 107/2014, neni 52, 

pika d 

50000 - - - 50000 22 60 30000 80000 M.Ç. 

21 I. B. 0000019 04.09.2017 Punime murature Ligji 9780 date 16.087.2007; Ligji 107/2014, neni 52, 

pika g) 

10000 Nr. 

671 

Nr.1

766 

dt. 

30.0

4.20

19  

05.02.

2019 

10000 0 0 - 0 0 M.Ç. 

22 Dh. B. 0000020 11.09.2017 Betonim kollonash 

 

Ligji 9780 date 16.087.2007; Ligji 107/2014, neni 52, 

pika g) 

15000 - - - 15000 18 60 9000 24000 M.Ç. 

23 O. shpk 0000022 13.09.2017 Shkelje te kushte te lejes Ligji 9780 date 16.087.2007; Ligji 107/2014, neni 52, 

pika dh) 

300000 Ban

ke 

14.09.

2017 

300 

000 

 - - 0 0 0 M.Ç. 

24 K. B. 0000023 04.10.2017 Punime murature Ligji 9780 date 16.087.2007; Ligji 107/2014, neni 52, 

pika g) 

10000 -- -- -- 10000 17 60 6000 16000 M.Ç. 

25 N. L. 0000024 09.10.2017 Ndertim kasolle Ligji 9780 date 16.087.2007; Ligji 107/2014, neni 52, 

pika g) 

10000 -- -- -- 10000 17 60 6000 16000 M.Ç. 

26 B. B. 0000025 25.10.2017 Ndertim kasolle Ligji 9780 date 16.087.2007; Ligji 107/2014, neni 52, 

pika g) 

10000 445

3 

10.11.

2017 

10000   -  - 0 0 0 M.Ç. 

27 I.M. 0000026 07.11.2017 Mur rrethues Ligji 9780 date 16.087.2007; Ligji 107/2014, neni 52, 

pika g) 

10000 751 11.02.

2019 

10000  - - 0 0 0 M.Ç. 

28 L. D. 0000027 24.11.2017 Strehe me konstruksion 

druri 

Ligji 9780 date 16.087.2007; Ligji 107/2014, neni 52, 

pika d) 

50000 

Akt 

marreves

hje per 

pagese 

me keste. 

Nr. 

184

4  

08.05.

2019 

8500 41500 - - - 41500 M.Ç. 

29 N. T. 0000028 24.11.2017 Platforme betoni Ligji 9780 date 16.087.2007; Ligji 107/2014, neni 52, 

pika g) 

10000 467

5 

30.11.

2017 

10000   -  - 0 0 0 M.Ç. 

30 S. D. 0000029 30.11.2017 Shtese anesore Ligji 9780 date 16.087.2007; Ligji 107/2014, neni 52, 

pika g) 

20000 - - - 20000  16 60 12000 32000 M.Ç. 

31 Sh. L. 0000030 28.01.2018 Ndertim mur guri dhe 

vendosje armatures per 

hedhje solete 

Ligji 9780 date 16.087.2007; Ligji 107/2014, neni 52, 

pika g) 

15000 -- -- -- 15000 14 60 9000 24000 M.Ç. 
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a 
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Emer-Mbiemer 

Kundërvajtësit 

 

Vendimi i Gjobës 

 

Lloji i objektit 

 

Neni i ligjit shkelur 

 

Vlera e 

gjobes 

lekë 

 

Arket  deri  31.03.2019 Debito 

31.03.19 

Mu 

Vone 

se 

2% 

K/V

on 

Dit 

Vlera 

Kamat 

Vonese 

Gjithsejt 

(Gjobë + 

Kamat 

Vones) 

Kryeinspe

ktori 

 

Nr 

Seri 
Datë 

ma

Nr 

dt Leke 

a b 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

32 Sh. B. 0000031 26.04.2018 Prishje e objektit 

ekzistues,ndertim brez 

betoni 40 cm,muratur 

tulle 

Ligji 9780 date 16.087.2007; Ligji 107/2014, neni 52, 

pika g) 

15000 1767 03.05.

2018 

15000   -  - 0 0 0 M.Ç. 

33 D. Ç. 0000032 10.05.2018 Punime germimi mbi 

murin e shembur prej 

guri 

Ligji 9780 date 16.087.2007; VKB Nr. 99 D. 

18.12.2017 

5000 576 30.01.

2019 

5000  -  - 0 0 0 M.Ç. 

34 R. B. 0000033 26.05.2018 Instalim i profileve 

metalike, kollona dhe 

kapriata metalike 

Ligji 9780 date 16.087.2007; VKB Nr. 99 D. 

18.12.2017 

20000 - - - 20000  9 60 12000 32000 M.Ç. 

35 R. D. 0000034 06.07.2018 Rrethimi i hapesires 

publike dhe mbushja me 

shtrese betoni 

Ligji 9780 date 16.087.2007; VKB Nr. 99 D. 

18.12.2017 

10000 250

3 

20.07.

2018 

10000  - - 0 0 0 M.Ç. 

36 A.Ç. 0000035 20.07.2018 Mur me blloqe me 

gjatesi 20 m. 

Ligji 9780 date 16.087.2007; VKB Nr. 99 D. 

18.12.2017 

10000 - - - 10000  8 60 6000 16000 M.Ç. 

37 Xh. F. 0000036 29.08.2018 Ndertim mur guri ne 

shkelje te lejes nga 

urbanistika 

Ligji 9780 date 16.087.2007; VKB Nr. 99 D. 

18.12.2017 

10000 - - - 10000 7 60 6000 16000 M.Ç. 

38 F. H. 0000037 05.11.2018 Prishje e catise 

ekzistuese, rritja e 

lartesise se objektit me 3 

blloqe dhe ndertimi i nje 

catie te re 

Ligji 9780 date 16.087.2007; VKB Nr. 99 D. 

18.12.2017 

10000 428

4 

12.12.

2018 

10000  - - 0 0 0 M.Ç. 

  

SHUMA 

    1,705,000    

803,500 

   901,500 0   

516,000 

 

1,417,500 

 

VO: Burim i të dhënave IMTV, Bashkia Gramsh. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Kontrolli i Lartë i Shtetit  

‘’Raport Përfundimtar Auditimi Financiar dhe Përputhshmërie  në Bashkinë 

Gramsh” 

 

KLSH  170 | P a g e  
 

ANEKSI Nr. 5. 

Në mënyrë tabelore rekomandimet,arkëtimet dhe natyra e rasteve të mos realizimit paraqiten në pasqyrën e mëposhtme: 

 

 

 

 

 

 

N

r 

 

 

Emër Mbiemër/Subjekti 

  

Nu

mri 

rek

ma

ndi

mit 

sipa

s 

shk

re 

(Ve

ndi

mit

) 

 

 

Natyra e Shkeljes 

 

 

Rekomandu

ar Gjithsej 

në Lekë 

 

Nuk 

Pranohen 

nga 

Subjekti 

Pa 

mundesi 

arketimi 

 

 

Janë 

pranua

r: 

Nëlekë 

Nga të pranuarat :  

 

Arkëtuar 

Deri 

31.03.20

19 

 

Në 

Proces 

Arkëtim 

 

Në 

Proces 

Gjyqësor 

Nisur 

Njoftime e 

s'kanë 

Paguar 

Vendimet 

gjyqesore  

a b  c d 1 2 3(2-1) 4 5 6 7 8 

1 Xh.M. 
 

1.1 Shpenzim I dubluar 274,200  
274,20

0 
0 0 0 274,200  

 Bashkia Gramsh  1.1 Pritje percjellje 305,000 305,000  0 0 0   

2 

4 subjekte  

D. 

E.  

H. T.  

H. P.  

 

 

1947000

0  

14400 

8184 

15540 

2. 

2.1 

 

Taksë trualli 
19,508,124 

 

19,470,0

00 
38124 38124 0 0   

3 

Njësia sult 

K.C. kry. 

V. D. 

I. M. 

K.B.Sult 

 

182200 

12500 

22300 

44600 

3.1 
Shpenzimcelulari,dieta dieta 
Shp.dru zjarripajustif. 

261,600  
261,60

0 
0 0 0 261,600  

4 

Nj. Skëndebegas 

H. P. ish.kr 

A. H. ek. 

C. C. 

K. Z. 

H. M. 

G. P. 

V. H. 

F. Zh. 

N.  Z. 

Firma N.  

 

274200 

195700 

123200 

123200 

29000 

9000 

29000 

16500 

9000 

73600 

4.1 

Shp.pa 
justifikuar,dif.cmimi,dublim 
shp.dieta 
teper,shp.shper.shp.celu. 
 
 
 
Tvsh e perfituar 2 here 

962,400 80,000 
882,40

0 
83,600 17,000 

781,8,0

0 
0 

Gjykat.Adm.Durre

s nr.1545/441 akti 

dt.24.10.2018 

HalitPole etj.. 
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5 

Njësia Kushovë 

E. F. 

L. Z. 

N. Z. 

Xh. B. 

F. B. 

F. D. 

F. M. 

k.b.Kushove 

Firma B. 

 

9000 

9000 

31500 

129000 

9000 

9000 

9000 

70000 

52000 

5.1 

Shpenzimpa justifikuar 
Pritje.perc.dieta.shperblim 
 
 
 
 

Tvsh  

327,500  
327,50

0 
37,000 0 129,000 166,000 

Gjykat.Adm.Durre

s 

 

6 

Njesia Kukur 

K. shpk 

L. K. ish kry 

F. T. 

Firm.N. 

B. K. 

H. Q. 

H. M. 

M. S. 

Ç. L. 

P. S. 

K. T. 

L. Z. 

Shp.dreka 

KBvv 

 

 

111173 

315751 

235000 

1,078,53

7 

87583 

407201 

227668 

3000 

309751 

256001 

168418 

319618 

252100 

125088 

6.1 

Shpenzimpajustifiku 
Sp.dita.shp.mirmbaj rruge 
Tatim burim 

Pune e pakryer 
Shp.mir.rrug,pagetep 
Dieta teper 
Shp.dieta.karb.mir. 
Shp.karb.mirm rrug. 
Shp.karb 
Shp.mirb,page teper 
Shp.pritje percj 

3,896,889  
3,896,8

89 

1,146,53

7 
0 315,751 2,434,601 

Gjykat.Adm.Durre

s 

 nr(82-

201819)10.Vendimi 

Durres 23.01.2018 

7 Keshilltaret bashkise  
941565 

7.1 
Paguarpa frekuentuar 
mbledhjet 

941,565 941,565 0 0 0 0   

8 “B.& M.” shpk, 
340000 

8.1 
Llog.tvsh2 
here(pro.prokurim) 

340,000 0 
340,00

0 
340,000 0 0 0  

9 
sipas listes 11 

Per.(fadroma) 

1780300 

9.1 Procedure prokurimi 1,780,300  
1,780,3

00 
0 0 

1,780,3

00 
 

Flet thirja  nr 

01464 -17/45 dt reg. 

20.10.2017 

 R.”shpk 
290,700 

9.2 
Ndry.specifikeshit,.Fadromes 
Fiat HITACI 

290,700 0 
290,70

0 
   290,700  

10 

Njësia 

Kodovjat3.persona 

A. Ç. ish.kry 

B. Z. 

Ndricim Bengu 

 

 

432358 

216179 

216179 

10.

1 

Shp.karburanti 
,dokum,parregullta 

864,716 0 
864,71

6 
0 0 0 864,716  

11 

Njësiatunjë  

Refit 

Berdellimaishkry 

 

 

183000 

11.

1 

Shpenzime shperblimi dhe 

telefoni 
282,000 0 

282,00

0 
0 0 0 282,000  
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12.punonjes 

kom.tunj  

 

99000 
 
Shperb.fund viti 

12 
Qera amb.B. grup 

Qera amb. K. shpk  

1254480

0 

2760000 

12.

1 

12.

2 

Kontrate Qeraje 
12,544,800 

2,760,000 
 

12,544,

800 

2,760,0

00 

0 0 

12,544,

800 

2,760,0

00 

 

                      Flet 

thirja  nr. 1335 

dt.03.12.2018 thirja  

nr. 1974/806 dt reg. 

04.01.2018 

13 
AmbienteQera 

familj.biznes 

5760655 13.

1 
Mos shlyerje detyrimkontrat 5,760,655  

5,760,6

55 

2,537,10

5 

3,223,5

50 
   

14 Biznese(qera trualli) 
5864541 14.

1 
Me drejtorin rajon.tatim.EL 5,864,541 

5,864,54

1 
0 0 0 0   

15 

Kontratafondi pyjor 

kullosor 

B. B. 

M. M. 

A. T. 

L. S. 

V. M. 

 

 

14600 

14600 

18000 

96000 

24000 

15.

1 

Mos lidhje ne rreg,kont,fondi 
pyjor kullosor, 

167,200  
167,20

0 
0   167,200  

16 
Kontratme t.(a.) 

Lenie,Kodovjat 

976000 16.

1 
Mos lik.kontrate 976,000 0 

976,00

0 
976,000 0 0 0  

17 
Kontrate qera toke 

buj. 7 fermere  

132302 17.

1 
Mos likujdim kontrate 132,302  

132,30

2 
118,802 13,500 0 0  

18 
Kontrataobjekte 

qera 19 kontrata 

1073910 18.

1 

Mos likujdim kontrate, nga 

fshataret  
1,073,910  

1,073,9

10 
92,450 0 0 981,460  

19 N. shpk 
1373607 19.

1 
Pune te pakryera  1,373,607  

1,373,6

07 
0   1,373,607  

20 
“D.” sh.p.k dhe 

“Xh.”, 

4765938 20.

1 
Pune te pakryera 4,765,938  

4,765,9

38 
0 0 0 4,765,938  

21 
P.” sh.p.k dhe “B.P.” 

sh.p.k 

110000 21.

1 
Pune te pakryera 110,000  

110,00

0 
0 0 0 110,000  

22 
PËRPARIMI” sh.p.k 

dhe “B.” sh.p.k 

376080 22.

1 
Pune te pakryera 376,080  

376,08

0 
0 0 0 376,080  

23 P.” sh.p.k 
115900 23.

1 
Pune te pakryera 115,900  

115,90

0 
0   115,900  

 Gjithsejt 

 

23  

 

66,055,92

7 
26,661,10

6 

39,394,8

21 5,369,618 3,254,050 

18,311,65

1 12,459,502 

 

a b  c d 1 2 3(2-1) 4 5 6 7 8 

 


	-Mbi administrimin e aseteve, procedurën e dhënies me qira të aseteve të qëndrueshme në  varësi të bashkisë.
	Procedurat e prokurimit të konstatuara me shkelje e parregullsi gjatë vitit 2017, si vijon:
	1.Mbizbatimin e procedurave ligjore në tenderin me objekt “Rikonstruksion i rrugës automobilistike nga fshati Shemrizë deri tek ura Skenderbegas”.
	Nga auditimi i ofertës së BOE “A.” shpk dhe “B.” shpk me vlerë 3,866,573 lekë pa tvsh, është kualifikuar dhe shpallur fitues. Nga shqyrtimi i dokumentacionit, rezulton se ku bashkim operatorësh nuk ka plotësuar të gjitha kriteret e përcaktuar në DST d...
	-OE “A.” shpk ka paraqitur mjetin Autobetoniere me Targa AA069HS i marrë me kontratë qiraje nga subjekti “B. V.” shpk, me mangësi në lidhje me Certifikatën e Transportit për të Tretë dhe me Qira.
	Procedurat e prokurimit të konstatuara me shkelje e parregullsi gjatë vitit 2018,
	si vijon:

