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I. PËRMBLEDHJE EKZEKUTIVE 

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

KLSH”, në zbatim të Projektit dhe Programit të Auditimit nr. 367/1, datë 28.05.2019, ndryshuar 

me nr. 367/2, datë 04.07.2019, miratuar nga Kryetari i KLSH, nga data 03.06.2019 deri në datë 

09.08.2019, në subjektin Bashkia Patos, për periudhën nga 01.01.2017 deri në 30.06.2019, u krye  

auditimi financiar dhe i përputhshmërsë. 

 

I.b. Përmbledhje e gjetjeve kryesore 

 

Gjetja Përmbledhje e gjetjes 
Ref. 

Proj. 

Raportit 

Rëndësia Rekomandimi 

1 

Bashkia e Patosit, ka në vartësi të vet, 5 Njësi 

vartëse për të cilat cdo vit, u delegon fondet 

përkatëse. 

Treguesit e buxhetit për vitin 2017 dhe 2018 për 

fondet e përdoruara nga Bashkinë e Patosit, janë 

realizuar respektivisht në masën 80% dhe 83%.  

Për vitet 2017-2019, fondet buxhetore për 

Bashkinë Patos, kanë ardhur me ulje cdo vit, 

kurse totali i të ardhurat lokale me ato të 

trashëguara nga vitet paraardhëset, kanë ardhur 

me ritje të lehtë nga viti në vit, por në total 

buxhetet kanë ardhur me zvogëlim. 

...-....  I LARTË 

Bashkia Patos, të marrë masat për 

programimin e buxheteve afat mesëm sa 

më real, bazuar në radhë të parë me 

burimet e veta të financimit. 

Në ecuri, të marrë masa për rritjen e 

performancës të Njësive Vartëse të saj, 

duke synuar rritjen e efektivitetit të 

investimeve dhe shpenzimeve menaxhuse. 

 

 

2 

Pasqyrat financiare të vitete 2017 dhe 2018, janë 

nxjerë brenda afateve ligjore.  

Në pasqyrat financiare, përgjithësisht, janë 

pasqyruar drejt llogaritë financiare dhe 

materiale, por në dias llogari të Aktiveve të 

Qendrueshme, u konstatuan pasaktësi dhe 

mungesa të dokumentacionit teknik dhe 

financiar të vlerësimit të tyre. 

Për këtë arsye, kemi konkluduar në dhënien e 

një opinioni të kualifikuar me theksim të këtyre 

momenteve.  
Këto pasaktësi janë konstatuar në pasqyrat 

financiare, llogaria 210 “Toka trroje dhe 

terrene” për vitin 2017 për vlerën kontabël 

(historike) 36,025,029 lekë dhe në vitin 2018 

për vlerën neto 4,741,703 lekë. 

Në këtë llogari, është kontabilizuar edhe vlera e 

5 objekteve ndërtimore që janë qendra 

shëndetësore në vlerën 875,553 lekë, të cilat 

nisur nga përmbajtja ekonomike, duhet të 

kontabilizohen në llogarinë 212. 

... -- ... MESËM 

Bashkia Patos, të marrë masa duke ngritur 

grup pune me specialistë të fushës, me 

qëllim: 

-Për të shqyrtuar dhe rivlerësuar me 

përgjegjësi dokumentacionin teknik e 

kontabël të vlerësimit me çmim të trojeve 

dhe terreneve, të bëhet sistemimi i 

llogarisë 210 “Toka, troje, terrene”, duke 

kontabilizuar në debi të saj, vetëm objektet 

që nga përmbajtja ekonomike i përkasin 

kësaj llogari sipas specifikimeve të Planit 

Kontabël, miratuar me VKM nr. 248, datë 

10.4.1998 . 
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Në vitet 2017 dhe 2018, nuk është mbajtur 

llogaria 231 “Shpenzimet në proces për ritjen e 

A. Qëndrueshme të trupëzuara”, megjithëse 

gjatë vitit ushtrimor është konstatuar se ka pasur 

investime të cilat në fund të periudhës kanë 

rezultuar të pa mbyllura. 

-Bashkia Patos, nuk ka procedura sipas ligjit për 

cngurtësimin e fondeve si garanci për punimet e 

kryera nga subjekte sipërmarëse. Në pasqyrat 

financiare të vitit 2018, gjendja e llogarisë 466 

“Kreditorë për mjete në ruajtje” është për vlerën 

kontabël 33,078,612 lekë. 

... - .... I ULËT 

Drejtoria e Financës, në bashkëpunim me 

Drejtorinë Juridike dhe Drejtorinë e 

Shërbimeve, të saktësojnë subjektet dhe 

fondet për të cilat janë ngurtësuar si 

garanci për punimet e kryera për të cilat 

kanë humbur të drejtën e përfitimit të tyre 

ose që janë në kushtet e parashkrimit të së 

drejtës, në zbatim të kërkesave të pikës 10, 

Kap. II të UKM nr. 3, datë 15.02.2011 

“Për mbikëqyrjen dhe kolaudimin e 

punimeve të ndërtimit” i ndryshuar. 

Drejtoria e Financës, për këto raste, të 
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Gjetja Përmbledhje e gjetjes 
Ref. 

Proj. 

Raportit 

Rëndësia Rekomandimi 

Nga analiza e kësaj llogarie, është konstatua se 

në total, në 17 raste për vlerën e ngurtësuar 

15,748,053 lekë, të vlerësuara të ardhura të 

munguara për Bashkinë Patos, nuk ka 

proceduar sipas kërkesave ligjore për 

ngurtësimin e këtyre fondeve për rastet kur 

subjektet kanë humbur të drejtën e përfitimit të 

tyre ose që janë në kushtet e parashkrimit të së 

drejtës, ti përdorë ato për interesin publik. 

procedojë sipas kërkesave ligjore pranë 

Degës së Thesarit Fier për rimarrjen e 

fondeve të ngurtësuar dhe përdorimin e 

tyre në interes publik 

     

 

I.c. 

2017 

Referuar të dhënave të pasqyrës, konstatohet se për periudhën 01.01.2017 – 31.12.2017 

janë kryer 18 procedura me fond limit 161,273 mijë lekë, për të cilën është lidhur kontratë 

me vlerë 140,986 mijë lekë me një diferencë prej 20,287 mijë lekë ose 12.6 % e fondit 

limit. Nga 18 procedura 8 procedura janë zhvilluar me procedurë të “Hapur”, ndërsa 10 

procedura janë zhvilluar me procedurë “Kërkesë me propozim”. 

Nga 18 procedura prokurimi janë audituar 14 procedura ose 78 % të procedurave me vlerë 

të fondit limit  148,299,564 lekë ose 92 % e fondit limit të prokuruar. 

Në procedurat e audituara kanë marrë pjesë 51 OE/BOE nga të cilët janë s’kualifikuar 33 

OE/BOE dhe janë kualifikuar 18 OE/BOE. Zhvilluar me një operator pjesëmarrës në 3 

procedura janë zhvilluar me një OE/BOE 

2018 

Referuar të dhënave të pasqyrës, konstatohet se për periudhën 01.01.2018 – 31.12.2018 

janë kryer 26 procedura me fond limit 230,466 mijë lekë, për të cilën është lidhur kontratë 

me vlerë 244,427 mijë lekë me TVSH me një diferencë prej 26,777 mijë lekë ose 11.6 % e 

fondit limit. Nga 26 procedura 6 procedura janë zhvilluar me procedurë të “Hapur”, 

ndërsa 20 procedura janë zhvilluar me procedurë “Kërkesë me propozim”. 

Nga 26 procedura prokurimi janë audituar 20 procedura ose 77 % të procedurave me vlerë 

të fondit limit  209,327,765  lekë ose 91 % e fondit limit të prokuruar. 

Në procedurat e audituara kanë marrë pjesë 103 OE/BOE nga të cilët janë s’kualifikuar 48 

OE/BOE dhe janë kualifikuar 55 OE/BOE. Zhvilluar me një operator pjesëmarrës janë 

edhe procedurat me vlerë më të madhe të prokuruara gjatë vitit 2018 përkatësisht 

procedura “Rikonstruksion i rruges Koli Marku.” Me FL në vlerën 59,992,633 lekë dhe 

procedura “Rikonstruksion i shkollës 9 –vjeçare Meleq Gostinishti” me Fl në vlerën 

58,498,388 lekë, në total janë 7 procedura të zhvilluar me një OE/BOE. 

6-mujori I-rë, 2019 

Janë prokuruar fonde në total në shumën 42,423,408 lekë, nga të cilat: 
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-Procedura të llojit “Tender i Hapur”, gjithësej 1 procedurë, me F.L. në shumën  

14,166,604 lekë, kontratë të fituar në shumën 12,424,120 lekë pa tvsh, duke kursyer fonde 

në shumën 1,742,484 lekë ose në masën 12% poshtë fondit limit me object: 

“Rikonstuksion i rruges “Keneta e Mitros”, Zharrez, Patos” , OE fitues “S.” shpk, 

skualifikuar 3 OE me ofertë më të vogël.  

-Procedura të llojit “Kërkesë për propozim”, gjithësej 8 procedura, me F.L. në shumën           

23,128,402 lekë, kontrata të fituara në shumën 21,328,600 lekë pa tvsh, duke kursyer 

fonde në shumën 1,799,802 lekë ose në masën 8% poshtë fondit limit. Nga këto njëra 

është me negociim pa shpallje me objekt “Ndertimi emergjent i murit mbajtes ne 

Shetitoren Republika”, me OE fitues të vetëm B.O.E "A." Sh.p.k  Fier dhe "2. K. me vlerë 

pa tvsh në shumën 2,200,482 lekë; në dy procedura është paraqitur dhe shpallur fitues një 

OE i vetëm dhe në 5 procedura të tjera ka OE të skualifikuar me ofertë ekonomike më të 

ulët nga ajo e hpallur fituese. 

-Procedura të llojit “Blerje me vlerë të vogël”, gjithsej 46 procedura, me F.L. në shumën           

5,626,117 lekë, kontrata të fituara në shumën 5,064,237 lekë pa tvsh, duke kursyer fonde 

në shumën 632,609 lekë ose në masën 11% poshtë fondit limit. 

 

II. HYRJA 

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

KLSH”, në zbatim të Projektit dhe Programit të Auditimit nr. 367/1, datë 28.05.2019, 

ndryshuar me nr. 367/2, datë 04.07.2019, miratuar nga Kryetari i KLSH, nga data 03.06.2019 

deri në datë 09.08.2019, në subjektin Bashkia Patos, për periudhën nga 01.01.2017 deri në 

30.06.2019, u krye  auditimi “Auditim financiar dhe përputhshmërie” nga Grupi i Auditimit 

me përbërje:  

 

1. A.Th. Përgjegjës Grupi 

2. J.L. Auditues  

3. A. Gj. Auditues 

4. G. H. Auditues 

5. H. I. Auditues 

6. Ing. S. M. Auditues 

7. Ing. A. Z. Kryeauditues 

 

Titulli: Auditim financiar dhe përputhshmërie në Bashkinë Patos. 

 

Marrësi: Bashkia Patos 

 

Objektivat dhe qëllimi: Objektivi i auditimit financiar është dhënia e opinionit me siguri të 

arsyeshme, nëse për vitet 2017-2018,transaksionet financiare dhe ngjarjet ekonomike janë raportuar 

drejt dhe saktë në pasqyrat financiare të subjektit të audituar, kjo referuar kuadrit ligjor të raportimit 

financiar në fuqi. Në auditimin e përputhshmërisë synohet dhënia e një vlerësimi objektiv, 

profesional e të pavarur, mbi shkallën e ndjekjes nga subjekti i audituar të rregullave, ligjeve dhe 

rregulloreve, politikave, kodeve të vendosura apo termave dhe kushteve, lidhur me prokurimin e 

mallrave/shërbimeve dhe investimeve; 

Procedura e ndjekur: Projekt Raport auditimi i dërgohet subjektit Bashkia Patos, pasi nga 

grupi i auditimit janë dorëzuar në protokoll aktet e mbajtura në lidhje me problematikat e 
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konstatuara dhe nga subjekti me shkresat përcjellëse janë paraqitur kundërshtitë, të cilat do të 

analizohen me kujdes, profesionalizim dhe paanshmëri në Raportin Përfundimtar të auditimit.  

 
Objektivat dhe qëllimi i auditimit: 

 Qëllimi i auditimit:   
Për auditimin financiar, qëllimi është të vlerësohet nëse rezultatet dhe gjendja financiare e 

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

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

Për auditimin e përputhshmërisë, duhet të përcaktohet niveli i zbatimit të kuadrit ligjor në fuqi 

lidhur me realizimin e procedurave të prokurimit të realizuara në periudhën nën auditim. 

Qëllimi i auditimit do të realizohet vetëm pas analizës së implementimit të kërkesave të 

Menaxhimit Financiar dhe Kontrollit, për të vlerësuar drejt nivelin e riskut në subjekt. 

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. 

 

Identifikimi i çështjes: 

Përgjegjësitë e strukturave drejtuese të subjektit të audituar lidhur me çështjen 
nën auditim (në vartësi të llojit të auditimit). 
Strukturat drejtuese të Bashkisë Patos janë përgjegjëse për paraqitjen e drejtë të pasqyrave 

finaciare në përputhje me Ligjin për Kontabilitetin dhe Pasqyrat Financiare dhe në të njejtën 

kohë janë përgjegjës për aktivitetin financiar të Bashkisë në përputhje me kriteret e 

përputhsmërisë duke përfshirë por pa u kufizuar në Ligjin e Buxhetit dhe aktet nënligjore në 

zbatim të tij, Ligjin e Prokurimeve dhe aktet nënligjore në zbatim të tij, Ligjin për 

Menaxhimin Financiar dhe Kontrollin dhe aktet nënligjore në zbatim të tij, ligjin për 

Planifikimin, Zhvillimin dhe Mbrojtjen e Territorit dhe aktet nënligjore në zbatim të tij, 

Ligjin për Auditin e Brendshëm dhe aktet nënligjore në zbatim të tij. 

Përgjegjësitë e audituesve. Përgjegjësia jonë është që të shprehim një opinion në lidhje me 

pasqyrat financiare të aparatit të Bashkisë Patos dhe një opinion në lidhje me 

përputhshmërinë e aktivitetit të subjektit të audituar në lidhje me aktet ligjore dhe nënligjore 

për prokurimin, menaxhimin financiar dhe kontrollin, auditimin e brendshëm, planifikimin, 

zhvillimin dhe mbrojtjen e territorit. Auditimi është kryer në përputhje me Standartet 

Ndërkombëtare të Auditimit ISSAI sipas INOTSAI, të cilat kërkojnë që audituesi të 

respektojë kërkesat etike dhe të planifikojë dhe krryejë auditimin me qëllim arritjen e një 

sigurie të arsyeshme në dhënien e opinionit, sipas evidencës së mbledhur të auditimit. 

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: 
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Ligji organik i KLSH-së nr.154/2014,datë 27.11.2014“Për organizimin dhe funksionimin e 

Kontrollit të Lartë të Shtetit”; 

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

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

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

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

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", Manualet e 

Auditimit Financiar dhe Përputhshmërisë, të miratuar nga  Kontrollit i Lartë i Shtetit; 

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

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

Udhëzimin plotësues i MF nr. 02, datë 19.01.2018 “Për zbatimin e buxhetin të vitit 2018”; 

Udhëzimin i MF nr. 22, datë 30.07.2018 “Për procedurat  standarte te monitorimit te buxhetit 

te Njësive te vetëqeverisjes vendore”;  

Udhëzimi i  MF nr. 14, date 28.12.2006 “Për përgatitjen dhe raportimin e pasqyrave 

financiare vjetore të vitit 2006 për institucionet qendrore, organet e pushtetit vendor dhe 

njësive që varen prej tyre si,..” ; Udhëzimi i  MF  nr. 26,datë 27.12.2007, për disa shtesa dhe 

ndryshime në udhëzimin e MF nr. 14, date 28.12.2006;   

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

raportimit e të pasqyrave financiare vjetore të njësive të Qeverisjes së Përgjithshme“; 

Ligji 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 Udhëzimi i APP nr. 2, datë 24.04.2017 “Për procedurën e prokurimit me 

vlerë të vogël”; etj. dhe kuadri rregullues i brendshëm i bashkisë; 

Standardet e auditimit Auditimi është kryer sipas standarteve ndërkombëtare të auditimit të 

hartuara nga INTOSAI. 

 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. 

 

 

III. PËRSHKRIMI AUDITIMIT 

 

Informacioni i Përgjithshëm: Auditimi në Bashkinë Patos u krye në kuadër të planifikimit 

fillestar vjetor të subjekteve të përzgjedhura për tu audituar. Në këtë subjekt, u evidentuan 
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shmangie dhe të meta në fushën e financës por jo të përhapura si dhe të meta e dobësi në 

drejtim të përputhshmërisë me kërkesat dhe kriteret e vlerësimit sipas kuadrit rregullator në 

fuqi të shoqëruara me shpenzime jo sipas 3-E në fushën e prokurimeve si dhe me dëm 

ekonomik në disa projekte zbatimi në fushën e investimeve për punë publike. Ky auditim ka 

rëndësi për KLSH duke qenë se është njësi me peshë në vetëqeverisjen vendore. 

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 ky 

Projektraport Auditimi. 

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

- Etika dhe pavarësia; 

- 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.  
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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 materialiteti 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 materialiteti janë marrë shpenzimet. Nën gjykimin profesional të 

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

riskut prej 0.7 % për shpenzimet dhe 2% për investimet. Për rrjedhojë niveli i precizonit për 

materialitetin pranohet në vlerën 12,683 mijë lekë për vitin 2017 dhe vlerën 10,400 mijë lekë 

për vitin 20181, dhe gjatë kryerjes së testeve të kontrollit është arritur në përfundimin që 

sistemet e kontrollit të brendshëm kanë risk të ulët deri në të moderuar. Pas përcaktimit të 

nivelit të materialiteti 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 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 5%, 

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.  

                                                           
1 Shiko aneksin 1 
2 Risku i Auditimit = Risku i qenësishëm * Risku i kontrollit * Risku i Zbulimit 
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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. 

Transaksionet e përzgjedhura për t’ju nënshtruar testeve të detajeve, u kryqëzuan me 

informacionin e gjeneruar nga Thesari dhe rakordimet 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 

Objekti i këtij auditimi është raportimi financiar dhe paraqitja e drejtë dhe e sinqertë e 

pasqyrave financiare për vitet 2017, 2018. Gjithashtu, sipas programit të auditimit, objekt i 

këtij auditimi është edhe vlerësimi i përputhshmërisë së aktivitetit të subjektit të audituar me 

kriteret e vlerësimit. 

Qëllimi i auditimit është dhënia e opinionit për pasqyrat financiare dhe dhënia e opinionit të 

përputhshmërisë në lidhje me aktivitetin dhe operacionet për efekt të ligjit të prokurimit dhe 

mnaxhimit financiar dhe kontrollit. 

Fushëveprimi i këtij auditimi përfshin të gjithë aktivitetin e aparatit të Bashkisë Patos. Në 

këtë mënyrë nuk është vlerësuar raportimi në pasqyrat financiare përsa i përket  konsolidimit 

si pasojë e kërkesave të kuadrit rregullator në fuqi për vitin 2018 pasi, gjatë ushtrimit të 

auditimit në terren, konsolidimi ishte në proces dhe brenda afateve të përcaktuara. 

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 te dhënë opinionin tonë mbi veprimtarinë ekonomiko 

financiare të Bashkisë Patos. 

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). 
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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 BRENDSHËM. 

 

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 

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; 

Në zbatim të pikës A, 3.1 të programit të auditimit u grumbullua dhe u shqyrtua evidenca e 

mjaftueshme nga ana sasiore dhe cilësore si më poshtë:- 

-Rregulloret e brendshme të organizimit dhe funksionimit të Njësisë. 

-Stretegjitë e përgjithshme dhe sektoriale. 

-Informacione me shkrim nga drejtuesit e nivelit të lartë mbi veprimtarinë e sektorëve që 

mbulojnë si dhe objektivat e planet periodike të punës. 

-Projektbuxhetet dhe buxhetet vjetore të miratuara. 

-Raportet periodike mbi menaxhimin financiar dhe kontrollin. 

-Vendime të Këshillit Bashkiak, 2018. 

-Intervista dhe raporte me shkrim të punonjësve të administratës. 

Për qëllim të verifikimit sa më sipër u përdorën teknika auditimi për grumbullimin e 

evidencës dhe auditimin si fizike, dokumentare, verbale dhe analitike. 

Për të verifikuar funksionimin e kontrolleve të vendosura, të raportuara nga komunikimi me 

grupin e auditimit, për qëllim të auditimit u kërkua me shkrim drejtorive informacion të 

shoqëruar me dokumentacion për ҫështjet e mëposhtme: 

1. Mbikëqyrjen dhe menaxhimin efektiv të punonjësve të strukturës që Ju drejtoni dhe ruajtjen e 

nivelit të tyre profesional. 
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2. Objektivat dhe Prioritetet e funksionit që ju ushtroni për vitin 2018.  

3. Risqet e identifikuara në punën tuaj për vitin 2018 dhe vlerësimin, kontrollin e risqeve që mund të 

kenë vënë në rrezik arritjen e objektivave dhe realizimin me sukses të veprimtarive të strukturave që 

Ju drejtoni. 

4. Komtributi juaj në garantimin e funksionimit të sistemit të menaxhimit financiar dhe të kontrollit në 

strukturat që Ju drejtoni, bazuar në rregullat e vendosura nga Titullari i Institucionit, si dhe raportet 

tuaja periodike tek nëpunësi autorizues për çdo dobësi të sistemit. Raportet periodike mbi zbatimin e 

strategjisë 2018-2022, për vitin 2018. 

5. Informacionin në formën e kërkuar për rezultatet e arritura gjatë përmbushjes së përgjegjësive, për 

risqet dhe defektet serioze në veprimtarinë e strukturave që Ju drejtoni, si dhe për masat e marra e të 

zbatuara për riparimin e të metave. 

6. Ruajtjen dhe mbrojtjen e aktiveve dhe të dokumentacionit të njësisë kundrejt humbjeve vjedhjeve, 

keqpërdorimit dhe përdorimit të paautorizuar. 

8. Ndarja e detyrave dhe përgjegjësive si dhe kontrollet e vendosura dhe funksionimi i tyre për çdo 

përgjegjës sektori dhe specialist, referenca e akteve ku mbështeten. 

9. Informacion mbi ngarkesën e strukturës që Ju drejtoni në drejtim të aktiviteteve, burimeve 

njerëzore, aseteve dhe buxhetit pas reformës territoriale administrative.”   

dhe përgjigjet respektive, të cilat administrohen nga Grupi i Auditimit, janë reflektuar në 

aktverifikimin e mbajtur për këtë qëllim. 

1. Mos reflektim i ndryshimeve të bëra  në strukturën organizative të Bashkisë Patos 

sipas vendim të kryetarit duke mos pasqyruar ndryshimet e bëra në rregulloren e 

brendshme dhe në detyrat funksionale të çdo nëpunësi. Mungesa e personelit në 

sektorët kryesor të nivelit mbykqyrës. 

Situata: Konstatohet se Bashkia Patos, ka miratuar rregulloren e brendshme me 

vendimin Nr 228/1prot datë 06.04.2017, rregullore e cila nuk pasqyron 

ndryshimet e bëra sipas Vendimit të Kryetares së Bashkisë nr.29/2 

dt.19.03.2018 për të cilën është bërë bashkimi i Drejtorisë së Burimeve 

Njerëzore me Drejtorinë e Legjislacionit, duke u emërtuar si Drejtoria e 

Burimeve Njerëzore dhe Legjislacionit, duke e rritur numrin e punonjësve në 

14 punonjës, çka përbën një rritje të pa justifikuar të numrit të punonjësve. 

Bashkimi i drejtorive është në kundërshtim me pikën “9” të ligjin Nr. 44/2014 

datë 24.04.2014 “Për Parandalimin e Konfliktit të Interesave në Ushtrimin e 

Funksioneve Publike”, si dhe në nenin 87 pikat “7,8,9,10,14,15”, të rregullores 

së brendshme të Bashkisë Patos miratuar me shkresën nr. 288/1 datë 

06.04.2018 të Kryetarit të Bashkisë Patos. Gjithashtu edhe kodi i etikes, i 

miratuar me VKB nr. 17 datë 11.05.2012 nuk i përshtatet me organizimin e ri 

që ka pësuar Bashkia Patos, si rezultat i reformës territoriale, ku kësaj njësie 

vendore i janë bashkuar 2 ish- Komuna e Qarkut Fier, në zbatim të ligjit nr. 

115/2014, datë 31.07.2014 “Për ndarjen administrative-Territoriale të Njësive 

të Qeverisjes Vendore”. Gjithashtu raportimi vjetor i monitorimit të sistemit të 

kontrollit të brendshëm nuk identifikon pikat e forta dhe të dobëta të këtij 

sistemi si dhe nuk ka hartuar rregulla për ruajtjen e aktiveve. Mungojnë 

rregullat që përcaktojnë procedurën e raportimit të menaxherëve kryesor te 
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titullari si dhe llojet e raporteve për informimin e tij. Ka mangësi nga stafi për 

njohjen e ligjit 10296, datë 08.07.2010 “Për Menaxhimin Financiar dhe 

Kontrollin”. Ka mangësi në  plotësimin e sektorit mbikëqyrës të auditit të 

brendshëm, ku aktualisht funksionon me dy auditues në kundërshtim me VKM 

83 datë 03.02.2016. Konstatohet se janë krijuar shumë drejtori/ sektorë dhe 

agjenci ku është punësuar një numër i lartë punonjësish në këto sektorë, por të 

panevojshëm pasi në asnjërën prej tyre nuk janë përcaktuar detyrat konkrete 

ligjore që do kryhej dhe përcaktuar punën e secilës strukturë në veçanti.  

Këto drejtori/ sektorë dhe agjenci nga ana e tyre nuk kanë hartuar rregullore të 

veçantë të funksionimit të tyre çka bie në kundërshtim me kërkesat e nenit 20, 

të ligjit nr. 10296, datë 8.07.2010 “Për menaxhimin financiar dhe kontrollin”, 

pasi rregullorja aktuale dhe kodi etik qe qarkullon ne bashki nuk i ka te 

përcaktuara detyrat për funksionet e reja qe i janë deleguar nga qeverisja 

qendrore, njësit administrative te krijuar ne zbatim te reformës territoriale, 

pavarësisht se ne rregulloren aktuale që përdoret ka përshkrim te detyrave për 

disa nga drejtorit kryesores si financën Taksat, Burimet Njerëzore, Planifikim e 

Zhvillim Territorin, Shërbimet Publike, etj.  

Për rrjedhoje miratimi i gjurmës se auditimit sipas përcaktimeve të nenit 16, të 

ligjit nr. 10296, datë 8.07.2010, nuk është në nivelin e kërkuar nga ligji, 

veprime të cilat ngarkojnë me përgjegjësi z. R. B. (Nënpunësi urdhërues) dhe 

znj. M. Sh. (nënpunësit zbatues). 

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 8,16,22,23,24; Manuali për MFK; ligji Nr. 

44/2014 datë 24.04.2014 “Për Parandalimin e Konfliktit të Interesave në 

Ushtrimin e Funksioneve Publike”; respektivisht nenin 87 pikat 

“7,8,9,10,14,15”, të rregullores së brendshme të Bashkisë Patos miratuar me 

shkresën nr. 288/1 datë 06.04.2018 të Kryetarit të Bashkisë Patos. 

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, pavarësisht se këtë e 

realizon referuar kompetencave dhe akteve nënligjore në fuqi, duke reflektuar 

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

Rëndësia: E lartë 

Rekomandimi: -Bashkia Patos, nëpërmjet Nëpunësit Autorizues dhe strukturës së  Auditit të 

Brendshëm, të marren masa për njohjen nga menaxhimi dhe stafi i MFK dhe 

komponentëve të tij. 

-Bashkia Patos nëpërmjet Nëpunësit Autorizues dhe Drejtorisë së Burimeve 

Njerëzore dhe Legjislacionit të mare masa për përditësimin e Rregullores dhe 

kodit etik duke pasqyruar ndryshimet e bëra në strukturën organizative duke 
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bërë ndryshimet përkatëse në respektim të ligjit si dhe vendosjen e një sistemi 

komunikimi që të ofrojë informacionin e duhur për të gjithë punonjësit, 

menaxherët e lartë dhe titullarin e njësisë. 

-Gjithashtu, nga ana e Titullarit të njësisë të merren masa për plotësimin e 

sektorëve kryesor të administratës për të mundësuar realizimin e objektivave. 

 

(Gjerësisht trajtuar në akt-konstatimin nr. 5, datë 07.08.2019, prot subjekti datë 

07.08.2019) 

A/3.2. Mbulimi me auditim i aktivitetit të Bashkisë, referuar kërkesave ligjore. 

Rezultatet dhe eficenca e strukturave të ngritura për realizmin e auditit të brendshëm. 

Organizimi dhe funksionimi i njësisë së auditit të brendshëm publik, kapacitetet 

audituese që mbulojnë këtë aktivitet, Planifikimi,realizimi i programit vjetor të 

auditimit dhe analiza sipas llojeve dhe gjetjeve si dhe kapacitetet audituese të sektorit të 

auditimit. Ndjekja e zbatimit të masave të rekomanduara nga drejtimi; 

I.Organizimi dhe funksionimi i njësisë së auditit të brendshëm publik. 

Drejtoria e Auditit të Brendshëm në Bashkinë Patos është e organizuar si drejtori në varësi të 

drejtpërdrejtë të Kryetarit të Bashkisë. 
Funksionimi i saj bazohet në ligjin nr.114/2015,datë 22.10.2015 “Për Auditimin e Brendshëm 
në Sektorin Publik”, urdhëri i Ministrit të Financave nr.69, datë 29.09.2010 “Për miratimin e 
Manuali i Auditit të Brendshëm”, udhëzimi nr.12, datë 05.06.2012 “Mbi procedurat e 
kryerjes së veprimtarisë së audtimit të brendshëm në sektorin publik” VKM nr.83, datë 
3.2.2016 “Për miratimin e kritereve të krijimit të njësisë të auditimit brendshëm në sektorin 
publik”, VKM nr.160, datë 2.3.2016 “Për mënyrën e funksionimit, kompetencat dhe 
përbërjen e komitetit të auditimit të brendshëm në njësinë publike”, urdhëri i M.F nr.86, datë 
10.12.2015  “Për miratimin e kodit të Etikës për Audituesit e Brendshëm në sektorin publik”, 
urdhëri i Kryetarit të Bashkisë  
nr.59/2, datë 09.02.2018 “Për miratimin e strukturës dhe organikës”, nr.121/2, datë 
15.02.2019 raporti i veprimtarisë së njësisë së auditit të brendshëm dhe struktura dhe 
organika për vitin 2018 dhe nr.146, datë 15.01.2019 “Për miratimin e strukturës dhe 
organikës së aparatit të Bashkisë së Patos”, rregullorja e brendshme të bashkisë Patos 
miratuar nga Kryetari i Bashkisë nr.288/1, datë 06.04.2017 “Për miratimin e rregullores për 
organizimin, funksionimin, detyrat dhe përgjegjësitë e administratës së aparatit të bashkisë  
së Patos dhe njësive administrative”. 
 

Për vitin 2017 për miratimi i planit vjetor dhe strategjik 2018-2020 të veprimtarisë së Auditit 

të Brendshëm me shkresë nr.1847, datë 12.10.2017. Në shkresën me nr.13802 prot, datë 

09.10.2017 i është drejtuar Drejtorisë së Përgjithshme e Harmonizimit të Kontrollit të 

Brendshëm Financiar Publik në Ministrinë e Financave i është dërguar Plani Strategjik 2018-

2020 dhe plani vjetor të ndryshuar.  

Në bashkinë Patos për vitin 2017 në vendimin e Kryetarit të Bashkisë nr.13, datë 04.01.2017 

për “Miratimin e strukturës organik të aparatit të Bashkisë së Patos” struktura e drejtorisë së 

Auditit të brendshëm publik është miratuar me 1 drejtor dhe 2 inspektor, por aktualisht ka 

funksionuar me personel të reduktuar me 1 drejtor dhe 1 inspektor. Kjo bie në kundërshtim 

me Vendimin nr.83, datë 03.02.2016 për “Miratimin e kritereve të krijimit të njësive të auditit 

të brendshëm në sektorin publik” pika 3 -Njësia e auditimit të brendshëm përbëhet  nga 

jo më pak  se 3  (tre) punonjës, përfshirë dhe drejtuesin e njësisë. Në strukturën e njësisë 

së auditimit të brendshëm m und të punësohen deri në  1/3  e punonjësve të 

pacertifikuar si auditues të brendshëm në sektorin publik. 
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Nga 2 auditues të punësuar në AB, janë të certifikuar si “Auditues të brendshëm” 

*z. H. M., Përgjegjësi i Njësisë Audititi të  Brendshëm  ekonomist i lartë i çertifikuar 

*z.E. Sh. specialist auditi jurist i lartë i certifikuar 

 
Për këtë vit janë planifikuar dhe realizuar 11 auditime të kombinuara  dhe përputhshmërisë. 
                                                              Për vitin 2017 janë realizuar auditimet e mëposhtme. 

Nr Subjekte 

Niveli i 

vlerësimit të 

riskut  

Llojet e auditimeve 

Subjekte të pa 

audituar mbi 

2 vjet 

Realizimi 

1 Njësia Administrative Zharrës  I mesëm I  përputhshmërisë Jo po 

2 Njësia Administrative Ruzhdie  I ulët I  përputhshmërisë Jo po 

3 Drejtoria e Te Ardhurave Lokale  I lartë I  kombinuar Jo po 

4 Drejtoria e Financës I lartë I kombinuar Jo po 

5 Njësia e Prokurimit Publik I lartë I  përputhshmërisë Jo po 

6 Drejtoria e Burimeve Njerëzore I mesëm I  përputhshmërisë Jo po 

7 MNZ Patos I ulët I  përputhshmërisë Jo po 

8 Ujësjellës Kanalizime sh.a Patos I lartë I kombinuar Jo po 

9 Ndërmarja e Pastrimit  I lartë I kombinuar Jo po 

10 Ndërmarja e Rregullim Territorit I lartë I kombinuar Jo po 

11 Klubi sportiv “Albpetrol” I lartë I kombinuar Jo po 

 Totali      

 
                                                               Për vitin 2018 janë realizuar auditimet e mëposhtme. 

Nr Subjekte 
Vler/ 

riskut 
Llojet e auditimeve 

Subjekte të pa audituar 

mbi 2 vjet 
Realizimi 

1 Njësia Administrative Zharrës  I mesëm I  përputhshmërisë Jo po 

2 Njësia Administrative Ruzhdie I ulët I  përputhshmërisë Jo po 

3 Drejtoria e të Ardhurave Lokale  I lartë I kombinuar Jo po 

4 Drejtoria e Financës I lartë I kombinuar Jo po 

5 Njësia e Prokurimit Publik I lartë I  përputhshmërisë Jo po 

6 Drejtoria e Burimeve Njerëzore I mesëm I  përputhshmërisë Jo po 

7 MNZ Patos I ulët I  përputhshmërisë Jo po 

8 U.- K. sh.a Patos I lartë I kombinuar Jo po 

9 Ndërrmarja e Pastrimit  I lartë I kombinuar Jo po 

10 Ndërrmarja e Rregullim Territorit I lartë I kombinuar Jo po 

11 Klubi sportiv “A.” I lartë I kombinuar Jo po 

 Totali i auditimeve     

Për vitin 2018 për planin strategjik 2019-2021 dhe vjetor për veprimtarinë e Drejtorisë së 

Auditit të Brendshëm në Bashkinë e Patos, drejtuar Drejtorisë së Përgjithshme e 

Harmonizimit të Kontrollit të Brendshëm Financiar Publik në Ministrinë e Financave me 

shkresë nr.prot 2060/1, datë 18.10.2018.  
Plani i Auditimit Brendshëm vjetor dhe Plani Strategjik për vitet 2019-2021, janë miratuar 
nga Titullari i Bashkisë dhe me shkresën nr. 2060/1 prot, datë 18.10.2018, i janë dërguar 
Drejtorisë së Harmonizimit për Auditimit e Brendshëm Patos. 
 
                                       Për vitin 2019 gjashtëmujori i parë janë realizuar auditimet e mëposhtme. 

Nr Subjekte Vler/ riskut Llojet e auditimeve 

Subjekte të pa 

audituar mbi 2 

vjet 

Realizimi 

1 Drejtoria e të Ardhurave Lokale  I lartë I kombinuar Jo po 

2 Drejtoria e Planifikimit Urban  I ulët I  përputhshmërisë Jo po 

3 Inspektoriati Ndërtimor Urbanistik I mesëm  I  përputhshmërisë Jo  po 

4 Drejtoria e Financës I lartë I kombinuar Jo po 

5 Qendra Kulturore e Fëmijëve I mesëm I  përputhshmërisë Jo po 

6 Ujësjellës-Kanalizime Patos  I lartë I  përputhshmërisë Jo po 
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 Totali i auditimeve     

Në bashkinë Patos për vitin 2019 në vendimin e Kryetarit të Bashkisë nr.1, datë 15.01.2019 

për “Miratimin e strukturës organik të aparatit të Bashkisë së Patos” struktura e drejtorisë së 

Auditit të brendshëm publik është miratuar me 1 përgjegjës dhe 2 inspektor, por aktualisht ka 

funksionuar me personel të reduktuar me 1 përgjegjës dhe 1 inspektor. Nga ballafaqimi i bërë 

me Drejtorinë e Burimeve Njerëzore për këtë mungesë organike, nga ana e tij na u vu në 

dispozicion një vendim nga ana e Titullares së Bashkisë me nr.44/7, datë 25.01.2019 që citon 

se znj.Xh.M. me pozicion specialiste juriste të transferohet në pozicionin e punës si 

specialiste audituese në sektorin e auditit të brendshëm. Nga ana e përgjegjësit të auditit të 

brendshëm z.H. M. dhe znj.Xh. M. nuk ishin në dijeni të këtij transferimi dhe punonte si 

juriste tek informacioni për qytetarët, por u informuan më datën 7.8.2019 në prani dhe të  

Drejtor i Drejtorisë së Burimeve Njerëzore dhe Legjioslacionit z.Sh. B., i cili nuk i kishte 

venë në dijeni këtë vendim. Juristja  Xh. M. është audituese e paçertifikuar. Kjo bie në 

kundërshtim me Vendimin nr.83, datë 03.02.2016 për “Miratimin e kritereve të krijimit të 

njësive të auditit të brendshëm në sektorin publik” pika 3 -Njësia e auditimit të brendshëm 

përbëhet nga jo më pak se 3 (tre) punonjës, përfshirë dhe drejtuesin e njësisë. Në 

strukturën e njësisë së auditimit të brendshëm m und të punësohen deri në  1/3  e 

punonjësve të pacertifikuar si auditues të brendshëm në sektorin publik. 
Me vendimin nr.44/2prot, datë 25.01.2019 të Kryetares së Bashkisë znj.Xh. M. transferohet 
si audituese në sektorin e Auditit të Brendshëm.  
Me vendim  Nr.1270/2,  datë 08.05.2019  të Kryetares së Bashkisë  është larguar me kërkesën 
e tij nga Sektori i Auditimit,  punonjësi  z. E. Sh. , audit i certifikuar.  
Me vendim  Nr.1271, datë 07.05.2019 të Kryetares së Bashkisë fillon punë znj. J.Z. me 
profesion Financë - Kontabilitet, në Sektorin e Auditimit, audit i paçertifikuar dhe në 
kundërshtim me ligjin 144/2015, datë 22.10.2015 “Për auditimin e brendshëm në sektorin 
publik”. 

Punësimi i 1 punonjësi të Njësisë Audititi të Brendshëm publik është në kundërshtim me 

ligjin nr. 114/2015, datë 22.10.2015  “Për auditimin e brendshëm në sektorin publik” 
        Neni 11  

Punësimi i audituesit të brendshëm  
c) audituesi i brendshëm duhet të jetë i certifikuar si “Auditues i brendshëm” dhe të ketë përvojë 

pune 5 vjet në profesion ose si auditues i brendshëm apo i jashtëm;  

ç) punonjësi, që nuk zotëron certifikatën si “Auditues i brendshëm”, por ka përvojë pune 3 vjet në 

profesion, punësohet në njësinë e auditimit të brendshëm dhe gjatë 2 viteve të para punon nën 

mbikëqyrjen e eprorit të drejtpërdrejtë. Brenda kësaj periudhe ky punonjës duhet t’i nënshtrohet 

detyrimisht procedurës së certifikimit si “Auditues i brendshëm”. Në rast se brenda këtij afati 

punonjësi nuk certifikohet si “Auditues i brendshëm”, punonjësit i ndërpriten marrëdhëniet e 

punës në njësinë e auditimit të brendshëm, të cilat konsiderohen se janë ndërprerë për 

shkak të këtij ligji.  

 

Në bashkinë Patos me nr.121/2 prot, datë 15.02.2019 është dërguar raporti veprimtarisë së 

njësisë së auditit të brendëshëm drejtorisë të harmonizimit të auditimit të brendshëm. 

 
Viti 2017  

Nga auditimi i disa dosjeve të vitit 2017 kostatuam :  

*Dosje auditimi: Njësia Administrative Zharrës  
*Program Auditimi: Nr.2218/1 Prot, datë 04.01.2017 

*Periudha e auditimit: 01 Janar- 31 Dhjetor 2016 

*Auditët:  H. M., E.Sh. 

*Lloji i auditimit : Performancë  

*Numri i rekomandimeve: 8 të dhëna dhe 8 të pranuara  
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*Rekomandimet sipas prioriteteve: 6 rekomandime prioriteti i lartë, dhe 2 rekomandime 

prioriteti i ulët  

*Ka këto mangësi në dosjen e auditimit: Anketa e rishikimit të cilësisë të realizimit të 

angazhimit të auditimit është kryer nga përgjegjësi i Njësisë së Auditimit z. H. M., ku është 

edhe përgjegjësi i grupit të auditimit, kjo për arsye sepse struktura organizative nuk është e 

plotë, punojnë 2 veta.  

2-Dosja auditimit : Dr. Të Ardhurave Vendore  

*Program Auditimi : Nr.299/2 Prot, datë 20.02.2017 

*Periudha e auditimit: 01 Janar- 31 Dhjetor 2016 

*Auditët : H. M., E. Sh.  

*Lloji i auditimit : I kombinuar  

*Numri i rekomandimeve: 6 të dhëna dhe 6 të pranuara  

*Rekomandimet sipas prioriteteve: 4 rekomandime prioriteti i lartë dhe 2 rekomandime 

prioriteti i ulët  

*Ka këto mangësi në dosjen e auditimit: Anketa e rishikimit të cilësisë të realizimit të 

angazhimit të auditimit është kryer nga përgjegjësi i Njësisë së Auditimit z. H. M., ku është 

edhe përgjegjësi i grupit të auditimit, kjo për arsye sepse struktura organizative nuk është e 

plotë, punojnë 2 veta. 

3-Dosja auditimit : Dr. Financës 

*Program Auditimi : Nr.548/2 Prot, datë 31.03.2017 

*Periudha e auditimit: 01 Janar- 31 Dhjetor 2016 

*Auditët: H. M., E. Sh. 

*Lloji i auditimit : I kombinuar  

*Numri i rekomandimeve: 3 të dhëna dhe 3 të pranuara  

*Rekomandimet sipas prioriteteve: 1 rekomandime prioriteti i lartë dhe 1 rekomandim 

prioriteti i mesëm dhe 1 rekomandim prioriteti i ulët 

*Ka këto mangësi në dosjen e auditimit: Anketa e rishikimit t cilësisë të realizimit të 

angazhimit të auditimit është kryer nga përgjegjësi i Njësisë së Auditimit z. H. M., kur është 

edhe përgjegjësi i grupit të auditimit ,kjo për arsye sepse struktura organizative nuk është e 

plotë, punojnë 2 veta. 

4.Dosje auditimi: Ujësjellës - Kanalizime SHA Patos 

*Program Auditimi : Nr.963/3 Prot, datë 29.05.2017 

*Periudha e auditimit: 01 Janar- 31 Dhjetor 2016 

*Auditët : H. M., E. Sh.  

*Lloji i auditimit : I kombinuar  

*Numri i rekomandimeve: 14 të dhëna dhe 14 të pranuara  

Rekomandimet sipas prioriteteve: 6 rekomandime prioriteti i lartë dhe 8 rekomandime 

prioriteti i mesëm  

*Ka këto mangësi në dosjen e auditimit: Anketa e rishikimit të cilësisë të realizimit të 

angazhimit të auditimit është kryer nga përgjegjësi i Njësisë së Auditimit z. H. M., kur është 

edhe përgjegjësi i grupit të auditimit, kjo për arsye sepse struktura organizative nuk është e 

plotë, punojnë 2 veta 

5. Dosje auditimi: Dr. e Zhvillimit Bujqesor, blektoral dhe pyjor 

*Program Auditimi: Nr.1533/2 Prot , datë 28.08.2017 

*Periudha e auditimit: 01 Janar- 31 Dhjetor 2016 

*Auditët : H. M., E.Sh. 

*Lloji i auditimit : I Përputhshmërisë  

*Numri i rekomandimeve: 4 të dhëna dhe 4  të pranuara  

*Rekomandimet sipas prioriteteve: 1 rekomandim prioriteti i lartë dhe 3 rekomandime 

prioriteti i mesëm  
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*Ka këto mangësi në dosjen e auditimit: Anketa e rishikimit t cilësisë të realizimit të 

angazhimit të auditimit është kryer nga përgjegjësi i Njësisë së Auditimit z. H. M., ku është 

edhe përgjegjësi i grupit të auditimit, kjo për arsye sepse struktura organizative nuk është e 

plotë, punojnë 2 veta 

6.Dosje auditimi: Ndërmarja e Rregullimit te Territorit 

*Program Auditimi : Nr.2066/2 Prot , datë 20.11.2017 

*Periudha e auditimit: Shtator 2016 – Shtator 2017 

*Auditët : H. M., E. Sh.  

*Lloji i auditimit : I Kombinuar  

*Numri i rekomandimeve: 4 të dhëna dhe 4 të pranuara  

*Rekomandimet sipas prioriteteve : 2 rekomandime prioriteti i lartë dhe 2 rekomandime 

prioriteti i mesëm  

*Ka këto mangësi në dosjen e auditimit: Anketa e rishikimit të cilësisë të realizimit të 

angazhimit të auditimit është kryer nga përgjegjësi i Njësisë së Auditimit z. H. M., ku është 

edhe përgjegjësi i grupit të auditimit, kjo për arsye sepse struktura organizative nuk është e 

plotë, punojnë 2 veta. 
 

VITI 2018  
 

1.Dosje auditimi: Njësia Administrative Zharrës 

Program Auditimi : Nr.2326/2 Prot, datë  04.01.2018 

Periudha e auditimit: 01 Janar 2017- 31 Dhjetor 2017 

Auditët : H. M., E.Sh.  

Lloji i auditimit : I Përputhshmërisë  

Numri i rekomandimeve: 4 të dhëna dhe 4 të pranuara  

Rekomandimet sipas prioriteteve: 2 rekomandime prioriteti i lartë dhe 2 rekomandime 

prioriteti i ulët 

*Ka këto mangësi në dosjen e auditimit: Anketa e rishikimit të cilësisë të realizimit të 

angazhimit të auditimit është kryer nga përgjegjësi i Njësisë së Auditimit z. H. M., ku është 

edhe përgjegjësi i grupit të auditimit, kjo për arsye sepse struktura organizative nuk është e 

plotë, punojnë 2 veta .   

2.Dosje auditimi: Dr. Të Ardhurave Vendore  

Program Auditimi : Nr.371/2  Prot , datë 19.02.2018 

Periudha e auditimit: 01 Janar - 31 Dhjetor 2017 

Auditët : H. M., E. Sh.  

Lloji i auditimit: I Kombinuar 

Numri i rekomandimeve: 3 të dhëna dhe 3 të pranuara  

Rekomandimet sipas prioriteteve: 3 rekomandime prioriteti i lartë  

*Ka këto mangësi në dosjen e auditimit: Anketa e rishikimit të cilësisë të realizimit të 

angazhimit të auditimit është kryer nga përgjegjësi i Njësisë së Auditimit z. H. M., kur është 

edhe përgjegjësi i grupit të auditimit, kjo për arsye sepse struktura organizative nuk është e 

plotë, punojnë 2 veta.  

 

3.Dosje auditimi: M.Z.SH Patos 

Program Auditimi : Nr.1909/2 Prot, datë 27.08.2018 

Periudha e auditimit: 01 Janar- 31 Dhjetor 2017 

Auditët : H. M., E. Sh. 

Lloji i auditimit : I Përputhshmërisë  

Numri i rekomandimeve: 5 të dhëna dhe 5 të pranuara  

Rekomandimet sipas prioriteteve: 5 rekomandime prioriteti i mesëm  
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*Ka këto mangësi në dosjen e auditimit: Anketa e rishikimit të cilësisë të realizimit të 

angazhimit të auditimit është kryer nga përgjegjësi i Njësisë së Auditimit z. H. M., kur është 

edhe përgjegjësi i grupit të auditimi, kjo për arsye sepse struktura organizative nuk është e 

plotë, punojnë 2 veta.  

4. Dosje auditimi: Njësia e Prokurimit Publik 

*Program Auditimi : Nr.919/1Prot , datë 25.04.2018 

*Periudha e auditimit: 01 Janar - 31 Dhjetor 2017 

*Auditët: H. M., E. Sh. 

*Lloji i auditimit : I Kombinuar 

*Numri i rekomandimeve: 3 të dhëna dhe 3 të pranuara  

*Rekomandimet sipas prioriteteve : 1 rekomandim prioriteti i lartë dhe 2 rekomandime 

prioriteti i mesëm  

*Ka këto mangësi në dosjen e auditimit: Anketa e rishikimit të cilësisë të realizimit të 

angazhimit të auditimit është kryer nga përgjegjësi i Njësisë së Auditimit z. H. M., kur është 

edhe përgjegjësi i grupit të auditimit, kjo për arsye sepse struktura organizative nuk është e 

plotë, punojnë 2 veta.  

5.Dosje auditimi: Ndërmarja e Pastrimit 

*Program Auditimi : Nr.1996/2 Prot , date 12.09.2018 

*Periudha e auditimit: 01 Shtator 2017 - 31 Gusht 2018 

*Auditët : H. M., E. Sh. 

*Lloji i auditimit : I Kombinuar 

*Numri i rekomandimeve : 2 të dhëna dhe 2 të pranuara  

*Rekomandimet sipas prioriteteve : 2 rekomandime prioriteti i mesëm  

*Ka këto mangësi në dosjen e auditimit: Anketa e rishikimit të cilësisë të realizimit të 

angazhimit të auditimit është kryer nga përgjegjësi i Njësisë së Auditimit z. H. M., kur është 

edhe përgjegjësi i grupit të auditimit, kjo për arsye sepse struktura organizative nuk është e 

plotë, punojnë 2 veta .  

6.Dosje auditimi: Klubi  Sportiv Albpetrol 

*Program Auditimi : Nr.2993/2 Prot, datë 14.12.2018 

*Periudha e auditimit: 01 Shtator 2017 - 31 Gusht 2018 

*Auditët : H. M., E. Sh.  

*Lloji i auditimit : I  Kombinuar 

*Numri i rekomandimeve : 1 dhe 1 të pranuar  

*Rekomandimet sipas prioriteteve : 1 rekomandim prioriteti i mesëm  

*Ka këto mangësi në dosjen e auditimit: Anketa e rishikimit të cilësisë të realizimit të 

angazhimit të auditimit është kryer nga përgjegjësi i Njësisë së Auditimit z. H. M., kur është 

edhe përgjegjësi i grupit të auditimit, kjo për arsye sepse struktura organizative nuk është e 

plotë, punojnë 2 veta.  
 

Në të gjitha dosjet e audituara për vitin 2017 dhe 2018 dhe 6 mujorin e parë 2019 programi i 
auditimit të subjektit miratohet nga titullari i e Bashkisë dhe jo nga përgjegjësi i sektorit të 
auditimit , për arsye se struktura organizative nuk është e plotësuar me 3 veta, por punojnë 
aktualisht 2 ( edhe përgjegjësi i sektorit). Këto mangësi janë konstatuar si në të gjitha dosjet e 
audituara, ku në çdo subjekt auditimi,  
Mangësitë e kostatuara bien desh me kërkesat e Manualit të Auditimit të Brendshëm në 
Sektorin Publik, të miratuar me Urdhrin e Ministrit te Financave Nr.100 datë 25.10.2016 
 
 6-mujori  2019  

1- Dosje auditimi: Drejtoria e të Ardhurave Vendore  

*Program Auditimi : Nr.14/2 Prot , datë 07.01.2019 

*Periudha e auditimit: 01 Janar-31 Dhjetor 2018 
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*Auditët : H.M., E. Sh. 

*Lloji i auditimit : I  Kombinuar 

*Numri i rekomandimeve : 3 të dhëna dhe 3 të pranuara  

*Rekomandimet sipas prioriteteve : 3 rekomandim prioriteti i lartë 

*Mangësi të dosjes : Anketa e rishikimit të cilësisë së realizimit të angazhimit të auditimit 

është kryer nga përgjegjësi i Njësisë së Auditimit z. H. M., kur është edhe përgjegjësi i grupit 

të auditimit, kjo për arsye sepse struktura organizative nuk është e plotë me punonjës, 

punojnë 2 veta .  

2- Dosje auditimi: Inspektoriati Ndërtimor 

*Program Auditimi : Nr. 457/2 Prot , datë 20.02.2019 

*Periudha e auditimit: 01 Janar-31 Dhjetor 2018 

*Auditët : H. M., E. Sh.  

* Lloji i auditimit : I përputhshmërisë 

*Numri i rekomandimeve : 1 të dhëna e të pranuara  

*Rekomandimet sipas prioriteteve : 1 rekomandim prioriteti i lartë 

*Mangësi të dosjes : Anketa e rishikimit të cilësisë së realizimit të angazhimit të auditimit 

është kryer nga përgjegjësi i Njësisë së Auditimit z. H. M., kur është edhe përgjegjësi i grupit 

të auditimit, kjo për arsye sepse struktura organizative nuk është e plotë me punonjës, 

punojnë 2 veta .  

3-Dosje auditimi: Drejtoria e Financës 

*Program Auditimi : Nr.619/2 Prot , datë 07.03.2019 

*Periudha e auditimit: 01 Janar-31 Dhjetor 2018 

* Auditët : H. M., E.Sh.  

*Lloji i auditimit : I  Kombinuar 

*Numri i rekomandimeve : 2 të dhëna dhe 2 të pranuara  

*Rekomandimet sipas prioriteteve : 2 rekomandime prioriteti i mesëm  

*Mangësi të dosjes : Anketa e rishikimit të cilësisë së realizimit të angazhimit të auditimit 

është kryer nga përgjegjësi i Njësisë së Auditimit z. H. M., kur është edhe përgjegjësi i grupit 

të auditimit, kjo për arsye sepse struktura organizative nuk është e plotë me punonjës, 

punojnë 2 veta .  

4-Dosje auditimi: Ujësjellës- Kanalizime SHA Patos 

*Program Auditimi : Nr.1231/2 Prot , datë 10.05.2019 

*Periudha e auditimit: 01 Janar-31 Dhjetor 2018 

*Auditët : H. M. , E. Sh.  

*Lloji i auditimit : I  Kombinuar 

*Numri i rekomandimeve : 12 të dhëna e të pranuara  

*Rekomandimet sipas prioriteteve : 8 rekomandim prioriteti lartë dhe 4 rekomandime 

prioriteti i mesëm 

*Mangësi të dosjes : Anketa e rishikimit të cilësisë së realizimit të angazhimit të auditimit 

është kryer nga përgjegjësi i Njësisë së Auditimit z. H.M., kur është edhe përgjegjësi i grupit 

të auditimit, kjo për arsye sepse struktura organizative nuk është e plotë me punonjës, 

punojnë 2 veta .  

 
Auditimi është kryer mbi bazën e standardeve të auditimit që aplikon dhe KLSH 
konkluzionet janë bazuar në kryerjen e një auditimi korrekt edhe gjetjet argumentohen në 
përshkrimin e punës së auditimit, KLSH në bazë të nenit 16 “Vlerësimi i sistemeve të 
kontrollit dhe auditimit të brendshëm” të ligjit nr. 154/2014 "Për Organizimin dhe 
Funksionimin e Kontrollit të Lartë të Shtetit" pika 3 ku citohet se : “... Kontrolli i Lartë i 
Shtetit i merr në konsideratë këto gjetje, vetëm në rast se standardet e përdorura për këto 
auditime janë në përputhje me standardet e veta dhe ato ndërkombëtare të auditimit...” 
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Për vitet 2017 dhe 2018 të dy audituesit kanë kryer kualifikime dhe janë çertifikuar në 
mbështetje të kërkesave të ligjit Nr.114, datë 22.10.2015, nëpërmjet Njësisë Qëndrore të 
Harmonizimit për Auditin e Brendshëm Publik, si edhe nëpërmjet organizatave joqeveritare 
“Star 2” . 
 

Veprimet e mësipërme bien në kundërshtim me përcaktimet ligjore e nënligjore të 
bëra:  
*Audituesit e brendshëm nuk janë të çertifikuar si auditues të brendshëm në sektorin publik. 

Në kundërshtim me kërkesat e ligjit nr. 114/2015 “Për auditimin e brendshëm në Sektorin 

Publik” neni 11.   

* Vendimin nr.83, datë 03.02.2016 për “Miratimin e kritereve të krijimit të njësive të auditit 

të brendshëm në sektorin publik” pika 3 -Njësia e auditimit të brendshëm përbëhet  nga 

jo më pak  se 3 (tre) punonjës, përfshirë dhe drejtuesin e njësisë. Në strukturën e njësisë 

së auditimit të brendshëm m und të punësohen deri në  1/3  e punonjësve të 

pacertifikuar si auditues të brendshëm në sektorin publik. 
Anketa e rishikimit të cilësisë së realizimit të angazhimit të auditimit është kryer nga 

përgjegjësi i Njësisë së Auditimit, kur është edhe përgjegjësi i grupit të auditimit, kjo për 

arsye sepse struktura organizative nuk është e plotë me punonjës, punojnë 2 veta .  
Mangësit e kostatuara bien desh me kërkesat e Manualit të Auditimit të Brendshëm në 
Sektorin Publik, të miratuar me Urdhërin e Ministrit të Financave Nr.100 ,datë 25.10.2016. 
Kapitulli VII “SIGURIMI I CILËSISË SË PUNËS TË AUDITIMIT TË BRENDSHËM” 
Standardi 1300 – Programi i Siguri dhënies dhe Përmirësimit të Cilësisë Drejtuesi i auditimit 
të brendshëm duhet të zhvillojë dhe të mirëmbajë programin e siguri dhënies dhe 
përmirësimit të cilësisë, i cili mbulon të gjitha aspektet e veprimtarisë së auditimit të 
brendshëm. Programi i sigurimit të cilësisë është projektuar për të mundësuar vlerësimin e 
përputhshmërisë së veprimtarisë së auditimit të brendshëm me qëllimin e krijimit të shërbimit 
të auditimit të brendshëm , si dhe për të vlerësuar nëse audituesit e brendshëm e zbatojnë 
Kodin e Etikës dhe Standardet. Programi i sigurimit të cilësisë, vlerëson efikasitetin, 
efektivitetin e veprimtarisë së auditimit të brendshëm, si dhe identifikon mundësitë për 
përmirësim. Programi për vlerësimin e cilësisë përbëhet nga vlerësimet e brendshme dhe të 
jashtme, që përfshijnë:  vlerësimin e brendshëm të cilësisë që kryhet nga vetë njësia e 
auditimit të brendshëm bazuar në politikat dhe praktikat e saj;   
 

Për veprimet dhe mosveprimet e mësipërme ngarkohen me  përgjegjësi: 
1.z. Sh. B. me detyrë, Drejtor i Drejtorisë së Burimeve Njerëzore dhe Legjioslacionit  

2.z. H. M. me detyrë Përgjegjës i Auditit të Brendshëm 

3.znj. J. Z. me detyrë inspektor në Njësinë e  Auditimit  të Brendshëm Publik, filluar punë më 

datën 07.05.2019.  

 

1. Nga KLSH është konstatuar se në pikën 3/2, të auditit të brendshëm për mos 
funksionimin sipas Vendimit me nr. 83, datë 03.02.2016 për “Për miratimin e kritereve të 

krijimit të njësisë së auditimit të brendshëm në sektorin publik” ku nga tre punonjës dy janë 

të pa certifikuar.  

 

Situata: 
Për të gjitha vitet e auditimit sipas programit të KLSH nr.367/1 prot, datë 

28.05.2019 nga ana e Auditit të Brendshëm , 2 nga punonjësit e këtij sektori janë të 

pacertifikuar, kjo në kundërshtim të Vendimit me nr. 83, datë 03.02.2016 për “Për miratimin 

e kritereve të krijimit të njësisë së auditimit të brendshëm në sektorin publik”, pika 3 –Njësia 

e auditimit të brendshëm përbëhet nga jo më pak se 3 punonjës, përfshirë dhe drejtuesin e 

njësisë. Në strukturën e njësisë së auditimit të brendshëm mund të punësohen deri në 1/3 e 
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punonjësve të pacertifikuar si audituese të brendshëm në sektorin publik. 

  

Kriteri: *Audituesit e brendshëm nuk janë të çertifikuar si auditues të brendshëm në 
sektorin publik. Në kundërshtim me kërkesat e ligjit nr. 114/2015 “Për auditimin e 
brendshëm në Sektorin Publik” neni 11.   

* Vendimin nr.83, datë 03.02.2016 për “Miratimin e kritereve të krijimit të 

njësive të auditit të brendshëm në sektorin publik” pika 3 -Njësia e auditimit 

të brendshëm përbëhet  nga jo më pak  se 3 (tre) punonjës, përfshirë dhe 

drejtuesin e njësisë. Në strukturën e njësisë së auditimit të brendshëm 

m und të punësohen deri në  1/3  e punonjësve të pacertifikuar si 

auditues të brendshëm në sektorin publik.Anketa e rishikimit të cilësisë së 

realizimit të angazhimit të auditimit është kryer nga përgjegjësi i Njësisë së 

Auditimit, kur është edhe përgjegjësi i grupit të auditimit, kjo për arsye sepse 

struktura organizative nuk është e plotë me punonjës, punojnë 2 veta . 

Mangësit e kostatuara bien desh me kërkesat e Manualit të Auditimit të 

Brendshëm në Sektorin Publik, të miratuar me Urdhërin e Ministrit të 

Financave Nr.100 ,datë 25.10.2016. Kapitulli VII “SIGURIMI I CILËSISË SË 

PUNËS TË AUDITIMIT TË BRENDSHËM” Standardi 1300 – Programi i 

Siguri dhënies dhe Përmirësimit të Cilësisë Drejtuesi i auditimit të brendshëm 

duhet të zhvillojë dhe të mirëmbajë programin e siguri dhënies dhe 

përmirësimit të cilësisë, i cili mbulon të gjitha aspektet e veprimtarisë së 

auditimit të brendshëm. Programi i sigurimit të cilësisë është projektuar për të 

mundësuar vlerësimin e përputhshmërisë së veprimtarisë së auditimit të 

brendshëm me qëllimin e krijimit të shërbimit të auditimit të brendshëm , si 

dhe për të vlerësuar nëse audituesit e brendshëm e zbatojnë Kodin e Etikës 

dhe Standardet. Programi i sigurimit të cilësisë, vlerëson efikasitetin, 

efektivitetin e veprimtarisë së auditimit të brendshëm, si dhe identifikon 

mundësitë për përmirësim. Programi për vlerësimin e cilësisë përbëhet nga 

vlerësimet e brendshme dhe të jashtme, që përfshijnë:  vlerësimin e 

brendshëm të cilësisë që kryhet nga vetë njësia e auditimit të brendshëm 

bazuar në politikat dhe praktikat e saj;   

1) Ligjin nr. 9632, datë 30.10.2006 “Për Sistemin e Taksave Vendore”, i 

ndryshuar neni 35. 

2)VKM nr. 170, datë 25.4.2002 “Për përcaktimin e procedurave dhe të 

kushteve për dhënien e lejeve e të autorizimeve për tregtimin e naftës, gazit e 

nënprodukteve të tyre”, i ndryshuar, kapitulli II dhe kapitulli III, pika 4. 

3)VKM nr. 970, datë 2.12.2015 “Për përcaktimin e procedurave dhe të 

kushteve për dhënien e licencave për tregtimin e naftës bruto dhe 

nënprodukteve të saj” i ndryshuar kapitulli II, pika 1; germa “b”, dhe pika 9. 

VKM nr. 344, datë 19.04.2017, kapitulli II, pika 1; germa “b” dhe pika 9.  
"15.1 Në përputhje me legjislacionin në fuqi, organi që ka për detyrë të japë licencën 

informon, menjëherë, inspektoratin shtetëror përgjegjës dhe bashkëpunon me të për 

marrjen e masave të bllokimit të veprimtarisë së subjekteve që ushtrojnë, pa licencë, 

aktivitetin e tregtimit me pakicë të karburanteve, gazit të lëngshëm, të naftës për 

automjetet, vajrave lubrifikante dhe lëndëve djegëse, për përdorim nga konsumatorët 

fundorë. 
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Impakti: Nuk jep siguri të mjaftueshme për  përmbushjen dhe zbatimin e ligjit për 

funksionin dhe detyrat që ka auditi i brendshëm.  

Shkaku: 
Nga mos funksionimin dhe këmbëngulja në zbatimin e ligjit, për auditin e 

brendshëm.  

Rëndësia: E lartë 

Rekomandimi: Bashkia Patos të marri masa të menjëhershme për pajisjen e audituesve me 

certifikata të auditit të brendshëm.  

Komente dhe sqarime të subjektit: paraqitur me shkresën me nr. 1499/12.1, datë 15.08.2019 

nga ana e Drejtorit të Burimeve Njerëzore z. Sh. B. dhe Përgjegjësi i Njësisë së Auditimit z. 

H. M.. Sipas Drejtorit të Burimeve Njerëzore, konstatimi nuk qëndron pasi punonjësja Xh. M. 

është transferuar në pozicionin e specialistes së auditit të brendshëm me urdhrin e Kryetares 

së Bashkisë me nr. 44/7, datë 25.01.2019 dhe me këtë urdhër është njohur si Përgjegjësi i 

Sektorit të Auditit H. M. dhe specialistja që me datë 28.01.2019 kur është bërë prezantimi i 

saj në këtë sektor. Përgjegjësi i Auditit nuk e ka ngarkuar me punë dhe kjo punonjëse rrinte 

në zyrën juridike për të mësuar më shumë pasi ishte punonjëse e re. Drejtori shpreh bindjen 

se ky observacion do të merret parasysh.  

Në vijim të komenteve të paraqitura, Përgjegjësi i Auditit të Brendshëm, shprehet se në 

përgjithësi është dakord me materialin e auditimit të KLSH-së, duke paraqitur vetëm një 

vërejtje.  

Sipas Përgjegjësit, miratimi i planit të auditimit është bërë nga Kryetari i Bashkisë dhe jo na 

Ai vet, pasi Njësia ka punuar me 2 vetë ku Përgjegjësi është edhe auditues dhe në këtë rast 

kur përgjegjësi i njësisë harton programin e auditimit, nuk mund ta miratojë atë. Nga ana e 

Drejtorisë së Burimeve Njerëzore për vitin 2017 – 2018 janë bërë përpjekje në përputhje me 

dispozitat ligjore në fuqi për rekrutimin e një audituese të certifikuar, por nuk ka pasur 

afrime për shkak të pagës. Sa i përket specialistes znj.Xhevahire Malaj, me profesion juriste, 

sipas vendimit nr. 44/7, datë 25.01.2019 është caktuar në pozicionin audituese pranë këtij 

sektori, por vet punonjësja ka deklaruar se nuk ka qënë në dijeni.  

Qëndrimi i Audituesit Shtetëror të KLSH: Në lidhje me komentet e paraqitura nga personat 

e mësipërm, audituesit e KLSH-së, pranojnë qëndrimet e tyre, por  2 nga punonjësit e këtij 

sektori janë të pacertifikuar, kjo në kundërshtim të Vendimit me nr. 83, datë 03.02.2016 për 

“Për miratimin e kritereve të krijimit të njësisë së auditimit të brendshëm në sektorin publik”, 

pika 3 –Njësia e auditimit të brendshëm përbëhet nga jo më pak se 3 punonjës, përfshirë dhe 

drejtuesin e njësisë. Në strukturën e njësisë së auditimit të brendshëm mund të punësohen 

deri në 1/3 e punonjësve të pacertifikuar si audituese të brendshëm në sektorin publik. 

 

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

buxhetit shtetit nr. 9936, datë 26.06.2008 “Për menaxhimin e sistemit buxhetor në R.SH”, 

ndryshuar me ligjin nr. 114/2012 datë 07.12.2012, ligjin nr. 57/2016, datë 2.6.2016), ligjin 

nr. 130/2016 datë 17.12.2016 “Për buxhetin e shtetit të vitit 2017”, dhe ligjin nr. 109/2017 

datë 30.11.2017 “Për buxhetin e shtetit të vitit 2018”, me ndryshimet. 

 

Titulli i gjetjes:  

Programimi dhe realizimi i treguesëve të buxhetit të vitit 2017. 

Për vitin 2017, Buxheti i programuar për Bashkinë Patos, përfshi pjesën e buxhetit të 

programuar për delegim në 5 Njësitë vartëse të saj, është në total 1,071,008 mijë lekë. 
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Nga këto për Bashkinë Patos, janë programuar 975,856 mijë lekë, realizuar për 782,925 

mijë lekë ose 80%. 

Përgjithësisht, janë zbatuar procedurat ligjore për programimin dhe zbatimin e 

buxhetit viti 2017. 

 

Situata: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Për vitin 2017, treguesit e buxhetit  për Bashkinë Patos, janë miratuar me 

Vendim të Këshillit të Bashkisë nr. 57, datë 26.12.2016 dhe është brenda 

afatit ligjor. Ky vendim është konfirmuara nga Prefekti i Qarkut Fier me 

shkresën nr. 130/1 datë 30.12.2016, baza ligjore është ligji nr. 139/2015 

‘Për vetëqeverisjen vendore” dhe VKM nr. 165 datë 2.03.2016 “Për 

grupimin e Njësive të Veyëqeverisjes Vendore, për efekt page dhe 

caktimin e pagës minimale në shkallë vendi”. 

Buxheti i miratuar i është përcjellë Ministrisë së Financave me shkresën 

nr. 64 prot., datë 10.01.2017. 

Me këtë vendim, është miratuar edhe numuri i punonjësve dhe niveli i 

pagave për Bashkinë Patos përfshi edhe Njësitë vartëse të saj.  

Numuri total i punonjësve është miratuar për 349 punonjës të Bashkinë 

Patos dhe Njësive vartëse të saj me përbërje si më poshtë vijon: 

1-Administrata e Bashkisë, me Njësitë Administartive Ruzhdie dhe 

Zharëz, punonjësit e Ujitjes dhe të Kullimit, Personeli edukativ, ndihmës 

parashkollor dhe parauniversitar dhe Sektori i mbrojtjes nga zjari dhe i 

shpëtimit. 

2-Ndërmarja e Pastrimit. 

3- Ndërmarja e Gjelbërimit. 

4- Ndërmarja e Rregullim Territorit. 

5- Klubi shumëspotesh “Albpetrol”. 

Buxheti është miratuar i balancuar shpenzimet me të ardhurat por gjatë 

vitit në ecuri i janë bërë ndryshime në përputhje me realizimit e të 

ardhurave nga tatim taksat lokale si dhe grandeve buxhetore të alukuara. 

Në total janë miratuar fonde në shumën               1,071,008,000 lekë, nga 

të cilat: 

- Nga të ardhurat e veta në shumën                         154,977,633 lekë, 

-Transferta e Pakushtezuar                                    125, 348,018 lekë, 

-Transferta  Specifike                                              76, 368,222 lekë, 

-Të trashëguara nga viti i kaluar                             138,168,127 lekë, 

-Transferta e kushtëzuar                                         259,178,000 lekë, 

-Fonde nga FZHR                                                   313,495,000 lekë, 

-Donatorë (PNUDI)                                                         54,000 lekë, 

-Mjete në ruajtje (Llog. 466)                                        3,419,000 lekë, 

Shuma:                                                                1,071,008,000 lekë. 

Nga shuma totale prej 1,071,008,000 lekë, gjatë vitit me miratime të 

Këshilli të Bashkisë, janë deleguar fonde për njësitë vartëse gjithesej 

95,152,000 lekë të detajuara sipas njësive si më poshtë, diferenca 

(1,071,008,000 - 95,152,000) = 975,856,000 lekë, janë përdorur nga 

Bashkia Patos : 

-Ndërmarje e Pastrimit  për                                              25,818,000 lekë, 

-Ndërmarja e Gjelberimit/Mirembajtje Varreza  për         11,492,000 lekë, 

-Ndërmarja Mirembajtje Urbane  për                               44,357,000 lekë, 

-Klubi shum sportesh “Albpetrol”  për                            13,485,000 lekë. 
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Kriteri: 

 

 

 

Impakti: 

 

 

Shkaku: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rëndësia: 

 

Rekomandimi: 

Baza ligjore është ligji nr. 139/2015 ‘Për vetëqeverisjen vendore” dhe 

VKM nr. 165 datë 2.03.2016 “Për grupimin e Njësive të Veyëqeverisjes 

Vendore, për efekt page dhe caktimin e pagës minimale në shkallë vendi”. 

 

Mos realizimi i treguesëve të buxhetit, ka sjellë që edhe investimet të jenë 

realizuar në masën 70%. 

 

Diferencat  janë krijuar për faktin se kanë ndryshuar me ritje burimet e 

financiamit në fund të vitit parashikues. 

Në zbatim të UMF nr. 4/1 datë 29.02.2016 “Për përgatitjen e Buxhetit 

Vendor”, të ardhurat në Programin Buxhetor Afat Mesëm (PBA) 2017-

2019 janë parashikuar për 176,873 mijë lekë, Transferta e Pakushtezuar 

dhe specifike për 162,687  mijë lekë, në total 339,560 mijë lekë, ndërsa me 

ndryshimet ligjore për financat vendore gjatë vitit 2016, ndryshuan dhe 

burimet financiare në fund të vitit, ku: 

Të ardhurat vendore rezultuan për 182,061 mijë lekë, Transferta e 

Pakushtezuar dhe specifike 197,290 mijë lekë dhe në total buxheti në fund 

të vitit nga 379,351 mijë lekë me ndryshime më shumë për diferëncën 

39,791 mijë lekë. 

 

E lartë 

 

Ritja e performancës dhe efektivitetei të investimeve përfshi për Njësitë 

Vartëse të Bashkisë Patos. 

Treguesit e realizimit të buxhetit për administratën e Bashkisë Patos, sipas aktit të rakordimit 

me degën e thesarit, është si më poshtë vijon: 
                                                                                                                      Në 000/lekë 
Nr Emertimi i artikujve Burimet 

efondeve 

Viti 2017 

Plan Fakt % 

1 600 Shpenzime për pagat   130,298 115,494 88% 

2 601 Sig. Shoq. dhe shëndetësoere   21,294 19,200 90% 

3 602 Shpenz. Operative   46,134 31,987 69% 

4 604 Ndihma+emergj (dëmshpërblime nj. zharrez)   76,244 73,044 95% 

5 606 Shpërbl. Lindje + Ndihma+Pak   179,750 178,613 99% 

6 230 Studime projektime   0 0 0.0 

7 231 Investime objekte   518,717 361,168 69.6% 

8 466 Mjete në ruajtje   3,419 3,419 100% 

 Të trashëguara nga viti kaluar 137,080     

 Transferta të pa kushtëzuara 84,009     

 Transferta specifike 76,378     

 Të ardhurat vendore të vitit 102,243     

 FONDE  nga FSHZH 313,495     

 Donatorë  54     

 Transferta e Kushtezuar 259,178     

 Pl.Mjete ne Ruajtje 3,419     

 Totali 975,856 975,856 782,925 80% 

Diferenca midis Buxhetit faktik në total per vitin 2017 për Bashkinë Patos dhe planit sipas 

akt Rakordimi me thesarin vjen si rezultat i mos realizimit 100% të të ardhurave sipas 

parashikimit në fillim të vitit. 

Për vitin 2017, të ardhurat nga tatim taksat lokale, u realizuar në masën 95 %. 

 

Procedurat e programimit të buxhetit për vitin 2017. 
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Për vitin 2017, buxheti është hartuar mbi bazën e 8 programeve të cilat janë si vijon: 
-Programi i administratës vendore. 

-Programi i Infrastruktures/MZSH. 

-Programi i Bujqesise/Blegtorise/m.Pyje. 

-Programi i Arsimit dhe Kulturës. 

-Programi Mirënbajtje Urbane 

-Programi i Pastrimit. 

-Programi i Gjelberimit dhe Mirmb.Varreza 

-Programi Rinia dhe Sporti. 

Buxheti vjetor, është pjesë integrale e programit të buxhetit afat mesëm (PBA). Diferencat e 

krijuara gjatë vitit, jnë të kushtëzuara nga realizimi i terguesëve të burimeve të financimit. 

Pasqyra e programit të buxhetit  të vitit 2017  krahasuar me progarmin e PBAj, janë si në 

pasqyrën që vijon: 
                                                                                                             Në 000/ lekë. 
Nr Emërimi Plani buxh. v. 2017 Plani V. 2017 në PBA Diferenc 

1 Shpenzime personeli  (600,601) 202,147 174,601 27,546 

2 Shpenzime korrente  (602, 604, 609) 78,983 78,501 482 

3 Sherbimi i borxhit  (166, 651) 0 0 0 

4 Shpenzime investimi  (230/231) 98,221 86,458 11,763 

                 Total   gjithsej :  379,351 339,560 39,791 

Diferencat  janë krijuar për faktin se kanë ndryshuar me ritje burimet e financiamit në fund të 

vitit parashikues. 

Në zbatim të UMF nr. 4/1 datë 29.02.2016 “Për përgatitjen e Buxhetit Vendor”, të ardhurat 

në Programin Buxhetor Afat Mesëm (PBA) 2017-2019 janë parashikuar për 176,873 mijë 

lekë, Transferta e Pakushtezuar dhe specifike për 162,687  mijë lekë, në total 339,560 mijë 

lekë, ndërsa me ndryshimet ligjore për financat vendore gjatë vitit 2016, ndryshuan dhe 

burimet financiare në fund të vitit, ku: 

Të ardhurat vendore rezultuan për 182,061 mijë lekë, Transferta e Pakushtezuar dhe specifike 

197,290 mijë lekë dhe në total buxheti në fund të vitit nga 379,351 mijë lekë me ndryshime 

më shumë për diferëncën 39,791 mijë lekë. 

 

Nëpërmjet grupit të punës dhe GMS, të ngritur nga Kryetari i Bashkisë me shkresën nr. 647/1 

datë 29.03.2016, sipas  procesverbalin e mbajur ne date 29.3.2016  protokoll  nr. 647/1 date 

4.4.2016 nga GMS jane miratuar Tavanet buxhetor për buxhetin afat mesëm BPA 2017-2019 

dhe me shkresen nr. 512/1 datë 29.3.2016, i janë përcjellë për miratim Këshillit të Bashkisë 

dhe është brenda afateve ligjore në zbatim të UMF nr. 4/1 datë 29.02.2016 “Për përgatitjen e 

buxhetit vendor” Kap. II –Tavanet përgatitore të programit buxhetor afatmesëm. 

Mbas miratimit të tavaneve, GSM ka hartuar dokumentin e Programit buxhetor afat mesëm 

(PBA) për periudhën 2017-2019 dhe është raportuar në Ministrinë e Financave me shkresën 

nr. 1073 , datë 01.06.2016. 

Me shkresën nr. 512/2 datë 16.6.2016 programi buxhetor i është dërguar për miratim 

Këshillin Bashkiak (KB), brenda afteve ligjore. 

Këshilli i Bashkisë, me vendimin nr. 29 datë 29.6.2016  ka miratuar  dokumentin 

perfundimtar të PBA për 2017-2019, i konfirmuar nga Prefekti i Qarkut Fier me shkresën nr. 

634/1 datë 7.7.2019.  

Për hartimin e PBA dhe projektbuxhetin vjetor, janë kryer konsultime  me komunitetin dhe 

grupet e interesit në njësinë e vetëqeverisjes vendore, nëpërmjet procesit të “Buxhetimit me 

pjesëmarrje”. Buxhetet janë hartuar mbi bazën e kërkesave buxhetore nga ekipet e 

menaxhimit, njësitë dhe institucionet vartëse, drejtoritë e shkollave, drejtoritë e bashkisë, 

njësitë administrative, etj, në zbatim të urdhërit të titullarit me nr. 1406/3 datë 26/10/2016. 

Nëpërmjet grupit të punës për menaxhimin strategjik (GMS), ngritur nga Kryetari i Bashkisë 

me shkresën nr. 543/1 datë 18.03.2017, janë  hartuar Kërkesat buxhetore të PBA-së për 

periudhën 2018-2020 dhe me shkresen nr. 543/1 datë 31.3.2017 janë përcjelle për miratim në 

Këshillin Bashkiak dhe me shkresën nr. 543/4 datë 31.03.2017 janë dërguar tavanet 

Buxhetore,  Drejtuesve të Ekipeve të Menaxhimit për përgatitjen e kërkesave buxhetore. 
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Me shkresën nr. 1073 , datë 01.06.2017, janë raportuar kërkesat buxhetore në Ministrinë e 

Financave. 

Për vitin 2017 nga auditimi i dokumentacionit të vënë në dispozicion rezultoi se programimi i 

plan buxhetit i miratuar nga Këshilli i Bashkisë së bashku me fondet e trashëguara është në 

vlerën 498,572 mijë lekë ndryshuar me një shtesë buxheti gjatë vitit nga transferta specifike 

me vlerë 4,423 mijë lekë, në total për vitin 502,995, sipas pasqyrës së mëposhtme: 

 

                                    Programimi i buxhetit për vitet 2017 (Fillestar).   Në 000/lekë 

Nr. Emërtimi 
Plani i vitit   2017 

Ardhurat Shpenzimet 

1 Te ardhura te trashëguara  viti 2016 117,615   

2 Transfertë e pakushtëzuar  viti  2017/18 125,348   

3 Transfertë e specifike  viti  2017,/18 71,942   

4 Plani i të ardhurave  viti 2017/18 163,114   

5 Trashëguar nga transferta  viti 2016-2017 20,553   

6 Shtese ne transferten e vitit 2017/18 4,423   

7 Trashëguar nga FZHR viti  2016  0    

1 Paga (600)   180,506 

2 Sig.shoqërore (601)   29,742 

3 Shpenzime operative  (602)   78,836 

4 Transferta (603+604+605+606+609)    4,685 

5 Investime (230 +231)  nga buxheti Bashkise   209,226 

              Totali i buxhetit 502,995 502,995 

Për vitin 2017, buxheti është miratuar i balancuara dhe pa defiçite.   

Në këtë pasqyrë, nuk janë përfshirë fondet e deleguara me destinacion (Ndihmat ekonomike, 

paaftësia, fondet e zhvillimit të Rajoneve etj.) 

Në të janë përfshirë të gjitha fondet e veta dhe të pakushtëzuara dhe specifike përfshi me 

njësitë shpenzuese (Vartësisë). 
 

Titulli i gjetjes:  

Zbatimi i buxhetit për vitin 2017. 

Në një rast, nuk ka  vendim të KB për miratimin e investimit të kryer për vitin 2017 në 

objektin: “Rikonstruksion i ish kopështit në Lagjen e Re në banesa sociale”  me fondin 

limit 17,032,283 lekë pa tvsh.  Financuar nga FZHR, praktikë  në kundërshtim me 

kërkesat e pika 5, Kap. I të UMF Plotësues nr. 8, datë 29.03.2012 “Për procedurat 

standart të përgatitjes së buxhetit afatmesëm”. 

 

Situata: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Për zbatimin e buxhetit gjatë vitit 2017, në zbatim të kërkesave të ligjit  

nr. 68/2017 “Për financat e veteqeverisjes vendore”, është informuar 

Këshilli I Bashkisë si më poshtë: 

-Me shkrese nr. 1254 datë 10.7.2017 nëpërmjet raportit të monitorimit të 

zbatimit dhe realizimit për cdo program të buxhetit për periudhën e 6 

mujorit të parë, në zbatim të kërkesave të ligjit  nr. 68/2017 “Për financat e 

veteqeverisjes vendore”. 

-Me shkrese nr.1126 datë 18.05.2018, Nëpunësi Autorizues ka paraqitur 

në Këshillin Bashkiak  për miratim Raportin e Buxhetit Faktik të vitit 

2017 dhe konsolidimin e pasqyrave financiare. 

-Me VKB nr. 35 datë 19.6.2018, është miratuar Raporti Vjetor i 

Konsoliduar i Zbatimit të Buxhetit faktit për vitin 2017. Ky raport është 

dërguar edhe në Ministrinë e Financave me shkresën nr. 1983/1 datë 

10.6.2018. 

Në këtë rast, miratimi i buxhetit faktit të vitit 2017, është Brenda afateve 
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Kriteri: 

 

 

 

 

Impakti: 

 

Shkaku: 

 

Rëndësia: 

 

Rekomandimi: 

 

ligjore, bazuar në ligjin nr. 68/2017 “Për financat e vetëqeverisjes 

vendore” neni 51, pikat 1, 4. 

Për vitin 2017 kemi 2 ndryshime me V.K.B nr. 17 datë 25.05.2017 

“Transferim fondi brenda programit të investimeve” dhe VKB nr. 28 datë 

27.07.2017 “Shtesë fondi në Programin e Nd. Gjelbërimi”. 

Janë bërë 64 alokime fondesh për fondet nga të ardhurat vendore me 

kërkesë për rritjen e autorizimit buxhetor brenda planit të miratuar.  

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

dhe nën artikulli është kryer në respektim të disiplinës buxhetore sipas 

strukturës dhe burimeve të financimit. Në këto programe buxhetore është 

bërë shpërndarja e fondeve të vënë në dispozicion nga Pushteti Qendror të 

granteve nëpërmjet transfertës së pakushtëzuar, transfertës së kushtëzuar 

dhe fondeve të krijuar nga burimet e veta, për kryerjen e funksioneve të 

veta, ato të deleguara dhe të përbashkëta si dhe shpërndarjen e fondeve të 

granteve. 

Gjatë vitit, si rezultat i çeljeve të reja në llogarinë e  njësisë vendore në 

thesar, vlerat përkatëse të buxhetit vjetor kanë pësuar ndryshime në 

kuptimin e vlerës totale, pasi janë çelur fondet për funksionet e deleguara, 

granteve qeveritare, ndihma ekonomike, gjendja civile, shpërblime lindje, 

etj., të cilat nuk kanë qenë të pasqyruara në çeljen fillestare të vitit.  

Si rezultat i këtyre ndryshimeve, buxheti përfundimtar i planifikuar vlera 

me të cilat është rakorduar me Degën e Thesarin në fund të vitit, për vitin 

2017 është 972,437 mijë lekë, sipas tabelës së mëposhtme: 

 

Kërkesat e ligjit  nr. 68/2017 “Për financat e veteqeverisjes vendore”, ligjit 

nr. 68/2017 “Për financat e vetëqeverisjes vendore”, UMF Plotësues nr. 8, 

datë 29.03.2012 “Për procedurat standart të përgatitjes së buxhetit 

afatmesëm” etj. 

 

Regullshmërinë e përdorimit të fondeve buxhetore  

 

Mos zbatim I kërkesave ligjore. 

 

E mesme. 

 

Detajimi I buxhetit të bëhët sipas objekteve të programuara për tu 

investuar dhe jo për shuma totale përfshi edhe grandet me destinacion. 
 

 

Pasqyra e planit përfundimtar të buxhetit për periudhën e vitin 2017.  Në 000/lekë 

Nr. Emërtimi Plani përfundimtar i vitit 2017 

1 Paga   600  130,479 

2 Sigurime  shoqërore  601 20,877 

3 Shpenz.operative   602 44,337 

4 Subvension ujësjellësi 603 0 

5 K.Qarkut Emergj.civile 604  1,000 

6  Nd ekonomike  invalid tr.individi 606 252,593 

7 Sherbimi borxhit, principal 166 0 

8 Sherbimi borxhit, interesa 651 0 

9 Fond rezerve dhe kontigjense 609 4,434 

10 Investime 231 518,717 
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Total  buxheti  me ndryshime 972,437 

Si rezultat i ndryshimeve gjatë vitit brenda zërave të shpenzimeve janë bërë ndryshimet e 

nevojshme të cilat janë miratuar me VKB.  

Këto ndryshime pasqyrohen në tabelën e mëposhtme në vlerën totale për secilën llogari për 

vitin 2017.     
Pasqyra e ndryshimeve të buxhetit si shtesa dhe paksime për vitin 2017.  Në 000/lekë 

Nr. Emertimi 
2017 

Shtesa Pakësime 

2 Sigurime shoqerore (601) 0   

4 Shpenzime te tjera (604, 609) 163,370   

5 Investimet (231, 230) 309,491   

Totali 472,861 0 

-Nuk ka vendim të KB për miratimin e investimit të kryer për vitin 2017 në objektin: 

“Rikonstruksion i ish kopështit në Lagjen e Re në banesa sociale”  me fondin limit 

17,032,283 lekë pa tvsh.  Financuar nga FZHR, praktikë  në kundërshtim me kërkesat e 

pika 5, Kap. I të UMF Plotësues nr. 8, datë 29.03.2012 “Për procedurat standart të 

përgatitjes së buxhetit afatmesëm”, megjithëse me VKB nr. 31 datë 28.09.2017 i konfirmuar 

nga Prefekti Qarkut Fier dt. 08.10.2017, është miratuar përdorimi i kësaj pasurie për banesa 

sociale, ndërsa fondi për këtë objekt është miratuar si transfertë e kushtëzuar me destinacion 

për të cilin KB nuk ka kopetencë për ta ndryshuar destinacionin e fondit. 

Per vitin 2017 GMS me Vendim nr.1406/4 date 20.12.2016 ka miratuar kerkesat buxhetore 

sipas programeve ku jane te listuara dhe objektet per investime dhe me shkresen nr.2166  date 

21.12.2016 ka paraqitur per miratim Projekt-Vendimin per Buxhetin 2017 shoqeruar me 

relacionin dhe vendimin e miratuar nga GMS, bazuar në kërkesat e UMF nr. 8, datë 

29.03.2012 “Për procedurat standart të përgatitjes, programimit të buxhetit afatmesëm”, Kap. 

V, pikat 94, 109, 116. 

 

Titulli i gjetjes:  

-Programimi dhe realizimi i treguesëve të buxhetit viti 2018. 

Për vitin 2018, Buxheti i programuar për Bashkinë Patos, përfshi pjesën e buxhetit të 

programuar për delegim në 5 Njësitë vartëse të saj, është në total 887,496 mijë lekë. 

Nga këto për Bashkinë Patos, janë programuar 777,310 mijë lekë, realizuar për 642,380 

mijë lekë ose 83%. 

Përgjithësisht, janë zbatuar procedurat ligjore për programimin dhe zbatimin e 

buxhetit viti 2017. 

 

Situata: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Për vitin 2018, treguesit e buxhetit, janë miratuar me Vendim të Këshillit 

të Bashkisë 42, datë 21.12.2017,miratuar nga Prefekti  nr. 1429/1 date 

4.1.2018. 

Në total, janë miratuar fonde në shumën                 887,497,269 lekë, nga 

të cilat: 

- Nga të ardhurat e veta në shumën  

(Ku kontribut nga Banker për 100,125,000 )         277,339,000 lekë, 

-Transferta e Pakushtezuar                                      122,464,324 lekë, 

-Transferta  Specifike                                                84,247,864 lekë, 

-Re trashëguara                                                       168,092,081 lekë, 

-Transferta e Kushtezuar                                         180,050,000 lekë, 

-Fonde nga FZHR                                                      55,304,000 lekë, 

  Shuma  :                                                               887,497,269 lekë. 

Nga shuma totale prej 887,497,269 lekë, gjatë vitit me miratime të 

Këshillit të Bashkisë, janë deleguar fonde për njësitë vartëse gjithesej 
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102,284,000 lekë të detajuara sipas njësive si më poshtë, diferenca për 

(887,497,269 - 102,284,000) = 785,213 mijë lekë, është përdoruar nga 

Bashkia Patos: 

-Ndërmarje e Pastrimit  për                                             26,108,000 lekë, 

-Ndërmarja e Gjelberimit/Mirembajtje Varreza  për         15,345,000 lekë, 

-Ndërmarja Mirembajtje Urbane  për                             47,152, 000 lekë 

dhe 

-Klubi shum sportesh “A.”  për                            13,679,000 lekë. 

Për vitin 2018 buxheti vjetor është miratuar me Vendim të Këshillit 

Bashkiaknr nr. 42, datë 21.12.2017, i konfirmuar nga Prefekti i Qarkut 

Fier me shkresën nr. 1429/1 datë 4.01.2018 dhe është brenda afateve 

ligjore. 

Për zbatimin e buxhetit gjatë vitit 2018, në zbatim të kërkesave të ligjit nr. 

68/2017 “Për financat e vetëqeverisjes vendore”, është informuar Këshilli 

Bashkiak si më poshtë: 

Me shkresën nr. 23/1 datë 11.05.2018 nëpermjet raportit të monitorimit të  

zbatimit dhe realizimit për cdo program të buxhetit për katermujorin e parë 

2018. Ky raport është dërguar edhe në MF me shkrese nr.1983/1 datë 

10.6.2018.  

Me shkresën nr.1832/1 datë 17.09.2018 nëpermjet raportit të monitorimit 

të zbatimit dhe realizimit për cdo program të buxhetit për katermujorin e 

dytë 2018. Ky raport është dërguar dhe në MF me shkrese nr. 2181 datë 

26.09.2018.  

Me shkresën nr. 136 datë 14.09.2019 nëpermjet raportit të monitorimit të  

zbatimit dhe realizimit për cdo program të buxhetit për katermujorin e 

tretë 2018. Ky raport është dërguar dhe në MF me shkresën nr. 136/1 datë 

30.01.2019.  

Është miratuar Raporti Vjetor i Konsoliduar i Zbatimit të Buxhetit faktit 

për vitin 2018 me VKB nr. 30 datë 20.05.2019, konfirmuar nga Prefekti 

Qarkut Fier me nr. 906/1 datë 31.05.2019 “Mbi miratimin e buxhetit faktik 

të zbatimit të buxhetit të vitit 2018 dhe konsolidimi ë pasqyrave 

financiare”. 

Ky raport është dërguar dhe në MF me shkresën nr. 1564 datë  31.05.2019. 

 

Këshilli Bashkiak, me VKB nr. 20 datë 29.05.2017 ka miratuar 

dokumentin e buxhetit AFM për periudhën 2018-2020.  

Me VKB Nr. 27 datë 27.7.2017, Këshilli Bashkiak ka Miratuar Tavanet 

përfundimtar të të Ardhurave dhe Shpenzimeve për programin Buxhetor 

AFM 2018-20120. 

Me shkresën nr. 1478, datë 08.08.2017, është raportuar në Ministrinë e 

Financave për tavanet përfundimtar sipas kërkeasave të UMF nr. 10/2 datë 

13.07.2017 “Për përgatitjen e Buxhetit vendor”.   

Për hartimin e programeve buxhetore afatmesme PBA dhe për 

projektbuxhetin vjetor, janë kryer konsultime  me komunitetin dhe grupet 

e interesit në njësinë e vetëqeverisjes vendore, nëpërmjet procesit të 

“Buxhetimit me pjesëmarrje”. Buxhetet janë hartuar mbi bazën e 

kërkesave buxhetore nga ekipet e menaxhimit, njësitë dhe institucionet 

vartëse, drejtoritë e shkollave, drejtoritë e bashkisë, njësitë administrative 

etj. 

Me urdhër të titullarit të bashkisë me nr. 1478/1 datë 25.09.2017, drejtuesit 
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Rëndësia: 

 

Rekomandimi: 

 

e ekipeve të menazhimit, kanë marrë tavanet përfundimtar për përgatitjen 

e buxhetit për vitin 2018.  

Është hartuar kalendari i takimeve për dëgjesat publike nga titullari dhe 

është shpërndarë me shkresën nr. 1478/2 datë 25.09.2017 te ekipet e 

menazhimit. 

Për vitin 2018 buxheti është miratuar i balancuara dhe pa defiçite.  

Diferencat  jane krijuar per faktin qe kane ndryshuar burimet ne fund te 

vitit parashikues. 

Sipas udhezimit te 10/2 date 13.7.2017 “Per pergatitjen e Buxhetit 

Vendor”, te ardhurat ne Programin Buxhetor AFM jane  parashikuar 

181,942 mije lekë ,Transferta e Pakushtezuar dhe specifike 207 985 mijë 

leke, në total 389,927 mije lekë Ndërsa me ndryshimet ligjore per financat 

vendore gjate vitit 2017, ndryshuan dhe burimet financiare ne fund te vitit 

ku te ardhurat vendore perfunimtare  jane 179 496 mije leke , Transferta e 

Pakushtezuar dhe specifike 202 871  mijë lekë dhe në total buxheti në fund 

të vitit 382367 mijë lekë, në total ndryshimi është 7,560 mijë lekë me 

tendencë  në  zbritje. 

Për hartimin e buxhetit të vitit 2018 është miratuar  grupi per Menazhim 

Strategjik nga titullari me Urdhrin nr 543/2, datë18.3.2017. Ky dokument 

është hartuar nga Grupi i Menazhimit Strategjik  dhe Drejtoria e Financës . 

 

-Kërkesat e ligjit  nr. 68/2017 “Për financat e veteqeverisjes vendore”, 

ligjit nr. 68/2017 “Për financat e vetëqeverisjes vendore”, UMF Plotësues 

nr. 8, datë 29.03.2012 “Për procedurat standart të përgatitjes së buxhetit 

afatmesëm” etj. 

 

Regullshmërinë e përdorimit të fondeve buxhetore  

 

Mos zbatim i kërkesave ligjore. 

 

E mesme. 

 

Programimi I një buxheti sa më real, duke synuar njëkohësisht ritjen e të 

ardhurave lokale. 
 

Treguesit e realizimit të buxhetit për administratën e Bashkisë Patos, sipas aktit të rakordimit 

me degën e thesarit, janë si më poshtë vijon: 
                                                                                                                    Në 000/lekë 

Nr Emertimi i artikujve 

Burimet 

e 

fondeve 

Viti 2018 

Plan Fakt % 

1 600 Shpenzime për pagat   130,341  117,149  89.9 

2 601 Sig. Shoq. dhe shëndetësoere   20,276  18,987  93.6 

3 602 Shpenz. Operative   54,516   33,677  61.1 

4 604 Ndihma ekonomike          -    0.0 

5 606 Shpërbl. Lindje + Ndihma+Pak   278,154  274,975  98.9 

6 230 Studime projektime       -    0.0 

7 231 Investime objekte   290,638  194,207  66.8 

8 466 Mjete në ruajtje       3,385  3,385 100.0 

  Të trashëguara nga viti kaluar 164,010       

  Transferta të pa kushtëzuara 83,082       

  Transferta specifike 82,568       
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  Të ardhurat vendore të vitit 208,366       

  FONDE  nga FZHR 55,304       

  Donatorë  350       

  Transferta e Kushtezuar 180,050       

  Pl.Mjete ne Ruajtje 3,385       

  Totali 777,310 777,310  642,380  82.6 

Diferenca midis Buxhetit faktik në total per vitin 2018 per Bashkinë Patos dhe planit  sipas 

akt Rakordimi me thesarin vjen si rezultat i mos realizimit 100% të të ardhurave sipas 

parashikimit ne fillim të vitit. 

    Procedurat e programimit të buxhetit për vitin 2018 

Për vitin 2018, buxheti është hartuar mbi bazën e 8 programeve të cilat janë si vijon: 
-Programi i administratës vendore. 

-Programi i Infrastruktures/MZSH. 

-Programi i Bujqesise/Blegtorise/m.Pyje. 

-Programi i Arsimit dhe Kulturës. 

-Programi Mirënbajtje Urbane 

-Programi i Pastrimit. 

-Programi i Gjelberimit dhe Mirmb.Varreza 

-Programi Rinia dhe Sporti. 

 

Pasqyra e planit të buxhetit  të vitit 2018  krahasuar me planin e PBA.          Në 000 lekë 
Nr. Emërtimi Plani i buxhetit 2018 Plani i V. 2018 në PBA Diferenca 

1 Shpenzime personeli  (600, 601) 210,033 209,937 96 

2 Shpenzime korrente   (602, 604, 609) 88,363 79,818 8,545 

3 Shpenzime investimi  (230/ 231) 83,971 100,172 -16,201 

Totali: 382,367 389,927 -7,560 

 

Për vitin 2018 nga auditimi i dokumentacionit të vënë në dispozicion rezultoi se programimi i 

plan buxhetit i miratuar nga Këshilli i Bashkisë së bashku me fondet e trashëguara është në 

vlerën 550,461 mijë lekë ndryshuar me nje shtese nga transferta specifike me vlerë 3,840 

mijë lekë dhe shtesë të të ardhurave prej 3,200 mijë lekë miratuar me VKB nr. 46 datë 

20.07.2018, në total  për vitin  2018 për 557,501 mijë lekë, sipas pasqyrës së mëposhtme: 
 

                                    Programimi i buxhetit për vitin 2018.                   Në 000/lekë 

Nr. Emërtimi 
Plani i vitit   2018 

Ardhurat Shpenzimet 

1 Te ardhura te trashëguara  viti 2016 125650   

2 Transfertë e pakushtëzuar  viti  2017/18 122464   

3 Transfertë e specifike  viti  2017,/18 80409   

4 Plani i të ardhurave  viti 2017/18 182,696   

5 Trashëguar nga transferta  viti 2016-2017 42,442   

6 Shtese ne transferten e vitit 2017/18 3,840   

7 Trashëguar nga FZHR viti  2016      

1 Paga (600)   183,066 

2 Sig.shoqërore (601)   29,867 

3 Shpenzime operative  (602)   90,934 

4 Transferta (603+604+605+606+609)    9,213 

5 Investime (230 +231)  nga buxheti Bashkise   244,421 

              Totali i buxhetit 557,501 557,501 

Për vitin 2018, buxheti është miratuar i balancuara dhe pa defiçite.   

Në këtë pasqyrë, nuk janë përfshirë fondet e deleguara me destinacion (Ndihmat ekonomike, 

paaftësia, fondet e zhvillimit të Rajoneve etj.) 

Në të janë përfshirë të gjitha fondet e veta dhe të pakushtëzuara dhe specifike përfshi me 

njësitë shpenzuese (Vartësisë). 

Zbatimi i buxhetit 2018 
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Për vitin 2018 është një ndryshim me VKB nr. 46 datë 20.07.2018 ”Për shtesë buxheti në 

programin e investimeve”. 

Janë bërë 68 alokime fondesh për fondet nga të ardhurat vendore me kërkesë për rritjen e 

autorizimit buxhetor brenda planit të miratuar.  

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

është kryer në respektim të disiplinës buxhetore sipas strukturës dhe burimeve të financimit. 

Në këto programe buxhetore është bërë shpërndarja e fondeve të vënë në dispozicion nga 

Pushteti Qendror të granteve nëpërmjet transfertës së pakushtëzuar, transfertës së kushtëzuar 

dhe fondeve të krijuar nga burimet e veta, për kryerjen e funksioneve të veta, ato të deleguara 

dhe të përbashkëta si dhe shpërndarjen e fondeve të granteve. 

Gjatë vitit, si rezultat i çeljeve të reja në llogarinë e  njësisë vendore në thesar, vlerat 

përkatëse të buxhetit vjetor kanë pësuar ndryshime në kuptimin e vlerës totale, pasi janë çelur 

fondet për funksionet e deleguara, granteve qeveritare, ndihma ekonomike, gjendja civile, 

shpërblime lindje, etj., të cilat nuk kanë qenë të pasqyruara në çeljen fillestare të vitit.  

Si rezultat i këtyre ndryshimeve, buxheti përfundimtar i planifikuar vlera me të cilat është 

rakorduar me Degën e Thesarin në fund të vitit, për vitin 2018 në vlerën 773,925 mijë lekë 

sipas tabelës së mëposhtme: 
 

Pasqyra e planit përfundimtar të buxhetit për periudhën e vitit 2018.      Në 000/lekë 

Nr. Emërtimi Plani përfundimtar i v.  2018 

1 Paga   600  130,358 

2 Sigurime  shoqërore  601 20,676 

3 Shpenz.operative   602 50,939 

4 Subvension ujësjellësi 603 196 

5 K.Qarkut Emergj.civile 604  1,000 

6  Nd ekonomike  invalid tr.individi 606 278,154 

7 Sherbimi borxhit, principal 166 0  

8 Sherbimi borxhit, interesa 651 0  

9 Fond rezerve dhe kontigjense 609 1,000 

10 Investime 231 291,602 

Total  buxheti  me ndryshime 773,925 

Si rezultat i ndryshimeve gjatë vitit brenda zërave të shpenzimeve janë bërë ndryshimet e 

nevojshme të cilat janë miratuar me VKB.  

Këto ndryshime pasqyrohen në tabelën e mëposhtme në vlerën totale për secilën llogari për 

vitin 2018. 
     

Pasqyra e ndryshimeve të buxhetit si shtesa dhe paksime për vitin 2018.  Në 000/lekë 

Nr. Emertimi 
2018 

Shtesa Pakësime 

2 Sigurime shoqerore (601) 0  
 

4 Shpenzime te tjera (604, 609) 169,243   

5 Investimet (231, 230) 47,181   

Totali 216,424 0 

 
Në Bashkinë Patos, buxheti i vitit 2019 është hartuar kryesisht mbi bazën e 13 programeve të cilat 

janë: 
-Programi i administratës vendore 

-Programi i Infrastruktures 

-Programi i Bujqesise/Blegtorise/m.Pyje 

-Programi i Arsimit dhe Kultures  

-Programi   Mirenbajtje Urbane 

-Programi i Pastrimit  

-Programi i Ujitje dhe Kullimit 

- Programi i Gjelberimitdhe Mir.Varreza 

-Programi Rinia dhe Sporti 

- Programi  i Arsimit Baze 

- Programi i Arsimit Mesem 

- Programi M/Z/SH dhe Emergjencat Civile 

- Programi Rruge Rurale 
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Pasqyra e planit të buxhetit  të vitit 2019  krahasuar me planin e PBA.             Në/ 000 lekë 

Nr. Emertimi 
Plani i buxhetit 

2019 

Plani i V. 2019 

në PBA 
Diferenca 

1 Shpenzime personeli  (600, 601) 213,068 210,748 2,320 

2 Shpenzime korrente   (602, 604, 609) 91,608 90,648 960 

3 Shpenzime investimi  (230/ 231) 117,972 108,342 9,630 

Totali: 422 ,648 409,738 12,910 

 

Titulli i gjetjes:  

-Programimi dhe realizimi I treguesëve të buxhetit v. 2019. 

 

Situata: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Për vitin 2019, në total Buxheti për Bashkinë Patos, është programuar 

për shumën 765,410,,740 lekë me burime financimi si vijon:  

-Të ardhurat e veta në shumën                203,746,000 lekë, 

-Transferta e Pakushtëzuar                     138,431,396 lekë, 

-Transferta  Specifike                               80,471,396 lekë, 

-Të trashëguara                                       144,542,948 lekë, 

-Transferta e Kushtëzuar                         124,395,000 lekë, 

-Fonde nga FZHR                                      73,824,000 lekë. 

  Shuma  :                                               765,410,740 lekë. 

Nga shuma totale prej 765,410,,740 lekë, gjatë vitit me miratime të 

Këshillit të Bashkisë, janë deleguar fonde për njësitë vartëse gjithësej 

147,639,910 lekë të detajuara sipas njësive si më poshtë: 

-Ndërmarje e Pastrimit  për                                        33,335,820 lekë, 

-Ndërmarja e Gjelberimit/Mirembajtje Varreza  për   18,151,000 lekë, 

-Ndërmarja Mirembajtje Urbane  për                          84,760,391 lekë dhe 

-Klubi shum sportesh “Albpetrol”  për                       11,392,699 lekë. 

Procedurat e programimit të buxhetit për vitin 2019 

Buxheti për vitin 2019 është miratuar me VKB nr. 81 datë 20.12.2018, 

konfirmuar nga Prefekti Qarkut Fier me nr. 2118/3 datë 28.12.2018 dhe 

është dërguar në Degën e Thesar Fier dhe në MF me shkresën nr. 66 datë 

7.01.2019, miratimi brenda afateve ligjore.    

Me shkresen nr.1282/1 dt. 08.05.2019 është informuar KB për zbatimin e 

buxhetit nëpërmjet Raportit të Monitorimit të Zbatimit të Buxhetit të 

katërmujorit të parë të vitit 2019. Me shkresën nr. 1564 datë 31.05.2019 

është dërguar raporti i monitorimit të buxhetit në Ministrinë e Finacës.                         

Diferencat janë krijuar për faktin se kanë ndryshuar burimet e financimit 

në fund të vitit parashikues. Sipas UMF nr. 6/1 datë 28.02.2018 “Për 

përgatitjen e Buxhetit Vendor”, të ardhurat në Programin Buxhetor AFM 

janë parashikuar për 190,230 mijë lekë ,Transferta e Pakushtezuar dhe 

specifike 219,508 mijë lekë, në total 409,738 mijë lekë. Ndërsa me 

ndryshimet ligjore për financat vendore gjatë vitit 2018, ndryshuan dhe 

burimet financiare në fund të vitit ku të ardhurat vendore përfunimtare  

janë 203,746 mijë lekë, Transferta e Pakushtëzuar dhe specifike 218,902 

mijë lekë dhe në total buxheti për vitin 2019 miratuar  në fund të vitit  

2018 zë vleren 422,648 mijë lekë, në total ndryshimi është 12,910 mijë 

lekë me tendencë në  Rritje. 

Me vendim të KB  nr. 3 datë 15.2.2018 është miratuar raporti i të 
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Rekomandimi: 

ardhurave afatmesme 2019-2021. 

-Grupi i menazhimit Strategjik (GMS), me miratimin e tavaneve 

buxhetore 2019-2021 me vendimin e këshillit bashkiak nr.14 datë 

20.03.2018 dhe konfirmuar nga prefekti i Qarkut Fier me nr. 2410/1 datë 

5.4.2018, ka nisur te Ekipet e menaxhimit me shkresën nr.874/1 datë 

19.04.2018 tavanet buxhetor 2019-2021 per hartimin e kërkesave 

buxhetore dhe kërkesave shtesë të cilat janë paraqitur pranë GMS për 

miratim brenda afateve të përcaktuara. 

Nëpunesi Autorizues i njësisë Kryetare e Bashkisë me shkrese nr. 1248 

prot, datë 1.06.2018 ka dërguar në Ministrinë e Financave dhe Ekonomisë 

Projekt-dokumentin  e Programit Afatmesëm 2019-2021. Me dërgimin e 

rekomandimeve të Ministrinë e Financave dhe Ekonomisë nr. 117/4 datë 

19.6.2018, materiali i kalon Këshillit  Bashkiak për miratim. Me vendim 

nr. 36 datë 19.06.2018 këshilli i bashkisë miratoi projektin e parë të 

programit buxhetor afatmesëm 2019-2021. 

Sipas kalendarit të miratuar nga këshilli bashkiak si dhe në zbatim të 

udhëzimit Plotësues të MF  nr. 6/3 datë 10.07.2018  brenda dt. 20.7.2018 

ekzekutivi ka  paraqitur për  miratim  tavanet përfundimtare të project 

buxhetit afatmesem 2019-2021, ku nuk ka pasur ndryshime si në planin e 

të ardhurave dhe në planin e shpenzimeve. 

-Nëpunesi Autorizues i njësisë Kryetare e Bashkisë dërgon për miratim 

Projekt-dokumentin e Rishkuar të Programit Afatmesëm 2019-2021. KB 

miraton projektin e rishikuar të programit AFM 2019-2021 me VKB nr. 

59 datë 20.9.2018. 

Me dërgimin e rekomandimeve të Ministrinë e Financave dhe Ekonomisë 

nr. 117/4 datë 19.6.2018, materiali i kalon Këshillit Bashkiak për miratim. 

Me vendim nr. 36 datë 19.06.2018 këshilli i bashkise miratoi projektin e 

parë të programit buxhetor afatmesëm 2019-2021. 

Nëpunesi Autorizues i njësisë Kryetare e Bashkisë miraton udhëzimin nr.1 

datë 19.4.2018, për përgatitjen e buxhetit 2019 dhe së bashku me 

kalendarin buxhetor të miratuar me VKB nr. 14 datë 20.3.2018 e dërgon te 

drejtuesit e ekipeve të menazhimit të programeve për përgatitjen e 

kërkesave buxhetore për vitin 2019. 

 

Kërkesat e ligjit  nr. 68/2017 “Për financat e veteqeverisjes vendore”, ligjit 

nr. 68/2017 “Për financat e vetëqeverisjes vendore”, UMF Plotësues nr. 8, 

datë 29.03.2012 “Për procedurat standart të përgatitjes së buxhetit 

afatmesëm” etj. 

 

Regullshmërinë e përdorimit të fondeve buxhetore  

 

Mos zbatim i kërkesave ligjore. 

 

E mesme. 

Ende buxheti është në process zbatimi. 

 

 

B/4  
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Në Bashkinë Patos, për periudhën e objekt auditimi ka funksionuar Zyra Tatim Taksave, ku 

janë miratuar në organikë 7 punonjës, nga këta 1 Drejtor i Drejtorisë së Tatim Taksave, 1 në 

pozicionin e Përgjegjësit të Sektorit të Biznesit në Drejtorinë e të Ardhurave Vendore dhe 2 

inspektore të taksave në drejtorinë e të ardhurave dhe 3 inspektor në njësitë administrative 

Ruzhdie dhe Zharëz. 

Në zbatim të ligjit nr. 8652, datë 31.7.2000 “Për organizimin dhe funksionimin e Qeverisjes 

Vendore” me ndryshime, ligjin nr. 9920, datë 19.5.2008 “Për Procedurat Tatimore në 

Republikën e Shqipërisë” me ndryshime, ligjit nr. 9632, datë 30.10.2006 “Për Sistemin e 

Taksave Vendore” me ndryshime, është miratuar paketat fiskale me Vendim të Këshillit 

Bashkisë nr. 50, datë 31.10.2016 me shkresë nr. 1045/1, datë 07.11.2016 miratuar nga 

Prefekti i Qarkut Fier, VKB nr.38, datë 21.12.2017 me shkresë nr. 1429/1, datë 04.01.2018 

miratuar nga Prefekti i Qarkut Fier dhe VKB nr.78, datë 20.12.2018 me shkresë nr. 2118/3, 

datë 25.12.2018 miratuar nga Prefekti i Qarkut Fier. 

 

 

-Parashikimi, realizimi dhe përdorimi i taksave vendore sipas llojeve, rezervat në planifikim 

sipas aneksit nr.1     Të dhëna për realizimin e të ardhurave vendore  për  vitin 2017-2018 dhe 6 

mujorin e i 2019 paraqiten në pasqyrën e mëposhtme. Aneksi nr.1 

 

 

 
  

Nr 

  
  

  

 

LLoji 

Taksës 

 

Viti 2017 Viti 2018 6 mujori I 2019 

  

Plan 

  

Fakt 
% Plan Fakt % Plan Fakt % 

a b             

I Te ardhura nga Tatimet 1000000 680001 68 1200000 333758 27.8 605000 918731 151.8 

1 Tatami Thjesh mbi Fitimin 1000000 680001 68 1200000 333758 27.8 605000 918731 151.8 

II Te ardhura nga Taksat 117264000 111409540 95 132115000 124620703 94.3 57108000 87208047 152.7 

2 Taksa e Pasurise, ndërtese 14555000 13010210 90 16592000 11440657 69 10458000 7545695 72.1 

3 Taksa mbi tokën Bujqësore 15254000 11522351 75.5 17653000 10471870 59.3 8100000 5409624 66.8 

4 Taksë mbi rregj  e Automjete 10000000 9847441 98.5 13200000 13998867 106 6550000 8783897 134.1 

5 Taksa e ndik mbi infrast 1600000 1048085 65.5 3900000 9720796 249.2 1400000 6515926 465.4 

6 Taksë Tabele 400000 416000 104 500000 479000 95.8 303000 245200 80.9 

7 Taksë Parkimi 457000 581317 127.2 500000 617458 123.5 280000 399142 142.5 

8 Taksë për hapësira publike( tregu ) 1026000 913100 89 1000000 879600 88 420000 342446 81.5 

9 Taksë reklame 200000 334890 167 250000 396036 158.4 300000 395600 131.8 

10 Taksë trualli 18772000 26028098 138.6 19220000 21989372 114.4 5377000 14709545 273.6 

11 Taksë rente 55000000 47449204 86.3 59000000 50910075 86.3 23800000 41529458 174.5 

12 

Taksë e kalimit të të drejtës së 

pronesisë 

0 258844 

 

300000 3716972 1249 120000 1321610 110 

III Të ardhura nga Tarifat 41376000 38777337 93.7 45541000 147182782 103.5 18345000 23144091 126.1 

13 Tarifë Pastrimi 36580000 32128140 87.8 40151000 38053075 94.8 11502000 11474573 99.8 

14 Tarifë shërbimi,etj(Gjelbë + ndriç) 2063000 1860000 90 1130000 1027245 90.9 490000 799749 163.2 

15 Tarifë leje transport. 1040000 1324600 127.3 1200000 1538700 128.2 690000 775650 112.4 

16 Tarifë vend banor/gj CIVILE 0 87450 

 

0 80950  0 0 0 

17 Tarifë ndricimi rrugor 0 0 

 

1130000 1024709 90.7 490000 789500 161.1 

18 Të ardhura të tjera 838000 1973377 235.5 950000 103611013 377 4618000 8465369 183.3 

19 Tarifë  çertifikim  mishi 675000 1337650 198.1 800000 1764090 220.5 450000 839250 186.5 

20 Tarifë per zenjen e hapsirave publike 180000 66150 37 180000 83000 46 105000 9904 9.4 

IV Të ardhura të tjera 3474000 4106752 118.2 3840000 5144886 134 1884000 29648161 113.4 

21 Qera trualli   ( qera toke ) 300000 562608 187.5 890000 335350 37.7 344000 302180 87.8 

22 Qera kullote 0 0 

 

0 0  0 0 0 

23 Tarif uji i pijshëm 0 0 

 

0 0  0 0 0 

24 Gjoba. 300000 923222 307.7 300000 1796862 598.9 290000 334830 115.5 

25 Qera ndërtese 350000 316920 90.5 350000 244015 68.6 100000 218040 218 

26 Dhurata, sponsoi & Garanci. 0 53900 

 

0 350000  0 27512500 0 

27 Të ardhura të tjera (Kopësht & çerdhe) 2524000 2250102 89.1 2300000 2418659 105 1150000 1280611 111.4 

  GJITHSEJ   163114000 154973630 95 182696000 277282129 97 77942000 140919030 145.5 
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Pasqyra e realizimit të të ardhurave për vitin 2017 në total është realizuar 95% ose 8,140,370 

lekë më pakë. 

Për vitin 2018 realizimi i të ardhurave ka qenë 97% ose 5,439,061 lekë. Për të dyja vitet së 

bashku kemi mos realizime më pakë 13,579,431 lekë. 

 Peshën më të madhe në mos realizimin e të ardhurave për vitet 2017, 2018 e zënë 

taksat e komunitetit. Toke bujqësore  në shumën 10,912,779 lekë, njësia 

administrative Patos 3,731,649 lekë, njësia administrative Zharëz 1,649,330 lekë, 

njësia administrative Ruzhdie 6,281,866 lekë. 

 Taksa e ndërtesës në shumën 6,696,133 lekë. 

 Tarifa e pastrimit kemi mos realizim për të dy vitet së bashku në shumën 6.550.000 

lekë.  

Nga të dhënat e pasqyrës si më sipër konstatohet se  disa taksa e tarifa krahasim me planin 

kanë tejkalime të ndjeshme, kjo tregon që planifikimi i të ardhurave të Bashkisë për 

periudhën objekt auditimi nuk është bërë i studiuar, ka pasur rezerva për rritjen e planit të 

këtyre taksave e tarifave dhe për disa nga taksat e tarifat vendore nuk është patur parasysh 

realizimi i një viti më përpara.  

Në nr.18 në zërin e të ardhura të tjera për vitin 2018 është arkëtuar nga Compania B. P. LTD 

shuma 100,025,190 lekë për dëmshpërblimet për familjet e prekura nga prishja e shtëpive 

sipas VKM nr. 670/2017 ku është nënshkruar marrëveshje më datën 08.10.2018 midis 

companisë B. P., Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë dhe Bashkisë Patos.   

Për vitin 2017, kanë ushtruar aktivitet 683 subjekte nga këto 580 subjekte me status biznes i 

vogël dhe 103subjekte të biznesit të madh. 

Për vitin 2018, kanë ushtruar aktivitet 636 subjekte nga këto 531 subjekte me status biznes i 

vogël dhe 105 subjekte të biznesit të madh,  sipas aneksit nr 2.  

 
         
                                      Aneksi nr.2 

Nr Lloji Biznesit    Viti 

Gjendja Regjistrime të Mbyllur Gjendja  

Në fillim Reja Aktiviteti  në fund 

      të Vitit 

1 Biznesi Vogël 2017 580 27 76 531 

  2018 531 46 59 518 

6 mujori 2019 518 16 20  

2 Biznesi Madh 2017 103 4 2 105 

  2018 105 12 10 107 

  6 mujori 2019 107 7 7  

 Gjithsej 2017 683 31 78 636 

 2018 636 58 69 625 

  6 mujori 2019 625 23 27  

Si shihet dhe në tabelën më sipër në këtë bashki për vitint 2017- 2018 kemi subjekte të 

rregjistruara në QKB 73 subjekte dhe një numër më të madh çrregjistrime 135 subjekte, të cilat 

kanë ardhur nga gjendja ekonomike në rënie të bizneseve.  

Nga auditimi i të dhënave të Zyrës së Taksave dhe Tarifave Vendore, rezulton se për vitet 

2017-2018 dhe 6 mujorin e parë 2019 për mos pagesën e detyrimeve tatimore janë debitorë 

(subjektet e biznesit të vogël, biznesit të madh  për  taksë ndërtese dhe tarifë pastrimi, tarifë 

ndriçimi etj), në vlerën prej 9,030,529 lekë sipas aneksit nr.3.               Aneksi 3 

    Biznesi i Madh Biznesi   i  Vogël 

Nr. Lloji Taksave 2017 2018 6 

mujori 

2019 

2017 2018 6 mujori 

2019 

1 Taksë  Ndërtese 249,494 215,522 209,186 199,344 839,545 742,005 

2 Taksë  Tabele 840 32,220 32,220 3,240 38,100 37,980 
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3 Taksë  Pastrimi 333,333.33 215,000 215,000 168,344.67 453,342 449,592 

4 Taksë  Ndricimi 51,916.67 49,000 49,000 63,391.33 162,085 161,085 

5 Taksa hapsirë publike        

6 Detyrime të mbartura 2,091,590.99  682,403  338,009.99 470,249  

7 Të tjera 46,818.8 46,146 46,146 35,928.2 151,526 150,926 

       SHUMA 2,773,993.79 1,240,291 551,552 808,258.19 2,114,847 1,541,588 

          

.                                               Të ndara sipas zonave paraqiten si më poshtë sipas aneksit nr.4 : 

Nr Emërtimi Nr subjekteve debitor 2017 Debitor 2017 në lekë 

1 B.V Patos 20 327,091 

2 B.V  Zharëz 7 126,438 

3 B.V Ruzhdie 1 16,720 

4 Biznesi Madhë 8 682,403 

 
Shuma 36 1,152,652 

 

          Pasqyra e subjekteve debitorë të biznesit të vogël dhe të madh me datë 31.12.2017  sipas aneksit nr.5 
r Subjekti Aktiviteti NIPTI  Debitor 2017 Shuma 

1 S.  O.  D. Ndërtim K……..S 77,000 77,000 

2 Bar-K. Shërbim K……..N 300,840 300,840 

3 R.-O.  shpk Tregti K……..B 59,520 59,520 

4 M.  shpk Ndërtim J……..D 77,120 77,120 

5 I.  K. Shërbime L……..T 37,120 37,120 

6 K. shpk Tregti J……..P 19,811 19,811 

7 I.  H. Tregti K……..B 20,844 20,844 

8 M. M. Tregti K……..H 34,800 34,800 

9 Sh.  A. Tregti K……..D 17,420 17,420 

10 L.  R. Tregti K……..A 21,064 21,064 

11 A.  G. Shërbime K……..N 31,080 31,080 

12 U.  L. Tregti K……..U 27,964 27,964 

13 R. Sh. Tregti L……..S 4,236.53 4,236.53 

14 K.  M. Tregti L……..F 13,480 13,480 

15 R.  P. Tregti L……..T 14,208 14,208 

16 R.  S. Tregti L……..C 3,445 3,445 

17 Ç.  shpk Tregti L……..B 47,296 47,296 

18 E.  shpk Tregti L……..H 63,696 63,696 

19 A.  H. Shërbime L……..U 2,708 2,708 

20 E. A. Tregti L……..G 2,824.87 2,824.87 

21 M.  D. Shërbime L……..F 14,152 14,152 

22 V.  A. Tregti L……..O 39,772 39,772 

23 A.  M. Tregti L……..N 13,220 13,220 

24 B.  G. Tregti L……..S 11,008.07 11,008.07 

25 A.  D. Shërbime L……..R 2,774 2,774 

26 T.  A. Tregti L……..A 31,292 31,292 

27 A.  R. Tregti L……..U 9,110 9,110 

28 E. D. Tregti L……..E 16,720 16,720 

29 Sh.  T. Shërbime L……..T 25,960 25,960 

30 P. B. Tregti L……..B 3,526.04 3,526.04 

31 E.  B. Shërbime L……..I 12,120 12,120 

32 A.  A. Tregti K……..H 22,369 22,369 

33 Q.  Ç. Tregti K……..I 27,050 27,050 

34 B. K. Tregti L……..H 4,533.33 4,533.33 

35 F.  D. Shërbime L……..T 25,620 25,620 

36 B. G. Tregti L……..N 16,949 16,949 

                     Shuma 1,152,652 1,152,652 

 

                 Aneksi nr.6    Pasqyra e subjekteve debitorë të biznesit të vogël me datë 31.12.2018. 

Nr Subjekti Aktiviteti NIPTI  Debitor 2018   Shuma   

1 F.  K. Tregti K……..L 27,120 27,120 

2 A.  P.  Fier Shërbime J……..N 8,701 8,701 

3 Y.  R. Shërbime L……..K 16,950 16,950 

4 L.  G. Tregti K……..I 3,390 3,390 

5 I.  H. Tregti K……..B 21,033 21,033 

6 M. M. Tregti K……..H 26,326 26,326 

7 F.  B. Tregti K……..R 13,413 13,413 
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8 E. H. Tregti K……..D 6,780 6,780 

9 Sh. A. Tregti  K……..D 14,120 14,120 

10 Gj. Zh. Tregti K……..S 11,013 11,013 

11 D.  P. Tregti K……..M 1,695 1,695 

12 M. B. Shërbime  K……..G 5,763 5,763 

13 D.  A. Tregti K……..W 12,746 12,746 

14 M.  B. Tregti K……..O 2,890 2,890 

15 L.  R. Tregti K……..A 20,320 20,320 

16 A. G. Shërbime K……..N 42,370 42,370 

17 D.  Ç. Tregti K……..E 48,356 48,356 

18 U. L. Tregti K……..U 22,283 22,283 

19 A. B. Tregti K……..T 7,209 7,209 

20 D.  K. Tregti L……..C 67,460 67,460 

21 A.  K. Tregti K……..B 4,577 4,577 

22 V.  R. Tregti  L……..P 18,901 18,901 

23 K. D. Shërbime K……..N 54,008 54,008 

24 I. F. Tregti K……..Q 6,893 6,893 

25 V.  S. Tregti  L……..K 3,164 3,164 

26 P.  P. Tregti L……..K 21,281 21,281 

27 M.  G. Tregti L……..A 180,656 180,656 

28 E.  L. Tregti L……..E 1,130 1,130 

29 M.  M. Shërbime L……..O 1,808 1,808 

30 A.  Z. Shërbime L……..K 791 791 

31 G. B. Tregti L……..Q 19,896 19,896 

32 D.  H. Tregti L……..N 19,120 19,120 

33 F. K. Tregti L……..E 3,390 3,390 

34 O.  F. Tregti L……..M 11,526 11,526 

35 L.  B. Shërbime L……..T 8000 8000 

36 M. M. Tregti L……..N 1,978 1,978 

37 A.  M. Shërbime L……..M 6,500 6,500 

38 I. R. Shërbime K……..A 14,620 14,620 

39 A. K. Tregti L……..S 6,149 6,149 

40 R. M. Tregti L……..U 7,198 7,198 

41 E.  Z. Tregti L……..G 1,017 1,017 

42 I. Z. Tregti L……..O 6,120 6,120 

43 R.P. Tregti L……..P 16,120 16,120 

44 A.  G. Shërbime L……..A 17,744 17,744 

45 R.  B. Tregti  L……..P 994 994 

46 E.  D. Tregti L……..F 13,120 13,120 

47 G.  L. Tregti L……..C 16,195.2 16,195.2 

48 K.  H. Tregti L……..A 4,520 4,520 

49 E.  Xh. Shërbime L……..V 13,252 13,252 

50 A.B. Tregti L……..I 2,712 2,712 

51 Z.  H. Shërbime L……..A 6,500 6,500 

52 L.  N. Tregti K……..G 56,299 56,299 

53 H. G. Tregti L……..T 5,280 5,280 

54 J. Dh. Tregti L……..S 4,468 4,468 

55 A.  M. Tregti L……..N 16,720 16,720 

56 L. N. Tregti L……..P 9,120 9,120 

57 I. G. Tregti L……..I 6,328 6,328 

58 N.  S. Tregti L……..N 9,821 9,821 

59 Z.  G. Tregti L……..P 5,544 5,544 

60 V.  K. Tregti L……..R 5,763 5,763 

61 V. M. Tregti L……..E 2,200 2,200 

62 Q. L. Tregti L……..K 12,120 12,120 

63 L. R. Tregti L……..L 16,232 16,232 

64 D. M. Tregti K……..S 4,400 4,400 

65 B.  P. Tregti K……..R 792 792 

66 A.  R. Tregti L……..U 12,449 12,449 

67 T.  G. Tregti L……..K 4,788 4,788 

68 L.  G. Tregti L……..J 2,949 2,949 

69 E.  K. Tregti L……..I 23,901 23,901 

70 B.L. Tregti L……..L 53,475 53,475 

71 M.  S. Tregti L……..Q 50,827 50,827 

72 M. S. Tregti L……..U 5,367 5,367 

73 A.  D. Tregti L……..F 1,936 1,936 

74 E.  D. Tregti L……..E 18,320 18,320 

75 A.Ç. Tregti L……..A 4,512 4,512 

76 M. G. Tregti L……..U 9,656 9,656 

77 M. N. Tregti L……..H 19,120 19,120 

78 Sh.  T. Shërbime L……..T 19,870 19,870 

79 S.  M. Tregti L……..H 12,768 12,768 
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80 R. M. Tregti L……..E 12,720 12,720 

81 E. B. Shërbime L……..I 11,120 11,120 

82 E.  H. Tregti L……..F 6,089 6,089 

83 A.  A. Tregti K……..H 27,702 27,702 

84 Q.  Ç. Tregti K……..I 34,308 34,308 

85 E. B. Tregti L……..T 41,929 41,929 

86 L.  D. Shërbime L……..H 14,870 14,870 

87 F. D. Shërbime L……..T 26,580 26,580 

88 A. T. Tregti L……..D 18,856 18,856 

90 A.  R. Tregti L……..T 26,620 26,620 

91 F.  Ç. Shërbime L……..A 13,120 13,120 

92 E. P. Shërbime L……..A 9,920 9,920 

93 L. D. Shërbime L……..D 5,958.33 5,958.33 

94 F. N. Tregti L……..E 3,020 3,020 

95 O. D. Tregti L……..Q 18,480 18,480 

96 E. N. Tregti L……..R 20,370 20,370 

97 A.M. Tregti L……..I 22,826 22,826 

98 K.  A. Tregti L……..C 13,410 13,410 

99 E.  M. Tregti L……..U 23,539.19 23,539.19 

100 F.  Gj. Tregti L……..N 12,946.66 12,946.66 

                  Shuma 1,644,597.38 1,644,597.38 

                              

       Debitorët e  biznesit të madh  në vlerën 557,888 lekë për vitin 2018, sipas pasqyrës sipas 

aneksit nr.6/1   

                                Aneksi nr.6/1      Pasqyra e subjekteve debitorë të biznesit të madh  më  datë 31.12.2018. 
NR EMRI NIPT Lloji i aktivitetit Totali 

1 Firma  B. shpk J……..T Tregti 57,960 

2 Firma S. D. K……..S Ndërtim 27,120 

3 B.K. K……..N Shërbim 231,300 

4 Firma  M.shpk J……..D Ndërtim 27,120 

5 Firma  P. S. K……..M Tregti 60,116 

6 I.C. L……..T Shërbime 27,120 

7 E.shpk L……..H Tregti 63,696 

8 F.  K.K. D. L……..F Tregti 6,336 

9 A.  sh.a L……..D Shërbime 57,120 

                 Shuma 557,888 

 Gjendja e debitorëve të  popullatës, për taksën e tokës, banesave dhe pastrimit, më datën 

31/12/2017-2018 sipas aneksit nr.7 dhe nr.8                                         
                     Aneksi nr.7 

Nr Bashkia/Fshatra 

Debitorë për taksat e tarifat 

          Tokë Ndërtesa Pastrim 

Nr. Vlera 

 

Nr. Vlera 

 

Nr. 

Vlera Famil Famil Famil 

1 Patos 1871 1640163 1540 904975 1801 3076182 

2 Njësita Zharez 639 +548000 768 108777 680 874000 

3 Njësia Rruzhdie 439 2639496 329 82200 0 0 

 

Shuma 2942 4279659 3359 1095952 2481 3950182 

 

                                 Aneksi nr.8  

 

Nr Bashkia/Fshatra 

Debitorë për taksat e tarifat  

Tokë Ndërtesa Pastrim 

Nr. Vlera 

 

Nr. Vlera 

 

Nr. 
Vlera 

Famil Famil Famil 

1 Patos 1871 1421420 1540 189400 1030 2754818 

2 Njësita Zharez 639 2197330 768 258545 374 670000 

3 Njësia Rruzhdie 439 3562370 329 126600 0 0 

 
Shuma 2942 7181120 3359 574545 1404 3424818 

  

Ndërsa vlera prej 20,506,276 lekë janë debitorët për taksat e tarifat vendore për familjarët për 

vitin 2017-2018, për mos pagesën e detyrimeve ( për taksë toke për 2942 familje në vlerën 
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11,460,779 lekë, taksë ndërtese për 2881familje në vlerën 1,670,497 lekë, tarifë pastrimi për 

3885 familje në vlerën 7,375,000 lekë).  

Për vjeljen e detyrimeve të taksave dhe tarifave vendore  nga ana e Zyrës së Taksave dhe 

Tarifave  vendore të Bashkia Patos, nuk janë ndërmarrë veprimet e nevojshme ligjore të  

mëposhtme:  

Nga ana e Drejtorisë së Taksave për subjektet debitorë është bërë një punë e mirë duke 

vepruar me njoftimin e detyrimeve, me bllokimin e llogarive bankare i janë dërguar 

Drejtorisë Rajonale të Transportit, kërkesa për vendosjen e barrës siguruese (për mjetet) dhe 

në Zyrën Vendore të Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme (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 dhe nuk janë ndjekur të gjitha etapat për subjektet 

tatimor si parashikon ligji ”Për Procedurat Tatimore në Republikën e Shqipërisë” 

-Nuk i është  kërkuar Këshillit të  Bashkisë, ndërhyrje me forcë e Policisë  Bashkiake, për 

vjeljen e detyrimeve të subjekteve debitore, siç parashikohet në nenin 5, shkronja “ç“ nënpika 

“iii”,  të ligjit nr. 9632 datë 30.10.2006 “Për sistemin e taksave vendore”   

-Nuk është vendosur masa e detyrimit tatimorë, ashtu  siç parashikohet në nenin 91, të ligjit 

nr 9920, ”Për Procedurat Tatimore në Republikën e Shqipërisë” Pika 1 ku thuhet: “…... nëse 

tatimpaguesi nuk paguan në datën e caktuar detyrimin tatimor, në përputhje me nenin 89 të 

këtij ligji, detyrimi tatimor i papaguar sigurohet në favor të administratës tatimore mbi të 

gjithë pasurinë e tatimpaguesit, në masën e nevojshme, për të përmbushur detyrimin tatimor 

të tij”.  

-Nuk është vepruar me sekuestrimin e pasurive të subjekteve, siç parashikohet në nenin 93, të 

ligjitn 9920, ”Për Procedurat Tatimore në Republikën e Shqipërisë” Pika 1 ku thuhet : “ Nëse 

tatimpaguesi nuk paguan detyrimin tatimor në datën e caktuar, në përputhje me nenin 89 të 

këtij ligji, për njoftimin dhe kërkesën për pagesë, administrata tatimore mund ta mbledhë 

detyrimin tatimor të papaguar nëpërmjet sekuestrimit, e më pas konfiskimit, të pasurisë së 

siguruar në favor të administratës tatimore, në pronësi të tatimpaguesit”. 

Për veprimet e konstatuara në kundërshtim me kërkesat ligjore të trajtuara, mban përgjegjësi 

znj. A. L. me detyrë Drejtor i Vlersimit të Taksave e Tarifave Vendore dhe inspektorët 

përkatës, K.  M.,  S.  M., B.  Xh.,  D. L., P. T., L. T..  

                                                                                         *** 

Në Bashkinë Patos për vitin 2017-2018 dhe 6 mujorin e parë 2019 për vjeljen dhe 

grumbullimin e taksës së ndikimit në infrastrukturë bazuar në VKM. Nr.860 datë 10.12.2014 

janë paisur me leje legalizimi nga zyra e ALUIZN-it 622 qytetar dhe subjekte. Nga këta 228 

qytetar dhe subjekte kanë shlyer taksën e ndikimit në infrastruktur. Debitor të mbetur për 

vitin 2017, 2018 dhe 6 mujorin e parë 2019 janë 394 qytetar dhe subjekte në vlerën 

13,309,757 lekë të ardhura të munguara. 

Nga ana e këtij institucioni janë drejtuar Drejtorisë ALUIZN-it kërkesë bashkëpunimi për 

dërgim subjektesh e lista të qytetarëve që kanë përfunduar procesin e legalizimit me nr.72/3 

prot, datë 22/01/2018 për listën e debitorëve për pagesën e Taksës së Ndikimit në 

Infrastruktur për ndërtimet pa leje të paraqitur sipas aneksit 9. 

Për veprimet e konstatuara dhe të trajtuara, mban përgjegjësi znj.E. R. me detyrë specialiste e 

urbanistikës që mbulon dhe pagesën e taksës së ndikimit në infrastruktur,  
            Aneksi nr.9  Debitorët e Taksës së Ndikimit në Infrastruktur viti 2017 

Nr. 
EMER ATESIA  

MBIEMRI 
Shkresa Nr. DATA  SIP. NDRETIMI VLERA ADRESA 

1 B. M.G. 6182 19.04.2017 603.5 m² 95.344 Dukas - Patos 

2 Th.G.X. 6182 19.04.2017 184.8 m² 29.227 Dukas - Patos 

3 M. B. 6182 19.04.2017 114.2 m² 18.042 Verbas - Zharrez 

4 V. R. G. 6182 19.04.2017 131.3 m² 20.743 Sheqishte - Zharrez 

5 M. V. G. 6182 19.04.2017 1154.2 m² 182.473 Dukas - Patos 
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6 D. D.G. 6182 19.04.2017 83.4 m² 13.176 Sheqishte - Zharrez 

7 A. S.M. 6182 19.04.2017 153.5 m² 24.330 Ruzhdie - Ruzhdie 

8 A. S.K. 6182 19.04.2017 312 m² 49.291 Dukas - Patos 

9 A.P. S. 6182 19.04.2017 136.5 m² 21.644 Dukas - Patos 

10 P. N.M. 6182 19.04.2017 427.7 m² 67.618 Dukas - Patos 

11 M. N. B. 6182 19.04.2017 131.5 m² 20.775 
Grize Lenginas - 

Patos 

12 T.D.B. 6182 19.04.2017 189.2 m² 30.017 Dukas - Patos 

13 N.G.X. 6182 19.04.2017 288.1 m² 45.568 Dukas - Patos 

14 L.S. 6182 19.04.2017 42.1 m² 6.651 Sheqishte - Zharrez 

15 F.S.Sh. 6182 19.04.2017 200.9 m² 31.755 Dukas - Patos 

16 B. B. R. 14610 25.07.2017 81.7 m² 12.907 Zharrez - Zharrez 

17 P.H. M. 14610 25.07.2017 90.1 m² 14.235 Dukas - Patos 

18 P. K. B. 14610 25.07.2017 242.4 m² 38.390 Sheqishte - Zharrez 

19 X. Sh. K. 14610 25.07.2017 285 m² 45.026 Zharrez - Zharrez 

20 A.Xh. S. 14610 25.07.2017 170.9 m² 27.000 Zharrez - Zharrez 

21 N.K.G. 20608 20.10.2017 225.5 m² 35.705 Dukas - Patos 

22 P. D.D. 20608 20.10.2017 68.3 m² 10.790 Dukas - Patos 

23 Y. H. G. 20608 20.10.2017 296.6 m² 46.922 Sheqishte - Zharrez 

24 M. V. M. 20608 20.10.2017 91.3 m² 14.424 Ruzhdie - Ruzhdie 

25 G.B. L. 20608 20.10.2017 218.1 m2 34.457 Drenie - Ruzhdie 

26 Q. B.L. 20608 20.10.2017 218.1 m² 27.331 Drenie - Ruzhdie 

27 S. H. B. 20608 20.10.2017 172.3 m² 24.330 Drenie - Ruzhdie 

28 A. S. Q. 20608 20.10.2017 153.2 m² 45.974 Drenie - Ruzhdie 

29 A.M. M. 20608 20.10.2017 67 m² 13.255 Verbas - Zharrez 

30 D. Sh.p.k.  20608 20.10.2017 285.6 m² 174.305 
Grize Lenginas - 

Patos 

31 D.Sh.p.k.  20608 20.10.2017 1103.3 m² 120.527 Patos - Patos 

32 I. Gj. S. 20608 20.10.2017 762.9 m² 22.497 Patos - Patos 

33 A. Th.R. 20608 20.10.2017 355.5 m² 12.339 Banaj - Patos 

34 A. H. H. 20608 20.10.2017 211.1 m² 43.920 Zharrez - Zharrez 

35 P. R.L. 22676 30.11.2017 133.8 m² 21.138 Zharrez - Zharrez 

36 L.J.G. 22676 30.11.2017 107.3 m² 16.952 Dukas - Patos 

37 D. T., G. T. ,A. T. 22676 30.11.2017 616.4 m² 476.897 Sheqishte - Zharrez 

38 J.Sh. B. 22676 30.11.2017 101 m² 15.957 Sheqishte - Zharrez 

39 V.G. C. 22676 30.11.2017 132.2 m² 20.886 Frasher - Zharrez 

40 G. Q. C. 22676 30.11.2017 126 m² 19.906 Verbas - Zharrez 

41 M. G. M. 22676 30.11.2017 274.9 m² 43.446 Dukas - Patos 

42 “A..” shpk 22676 30.11.2017 761.3 m² 120.385 29 Marsi - Patos 

43 V. R.K. 22676 30.11.2017 132.4 m² 20.917 Sheqishte - Zharrez 

44 V. Q. G. 22676 30.11.2017 295.2 m² 46.764 Dukas - Patos 

Totali       2.224.234   

 
Aneksi nr.10  Debitorët e Taksës së Ndikimit në Infrastruktur viti 2018    

       
Nr. EMER ATESIA  MBIEMRI 

Shkresa 

Nr. 
DATA  

SIP. 

NDRETIMI 

VLERA E 

TAKSES 
ADRESA 

1 T. S. K. 1139 30.01.2018 227.2 m² 35.894 Ruzhdie - Ruzhdie 

2 J. T.Z. 1139 30.01.2018 139.8 m² 22.117 Dukas - Patos 

3 H.A. H. 1139 30.01.2018 127.8 m² 20.222 Verbas - Zharrez 

4 J. N. P. 1139 30.01.2018 139.9 m² 22.102 Dukas - Patos 

5 S. Q. B. 1139 30.01.2018 131 m² 20.696 Dukas - Patos 

6 M. K.G. 1139 30.01.2018 108.6 m² 17.157 Beline - Zharrez 

7 R. A.Gj. 1139 30.01.2018 127.8 m² 20.190 Beline - Zharrez 

8 A.I. G. 1139 30.01.2018 138.7 m² 21.912 Beline - Zharrez 
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9 S. M. G. 1139 30.01.2018 99.4 m² 15.703 Beline - Zharrez 

10 F. B.K. 1139 30.01.2018 82.4 m² 13.018 Sheqishte - Zharrez 

11 K. L.K. 1139 30.01.2018 120.8 m² 19.084 Verbas - Zharrez 

12 S. M. G. 1139 30.01.2018 131 m² 20.696 Beline - Zharrez 

13 Y. Z. G. 1139 30.01.2018 139.8 m² 22.086 Beline - Zharrez 

14 V.R. Th. 1139 30.01.2018 138.2 m² 21.833 Sheqishte - Zharrez 

15 G. T. G. 1139 30.01.2018 206.6 m² 32.639 Beline - Zharrez 

16 A. R. G. 1139 30.01.2018 94.1 m² 14.866 Sheqishte - Zharrez 

17 M. P. P. 8780 07.06.2018 244 m² 38.548 Sheqishte - Zharrez 

18 R.A. G. 8780 07.06.2018 329.1 m² 51.993 Sheqishte - Zharrez 

19 E. H. G. & K. H. R. 8780 07.06.2018 289.2 m² 45.689 Beline - Zharrez 

20 A. R. T. 8780 07.06.2018 105.5 m² 16.667 Sheqishte - Zharrez 

21 M. S. K. 8780 07.06.2018 143.4 m² 22.655 Sheqishte - Zharrez 

22 M. N.D. 8780 07.06.2018 189.2 m² 29.891 Sheqishte - Zharrez 

23 L. Sh., A. Sh. 8780 07.06.2018 297.5 m² 47.001 Dukas - Patos 

24 F. N.B. 8780 07.06.2018 236.9 m² 37.426 Dukas - Patos 

25 H. A. G. 8780 07.06.2018 269.8 m² 42.624 Zharrez - Zharrez 

26 N.V. T. 8780 07.06.2018 88.2 m² 13.934 Dukas - Patos 

27 P. J. N. 8780 07.06.2018 245 m² 38.706 Dukas - Patos 

28 Xh. F.Rr. 8780 07.06.2018 246 m² 38.864 Zharrez - Zharrez 

29 A. S. & K.S. 8780 07.06.2018 226.7 m² 35.815 Sheqishte - Zharrez 

30 M. H. R. 8780 07.06.2018 273.3 m² 43.177 Zharrez - Zharrez 

31 H. V. M. 8780 07.06.2018 250 m² 39.496 Zharrez - Zharrez 

32 N. V.T. 8780 07.06.2018 353.9 m² 55.911 Dukas - Patos 

33 S.V. P. 8780 07.06.2018 101.7 m² 16.067 Frasher - Zharrez 

34 L. P. S. 8780 07.06.2018 142.3 m² 22.481 Sheqishte - Zharrez 

35 P. T. K. 8780 07.06.2018 92.1 m² 14.550 Sheqishte - Zharrez 

36 T. P. Dh. 8780 07.06.2018 114.7 m² 18.121 Sheqishte - Zharrez 

37 B. Sh. L. 8780 07.06.2018 105.8 m² 16.715 Drenie - Ruzhdie 

38 V. H. G. 8780 07.06.2018 431.9 m² 68.233 Zharrez - Zharrez 

39 G. B. M. 11991 26.07.2018 205.4 m² 32.450 Gjinoqar - Ruzhdie 

40 H.F. F. 11991 26.07.2018 157.7 m² 24.914 Beline - Zharrez 

41 N.S. G. 11991 26.07.2018 225.5 m² 35.626 Beline - Zharrez 

42 F. N.G. 11991 26.07.2018 243.7 m² 38.501 Beline - Zharrez 

43 J. F. G. 11991 26.07.2018 99.7 m² 15.751 Beline - Zharrez 

44 Y. M. G. 11991 26.07.2018 130.6 m² 20.633 Beline - Zharrez 

45 R. K. P. 11991 26.07.2018 91 m² 14.377 Zharrez - Zharrez 

46 A. H. G. 11991 26.07.2018 80.2 m² 12.670 Gjinoqar - Ruzhdie 

47 F. A.M. 11991 26.07.2018 133.6 m² 21.107 Gjinoqar - Ruzhdie 

48 B. F. M. 11991 26.07.2018 304.1 m² 48.122 Gjinoqar - Ruzhdie 

49 A. R. M. 11991 26.07.2018 298.7 m² 47.190 Gjinoqar - Ruzhdie 

50 Sh. F.L. & L. B. L. 11991 26.07.2018 233.1 m² 36.826 Gjinoqar - Ruzhdie 

51 N. Q. M. 11991 26.07.2018 153.5 m² 24.251 Gjinoqar - Ruzhdie 

52 M.F. D. 11991 26.07.2018 235.6 m² 37.221 Zharrez - Zharrez 

53 H. R.G. 11991 26.07.2018 274.2 m² 43.319 Beline - Zharrez 

54 T.P. G. 11991 26.07.2018 402.7 m² 63.621 Beline - Zharrez 

55 A. H.Gj. 11991 26.07.2018 264.5 m² 41.787 Beline - Zharrez 

56 B. N.C. 11991 26.07.2018 90.3 m² 14.266 Grize - Lenginas 

57 A.K.M. 11991 26.07.2018 123.7 m² 19.543 Sheqishte - Zharrez 

58 F. Q. G. 11991 26.07.2018 108.7 m² 17.173 Beline - Zharrez 

59 V. N.T. 11991 26.07.2018 201.5 m² 31.834 Dukas - Patos 

60 T. J.G. 11991 26.07.2018 276.8 m² 43.730 Dukas - Patos 

61 I. P. K. 11991 26.07.2018 227.3 m² 35.910 Dukas - Patos 

62 M.R. G. 15438 08.10.2018 243.1 m² 38.406 Beline - Zharrez 

63 S. A. H. 15438 08.10.2018 90.7 m² 14.329 Verbas - Zharrez 

64 D. I. G. 15438 08.10.2018 98 m² 15.483 Beline - Zharrez 

65 F. R. G. 15438 08.10.2018 121.7 m² 19.227 Beline - Zharrez 

66 A. N. G. 15438 08.10.2018 286.6 m² 45.279 Beline - Zharrez 

67 A. Sh.T. 15438 08.10.2018 310.5 m² 49.054 Zharrez - Zharrez 

68 M. R. C. 15438 08.10.2018 172.4 m² 27.237 Banaj - Patos 

69 A. F. D. 15438 08.10.2018 153.5 m² 24.251 Zharrez - Zharrez 

70 Ll. F. M. 15438 08.10.2018 114.8 m² 18.137 Sheqishte - Zharrez 

71 M. B. M. 15438 08.10.2018 104.4 m² 16.494 Zharrez - Zharrez 
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72 Y. H.F. 15438 08.10.2018 111.3 m² 17.584 Beline - Zharrez 

73 H.i I. G. 15438 08.10.2018 98.6 m² 15.577 Beline - Zharrez 

74 R. F. C. 15438 08.10.2018 132.2 m² 20.886 Zharrez - Zharrez 

75 P. Sh. B. 15438 08.10.2018 81.6 m² 12.892 Zharrez - Zharrez 

76 S. I. G. 15438 08.10.2018 230.7 m² 36.447 Beline - Zharrez 

77 F. J. G 15438 08.10.2018 212.3 m² 33.540 Verbas - Zharrez 

78 N .L B. 15438 08.10.2018 270.4 m² 42.719 Zharrez - Zharrez 

79 L. T. L 15438 08.10.2018 104.5 m² 16.509 Verbas - Zharrez 

80 N. L. D 15438 08.10.2018 74.4 m² 11.754 Verbas - Zharrez 

81 F. A. H 15438 08.10.2018 88.1 m² 13.918 Verbas - Zharrez 

82 A. B. T 15438 08.10.2018 85.5 m² 13.508 Verbas - Zharrez 

83 F. F. K 15438 08.10.2018 85.5 m² 13.508 Verbas - Zharrez 

84 E.M. C. 15438 08.10.2018 175.2 m² 27.679 Frasher - Zharrez 

85 M.T.C. 15438 08.10.2018 148.8 m² 23.508 Frasher - Zharrez 

86 R. S. Z. 15438 08.10.2018 139.5 m² 22.039 Verbas - Zharrez 

87 P. L. R. 15438 08.10.2018 333 m² 52.609 Frasher - Zharrez 

88 E.M. A. 15438 08.10.2018 94.3 m² 14.898 Verbas - Zharrez 

89 G. R. S. 15438 08.10.2018 197 m² 31.123 Sheqishte - Zharrez 

90 A. Q. A. 15438 08.10.2018 91.7 m² 14.487 Verbas - Zharrez 

91 Q.Sh. H. 15438 08.10.2018 297 m² 46.922 Zharrez - Zharrez 

92 Ll. P.C. 15438 08.10.2018 109.5 m² 17.299 Sheqishte - Zharrez 

93 B. B.K. 15438 08.10.2018 134.5 m² 21.249 Zharrez - Zharrez 

94 L. Q. G. 15960 11.10.2018 194.2 m² 30.681 Sheqishte - Zharrez 

95 I. N. S. 15960 11.10.2018 361.3 m² 57.080 Patos - Patos 

96 A.A.G. 15960 11.10.2018 107.2 m² 16.936 Sheqishte - Zharrez 

97 A. P. C. 16863 18.10.2018 105.6 m² 16.683 Sheqishte - Zharrez 

98 K. R. A. 16863 18.10.2018 137.9 m² 21.786 Beline - Zharrez 

99 L. I.D., A.L. D, J. L.D. 16863 18.10.2018 127.4 m² 20.127 Dukas - Patos 

100 A. A. Xh. 16863 18.10.2018 156.1 m² 24.661 Kasnice - Ruzhdie 

101 Th. S. Q. 16863 18.10.2018 305.5 m² 48.264 Verbas - Zharrez 

102 I.R. G. 16863 18.10.2018 408.5 m² 64.537 Beline - Zharrez 

103 Sh. G. G. 16863 18.10.2018 278.8 m² 44.046 Sheqishte - Zharrez 

104 P. R. B. 16863 18.10.2018 126.1 m² 19.923 Zharrez - Zharrez 

105 L. H. L. 16863 18.10.2018 138.1 m² 21.818 Gjinoqar - Ruzhdie 

106 B. R. G.  16863 18.10.2018 213.7 m² 33.761 Beline - Zharrez 

107 S. R.M. 16863 18.10.2018 321.7 m² 50.824 Verbas - Zharrez 

108 B.A. L. 16863 18.10.2018 186.1 m² 29.401 Verbas - Zharrez 

109 K. P.T. 16863 18.10.2018 261.8 m² 41.360 Verbas - Zharrez 

110 Xh. S. Gj. 16863 18.10.2018 194.8 m² 30.755 Beline - Zharrez 

111 P. N. G. 16863 18.10.2018 70.6 m² 11.154 Beline - Zharrez 

112 E. A. C. 16863 18.10.2018 484.1 m² 76.481 Verbas - Zharrez 

113 I. R. G. 16863 18.10.2018 128.9 m² 20.364 Beline - Zharrez 

114 J. Sh. G. 16863 18.10.2018 132.4 m² 20.917 Beline - Zharrez 

115 T. N. K. 16863 18.10.2018 136.5 m² 21.565 Ruzhdie - Ruzhdie 

116 S. B. G. 16863 18.10.2018 112.6 m² 17.789 Beline - Zharrez 

117 R. O. A. 16863 18.10.2018 191.4 m² 30.238 Beline - Zharrez 

118 H. A. Gj. 16863 18.10.2018 127.9 m² 20.206 Beline - Zharrez 

119 A. H. Rr. 16863 18.10.2018 265.5 m² 41.945 Zharrez - Zharrez 

120 R. Sh. T. 16863 18.10.2018 357.7 m² 56.511 Zharrez - Zharrez 

121 T. Sh.V. 16863 18.10.2018 211.1 m² 33.351 Ruzhdie - Ruzhdie 

122 L. F.V. 16863 18.10.2018 233.8 m² 36.937 Ruzhdie - Ruzhdie 

123 K.Q. H. 16863 18.10.2018 574.8 m² 90.809 Zharrez - Zharrez 

124 F. A. K. 16863 18.10.2018 591.8 m² 93.496 Zharrez - Zharrez 

125 F. P. G. 16863 18.10.2018 158.8 m² 25.088 Gjinoqar - Ruzhdie 

126 P. F. Xh. 16863 18.10.2018 167.6 m² 26.478 Dukas - Patos 

127 B. G.,A.G., D. G. 16863 18.10.2018 572 m² 90.367 Sheqishte - Zharrez 

128 A,L,B. 20914 24.12.2018 174.4 m² 27.553 Dukas - Patos 

129 A. H. A. 20914 24.12.2018 96.1 m² 15.182 Verbas - Zharrez 

130 P. T. M. 20914 24.12.2018 255.5 m² 40.365 Verbas - Zharrez 

131 V. R.K. 20914 24.12.2018 282.7 m² 44.662 Dukas - Patos 

132 A. R. M. 20914 24.12.2018 274.2 m² 43.320 Gjinoqare - Ruzhdie 

133 Th. A. P. 20914 24.12.2018 280.5 m² 44.315 Frasher - Zharrez 

134 N. M. S. 20914 24.12.2018 747.1 m² 118.125 Sheqishte - Ruzhdie 
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135 M.F. J. 20914 24.12.2018 119.9 m² 18.942 Patos - Patos  

136 B. Q.H. 20914 24.12.2018 131 m² 20.696 Patos - Patos  

137 L.D. N. 20914 24.12.2018 146.6 m² 23.161 Grize Lendinas - Patos 

138 L. L. P. 20914 24.12.2018 160.7 m² 25.388 Dukas - Patos 

139 Xh. F. D. 20914 24.12.2018 289.6 m² 45.752 Zharrez - Zharrez 

140 V. R. M. 20914 24.12.2018 122.2 m² 19.306 Verbas - Zharrez 

141 E.Sh. L. 20914 24.12.2018 139.6 m² 22.055 Dukas - Patos 

142 E. I. S. 20914 24.12.2018 301.9 m² 47.696 Verbas - Zharrez 

143 E. F. H. 20914 24.12.2018 313 m² 49.449 Dukas - Patos 

144 F. A.B. 20914 24.12.2018 246.7 m² 38.975 Zharrez - Zharrez 

145 Xh. N. C. 20914 24.12.2018 132.8 m² 20.980 Verbas - Zharrez 

146 T.J. Sh. 20914 24.12.2018 238.7 m² 37.711 Zharrez - Zharrez 

147 Dh. P. R. 20914 24.12.2018 221.8 m² 35.041 Frasher - Zharrez 

148 B. R. A. 20914 24.12.2018 212.9 m² 33.635 Zharrez - Zharrez 

149 H. F. L. 20914 24.12.2018 80 m² 12.639 Drenie - Ruzhdie 

150 T.T. G. 20914 24.12.2018 208.6 m² 32.956 Beline - Zharrez 

151 M. S. M. 20914 24.12.2018 89.4 m² 14.124 Gjinoqare - Ruzhdie 

152 M. Z. G. 20914 24.12.2018 116.6 m² 18.421 Beline - Zharrez 

153 A. S. G. 20914 24.12.2018 106.1 m² 16.762 Beline - Zharrez 

154 Zh. Xh. G. 20914 24.12.2018 188.9 m² 29.843 Beline - Zharrez 

155 M. N. S. 20914 24.12.2018 331.8 m² 52.419 Dukas - Patos 

156 N. P.C. 20914 24.12.2018 518 m² 81.836 Frasher - Zharrez 

157 Xh.H. L. 20914 24.12.2018 136.9 m² 21.628 Gjinoqare - Ruzhdie 

158 H. H.H. 20914 24.12.2018 140.8 m² 22.244 Kasnice - Ruzhdie 

159 L. I. H. 20914 24.12.2018 328.4 m² 51.882 Verbas - Zharrez 

160 S. Q. B. 20914 24.12.2018 123.4 m² 19.495 Zharrez - Zharrez 

161 V.A. Xh. 20914 24.12.2018 242 m² 38.232 Dukas - Patos 

162 J. T. Sh. 20914 24.12.2018 99.7 m² 15.751 Zharrez - Zharrez 

163 S. M. B. 20914 24.12.2018 345.3 m² 54.552 Dukas - Patos 

164 M. H. G. 20914 24.12.2018 76 m² 12.007 Gjinoqare - Ruzhdie 

165 K.R.M. 20914 24.12.2018 211.9 m² 33.477 Gjinoqare - Ruzhdie 

Totali       5.191.069   

 
Aneksi nr.11        Debitorët e Taksës së Ndikimit në Infrastruktur viti 2019    

Nr. 
EMER ATESIA  

MBIEMRI 

Shkresa 

Nr. 
DATA  SIP. NDRETIMI 

VLERA E 

TAKSES 
ADRESA 

1 A.N. K. 1311 21.02.2019 84.3 m² 13.318 Sheqishte - Zharrez 

2 H. Sh. B. 1311 21.02.2019 214.7 m² 33.919 Zharrez - Zharrez 

3 M.G. 1311 21.02.2019 595.8 m² 94.127 Dukas - Patos 

4 K. S. S. 1311 21.02.2019 134.7 m² 21.281 Sheqishte - Zharrez 

5 V. T. P. 1311 21.02.2019 76.4 m² 12.070 Sheqishte - Zharrez 

6 N. K. 1311 21.02.2019 212 m² 33.493 Sheqishte - Zharrez 

7 S. S. 1311 21.02.2019 134.4 m² 21.233 Sheqishte - Zharrez 

8 T. P. C. 1311 21.02.2019 316 m² 49.923 Frasher - Zharrez 

9 P. K. B. 1311 21.02.2019 271.7 m² 42.925 Frasher - Zharrez 

10 F.  G. 1533 27.02.2019 147 m² 23.224 Beline - Zharrez 

11 G. F.G. 1533 27.02.2019 99.7 m² 15.751 Beline - Zharrez 

12 V.Xh.M. 1533 27.02.2019 92.1 m² 14.550 Ruzhdie - Ruzhdie 

13 P.T.B. 1886 12.03.2019 212.3 m2 33.540 E Re - Patos 

14 H.S. S. 1886 12.03.2019 380.7 m2 60.145 Patos - Patos 

15 G. Z.B. 1886 12.03.2019 212.8 m2 33.619 Ruzhdie - Ruzhdie 

16 L.S. S. 1793 06.03.2019 207.5 m2 32.782 Gjinoqare- Patos 

17 A.F. M. 1793 06.03.2019 171 m2 27.015 Kuqar - Patos 

18 Se. H. K. 2277 20.03.2019 298.2 m2 47.111 Kasnice - Ruzhdie 

19 T. L. R. 2277 20.03.2019 284.4 m2 44.931 Frasher - Zharrez 

20 Dh. J. G. 2277 20.03.2019 283.4 m2 44.773 Dukas - Patos 

21 A. Xh. G. 2277 20.03.2019 137.6 m2 21.739 Beline - Zharrez 

22 A. I. H. 2277 20.03.2019 140.7 m2 22.228 Verbas - Zharrez 

23 G. M. 2277 20.03.2019 122.2 m2 19.306 Gjynoqare - Ruzhdie 

24 Xh. Z. 2277 20.03.2019 163.8 m2 25.878 Grize Patos 

25 E. F.C. 2277 20.03.2019 145.3 m2 22.955 Zharrez - Zharrez 

26 K. B. 2277 20.03.2019 255.4 m2 40.349 Verbas - Zharrez 

27 L.A. G. 2277 20.03.2019 214.7 m2 33.919 Beline - Zharrez 

28 E.Z. M. 2277 20.03.2019 199.4 m2 31.502 Grize Patos 
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29 A. R. Y. 2498 26.03.2019 116.1 m2 18.342 Dukas - Patos 

30 R. B. D. 2498 26.03.2019 210.1 m2 33.193 Kasnice - Ruzhdie 

31 K. A. G. 2498 26.03.2019 139.8 m2 22.086 Beline - Zharrez 

32 Ë. P. 2498 26.03.2019 135.7 m2 21.439 Reres - Patos 

33 E. M. D. 2498 26.03.2019 120.8 m2 19.085 Sheqishte - Zharrez 

34 D. L. D. 2498 26.03.2019 208.8 m2 32.987 Zharrez - Zharrez 

35 I. L. G. 2498 26.03.2019 166 m2 26.226 Beline - Zharrez 

36 E. H. & F. H. 2498 26.03.2019 366.4 m2 57.886 Patos - Patos 

37 E. I. M. 2498 26.03.2019 264.8 m2 41.834 Patos - Patos 

38 Y. A. G. 2726 02.04.2019 164 m2 25.910 Zharrez - Zharrez 

39 G.F. S. 2726 02.04.2019 127.5 m2 20.143 29 Marsi - Patos 

40 H.A. B. 2726 02.04.2019 116.6 m2 18.421 29 Marsi - Patos 

41 K. J. B. 2726 02.04.2019 108.9 m2 17.205 29 Marsi - Patos 

42 H. F. B. 2726 02.04.2019 315.8 m2 49.892 Grize Patos 

43 L. H. Z. 2726 02.04.2019 225.7 m2 35.657 Grize Patos 

44 A.H. Z. 2726 02.04.2019 224.2 m2 35.420 Grize Patos 

45 A. M. 2870 04.04.2019 280 m2 44.236 Gjinoqare - Ruzhdie 

46 L. A. M. 2870 04.04.2019 95 m2 15.009 Ruzhdie - Ruzhdie 

47 E. T. Y. 2870 04.04.2019 409.1 m2 64.632 Gjinoqare - Ruzhdie 

48 B. S. L. 2870 04.04.2019 136.9 m2 21.628 Gjinoqare - Ruzhdie 

49 B. M. 2870 04.04.2019 236.5 m2 37.363 Gjinoqare - Ruzhdie 

50 A. F. L. 3447 25.04.2019 105.3 m2 16.636 Gjinoqare - Ruzhdie 

51 A. M. 3447 25.04.2019 284.7 m2 44.978 Gjinoqare - Ruzhdie 

52 A. M. 3447 25.04.2019 194.1 m2 30.665 Gjinoqare - Ruzhdie 

53 A. D. 3447 25.04.2019 129.2 m2  20.412 Gjinoqare - Ruzhdie 

54 P.Z. M. 3447 25.04.2019 93.2 m2  14.724 Gjinoqare - Ruzhdie 

55 I. K. B. 3447 25.04.2019 63.8 m2 10.079 Zharrez - Zharrez 

56 S. H. M. 3447 25.04.2019 174 m2 27.489 Gjinoqare - Ruzhdie 

57 L. H. Gj. 3447 25.04.2019 273.2 m2 43.162 Beline - Zharrez 

58 H. Q. C. 3447 25.04.2019 91.3 m2 14.424 Verbas - Zharrez 

59 G. L. B. 3447 25.04.2019 321.8 m2 50.840 Zharrez - Zharrez 

60 Sh.  G. 3447 25.04.2019 300.3 m2 47.443 Beline - Zharrez 

61 Y. A. C. 3447 25.04.2019 76.1 m2 12.023 Frasher - Zharrez 

62 L. F. M. 3447 25.04.2019 304.3 m2 48.075 Gjinoqare - Ruzhdie 

63 Z. I. S. 3447 25.04.2019 140.3 m2 22.165 Kasnice - Ruzhdie 

64 P. M. 3447 25.04.2019 171.1 m2 27.031 Gjinoqare - Ruzhdie 

65 G. R. R. 3447 25.04.2019 157.1 m2 24.819 Patos - Patos 

66 A.Sh. 3447 25.04.2019 123.5 m2 19.511 Patos - Patos 

67 Z. F. B. 3447 25.04.2019 154.4 m2 24.393 Zharrez - Zharrez 

68 M. I. P. 3533 02.05.2019 113.3 m2 17.900 Patos - Patos 

69 A.Gj. R. 3533 02.05.2019 176.8 m2 27.932 Frashër - Zharrëz 

70 G. N. A. 3533 02.05.2019 247.8 m2 39.165 Patos - Patos 

71 L. Sh. 3635 02.05.2019 290.3 m2 45.863 Patos - Patos 

72 B.Y. S. 3635 02.05.2019 105.1 m2 16.604 Patos - Patos 

73 L. L. & Znj. R. L. 3635 02.05.2019 124 m2  19.590 Patos - Patos 

74 Th. J. Q. 3635 02.05.2019 210 m2 33.177 Patos - Patos 

75 R. G. 3635 02.05.2019 323.8 m2 51.156 Sheqishte - Zharrëz 

76 B.S. D. 3814 07.05.2019 234.5 m2 37.048 Gjinoqare - Ruzhdie 

77 I. C. R. 3814 07.05.2019 318.5 m2 50.318 Gjinoqare - Ruzhdie 

78 L. O. M. 3814 07.05.2019 167.4 m2 26.447 Gjinoqare - Ruzhdie 

79 A.M. 3814 07.05.2019 121.9 m2 19.258 Gjinoqare - Ruzhdie 

80 M.M. 3814 07.05.2019 301.8 m2 47.680 Gjinoqare - Ruzhdie 

81 I. B. M. 3814 07.05.2019 307.8 m2 48.628 Ruzhdie - Ruzhdie 

82 E. K. 3814 07.05.2019 289.6 m2 45.752 Ruzhdie - Ruzhdie 

83 A. S. M. 3814 07.05.2019 104 m2 16.430 Ruzhdie - Ruzhdie 

84 Sh. H. B. 3814 07.05.2019 121.7 m2 19.227 Banaj - Patos 

85 N. L. Z. 3814 07.05.2019 111.8 m2 17.663 Frashër - Zharrëz 

86 A. K. L. 617 21.05.2019 161.9 m2 25.578 Verbas - Zharrez 

87 A. J.D. 617 21.05.2019 151.2 m2 23.887 Frashër - Zharrëz 

88 B. S. M. 617 21.05.2019 155.8 m2 24.614 Ruzhdie - Ruzhdie 

89 T. B. 617 21.05.2019 223.3 m2 35.278 Verbas - Zharrez 

90 A. H. V. 617 21.05.2019 120.2 m2 18.990 Ruzhdie - Ruzhdie 

91 B. T. D. 617 21.05.2019 120.8 m2 19.085 Ruzhdie - Ruzhdie 

92 D. K. 617 21.05.2019 122.4 m2 19.337 Ruzhdie - Ruzhdie 
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93 I. F. H. 617 21.05.2019 168.1 m2 26.557 Dukas - Patos 

94 A. H. S. 801 24.05.2019 99.5 m2 15.720 Grize Patos 

95 R. A. R. 801 24.05.2019 109.2 m2 17.252 Dukas - Patos 

96 N.  C. 801 24.05.2019 186.6 m2 29.480 Dukas - Patos 

97 A. B. L. 801 24.05.2019 174.8 m2 27.616 Grize Patos 

98 A. R.K. 1008 29.05.2019 127.7 m2 20.175 Patos - Patos 

99 S. F. Z. 1008 29.05.2019 149.1 m2 23.556 29 Marsi - Patos 

100 Y. M. S. 1008 29.05.2019 230.4 m2 36.400 29 Marsi - Patos 

101 H. Q. M. 1008 29.05.2019 120.8 m2 19.085 29 Marsi - Patos 

102 A. Xh. F. 1008 29.05.2019 235.8 m2 37.253 Patos - Patos 

103 N. R. M. 1008 29.05.2019 107.8 m2 17.031 29 Marsi - Patos 

104 V. H. D. 1008 29.05.2019 222.1 m2 25.088 29 Marsi - Patos 

105 Sh. T.B. 1008 29.05.2019 503.8 m2 79.593 Patos - Patos 

106 L. Sh. G. 1008 29.05.2019 238.4 m2 37.664 Beline - Zharrez 

107 F. Q. S. 1008 29.05.2019 277.9 m2 43.904 E Re - Patos 

108 A. M. M. 1008 29.05.2019 164.1 m2 25.925 E Re - Patos 

109 G. B. M. 1008 29.05.2019 353.8 m2 55.895 E Re - Patos 

110 B. A. L. 1008 29.05.2019 136.2 m2 21.518 29 Marsi - Patos 

111 V. A. 1008 29.05.2019 369.1 m2 58.312 29 Marsi - Patos 

112 M. T. B. 1008 29.05.2019 169.1 m2 26.715 E Re - Patos 

113 N. Xh. F. 1008 29.05.2019 104.8 m2 16.557 E Re - Patos 

114 Y. F. B. 1008 29.05.2019 147.8 m2 23.350 29 Marsi - Patos 

115 R. Z. K. 1008 29.05.2019 138.8 m2 21.928 29 Marsi - Patos 

116 A. A. F. 1008 29.05.2019 91.1 m2 14.392 E Re - Patos 

117 M. N. P. 1008 29.05.2019 276.2 m2 43.635 29 Marsi - Patos 

118 G. R. B. 1008 29.05.2019 191.5 m2 30.254 E Re - Patos 

119 G. Sh. B. 1008 29.05.2019 248.2 m2 39.212 E Re - Patos 

120 F. N. M. 1008 29.05.2019 101.2 m2 15.988 29 Marsi - Patos 

121 L. N. M. 1008 29.05.2019 105.2 m2 16.620 Patos - Patos 

122 K. A. H. 1008 29.05.2019 122.4 m2 19.337 29 Marsi - Patos 

123 F. A. 1008 29.05.2019 112.7 m2 17.805 E Re - Patos 

124 Xh. R. S. 1008 29.05.2019 114.6 m2 18.105 29 Marsi - Patos 

125 T. T. R. 1008 29.05.2019 329.2 m2 52.009 Patos - Patos 

126 K. M. H. 1008 29.05.2019 95.6 m2 15.103 Patos - Patos 

127 P. K. 1008 29.05.2019 144.4 m2 22.813 E Re - Patos 

128 I.H. M. 1008 29.05.2019 271.4 m2 42.877 Patos - Patos 

129 N. R. C. 934 28.05.2019 369.9 m2 58.439 Frasher - Zharrez 

130 H. R. B. 934 28.05.2019 477.8 m2 75.485 Patos - Patos 

131 Sh. H.L. 260 30.05.2019 301.1 m2 47.569 E Re - Patos 

132 Xh. O.L. 260 30.05.2019 125.7 m2 19.860 29 Marsi - Patos 

133 D.E. 260 30.05.2019 100.1 m2 15.814 29 Marsi - Patos 

134 T. R. M. 260 30.05.2019 94.3 m2 14.900 29 Marsi - Patos 

135 S. V. D. 260 30.05.2019 249.2 m2 39.370 29 Marsi - Patos 

136 L. K. M. 260 30.05.2019 113.2 m2 17.884 29 Marsi - Patos 

137 N. V. F. 260 30.05.2019 85 m2 13.429 E Re - Patos 

138 L. B. G 260 30.05.2019 64.8 m2 10.237 Sheqishte - Zharrez 

139 A.B 260 30.05.2019 166.4 m2 26.289 Patos - Patos 

140 G. R. S. 260 30.05.2019 144.7 m2 22.860 E Re - Patos 

141 F. A. F. 260 30.05.2019 103.2 m2 16.304 29 Marsi - Patos 

142 I. C. C. 260 30.05.2019 328.2 m2 51.851 Reres - Ruzhdie 

143 M.  K. & M. K. 260 30.05.2019 122.3 m2 19.322 Reres - Ruzhdie 

144 K. Gj. S. 260 30.05.2019 209.3 m2 33.066 29 Marsi - Patos 

145 F.Sh. 260 30.05.2019 106.5 m2 16.825 Patos - Patos 

146 P. H. Gj. 260 30.05.2019 160.2 m2 25.309 Beline - Zharrez 

147 N. N. S. 260 30.05.2019 133 m2 21.012 E Re - Patos 

148 N. E. S. 260 30.05.2019 142.7 m2 22.544 E Re - Patos 

149 R. R. G. 260 30.05.2019 88.2 m2 13.934 E Re - Patos 

150 Sh.Y. 260 30.05.2019 270 m2 42.656 29 Marsi - Patos 

151 Y. S. L. 260 30.05.2019 141.7 m2 22.386 E Re - Patos 

152 A.B. H. 260 30.05.2019 142.1 m2 22.450 29 Marsi - Patos 

153 I.B. 260 30.05.2019 240.2 m2 37.948 E Re - Patos 

154 A. V. D. 260 30.05.2019 240.2 m2 37.948 29 Marsi - Patos 

155 M. B. 260 30.05.2019 145.7 m2 23.018 E Re - Patos 

156 L. Ll. Q. 260 30.05.2019 280 m2 44.236 29 Marsi - Patos 
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157 F. R. B. 260 30.05.2019 206.4 m2 32.608 E Re - Patos 

158 A. M. 260 30.05.2019 233.4 m2 36.874 E Re - Patos 

159 H.H. M. 260 30.05.2019 228 m2 36.021 E Re - Patos 

160 R. F. Xh. 260 30.05.2019 869.4 m2 137.352 E Re - Patos 

161 F.Sh. R. 260 30.05.2019 122.4 m2 19.337 29 Marsi - Patos 

162 B. H.L. 260 30.05.2019 111.1 m2 17.552 E Re - Patos 

163 A. T. B. 260 30.05.2019 196.8 m2 31.091 E Re - Patos 

164 V.M. F. 260 30.05.2019 140 m2 22.118 E Re - Patos 

165 Y. A. A. 263 31.05.2019 95.6 m2 15.103 E Re - Patos 

166 L. J. B. 263 31.05.2019 93.7 m2 14.803 29 Marsi - Patos 

167 L. Z. A. 263 31.05.2019 93.5 m2 14.772 29 Marsi - Patos 

168 L. B. R. 263 31.05.2019 274.5 m2 43.367 Patos - Patos 

169 T. M. 263 31.05.2019 162.9 m2 25.736 Patos - Patos 

170 A. I.K. 263 31.05.2019 212.4 m2 33.556 29 Marsi - Patos 

171 L. F.S. 263 31.05.2019 129.1 m2 20.396 29 Marsi - Patos 

172 I. I.H. 263 31.05.2019 464.7 m2 73.416 29 Marsi - Patos 

173 F. A.F. 263 31.05.2019 199.3 m2 31.486 29 Marsi - Patos 

174 M. Q. B. 263 31.05.2019 214.9 m2 33.951 Patos - Patos 

175 Sh. K. 263 31.05.2019 489.7 m2 77.365 E Re - Patos 

176 S. J. M. 263 31.05.2019 241.9 m2 38.217 29 Marsi - Patos 

177 D. I. K. 263 31.05.2019 235.4 m2 37.190 Dukas - Patos 

178 A. I. B. 459 05.06.2019 1140.2 m2 180.134 Dukas - Patos 

179 L. H. L. 459 05.06.2019 284.8 m2 44.994 Gjinoqare - Ruzhdie 

180 Sh. N.j 459 05.06.2019 309.5 m2 48.896 Dukas - Patos 

181 F.M. 459 05.06.2019 95.1 m2 15.024 Patos - Patos 

182 S. I. G. 459 05.06.2019 112.1 m2 17.710 Beline - Zharrez 

183 A. S. G. 459 05.06.2019 321.1 m2 50.729 Zharrez - Zharrez 

184 V. S. P. 459 05.06.2019 207.1 m2 32.719 Sheqishte - Zharrez 

185 P. F. B. 459 05.06.2019 143 m2 22.592 E Re - Patos 

Totali       5.894.454   

                                                                                                     

                                                                                      *** 

Në njësinë administrative Ruzhdie janë lidhur kontrata me fermerët për dhënien me qira për 

tokat bujqësore të pandara të cilat janë administruar në kohën kur komuna Ruzhdie 

administrohej më vete. Në bazë të ligjit 8312, datë 26.03.1998 për tokat bujqësore të pandara, 

udhëzimit nr.3 datë 16.05.2007 dhe udhëzimit nr.1, datë 18.07.2012 për procedurat e dhënies 

me qira për tokat bujqësore në komunën Ruzhdie. Të gjitha këto kontrata janë të pa lidhura 

përpara noterit dhe nga ballafaqimi del se këto prona të bashkisë nuk është bërë azhornimi 

dhe në pamundësi të saj nuk mund të bëjmë kontrata.Vetëm me 3 qytetar është bërë e mundur 

lidhja e kontratës përpara noterit për vitin 2019.  

Janë lidhur 68 kontrata qiraje afatgjata nga viti 2009 deri në vitin 2012 për një afat . Nga këto 

kontrata qiraje janë debitor në bashkinë Patos në vlerën 266,630 lekë  për vitin 2017 dhe 

2018 sipas aneksit 11 dhe aneksit 12. 

Për veprimet e konstatuara në kundërshtim me kërkesat ligjore të trajtuara, mban përgjegjësi 

z.D. L. me detyrë Inspektor i Taksave në Njësinë Administrative Ruzhdie.  
 Aneksi nr.12     Debitorët  e tokave me qera njësia Ruzhdie sipas  kontratave  viti 2017 

Nr Emer Mbiemer Kontrata SIP/M2 Afati  Vlera/ vit Paguar  2017 Debitor 2017 

1 Xh. M.j 15.03.2009 63000 99 vjet 37800 7800 30000 

2 M. D. 26.02.2010 7000 - 4200   4200 

3 E. M. 20.10.2010 10000 - 6000   6000 

4 V. M. 20.10.2010 21000 - 12600 6000 6600 

5 H. M. 05.04.2011 50000 - 30000   30000 

6 F. L. 19.06.2012 5000 - 3000   3000 

7 Q. G. 19.06.2012 14000 - 8400   8400 

  SHUMA      88,200 
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 Aneksi nr.13               Debitorët e tokave me qera njësia Ruzhdie   sipas kontratave  viti 2018 

Nr Emër Mbiemër Kontrata SIP/M2 Afati Vlera/ vit Debitor 2018 

1 V. M. 15.03.2009 20000 99 vjet 12000 12000 

2 R. M. 15.03.2009 20000 - 12000 12000 

3 Q. K. 15.03.2009 9640 - 5784 5784 

4 B. K. 15.03.2009 22250 - 13350 13350 

5 L. M. 26.02.2010 6480 - 3880 3880 

6 F. G. 26.02.2010 8000 - 4800 4800 

7 M. D. 26.02.2010 7000 - 4200 4200 

8 L. H. 26.02.2010 4666 - 2800 2800 

9 D. H. 26.02.2010 5500 - 3300 3300 

10 E. H. 26.02.2010 16600 - 9960 9960 

11 H. S. 26.02.2010 5000 - 3000 3000 

12 D. H. 26.02.2010 5500 - 3300 3300 

13 F. M. 20.10.2010 10000 - 6000 6000 

14 A. M. 20.10.2010 10000 - 6000 6000 

15 A. M. 20.10.2010 15100 - 9060 9060 

16 M. M. 20.10.2010 16040 - 9624 9624 

17 E. M. 20.10.2010 10000 - 6000 6000 

18 V. M. 20.10.2010 21000 - 12600 12600 

19 H. M. 05.04.2011 50000 - 30000 30000 

20 E. N. 05.04.2011 6000 - 3600 3600 

21 L. M. 19.06.2012 1720 - 1032 1032 

22 A. L. 19.06.2012 3000 - 1800 1800 

23 G. H. 19.06.2012 21000 - 12600 12600 

24 N. B. 19.06.2012 2900 - 1740 1740 

 

SHUMA  

 

178,430 

 

Veprimet e mësipërme bien në kundërshtim me përcaktimet ligjore e nënligjore të bëra në: 

-Ligji nr. 8652, datë 31.7.2000 “Për organizimin dhe funksionimin e Qeverisjes Vendore” me 

ndryshime.  

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

ndryshime,  

-Ligji nr. 9632, datë 30.10.2006 “Për Sistemin e Taksave Vendore” me ndryshime.  

-Ligjit 8312, datë 26.03.1998 për tokat bujqësore të pandara, udhëzimit nr.3 datë 16.05.2007 

dhe udhëzimit nr.1, datë 18.07.2012 për procedurat e dhënies me qira për tokat bujqësore.  

-VKM. Nr.860 datë 10.12.2014 vjeljen dhe grumbullimin e taksës së ndikimit në 

infrastrukturë. 

  

Vlera prej 43,113,192 lekë, e cila përfaqëson vlerën prej 9,030,529 lekë detyrimeve tatimore 

(subjektet e biznesit të vogël e biznesit të madh, për  taksë ndërtese dhe tarifë pastrimi, 

tarifë ndriçimi etj), ndërsa vlera prej 20,506,276 lekë janë debitorët për taksat e tarifat 

vendore për familjarët për vitin 2017-2018 për mos pagesën e detyrimeve për taksë toke, 

taksë ndërtese, tarifë pastrimi, 13,309,757 lekë debitor të taksës së ndikimit në 

infrastrukturë dhe vlera 266,630 lekë  debitor për kontrata qiraje, do të konsiderohet si 

mungesë të ardhurash në Buxhetin e Bashkisë Patos. 

 

Për veprimet dhe mosveprimet e mësipërme ngarkohen me  përgjegjësi: 

Znj.A. L. Drejtore e Tatim Taksave nga viti 2009 

Z.K.  M. Përgjegjës i Sektorit të Biznesit në Drejtorinë e të Ardhurave Vendore 
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Znj.S.  M. Specialiste e Taksave dhe Tarifave 

Znj.B.  XH. Inspektore Taksave dhe Tarifave 

Znj.E. R. Specialiste e Urbanistikës që mbulon dhe pagesën e taksës së ndikimit në 

infrastruktur 

Z.D. L.Inspektore Taksave dhe Tarifave 

Znj.P. T.  Përgjegjëse Sektori Ekonomik  

Z.L. T.  Inspektor Tregu dhe Taksave e Tarifave                   

 

Në zbatim të pikës B/4, të programit të auditimit nr. 367/1 prot, datë 28/05/2019, u 

shqyrtua dokumentacioni si më poshtë: 

1)Dokumentet evidencat për taksën e lëshimit të Autorizimeve/Licencave për subjektet që 

tregtojnë karburante për konsumatorët fundorë, të Bashkisë Patos, për periudhën e viteve, 

2017,2018 dhe 6 mujori i parë i vitit 2019.   

 

Nga shqyrtimi i dokumentacionit të sipërcituar konstatohet që: 

Nga Bashkia Patos dhe ish/ Komunat Zharëz dhe Ruzhdie për periudhën 2017, 2018 dhe 6 

mujori i parë i vitit 2019 nuk janë zbatuar përcaktimet ligjore të bëra në nenin 35, të ligjin nr. 

9632, datë 30.10.2006 “Për Sistemin e Taksave Vendore”, i ndryshuar. VKM nr.170, datë 

25.4.2002 “Për përcaktimin e procedurave dhe të kushteve për dhënien e lejeve të 

autorizimeve për tregtimin e naftës, gazit e nënprodukteve të tyre”, i ndryshuar, VKM nr. 

970, datë 2.12.2015 “Për përcaktimin e procedurave dhe të kushteve për dhënien e licencave 

për tregtimin e naftës bruto dhe nënprodukteve të saj”, i ndryshuar, përsa i përket arkëtimit të 

ardhurave për taksën e lëshimit të Autorizimeve / Licencave për subjektet që tregtojnë 

karburante për konsumatorët fundorë, që ndodhen në territorin e  Bashkisë Patos. 

Referuar kapitullit II, kapitullit III, pika 4, të VKM nr.170, datë 25.4.2002 “Për përcaktimin e 

procedurave dhe të kushteve për dhënien e lejeve e të autorizimeve për tregtimin e naftës, 

gazit e nënprodukteve të tyre”, i ndryshuar, në të përcaktohet që: 
II. Procedura për dhënien e autorizimeve 

Dhënia e autorizimeve për funksionimin e stacioneve të shitjes së karburanteve, të ndërtuara në autostrada, 

bëhet nga ministri që mbulon veprimtarinë e transportit, ndërsa dhënia e autorizimit për stacionet e tjera të 

shitjes së karburanteve, gazit të lëngshëm dhe vajrave lubrifikante dhe stacionet e mbushjes së bombolave të 

gazit të lëngshëm bëhet nga organet e qeverisjes vendore. 

III. Pagesat 

Dhënia e lejeve të tregtimit dhe të autorizimeve bëhet kundrejt pagesës nga subjekti kërkues. Tarifat e pagesës 

për lejet dhe autorizimet, që jepen për herë të parë, janë: 

1. për lejet e tregtimit të llojit " A " 500 000 lekë 

2. për lejet e tregtimit të llojit "B" 200 000 lekë 

3. për lejet e tregtimit të llojit "C" 200000 lekë 

4. për autorizimet për stacione shitjeje karburanti, gazi të lëngshëm, vajrash lubrifikante dhe të stacioneve të 

mbushjes së bombolave të gazit të lëngshëm l00 000 lekë 

5. për autorizime për njësitë e lëndeve djegëse 50000 lekë. 

Tarifat për përsëritjen periodike të lejeve të tregtimeve dhe të autorizimeve janë sa gjysma e tarifave te 

mësipërme. 

 

Referuar kapitullit II, pikës 1; germës “b” të VKM nr. 970, datë 2.12.2015 “Për përcaktimin e 

procedurave dhe të kushteve për dhënien e licencave për tregtimin e naftës bruto dhe 

nënprodukteve të saj “i ndryshuar, në të përcaktohet që: 
II. Procedura për dhënien e licencave për tregtimin me pakicë të karburanteve, gazit të lëngshëm të naftës, për 

automjetet, vajrave lubrifikante dhe lëndëve djegëse për përdorim nga konsumatorët fundorë 

1.Dhënia e licencave për stacionet e shitjes së karburanteve, për tregtimin me pakicë të karburanteve, gazit të 

lëngshëm të naftës, për automjetet, e vajrave lubrifikante dhe të njësive të lëndëve djegëse për përdorim nga 

konsumatorët fundorë, bëhet nga: 

b) Organet e qeverisjes vendore, sipas juridiksionit përkatës, në rastet kur stacionet e shitjes së karburanteve, 
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që ushtrojnë veprimtarinë e tregtimit të karburanteve për automjete, gazit të lëngshëm e vajrave lubrifikante dhe 

të njësive të shitjes së lëndëve djegëse, që ushtrojnë veprimtarinë e tregtimit të tyre për përdorim nga 

konsumatorët fundorë, do të ndërtohen në territoret e tjera.  

9. Pagesa për dhënien dhe përsëritjen e licencave për stacionet e shitjes së karburanteve, gazit të lëngshëm të 

naftës, për automjetet, dhe vajrave lubrifikante është 5 000 000 (pesë milionë) lekë, për Bashkinë e Tiranës dhe 

2,000,000 (dy milionë) lekë, për bashkitë e tjera. 

- Pika 9 ndryshohet, si më poshtë vijon: me vkm nr.344, dt. 19.4.2017. 

"9. Pagesa për dhënien dhe përsëritjen e licencave për stacionet e shitjes së karburanteve, gazit të lëngshëm, të 

naftës për automjetet dhe vajrat lubrifikante, është 3 000 000 (tre milionë) lekë për Bashkinë e Tiranës dhe 1 

000 000 (një milion) lekë për bashkitë e tjera.". 

10. Pagesa për dhënien dhe përsëritjen e licencave për njësitë e shitjes së lëndëve djegëse, që ushtrojnë 

veprimtarinë e tregtimit të tyre për përdorim nga konsumatorët fundorë, është 1 000 000 (një milion) lekë, për 

Bashkinë e Tiranës dhe 200 000 (dyqind mijë) lekë, për bashkitë e tjera.  

- Pika 10 ndryshohet, si më poshtë vijon: me vkm nr.344, dt. 19.4.2017. 

"10. Pagesa për dhënien dhe përsëritjen e licencave për njësitë e shitjes së lëndëve djegëse, që ushtrojnë 

veprimtarinë e tregtimit të tyre për përdorim nga konsumatorët fundorë, është 500 000 (pesëqind mijë) lekë për 

Bashkinë e Tiranës dhe 100,000 (njëqind mijë) lekë për bashkitë e tjera." 

"15.1 Në përputhje me legjislacionin në fuqi, organi që ka për detyrë të japë licencën informon, menjëherë, 

inspektoratin shtetëror përgjegjës dhe bashkëpunon me të për marrjen e masave të bllokimit të veprimtarisë së 

subjekteve që ushtrojnë, pa licencë, aktivitetin e tregtimit me pakicë të karburanteve, gazit të lëngshëm, të naftës 

për automjetet, vajrave lubrifikante dhe lëndëve djegëse, për përdorim nga konsumatorët fundorë. 

15.2 Në përputhje me legjislacionin në fuqi, organi që ka për detyrë të japë licencën informon Drejtorinë e 

Përgjithshme të Doganave dhe Drejtorinë e Përgjithshme të Tatimeve për subjektet e licencuara dhe 

vendndodhjen e pikave të depozitimit apo të tregtimit, në mënyrë që këto të fundit të kontrollojnë 

zbatueshmërinë e legjislacionit në fuqi.". 
 

Sipas evidencës së paraqitur nga sektori i të ardhurave, në lidhje me subjektet e tregtimit të 

karburanteve që ushtrojnë aktivitet me seli në territorin e Bashkisë Patos dhe në Njësitë 

Administrative në vartësi, të administruara nga Drejtoria e Shërbimeve, u kontrolluan pagesat 

për dhënien dhe përsëritjen e licencave për stacionet e shitjes së karburanteve, gazit të 

lëngshëm, të naftës për automjetet dhe vajrat lubrifikante. Tarifa është 5,000,000 (pesë 

milionë) lekë për subjektet që ushtrojnë aktivitetin me vendndodhje në territorin në 

administrim të Bashkisë Tiranë dhe 2,000,000 (dy milion) lekë për bashkitë e tjera, të 

përcaktuara në VKM nr. 970, datë 2.12.2015 “Për përcaktimin e procedurave dhe të kushteve 

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

me VKM 344, datë 19.04.2017, kapitulli II, pika 1; germa “b” dhe pika 9.  

Auditimi u krye për arkëtimin e vlerës së taksës për lëshimin e Autorizimeve / Licencave për 

subjektet që tregtojnë karburante për konsumatorët fundorë të Bashkisë Patos, për periudhën 

2017, 2018 dhe  6 mujori i parë i vitit 2019.  

Në lidhje me auditimin e kryer, mbi legjislacionit të taksave dhe tarifave vendore, vendimeve 

të këshillit bashkiak, si dhe procedurave ligjore për përcaktimin dhe llogaritjen e taksave dhe 

tarifave vendore për Licencë karburanti, (autorizime), sipas përcaktimeve të ligjit nr. 9632, 

datë 30.10.2006 “Për Sistemin e Taksave Vendore”, të me VKM nr. 970, datë 2.12.2015 “Për 

përcaktimin e procedurave dhe të kushteve për dhënien e licencave për tregtimin e naftës 

bruto dhe nënprodukteve të saj” i ndryshuar kapitulli II, pika 1; germa “b”, dhe pika 9, u 

konstatua se: 

Nga Bashkia Patos për vitin 2018 janë pajisur me licenca/autorizime të ri subjekti “A. Shpk”, 

për tregtimin me pakicë të karburanteve, gazit të lëngshëm të naftës, për automjetet, vajrave 

lubrifikante dhe lëndëve djegëse për përdorim nga konsumatorët fundorë dhe nuk janë 

arkëtuar tarifa për dhënien dhe përsëritjen e licencave, për njësitë e shitjes së lëndëve djegëse, 

që ushtrojnë veprimtarinë e tregtimit të tyre për përdorim nga konsumatorët fundorë, në 

shkelje të VKM nr. 970, datë 2.12.2015 “Për përcaktimin e procedurave dhe të kushteve për 

dhënien e licencave për tregtimin e naftës bruto dhe nënprodukteve të saj”, i ndryshuar me 

VKM nr. 344, datë 19.04.2017, kapitulli II, pika 1; germa “b” dhe pika 9. 
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Në vijim paraqiten subjektet sipas vendndodhjes ku ushtrojnë aktivitetin e tyre të biznesit dhe 

nipti përkatës, për tregtimin me pakicë të karburanteve, gazit të lëngshëm të naftës, për 

automjetet, vajrave lubrifikante dhe lëndëve djegëse për përdorim nga konsumatorët fundorë 

të Bashkisë Patos sipas aneksit nr.1  
                   Aneksi nr.1 Pasqyra e subjekteve periudha e viteve 2017-2018 dhe 6 mujori 2019 . 

Nr Emri Shoqërisë NIPTI Vendndodhja 

1 “L. shpk K........Q Patos 

2 A. shpk K........D Patos 

3 E.shpk L........H Patos 

4 P.S. K........M Patos 

5 O. shpk J........I Patos 

6 S. shpk J........R Patos 

7 E. L........K Zharëz 

8 A. O. shpk L........T Patos 

9 G.O. L........A Belinë- Patos 

10 H. 05 K........B Patos 

Totali   

Subjekti “A.” shpk me nipt L........T është paisur me autorizim nga bashkia për një periudhë 

18.09.2018-17.09.2023. Ky subjekt ka lidhur akt marrëveshje me drejtorinë e shërbimeve për 

pagesëa me këste e cila është aprovuar nga bashkia dhe ka paguar këstin e parë 150.000 lekë, 

për këstin dhjetor 2018 në shumën 100.000 lekë ishte i pa arkëtuar. Nga ballafaqimi me 

Drejtorin e Shërbimeve të Bashkisë Patosë ky detyrim i pa arkëtuar u arkëtua gjatë auditimit 

me faturë arkëtimi nr.237, datë 20.06.2019 për bashkinë Patos.  

Në mënyrë të përmbledhur paraqiten në pasqyrën në vijim për këta subjekte të tregtimit të 

karburanteve, detyrimet, arkëtimet dhe vlera e tarifës së pa likuiduar për këto subjekte, të 

cilat nuk janë pajisur me autorizime/licenca për tregtimin me pakicë të karburanteve, gazit të 

lëngshëm të naftës, për automjetet, vajrave lubrifikante dhe lëndëve djegëse për përdorim nga 

konsumatorët fundorë, subjekti “A. 2005” me nipt K........D i cili është i pajisur me autorizim 

por nuk ka zbatuar akt marrëveshjen me këste e lidhur me bashkinë Patos për periudhën 2-

vjeçare nga korriku 2018 deri dhjetor 2019 sipas nenit 2 të kësaj kontrate. Ky subjekt ka 

arkëtuar një këst në vlerën 150.000 lekë në momentin e pajisjes me autorizim. sipas aneksit 

nr.1/1  
Aneksi nr.1/1 Pasqyra përmbledhëse e subjektit që nuk ka likuiduar tarifën e licencimit për tregti lëndë djegëse. 
Nr Emri Shoqërisë NIPTI Vendndodhja Detyrimi Arsyeja Arkëtuar Diferenca lekë 

1 “L. shpk K........Q Patos 1.000.000 Punon pa autorizim 8.5.19 - 1.000.000 

2 P.-S. K........M Patos 1.000.000 Punon pa autorizim  5.3.19 - 1.000.000 

                  Totali 2,000,000 

 

Sa më sipër arrihet në konkluzionin që:  
Nga Bashkia Patos, edhe pse ushtrojnë aktivitet nuk është ndjekur për të aplikuar dhe 

likuiduar tarifën e liçensimit për tregtimin me pakicë të karburanteve, gazit të lëngshëm të 

naftës, për automjetet, vajrave lubrifikante dhe lëndëve djegëse për përdorim nga 

konsumatorët fundorë dhe as nuk janë arkëtuar vlerat për dhënien dhe përsëritjen e licencave, 

në shkelje të VKM nr. 170, datë 25.4.2002 “Për përcaktimin e procedurave dhe të kushteve 

për dhënien e lejeve e të autorizimeve për tregtimin e naftës, gazit e nënprodukteve të tyre”, i 

ndryshuar, kapitulli II dhe kapitulli III, pika 4 dhe VKM nr. 970, datë 2.12.2015 “Për 

përcaktimin e procedurave dhe të kushteve për dhënien e licencave për tregtimin e naftës 

bruto dhe nënprodukteve të saj”, i ndryshuar  

II. PROCEDURA PËR DHËNIEN E LICENCAVE PËR TREGTIMIN ME PAKICË TË 

KARBURANTEVE, GAZIT TË LËNG-SHËM TË NAFTËS, PËR AUTOMJETET, 

VAJRAVE LUBRIFIKANTE DHE LËNDËVE DJEGËSE PËR PËRDORIM NGA 

KONSUMATORËT FUNDORË 1. Dhënia e licencave për stacionet e shitjes së 

karburanteve, për tregtimin me pakicë të karburanteve, gazit të lëngshëm të naftës, për 

automjetet, e vajrave lubrifikante dhe të njësive të lëndëve djegëse për përdorim nga 
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konsumatorët fundorë, bëhet nga: b) Organet e qeverisjes vendore, sipas juridiksionit 

përkatës, në rastet kur stacionet e shitjes së karburanteve, që ushtrojnë veprimtarinë e 

tregtimit të karburanteve për automjete, gazit të lëngshëm e vajrave lubrifikante dhe të 

njësive të shitjes së lëndëve djegëse, që ushtrojnë veprimtarinë e tregtimit të tyre për 

përdorim nga konsumatorët fundorë, do të ndërtohen në territoret e tjera.  

a) Ekstraktin historik dhe tregtar të regjistrit tregtar, nga Qendra Kombëtare e Regjistrimit, ku 

në objekt të ketë të përcaktuar veprimtarinë e tregtimit të nënprodukteve të naftës bruto;  

c) Certifikatën e përdorimit të objektit, të lëshuar nga institucionet përkatëse, sipas 

legjislacionit në fuqi për planifikimin e territorit;  

ç) Vërtetimin për kontrollin e objektit, për respektimin e kushteve teknike, të lëshuar nga 

Inspektorati Shtetëror Përgjegjës; dh) Lejen e mjedisit, sipas legjislacionit në fuqi për 

mjedisin; e) Autorizimin hyrje-dalje në rrugë, të lëshuar nga enti pronar i rrugës; ë) 

Regjistrimin e markës tregtare pranë Drejtorisë së Përgjithshme të Markave dhe Patentave; f) 

Vërtetimin e shlyerjes së detyrimeve vendore; g) Vërtetimin e shlyerjes së detyrimeve 

tatimore, përfshirë sigurimet shoqërore.  

3. Dhënia e licencave për njësitë e shitjes së lëndëve djegëse, për veprimtarinë e tregtimit për 

përdorim nga konsumatorët fundorë, bëhet nga organet e qeverisjes vendore. Personi juridik, 

që kërkon të pajiset me këtë licencë, duhet të paraqesë, në njësitë e qeverisjes vendore, 

dokumentet e përcaktuara në shkronjat “a”, “c”, “ç” e “dh”, të pikës 2, të këtij kreu, si dhe 

certifikatën e kalibrimit të enëve dhe të aparateve të shitjes, të lëshuar nga organet e 

metrologjisë e të kalibrimit.  

4. Organet që kanë përgjegjësi për dhënien e licencave, sipas këtij kreu, ushtrojnë kontroll për 

të dhënat dhe treguesit e paraqitur në dokumen-tacionin e personit juridik kërkues.  

VKM nr.344, dt. 19.4.2017 kapitulli II, pika 1; germa “b”, të trajtuara në aneksin nr.1/1, kjo 

ka sjell mungesë të ardhurash për buxhetin e Bashkisë Patos, në vlerën 2,000,000 lekë. 

  

Veprimet e mësipërme bien në kundërshtim me përcaktimet ligjore e nënligjore të bëra në: 

1) Ligjin nr. 9632, datë 30.10.2006 “Për Sistemin e Taksave Vendore”, i ndryshuar neni 35. 

2)VKM nr. 170, datë 25.4.2002 “Për përcaktimin e procedurave dhe të kushteve për dhënien 

e lejeve e të autorizimeve për tregtimin e naftës, gazit e nënprodukteve të tyre”, i ndryshuar, 

kapitulli II dhe kapitulli III, pika 4. 

3)VKM nr. 970, datë 2.12.2015 “Për përcaktimin e procedurave dhe të kushteve për dhënien 

e licencave për tregtimin e naftës bruto dhe nënprodukteve të saj” i ndryshuar kapitulli II, 

pika 1; germa “b”, dhe pika 9. 

VKM nr. 344, datë 19.04.2017, kapitulli II, pika 1; germa “b” dhe pika 9.  
"15.1 Në përputhje me legjislacionin në fuqi, organi që ka për detyrë të japë licencën informon, 

menjëherë, inspektoratin shtetëror përgjegjës dhe bashkëpunon me të për marrjen e masave të 

bllokimit të veprimtarisë së subjekteve që ushtrojnë, pa licencë, aktivitetin e tregtimit me pakicë të 

karburanteve, gazit të lëngshëm, të naftës për automjetet, vajrave lubrifikante dhe lëndëve djegëse, 

për përdorim nga konsumatorët fundorë. 

 

Vlera prej 2,000,000 lekë, e cila përfaqëson mos arkëtim të tarifave të autorizimeve / 

licencave, për subjektet e tregtimit me pakicë të karburanteve, gazit të lëngshëm të naftës, 

për automjetet, vajrave lubrifikante dhe lëndëve djegëse për përdorim nga konsumatorët 

fundorë, do të konsiderohet si mungesë të ardhurash në Buxhetin e Bashkisë Patos. 

 

Për veprimet dhe mosveprimet e mësipërme ngarkohen me  përgjegjësi: 

Z. V. N., me detyrë Drejtor i Shërbimeve për periudhën 2017,2018 dhe 6 mujorin e parë 

2019. 
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1. Nga KLSH është konstatuar se në pikën B/4, për mbledhjen e të ardhurave për 
taksën e lëshimit të autorizimeve për subjektet që tregtojnë karburante për 
konsumatorët fundorë, për mos mbledhjen dhe arkëtimin e kësaj tarife. 

 

Situata: Për të gjitha vitet e auditimit sipas programit të KLSH nr. 367/1 prot, datë 

28.05.2019 nga ana e Drejtorisë së Shërbimit nuk është vjelë taksa e lëshimit të 

autorizimeve për subjektet që tregtojnë karburante për konsumatorët fundorë.  

Përsa u referua më lart me anë të veprimeve apo mosveprimeve ngarkohet me 

përgjegjësi z V. N. me detyrë Drejtor i Shërbimeve.  

Kriteri: 1) Ligjin nr. 9632, datë 30.10.2006 “Për Sistemin e Taksave Vendore”, i 

ndryshuar neni 35. 

2)VKM nr. 170, datë 25.4.2002 “Për përcaktimin e procedurave dhe të kushteve 

për dhënien e lejeve e të autorizimeve për tregtimin e naftës, gazit e 

nënprodukteve të tyre”, i ndryshuar, kapitulli II dhe kapitulli III, pika 4. 

3)VKM nr. 970, datë 2.12.2015 “Për përcaktimin e procedurave dhe të kushteve 

për dhënien e licencave për tregtimin e naftës bruto dhe nënprodukteve të saj” i 

ndryshuar kapitulli II, pika 1; germa “b”, dhe pika 9. 

VKM nr. 344, datë 19.04.2017, kapitulli II, pika 1; germa “b” dhe pika 9.  

"15.1 Në përputhje me legjislacionin në fuqi, organi që ka për detyrë të japë 

licencën informon, menjëherë, inspektoratin shtetëror përgjegjës dhe 

bashkëpunon me të për marrjen e masave të bllokimit të veprimtarisë së 

subjekteve që ushtrojnë, pa licencë, aktivitetin e tregtimit me pakicë të 

karburanteve, gazit të lëngshëm, të naftës për automjetet, vajrave lubrifikante dhe 

lëndëve djegëse, për përdorim nga konsumatorët fundorë. 

 

Impakti: Nuk jep siguri të mjaftueshme për  përmbushjen dhe zbatimin e ligjit për 

funksionin dhe detyrat që ka.  

Shkaku: 
Nga neglizhenca dhe nga mos këmbëngulja në zbatimin e ligjit, për mos 

mbledhjen dhe arkëtimin e kësaj tarife.  

Rëndësia: E lartë 

Rekomandimi: Drejtori i Shërbimit të marri masa të menjëhershme deri në vjeljen përfundimtare 

të kësaj tarife, për të gjitha subjektet që ushtrojnë aktivitet  në tregtimin e 

karburanteve për konsumatorët fundorë në këtë bashki.  

 

 

Komente dhe sqarime të subjektit: 

Nga z.V. N. në cilësinë me detyrë Drejtor i Shërbimeve me shkresën nr.1499/20/1, datë 

16.08.2019 janë dërguar shpjegime me kundërshtim për sa është trajtuar në Projektraportin e 

auditimit, shpjegime të njëjta me aktkonstatimin nr.14, datë 09.08.2019 dhe në cilësinë e provës 

shkresore janë dërguar; 

1-faturë arkëtimi nr.291, datë 14.08.2019 

2-Mandat arkëtime me shumët e arkëtuara copë 3. 

Në shpjegimet e dërguara për çështjet që shtrohen subjekti nuk ka kundërshtime thelbësore, apo 

mos dakortësi me argumentin se çka shtrohet në këtë trajtim qëndron, ndërsa kemi filluar punën 

për të rregulluar situatën. Bashkia Patos ka dërguar shkresa zyrtare për të gjitha subjektet sipas 

aneksit bashkëlidhur aktkonstatimit për pajisje me licencë për tregti lëndë djegëse dhe për këtë 

periudhë u plotësuan dosjet dhe është likuiduar tarifa e plotë 2,000,000 lekë që i përket 

subjekteve“S.”shpk dhe“O.”shpk bashkëngjitur mandat-arkëtimet. 
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Sa më sipër sqarojmë se; 

Për sa u paraqiten me shpjegimet e dërguara nga ana jonë merret në konsiderat pjesërishtë 

vetëm shuma e arkëtuar prej 2,000,000 lekë, ndërsa për shumën 2,000,000 lekë për dy subjektet 

e tjera do kërkohet arkëtimi i vlerës. 

 

Qëndrimi i audituesit shtetëror të KLSH-së  

Nga trajtimi i shpjegimeve ju bëjmë me dije se në dokumentet e  paraqitura nga ana juaj dalim në 

përfundim se keni paraqitur fakte dhe dokumenta për të provuar pretendimin tuaj.  

Observacioni juaj merret pjesërisht në konsideratë. 

 

C. Vlerësimi i Raportimit Financiar, bazuar në kuadrin rregullator në fuqi dhe konkretisht 

në,  udhëzimin e MF nr. 14, datë 28.12.2006 “Për përgatitjen dhe raportimin e pasqyrave 

financiare vjetore të vitit 2006, për institucionet qendrore, organet e pushtetit vendor dhe 

njësive që varen prej tyre si dhe të njësive të menaxhimit/zbatimit të projekteve e 

marrëveshjeve me donatore të huaj” i ndryshuar dhe UMF nr. 08, datë 09.03.2018” Për 

procedurën e përgatitjes, paraqitjes dhe raportimit e të pasqyrave financiare vjetore të 

njësive të Qeverisjes së Përgjithshme“, etj.Opinioni mbi pasqyrat financiare.  

 

Titulli i gjetjes:  

Pasqyrat financiare të vitit 2017. Saktësia e besueshmëria e disa llogarive të pasqyurave 

financiare. 

 

Situata: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nxjerja e pasqyrave financiare. 

Për vitin 2017, nga Bashkia Patos, me NIPT K........D, Kodi i Qeverisjes 

112, Kodi i Institucionit 2112001, janë nxjerë pasqyrat financiare në vitin 

2017 për periudhën 1 Janar deri më 31.12.2017. 

Pasqyrat financiare, i janë dërguar Degës së Thesarit Fier, me shkresën 

përcjellëse Nr. 460 prot., datë 26.02.2018 mbi: “Doërgohen pasqyrat 

vjetore 2017” të firmosur nga Kryetarja e Bashkisë dhe Nëpunësi 

autorizues zj. R. B. dhe Drejtore e Financës M. Sh. 

Në përputhje me kërkesat e UMF nr. 14 datë 28.12.2006 i ndryshuar me 

nr. 26, datë 27.12.2007, janë përgatitur pasqyrat financiare të përbëra si 

vijon:  

Format nr. 1 –Aktivi i Bilancit.  

Format nr. 2 –Pasivi i Bilancit.  

Format nr. 3/1 –Shpenzime të ushtrimit.  

Format nr. 3/2 –Të ardhura të ushtrimit.  

Format nr. 4 –Burimet dhe Shpenzimet të lidhura me investimet.  

Format nr. 5 –Pasqyra e Lëvizjes në “Cash”.  

Format nr. 6 –Gjendja dhe ndryshimi i Aktiveve të Qëndrueshme.  

Format nr. 7 –Pasqyra e Amortizimit të Aktiveve të Qëndrueshme.  

Format nr. 8 –Pasqyra e Lëvizjes së Fondeve.  

Format nr. 9- Numuri i punonjësve dhe fondi i pagave. 

-Bashkia e Patosit ka në vartësi 4 Institucione varëtëse. Institucionët 

vartëse të Bashkisë së Patosit, janë si vijon:  

-Ndërmarje e Pastrimit, 

-Ndërmarja e Gjelberimit/Mirembajtje Varreza, 

-Ndërmarja Mirembajtje Urbane dhe, 
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-Klubi shum sportesh “A.”. 

Këto njësi vartëse, megjithëse financohen nga Bashkia e Patosit, janë 

subjekte juridike që funksionojnë me NIP më vehte pra me llogari dhe 

bilanc financiar me vehte. 

Mbajtja e kontabilitetit. 

Në këtë bashki, kontabiliteti është organizuar dhe mbahet në mënyrë 

manuale, pa program elektronik. 

Për vitet 2017 dhe 2018, nga Drejtoria e Finacës të Bashkisë Patos, nuk 

është ndjekur praktika e kontabilizimit të detyrimeve të angazhimit 

financiar bazuar në kontratat e lidhura me subjektet sipërmarëse sipas 

procedurave të prokurimit si dhe të detyrimeve për kontratat për dhënien 

më qera të aseteve 

Mos kontabilizimi i detyrimeve të angazhimit dhe ato të konstatuara, janë 

në kundërshtim me kërkesat e VKM nr. 783, datë 22.11.2006 “Për 

përcaktimin e standarteve dhe rregullave kontabël”, Kapitulli I - Mbajtja e 

kontabilitetit, pika 1-Parimet e përgjithshme. 

 Llogaritë e Pasqyrave financiaret. 

U analizuan llogaritë kryesore të pasqyrave financiare; Formati nr. 1, 

Aktivi i bilancit dhe Formati nr. 2, Paqyrat e bilancit sipas të dhënave të 

pasqyrave që vijon: 

Llogaritë e Aktivit 2017. 

Për verifikimin e llogarive inventariale të aktivit të bilancit, u audituan 

rezultatet e inventarizimit fizik të tyre sipas inventarëve të kryera në vitin 

2017. Sipas dokumentacionit që na u vu në dispozicion, konstatohet: 

Procedurat e inventarizimit të aseteve të Bashkisë v. 2017. 

-Me urdhër të titullarit të bashkisë me nr. 1682 prot., datë 15.09.2017 “Për 

krijimin e komisionit të Inventarizimit dhe vlerësimit”, janë ngritur 

komisionet e inventarizimit dhe krijimit të aktiveve sipas njësive varëse të 

bashkisë. 

Me këtë urdhër është krijuar edhe komisioni i inventarizimit të 

Ndërtesave, Trojeve dhe Terreneve. 

Komisioni i inventarizimit, ka përpiluar relacionin me nr. 111, datë 

15.01.2018 mbi rezultatet e inventarizimit ku janë propozuar për nxjerjen 

jashtë përdorimit të vlerave inventariale për vlerën totale 17,849,165 lekë. 

-Me Vendim të Kryetares së Bashkisë me nr. 9 datë 18.01.2018 “Mbi 

nxjerjen jashtë përdorimit të materialeve të inventarit të vitit 2017”, është 

miratuar nxjerja jashtë inventarëve të aktiveve për vlerën 17,849,165 lekë, 

referuar relacionit të komisionit të inventarizimit me nr. 111, datë 

15.01.2018. 

Me shkresën nr. 374/1 datë 15.02.2018 kryetarja e Bashkisë, ka njoftuar 

Këshillin e Bashkisë mbi nxjerjet jashtë përdorimit të inventarëve të vitit 

2017 për vlerën 17,849,165 lekë. 

Nxjerja jashtë përdorimit është reflektuar në proces Verbalin e Komisionit 

për nxjerjet jashtë përdorimit të datës 21.03.2018. 

Nga krahasimi i gjendjes kontabël të llogarive invetraiale të aktivit të 

pasqyrave financiare, rezultojnë të barabarta gjendja kontabël në vlerë 

krahasuar me gjendjen fizike të tyrë sipas përmbledhjes së rezultatave të 

inventarëve mbi gjendjen fizike. 

Analiza e llogarive të tjera të Aktivit të Bilancit v. 2017: 

Bashkëngjitur Pasqyra nr. 1 Aktivet e bilancit v. 2017. 
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-Llogaria 202 “Studime dhe kërkime” për vlerën kontabël 836,000 lekë, 

pakësuar gjatë vitit 2017 për (1,467,182 – 836,000) =  631,182 lekë. 

Kjo llogari është e analizuar për 3 studime dhe projekte, vlera kontabël, 

është sipas rezultateve të inventarizimit. 

-Llogaria 210 “Toka, troje, terrene” për vlerën kontabël 36,025,029 lekë. 

Kjo llagari nuk ka pasur shtesë ose pakësim gjatë vitit 2017. 

Sipas të dhënave të inventarizimit fizik, rezulton se kjo llogari është e 

analizuar për 19 objekte për vlerën kontabël 36,025,029 lekë ku përfshihet 

edhe vlera e truallit të godinës së Bashkisë në vlerën 993,600 lekë. Për 

këtë vlerë, nuk ka të dhëna dhe dokumenta se si është vlerësuar me cmim, 

traulli nën objekt. Po kështu në këtë llogari janë kontabilizuar edhe disa 

objekte të tjera sic janë varezat të shprehura në m 2 dhe në vlerë në lekë. 

Edhë për këto raste mungojnë të dhënat se si janë vlerësuar trojet e 

varezave në vlerë lekë, mungon dokumentacioni referues i regjistrimit të 

tyre në kontabilitet.  

Në këtë llogari, janë kontabilizuat edhe 5 objekte ndërtimore që janë 

Qendra Shëndetësore për vlerën kontabël gjithësej 875,553 lekë të cilat si 

të tilla duhej të ishin kontabilizuar në debi të llogarisë 212. 

Mungesa e të dhënave mbi mënyrën e vlerësimit të trojeve si dhe 

përfshirja në këtë llogari të të 5 raste objekteve ndërtimore për shumën 

875,553 l3kë, është shkelje e kërkesave të VKM nr. 248, datë 10.4.1998 

“Për miratimin e planit kontabël publik, për organet e pushtetit lokal, 

institucionet shtetërore, qendrore dhe lokale, si dhe të njësive që varen prej 

tyre” i ndryshuar me VKM nr. 25, datë 20.1.2001. 

-Llogaria 212 “Ndërtime dhe konstruksione” për vlerën kontabël 

438,050,066 lekë, shtuar gjatë vitit 2017 për (438,050,066 – 418,830,049) 

=  19,220,017 lekë, është e analizuar për 59 objekte ndërtimore.  

-Llogaria 213 “Rrugë, rrjete, vepra ujore” për vlerën kontabël 

147,008,702, shtuar gjatë vitit për (147,008,702- 55,583,945) = 

91,424,757 lekë. 

Sipas kartelës inventariale, kjo llogari është e analizuar për 7 objekte, 

rikonstruksion rrugësh, ndërtime KUZ etj. 

-Llogaria 214 “Instalime teknike, makineri, paisje, vegla pune” për vlerën 

kontabël 8,436,151 lekë, shtuar gjatë vitit 2017 për (8,436,151- 

7,106,611)= 1,329,540 lekë. 

Sipas kartelës inventarial, kjo llogari është e analizuar për 11 objekte 

paisje në shumën 8,436,151 lekë. 

-Llogaria 215 “Mjete transporti” për vlerën kontabël 9,156,400 lekë, 

pakësuar gjatë vitit 2017 për (13,032,800 – 9,156,400)=  3,876,400 lekë. 

Sipas kartelave inventariale, kjo llogari për vlerën kontable 8,436,151 

lekë, është e analizuar për 8 objekte.  

-Llogaria 218 “Inventar ekonomik” për vlerën kontabël 70,687,236 lekë, 

pakësuar gjatë vitit 2017 për (79,107,971- 70,687,236)= 8,420,735 lekë. 

-Llogaria 231 “Shpenzimet në proces për ritjen e A. Qëndrueshme të 

rupëzuar”. U konstatua se kjo llogari nuk është hapur me gjithëse gjatë 

vitit ushtrimor është konstatuar se ka pasur investime të cilat në fund të 

vitit kanë rezultuar të pa mbyllura, pra në proces. Në këto raste vlerat e 

situacioneve për punimet në proces, janë kontabilizuar direkt në llogaritë e 

aktiveve të qëndrueshme përkatëse.  

Nga auditimi u konstatua se nuk janë paraqitur investime në proces për 3 
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raste në shumën totale 138,339,373 lekë për objektet e finacuara si vijon: 

-Rikonstruksion i rrugës Grizë për shumën 13,235,700 lekë, 

-Rikonstruksion rruga Gropallarëve Grizë Velaj për 1,800,000 lekë dhe 

-Rikonstruksion i rrugës Unaza për 123,303,673 lekë. 

Kjo praktikë e kontabilizimit të investimeve në proces, është në 

kundërshtim me kërkesat e  pika 3, Kap. II të UMF nr. 14, datë 28.12.2006 

“Për përgatitjen dhe raportimin e pasqyrave financiare vjetore të vitit 

2006 për Institucionet Qendrore, Organet e Pushtetit Vendor dhe Njësive 

që varen prej tyre si dhe njësive të menaxhimit /zbatimit të projekteve e 

marrëveshjeve me donatorë të huaj” i ndryshuar me UMF nr. 26, datë 

27.12.2007 dhe  pikat 16/d, 18, Kap. II të UMF nr. 8 datë 9.03.2018 “Për 

procedurat e përgatitjes, paraqitjes dhe raportimit të pasqyrave financiare 

vjetore në njësitë e Qeverisjes së Përgjithshme” dhe VKM nr. 248, datë 

10.4.1998 “Për miratimin e planit kontabël publik, për organet e pushtetit 

lokal, institucionet shtetërore, qendrore dhe lokale, si dhe të njësive që 

varen prej tyre” i ndryshuar.  

-Llogaria 31 “Materiale” për vlerën kontabël 1,424,170 lekë, pakësuar 

gjatë vitit 2017 për (1,505,056- 1,424,170 )= 80,886 lekë. 

Vlera kontabël është sipas inventarizimit fizik të kryer nga komisioni 

përkatës. 

-Llogaria 32 “Objejkte inmventari” për vlerën kontabël 21,299,455 lekë, 

është e kuadruar sipas inventarizimit fizik të kryer. 

-Llogaria 468 “Debitorë të ndryshëm” për vlerën kontabël 20,334,057 

lekë. 

Kjo llogari është shtuar për vitin 2017 për shumën (20,334,057- 

10,588,742)= 9,745,315 lekë. 

Kjo llogari është e analizuar për 22 subjekte juridike dhe fizike. 

Në këtë shumë vlera më e madhe, është për një subject; “S.” shpk për 

vlerën debitore nga viti 2012 për 196,248 lekë ose 1% e vlerës. 

Konstatohet se të gjithë debitorët janë krijuar nga viti 2012 si dhe debitorë 

të lëna nga auditimi i klsh-së në vitin 2017 për 10 raste në shumën 

1,087,000 lekë ose 5,3% e shumës debitore.  

Ndërkohë vlera me e madhe debitore, është për 1 rast nga viti 2012 për 

mos arkëtim të vlerës së qerasë për zënie ambjenti në shumën 5,804,370 

lekë ose 29% e totalit. 

Nga bashkia Patos, nuk është procedura me kërkesë padi në gjykatë për 

arkëtimin e vlerave debitore si më sipër. 

Më hollësisht, në mënyrë analitike, gjendja e debitorëve, është si ne 

Pasqyra nr. 2 bashkëngjitur. 

-Llogaria 520 “Disponilitete në thesar” për vlerën kontabël 194,401,672 

lekë. Kjo llogari është mbajtur në mënyrë analitikë dhe është e rakorduar 

me degën e thesarit. 

Bashkëngjitur Pasqyra nr. 3 Analiza e llogarisë 520 v. 2017. 

-Llogaria 215 “Mjete transporti” për vlerën kontabël 9,156,400 lekë. Sipas 

kartelave inventariale, kjo llogari për vlerën kontable 8,436,151 lekë, është 

e analizuar për 8 objekte.  

Gjatë vitit, ka pasur lëvizje, është transferuar 1 mjet për vlerën 9,055,196 

lekë dhe janë nxjerë jashtë përdorimit 11 mjete për vlerën 11,365,626 lekë. 

Transferimeve kapitale për Njësitë vartëse v. 2017 
Për vitin 2017 janë transferuar asete nga Bashkia Patos në Njësitë vartëse 
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të saj për vlerën totale 284,182,543 lekë. Transferimi është bërë me urdhër 

të Kryetares së Bashkisë, ku sipas vlerave dhe Njësive Vartëse, është si më 

poshtë vijon: 

-Në Ndërmarrjen Komunale, vlera prej             259,277,694 lekë. 

-Në Ndërmarrjen e Pastrimit                                    260,040 lekë. 

-Në Ndërmarrjen Gjelbërimi                                 4,584,236 lekë. 

-Në Ndërmarrjen Ujësjellës                                 20,048,573 lekë. 

-Klubi Shumsportësh                                                 12,000 lekë. 

Nga auditimi mbi procedurat e transferimit të kapitaleve, konstatohet: 

Llogaria 45, është e kuadruar dhe rakorduar sipas aktit të mbajtur midis 

Bashkisë Patos dhe përfaqësuesëve të Përgjegjësave të Financës së Njësive 

që i përfitojnë ato që i kanë marë këtombi: “Transferimet në ndërmarjet 

vartëse për vitin 2017”. 

Në mbyllje të ushtrimit, është bërë veprimi kontabël, kredi llogarinë 45 

dhe debi llogaria 101. 

Dorëzimi i aseteve, është bërë pa procesverbal me komision të firmosur 

nga përfaqësues të dorëzues Bashkia Patos dhe marësi Njësia vartëse 

përkatrëse. 

Këto transferta përfaqësojnë investime që janë bërë nga Bashkia Patos për 

llogari të Njësive Vartëse të saj. 

Ndarja e vlerës së investimit për njësinë përkatëse, është bërë nga 

specialistët e Bashkisë Patos, bazuar në situacionin përfundimtar sipas 

aktit të marjes në dorëzim të objektit të prokuruar. 

U audituan procedurat për asetet e transferuara për Ndërmarrjen e 

Ujësjellësit dhe u konstatua: 

Për transfertat e kryera, është mbajtur akt rakordimi me degët përkatëse të 

financës për llogarinë 45. 

Vlera e transferuar përfaqëson vlerën pjesore për  segmentesh rrugësh të 

rikonstruktuara, vlerë e pjesës së situacioneve për tubacionet e ujit nën 

objektin e rrugës. 

Nga Bashkia Patos dhe Njësitë vartëse, nuk janë mbajtur akte rakordimi 

mbi dorëzimin e objekteve të shoqëruara me kopje të projekteve përkatëse 

të dorëzuara si; planimietritë, gen-planet projektet etj. veprime dhe 

mosveprime në kundërshtim me kërkesat e UMF nr. 30, datë 27.12.2011 

“Për menaxhimin e aktiveve në Njësitë e Sektorit Publik” i ndryshuar 

pikat 26, 30, 35/b, 36 dhe 57. 

Hyrjen të aseteve pa shpërblim nga PMNZSH për Bashkinë Patos v. 

2017: 

Për transferimin e mjeteve dhe të aseteve në Bashkinë Patos nga Stacioni i 

Shërbimit të Mbrojtjes nga Zjari dhe Shpëtimi (PMNZSH), ka dalë urdhëri 

i kryetares së bashkisë nr. 86 prot., datë 12.01.2016 për krijimin e 

komisionit të marjes në dorëzim. 

Me shkresën nr. 375/1prot., datë 17.02.2017, është përpiluar Relacioni nr. 2 

nga komisioni i marjes në dorëzim dhe nga nëpunësja zbatuese M. Sh., ku 

konfirmohet marja në dorëzim asete në shumën totale bruto për 

18,089,802 lekë si vijon: 

-Ndërtime                                                            9,099,246 lekë, 

-Mjete transporti                                                  7,670,626 lekë, 

-Invetar ekonomik                                                    57,600 lekë, 

-Inventar i imët                                                       469,782 lekë, 
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-Inventar i imët për jashtë përdorimi                       213,322 lekë dhe 

-Mjete transporti për nxjerje jashtë përdorimit     7,489,226 lekë. 

Lëvizjet e hyrjeve dhe daljeve të aktiveve të mara me transferim nga 

Stacioni i Shërbimit të Mbrojtjes nga Zjari dhe Shpëtimi (PMNZSH), janë 

pasqyruar në pasqyrën “Gjendja dhe ndryshimi i aktiveve të qëndrueshme”, 

Formati nr. 6. 

Shtesa, hyrje kapitalesh v. 2017: 

Në debi llogarive 215, 213, 218, në kredi të llogarive 101, shuma totale 

44,037,108 lekë si vijon: 

-7,489,226 lekë për mjetet e stacionit zjarfikës, 

-35,845,046 lekë, kalim capital për objektin  “Rigjenerim urban i Qëndrës” 

sipas shkresës nr. 500 prot, datë 10.03.2017, 

-145,406 lekë nga të cilat 7,800 lekë nga Ministria e Zhvillimit Urban 

(Agjencia e Zhvillimit të Territorit) dhe 137,606 lekë shtesa në natyrë nga 

Ministria e Punëve të Brendshme.  Këto transferta kanë ardhur me shkresë 

përcjellëse. 

-439681 lekë shtesa brenda sistemit për materialet inventari 

(karrike,tavolina shkollash) të riparuara nga Nd.Komunale. 

Evidentimi kontabël i fondeve nga donatorët V. 2017 

Financime me destinacion (donatorë) për shumën gjithësej 274,042,452 

lekë për familjet të cilave u janë dëmtuar banesat nga veprimet 

intesifikuese për nxjerjen e naftës nga Copmania të kompania B. P. A. në 

zonën Patos Marinëz, nga të cilat për 72,843,448 lekë nga Buxheti i shtetit 

dhe 100,025,190 lekë nga B. P. A.. 

Këto shuma janë shpërndarë për personat e dëmtuar, me miratime të VKM. 

Llogaritë e Pasivit të Bilancit v. 2017. 

Bashkëngjitur Pasqyra nr. 4 Pasivi i bilancit v. 2017. 

-Llogaria 101 “Fonde bazë” për vlerën kontabël 623,327,878 lekë, shtuar 

gjatë vitit 2017 për (623,327,878 – 522,287,781) = 101,040,097 lekë dhe 

është mbajtur në mënyrë analitike. 

-Llogaritë 401-408 “Furnitorë dhe llogari të lidhura me to”. Për vlerën 

kontabël 49,537,548 lekë. Kjo llogari për vitin 2017, është shtuar për 

vlerën (49,537,548- 7,095,868 ) = 42,441,680 lekë. Gjendja e kësaj 

llogarie është e analizuar sipas kreditorëve ku përfaqësojnë vetëm 

detyrimet të lindura muajin Dhjetor të vitit 2017 për 18 raste. Nga të cilat 

për vlerën 1,823,872 lekë detyrime kreditore të llogarisë 401 dhe 

47,713,677 lekë detyrime kreditorë të llogarisë 404. 

Më hollësish gjendja kreditorë e analizuar sipas vlerës dhe subjekteve, 

jepet në Pasqyrën nr. 5 bashkëngjitur. 

-Për detyrimet e tjera të grup llogaritë e lidhura me detyrimet e pa paguara 

për punonjësit për muajin dhjetor të vitit 2017, llogaritë 42, 431, 435 dhe 

436, janë sipaskontabilizimeve të përmbledhjes së listë pagesave, 

konkretisht në shumat si vijon: 

-Llogaria 42 “Personeli e llogari të lidhura me to” për vlerën kontabël 

8,072,112 lekë. 

-Llogaria 431 “Detyrime ndaj shtetit për tatim taksat” për vlerën kontabël 

464,012 lekë, tatim mbi të ardhurat për punonjësit për tu paguar. 

-Llogaria 435 “Sigurime shoqërore” për vlerën kontabël 2412,363 lekë. 

-Llogaria 436 “Sigurime shëndetësore” për vlerën kontabël 328,940 lekë. 

-Llogaria 466 “Kreditorë për mjete në ruajtje” për vlerën kontabël 
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Rekomandimi: 

26,309,591 lekë, shtuar gjatë vitit 2017 për (26,309,591- 11,982, 859) = 

14,326,732 lekë.  

Kjo llogari është e analizuar për 51 raste ngurtësim vlerë 5% të shumës të 

paguar për punime të kontraktuara. 

Nga këto vetëm për 4 raste afati i ngurtësimit është në vitin 2018 kurse 

rastet e tjera janë brenda vitit 2017. 

Të dhënat analitike të kësaj llogarie, jepën si në në Pasqyrën nr. 6 

bashkëngjitur. 

-Llogaria 467 “Kreditorë të ndryshëm” për vlerën kontabël 1,784,668 lekë. 

Kjo llogari është e analizuar për 10 raste për detyrime udhëtime e dieta, 

ujin e pijshëm etj. Më hollësisht të dhënat si në Pasqyra nr. 5 

bashkëngjitur. 

- Baza ligjore. 

Hartimi i pasqyrave financiare, është bazuar në legjislacionit në fuqi; ligjin 

nr. 9228, datë 29.4.2004 “Për kontabilitetin dhe pasqyrat financiare” i 

ndryshuar, VKM nr. 248, datë 10.04.1998 “Për miratimin e planit kontabël 

publik, për Organet e Pushtetit Lokal, Institucionet Shtetërore, Qëndrore 

dhe Lokale si dhe të Njësive që varen prej tyre” i ndryshuar me VKM nr. 

25, datë 20.01.2001, UMF nr. 14, datë 28.12.2006 “Për përgatitjen dhe 

raportimin e pasqyrave financiare vjetore 2007, për institucionet qëndrore, 

organet e pushtetit vendor” i ndryshuar, VKM Nr. 783, datë 22.11.2006 

“Për përcaktimin e standardeve dhe të rregullave kontabël” dhe UMF nr. 8 

datë 9.03.2018 “Për procedurat e përgatitjes, paraqitjes dhe raportimit të 

pasqyrave financiare vjetore në njësitë e Qeverisjes së Përgjithshme” etj. 

legjislacion rregullues. 

 

Cilësia e pasqyrave financiare, ka impact për përdoruesit e tyre. Në rastet 

më sipar, janë mungesa e dokumentacionit të plotë mbi kontabilizimet në 

disa llogari të aktivevev të qëndrueshme.  

 

Procedura jot ë plota për kontabilizimin e aseteve dhe në rastet e 

tranferimit të tyrë për Njësitë Vartëse. 

 

E mesmë. 

 

Ngritja e komisioneve verifikuese për sistemimin dhe saktësimin e 

gjendjeve kontabël në disa llogari të sipërcituara. 

 

 

Titulli i gjetjes:   

Pasqyrat financiare të vitit 2018. Saktësia e besueshmëria e disa llogarive të pasqyurave 

financiare. 

 

Situata: 

 

 

 

 

 

Nxjerja e pasqyrave financiare 2018. 

Për vitin 2018, nga Bashkia Patos, me NIPT K........D, Kodi i Qeverisjes 

112, Kodi i Institucionit 2112001 janë nxjerë pasqyrat financiare në vitin 

2018 për periudhën 1 Janar deri më 31.12.2017. 

Pasqyrat financiare, i janë dërguar Degës së Thesarit Fier, me shkresën 

përcjellëse Nr. 595 prot., datë 28.02.2019 mbi: “Dërgim pasqyrat vjetore 
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2018” të firmosur nga Kryetarja e Bashkisë dhe Nëpunësi autorizues zj. R. 

B. dhe Drejtore e Financës M. Sh.. 

Në përputhje me kërkesat e UMF nr. 8 datë 9.03.2018 “Për procedurat e 

përgatitjes, paraqitjes dhe raportimit të pasqyrave financiare vjetore në 

njësitë e qeverisjes së përgjithshme”, janë përgatitur pasqyrat financiare të 

përbëra si vijon: 

Format nr. 1 –Pasqyra e pozicionit financiar. 

Format nr. 2 –Pasqyra e performancës financiare (Klasifikimi sipas 

natyrës ekonomike).  

Format nr. 3 – Pasqyra e fluksseve monetare (Caush-Flou). 

Format nr. 4 –Pasqyra e ndryshimeve në aktivet neto/fondet neto.  

Format nr. 5 –Pyetësor dhe shënimet shpjeguese. 

Format nr. 6 –Investimet dhe burimet e financimit.  

Format nr. 7/a –Gjendja dhe ndryshimi i aktiveve (kosto historike). 

Format nr. 7/b –Gjendja dhe ndryshimi i aktiveve (vlera neto). 

Format nr. 8 –Numuri i punonjësve dhe fondi i pagave. 

 

-Bashkia e Patosit ka në vartësi 4 Institucione vartëse. Institucionet vartëse 

të Bashkisë së Patos, janë si vijon:  

-Ndërmarje e Pastrimit, 

-Ndërmarja e Gjelberimit/Mirëmbajtje Varreza, 

-Ndërmarja Mirembajtje Urbane dhe, 

-Klubi shum sportesh “A.”. 

Këto njësi vartëse, megjithëse financohen nga Bashkia e Patosit, janë 

subjekte juridike që funksionojnë me NIP më vehte pra me llogari thesari 

dhe bilanc financiar me vehte. 

-Për nxjerjen e pasqyrave financiare të vitit 2018, nuk është bërë rakordimi 

me Degën e Thesarit lidhur me të dhënat e Sistemit Informatk të Thesarit 

(SIFQ) për të marë të dhënat mbi pasqyrën e pozicionit financiar të 

llogarive të bilancit, për pasqyrën e të ardhurave dhe shpenzimeve, në 

kundërshtim me kërkesat e UMF nr. 8, datë 9.03.2018 “Për procedurat e 

përgatitjes, paraqitjes dhe raportimit të pasqyrave financiare vjetore në 

njësitë e qeverisjes së përgjithshme”, Kap. II, pikat 38, 39 dhe 40. 

 - Llogaritë e Pasqyrave financiaret. 

Bashkëngjitur Pasqyrën nr. 7 Aktivi dhe Pasivi i bilancit v. 2018. 

U analizuan llogaritë kryesore të pasqyrave financiare; Formati nr. 1, 

Pasqyra e pozicionit financiar sipas të dhënave të pasqyrave që vijon: 

Llogaritë e Aktivit v. 2018. 

Për verifikimin e llogarive inventariale të aktivit të bilancit, u audituan 

rezultatet e inventarizimit fizik të tyre sipas inventarëve të kryera në vitin 

2018. Sipas dokumentacionit që na u vu në dispozicion, konstatohet se: 

Nga krahasimi i gjendjes kontabël të llogarive invetraiale të aktivit të 

pasqyrave financiare, rezultojnë të barabarta me gjendjen fizike të tyre 

sipas përmbledhjes së rezultatave të inventarëve fizikë.  

Kryerja e inventarizimit fizik të aseteve para së të përgatiten pasqyrat 

financiare, është në zbatim të kërkesave të UMF nr. 8 datë 9.03.2018, Kap. 

III, pika 30. 

Procedurat e inventarizimit të aseteve të Bashkisë V. 2018. 

-Me urdhër të kryetares së bashkisë nr. 23, datë 21.03.2018 “Për ngritjen e 

komisionit të inventarizimit” është ngritur komisioni i inventarizimit i 
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përbër nga 5 persona. 

-Me urdhër të Kryetares së Bashkisë me nr. 2493 prot., datë 17.10.2018 

“Për krijimin e komisioneve të inventarizimit dhe vlerësimit të aktiveve” 

sipas lloit të aktiveve dhe njësive administrative. Afati I përfundimit të 

inventarëve është datë 31.12.2018. 

-Me shkresën nr. 2453/2 datë 17.01.2019 nga komisioni i inventarizimit 

është përgatitur relacioni shoqërues për rezultatet e inventarizimit drejtuar 

Nëpunësit autorizues që është Kryetarja e Bashkisë. 

Janë propozuar për tu nxjerë jashtë përdorimit vlera inventariale 3,556,132 

lekë nga të cilat për Bashkinë si administratë është në shumën 2,110,092 

lekë. 

-Me nr. 2453/3 datë 21.01.2019 nga komisioni i inventarizimit është 

përgatitur relacioni shoqërues për rezultatet e inventarizimit drejtuar 

Nëpunësit autorizues që është Kryetarja e Bashkisë. 

Në këtë relacion janë indetifikuar 4 katër raste në të cilat prona e bashkisë 

e kaluar me vkm nr. 443 datë 15.06.2016 “Për miratimin e listës 

përfundimtare të pronave të pa luajtshme publike shetërore që transferohen 

në pronësi ose në përdorim të bashkisë Patos, të Qarkut Fier, për njësinë 

administrative Patos”, rezultojnë ti zotërojnë qytetarë të ndryshëm private, 

konkretisht objektet: 

1-Kopështi ndërshkollor, 

2-Ndërtesa e zdruktarisë së varezave në lagjen e Re, 

3-Pallati I kulturës në lagja e Re dhe 

4-Kopështi nr. 3 lagja e Re. 

Nuk janë marë masat e nevojshmë që këto objekte të administrohen për 

nevoja publike nga Bashkia Patos, në zbatim të kërkesave të ligjit nr. 

139/2015 “Për Vetëqeverisjen Vendore” i ndryshuar Kreu III, neni 9, pika 

12 dhe Kreu VII, neni 23. 

-Urdhëri i Kryetares së bashkisë nr. 10, datë 28.01.2019 mbi miratim për 

nxjerje jashtë përdorimit të inventarëvev vlera 3,556,132 lekë. 

-Me nr. 438/2 datë 13.02.2019 Kryetarja e Bashkisë i ka dërguar 

informacion Këshillit të Bashkisë mbi nxjerjet jashtë përdorimit të 

inventarëve në vlerën 3,556,132 lekë. 

-Urdhëri i Kryetares së Bashkisë nr. 24, datë 03.04.2019 mbi ngritjen e 

komisionit të azgjësimit. 

Evidenca e aktiveve të qëndrueshme dhe regjistrimi i tyre në pronësi të 

Bashkisë Patos. V. 2018 

Nga audimi i evidencave kontabël për aktivet e qënrueshme, konstatohet: 

Llogaritë inventariale të aktiveve të qëndrueshme, janë mbajtur të 

analizuara sipas llojit të aktiveve dhe sipas objekteve. 

Por u konstatua se nga Drejtoria e Aseteve, nuk janë hapur regjistra të 

aktiveve të Qëndrueshme të plotësuara sipas kërkesave të UMF nr. 30, 

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

i ndryshuar, Kap. III- “Regjistri i aktiveve dhe dokumentimi i lëvizjes së 

tyre”, pika 26, 27 dhe 30. 

 -Nga auditmi mbi regjistrimin e aktiveve të qëndrueshme në ZVRPP në 

pronësi të Bashkisë Patos, sipas të dhënave që na u paraqitën, konstatohet 

se kanë marë certifikatën e pronësisë ose janë në proces, 38 objekte 

pronash, nga të cilat; 

Për 7 objekte janë marë certifikakat e pronësisë dhe për 31 objekte, janë në 
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proces regjistrimi, sipas të dhënave të pasqyrave që vijojnë: 

Sipas të dhënave analitike të evidencave kontabël, konsatohet se: 

-Janë gjithësej 80 objerkte, nga të cilat; llogaria 210 “Toka troje dhe 

terrene” për 19 objekte dhe llogaria 212 “Ndërtime e konstruksione” për 

61 objekte. 

-Për diferencën (80-38)= 42 objekte, nuk është proceduar për regjistrimin 

e objekteve në pronësi të Bashkisë Patos, në kundërshtim me kërkesat e 

ligjit nr. 139/2015 “Për Vetëqeverisjen Vendore” i ndryshuar, Kap. III, 

neni 9, pika 12 dhe Kap. VII, neni 23, pika 14. 

Analiza e llogarive të tjera të Aktivit të Bilancit V. 2018: 

Nga auditimi u konstatua se aktive materiale dhe jo materiale, janë 

pasqyruar në aktivin e pasqyrave financiare Formati nr. 1, me vlerën neto 

të tyre, pra duke zbritur amortizimin e akumuluar. 

Lëvizjet e tyre gjatë vitit përfshi vlerën e amortizimit të akumuluar në vite, 

janë pasqyruar në Format nr. 7/b –Gjendja dhe ndryshimi i aktiveve (vlera 

neto). 

-Llogaria 202 “Studime dhe kërkime” për koston historike 836,000- 

amortizimin  e akumuluar 338,580= 497,420 lekë vlera neta, kjo llogari 

nuk ka ndryshime gjatë vitit 2018. 

Llogaria është e analizuar për 3 studime dhe projekte. Për këtë llogari, nuk 

ka inventarizim fizik të studimeve dhe projektimeve në ngarkim të 

personave që i administrojnë këto studime dhe projektime, praktikë në 

kundërshtim me kërkesat e ligjit nr. 9228, date 29.4.2004 “Për 

kontabilitetin dhe pasqyrat financiare” i ndryshuar, neni 7, UMF nr. 30, 

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

kap. III pikat 26, 35/b, 35/c dhe kap IV, pika 73 dhe VKM nr. 783, datë 

22.11.2006 “Për përcaktimin e standarteve dhe rregullave kontabël”, Kap. 

II, pika 1 UMF nr. 8 datë 9.03.2018, Kap. III, pika 30. 

-Llogaria 210 “Toka, troje, terrene” për vlerën kontabël 5,099,399- 

357,696 lekë vlera e amortizimit = 4,741,703 lekë vlera neto. Kjo llagari 

është pakësuar për (36,025,029- 30,925,630) = 5,099,399 lekë, që 

përfaqësojnë 14 objekte të transferuara për Ndërmarjen e Gjelbërimit ku 

përfshihen objekte të tilla si “vend strehimi” dhe troje. 

Amortizimi vjetor për aktivet e kësaj llogarie, është llogaritur në masën 

1% të vlerës kontabële historike, ndërkohë që duhej të llogaritej në masën 

5%, në këtë rast, tarifa e aplikuar për amortizim, është në kundërshtim me 

kërkesat e UMF nr. 8 datë 9.03.2018, Kap. III, pika 36. 

Nga analiza kontabël e kësaj llogarie, konstatohet se në të janë 

kontabilizuar vlera tokë dhe trojesh, por nuk ka të dhëna se cfarë 

përfaqësojnë ato dhe se si janë vlerësuar me cmime. 

Në këtë llogari janë pasqyruar edhe 5 objekte Qendra Shëndetësore për 

vlerën 878,553 lekë të cilat për nga përmbajtja ekonomike, duhet të ishin 

kontabilizuar në llogarinë 212 “Ndërtesa e konstruksione”, gjë e cila duhet 

të sistemohet.   

-Llogaria 212 “Ndërtime dhe konstruksione” për vlerën kontabël neto 

(500,372,891- 438,050,066 - amortizimi i akumuluar  89,138,432 = 

411,234,459 lekë, e analizuar për 60 objekte. Konsatotohet se në debi të 

kësaj llogarie, janë kontabilizuar jo vetëm vlerat e investimeve për 

objektete e përfunduara dhe të mara në dorëzim, por edhe vlera të 

situacioneve për objekte e pa përfunduara që janë në proces financimi. 
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Për objektet në proces investimi, nuk është mbajtur llogaria 231 

“Investime në proces”, në kundërshtim me kërkesat e UMF nr. 8 datë 

9.03.2018, Kap. II, pika 16/d, Kap. II, pika 18 dhe Aneksi 1- Analiza e 

detajuar e klasifikimit të llogarive të kontabilitetit në sektorin publik. 

-Llogaria 213 “Rrugë, rrjete, vepra ujore” për vlerën kontabël bruto  

(147,008,702 + shtesa gjatë viti vepra ujore ardhur nga Ministria e 

Bujqësisë 89,559,017 lekë + 121,057,839 lekë investime të vitit - 

268,066,541 lekë inventare të  transferuar për 7 objekte transferuar në 

Ndërmarjen e Mirëmbajtje Urbane dhe Gjelbërim Varezat)=  89,559,017 

lekë. 

Nga auditimi konstatohet se për këtë llogari nuk është llogaritur 

amortizimi dhe si e tillë është paraqitur në pasqyrat financiare për vlerën 

bruto, në kundërshtim me kërkesat e UMF nr. 8 datë 9.03.2018, Kap. III, 

pika 36. 

-Llogaria 214 “Instalime teknike, makineri, paisje, vegla pune” për vlerën 

kontabël (8,436,151 në fillim vitit -1,587,200 transferime inventare në 

Ndërmarjen e Gjelbërimit - 2,465,335 amortizimi)= 4,668,817 lekë vlera 

neto. 

Llogari është e analizuar sipas objekteve përbërëse të saj. 

-Llogaria 215 “Mjete transporti” për vlerën kontabël 14,436,400 lekë- 

amortizimin 7,480,434 lekë = 6,955,966 lekë është e analizuar për 5 mjete 

transporti për të cilat janë kartelat inventariale. 

-Llogaria 218 “Inventar ekonomik” për vlerën kontabël 72,931,800 lekë, 

për të cilat janë kartelat inventariale. 

-Llogaria 31 “Materiale” për vlerën kontabël 1,565,777 lekë, është e 

rakorduar sipas inventarizimit fizik të kryer. 

-Llogaria 32 “Objejkte inmventari” për vlerën kontabël 22,215,834 lekë, 

është e rakorduar sipas rezultateve të inventarizimit fizik të kryer. 

-Llogari 468 Debitorë për vlerën kontabël 18,986,663 lekë është e 

nalizuar. 

Për vjeljen e detyrimeve debitorë, nuk është procedura me kërkesë padi 

nga Drejtoria Juridike (Drejtori Burimeve Njerëzore dhe Legjislacioni Sh. 

B.) 

Për vitin 2018, nga Drejtoria e Financës, është njoftuar me shkrim Drejtori 

Burimeve Njerëzore dhe Legjislacioni për gjendjen e debitorëve me 

shkresën nr. 749 prot., datë 4.04.2018 si dhe në vitin 2019. 

Kjo llogari është e analizuar për 50 subjekte debitore shumë prej tyre në 

vitet e mëparshme nga viti 2008 si dhe nga rekomandimet e KLSH-së në 

vitin 2017. 

Pasqyra nr. 8 bashkëngjitur. 

-Llogaria 520 “Disponilitete në thesar” për vlerën kontabël 177,621,560 

lekë, pakësuar gjatë vitit 2018 për (194,401,672- 177,621,560) = 

16,780,112 lekë. 

Kjo llogari është e analizuar me lëvizjet e saj në debi dhe kredi dhe është e 

rakorduar me degën e thesarit. 

Pasqyra nr. 9 bashkëngjitur. 

Transferime kapitali V. 2018. 

Nga Bashkia Patos, gjatë vitit 2018, janë transferuar asete për 4 Njësitë 

Vartëse në vlerën totale 307,084,891 lekë për vlerën bruto ose neto në 

vlerën 304,424,577 lekë, si më poshtë: 
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-213 466 069 lekë në Ndërmarrjen M. Urbane, 

-2,152,000 lekë në Ndërmarrjen e Pastrimit, 

-54,777,128 lekë, në Ndërmarrjen Gjelberimi, 

-36,689,694 lekë, në Ndërmarrjen Ujësjellësit. 

Veprimi kontabël është: debi llogaria 101, kredi të llogarive të kalsës 2 për 

vlerat bruto. 

Transferimet janë bërë me urdhër të Kryetares së Bashkisë. 

Dorëzimi i aseteve, është bërë pa procesverbal me komision të firmosur 

nga përfaqësues të dorëzues Bashkia Patos dhe marësi Njësia vartëse 

përkatrëse. 

Këto transferta përfaqësojnë investime që janë bërë nga Bashkia Patos për 

llogari të Njësive Vartëse të saj. 

Ndarja e vlerës së investimit për njësinë përkatëse, është bërë nga 

specialistët e Bashkisë Patos, bazuar në situacionin përfundimtar sipas 

aktit të marjes në dorëzim të objektit të prokuruar. 

U audituan procedurat për asetet e transferuara për Ndërmarrjen e 

Ujësjellësit dhe u konstatua: 

Për transfertat e kryera, është mbajtur akt rakordimi me degët përkatëse të 

financës për llogarinë 45. 

Vlera e transferuar janë bërë me urdhër i kryetares me nr. 2206 prot., datë 

26.09.2018 për transferim të vlerës pjesore për 5 segmentesh rrugë në Nd. 

Ujësjellës sha Patos në shumën 36,689,400 lekë. Konkretisht investime të 

kryera në rikonstruksion rrugësh si më poshtë: 

1-Rruga Grizë Lënginas                                       2,046,100 lekë, 

2- Rruga Buzaj- Rrerës                                         2,008,500 lekë, 

3-Rruga e Spitalit në Lagjen Mustafa Matohiti        2,032,094 lekë, 

4- Rruga Unaza Patos                                          25,660,600 lekë, 

5- Rruga Unaza – Grizë Velaj                                4,942,400 lekë. 

Vlerat e transferuara përfaqësojnë vlerën e pjesës së situacioneve për 

tubacionet e ujit nën objektin e rrugës. 

Nga Bashkia Patos dhe Njësitë vartëse, nuk janë mbajtur akte rakordimi 

mbi dorëzimin e objekteve të shoqëruara me kopje të projekteve përkatëse 

të dorëzuara si; planimietritë, gen-planet projektet etj. veprime dhe 

mosveprime në kundërshtim me kërkesat e UMF nr. 30, datë 27.12.2011 

“Për menaxhimin e aktiveve në Njësitë e Sektorit Publik” i ndryshuar 

pikat 26, 30, 35/b, 36 dhe 57. 

Megjithëse nga Drejtoria e Finances, (sipas pikës 26 dhe 30) të UMF nr. 

30 datë 27.12.2011 është bërë rregjistrimi kontabël sipas dokumentacionit 

të paraqitur dhe dokumentit autorizues. 

Shtesa, hyrje kapitalesh v. 2018: 

Shtesa në shumën totale 90,133,757 lekë, si më poshtë vijon: 

-89,559,017 lekë, shtesa në natyrë me transferim kapital nga M. e 

Bujqësisë për Bordin e Kullimit Zharrëz sipas shkresës nr. 5846 prot, datë 

21.06.2018, 

-364,160 lekë nga të cilat 152,340 lekë përfaqësojnë inventor ekonomik, 

shtesa në natyrë nga DAR Fier, për kompjutera në dy shkolla, Mustafa 

Matohiti dhe Meleq Gostinishti. 

Për këti transferta Drejtoria arsiomore rajonale e Qarkut Fier, ka njoftuar 

me shkresë Bashkinë Patos, shkresa nr. 1433/2 prot/. Datë 6.12.2018 të 

cilat janë bërë hyrje dhe janë invetarizuar.  
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-422,400 lekë, shtesa brenda sistemit për mjete pune (motokorrese). 

Nga auditimi i procedurave të ndjekura për marjen në evidencën kontabël 

të aseteve me transferim, u konstatua se me shkresën e M. Bujqësisë dhe 

Zhvillimit Rural me nr. 5846 prot., datë 21.06.2018 i është transferuar 

Bashkisë Patos objekti: “Diga për Ujitje Kullimin Zharëz” me vlerën 

historike për 89,559,017 lekë, në debi të llogarisë së klasës së dytë dhe 

kredi llogari 101. 

U konstatua se transferrimi i inventarëve, marja në dorëzim e tyre, nuk 

janë shoqëruar gjithshtu me dokumentacionin e nevojshëm tekniko ligjor 

si; planimietritë, gen-planet projektet, amortizimi në vite, viti i krijimit të 

aktiveve etj. veprime dhe mosveprime në kundërshtim me kërkesat e UMF 

nr. 30, datë 27.12.2011 “Për menaxhimin e aktiveve në Njësitë e Sektorit 

Publik” i ndryshuar pikat 26, 30, 35/b, 36 dhe 57. 

Megjithëse nga Drejtoria e Finances, (sipas pikës 26 dhe 30) të UMF nr. 

30 datë 27.12.2011 është bërë rregjistrimi kontabël sipas dokumentacionit 

të paraqitur dhe dokumentit autorizues. 

Llogaritë e Pasivit të Bilancit v. 2018. 

-Llogaria 101 “Fonde bazë” për vlerën kontabël 586,722,454 lekë, 

pakësuar gjatë vitit 2018 për (623,327,878 – 586,722,454 ) =  36,605,424 

lekë. 

-Llogaritë 401-408 “Furnitorë dhe llogari të lidhura me to”. Për vlerën 

kontabël 6,101,600 lekë. Kjo llogari për vitin 2018, është pakësuar për 

vlerën (49,537,548- 6,101,600 ) =  43,435,948 lekë. Nga analiza e kësaj 

llogarie, konstatohet: 

-Të gjitha detyrimet u përkasin faturave të pa paguara të paraqitura dhe 

kontabilizuara në mujin Dhjetor të fund vitit 2018. 

-Nuk ka raste të detyrimeve sipas vendimeve të formës së prerë të 

gjykatave në dëm të Bashkisë Patos. 

-Bashkia Patos, nuk ka në ka cështje në proces gjyqësor me kreditor 

subjekte të tjera. 

-Në këtë shumë kreditorë shuma (8,119,501 +472,524 + 2,426,178 + 

330,642) =11,348,845 lekë i përkasin detyrimet përkatësisht; për pagat e 

pa paguara të mujait Dhjetor 2018, tatimi mbi pagat, sigurimet shoqërore 

dhe shëndetësore. 

Më hollësisht të dhënat sipas Pasqyra nr. 10 bashkëngjitur. 

-Llogaria 466 “Kreditorë për mjete në ruajtje” për vlerën kontabël 

33,078,612 lekë, shtuar gjatë vitit 2018 për (33,078,612 -26,309,591) = 

6,769,021 lekë.  

Kjo llogari është e analizuar sipas llojeve të objekteve për të cilat janë 

ngurtësuar shumat në lekë si garanci për punimet e kryera sipas kushteve 

të kontratës, subjektit në emër të të cilit është bërë ngurtësimi dhe afatit të 

përfundimit të garancisë, është e analizuar për 53 objekte. 

Nga këto ngurtësime: 

-Në 9 raste me vlerë të ngurtësuar për 20,077,812 lekë, afati i garancisë 

është parashikuar brenda vitit 2019, kurse për diferencën 44 raste të tjera 

me vlerë të ngurtësuar për 13,000,800 lekë, ka kaluar afati i garancisë disa 

për shumë vite. 

-Për 8 raste me vlerë të ngurtësuar për 2,747,253 lekë, subjekti sipërmarës 

i punimeve, ka humbur të drejtën ligjore për të kërkuar vlerën e garancisë 

së punimeve pasi në fund të periudhës së garancisë së punimeve, janë 
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konstatua punime me cilësi të dobët të cilat janë riparuar nga Investitori; 

Bashkia Patos. 

Në total, në 17 raste për vlerën e ngurtësuar 15,748,053 lekë, Bashkia 

Patos, nuk ka proceduar sipas kërkesave ligjore për cngurtësimin e këtyre 

fondeve për rastet kur subjektet kanë humbur të drejtën e përfitimit të tyre 

ose që janë në kushtet e parashkrimit të së drejtës, ti përdorë ato për 

interesin publik. 

Më hollësisht të dhënat të plota sipas Pasqyrës Nr. 11 bashkëngjitur. 

-Llogaria 467 Kreditorë të ndryshëm për vlerën kontabël 853,552 lekë, 

pakësuar gjatë vitit 2018 për (1,784,668- 853,552) = 931,116 lekë, është e 

analizuar dhe janë të gjitha detyrime të krijuara gjatë vitit 2018. 

Aftësi paguese e Bashkisë Patos, në vitin 2018, krahasuar me vitin 2017, 

është përmirësuar pasi në vitin 2017, diferenca e shumës së detyrimeve 

kreditore me ato debitore, është 62,599,643- 20,334,057= 42,265,586 lekë 

kurse në vitin 2018 kërkesat për arkëtim, janë më të mëdha se sa detyrimet 

kreditore për diferencën 18,986,663-18,303,997= 682,666 lekë. 

Evidentimi i transaksioneve financiare: 

U audituan transaksionet financiare për mënyrën e përdorimit të fondeve 

dhe evidentimin kontabël të tyre sipas llogarive. Me testim dhe me 

përzgjedhje sipas llogarive dhe nivelit te materialitetit, u audituan 

shpenzimet për pagat dhe sigurimet shoqërore dhe shëndetësore: 

Pagat. 

-U audituan transaksionet për shpenzimet për pagat e punonjësve. Për cdo 

vit, u përzgjodhën listë pagesat për pagat të muajve Mars, Shtator dhe 

Dhjetor të viteve 2017, 2018 dhe 2019, nuk u konstatuan shkelje lidhur me 

plotësinë, saktësine, vërtetësinë dhe paraqitjen kontabël të tyre. 

Për vitet 2017 dhe 2018. 

-Niveli i pagave dhe struktura organizative, janë miratuar në mbështetje të 

kërkesave të ligjit nr.139/2015 dt. 17.12.2015 neni 54 shkronja ç “Për 

Vetqeverisjen Vendore” i ndryshuar, ligjit nr.152/2015, “Për Mbrojtjen nga 

Zjarri dhe Shpëtimin”, V.K.M nr.165 dt.02.03.2016 “Për grupin e njësive 

të vetëqeverisjes vendore, për efekt page, dhe caktimin e kufijve të pagave 

të funksionarëve të zgjedhur e të emëruar, të nëpunësve civilë e të 

punonjësve administrativë të njësive të vetëqeverisjes vendore” i 

ndryshuar, VKM nr. 399 datë 03.05.2017 “Për përcaktimin e pages 

minimale në shkallë vendi”, VKM nr. 474 datë 16.06.2011 “Për 

përcaktimin e standarteve e të procedurës që duhet të ndiqet gjatë hartimit 

e miratimit të strukturave organizative në institucionet e administratës 

publike”, V.K.M nr. 717 datë 23.06.2009 “Për pagat e punonjësve 

mbështetës të institucioneve,  buxhetore” i ndryshur, V.K.M nr.194 dt. 

22.04.1999 “Për Miratimin e Strukturës së Pagës së Punonjësve Mësimor 

në Arsimin Parauniversitar” i ndryshuar, V.K.M nr. 350 datë 19.04.2017 

“Për trajtimin me page dhe shtesa mbi pagë të punonjësve të shërbimit të 

mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimin”. 

-Listë Prezencat janë të firmosura nga Kryetare e Bashkisë dhe nga 

Drejtori i Burimeve Njerëzore.  

-Në fund të muajit, janë  përgatitur  listë pagesat dhe përmbledhësja e listë 

pagesave të cilat janë firmosur nga Kryetare e Bashkisë, Drejtoresha e 

Financës dhe Llogaritare/Arkëtare që ka përgatitur listë pagesat. 

-Janë llogaritur dhe ndalur sipas kërkesave ligjore tatimi mbi pagën si dhe 
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detyrimet për sigurimet shoqërore dhe shëndetësore. 

-Kontabilizimi i pagave është bërë sipas skemës kontabële ku për 

Sigurimin Shoqëror dhe Shëndetësore është kryer veprimi në kontabilitet  

debi llog. e shpenzimeve 600 në  kredi të llog. 435 për Sig. Shoq. dhe 431 

pë vlerën e sig. shëndetësore. 

Në vitin 2017. 

-Në muajin Mars janë paguar gjithësej 200 punonjës nga burimet e veta, 5 

punonjës me fondet e deleguara (gjendja civile).  

-Numuri i punonjësve dhe niveli i pagave, është i mirtuar me Vendimit të 

Këshillit Bashkiak (VKB) Nr. 56 datë 26/12/2016 ndryshuar me vendimin 

nr. 1 datë 31.1.2017 gjithësej për 197 punonjës dhe në fakt janë paguar 

200 punonjës, (pa punonjësit e Gjendjes Civile) 

-Struktura organizative për Bashkinë Patos, është miratuar me Vendimin  e 

Titullarit të Bashkisë nr. 2229 prot,  datë 30/12/2016. 

-U përzgjodhën disa  raste të verifikimit të nivelit të pagesës dhe rezultuan 

se pagesa ishin në përputhur me VKB, dhe me Vendimin e Titullares së 

Bashkisë për Strukturën Organizative. 

-Në muajin Shtator janë paguar gjithësej 200 punonjës nga burimet e veta 

dhe 5 punonjës me fondet e deleguara (gjendja civile).  

-U përzgjodhën disa raste të verifikimit të nivelit  të pagesës dhe rezultuan 

se pagesat ishin sipas miratimit me vendimet si më sipërme. 

-Në muajin Dhjetor,  janë paguar gjithësej 201 punonjës nga burimet e 

veta dhe 5 punonjës me fondet e deleguara (gjendja civile).  

-Numuri i punonjësve është sipas miratimit me VKB Nr. 56 datë 

26/12/2016 të ndryshuar për gjithësej 206 punonjës.  

-Struktura organizative është sipas miratimit me Vendimin e Titullarit të 

Bashkise nr. 2229 datë 30/12/2016. 

-U përzgjodhën disa raste të verifikimit të nivelit  të pagesës dhe rezultuan 

se pagesat ishin sipas miratimit me vendimet si më sipërme. 

Në vitin 2018. 

-Në muajin Mars janë paguar gjithësej 201 punonjës nga burimet e veta 

dhe 5 punonjës me fondet e deleguara (gjendja civile).  

-Numuri i punonjësve  dhe niveli i pagave, është i miratuar me vëndimin e 

Këshillit të bashkisë Nr. 41 datë 21/12/2017gjithësej për 207 punonjës dhe 

në fakt janë 201 punonjës. 

-Struktura organizative është miratuar me Vendimin e titullarit te Bashkisë 

Nr. 29 Prot., datë 04/01/2018. 

-U përzgjodhën në disa  raste të verifikimit të nivelit të pagesës dhe 

rezultuan se janë sipas miratimit me VKB nr. 41 datë 21/12/2017. 

-Në muajin Shtator janë paguar gjithësej 207 punonjës nga burimet e veta 

dhe 5 punonjes me fondet e deleguara (gjendja civile).  

-Numuri i punonjësve dhe niveli i pagave, është sipas miratimit me VKB 

Nr. 41 datë 21/12/2017 gjithësej për 207 punonjës dhe në fakt janë paguar 

207 punonjës. 

-Struktura organizative është miratuar me Vendimin e Titullarit të 

Bashkisë Nr. 29 Prot., datë 04/01/2018. 

-U përzgjodhën disa  raste të verifikimit të nivelit  të pagesës dhe rezultuan 

sipas miratimit me VKB nr. 41 datë 21/12/2017. 

-Në muajin Dhjetor janë paguar gjithësej 203 punonjës nga burimet e 

veta,dhe 5 punonjes me fondet e deleguara(gjendja civile).   
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-Numuri i punonjësve dhe niveli i pagave, është sipas miratimit me VKB 

Nr. 41 datë 21/12/2017 gjithësej për 207 punonjës dhe në fakt janë paguar 

207 punonjës. 

-Struktura organizative është miratuar me Vendimin e Titullarit të 

Bashkisë Nr. 29 Prot., datë 04/01/2018. 

-U përzgjodhën disa  raste të verifikimit të nivelit  të pagesës dhe rezultuan 

sipas miratimit me VKB nr. 41 datë 21/12/2017. 

-Detyrimet për sigurimet shoqërore dhe shëndetësore të këtij muaji, janë 

paguar me Urdhër Shpenzimin nr. 9 datë 11.01.2019 për vlerën 3,229,344 

lekë, vlerë kjo e përputhur me deklaratën  në sistem me drejtorine e 

përgjithshme e tatimeve.  

Për v. 2019 

Për vitin 2019, niveli i pagave dhe struktura organizative, janë miratuar 

mbështetur në kërkesat e ligjit të nenin 54 gërma “ç” të ligjit nr.139/2015 

dt.17.12.2015 “Për Vetqeverisjen Vendore”, ligjit nr.152/2015, “Për 

Mbrojtjen nga Zjarri dhe Shpëtimin”, V.K.M nr.165 dt.02.03.2016 “Për 

grupin e njësive të vetëqeverisjes vendore, për efekt page, dhe caktimin e 

kufijve të pagave të funksionarëve të zgjedhur e të emëruar, të nëpunësve 

civilë e të punonjësve administrativë të njësive të vetëqeverisjes vendore” 

i ndryshuar, VKM nr. 809 date 26.12.2018 “Për përcaktimin e pagës 

minimale në shkallë vendi”, VKM nr.474 datë 16.06.2011 “Për 

përcaktimin e standarteve e të procedurës që duhet të ndiqet gjatë hartimit 

e miratimit të strukturave organizative në institucioneve të administratës 

publike”, V.K.M nr. 717 datë 23.06.2009 “Për pagat e punonjësve 

mbështetës të institucioneve,  buxhetore”  i ndryshur, V.K.M nr. 194 dt. 

22.04.1999 “Për Miratimin e Strukturës së Pagës së Punonjësve Mësimor 

në Arsimin Parauniversitar” i ndryshuar, V.K.M nr. 350 datë 19.04.2017 

“Për trajtimin me page dhe shtesa mbi page të punonjësve të shërbimit të 

mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimin” 

-Listë Prezencat janë të firmosura nga Kryetare e Bashkisë dhe nga 

Drejtori i Burimeve Njerëzore.  

-Në fund të muajit, janë  përgatitur  listë pagesat dhe përmbledhësja e listë 

pagesave të cilat janë firmosur nga Kryetare e Bashkisë, Drejtoresha e 

Financës dhe Llogaritare/Arkëtare që ka përgatitur listë pagesat. 

-Janë llogaritur dhe ndalur sipas kërkesave ligjore tatimi mbi pagën si dhe 

detyrimet për sigurimet shoqërore dhe shëndetësore. 

-Kontabilizimi i pagave është bërë sipas skemës kontabële ku për 

Sigurimin Shoqëror dhe Shëndetësore është kryer veprimi në kontabilitet  

debi llog. e shpenzimeve 600 në  kredi të llog. 435 për sig. Shoq. dhe 431 

pë vlerën e sig. shëndetësore. 

-Në muajin Mars janë paguar gjithësej 206 punonjës nga burimet e 

veta,dhe 5 punonjes me fondet e deleguara (gjendja civile).  

-Numuri i punonjësve është i mirtuar me vendimin e Këshillit të bashkisë 

Nr. 80 datë 20/12/2018 gjithësej për 212 punonjës dhe në fakt janë 206 

punonjës. 

-Struktura organizative është miratuar me Vendimin  e titullarit të 

Bashkise Nr. 40 Prot., datë 04/01/2019 

-Niveli i pagave është i mirtuar sipas Vendimit nr. 80 datë 20/12/2018. 

-U përzgjodhën në disa  raste të verifikimit të nivelit  të pagesës sipas 

miratimit me vendimin nr. 40 datë 04/01/2018 rezultuan se pagesa sipas 



72 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kriteri: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Impakti: 

 

 

 

Shkaku: 

 

 

Rëndësia: 

 

Rekomandimi: 

liste pagesave ishte e perputhur me VKB. 

-Detyrimet për sigurimet shoqërore dhe shëndetësore të këtij muaji, janë 

paguar me Urdher Shpenzimet nr. 171 datë 15.04.2019 për vlerën 

3,303,578 lekë vlere kjo e perputhur me deklaraten  ne sistem me 

drejtorine e pergjithshme e tatimeve.  

Për shpenzimet operative, llogaria 602. 

Për auditimi e kësaj popullate, u përzgjodhën për auditim shpenzimet nga 

banga për 3 mujorin e fundit të vitit 2018 dhe të vitit 2019, mga ku rezultoj: 

Bashkëngjitur urdhër shpenzimeve, janë dokumentat justifikuese si: 

Fletë daljet e subjektit për materialet e blera ose për shërbime të kryera. 

Marja në dorëzim e materialeve ose të shërbimit, është bërë me komision 

me akt marje në dorëzim. 

Në rastet e blerjeve, janë edhe fletë hyrjet e magazinës së Bashkisë patos. 

Për blerjet dhe shërbimet, janë bashkëngjitur urdhëri i prokurimit i firmosur 

nga Titullari i Autoritetit Kontraktor e cila në të gjitha rsatet janë të 

vulosura nga Dega e Thesarit. 

Veprimet kontabël, rezultuan të regjistruara në llogaritë përkatëse sipas 

përcaktimeve në planin kontabël miratuar me  VKM nr. 248, datë 

10.04.1998 “Për miratimin e planit kontabël publik, për Organet e 

Pushtetit Lokal, Institucionet Shtetërore, Qëndrore dhe Lokale si dhe të 

Njësive që varen prej tyre” i ndryshuar me VKM nr. 25, datë 20.01.2001. 

 

Hartimi i pasqyrave financiare, është bazuar në legjislacionit në fuqi; ligjin 

nr. 9228, datë 29.4.2004 “Për kontabilitetin dhe pasqyrat financiare” i 

ndryshuar, VKM nr. 248, datë 10.04.1998 “Për miratimin e planit kontabël 

publik, për Organet e Pushtetit Lokal, Institucionet Shtetërore, Qëndrore 

dhe Lokale si dhe të Njësive që varen prej tyre” i ndryshuar me VKM nr. 

25, datë 20.01.2001, UMF nr. 14, datë 28.12.2006 “Për përgatitjen dhe 

raportimin e pasqyrave financiare vjetore 2007, për institucionet qëndrore, 

organet e pushtetit vendor” i ndryshuar, VKM Nr. 783, datë 22.11.2006 

“Për përcaktimin e standardeve dhe të rregullave kontabël” dhe UMF nr. 8 

datë 9.03.2018 “Për procedurat e përgatitjes, paraqitjes dhe raportimit të 

pasqyrave financiare vjetore në njësitë e Qeverisjes së Përgjithshme” etj. 

legjislacion rregullues. 

 

Cilësia e pasqyrave financiare, ka impact për përdoruesit e tyre. Në rastet 

më sipar, janë mungesa e dokumentacionit të plotë mbi kontabilizimet në 

disa llogari të aktivevev të qëndrueshme.  

 

Procedura jo të plota për kontabilizimin e aseteve dhe në rastet e 

tranferimit të tyrë për Njësitë Vartëse. 

 

E mesmë. 

 

Ngritja e komisioneve verifikuese për sistemimin dhe saktësimin e 

gjendjeve kontabël në disa llogari të sipërcituara. 
 

Kanë marë certifikatën e pronësisë për 7 objekte sipas pasqyrës që vijon: 

Nr Emërtimi i objektit Dokumenti 

1 Shkolla e mesme Zharrëz Certifikatë Pronësie. 
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2 Pallati i Kulturës. Vërtetim Hipotekor 

3 Argjinatuara e Lumit Seman Certifikatë Pronësie. 

4 Pylli Drenie Certifikatë Pronësie. 

5 Pemtore në Fshatin Ruzhdi Vërtetim Hipotekor 

6 Pemtore në Fshatin Gjinoqar Vërtetim Hipotekor 

7 Ullishte në Fshatin Siqece Vërtetim Hipotekor 

 

Janë në proces regjistrimi aktive të qënrueshme për 31 raste të sipas të dhënave të pasqyrës që vijon: 

Nr Emërtimi i objektit Shkresa e aplikimt nr... datë 

1 Pylli Sheqishte Nr. 8560 dt. 16.04.2019 

2 Cerdhe në lagjen e Re Nr. 12364 dt. 7.06.2019 

3 Qendra e kualifikimit lagja e Re Nr. 12370 dt. 7.06.2019 

4 Ish Instituti INTG në lagjen e Re Nr. 8554 dt. 16.04.2019 

5 Qendra Shëndetësore Lagja 29 Marsi Nr. 8588 dt. 16.04.2019 

6 Qendra Shëndetësore në Zharrez Nr. 8582 dt. 16.04.2019 

7 Kopështi i Femivjëve Verbas Nr. 5477 dt.  19.03.2019 

8 Argjinatura e lumit Seman, Nr. 5010 dt. 17.03.2018 

9 Argjinatura e lumit Seman, Nr. 5012 dt. 17.03.2018 

10 Argjinatura e lumit Seman Nr. 5009 dt. 17.03.2018 

11 Kopshti Ndërshkollor. Nr. 5489 dt. 19.03.2019 

12 Kopshti Ndërshkollor.  Nr. 5488 dt. 19.03.2019 

13 Kopështi Ndershkollor. Nr. 5487 dt. 19.03.2019 

14 Kopshti Ndëshkollor. Nr. 5483 dt. 19.03.2018 

15 Kopshti Ndërshkollor. Nr. 5480 dt. 19.03.2019 

16 Themele Parafabrikatesh. Nr. 5490 dt. 19.03.2019 

17 Vreshta ne Fshatin Ruzhdie. Nr. 2577 dt. 12.02.2019 

18 Shkolla 9 Vjecare ne fshatin Belin. Nr. 3716 dt. 7.03.2018 

19 Ish Sektori Beline. Nr. 3721 dt. 7.03.2018 

20 PF ne Fshatin Sheqishte. Nr. 7872 dt. 14.05.2018 

21 PF ne Fshatin Sheqishte. Nr. 7871 dt. 14.05.2018 

22 PF ne Fshatin Sheqishte. Nr.7868 dt. 14.05.2018 

23 PF ne Fshatin Sheqishte. Nr. 7874 dt. 14.05.2018 

24 PF ne Fshatin Sheqishte. Nr. 7866 dt. 14.05.2018 

25 PF ne Fshatin Sheqishte. Nr. 7865 dt. 14.05.2018 

26 PF ne Fshatin Sheqishte. Nr. 7873 dt. 14.05.2018 

27 Varrezat Publike ne fshatin Sheqishte. Nr. 3712 dt. 7.03.2018 

28 Varrezat publike ne fshatin Sheqishte. Nr. 3711 dt. 7.03.2018 

29 Ish Stallat Belin. Nr. 3717 dt. 7.03.2018 

30 Fusha e Sportit Sheqishte. Nr. 3720 dt. 7.03.2018 

31 Fusha e Sportit ne fshatin Belin. Nr. 3708 dt. 7.03.2018 
 

Mbi ecurinë e aftëisë paguesë të Bashkisë Patos në vitin 2018, krahasuar me vitin 2017,  
sipas pasqyrave financiare paraqitet si në pasqyrën që vijon: 
 
Nr.          Vlera në debi. Lekë          Vlera në kredi. Lekë 

Llogaritë  

debitore 

Viti 2017 Viti 2018 Llogaritë 

kreditore 

Viti  2017 Viti  2018 

1 468 20,334,057 18,986,663 401-408 49,537,548 6,101,600 

2    42 8,072,112 8,119,501 

3    431 464,012 472,524 

4    435 2,412,363 2,426,178 

5    436 328,940 330,642 

6    467 1,784,668 853,552 

Shuma  20,334,057 18,986,663  62,599,643 18,303,997 
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Komentet e subjektit: Me shkresën nr. 1499/6 datë 13.08.2019 subjekti ka dërguar vwrejte 

lidhur me Akt Konstatimin nr. 2 mbi Procedurat e inventarizimit të aseteve të Bashkisë dhe 

me shkresën nr. 1499/23, datw 9.09.2019 ka dërguar vwrejtje pwr Projekt Raportin e 

Auditimit, ku argumenton se: 

Përsa nga inventarizimi i aseteve të kryera në fund të vitit 2018, komisioni i inventarizimit ka 

konstatuar në 4 raste objektet ndërtimore kaluar me VKM në pronësi të Bashkisë Patos, janë 

të zëna nga qytetarë të ndryshëm.  

Bashkia ka aplikuar në ASHK Fier datë 19.03.2019 për ti certifikuar këto prona, por ende 

nuk ka marrë përgjigje. 

Qëndrimi i grupit të auditimit: Përsa është konstatuar nga grupi i auditimit për rastet e 

zënies së objekteve ndërtimore pronë e Bashkisë, ju vetë e konfirmoni këtë gjë me 

observacionin tuaj dërguar me nr. 1499/6 datë 13.08.2019 dhe me nr. 1499/23, datw 

9.09.2019 për të cilat ende nuk keni marrë konfirmim zyrtar nga ASHK-ja. 

Ju nuk keni paraqitur dokumente shtesë në observacion. 

Siç e keni pranuar në observacionin tuaj, ne kemi rekomanduar që të vazhdojnë procedurat 

ligjore për  posedimin e këtyre pronave për interes publik. 

Observacioni nuk merret në konsideratë. 
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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, 

Udhëzimi i Agjencisë së Prokurimit Publik nr. 2, datë 24.04.2017 “Për procedurën e 

prokurimit me vlerë të vogël”.  

 

 

Në zbatim të pikës B, të programit të auditimit u grumbullua dhe u shqyrtua evidenca e 

mjaftueshme nga ana sasiore dhe cilësore si më poshtë:- 

-Regjitri i parashikimit dhe realizimit të prokurimeve publike 

-Evidenca nga sistemi informatik i APP për menaxhimin e procedurave të prokurimit. 

-Dosjet e procedurave të prokurimit për periudhën 2017-2019. 

 

Mbështetur në të dhënat e sistemit elektronik të APP dhe të kryqëzuara me regjistrat e 

prokurimeve, dosjet e prokyurimeve dhe ballafaqimit e komunikimit me subjektin rzulton 

se për: 

2017 

Referuar të dhënave të pasqyrës, konstatohet se për periudhën 01.01.2017 – 31.12.2017 janë 

kryer 18 procedura me fond limit 161,273 mijë lekë, për të cilën është lidhur kontratë me 

vlerë 140,986 mijë lekë me një diferencë prej 20,287 mijë lekë ose 12.6 % e fondit limit. Nga 

18 procedura 8 procedura janë zhvilluar me procedurë të “Hapur”, ndërsa 10 procedura janë 

zhvilluar me procedurë “Kërkesë me propozim”. 

Nga 18 procedura prokurimi janë audituar 14 procedura ose 78 % të procedurave me vlerë të 

fondit limit  148,299,564 lekë ose 92 % e fondit limit të prokuruar. 

Në procedurat e audituara kanë marrë pjesë 51 OE/BOE nga të cilët janë s’kualifikuar 33 

OE/BOE dhe janë kualifikuar 18 OE/BOE. Zhvilluar me një operator pjesëmarrës në 3 

procedura janë zhvilluar me një OE/BOE. 
   

2018 
 

Referuar të dhënave të pasqyrës, konstatohet se për periudhën 01.01.2018 – 31.12.2018 janë 

kryer 26 procedura me fond limit 230,466 mijë lekë, për të cilën është lidhur kontratë me 

vlerë 244,427 mijë lekë me TVSH me një diferencë prej 26,777 mijë lekë ose 11.6 % e fondit 

limit. Nga 26 procedura 6 procedura janë zhvilluar me procedurë të “Hapur”, ndërsa 20 

procedura janë zhvilluar me procedurë “Kërkesë me propozim”. 

Nga 26 procedura prokurimi janë audituar 20 procedura ose 77 % të procedurave me vlerë të 

fondit limit  209,327,765  lekë ose 91 % e fondit limit të prokuruar. 

Në procedurat e audituara kanë marrë pjesë 103 OE/BOE nga të cilët janë s’kualifikuar 48 

OE/BOE dhe janë kualifikuar 55 OE/BOE. Zhvilluar me një operator pjesëmarrës janë edhe 

procedurat me vlerë më të madhe të prokuruara gjatë vitit 2018 përkatësisht procedura 

“Rikonstruksion i rruges Koli Marku.” Me FL në vlerën 59,992,633 lekë dhe procedura 

“Rikonstruksion i shkollës 9 –vjeçare Meleq Gostinishti” me Fl në vlerën 58,498,388 lekë, në 

total janë 7 procedura të zhvilluar me një OE/BOE.  (Aneksi nr. 2 bashkëlidhur) 

 

Vitin 2019 (6-mujori i I-rë), janë prokuruar fonde në total në shumën 42,423,408 lekë, nga të 

cilat: 

-Procedura të llojit “Tender i Hapur”, gjithësej 1 procedurë, me F.L. në shumën  14,166,604 

lekë, kontratë të fituar në shumën 12,424,120 lekë pa tvsh, duke kursyer fonde në shumën                               

1,742,484 lekë ose në masën 12% poshtë fondit limit me object: “Rikonstuksion i rruges 

“Keneta e Mitros”, Zharrez, Patos” , OE fitues “S.” shpk, skualifikuar 3 OE me ofertë më të 

vogël sipas tabelës më poshtë: 
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"SH."           9,000,000  

 K.M.K         10,937,800  

 A .         10,499,420  

 

-Procedura të llojit “Kërkesë për propozim”, gjithësej 8 procedura, me F.L. në shumën           

23,128,402 lekë, kontrata të fituara në shumën 21,328,600 lekë pa tvsh, duke kursyer fonde 

në shumën 1,799,802 lekë ose në masën 8% poshtë fondit limit. Nga këto njëra është me 

negociim pa shpallje me objekt “Ndertimi emergjent i murit mbajtes ne “Shetitoren 

Republika“”, me OE fitues të vetëm B.O.E "A." Sh.p.k  Fier dhe "2. Z. K. me vlerë pa tvsh në 

shumën 2,200,482 lekë; në dy procedura është paraqitur dhe shpallur fitues një OE i vetëm 

dhe në 5 procedura të tjera ka OE të skualifikuar me ofertë ekonomike më të ulët nga ajo e 

hpallur fituese. 

-Procedura të llojit “Blerje me vlerë të vogël”, gjithsej 46 procedura, me F.L. në shumën           

5,626,117 lekë, kontrata të fituara në shumën 5,064,237 lekë pa tvsh, duke kursyer fonde në 

shumën 632,609 lekë ose në masën 11% poshtë fondit limit. (Aneksi nr. 3 bashkëlidhur) 

 

 

Nga auditimi mbi  përputhshmërinë e procedurave të prokurimit të realizuara gjatë viteve 

2017-2019 me kërkesat e kuadrit rregullator në fuqi rezultoi për disa procedura të 

përzgjedhura si më poshtë vijon:  

  

1- Të dhëna për tenderin: 
     a.Zhvillimi i Procedurës së Prokurimit me objekt: “Rikonstruksion i Rrugës Unaze –Grize Velaj” 

1.Urdhër Prokurimi 
nr.22, datë 28.04.2017 

3.Hartuesit e Dokumenteve të tenderit:  

Sektori preventivimit, hartimit, dhe percaktimit 

te kritereve dhe specifikimeve teknike: 

1.D. K. (Jurist) 

2.L. C. (Jurist) 

3.F. K. (Ekonomist) 

4.Komisioni i Vlerësimit Ofertave: 

Urdhër nr.829/5 datë 24.05.2017 

1.V. Zh., kryetar  

2.I. K., anëtar  

3.A. P., anëtar  

2. Lloji i Procedurës së 

Prokurimit:  

“Procedurë e hapur” 

5.Fondi Limit (pa tvsh)  

22,464,816 lekë  
6.Oferta fituese: ”S.” SHPK & “J.” SHPK  
Vlera 21,200,450 lekë 

7.Diferenca me fondin limit  (pa tvsh) 

1,264,366 lekë 

8. Data e hapjes së 

tenderit: 19.06.2017 

 

9.Burimi Financimit: Buxheti i Shtetit   10.Operatoret Ekonomike 

a)Pjesëmarrës në tender: 5 OE 

b)S’kualifikuar 4 OE,  

c) Kualifikuar 1 OE 

11.Ankimime 

AK: Po 
12. Përgjigje ankesës nga AK 

Ka 
13.Përgjigje Ankesës nga  APP   apo 

KPP  

 

 

Hartimi i dokumenteve të tenderit 

Ka dalë urdhri i prokurimit nr.22, datë 28.04.2017 i kryetarit të bashkisë zj. R. B.. Në urdhër 

është përcaktuar fondi limit në vlerën 22,464,816 lekë pa TVSH, përbërja e njësisë së 

prokurimit dhe lloji i procedurës së prokurimit. 

Nga auditimi me zgjedhje i disa zërave të preventivit konstatohet se çmimi i përcaktuar nga 

AK përputhet me çmimin sipas manualit teknik të çmimeve të punimeve të ndërtimit për vitin 

2015, sipas VKM nr.629 datë 15.07.2015. 

Kriteret e veçanta të kualifikimit janë hartuar nga Drejtoria e Hartimit dhe Aplikimit të 

Projekteve dhe më konkretisht z. A. K..  

Nga auditimi i kritereve të veçanta të kualifikimit të DST konstatohet se: 

Disa nga kushtet e veçanta, të cilat kanë shërbyer për skualifikimin e OE, të vendosura nga 

NJHDT në DST janë të pa argumentuara si psh: nevojitja e 2 eskavatoristëve dhe 1 

buldozierist bërë kjo kërkesë bazuar në Urdhërin nr. 44 datë 04.02.2004 “Për procedurat dhe 
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kriteret për dhënien e lejeve të manivrimit përdoruesve të makinerive të rënda të ndërtimit 

dhe disiplinimi i përdorimit të makinerive të ndërtimit” i cili është shfuqizuar me Urdhrin nr. 

47, date 29.3.2010 i cili, është shfuqizuar me urdhërin nr. 109 datë 05.08.2013, pra kërkesa 

juaj nuk gjen mbështetje pasi i referohet një urdheri i cili është shfuqizuar e cila bie ndesh me 

kërkesat e nenit 61, “Hartimi dhe publikimi i dokumenteve të tenderit”, pika 2 të VKM 914 

datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, i ndryshuar ku 

shprehimisht thuhet “....Në çdo rast, hartimi i tyre duhet të argumentohet teknikisht dhe 

ligjërisht, si dhe të dokumentohet në një procesverbal të mbajtur nga personat e ngarkuar për 

përgatitjen e tyre...”. 

Për veprimet dhe mosveprimet e mësipërme ngarkohen me përgjegjësi anëtarët e 

NJHDT dhe z. A. K. si personi përgjegjës për hartimin e kritereve të kualifikimit.    
 

Zhvillimi i Procedurës: 

Në datë 19.06.2017 është mbajtur Proces Verbali i hapjes së ofertave ku kanë rezultuar 5 

oferta nga OE: 

Nr OE Vlera e Ofertës 

1 S  21,200,450 

2 C. R.  15,427,489 

3 Sh 20,900,553 

4 L.K. 18,578,094 

5 N.  18,890,400 

 Më datë 18.07.2017 është bërë vlerësimi i ofertave ku janë skualifikuar të gjithë OE të cilët 

kanë marë pjesë në procedurën e prokurimit. 

Me ProcesVerbalin nr. 4 datë 18.07.2017 mbajtur nga KVO është vendosur skualifikimi i të 

gjithë ofertave të paraqitura për mungesë dokumentacioni sipas përcaktimeve në DST. 

-Nga ana e OE “SH.” me shkresën nr 50. Prot, protokolluar pranë Bashkisë Patos me 

shkresën nr 1333 prot., datë 20.07.2017 është paraqtitur ankesë në lidhje me procedurën e 

prokurimit sipas Formularit të ankesës (Shtojca 20) dhe me konkretisht janë kundërshtuar 

veprimet e KVO në lidhje me mungesën numrit të nevojshëm të manovratorëve dhe 

mungesën  e një marrëveshje shërbimi me laboratorë gjeoteknike për matjen e shkallës së 

ngjeshmërisë, ku nga ana e OE janë paraqitur pretendimet e tij në lidhje me këto 

skualifikime. Me shkresën nr. 1333/1 datë 20.07.2017 është bërë pezullimi i procedurës dhe 

është ngritur komisioni për shqyrtimin e ankesës. Me shkresën nr 133/4 datë 25.07.2017 është 

vendosur nga AK të mos pranohet ankesa e OE bazuar kjo në vendimin e komisionit të 

shqyrtimit të ankesave e cila i është bërë e ditur OE me shkresën nr 1333/5 datë 25.07.2017. 

-Nga ana e BOE “S” & “J” është dorëzuar formulari i ankesave i protokolluar pranë Bashkisë 

Patos me nr. 1352 prot., datë 24.07.2017 ku ka paraqitur ankesën e tij lidhur me veprimet e 

KVO për skualifikimin e ofertës së këtij BOE. Komisioni i ngritur nga AK sipas shkresës Nr. 

1333/2 datë 20.07.2017 i përbërë nga znj. N. H., znj. B. F. dhe z. L. Ç., për shqyrtimin e 

ankesës ka vendosur të marë në konsideratë ankimimin e BOE në lidhje me mungesën e 

“automakinistit” dhe në arsyetimin e tij ka thënë: “.....duke qenë se mjeti i paraqitur hyn në 

kategorinë e kamionave (dhe jo Autovinçave) ky mjet mund të drejtohet nga persona me leje 

drejtimi për kamiona. Gjithashtu edhe mjeti tjetër është kamion me vinç dhe mund të 

dretjohet nga dretjues me patentë të zakonshme të kategorisë D dhe sipër....”. 

Bazuar në nenin 53 të Ligjit nr. 9643 datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik” i ndryshuar në 

zbatim të tij sipas të cilit thuhet se “... autoriteti kontraktor vlerëson një ofertë të vlefshme 

vetëm nëse ajo është në përputhje me të gjitha kërkesat dhe specifikimet e përcaktuara në 

dokumentat e tenderit....” oferta duhet të konsiderohej e pavlefshme nga ana e komisionit të 

shqyrtimit të ankesave dhe tenderi duhet të anullohej.   
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Për veprimet dhe mosveprimet e mësipërme ngarkohen me përgjegjësi anëtarët e 

KSHA dhe më konkretisht znj. N. H., znj. B.F. dhe z. L. Ç. 

 

Qëndrimi i grupit të auditimit të KLSH: Në kundërshtitë që paraqiten në anëtarët e NJP Bashkia 

Patos me shkresën nr. 1499/18.1, datë 16.08.2019, në lidhje me mos argumentimin e kritereve të 

vendosura, nuk argumentojnë problemin e trajtuar nga grupi i KLSH, pasi: mungon analiza e 

detajuar për seicilin nga dretjuesit e mjeteve të kërkuar në DST. 

Argumenti juaj nuk merret në konsideratë. 

 

 

2- Të dhëna për tenderin: 
     a.Zhvillimi i Procedurës së Prokurimit me objekt: “Rikonstruksioni i ish kopshtit ne "Lagje e Re" ne banesa sociale” 

1.Urdhër Prokurimi 
nr.35, datë 11.07.2017 

3.Hartuesit e Dokumenteve të tenderit:  

Sektori preventivimit, hartimit, dhe percaktimit 

te kritereve dhe specifikimeve teknike: 

1.D. K. (Jurist) 

2.L. C. (Jurist) 

3.F. K. (Ekonomist) 

4.Komisioni i Vlerësimit Ofertave: 

Urdhër nr.1264/1 datë 12.07.2017 

1. Sh. B., kryetar  

2. B. F., anëtar  

3. E. R., anëtar  

2. Lloji i Procedurës së 

Prokurimit:  

“Procedurë e hapur” 

5.Fondi Limit (pa tvsh)  

17,032,283 lekë  
6.Oferta fituese: ” I. G.” & “L. K.”  Vlera 

14,611,719 lekë 

7.Diferenca me fondin limit  (pa tvsh) 

2,420,564 lekë 

8. Data e hapjes së 

tenderit: 07.08.2017 

 

9.Burimi Financimit: Buxheti i Shtetit   10.Operatoret Ekonomike 

a)Pjesëmarrës në tender: 6 OE 

b)S’kualifikuar 5 OE,  

c) Kualifikuar 1 OE 

11.Ankimime 

AK: Po 
12. Përgjigje ankesës nga AK 

Ka 
13.Përgjigje Ankesës nga  APP   apo 

KPP  

 

 

Hartimi i dokumenteve të tenderit 

Ka dalë urdhri i prokurimit nr.35, datë 11.07.2017 i kryetarit të bashkisë zj. R.B.. Në urdhër 

është përcaktuar fondi limit në vlerën 17,032,283 lekë pa TVSH, përbërja e njësisë së 

prokurimit dhe lloji i procedurës së prokurimit. 

Nga auditimi me zgjedhje i disa zërave të preventivit konstatohet se çmimi i përcaktuar nga 

AK përputhet me çmimin sipas manualit teknik të çmimeve të punimeve të ndërtimit për vitin 

2015, sipas VKM nr.629 datë 15.07.2015. 

Kriteret e veçanta të kualifikimit janë hartuar nga Drejtoria e Hartimit dhe Aplikimit të 

Projekteve dhe më konkretisht z. A. K..  

Nga auditimi i kritereve të veçanta të kualifikimit të DST konstatohet se: 

Disa nga kushtet e veçanta, të cilat kanë shërbyer për skualifikimin e OE, të vendosura nga 

NJHDT në DST janë të pa argumentuara si psh: nevojitja e 1 automakinist dhe 1 eskavatorist  

bërë kjo kërkesë bazuar në Urdhërin nr. 44 datë 04.02.2004 “Për procedurat dhe kriteret për 

dhënien e lejeve të manivrimit përdoruesve të makinerive të rënda të ndërtimit dhe 

disiplinimi i përdorimit të makinerive të ndërtimit” i cili është shfuqizuar me Urdhrin nr. 47, 

date 29.3.2010 i cili, është shfuqizuar me urdhërin nr. 109 datë 05.08.2013, pra kërkesa juaj 

nuk gjen mbështetje pasi i referohet një urdheri i cili është shfuqizuar, sidhe kërkesat për 3 

elekriçista, 3 hidraulik dhe 4 murator për të cilat mungon analiza sipas garafikut të paraqitur 

të punimeve, të cilat bien ndesh me kërkesat e nenit 61, “Hartimi dhe publikimi i 

dokumenteve të tenderit”, pika 2 të VKM 914 datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të 

prokurimit publik”, i ndryshuar ku shprehimisht thuhet “....Në çdo rast, hartimi i tyre duhet të 

argumentohet teknikisht dhe ligjërisht, si dhe të dokumentohet në një procesverbal të mbajtur 

nga personat e ngarkuar për përgatitjen e tyre...”. 
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Për veprimet dhe mosveprimet e mësipërme ngarkohen me përgjegjësi anëtarët e 

NJHDT dhe z. A. K. si personi përgjegjës për hartimin e kritereve të kualifikimit.    
 

Zhvillimi i Procedurës: 

Në datë 14.08.2017 është mbajtur Proces Verbali i hapjes së ofertave ku kanë rezultuar 6 

oferta nga OE: 

 
Nr OE Vlera e Ofertës Vlerësimi 

1 I. G 14,611,719 Kualifikuar 

2 Sh 16,343,444 Skualifikuar 

3 A 12,379,290 Skualifikuar 

4 B. E. G .F. 14,677,898 Skualifikuar 

5 "I. " 15,911,049 Skualifikuar 

6 ELIRA 14,268,080 Skualifikuar 

 

Më datë 14.08.2017 është bërë vlerësimi i ofertave ku janë skualifikuar 5 OE të cilët kanë 

marë pjesë në procedurën e prokurimit dhe është kualifikuar dhe shpallur fitues BOE ” I. G.” 

& “L. K.” me vlerë të ofertës 14,611,719 lekë. Me shkresën nr. 1264/5 i është drejtuar OE 

“A.” për shpjegime në lidhje me ofertën aomalisht të ulët të paraqitur. Me shkresën nr 58, 

datë 28.08.2017 protokolluar në Bashkinë Patos me nr. 1264/6 prot., datë 29.08.2017 nga ana 

e OE është kthyer përgjigje në lidhje me ofertën anomalisht të ulët. Pas shqyrtimit të 

dokumentacionit nga ana e KVO është mbajtur ProcesVerbali në lidhje me shqyrtimin e 

shpjegimeve të OE dhe në përfundim të të cilit vendosi të mos marë parasysh shpjegimet e 

paraqitura dhe të skualifikoj ofertën ekonomike për ofertë anomalisht të ulët. Nga shqyrtimi i 

dokumentacionit nuk u konstatua ndonjë parregullsi në vlerësimin e ofertave të paraqitura. 

 

Qëndrimi i grupit të auditimit të KLSH: Në kundërshtitë që paraqiten në anëtarët e NJP Bashkia 

Patos me shkresën nr. 1499/18.1, datë 16.08.2019, në lidhje me mos argumentimin e kritereve të 

vendosura, nuk argumentojnë problemin e trajtuar nga grupi i KLSH, pasi: mungon analiza e 

detajuar për seicilin nga dretjuesit e mjeteve të kërkuar në DST. Nga ana e NJHP në observacion e saj 

janë mjaftuar vetëm me grafikun e punimeve duke mos përcaktuar volumet dhe mjetet e nevojshme të 

cilat duhet të viheshin në dispozicion me drejtuesit përkatës. 

Argumenti juaj nuk merret në konsideratë. 

 

 

3- Të dhëna për tenderin: 
     a.Zhvillimi i Procedurës së Prokurimit me objekt: “Rikonstruksion i rruges“Buzaj Rrerez” ndryshuar në “Rikonstruksion 

i rruges“Muço Yzeiraj Rrerez” 

1.Urdhër Prokurimi 
nr.16, datë 24.03.2017 

3.Hartuesit e Dokumenteve të tenderit:  

Sektori preventivimit, hartimit, dhe percaktimit 

te kritereve dhe specifikimeve teknike: 

1.D. K. (Jurist) 

2.L. C. (Jurist) 

3.F. K. (Ekonomist) 

4.Komisioni i Vlerësimit Ofertave: 

Urdhër nr.578/5 datë 03.05.2017 

1.V. Zh., kryetar  

2.I. K. anëtar  

3.B. F. anëtar  

2. Lloji i Procedurës së 

Prokurimit:  

“Procedurë e hapur” 

5.Fondi Limit (pa tvsh)  

20,166,481.5 lekë  
6.Oferta fituese: ”H. & “SH. A.”  Vlera 

19,586,805 lekë 

7.Diferenca me fondin limit  (pa tvsh) 

579,677 lekë 

8. Data e hapjes së 

tenderit: 02.06.2017 

 

9.Burimi Financimit: Buxheti i Shtetit   10.Operatoret Ekonomike 

a)Pjesëmarrës në tender: 3 OE 

b)S’kualifikuar 2 OE,  

c) Kualifikuar 1 OE 

11.Ankimime 

AK: Po 
12. Përgjigje ankesës nga AK 

Ka 
13.Përgjigje Ankesës nga  APP   apo 

KPP  
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Hartimi i dokumenteve të tenderit 

Ka dalë urdhri i prokurimit nr.16, datë 24.03.2017 i kryetarit të bashkisë zj. R.B.. Në urdhër 

është përcaktuar fondi limit në vlerën 20,166,482 lekë pa TVSH, përbërja e njësisë së 

prokurimit dhe lloji i procedurës së prokurimit. 

Nga auditimi me zgjedhje i disa zërave të preventivit konstatohet se çmimi i përcaktuar nga 

AK përputhet me çmimin sipas manualit teknik të çmimeve të punimeve të ndërtimit për vitin 

2015, sipas VKM nr.629 datë 15.07.2015. 

Kriteret e veçanta të kualifikimit janë hartuar nga z. A. K. me detyrë drejtor i Dretjorisë së 

Hartimit dhe Aplikimit të Projekteve bazuar në Urdhërin nr. 578/2 prot., datë 20.04.2017.  

Disa nga kushtet e veçanta të vendosura nga NJHDT në DST janë të pa argumentuara si psh: 

nevojitja e 2 eskavatorist dhe 2 buldozierist bërë kjo kërkesë bazuar në Urdhërin nr. 44 datë 

04.02.2004 “Për procedurat dhe kriteret për dhënien e lejeve të manovrimit përdoruesve të 

makinerive të rënda të ndërtimit dhe disiplinimi i përdorimit të makinerive të ndërtimit” i cili 

është shfuqizuar me Urdhrin nr. 47, date 29.3.2010 i cili, është shfuqizuar me urdhërin nr. 

109 datë 05.08.2013, pra kërkesa juaj nuk gjen mbështetje pasi i referohet një urdheri i cili 

është shfuqizuar e cila bie ndesh me kërkesat e nenit 61, “Hartimi dhe publikimi i 

dokumenteve të tenderit”, pika 2 të VKM 914 datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të 

prokurimit publik”, i ndryshuar ku shprehimisht thuhet “....Në çdo rast, hartimi i tyre duhet të 

argumentohet teknikisht dhe ligjërisht, si dhe të dokumentohet në një procesverbal të mbajtur 

nga personat e ngarkuar për përgatitjen e tyre...”. 

Për veprimet dhe mosveprimet e mësipërme ngarkohen me përgjegjësi anëtarët e 

NJHDT dhe z. A. K. si personi përgjegjës për hartimin e kritereve të kualifikimit. 

Zhvillimi i Procedurës: 

Në datë 02.06.2017 është mbajtur Proces Verbali i hapjes së ofertave ku kanë rezultuar 3 

oferta nga OE: 
Nr OE Vlera e Ofertës 

1 H .  19,586,805  

2 Sh.  18,607,196  

3  E.   16,141,050  

 Më datë 13.06.2017 është bërë vlerësimi i për të cilat KVO ka kryer vlerësimet si më poshtë: 

 

Nr. 
Operatori ekonomik 

pjesmarrës 

Oferta 

ekonomike (pa 

tvsh) 

Vlerësimi i KVO-së 

1 H . 19,586,805 Kualifikuar dhe shpallur fitues 

2 Sh.  18,607,196  

S’kualifikuar për arsyet e mëposhtëme: 
- Nuk plotëson kriterin mbi numrin e nevojshëm të 

manovratorëve pasi nuk ka paraqitur asnjë buldozieristë 

nga dy të kërkuar. 

- Nuk plotëson numrin e saldatorëve të certifikuar për 

saldim tubo polietileni (HDPE),pasi nuk ka paraqitur 

asnjë të tillë. 

- Nuk ploteson kriterin mbi “Subjekti të ketë një 

marrëveshje shërbimi me laboratorë gjeoteknike të 

akredituar. 

 

3 
 E.  16,141,050  

S`kualifikuar për arsyet e mëposhtëme: 

- Nuk ka paraqitur dokument që vërteton se ka plotësuar 

detyrimet fiskale dhe ka paguar detyrimet e sigurimeve 

shoqërore leshuar nga Administrata Tatimore. 

- Nuk ka paraqitur vërtetim të gjendjes financiare nga një 

bankë. 
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- Nuk ka paraqitur vërtetim për shlyerjen e taksave 

vendore kudo ku ushtron aktivitet per vitin 2017. 

- Nuk plotëson xhiron mesatare vjetore të tre viteve të 

fundit. 

- Bilancet e paraqitura janë të pakonfirmuara nga një 

ekspert kontabel. 

- Nuk plotëson punën  e ngjashme pasi puna e paraqitur 

është jashte afatit ligjor. 

- Nuk plotëson kriterin e licensës pasi nuk ka pikën N.P. 

11. 

- Nuk plotëson kriterin mbi mjetet. 

- Nuk ka paraqitur numrin e manovratorëve sipas 

kërkesave tëDST. 

- Nuk plotëson kriterin mbi numrin e punonjësve të 

kërkuar. 

- etj 

 

-Me shkresën nr. 41 prot., datë 18.06.2017 protokolluar pranë Bashkisë Patos me nr. 1180 

prot., datë 20.06.2017 shoqëria “Sh.” brenda afateve të përcaktuara në ligj ka bërë ankesë 

drejtuar AK ku kërkon të rishikohet vlerësimi i këtij operatori duke paraqitur dhe argumentat 

e tij. Me shkresën nr. 1180/5 prot., datë 23.06.2017 nga ana e AK është kthyer përgjigje OE 

në lidhje me ankesën duke e marë pjesërisht në konsideratë (vetëm për një nga arsyet e 

skualifikimit) dhe duke mos marë në kosideratë arsyet e tjera, gjë e cila ka sjellë dhe 

skualifikimin e tij si OE. Janë pritur afatet ligjore për paraqitjen në KPP të ankesës nga ana e 

OE, por për këtë procedurë nuk ka pasur ankesa pranë këtij insititucioni. Në datë 10.07.2017 

është bërë dhe Njoftimi i fituesit për këtë procedurë. 

 
4- Të dhëna për tenderin: 

     a.Zhvillimi i Procedurës së Prokurimit me objekt: “Blerje bazë materiale për rikonstruksionin e rrugëve të brendshme në 

Njësinë Administrative Zharrëz” 

1.Urdhër Prokurimi 
nr.30, datë 02.06.2017 

3.Hartuesit e Dokumenteve të tenderit:  

Sektori preventivimit, hartimit, dhe percaktimit te 

kritereve dhe specifikimeve teknike: 

1.D. K. (Jurist) 

2.L. C. (Jurist) 

3.F. K. (Ekonomist) 

4.Komisioni i Vlerësimit Ofertave: 

Urdhër nr.1057/3 datë 07.06.2017 

1. V.N., kryetar  

2. A. L., anëtar  

3. B. F., anëtar  

2. Lloji i Procedurës së 

Prokurimit:  

“Procedurë e hapur” 

5.Fondi Limit (pa tvsh)  

14,460,363.6 lekë  
6.Oferta fituese: ”A. C.”         
Vlera 14,426,880 lekë 

7.Diferenca me fondin limit  (pa tvsh) 

33,483.6lekë 

8. Data e hapjes së 

tenderit: 03.07.2017 

 

9.Burimi Financimit: Buxheti i Bashkisë   10.Operatoret Ekonomike 

a)Pjesëmarrës në tender: 1 OE 

b)S’kualifikuar 0 OE,  

c) Kualifikuar 1 OE 

11.Ankimime 

AK: ka 
12. Përgjigje ankesës nga AK 

Ka 
13.Përgjigje Ankesës nga  APP   apo 

KPP  

Hartimi i dokumenteve të tenderit 

Ka dalë urdhri i prokurimit nr.30, datë 02.06.2017 i kryetarit të bashkisë zj. R. B.. Në urdhër 

është përcaktuar fondi limit në vlerën 14,460,363.3 lekë pa TVSH, përbërja e njësisë së 

prokurimit dhe lloji i procedurës së prokurimit. 

Nga auditimi me zgjedhje i disa zërave të preventivit konstatohet se çmimi i përcaktuar nga 

AK përputhet me çmimin sipas manualit teknik të çmimeve të punimeve të ndërtimit për vitin 

2015, sipas VKM nr.629 datë 15.07.2015. 
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Kriteret e veçanta të kualifikimit janë hartuar nga Drejtoria e Hartimit dhe Aplikimit të 

Projekteve dhe më konkretisht z. A. K. sipas Urdhërtit të Kryetarit të Bashkisë nr. 1057/1 

prot., datë 05.306.2017.  

Nga auditimi i kritereve të veçanta të kualifikimit të DST nuk u konstatuan kritere te 

paargumentuara të vendosura nga AK. 

 

Zhvillimi i Procedurës: 

Në datë 03.07.2017 është mbajtur Proces Verbali i hapjes së ofertave ku kanë rezultuar 1 

ofertë nga OE: 
Nr OE Vlera e Ofertës Vlerësimi 

1 A.C. 14,426,880 Kualifikuar 

Më datë 03.07.2017 është bërë vlerësimi i ofertave ku janë kualifikuar  OE i vetëm i cilia ka 

paraqitur oferten ekonomike sidhe është shpallur fitues. Me shkresën nr 1057/7 prot., datë 

14.07.2017 është hartuar formulari i njofgtimit të fituesit. Më datë 07.09.2017 është lidhur 

kontrata ndërmejt palëve për blerje bazë materiale në vlerën 17,312,256 lekë me tvsh. 

Gjatë verifikimit të dokumentave të paraqitura nga OE u konstatua se mungon 1 nga kriteret e 

veçanta e vendosura nnë DST nga NHJDT dhe më konkretisht: 

1. Për të provuar kapacitetin teknik, kërkohet që operatori ekonomik të paraqes: 
    Objekti i Ekstraktit të lëshuar nga QKR të jetë për shitje blerje të materialeve të ndryshme 

ndërtimi....  

Në dokumentat e vënë në dispozicion nga OE dhe të verifikueshme në sistemin online të QKB, pika 9: 

objekti i aktivitetit është e cituar:  

-Germime dheu ne punime eventuale,murature e beton arme,prishje dhe punime ne toke te 

germuar,prodhim materiale inerte-gure,elemente betoni e betonarme te zakonshme,gure 

dekorativ,ndertime civile,industriale,turistike,bujqesore,rikonstruksion,ndertim banesa me skelet mbi 

8kate,punime te mirembajtjes dhe sinjalizimit ne rruge,ndertim mbi shtesa rrugore,ura,vepra 

arti,kanalizime,ujesjellesa,izolime mbi dhe nen tokesore nga ujrat,themele te vecanta,punime druri dhe 

metalike etj. Prodhim asfalto – betoni. 

Bazuar në nenin 53 të Ligjit nr. 9643 datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik” i ndryshuar në 

zbatim të tij sipas të cilit thuhet se “... autoriteti kontraktor vlerëson një ofertë të vlefshme 

vetëm nëse ajo është në përputhje me të gjitha kërkesat dhe specifikimet e përcaktuara në 

dokumentat e tenderit....” oferta duhet të konsiderohej e pavlefshme dhe tenderi duhet të 

anullohej.   

Për veprimet dhe mosveprimet e mësipërme ngarkohen me përgjegjësi anëtarët e KVO-

së dhe më konkretisht: z. V. N. në cilësinë e kryetarit të KVO, A. L. në cilësinë e anëtarit 

dhe znj. B. F. në cilësinë e anëtares së KVO. 

Qëndrimi i grupit të auditimit të KLSH: Në kundërshtitë që paraqiten në anëtarët e KVO-së 

Bashkia Patos me shkresën nr. 1499/18.1, datë 16.08.2019, në lidhje me kualifikimin e OE, nuk 

argumentojnë problemin e trajtuar nga grupi i KLSH. 

Argumenti juaj nuk merret në konsideratë. 

 

5- Të dhëna për tenderin: 
     a.Zhvillimi i Procedurës së Prokurimit me objekt: “Blerje rere bituminoze per shtrim rrugesh” 

1.Urdhër Prokurimi 
nr.24, datë 03.05.2017 

3.Hartuesit e Dokumenteve të tenderit:  

Sektori preventivimit, hartimit, dhe percaktimit te 

kritereve dhe specifikimeve teknike: 

1.D. K. (Jurist) 

2.L. C. (Jurist) 

3.F. K.(Ekonomist) 

4.Komisioni i Vlerësimit Ofertave: 

Urdhër nr.843/1 datë 07.05.2017 

1. A. K. kryetar  

2. N. H., anëtar  

3. R. B. anëtar  

2. Lloji i Procedurës së 

Prokurimit:  

“Procedurë e hapur” 

5.Fondi Limit (pa tvsh)  

8,321,300 lekë  
6.Oferta fituese:”A.C.”         
Vlera 8,293,000lekë 

7.Diferenca me fondin limit  (pa tvsh) 

 28,300 lekë 

8. Data e hapjes së 9.Burimi Financimit: Buxheti i Bashkisë   10.Operatoret Ekonomike 
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tenderit: 01.06.2017 

 

a)Pjesëmarrës në tender: 2 OE 

b)S’kualifikuar 1 OE,  

c) Kualifikuar 1 OE 

11.Ankimime 

AK: ka 
12. Përgjigje ankesës nga AK 

ka 

13.Përgjigje Ankesës nga  APP   apo 

KPP  

 

 

Hartimi i dokumenteve të tenderit 

Ka dalë urdhri i prokurimit nr.24, datë 03.05.2017 i kryetarit të bashkisë zj. R. B.. Në urdhër 

është përcaktuar fondi limit në vlerën 8,321,300 lekë pa TVSH, përbërja e njësisë së 

prokurimit dhe lloji i procedurës së prokurimit. 

Nga auditimi me zgjedhje i disa zërave të preventivit konstatohet se çmimi i përcaktuar nga 

AK përputhet me çmimin sipas manualit teknik të çmimeve të punimeve të ndërtimit për vitin 

2015, sipas VKM nr.629 datë 15.07.2015. 

Kriteret e veçanta të kualifikimit janë hartuar nga Drejtoria Shërbimeve Publike dhe më 

konkretisht z. A. L.  

Nga auditimi i kritereve të veçanta të kualifikimit të DST nuk u konstatuan kritere te 

paargumentuara të vendosura nga AK. 

 

Zhvillimi i Procedurës: 

Në datë 01.06.2017 është mbajtur Proces Verbali i hapjes së ofertave ku rezultoi se në tender 

kanë marrë pjesë 2 operator ekonomik, për të cilat KVO ka kryer vlerësimet si më poshtë: 

 

Nr. 
Operatori ekonomik 

pjesmarrës 

Oferta 

ekonomike (pa 

tvsh) 

Vlerësimi i KVO-së 

1 A. C. 8,293,000 Kualifikuar dhe shpallur fitues 

2 Sh.  7,960,000 

S’kualifikuar për arsyet e mëposhtëme: 
a)Nuk plotëson kriterin sipas të cilit shoqëria duhet të ketë dëshmitë për 

mjetet dhe pajisjet teknike, pasi nuk përmbush kriterin për Skrep copë 2. 

b) Nuk plotëson kriterin  punë të ngjashme pasi operatori ka paraqitur punë 

të ngjashme për objektin që prokurohet me kontraten nr.130 datë 

17/04/2017 vlera e të cilit në total është 3,103,440 (tre milion e njëqind e 

tre mijë e katërqind e dyzetë)lekë ndërkohe që vlera e kërkuar në DST 

është 3,328,520 (tre milion e treqind e njëzetë e tetë mijë e pesëqind e 

njezetë)lekë. 

c) Operatori nuk ka sjelle deklaratat në formën e kërkuar nga ligji.  

 

 

-Me shkresën nr. 37 prot., datë 07.06.2017 protokolluar në Bashkinë Patos me nr. 1090 prot., 

datë 08.06.2017 OE “Shendelli” ka paraqtitur ankesë në lidhje me këtë procedurë për 

vlerësimin e kryer nga ana e KVO në këtë procedurë ku ka paraqitur dhe kundërshtimet e tij. 

Me Urdhërin nr. 1090/1 prot., datë 08.06.2017 Titullari i AK ka urdëhruar pezullimin e 

procedurës dhe shqyrtìmin e ankesës së OE dhe në përfundim të procesit me shkresën nr. 

1090/5 prot., datë 14.06.2017 është kthyer përgjigje OE ku nuk është pranuar ankesa e tij dhe 

skualifikimi i tij është bërë për mungesë dokumentacioni. Me vendimin nr. 1090/4 prot., datë 

14.06.2017 u vendos vazhdimi i procedurës për skualifikimin e OE “Sh.” dhe shpalljen fitues 

të OE renditur në vendin e parë. Nga ana e OE të skualifikuar nuk ka pasur ankimime në 

shkallët e tjera ankimuese.  

- Nga auditimi i ofertës së OE “A. C.” shpk, me vlerë 8,293,000 lekë, rezultoi se KVO e 

ka kualifikuar padrejtësisht nga gara ofertën e paraqitur nga ky OE, konkretisht si 

më poshtë: 
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Në lidhje me kriterin e vendosur në DST “.....Autoriteti Kontraktor kërkon dëshmi për 

furnizimet e mëparshme, të ngjashme, të kryera gjatë tri viteve të fundit. Në çdo rast, vlera e 

kërkuar duhet të jetë në një vlerë jo më të vogël se 40% të vlerës së përllogaritur të kontratës, 

konkretisht 3,328,520 ( tre milion e treqind e njëzetë e tete mije  e pesëqind e njëzetë ) leke, 

që prokurohet dhe që është realizuar gjatë tri viteve të fundit......”, nga auditimi i 

dokumentave të paraqitura nga OE dhe të hedhura në sistemin elektronik të APP-së nuk 

rezulton asnjë dokument i cili vërteton kryerjen e punimeve të ngjashme nga ana e OE dhe 

për rrjedhojë oferta duhet të konsiderohej e pavlefshme dhe tenderi duhet të anullohej.   

Për veprimet dhe mosveprimet e mësipërme ngarkohen me përgjegjësi anëtarët e KVO-

së dhe më konkretisht: z. A. K. në cilësinë e kryetarit të KVO, znj.N. H. në cilësinë e 

anëtarit dhe z. R. B. në cilësinë e anëtares së KVO. 

 Qëndrimi i grupit të auditimit të KLSH: Në kundërshtitë që paraqiten në anëtarët e KVO-së 

Bashkia Patos me shkresën nr. 1499/18.1, datë 16.08.2019, në lidhje me kualifikimin e OE, nuk 

argumentojnë problemin e trajtuar nga grupi i KLSH, pasi: KVO paraqet si argument faktin se OE 

sipas raportit 3mujor të vitit 2016 të AKBN rezulton se ka shitur një sasi prej 2,614,200 lekë 

materiale ndërtimore, pikërisht deklarimi i kësaj sasie si materiale ndërtimore nuk ezauron kërkesën e 

DST për furnizim rëre bituminoze pasi është një zë i papërcaktuar në raportin e AKBN. 

Argumenti juaj nuk merret në konsideratë. 

 

6- Të dhëna për tenderin: 
     a.Zhvillimi i Procedurës së Prokurimit me objekt: “Blerje baze materiale te ndryshme per sistemin e Ujitjes dhe Kullimit” 

1.Urdhër Prokurimi 
nr.29, datë 02.06.2017 

3.Hartuesit e Dokumenteve të tenderit:  

Sektori preventivimit, hartimit, dhe percaktimit te 

kritereve dhe specifikimeve teknike: 

1.D. K. (Jurist) 

2.L. C. (Jurist) 

3.F. K. (Ekonomist) 

4.Komisioni i Vlerësimit Ofertave: 

Urdhër nr.1050/1 datë 05.06.2017 

1. Sh. B. 

2. A. P. 

3. B. H. 

2. Lloji i Procedurës së 

Prokurimit:  

“Kërkesë për propozim” 

5.Fondi Limit (pa tvsh)  

1,349,812.5  lekë  
6.Oferta fituese:”E. A.”  
Vlera 1,114,770 lekë 

7.Diferenca me fondin limit  (pa tvsh) 

 235,042.5 lekë 

8. Data e hapjes së 

tenderit: 16.06.2017 

 

9.Burimi Financimit: Buxheti i Bashkisë   10.Operatoret Ekonomike 

a)Pjesëmarrës në tender: 4 OE 

b)S’kualifikuar 1 OE,  

c) Kualifikuar 3 OE 

11.Ankimime 

AK: Ska 
12. Përgjigje ankesës nga AK 

ska 
13.Përgjigje Ankesës nga  APP   apo 

KPP  

 

 

Hartimi i dokumenteve të tenderit 

Ka dalë urdhri i prokurimit nr.29, datë 02.06.2017 i kryetarit të bashkisë zj. R.B.. Në urdhër 

është përcaktuar fondi limit në vlerën 1,349,812.5 lekë pa TVSH, përbërja e njësisë së 

prokurimit dhe lloji i procedurës së prokurimit. 

 

-Hartimi i fondit limit: Preventivi dhe specifikimet teknike janë hartuar nga Drejtoria e 

Shërbimeve Publike dhe më konkretisht nga ing. Z. A. L. në vlerën 1,349,812.5 lekë pa 

TVSH. 

 

**-Nga auditimi me zgjedhje i zërave të preventivit konstatohet se çmimi i përcaktuar nga AK  

nuk përputhet me çmimin sipas manualit teknik të çmimeve të punimeve të ndërtimit për vitin 

2015, sipas VKM nr.629 datë 15.07.2015 dhe më konkretisht: 
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Nr
. Emërtimi 

Njësi
a  

Sasi
a 

Cmimi 
sipas 
Preventivit 

Cmimi 
sipas 
Manualit 

Diferenc
a 
Cmimit Vlera 

1 
Tubo betoni 
d=400 Copë 40 

             
1,298  

               
1,111           187  

         
7,480  

2 
Tubo betoni 
d=600 Copë 25 

             
2,065  

               
1,768           297  

         
7,425  

3 
Tubo betoni 
d=800 Copë 94 

             
5,664  

               
4,824           840  

       
78,960  

4 
Tubo betoni 
d=1000 Copë 64 

             
7,752  

               
6,432        1,320  

       
84,480  

  Totali           
     
178,345  

 

Nga verifikimi konstatohet se “Preventivuesi”, për emërtim e 4 zërave më sipër trajtuar janë 

bërë jo në përputhje me çmimet e parashikuara në muanualin e ndërtimi, veprim ky në 

kundërshtim me VKM nr. 568, datë 27.6.2013, “Për miratimin e manualeve teknikë të çmimeve të 

punimeve të ndërtimit dhe analizave teknike të tyre”, i ndryshuar. 

Nga të dhënat e mësipërme, konstatohet se fondi limit është rritur në vlerën 178,345 lekë 

pa TVSH, duke preventivuar më tepër fond limit, si pasojë e rritjes fiktive të çmimeve jo 

në përputhje me manualin teknik të çmimeve të miratuara me VKM nr. 568, datë 

27.06.2013, “Për miratimin e manualeve teknikë të çmimeve të punimeve të ndërtimit dhe 

analizave teknike të tyre”, i ndryshuar, dhe ligji nr. 8402, datë 10.09.1998 “Për 

Kontrollin dhe Disiplinimin e Punimeve të Ndërtimit”, i ndryshuar, Kreu I, neni 3, me 

efekt negativ në buxhetit e Bashkisë Patos, të cilat ngarkojnë me përgjegjësi grupin e 

punës për hartimin e preventivit: ing. Z. A. L. 

 

Zhvillimi i Procedurës: 

Në datë 16.06.2017 është mbajtur Proces Verbali i hapjes së ofertave ku rezultoi se në tender 

kanë marrë pjesë 4 operator ekonomik, për të cilat KVO ka kryer vlerësimet si më poshtë: 

 

Nr. 
Operatori ekonomik 

pjesmarrës 

Oferta 

ekonomike (pa 

tvsh) 

Vlerësimi i KVO-së 

1 E.A.  1.114.770  Kualifikuar dhe shpallur fitues 

2  A. N.   1.204.754  Kualifikuar 

3  A. 2. C.  1.210.000  Kualifikuar 

4 M. A. 1.187.540 

S’kualifikuar për arsyet e mëposhtëme: 
a)Nuk ka paraqitur xhiron mesatare vjetore te vitit paraardhes (2016). 

b)Nuk ka paraqitur vertetimin e taksave dhe tarifave vendore kudo ku 

operatori ushtron aktivitetin sipas QKR Fier dhe Vlore. 

-Nga auditimi i ofertës së OE “E. A.” shpk, me vlerë 1,114,770 lekë, rezultoi se KVO e 
ka kualifikuar padrejtësisht nga gara ofertën e paraqitur nga ky OE, konkretisht si më 
poshtë: 
Në lidhje me kriterin e vendosur në DST “.....Dëshmitë për mjetet e pajisjet teknike, që ka në 

dispozicion apo mund ti vihen në dispozicion operatorit ekonomik, që nevojiten për 

ekzekutimin e kontratës. 

 Makine vetëshkarkuese deri 10-20 ton                                                          copë 1 
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Ofertuesi duhet të paraqesë për makineritë të cilat janë në pronësi ose me qera, lejen e 

qarkullimit, certifikatat e pronësisë, siguracionin, kolaudimin, certifikatë transporti si dhe 

fotografi të të gjitha mjeteve të paraqitura. (të cilat duhet të jenë në emër të shoqërisë ose në 

emër të qeradhënësit)......”, nga auditimi i dokumentave të paraqitura nga OE dhe të hedhura 

në sistemin elektronik të APP-së rezulton se OE ka paraqitur kontratën e qerasë me nr. 1077 

rep, nr. 306 kol., datë 30.03.2017 me shoqërinë “M.” shpk sidhe kontratë qeraje me nr. 1402 

rep., nr. 392 kol, datë 22.04.2017 me shoqërinë “D.” shpk për mjete të mara me qera të 

llojeve të ndryshme. Në asnjë nga dokumentat e ngarkuara në sistem nuk figurojnë foto të 

mjete por vetëm dokumenta teknik, çka nuk është në përputhje me kërkesat e vendosura në 

DST dhe përbën kusht për skualifikimin e OE, kjo pasi nuk mund të vërtetohet nëse kamioni 

është vetëshkarkues apo jo. Për rrjedhojë oferta duhet të konsiderohej e pavlefshme dhe 

tenderi duhet të anullohej.   

Për veprimet dhe mosveprimet e mësipërme ngarkohen me përgjegjësi anëtarët e KVO-

së dhe më konkretisht: z. Sh. B., znj. A. P. dhe znj. B. H. 

Qëndrimi i grupit të auditimit të KLSH: Në kundërshtitë që paraqiten në anëtarët e KVO-së 

Bashkia Patos me shkresën nr. 1499/18.1, datë 16.08.2019, në lidhje me kualifikimin e OE, nuk 

argumentojnë problemin e trajtuar nga grupi i KLSH dhe për rrjedhoj, Argumenti juaj nuk merret 

në konsideratë. 

Në lidhje me përcaktimin e FL do të merret në kosideratë sqarimi i dhënë nga ing. Agim Lisi në lidhje 

me çmimet e vendosura për elementët “tubo betoni” duke parashikuar se në vendosje e tyre është marë 

parasysh aplikimi i shtesave prej 8 dhe 10 % të cilat ju aplikohen çmimit të përcaktuar në manual si 

shpenzime shtesë dhe fitim mbi vlerën e materialit. 

Argumenti juaj do të merret në kosideratë 

 

7- Të dhëna për tenderin: 
     a.Zhvillimi i Procedurës së Prokurimit me objekt: “Blerje mjet makine vetshkarkuese” 

1.Urdhër Prokurimi 
nr.45, datë 12.10.2017 

3.Hartuesit e Dokumenteve të tenderit:  

Sektori preventivimit, hartimit, dhe percaktimit te 

kritereve dhe specifikimeve teknike: 

1.D. K. (Jurist) 

2.L. C. (Jurist) 

3.F. K. (Ekonomist) 

4.Komisioni i Vlerësimit Ofertave: 

Urdhër nr.1862/1 datë 12.10.2017 

1. A. K. 

2. I. T. 

3. B. H. 

2. Lloji i Procedurës së 

Prokurimit:  

“Kërkesë për propozim” 

5.Fondi Limit (pa tvsh)  

2,916,666  lekë  
6.Oferta fituese:”S.”  
Vlera 2,866,660lekë 

7.Diferenca me fondin limit  (pa tvsh) 

 50,006 lekë 

8. Data e hapjes së 

tenderit: 23.10.2017 

 

9.Burimi Financimit: Buxheti i Bashkisë   10.Operatoret Ekonomike 

a)Pjesëmarrës në tender: 3 OE 

b)S’kualifikuar 2 OE,  

c) Kualifikuar 1 OE 

11.Ankimime 

AK: Ska 
12. Përgjigje ankesës nga AK 

ska 
13.Përgjigje Ankesës nga  APP   apo 

KPP  

 

 

Hartimi i dokumenteve të tenderit 

Ka dalë urdhri i prokurimit nr.45, datë 12.10.2017 i kryetarit të bashkisë zj. R.B.. Në urdhër 

është përcaktuar fondi limit në vlerën 2,916,666 lekë pa TVSH, përbërja e njësisë së 

prokurimit dhe lloji i procedurës së prokurimit.  

Preventivi  dhe specifikimet teknike janë hartuar nga Drejtoria e Shërbimeve Publike dhe më 

konkretisht nga z. V. M., ing. Z. A. L. dhe z. V.N. 

Dosja e procedurës së prokurimit është arkivuar, inventarizuar dhe numerizuar me numër 

fletësh, bazuar në ligjin nr. 9154, datë 06.11.2003 “Për  Arkivat”. 
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Zhvillimi i Procedurës: 

Nga auditimi në elektronik dhe dokumenteve faktik të procedurës së prokurimit sa më sipër 

rezultoi se në tender kanë marrë pjesë 3 operator ekonomik, KVO ka kryer vlerësimet si më 

poshtë:  

Nr. 
Operatori ekonomik 

pjesmarrës 

Oferta 

ekonomike (pa 

tvsh) 

Vlerësimi i KVO-së 

1 S.  2,866,660 Kualifikuar dhe shpallur fitues 

2 

 S.  2,903,000 S’kualifikuar për arsyet e mëposhtëme: 

-Operatori nuk përmbush kriterin sipas të cilit duhet të 

paraqes foto të mallit objekt i kontratës. 

3 M.L. 2,750,000 

S’kualifikuar për arsyet e mëposhtëme: 

-Operatori nuk përmbush kriterin sipas të cilit duhet të paraqes dëshmi për 

furnizimet e mëparshme ,të kryera gjatë tre viteve të fundit në formën e 

vërtetimit ose fatura tatimore të shitjes. 

 

-Me Proces-Verbalin nr. 2 datë 23.10.2017 është bërë hapja e ofertave ku kanë rezultuar si 

më sipër paraqitur. Me Proces-Verbalin nr. 4 datë 25.10.2017 është bërë vlerësimi i ofertave 

ku është kualifikuar OE “S.” me ofertë në vlerën 2,866,660 lekë pa TVSH. Me shkresën nr. 

1862/5 prot., datë 02.11.2017 është mbajtur Raporti Përmbledhës dhe po në atë datë me 

shkresën nr. 1862/6 prot., është plotësuar formulari i fituesit i cili shpall OE “S.” fitues të 

procedurës  “Blerje mjet makine vetshkarkuese” me vlerë të ofertës 2,866,660 lekë. Nuk ka 

patur ankesa nga OE e tjerë që kanë marë pjesë në procedurën elektronike. 

Më shkresën nr. 1862/9 prot., datë 09.11.2017 është ngritur komisioni i marrjes në dorëzim të 

mjetit tip makinë vetshkarkuese si rezultat i procedurës së prokurimit. Kontrata e lidhjes 

ndërmjet AK dhe OE është bërë më datë 21.11.2017 më nr. 1862/10 prot.  

Në datë 30.11.2017 sipas Proces-Verbalit me nr. 1862/11 prot., të mbajtur nga komisioni i 

marrjes në dorëzim është konstatuar se mjeti i paraqtitur nga OE nuk i plotësonte të gjitha 

specifikimet teknike dhe më konkretisht: 

- Numri i cilindrave -5(pesë) ose 6(gjashtë) 

- Kapaciteti i mbajtjes nga 5 deri në 7 ton 

- Te jetë me dy dyer dhe me mbyllje qëndrore 

- Spondet të jenë me hapje hidraulike në të tre krahët dhe të jenë hekur osë alumin 

- Dritaret të jenë me hapje-mbyllje eketrike. 

Në përfundim Komisioni shkruan se :”..... mjeti vetshkarkues nuk plotëson pesë nga kushtet e 

vendosuranë specifikime, në këto kushte gjykojmë se ai nuk është mjet i përshtatshëm që të 

plotësoj kërkesat tona.....”. 

Me shkresën nr 1862/13 prot., datë 01.12.2017 sektori i prokurimeve njofton anullimin e 

kontratës për arsye të konstatimit nga komisioni i marrjes në dorëzim për mosplotësim të 

specifikimeve teknike. 

Nga ana e AK nuk është marë asnjë masë për përmbushjen e detyrimeve ligjore të 

përcaktuara në LPP për OE i cili duhet të njoftonte brenda 3 muajve nga konstatimi në 

APP për përjashtim nga procedurat e prokurimit  shoqërinë “S.” bazuar: 

 

a.Në ligjin nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik i ndryshuar” konkretisht: - nenit 13- 

Agjencia e Prokurimit Publik ku përcaktohet se: Agjencia e Prokurimit Publik përjashton një 

operator ekonomik nga pjesëmarrja në procedurat e prokurimit, pavarësisht nga çështja penale, 

që mund të ketë filluar, për një periudhë nga 1 deri në 3 vjet për 

- pika 3ç – mospërmbushje të detyrimeve kontraktuale në kontratat publike, brenda afateve të 

përcaktuara  në rregullat e prokurimit  
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b.Në kundërshtim me VKM nr. 914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit 

publik”i ndryshuar,  Neni 77 Mbikëqyrja e kontratës konkretisht: 

-Pika 2.  Mospërmbushja e detyrimeve të kontratës nga ana e kontraktorit përbën shkak për 

përjashtimin e këtij kontraktori nga pjesëmarrja në prokurimet publike sipas përcaktimeve të 

pikës 3/ç tënenit 13 të LPP-së. Në këtë rast, autoriteti kontraktor ka detyrimin të dërgojë në APP 

kërkesën për përjashtimin e këtij kontraktori nga pjesëmarrja në prokurimet publike brenda 3 

(tre) muajve nga zgjidhja e kontratës apo përfundimi i afatit të zbatimit të saj , përfshirë këtu edhe 

periudhën e garancisë. 

 

Në zbatim të LPP dhe të Udhëzimit nr. 914 datë 29.12.2014 neni 24, Sigurimi i kontratës, nga 

ana e Bashkisë Patos nuk është mbajtur sigurimi i kontratës në shumën 343,999 lekë me 

efekt negativ në buxhetit e Bashkisë Patos, të cilat ngarkojnë me përgjegjësi znj. M. Sh. 

në cilësinë e Drejtores së  Drejtorisë së Financës. 

Qëndrimi i grupit të auditimit të KLSH: Në kundërshtitë që paraqiten në znj. M. Sh.i, Drejtore e 

Financws Bashkia Patos me shkresën nr. 1499/18.1, datë 16.08.2019, në lidhje me mbajtjen e vlerws 

sw sigurimit tw kontratws, nuk argumentuhet mosveprimi i kwsaj drejtorie nw lidhje me vlerwn prej 

343,999 lekw, problem i trajtuar nga grupi i KLSH nw akt konstatimin nr. 13.  

Argumenti juaj nuk merret në konsideratë. 

 

8- Të dhëna për tenderin: 
     a.Zhvillimi i Procedurës së Prokurimit me objekt: “Rikonstruksion i rruges Koli Marku” 

1.Urdhër Prokurimi 
nr.22, datë 26.06.2018 

3.Hartuesit e Dokumenteve të tenderit:  

Sektori preventivimit, hartimit, dhe percaktimit te 

kritereve dhe specifikimeve teknike: 

1.D. K. 

2.M. N. 

3.F. K.  

4.Komisioni i Vlerësimit Ofertave: 

Urdhër nr.1461/1 datë 10.07.2018 

1. Sh. B. 

2. A. P. 

3. B. F. 

2. Lloji i Procedurës së 

Prokurimit:  

“I Hapur” 

5.Fondi Limit (pa tvsh)  

59,992,633 lekë  
6.Oferta fituese:” E. K.”  
Vlera 58,158,977.01 lekë 

7.Diferenca me fondin limit  (pa tvsh) 

 1,833,655.99 lekë 

8. Data e hapjes së 

tenderit: 16.08.2018 

 

9.Burimi Financimit: Buxheti i Bashkisë   10.Operatoret Ekonomike 

a)Pjesëmarrës në tender: 2 OE 

b)S’kualifikuar 1 OE,  

c) Kualifikuar 1 OE 

11.Ankimime 

AK: Ska 
12. Përgjigje ankesës nga AK 

ska 
13.Përgjigje Ankesës nga  APP   apo 

KPP  

 

 

Hartimi i dokumenteve të tenderit 

Ka dalë urdhri i prokurimit nr.22, datë 26.06.2018 i kryetarit të bashkisë zj. R. B. Në urdhër 

është përcaktuar fondi limit në vlerën 59,992,633 lekë pa TVSH, përbërja e njësisë së 

prokurimit dhe lloji i procedurës së prokurimit. 

 

-Hartimi i fondit limit: Preventivi dhe specifikimet teknike janë hartuar nga Drejtoria e 

Hartimit dhe Aplikimit të Projekteve, dhe më konkretisht nga ing. Z. A. K. në vlerën 

59,992,626 lekë pa TVSH. 

 

**-Nga auditimi me zgjedhje i zërave të preventivit konstatohet se çmimi i përcaktuar nga AK  

nuk përputhet me çmimin sipas manualit teknik të çmimeve të punimeve të ndërtimit për vitin 

2015, sipas VKM nr.629 datë 15.07.2015 dhe më konkretisht:  
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Nga verifikimi konstatohet se “Preventivuesi”, për emërtim e zërit FV bordura betoni 15x25 

cm me nr. Analize 3.616/a çmimi sipas preventivit është trajtuar me çmimin 1,057 lekë për një 

sasi prej 1,160 Ml, ndërsa në manualin e ndërtimit ky zë është përcaktuar me çmimin 871 lekë,   

veprim ky në kundërshtim me VKM nr. 568, datë 27.6.2013, “Për miratimin e manualeve teknikë 

të çmimeve të punimeve të ndërtimit dhe analizave teknike të tyre”, i ndryshuar. 

Nga të dhënat e mësipërme, konstatohet se fondi limit është rritur në vlerën 215,760 lekë 

pa TVSH, duke preventivuar më tepër fond limit, si pasojë e rritjes fiktive të çmimeve jo 

në përputhje me manualin teknik të çmimeve të miratuara me VKM nr. 568, datë 

27.06.2013, “Për miratimin e manualeve teknikë të çmimeve të punimeve të ndërtimit dhe 

analizave teknike të tyre”, i ndryshuar, dhe ligji nr. 8402, datë 10.09.1998 “Për 

Kontrollin dhe Disiplinimin e Punimeve të Ndërtimit”, i ndryshuar, Kreu I, neni 3, me 

efekt negativ në buxhetit e Bashkisë Patos, të cilat ngarkojnë me përgjegjësi grupin e 

punës për hartimin e preventivit: ing. Z. A. K. 

Në Procesverbalin e llogaritjes së fondit limit nga ana e NJHDT sidhe në shtojcën mbi 

dokumentat e tenderit sipas shkresës nr. 1461/5 datë 14.08.2018, në fund të procedurave është 

firmosur nga z. F. K., person ky i cili nuk është caktuar në Urdhërin e prokurimit nr. 22 dt. 

26.06.2018 nga titullari i AK. Ky veprim bie në kundërshtim me LPP sidhe me VKM nr. 914 

datë 29.12.2014 neni 54 “Personi përgjegjës për prokurimin dhe njësia e prokurimit” ku 

përcatkohen qartë se cilët janë përsonat përgjegjës në NJHDT. Për veprimet e mësipërme 

ngarkohen me përgjegjësi anëtarët e NJHDT. 

Zhvillimi i Procedurës: 

Në datë 16.08.2018 është mbajtur Proces Verbali i hapjes së ofertave ku rezultoi se në tender 

kanë marrë pjesë 2 operator ekonomik, për të cilat KVO ka kryer vlerësimet si më poshtë: 

 
Nr. Operatori ekonomik pjesmarrës Oferta ekonomike (pa tvsh) Vlerësimi i KVO-së 

1 E. K.  58,158,977 Kualifikuar dhe shpallur fitues 

2  S. Ska Skualifikuar 

 
Në datë 31.08.2018 është hartuar raporti përmbledhës dhe është plotësuar Formulari i 
njoftimit të fituesit. Në datë 01.10.2018 është lidhur kontrata midis OE fitues dhe Bashkisë 
Patos me vlerë 69,790,772 lekë. Nga auditimi i ofertës së OE “E. K.” shpk, me vlerë 
58,158,977 lekë nuk u konstatuan parregullsi.  

Qëndrimi i grupit të auditimit të KLSH: Në kundërshtitë që paraqiten në anëtarët e NJHP Bashkia 

Patos me shkresën nr. 1499/18.1, datë 16.08.2019,  nuk argumentojnë problemin e trajtuar nga grupi 

i KLSH. 

Argumenti juaj nuk merret në konsideratë. 

 
 

Nga auditimi mbi  përputhshmërinë e procedurave të prokurimit të realizuara gjatë viteve 

2017-2019 me kërkesat e kuadrit rregullator në fuqi rezultoi se janë zhvilluar 6 procedura 

prokurimi të llojit “Negociim pa shpallje paraprake të njoftimit të kontratës” nga të cilat 2 për 

vitin 2018 për shtesë kontratës ekzistuese të furnizimit me karburant deri në përfundimin e 

procedurave të prokurimit për sigurimin e shërbimeve kryesisht në fushën e pastrimit dhe 

infrastrukturës. Njëra procedurë është kryer shtesë kontrate që përfundon më 31.12.2018 në 

bazë të UP nr. 1, datë 8.01.2018 me F.L. në shumën 1,999,247 lekë për bashkinë dhe njësitë e 

varësisë (Ndërmarrja e Mirëmbajtjes Urbane dhe Rurale; Ndërmarrja e pastrimit dhe K. S. 

A.) në bazë të marrëveshjes nr. 34/1, datë 08.01.2018 ku nuk u konstatuan mospërputhje 
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materiale në procedurë. Procedura e dytë është kryer pasi ka dështuar prokurimi i rregullt i 

llojit “Tender i Hapur” pasi ishte OE i vetëm i cili për mangësi është skualifikuar dhe tenderi 

është anuluar. Për nevoja emergjente, bazuar në nenin 33 të LPP është kryer procedurë e 

“Llojit negocim pa shpalljeparaprake e kontratës” në bazë të UP nr. 10, datë 27.02.2018 me 

F.L. në shumën 1,511,153 lekë, e cila është regjistruar në sistemin elektronik të prokurimit. 

Nga dy procedurat sa më sipër vetëm njëra është raportuar në regjistrin e realizimit të 

prokurimeve për vitin 2018, ajo e zhvilluar në datën 05.03.2018, me F.L. në shumën 

1,511,153 lekë ku është shpallur fitues “O.” shpk me marzh në vlerën 17 lekë/litër.  

 

Për vitin 2019 është kryer procedura e llojit “Me negociim pa shpallje paraprake të njoftimit 

të kontratës” sipas UP nr. 15, datë 23.05.2019 me F.L. në shumën 2,254,940 lekë, të ardhura 

të kursyera nga “Rikonstruksioni i Rrugës Alit Gjiriti” sipas Vendimit të Titullarit të 

Institucionit  nr. 14. Datë 20.05.2019 për transferim fondi brenda programit të infrastrukturës 

pasi sipas relacionit në projektin e miratuar, si rezultat i shirave të rrëmbyeshëm sëbashku me 

dheun ka shkalrë dhe një pjesë rreth 50 ml e murit të gurit mbajtës të Shëtitores Republika”. 

Në këtë procedurë është shpallur fitues “A.” shpk Fier në shumën 2,200,482 lekë, e miratuar 

si procedurë me nr. 1436/6, datë 31.05.2019. Justifikohen kushtet e emergjencës dhe lloji i 

procedurës. Procedura është regjistruar në sistemin elektronik të APP sipas rregullave të 

përcaktuara në kuadrin rregullator në fuqi për prokurimet publike. 

Për vitin 2017 janë realizuar tre procedura të llojit “Negociim pa shpallje paraprake të 

njoftimit të kontratës” kryesisht për arsye të pamundësisë kohore për procedura të llojeve të 

tjera të tenderimit dhe konkretisht procedura me objekt “Blerje karburant për Bashkinë Patos” 

në bazë të kërkesës nr. 6, datë 04.01.2017 të Drejtorisë së Shërbimeve Publike” në bazë të UP 

nr. 2, datë 09.01.2017 me fondin limit 1,389,591 lekë, kontratë shtesë e cila është fituar nga 

OE “B. O.”, mbështetur në nenin 36, pika 2, germa ë) e VKM nr. 914, datë 29.12.2014 “Për 

rregullat e Prokurimit Publik” ku “Autoriretet Kontraktore, për plotësimin e nevojave në 

fillim të cdo viti, deri sa të kryhen procedurat e prokurimit, lejohen të përdorin procedurën 

me negocim pa njoftim në përputhje me pikat 3, shkronja b), e 5 shkronja a) të nenit 33 të 

LPP, për kontratë shtesë me kontraktuesit e tyre të fundit për mallrat apo shërbimet deri në 

një vlerë 20% të kontratës fillestare.” 

E njëjta procedurë është ndjekur edhe për tenderin me objekt ”Blerje ushqime për kopshte e 

çerdhe” procedurë e miratuar me nr. 5/7, datë 13.01.2017 e shpallur fituese OE “M. K.” shpk 

Lushnjë me fondin 285,200 lekë pa tvsh. 

Në bazë të UP nr. 46, datë 26.10.2017 është realizuar procedura me “Negocim pa shpallje 

paraprake të njoftimit të kontratës” me objekt kontratë shtesë për rikonstruksionin e rrugës 

“Buzaj” rrërës me fondin 1,217,824 lekë pa tvsh për mospërputhje në projekt, preventiv dhe 

fakt të argumentuara nga projektuesit dhe mbikëqyrësi i shërbimeve. Procedura është në 

përputhje me kërkesat e kuadrit rregullator në fuqi dhe është shpallur në buletinin e 

prokurimeve publike nr. 46, datë 20 nëntor 2017, fitues “H.” shpk Fier në bashkëpunim me 

“Sh. A.” shpk Tiranë në fondin 1,217,824 lekë pa tvsh. Procedurat sa më sipër janë raportuar 

në regjistrin e realizimit të prokurimeve për vitin 2017. 

Për vitin 2017, regjistri i realizimit të prokurimeve është raportuar pranë Degës së Thesarit të 

Rrethit dhe Agjencisë së Prokurimit Publik me shkresë nr. 41/1, datë 09.01.2018 dhe, për 

vitin 2018, me shkresë nr. 100, datë 12.01.2019. Për të dy vitet janë raportuar regjistrat e 

parashikimit të prokurimeve si dhe ndryshimet përkatëse respektive. 

 

Për vitin 2019 është zhvilluar procedura e prokurimit me objekt “Rikonstuksion i 

rruges “Keneta e Mitros”, Zharrez , Patos” , e vetma e llojit “Tender i hapur”, nga 9 

procedura të zhvilluara gjithsej në 6-mujorin e I-rë, me të dhënat e mëposhtme: 

1- Të dhëna për tenderin: 



91 

 

     a.Zhvillimi i Procedurës së Prokurimit me objekt: “Rikonstruksion i rrugës“Këneta e Mitros”, 

Zharrëz, Patos” 

1.Urdhër Prokurimi 
nr. 5 dt 08.03.2019 

3.Hartuesit e Dokumenteve të tenderit:  

Sektori preventivimit, hartimit, dhe 

percaktimit te kritereve dhe specifikimeve 

teknike: 

1.D. K.  

2. A. K.  

3.M. N. 

4.Komisioni i Vlerësimit 

Ofertave: 

Urdhër nr. datë 08.03.2019 

Sh. B.  -Kryetar               

A.  P.  - Anëtar 

E. R. -Anëtar 

2. Lloji i Procedurës 

së Prokurimit:  

“Hapur” 

5.Fondi Limit (pa 

tvsh)  

14,166,604 lekë  

6.Oferta fituese:”S.”  

Vlera 12,424,120 lekë 
7.Diferenca me fondin limit  (pa 

tvsh) 

 1,742,484 lekë 

8. Data e hapjes së 

tenderit: 18.04.2019 

 

9.Burimi Financimit: Buxheti i Bashkisë   10.Operatoret Ekonomike 

a)Pjesëmarrës në tender: 4 OE 

b)S’kualifikuar 3 OE,  

c) Kualifikuar 1 OE 

11.Ankimime 

AK: Ska 
12. Përgjigje ankesës nga AK 

ska 
13.Përgjigje Ankesës nga  APP   

apo KPP  

 

 

Hartimi i dokumenteve të tenderit 

Ka dalë urdhri i prokurimit nr.5, datë 08.03.2019 i kryetarit të bashkisë zj. R. B.. Në urdhër 

është përcaktuar fondi limit në vlerën 14,166,604 lekë pa TVSH, përbërja e njësisë së 

prokurimit dhe lloji i procedurës së prokurimit.  

Preventivi  dhe specifikimet teknike janë hartuar nga ing A. K. pjesë e NJHDT. 

Dosja e procedurës së prokurimit është arkivuar, inventarizuar dhe numerizuar me numër 

fletësh, bazuar në ligjin nr. 9154, datë 06.11.2003 “Për  Arkivat”. 

Zhvillimi i Procedurës: 

Nga auditimi në elektronik dhe dokumenteve faktik të procedurës së prokurimit sa më sipër 

rezultoi se në tender kanë marrë pjesë 3 operator ekonomik, KVO ka kryer vlerësimet si më 

poshtë:  

Nr. 

Operatori 

ekonomik 

pjesmarrës 

Oferta 

ekonomike (pa 

tvsh) 

Vlerësimi i KVO-së 

1 S. 12,424,120 Kualifikuar dhe shpallur fitues 

2 

  

 

 

 

 

 

 

"SH." 

  

 

 

 

 

 

 

9,000,000 

S’kualifikuar për arsyet e mëposhtëme: 

-1. Kanë mangësi të dëshmive të mjeteve që kanë në 

dispozicion për ekzekutimin e kontratës 

2. Për realizimin e punimeve kërkohet që shoqëria të ketë të 

përfshirë në listpagesë për periudhen shkurt 2018 - janar 2019 

Ing.Ndertimi, Ing.Gjeodet, Ing.Hidroteknik, Ing.Elektrik të 

cilët duhet tëfigurojnë si drejtues teknik të jenë të pajisur me 

Certifikim të Sigurimit teknik dhe për secilin të paraqitet 

Diploma, Kontrata e Punes dhe Cv. 

-Ing. Gjeodet z. A. V. – i mungon çertifikata e sigurimit teknik 

-Ing. Hidroteknik R. V. – ka lidhur kontratën në mars të 2018 

dhe duhet të ishte në listpagesë në shkurt të 2018. 

3. Duhet të kenë një mjek ndërmarrje me dokumentacionin 

përkatës si Liçensë që të jetë e vlefshme, Kontrata e Punës, 

Cv, dhe libreze pune dhe  mjekut të tyre z. A. Y. i mungon Cv. 

4. Kërkohet të keni të pajisur me leje manovrimi 2 
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eskavatoristë + 2 automakinistë,  keni 2 eskavatoristët dhe një 

automakinist z. S. P.  

5. Kërkohen 2 pllakashtrues dhe ju mungojnë. 

6. Duhet të jeni të pajisur me Certifikaten ISO 45001-2018 

Standart per menaxhimin e Shendetit dhe sigurisë në Punë dhe 

mungon kjo çertificatë.  

Për këto arsye ky operatorë skualifikohet. 

3 

 A  

 

 10,499,420  

 

S’kualifikuar për arsyet e mëposhtëme: 

1. Kërkohet xhiro mesatare vjetore për tre vitet 2016, 2017, 

dhe 2018 dhe operatori Anbi nuk ka hedhur. 

2. Kanë mangësi të dëshmive të mjeteve që kanë në 

dispozicion për ekzekutimin e kontratës përkatësisht: 

-Kërkohen (3 copë) makina transporti vetëshkarkuese 10-20 

ton dhe kanë vetëm dy prej tyre pasi mjeti me targë AA...SC i 

hedhur nga operatori Anbi nuk është te shtojca 10 mbi 

deklaratën e disponimit të mjeteve. Kamionat e hedhur nga 

operatori 2Z Konstruksion kanë mangësi dokumentacioni, 

kamioni me targë AA...DF  s’ka çertificatë pronësie, foto si 

dhe çertifikata e transportit është në emër të qiradhënësit z. E. 

M. dhe jo në emër të operatorit 2. K.. Kamioni AA...NV nuk 

ka çertificatë pronësie, foto si dhe çertifikata e transportit është 

në emër të qiradhënësit të shoqërisë “R.” shpk për llogari të 

vetë dhe jo në emër të 2. K. shpk. Kamioni AA...TO i ka 

mbaruar polisa për sigurim të detyrueshëm të mjeteve 

motorrike në datë 02.04.2019 s’ka foto si dhe çertifikata e 

transportit  është në emër të qiradhënësit të shoqërisë “R.” 

shpk për llogari të vetë dhe jo në emër të 2. K. 

-Kërkohen (2 copë) kamioncina 3-5 ton dhe  të dy operatorëve 

ju mungon ky mjet pasi mjetet qëkanë hedhur kanë mangësi 

dokumentacioni. Kamioncina e hedhur nga operatori “A.’ 

AA...NA nuk është me kapacitetin e kërkuar por këtij mjeti i 

mungon edhe polisa për sigurim të detyrueshëm të mjeteve 

motorrike si dhe nuk është në shtojcën 10 te deklarata e 

disponimit të mjeteve. Kamioncina e hedhur nga operatori 

“A.”  FR.D nuk është me kapacitetin e kërkuar, por këtij mjeti 

i mungon edhe çertifikata e pronësisë. Kamioncina e hedhur 

nga operatori “2.K.”Shpk, ka mangësi të dokumentacionit pasi 

i mungon çertifikata e pronësisë dhe çertifikata e transportit. 

-Kërkohen (2 copë) Fadroma dhe kanë vetëm një me të gjithë 

dokumentacionin e kërkuar. Fadroma e hedhur nga operatori 

Anbi nuk është e deklaruar në shtojcën 10 mbi disponimin e 

mjeteve. Skrepi AGMT02 (Fadrom) e hedhur nga operatori 

2.K. shpk nuk ka foto.  

-Kërkohen (1 copë) Autobetoniere  dhe nuk kanë asnjë mjet 

me të gjithë dokumentacionin e kërkuar. Autobetonieret që ka 

hedhur 2.K. shpk me targë AA...EB i mungon çertifikata e 

pronësisë dhe fotot. Autobetonieria me targë AA...BE i ka 

mbaruar polisa për sigurim të detyrueshëm të mjeteve 

motorrike në datë 23.1.2019 dhe SGS datë 30.12.2018. 

-Kërkohet (1copë) Autovinc dhe nuk kanë asnjëmjet me të 

gjithë dokumentacionin e kërkuar. Kamioni me vinxh me targë 

AA...KL hedhur nga operatori Anbi i ka skaduar çertifikata e 

transportit në datë 11.01.2019. Autovinci me targë AA...DR i 

hedhur nga 2.K. shpk i mungon çertifikata e transportit.  

-Kërkohen (2 copë) Autobotë uji mbi 2 m3 dhe kanë vetëm një 
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me të gjithë dokumentacionin e kërkuar. Autoboti me targë 

AA...EU i hedhur nga operatori “A.” nuk është ne shtojcën 10 

te deklarata e disponimit të mjeteve si dhe çertifikata e 

transportit është në emër të qiradhënësit të z. R. M. dhe jo të 

operatorit “A.” 

-Kërkohet (1 copë) Autobitumatrice dhe të dy operatorët nuk e 

kanë këtë mjet. 

- Të dy operatorët mjetet që kanë në pronësi nuk i kanë të 

pasqyruara në bilancin e kërkuar të vitit 2018. 

3. Për realizimin e punimeve kërkohet që shoqëria të ketë të 

përfshirë në listpagesë për periudhen shkurt 2018 - janar 2019 

- 40 punonjës përfshirë Ing.Ndertimi, Ing.Gjeodet, 

Ing.Hidroteknik, Ing.Elektrik të cilët duhet tëfigurojnë si 

drejtues teknik të jenë të pajisur me Certifikim të Sigurimit 

teknik dhe për secilin të paraqitet Diploma, Kontrata e Punes 

dhe Cv. 

-Të dy operatorëve ju mungon Ing. Hidroteknik (nuk ka 

asnjëri asnjë dokument të hedhur për këtë punonjës) dhe Ing. 

Elektrik, pasi Ing.Elektrik z. E. S. që është drejtues teknik tek 

operatori 2.K. shpk nuk ka certificatë të sigurimit teknik. 

Gjithashtu në këtë pikë janë kërkuar të jenë 40 punonjës të 

siguruar në periudhën shkurt 2018 – janar 2019 dhe të dy 

operatorët nuk e realizojnë këtë gjë pasi Operatori A. ka 28 

punonjës ndërsa Operatori 2. K. shpk ka 38 punonjës të 

siguruar për këtë periudhe. 

4. Duhet të kenë një mjek ndërmarrje me dokumentacionin 

përkatës si Licensë që të jetë e vlefshme, Kontrata e Punës, 

Cv, dhe librezë pune dhe  mjeku i hedhur nga operatori “A.” 

Dhe z. M. Z. nuk ka librezë pune ndërsa mjeku i hedhur nga 

operatori 2. K. shpk  dhe znj. P Z. nuk ka cv dhe librezën e 

punës. 

5. Kërkohet të kenë të pajisur me leje manovrimi 2 

eskavatoristë + 2 automakinistë, kanë 1 eskavatoristë me 

dokumentat e kërkuar ndërsa 2 manovratorët e tjerë z. A C dhe 

M.K. kanë kontrata manovratori dhe dëshmi për manovratorë 

por nuk kanë deshminë për eskavatoristë, automakinistët e 

kërkuar nuk i kanë pasi automakinisti i hedhur nga operatori 

A. –z. A. Q. nuk ka kotratë pune. 

6. Kërkohen 2 elektriçista dhe nuk i kanë me gjithë 

dokumentacionin e kërkuar. Elektriçisti i hedhur nga operatori 

A. – z. Sh. F. nuk ka kontratë pune dhe dëshmi kualifikimi për 

elektriçist. 

-Kërkohen 2 pllakashtrues dhe nuk i kanë me gjithë 

dokumentacionin e kërkuar. Pllakashtruesi i hedhur nga 

operatori A. – z. A. Z. nuk ka dëshmi kualifikimi për 

pllakashtrues si dhe është në listpagesë të muajit prill 2018 dhe 

jo shkurt 2018 që kërkohet.  

Për këto arsye ky operatorë skualifikohet. 

4 

K. 10,937,800 S’kualifikuar për arsyet e mëposhtëme: 

Në plotësimin e pikës 2.3 Për kapacitetin teknik : nënpika 

2.Dëshmitë për mjetet e pajisjet teknike, që ka në dispozicion 

apo mund t’i vihen në dispozicion operatorit ekonomik, që 

nevojiten për ekzekutimin e kontratës, ka mangësi 

dokumentacioni të makinerive vetëlëvizëse dhe teknologjike. 

Në plotësimin e pikës 2.3 Për kapacitetin teknik : nënpika 3, 4 
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, 5 dhe 6 nuk plotëson kriterin mbi kapacitetet teknike pasi 

asnjë nga operatorët ekonomik nuk ka paraqitur 

dokumentacion të plotë për plotësimin e këtyre kritereve, pasi 

stafi i kërkuar për realizimin e kësaj kontrate nuk është 

përfshirë në listpagesa sipas afatit të kërkuar në dst. 

 

 

-Me Proces-Verbalin nr. 2 datë 18.04.2018 është bërë hapja e ofertave ku kanë rezultuar si 

më sipër paraqitur. Me Proces-Verbalin nr. 4 datë 9.5.2019 është bërë vlerësimi i ofertave ku 

është kualifikuar OE “S.” me ofertë në vlerën 12,424,120 lekë pa TVSH. Me shkresën datë 

09.05.2019 është plotësuar formulari i fituesit i cili shpall OE “S.” fitues të procedurës  

“Rikonstruksion i rrugës“Këneta e Mitros”,Zharrëz,Patos” me vlerë të ofertës 12,424,120 

lekë. Nuk ka patur ankesa nga OE e tjerë që kanë marë pjesë në procedurën elektronike. 

-Nga auditimi i ofertës së BOE “K. & S.” shpk, me vlerë 10,937,800 lekë, rezultoi se 

KVO e ka skualifikuar padrejtësisht nga gara ofertën e paraqitur nga ky BOE, 

konkretisht si më poshtë: 

 

a- Në lidhje me arsyen e skualifikimit: “..ka mangësi dokumentacioni të makinerive 

vetëlëvizëse dhe teknologjike”, nga auditimi rezultoi se BOE ka paraqitur të gjitha 

mjetet me të dhënat përkatëse në lidhje me plotësimin e kritereve të vendusura nga 

AK në DST për mjetet dhe makineritë lëvizëse, kryesisht mjetet e vëna në dispozision 

janë të pajisura me kontratë qeraje lidhur midis palëve ose në pronësi brenda afatit. Të 

dhëna këto të cilat janë sipas shtojcës 10 të paraqitura dhe firmosura nga të dy 

operatorët pjesëmarrës. 

b- Në lidhje me arsyen e skualifikimit: “..nuk plotëson kriterin mbi kapacitetet teknike 

pasi asnjë nga operatorët ekonomik nuk ka paraqitur dokumentacion të plotë për 

plotësimin e këtyre kritereve, pasi stafi i kërkuar për realizimin e kësaj kontrate nuk 

është përfshirë në listpagesa sipas afatit të kërkuar në dst..” nga auditimi rezultoi se 

ky kriter është i përmbushur nga BOE pasi janë paraqtitur në sismetin elektronik të 

APP-së të gjitha dokumentat e nevojshme në lidhje me këtë kriter. Sipas përcaktimeve 

në DST dhe sipas kontratës së bashkëpunimit ku janë përcaktuar dhe % përkatëse për 

secilin OE rezulton se janë paraqitur 4 kontratat pune te lidhura në datë 07.01.2019 

ndërmjet OE “K” shpk dhe personave z. A. Sh., z. E. K., z. F. M. dhe z. E. Sh. me leje 

drejtimi “Eskavatorist” me liçensat dhe dëshmitë përkatëse. Në kërkesat e DST është 

vendosur kriteri : “.. per mjetet e tilla si kamiona ,skrepat, etj.te jene te pajisur me leje 

manovrimi (2 ekskavatoriste + 2 automakiniste)..”  dhe në dokumentat e paraqitura 

të 4 personat janë eskavatorist të cilët figurojnë dhe në listpagesën e muajit janar 2019 

të paraqitur nga OE. 

 

Nisur nga fakti se mosplotësimi i këtij kriteri nuk do sillte mosrealizimin e kontratës sidhe 

për përzgjedhjen e fituesit do të jetë çmimi më i ulët, ky BOE duhej të kualifikohej dhe 

shpallej fitues duke qënë se paraqiste ofertë më të mirë se sa operatori i kualifikuar dhe 

shpallur fitues. Vlerësohet shpenzim jo me efektivitet dhe eficencë i shkaktuar nga refuzimi 

i ofertës së BOE “K. & S.” vlera prej 1,486,320 lekë si diferencë e ofertës me të 

leverdisshme me atë të shpallur fituese.  

KVO dhe NJP nuk janë udhëhequr nga qëllimi kryesor i ligjit për prokurimet publike ai i 

sigurimit të dobishmërisë së përdorimit të fondeve publike. Mbështetur në vlerësimin e 

kërkesave për kualifikim, sidomos ato të veçanta, evidentohet fokus i KVO në vlerësim strikt 

të dokumenteve që plotësojnë kërkesat për kualifikim sidomos ato që mund të trajtohen 

lehtësisht si devijime që nuk cenojnë zbatimin e kontratës sipas nenit 53, pika 4 të Ligjit nr. 

9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik” ku: “Autoriteti kontraktor vlerëson një ofertë 
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të vlefshme edhe nëse ajo përmban devijime të vogla, të argumentuara, të cilat nuk 

ndryshojnë thellësisht karakteristikat, kushtet dhe kërkesat e tjera, të përcaktuara në 

dokumentet e tenderit, si edhe gabime shtypi, të cilat mund të korrigjohen pa prekur 

përmbajtjen e saj.” të cilat do të krijonin mundësinë e shpalljes fitues të OE me ofertë 

ekonomike më të ulët nga oferta e shpallur fituese. 

Veprimet dhe mosveprimet, sa trajtuar më sipër, janë objekt i veprimtarisë së 

anëtarëve të KVO sipas të dhënave të tenderit në tabelën më sipër të cilat nuk kanë bërë 

të mundur sigurimin e efektivitetit, eficencës dhe ekonomicitetit të përdorimit të 

fondeve publike në shumën prej 1,486,320 lekë. 

Qëndrimi i grupit të auditimit të KLSH: Në kundërshtitë që paraqiten në anëtarët e KVO-sw 

Bashkia Patos me shkresën nr. 1499/21.1, datë 14.08.2019, në lidhje me kualifikimin e OE, nuk 

argumentojnë problemin e trajtuar nga grupi i KLSH, pasi: KVO nuk paraqet argumenta tw 

mjaftueshwm pwr skualifikimin e BOE.  

Argumenti juaj nuk merret në konsideratë. 

 

-Gjithashtu për 6-mujorin e I-rë, 2019 u audituan dhe dy procedura të tjera të llojit “Kërkesë 

për propozim” konkretisht ajo me ref. 22273, me objekt “"Punime shtesë me 

objekt"Rikonstruksion i rrjetit shpërndarës në rrugën "Enriko Veizi" me F.L. në shumën   

1,612,491 lekë pa tvsh, shpallur fitues OE i vetëm “A.” shpk me vlerën   1,591,740 lekë pa 

tvsh dhe tjetra me ref 24324 me objekt “Blerje rere bituminoze per shtirim rrugesh" me F.L. 

në shumën   4,159,502 lekë pa tvsh, shpallur fitues OE i vetëm I. D. me vlerën  4,130,000 

lekë pa tvsh ku duke qenë OE të vetëm pjesëmarrës dhe nga auditimi nuk u konstatuan 

mospërputhje material. Po gjatë kësaj periudhe u auditua dhe procedura e llojit “Kërkesë oër 

propozim” me REF 07654 me objekt “Rehabilitim i rrjetit Ujitës me Kanalin V-4, gjatësia 

465ml dhe sekondar 400ml te fshatit Beline, Zharrës” me F.L. në shumën  3,884,480 lekë pa 

tvsh, shpallur fitues OE “6.  P.” shpk me vlerën  3,134,600 lekë pa tvsh ku u konstatua se nga 

OE të skualifikuar OE “S.” shpk me ofertë   3,029,072 është skualifikuar për mosplotësim 

kërkesash që nuk cenojnë zbatimin e kontratës por duke qenë se diferenca me ofertën e 

shpallur fituese është 105,528 lekë nuk është materiale dhe nuk u konsiderua mospërputhje 

me pasoj në vendimmarrje.  

 

D/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. 
Mangësitë e konstatuara nga auditimi i procedurave paraqitet si vijon: 
 

Nga auditimi për “Hartimin, zbatimin e kontratave deri në momentin e marrjes në dorëzim të 

mallrave dhe shërbimeve dhe zbatimi i kontratave të punëve publike, kolaudimi dhe marrja në 

dorëzim e punimeve” rezultoi si vijon: 

Në zbatim të pikës D.4 të Programit të Auditimit në Bashkinë Patos, nga audituesit e KLSH-

së z. A. Z.dhe z. A. Th. u krye auditimi i zbatimit të punimeve në objektin: 

 

1. “Rikualifikimi Urban i Shëtitores Republika”, Bashkia Patos 

 

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

- Dokumentacioni teknik i zbatimit: Projekt i zbatimit dhe projekti i azhurnuar, Situacioni 

përfundimtar, Libreza e masave, etj. 

Nga shqyrtimi i dokumentacionit teknik konstatohet që: 
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 Zbatimi i Kontratës së Punimeve “Rikualifimi Urban i Shëtitores Republika”, Bashkia Patos 

14.Lidhja e kontratës 

683/14 prot datë 03.11.2016 

15.Vlera e kontratës (me tvsh) 96,285,666 

lekë 

BOE fitues “E. K.” shpk & “F.” SHPK & 
“A.”shpk 

 16.Likuiduar 96,285,204 lekë 

17- Situacioni Përfundimtar  dt 
11.12.2017 

-Vlera  me tvsh 96,285,204lekë 

-Vlera pa tvsh 80,237,670 lekë 

18.Afati i kontratës në dite 

Parashikuar  240 ditë,   Zbatuar  343 ditë. 

Fillimi punimeve: 22.12.2016 

Perfundimi punimeve : 31.11.2017 

19. Zgjatja e kontratës   

Nr. 683/26 Prot, datë 22.08.2017, 

99 ditë 

20. Mbikëqyrësi i punimeve 

 “D.” shpk & “R.” shpk 

Licenca Nr: 
MK .... 

Kontrata nr. 1535/11, datë 

28.10.2016 
  

21. Kolaudatori i punimeve 

  Emri  Mbiemri: R. G. N. 

Licenca Nr: 

MK ..... 

Kontrata nr. 683/30 prot., 

datë 30.11.2017 
  

22.Akt Kolaudimi   

Datë 11.12.2017 

23.Akt i marrjes në dorëzim dt 
11.12.2017 

 

 

Nga auditimi i situacionit përfundimtar, projektit dhe preventivit bazë, preventivit të 

rishikuar, si dhe nga verifikimi në terren i punimeve të ndërtimit lidhur me volumet e punës 

të situacionuara si dhe atyre të kryera në fakt, rezultuan diferenca në volume apo punime jo të 

kryera në përputhje me projektin e hartuar nga projektuesi e të miratuar nga Autoriteti 

Kontraktor, me pasojë dëm ekonomik ndaj buxhetit të shtetit dhe njësisë vendore në vlerën 

161,000 lekë pa tvsh. 

 

 
Titulli i Gjetjes 

1&2:      
Diferenca në volume për punime të deklaruara të kryera në 

objektin “Rikualifimi Urban i Shëtitores Republika”, Bashkia 

Patos, nga zbatuesi i punimeve BOE “E. K.” shpk & “F.” SHPK & 

“A.” SHPK, për zërin e punimeve C.3.  
Situata: Nga auditimi i realizimit të punimeve në objekt, u konstatua se: 

-Ka patur diferenca në volume në zërin e punimeve “Mbjellje 

pemësh dekorative paolania tombetosa + listela mbajtëse”, për 

pasojë vlerat e kësaj diference është përfituar padrejtësisht nga 

sipërmarrësi i punimeve.   
Kriteri: Situacionimi i volumeve jo në përputhje me projektpreventivin dhe 

faktin, veprime të cilat nuk janë në përputhshmëri me: 

 - Ligjin nr. 8402, datë 10.09.1998 “Për Kontrollin dhe 

Disiplinimin e Punimeve të Ndërtimi”, i ndryshuar, Kreu III, neni 7 

dhe neni 12. 

- Udhëzimin nr. 3 datë 15.02.2001 “Për mbikëqyrjen dhe 

kolaudimin e punimeve të ndërtimit” e konkretisht Kreu II, Pika 3. 

- Kontratën e sipërmarrjes së punimeve sipas aktit me nr. 683/14 

prot datë 03.11.2016. 

- Kontratën e shërbimit të mbikëqyrjes së punimeve sipas aktit me 

nr. 1535/11, datë 28.10.2016. 

- Kontratën e shërbimit të kolaudimit të punimeve sipas aktit me 
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nr. 683/30 prot., datë 30.11.2017. 
Ndikimi/Efekti: Si pasojë e mangësive të mësipërme, është shkaktuar dëm 

ekonomik në fondet e Bashkisë Patos.  
Shkaku: Neglizhencë nga ana e mbikëqyrësit dhe kolaudatorit të punimeve 

në verifikimin e zbatimit të projektpreventivit. 
Rëndësia: I mesëm. 
Rekomandime: Nga Bashkia Patos të merren masa për arkëtimin e vlerës prej 

521,000 lekë pa tvsh nga BOE “E. K.” shpk & “F.” SHPK & “A.” 

SHPK, në cilësinë e sipërmarrësit në kontratën me nr. 683/14 prot 

datë 03.11.2016 me Rikualifimi Urban i Shëtitores Republika”, 

Bashkia Patos, 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 161,000 lekë, e cila përfaqëson likuidimin e punimeve të pakryera në fakt, 

konsiderohet si dëm ekonomik shkaktuar Buxhetit të Bashkisë Patos. Për veprimet dhe 

mosveprimet e mësipërme ngarkohen me përgjegjësi: 

 

1) Z. V. T. me detyrë mbikëqyrës i kontratës së sipërmarrjes; 

2) Znj. A. K. me detyrë kolaudator i punimeve të përfunduara; 

 

Lidhur me këtë pikë të projektraportit, ka observuar me shkresën datë 09.09.2019 mbikqyrësi 

I punimeve z. V.T., si më poshtë: 

 

1. Për zërat “Gërmim dheu me ekskavator goma 0.25 m3 në kanale me gjerësi > 2 m, tokë e 

zakonshme, kategoria III, me shkarkim në mjet” dhe “Transport mbetje ndërtimi, dheu me 

auto deri 5 km”, situacioni përfundimtar dhe libri i masave paraqesin 2600 m3, volume këto 

të ardhura si rezultat i gërmimit të themeleve të objekteve pa leje të prishura me lirimin e 

sheshit. 

2. Për zërin “Mbjellje pemësh dekorative paolania tombetosa + listela mbajtëse”, situacioni 

përfundimtar dhe libri i masave paraqesin 150 copë. Nga ana jonë janë vendosur 150 copë 

pemë dekorative paolania tombetosa + listela mbajtëse, të cilat janë marrë provizorisht në 

dorëzim nga AK Bashkia Patos, por si rezultat i kushteve atmosferike ka ndodhur dëmtimi 

dhe tharja e pemëve dhe duke qenë në periudhë garancie, shoqëria jonë do të zëvendësojë 

pemët e dëmtuara.  

Opinioni i grupit të auditimit: 

1. Grupi i auditimit merr në konsideratë e paraqitura në observacioni dhe do ti reflektojë në 

tabelën e dëmit ekonomik. 

2. Pretendimet e sjella në observacion nuk merren në konsideratë. 

 

 

 

 

2. “Ndërtimi i shërbimit me një ndalesë ONE STOP SHOP + Salla e Këshillit”, Bashkia 

Patos 

 

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

- Dokumentacioni teknik i zbatimit: Projekt i zbatimit dhe projekti i azhurnuar, Situacioni 

përfundimtar, Libreza e masave, etj. 

Nga shqyrtimi i dokumentacionit teknik konstatohet që: 
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 Zbatimi i Kontratës së Punimeve “Ndërtimi i shërbimit me një ndalesë ONE STOP SHOP + Salla e Këshillit”, Bashkia 
Patos 

14.Lidhja e kontratës 

nr. 2164/10 prot datë 27.02.2018 

15.Vlera e kontratës (me tvsh) 27,020,316 

lekë 

BOE fitues “I. G.” SHPK & “H.” SHPK 

16. Likuiduar  

 

17- Situacioni Përfundimtar  dt 
11.12.2017 

-Vlera  me tvsh 27,014,616 lekë 

-Vlera pa tvsh 22,512,180 lekë 

18.Afati i kontratës në dite 

Parashikuar  300 ditë,   Zbatuar  210 ditë. 

Fillimi punimeve: 05.03.2018 

Perfundimi punimeve: 03.10.2018 

19. Zgjatja e kontratës   

Nuk ka 

20. Mbikëqyrësi i punimeve 

 “D.” shpk  

Licenca Nr: 
MK .... 

Kontrata nr. 2164/11, datë 

27.02.2018 
  

21. Kolaudatori i punimeve 

  Emri  Mbiemri: T. N. 

Licenca Nr: 

MK ..... 

Kontrata nr. 2164/16 prot., 

datë 09.10.2018 
  

22.Akt Kolaudimi   

Datë 16.10.2018 

23.Akt i marrjes në dorëzim  

dt. 18.10.2018 

 

 

Nga auditimi i situacionit përfundimtar, projektit dhe preventivit bazë, preventivit të 

rishikuar, si dhe nga verifikimi në terren i punimeve të ndërtimit lidhur me volumet e punës 

të situacionuara si dhe atyre të kryera në fakt, rezultuan diferenca në volume apo punime jo të 

kryera në përputhje me projektin e hartuar nga projektuesi e të miratuar nga Autoriteti 

Kontraktor, me pasojë dëm ekonomik ndaj buxhetit të shtetit dhe njësisë vendore në vlerën 

505,250 lekë pa tvsh. 

 

 
Titulli i Gjetjes 

1&2:      
Diferenca në volume për punime të deklaruara të kryera në 

objektin “Ndërtimi i shërbimit me një ndalesë ONE STOP SHOP + 

Salla e Këshillit”, Bashkia Patos, nga zbatuesi i punimeve BOE “I. 

G.” SHPK & “H.” SHPK, për zërat e punimeve 2.6, 3.2, 3.6, 4.4, 

6.11 dhe 6.12.  
Situata: Nga auditimi i realizimit të punimeve në objekt, u konstatua se: 

-Ka patur diferenca në volume në zërat e punimeve “Shkallë 

mermeri të brendshme”, “Suvatim kollone”, “Suvatim me grafiato 

h>4m”, “FV dritare duralumini plastike dopio xham”, “ 

Zëri 6.11. Hidroizolim nga jashtë i sipërfaqes së murit me dy duar 

plastivo 180” dhe “FV Garvo 5 nga jashtë murit, në vijën e 

bashkimit mur - themel”, për pasojë vlerat e këtyre diferencave 

janë përfituar padrejtësisht nga sipërmarrësi i punimeve.   
Kriteri: Situacionimi i volumeve jo në përputhje me projektpreventivin dhe 

faktin, veprime të cilat nuk janë në përputhshmëri me: 

 - Ligjin nr. 8402, datë 10.09.1998 “Për Kontrollin dhe 

Disiplinimin e Punimeve të Ndërtimi”, i ndryshuar, Kreu III, neni 7 

dhe neni 12. 

- Udhëzimin nr. 3 datë 15.02.2001 “Për mbikëqyrjen dhe 

kolaudimin e punimeve të ndërtimit” e konkretisht Kreu II, Pika 3. 

- Kontratën e sipërmarrjes së punimeve sipas aktit me nr. 2164/10 
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prot datë 27.02.2018. 

- Kontratën e shërbimit të mbikëqyrjes së punimeve sipas aktit me 

2164/11, datë 27.02.2018. 

- Kontratën e shërbimit të kolaudimit të punimeve sipas aktit me 

nr. 2164/16 prot., datë 09.10.2018. 
Ndikimi/Efekti: Si pasojë e mangësive të mësipërme, është shkaktuar dëm 

ekonomik në fondet e Bashkisë Patos.  
Shkaku: Neglizhencë nga ana e mbikëqyrësit dhe kolaudatorit të punimeve 

në verifikimin e zbatimit të projektpreventivit. 
Rëndësia: I mesëm. 
Rekomandime: Nga Bashkia Patos të merren masa për arkëtimin e vlerës prej 

505,250 lekë pa tvsh nga BOE “I.G.” SHPK & “H.” SHPK, në 

cilësinë e sipërmarrësit në kontratën me nr. 2164/10 prot datë 

27.02.2018 me “Ndërtimi i shërbimit me një ndalesë ONE STOP 

SHOP + Salla e Këshillit”, Bashkia Patos, 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 505,250 lekë, e cila përfaqëson likuidimin e punimeve të pakryera në fakt, 

konsiderohet si dëm ekonomik shkaktuar Buxhetit të Bashkisë Patos. Për veprimet dhe 

mosveprimet e mësipërme ngarkohen me përgjegjësi: 

 

1) Z. V.T.me detyrë mbikëqyrës i kontratës së sipërmarrjes; 

2) Z. T. N. me detyrë kolaudator i punimeve të përfunduara; 

 

 

Lidhur me këtë pikë të projektraportit, ka observuar me shkresën datë 06.09.2019 mbikqyrësi 

I punimeve z. V. T., si më poshtë: 

 

1. Zëri 2.6.  Shkallë mermeri të brendshme. Diferenca prej 2.5 m2 e shkallëve të mermerit 

nuk na duket e drejtë për faktin se në librin e masave është pasqyruar edhe vendosja e 

bazamakut të mermerit në hyrje të katit përdhe të godinës së ONE STOP SHOP, që do të 

thotë që ky volum nuk është marrë parasysh në matjet e kontrollit. Ky volum është paraqitur 

në librezat e masave. 

2. Zëri 2.3.  Plintusa grez porcelanato. Diferenca prej 57 m2 e plintusave nuk na duket e drejtë 

për faktin se në librin e masave është pasqyruar edhe vendosja e plintusave të mermerit në 

hyrje të shkallëve, nga kati I në katin e II të godinës së Sallës së Këshillit, që do të thotë që ky 

volum nuk është marrë parasysh në matjet e kontrollit. Ky volum është paraqitur në librezat e 

masave. 

3. Zëri 3.6.  Suvatim me grafiato h>4m. Diferenca prej 25 m2 e suvatimit me grafiato nuk na 

duket e drejtë për faktin se në librin e masave është pasqyruar edhe suvatimi nga jashtë në 

hyrje të shkallëve nga kati I në katin e dytë nga të dyja e anët e godinës së Sallës së këshillit, 

që do të thotë që ky volum nuk është marrë parasysh në matjet e kontrollit. Ky volum është 

paraqitur në librezat e masave. 

4. Zëri 4.4.  FV dritare duralumini plastike dopio xham. Diferenca prej 2.4 m2 e dritareve 

d/alumini nuk na duket e drejtë për faktin se në librin e masave është pasqyruar edhe 

vendosja e dritareve d/alumini plastike dopio xham në hyrje të shkallëve nga kati I në katin e 

II të godinës së Sallës së Këshillit, që do të thotë që ky volum nuk është marrë parasysh në 

matjet e kontrollit. Ky volum është paraqitur në librezat e masave. 

5. Zëri 6.11.  Hidroizolim nga jashtë i sipërfaqes së murit me dy duar plastivo 180. Diferenca 
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prej 55 m2 e hidroizolimit nuk na duket e drejtë për faktin se në librin e masave është 

pasqyruar edhe hidroizolimi tek shkallët nga jashtë nga kati I në katin e II të godinës së Sallës 

së Këshillit, që do të thotë që ky volum nuk është marrë parasysh në matjet e kontrollit. Ky 

volum është paraqitur në librezat e masave. 

6. Zëri 6.12.  FV Garvo 5 nga jashtë murit, në vijën e bashkimit mur - themel. Diferenca prej 

240 m e FV Garvo 5 nga jashtë murit nuk na duket e drejtë për faktin se në librin e masave 

është pasqyruar volumi duke u nisur nga ndërtimi i themeleve + plinta në kuotën -1.00 m deri 

në kuotën 0.00 m të objektit përgjatë gjithë perimetrit të bashkimit të themelit  dhe duke 

vazhduar në kuotën 0.00 deri në kuotën + 3.50 m përgjatë gjithë perimetrit të bashkimit të 

murit me soletën ekzistuese. Soleta ekzistuese është në kuotën – 50 cm nga dyshemeja e katit 

të parë të Sallës së Këshillit, meqënëse kemi një diferencë 50 cm është vendosur gjatë gjithë 

perimetrit të godinës, duke marrë parasysh edhe faqen ë njërit mur ekzistues të godinës që 

ndodhet në anën e Bashkisë, që do të thotë që ky volum nuk është marrë parasysh në matjet e 

kontrollit. Ky volum është paraqitur në librezat e masave. 

Opinioni i grupit të auditimit: 

1. Pretendimet e sjella në observacion nuk merren në konsideratë, pasi diferencat e volumeve 

të konstatuara nga ana jonë, janë llogaritur duke krahasuar librin e masave të hartuar nga 

sipërmarrësi dhe të miratuar nga mbikëqyrësi i punimeve, me matjet faktike në objekt. Nga 

ana e mbikëqyrësit nuk janë parë librezat e masave gjatë hartimit të observacionit, pasi nëse 

do të shikonim librezat e masave, shprehja e vendosur në observacion “...që do të thotë që ky 

volum nuk është marrë parasysh në matjet e kontrollit. Ky volum është paraqitur në librezat e 

masave.”, nuk qëndron. Ju bëjmë me dije se Grupi i auditimit ka bërë matje në objekt në 

prani të përfaqësuesit të mbikëqyrësit dhe për problemet e observuara është rënë dakord gjatë 

vizitës në terren. 

1. Objekti prokurimit: “Rikonstruksion i rrugës Unaza” Bashkia Patos.  

Nga auditimi mbi zbatimin e punimeve të ndërtimit, u konstatuan likuidime të dubluara  për 

punime të deklaruara të kryera në objektin “Rikonstruksion i rrugës Unaza”, Bashkia Patos, 

nga zbatuesi i punimeve “G.C.” SHPK, në vlerën 1,321,591 lekë pa TVSH për zërin e 

punimeve në “Seksionin punime shtresash, Zëri 5 (An) Spërkatje me emulsion bituminoz 0.5 

l/m2”, sipas kontratës nr. 1718/10 prot datë 20.04.2018 me vlerë 147,146,844  lekë me TVSH.   

 

Situata: Nga auditimi i realizimit të punimeve në objekt, u konstatua se: 

-Ka patur likudime të dubluara, për zërin e punimeve: Spërkatje me 

emulsion bituminoz 0.5 l/m2,  për pasojë vlera e likuiduar dy herë është 

përfituar padrejtësisht nga sipërmarrësi i punimeve: 

Nga verifikimi në terren i punimeve të ndërtimit, lidhur me volumet 

dhe zërat e punës të situacionuar si dhe atyre të kryera në fakt, rezultoi 

se zëri Spërkatje me emulsion bituminoz 0.5 l/m2 është paguar dy herë, 

me pasojë dëm ekonomik ndaj buxhetit të shtetit dhe njësisë vendore 

në vlerën 1,321,591 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 3.2. 

- Kontratën e shërbimit të mbikëqyrjes së punimeve sipas aktit me nr. 

322/13 prot, datë 21.04.2017. 

Impakti: Si pasojë e mangësive të mësipërme, është shkaktuar dëm ekonomik në 
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fondet e Bashkisë Patos.  

Shkaku: Neglizhencë nga ana e mbikëqyrësit të punimeve në verifikimin e 

zbatimit të projekt preventivit. 

Rëndësia: E lartë. 

Rekomandime: Nga Bashkia Patos, të merren masa për arkëtimin e vlerës prej 

1,321,591 lekë pa TVSH nga OE “G. C” SHPK, në cilësinë e 

sipërmarrësit në kontratën me nr. 1718/10 prot., datë 20.04.2017 me 

objekt “Rikonstruksion i rrugës Unaza”, Bashkia Patos, vlerë kjo e cila 

përfaqëson dëm ekonomik në buxhetin e njësisë vendore, si rrjedhojë e 

situacionimit të punimeve të pakryera.  

 

Vlera prej 1,321,591 lekë pa TVSH, e cila përfaqëson likuidimin e punimeve të pakryera në 

fakt, konsiderohet si dëm ekonomik shkaktuar Buxhetit të Bashkisë Patos.  

Për veprimet dhe mosveprimet e mësipërme ngarkohen me përgjegjësi Z. V.T., me detyrë 

mbikëqyrës i kontratës së sipërmarrjes dhe Z. A. K., me detyrë kolaudator i punimeve të 

përfunduara. 

 

2. Objekti prokurimit: “Rikonstruksioni i rrugës Unazë-Grizë Velaj” Bashkia Patos.  

Nga auditimi mbi zbatimin e punimeve të ndërtimit, u konstatuan diferenca në volume për 

punime të deklaruara të kryera në objektin “Rikonstruksioni i rrugës Unazë-Grizë Velaj”, 

Bashkia Patos, nga zbatuesi i punimeve Bashkimit Operatorëve Ekonomikë (BOE) “S.” SHPK 

& “J.” SHPK, për zërat e punimeve: “Zëri 1 (3.212/b) Shtresë stabilizanti, t=10 cm”; “Zëri 2 

(3.210) Shtresë çakulli mbeturinë, t=15 cm, përhapur e ngjeshur me makineri”; “Zëri 

5(2.262/3) Shtresë betoni C 12/15 (nën bordura + muret mbajtëse)” sipas kontratës nr. 829/16 

prot datë 31.08.2017 me vlerë 25,440,540 lekë me TVSH.   

 

Situata: Nga auditimi i realizimit të punimeve në objekt, u konstatua se: 

-Ka patur diferenca në volume në zërat e punimeve: “Zëri 1 (3.212/b) 

Shtresë stabilizanti, t=10 cm”; “Zëri 2 (3.210) Shtresë çakulli 

mbeturinë,  t=15 cm, përhapur e ngjeshur me makineri”; “Zëri 

5(2.262/3) Shtresë betoni C 12/15 (nën bordura + muret mbajtëse)”,  

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 

664,600 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 3.2. 

- Kontratën e shërbimit të mbikëqyrjes së punimeve sipas aktit me nr. 

829/17 prot, datë 31.08.2017. 

Impakti: Si pasojë e mangësive të mësipërme, është shkaktuar dëm ekonomik në 

fondet e Bashkisë Patos.  
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Shkaku: Neglizhencë nga ana e mbikëqyrësit të punimeve në verifikimin e 

zbatimit të projekt preventivit. 

Rëndësia: E lartë. 

Rekomandime: Nga Bashkia Patos, të merren masa për arkëtimin e vlerës prej 664,600 

lekë pa TVSH nga Bashkimit Operatorëve Ekonomikë (BOE) “S.” 

SHPK & “J.” SHPK, në cilësinë e sipërmarrësit në kontratën me nr. 

829/16/1 prot., datë 31.08.2017 me objekt “Rikonstruksioni i rrugës 

Unazë-Grizë Velaj”, Bashkia Patos, vlerë kjo e cila përfaqëson dëm 

ekonomik në buxhetin e njësisë vendore, si rrjedhojë e situacionimit të 

punimeve të pakryera.  

 

Vlera prej 664,600 lekë pa TVSH, e cila përfaqëson likuidimin e punimeve të pakryera në 

fakt, konsiderohet si dëm ekonomik shkaktuar Buxhetit të Bashkisë Patos.  

Për veprimet dhe mosveprimet e mësipërme ngarkohen me përgjegjësi: Z. N. V., me detyrë 

mbikëqyrës i kontratës së sipërmarrjes dhe Z. T. N., me detyrë kolaudator i punimeve të 

përfunduara. 

Shqyrtimi dhe vlerësimi i komenteve të mbikëqyrësit të punimeve “D.” sh.p.k me 

përfaqësues Ing. V. T. me nr. 51/11 prot (Protokolluar në KLSH me nr. 367 prot, datë 

13.09.2019 mbi Akt-Konstatimin për objektin “Rikonstruksion i rrugës Unazë-Grizë Velaj” 

të mbajtur nga grupi i auditimit të KLSH-së, në zbatim në nenit 32, të Rregullores së 

Procedurave të Auditimit në Kontrollin e Lartë të Shtetit (miratuar me vendim të Kryetarit të 

Kontrollit të Lartë të Shtetit Nr. 107, datë 08.08.2017 “Për miratimin e rregullores së 

procedurave të auditimit në kontrollin e lartë të shtetit” është trajtuar si vijon:  

a-Argumente dhe komente nga subjekti i audituar u trajtua si vijon: 

Mbikëqyrësi i punimeve, pretendon se: 

1. Lidhur me zërin e punimeve “Zëri 1 (3.212/b) Shtresë stabilizanti, t=10 cm” .... në fakt 

nqs do të shohim si projektin ashtu edhe faktin, gjatësia rrrugore në vijë lineare është 700 ml 

por, duhet të kemi nëkonsideratë edhe faktin që në të gjithë rrugën janë bërë shtrimi i 

degëzimeve (2-2; 3-3; 4-4; 10-10; 11-11; 18-18; 21-21 dhe 25-25) minimalisht në segmente 

që shkojnë 2-8 ml, dhe duke shtuar këto segmente gjatësia shkron rreth 750 ml. Pra në total 

nga këto segmente janë shtruar rreth 50 ml x 5 m gjerësi = 250 m2. 

2. Lidhur me zërin e punimeve “Zëri 2 (3.210) Shtresë çakulli mbeturinë, t=15 cm, 

përhapur e ngjeshur me makineri” me të njëjtin argumentim si në zërin e shtresës së 

stabilizantit t=10 cm, argumentojmë që gjatësia prej 750 ml e rrugës e pasqyruar në librezën e 

masave vjen si shume e gjatësisë së rrugës prej 700 ml dhe gjatësisë totale të degëzimeve prej 

50 ml. Për rrjedhijë është shtruar një sipërfaqe totale prej 750 ml x 5 m 3,750 m2 rrugë me 

çakull.... dhe dëmi prej 90,000 lekë nuk qëndron. 

3. Lidhur me zërin e punimeve “Zëri 3 (3.229/1) Shtresë binderi me zall lavatrice, 5 cm, 

përhapur e ngjeshur me makineri” dhe, 

4. Lidhur me zërin e punimeve “Zëri 4 (3.231/1) Shtresë asfaltobetoni me zall lavatrice, 5 

cm, përhapur e ngjeshur me makineri”. 

Argumentimi për zërat 1 dhe 2 vlen edhe për zërat 3 dhe 4, përkatësisht shtresë binderi dhe 

asfaltobetoni, ku sipas faktit janë realizuar 750 x 5 ml = 3,750 m2 edhe pse në situacion dhe 

librezë janë paraqitur vetë 3650 m2. Diferenca prej 150 m2 binder e cituar nëaktkonstatimin 

si sasi e situacionuar tepër, nuk është dëm ekonomik, dhe gjithashtu diferenca prej 150 m2 

shtresë asfaltobetoni me vlerë 171,000 lekë , sipas faktit është punë e realizuar. 

5. Lidhur me zërin e punimeve “Zëri 5(2.262/3) Shtresë betoni C 12/15 (nën bordura + 

muret mbajtëse)” mbikëqyrësi i punimeve paraqet dhe pranon si kosto e përfituar 
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padrejtësisht nga zbatuesi i punimeve, si diferencë volumesh me vlerë 220,950 lekë  (29.46 * 

7500 lekë/m3). 

.... duhet marrë në konsideratë faktin që firma sipërmarrëse zërin “Kunetë betoni mes 7 cm C 

16/20” nuk e ka situacionuar në sasi të plotë pasi në librezë figuron 440 ml kundrejt 22 m3 

beton të situacionuar. 

b-Qëndrimi i grupit të auditimit të KLSh-së:  

Grupi  i auditimit pasi e lexoi me kujdes observacionin sqaron se: 

1. Po të kemi parasysh se për ndërtimin e objektit "Rikonstruksioni i rrugës Unazë-Grizë 

Velaj" nga Bashkia Patos është lëshuar Leje Zhvillimi me nr. 2, datë 19.07.2017 dhe leje 

ndërtimi nr. prot.1203/1, datë 24.07.2017, për të gjitha kryqëzimet gjatësia e tyre nuk mund të 

jetë më e madhe se 3 m (konturet kufizuese të gjurmës së rrugës). Pra në total janë shtruar 

3,665 m2 shtresë stabilizanti (33 ml x 5 m = 165 m2) + (700 ml x 5 = 3,500 m2) dhe jo 3,750 

m2. Sa më sipër trajtuar, diferenca prej 85 m2 (3750 - 3665) shtresë stabilizanti, është 

librezuar dhe situacionuar tepër, dhe për pasojë është përfituar padrejtësisht nga sipërmarrësi 

i punimeve, në shumën  23,800 lekë pa TVSH [85 m2 x 280 lekë]. 

2. Me të njëjtin argumentim si në zërin e shtresës së stabilizantit t=10 cm, për të gjitha 

kryqëzimet gjatësia e tyre nuk mund të jetë më e madhe se 3 m (konturet kufizuese të 

gjurmës së rrugës). Pra në total janë shtruar 3,665 m2 shtresë çakulli (33 ml x 5 m = 165 m2) 

+ (700 ml x 5 = 3500 m2) dhe jo 3,750 m2. Sa më sipër trajtuar, diferenca prej 85 m2 (3,750 – 

3,665) shtresë çakulli, është librezuar dhe situacionuar tepër, dhe për pasojë është përfituar 

padrejtësisht nga sipërmarrësi i punimeve, në shumën  30,600 lekë pa TVSH [85 m2 x 360 

lekë]. 

3. Lidhur me zërin e punimeve “Zëri 3 (3.229/1) Shtresë binderi me zall lavatrice, 5 cm, 

përhapur e ngjeshur me makineri” dhe, 

4. Lidhur me zërin e punimeve “Zëri 4 (3.231/1) Shtresë asfaltobetoni me zall lavatrice, 5 

cm, përhapur e ngjeshur me makineri”. 

Me të njëjtin argumentim si për zërat (1) dhe (2) sqarojmë se edhe për zërat (3) dhe (4), për të 

gjitha kryqëzimet gjatësia e tyre nuk mund të jetë më e madhe se 3 m (konturet kufizuese të 

gjurmës së rrugës). Pra në total janë shtruar 3,665 m2 shtresë binderi (33 ml x 5 m = 165 m2) 

+ (700 ml x 5 = 3500 m2). Sa më sipër trajtuar, grupi i auditimit merr në konsideratë 

observacionin për zërin (3) dhe (4) duke zbritur dëmin ekonomik në shumën 345,000 lekë. 

5. Lidhur me zërin e punimeve “Zëri 5(2.262/3) Shtresë betoni C 12/15 (nën bordura + 

muret mbajtëse)” nga mbikëqyrësi i punimeve nuk janë paraqitur argumente për të marrë në 

konsideratë observacionin, madje në tabelën e paraqitur në observacion përsëri si në rastin e 

librezës së masave janë bërë gabime në pasqyrimin e gjatësisë për themelet e mure mbajtëse 

në progresivat (0+286-0+399); (0+521-0+571; (0+587-0+604) etj.,  Përsa i përket sqarimit të 

bërë nga mbikëqyrësi se .... duhet marrë në konsideratë fakti që firma sipërmarrëse zërin 

“Kunetë betoni mes 7 cm C 16/20” nuk e ka situacionuar në sasi të plotë pasi në librezë 

figuron 440 ml kundrejt 22 m3 beton të situacionuar, grupi i auditimit nuk është dakord më 

këtë sqarim sepse betoni i përdorur për kunetën ka specifikime të ndryshme (është i klasës C 

16/20) nga specifikimet e betonit të përdor për muret mbatëse (është i klasës C 12/15, beton 

me rezistencë në shtypje më të vogël). Si përfundim pasqyrimi i volumeve është parashikuar 

nga projektuesi dhe PZ në zëra punimesh të ndryshme. Për këtë zë punimi, kosto e përfituar 

padrejtësisht nga zbatuesi i punimeve në shumën 610,200 lekë pa TVSH (81.36 m3 x 7,500 

lekë/m3).  

Si përfundim, grupi i auditimit zbret si dëm ekonomik shumën prej 450,600 lekë pa TVSh 

dhe ngarkon sipërmarrësin e punimeve me dëm ekonomik në shumën 664,600 lekë pa TVSh, 

e cila përfaqëson likuidimin e punimeve të pakryera në fakt. 

 

3. Objekti prokurimit: “Rikonstruksion i rrugës Buzaj, Rrerës” Bashkia Patos.              



104 

 

Nga auditimi mbi zbatimin e punimeve të ndërtimit, u konstatuan diferenca në volume për 

punime të deklaruara të kryera në objektin “Rikonstruksion i rrugës Buzaj, Rrerës”, Bashkia 

Patos, nga zbatuesi i punimeve Bashkimit të Operatorëve Ekonomikë  (BOE) “H.” SHPK & 

“Sh.” SHPK, për zërat e punimeve: “Shtresë asfaltobetoni me zall lavatriçe, 3 cm, me 

makineri + degëzime”; “Shtresë stabilizanti t=10 cm”, sipas kontratës nr. 1958/7 Prot, datë 

09.11.2017, me vlerë 23,504,166 lekë me TVSH.   

 

Situata: Nga auditimi i realizimit të punimeve në objekt, u konstatua se: 

-Ka patur diferenca në volume në zërat e punimeve: “Shtresë 

asfaltobetoni me zall lavatriçe, 3 cm, me makineri + degëzime”; 

“Shtresë stabilizanti t=10 cm”, 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 112,600 

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 3.2. 

- Kontratën e shërbimit të mbikëqyrjes së punimeve sipas aktit me nr. 

578/13 Prot, datë 31.07.2017. 

Impakti: Si pasojë e mangësive të mësipërme, është shkaktuar dëm ekonomik në 

fondet e Bashkisë Patos.  

Shkaku: Neglizhencë nga ana e mbikëqyrësit të punimeve në verifikimin e 

zbatimit të projekt preventivit. 

Rëndësia: E lartë. 

Rekomandime: Nga Bashkia Patos, të merren masa për arkëtimin e vlerës prej 112,600 

lekë pa TVSH nga Bashkimit të Operatorëve Ekonomikë  (BOE) “H.” 

SHPK,& “Sh.” SHPK, në cilësinë e sipërmarrësit në kontratën me nr. 

1958/7 Prot, datë 09.11.2017 me objekt “Rikonstruksion i rrugës Buzaj, 

Rrerës”, Bashkia Patos, vlerë kjo e cila përfaqëson dëm ekonomik në 

buxhetin e njësisë vendore, si rrjedhojë e situacionimit të punimeve të 

pakryera.  

 

Vlera prej 112,600 lekë pa TVSH, e cila përfaqëson likuidimin e punimeve të pakryera në 

fakt, konsiderohet si dëm ekonomik shkaktuar Buxhetit të Bashkisë Patos. 

Për veprimet dhe mosveprimet e mësipërme ngarkohen me përgjegjësi: Z. E. N., me detyrë 

mbikëqyrës i kontratës së sipërmarrjes dhe Z. T. N., me detyrë kolaudator i punimeve të 

përfunduara; 

 

Shqyrtimi dhe vlerësimi i komenteve në observacionin e mbikëqyrësit të punimeve “N. S.” 

sh.p.k me përfaqësues Ing. E. N. dhe zbatuesi i punimeve BOE “H.” SHPK & “Sh. A.” 

përfaqësuar nga Ing. S. P., protokolluar në Bashkinë Patos me nr. 1499/151 prot, datë 

14.08.2019 dhe përcjellë në KLSH me datë 14.08.2019, mbi Akt-Konstatimin Nr. 10, datë 
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08.08.2019 të mbajtur nga grupi i auditimit të KLSH-së, në zbatim në nenit 32, të Rregullores 

së Procedurave të Auditimit në Kontrollin e Lartë të Shtetit (miratuar me vendim të Kryetarit 

të Kontrollit të Lartë të Shtetit Nr. 107, datë 08.08.2017 “Për miratimin e rregullores së 

procedurave të auditimit në kontrollin e lartë të shtetit” është trajtuar si vijon:  

a-Argumente dhe komente nga subjekti i audituar u trajtua si vijon: 

Mbikëqyrësi i punimeve si dhe përfaqësuesi i sipërmarrësit të punimeve, pretendojnë se: 

Për  zërin Shtresë asfaltobetoni me zall lavatriçe, 3 cm, me makineri + degëzime dhe për 

zërin Shtresë stabilizanti t=10 cm është hedhur shtresa e binderit dhe shtresa e asfaltobetonit, 

sepse kjo është hyrja e objektit dhe është shtesë mbi gjerësinë e rrugës. Shtresa e stabilizantit 

është hedhur në të gjithë sipërfaqen e rrugës dhe mbi kte është hedhur shtresa e binderit; është 

e vertetë që shtresa e tapetit në degëzime mungon thuajse plotësisht, por ndërkohë shtresa e 

stabilizantit është prezente në rrugë.... 

Të gjitha punimet që janë konstatuar nga KLSh për një shtyllë ndriçimi mangut dhe punimet 

e tjera për vendosjen e shtyllës ju bëjmë me dije se nga ana e firmës “Harmonia” sh.p.k 

janëvendosur dhe janë situacionuar sipas librezës së masave.  

b-Qëndrimi i grupit të auditimit të KLSh-së:  

Grupi  i auditimit pasi e lexoi me kujdes observacionin sqaron se: 

Së pari: Konkluzioni i grupit të auditimit për zërat e punimeve “Shtresë asfaltobetoni me zall 

lavatriçe, 3 cm, me makineri + degëzime” dhe për zërin “Shtresë stabilizanti t=10 cm” është 

bazuar nga auditimi në fakt në prezencë të mbikëqyrësit të punimeve, dhe sqarimet e bëra nga 

ana Juaj nuk janë argumente për tu marrë në konsideratë. 

Së dyti: Me argumentet e paraqituara në observacion (Proces-verbal me nr. 207 prot, datë 

30.07.2019) vertetohet se njëra prej shtyllave për ndriçmin rrugor të fshatit Rrerës, Patos ishte 

dëmtuar si pasojë e një aksidenti rrugor dhe pasi u vërejtën dëmtime në trupin e shtyllës dhe 

linjën elektrike, komsioni vendosi për heqjen e saj dhe shtylla u dërgua pranë Ndërmarrjes së 

Mirëmbajtjes Urbane, Patos për riparime të mundshme. Sa më sipër grupi i auditimit zbret 

dëmin ekonomik prej 65,162 lekë pa TVSh për zërat: F.V Shtylla metalike konike ndriçimi 

H=90 m PAICC-3; F.V Ndriçues smart VPCLI CR M-S 250W GG FAE; F.V Tub plastmasi 

Ø 31-36 mm; F.V percjellës PV-500 Ø 2.5 mm2; F.V percjellës PV-500 Ø 4 mm2; F.V 

percjellës PV-500 Ø 6 mm2; F.V Krah shtylle metalike KRH-MSI 1500/1500/10; F.V Pusete 

plastike 25x25x25, kapak të fortë RIC 1084-1086; F.V Elektroda tokëzimi të zinkuara 50x3 

mm, L=150 cm. Si përfundim shuma e dëmit ekonomik për punime të pakryera është 112,600 

lekë pa TVSH. 

 

4. Objekti prokurimit: “Ndërtim trotuari përgjatë rrugës Nacionale Fier – Berat (në 

fshatin Zharrës) si dhe ndërtimi i dy urave për këmbësorë në krah të urës së 

automjeteve” Bashkia Patos.              

Nga auditimi mbi zbatimin e punimeve të ndërtimit, u konstatuan diferenca në volume për 

punime të deklaruara të kryera në objektin “Ndërtim trotuari përgjatë rrugës Nacionale Fier – 

Berat (në fshatin Zharrës) si dhe ndërtimi i dy urave për këmbësorë në krah të urës së 

automjeteve”, Bashkia Patos, nga zbatuesi i punimeve Operatorit Ekonomik “Sh.” SHPK, për 

zërin e punimeve: “Zëri 7(An) Urë me konstruksione metalike të përbëra + themel b/arme” 

sipas kontratës nr. 1636/12 Prot, datë 12.09.2018, me 5,857,472 lekë me TVSH.   

 

Situata: Nga auditimi i realizimit të punimeve në objekt, u konstatua se: 

-Ka patur diferenca në volume në zërin e punimeve: Zëri 7(An) Urë me 

konstruksione metalike të përbëra + themel b/arme,  për pasojë vlera e 

kësaj diferencave është përfituar padrejtësisht nga sipërmarrësi i 

punimeve: 

Nga verifikimi në terren i punimeve të ndërtimit, lidhur me volumet e 
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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 176,862 

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 3.2. 

- Kontratën e shërbimit të mbikëqyrjes së punimeve sipas aktit me nr. 

1635/13 Prot, datë 12.09.2018. 

Impakti: Si pasojë e mangësive të mësipërme, është shkaktuar dëm ekonomik në 

fondet e Bashkisë Patos.  

Shkaku: Neglizhencë nga ana e mbikëqyrësit të punimeve në verifikimin e 

zbatimit të projekt preventivit. 

Rëndësia: E lartë. 

Rekomandime: Nga Bashkia Patos, të merren masa për arkëtimin e vlerës prej 176,862 

lekë pa TVSH nga Operatorit Ekonomik “Sh.” SHPK, në cilësinë e 

sipërmarrësit në kontratën me nr. 1636/12 Prot, datë 12.09.2018 me 

objekt “Ndërtim trotuari përgjatë rrugës Nacionale Fier – Berat (në 

fshatin Zharrës) si dhe ndërtimi i dy urave për këmbësorë në krah të urës 

së automjeteve”, Bashkia Patos, vlerë kjo e cila përfaqëson dëm 

ekonomik në buxhetin e njësisë vendore, si rrjedhojë e situacionimit të 

punimeve të pakryera.  

 

Vlera prej 176,862 lekë pa TVSH, e cila përfaqëson likuidimin e punimeve të pakryera në 

fakt, konsiderohet si dëm ekonomik shkaktuar Buxhetit të Bashkisë Patos. 
 

Për veprimet dhe mosveprimet e mësipërme ngarkohen me përgjegjësi: Z. E. M., me detyrë 

mbikëqyrës i kontratës së sipërmarrjes dhe Z. T. N., me detyrë kolaudator i punimeve të 

përfunduara. 

 

   4. Objekti prokurimit: “Rikonstruksion i rrugës Grizë” Bashkia Patos.              

Nga auditimi i zbatimit të punimeve për objektin "Rikonstruksion i rrugës Grizë ", rezultoi: 

Kontrata Bazë 

- Objekti i mësipërm është kryer sipas kontratës për punë publike me nr. 339/8 Prot, datë 

24.04.2017 të lidhur mes Autoritetit Kontraktor Bashkia Patos, të përfaqësuar nga Titullari 

znj. R. B. dhe Operatorit Ekonomikë “A. C.” SHPK, Fier me Nr. Liçence NZ.... datë 

07.07.2016 përfaqësuar nga drejtuesi teknik z. A. G. Vlera e kontratës është 20,912,750 lekë 

pa TVSH ose 25,095,300 lekë me TVSH. Afati zbatimit të kontratës është përcaktuar 

periudha kohore 3 muaj.   

- Për mbikëqyrjen e punimeve të ndërtimit, është lidhur kontratë shërbimi me nr. 339/9 Prot, 

datë 24.04.2017 të lidhur mes Autoritetit Kontraktor Bashkia Patos, të përfaqësuar nga 

Titullari znj. Rajmonda Balilaj dhe Operatorit Ekonomikë “D.” SHPK Tiranë, me Nr.Liçence 

MK....., datë 25.01.2016, përfaqësuar nga Ing. V. T.. Vlera e kontratës është 222,120 lekë me 

TVSH.  
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- Për kolaudimin e punimeve të ndërtimit, është lidhur kontratë me nr. 339/15 prot, datë 

20.09.2017 ndërmjet Bashkisë Patos, përfaqësuar nga Znj. R. B. dhe shoqërisë “R. G. N.” 

sh.p.k, përfaqësuar nga Ing. A. K. me licencë MK. ....., datë 06.08.2012. 

Për ndërtimin e objektit " Rikonstruksion i rrugës Grizë " nga Bashkia Patos është lëshuar 

Leje Zhvillimi me nr. 1, datë 23.01.2017 dhe leje ndërtimi datë 23.01.2017 me afat 

vlefshmërie 5(pesë) muaj nga data e fillimit të punimeve. Projekti i zbatimit për objektin 

“Rikonstruksion i rrugës Grizë” është projektuar nga projektuesit e Bashkisë Patos. 

Kontrata shtesë: 

- Bazuar në UP Nr. 43, datë 12.09.2017 me Nr. 1638 Prot, datë 12.09.2017, për objektin e 

mësipërm është lidhur shtesë kontrate për punë publike me nr. 1638/7 Prot, datë 15.09.2017 

të lidhur mes Autoritetit Kontraktor Bashkia Patos, të përfaqësuar nga Titullari znj. Rajmonda 

Balilaj dhe Operatorit Ekonomikë “A. C.” SHPK me përfaqësues Z. A. G.. Vlera e kontratës 

është 2,287,800 lekë pa TVSH ose 3,149,700 lekë me TVSH. Afati zbatimit të kontratës 

është përcaktuar periudha kohore 45 ditë kalendarike.    

- Nga dokumentacioni i vënë në dispozicion rezulton se punimet për " Rikonstruksion i 

rrugës Grizë ", sipas njoftimeve përkatëse kanë nisur me datë 15.09.2017 dhe kanë 

përfunduar me datë 25.10.2017 ose brenda afatit kontraktual të përfundimit të punimeve (45 

ditë).  

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

- Dokumentacioni teknik i zbatimit: Projekt i zbatimit bazë dhe të ndryshuar, preventivit 

fillestar dhe të ripunuar, Situacioni përfundimtar, Libreza e masave, etj., ku konstatohet që: 
 

 Zbatimi i Kontratës së Punimeve "Rikonstruksion i rrugës Grizë" Bashkia Patos 
14.Lidhja e kontratës 
Kon bazë Nr. 339/8 Prot, datë 
24.04.2017. 
Kon shtesë Nr. 1638/7 Prot, datë 
15.09.2017. 
Amendim kontrate me nr. 339/13 
Prot, datë 06.07.2017. 

15.Vlera e kontratës (me tvsh) 
25,095,200 lekë vlera kon bazë. 
3,144,660 lekë me tvsh, vlera e shtesës së 

kontrates. 

Fitues “A. C.” SHPK  

16.Likuiduar. 

- Kont bazë 25,093,200 lekë me 

TVSH. 

- Shtesë kont 3,144,660 lekë me 

TVSH. 

17- Situacioni Përfundimtar   
-Vlera  25,093,200 lekë me tvsh kon 
bazë 
Vlera  1,144,660 lekë me tvsh kon 
shtesë 
 

18.Afati i kontratës në dite 
Kontrata bazë: 
Parashikuar  3 muaj,   Zbatuar  5 muaj. 
Fillimi punimeve: 28.04.2017 
Perfundimi punimeve : 25.09.2017  
Shtesë Kontrate: 
Fillimi punimeve: 15.09.2017 
Perfundimi punimeve 25.10.2017 

19. Zgjatja e kontratës   
Ka zgjatje afati 2 për kont bazë 
dhe nuk ka shtyrje për shtesën 
e kontratës. 
 

20. Mbikëqyrësi i punimeve 
 “D.” shpk Ing. V. T. 

Licenca Nr:  
MK ..... 

Kontrata nr.  339/9 

prot, datë 24.04.2017 
Likuiduar   
 lekë 

Pa likuiduar  
 

21. Kolaudatori i punimeve 
Persini fizik Ing. A. K. 

Licenca Nr: 
MK. ..... 

Kontrata me nr. 

339/15 prot., datë 

20.09.2017 

Likuiduar  
(......lekë) 

Pa likuiduar 
(........ lekë) 

22.Akt Kolaudimi   
Datë 18.12.2017 dhe garanci 2 vjet. 

23.Akt i marrjes në dorëzim  
Datë  19.12.2017,  

24. Fletë Hyrja  Nr.... datë  
..................lekë 
(për mallrat) 

 

Grupi  i auditimit pasi e lexoi me kujdes observacionin mbi problematikën e konstatuar mbi 

mos realizimin e reërit të punimeve “F.V Fidane Peme dekorative” sqaron se: 

Nisur nga argumenti i paraqitur në observacion për zërin e punimeve “Zëri 19(An)  F.V 

Fidane Peme dekorative”, observacioni i bërë nga mbikëqyrësi i punimeve Ing. Vladimir 

Topi merret në konsideratë duke mos e konsideruar dëm ekonomik vlerën prej 370,000 lekë 

pa TVSH. Zbatuesi i punimeve si dhe mbikëqyrësi i punimeve duhet të paraqesin pranë 

Autoritetit Kontraktor, dokumentin i cili verteton realizimin e këtij zëri punimesh, sepse 

shkresa e paraqitur në KLSH nuk ka datën dhe numrin e protokollit pranë Bashkisë Patos.  
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Shqyrtimi dhe vlerësimi i komenteve të mbikëqyrësit të punimeve “D.” sh.p.k me 

përfaqësues Ing. V. T. me nr. 51/11 prot (Protokolluar në KLSH me nr. 367 prot, datë 

13.09.2019 mbi Akt-Konstatimin për objektin “Rikonstruksion i rrugës së Grizës” të mbajtur 

nga grupi i auditimit të KLSH-së, në zbatim në nenit 32, të Rregullores së Procedurave të 

Auditimit në Kontrollin e Lartë të Shtetit (miratuar me vendim të Kryetarit të Kontrollit të 

Lartë të Shtetit Nr. 107, datë 08.08.2017 “Për miratimin e rregullores së procedurave të 

auditimit në kontrollin e lartë të shtetit” është trajtuar si vijon:  

a-Argumente dhe komente nga subjekti i audituar u trajtua si vijon: 

Mbikëqyrësi i punimeve, pretendon se: 

Numri i pemëve të mbjellura gjatë fazës së ndëtimit të objektit janë vendosur po aq sa janë 

situacionuar. Nga inspektimi nëterren u konkludua se një pjesë e pemëve janë tharë për vet 

faktin e mosmirëmbajtjes nga ndërmarrjet që mbulojnë këto shërbime. Kjo shpjegohet pasi 

edhe vetë vendet e mbjelljes së pemëve janë faktikisht në objekt. Në kuadër të mirëmbajtjes 

së rrugës në fjalë si dhe vetë faktit që objekti është ende në periudhën e garancisë, subjekti 

zbatues “A. C.” sh.p.k ka bërë zëvendësimin e të gjithë pemëve të dëmtuara apo të thara duke 

bërë rikompletimin e objektit me pemët e parashikuara në projekt. Referuar fakteve të 

mësipërme, kerkojmë që dëmi ekonomik i ngarkuar pre 370,000 lekë të hiqet. 

b-Qëndrimi i grupit të auditimit të KLSh-së:  

Grupi  i auditimit pasi e lexoi me kujdes observacionin sqaron se: 

Nisur nga argumenti i paraqitur në observacion për zërin e punimeve “Zëri 19(An)  F.V 

Fidane Peme dekorative”, observacioni juaj merret në konsideratë duke mos e konsideruar 

dëm ekonomik vlerën prej 370,000 lekë pa TVSH. Zbatuesi i punimeve si dhe mbikëqyrësi i 

punimeve duhet të paraqesin pranë Autoritetit Kontraktor, dokumentin i cili verteton 

realizimin e këtij zëri punimesh, sepse shkresa e paraqitur në KLSH nuk ka datën dhe numrin 

e protokollit pranë Bashkisë Patos.  

 

 
E. Auditim mbi zbatimin e rekomandimeve në auditimin e mëparshëm. 

1-Realizimi i Rekomandimeve për ndryshime ligjore, masa organizative, masa shpërblim dëmi 

dhe masave disiplinore, sipas cilësimeve në plan veprimin të hartuar nga subjekti audituar, 

duke pasqyruar punën e bërë, të analizuar për Rekomandimet e realizuara plotësisht, pjesërisht, 

në proces realizimi dhe sa nga Rekomandimet nuk janë pranuar. 

Situata:  Me Urdhrin Nr. 501/49 datë 10.07.2017 Bashkia Patos ka miratuar 

planin e veprimit dhe zbatimit të masave të rekomanduara e përcjell 

nga KLSH me shkresën Nr. 256/14 datë 24.07.2017. Me shkresën 

501/50 prot datë 20.07.2017 është miratuar plani i veprimit mbi 

zbatimet e rekomandimeve mbi të cilën është krijuar dhe grupi i 

punës, për hartimin dhe ndjekjen e rekomandimeve deri në shterimin 

e të gjitha mundësive për rivendosjen në vend të të drejtave të 

shkelura. Pavarësisht procedurave të ndjekura nga Bashkia Patos në 

disa raste është 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 

shkaktar nuk ka filluar kryerja e ndalesave, duke u bërë përgjegjës 

për kalimin e afateve ligjore të kërkimit të dëmit, përcaktuar kjo në 

nenin 115, të Kodit Civil në Republikën e Shqipërisë dhe nenit 203 të 

Kodit të Punës në Republikën e Shqipërisë, apo të parashikimit të 

vendimeve (vlerave) të gjobave të përcaktuara në nenin 46 të ligjit 

“Për Kundërvajtjet Administrative” (brenda 2 viteve), sipas vendimit 

administrativ të dënimit me gjobë. 
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Për mos zbatimin e rekomandimeve të rikërkuara nga KLSH dhe për 

ndjekje dhe mos realizim të planit veprimit të miratuar me urdhër të 

kryetarit të Bashkisë Patos, mbajnë përgjegjësi: z. N. T. me detyrë 

Drejtor i Zhvillimit Bujqësor, Blegtoral dhe Pyjor, z. E. M.me detyrë 

ish Administrator Njësia Administrative Ruzhdije, znj. Xh.GJ. me 

detyrë Përgjegjëse në Drejtorinë e Financës, z. A. M. me detyrë 

Përgjegjës në Drejtorinë e të Ardhurave Vendore, N. H. me detyrë 

Specialiste në Drejtorinë e Burimeve Njerëzore dhe Legjislacionit, z. 

A. M. me detyrë Administrator Njësia Administrative Ruzhdije dhe z. 

I. K. ish Drejtor i Drejtorisë së Legjislacionit dhe Konsultimit me 

Publikun. 

Me shkresën 1153/36 prot datë 31.01.2018 janë rikërkuar 

rekomandimet për përmirësimin e gjendjes sipas Vendimit Nr. 3, datë 

29.01.2018 të Kryetarit të Kontrollit të Lartë të Shtetit.  

Në auditimin i dokumentacionit mbi zbatimin e rekomandimeve, 

konstatohet se: 

-Rekomandimit Nr.7, (referuar shkresës Nr. 1275 prot datë 

12.07.2017), drejtoria e financës ka analizuar debitorët  në vlerën 

totale 10,588,742 lekë nga të cilat është likujduar shuma prej 

1,642,621 lekë  dhe ka mbetur pa arkëtuar shuma prej 8,946,121 lekë. 

-Rekomandim Nr.21, nuk është zbatuar, pasi nga ana e grupit të 

punës në Bashkia Patos nuk është paraqitur dokumentacioni për 

miratimin në këshikkin bashkiak për vijueshmërinë ligjore të 

praktikës, për fillimin e procedurave të duhura administrative për 

kthimin e situatës në gjendjen e mëparshme 

-Rekomandimi Nr. 11 (Masa shpërblim dëmi) është realizuar 

pjesërisht , pasi për 68 subjekte të konstatuara debitor nga KLSH me 

Vendimin Nr. 3 datë 29.01.2018 të Kryetarit të Kontrollit të Lartë të 

Shtetit deri në vitin 2016, është 1,054, 648 leke. Nga verifikimi i 

postave bankare të periudhës janar – dhjetor të vitit 2017, është 

konsatatuar likujdimi i vlerës prej 542,974 lekë, për vitin 2018 është 

likujduar vlera prej 244,840 lekë, për viti 2019 deri në 30.06.2019 

është likujduar vlera prej 101,212 lekë, duke mbetur pa arkëtuar vlera 

prej 155,622 lekë.  Gjithashtunga dokumentacioni i paraqitur nga 

grupi i punës u konstatua se nga ana e Bashkisë Patoa  nuk është 

ndërmar asnje procedur ligjore në “përcaktimin e kushtit të penalitetit 

në masën 1% të vlerës së kontratës për çdo ditë vonesë”, në vlerën 

15,923,902 lekë,  

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. 256/12 

datë 05.07.2017 “Për zbatimin e rekomandimeve nga auditimi i kryer 

në Bashkinë Patos”, shprehur në Vendimin e Kryetarit të KLSH nr. 3, 

datë 29.01.2018. 

Impakti  Mos ndjekje të procedurave në arkëtimin e detyrimeve sipas planit të 

veprimit Nr. 501/50 datë 20.07.2017.  

Shkaku  Përgjegjësi e strukturave drejtues dhe e grupit të punës sipas urdhrit 

Nr. 501/49 datë 10.07.2017 

Rëndësia

: 

E lartë 
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Rekoma

ndimi:  

Kryetari i Bashkisë Patos të hartojë plan pune të veçantë e të marrë të 

gjitha masat e duhura ligjore për rizbatimin e rekomandimeve të pa 

zbatuara dhe të rikërkuara të KLSH në auditimin e mëparshëm, 

dërguar nga KLSH me shkresën Nr. 1153/36 prot datë 31.01.2018,  

respektivisht: 

a- Rekomandimit Nr.7 për arkëtimin e vlerës prej 8,946,121 lekë.  

b- Rekomandimi Nr. 11 për arkëtimin e vlerës prej 155,622 lekë e 

mbetur pa arkëtuar nga subjektet debitore.  

c- Bashkia Patos, të analizojnë të gjitha shkeljet dhe parregullsitë e 

konstatuara dhe ti paraqesë Këshillit Bashkiak projektvendimin 

përkatës lidhur me vijueshmërinë ligjore të praktikës, duke filluar të 

gjitha procedurat e duhura administrative për kthimin e situatës në 

gjendjen e mëparshme, si dhe ti kërkohet Regjistruesit të ZVRPP Fier 

të marrë masa, që në bazë të nenit 5.1, nenit 49.1 dhe nenit 59, të 

ligjit nr. 33/2012, datë 21.03.2012 “Për Regjistrimin e Pasurive të 

Paluajtshme”, të nxjerrë urdhër kufizimi për pasuritë. 

 

 (Gjerësisht problemet mbi zbatimin e rekomandimeve të lëna në auditimin e mëparshëm, janë 

trajtuar në akt-verifikimin nr. 1, datë 07.08.2019, dorëzuar me protokoll në Bashkinë Patos) 

 

V. REKOMANDIMET 

Në përfundim të trajtimit të çështjeve sa në sipër për përmirësimin e gjendjes rekomandojmë: 

A. Opinion i kualifikuar mbi pasqyrat financiare. 

Opinioni i kualifikuar i auditimit mbi pasqyrat financiare. 

Ne kemi audituar veprimtarinë e subjektit “Bashkia Patos” për vitet ushtrimorë nga 1 Janar 

2017 deri më 30 Qershor 2019, të cilat përfshijnë pasqyrat financiare të vitit ushtrimor 2017 

dhe 2018. 

Auditimi përfshin pasqyrën e gjendjes ekonomike, pozicionit financiar (hyrjeve dhe daljeve, 

pagesave) në para, pasqyra e amortizimit, shënimet shpjeguese që shoqëronin këto pasqyra. 

Auditimi ka përfshirë ekzaminimin në bazë testimeve, 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. 

Në opinionin tonë, përsa i takon shkallës së zbatimit nga subjekti Bashkia Patos, të 

standardeve mbi raportimin financiar, të kërkesave ligjore dhe akteve nënligjore, në 

përgjithësi japin një pamje të drejtë dhe të sinqertë të pozicionit financiar të performancën 

financiare dhe lëvizjet e mjeteve monetare për Bashkinë Patos, për vitin 2018. 

Përjashtuar disa anomali materiale por jo të përhapura të cilat janë të korrigjueshme në 

periudhat e ardhshme, bazuar në këto, ne arrijmë në përfundimin për dhënien e një opinioni 

të kualifikuar”. 

 

Janë konstatuar parregullsi në pasqyrat financiare si vijon: 

-Llogaria “Toka, troje, terrene” në pasqyra financiare të vitit 2017, është për vlerën kontabël 

(historike) 36,025,029 lekë dhe në vitin 2018 për vlerën neto 4,741,703 lekë.  

Nga analiza kontabël e kësaj llogarie, është konstatuar se: 

Në këtë llogari janë kontabilizuar edhe vlera të trojeve të varrezave të qytetit si dhe të trojeve 

nën objekte ndërtimi për të cilat mungojnë të dhënat e nevojshme për mënyrën se si janë 

vlerësuar me çmim sipërfaqet e trojeve, baza ligjore e këtij vlerësimi. 
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Në këtë llogari, është kontabilizuar edhe vlera e 5 objekteve ndërtimore që janë qendra 

shëndetësore në vlerën 875,553 lekë, të cilat nisur nga përmbajtja ekonomike, duhet të 

kontabilizohen në debi të llogarisë 212 “Ndërtesa e konstruksione”. 

Për vitin 2018, tarifa e përdorur për vlerën e amortizimit për këtë llogari, është 1%, referuar  

UMF nr. 8 datë 9.03.2018, duhej të përdorej tarifa 5%. 

 

-Për vitet 2017 dhe 2018, nuk është mbajtur llogaria 231 “Shpenzimet në proces për rritjen e 

Aseteve të Qëndrueshme të trupëzuara”, megjithëse gjatë vitit ushtrimor është konstatuar se 

ka pasur investime të cilat në fund të periudhës kanë rezultuar të pa mbyllura. 

Konkretisht, në fund të periudhës ushtrimore të vitit 2017, nuk janë paraqitur si investime në 

proces 3 raste ne shumën totale 138,339,373 lekë, por janë paraqitur si aktive të përfunduara. 

 

-Nga inventarizimi i kryer për Aktivet e Qëndrueshme të vitit 2018, ka rezultuar në 4 raste 

objekte ndërtimore, (llogaria 2012), posedohen nga persona private, kurse Bashkia Patos i ka 

përfituar këto asete me VKM nr.  datë 15.06.2016 “Për miratimin e listës përfundimtare të 

pronave të pa luajtshme publike shtetërore që transferohen në pronësi ose në përdorim të 

bashkisë Patos, të Qarkut Fier, për njësinë administrative Patos”. 

 

Opinion i kualifikuar mbi përputhshmërinë e veprimtarisë së Bashkisë Patos 
Ne kemi audituar përputhshmërinë e subjektit sa i takon shkallës së zbatueshmërisë së 

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 Patos, gjatë periudhave ushtrimore të vitit 2017 dhe 2018.  

Opinion i kualifikuar. 

Sipas mendimit tonë, gjatë auditimit të veprimtarisë së Bashkisë Patos, 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, menaxhimit financiar dhe kontrollit, transaksionet e kryera për zbatimin e 

buxhetit dhe prokurimeve, nuk kanë qenë plotësisht në përputhje me kuadrin ligjor financiar 

në fuqi.  

Opinionin e dhënë e mbështesim në faktin se: 

1. Në Bashkinë Patos, sistemi i Menaxhimit Financiar dhe Kontrollit, nisur nga vetëvlerësimi 

dhe rezultatet e testimeve të kryera, tregon se aspektet e kontrollit të brendshëm kuptohen jo 

plotësisht. Nuk ka konsolidim të tërësisë së rregullave, procedurave për çdo aktivitet të 

veprimtarisë, pavarësisht se këtë e realizon referuar kompetencave dhe akteve nënligjore në 

fuqi, duke reflektuar kështu nivel mesatar të riskut të sistemeve të kontrollit të brendshëm. 

2. Detyrimet e faturuara të pa likuiduara për fondet e bashkisë, buxhetit të shtetit dhe të 

rajoneve në fund të vitit 2018 janë në vlerën 62,599,642 lekë. 

3. Përpara zbatimit të vendimit gjyqësor, nuk janë nxjerrë përgjegjësitë administrative dhe 

nuk është nxjerrë akti që provon gjurmën e auditimit të këtij procesi. 

4. Në hartimin e kërkesave për kualifikim, u konstatua se në  1 procedurë, nuk kanë gjetur 

zbatim aktet ligjore e nënligjore të fushës së prokurimit publik, duke mos i argumentuar këto 

kërkesa në lidhje të ngushtë me objektin e kontratës, duke rritur fondin limit me 215,760 lekë 

m shumë por që nuk ka ndikuar në shpalljen e fituesit, veprime që nuk përputhen me nenin 

26, pika 5, nenin 61, pika 2, paragraf i të VKM nr.914, datë 29.12.2014, “Për miratimin e 

rregullave të prokurimit publik”, me ndryshime. 
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5. Në zbatimin e punimeve të 6 (shtatë) 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 2,941,903 

lekë. 

6. Në zhvillimin e procedurave të prokurimit publik, janë konstatuar veprime që nuk 

përputhen me kërkesat dhe kriteret e kuadrit rregullator në fuqi në 5 procedura të shoqëruar 

me shpenzime jo sipas 3-E në shumën 46,521,420 lekë. 

Përgjegjësitë e Drejtuesve të Bashkisë Patos. 
Drejtimi i Bashkisë Patos, është 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 kontrollin e 

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. 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 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. 

 

 

B. MASA ORGANIZATIVE 
 

1.Gjetje nga auditimi: Llogaria 210 “Toka, troje, terrene” për vitin 2017 është në vlerën 

kontabël 36,025,029 lekë dhe për vitin 2018, është në vlerën neto 4,741,703 lekë. 

Sipas të dhënave të inventarizimit fizik, rezulton se për vitin 2017, kjo llogari është e analizuar 

për 19 objekte. 

-Në këtë llogari, janë kontabilizuar edhe vlerat e trojeve për varrezat si dhe trojet për objektet e 

ndërtimit për të cilat mungojnë të dhënat dhe dokumentet e nevojshme për mënyrën se si janë 

vlerësuar me çmim sipërfaqet e trojeve të kontabilizuara në këtë llogari. Konkretisht, vlera e 

truallit të ndërtesës së Bashkisë Patos është kontabilizuar për vlerën 993,600 lekë. 

-Në këtë llogari, janë kontabilizuar edhe 5 objekte ndërtimore që janë Qendra Shëndetësore për 

vlerën kontabël gjithsej 875,553 lekë, të cilat si të tilla duhej të ishin kontabilizuar në debi të 

llogarisë 212 “Ndërtesa e konstruksione”. 
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Kontabilizimi i vlerës së trojeve në mungesë të dokumenteve të nevojshme dhe bazës ligjore 

për vlerësimin e tyre, është shkelje e kërkesave të VKM nr. 248, datë 10.4.1998 “Për miratimin 

e planit kontabël publik, për organet e pushtetit lokal, institucionet shtetërore, qendrore dhe 

lokale, si dhe të njësive që varen prej tyre” i ndryshuar me VKM nr. 25, datë 20.01.2001. 

-Për vitin 2018, amortizimi vjetor për aktivet e kësaj llogarie, është llogaritur me tarifën 1% të 

vlerës kontabël historike, ndërkohë që duhej të llogaritej me tarifën 5% të vlerës kontabël, në 

këtë rast, tarifa e aplikuar për amortizim, është në kundërshtim me kërkesat e pika 36, Kap. III 

të UMF nr. 8 datë 9.03.2018 “Për procedurat e përgatitjes, paraqitjes dhe raportimit të 

pasqyrave financiare vjetore në njësitë e Qeverisjes së Përgjithshme”. (Trajtuar hollësisht në 

faqet 58-65  të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

 

1.1 Rekomandim: Bashkia Patos, të marrë masa duke ngritur grup pune me specialistë të 

fushës, me qëllim: 

-Për të shqyrtuar dhe rivlerësuar me përgjegjësi dokumentacionin teknik e kontabël të 

vlerësimit me çmim të trojeve dhe terreneve. 

-Të bëhet sistemimi i llogarisë 210 “Toka, troje, terrene”, duke kontabilizuar në debi të saj, 

vetëm objektet që nga përmbajtja ekonomike i përkasin kësaj llogari sipas specifikimeve të 

Planit Kontabël, miratuar me VKM nr. 248, datë 10.04.1998 “Për miratimin e planit kontabël 

publik, për organet e pushtetit lokal, institucionet shtetërore, qendrore dhe lokale, si dhe të 

njësive që varen prej tyre” i ndryshuar. 

-Të sistemohet vlera e amortizimit vjetor të kësaj llogari, duke aplikuar tarifa të amortizimit 

sipas miratimit me UMF nr. 8 datë 09.03.2018. 

Brenda vitit 2019 

 

2.Gjetje nga auditimi: Për vitet 2017 dhe 2018, nuk është mbajtur llogaria 231“Shpenzimet 

në proces për rritjen e Aseteve të Qëndrueshme të trupëzuar”, megjithëse gjatë vitit ushtrimor 

është konstatuar se ka pasur investime të cilat në fund të vitit kanë rezultuar të pa mbyllura, 

pra në proces. Në këto raste, vlerat e situacioneve për punimet në proces, janë kontabilizuar 

direkt në llogaritë e Aktiveve të Qëndrueshme përkatëse.  

Nga auditimi u konstatua se, në fund të periudhës ushtrimore të vitit 2017, nuk janë paraqitur 

investime në proces për 3 raste në shumën totale 138,339,373 lekë që u përkasin 3 objekteve 

të financuara si vijon: 

-Rikonstruksion i rrugës Grizë për shumën 13,235,700 lekë, 

-Rikonstruksion rruga Gropallarëve Grizë Velaj për 1,800,000 lekë dhe 

-Rikonstruksion i rrugës Unaza për 123,303,673 lekë. 

Kjo praktikë e kontabilizimit të investimeve në proces, është në kundërshtim me kërkesat e  

pikës 3, Kap. II të UMF nr. 14, datë 28.12.2006 “Për përgatitjen dhe raportimin e pasqyrave 

financiare vjetore të vitit 2006 për Institucionet Qendrore, Organet e Pushtetit Vendor dhe 

Njësive që varen prej tyre si dhe njësive të menaxhimit /zbatimit të projekteve e 

marrëveshjeve me donatorë të huaj” i ndryshuar me UMF nr. 26, datë 27.12.2007 dhe pikat 

16/d, 18, Kap. II të UMF nr. 8 datë 9.03.2018 “Për procedurat e përgatitjes, paraqitjes dhe 

raportimit të pasqyrave financiare vjetore në njësitë e Qeverisjes së Përgjithshme” dhe VKM 

nr. 248, datë 10.4.1998 “Për miratimin e planit kontabël publik, për organet e pushtetit lokal, 

institucionet shtetërore, qendrore dhe lokale, si dhe të njësive që varen prej tyre” i ndryshuar. 

(Trajtuar hollësisht në faqet 59-60  të Raportit Përfundimtar  të Auditimit). 

 

2.1 Rekomandim: Drejtoria e Financës, të marrë masat dhe të ndryshojë praktikën e 

kontabilizimit të situacioneve për objektet në proces investimi duke debituar llogarinë 

231“Shpenzimet në proces për rritjen e A. Qëndrueshme të trupëzuar”. Mbyllja e kësaj 

llogarie, të bëhet vetëm pas arkivimit në Drejtorinë e Financës, të Aktit të marrjes në dorëzim 
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të objektit të financuar, të miratuar nga Titullari i Autoritetit Kontraktues, në zbatim të 

kërkesave ligjore. 

Menjëherë e vazhdimisht   

 

3.Gjetje nga auditimi: Bashkia Patos ka në vartësi të saj, 5 Njësi Vartëse me status Juridik 

më vete të cilat janë: 

Ndërmarrja e Mirëmbajtjes Urbane, Ndërmarrja e Pastrimit, Ndërmarrja e Gjelbërimit, 

Ndërmarrja e Ujësjellës Kanalizimeve dhe Klubi Shumë sportesh. 

Për vitet 2017 dhe 2018, Investimet për llogari të Njësive Vartëse, janë kryer nga Bashkia 

Patos dhe me përfundimin e tyre, është bërë transferimi i aseteve për Njësitë përkatëse. 

Në vitin 2017 janë transferuar asete nga Bashkia Patos në Njësitë vartëse gjithsej në vlerën 

284,182,543 lekë, nga të cilat për Ndërmarrjen e Ujësjellësit në vlerën 20,048,573 lekë. 

Në vitin 2018, janë transferuar asete gjithsej në vlerën 307,084,891 lekë, nga të cilat për 

Ndërmarrjen e Ujësjellësit në vlerën 36,689,694 lekë. 

Nga auditimi i procedurave për transferimin e aseteve për Ndërmarrja e Ujësjellës 

Kanalizimeve, u konstatuan se: 

-Asetete e transferuara, përfaqësojnë vlerën e pjesës së situacioneve për tubacionet e ujit në 

investimet e kryera për rikonstruksionin e rrugëve të qytetit. 

-Ndarja e vlerës së investimit për njësinë përkatëse, është bërë nga specialistët e Bashkisë 

Patos, bazuar në situacionin përfundimtar sipas aktit të marrjes në dorëzim të objektit të 

prokuruar. 

Nga Bashkia Patos dhe Njësitë vartëse, nuk janë mbajtur akte rakordimi mbi dorëzimin e 

objekteve që transferohen, të shoqëruara me kopje të projekteve përkatëse të dorëzuara si; 

planimetritë, gen-planet projektet etj. veprime dhe mosveprime në kundërshtim me pikat 26, 

30, 35/b, 36 dhe 57 të UMF nr. 30, datë 27.12.2011 “Për menaxhimin e aktiveve në Njësitë e 

Sektorit Publik” i ndryshuar. (Trajtuar hollësisht në faqen 60 të Raportit Përfundimtar  të 

Auditimit). 

 

3.1 Rekomandim: Drejtoria e Financës, në bashkëpunim me Drejtorinë e Shërbimeve, të 

marrë masat, të përgatisë dokumentacionin e nevojshëm teknik dhe financiar dhe të kryej 

dorëzimin tek Njësitë e Varësisë, të cilave u janë transferuar në mënyrë kontabël asetet e 

investuara nga Bashkia Patos sipas kërkesave të akteve  ligjore dhe nënligjore në fuqi. 

Menjëherë e vazhdimisht   

4.Gjetje nga auditimi: Në pasqyrat financiare të viteve 2017 dhe 2018, nuk janë evidentuar 

detyrimet e angazhimit financiar për periudhat e ardhshme bazuar në kontratat e lidhura me 

subjektet sipërmarrëse sipas procedurave të prokurimit dhe të kontratave për qera dhënie të 

aseteve. 

Për nxjerrjen e pasqyrave financiare të vitit 2018, nuk është bërë rakordimi me Degën e 

Thesarit lidhur me të dhënat e Sistemit Informatikë Financiar të Qeverisë (SIFQ) mbi 

pasqyrën e pozicionit financiar të llogarive, për pasqyrën e të ardhurave dhe për pasqyrën e 

performancës financiare, në kundërshtim me kërkesat e përcaktuara në  pikat 38, 39 dhe 40, 

Kap. II të UMF nr. 8, datë 9.03.2018 “Për procedurat e përgatitjes, paraqitjes dhe raportimit 

të pasqyrave financiare vjetore në njësitë e qeverisjes së përgjithshme”. (Trajtuar hollësisht 

në faqet 63-65  të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

 

4.1 Rekomandim: Drejtoria e Financës, të marrë masat për regjistrimin kontabël të 

detyrimeve të lindura për shkak të angazhimeve sipas sipas kontratave të lidhura me subjekte 

sipërmarrëse përfshi kontratat për dhënien me qera të aseteve. 
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Për të pasqyruar saktë treguesit financiarë të burimeve dhe detyrimeve financiare, në fund të 

periudhave ushtrimore, të rakordohet me Degën e Thesarit lidhur me të dhënat e Sistemit 

Informatikë Financiar të Qeverisë. 

  Vazhdimisht   

 

5. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i rezultateve të inventarizimit të aseteve për vitin 2018, 

u konstatua se: 

-Janë indetifikuar 4 raste në të cilat pronat e Bashkisë që janë transferuar me VKM nr. 443 

datë 15.06.2016 “Për miratimin e listës përfundimtare të pronave të pa luajtshme publike 

shtetërore që transferohen në pronësi ose në përdorim të Bashkisë Patos, të Qarkut Fier, për 

njësinë administrative Patos”, por rezulton se këto prona zotërohen nga qytetarë të 

ndryshëm, konkretisht objektet: 

Kopshti ndërshkollor, ndërtesa e zdruktarisë së varrezave në lagjen e Re, Pallati i Kulturës në 

lagjen e Re dhe Kopshti nr. 3 lagjja e Re. 

-Lidhur me këtë fakt, Bashkia Patos, nuk ka marrë masat e nevojshme dhe nuk ka proceduar 

sipas kërkesave ligjore me qëllim që këto objekte të administrohen për nevoja publike, në 

zbatim të kërkesave të neni 9, pika 12,  Kreu III dhe neni 23, Kreu VII të ligjit nr. 139/2015 

“Për Vetëqeverisjen Vendore” i ndryshuar. 

-Llogaritë inventariale të Aktiveve të Qëndrueshme, janë mbajtur në kontabilitet të analizuara 

sipas llojit të aktiveve dhe sipas objekteve, por nga Drejtoria e Aseteve, nuk janë hapur 

regjistra të Aktiveve të Qëndrueshme në kundërshtim me kërkesat sipas pikës 26, 27 dhe 

30, Kap. III të UMF nr. 30, datë 27.12.2011 “Për menaxhimin e aktiveve në njësitë e sektorit 

publik” i ndryshuar. 

Sipas të dhënave analitike të evidencave kontabël, konstatohet se janë në inventar gjithsej 80 

objekte ndërtimore, nga të cilat; kontabilizuar në llogarinë 210 “Toka troje dhe terrene” 19 

objekte dhe në llogarinë 212 “Ndërtime e konstruksione” 61 objekte. 

Nga auditmi mbi regjistrimin e Aktiveve të Qëndrueshme në Agjencinë Shtetërore të 

Kadastrës (ASHK) në pronësi të Bashkisë Patos, konstatohet se kanë marrë certifikatën e 

pronësisë ose janë në proces regjistrimi, 38 objekte, nga të cilat; për 7 objekte është marrë 

certifikatat e pronësisë dhe 31 objekte, janë në proces regjistrimi. 

Për diferencën prej 42 objektesh, nuk është proceduar për regjistrimin e tyre në pronësi të 

Bashkisë Patos, në kundërshtim me kërkesat e Kap. III, neni 9, pika 12 dhe Kap. VII, neni 

23, pika 14 të ligjit nr. 139/2015 “Për Vetëqeverisjen Vendore” i ndryshuar. (Trajtuar 

hollësisht në faqet 64-65  të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

 

5.1 Rekomandim: Bashkia Patos, të marrë masat që me specialist të fushës, të saktësojë 

pronat të cilat padrejtësisht zotërohen nga persona të ndryshëm dhe të procedojë sipas 

kërkesave ligjore për lirimin dhe administrimin e tyre në interes publik. 

Drejtoria e Aseteve në bashkëpunim me Drejtorinë e Urbanistikës, Drejtorinë e Planifikmit 

Territorit, të marrin masat për krijimin e regjistrit të aseteve dhe vazhdimin e procedurave 

për regjistrimin e tyre në pronësi të Bashkisë Patos në zbatim të kërkesave të UMF nr. 30, 

datë 27.12.2011 “Për menaxhimin e aktiveve në njësitë e sektorit publik” i ndryshuar dhe 

ligjit nr. 139/2015 “Për Vetëqeverisjen Vendore” i ndryshuar. 

Menjëherë e vazhdimisht   

 

6. Gjetje nga auditimi: Llogaria 202 “Studime dhe kërkime” për vlerën neto të saj 497,420 

lekë, në pasqyrat financiare të vitit 2018, është e analizuar për 3 studime dhe projekte.  

Për këtë llogari, nuk është kryer ndonjëherë inventar fizik të studimeve dhe projektimeve në 

ngarkim të personave që i administrojnë këto, praktikë në kundërshtim me kërkesat e nenit 7 

të ligjit nr. 9228, date 29.4.2004 “Për kontabilitetin dhe pasqyrat financiare” i ndryshuar, 
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kap. III pikat 26, 35/b, 35/c dhe kap IV, pika 73 të UMF nr. 30, datë 27.12.2011 “Për 

menaxhimin e aktiveve në njësitë e sektorit publik” i ndryshuar dhe Kap. III, pika 36 të  UMF 

nr. 8 datë 9.03.2018 “Për procedurat e përgatitjes, paraqitjes dhe raportimit të pasqyrave 

financiare vjetore në njësitë e qeverisjes së përgjithshme”. (Trajtuar hollësisht në faqet 65-66  

të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

 

6.1 Rekomandim: Të merren masat, të verifikohet saktësia e llogarisë 202 “Studime e 

projektime” bazuar në inventarizimin mbi gjendjen fizike të studimeve dhe projekteve të 

financuara në vite në zbatim të kërkesave ligjore. 

Menjëherë 

 

7.Gjetje nga auditimi: Gjendja e debitorëve në fund të vitit 2018, llogari 468, rezulton në 

vlerën kontabël 18,986,663 lekë. 

Kjo llogari është e analizuar për 50 subjekte debitorë shumë prej tyre në vitet paraardhëse si 

dhe nga rekomandimet e KLSH-së në vitin 2017. 

Për vjeljen e detyrimeve debitorë, nga Bashkia Patos, nuk është proceduar me kërkesë padi 

në gjykatë. 

Megjithatë aftësia paguese e Bashkisë Patos, në vitin 2018, krahasuar me vitin 2017, është 

përmirësuar. Në vitin 2017, detyrimet kreditore janë më të mëdha se ato debitore për 

diferencën 62,599,643- 20,334,057= 42,265,586 lekë, kurse në vitin 2018 kërkesat për 

arkëtim, janë më të mëdha se sa detyrimet kreditore për diferencën 18,986,663-18,303,997= 

682,666 lekë (Trajtuar hollësisht në faqet 66-67   të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

 

7.1 Rekomandim: Bashkia Patos, të analizojë gjendjen e debitorëve sipas viteve të krijimit të 

dhe të procedojë sipas kërkesave ligjore për arkëtimin e vlerës së tyre duke bërë kërkesë padi 

në gjykatë. 

Të vlerësojë rastet e debitorëve pa shpresë arkëtimi dhe të procedojë sipas kërkesave ligjore 

për sistemimin e vlerave debitorë. 

Brenda vitit 2019 

 

8. Gjetje nga auditimi: Në pasqyrat financiare të vitit 2018, gjendja e llogarisë 466 

“Kreditorë për mjete në ruajtje” është për vlerën kontabël 33,078,612 lekë. 

Kjo llogari është e analizuar për 53 objekte investimi për të cilat janë ngurtësuar fondet sipas 

kushteve të kontratës, sipas objekteve të kontraktuara dhe sipas afatit të përfundimit të 

garancisë. Nga këto ngurtësime: 

-Në 9 raste me vlerë të ngurtësuar për 20,077,812 lekë, afati i garancisë është parashikuar 

brenda vitit 2019, kurse për diferencën 44 raste të tjera me vlerë të ngurtësuar për 

13,000,800 lekë, ka kaluar afati i garancisë disa për shumë vite. 

-Për 8 raste me vlerë të ngurtësuar për 2,747,253 lekë, subjekti sipërmarrës i punimeve, ka 

humbur të drejtën ligjore për të kërkuar vlerën e garancisë së punimeve pasi në fund të 

periudhës së garancisë së punimeve, janë konstatua punime me cilësi të dobët të cilat janë 

riparuar nga Investitori; Bashkia Patos. 

Në total, në 17 raste për vlerën e ngurtësuar 15,748,053 lekë, të vlerësuara të ardhura të 

munguara për Bashkinë Patos, nuk ka proceduar sipas kërkesave ligjore për ngurtësimin e 

këtyre fondeve rastet kur subjektet kanë humbur të drejtën e përfitimit të tyre ose që janë në 

kushtet e parashkrimit të së drejtës, ti përdorë ato për interesin publik. (Trajtuar hollësisht në 

faqen 69 të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

 

8.1 Rekomandim: Drejtoria e Financës, në bashkëpunim me Drejtorinë Juridike dhe 

Drejtorinë e Shërbimeve, të saktësojnë subjektet dhe fondet për të cilat janë ngurtësuar si 
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garanci për punimet e kryera për të cilat kanë humbur të drejtën e përfitimit të tyre ose që 

janë në kushtet e parashkrimit të së drejtës, në zbatim të kërkesave të pikës 10, Kap. II të 

UKM nr. 3, datë 15.02.2011 “Për mbikëqyrjen dhe kolaudimin e punimeve të ndërtimit” i 

ndryshuar. 

Drejtoria e Financës, për këto raste, të procedojë sipas kërkesave ligjore pranë Degës së 

Thesarit Fier për rimarrjen e fondeve të ngurtësuar dhe përdorimin e tyre në interes publik.  

Menjëherë e vazhdimisht   

 

9. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi mbi programimin dhe zbatimin e buxhetit për Bashkinë 

Patos për vitet 2017, 2018 dhe 2019,  nuk u konstatuan shkelje për tu theksuar në procedurat 

ligjore, përveç në një rast në vitin 2017, nuk ka kaluar për miratim në Këshillin e Bashkisë 

si emërtim objekti: “Rikonstruksion i ish kopshtit në Lagjen e Re në banesa sociale” me 

fondin limit për 17,032,283 lekë pa tvsh, financuar nga Fondi i Zhvillimit të Rajoneve 

(FZHR), praktikë në kundërshtim me kërkesat e pika 5, Kap. I të UMF Plotësues nr. 8, datë 

29.03.2012 “Për procedurat standard të përgatitjes së buxhetit afatmesëm”. 

-Nga analiza e treguesve të fondeve të programeve buxhetore të miratuara për vitet 2017, 

2018 dhe 2019, konstatohet: 

1-Në total, treguesit faktikë të buxhetit për Bashkinë Patos në vitin 2017, janë realizuar në 

masën 80% dhe për vitin 2018, janë realizuar në masën 83%. 

Buxhetet vjetore të programuara, kanë ardhur në ulje për shkak të zvogëlimit të grandeve 

buxhetore megjithëse të ardhurat e veta, kanë ardhur duke u rritur, konkretisht:  

Për vitin 2017 buxheti është programuar në total për shumën 1,071,008 mijë lekë, për vitin 

2018, buxheti është programuar 17,4 % më i vogël se në vitin 2017 dhe për vitin 2019, është 

programuar 14% më i vogël se në vitin 2018. 

2-Të ardhurat e veta dhe ato të trashëguara nga viti paraardhës, për vitin 2017 janë 

programuar për 293,146 mijë lekë ose 27% e totalit vjetor, në vitin 2018, janë programuar për 

348,289 mijë lekë, 18,8 % më shumë se në vitin 2017 ose 39% e totalit të këtij viti dhe për 

vitin 2019, janë programuar për 348,288 mijë lekë, të cilat janë në nivelin e vitit 2018 ose 

45,5% e totalit të këtij viti. 

3-Buxheti i përdorur nga Bashkia Patos, pa pjesën që është deleguar për tu përdorur nga 

Njësitë vartëse të saj, ka ardhur duke u zvogëluar në krahasim me buxhetin total vjetor, 

konkretisht: 

Në vitin 2017, programuar   për tu përdorur nga Bashkia Patos 975,856 mijë lekë ose 91% e 

totalit të buxhetit, në vitin 2018, programuar për tu përdorur 785,213 mijë lekë ose 88% e 

totalit të vitit dhe në vitin 2019, programuar për tu përdorur 617,771 mijë lekë ose 81% e 

totalit të vitit. 

4-Shpenzimet për pagat e punonjësve, llogaria 600 dhe shpenzimet operative, llogaria 602 të 

programuara për Bashkinë Patos, janë në nivele të qëndrueshme, me rritje të vogla për vitet 

2017- 2019. (Trajtuar hollësisht në faqet 28-36  të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

 

9.1 Rekomandim: Bashkia Patos, të marrë masat për programimin e buxheteve afat mesëm 

sa më real, bazuar në radhë të parë me burimet e veta të financimit. 

Në ecuri, të marrë masa për rritjen e performancës të Njësive Vartëse të saj, duke synuar 

rritjen e efektivitetit të investimeve dhe shpenzimeve menaxhuse. 

Menjëherë e në vijueshmëri   

10. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi rezulton se nga disa punonjës të administratës 

Bashkisë Patos, nuk njihen dhe zbatohen plotësisht  sa duhet, kërkesat e 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, pavarësisht se këtë e realizon 

referuar kompetencave dhe akteve nënligjore në fuqi, duke reflektuar kështu nivel mesatar të 



118 

 

riskut të sistemeve të kontrollit të brendshëm (Trajtuar hollësisht në faqen 14 të  Raportit 

Përfundimtar të Auditimit). 

 

10.1 Rekomandim: Bashkia Patos, nëpërmjet Nëpunësit Autorizues dhe strukturës Njësisë së  

Auditit të Brendshëm Publik , të marren masa për njohjen nga menaxhimi dhe stafi i MFK 

dhe 5 komponentëve të tij. 

-Bashkia Patos nëpërmjet Nëpunësit Autorizues dhe Drejtorisë së Burimeve Njerëzore dhe 

Legjislacionit të mare masa për përditësimin e Rregullores dhe Kodit Etik duke pasqyruar 

ndryshimet e bëra në strukturën organizative duke bërë ndryshimet përkatëse në respektim të 

ligjit si dhe vendosjen e një sistemi komunikimi që të ofrojë informacionin e duhur për të 

gjithë punonjësit, menaxherët e lartë dhe titullarin e njësisë. 

-Gjithashtu, nga ana e Titullarit të njësisë të merren masa për plotësimin e sektorëve kryesor 

të administratës për të mundësuar realizimin e objektivave. 

Menjëherë 

11. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i kryer për arkëtimin e vlerës së taksës për lëshimin e 

Autorizimeve / Licencave për subjektet që tregtojnë karburante për konsumatorët fundorë të 

Bashkisë Patos, për periudhën 2017, 2018 dhe  6 mujori i parë i vitit 2019, nuk ishin pajisur 

me leje nga ana e bashkisë subjektet “L.” shpk me NIPT K......Q dhe subjekti P. S. me nipt 

K........M (Trajtuar hollësisht në faqet 51-55  të  Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

 

 

11.1 Rekomandim: Drejtori i Shërbimit të marri masa të menjëhershme deri në vjeljen 

përfundimtare të kësaj tarife, për të gjitha subjektet që ushtrojnë aktivitet  në tregtimin e 

karburanteve për konsumatorët fundorë në këtë bashki.  

                                                                                                                                                                                                                        

Menjëherë 

12. Gjetje nga auditimi : Në Bashkinë Patos për vitin 2017-2018 dhe 6 mujorin e parë 2019 

për vjeljen dhe grumbullimin e taksës së ndikimit në infrastrukturë bazuar në VKM. Nr.860 

datë 10.12.2014 janë paisur me leje legalizimi nga zyra e ALUIZNI-it. Debitor të mbetur për 

vitin 2017, 2018 dhe 6 mujorin e parë 2019 janë 394 qytetar dhe subjekte në vlerën 

13,309,757 lekë të cilat përbëjnë të ardhura të munguara. (Trajtuar hollësisht në faqet 42-51 

të  Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

 

 

12.1 Rekomandim: Bashkia Patos të marrë masa të menjëhershme deri në vjeljen 

përfundimtare të taksës së ndikimit në infrastrukturë në vlerën 13,309,757 lekë, për të gjitha 

subjektet dhe familjarët që janë pajisur me leje legalizimi nga zyra e ALUIZN-it.  

                                                                                                                                 Menjëherë 

 

13. Gjetje nga auditimi : Nga auditimi në Bashkinë Patos për vitet 2017, 2018 dhe 6 

mujorin 2019 figurojnë debitorë për taksat e tarifat vendore, familjarë në vlerën prej 

20,506,276 lekë, për mos pagesën e detyrimeve (për taksë toke për 2942 familje në vlerën 

11,460,779 lekë, taksë ndërtese për 2881familje në vlerën 1,670,497 lekë, tarifë pastrimi për 

3885 familje në vlerën 7,375,000 lekë).  

-Në Njësinë Administrative Ruzhdie janë lidhur kontrata me fermerët për dhënien me qira për 

tokat bujqësore të pandara të cilat janë administruar në kohën kur komuna Ruzhdie 

administrohej më vete si Komuna Ruzhdie. Të gjitha këto kontrata janë të pa lidhura përpara 

noterit dhe nga ballafaqimi del se këto prona të bashkisë nuk është bërë azhornimi dhe në 

pamundësi të saj nuk mund të lidhin kontrata.Vetëm me 3 qytetar është bërë e mundur lidhja 
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e kontratës përpara noterit për vitin 2019. Në bazë të ligjit nr. 8312, datë 26.03.1998 “Për 

tokat bujqësore të pandara”, udhëzimit  KM nr. 3, datë 16.05.2007 ndryshuar  me udhëzimin 

e KM  nr. 1, datë 18.07.2012 “Për procedurat e dhënies me qira për tokat bujqësore të 

pandara”, të cilat nuk janë në përputhje me kërkesat ligjore të përcaktuara në nenin 826 të 

ligjit nr. 7850, datë 29.7.1994 ”Kodi Civil i RSH” i ndryshuar, ku përcaktohet se: Kontrata e 

qirasë të pasurisë së paluajtshme që shërben për kultivimin bujqësor për një kohë mbi nëntë 

vjet, duhet të bëhet me akt noterial dhe të regjistrohet në regjistrin publik. Dhe neni 827, ku 

përcaktohet se: Qiradhënësi me anë inventari i dorëzon qiramarrësit pasurinë e paluajtshme, 

si tokën bujqësore, kullotat, ndërtesat e banimit e ato ndihmëse në shërbim të veprimtarisë 

bujqësore e blegtorale, si dhe sendet e luajtshme në shërbim të kësaj veprimtarie.  Janë lidhur 

68 kontrata qiraje afatgjata nga viti 2009 deri në vitin 2012. Nga këto kontrata qiraje për vitin 

2017 dhe 2018, rezultojnë debitor në Bashkinë Patos në vlerën totale prej 266,630 lekë.   

-Nga auditimi i të dhënave të Zyrës së Taksave dhe Tarifave Vendore, rezulton se për vitet 

2017-2018 dhe 6 mujorin e parë 2019, subjektet e biznesit të vogël, biznesit të madh për  

taksë ndërtese dhe tarifë pastrimi, tarifë ndriçimi etj,  janë debitorë për mos pagesën e 

detyrimeve tatimore, në vlerën prej 9,030,529 lekë. (Trajtuar hollësisht në faqet 42-50 të  

Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

13.1 Rekomandim: Nga Bashkia Patos të marri masa të menjëhershme për arkëtimin e vlerës 

29,803,435 lekë për taksat e tarifat vendore për familjarët, për lidhjen e kontratave të qirasë 

përpara noterit e taksave vendore nga bizneset. Bashkia Patos të ndërmarrë të gjitha veprimet 

e nevojshme ligjore për vjeljen e detyrimeve të subjekteve debitorë, siç parashikohet në ligjin 

nr. 9920, datë 19.05.2008 i ndryshuar, neni 93 ”Për Procedurat Tatimore në Republikën e 

Shqipërisë”. 

 Menjëherë e në vazhdimësi 

           

14. Gjetje nga auditimi: Në bashkinë Patos 2 nga audituesit e këtij sektori janë të pa 

certifikuar si auditues të brendshëm në sektorin publik. Në kundërshtim me kërkesat e ligjit 

nr. 114/2015 datë 22.10.2015 “Për auditimin e brendshëm në Sektorin Publik” neni 11, 

Vendimin e KM nr. 83, datë 03.02.2016 për “Miratimin e kritereve të krijimit të njësive të 

auditit të brendshëm në sektorin publik” pika 3. (Trajtuar hollësisht në faqen 22 të  Raportit 

Përfundimtar të Auditimit). 

 

14.1 Rekomandim: Bashkia Patos të marri masa të menjëhershme për pajisjen e audituesve 

me certifikata të auditit të brendshëm. Dy punonjësit e pa certifikuar të njësisë auditit të 

brendshëm të vazhdojnë trajnimet dhe dhënien e provimeve  për certifikim e tyre pranë 

Ministrisë Financave (Drejtorinë e Përgjithshme të Harmonizimit të Kontrollit  të 

Brendshëm Financiar Publik”) 

Menjëherë 

 

C. 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 dhe detyrat e KLSH, dhe mbështetur 

në nenet 98-102, 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 ana e Titullarit të njësisë publike 

(Bashkia Patos), 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 



120 

 

dëmit. Nëpunësi zbatues të ndjekë procesin me qëllim shpërblimin e dëmit në vlerën 

2,941,903 lekë, si më poshtë: 

1. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i zbatimit të punimeve civile të kontratës me objekt 

“Rikualifimi Urban i Shëtitores Republika”, Bashkia Patos, me vlerë të kontratës (me tvsh) 

96,285,666 lekë, fituar nga BOE “E. K.” shpk & “F.” SHPK & “A.” SHPK, rezultuan 

diferenca në volume pune të pakryera në fakt në vlerën 161,000 lekë pa tvsh. Veprimet e 

mësipërme janë në kundërshtim me kontratën e sipërmarrjes së punimeve nr. 683/14 prot datë 

03.11.2016 të lidhur mes Autoritetit Kontraktor Bashkia Patos dhe BOE “E. K.” shpk & “F.” 

SHPK & “A.” SHPK  (trajtuar më hollësisht në faqet 96-97 të Raportit  Përfundimtar të 

Auditimit). 

 

1.1. Rekomandim: Nga Bashkia Patos të merren masa për arkëtimin e vlerës prej 

161,000lekë pa tvsh nga BOE “E. K.” shpk & “F.” SHPK & “A.” SHPK, në cilësinë e 

sipërmarrësit në kontratën me nr. 683/14 prot datë 03.11.2016,  me objekt “Rikualifikimi 

Urban i Shëtitores Republika”, Bashkia Patos, vlerë që përfaqëson dëm ekonomik ndaj 

buxhetit të shtetit dhe njësisë vendore, si pasojë e likuidimit të punimeve të pakryera. 

Menjëherë 

 

2. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i zbatimit të punimeve civile të kontratës me objekt 

“Ndërtimi i shërbimit me një ndalesë ONE STOP SHOP + Salla e Këshillit”, Bashkia 

Patos, me vlerë të kontratës (me tvsh) 27,020,316 lekë, fituar nga BOE “I. G.” SHPK & “H.” 

SHPK, rezultuan diferenca në volume pune të pakryera në fakt në vlerën 505,250 lekë pa 

tvsh. Veprimet e mësipërme janë në kundërshtim me kontratën e sipërmarrjes së punimeve 

nr. 2164/10 prot datë 27.02.2018 të lidhur mes Autoritetit Kontraktor Bashkia Patos dhe BOE 

“I. G.” SHPK & “H.” SHPK  (trajtuar më hollësisht në faqet 98-99 të Raportit  Përfundimtar 

të Auditimit). 

 

2.1. Rekomandim: Nga Bashkia Patos të merren masa për arkëtimin e vlerës prej 

505,250lekë pa tvsh nga BOE “I. G.” SHPK & “H.” SHPK, në cilësinë e sipërmarrësit në 

kontratën me nr. 2164/10 prot datë 27.02.2018,  me objekt “Ndërtimi i shërbimit me një 

ndalesë ONE STOP SHOP + Salla e Këshillit”, Bashkia Patos, vlerë që përfaqëson dëm 

ekonomik ndaj buxhetit të shtetit dhe njësisë vendore, si pasojë e likuidimit të punimeve të 

pakryera. 

3. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i zbatimit të punimeve civile të kontratës me objekt 

“Mbi ndërtimin e rrjetit rrugor “Rikonstruksion i rrugës Unaza”, Bashkia Patos, me vlerë të 

kontratës 147,146,844  lekë me TVSH, fituar nga OE “G.. C.” SHPK, Lushnjë, rezultoi se 

zëri i punimeve “Zëri 5 (An) Spërkatje me emulsion bituminoz 0.5 l/m2” është paguar dy herë 

duke shkaktuar një dëm ekonomik në vlerën 1,321,591 lekë pa TVSH. Veprimet e 

mësipërme janë në kundërshtim me kontratën e sipërmarrjes së punimeve nr. 1718/10 prot, 

datë 20.04.2018 të lidhur mes Autoritetit Kontraktor Bashkia Patos dhe sipërmarrësit OE “G. 

C.” SHPK (trajtuar më hollësisht në faqet 101-102 të Raportit  Përfundimtar të Auditimit). 

 

3.1. Rekomandim: Nga Bashkia Patos, të merren masa për arkëtimin e vlerës prej 1,321,591 

lekë pa TVSH nga OE “G. C.” SHPK, në cilësinë e sipërmarrësit në kontratën me nr. 

1718/10 prot datë 20.04.2018,  me objekt “Rikonstruksion i rrugës Unaza”, Bashkia Patos, 

vlerë kjo e cila përfaqëson një dëm ekonomik ndaj buxhetit të shtetit dhe njësisë vendore, si 

rrjedhojë e likuidimit dy herë për trajtimin e dubluar “Spërkatje me emulsion bituminoz 0.5 

l/m2”. 

 

Menjëherë 
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4. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i zbatimit të punimeve civile të kontratës me objekt 

“Rikonstruksioni i rrugës Unazë-Grizë Velaj”, Bashkia Patos, me vlerë të kontratës 

25,440,540  lekë me TVSH, fituar nga Bashkimi i Operatorëve Ekonomikë (BOE) “S.” 

SHPK & “J.” SHPK, rezultuan diferenca në volume pune të pakryera në fakt në vlerën 

664,600 lekë pa TVSH, për zërat e punimeve: “Zëri 1 (3.212/b) Shtresë stabilizanti, t=10 

cm”; “Zëri 2 (3.210) Shtresë çakulli mbeturinë, t=15 cm, përhapur e ngjeshur me makineri”; 

“Zëri 5(2.262/3) Shtresë betoni C 12/15 (nën bordura + muret mbajtëse)”. Veprimet e 

mësipërme janë në kundërshtim me kontratën e sipërmarrjes së punimeve nr. 829/16 prot, 

datë 31.08.2017 të lidhur mes Autoritetit Kontraktor Bashkia Patos dhe sipërmarrësit 

Bashkimit të Operatorëve Ekonomikë “S.” SHPK & “J.” SHPK (trajtuar më hollësisht në 

faqet 101-102 të Raportit  Përfundimtar të Auditimit). 

 

4.1. Rekomandim: Nga Bashkia Patos, të merren masa për arkëtimin e vlerës prej 664,600 

lekë pa TVSH nga Bashkimi i Operatorëve Ekonomikë (BOE) “S.” SHPK & “J.” SHPK, në 

cilësinë e sipërmarrësit në kontratën me nr. 829/16 prot datë 31.08.2017,  me objekt 

“Rikonstruksioni i rrugës Unazë-Grizë Velaj”, Bashkia Patos, vlerë kjo e cila përfaqëson një 

dëm ekonomik ndaj buxhetit të shtetit dhe njësisë vendore, si rrjedhojë e likuidimit të 

punimeve të pakryera. 

 

Menjëherë 

 

5. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i zbatimit të punimeve civile të kontratës me objekt 

“Rikonstruksion i rrugës Buzaj, Rrerës”, Bashkia Patos, me vlerë të kontratës 23,504,166 

lekë me TVSH, fituar nga Bashkimi i Operatorëve Ekonomikë  (BOE) “H.” SHPK & “Sh.” 

SHPK, rezultuan diferenca në volume pune të pakryera në fakt në vlerën 112,600 lekë pa 

TVSH, për zërat e punimeve: “Shtresë asfaltobetoni me zall lavatriçe, 3 cm, me makineri + 

degëzime”; “Shtresë stabilizanti t=10 cm”. Veprimet e mësipërme janë në kundërshtim me 

kontratën e sipërmarrjes së punimeve nr. 1958/7 Prot, datë 09.11.2017 të lidhur mes 

Autoritetit Kontraktor Bashkisë Patos dhe sipërmarrësit Bashkimit të Operatorëve 

Ekonomikë  (BOE) “H.” SHPK,& “Sh.” SHPK (trajtuar më hollësisht në faqet 104-105 të 

Raportit  Përfundimtar të Auditimit). 

 

5.1. Rekomandim: Nga Bashkia Patos, të merren masa për arkëtimin e vlerës prej 112,600 

lekë pa TVSH nga Bashkimi i Operatorëve Ekonomikë  (BOE) “H.” SHPK & “Sh.” SHPK, 

në cilësinë e sipërmarrësit në kontratën me nr. 1958/7 Prot, datë 09.11.2017,  me objekt 

“Rikonstruksion i rrugës Buzaj, Rrerës”, Bashkia Patos, vlerë kjo e cila përfaqëson një dëm 

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

pakryera. 

 

Menjëherë 

6. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i zbatimit të punimeve civile të kontratës me objekt 

“Ndërtim trotuari përgjatë rrugës Nacionale Fier – Berat (në fshatin Zharrës) si dhe ndërtimi i 

dy urave për këmbësorë në krah të urës së automjeteve”, Bashkia Patos, me vlerë të kontratës 

5,857,472 lekë me TVSH, fituar nga Operatorit Ekonomik “Sh.” SHPK, rezultuan diferenca 

në volume pune të pakryera në fakt në vlerën 176,862 lekë pa TVSH, për zërin e punimeve: 

Zëri 7(An) Urë me konstruksione metalike të përbëra + themel b/arme. Veprimet e 

mësipërme janë në kundërshtim me kontratën e sipërmarrjes së punimeve nr. 1636/12 Prot, 

datë 12.09.2018 të lidhur mes Autoritetit Kontraktor Bashkisë Patos dhe sipërmarrësit 
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Operatorit Ekonomik “Sh.” SHPK  (trajtuar më hollësisht në faqet 106-107 të Raportit  

Përfundimtar të Auditimit). 

 

6.1. Rekomandim: Nga Bashkia Patos, të merren masa për arkëtimin e vlerës prej 176,862 

lekë pa TVSH nga Operatorit Ekonomik “Sh.” SHPK, në cilësinë e sipërmarrësit në 

kontratën me nr. 1636/12 Prot, datë 12.09.2018,  me objekt “Ndërtim trotuari përgjatë rrugës 

Nacionale Fier – Berat (në fshatin Zharrës) si dhe ndërtimi i dy urave për këmbësorë në krah 

të urës së automjeteve”, Bashkia Patos, vlerë kjo e cila përfaqëson një dëm ekonomik ndaj 

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

 

Menjëherë 

 

7. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i procedurës prokurimit me objekt “Blerje mjet makine 

vetëshkarkuese”, me FL në vlerën 2,916,666  lekë, OE i shpallur fitues ” S.” me vlerë të 

ofertës 2,866,660 lekë, procedurë e cila është anuluar nga AK si pasoj e mosplotësimit të 

kritereve të mjetit të paraqitur. Në zbatim të LPP dhe të Udhëzimit nr. 914 datë 29.12.2014 

neni 24, Sigurimi i kontratës, nga ana e Bashkisë Patos nuk është mbajtur sigurimi i kontratës 

në shumën 343,999 lekë me efekt negativ në buxhetit e Bashkisë Patos..(trajtuar më 

hollësisht në faqet 86-90 të Raportit  Përfundimtar të Auditimit). 

 

7.1. Rekomandim:Bashkia Patos, drejtoria e financës, të marrë masa duke ndjekur të gjitha 

procedurat e duhura administrative dhe gjyqësore arkëtimin e shumës 343,999 lekë si sigurim 

kontrate OE “S.” SHPK të shpallur fituespër procedurën e prokurimit me objekt “Blerje mjet 

makine vetëshkarkuese”, bazuar kjo në LPP dhe të Udhëzimit nr. 914 datë 29.12.2014 neni 

24. 

Menjëherë 

C/I. MASA PËR ELIMIMIN E EFEKTEVE NEGATIVE TË KONSTATUARA NË 

ADMINISTRIMIN E FONDEVE PUBLIKE DHE PËR MENAXHIMIN ME 

EKONOMICITET, EFICENCE DHE EFEKTIVITET TË FONDEVE PUBLIKE, (në 

5 procedura  për vlerën 46,521,420  lekë) si më poshtë:  

C/I.1.Gjetje nga auditimi: Në procedurën e prokurimit me objekt “Rikonstruksion i 

Rrugës Unaze –Grize Velaj”, me Fondin Limit të prokurimit në vlerën 22,464,816 lekë, 

BOE i shpallur fitues ”S.” SHPK & “J.” SHPK  me vlerë të ofertës 21,200,450 lekë. KVO 

pas vlerësimit  të ofertave, për arsye se asnjëra prej tyre nuk përputhet me kriteret e 

vendosura në DT, në raportin përmbledhës drejtuar Titullarit duhet të propozonte për 

anulim të procedurës së prokurimit. Mos kryerja e këtij veprimi është në kundërshtim me 

nenin 24 të ligjit 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar ku citohet 

“Autoriteti Kontraktor anulon procedurën e prokurimit vetëm ...nëse asnjëra nga ofertat e 

paraqitura nuk përputhet me kriteret e përcaktuara në dokumentet e tenderit”. Mos 

plotësimi i kushteve nga OE i shpallur fitues, ka sjell për pasojë prokurim të fondeve publike 

pa ekonomicitet, eficencë dhe efektivitet për vlerën prej 21,200,450 lekë pa tvsh, (vlera e 

shpallur fituese), veprime në papajtueshmëri me nenet 1, 2, 20, 24, 46, 53 dhe 55 të ligjit nr. 

9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar dhe VKM nr. 797 datë 

29.12.2017  “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, i ndryshuar. 

 

C/I.2.Gjetje nga auditimi: Në procedurën e prokurimit me objekt “Blerje bazë materiale 

për rikonstruksionin e rrugëve të brendshme në Njësinë Administrative Zharrëz”, me 

FL në vlerën 14,460,363.6 lekë, OE i shpallur fitues ” A. C.” me vlerë të ofertës 14,426,880 



123 

 

lekë. KVO pas vlerësimit  të ofertave, për arsye se asnjëra prej tyre nuk përputhet me 

kriteret e vendosura në DT, në raportin përmbledhës drejtuar  Titullarit duhet të propozonte 

për anulim të procedurës së prokurimit. Mos kryerja e këtij veprimi është në kundërshtim 

me nenin 24 të ligjit 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar ku citohet 

“Autoriteti Kontraktor anulon procedurën e prokurimit vetëm ...nëse asnjëra nga ofertat e 

paraqitura nuk përputhet me kriteret e përcaktuara në dokumentet e tenderit”. Mos 

plotësimi i kushteve nga OE i shpallur fitues, ka sjell për pasojë prokurim të fondeve publike 

pa ekonomicitet, eficencë dhe efektivitet për vlerën prej 14,426,880 lekë pa tvsh, (vlera e 

shpallur fituese e cila rezulton dhe e vetmja e paraqitur), veprime në papajtueshmëri me 

nenet 1, 2, 20, 24, 46, 53 dhe 55 të ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, 

i ndryshuar dhe VKM nr. 797 datë 29.12.2017  “Për miratimin e rregullave të prokurimit 

publik”, i ndryshuar. 

 

C/I.3.Gjetje nga auditimi: Në procedurën e prokurimit me objekt “Blerje rëre bituminoze 

për shtrim rrugësh””, me FL në vlerën 8,321,300 lekë, OE i shpallur fitues ” A. C.” me 

vlerë të ofertës 8,293,000 lekë. KVO pas vlerësimit  të ofertave, për arsye se asnjëra prej 

tyre nuk përputhet me kriteret e vendosura në DT, në raportin përmbledhës drejtuar  

Titullarit duhet të propozonte për anulim të procedurës së prokurimit. Mos kryerja e këtij 

veprimi është në kundërshtim me nenin 24 të ligjit 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin 

publik”, i ndryshuar ku citohet “Autoriteti Kontraktor anulon procedurën e prokurimit vetëm 

...nëse asnjëra nga ofertat e paraqitura nuk përputhet me kriteret e përcaktuara në 

dokumentet e tenderit”. Mos plotësimi i kushteve nga OE i shpallur fitues, ka sjell për 

pasojë prokurim të fondeve publike pa ekonomicitet, eficencë dhe efektivitet për vlerën prej 

8,293,000lekë pa tvsh, (vlera e shpallur fituese), veprime në papajtueshmëri me nenet 1, 2, 

20, 24, 46, 53 dhe 55 të ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar 

dhe VKM nr. 797 datë 29.12.2017  “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, i 

ndryshuar. 

 

C/I.4.Gjetje nga auditimi: Në procedurën e prokurimit me objekt “Blerje baze materiale 

te ndryshme për sistemin e Ujitjes dhe Kullimit”, me FL në vlerën 1,349,812.5 lekë, OE i 

shpallur fitues “E. A.” me vlerë të ofertës 1,114,770 lekë. KVO pas vlerësimit  të ofertave, 

për arsye se asnjëra prej tyre nuk përputhet me kriteret e vendosura në DT, në raportin 

përmbledhës drejtuar  Titullarit duhet të propozonte për anulim të procedurës së 

prokurimit. Mos kryerja e këtij veprimi është në kundërshtim me nenin 24 të ligjit 9643, 

datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar ku citohet “Autoriteti Kontraktor 

anulon procedurën e prokurimit vetëm ...nëse asnjëra nga ofertat e paraqitura nuk përputhet 

me kriteret e përcaktuara në dokumentet e tenderit”. Mos plotësimi i kushteve nga OE i 

shpallur fitues, ka sjell për pasojë prokurim të fondeve publike pa ekonomicitet, eficencë 

dhe efektivitet për vlerën prej 1,114,770lekë pa tvsh, (vlera e shpallur fituese), veprime në 

papajtueshmëri me nenet 1, 2, 20, 24, 46, 53 dhe 55 të ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për 

prokurimin publik”, i ndryshuar dhe VKM nr. 797 datë 29.12.2017  “Për miratimin e 

rregullave të prokurimit publik”, i ndryshuar. 

 

C/I.5.Gjetje nga auditimi: Në procedurën e prokurimit me objekt “Rikonstruksion i 

rrugës“Këneta e Mitros”,Zharrëz, Patos”, me FL në vlerën 14,166,604 lekë, OE i shpallur 

fitues ” S.” me vlerë të ofertës 12,424,120 lekë. Nisur nga fakti se mosplotësimi i këtij kriteri 

nuk do sillte mosrealizimin e kontratës si dhe për përzgjedhjen e fituesit do të jetë çmimi më 

i ulët, ky BOE duhej të kualifikohej dhe shpallej fitues duke qenë se paraqiste ofertë më të 

mirë se sa operatori i kualifikuar dhe shpallur fitues. Vlerësohet shpenzim jo me efektivitet 
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dhe eficencë i shkaktuar nga refuzimi i ofertës së BOE “K.. & S.” vlera prej 1,486,320 lekë 

si diferencë e ofertës me të leverdishme me atë të shpallur fituese. Mos plotësimi i kushteve 

nga OE i shpallur fitues, ka sjell për pasojë prokurim të fondeve publike pa ekonomicitet, 

eficencë dhe efektivitet për vlerën prej 1,486,320lekë pa tvsh, (diferencë ndërmjet vlerës së 

shpallur fituese dhe asaj të skualifikuar pa të drejtë), veprime në papajtueshmëri me nenet 1, 

2, 20, 24, 46, 53 dhe 55 të ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i 

ndryshuar dhe VKM nr. 797 datë 29.12.2017  “Për miratimin e rregullave të prokurimit 

publik”, i ndryshuar.(trajtuar më hollësisht në faqet 91-95 të Raportit  Përfundimtar të 

Auditimit). 

C/I.1-5. Rekomandimi: Kryetari i Bashkisë dhe Këshilli Bashkiak Patos, nëpërmjet 

strukturave përgjegjëse, për gjetjet e më sipërme, 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 totale 46,521,420 lekë pa tvsh 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. 

 

                                Brenda datës 30.09.2019 

C/I.6. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i procedurës prokurimit me objekt “Rikonstruksion i 

rrugës Koli Marku”, me FL në vlerën 59,992,633 lekë, OE i shpallur fitues ”E. K.” me vlerë 

të ofertës 58,158,977 lekë. Është konstatuar se fondi limit është rritur në vlerën 215,760 lekë 

pa TVSH, duke preventivuar më tepër fond limit, si pasojë e rritjes fiktive të çmimeve jo në 

përputhje me manualin teknik të çmimeve të miratuara me VKM nr. 568, datë 27.06.2013, 

“Për miratimin e manualeve teknikë të çmimeve të punimeve të ndërtimit dhe analizave teknike të 

tyre”, i ndryshuar, dhe ligji nr. 8402, datë 10.09.1998 “Për Kontrollin dhe Disiplinimin e 

Punimeve të Ndërtimit”, i ndryshuar, Kreu I, neni 3, me efekt negativ në buxhetit e Bashkisë 

Patos.(trajtuar më hollësisht në faqet 88-90 të Raportit  Përfundimtar të Auditimit). 

 

C/I.6.1. Rekomandim:Bashkia Patos të marrë masa për eliminimin e praktikave të tilla 

duke zbatuar në mënyrë rigoroze manualin teknik të çmimeve të miratuara me VKM nr. 568, 

datë 27.06.2013, “Për miratimin e manualeve teknikë të çmimeve të punimeve të ndërtimit dhe 

analizave teknike të tyre”, i ndryshuar, për hartimin e preventivave të fondeve limit për 

procedurat e mëtejshme. 

 

Menjëherë 

D. MASA  DISIPLINORE: 

Për punonjësit që janë pjesë e shërbimit civil dhe me kontratë pune. 

Mbështetur në nenin 15, të ligjit nr. 154/2014, datë 27.11.2014 “Për organizimin dhe 

funksionimin e Kontrollit të Lartë të Shtetit”; germat (b, c, ç) e nenin 58-“Llojet e masave 

disiplinore”, të ligjit nr. 152/2013 “Për nëpunësin civil”; VKM nr. 115, datë 05.03.2014 “Për 

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

vendimmarrjen në komisionin disiplinor në shërbimin civil”; neni 37 të ligjit nr. 7961, datë 

12.07.1996 “Kodi i Punës në Republikën e Shqipërisë”; shkronja (b) e nenit 9- “Masa 

disiplinore”, të kontratës individuale, dhe shkronja (k) e nenit 64, të ligjit nr. 139/2015 datë 

17.12.2015 “Për vetëqeverisjen vendore”, i rekomandojmë Kryetarit të Bashkisë Patos që 

t’i kërkojë Komisionit Disiplinor, pranë Institucionit Tuaj, që bazuar në performancën e 
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secilit punonjës dhe të shkeljeve të konstatuara në Raportin Përfundimtar të Auditimit të 

KLSH, të vlerësojë shkallën e përgjegjësisë për çdo punonjës të atakuar dhe marrjen e 

masave disiplinore përkatëse. 

E. MASA ADMINISTRATIVE: 

E/I. Propozim APP-së për përjashtim nga procedurat e prokurimit publik për 1 OE  
 

Mbështetur në nenet 13 dhe 72 të ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006, “Për prokurimin publik”, i 

ndryshuar, të VKM nr. 914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit 

publik”, të ligjit nr. 10279, datë 20.5.2010 “Për kundërvajtjet administrative” dhe  bazuar në 

nenin 15 shkronja (c dhe ç) dhe nenin 30  të ligjit nr. 154/2014 miratuar në datën 

27.11.2014, “Për Organizimin dhe Funksionimin e Kontrollit të Lartë të Shtetit”, i 

rekomandojmë Agjencisë së Prokurimit Publik, që të vlerësojë shkeljen e konstatuar, 

fillimin e procedimit administrativ, duke vendosur për përjashtimin e operatorit ekonomik 

“S.” shpk, nga pjesëmarrja në procedurat e prokurimit publik, për procedurën me objekt: 

“Blerje mjet makine vetëshkarkuese” me vlerë të fondit limit 2,916,666 lekë dhe shpallur 

fitues OE “S.” me ofertë në vlerën 2,866,660 lekë, me arsyetimin për sa më poshtë: 

 

Si rezultat i mosparaqitjes së mjetit sipas kushteve teknike të vendosura nga Njësia e 

Hartimit të dokumenteve të tenderit ,nga ana e AK nuk është marrë asnjë masë për 

përmbushjen e detyrimeve ligjore të përcaktuara në LPP për OE i cili duhet të njoftonte 

brenda 3 muajve nga konstatimi në APP për përjashtim nga procedurat e prokurimit  

shoqërinë “S.” bazuar: 

a. Në ligjin nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik i ndryshuar” konkretisht: - 

nenit 13- Agjencia e Prokurimit Publik ku përcaktohet se: Agjencia e Prokurimit Publik 

përjashton një operator ekonomik nga pjesëmarrja në procedurat e prokurimit, pavarësisht 

nga çështja penale, që mund të ketë filluar, për një periudhë nga 1 deri në 3 vjet për 

- pika 3ç – mos përmbushje të detyrimeve kontraktuale në kontratat publike, brenda 

afateve të përcaktuara  në rregullat e prokurimit  

b. Në kundërshtim me VKM nr. 914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të 

prokurimit publik” i ndryshuar,  Neni 77 Mbikëqyrja e kontratës konkretisht: 

-Pika 2.  Mos përmbushja e detyrimeve të kontratës nga ana e kontraktorit përbën shkak për 

përjashtimin e këtij kontraktori nga pjesëmarrja në prokurimet publike sipas përcaktimeve të 

pikës 3/ç të nenit 13 tëLPP-së. Në këtë rast, autoriteti kontraktor ka detyrimin të dërgojë në 

APP kërkesën për përjashtimin e këtij kontraktori nga pjesëmarrja në prokurimet publike 

brenda 3 (tre) muajve nga zgjidhja e kontratës apo përfundimi i afatit të zbatimit të saj, 

përfshirë këtu edhe periudhën e garancisë (trajtuar më hollësisht në faqet 86-88 të Raportit  

Përfundimtar të Auditimit). 

 

E/II. Referuar shkeljeve të konstatuara në fushën e ndërtimit, përcaktuar në nenit 7 dhe 12 i 

ndryshuar, Kreu III, nenet 15 e 16 të ligjit nr. 8402, datë 10.9.1998 “Për kontrollin dhe 

disiplinimin e punimeve të ndërtimit” i ndryshuar dhe Udhëzimin nr. 3 datë 15.02.2001 “Për 

mbikëqyrjen dhe kolaudimin e punimeve të ndërtimit” i ndryshuar, Kreu II, Pika 3, bazuar në 

nenin 15 dhe nenin 30, të ligjit nr. 154/2014, datë 27.11.2014, “Për Organizimin dhe 

Funksionimin e Kontrollit të Lartë të Shtetit”, i rekomandojmë, Kryetarit të Bashkisë Patos 

t’i kërkojë Kryeinspektorit të Inspektoratit të Mbrojtjes së Territorit Vendor (nëse ka IMTV, 

ne te kundërt IKMT), të vlerësojë shkeljet e konstatuara dhe të vendosë masë administrative 

(gjobë) për një mbikëqyrës, si më poshtë: 

 



126 

 

1. Gjobë në masën 50,000 lekë për Z. V. T.në cilësinë e mbikëqyrësit të punimeve  me 

kontratën nr. 1535/11, datë 28.10.2016, për shkeljet e konstatuara në objektin “Rikualifikimi 

Urban i Shëtitores Republika”, Bashkia Patos, me sipërmarrës punimesh BOE “E. K.” shpk 

& “F.” SHPK & “A.” SHPK, me pasojë dëm ekonomik në vlerën 161,000 lekë pa tvsh dhe 

me kontratën nr. 2164/11, datë 27.02.2018, për shkeljet e konstatuara në objektin “Ndërtimi i 

shërbimit me një ndalesë ONE STOP SHOP + Salla e Këshillit”, Bashkia Patos, me 

sipërmarrës punimesh BOE “I. G.” SHPK & “H.” SHPK, me pasojë dëm ekonomik në vlerën 

505,250 lekë pa tvsh, si rrjedhojë e diferencave në volume pune të likuiduara por të pakryera 

në fakt. 

Menjëherë 
 

F. MASA PËR ULJEN E BORXHIT TATIMOR DUKE RITUR PERFORMANCËN 

NË ARKËTIMIN E DETYRIMEVE PËR TATIM TAKSAT VENDORE,  

PËRFSHIRË DHE DETYRIMET NGA QIRADHËNIA E TOKAVE BUJQËSORE, 

TAKSA E NDIKIMIT NË INFRASTRUKTUR (TË ARDHURA TË MUNGUARA). 

1. Gjetje nga auditimi: Nga ana e Sektorit Taksave Bashkia Patos dhe 2 Njësitë 

Administrative,  për mos pagimin në afat të  detyrimit tatimore për taksat vendore përfshirë 

dhe detyrimet nga qiradhënia e tokave bujqësore dhe taksa e ndikimit në infrastrukturë për  

vlerën 37,059,828 lekë, e cila konsiderohet e ardhur e munguar për buxhetin e Bashkisë 

Patos (Trajtuar në faqen 36-54, të Raportit  Përfundimtar të Auditimit), nuk janë zbatuar të 

gjitha etapat sipas ligjit nr. 9920, datë 19.05.2008 “Për procedurat tatimore në Republikën e 

Shqipërisë”, të ndryshuar. Neni 91- Pika 1 ku thuhet: “.. nëse tatimpaguesi nuk paguan në 

datën e caktuar detyrimin tatimor, në përputhje me nenin 89 të këtij ligji, detyrimi tatimor i 

papaguar sigurohet në favor të administratës tatimore mbi të gjithë pasurinë e 

tatimpaguesit, në masën e nevojshme, për të përmbushur detyrimin tatimor të tij”. 

-Nuk është vepruar me sekuestrimin e pasurive të subjekteve, siç parashikohet në nenin 93, 

Pika 1 të ligjit të sipërcituar ku thuhet : “ Nëse tatimpaguesi nuk paguan detyrimin tatimor 

në datën e caktuar, në përputhje me nenin 89 të këtij ligji, për njoftimin dhe kërkesën për 

pagesë, administrata tatimore mund ta mbledhë detyrimin tatimor të papaguar nëpërmjet 

sekuestrimit, e më pas konfiskimit, të pasurisë së siguruar në favor të administratës 

tatimore, në pronësi të tatimpaguesit”. 

-Nuk kanë zbatuar kërkesat sipas 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 ku rezulton se nuk kanë bërë pagesën e taksës së ndikimit në infrastrukturë 394 

persona me vlerë 13,309,757 lekë, e cila konsiderohet e ardhur e munguar për buxhetin e 

Bashkisë Patos. (Trajtuar në faqet 36-54, të Raportit  Përfundimtar të Auditimit). 

 

1.1. Për këtë rekomandojmë: Bazuar në nenin 91-93 pika 1 “Masa e sigurimit të detyrimit 

tatimor”, “Sekuestrimi dhe konfiskimi i pasurisë” të ligjit nr. 9920, datë 19.05.2008 “Për 

Procedurat Tatimore në Republikën e Shqipërisë ”, i ndryshuar, nga Drejtoria e Tatim Taksave 

Bashkia Patos të merren masa për të zbatuar të gjitha  etapat për arkëtimin e detyrimeve për 

vlerën 37,059,828 lekë, si më poshtë: 

 

 -Të arkëtohet vlera prej 13,309,757 lekë sipas 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 ligjit 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. 
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Të ndiqen  rrugët e mëposhtme: 

a-Të ndiqen të gjitha etapat sipas kwrkesave të ligjit nr. 9920, datë 19.05.2008 ”Për 

Procedurat Tatimore në Republikën e Shqipërisë”, nenet 91-93 (Sektori i Taksave dhe 

Drejtoria Juridike). 

b- Bashkia Patos, 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 prej 13,309,757  lekë. 

 

                                                                                                                         Menjëherë 

Për sa më sipër paraqitet ky Raport Përfundimtar Auditimi. 

 

GRUPI I AUDITIMIT TË KLSH                                       

A.TH.        

A.GJ.            

H. I. 

J. L.  

G. H. 

A.  Z. 

S. M. 

 

 
ANEKSE 

 

Pasqyra nr. 1  Aktivi Bilanci 2017. 

 

PASIVI I BILANCIT KONTABEL V. 2017   Formati   2.     (Në lekë) 

  

Nr. Numri 

Llogarise 

EMERTIMI I LLOGARIVE TE AKTIVIT Ushtrim i mbyllur 

2017 

Ushtrimi 

paraardhes 2016 

1 A FONDE TE VETA 623,327,878 522,287,781 

2 10 I. Fonde te veta 623,327,878 522,287,781 

3 101 Fonde baze 623,327,878 522,287,781 

4 105 Grante te brendshme kapitale   

5 106 Grante te huaja kapitale   

6 107 Vlera e Aktiveve te Qend. te caktuara ne perdorim   

7 109 Rezerva nga rivleresimi Aktiveve te Qendrueshme   

8 11 II.Fonde te tjera te veta - - 

9 111 Fonde rezerve   

10 115 Caktim nga rezultati i vitit per investime   

11 116 Te ardhura nga shitja e Aktiveve te Qendrueshme   

12 12 III.Rezultati i mbartur   

13 13 IV.Subvecione te jashtezakonshme( - )   

14 14 V.Pjesemarrje te instit. ne invest. per te trete   

15 15 VI.Shuma te parashik. per rreziqe e shpenzime   

16 B D E T Y R I M E 109,243,291 38,697,528 

17 16,17,18 I.Borxhe afatgjate - - 

18 16 Huamarrje e brendeshme dhe te ngjashme   

19 17 Huamarrje e huaj   

20 Klasa 4 II.Detyrime afatshkurter 109,243,291 38,697,528 

21 419 Kliente(Kreditore), parapagese pjesore   

22 401-408 Furnitore e llogari te lidhura me to 49,537,548 7,095,868 

23 42 Personeli e llogari te lidhura me to 8,072,112 6,486,314 

24 431 Detyrime ndaj Shtetit per tatim-taksa 464,012 306,280 

25 432 Tatime te mbedh. nga shteti per llog. te Pusht.Lokal   
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26 433 Shteti fatkeqesi natyrore   

27 4341 Te tjera operacione me shtetin(kreditor) 20,334,057 10,588,742 

28 435 Sigurime shoqerore 2,412,363 1,971,037 

29 436 Sigurime shendetsore 328,940 266,428 

30 437438 Organizma te tjere shoqerore   

31 44 Institucione te tjera publike   

32 45 Marredh. me institucione brenda e jashte sistemit   

33 460 Huadhenes   

34 464 Detyri. per t'u paguar per blerjen e letrave me vlere   

35 466 Kreditore per mjete ne ruajtje 26,309,591 11,982,859 

36 467 Kreditore te ndryshem 1,784,668  

37 C LLOGARI TE TJERA - - 

38 475 Te ardhura per t'u regjistruar ne vitet pasardhese   

39 478 Diferenca konvertime pasive   

40 480 Te ardhura per t'u klasifikuar ose rregulluar   

41 487 Te ardhura te arketuara para nxjerrjes titullit   

42 85 REZULTATI I USHTRIMIT(Saldo kreditore) 168,092,081 258,887,143 

43 X T O T A L I   I   P A S I V I T 900,663,250 819,872,452 

     

44 80.81 LLOGARITE JASHTE BILANCIT - - 

45 80.81 Evidenca pasive  

     

 Kontroll F 2 (Pasivi) = F 1 (Aktivi) - - 

 

 

 

 

 

 

Pasq. Nr. 2 Debitoret v. 2017. 
          

  

PASQYRA  PERMBLEDHESE  E   

DEBITOREVE   VITI  2017 

  SI DHE E LETRAVE ME VLERE NGA 

ZYRAT 

  

 Nr   Emertimi   Celje me 

01.01.2017  

Shtes

a te 
Deb.  

 Shtese nga 

Magazina  

Pakesim 

me 
P.Verba 

 Deb.nga 

KLSH 2017  

 rketime 

per 
KLSH 

2017  

 Arketuar     Mbetje   

      1  Cerdhja me ushqim ( kuota ushq. te femijev)           57,313       533,234          537,337         53,210  

      2  Kopshti Nr. 1( kuota ushqimore  te femijeve)         218,019    1,838,779      1,801,167      255,631  

      3  Zyra e Nd. Ekonomike, per vertetime           35,000         25,000    17,500           20,500        22,000  

      4  Zyra e Arshives, E. G.,vertetime           21,800         15,000            35,950             850  

      5  Zyra e Kadastres, S. G.,vertetime           27,600         30,000           13,000        44,600  

      6  Inspektore e tregut, D. B.,bileta tregu             9,640       850,000          778,150         81,490  

      7  Dr. e Urbanistikes, A. P.,vertetime             5,500                 -                2,700          2,800  

      8  Pallati  Kulture, L. M. (bileta kinema)           92,800                 -                       -          92,800  

      9   Sherbimet,V. N. (emblema taksish)             8,000                 -                       -            8,000  

    10   Sherbimet,V. N.(Certifikate mjeti)           63,640                 -                       -          63,640  

     11  Specialist I Finances, E.  Q. (vertetime mesuesi)             2,500           9,000             8,500          3,000  

    12   Debitor Aparati para 2008              1,600                 -                       -            1,600  

    13  Debitor Firma A. ( nga klsh 2008,per punime te 

pakryera) 

        259,248                 -                       -        259,248  

    14  Debitor Firma "J. SHPK"  ( nga klsh 2008,per 

punime te pakryera) 

        336,960                 -                       -         336,960  

    15  Debitor Firma "S." (Nga kont.prefek. 2008,per 

punime te pakryera) 

        636,189                 -                       -        636,189  

    16  Debitor Firma "F." (Nga kont.prefek. 2008,per 
punime te pakryera) 

        193,660                 -                       -         193,660  

   17  Debitor,master ,(Z. S.)           37,800                 -                       -          37,800  

    18  Debitor shperbl. Te (Z. S.) auditi 2011           55,160                 -                       -           55,160  

    19  Nga klsh 2013, N.B., takse e ndikimit ne 

infrastrukture 

        223,893                 -                       -                    

223,893  

     20  Nga klsh 2013, S. S. (fature e paguar 2 here)         301,266                 -                       -                    
301,266  

     21  Nga klsh 2013 S. S ,ndihme  per semundje te           64,800                 -                       -                      
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burrit 64,800  

     22  Nga klsh 2013 B. M./S.S.(per pagese kokteji )         336,000                 -                       -                    
336,000  

    23   D. L. ndalese page            20,037                 -         20,037                    -    

    24   R. M. demshp.page (klsh 2015)          133,500                 -                       -        133,500  

    25   Firma S. nga Klsh 2015          315,600                 -                       -         315,600  

   26   Firma Sh. nga Klsh 2015          193,540                 -                       -        193,540  

   27   Firma 2. C. nga Klsh 2015          209,100                 -                       -        209,100  

    28  Zyra e Nd. Ekonomike, Zharrez           12,000                 -              12,000                  -    

    29   Y.   M. Ndal. page Auditi 2016              7,716               -                       -             7,716  

    30   Firma 4. nga Auditi 2016          434,350     434,350                     -    

    31   Ekonomatja Kop/Cerdhe            16,674             16,674                  -    

    32   Debitor 20 subjekte biznesi  (KLSH 2017)                   -        2,429,601   345,990    2,083,711  

   33   Diferenc qeraje Sh. J. (KLSH 2017)                   -             17,496          17,496  

    34   Diferenc transport mesuese (KLSH 2017)              2,880      2,880                    -    

    35   Firma B. dhe R. per rr.Rruzh-Gjinoqar (KLSH 

2017)  

           

3,441,353  

               

3,441,353  

    36   Firma B. dhe R. per rr. Gani Banaj (KLSH 2017)             

2,755,678  

               

2,755,678  

    37   Firma S.sh.p.k (KLSH 2017)          588,565         588,565  

   38   A. k.ndalese nga Auditi I Brendshem 2017            44,754       5,000          39,754  

   39   Ekonomate            109,600         109,600  

  Shuma Debitoret Bashkia       4,330,905        -     3,301,013  451,850   9,389,927   373,907  3,225,978  12,970,210  

 Nr   Emertimi   Celje me 

01.01.2017  

Shtes

a te 
Deb.  

 Shtese nga 

Magazina  

Pakesim 

me 
P.Verba 

 Deb.nga 

KLSH 2017  

Arketim 

KLSH 
2017  

 Arketuar     Mbetje   

    1   L.  C. 2006        15,000             15,000  

    2   E. D. 2009          9,000          9,000                   -    

    3   A.G.  2009          1,800           1,800                   -    

    4   A. T.  2009          9,000                 9,000  

    5   A.  H.  2009          7,000                7,000  

    6   S. G. 2009        15,486             15,486  

    7   S.  V.  2012        40,808             40,808  

    8   F. S.  2012          9,808                9,808  

    9   I.  H.  2012        37,980              37,980  

   10   Firma S. shpk  2012      196,248            196,248  

   11   J.  B.  2012          1,400                1,400  

   12   M. C.  2012          1,400                1,400  

   13   J. Sh.2012          1,400                 1,400  

   14   V.  Zh.  2012      107,137            107,137  

   15   P.  N. (qera ambjenti) 2012   5,804,370        5,804,370  

   16   E. R. I. tregu zharrez       75,000          58,650        16,350  

   17   Difer. qeraje M. G. (KLSH 2017)      20,720           20,720  

   18   Dif. Karbur. B. K. (KLSH 2017)           159,786         159,786  

   19   Dif.  karburan F. J.(KLSH 2017)             53,489         53,489  

   20   A. D. (KLSH 2017)            11,090     11,090                   -    

   21   Dh. P. (KLSH 2017)              6,758      6,758                   -    

   22   Firma J. sh.p.k (KLSH 2017)       316,000       316,000  

  Shuma Debitoret  Zharrez       6,257,837        -          75,000              -        567,843    28,648        58,650    6,813,382  

 Nr   Emertimi   Celje me 

01.01.2017  

Shtes

a te 

Deb.  

 Shtese nga 

Magazina  

Pakesim 

me 

P.Verba 

 Deb.nga 

KLSH 2017  

Arketim 

per 

KLSH 
2017  

 Arketuar     Mbetje   

      1   Debitor tatim dhe sig.shoqeror  Rruzhdie (KLSH 

2017)  

        346,073        346,073  

      2   Debitor Keshilltaret Rruzhdie (KLSH 2017)            14,580          14,580  

      3   Debitor A. B. /H.M.(KLSH 2017)          189,813        189,813  

  Shuma Debitoret  Rruzhdie               -        -              -              -         550,466              -        550,466  

  TOTALI     10,588,742        -     3,376,013  451,850  10,508,236  402,555   3,284,628  20,334,058  

  

 

        

 Nr    DEBITOR  EKSTRA NGA KLSH 2017   Celje me 

01.01.2017  

Shtes

a te 
Deb.  

 Shtese nga 

Magazina  

Pakesim 

me 
P.Verba 

 Deb.nga KLSH 2017   Arketuar     Mbetje   

      1   Debitor taksa familja Bashki (KLSH 2017)      8,892,750    8,892,750  

      2   Debitor taksa toke bujqesore Bashki (KLSH 

2017 ekstra)  

     3,359,000    3,359,000  

      3   Debitor taksa toke bujqesore Zharrez(KLSH 
2017 ekstra)  

      2,525,483     2,525,483  

      4   Debitor 9 subj. biznes Zharrez (KLSH 2017 

ekstra)  

        530,577       530,577  
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      5   Debitor taksa familjare dhe biznese Zharrezi 

(KLSH 2017 ekstra)  

    35,973,158    35,973,158  

      6   P.N. (qera ambj. ekstra klsh 2017       1,099,350     1,099,350  

      7   Debitor taksa toke bujqesore Rruzhdie (KLSH 

2017 ekstra)  

           

3,344,490  

               

3,344,490  

      8   Debitor 2 subjekte biznesi Rruzhdie(KLSH 2017 

ekstra)  

                

70,000  

                    

70,000  

      9   Debitor taksa familjare Rruzhdie (KLSH 2017 
ekstra)  

           
9,031,926  

               
9,031,926  

    10   Debitor taksa per 68 kontrata (KLSH 2017 

ekstra)  

    15,923,902    15,923,902  

  TOTALI                   -          -                  -                -    80,750,636                   -    80,750,636  

          

 

Pasq. Nr. 3 Analiza e llog. 520 v. 2017 
Llogaria 520   Në 000/Lekë  Viti 2017 

Nr Emertimi  Debi  Kredi 

1 Tetrasheguaratngaviti 2016 270,870  

2 Sipasaktrakordimit me Degen ethesarit per taksat e viti 2017 154,920  

3 Sponsorizime/donacione 2017 54  

4 Pagesa   per shpenzimekorrente 2017  418,338 

5 Pagesa  per shpenzimekapitale 2017  361,168 

6 Pagesa  per mjete ne ruajtje 2017  3,419 

7 Hyrje  per mjete ne ruajtje 2017 17,746  

8 Transferta e pakushtezuar (granti)  125,348  

9 Transfertaspecifike 76,368  

10 Transferta e kushtezuar (fondet e deleguara) 186,336  

11 Fondenga FZHR+ Min Financave 265,621  

12 Fondetederguara ne ndermarrjevartese  95,150 

13 Autorizimebuxhetoretepaperdorura  24,786 

 Totali 1,097,263 902,861 

 Saldi debitor 194,402  

 
 

Pasqyra nr. 4  Aktivi Bilanci 2017. 

 

PASIVI I BILANCIT KONTABEL V. 2017   Formati   2.     (Në lekë) 

  

Nr. Numri 

Llogarise 

EMERTIMI I LLOGARIVE TE AKTIVIT Ushtrim i mbyllur 

2017 

Ushtrimi 

paraardhes 2016 

1 A FONDE TE VETA 623,327,878 522,287,781 

2 10 I. Fonde te veta 623,327,878 522,287,781 

3 101 Fonde baze 623,327,878 522,287,781 

4 105 Grante te brendshme kapitale   

5 106 Grante te huaja kapitale   

6 107 Vlera e Aktiveve te Qend. te caktuara ne perdorim   

7 109 Rezerva nga rivleresimi Aktiveve te Qendrueshme   

8 11 II.Fonde te tjera te veta - - 

9 111 Fonde rezerve   

10 115 Caktim nga rezultati i vitit per investime   

11 116 Te ardhura nga shitja e Aktiveve te Qendrueshme   

12 12 III.Rezultati i mbartur   

13 13 IV.Subvecione te jashtezakonshme( - )   

14 14 V.Pjesemarrje te instit. ne invest. per te trete   

15 15 VI.Shuma te parashik. per rreziqe e shpenzime   

16 B D E T Y R I M E 109,243,291 38,697,528 

17 16,17,18 I.Borxhe afatgjate - - 

18 16 Huamarrje e brendeshme dhe te ngjashme   

19 17 Huamarrje e huaj   

20 Klasa 4 II.Detyrime afatshkurter 109,243,291 38,697,528 

21 419 Kliente(Kreditore), parapagese pjesore   

22 401-408 Furnitore e llogari te lidhura me to 49,537,548 7,095,868 

23 42 Personeli e llogari te lidhura me to 8,072,112 6,486,314 

24 431 Detyrime ndaj Shtetit per tatim-taksa 464,012 306,280 

25 432 Tatime te mbedh. nga shteti per llog. te Pusht.Lokal   
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26 433 Shteti fatkeqesi natyrore   

27 4341 Te tjera operacione me shtetin (kreditor) 20,334,057 10,588,742 

28 435 Sigurime shoqerore 2,412,363 1,971,037 

29 436 Sigurime shendetsore 328,940 266,428 

30 437438 Organizma te tjere shoqerore   

31 44 Institucione te tjera publike   

32 45 Marredh. me institucione brenda e jashte sistemit   

33 460 Huadhenes   

34 464 Detyri. per t'u paguar per blerjen e letrave me vlere   

35 466 Kreditore per mjete ne ruajtje 26,309,591 11,982,859 

36 467 Kreditore te ndryshem 1,784,668  

37 C LLOGARI TE TJERA - - 

38 475 Te ardhura per t'u regjistruar ne vitet pasardhese   

39 478 Diferenca konvertime pasive   

40 480 Te ardhura per t'u klasifikuar ose rregulluar   

41 487 Te ardhura te arketuara para nxjerrjes titullit   

42 85 REZULTATI I USHTRIMIT(Saldo kreditore) 168,092,081 258,887,143 

43 X T O T A L I   I   P A S I V I T 900,663,250 819,872,452 

     

44 80.81 LLOGARITE JASHTE BILANCIT - - 

45 80.81 Evidenca pasive  

     

 Kontroll F 2 (Pasivi) = F 1 (Aktivi) - - 

 

Pasq. Nr. 5. Llogarite kreditore. 

 
 Fatura te palikujduara-dhjetor 2017    Kreditor        

Nr Operatori Pershkrimi  Vlera            401           421         431            435         436  467 404 

1 A. sh.p.k Dekori      720,000     720,000        

2 O. g.sh.p.k lodrat             

191,999  

          

191,999  

      

3 A. Interneti       14,083           14,083   

4 Posta dhjetor Posta dhjetor       35,310           35,310   

5 K. D. Lavazho           8,850              8,850   

6 Uji DHJETOR Uji DHJETOR      246,000          246,000   

7 B. oil karburant     584,434     584,434        

8 E. sh.p.k gaz        22,440       22,440        

9 e. energji      568,470          568,470   

10 M..K..shpk ushqime     149,427     149,427        

11 4. sh.p.k Buke       15,198       15,198        

12 E. N. ushqime     140,374    140,374        

13 gjyqesore gjyqesore    521,500          521,500   

14 T. A. T. A.     100,000          100,000   

15 Aktivitet Aktivitet      108,000          108,000   

16 Dietat  Dietat         30,000            30,000   

17 tatim ne burim tatim ne burim      152,454          152,454   

18 Pagat dhjetor Pagat dhjetor 11,277,427   8,072,112   464,012  2,412,363   328,940    

19 H. Rik Rr.Buzaj Rreres   8,214,492          8,214,492  

20 I. G. Cngurt.lgj.29 mars      720,002         

21 S. sh.p.k Rik.Rr.Grize velaj 19,529,880        19,529,880  

22 D. Mbik.Punim Banesa Sociale       259,248           259,248  

23 A. C. Baze materiale Rr.Brend    2,746,560           2,746,560  

24 A. C. Baze materiale 
Rr.Brend.Zharrez 

   1,047,600          1,047,600  

25 D. sh.p.k Superv.Riko.Rr.Grize  222,120               222,120  

26 R.N. Kolaudim RR.Grize     37,233          37,233  

27 D. sh.p.k Superv.Rikualifik.Shetitorj 

Republik 

  624,000          624,000  

28 R. Sh.p.k Mbik.Punim KUZ Dukas    25,344          25,344  

29 A. C. Rik.Rr.Grize Lenginas  15,007,200          15,007,200  

 Totali bashkia  62,599,642  1,823,872  8,072,112   464,012  2,412,363   328,940  1,784,667  47,713,677  

                          

-    

       

Pasq. Nr. 6  Analiza e Llog. 466. 
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BASHKIA    PATOS       

  Llogaria . 466       

   GARANCITE   E OBJEKTEVE  BASHKIA  PATOS  VITI 2017     

 NR   KODI  

PERSON
AL  

 FIRMA   NIPTI     Garanci  te 

ngurtesuara  
2016  

   Garanci  te 

krijuara 2017    

  Garanci 

te 
likujduara 

2017   

  Garanci  qe 

trashegohen  
2018 

  Afati I 

perfundimit te 
garancis   

         

1   C .    A.   K .......... G         50,287    50,287  

2   C .    J.     K ......... B          73,500    73,500  

3   C .     S.     K  ......... W        49,879    49,879  

4   C .    I.   J  ......... C        69,540    69,540  

5   C .     H.(rrug.Franc Nopca)     J  .........  D        36,000       36,000  0   04.02.2015   

6   C .    E.( Rik.Rruga h.Tananka)     J  .........  S   1,361,865    1,361,865 21.08.2015   

7 C .    S. (Rik.Rruga Thoma Rrudha)     J  ......... F         332,067    332,067 31.06.2018 

8 C .   S.( Rik.Rr.Alush Noga    J  .........  F        63,982    63,982 13.11.2015   

9 C .   Sh. (lulishte prane Stad.Alush Noga)    K ......... N         132,038    132,038  30.04.2014.  

10 C .    Sh. (Varreza)     K  .........  N      184,119    184,119  03.03.2014  

11 C .   Sh. (Ndert. lulishte shk.M.Gostinishti    K  .........  N         254,594    254,594  09.03.2017  

12 C .   Sh. (Ndertim rruge lagjia 1 Maji)    K  .........  N            86,525    86,525 05.06.2017 

13 C .   4 A. shpk (Rik.Shkolla Zhani Ciko )     K  .........  L      2,148,335   2,148,335  0 08.05.2017  

14 C .    2. k. (Rik. Rr. Keshilltaret)     J  .........  K            67,455    67,455 13.05.2016   

15 C .    S. (Lyerje Pallati I Kultures)     K  .........  O            46,229    46,229 24.07.2015   

16 C .  S. sh.p.k  (Rik.trot. te kinema e vjeter)     J  .........  S         888,982    888,982   24 muaj   

17 C .  R . G. (  Blerje mjete transporti )     K  .........  P            96,000    96,000  27.05.2016  

18 C .  R . G. (Blerje mjeti tip skrep)     K  .........  P          330,000    330,000 19.07.2017 

19 C .   I. shpk ( Suvatim Salles se Keshillit)     J  .........  W           19,956    19,956  26.12.2015  

20 C .  I. shpk (  Rik.Rruga Dhori Tanaka)     J  .........  W           26,987    26,987  05.08.2016  

21 C .    A.2.  (Sistemim ambjente publike    K  ......... C            23,714    23,714  01.01.2016   

22 C .    A. 2.(Ndert.Trot.rr. A. Noga,Grize)   K  .........  C            27,820    27,820 01.06.2016 

23 C .  A. G. (Blerje mjeti teknologj.) L  .........  O      157,200    157,200 08.01.2017 

24 C .  I.G. (Ndertim lulisht. lagjia 29 Marsi (I. G.) L  .........  A          720,002    720,002 12.01.2018 

25 C .  C. R. (Riko.rruga Gani Banaj )  K  .........  V      1,338,512    1,338,512 06.10.2018 

26 C .  I. Shpk (Ndert.muri mbajtes ne L.1 Maji) J  .........  W         12,540    12,540 20.12.2016 

27 C .  H. K. (Rik, rroga. lage e re +M. Matohiti) L .........  P               

65,508  

 65,508 26.06.2018 

28 C .  E. K. ( Rik,Urban Shetit.Republika) K  .........  I      4,814,260   4,814,260  

29 C .  V. E. (Rik.Rr.shen Maria Sheqishte) J  .........  S     2,404,725   2,404,725                  -    

30 C .  Sh. (Riko.rruga Rrapi Tiku ) K  .........  W        464,279   464,279  12.08.2018  

31 C .  A. C. (Riko.rruga Grize ) K  ......... W         661,785   661,785  

32 C .  G. C. (Riko.rruga Unaza ) J  ......... V      6,165,184   6,165,184  

33 C .  A. sh.p.k ( shpim pusi) L  .........  A        77,340   77,340  

34 C .  I. G.( Ndertesa Banesa Sociale) L  .........  A         876,333   876,333  

35 C .  H. (KUZ Dukas)   J  .........  D           54,246   54,246  

36 C .   S. (Rik. Rruga Unaze Grize Velaj)     J  .........  F            90,000   90,000  
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 C .     SHUMA   8,598,128  15,673,660  2,184,335  22,087,453                    -    

1 C .    Parapagim kopeshti      387,973       189,000     210,000  366,973  

2 C .  TAKSE PULLE  GJ.CIVILE     214,700    1,661,550  1,025,000  851,250  

 C .    SHUMA   BASHKIA     SHUMA      602,673    1,850,550  1,235,000   1,218,223    -     

 C .    ZHARREZA        

1 C .   "P."(NdertiKUZ Fshat I Ri)   K ......... L      48,031    48,031 2009 

2 C .   "T." (Rikonstruksion I Rruges  Beline"   J ......... O         341,268    341,268 2009 

3 C .   "G.  B."(Rikon.  rruga" Komuna"   K ......... N          23,406    23,406 2012 

4 C .   "F. T."(Ndert. Ambjente Sportive)   K ......... A          23,275    23,275 2012 

5 C .   "N.1."(Sistem. Terito. Pusit te ujit)   J ......... S          19,220    19,220 2013 

6 C .   "N. 1."(Ndertim I linjes Dukas)   J ......... S           18,220    18,220 2013 

7 C .    "Sh." (Ndricim I rrug. Verbas-Beline)     K ......... N         176,417    176,417  20.08.2014  

8 C .    "Sh." (Rikons. Rruga Q.  Zharrez"     K ......... N         103,460    103,460  22.12.2015  

9 C .    I."(Rikonstruksion I kopeshtit Beline)     J ......... W           15,540    15,540  15.10.2015  

10 C .    "S." (Ndert. hkallesh varrezat Zharrez     K ......... D            17,652    17,652  15.09.2015  

11 C .    "I." (Linje TM 6 KV furniz  pompes uje )      J ......... W            25,427    25,427  05.03.2016  

 C .    SHUMA   ZHARREZ     SHUMA      811,916                   -                   -    811,916  

 C .    RRUZHDIE         

1 C .  "N. 1."(Rikons. shkolles 9-vjecare)     J ......... S     250,000    250,000 12.09.2014 

2 C .   A. D. (Rikostruksion Rruge)    K ......... M            91,849                     -     91,849 2,014 

3 C .  C. R. (Rik.Rr.Rruzhdie Gjinoqar) K ......... V    1,628,293         221,857   1,850,150 23.01.2019 

    SHUMA   RRUZHDIE     SHUMA   1,970,142  221,857 0 2,191,999   -     

    SHUMA   TOTALE     SHUMA   11,982,859  17,746,067  3,419,335  26,309,591    26,309,591  

         

 

 

Pasq. Nr. 7  Aktivi dhe Pasivi v. 2018. 
  PASQYRA E POZICIONIT FINANCIAR  V.  2018  

  Firmati  1          NE   / LEKE 

Nr. 

Resh 

Referenc 

Llogar. 

 Ushtrimi 

I Mbyllur 

Ushtrimi 

Paraardhës 

1 A A K T I V E T 801,634,674 900,663,250 

2  I.Aktivet Afat shkurtra 238,693,829 300,058,996 

3  1.Mjete monetare dhe ekujvalent  te tyre 177,621,560 194,401,672 

4 531 Mjete monetare ne Arke   

5 512,56 Mjrete monetare ne Banke   

6 520 Disponibilitete ne Thesar 177,621,560 194,401,672 

7 50 Letra me vlere   

8 532 Vlera te tjera   

9 54 Akreditiva dhe paradhenie   

10 59 Provigjone zhvlersimi letra me vlere (-)   

11  2.Gjendje Inventari qarkullues 23,781,611 22,723,625 

12 31 Materiale 1,565,777 1,424,170 

13 32 Inventar I imet 22,215,834 21,299,455 

14 33 Prodhim nre proces   

15 34 Produkte   

16 35 Mallra   

17 36 Kafshe ne rritje e majmeri   
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18 37 Gjendje te pa mbritura,ose prane te treteve   

19 38 Diferenca nga cmimet e magazinimit   

20 39 Provigjone  perzhvlersimin  e inventarit (-)   

21  3.Llogari te Arketushme 37,290,658 82,933,699 

22 411 Kliente e llogari te ngjashme   

23 423,429 Personeli, paradhenie, deficite, gjoba   

24 431 Tatim e  Taksa   

25 432 Tatime, mbledhur  per llogari pushtetit lokal   

26 433 Fatkeqsi natyrore qe mbulohen nga shteti   

27 435 Sigurime Shoqerore   

28 436 Sigurime Shendetsore   

29 437,438 Organizma te tjere shteterore   

30 44 Institucione te tjera publike   

31 465 Efekte per tu arketuar nga shitja e letrave me vlere   

32 468 Debitore te ndryshem 18,986,663 20,334,057 

33 4342 Operacione me shtetin(Te drejta) 18,303,995 62,599,642 

34 45 Mardh.  midis institucioneve apo njesive  ekonomike   

35 49 Shuma te parashikuara per xhvleresim(-)   

36  4.Te tjera aktive afatshkurtra 0 0 

37 409 Parapagime   

38 473 Llogari e pritjes te mardhenieve me thesarin   

39 477 Diferenca konvertimi aktive   

40 481 Shpenzime per t'u shperndare ne disa ushtrime   

41 486 Shpenzime te periudhave te ardhshme   

42  II.Aktivet Afat gjata 562,940,845 600,604,254 

43 20 1.Aktive Afatgjata jo materiale 497,420 585,200 

44 201 Prime te emisionit dhe Rimbursimit te huave   

45 202 Studime dhe kerkime 497,420 585,200 

46 203 Koncesione,Patenta,Licenca e te ngjashme   

47 21 2.Aktive Afatgjata materiale 562,443,425 600,019,054 

48 210 Toka, T,roje, Terene 4,741,703 34,062,581 

49 211 Pyje, Plantacione   

50 212 Ndertesa e Konstruksione 411,234,459 367,266,654 

51 213 Rruge, rrjete, vepra ujore 89,559,017 146,137,906 

52 214 Iinstalime teknike, makineri e paisje 4,668,816 6,045,575 

53 215 Mjete Transporti 6,955,966 2,081,698 

54 216 Rezerva Shteterore   

55 217 Kafshe pune e prodhimi   

56 218 Inventar ekonomik 45,283,464 44,424,640 

57 24 Aktive  afatgjata te demtuara   

58 28 Caktime te Aktiveve Afatgjata   

59 25-26 3.Aktive Afatgjata Financiare 0 0 

60 25 Huadhenie e Nenhuadhenie   

61 26 Pjesmarrje ne kapitalin e vet   

62  4.Investime 0 0 

63 230 Per Aktive Afatgjata jo materiale   

64 231 Per Aktive Afatgjata materiale  0 

65 B PASIVET(DETYRIMET) 70,369,272 109,243,291 

66  I.Pasivet Afat shkurtra 70,369,272 109,243,291 

67  1. Llogari te Pagushme 70,369,272 109,243,291 

68 401-408 Furnitore e llogari te lidhura me to 6,101,600 49,537,548 

69 42 Detyrime ndaj personelit 8,119,501 8,072,112 

70 16,17,18 Hua Afat shkurtra   

71 460 Huadhenes   

72 431 Detyrime ndaj shtetit per tatim taksa 472,524 464,012 

73 432 Tatime, mbledhur  per llogari pushtetit lokal   

74 433 Detyrime, shteti fatkeqesi natyrore   

75 435 Sigurime Shoqerore 2,426,178 2,412,363 

76 436 Sigurime Shendetsore 330,642 328,940 

77 437,438 Organizma te tjere shteterore   

78 44 Institucione te tjera publike   

79 45 Mardh. midis institucioneve apo njesive  ekonomike   
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80 464 Det.per tu paguar per bl.letrave me vlere   

81 466 Kreditore  per mjete ne ruajtje 33,078,612 26,309,591 

82 467 Kreditore te ndryshem 853,552 1,784,668 

83 4341 Operacione me shtetin( detyrime 18,986,663 20,334,057 

84 49 Shuma te parashikuara per xhvleresim(-)   

85  2.Te tjera pasive  afatshkurtra 0 0 

86 419 Kreditore, Parapagime   

87 475 Te ardhura per t'u regjistruar vitet pasardhese   

88 478 Diferenca konvertimi pasive   

89 480 Te ardhura per tu klasifikuar ose rregulluar   

90 487 Te ardhura te arketuara para nxjerrjes se ttitullit   

91  II.Pasivet Afat Gjata 0 0 

92 Klase 4 Llogari te pagushme   

93 16.17,18 Huate Afat gjata   

94  Provigjonet afatgjata   

95 Klasa 4 Te tjera   

96 C AKTIVET NETO/ FONDET (A-B) 731,265,402 791,419,959 

97 D FONDI I KONSOLIDUAR : 731,265,402 791,419,959 

98 101 Teprica(Fondi I akumuluar)/Deficiti I akumuluar 586,722,454 623,327,878 

99 12 Rezultatet  e mbartura   

100 85 Rezultati I Veprimtarise Ushtrimore 144,542,948 168,092,081 

101 111 Rezerva   

102 115 Nga Fondet e veta te investimeve 0 0 

 15 Shuma te parashikuiara per rreziqe e Zhvleresime 0 0 

103 105 Teprica e Granteve kapitale  Te Brendshmne 0 0 

104 106 Teprica e Granteve kapitale  Te Huaja 0 0 

105 107 Vlera e mjeëteve te caktuara ne perdorim 0 0 

106 109 Rezerva nga Rivlersimi I Aktiveve Afatgjata 0 0 

107  Te Tjera 0 0 

108 E TOTALI I PASIVEVE(B+C) 801,634,674 900,663,250 

     

  Shifra 0 (Zero)- Tregon Kuadraturen Kuadratura Kuadratura 

Kontroll 1. Aktivet Neto  a jane te barab. me Fond. e Konsoliduar 0 0 

Kontroll 2. Totali I Aktiv. a eshte i barab. Me Totalin e Pasiveve 0 0 

 

Pasq. Nr. 8 Debitoret v. 2018. 

 
 PASQYRA  PERMBLEDHESE  E   DEBITOREVE   VITI  2018 SI DHE E 

LETRAVE ME VLERE NGA ZYRAT 
     

 Nr  Emertimi Celje me 

01.01.2018  

Furnizimn 

Magazine 

Pakesim 

me 

P.Verb. 

Debitorkr

ijuar 

2018  

ArketimeK

LSH 2018  

Arketuar Mbetje 

31.12.2018  

       1  Cerdhja me ushqim( kuota ushqimoretefemijeve) 53,210  487,310     496,618  43,902  

       2  Kopshti Nr. 1( kuota ushqimore te femijeve) 255,631  1,686,042     1,725,931  215,742  

       3  Ekonomate 109,600  31,052     109,600  31,052  

       4  Zyra e Nd. Ekonomike, per vertetime 22,000  -    22,000     -    

       5  Zyra e Arshives, E. G.,vertetime 850  35,000     26,200  9,650  

       6  Zyra e Kadastres, S.G.i,vertetime            44,600                -       9,000  35,600  

       7  Inspektore e tregut, D.B.,biletatregu           81,490    687,500     722,750  46,240  

       8  Dr. e Urbanistikes, A.P.,vertetime             2,800               -       2,000  800  

       9  Pallati I Kulture, L. M. ( biletakinemaje)            92,800                 -       30,000        62,800  

     10  Sherbimet,V. N. (emblemataksish)             8,000                -        8,000                    -    

     11  Sherbimet,V. N. (Certifikatemjeti)            63,640                -       63,640                      -    

     12  Spec. i Finances, E. Q.(vertetimemesuesi)              3,000                -             2,100              900  

     13  DebitorAparatipara 2008  1,600  -        1,600  

     14  Debitor Firma A. ( ngaklsh 2008, per punime te 

pakryera) 

          259,248                       

259,248  

     15  Debitor Firma "J. SHPK"  ( ngaklsh 2008,per punime te 

pakryera) 

          336,960                       

336,960  

     16  Debitor Firma "S." (Ngakont.prefek. 2008,per punime te 
pa kryera) 

          636,189                       
636,189  

     17  Debitor Firma "F." (Ngakont.prefek. 2008,per punime te 

pakryera) 

193,660                       

193,660  
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     18  Debitor,master ,(Z.S.) 37,800       37,800  

     19  Debitor hperblim,te #(Z.S.) auditi 2011 55,160       55,160  

     20  Ngaklsh 2013, N. B., takse e ndikimit ne infrastrukture 223,893       223,893  

     21  Ngaklsh 2013, S. S. ( fature e paguar 2 here) 301,266       301,266  

     22  Ngaklsh 2013 S.S.,ndihme  per semundjeteburrit 64,800       64,800  

     23  Nga klsh 2013 B. M./S.S. (per pagesekokteji ) 336,000       336,000  

     24   R. M. dem shp. page (klsh 2015)  133,500       133,500  

     25   Firma S. nga Klsh 2015  315,600       315,600  

     26   Firma Sh. Nga Klsh 2015  193,540       193,540  

     27   Firma 2. C. nga Klsh 2015  209,100     209,100   -    

     28  Y. M. Ndalese page Auditi 2016  7,716       7,716  

     29  Debitor 20 subjekte biznesi Bashki (KLSH 2017)  2,083,711     111,100   1,972,611  

     30  Diferenc qeraje Sh.J. (KLSH 2017)  17,496       17,496  

     31   Firma B. dhe R. per  rr. (Rruzh-Gjinoqar KLSH 2017)         3,441,353                    

-    

    3,441,353  

     32   Firma B. Dhe R.  rr. G.  (KLSH 2017)  2,755,678  -        2,755,678  

     33   Firma S. sh.p.k (KLSH 2017)  588,565  -      452,083   136,482  

     34  Andonkristondalese nga Auditi I Brend. 2017  39,754  -      39,754   -    

     35  GjobengaInspi Ndertimit per T. N.. Punimet e pa kryera    50,000  50,000   -    

     36  GjobengaInspiNdertimit per 

Driconssh.p.k.punimetepakryera 

   100,000  100,000   -    

     37  Gjobe nga Insp i Ndertimit per A. sh.p.k. punime te 

pakryera 

   100,000  100,000   -    

     38  Zyra e policies Bashkiake fleteg joba  98,700     30,000  68,700  

 Shuma Debitoret Bashkia 12,970,210  3,025,604  93,640  250,000  1,062,037  3,154,199  11,935,938  

 Debitoret nga Njesia Zharrez       -    

    1   L.  C.2006         15,000       15,000  

    2   A. T.  2009           9,000       9,000  

    3  A. H.  2009           7,000       7,000  

    4  S.G.  2009         15,486       15,486  

    5  S.  V. 2012         40,808       40,808  

    6  F. S.  2012           9,808       9,808  

    7  I.H.  2012         37,980       37,980  

    8   Firma S. shpk  2012        196,248       196,248  

    9  J.B.  2012           1,400       1,400  

   10  M. C.  2012           1,400       1,400  

   11  J. Sh. 2012           1,400       1,400  

   12  V. Zh. 2012        107,137       107,137  

   13  Pa.  N. (qera ambjenti) 2012     5,804,370       5,804,370  

   14  Inspektortregu zharrez        16,350  175,000        142,050  49,300  

   15  Diference qeraje M. G. (KLSH 2017)         20,720       20,720  

   16  Diference karburanti B. K. (KLSH 2017)        159,786       159,786  

   17  Diference karburanti F.J.(KLSH 2017)         53,489       53,489  

   18   Firma J. sh.p.k (KLSH 2017)        316,000       316,000  

 Shuma Debitoret Zharrez 6,813,382  175,000     142,050  6,846,332  

 Debitoret nga Njesia Rruzhdie        

       1  Debitor tatim dhe sig.shoq. Rruzhdie (KLSH 2017)        346,073     98,163     247,910                  -    

       2  Debitor Keshilltaret Rruzhdie (KLSH 2017)         14,580       14,580  

       3  Debitor A. B./H. M.(KLSH 2017)        189,813       189,813  

 ShumaDebitoretRruzhdie     550,466     98,163    247,910  204,393  

  TOTALI  20,334,058  3,200,604  93,640  250,000  1,160,200  3,544,159  18,986,663  

 

 

Pasq. Nr. 9  Analiza e llog. 520 v. 2018. 

 
Llogaria 520   Ne 000/lekë  Viti 2018  

Nr Emertimi  Debi  Kredi 
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1 Tetrasheguaratngaviti 2017 194,402   

2 Sipas aktrakordimit me Degen e thesarit per taksat e viti 2018 276,989   

3 Sponsorizime/donacione 2018 350   

4 Pagesa   per shpenzimekorrente 2018  444,786  

5 Pagesa  per shpenzimekapitale 2018  194,207  

6 Pagesa  per mjete ne ruajtje 2018  3,385  

7 Hyrje  per mjete ne ruajtje 2018 10,154   

8 Transferta e pakushtezuar (granti)  122,464   

9 Transfertaspecifike 84,248   

10 Transferta e kushtezuar (fondet e deleguara) 180,050   

11 Fondenga FZHR+ Min Financave 55,304   

12 Fondet e derguara ne ndermarrje vartese  102,094  

13 Autorizime buxhetore te paperdorura  1,868  

14 TOTALI 923,961  746,340  

 saldodebitore 177,621   

 

 

Pasq. Nr. 10 Kreditoret v. 2018. 

 

Llog.Kreditore V. 2018 
       Kreditoret  2018                                

Nr Nr. 

F.H 

Data Operatori Pershkrimi Vlera            401  421            

431  

435  436  467 404 

1 169 15.12.2018 E. K. Motorkorse 422,400                             

-    

              

422,400  

2 173 18.12.2018 A. S. Dekori per Vitin e Ri 739,910  739,910       -    

3 172 18.12.2018 Sh. Mobilje dhe pasijsje 

Kompjuterike 

             2,993,640                      -                              

-    

           

2,993,640  

4  20.12.2018 T..C.SHPK Sh. Internet Dhjetor                    

15,315  

                    -                      

15,315  

-    

5 174 21.12.2018 E.L. Pjese kembimi                    

25,516  

             22,876                      

2,640  

                        

-    

6  25.10.2018 N.H. Pagesefaturagjyqi                         

400  

                    -                           

400  

                        

-    

7 160 27.11.2018 H. Leter Katerma per Ish-

institutin 

                837,600                      -                              

-    

              

837,600  

8 175 28.12.2018 E. L. Gazilengshem                    

11,050  

             11,050                            

-    

                        

-    

9  29.12.2018 P. SHQIPTARE Sherbime postare dhjetor                    

32,560  

                    -                      

32,560  

                        

-    

10  29.12.2019 P.SHQIPTARE Sherbime postare dhjetor                         

280  

                    -                           

280  

                        

-    

11  31.12.2018 E. K. Lavazho Dhjetor                    

13,000  

                    -                      

13,000  

                        

-    

12 181 31.12.2018 E.  Co. Pakou shqimore                 338,400             338,400                            

-    

                        

-    

13 179 31.12.2018 4. SHPK MISH VICI  54,990  54,990        

14 176 31.12.2018 S.T. USHQIMORE DHJETOR                    

47,239  

             47,239                      

-    

                   

-    

                     

-    

   

15 177 31.12.2018 S.T. USHQIMORE DHJETOR                    

68,208  

             68,208                      

-    

                   

-    

                     

-    

   

16 178 31.12.2018 S.T. USHQIMORE DHJETOR                      

7,896  

               7,896                      

-    

                   

-    

                     

-    

   

17 180 31.12.2018 E. C. KARTOLINA                    

73,198  

             73,198                      

-    

                   

-    

                     

-    

   

18 182 31.12.2018 O. Karburanti Bashkia                 234,057             234,057                      

-    

                   

-    

                     

-    

   

19 183 31.12.2018 O. Karburanti Zjarrfikse                    

85,761  

             85,761        

20 184 31.12.2018 O. Karburanti Ujitje Kullimi                 164,375             164,375        

21  31.12.2018 U. K.Patos Shpenzime Uji dhjetor                 263,280                      -                        

-    

                   

-    

                     

-    

                  

-    

            

263,280  

                        

-    

22  31.12.2018 O. Shp.  Energji Dhjetor                 526,076                      -                        

-    

                   

-    

                     

-    

                  

-    

            

526,076  

                        

-    

23  31.12.2018 B.Patos Pagat dhjetor 2018            11,348,845          

8,119,501  

         

472,524  

         

2,426,178  

         

330,642  

  

   Shuma Shuma 18,303,996  1,847,960  8,119,501  472,524  2,426,178  330,642  853,551  4,253,640  

             

Pasq. Nr. 11 Analiza e llog. 466 v. 2018 

 
BASHKIA    PATOS        

    GARANCITE   E OBJEKTEVE  BASHKIA  PATOS   2018 Periudhajanar-dhjetor 2018    
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NR  

  KODI  

PERSONA
L   

Kodprojekti  FIRMA   NIPTI  Garancingurt

esua  
01.01.2018  

Garancitekrij

uara 2018     

Garanciliku

jduara 2018   

Garancitrash

egohen  2019 

Afati I 

perfundimteg
arancis 

1   C .      A....     K........ G   50,287    50,287  

2   C.      J.....   K.........B   73,500    73,500  

3 C .      S.....     K.........W   49,879    49,879  

4 C .      I......    J.........C   69,540    69,540  

5 C .    E........( Rik.Rruga Dh.Tananka)     J.........S   1,361,865    1,361,865 21.08.2015   

6 C .   11....... S....... (Rik.Rruga ThomaRrudha)     J.........F   332,067    332,067 31.07.2017 

7 C .    S........ ( Rik.Rr.AlushNoga )     J.........F   63,982    63,982 13.11.2015   

8 C .    Sh....... (lulishte Stad.AlushNoga)    K.........N   132,038    132,038 30.04.2014 

9 C .    Sh. (Varreza)     K.........N   184,119    184,119 03.03.2014  

10 C .    Sh...... (Nd. Lulishte te shk.M.Gostinishti   K.........N   254,594    254,594 09.03.2017  

11 C .   1...... Sh...... (Nd. rrugelagjia 1 Maji)    K.........N   86,525    86,525 05.06.2017 

12 C .      2. k. (Rik.Rr.Keshilltaret)     J.........K   67,455   67,455  0 13.05.2016   

13 C .    S. (Lyerje Pallati I Kultures)     K.........O   46,229    46,229 24.07.2015   

14 C .   1....... S. sh.p.k  (Riko. trotu.rr.kinemaja e vjeter)     J.........S   888,982    888,982 06.11.2018 

15 C .    R.G. (Blerje mjete transporti)     K.........P   96,000    96,000 27.05.2016  

16 C .   1..... R . G. (  Blerjemjeti tip skrep )     K.........P   330,000    330,000 19.07.2017 

17 C .     I. shpk ( Suvatim Salles se Keshillit)     J.........Ë   19,956    19,956 26.12.2015  

18 C .    I. shpk (  Rik.Rruga Dhori Tanaka)     J.........Ë   26,987    26,987 5.08.2016  

19 C .   1..... A. 2.  (Sistem. Ambjen publike   K.........C   23,714    23,714 01.01.2016   

20 C .   1..... A. 2. (Ndert.Trotu.rr. Alush Noga, Grize  )   K.........C   27,820    27,820 01.06.2016 

21 C .   1..... A. G. (Blerje mjeti teknologj.) L.........O 157,200    157,200 08.01.2017 

22 C .   1...... I. G. (Nd. lulisht.lagj. 29 Marsi) L.........A 720,002   720,002  0 12.01.2018 

23 C .   1...... C.R. (Riko.rruga Gani Banaj )  K.........V         

1,338,512  

  1,338,512 06.10.2018 

24 C .   1....... I.Shpk  (Ndertim murimbajtes ne L.1 Maji) J.........W             

12,540  

  12,540 20.12.2016 

25 C .   1....... Heko Konstruksion ( Rik,rr.lage e 

re+M.Matohiti) 

L.........P             

65,508  

  65,508 26.06.2018 

26 C .   M....... E. K. ( Rik,Urban Shetit .Republika) K ......... I       
4,814,260  

  4,814,260 11.12.2019 

27 C .   M........ V. E (Rik.Rr.shen Maria Sheqishte) J.........S       

2,404,725  

  2,404,725  26.03.2019  

28 C .   1....... Sh. (Riko.rruga RrapiTiku ) K ......... W 464,279    464,279 12.08.2018  

29 C .   1........ A. C. (Riko. rruga Grize-Lenginas) K .........W          

661,785  

          

750,108  

 1,411,893  24.10.2018  

30 C .   M....... G.. C. (Riko.rrugaUnaza  ) J .........V 6,165,184  1,192,159   7,357,343 23.11.2019 

31 C .   1....... A.  sh.p.k ( shpimpusi) L ......... A 77,340    77,340  

32 C .   M...... I.. G. (Ndert. BanesaSociale) L .........A 876,333    876,333 11.06.2018  

 

NR  

  KODI  

PERSONA
L   

Kodprojekti  FIRMA   NIPTI  Garancingurt

esuara  
01.01.2018  

Garancitekrij

uara 2018     

Garanciteli

kujduara 
2018   

Garanciqetra

shegohen  
2019 

Afati I 

perfundimit 
te garancis 

33 C .   1....... H. (KUZ Dukas) J .........D   54,246    54,246 26.12.2018  

34 C .   1....... S. (Rik.Rrg. Unaze GrizeVelaj)   J ......... F   90,000  1,272,390   1,362,390 05.03.2020 

35 C .   1....... H. (Rik.Rruga Buzaj Reres)   J ......... D  1,248,262   1,248,262 23.11.2019 
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36 C .   1.......  I.. G. (Ndertimi I sherbimit me njendalese)   L ......... A         

1,350,731  

 1,350,731  

37 C .   1....... Sh. sh.p.k (Rikrruga e spitalit K .........N    444,000   444,000 27.06.2019 

38 C .   1....... I.. C. (Sinjalist. Rrugore Shetitorja) K.........J            

419,436  

 419,436 25.12.2019 

39 C .   1........ H. ( Ndertim parc.nr.3 varrezat) J.........D              
177,244  

 177,244 15.10.2019 

40 C .   M......... I. G.( Adaptim I ish-qendres Kualif.ne 

Banesa Sociale) 

L.........A            

309,483  

 309,483  

41 C .   M........ 4 A.  ( Rikonstruksion shk. Meleq 
Gostinishti 

K ......... L         
1,263,565  

 1,263,565  

 C .    SHUMA  BASHKIA   SHUMA   22,087,453  8,427,378  787,457  29,727,374  -    

 C .      ZHARREZ         

1 C .     "P."  (Ndertim KUZ Fshat I Ri)   K.........L  48,031    48,031 2009 

2 C .     "T." (Rikonstruk. I RrugesBeline"   J.........O  341,268    341,268 2009 

3 C .     "G.B."(Rikonstruksionrruga" Komuna"   K.........N              

23,406  

  23,406 2012 

4 C .     "F. T."(Nd. AmbjenSportive)   K.........A  23,275    23,275 2012 

5 C .     "N."(Sistemimi Teritoritte Pusitteujit)   J.........S              

19,220  

  19,220 2013 

6 C .     "N."(Ndertim I linjes Dukas)   J.........S              
18,220  

  18,220 2013 

7 C .      "Sh." (Ndricim I rrugeve Verbas-Beline)     K.........N            

176,417  

  176,417  20.08.2014  

8 C .      "Sh." (Rikonstruksion Rruga Qender 

Zharrez"   

  K.........N            

103,460  

  103,460  22.12.2015  

9 C .      I."(Rikonstruksion I kopeshtit Beline)     J.........W               

15,540  

  15,540  15.10.2015  

10 C .      "S." (Ndertim shkall eshte kvarrezat 

Zharrez 

  K.........D               

17,652  

  17,652  15.09.2015  

11 C .      "I." (Linje TM 6 KV per furniz .e pompes 
me uje )    

  J.........W              
25,427  

  25,427  05.03.2016  

     SHUMA   ZHARREZ     SHUMA       811,916                   -                  -    811,916  

 

NR  

  KODI  

PERSONA
L   

Kodprojekti  FIRMA   NIPTI  Garancingurt

esua  
01.01.2018  

Garancitekrij

uara 2018     

Garanciliku

jduara 2018   

Garancitrash

egohen  2019 

Afati I 

perfundimteg
arancis 

     RRUZHDIE         

1 C .   M....... "N."(Rikon. i shkoll 9-vjec)     J.........S   250,000   250,000  0 12.09.2014 

2 C .    A.D. (Rikon.Rruge)    K.........M   91,849  -    91,849  0 2,014 

3 C .   M........ C. R. (Rik. Rr.RruzhdieGjinoqar) K ......... V 1,850,150    1,850,150 23.01.2019 

     SHUMA   RRUZHDIE     SHUMA   2,191,999  0 341,849 1,850,150   -     

     SHUMA   TOTALE 5% (garanci)   SHUMA   25,091,368    8,427,378  1,129,306  32,389,440   

1 C .    Parapagim kopeshti  366,973  189,000  186,000  369,973  

2 C .    TAKSE PULLE  GJ.CIVILE  851,250  1,538,049  2,070,100  319,199  

     SHUMA   paradhenie + taksepulle   SHUMA   1,218,223  1,727,049  2,256,100  689,172    -     

     SHUMA TOTALE 5%+TE TJER   SHUMA   26,309,591  10,154,427  3,385,406  33,078,612   

 

 

 


