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KONTROLLI I LARTË I SHTETIT 

K R Y E T A R I 
               Adresa: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, Tiranë, Tel-Fax: 04 232-491 

 

Nr. 493/14, Prot.            Tiranë, më 27/9/2017 

 

 

 

V E N D I M 
 

      Nr. 127, Datë 27/09/2017 

 
PËR 

AUDITIMIN E USHTRUAR NË BASHKINË KLOS DHE  TRE ISH 

KOMUNAT SUC, GURRË DHE XIBËR, SOT NJËSIA ADMINISTRATIVE 

TË BASHKISË KLOS "MBI VLERSIMIN E PËRPUTHSHMËRISË DHE 

RREGULLSHMËRISË SË VEPRIMTARISË EKONOMIKO FINANCIARE” 
 

 

Pasi u njoha me Raportin Përfundimtar të Auditimit dhe Projektvendimin e paraqitur nga 

Grupi i Auditimit të Departamentit të Auditimit të Njësive të Vetëqeverisjes Vendore, 

shpjegimet e dhëna nga subjekti i  audituar, si dhe vlerësimet mbi objektivitetin dhe cilësinë 

e auditimit nga Drejtori dhe Kryeaudituesi i Departamentit të mësipërm, Drejtori i 

Departamentit Juridik dhe Kontrollit të Zbatimit të Standardeve të Auditimit dhe Etikës si 

dhe Drejtori i Përgjithshëm, në mbështetje të neneve  10, 15, 25 dhe 30, të ligjit nr. 154/2014 

miratuar në datën 27.11.2014  “Për Organizimin dhe Funksionimin e Kontrollit të Lartë të 

Shtetit”,  

 

VENDOSA: 
 

I. Të miratoj Raportin Përfundimtar të Auditimit “Mbi përputhshmërinë dhe rregullshmërinë 

e veprimtarisë ekonomiko financiare”, të ushtruar në Bashkinë Klos sipas programit auditimit 

nr. 493/1, datë 16.5.2017 dhe shtesës së programit nr. 493/2, datë 17.7.2017, për periudhën 

01.01.2013 deri më 31.12.2016 në Bashkinë Klos dhe periudha 01.01.2013 deri më 

30.7.2015 në 3 ish Komunat Suç, Gurrë dhe Xibër. 

 

II. Të miratoj rekomandimet e përcaktuara dhe të kërkoj marrjen e masave, për sa vijon: 

 

 

A. MASA ORGANIZATIVE: 

1. Gjetje nga auditimi: Në auditimin mbi vlerësimin e funksionimit të sistemeve të 

menaxhimit financiar dhe kontrollit, nuk janë të implementuar kërkesat e ligjit nr. 10296, datë 

08.07.2010 “Për menaxhimin financiar dhe kontrollin”, si dhe ndryshime të tjera ligjore.  

Në rregulloren e re të miratuar, përshkrimet e pozicioneve të punës dhe të detyrave të secilit 

punonjës nuk përputhen plotësisht me ato aktuale, veprime të cilat kanë penguar kryerjen si 
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duhet të detyrës funksionale nga administrata e Bashkisë Klos dhe NJA në juridiksion të saj. 

Nuk janë kuptuar siç duhet konceptet e MFK-së dhe të përgjegjshmërisë menaxheriale nga 

Titullari, të cilat reflektohen nga mosplotësimi i raportit vjetor mbi cilësinë e sistemit të 

kontrollit të brendshëm, mos vlerësimi i këtij sistemi dhe mungesa e përcaktimit të nevojave 

për përmirësim, veprime në kundërshtim me nenin 18, të ligjit nr. 10296 “Për menaxhimin 

financiar dhe kontrollin” dhe UMF nr. 28, datë 15.12.2011 “Mbi paraqitjen e deklaratës dhe 

raportit vjetor për cilësinë e sistemit të kontrollit të brendshëm në njësitë publike”.  

Gjithashtu sistemi i kontrollit të brendshëm nuk ka funksionuar me të gjithë elementët e tij 

përbërës, e reflektuar kjo në mos hartimin e listave me proceset kryesore të punës, në mos 

përshkrimin e tyre, si dhe mungesën e përgatitjes së gjurmës së auditit për operacionet më të 

rëndësishme që kryen në institucion. 

1.1. Rekomandimi: Bashkia Klos të rihartojë dhe miratojë rregulloren e institucionit në të 

cilën të përshkruhen me hollësi detyrat dhe përgjegjësitë për secilin punonjës. 

Kryetari i Bashkisë Klos të garantojë funksionimin e sistemit të kontrollit të brendshëm 

përmes përmisimit të rregullave dhe procedurave konkrete. 

1.2. Rekomandimi:Të hartohet regjistri i riskut nga secili nivel kryesor menaxherial, ku të 

përcaktohet efekti negativ, shkalla e mundësisë së ndodhjes së ngjarjes, si dhe personat 

përgjegjës për adresimin e riskut. 

Të përcaktohen rregulla të brendshme konkrete për ruajtjen dhe mbrojtjen e aktiveve dhe të 

dokumentacionit të institucionit. 

Menjëherë dhe në vijimësi 

2. Gjetje nga auditimi: Janë konstatuar shkelje të nenit 32 dhe 47, të ligjit nr. 9936, datë 

26.6.2008 “Për menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar, 

lidhur me afatet e miratimit të buxhetit dhe analizimin e treguesve të buxhetit. 

2.1. Rekomandimi: Kryetari i Bashkisë Klos, të marrë masa për zbatim të kërkesave të 

buxhetit, për një programim të kujdesshëm dhe monetar korrekt. 

Menjëherë dhe në vijimësi 

3. Gjetje nga auditimi: Në strukturën organizative të Bashkisë Klos nuk janë përcaktuar 

pozicionet e punës për punonjësit e shërbimit civil, duke patur mungesë të përshkrimit të 

vendeve të punës dhe bërë emërime në kundërshtim  me Kreun III, neni 19, të ligjit 152/2013 

“Për nëpunësin civil”, i ndryshuar. Nuk janë kryer procedura konkurrimi dhe pasqyruar të 

dhëna për listën e punonjësve të dalë në lirim nga shërbimi civil, si rezultat i reformës 

administrative, veprime në kundërshtim me Kreu IV, germa “c”, të VKM nr. 510, datë 

10.06.2015 ”Për miratimin e procedurave për transferimin e të drejtave dhe detyrimeve, 

personelit, aktiviteteve dhe çdo dokumentacioni tjetër zyrtar në njësitë e qeverisjes vendore, 

të prekura nga riorganizimi administrativo-territorial”. 

3.1 Rekomandimi: Bashkia Klos të paraqesë për miratim në Këshillin Bashkiak, një 

strukture të përshtatshme e cila të ndjek në mënyrë rigoroze për të mos patur poste pune pa 

vlerën të shtuar dhe pagesë në kushtet të mungesës së efektivitetit. 

Brenda muaj Dhjetor 2017 

4. Gjetje nga auditimi: Në llogarinë 202 ”Studime e projektime”, në bilancin e vitit 2014 të 

ish- Komunës Gurrë, projekti i ujësjellësit  “Gurrë e vogël – Rripë” me vlerë 5,600,000 lekë 

është përfshirë më pak në aktiv për vlerën 2,240,000 lekë, vlerë e cila duhet të sistemohet në 

kontabilitet. 

4.1. Rekomandimi: Drejtoria e Zhvillimit Ekonomik të kryej sistemimet në kontabilitet duke 

rritur vlerën e projektit të ujësjellësit “Gurrë e vogël – Rripë” për vlerë 2,240,000  lekë. 

Me mbylljen e pasqyrave financiare të vitit 2017 

5. Gjetje nga auditimi: Dosjet teknike të investimeve rezultuan me mangësi në 

dokumentacion dhe të pa inventarizuara, veprime në kundërshtim me ligjin nr. 9154, datë 
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06.11.03 “Për Arkivat”, udhëzimin e KM nr. 1, datë 16.06.2011 “Për disa ndryshime në 

udhëzimin e KM nr. 3, datë 15.02.2001 të Këshillit të Ministrave “Për mbikëqyrjen dhe 

kolaudimin e punimeve të ndërtimit”, pika 4, paragrafi 4. 

5.1. Rekomandimi: Sektori i Planifikim e Zhvillim Territorit, të marrë masa për plotësimin e 

dokumentacionit të dosjeve teknike të investimeve gjatë procesit të zbatimit të kontratave deri 

në dorëzimin e objektit dhe arkivimin e tyre në arshivën e institucionit. 

Brenda muajt Dhjetor 2017 

6. Gjetje nga auditimi: Detyrimet për abonentët familjarë nuk janë aplikuar sipas numrit të 

familjeve që disponon kjo bashki. Kështu referuar të dhënave të gjendjes civile (Bashkia 

Klos), konstatohet se numri i familjeve në ish Bashkinë Klos është 2970 familje dhe të 

ardhurat e munguara nga mos planifikimi dhe arkëtimi i detyrimeve për taksat e abonentëve 

familjar paraqitet në vlerën 5,356,715 lekë, me efekt negativ në buxhetin e bashkisë. 

Gjithashtu Sektori i të Ardhurave Vendore në Bashkinë Klos, nuk ka listuar në mënyrë 

elektronike abonentët familjarë dhe nuk ka marrë masat shtrënguese, duke evidentuar 

mungesë të ardhurash në buxhet për vlerën 6,671,860 lekë, respektivisht taksa e tokës në 

vlerën 361,000 lekë dhe taksat e popullatës në vlerën 6,310,860 lekë, si dhe nuk është dërguar 

detyrimi tatimor për këto abonentë me Njoftim vlerësimi tatimor për të paguar detyrimin 

tatimor të miratuar, nëpërmjet dërgimit të njoftim vlerësimit me anë të zyrës postare, sipas të 

dhënave që disponon Gjendja Civile, për të gjitha llojet dhe shumën e taksave të papaguara, , 

në kundërshtim me  pikën 71, të udhëzimit plotësues të Ministrisë Financave nr. 01, datë 

15.01.2016 “Për zbatimin e buxhetit të vitit 2016”. 

6.1. Rekomandimi: Sektori i të Ardhurave Vendore në Bashkinë Klos, të marrë masa për 

njoftimin e abonentëve familjarë mbi detyrimet për taksat e tarifat vendore, duke ndjekur të 

gjitha procedurat ligjorë në arkëtimin e vlerës së detyrimit të munguar prej 12,028,575 lekë, 

nga e cila detyrime të paarkëtuara në vlerën 6,671,860 lekë. 

Brenda muajit Dhjetor 2017 

7. Gjetje nga auditimi: Bashkia Klos nuk ka ndjekur procedurat ligjore për arkëtimin e 

debitorëve, duke krijuar të ardhura të munguara për buxhetin e kësaj bashkie me datë 

31.12.2016 vlerën 17,147,489 lekë, nga e cila vlera 7,425,355 lekë për 369 subjekte fizik dhe 

vlera 9,722,134 lekë për 97 subjekte juridik, sipas pasqyrës Aneks 3, bashkëlidhur Raport 

Auditimit. Gjithashtu nga Drejtoria e Zhvillimit Ekonomike nuk ka kryer kontabilizimin e 

debitorëve me pretendimin se nga Sektori i Taksave Vendore Bashkia Klos nuk janë dorëzuar 

listat e debitorëve me protokoll, veprime në kundërshtim me Kreun XI-Mbledhja me forcë e 

detyrimit tatimor, të ligjit nr. 9920 datë 19.05.2008 “Për procedurat tatimore në Republikën e 

Shqipërisë”, Kreun II-Mbajtja e kontabilitetit dhe inventarizimi i aktiveve e detyrimeve, neni 

6-Evidenca mbështetëse, pika 1 dhe 2, neni 7-Inventari i aktiveve dhe detyrimeve, pika 1 dhe 

2, të ligjit nr. 9228, datë 29.04.2004 “Për kontabilitetin dhe pasqyrat financiare”, i ndryshuar 

dhe nenin 12, të ligjit nr. 10296, datë 8.7.2010 ”Menaxhimi Financiar dhe Kontrollin”.  

7.1. Rekomandimi: Sektori i të Ardhurave Vendore në bashkëpunim me Drejtorinë e 

Zhvillimit Ekonomik dhe Sektorin Juridik, të marrë masat duke ndjekur të gjitha rrugët 

administrative e ligjore për arkëtimin e debitorëve në shumën 17,147,489 lekë, në zbatim të 

ligjit nr. 9920, datë 19.05.2008  “Për Procedurat tatimore në Republikën e Shqipërisë”, i 

ndryshuar, të nxirren njoftim vlerësimet tatimore për debitorët dhe të ndiqen rrugët e 

mëposhtme: 

a-T’u dërgohen bankave të nivelit të dytë urdhër bllokimet e llogarive bankare, sipas nenit 

90, të ligjit nr. 9920, datë 19.05.2008 ”Për procedurat tatimore  Republikan e Shqipërisë”.     

b-Të dërgohet në Drejtorinë Rajonale të Transportit, kërkesa për vendosjen e barrës 

siguruese (për mjetet) dhe në ZVRPP  (për pasuritë e paluajtshme), sipas nenit 91, të ligjit nr. 

9920, datë 19.05.2008 ”Për procedurat tatimore Republikan e Shqipërisë”.    
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c- Për subjektet të cilët nuk paguajnë  detyrimet tatimore në afat, bazuar në nenit 114, të 

ligjit nr. 9920, datë 19.05.2008 “Për procedurat tatimore në Republikën e Shqipërisë“, i 

ndryshuar me ligjin nr. 164/2014 datë 15.12.2014, si dhe të llogariten në vazhdimësi kamat 

vonesa. 

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

në bankë nuk kryejnë pagesën e detyrimeve, bazuar në nenin 114, të ligjit nr. 9920, datë 

19.05.2008 ndryshuar, pasi të vendosen masa administrative të ndiqen procedurat për 

kallëzim penal. 

e- Drejtoria e Taksave dhe Tarifave Vendore, të evidentojë dhe njoftojë familjarët për të 

cilët nuk kanë paguar detyrimet për taksën/tarifën vendore (pastrimit, ndriçimit, banesave dhe 

gjelbërimit), në zbatim të pikës 71, të UMF nr. 01, datë 15.01.2016 “Për zbatimin e buxhetit 

të vitit 2016”. 

f- Drejtoria e Zhvillimit Ekonomik të kontabilizojë detyrimin në vlerën 17,147,489 lekë, 

bazuar në nenin 70 pika 3-E drejta për të nxjerrë njoftimin e vlerësimit tatimor dhe në 

bashkëpunim dhe me zyrën e taksave të administrojë listat e debitorëve. 

Brenda muajit Dhjetor 2017 

8. Gjetje nga auditimi: Në auditimin e dokumenteve dhe të dhënave të paraqitura nga 

Sektori i të Ardhurave për periudhën 2013 - 2016, janë evidentuar 112 subjekte të cilat 

ushtrojë veprimtari biznesi pa qenë të regjistruar në QKR. 

Nga mos ndjekja e procedurave për regjistrim në QKB, në zbatim të ligjit nr. 9920, datë 

19.05.2008 “Për Procedurat Tatimore në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar, neni 40 –

“Regjistrimi i personave, që ushtrojnë veprimtari tregtare dhe jo tregtare”, ka bërë që ndaj 

tyre të mos aplikohen detyrime për sigurimet shoqërore e shëndetësore, me mungesë të 

ardhurash me efekt negativ në buxhetin e Shtetit në vlerën 687,456 lekë ((112 subjekte x 
22,000 lekë paga bazë x 27.9%), veprime në kundërshtim me ligjin nr. 7703, datë 11.05.1993 

“Për sigurimet shoqërore ne Republikën e Shqipërisë”, te ndryshuar, si dhe me ligjin nr. 

7870, datë 13.10.1994 “Për sigurimet shëndetësorë ne Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar; 

ligjin nr. 9136 datë 18.08.2003 “Për mbledhjen e kontributeve te detyrueshme te sigurimeve 

shoqërore e shëndetësorë”. 

8.1 - Rekomandimi: Sektori i të Ardhurave Vendore në Bashkinë Klos të njoftojë zyrtarisht 

Drejtorinë Rajonale Tatimore Dibër, duke kërkuar regjistrimin e 112 subjekteve në QKR dhe 

të kërkojë në rrugë ligjore dhe administrative arkëtimin e detyrimeve në vlerën  687,456 lekë, 

të cilët kanë ushtruar aktivitet të pa licencuar. 

Brenda muajit Dhjetor 2017 

9. Gjetje nga auditimi: Inspektorati i Mbrojtjes Territorit Vendor (IMTV) Bashkia Klos, për 

periudhën  e viteve 2013 -2016, ka evidentuar 31 raste ndërtim pa leje, ku në 29 ndërtime nuk 

është aplikuar gjoba në masën 500,000 lekë ndaj subjekteve ndërtues në vlerën 14,500,000 

lekë, e ardhura e munguar, veprime në kundërshtim me ligjin nr. 183/2014, datë 24.12.2014 “ 

Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 9780, datë 16.7.2007, “Për inspektimin e ndërtimit”, 

të ndryshuar, neni 6, pika “b” dhe ligjit nr. 107/2014 datë 31.07.2014 “Për Planifikimin dhe 

Zhvillimin e Territorit”, i ndryshuar pika 52/1, germa “e” . 

9.1. Rekomandimi: Inspektorati i Mbrojtjes Territorit Vendor (IMTV) në Bashkinë Klos, të 

marrë masat dhe të ushtrojë kontrolle sistematike për mbrojtjen e territorit nga ndërtimet pa 

leje në gjithë juridiksionin e tij. Të identifikoj dhe vlerësojë 29 rastet e ndërtimeve pa leje 

sipas akteve të konstatimit të mbajtura nga IMTV-ja dhe bazuar në statusin juridik aktual të 

këtyre ndërtimeve, të procedojë sipas kërkesave ligjore për arkëtimin e vlerës së gjobës prej 

14,500,000 lekë. 

Brenda muajit Dhjetor 2017 



5 
 

10. Gjetje nga auditimi: Grupi i auditimit të KLSH me kërkesën nr. 1379, datë 21.06.2017 

adresuar Kryetarit të Bashkisë Klos, kërkoj të ngrihej një grup pune për verifikimin e disa 

pronave të Bashkisë Klos sipas VKM nr. 1099, datë 30.07.2008 “Për Miratimin e Listës 

Përfundimtare te Pronave te Paluajtshme Publike, Shtetërore, në Bashkisë Klos, te Qarkut 

Dibër”. 

Me shkresën nr. 1379/1, datë 29.06.2017 nga Bashkia Klos, u paraqit informacioni mbi 

gjendjen e pronave të Bashkisë Klos, nga ku rezulton se disa nga këto prona (troje/objekte), 

janë në administrim të personave privat (të tretë) të cilët i përdornin pa shpërblim dhe nga ana 

e Bashkisë Klos (strukturat përkatëse), nuk është marrë asnjë masë për evidentimin, 

regjistrimin dhe realizimin e të ardhurave nga përdorimi i tyre për qiranë. 

Nga mos arkëtimi i vlerave për pronat të marra në përdorim në kundërshtim VKM nr. 1712, 

dt. 24.12.2008, i ndryshuar me VKM nr. 54, dt. 5.2.2014, ligjin nr. 9224, datë 24.5.2004 “Për 

Kontabilitetin dhe Pasqyrat Financiare” me ligjin nr. 9936 date 26.06.2008, “Për Menaxhimin 

e Sistemit Buxhetor ne Republikën e Shqipërisë”, me udhëzimin nr. 7/1, datë 28.2.2014 “Për 

Përgatitjen e Buxhetit Vendor”, ka bërë që buxhetit të Bashkisë Klos ti mungojnë të ardhura 

vetëm për periudhën objekt auditimi (2013 – 2016), në vlerën 228,547,200 lekë. 

10.1. Rekomandimi: Bashkia Klos nëpërmjet strukturave përgjegjëse për administrimin e 

pronave, të marrë masa për evidentimin dhe arkëtimin e vlerës 228,547,200 lekë, që ju përket 

këtyre pronave që administrohen nga të tretë.  

Brenda muajit Dhjetor 2017 

11. Gjetje nga auditimi: Në Bashkinë Klos, u konstatua se nuk janë zbatuar procedurat e 

pakësimit të sipërfaqes së fondit pyjor/kullosor, për subjektet e pajisura me leje minerare apo 

koncesionare, për pasojë nuk janë lidhur kontrata dypalëshe, siç përcaktohet në nenin 17, të 

ligjit nr. 9385, datë 04.05.2005 “Për pyjet dhe shërbimin pyjor”, i ndryshuar, pika 6 e nenit 

17, të ligjit nr. 9693 datë 19.03.2007 “Për Fondin Kullosor”, pikat 3, 7, 7, 9, 10, 11 dhe 12, 

VKM nr. 1353, datë 10.10. 2008 “Për rregullat për paraqitjen e kërkesës, mbajtjen dhe 

plotësimin e dokumentacionit teknik, kriteret dhe procedurat e zvogëlimit të sipërfaqes dhe të 

vëllimit të fondit pyjor”, i ndryshuar me VKM nr. 434, datë 08.06.2016, VKM nr. 1374, datë 

10.10. 2008 “Për rregullat dhe procedurat qe ndiqen për heqjen, shtimin dhe ndryshimin e 

destinacionit te fondit kullosor”. i ndryshuar me VKM nr. 435, datë 08.06.2016, për 24 

subjekte me sipërfaqe 811.2 ha, me mungesë në të ardhurat e Bashkisë Klos në vlerën 

64,927,000 lekë.  

11.1. Rekomandimi: Struktura përgjegjëse për pyjet dhe kullotat në Bashkinë Klos, t’i kërkojë 

Ministrisë Turizmit dhe Mjedisit, që të marrë masa për evidentimin e sipërfaqeve të 

shfrytëzueshme nga subjektet private, duke zbritur nga fondi pyjor dhe kullosor këto 

sipërfaqe, si dhe të hartojë bilancin e përgjithshëm të sipërfaqeve pyjore dhe kullosore të 

mbetura. 

Për rastet kur nuk është vepruar për zbritjen nga fondi pyjor, t’i kërkohet Agjencisë 

Kombëtare të Hidrokarbureve (AKBN), bllokimi i veprimtarisë së kompanive minerare, deri 

në zbritjen nga ky fond të sipërfaqeve të shfrytëzueshme dhe kryerjen e pagesës së 

detyrimeve nga dëmtimi i fondit pyjor/kollusor.   

Menjëherë 

12. Gjetje nga auditimi: Policia Bashkiake, nuk ka hartuar planet e shërbimit në zbatim të 

detyrave të ngarkuara, si dhe nuk ka dokumentacion ligjor për evidentimin e kontrolleve të 

kryera në terren, veprime në kundërshtim ligjin nr. 8224, datë 15.05.1997, i ndryshuar me 

ligjin nr. 8335, datë 23.04.1998 “Për disa ndryshime në ligjin nr. 8224, datë 15.05.1997 “Për 

organizimin dhe funksionimin e Policisë së Bashkisë dhe të Komunës”, i ndryshuar, si dhe 

urdhrin e përbashkët e Ministrit të Pushtetit Vendor dhe Decentralizimit nr. 1530, datë 

07.04.2003” dhe Ministrit të Rendit Publik nr. 823, datë 11.04.2003 “Për miratimin e 

rregullores “TIP” të policisë bashkiake dhe të Komunës” . 
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Emërimi i inspektorëve të Policisë Bashkiake, nuk është në përputhje me kërkesat e nenit 3 

dhe 4, të ligjit nr. 8224, datë 15.05.1997, ndryshuar me ligjin nr. 8335, datë 23.04.1998 “Për 

disa ndryshime në ligjin nr. 8224, datë 15.05.1997 “Për organizimin dhe funksionimin e 

Policisë së Bashkisë”, i ndryshuar.         

12.1. Rekomandimi: Bashkia Klos, të marrë masa për emërimin e inspektorëve të Policisë 

Bashkiake në përputhje me aktet ligjore, duke u përqendruar në arsimin përkatës (Akademinë 

e Policisë), hartimin e planeve të shërbimit në zbatim të detyrave të ngarkuara, të evidentohet  

kontrollet e kryera me raport shërbimi dhe ndjekjen e arkëtimit të gjobave të aplikuara nga 

vetë ato dhe strukturat e tjera. 

                        Menjëherë dhe në vazhdimësi 

13. Gjetje nga auditimi: Për vitet 2013 dhe 2015, janë aplikuar gjithsej dy gjoba në vlerën 

total 550,000 lekë, gjoba të cilat nuk janë shpallur titull ekzekutiv dhe nuk ka filluar procesi i 

kërkimit të tyre me anë të shërbimit përmbarimor, veprime në kundërshtim me ligjin nr. 

183/2014 “Për inspektimin e ndërtimit”, i ndryshuar dhe VKM-së nr. 862, datë 05.12.2007 

“Për unifikimin e procedurave të kontrollit të territorit nga INUK dhe INUV” i ndryshuar, 

ligjit nr. 10279, datë 20.05.2010 "Për kundërvajtjet administrative", ligjin nr. 9228, datë 

29.04.2004 "Për kontabilitetin dhe pasqyrat financiare" i ndryshuar, VKM nr. 783, datë 

22.11.2006 "Për përcaktimin e standardeve dhe të rregullave kontabël", UMF nr. 30, datë 

27.12.2011 “Për menaxhimin e aktiveve në njësitë e sektorit publik”, si dhe kreun V, germat 

“a”, “b” të pikës 1 dhe pika 4 e nenit 30, të ligjit nr. 10279, datë 20.05.2010 “Për 

kundërvajtjet administrative”, i ndryshuar, me qëllimin arkëtimin e detyrimeve si ardhur e 

munguara me dëm në buxhetin e bashkisë. 

Për mos likuidim në afatin ligjorë të vlerës së gjobës, nuk janë llogaritur kamatëvonesa në 

masën 2 % për çdo ditë vonesë (deri në një muaj), veprime në kundërshtim me kreun IV-

Sanksionet, neni 16, të ligjit nr. 8402, datë 10.09.1998 “Për kontrollin dhe disiplinimin e 

punimeve të ndërtimit”, i ndryshuar dhe neni 30 pika 3, të ligjit nr. 10279, datë 20.05.2010 

“Për kundërvajtje administrative”, i ndryshuar, ku evidentohet një vlerë prej 330,000 lekë, e 

ardhura e munguar në buxhetin e Bashkisë. 

13.1. Rekomandimi: Sektori i Inspektorati Mbrojtjes Territorit (IMT) në bashkëpunim me 

Sektorin Juridik dhe Drejtorinë e Zhvillimit Ekonomik, të marrë masa duke ndjekur të gjitha 

procedurat administrative e ligjore për arkëtimin e vlerës 880,000 lekë, nga e cila vlera 

550,000 lekë detyrim dhe vlera 330,000 lekë penalitet, respektivisht: 

-vlera 800,000 lekë ndaj subjektit “F....I”; 

-vlera 80,000 lekë ndaj subjektit “H...A”. 

Brenda muajit Dhjetor 2017 

14. Gjetje nga auditimi: Në lidhje me zbatimin e rekomandimeve nga auditimi i fundit në 

Bashkisë Klos, konstatohet se nga 9 masa organizative, janë zbatuar 3 masa, në proces 

zbatimi 1 (një) masë dhe nuk janë zbatuar 4 masa.  

Nga 10 masa shpërblim dëmi me vlerë 3,101 mijë lekë, janë zbatuar 7 masa me vlerë 1,884 

mijë lekë, zbatuar pjesërisht 2 masa me vlerë 38 mijë lekë (nga kjo mbeten për arkëtim 953 

mijë lekë) dhe nuk është zbatuar 1 (një) masë me vlerë 135 mijë lekë. 

Nga 9 masa disiplinore, janë zbatuar 5 masa, janë në proces 3 masa dhe nuk është zbatuar 1 

(një) masë (largim nga puna). 

-Nga 5 masa disiplinore në vlerën 264 mijë lekë, zbatuar 3 masa me vlerë 121 mijë lekë dhe 

zbatuar pjesërisht 2 masa me vlerë 62 mijë lekë, nga kjo mbeten për arkëtim 81 mijë lekë.  

14.1 Rekomandimi: Nga Kryetari i Bashkisë Klos, të nxirren aktet administrative dhe të 

kërkohen: 

-Arkëtimi i shpërblimit të dëmit në vlerën 1,088,460 lekë, ndaj personave përgjegjës sipas 

rekomandimeve; 
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-Arkëtimin e detyrimeve të papaguara nga 48 subjekte në vlerën 1,511,569 lekë, bazuar në 

nenet  11 dhe 14, të ligjit nr. 9632, datë 30.10.2006 “Për Sistemimin e Taksave Vendore” dhe 

neneve 68,69,70,74, 76 dhe 111, të ligjit 9920, datë 19.05.2008“Për Procedurat Tatimore në 

Republikën e Shqipërisë”.  

Menjëherë  

 

B. MASA SHËRBLIM DËMI: 

Bazuar në ligjin nr. 154/2014, datë 27.11.2014 “Për organizimin dhe funksionimin e 

Kontrollit të Lartë të Shtetit” neni 15 germa (b) dhe (c) –Të drejtat e KLSH dhe mbështetur 

në nenet 98-102, të ligjit nr. 44/2015, datë 30.04.2015 “Kodi i procedurave administrative në 

Republikën e Shqipërisë”, nenet 21-33, të ligjit nr. 139/2015, datë 17.12.2015 “Për 

vetëqeverisjen vendore” dhe pikën 93, të udhëzimit të Ministrit të Financave nr. 30, datë 

27.12.2011 ”Për menaxhimin e aktiveve në njësitë e sektorit publik”, nga Titullari i njësisë 

publike, të nxirren aktet administrative përkatëse dhe të kërkohet në rrugë ligjore (Padi 

Gjyqësore), duke ndjekur të gjitha procedurat e nevojshme administrative dhe procedurat e 

tjera në të gjitha shkallët e gjykimit, me qëllim kërkimin për shpërblimin e dëmit. Nëpunësi 

zbatues të ndjekë procesin dhe të kryej regjistrimet e nevojshme kontabël përfundimtare, me 

qëllim shpërblimin e dëmit në vlerën 93,876,457 lekë, si më poshtë: 

1. Gjetje nga auditimi: Në Bashkinë Klos në 5 raste me persona privat kanë lidhur kontrata 

qira trualli/objekti, jo në zbatim të kapitullit III, pika 1 dhe 4, të VKM nr. 1712, datë 

24.12.2008 “Për dhënien me qira ose enfiteozë të pasurive shtetërore”, i ndryshuar me VKM 

nr. 529, datë 8.6.2011 “Për përcaktimin e kritereve, të procedurës dhe të mënyrës së dhënies 

me qira, enfiteozë apo kontrata të tjera të pasurisë shtetërore” dhe VKM nr. 54, datë 5.2.2014 

“Për përcaktimin e kritereve, të procedurës e të mënyrës së dhënies me qira, enfiteozë apo 

kontrata të tjera të pasurisë shtetërore”, duke krijuar të ardhura me dëm në buxhetin e 

Bashkisë Klos për vlerën 3,917,250 lekë, si vijon: 

-Me datë 26.12.2014 është lidhur kontratë me qiramarrësin  Xh.V, me objekt qiraje “Dhënien 

e një sipërfaqe objekti prej 68 m2 të ndodhur në ZK 2161, për të përdorur për ushtrim 

aktiviteti”, ku detyrimi i pallogaritet paraqitet në vlerën 81,600 lekë. 

-Me datë 11.11.2010 është lidhur kontratë me qiramarrësin  F. M, me objekt qiraje “Dhënien 

e një sipërfaqe (tokë truall) prej 650 m2 të ndodhur në ZK 2161, për të përdorur për ushtrim 

aktiviteti ”Ndërtim objekti grumbullim bimësh medicionale”, ku detyrimi i pallogaritet 

paraqitet në vlerën 2,925,000 lekë. 

- Y. T,  me VKB nr. 36, datë 09.11.2010, ndërtesë me sipërfaqe 120 m2, është lidhur kontratë 

datë 30.8.2010, me qiramarrësit Y. T. Kontrata lidhet me afat kohor për 19 vjet dhe qiraja 

vjetore 12,000 lekë në vit dhe detyrimi i pallogaritet paraqitet në vlerën 312,000 lekë. 

- Me kontratë qiraje nr. 556, datë 04.09.2014 të lidhur midis Bashkisë Klos (qiradhënës) dhe 

A. K (qiramarrësit) për dhënien me qira të objektit “Statcion pompimi Shëngjun” për vlerën e 

qirasë mujore prej 5,000 lekë/viti. Detyrimi për qiranë për sipërfaqen 296 m2, duhej llogaritur 

në vlerën 192,400 lekë. 

- Me kontratë qiraje nr. 161, datë 01.04.2013 të lidhur midis Bashkisë Klos (qiradhënës) dhe 

qiramarrësit A. K për dhënien me qira të objektit “Ndërtesë pallati nr. 1” për vlerën e qirasë 

mujore prej 12,000 lekë/viti. Detyrimi për qiranë për sipërfaqen 625 m2, duhej llogaritur në 

vlerën 406,250 lekë (625 m2 x 50 lekë/m2/muaj x 13 muaj), e ardhur e munguar me dëm në 

buxhetin e Bashkisë Klos. 

1.1. Rekomandimi: Sektori i të Ardhurave Vendore në bashkëpunim me Sektorin Juridik në 

Bashkinë Klos, të marrë masa duke ndjekur të gjitha procedurat administrative e ligjore për 

arkëtimin e vlerës 3,917,250 lekë, respektivisht: 

-vlera 81,600 lekë ndaj poseduesit Xh. V; 
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-vlera 2,925,000 lekë ndaj poseduesit F. M; 

-vlera 312,000 lekë ndaj poseduesit Y. T; 

-vlera 598,650 lekë ndaj poseduesit A. K (për dy kontratat). 

Brenda muajit Dhjetor 2017 

2. Gjetje nga auditimi: Bashkia Klos më datën 04.08.2016, ka lidhur kontratë qiraje me 

subjektin “D....A”, për sipërfaqen pyjore 9250 m2 ose 0.9250 ha për ndërtimin e “Fabrikës së 

Pasurimit të Kromit”, në territorin e Bashkisë Klos. Nga të dhënat konstatohet se qiraja e 

sipërfaqes pyjore/kollusore prej 0.925 ha nuk është llogaritur sipas VKM nr. 391, datë 

21.06.2006, i ndryshuar me VKM nr. 1064, datë 22.12.2010 “Për përcaktimin e tarifave në 

sektorin e pyjeve dhe të kullotave”, lidhja nr. 2, p ika 9/6, konkretisht: 0.925 ha x 440,000 

lekë/ha/vit = 407,000 lekë ose më pak se sa është llogaritur nga Bashkia Klos për vlerën 

64,750 lekë/viti, e ardhur me dëm në buxhetin e Bashkisë Klos. 

2.1. Rekomandimi: Sektori i Pyjeve në Bashkinë Klos në bashkëpunim me Sektorin e të 

Ardhurave Vendore të marrë masa duke ndjekur të gjitha procedurat administrative e ligjore 

për arkëtimin e vlerës 64,750 lekë ndaj subjektit ”D....A”. 

Brenda muajit Dhjetor 2017 

3. Gjetje nga auditimi: Me shkresën nr. 956, datë 15.12.2016, kompania “E....B”, në cilësinë 

e nënkontraktorit të kompanisë “T...A..” kërkon vijimin e procedurave për rinovimin e 

kontratës së qirasë që ka pasur me ish Drejtorinë e Shërbimit Publik (D.SH.P. MAT (antenë 

në zonën me emërtimin “Plani bardhe 1326” të ekonomisë pyjore/kollusore “Lucane-batër”, 

parcela nr. 91-a). Referuar kontratës së mëparshme të lidhur midis DSHP MAT dhe 

kompanisë “T...A....” sipërfaqja e shfrytëzueshme është 300 m2, ndërkohë që kontrata e re 

është lidhur më pak për sipërfaqen 95 m2 (300 – 205), pa argument për zvogëlimin e kësaj 

sipërfaqe nga një kontratë në tjetrën.  

Nga sa mësipërm ndaj kompanisë “T...A....”, nuk është llogaritur detyrimi për diferencën e 

sipërfaqes së kontratës së parë prej 76,000 lekë, e ardhur me dëm në buxhetin e Bashkisë 

Klos. 

3.1. Rekomandimi: Sektori i Pyjeve në Bashkinë Klos në bashkëpunim me Sektorin e të 

Ardhurave Vendore të marrë masa duke ndjekur të gjitha procedurat administrative e ligjore 

për arkëtimin e vlerës 76,000 lekë ndaj subjektit “T...A...”. 

Brenda muajit Dhjetor 2017 

4. Gjetje nga auditimi: Bashkia Klos ka lidhur kontratë qiraje me 3 kompanitë e telefonisë, 

A...,V...a dhe P...r, por që nuk kanë bërë të mundur arkëtimin e vlera të qirasë së lidhur prej 

1,318,750 lekë, si e ardhur me dëm në buxhetin e Bashkisë Klos, konkretisht: 

-Kontrata nr. 346, datë 16.10.2008, të lidhur midis Bashkisë Klos dhe shoqërisë “A...” për 

sipërfaqen 150 m2 për vlerën e qirasë 400,000 lekë; 

-Kontrata nr. 185rep/287/2klo, datë 07.07.2014 të lidhur midis ish Komunës Xibër Mat dhe 

shoqërisë “V....A...” për sipërfaqen 300 m2 për vlerën e qirasë 228,750 lekë; 

-Kontrata nr. 2404rep/360/1kol, datë 09.10.2014 të lidhur midis Bashkisë Klos dhe shoqërisë 

“V....A....” për sipërfaqen 500 m2 për vlerën e qirasë 450,000 lekë; 

-Kontrata datë 24.05.2011 të lidhur midis Bashkisë Klos dhe shoqërisë “P.....r” për sipërfaqen 

300 m2 për vlerën e qirasë 240,000 lekë. 

4.1. Rekomandimi: Sektori i Pyjeve në Bashkinë Klos në bashkëpunim me Sektorin e të 

Ardhurave Vendore të marrë masa duke ndjekur të gjitha procedurat administrative e ligjore 

për arkëtimin e qerasë së papaguar për shumën  1,318,750 lekë, respektivisht: 

-vlera 400,000 lekë ndaj shoqërisë “A......”; 

-vlera 678,750 lekë ndaj shoqërisë “V.....”; 

-vlera 240,000 lekë ndaj shoqërisë “P.....”. 

Brenda muajit Dhjetor 2017 
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5. Gjetje nga auditimi: Për periudhën 01.01.2013 – 31.12.2016, konstatohet se në territorin e 

Bashkisë Klos janë dhënë leje përdorimi për “Ndërtim hidrocentralesh”, në përroin e Darsit, 

bazuar në plan vendosjen e hartës topografike, respektivisht: 

-Hidrocentrali “SH.....A”, në degëzimin ujor të quajtur përroi i Valit e Balgjajt me sipërfaqe 

sheshi ndërtimi 1500 m2 (ndërtesë 200 m2 + kanal derivacion 2000 ml + tub presioni 800 ml 

+ basen presion 1 copë), me investitor subjektin “E.....s” shpk; 

-Hidrocentrali “C.....A”, në degëzimin ujor të quajtur përroi i Pleshës dhe Rripës me 

sipërfaqe sheshi ndërtimi 1000 m2 (ndërtesë 400 m2 + kanal derivacion 3500 ml + tub 

presioni 800 ml + basen presion 1 copë), me investitor subjektin “E...A...” ; 

-Hidrocentrali “Rr...E” në degëzimin ujor të quajtur përroi i Pleshës dhe Rripës me 

sipërfaqe sheshi ndërtimi 1500 m2 (ndërtesë 200 m2 + kanal derivacion 2400 ml + tub 

presioni 1400 ml + basen presion 1 copë), me investitor subjektin “E...A...”; 

Sipas të dhënave të paraqitura, konstatohet se nga subjekti “E...A...” shpk janë vënë në 

shfrytëzim 3 hidrocentrale (“C....A” me sipërfaqe sheshi ndërtimi 1000 m2 dhe “RRYPE” 

me sipërfaqe sheshi ndërtimi 1500 m2), ndërsa hidrocentralet e tjera nuk kanë filluar nga 

ndërtimi për shkak të konflikteve me banorët dhe arsye financimi. 

Bashkia Klos për të gjitha lejet e zhvillimit për ndërtim “Hidrocentralesh”, nuk është bërë 

zbaritje nga fondi pyjore/kollusor të sipërfaqes së marrë në shfrytëzim, si dhe nuk është 

hartuar raporti teknik me specialist të fushës për vlerësimin e pyjeve/kullotave të dëmtuara 

nga ndërtimi i hidrocentraleve. 

Nuk janë lidhur kontrata qiraje nga momenti i shfrytëzimit deri në afatin kohorë të 

shfrytëzimit të këtyre sipërfaqeve pyjore/kollusore, veprime në kundërshtim me nenin 17, të 

ligjit nr. 9385, datë 04.05.2005 “Për pyjet dhe shërbimin pyjor”, i ndryshuar, pikën 6 e nenit 

17, të ligjit nr. 9693, datë 19.03.2007 “Për Fondin Kullosor”, VKM nr. 1353, datë 10.10. 

2008 “Për rregullat për paraqitjen e kërkesës, mbajtjen dhe plotësimin e dokumentacionit 

teknik, kriteret dhe procedurat e zvogëlimit të sipërfaqes dhe të vëllimit të fondit pyjor”, i 

ndryshuar me VKM nr. 434, datë 08.06.2016, VKM nr. 1374, datë 10.10. 2008 “Për rregullat 

dhe procedurat qe ndiqen për heqjen, shtimin dhe ndryshimin e destinacionit te fondit 

kullosor”. i ndryshuar me VKM nr. 435, datë 08.06.2016, VKM nr 391, datë 21.06.2006, i 

ndryshuar me VKM nr. 1064, datë 22.12.2010 “Për përcaktimin e tarifave në sektorin e 

pyjeve dhe të kullotave”, lidhja nr. 2, p ika 9/6. 

a-Për hidrocentrali “SH....A” me sipërfaqe të përgjithshme prej 1500 m2 ose 1.5 km, 

detyrimi i qirasë së pa llogaritur paraqitet në vlerën 660,000 lekë (1.5 km x 110,000 x 4 vite). 

b-Për hidrocentrali “C..A” me sipërfaqe të përgjithshme prej 2500 m2 ose 2.5 km, detyrimi 

i qirasë së pa llogaritur paraqitet në vlerën 1,100,000 lekë (2.5 km x 110,000 x 4 vite). 

c-Për hidrocentrali “Rr...E” me sipërfaqe të përgjithshme prej 1500 m2 ose 1.5 km, 

detyrimi i qirasë së pa llogaritur paraqitet në vlerën 660,000 lekë (1.5 km x 110,000 x 4 vite). 

Gjithsej detyrimi i qirasë së pa llogaritur nga Bashkia Klos në vlerën 2,420,000 lekë, si e 

ardhur me dëm në buxhetin e Bashkisë Klos. 

5.1. Rekomandimi: Bashkia Klos nëpërmjet strukturave përgjegjëse, të marrë masa duke 

ndjekur të gjitha procedurat administrative e ligjore për arkëtimin e vlerës 2,420,000 lekë, 

ndaj subjektit “E....A....” shpk.  

Brenda muajit Dhjetor 2017 

6. Gjetje nga auditimi: Në informacionin e marrë nga Sektori i Planifikim Zhvillim 

Territorit mbi lejet e përdorimit (shfrytëzimit) të lëshuar ndër vite nga Bashkia Klos, 

konstatohet se në 6 subjekteve taksa e ndërtesës nuk është llogaritur në raport me sipërfaqen 

e ndërtesës sipas lejes së përdorimit (shfrytëzimit), duke evidentuar të ardhura me dëm në 

buxhet për vlerën 259,512 lekë, veprime në kundërshtim me ligjin nr. 9632, datë 30.10.2006 

“Për Sistemin e Taksave Vendore”, i ndryshuar. 
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6.1. Rekomandimi: Sektori i të Ardhurave Vendore në bashkëpunim me Policinë Bashkiake 

të marrë masa duke ndjekur të gjitha procedurat administrative e ligjore për arkëtimin e vlerës 

259,512 lekë ndaj 6 subjekteve, respektivisht: 

-vlera 24,800 lekë ndaj subjektit “E.C.”; 

-vlera 12,160 lekë ndaj subjektit “A.B.”; 

-vlera 151,952 lekë ndaj subjektit “B.B.”; 

-vlera 2,600 lekë ndaj subjektit “Xh.D.”; 

-vlera 60,000 lekë ndaj subjektit “V.M.”; 

-vlera 8,000 lekë ndaj subjektit “A.M.”. 

Brenda muajit Dhjetor 2017 

 

7. Gjetje nga auditimi: Nga të dhënat e nxjerra nga ditari i pagesave të taksave e tarifave 

vendore për punonjësit e Bashkia Klos, u konstatua se 51 punonjës nuk kanë likuiduar 

detyrimet për taksat e tarifat vendore në vlerën 133,349 lekë, , e ardhur me dëm në buxhetin e 

Bashkisë Klos. 

7.1. Rekomandimi: Sektori i të Ardhurave Vendore në bashkëpunim me Drejtorinë e 

Zhvillimit Ekonomik të marrë masa duke ndjekur të gjitha procedurat administrative e ligjore 

për arkëtimin e vlerës 133,349 lekë ndaj 51 punonjësve. 

Brenda muajit Dhjetor 2017 

8. Gjetje nga auditimi: Në auditimin me zgjedhje të 25 dosjeve të subjekteve fizik/juridik, u 

konstatua se në 2 subjekte detyrimet për taksat e tarifat vendore nuk aplikohen sipas 

dokumentacionit ligjorë të aktivitetit, duke evidentuar të ardhura me dëm në vlerën 70,865 

lekë, konkretisht: 

-Subjekti “Sh.H.” me  aktivitet “Bar-kafe”, nuk është llogaritur saktë taksa e ndërtesës në 

vlerën prej 55,680 lekë; 

Subjekti “A... D...” dhe aktivitet “Tregtim karburanti”, nuk është llogaritur detyrimi për taks 

reklame në vlerën 15,185 lekë. 

8.1. Rekomandimi: Sektori i të Ardhurave Vendore në bashkëpunim me Drejtorinë e 

Zhvillimit Ekonomik të marrë masa duke ndjekur të gjitha procedurat administrative e ligjore 

për arkëtimin e vlerës 70,865 lekë, respektivisht: 

-vlera 55,680 lekë ndaj subjektit “Sh. H.”; 

-vlera 15,185 lekë ndaj subjektit “A. D..”; 

Brenda muajit Dhjetor 2017 

9. Gjetje nga auditimi: Në territorin e Bashkisë Klos ushtrojnë aktivitet tregtim 

“Karburanti” 4 subjekte, të cilët nuk janë pajisur me leje mjedisore nga Ministria e Mjedisit 

dhe autorizim për tregtim karburanti të lëshuar nga njësitë e qeverisjes vendore, veprime në 

kundërshtim me VKM nr. 170, datë 25.04.2002 “Për përcaktimin e procedurave dhe te 

kushteve për dhënien e lejeve e te autorizimeve për tregtimin e naftës, gazit e nënprodukteve 

te tyre, i ndryshuar, Kap II “Procedurat për dhënie e autorizimit”, duke mos kryer dhe 

pagesën vjetore. Gjithashtu këto subjekte nuk kanë bërë të mundur as pagesën e tarifës 

vjetore në masën 100,000 lekë dhe tarifave për përsëritjen periodike sa ½ e tarifës vjetore, 

veprime në shkelje të pikës 4 e Kap III, të VKM nr. 170, datë 25.04.2002, i ndryshuar, duke 

krijuar të ardhura me dëm në Bashkinë Klos për vlerën 1,200,000 lekë, konkretisht subjektet: 

- “H. B.” për detyrimin 300,000 lekë.  

- “V...A” për detyrimin 300,000 lekë.  

- “A.. D..” për detyrimin 300,000 lekë.  

- “F. H.” për detyrimin 300,000 lekë. 

9.1. Rekomandimi: Sektori i të Ardhurave Vendore në bashkëpunim me Drejtorinë e 

Zhvillimit Ekonomik të marrë masa duke ndjekur të gjitha procedurat administrative e ligjore 

për arkëtimin e vlerës 1,200,000 lekë, respektivisht: 
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-vlera 300,000 lekë ndaj subjektit “H. B.”; 

-vlera 300,000 lekë ndaj subjektit “V...A”; 

-vlera 300,000 lekë ndaj subjektit “A.. D..”; 

-vlera 300,000 lekë ndaj subjektit “F. H.”. 

Brenda muajit Dhjetor 2017 

10. Gjetje nga auditimi: Sipas të dhënave të paraqitura nga Bashkia Klos, rezulton se janë 

pajisur me leje minerare 25 subjekt, ku deri me datë 31.12.2016 nuk kanë paguar taksat dhe 

tarifat vendore 14 subjekte në vlerën prej 1,728,333 lekë, e ardhur me dëm në buxhet.  

10.1. Rekomandimi: Sektori i të Ardhurave Vendore në bashkëpunim me Drejtorinë e 

Zhvillimit Ekonomik, të marrë masa duke ndjekur të gjitha procedurat administrative e 

ligjore për arkëtimin e vlerës 1,728,333 lekë ndaj 25 subjekteve me leje minerale. 

Brenda muajt Dhjetor 2017 

11. Gjetje nga auditimi: Në auditimi e likuidimeve me banke dhe dokumentacion 

bashkëlidhur urdhër shpenzimeve, u konstatua se në Bashkinë Klos dhe ish Komuna Xibër në 

6 procedura me vlerë 844,969 lekë, nuk janë zbatuar kamatëvonesat për mos përfundimin 

në afat të punimeve, parashikuar kjo në kontratat e punimeve dhe dokumentet standarde 

(DST), veprime në kundërshtim me UMF nr. 30, datë 27.12.2011, “Për menaxhimin e 

aktiveve në njësitë e sektorit publik”, Kreu III, “Regjistri i aktiveve dhe dokumentimi i 

lëvizjes se tyre”, “Marrja në dorëzim e aktiveve të furnizuara” dhe ligjin nr. 7928 datë 

27.04.1995, “Për tatimin mbi vlerën e shtuar”, i ndryshuar, neni 13, “Momenti i furnizimit”, i 

ndryshuar.  

11.1. Rekomandimi: Drejtoria e Zhvillimit Ekonomike në bashkëpunim me Sektorin Juridik, 

të marrë masa duke ndjekur të gjitha procedurat administrative e ligjore për arkëtimin e vlerës 

844,969 lekë, ndaj subjekteve: 

-vlera 299,853 lekë për subjektit “C....T” (për 3 procedura);  

-vlera 17,969 lekë për subjektit “E.....G”; 

-vlera 67,011 lekë për subjektit “R.....A”; 

-vlera 460,133 lekë për subjektit “H.....I”. 

Brenda muajit Dhjetor 2017 

12. Gjetje nga auditimi: Në tenderin me objekt “Ndërtim kalceto dhe ndërtim fushë 

volejbolli + basketbolli”, konstatohet se subjekti “K.....L” në preventivin dhe situacionin e 

punimeve në zërin “Makineri dhe Pajisje”, i ka llogaritur me gjithë vlerën e tvsh, veprime në 

mospërputhje me UKM nr. 2, datë 08.05.2003 “Për klasifikimin dhe strukturën e kostos së 

punimeve të ndërtimit”, pasi nuk është ndarë veças vlera e “montimit” të pajisjeve pa tvsh dhe 

veças vlera e “pajisjeve” me gjithë vlerën e tvsh, për rrjedhojë subjekti ka përfituar 

padrejtësisht tvsh e pajisjeve në vlerën 60,000 lekë. 

12.1. Rekomandimi Drejtoria e Zhvillimit Ekonomike në bashkëpunim me Sektorin Juridik, 

të marrë masa duke ndjekur të gjitha procedurat administrative e ligjore për arkëtimin e vlerës 

60,000 lekë, ndaj subjektit “K.....L”. 

Brenda muajit Dhjetor 2017 

13. Gjetje nga auditimi: Në tenderin me objekt “Rikonstruksion i shkollës 9-Vjeçare Gurrë e 

Vogël, viti 2013”, ku fitues është shpallur subjekti “G... C....” me kontratë për vlerën 

12,258,291 lekë, konstatohet se çmimet e disa zërave të preventivit nuk janë me çmimet e 

manualit, duke preventivuar më tepër fond limit në vlerën 127,746 lekë pa tvsh, si dëm 

ekonomik ndaj buxhetit të shtetit dhe njësisë vendore si pasojë e rritjes fiktive të çmimeve jo 

në përputhje me manualin e çmimeve të ndërtimit, në kundërshtim me ligji nr., 8402, datë 

10.09.1998 “Për Kontrollin dhe Disiplinimin e Punimeve të Ndërtimit”, i ndryshuar, Kreu I, 

neni 3, si dhe Vendimi nr. 514, datë 15.08.2007 “Për informatizimin e llogaritjes së kostos 

dhe hartimin e manualeve teknike të çmimeve të punimeve të ndërtimit, ndryshuar me 
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vendim nr. 664, datë 26.09.2012 “Për disa ndryshime dhe shtesa në vendimin nr. 514, datë 

15.08.2007 të Këshillit të Ministrave “Për informatizimin e llogaritjes së kostos dhe hartimin 

e manualeve teknike të çmimeve të punimeve të ndërtimit”, e konkretisht pikat 2, 3, 9.  

13.1. Rekomandimi: Drejtoria e Zhvillimit Ekonomike në bashkëpunim me Sektorin Juridik, 

të marrë masa duke ndjekur të gjitha procedurat administrative e ligjore për arkëtimin e vlerës 

127,746 lekë ndaj subjektit “G.... C....”. 

Brenda muajit Dhjetor 2017 

14. Gjetje nga auditimi: Në objektin “Ndërtim Rrjeti KUZ fshati Shulbatër”, në ish-

Komunën Gurrë, nga auditimi i dokumentacionit teknik të zbatimit dhe mbikëqyrjes të 

punimeve të ndërtimit të administruara në dosjen teknike, si dhe nga verifikimi në terren 

rezultuan diferenca më tepër në vlerë 3,087,400 lekë pa tvsh, nga të cilat vlera 769,200 lekë 

pa tvsh për punime të pakryera në fakt, vlera 613,250 lekë pa tvsh si pasojë ndryshimit të 

zërave të punimeve pa u shoqëruar me çmimin përkatës dhe vlera 1,704,950  lekë, si pasojë e 

dëmeve te likujidushme për mos kryerjen e punimeve sipas projektit dhe vonesën në 

mbarimin e punimeve. 

14.1. Rekomandimi: Mbështetur në shkronjën (i) dhe (f) të nenit 15 –Të drejtat dhe detyrat e 

KLSH”, të ligjit nr. 154/2015, datë 22.10.2015 “Për organizimin dhe funksionimin e 

Kontrollit të Lartë të Shtetit” dhe nenit 25-Marrëdhëniet me Kontrollin e Lartë të Shtetit, të 

ligjit nr. 114/2015 datë 22.10.2015 “Për auditimin e brendshëm në sektorin publik”. 

Njësia e Auditit të Brendshëm në Bashkinë Klos, në bazë të një programi tematik auditimi të 

miratuar nga Titullari i Bashkisë Klos, të verifikojë në vend zbatimin e punimeve sipas 

zërave të preventivit të objektit “Ndërtim Rrjeti KUZ fshati Shulbatër” dhe kushteve të 

kontratës nr. 313 prot. datë 19.07.2013 për saktësimin e vlerës 3,087,400 lekë.  

Brenda muajit Dhjetor 2017 

15. Gjetje nga auditimi: Në Bashkinë Klos, u konstatua se nuk janë zbatuar procedurat e 

pakësimit të sipërfaqes së fondit pyjor/kullosor, për subjektet e pajisura me leje minerare apo 

koncesionare, për pasojë nuk janë lidhur kontrata dypalëshe, siç përcaktohet në nenin 17, të 

ligjit nr. 9385, datë 04.05.2005 “Për pyjet dhe shërbimin pyjor”, i ndryshuar, pika 6 e nenit 

17, të ligjit nr. 9693 datë 19.03.2007 “Për Fondin Kullosor”, pikat 3, 7, 7, 9, 10, 11 dhe 12, 

VKM nr. 1353, datë 10.10. 2008 “Për rregullat për paraqitjen e kërkesës, mbajtjen dhe 

plotësimin e dokumentacionit teknik, kriteret dhe procedurat e zvogëlimit të sipërfaqes dhe të 

vëllimit të fondit pyjor”, i ndryshuar me VKM nr. 434, datë 08.06.2016, VKM nr. 1374, datë 

10.10. 2008 “Për rregullat dhe procedurat qe ndiqen për heqjen, shtimin dhe ndryshimin e 

destinacionit te fondit kullosor”. i ndryshuar me VKM nr. 435, datë 08.06.2016, për 24 

subjekte me sipërfaqe 811.2 ha, me mungesë në të ardhurat e Bashkisë Klos në vlerën 

64,927,000 lekë.  
15.1. Rekomandimi: Bashkia Klos, nëpërmjet strukturave të saj dhe zyra e administrimit të 

pyjeve e kullotave, të marrë masa për lidhjen e kontratave të qirasë duke vendosur edhe 

penalitetet përkatëse, me subjektet e pajisur me leje minerare për 24 subjekte me sipërfaqe 

811.2 ha dhe të kërkojë arkëtimin e të ardhura të munguara për buxhetin e Bashkisë Klos në 

vlerën 64,927,000 lekë. 

Brenda muajit Dhjetor 2017  

16. Gjetje nga auditimi: Në auditimin e dokumenteve të bankës, konstatohet se 3 raste në 

vlerën 1,234,900 lekë, për periudhën 2013, 2014 dhe 2016 nga sektori i financës me VKM 

nr. 60, datë 01.03.2013, nr. 99, datë 17.03.2013 dhe nr. 76, datë 19.02.2016, janë kryer 

shpenzime me artikull 602 për udhëtime turistike jashtë vendit nga Këshilltarët e Bashkisë 

Klos, konkretisht: Beograd- Budapest –Vjenë-Split në vlerën 399,700 lekë, Itali- Venecia në 

vlerën 400,000 lekë, në Stamboll në vlerën 435,200 lekë, veprime në shkelje të disiplinës 

financiare me dëm ekomomik për buxhetin e Bashkisë Klos, në kundërshtim me germën “a” 
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pikën 3 e nenit 12, të ligjit nr. 10296, datë 08.07.2010 “Për menaxhimin financiar dhe 

kontrollin”, të ndryshuar dhe ligjit nr. 8652, datë 31.7.2000”Për organizimin deh 

funksionimin e qeverisjes vendore”, i ndryshuar, neni 30- “Konflikt interesi”. 

16.1. Rekomandimi: Drejtoria e Zhvillimit Ekonomike të marrë masa duke ndjekur të gjitha 

procedurat administrative e ligjore për arkëtimin e vlerës 1,234,900 lekë, për sa janë kryer 

shpenzime për udhëtime turistike nga Këshilltarët e Bashkisë.  

Brenda muajit Dhjetor 2017  

17. Gjetje nga auditimi: Mbështetur në fletë daljen 4, datë 25.01.2013, të Repartit Ushtarak 

nr. 1040 Tiranë, është tërhequr 1(një) mjet tip Steyer g me nr.shasie 1780, për llogari të ish- 

Komunës Gurrë , me vlerë 600,000 lekë, nga qytetari U.A. ( i autorizuar). Sipas fletë daljes 

nr. 8, datë 11.06.2013, po të këtij reparti ushtarak të nënshkruar nga qytetari  Sh.D. (i 

autorizuar nga ish-kryetari i Bashkisë Klos). Këto mjete nuk janë bërë hyrje në Komunën 

Gurrë dhe Bashkinë Klos. Nga Reparti Ushtarak konformarrja është kërkuar me shumë 

vonesë datë 27.10.2016. Për këtë nga ana e Bashkisë Klos është kthyer përgjigje me shkresën 

nr. 2244/1, datë 22.12.2016, drejtuar MM (Shtabi i Përgjithshëm i Forcave të Armatosura), 

Reparti Ushtarak 1040, me të cilën Bashkia ka konfirmuar se këto mjete nuk janë bërë hyrje.  

Megjithatë nga Bashkia Klos nuk janë kryer veprime të mëtejshme, për të vënë para 

përgjegjësisë personat e autorizuar Sh. D., i cili ka tërhequr  mjetin për ta sjellë në bashki dhe 

e ka përdorur për nevoja të tij. Gjithashtu nuk është vënë para përgjegjësisë dhe U.A. cili ka 

tërhequr mjetin për ta bërë hyrje  në ish- Komunën Gurrë dhe e ka përdorur për nevoja të tij.  

U paraqit ish- Kryetari i Komunës Gurrë para grupit të auditimit dhe deklaroi se autorizimi 

për tërheqjen e mjetit nuk është lëshuar nga ana e tij. Në këto kushte  nuk mund të 

përjashtohet nga përgjegjësia dhe kryetari aktual i Bashkisë, pasi nuk ka denoncuar personat 

të cilët administrojnë mjetet e Bashkisë Klos. Këto mjete deri në përfundimin e auditimit datë 

14.07.2017, nuk janë sjellë pranë Bashkisë Klos, por përdoren nga të lartpërmendurit. 

17.1. Rekomandimi: Kryetari i Bashkisë Klos në bashkëpunim me strukturat përkatëse, të 

marra masat për vënien para përgjegjësisë ligjore të personave të autorizuar për tërheqjen e 

mjeteve, kthimin e mjetit ose shpërblimin e vlerës së tyre, respektivisht: 

U. A., si personi i autorizuar që ka tërhequr për llogari të ish-Komunës Gurrë (sot NJA e 

Bashkisë Klos) me fletë daljen 4, datë 25.01.2013 të  Repartit Ushtarak nr. 1040 Tiranë, 

1(një) mjet tip Steyer g me nr.shasie 1780, me vlerë 600,000 lekë, duke e përvetësuar dhe pa 

bërë hyrje në Komunë. 

Sh. D., si personi i autorizuar që ka tërhequr për llogari të Bashkisë Klos me fletë daljen nr. 

8, datë 11.06.2013 të Repartit Ushtarak nr. 1040 Tiranë, mjetin tip Steyer a 680 g  me nr. 

shasie 1877, me vlerë 600,000 lekë, duke e përvetësuar dhe pa bërë hyrje në Bashkisë Klos. 

Brenda muajt Dhjetor 2017 

18. Gjetje nga auditimi: Referuar kontratës me objekt: “Pastrimin e qytetit Klos” nr. s’ka 

datë 12.05.2010¸ e lidhur midis Bashkisë Klos dhe kontraktues firmës private “K...K” shpk, u 

konstatua se:  

Në nenin nr. 14 “Çmimi i kontratës” nuk është përcaktuar çmimi, por është cilësuar se çmimi 

do të jetë çmimi i ofruar nga ofertuesi. Në aneks kontratën që i përket periudhës viti 2012, 

vlera totale e kontratës është 3,470,995 me tvsh. Referuar tenderit për pastrimin qytetit të 

zhvilluar sipas urdhër prokurimit nr. 1, datë 08.03.2010 me fond 2.618,540 lekë pa tvsh, me 

vlerë të kontratës 2,587,820 lekë pa tvsh, vlera e cila është rritur. 

Nuk është ruajtur vlera e kontratës fillestare (viti 2010 ), por kontrata është rritur për vlerën 

365,611 lekë, nga 3,105,384 lekë në vlerën 3,470,995 lekë për vitin 2012, sipas aneks 

kontratës që i përket periudhës 01.01.2012 – 31.12.2012.  

Kontrata ka vazhduar dhe për vitin 2013 dhe 2014. Diferenca shtesë e kontratës për vitet 

2012, 2013 dhe 2014 përbën dëm ekonomik në vlerën 1,096,833 lekë, në kundërshtim me 

nenin 14 të kontratës. 
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18.1. Rekomandimi: Drejtoria e Zhvillimit Ekonomike në bashkëpunim me Sektorin Juridik, 

të marrë masa duke ndjekur të gjitha procedurat administrative e ligjore për arkëtimin e vlerës 

1,096,833 lekë nga subjekti “K......K” shpk, për sa ka përfituar më tepër  mbi vlerën e 

kontratës datë 12.05.2010, me objekt: “Pastrimin e qytetit Klos”.  

Brenda muajit Dhjetor 2017   

19. Gjetje nga auditimi: Me vendim të Këshillit Bashkiak Klos, për 6 persona është dhënë 

në përdorim truall për ndërtim objekti, për të cilën nuk është llogaritur qira truallit vlerën 

10,108,800 lekë, në kundërshtim të nenit 5, të ligjit nr. 7980, datë 27.7.1995 “Për shitblerjen 

e trojeve”, VKM nr. 1712, datë 24.12.2008 “Për dhënien me qira ose enfiteozë të pasurive 

shtetërore”, i ndryshuar me VKM nr. 529, datë 08.06.2011 “ Për përcaktimin e kritereve, të 

procedurës dhe të mënyrës së dhënies me qira, enfiteozë apo kontrata të tjera të pasurisë 

shtetërore” dhe VKM nr. 54, datë 05.02.2014 “Për përcaktimin e kritereve, të procedurës e të 

mënyrës së dhënies me qira, enfiteozë apo kontrata të tjera të pasurisë shtetërore”. 

19.1. Rekomandimi: Sektori i të Ardhurave Vendore në bashkëpunim me Sektorin Juridik në 

Bashkinë Klos, të marrë masa duke ndjekur të gjitha procedurat administrative e ligjore për 

arkëtimin e vlerës 10,108,800 lekë ndaj 6 personave, respektivisht: 

-vlera 1,680,000 lekë ndaj B. C. 

-vlera 948,600 lekë ndaj N. Sh. 

-vlera 2,728,000 lekë ndaj V. K. 

-vlera 1,275,000 lekë ndaj F. M. 

-vlera 427,200 lekë ndaj L. M. 

-vlera 3,050,000 lekë ndaj I. K. 

Brenda muajit Dhjetor 2017 

 

B/1. MASA PËR ELIMIMIN E EFEKTEVE NEGATIVE TË KONSTATUARA NË 

ADMINISTRIMIN E FONDEVE PUBLIKE DHE PËR MENAXHIMIN ME 

EKONOMICITET, EFICENCE DHE EFEKTIVITET TË FONDEVE PUBLIKE.  

1. Gjetje nga auditimi: Në auditimin e procedurave të prokurimeve të zhvilluara në 

Bashkinë Klos dhe 3 ish Komunat Gurrë, Xibër dhe Suc, u konstatuan se 7 procedura 

prokurimi janë kryer në kundërshtim me ligjin nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin 

publik”, të ndryshuar, neni 1, “Objekti dhe qëllimi”, pika 2, germa (c, ç, d), neni 2 “Parimet e 

përzgjedhjes”, germa (a, b, c), nenin 13, 46 pika 1, neni 47, 53 pika 1 dhe 4, pasi:  

Operatorët ekonomik janë shpallur fitues edhe pse kanë mangësi në dokumentacionin e 

paraqitur sipas kërkesave të DST të hartuara nga Njësia e Hartimit të Dokumenteve të 

Tenderit (këtu e në vijim NJHDT) dhe miratuara nga Autoritetit Kontraktor (këtu e në vijim 

AK), duke mos anuluar këto procedura ose mos vlerësuar ofertat ekonomike të OE/BOE të 

s’kualifikuara për mangësi të njëjta ose anomali të vogla të cilat nuk ndikojnë në procesin e 

zbatimit të projektit, veprime me efekt negativ në përdorimin e fondeve publike nga mos 

menaxhimi i mirë i procedurës për vlerën 15,237,049 lekë, konkretisht: 

1- Tenderi me objekt: “Mirëmbajtje e rrugëve të brendshme të Komunës, viti 2013” në ish 

Komunën Gurrë, me fond limit 1,241,666 lekë dhe fitues OE “C.....T” me vlerë kontrate 

1,215,970 lekë pa tvsh. Nga sa mësipërm KVO nuk duhet të kualifikonte OE me mangësinë 

në plotësimin e kritereve dhe me vlerë ofertë më të lartë se operatorët e tjerë pjesëmarrës, 

duke mos vlerësuar kriterin kryesorë “Çmimin anomalish më të ulur”, për të shmangur 

efektin negativ në përdorimin e fondeve publike nga mos menaxhimi i mirë i procedurës për 

vlerën 242,270 lekë. 

2- Tenderi me objekt: “Rikonstruksion i shkollës 9-Vjeçare Gurrë e Vogël” në ish Komunën 

Gurrë, me fond limit 12,424,937 lekë dhe fitues OE “G.....C..” me vlerë kontrate 12,258,291 
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lekë pa tvsh. KVO duhej të anulonte procedurën dhe zhvillohej procedurë e re, duke vendosur 

kritere më favorizuese e ligjore për rritjen e numrit të pjesëmarrësve në konkurrim, kjo pasi 

OE nuk plotëson kriteret ligjore të DST dhe miratuar nga AK. 

3- Tenderi me objekt: “Ndërtim shkolla e bashkuar Xibër” në ish Komunën Xibër, me fond 

limit 46,394,879 lekë dhe fitues BOE “GJ.......N + V......S” me vlerë kontrate 45,994,779 lekë 

pa tvsh. Nga sa mësipërm KVO nuk duhet të kualifikonte OE me mangësinë në plotësimin e 

kritereve dhe me vlerë ofertë më të lartë se operatorët e tjerë pjesëmarrës, duke mos vlerësuar 

kriterin kryesorë “Çmimin anomalish më të ulur”, për të shmangur efektin negativ në 

përdorimin e fondeve publike nga mos menaxhimi i mirë i procedurës për vlerën 14,994,779 

lekë. 

4- Tenderi me objekt: “Mirëmbajtje dhe riparim i rrjetit rrugorë të brendshëm, kanale 

vaditës dhe ujërave të Komunës 2013” në ish Komunën Xibër, me fond limit 3,440,744 lekë 

dhe fitues OE “H......I” me vlerë kontrate 3,426,620 lekë pa tvsh. KVO nuk duhej të 

kualifikonte operatori “H...I” shpk, pasi nuk plotëson të gjitha kriteret e kualifikimit të 

miratuara nga vetë AK, por duhet të anulonte procedurën dhe zhvillonte një procedurë të re. 

5- Tenderi me objekt: “Mirëmbajtje dhe riparim i rrjetit rrugor të brendshëm, kanale 

vaditës dhe rikonstruksion ure këmbësorësh” në ish Komunën Xibër, me fond limit 

4,329,070 lekë dhe fitues OE “C....T” me vlerë kontrate 4,251,540 lekë pa tvsh. KVO nuk 

duhej të kualifikonte operatori “H....I” shpk, pasi nuk plotëson të gjitha kriteret e kualifikimit 

të miratuara nga vetë AK, por duhet të anulonte procedurën dhe zhvillonte një procedurë të 

re. 

6- Tenderi me objekt: “Rikonstruksion dhe pastrim kanali ujitës Klos Suc” në ish Komunën 

Suç, me fond limit 1,000,000 lekë dhe fitues BOE “D....I & L....I” me vlerë kontrate 959,900 

lekë pa tvsh. KVO nuk duhej të kualifikonte operatori BOE “D...I & L....I”, pasi nuk plotëson 

të gjitha kriteret e kualifikimit të miratuara nga vetë AK, por duhet të anulonte procedurën 

dhe zhvillonte një procedurë të re. 

7- Tenderi me objekt: “Mirëmbajtje e rrugëve Komuna Suc” në ish Komunën Suç, me fond 

limit 1,866,643 lekë dhe fitues OE “C....T” me vlerë kontrate 1,850,000 lekë pa tvsh. KVO 

nuk duhej të kualifikonte operatori “C....T” shpk, pasi nuk plotëson të gjitha kriteret e 

kualifikimit të miratuara nga vetë AK, por duhet të anulonte procedurën dhe zhvillonte një 

procedurë të re. 

1.1. Rekomandimi: Bashkia Klos nëpërmjet strukturave përkatëse, të marrë masa dhe të 

analizojë me grup pune të veçantë, duke nxjerrë shkaqet, arsyet dhe përgjegjësitë për 

përdorimin e fondeve me impakt negativ në buxhet për vlerën 15,237,049 lekë, duke 

favorizuar operatorët ekonomik me kritere të paplota, në kundërshtim kërkesat e DST dhe 

dispozitat e LPP. 

1.2. Rekomandimi: Bashkia Klos nëpërmjet strukturave përkatëse, të marrë masa të 

menjëhershme për eliminimin e praktikave të kualifikimit dhe shpalljes fitues të operatorëve 

në kushtet e mos plotësimit të kritereve të miratuara në DST, procedura të cilat deri më tani 

kanë sjellë pasoja me efekte negative për vlerën 15,237,049 lekë. 

Menjëherë dhe në vijimësi 

 

 

C. MASA DISPLINORE: 

C/1. Për punonjësit që janë pjesë e shërbimit civil. 
Mbështetur në nenin 58 “Llojet e masave disiplinore”, të ligjit nr. 152/2013 “Për nëpunësin 

civil”, në 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” dhe nenin 64 shkronjën “k” të ligjit nr. 139/2015 datë 17.12.2015 “Për vetëqeverisjen 

vendore”, i rekomandojmë Kryetarit të Bashkisë që t’i kërkojë Komisionit Disiplinor, 
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pranë Institucionit Tuaj, që bazuar në performancën e secilit punonjës dhe të shkeljeve të 

konstatuara në Raportin Përfundimtar të Auditimit të KLSH, për periudhën 01.01.2013 deri 

më 31.12.2016 për Bashkinë Klos dhe periudhën 01.01.2013 deri më 30.06.2015 për 3 ish 

komunat Suc, Gurrë dhe Xibër, të fillojnë procedurat për dhënien e masës disiplinore, për 

8 punonjësit e mëposhtëm: 

a-“Pezullim nga e drejta e ngritjes në detyrë, përfshirë rritjen në shkallën e pagës për një 

periudhë deri në dy vjet”, neni 58 germa (c). 

1. L.K., me funksion inspektore në Sektorin e të Ardhurave Vendore, në cilësinë e ish 

P/Sektorit të të Ardhurave.  

Për shkeljet e mëposhtme: 

-Nuk është nxjerrë njoftim vlerësimi për arkëtimin e taksave familjare, në kundërshtim me 

kërkesat e ligjit nr. 9920, datë 19.05.2008 ”Për Procedurat Tatimore në Republikën e 

Shqipërisë”, i ndryshuar neni 23 dhe Udhëzimit Plotësues të buxhetit të Ministrisë Financave  

nr. 03, datë 17.01.2014 “Për zbatimin e buxhetit të vitit 2014”, pika 52. 

-Për arkëtimin e detyrimeve nga subjektet debitor, nuk janë ndjekur të gjithë procedurat 

ligjore në zbatim të kërkesave të Kreun XI-Mbledhja me forcë e detyrimit tatimor, të ligjit nr. 

9920 datë 19.05.2008 “Për procedurat tatimore në Republikën e Shqipërisë”, duke krijuar të 

ardhura të munguara në buxhetin e Bashkisë Klos për vlerën 17,147,489 lekë. 

-Mos ndjekjen e procedurave në njoftimin e abonentëve familjarë, si dhe mos taksimin e 

plotë të familjeve sipas të dhënave të gjendjes civile, duke mos taksuar 2970 familje për 

vlerën 5,356,715 lekë, e ardhur e munguar në buxhet. 

-Vendosjen e kritereve për kualifikimin e OE në 5 procedua prokurimit, në kundërshtim me 

ligjin nr. 9643, datë 20.11.2006, “Për prokurimin publik”, të ndryshuar, neni 1, “Objekti dhe 

qëllimi”, pika 2, germa (c, ç, d), neni 2 “Parimet e përzgjedhjes”, germa (a, b, c), dhe VKM 

nr. 914, datë 29.12.2014, “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, neni 26 

“Kontratat për punë publike”, neni 61 “Hartimi dhe publikimi i dokumenteve të tenderit”, 

pika 2, duke shmangur konkurrencën dhe ulur numrin e pjesëmarrjes në procedura prokurimi. 

2. Sh.T. me funksion P/Sektorit të Administrimit të Tokave e vazhdim. 

Për shkeljet e mëposhtme: 

-Mos evidentimin e objekteve të kaluar me VKM në pronësi të Bashkisë Klos, për 

regjistrimin e tyre në ZVRPP Mat dhe arkëtimin e të ardhurave nga personat që kanë në 

përdorim ato, duke evidentuar të ardhur të munguar në vlerën 228,547 mijë lekë. 

-Mos lidhjen e kontratave dhe arkëtimin e detyrimeve për qiranë e truallit, të personave të 

cilat me VKB kanë marrë në përdorim sipërfaqe trualli për ndërtim objekti, duke evidentuar 

një vlerën prej 13,747,200 lekë. 

-Mos aplikimin e saktë të tarifave të qirasë së objekteve/truallit për 5 rastet e lidhjes së 

kontratave me vlerë 3,917,250 lekë, në kundërshtim me kapitullit III, pika 1 dhe 4, të VKM 

nr. 1712, datë 24.12.2008 “Për dhënien me qira ose enfiteozë të pasurive shtetërore”, i 

ndryshuar me VKM nr. 529, datë 8.6.2011 “ Për përcaktimin e kritereve, të procedurës dhe të 

mënyrës së dhënies me qira, enfiteozë apo kontrata të tjera të pasurisë shtetërore” dhe VKM 

nr. 54, datë 5.2.2014 “Për përcaktimin e kritereve, të procedurës e të mënyrës së dhënies me qira, 

enfiteozë apo kontrata të tjera të pasurisë shtetërore”. 

3. H.T. me funksion Specialiste e Ndihmës Ekonomike NJA Suc dhe  

4. M.Sh. me funksion Inspektore Finance Bashkia Klos, në cilësinë e anëtarit të KVO në ish 

Komunën Suç. 

Për shkeljet e mëposhtme: 

-Mangësitë e konstatuara në shpalljen fitues të OE me mangësi në dokumentacion sipas DST, 

duke mos bërë anulimin e procedurave dhe zhvillimin e procedurave të reja, në kundërshtim 

me ligjin nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik” i ndryshuar, neni 1, “Objekti 
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dhe qëllimi”, pika 2, germa (a, b, d, dh), neni 2 “Parimet e përzgjedhjes”, germa (a, b, c), 

nenin 46 pika 1, nenin 53 pika 1 dhe 4, konstatuar në procedurat: “Mirëmbajtje dhe riparim 

rrugëve të Komunës SUÇ”, “Rikonstruksion dhe pastrim kanali ujitës Klos SUC” dhe 

“Mirëmbajtje e rrugëve Komuna SUC”. 

5. F.K. me funksion Drejtoreshë e Zhvillimit Ekonomik, në cilësinë e anëtarit të NJHDT, 

Bashkia Klos. 

Për shkeljet e mëposhtme: 

-Kryerjen e pagesave të vlerës së projektit për vlerën totale të projektit, veprime në 

kundërshtim me VKM nr. 444, datë 05.09.1994 “Për tarifat e studimit, projektimit, drejtimit 

dhe kolaudimit të veprave të ndërtimit”. 

-Kryerjen e pagesave të Këshilltarëve të Bashkisë Klos për udhëtime turistike, në 

kundërshtim me germën (a) pikën 3, të ligjit nr. 10296, datë 08.07.2010 “Për menaxhimin 

financiar dhe kontrollin”, të ndryshuar. 

6- M.L. me funksion P/Sektorit të Çështjeve Sociale, në cilësinë e anëtarit të NJHDT, 

Bashkia Klos. 

7. E.M. me funksion Specialiste në Drejtorinë e Personelit, P/Zyrës së Financës në ish 

Komunën Xibër, në cilësinë e Kryetarit të NJHDT; 

8. S.S. me funksion specialist veteriner në NJA Xibër, në cilësinë e anëtarit të NJHDT në ish 

Komunën Xibër. 

Për shkeljet e mëposhtme: 

-Në hartimin e kritereve të DST, jo në përputhje me dispozitat e LPP, duke shkaktuar 

pabarazi dhe shmangur konkurrencën, në kundërshtim me ligjin nr. 9643, datë 20.11.2006, 

“Për prokurimin publik”, të ndryshuar, neni 1, “Objekti dhe qëllimi”, pika 2, germa (c, ç, d), 

neni 2 “Parimet e përzgjedhjes”, germa (a, b, c), dhe VKM nr. 914, datë 29.12.2014, “Për 

miratimin e rregullave të prokurimit publik”, neni 26 “Kontratat për punë publike”, neni 61 

“Hartimi dhe publikimi i dokumenteve të tenderit”, pika 2, në procedurat: “Shërbime në NJA 

Gurrë”, “Ndërtim ura e pazarit të vjetër Dars”, “ Ndërhyrje emergjente në ujësjellësin e 

Qytetit të Klosit” dhe “Ndërtim shkolla e bashkuar Xibër”. 

 

 

C/2. Për punonjësit që marrëdhëniet e punës rregullohen sipas Kodit Punës. 

Mbështetur në nenin 15, të ligjit nr. 154/2014, datë 27.11.2014 “Për organizimin dhe 

funksionimin e Kontrollit të Lartë të Shtetit”, germa “e” dhe “ç” të nenit 1, kreun IV, dhe 

nenet 37 dhe 144 të ligjit nr. 7961, datë 12.07.1996 “Kodi i Punës në Republikën e 

Shqipërisë”, i ndryshuar, dhe të kontratës individuale të punës, i rekomandojë Kryetarit të 

Bashkisë Klos, që bazuar në performancën e secilit punonjës dhe të shkeljeve të konstatuara 

në Raportin Përfundimtar të Auditimit të KLSH, në Bashkinë Klos për periudhën 01.01.2013 

deri më 31.12.2016 dhe 3 ish Komunat Suc, Gurrë dhe Xibër për periudhën 01.01.2013 deri 

më 30.06.2015 (aktualisht NJA e Bashkisë Klos), të fillojnë procedurat për dhënien e masës 

disiplinore, për 10 punonjësit e mëposhtëm: 

 

a- “Vërejtje me paralajmërim për largim nga puna”, neni 12 germa (b). 

1. Y. T. me funksion Përgjegjës i Sektorit të të Ardhurave Vendore dhe në cilësinë e anëtarit 

të Komisionit Shqyrtimit të Ankesave. 

Për shkeljet e mëposhtme: 

-Nuk është nxjerrë njoftim vlerësimi për arkëtimin e taksave familjare, në kundërshtim me 

kërkesat e ligjit nr. 9920, datë 19.05.2008 ”Për Procedurat Tatimore në Republikën e 

Shqipërisë”, i ndryshuar neni 23 dhe Udhëzimit Plotësues të buxhetit të Ministrisë Financave  

nr. 03, datë 17.01.2014 “Për zbatimin e buxhetit të vitit 2014”, pika 52. 
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-Për arkëtimin e detyrimeve nga subjektet debitor, nuk janë ndjekur të gjithë procedurat 

ligjore në zbatim të kërkesave të Kreun XI-Mbledhja me forcë e detyrimit tatimor, të ligjit nr. 

9920 datë 19.05.2008 “Për procedurat tatimore në Republikën e Shqipërisë”, duke krijuar të 

ardhura të munguara në buxhetin e Bashkisë Klos për vlerën 17,147,489 lekë. 

-Mos ndjen e procedurave në njoftimin e abonentëve familjarë, si dhe mos taksimin e plotë 

familjeve sipas të dhënave të gjendjes civile, duke mos taksuar 2970 familje për vlerën 

5,356,715 lekë, e ardhur e munguar në buxhet. 

-Mos ndjekjen e procedurave ligjore për arkëtimin e detyrimeve për qiranë të kontratave të 

lidhura për sipërfaqet pyjore/kollusore të shoqërive të telefonisë celulare dhe konstratrat e 

sipërfaqeve të objekteve/truallit në pronësi të Bashkisë Klos. 

2. S. Ll. me funksion inspektor i Mbrojtjes së Tokës, në cilësinë e ish inspektorit të Sektorit 

të Ardhurave Vendore. 

3. M. D. dhe 

4. N. Ç. me funksion specialiste në Sektorit e të Ardhurave Vendore. 

Për shkeljet e mëposhtme: 

-Nuk është nxjerrë njoftim vlerësimi për arkëtimin e taksave familjare, në kundërshtim me 

kërkesat e ligjit nr. 9920, datë 19.05.2008 ”Për Procedurat Tatimore në Republikën e 

Shqipërisë”, i ndryshuar neni 23 dhe Udhëzimit Plotësues të buxhetit të Ministrisë Financave  

nr. 03, datë 17.01.2014 “Për zbatimin e buxhetit të vitit 2014”, pika 52. 

-Mos ndjen e procedurave në njoftimin e abonentëve familjarë, si dhe mos taksimin e plotë 

familjeve sipas të dhënave të gjendjes civile, duke mos taksuar 2970 familje për vlerën 

5,356,715 lekë, e ardhur e munguar në buxhet. 

-Mos marrjen e informacionit të duhur ligjorë për taksimin e subjekteve, ku sipas të dhënave 

të Sektorit të PZHT dhe entet e tjera, rezultojnë 13 raste për vlerën 493,262 lekë të pataksuar 

për taksën e ndërtesës, reklame dhe hapësirë publike, etj. 

5. A. L. dhe 

6. O. C. me funksion inspektor i IMTV . 

Për shkeljet e mëposhtme: 

-Mos zbatimin e procedurave ligjore për arkëtimin e gjobës së aplikuar për dy subjekte në 

vlerën 550,000 lekë, si dhe mos aplikimin e kamatëvonesave në masën 2% për vlerën 

330,000 lekë. 

-Mos zbatimin e procedurave ligjore në 29 raste të ndërtimeve pa leje ndërtimi, duke mos 

aplikuar penalitet në masën 14,500,000 lekë, prishjen e objektit dhe deri në ndjekjen e 

procedura penale, në zbatim me ligjit nr. 9780, datë 16.07.2007 “Për inspektimin e ndërtimit” 

i ndryshuar neni 5, pika (b, d, dh) dhe ligjit nr. 107, datë 31.07.2014 “Për Planifikimin dhe 

Zhvillimin e Territorit”, i ndryshuar neni 52/1, germa (e). 

-Mos kryerjen dhe evidentimin në terren të objekteve pa leje ndërtimi gjatë dhe marrjen e 

masave administrative ndaj shkelësve. 

-Për objektet e ngritura nën territorin e Bashkisë Klos, të cilat janë të pajisura me leje nga 

Drejtoria e PZHT, në referim të VKM nr. 862, datë 05.12.2007 “Për unifikimin e 

procedurave të kontrollit të territorit nga INUK dhe INUV” i ndryshuar, nuk është 

dokumentuar procesi i kontrollit të ushtruar për zbatimin e punimeve në objektet me leje 

ndërtimi, pra nuk ka një vlerësim të shkeljeve të punimeve në ndërtim, (nëse ka) si”. 

7. J. R. me funksion Përgjegjës i Sektorit të Pyjeve.  

Për shkeljet e mëposhtme: 

-Mos aplikimin e saktë të tarifave të qirasë së sipërfaqes pyjore prej 0.9250 ha në vlerën 

64,750 lekë, në zbatim me VKM nr. 391, datë 21.06.2006, i ndryshuar me VKM nr. 1064, 

datë 22.12.2010 “Për përcaktimin e tarifave në sektorin e pyjeve dhe të kullotave”, lidhja nr. 

2, p ika 9/6. 
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-Mos llogaritjen dhe arkëtimin e qirasë së sipërfaqes pyjore të marrë në përdorim nga 

shoqëritë e telefonisë celulare në vlerën 1,452,660 lekë. 

-Mos ndjekjen e procedurave ligjore në zvogëlimin e sipërfaqeve pyjore dhe lidhjen e 

kontratave për qiranë të 24 subjekteve të pajisur me leje minerale “Nxjerrje gurë gëlqeror dhe 

shfrytëzim karriere”, si dhe mos lidhjen e kontratave të qirasë për shfrytëzimin e këtyre 

sipërfaqeve.  

 

a- “Vërejtje”, neni 12 germa (a). 

1. R.K. me funksion inspektor i mbrojtjes nga zjarri, në cilësinë e anëtarit të KVO ish 

Komuna Gurrë dhe ish P/Zyrës së taksave. 

Për shkeljet e mëposhtme: 

-Mos realizimin e të ardhurave nga taksave e tarifat vendore, mos evidentimin e subjekteve 

që ushtrojnë aktivitet në territorin ish Komunës Gurrë për 12 subjekte me vlerë 117,500 lekë, 

si dhe mos ndjekjen e detyrimeve për taksën e tokës ndaj abonentëve familjarë në vlerën 

427,190 lekë. 

2. H.K. me funksion inspektor shërbimesh NJA Suc, në cilësinë e anëtarit të NJP dhe KVO 

në ish Komunën Suc. 

-Mos realizimin e të ardhurave nga taksave e tarifat vendore, mos evidentimin e subjekteve 

që ushtrojnë aktivitet në territorin ish Komunës Suc për 16 subjekte me vlerë 117,300 lekë. 

3. I.Ç. me funksion Administrator i NJA Suc, në cilësinë e Kryetarit të KVO dhe ish 

inspektorit të taksave ish Komuna Suc. 

Për shkeljet e mëposhtme: 

-Mos realizimin e të ardhurave nga taksave e tarifat vendore, mos evidentimin e subjekteve 

që ushtrojnë aktivitet në territorin ish Komunës Gurrë për Suç për 16 subjekte me vlerë 

117,300 lekë. 
 

 

D. MASA ADMINISTRATIVE: 

D/1. Për Agjencinë e prokurimit publik. 

Referuar shkeljeve të konstatuara në fushën e prokurimeve publike në nenet 4, 12, 19/7, 21, 

23, 25, 28, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 46, 53, 56, 63, etj., të ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për 

prokurimin publik” i ndryshuar, si dhe përgjegjësitë individuale të evidentuar dhe pasqyruar 

në procesverbalet nr. 4, datë 07.07.2017 dhe nr. 6, datë 05.07.2017, vërejtjeve komentet e 

subjektit të audituar dhe pjesës së Raportit Përfundimtar të Auditimit.    

Mbështetur në nenet 13 dhe 72, të ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006, “Për prokurimin publik”, i 

ndryshuar, të ligjit nr. 10279, datë 20.05.2010 “Për kundërvajtjet administrative” dhe nenin 

15 germa (c, ç) dhe nenin 30, të ligjit nr. 154/2014, datë 27.11.2014, “Për Organizimin dhe 

Funksionimin e Kontrollit të Lartë të Shtetit”, i rekomandojmë Drejtorit të Përgjithshëm 

të Agjencisë së Prokurimit Publik, të vlerësojë shkeljet e konstatuara, duke vendosur 

marrjen e masave administrative (dënim me gjobë) në raport me shkeljet e konstatuara, apo 

Rekomandimin Autoritetit Kontraktor (për marrjen e masave disiplinore), të 6 punonjësve  

dhe ish punonjësve, si më poshtë: 

1. E.S. me funksion specialist shërbimesh (arsim i mesëm), në cilësinë e Kryetarit të KVO ish 

Komuna Xibër, në procedurat: 

 - “Ndërtim shkolla bashkuar Xibër”, me vlerë fondi limit 46,395 mijë lekë”. 

- “Mirëmbajtje dhe riparim i rrjetit rrugor të brendshëm, kanale vaditës dhe 

rikonstruksion ure këmbësorësh”, me vlerë 4,330 mijë lekë. 
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2. S.K. me funksion P/Zyrës së Ndihmës Ekonomike, në cilësinë e anëtarit të KVO ish 

Komuna Xibër, në procedurat:  

- “Ndërtim shkolla bashkuar Xibër”, me vlerë fondi limit 46,395 mijë lekë. 

- “Mirëmbajtje dhe riparim i rrjetit rrugor të brendshëm, kanale vaditës dhe 

rikonstruksion ure këmbësorësh”, me vlerë të fondit limit 4,330 mijë lekë. 

3. I.M. me funksion Administrator i Ndihmës Ekonomike, në cilësinë e anëtarit të KVO ish 

Komuna Xibër, në procedurat:  

- “Ndërtim shkolla bashkuar Xibër”, me vlerë fondi limit 46,395 mijë lekë”. 

- “Mirëmbajtje dhe riparim i rrjetit rrugor të brendshëm, kanale vaditës dhe 

rikonstruksion ure këmbësorësh”, me vlerë 4,330 mijë lekë. 

4. R.SH. me funksion ish Jurist në Komunën Gurrë, në cilësinë e Kryetarit të KVO ish 

Komuna Gurrë, në procedurat: 

- “Rikonstruksion i shkollës 9-Vjeçare Gurrë e Vogël”, me vlerë të fondit limit 12,424  

mijë lekë. 

5. H.M. me funksion inspektore finance Bashkia Klos, në cilësinë e anëtarit të KVO ish 

Komuna Gurrë, në procedurat: 

- “Rikonstruksion i shkollës 9-Vjeçare Gurrë e Vogël”, me vlerë të fondit limit 12,424 

mijë lekë. 

6. R.K. me funksion inspektor i Mbrojtjes nga Zjarri Bashkia Klos, në cilësinë e anëtarit të 

KVO ish Komuna Gurrë, në procedurat: 

- “Rikonstruksion i shkollës 9-Vjeçare Gurrë e Vogël”, me vlerë të fondit limit 12,424  

mijë lekë. 

Për shkeljet e mëposhtme: 

Në shpalljet fitues të OE/BOE me mangësi në plotësimin e kritereve të DST, hartuar nga 

NJHDT dhe miratuara nga AK, duke mos anuluar procedurën e tenderit ose vlerësuar kriterin 

kryesorë midis operatorëve me të meta “Çmimin anomalish më të ulur”, për të shmangur 

efektin negativ në përdorimin e fondeve publike nga mos menaxhimi i mirë i procedurave për 

vlerën 15,237 mijë lekë, veprim në kundërshtim me ligjin nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për 

prokurimin publik”, të ndryshuar, neni 1, “Objekti dhe qëllimi”, pika 2, germa (c, ç, d), neni 2 

“Parimet e përzgjedhjes”, germa (a, b, c), nenin 13, 46 pika 1, neni 47, 53 pika 1 dhe 4, në 

procedurat e mësipërme.  

 

F. Për punonjësit e larguar nga detyra dhe që nuk kanë adresim institucional: 
Për 19 ish punonjësit e mëposhtëm, masa disiplinore për shkeljet të natyrës administrative 

të konstatuara në auditimin e kryer në Bashkinë Klos dhe 3 ish komunat Suç, Gurrë dhe 

Xibër (sot NJA e Bashkisë Klos), pavarësisht se ekzistojnë nuk mund të ezaurohen si të tilla, 

pasi nuk janë në marrëdhënie pune me këtë institucion dhe nuk ka adresim institucional për 

dhënie, ndjekje e zbatim.  

 

1. R.M. 

2. L.C.  

3. M.C. 

4. L.C. 

5. R.SH. 

6. S.GJ. 

7. A.E. 

8. L.D. 

9. K.A. 

10. R.K. 
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11. S.E. 

12. K.H. 

13. I.M. 

14. I.M. 

15. B.M. 

16. U.XH. 

17. U.C 

18. B.H. 

19. E.K. 

 
 

F. INDICIE PËR NDJEKJE PENAL:  

Në zbatim të nenit 15 germa “gj:, të ligjit nr. 154/2014 datë 27.11.2014 “Për organizimin dhe 

funksionimin e Kontrollit të Lartë të Shtetit” bazuar në nenin 281 të Kodit Penal dërgojmë 

Indicie për Ndjekje Penale në Prokurorinë e Rrethit Gjyqësor Dibër, për 3 procedura 

prokurimi të realizuara nga ish-Komuna Dibër dhe Gurrë, duke i vënë në dispozicion organit 

të prokurorisë Raportin Përfundimtar të Auditimit dhe Vendimin e Kryetarit për këtë auditim, 

për shkelje të kryera në kundërshtim me përcaktimet e nenit 1, 2, 13, 46, 47 dhe 53 të ligjit 

nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, të ndryshuar dhe konkretisht për 

procedurat e prokurimit: 

1-Në tenderin me objekt: “Ndërtim shkolla e bashkuar Xibër” me fond limit 46,394,879 

lekë, në të cilën është shpallur fitues BOE “Gj...+ V...” me vlerë oferte 45,994,779 lekë pa 

tvsh. 

2-Në tenderin me objekt: “Mirëmbajtje dhe riparim i rrjetit rrugor të brendshëm, kanale 

vaditës dhe rikonstruksion ure këmbësorësh” me fond limit 4,329,070 lekë, në të cilën është 

shpallur fitues OE “C...T” me vlerë oferte 4,251,540 lekë pa tvsh. 

3-Në tenderin me objekt: “Rikonstruksion i shkollës 9-Vjeçare Gurrë e Vogël” me fond 

limit 12,424,937 lekë, në të cilën është shpallur fitues OE “G...Y” me vlerë oferte 12,258,291 

lekë pa tvsh. 

 

Bazuar në nenin 22 të ligjit nr. 8457, datë 11.02.1999 “Për informacionin e klasifikuar”, i 

ndryshuar, Indicia penale nuk publikohet.  
 

 

Me ndjekjen dhe kontrollin e zbatimit të detyrave dhe masave të përcaktuara në këtë vendim 

ngarkohet Departamenti i Auditimit te Njësive te Vetëqeverisjes Vendore dhe Departamenti 

Juridik, Kontrollit të Zbatimit të Standardeve dhe Etikës. 

 

 

K R Y E T A R I 

 

 

Bujar LESKAJ 


