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KONTROLLI I LARTË I SHTETIT 

K R Y E T A R I 
Adresa: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, Tiranë. Tel. 04.224 332 

Nr. 259/18 Prot. Tiranë, më 30/06/2017 

 

 

 

 

 

 

V E N D I M 
 

Nr. 79, Datë 30.06.2017 

 

PËR 

AUDITIMIIN E  USHTRUAR 

NË BASHKINË PATOS DHE 2 ISH-KOMUNAT ZHARRËS DHE RUZHDIE "MBI 

AUDITIMIN E 

LIGJSHMËRISË DHE RREGULLSHMËRISË 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, mendimin për cilësinë e auditimit nga Drejtori i Departamentit 

Juridik, Zbatimit të Standardeve dhe Etikës, vlerësimin mbi objektivitetin dhe cilësinë e 

auditimit nga Drejtori i Departamentit të Auditimit të mësipërm, në mbështetje të neneve 10, 

15 dhe 30 të ligjit 154/2014, datë 27.11.2014 “Për organizimin dhe funksionimin e Kontrollit 

të Lartë të Shtetit”,  

 

V E N D O S A: 
 

I. Të miratoj Raportin Përfundimtar të Auditimit “Për auditimin e ligjshmërisë, rregullshmërisë, 

vlerësimit financiar dhe menaxhimin e administrimin e aseteve të qëndrueshme”, të ushtruar në 

Bashkinë Patos për periudhën e auditimit nga data 01.01.2015 deri më 31.02.2016 dhe 2-ish 

Komunat Zharrëz dhe Ruzhdie për periudhën nga data 01.01.2013 deri më 07.07.2015.  

 

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

 

A. MASA ORGANIZATIVE 

 

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 UMF nr. 30, datë 27.12.2011 “Për menaxhimin e aktiveve në njësitë e sektorit publik”, 
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nga Titullari i njësisë publike, të nxirren aktet administrative përkatëse (vendimet ekzekutive). 

Nëpunësi zbatues të ndjekë procesin me qëllim sistemimin, likuidimin e vlerave, veçanërisht 

arkëtimin e të ardhurave të munguara nga taksat vendore, si më poshtë:  

1. Gjetje nga auditimi: Në 8 investimet e audituara në total në Bashkinë Patos dhe ish Komunat 

Zharrëz e Ruzhdie, nga verifikimi i dokumentacionit teknik të zbatimit, mbikëqyrjes dhe 

kolaudimit të punimeve të ndërtimit të administruara në dosjet teknike si dhe nga verifikimi në 

terren, rezultuan diferenca në volume pune të pakryera si dhe mangësi në dokumentacion. 

Veprimet e mësipërme janë në kundërshtim me nenin 7 dhe 12 të ligjit nr. 8402 “Për Kontrollin 

dhe Disiplinimin e Punimeve të Ndërtimit”, i ndryshuar, Udhëzimin nr. 1 datë 16.06.2011 “Për 

disa ndryshime në udhëzimin nr.3, datë 15.2.2001 të Këshillit të Ministrave “Për mbikëqyrjen dhe 

kolaudimin e punimeve të ndërtimit”, pika b, nr. 3.3 paragrafi i dytë, Udhëzimin nr. 3 datë 

15.02.2001 “Për mbikëqyrjen dhe kolaudimin e punimeve të ndërtimit” i ndryshuar, Kreu II, pika 

8.1 dhe 8.3, VKM nr. 514, datë 15.08.2007 “Për informatizimin e llogaritjes së kostos dhe hartimin 

e manualeve teknike të çmimeve të punimeve të ndërtimit”, i ndryshuar, pika 9 dhe UKM nr. 1, 

datë 16.06.2011 “Për mbikëqyrjen dhe kolaudimin e punimeve të ndërtimit”, pika 4, paragrafi 4. 

1.1. Rekomandim: Nga Bashkia Patos, të merren masa për monitorimin e vazhdueshëm të 

investimeve, si gjatë periudhës së zbatimit të punimeve ashtu edhe në përfundim të tyre. Ky 

monitorim të kryhet nëpërmjet ngritjes së grupeve me specialistë përkatës, në varësi të llojit të 

investimit, lidhur me dokumentacionin e objektit, zërat e punimeve, dokumentimin nëpërmjet 

materialeve fotografike të proceseve të maskuara si dhe kontrollin e cilësisë së materialeve në 

përputhje me kërkesat e projektit. Dosjet teknike të objekteve të përfunduara të merren në dorëzim 

nga zyra e autorizuar sipas Rregullores së Brendshme të Bashkisë vetëm pas plotësimit të tyre në 

përputhje me UKM nr. 1, datë 16.06.2011, pika, 4 paragrafi 4. 

Në Vijimësi 

2. Gjetje nga auditimi: Në Bashkinë Patos nuk u gjet regjistri i raportimeve dhe masave të marra 

për parandalimin e mashtrimit dhe parregullsive, ndërkohë për minimizimin e riskut, mashtrimit 

dhe parregullsive nga nëpunësi autorizues nuk janë regjistruar dhe raportuar masat e marra për 

parandalimin e tyre sipas nenit 21, të ligjit nr. 10296, datë 8.7.2010 “Për menaxhimin financiar dhe 

kontrollin”. Gjithashtu nuk është miratuar dhe vënë në funksionim sistemi informacioni dhe 

komunikimi. 

2.1. Rekomandim: Nga grupi i menaxhimit strategjik të njësisë publike, të merren masa për 

hapjen  dhe mbajtjen e regjistrit të raportimeve për parandalimin e mashtrimit dhe parregullsive. 

Nga nëpunësi autorizues të regjistrohen dhe raportohen masat e marra për parandalimin e tyre, 

gjithashtu të miratohet dhe vihet në funksionim sistemi informacionit dhe komunikimit. 

Menjëherë 
3. Gjetje nga auditimi: Bashkia Patos, është penalizuar nga Gjykata e Rrethit Gjyqësor Fier, për 

largime nga puna të punonjësve për zgjidhje të kontratës së punës në kundërshtim me nenet 144, 

153 dhe 154 të ligjit nr. 7961, datë 11.7.1995 “Kodi i Punës”, i ndryshuar  dhe me pikën 62 të 

UMF nr. 2 datë 6.2.2012 “Për procedurat standarde të zbatimit të buxhetit”, si dhe bashkia nuk ka 

analizuar në themel dhe nuk ka nxjerrë përgjegjësinë përkatëse ndaj shkaktarëve për pagesën e 

vlerës prej 2,291,871 lekë, si më poshtë: 

a- Vendimi nr. 1771, datë 22.10.2015, i pa ankimuar në Gjykatën Administrative e Apelit Vlore, 

është bërë likuidimi në favor të kreditorit F.H., për dëmshpërblim në lidhje me kërkimin e pagës 

për shumën 352,000 lekë. 

b- Vendimi nr. 1772, datë 22.10.2015, i pa ankimuar në Gjykatën Administrative e Apelit Vlore, 

është bërë likuidimi në favor të kreditorit L. K., për dëmshpërblim në lidhje me kërkimin e pagës 

për shumën 352,000 lekë. 
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c- Vendimi nr. 374, datë 24.03.2015, është bërë likuidimi në favor të kreditorit A. K., për 

dëmshpërblim në lidhje me cenim prone si dhe pagesë të shpenzimeve gjyqësore në shumën 

125,700 lekë. 

d- Vendimi nr. 1435, datë 09.07.2012, lënë në fuqi me Vendim të Gjykatës Administrative të Apelit 

nr. 673, datë 12.03.2014, për shpërblim dëmi për dëmtim prone, likuiduar në favor të kreditorit A. 

Rr., për shumën 1,462,171 lekë. 

3.1 Rekomandim: Bashkia Patos të analizojë në Këshillin Bashkiak dhe të nxjerrë përgjegjësit për 

ndërprerjen e marrëdhënieve financiare të punonjësve, për shkaqe të pa argumentuara dhe të 

pambështetura  në dispozitat ligjore në fuqi, pasi për shkak të këtyre veprimeve, institucioni 

detyrohet të ekzekutojë vendime gjyqësore duke paguar shumën 2,291,871 lekë.   

Në mbledhjen më të afërt 

4. Gjetje nga auditimi: Ish Komuna Ruzhdie është penalizuar nga gjykata për largime nga puna 

dhe zgjidhje të kontratës së punës në kundërshtim me nenet 144, 153 dhe 154 të ligjit nr. 7961, 

datë 11.7.1995 “Kodi i Punës së Republikës së Shqipërisë” i ndryshuar,  dhe me pikën 62 të UMF 

nr. 2 datë 6.2.2012, për vlerën  483,000 lekë, si më poshtë: 

a- Me urdhër pagesë nr. 57, datë 06.06.2014,  është paguar zyra e përmbarimit Fier për vlerën 

30,000 lekë për llogari të kreditorit Agjencia e Basenit Ujor Seman Fier dhe shkresës së Degës së 

Thesarit nr. 1027, datë 19.05.2014, sipas të cilës vlera e gjobës 102,000 lekë do të likuidohet në 3 

këste. 

b- Me urdhër pagesë nr. 27, datë 17.03.2015 për vlerën 41,000 lekë  është likuiduar subjekti “P...S”, 

për ekzekutim të urdhrit nr. 3082-542, datë 03.11.2014, për shlyerje detyrimi (shpenzime 

gjyqësore). 

c- Me urdhër nr. 28, datë 20.03.015 është likuiduar “P...S”, për vlerën 400,000 lekë, për llogari të 

z. F.G. 

4.1. Rekomandim: Bashkia Patos të analizojë në Këshillin Bashkiak dhe nxjerrë përgjegjësit për 

ndërprerjen e marrëdhënieve financiare të punonjësve me Institucionin, për shkaqe të pa 

argumentuara dhe të pambështetura  në dispozitat ligjore në fuqi, pasi për shkak të këtyre 

veprimeve, institucioni detyrohet të ekzekutojë vendime gjyqësore duke paguar shumën 483,000 

lekë. 

Në mbledhjen më të afërt 

5. Gjetje nga auditimi: Nga ish-Komuna Ruzhdie, me urdhër shpenzim nr. 11, 18, 25, 33, 46, 59, 

75, 79, 88, 91, 100, 106, 109 dhe 109/1, për periudhën shkurt-dhjetor 2013, janë paguar punonjës 

të marrë në punë me kontratë të përkohshme, të cilëve ju janë ndalur 11.2% sigurime shoqërore 

me vlerë 179,984 lekë, por veprimi kontabël është bërë për shumën neto dhe ndalesa e kryer nuk 

është derdhur DRT Fier. Po kështu nga zyra financës të ish-Komunës për të njëjtën periudhë me 

po me të njëjtët urdhër shpenzime është llogaritur tatimin mbi të ardhura, duke iu ndalur  

punonjësve shumën 166.089 lekë, ndërkohë që nuk është transferuar detyrimi. 

5.1. Rekomandimi: Drejtoritë e Financës dhe Taksave dhe Tarifave Vendore, në bashkëpunim me 

Drejtorinë Rajonale Tatimore Fier, të marrë masa  për rakordimin e të dhënave  ndjekur të gjitha 

procedurat ligjore sigurimet shoqërore (179,684 lekë, tatimi mbi të ardhurat personale për vlerën 

166,089 lekë) e mbi këtë bazë të  bëhen transferuat përkatëse..  

Brenda datës 30.09.2017 

6. Gjetje nga auditimi: Nga ish-Komuna Ruzhdie, për periudhën qershor-korrik 2014 janë 

punësuar 6 punonjës të paguar me një fond page bruto në shumën 160,000 lekë dhe 142,080 lekë 

neto, të cilëve ju janë ndalur 11.2% sigurime shoqërore me vlerë 17,920 lekë por veprimi kontabël 

është bërë për shumën neto dhe ndalesa e kryer nuk është derdhur DRT Fier. 

6.1. Rekomandimi: Drejtoritë e Financës dhe Taksave e Tarifave Vendore në bashkëpunim me 

Drejtorinë Rajonale Tatimore Fier, të marrin masat për rakordimin e të dhënave dhe ndjekur të 

gjitha procedurat ligjore për kryerjen e derdhjeve përkatëse. 
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Brenda datës 30.09.2017 

7. Gjetje nga auditimi: Bashkia Patos, nuk ka marrë masat e nevojshme administrative dhe ligjore 

për arkëtimin e detyrimeve debitore, pavarësisht se gjendja e debitorëve është në vlerën totale prej 

10,588,742 lekë, të evidentuara në llogarinë 468 “Debitor të ndryshme”. 

7.1. Rekomandimi: Drejtoritë e Financës dhe Juridike, të marrin masa, të analizojnë debitorët dhe 

të ndërmarrin iniciativat e nevojshme ligjore për arkëtimin e detyrimeve nga debitorët, me qëllim 

rritjen e aftësisë pagese dhe burimeve financiare të institucionit. 

Në vijimësi 

8. Gjetje nga auditimi: Në Bashkinë Patos dhe ish-Komunat Zharrës e Ruzhdie, hartimi dhe 

miratimi i planit të buxhetit vjetor është kryer tej afateve ligjore sipas ligjit nr. 8652, datë 

31.07.2000 “Për organizimin dhe funksionimin e qeverisjes vendore”, shfuqizuar me ligjin nr. 

139, datë 17.12.2015 “Për vetëqeverisjen vendore”, si dhe në kundërshtim me kërkesat e 

nenit 19, pika 4 dhe 5“Buxheti i njësisë së qeverisjes vendore” dhe nenin 32 “Përgatitja dhe 

miratimi i buxhetit vendor” të ligjit nr. 9936, datë 26.06.2008 “Për menaxhimin e sistemit 

buxhetor”. 

8.1 Rekomandim:  Bashkia Patos të marrë të gjitha masat për hartimin në një kohë sa më reale 

dhe objektive, të projekt buxhetit vendor për miratimin e tij në Këshillin e Bashkisë brenda afateve 

kohore të përcaktuara nga ligji.  

Në vijimësi 

9. Gjetje nga auditimi: Në fund të vitit 2016 sipas evidencave të Drejtorisë të Taksave dhe 

Tarifave Vendore, rezultojnë me detyrime të pashlyera për taksat vendore 20 subjekte juridike 

private (biznese) në vlerën 2,429,601 lekë, nga të cilat 5 subjekte të trashëguara nga viti 2014 në 

vlerën 868,145 lekë; 8 subjekte për vitin 2015 në vlerën 559,440 lekë dhe 18 subjekte për vitin 

2016 në vlerën 1,002,016 lekë (Trajtuar në faqet 125-139 të Raportit Përfundimtar  të Auditimit). 

9.1 Rekomandim: Drejtoritë e Financës dhe Taksave e Tarifave Vendore, të marrin masat për 

kontabilizimin dhe arkëtimin e detyrimeve të pashlyera nga 20 subjektet e biznesit në vlerën 

2,429,601 lekë, duke llogaritur dhe arkëtuar penalitet në masën 0,06% kamat vonesë të detyrimit 

në ditë por jo më tepër se 365 ditë, sipas ligjit nr. 9920, datë 19.05.2008 “Për Procedurat Tatimore” 

i ndryshuar, neni 114. 

Menjëherë 

10. Gjetje nga auditimi: Taksa e ndërtesës dhe tarifat e shërbimit për popullatën në fund të vitit 

2016 sipas evidencave të Drejtorisë të Taksave dhe Tarifave Vendore, nga biznesi dhe popullata 

rezulton në vlerën 9,433,750 lekë, nga të cilat: 

-taksë ndërtese për biznesin në vitin 2015 në vlerën 541 mijë lekë ndërsa për vitin 2016 me tejkalim 

në vlerën 12,002 mijë lekë. 

-taksë ndërtese për popullatën nga 3,197 familje në vlerën 2176 mijë lekë, nga të cilat për 2085 

familje në vitin 2015 në vlerën 847 mijë lekë dhe për vitin 2016 nga 3197 familje në vlerën 1,329 

mijë lekë. 

-tarifë pastrim gjelbërimi e ndriçimi për popullatën për 3197 familje në vlerën 6,717 mijë lekë 

gjithsej nga të cilat për vitin 2015 për 2085 familje në vlerën 2,855,750 lekë dhe për vitin 2016 nga 

3197 familje në vlerën 3,861 mijë lekë. 

10.1 Rekomandim: Drejtoritë e Financës dhe Taksave e Tarifave Vendore, të marrin masat për 

evidentimin dhe arkëtimin e detyrimeve të pashlyera nga subjektet e biznesit dhe familjarët për 

taksën e ndërtesës dhe tarifën e pastrim gjelbërimit dhe ndriçimit, në vlerën 9,433,750 lekë, duke 

llogaritur dhe arkëtuar penalitet në masën 0,06% kamat vonesë të detyrimit në ditë por jo më tepër 

se 365 ditë, sipas ligjit nr. 9920, datë 19.05.2008 “Për Procedurat Tatimore” i ndryshuar, neni 

114. 

Menjëherë 
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11. Gjetje nga auditimi: Taksa e tokës bujqësore në fund të vitit 2016 sipas evidencave të 

subjekteve/individëve debitorë, për 3197 familje rezulton në vlerën 13,782 mijë lekë, nga të cilat 

për taksën e tokës bujqësore në vitin 2015 në vlerën 5,297 mijë lekë dhe për vitin 2016  në vlerën 

8,485 mijë lekë. 

11.1 Rekomandim: Drejtoritë e Financës, Taksave e Tarifave Vendore dhe Zhvillimit të Bujqësor, 

Blegtoral dhe Pyjor, të marrin masat për evidentimin dhe arkëtimin e detyrimeve të pashlyera nga 

familjarët për taksën e tokës bujqësore në vlerën 13,782 mijë lekë. 

Menjëherë 

12. Gjetje nga auditimi: Nga Bashkia Patos dhe dy Njësitë Administrative, si rezultat i mos 

evidentimit në kontabilitet të detyrimeve të pa shlyera për taksat dhe tarifat vendore të trashëguara 

prej vitesh, detyrimet debitore kanë arritur në vlerën 139,747,153 lekë, duke ndikuar negativisht 

në financat e institucionit dhe mos zbatim të ligjit nr. 9228, datë 24.04.2004 “Për kontabilitetin 

dhe pasqyrat financiare” i ndryshuar dhe VKM nr. 783, datë 22.11.2006 “Për përcaktimin e 

standardeve dhe të rregullave kontabël” pika 2 shkronja “c” dhe pika 2.3. 

12.1 Rekomandim: Drejtoritë e Financës, Taksave e Tarifave Vendore dhe Zhvillimit të Bujqësor, 

Blegtoral dhe Pyjor, të marrin masat për kontabilizimin dhe arkëtimin e detyrimeve të pashlyera 

në vlerën 139,747,153 lekë. 

Menjëherë 

13. Gjetje nga auditimi: Në ish Komunës Zharrëz në fund të vitit 2015 sipas evidencave të 

subjekteve/individëve debitorë rezultojnë me detyrime të pa likuiduara 50 subjekte biznesi në 

vlerën 6,154,820 lekë, nga të cilat për vitin 2012 rezultojnë të trashëguara 25 subjekte në vlerën 

965,830 lekë; për vitin 2013, 32 subjekte në vlerën 658,120 lekë; për vitin 2014, 34 subjekte në 

vlerën 2,887,260 lekë dhe për vitin 2015, 36 subjekte në vlerën 1,643,610 lekë (Trajtuar në faqet 

125-139 të Raportit Përfundimtar  të Auditimit). 

13.1 Rekomandim: Drejtoritë e Financës dhe Taksave e Tarifave Vendore, të marrin masat për 

kontabilizimin dhe arkëtimin e detyrimeve të pashlyera nga 50 subjektet e biznesit në vlerën 

6,154,820 lekë, duke llogaritur dhe arkëtuar penalitet në masën 0,06% kamat vonesë të detyrimit 

në ditë por jo më tepër se 365 ditë, sipas ligjit nr. 9920, datë 19.05.2008 “Për Procedurat Tatimore” 

i ndryshuar, neni 114. 

Menjëherë 

14. Gjetje nga auditimi: Në ish Komunën Zharrës, nuk është paguar taksa e tokës, taksa e 

ndërtesës dhe tarifat e shërbimeve dhe për pasojë në fund të vitit 2015 sipas rezultojnë debitore në 

vlerën 75,979,218 lekë, nga të cilat të trashëguara nga viti 2012 rezultojnë 1149 familje në vlerën 

7,233,590 lekë, për vitin 2013, 1373 familje në vlerën 8,227,085 lekë; për vitin  2014, 1373 familje 

dhe 34 biznese në vlerën 57,874,595 lekë dhe për vitin 2015, 574 familje në vlerën 2,643,948 lekë. 

Menjëherë 

14.1 Rekomandim: Drejtoritë e Financës, Taksave e Tarifave Vendore dhe Zhvillimit të Bujqësor, 

Blegtoral dhe Pyjor, të marrin masat për evidentimin dhe arkëtimin e detyrimeve të pashlyera për 

taksën e tokës, taksën e ndërtesës dhe tarifat e shërbimeve nga subjektet e biznesit  dhe familjarët 

në vlerën 75,979,218 lekë. 

Menjëherë 

15. Gjetje nga auditimi: Në ish Komunën Rruzhdie, për vitet 2013-2014, rezultojnë 2 subjekte 

juridike (biznes) si debitorë të zyrës të taksave dhe tarifave vendore, në vlerën 70,000 lekë nga të 

cilat për vitin 2013, 2 subjekte transporti në vlerën 35,000 lekë dhe për vitin 2014, 2 subjekte 

transporti në vlerën 35,000 lekë, ndërsa për vitin 2015 rezultojnë 36 subjekte në vlerën 1,643, 610 

lekë. 

15.1 Rekomandim: Drejtoritë e Financës dhe Taksave e Tarifave Vendore, të marrin masat për 

kontabilizimin dhe arkëtimin e detyrimeve të pa shlyera nga 2 subjektet e biznesit në vlerën 70,000 

lekë dhe 36 subjekte të vitit 2015, në vlerën 1,643, 610 lekë, duke llogaritur dhe arkëtuar penalitet 
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në masën 0,06% kamat vonesë të detyrimit në ditë por jo më tepër se 365 ditë, sipas ligjit nr. 9920, 

datë 19.05.2008 “Për Procedurat Tatimore”, neni 114. 

Menjëherë 

16. Gjetje nga auditimi: Në ish Komunën Rruzhdie, nuk është paguar taksa e tokës bujqësore nga 

673 familje, në vlerën 9,031,926 lekë nga të cilat në vitin 2012 të trashëguara në vlerën 2,256,190 

lekë; në vitin 2013 në vlerën 2,295,960 lekë; në vitin 2014 në vlerën 2,269,676 lekë dhe në vitin 

2015 në vlerën 2,210,100 lekë. 

16.1 Rekomandim: Drejtoritë e Financës, Taksave e Tarifave Vendore dhe Zhvillimit të Bujqësor, 

Blegtoral dhe Pyjor, të marrin masat për kontabilizimin dhe arkëtimin e detyrimeve të pa shlyera 

për taksën e tokës bujqësore nga  subjektet familjarët në vlerën 9,031,926 lekë. 

Menjëherë 

17. Gjetje nga auditimi: Nga qytetari Sh.J. është paguar vlera prej 40,824 lekë si detyrim qiraje 

ambienti për vitin 2016, duke ju zbritur detyrimi i paguar nga qytetari për llogari të vitit 2015, në 

shumën 17,496 lekë, veprim i cili rezulton i pa argumentuar dhe nuk justifikon zbritjen, pasi fatura 

dhe arkëtimi mbajnë datën 02.06.2015, ndërsa kontrata e qirasë datë 25.06.2015. 

17.1 Rekomandim: Drejtoria e Financës, të marrë masat për kontabilizimin dhe arkëtimin e 

detyrimit në vlerën 17,496 lekë si diferencë e qirasë së ambientit, nga subjekti qiramarrës Sh.J. 

Menjëherë 

18. Gjetje nga auditimi: Me Vendim të KK Zharrës nr. 32, datë 10.06.2002, është dhënë me qira 

ambienti “fushë futbolli”, për “ngritje komplekse sportive për komunitetin”, në sipërfaqen prej 

600 m2 me çmimin 10,000 lekë/ha në vit, me afat deri  më datë 31.12.2011 rezulton se nuk ka 

shlyer detyrimet e pagesës së qirasë sipas kushteve të kontratës në vlerën 5,804,370 lekë, si dhe 

nuk i janë ngarkuar penalitetet sipas pikës 2 të kontratës “ngarkohet me penalitete në masën 1% të 

vlerës për çdo ditë vonesë” në vlerën 1,099,350 lekë, duke bërë që qiramarrësi P.N. të rezultojë 

me detyrime të pashlyera në vlerën 6,903,720 lekë. 

18.1 Rekomandim: Drejtoritë e Financës, Taksave e Tarifave Vendore dhe Zhvillimit të Bujqësor, 

Blegtoral dhe Pyjor, të marrin masat për kontabilizimin dhe arkëtimin e detyrimeve të pa shlyera 

nga subjekti qiramarrës P.N. në vlerën 6,903,720 lekë. 

Menjëherë 

19. Gjetje nga auditimi: Sipas kontratës të qirasë të tokës bujqësore të pandarë datë 21.03.2011, 

subjekti M.G., në fund të vitit 2016, rezulton me detyrime të pashlyera në vlerën 20,720 lekë, nga 

të cilat vlera e qirasë së tokës e pa paguar vlera 3,200 lekë dhe vlera 17,520 lekë, sipas pikës 2 të 

kontratës “ngarkohet me penalitete në masën 1% të vlerës për çdo ditë vonesë”. 

19.1 Rekomandim: Drejtoritë e Financës, Taksave e Tarifave Vendore dhe Zhvillimit të Bujqësor, 

Blegtoral dhe Pyjor, të marrin masat për kontabilizimin dhe arkëtimin e detyrimeve të pashlyera 

nga subjekti qiramarrës i tokës bujqësore, M.G. në vlerën 20,720 lekë. 

Menjëherë 

20. Gjetje nga auditimi: Kontratat e qirasë të lidhura nga ish Komuna Ruzhdie (68) për sipërfaqen 

prej 827,853 m2 kanë rezultuar në kundërshtim me nenin 678 e vijues të Kodit Civil, neni 32/e i 

ligjit nr. 8652, datë 31.7.2000, VKM nr. 531, datë 21.8.1998, Udhëzimi nr. 3, datë 16.5.2007 si 

dhe VKM nr. 176 datë 30.3.2001, përsa i përket procedurave dhe dokumentacionit të dhënies me 

qira të tokave si dhe në 8 raste toka e dhënë me qira nuk ka qenë objekti i ligjit dhe udhëzimeve të 

cilave u është referuar Bordi i Dhënies me Qira të Tokave Bujqësore të pandara, veprime këto në 

tejkalim të kompetencave ligjore të komunës. 

20.1 Rekomandim: Bashkia Patos, pas shqyrtimit dhe vlerësimit rast pas rasti të gjitha praktikave 

të dhënies me qira të tokave bujqësore të pandara, referuar dhe në konstatimin e grupit të auditimit 

të KLSH-së, t’i paraqesë Këshillit Bashkiak projektvendimin përkatës lidhur me vijueshmërinë 

ligjore të praktikave të qirasë, të cilat mund të konfirmohen si të dala në zbatim të ligjit dhe ato të 
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cilat janë dhënë haptazi në kundërshtim me të. Konfirmimi i kontratave të bëhet duke respektuar 

afatet kohore të sanksionuara nga Kodi Civil. 

Menjëherë 

21. Gjetje nga auditimi: Në një rast, nga ish-Komuna Ruzhdie, është bërë kalimi i pronësisë i një 

sipërfaqe prej 11000 m2, pjesë e fondit pyjor e kullosor, sipas kontratës datë 01.08.2013, për 

pasurinë nr. 22/1, ndodhur në zonën kadastrale 3457, e llojit pyll (Shkurre) dhe vlerë të shitjes prej 

1,809,600 lekë, veprime në kundërshtim me VKM nr. 677, datë 21.05.2008, dhe ligjin nr. 8744, 

datë 21.02.2001. 

21.1 Rekomandim: Bashkia Patos, të analizojnë të gjitha shkeljet dhe parregullsitë e konstatuara 

dhe t’i 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 t’i 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. 
Menjëherë 

22. Gjetje nga auditimi: Nga të dhënat e Ministrisë Industrisë dhe Energjitikës, por dhe 

deklarimeve të Drejtorisë së Tatim Taksave dhe Tarifave Vendore, u konstatua se në territorin e 

Bashkisë Patos, janë dhënë leje për shfrytëzimin minerar të rërës bituminoze dhe konglomeratë në 

sipërfaqen prej 2,608 km2 gjithsej për 5 subjekte juridike nga të cilat 4  prej tyre nuk kanë paguar 

taksat lokale në shumën 1,045,822,000 lekë. Nga 4 subjekte vetëm 2 ushtrojnë aktivitetin në 

juridiksionin territorial administrativ të Bashkisë Patos dhe konkretisht “C...r” në vlerën 

50,421,000 lekë dhe “B...a” në vlerën 68,405,000 lekë ose në total 118,826,000 lekë. 

 
Leje shfrytëzimi Vend-ndodhja Lloji mineralit Sip. 

km2 

Vlera/000 Detyrimi 31.12.2016 

000/lekë 
Nr. Data tarifa lekë/vit 

1356 04.06.09 Kasnicë Rërë bitumin 0,1525 440 6,732 50,421 

196 29.04.13 Kasnicë Rërë bitumin 0,424 440 18,656 68,405 

    0,5765  25,388 118,826 

22.1 Rekomandim: Bashkia Patos, Drejtoritë e Taksave dhe Tarifave Vendore; Zhvillimit 

Bujqësor, Blegtoral dhe Pyjor, si dhe Sektori i Aseteve dhe Pronave Publike, të marrin masa: 

a) Për hapjen e një regjistri të veçantë për secilën pronë publike, pronat e dhëna me qira, shoqëritë 

tregtare në të cilat shteti zotëron aksione dhe kontratat e koncesionit dhe enfiteozës, me të dhënat 

e përcaktuara në pikën 31 shkronjat (a,b,c,) të UMF nr. 30, datë 27.12.2011 “Për menaxhimin e 

aktiveve në njësitë e sektorit publik”. Të dhënat e kontratave të qerasë me të gjitha elementët dhe 

sipas viteve të informatizohen në mënyrë elektronike dhe ndjekur në vazhdimësi arkëtimin e tyre. 

b) Bashkia Patos nëpërmjet strukturave të saj dhe zyra e administrimit të pyjeve e kullotave, të 

marrë masa për lidhjen e kontratave të qirasë me subjektet e pajisur me leje minerare për shfrytëzim  

të rërës bituminoze dhe konglomeratë dhe të kërkojë heqjen nga fondi pyjor apo kullosor të këtyre 

sipërfaqeve, në përputhje me VKM  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 dhe 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. 

c). Për lidhjen e kontratave sipas kërkesave ligjore për subjektet të pajisura me leje minerare që 

ushtrojnë aktivitetin në territorin e Bashkisë Patos dhe zbatimin e procedurave të nevojshme ligjor 

për arkëtimin e detyrimeve për lejet minerare të dhëna për shfrytëzimi rëre bituminoze në vlerën 

118,826,000 lekë, nga të cilat “C...r”, në vlerën 50,421,000 lekë dhe “B...a”, në vlerën 68,405,000 

lekë. 

Menjëherë 
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23. Gjetje nga auditimi: Daljet nga magazina për fletët e gjobave (blloqet e gjobave) për 

punonjësit e policisë bashkiake, nuk janë evidentuar në mënyrë kontabile në debi të personave të 

cilët i kanë tërhequr ato pasi nuk janë trajtuar si letra me vlerë, veprim në kundërshtim me kërkesat 

e VKM nr. 1497, datë 19.11.2009 “Për shtypjen e letrave me vlerë” i ndryshuar, pika 2. 

23.1 Rekomandim: Drejtoria e Financës dhe Inspektori i Policisë Bashkiake të evidentojnë në 

kontabilitet tërheqjen nga magazina të blloqeve të gjobave  dhe administrimin e dokumentimin e 

tyre si letra me vlerë. 

Menjëherë 

24. Gjetje nga auditimi: Në një rast nga mos aplikimi i përllogaritjes së diferencës ndërmjet 

situacionit përfundimtar dhe atij të paraqitur në momentin e marrjes së lejes së përdorimit, për Leje 

Zhvillimore për shoqërinë "A...r" sh.p.k me objekt "Tetoje magazinim materialesh, Ure b/a me 

Hd=6m, Reparti i bojatisjes", bashkisë i janë krijuar të ardhura të munguara me vlerë 494,848 

lekë. Po ashtu nga lejimi i përdorimit të objektit pa u miratuar më parë leja e përdorimit bashkisë i 

janë krijuar të ardhura të munguara në vlerën prej 300-500 mijë lekë, duke mos gjetur zbatim 

ligji nr. 107/2014 “Për planifikimin dhe zhvillimin e territorit”, neni 52, “përdorimi i objektit pa 

lëshimin e certifikatës së përdorimit dënohet me gjobë nga 300,000 lekë deri në 500,000 lekë”. 
24.1 Rekomandim: Nga Drejtoria e Planifikimit dhe Kontrollit të Territorit, të merren të gjitha 

masat duke kryer veprimet e nevojshme administrativo-procedurale për lëshimin e certifikatës së 

përdorimit (nëse konstatohet se objekti është realizuar sipas lejes përkatëse) si dhe pas inspektimit 

në terren të objektit, nëse evidentohet se jemi para faktit të shkeljes së afatit të lejes apo përdorimit 

të objektit pa lëshimin e certifikatës së përdorimit, të aplikohet neni 52 i ligjit nr. 107/2014. 

Menjëherë 

25. Gjetje nga auditimi: Në auditimin e kryer në Bashkinë Patos, mbi zbatimin e rekomandimeve 

të KLSH, dërguar me shkresën nr. 31/11, datë 07.9.2015, rezulton se nga 21 masa me karakter 

organizativ, janë zbatuar 15 masa dhe mbetur pa zbatuar 6 masa; nga 10 masa me karakter 

shpërblim dëmi në vlerën prej 8,310 mijë lekë, janë zbatuar 5 masa dhe pa zbatuar 5, duke u 

arkëtuar vlera prej 807 mijë lekë dhe mbetur pa arkëtuar vlera 7,430 mijë lekë; si dhe nga 14 masa 

disiplinore janë zbatuar plotësisht 5 masa dhe pa zbatuar 9. 

25.1 Rekomandim: Bashkia Patos, Drejtoria Financës në bashkëpunim me Sektorin Juridik dhe 

strukturat e tjera përgjegjëse, të marrë masa të menjëhershme për zbatimin e rekomandimeve të 

pazbatuara të KLSH-së, duke ndjekur të gjitha procedurat administrative e ligjore për shpërblimin 

e dëmit në vlerën 7,430 mijë lekë, zbatimin e 6 masave me karakter organizativ si dhe 9 masave 

me karakter disiplinor. 

Menjëherë 

B. MASA PËR SHPËRBLIM DËMI 

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

Lartë të Shtetit” neni 15 shkronjat  (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 

23,168,110 lekë, si më poshtë: 

 

1. Gjetje nga auditimi: Në objektin “Rikonstruksion i Rrugës Rruzhdie - Gjinoqar” Patos, nga 

auditimi i dokumentacionit teknik të zbatimit, mbikëqyrjes dhe kolaudimit të punimeve të ndërtimit 
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të administruara në dosjen teknike si dhe nga verifikimi në terren rezultuan diferenca në volume 

pune të pakryera në vlerën 1,037,365 lekë pa tvsh si pasojë e mos ndryshimit në situacion të zërit 

të punimeve sipas zërit të kryer në fakt apo punimeve të pakryera në fakt si dhe mos aplikim i 

penalitetit për vonesa në përfundimin e punimeve në vlerën 2,248,927 lekë pa tvsh. Veprimet e 

mësipërme janë në kundërshtim me kontratën e sipërmarrjes së punimeve nr. 684/13, datë 

09.08.2016 të lidhur mes Titullarit të Autoritetit Kontraktor Bashkia Patos dhe BOE “C...8” dhe 

“V...A” sh.p.k. 

1.1. Rekomandim:  

a.Bashkia Patos të marë masa për arkëtimin e vlerës prej 1,037,365 lekë pa tvsh nga BOE“C...8” 

sh.p.k dhe “V...A” sh.p.k, në cilësinë e sipërmarrësve në kontratën nr. 684/13, datë 09.08.2016 me 

objekt “Rikonstruksion i Rrugës Rruzhdie - Gjinoqar” Patos, vlerë kjo e cila përfaqëson një dëm 

ekonomik ndaj buxhetit të shtetit dhe njësisë vendore si rrjedhojë e punimeve të pakryera në fakt. 

b. Bashkia Patos të marrë masa për arkëtimin e vlerës prej 2,403,988 lekë pa tvsh, në cilësinë e 

sipërmarrësve në kontratën nr. 684/13, datë 09.08.2016 me objekt “Rikonstruksion i Rrugës 

Rruzhdie - Gjinoqar” Patos, vlerë kjo e cila përfaqëson penalitetin e pa aplikuar nga ana e 

Autoritetit Kontraktor Bashkia Patos ndaj BOE, sipërmarrës i punimeve për vonesa të 

pajustifikuara në përfundimin në afat të punimeve. 

 Menjëherë 

2. Gjetje nga auditimi: Në objektin “Rikonstruksion i Rrugës Gani Banaj”, Patos, nga auditimi i 

dokumentacionit teknik të zbatimit dhe mbikëqyrjes së punimeve të ndërtimit të administruara në 

dosjen teknike si dhe nga verifikimi në terren rezultuan diferenca në volume pune të pakryera në 

vlerën 709,942 lekë pa tvsh si pasojë e likuidimit të punimeve të pakryera në fakt si dhe mos 

aplikim i penalitetit për vonesa në përfundimin e punimeve në vlerën 2,045,736 lekë pa tvsh. 

Veprimet e mësipërme janë në kundërshtim me kontratën e sipërmarrjes së punimeve nr. 1507/20, 

datë 30.05.2016 dhe OE “R...8”. 

2.1. Rekomandim:  

a.Bashkia Patos të marrë masa për arkëtimin e vlerës prej 709,942 lekë pa tvsh nga OE “R...8” 

sh.p.k, në cilësinë e sipërmarrësit në kontratën nr. 1507/20, datë 30.05.2016 me objekt 

“Rikonstruksion i Rrugës Gani Banaj”, Patos, vlerë kjo e cila përfaqëson një dëm ekonomik ndaj 

buxhetit të shtetit dhe njësisë vendore si rrjedhojë e likuidimit të punimeve të pakryera në fakt. 

b. Bashkia Patos të marrë masa për arkëtimin e vlerës prej 2,045,736 lekë pa tvsh nga OE “R...8” 

sh.p.k, në cilësinë e sipërmarrësit në kontratën nr. 1507/20, datë 30.05.2016 me objekt 

“Rikonstruksion i Rrugës Gani Banaj”, Patos, vlerë kjo e cila përfaqëson penalitetin e pa aplikuar 

nga ana e Autoritetit Kontraktor Bashkia Patos ndaj sipërmarrësit të punimeve për vonesa të pa 

justifikuara në përfundimin e punimeve. 

 Menjëherë 

3. Gjetje nga auditimi: Në objektin “Rikonstruksion i rrugës Thoma Rrudha”, Patos, nga auditimi 

i dokumentacionit teknik të zbatimit dhe mbikëqyrjes së punimeve të ndërtimit të administruara në 

dosjen teknike si dhe nga verifikimi në terren rezultuan diferenca në volume pune të pakryera në 

vlerën 424,085 lekë pa tvsh si pasojë e likuidimit të punimeve të pakryera në fakt. Veprimet e 

mësipërme janë në kundërshtim me kontratën e sipërmarrjes së punimeve nr. 925/10, datë 

14.09.2015 të lidhur mes Titullarit të Autoritetit Kontraktor Bashkia Patos dhe OE “S...I” sh.p.k. 

3.1. Rekomandim: Nga Bashkia Patos të merren masa për arkëtimin e vlerës prej 424,085 lekë pa 

tvsh nga OE “S...I” sh.p.k, në cilësinë e sipërmarrësit në kontratën nr. 925/10, datë 14.09.2015 me 

objekt “Rikonstruksion i rrugës Thoma Rrudha”, Patos, vlerë kjo e cila përfaqëson dëm ekonomik 

ndaj buxhetit të shtetit dhe njësisë vendore si rrjedhojë e likuidimit të punimeve të pakryera në 

fakt. 

 Menjëherë 
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4. Gjetje nga auditimi: Në objektin “Rikonstruksion i Rrugës së Varrezave”, Zharrëz, nga 

auditimi i dokumentacionit teknik të zbatimit dhe mbikëqyrjes së punimeve të ndërtimit të 

administruara në dosjen teknike si dhe nga verifikimi në terren rezultuan diferenca në volume pune 

të pakryera në vlerën 164,480 lekë pa t.v.sh si pasojë e likuidimit të punimeve të pakryera në fakt. 

Veprimet e mësipërme janë në kundërshtim me kontratën e sipërmarrjes së punimeve datë 

11.09.2014 të lidhur mes ish-Titullarit të Autoritetit Kontraktor Komuna Zharrëz dhe OE “S...I”. 

4.1. Rekomandim: Bashkia Patos të marrë masa për arkëtimin e vlerës prej 164,480 lekë pa tvsh 

nga OE “S...I” sh.p.k, në cilësinë e sipërmarrësit në kontratën, datë 11.09.2014 të lidhur mes ish-

Titullarit të Autoritetit Kontraktor Komuna Zharrëz dhe OE “S...I” sh.p.k, vlerë kjo e cila 

përfaqëson një dëm ekonomik ndaj buxhetit të shtetit dhe njësisë vendore si rrjedhojë e likuidimit 

të punimeve të pakryera në fakt. 

Menjëherë 

5. Gjetje nga auditimi: Nuk është zbatuar saktë pika 4 e VKM nr. 682, datë 29.07.2015 “Për 

përdorimin e fondeve publike për të transportimin e punonjëseve arsimor dhe të nxënësve që 

mësojnë jashtë vend banimit”, i ndryshuar, lidhur me zbatimin e çmimit për përballimin e 

shpenzimit transportit për distancën 1-32 km për G.T., E.R., O.D., dhe M.M. në cilësinë e mësueses 

të cilët kanë përfituar padrejtësish vlerën 13,176 lekë. 

5.1.Rekomandim: Drejtoria e Financës në bashkëpunim me Drejtorinë Juridike, të marrë masa 

duke ndjekur të gjitha procedurat e nevojshme administrative e ligjore për arkëtimin e vlerë prej 

13,176 lekë, nga punonjësit: G.T. për vlerën 2,880 lekë, E.R. për vlerën 5,760 lekë, O.D. për vlerën 

1,778 lekë dhe M.M. për  2,880 lekë. 

Menjëherë 

6. Gjetje nga auditimi: Ish Komuna Ruzhdie, nuk ka derdhur për llogari të buxhetit të shtetit 

tatimin në burim, krijuar nga ndalesat e punonjësve me kontratë punë të përkohshme, sipas ligjit 

nr. 8438, datë 28.12.1998 “Për Tatimin mbi të Ardhurat” i ndryshuar, detyrim i cili për periudhën 

2013-6/mujori 2015 arrin në vlerën prej 185,820 lekë. 

6.1. Rekomandimi: Bashkia Patos, të derdhë për llogari të buxhetit të shtetit detyrimin prej 

185,820 lekë, si tatim në burim, realizuar nga arkëtimi i të ardhurave në burim për punë të kryer, 

nga punonjës me kontratë të përkohshme.  

Menjëherë 

7. Gjetje nga auditimi: Me urdhër shpenzimi nr. 44, datë 08.04.2015, janë paguar 18 këshilltarë 

për muajt nëntor-dhjetor 2014 dhe janar-mars 2015, për shumën bruto 486,000 lekë dhe neto 

437,400 leke, duke u ndalur tatimi në burim në masën 10% dhe jo 15%, veprim në kundërshtim 

me UKM nr. 31, datë 29.12.2014 “Për tatimin mbi të ardhurat”, të ndryshuar, pika 2, veprim i cili 

përbën shkelje të disiplinës financiare më dëm ekonomik në vlerën prej 14,580 lekë. 

7.1.Rekomandimi: Drejtoria Ekonomike në bashkëpunim me Drejtorinë Juridike, të marrë masa 

duke ndjekur të gjitha procedurat administrative e ligjore për arkëtimin e vlerës prej 14.580 lekë, 

ose 810 lekë/person dhe përkatësisht: Xh.M., M.M., M.Z., F.G., R.M., K. Y., B. M., A.M., P. Q, 

L. M., E. D., E. D., F. V., Sh. Y., Q. M., Q. M., A.R., M. M., A. Z., dhe Sh.S. 

Menjëherë 

8. Gjetje nga auditimi: Nga ish Komuna Zharrës nuk janë përfshirë në evidencën kontabile dhe 

bilancin e vitit 2016, shuma e zbulimeve prej 672,872 lekë, (trajtuar me shkresën nr.1433/10, datë 

10.02.2016), veprim në kundërshtim me ligjin nr. 9228, datë 29.04.2004, si dhe lidhur me 

menaxhimin e karburantit dokumentacioni që shoqëron përdorimin e tij nuk është në përputhje me 

kërkesat e UMF nr. 30, datë 27.12.2011“Për menaxhimin e aseteve në sektorin publik”, pika 35/b 

pika 36, pasi punonjësit që kanë tërhequr karburantin nuk e kanë justifikuar me fletudhëtimi. 

8.1.Rekomandimi: Drejtoria Ekonomike në bashkëpunim me Drejtorinë Juridike, të marrë masa 

duke ndjekur të gjitha procedurat administrative e ligjore për arkëtimin e vlerës prej 213.284 lekë 

dhe përkatësisht: 
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- B.K. për likuidimin e detyrimit prej 159,786 lekë (mos justifikim karburanti).  

- F. L. për likuidimin e detyrimit prej 53,498 lekë (mos justifikim karburanti). 

- “J...i” shpk, përfaqësuar nga z. Josif Basha për likuidimin e shumës 316,000 lekë njoftuar me 

shkresë nr. 539, datë 14.12.2016, por pa e përshirë në kontabilitet. 

- A. D. për likuidimin e shumës 11.090 lekë, njoftuar me shkresë nr. 539, datë 14.12.2016, por pa e 

përshirë në kontabilitet. 

- Dh. P. për likuidimin e shumës 6,758 lekë, njoftuar me shkresë nr. 539, datë 14.12.2016, por pa e 

përshirë në kontabilitet. 

Menjëherë 

9. Gjetje nga auditimi: Në ish-Komunën Ruzhdie, personat përgjegjës për menaxhimin e 

karburantit, dokumentacionin shoqërues nuk e kanë mbajtur në përputhje me kërkesat e UMF nr. 

30, datë 27.12.2011 “Për menaxhimin e aseteve në sektorin publik”, pika 35/b pika 36, pasi 

punonjësit që kanë tërhequr karburantin nuk e kanë justifikuar me dokumentacion ligjor 

(fletudhëtime), për sasinë prej 821,7 litra me vlerë 123,613 lekë. 

9.1.  Rekomandimi: Drejtoria Ekonomike në bashkëpunim me Drejtorinë Juridike, të marrë masa 

duke ndjekur të gjitha procedurat administrative e ligjore për arkëtimin e vlerës prej 123,613 lekë, 

ndaj z. A. B. ish-Përgjegjës i Financës dhe z. H. M., përdorues i mjetit dhe nënshkruesit të 

fletëdaljeve. 

Menjëherë 

10. Ish Komunës Ruzhdie, sipas urdhër shpenzimit nr. 85, datë 09.06.2015, rezulton t’i jetë rënduar 

buxheti për “Blerje pjesë këmbimi për automjete” në vlerën 80,000 lekë, pasi dokumentacioni që 

shoqëron urdhër shpenzimin (fletëdalja nr. 8, datë 28.5.2015), nuk argumenton blerjen me vlerë të 

vogël, veprim në shkelje të disiplinës financiare dhe kundërshtim me UMF nr. 30 datë 27.12.2011 

“Për menaxhimin e aktiveve në njësitë e sektorit publik” Kreu III, pika 34-37, në këto kushte shumë 

prej 63,200 lekë, bërë dalje mjetit, përbën shkelje të disiplinës financiare me dëm ekonomik. 

10.1 Rekomandimi: Drejtoria Ekonomike në bashkëpunim me Drejtorinë Juridike, të marrë masa 

duke ndjekur të gjitha procedurat administrative e ligjore për arkëtimin e vlerës 63,200 lekë, z. A 

B. ish- Përgjegjës i Financës dhe z. H.M., përdorues i mjetit dhe nënshkruesit të fletëdaljeve. 

Menjëherë 

11. Gjetje nga auditimi: Nga ish Komuna Ruzhdie janë lidhur 68 kontrata për dhënie me qira 

toke të pa ndarë në sipërfaqen prej 827,853 m2 dhe vlerë qiraje vjetore në shumën 498,301 lekë, 

nga ku deri në fund të vitit 2016 rezultojnë pa shlyer detyrimet e qirasë 32 fermerë në vlerën 

1,054,648 lekë. Nga ish Komuna dhe Bashkia nuk është respektuar dhe zbatuar pika 2 e kontratës 

tip të qiramarrjes “ngarkohen me penalitete në masën 1% të vlerës për çdo ditë vonesë” në vlerën 

14,896,074 lekë dhe në total detyrimi i qirasë të pashlyer dhe penaliteteve të pa aplikuara rezulton 

në vlerën 15,923,902 lekë. 

11.1 Rekomandim: Drejtoritë e Financës, Taksave e Tarifave Vendore dhe Zhvillimit të Bujqësor, 

Blegtoral dhe Pyjor, të marrin masat për kontabilizimin dhe arkëtimin e detyrimeve të pa shlyera 

nga subjektet qiramarrëse, duke aplikuar penalitetet sipas pikës 2 të kontratës tip “ngarkohen me 

penalitete në masën 1% të vlerës për çdo ditë vonesë” në vlerën 15,923,902 lekë. 

Menjëherë 

 
B/1. MOS PËRDORIM ME EFEKTIVITET DHE EKONOMICITET TË FONDEVE 

PUBLIKE. 

 

1. Gjetje nga auditimi: Në auditimin e zbatimit të investimeve të realizuara nga ish-Komuna 

Zharrës, u konstatua përdorim pa efektivitet, efiçiencë dhe ekonomicitet i fondeve publike të vëna 

në dispozicion në vlerën 22,015,283 lekë pa tvsh për objektin: “Sistemim me zhavorr dhe 

stabilizant i rrugëve të parcelave të fshatrave të Komunës Zharrës”, për vlerën prej 18,549,123 



12 

 

lekë dhe në dy procedura, një për blerje “Blerje materiale ndërtimi për rikonstruksionin e rrugëve 

të fshatrave”, për vlerën prej 1,971,800 lekë dhe një për transport materialesh për rrugët 

“Transport materiale ndërtimi për rikonstruksionin e rrugëve të fshatrave” për vlerën prej 

1,494,360 lekë. Vlera prej 22,015,283 lekë rezultoi prej amortizimit në një kohë shumë të shkurtër 

(2.5 vjet) të investimit të kryer dhe amortizimit të materialeve të përdorura për rikonstruksionin e 

rrugëve. Projekti dhe kolaudimi i investimit janë kryer nga i njëjti person fizik, veprim ky në 

kundërshtim me ligjin nr. 8402, datë 10.09.1998 “Për Kontrollin dhe Disiplinimin e Punimeve të 

Ndërtimit” i ndryshuar. 

 

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

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

efektivitet, ekonomicitet dhe efiçeincë të fondeve publike, me efekte negative në përdorimin e 

fondeve publike në vlerën 22,015,283 lekë, që të eliminohen të tilla praktika, ndërkohë që 

përgjegjësia e cilësuar nga KLSH të ndiqet në të gjitha hallkat, lidhur me përdorimi me efektivitet, 

ekonomicitet dhe eficencë të fondeve publike. 

Menjëherë  

2. Gjetje nga auditimi: Në tenderin me objekt “Sistemim me zhavorr dhe stabilizant i rrugëve të 

parcelave të fshatrave të Komunës Zharrëz”, të zhvilluar me urdhër prokurimi nr. 02, datë 

07.01.2013 dhe me fond limit 19.042.236 lekë, KVO ka s`kualifikuar OE me vlerë më të ulët 

“S...k” shpk dhe kualifikuar e shpallur fitues BOE “N... & Sh...” shpk me vlerë më të lartë edhe 

pse me mangësi në dokumentacionin e paraqitur sipas kërkesave të DST të miratuara nga 

Autoritetit Kontraktor dhe Njësia e Hartimit të Dokumenteve të Tenderit, duke mos anuluar këto 

procedura, veprim këto me impakt negativ në buxhet për vlerën 5,777,166 lekë pa tvsh, duke 

favorizuar operatorin ekonomik në kundërshtim me ligjin nr. 9643, datë 20.11.2006, “Për 

prokurimin publik”, të ndryshuar, neni 1, “Objekti dhe qëllimi”, neni 2 “Parimet e përzgjedhjes”, 

nenin 55 “Kriteret e përcaktimit të ofertës fituese”, nenin 24 “Anulimi i një procedure prokurimi” 

dhe nenin 53 “Shqyrtimi i ofertave”. 

2.1 Rekomandim: Bashkia Patos, 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 të pamatshme. 

                                                                                     Në vijimësi 

C. MASA DISIPLINORE 

C/I. Në mbështetje të shkronjës (c) neni 15 -Të drejtat dhe detyrat e KLSH-së të ligjit nr. 154/2014, 

datë 27.11.2014 “Për Organizimin dhe Funksionimin e Kontrollit të Lartë të Shtetit”, në zbatim të 

nenit 58,“llojet e masave disiplinore” të ligjit nr. 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, 

VKM nr. 115, datë 05.03.2014 “Për përcaktimin e procedurës disiplinore dhe të rregullave për 

krijimin, përbërjen e vendimmarrjen në komisionin disiplinor në shërbimin civil” dhe nenin 64 

shkronjat g dhe k të ligjit nr. 139/2015 datë 17.12.2015 “Për vetëqeverisjen vendore” i 

rekomandojmë Kryetarit së Bashkisë Patos, që ti kërkojë Komisionit disiplinor të fillojë 

procedurat për dhënien e masës disiplinore, nga masa disiplinore “Vërejtje” e parashikuar në 

nenin 58, germa “a” deri në masën “Pezullim nga e drejta e ngritjes në detyrë, përfshirë rritjen 

në shkallën e pagës për një periudhë deri në 1 vit” e parashikuar në nenin 58, germa “c”, për 12 

punonjës, si më poshtë: 

1. z. A.K., me detyrë Drejtor i Hartimit të Politikave dhe Projekteve, në cilësinë e Hartuesit të 

Kritereve për Kualifikim, për procedurat e realizuara në periudhën 2015-2016; 
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2. zj. L.S., me detyrë Përgjegjëse e Sektorit të Prokurimeve, në cilësinë e anëtarit të Njësisë 

Hartuese të Dokumenteve të Tenderit, për procedurat e realizuara në periudhën 2015-2016; 

3. zj. D.K., me detyrë Specialiste e Prokurimeve, në cilësinë e anëtarit të Njësisë Hartuese të 

Dokumenteve të Tenderit, për procedurat e realizuara në periudhën 2015-2016; 

4. z. A. H., me detyrë Specialist i Taksave e Tarifave, në cilësinë e anëtarit të Njësisë Hartuese të 

Dokumenteve të Tenderit, për procedurat e realizuara në periudhën 2015-2016, për: 

1. Procedurën e prokurimit me objekt “Rikonstruksion i rrugës Shën Mëria”, Patos, me fond limit 

prej 46,384,063 lekë dhe procedurë prokurimi “Tender i hapur” dhe 

2. Procedurën e prokurimit me objekt “Rikualifikim Urban i Shëtitores Republika”, Patos, me fond 

limit prej 82,179,206 lekë dhe procedurë prokurimi “Tender i hapur”, pasi: 

 

-Nuk ka argumentim për kërkesat për kualifikim të hartuara nga NJHDT, në kundërshtim me nenin 

8 e 18, të ligjit nr. 8402, datë 10.09.1998 “Për kontrollin dhe disiplinimin e punimeve të ndërtimit”, 

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

pika 2, neni 2 dhe neni 20, si dhe VKM nr. 914 date 29.12.2014 “Per miratimin e rregullave te 

prokurimit publik”, neni 26/5. 

-Në përcaktimin e kritereve për kualifikim janë kërkuar Kategori të cilat referuar 

projekt/preventivit nuk janë të nevojshme pasi nuk kanë natyrë të njëjtë punimesh, në kundërshtim 

me VKM nr. 42 datë 16.01.2008 “Për miratimin e rregullores për kriteret dhe procedurat e dhënies 

së licencave profesionale të zbatimit, klasifikimit dhe disiplinimit të subjekteve juridike, që 

ushtrojnë veprimtari ndërtimi”, i ndryshuar dhe VKM nr. 914 datë 29.12.2014 “Për miratimin e 

rregullave të prokurimit publik”, neni 28 pika 5. 

-Janë kërkuar “Dy saldatorë të pajisur me licence nga IQT”, kur në referim të ligjit nr. 32/2016 

“Për garantimin e sigurisë së punës të pajisjeve dhe instalimeve nën presion”, kategoritë që 

certifikohen nga IQT si “Saldator”, lëshohen për punime saldimi në vepra apo enë me presion të 

lartë, dhe për rastin konkret nuk ka zëra të tillë punimesh. 

-Është kërkuar “Një inxhinieri hidroteknik drejtues punimesh” por pa argumentuar mbi arsyet dhe 

domosdoshmërinë e përcaktimit të këtij kriteri. 

-Kërkesa për makineri nuk është e argumentuar me numrin e punonjësve të kërkuar (50 punonjës) 

dhe volumin e punimeve sipas projekt/preventivit. 

-Është kërkuar “Një ekspert zjarrfikës te certifikuar”, kur në referim të ligjit nr. 152/2015 “Për 

shërbimin e mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimin” neni 3/29 “Ekspert zjarrfikës privat” është person 

i certifikuar, i cili harton projektin e mbrojtjes nga zjarri, pra kriter i vendosur jo sipas natyrës të 

kontratës dhe në kundërshtim me VKM nr. 914 date 29.12.2014, neni 26/5. 

-Është kërkuar “Një inxhinier të certifikuar për efiçiencën e energjisë”, kur në referim të ligjit  nr. 

8937, date 12.9.2002  “Për ruajtjen e nxehtësisë në ndërtesa”, neni 3 dhe VKM nr. 38, datë 

16.1.2003 “Për miratimin e normave, të rregullave dhe kushteve të projektimit dhe të ndërtimit, të 

prodhimit dhe ruajtjes së nxehtësisë në ndërtesa”, është detyrë e projektuesit gjatë hartimit të 

projektit si dhe e supervizorit për kontrollin e cilësisë të materialeve. 

 

5. z. V. N., me detyrë Drejtor i Shërbimeve Publike, Mirëmbajtjes/Urbane, Shëndetësisë, Mjedisit, 

Veterinarisë e Ushqimit, në cilësinë e anëtarit të Komisionit të Vlerësimit të ofertave, për: 

1. Procedurën e prokurimit me objekt “Rikonstruksion i rrugës Shën Mëria”, Patos, me fond limit 

prej 46,384,063 lekë dhe procedurë prokurimi “Tender i hapur” dhe 

2. Procedurën e prokurimit me objekt “Blerje karburanti për Bashkinë Patos dhe Ndërmarrjet 

Vartëse (Organ Qendror Blerës Bashkia Patos)”, Patos, me fond limit prej 6,948,069 lekë dhe 

procedurë prokurimi “Tender i hapur”, pasi: 
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- Nuk ka mbajtur një qëndrim korrekt, ka vlerësuar dhe rivlerësuar procedurën e prokurimit duke 

mbajtur një standard të ndryshëm vlerësimi nga ana e Komisionit të Vlerësimit të Ofertave, në 

kundërshtim me parashikimet e nenit 53 të ligjit nr. 9643 datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik” 

i ndryshuar dhe  VKM nr. 914 datë 29.12.2014. 

OE i shpallur fitues nuk ka përmbushur kriterin e DST-ve “Kriteret e Veçanta të Kualifikimit”,  

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, veprim ky në kundërshtim me pikën 

5, të nenit 53 “Shqyrtimi i ofertave” të ligjit 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i 

ndryshuar ku citohet “Autoriteti kontraktor nuk e pranon një ofertë kur oferta e tij nuk përputhet 

me specifikimet e përcaktuara në dokumentet e tenderit”.  

Në procedurën e prokurimit “Blerje karburanti për Bashkinë Patos dhe Ndërmarrjet Vartëse”, 

gjatë procesit të vlerësimit të kritereve të OE por edhe pas vendimit të KPP Tiranë nr. 221/2016 

datë 13.04.2016, nuk ka mbajtur një qëndrim korrekt, duke vlerësuar dhe rivlerësuar procedurën e 

prokurimit dhe mbajtur një standard të ndryshëm vlerësimi, në kundërshtim me nenin 53, pika 3 të 

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

 

6. zj. N.M., me detyrë Drejtore e Planifikimit Urban të Kontrollit dhe Zhvillimit e Kadastrës, në 

cilësinë e anëtarit të Komisionit të Vlerësimit të ofertave, për: 

Procedurën e prokurimit “Rikonstruksion i rrugës Gani Banaj”, Patos, ka kualifikuar pa të drejtë 

OE “B...i” sh.p.k, procedurë e shqyrtuar dhe e konstatuar si e parregullt edhe nga KPP referuar 

vendimit nr. 266/2016 datë 25/04/2016.  

Për këtë procedurë autoriteti kontraktor nuk ka mbajtur një qëndrim korrekt, ka vlerësuar dhe 

rivlerësuar procedurën e prokurimit duke mbajtur një standard të ndryshëm vlerësimi, në 

kundërshtim me parashikimet e nenit 53 të ligjit nr. 9643 datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik” 

i ndryshuar dhe  VKM nr. 914 datë 29.12.2014.  

 

7. z. A.L., me detyrë Specialist Shërbimesh, në cilësinë e anëtarit të Komisionit të Vlerësimit të 

ofertave, për: 

Procedurën e prokurimit me objekt “Rikonstruksion i rrugës Shën Mëria”, Patos, me fond limit 

prej 46,384,063 lekë dhe procedurë prokurimi “Tender i hapur”, pasi: 

Për këtë procedurë autoriteti kontraktor nuk ka mbajtur një qëndrim korrekt, ka vlerësuar dhe 

rivlerësuar procedurën e prokurimit duke mbajtur një standard të ndryshëm vlerësimi, në 

kundërshtim me parashikimet e nenit 53 të ligjit nr. 9643 datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik” 

i ndryshuar dhe VKM nr. 914 datë 29.12.2014. 

OE i shpallur fitues nuk ka përmbushur kriterin e DST-ve “Kriteret e Veçanta të Kualifikimit”,  

Dëshmitë për mjetet e pajisjet teknike, që ka në dispozicion apo mund ti vihen në dispozicion 

operatorit ekonomik, që nevojiten për ekzekutimin e kontratës, në kundërshtim me pikën 5, të nenit 

53 “Shqyrtimi i ofertave” të ligjit 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar. 

 

8. z. I.K., me detyrë Specialist Jurist i zbatimit të legjislacionit për ekzekutivin, në cilësinë e 

anëtarit të Komisionit të Vlerësimit të ofertave, për: 

1. Procedurën e prokurimit me objekt “Rikonstruksion i rrugës Gani Banaj”, Patos, me fond limit 

prej 25,422,378 lekë dhe procedurë prokurimi “Tender i hapur” dhe  

2. Procedurën e prokurimit me objekt “Blerje karburanti për Bashkinë Patos dhe Ndërmarrjet 

Vartëse (Organ Qendror Blerës Bashkia Patos)”, Patos, me fond limit prej 6,948,069 lekë dhe 

procedurë prokurimi “Tender i hapur”, pasi: 
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Në procedurën e prokurimit “Rikonstruksion i rrugës Gani Banaj”, Patos, ka kualifikuar pa të 

drejtë OE “B...i” sh.p.k, procedurë e shqyrtuar dhe e konstatuar si e parregullt edhe nga KPP 

referuar vendimit nr. 266/2016 datë 25/04/2016.  

Për këtë procedurë autoriteti kontraktor nuk ka mbajtur një qëndrim korrekt, ka vlerësuar dhe 

rivlerësuar procedurën e prokurimit duke mbajtur një standard të ndryshëm vlerësimi, në 

kundërshtim me parashikimet e nenit 53 të ligjit nr. 9643 datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik” 

i ndryshuar dhe  VKM nr. 914 datë 29.12.2014.  

Në procedurën e prokurimit “Blerje karburanti për Bashkinë Patos dhe Ndërmarrjet Vartëse”, 

gjatë procesit të vlerësimit të kritereve të OE por edhe pas vendimit të KPP Tiranë nr. 221/2016 

datë 13.04.2016, nuk ka mbajtur një qëndrim korrekt, duke vlerësuar dhe rivlerësuar procedurën e 

prokurimit dhe mbajtur një standard të ndryshëm vlerësimi, në kundërshtim me nenin 53, pika 3 të 

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

 

9. zj. A. L., në cilësinë e Drejtorit të Ardhurave Vendore; 

10. zj. S. G., në cilësinë e Përgjegjësit të Sektorit të Bujqësisë dhe 

11. z. R. B., në cilësinë e Specialistit të Aseteve Publike, për: 

-Mos planifikim dhe mos realizim të të ardhurave nga toka bujqësore me pretendimin se “në këtë 

Bashki nuk janë regjistruar si prona dhe nuk është marrë certifikata e pronësisë nga ZVRPP”, në 

kundërshtim me nenin 23 dhe 24 të ligjit nr. 9632, datë 30.10.2006“Për sistemin e taksave 

vendore”. 

-Mos plotësimin e dosjeve të subjekteve me dokumentacionin ligjor, në mos zbatim të ligjit nr. 

8982, datë 12.12.2002 “Për sistemin e taksave vendore”, neni 12 “Taksa mbi tokën bujqësore”, si 

dhe nenit 12 të ligjit nr. 9632, datë 30.10.2006  

-Nuk është krijuar regjistri i plotë për evidentimin e taksës mbi tokën bujqësore dhe taksën për 

ndërtesën, si dhe nuk janë marrë të dhënat e nevojshme nga Njësitë Administrative (ish komuna) 

dhe nga ZVRPP Fier për pronësinë mbi tokën bujqësore dhe ndërtesat. 

-Mos arkëtimin e të ardhurave nga Njësia Administrative Ruzhdie lidhur me 68 kontrata për dhënie 

me qira toke të pandarë në sipërfaqen prej 827,853 m2 dhe vlerën 498,301 lekë në vit nga të cilat 

në fund të vitit 2016 rezultojnë pa shlyer detyrimet e qirasë sipas kushteve të kontratave respektive 

gjithsej 32 fermerë në vlerën 1,054,648 lekë. 

- Mos evidentimin në kontabilitet të detyrimeve të pa shlyera për taksat dhe tarifat vendore dhe 

qiratë e tokave bujqësore të pa ndara të trashëguara prej vitesh shtuar dhe ato për periudhën nga 

01.01.2013 deri më 31.12.2016, detyrime debitore në vlerën 139,747,153 lekë. 

-Dy subjekte “C...r” shpk në vlerën 50,421 lekë dhe “B...a” shpk në vlerën 68,405 lekë nuk kanë 

paguar taksat lokale përsa kanë ushtruar aktivitetin e tyre si biznese me TVSH për gjithë periudhën 

në shumën totale 118,616,000 lekë. 

- Nuk kanë kontrolluar janë respektimin e kushteve te kontratës për tokat bujqësore të pandara, 

duke mos realizuar plotësisht dhe në afatet e përcaktuara pagesën e qirasë, nuk janë ushtruar 

kontrolle periodike mbi gjendjen fondit të tokës bujqësore të marrë me qira mbi bazën e kartelës 

personale për çdo kontratë, përdorimin e saj sipas destinacionit të përcaktuar, për zbatimin e ligjit 

për mbrojtjen e tokës, veprime në kundërshtim  me kërkesat e UKM nr 3 datë 16.05.2007, dhe 

UKM  nr. 1, datë 18.07.2012 “Për tokat bujqësore të pandara”, nenet 8, 9 dhe 10 dhe ligjit nr. 

139/2015 “Për vetëqeverisjen vendore”, VKM nr. 510, datë 10.06.2015 “Për miratimin e 

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

të pa trupëzuara, të arkivave dhe çdo dokumentacioni tjetër zyrtar në njësitë e qeverisjes vendore, 

të prekura nga riorganizimi administrativo- territorial”. 

12. znj. M. Sh., me detyrë Drejtor i Financës dhe Ndihmës Ekonomike, pasi:  

-Gjatë zbatimit të buxhetit për vitin 2015 dhe 2016, nuk janë pasur parasysh kërkesat e ligjit 9936 

datë 26.06.2008 “Për menaxhimin e sistemit buxhetor”, sepse nëpunësi autorizues i kësaj njësie 
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qeverisjes vendore nuk i ka paraqitur çdo 4-muaj këshillit bashkiak raportet e monitorimit të 

zbatimit të buxhetit për performancën financiare, produktet dhe objektivat e realizuara për çdo 

program të përcaktuar. 

Për objektin e investimit“Rikonstruksion i Rrugës Rruzhdie - Gjinoqar”, me sipërmarrës punimesh 

“C...8” dhe “V...a” sh.p.k, për objektin“Rikonstruksion i Rrugës Gani Banaj”, Patos, me 

sipërmarrës punimesh “C...8” sh.p.k, nuk është zbatuar ligji nr. 92/2014 datë 24.07.2014 “Për 

tatimin mbi vlerën e shtuar”, neni 99 “Momenti i lëshimit të faturës”  dhe Udhëzimi i MF nr. 8 

datë 05.01.2000 “Për tatimin mbi vlerën e shtuar”, pika 6.1 ku përcaktohet se: “Ndërtimi është 

furnizim shërbimi dhe, për kryerjen e tij, si faturë tatimore do të shërbejë situacioni i punimeve. 

Por bashkëngjitur situacionit duhet të lëshohet dhe fatura tatimore e shpërndarë nga DPT -ja. 

Vlera e situacionit do të jetë vlera e tatueshme mbi të cilën do të llogaritet TVSH-ja në masën 20 

%. Shuma e vlerës së tatueshme me TVSH-në e llogaritur jep vlerën totale të situacionit; 

 

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

Në mbështetje të shkronjës (c) neni 15 -Të drejtat dhe detyrat e KLSH-së 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 11, 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 nenit 9, të kontratës individuale të punës, i 

rekomandojmë Kryetarit të Bashkisë Patos, të vlerësojë shkeljet e konstatuara, duke vendosur 

marrjen e masave, “Vërejtje” parashikuar nga gërma “a” të nenit 9, të kontratës individuale, për 

3 punonjësit e mëposhtëm: 

1. z. M. Xh., me detyrë Zv/Kryetar, në cilësinë e anëtarit të Komisionit të Vlerësimit të ofertave, 

për: 

2. zj. A. P., me detyrë Drejtore e Planifikimit Urban dhe Kontrollit të Zhvillimit, në cilësinë e 

anëtarit të Komisionit të Vlerësimit të ofertave, për: 

 

Procedurën e prokurimit me objekt “Rikonstruksion i rrugës Shën Mëria”, Patos, me fond limit 

prej 46,384,063 lekë dhe procedurë prokurimi “Tender i hapur”, pasi: 

Për këtë procedurë autoriteti kontraktor nuk ka mbajtur një qëndrim korrekt, ka vlerësuar dhe 

rivlerësuar procedurën e prokurimit duke mbajtur një standard të ndryshëm vlerësimi nga ana e 

Komisionit të Vlerësimit të Ofertave, në kundërshtim me parashikimet e nenit 53 të ligjit nr. 9643 

datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik” dhe VKM nr. 914 datë 29.12.2014. 

OE i shpallur fitues nuk ka përmbushur kriterin e DST-ve “Kriteret e Veçanta të Kualifikimit”,  

Dëshmitë për mjetet e pajisjet teknike, që ka në dispozicion apo mund ti vihen në dispozicion 

operatorit ekonomik, që nevojiten për ekzekutimin e kontratës, veprim ky i KVO në kundërshtim 

me pikën 5, të nenit 53 të ligjit 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar. 

 

3. z. A. B., ish-Përgjegjës i Financës të ish-Komunës Ruzhdie dhe aktualisht Specialist i Financës 

dhe të Ardhurave Vendore, pasi:  

-Si personi përgjegjës për menaxhimin e karburantit në ish-Komunën Ruzhdie, dokumentacionin 

shoqërues nuk e ka mbajtur në përputhje me kërkesat e UMF nr. 30, datë 27.12.2011 “Për 

menaxhimin e aseteve në sektorin publik”, pika 35/b pika 36, duke sjellë për pasojë mos justifikim 

me dokumentacion ligjor (fletudhëtime), për sasinë prej 821,7 litra me vlerë 123,613 lekë.  

-Ka rënduar buxhetin për “Blerje pjesë këmbimi për automjete” në vlerën 80,000 lekë, pasi 

dokumentacioni që shoqëron urdhër shpenzimin (fletëdalja nr. 8, datë 28.5.2015), nuk argumenton 

blerjen me vlerë të vogël, veprim në shkelje të disiplinës financiare dhe kundërshtim me UMF nr. 

30 datë 27.12.2011, Kreu III, pika 34-37, në shkelje të disiplinës financiare me dëm ekonomik në 

shumën prej 63,200 lekë. 
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-Për tokat bujqësore të pandara  nuk ka kontrolluar  dhe  respektuar kushtet e kontratës duke mos 

u realizuar plotësisht dhe në afatet e përcaktuara pagesa e qirasë, veprime të cilat bien ndesh me 

kërkesat e UKM nr 3 datë 16.05.2007 dhe UKM  nr. 1, datë 18.07.2012 “Për tokat bujqësore të 

pandara”. 

 

Shënim: Për punonjësit të cilët aktualisht rezultojnë në marrëdhënie pune me Bashkinë Patos, të 

cilët edhe pse janë identifikuar në Raportin Përfundimtar të Auditimit, për disa të meta e mangësi 

që nuk i kapërcejnë kufijtë e shkeljes administrative, për arsye se asnjëra prej tyre gjatë 

përmbushjes së detyrave, nuk ka ndikuar negativisht apo ka sjellë pasoja të konsiderueshme në 

mirëfunksionimin e institucionit, konsiderojmë që për to të mos propozohet masë. I njëjti qëndrim 

vlen edhe për ish-punonjësit e  ish-Komunës Zharrëz dhe Ruzhdie të cilët kanë ndërprerë 

marrëdhëniet e punës me institucionet respektive, por që atakohen me Raportin Përfundimtar 

të Auditimit, propozimi i masave disiplinore quhet i ezauruar. 

 

 

 

D. MASA ADMINISTRATIVE 

  

D/1. Për Agjencinë e Prokurimit Publik (APP) 

I. Referuar parregullsive dhe shkeljeve të ndryshme të konstatuara në procedurat e prokurimeve 

me vlerë të lartë për periudhën 01.01.2013 deri më 31.12.2016, si dhe përgjegjësisë individuale të 

evidentuar dhe pasqyruar në Raportin Përfundimtar të Auditimit, bazuar në nenet 13 dhe 72 të ligjit 

nr. 9643, datë 20.11.2006, “Për prokurimin publik”, i ndryshuar, 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 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 në procedurat e prokurimeve publike, apo rekomandimin e Autoritetit 

Kontraktor (për marrjen e masave disiplinore), ndaj 7 personave për 3 procedura prokurimi, si më 

poshtë: 

 

1.zj. M. B., në cilësinë e anëtarët të Njësisë të Hartimit të Dokumenteve të Tenderit, në ish-

Komunën Zharrës, 

2.zj. L. P., në cilësinë e anëtarët të Njësisë të Hartimit të Dokumenteve të Tenderit, në ish-Komunën 

Zharrës, dhe  

3.z. A. G., në cilësinë e anëtarët të Njësisë të Hartimit të Dokumenteve të Tenderit, në ish-Komunën 

Zharrës, për: 

Procedurat e prokurimit me objekt “Ndërtim Trotuari Qendër Zharrëz” dhe “Sistemim me zhavorr 

dhe stabilizant i rrugëve të parcelave të fshatrave të Komunës Zharrëz”, për të cilat është 

konstatuar se kanë vendosur kritere për kategori licencash apo numër e lloj mjetesh, më tepër se sa 

ato që janë të domosdoshme dhe që parashikon secili investim, si dhe përcaktimi i tyre është bërë 

pa argumentim dhe referim ligjor, veprime 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 dhe d, 

neni 2 “Parimet e përzgjedhjes”, germa a, b dhe c dhe neni 20, “Mos diskriminimi” dhe neni 26 

“specifikimet teknike”, sipas të cilit “Kërkesat e veçanta të kualifikimit duhet të përfshijnë të gjitha 

kriteret specifike në përputhje me nenin 46 të LPP. Kriteret duhet të jenë në përpjesëtim dhe të 

lidhura ngushtë me aftësinë zbatuese, natyrën dhe vlerën e kontratës. Në çdo rast, autoriteti 

kontraktor duhet të përcaktojë dokumentet konkrete që duhet të paraqesin operatorët ekonomikë 

për përmbushjen e këtyre kritereve”, si dhe VKM nr. 1, datë 10.01.2007 “Për miratimin e 
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rregullave të prokurimit publik”, duke shkaktuar pabarazi dhe diskriminim të operatorëve 

ekonomikë dhe ulje të konkurrencës. 

 

4.zj. P. T., në cilësinë e Kryetarit të Komisionit të Vlerësimit të Ofertave, në ish-Komunën Zharrës, 

5.z. H. G., në cilësinë e anëtarit të Komisionit të Vlerësimit të Ofertave, në ish-Komunën Zharrës, 

6.zj. S. R., në cilësinë e anëtarit të Komisionit të Vlerësimit të Ofertave, në ish-Komunën Zharrës, 

për: 

-Procedurat e prokurimit me objekt “Ndërtim Trotuari Qendër Zharrëz” nga ku është konstatuar 

se në cilësinë e anëtarëve të KVO kanë kualifikuar dhe shpallur fitues një OE i cili ka rezultuar se 

nuk përmbush kriteret dhe nuk kanë kualifikuar një OE që ka rezultuar me po të njëjtat mangësi si 

dhe ai i shpallur fitues, duke mos kërkuar informacion shtesë, procedurë e cila do të kishte 

mundësuar vlerësimin pozitiv të OE të skualifikuar. Nga veprimet dhe mosveprimet e mësipërme, 

kanë sjellë për pasojë mos përdorimin me efektivitet, efiçience dhe ekonomicitet të fondeve 

publike të vëna në dispozicion, duke shkaktuar kështu një impakt negativ në buxhet me dëm 

ekonomik në vlerën 8,573,329 lekë pa tvsh, si diferencë ndemjet ofertës ekonomike të OE të 

shpallur fitues dhe ofertës ekonomike (më të ulët) të OE të skualifikuar, apo mos anulimit të 

procedurës së prokurimit nëse do të gjykohej se edhe OE me ofertë më të ulët nuk plotësonte 

kriteret për kualifikim. 

-Procedurat e prokurimit me objekt “Sistemim me zhavorr dhe stabilizant i rrugëve të parcelave të 

fshatrave të Komunës Zharrëz” nga ku është konstatuar se në cilësinë e anëtarëve të KVO kanë 

kualifikuar dhe shpallur fitues një OE i cili ka rezultuar se nuk përmbush kriteret dhe nuk kanë 

kualifikuar një OE që ka rezultuar me po të njëjtat mangësi si dhe ai i shpallur fitues. Nga veprimet 

dhe mosveprimet e mësipërme, kanë sjellë për pasojë mos përdorimin me efektivitet, efiçience dhe 

ekonomicitet të fondeve publike të vëna në dispozicion dhe efekt negativ në buxhet në vlerën 

5,777,166 lekë pa tvsh, si diferencë ndemjet ofertës ekonomike të OE të shpallur fitues dhe ofertës 

ekonomike (më të ulët) të OE të skualifikuar. 

-Procedurat e prokurimit me objekt “Rikonstruksion i BY-Pass-it të fshatit Frashër” nga ku është 

konstatuar se në cilësinë e anëtarëve të KVO kanë kualifikuar dhe shpallur fitues një OE i cili ka 

rezultuar se nuk përmbush kriteret për kualifikim të përcaktuara në DT “Kapaciteti Teknik”, germa 

“a”, për “Punë të ngjashme”, dhe për pasojë procedura e prokurimit duhet të ishte anuluar për tu 

rishpallur përsëri. 

7. z. G. Ç., në cilësinë e anëtarit të Komisionit të Vlerësimit të Ofertave, në ish-Komunën Zharrës, 

për procedurat e prokurimit me objekt “Rikonstruksion i BY-Pass-it të fshatit Frashër” nga ku 

është konstatuar se në cilësinë e anëtarëve të KVO kanë kualifikuar dhe shpallur fitues një OE i 

cili ka rezultuar se nuk përmbush kriteret për kualifikim të përcaktuara në DT “Kapaciteti Teknik”, 

germa “a”, për “Punë të ngjashme”, dhe për pasojë procedura e prokurimit duhet të ishte anuluar 

për tu rishpallur përsëri. 

 

Veprime apo mosveprimet e KVO, duke mos garantuar dhe siguruar mirë përdorimin e fondeve 

publike dhe uljen e shpenzimeve procedurale, kanë shkaktuar pabarazi dhe diskriminim të 

operatorëve ekonomikë dhe janë në kundërshtim me ligjin nr. 9643, datë 20.11.2006, “Për 

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

“Parimet e përzgjedhjes”, germa a, b dhe c dhe neni 20, “Mos diskriminimi”, neni 46 “Kualifikimi 

i Ofertuesve”, neni 53 “shqyrtimi i ofertave”, ku citohet “Autoriteti kontraktor nuk e pranon një 

ofertë kur oferta e tij nuk përputhet me specifikimet e përcaktuara në dokumentet e tenderit”, si 

dhe nenin 24 ku citohet se “Autoriteti Kontraktor anullon procedurën e prokurimit vetëm ...nëse 

asnjëra nga ofertat e paraqitura nuk përputhet me kriteret e përcaktuara në dokumentet e 

tenderit”. 
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D/2. PËR INSPEKTORATIT TË MBROJTJES SË TERRITORIT VENDOR (IMTV) 

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 (si dhe përgjegjësitë individuale të evidentuar 

dhe pasqyruar në pjesët takuese të Raportit Përfundimtar të Auditimit, pika 6/1 (faqe 103-129) dhe 

komentet e subjektit të audituar, mbështetur në nenin 5 shkronja (b) dhe nenin 9/1, shkronja (a) të 

ligjit nr. 9780, datë 16.07.2007, ndryshuar me nenin 12 të ligjit nr.183/2014 datë 01.04.2013 “Për 

inspektimin dhe mbrojtjen e territorit nga ndërtimet e kundërligjshme”, 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, të vlerësojë shkeljet e konstatuara dhe të 

vendosë masë administrative me gjobë, për 2 mbikëqyrës punimesh dhe 1 kolaudator 

punimesh, si më poshtë:  

1. z. V. T., për shkeljet e konstatuara me pasojë dëm ekonomik në vlerën 6,785,596 lekë pa tvsh 

në 3 investime nën cilësinë e mbikëqyrësit të punimeve në objektet: 

-“Rikonstruksion i Rrugës Gani Banaj”, me sipërmarrës punimesh OE “C...8” sh.p.k, për 

diferencat për volume pune të likuiduara por të pakryera në fakt në vlerën 709,942 lekë pa tvsh; 

Mos aplikimin e penalitetit për Dëmet e likuidueshme për vonesën në mbarimin e punimeve në 

vlerën 2,045,736 lekë pa tvsh; si dhe Mangësitë në dokumentacion; 

-“Rikonstruksion i rrugës Thoma Rrudha”, me sipërmarrës punimesh OE “S...i” sh.p.k, 

për diferencat për volume pune të likuiduara por të pakryera në fakt në vlerën 424,085 lekë pa tvsh 

si dhe Mangësitë në dokumentacion. 

-“Rikonstruksion i Rrugës së Varrezave”, Zharrëz, me sipërmarrës punimesh OE “S...i” sh.p.k, për 

diferencat për volume pune të likuiduara por të pakryera në fakt në vlerën 164,480 lekë pa tvsh si 

dhe mangësitë në dokumentacion. 

 

2. z. Ll.T., për shkeljet e konstatuara me pasojë dëm ekonomik në vlerën 3,441,353 lekë pa tvsh 

nën cilësinë e mbikëqyrësit të punimeve në objektin “Rikonstruksion i Rrugës Rruzhdie - 

Gjinoqar”, me sipërmarrës punimesh BOE “C...8” sh.p.k dhe “V...a” sh.p.k, për diferencat për 

volume pune të likuiduara por të pakryera në fakt në vlerën 1,037,365 lekë pa tvsh; Mos aplikimin 

e penalitetit për Dëmet e likuidueshme për vonesën në mbarimin e punimeve në vlerën 2,403,988 

lekë pa tvsh; si dhe Mangësitë në dokumentacion.  

 

3. z. T. N., për shkeljet e konstatuara me pasojë dëm ekonomik në vlerën 3,441,353 lekë pa tvsh 

nën cilësinë e kolaudatorit të punimeve në objektin:  

-“Rikonstruksion i Rrugës Rruzhdie - Gjinoqar”, me sipërmarrës punimesh BOE “C...8” sh.p.k 

dhe “V...a” sh.p.k, për diferencat për volume pune të likuiduara por të pakryera në fakt në vlerën 

1,037,365 lekë pa tvsh; Mos aplikimin e penalitetit për Dëmet e likuidueshme për vonesën në 

mbarimin e punimeve në vlerën 2,403,988 lekë pa tvsh; si dhe Mangësitë në dokumentacion. 

-“Rikonstruksion i Rrugës Gani Banaj”, me sipërmarrës punimesh OE “C...8” sh.p.k, për 

diferencat për volume pune të likuiduara por të pakryera në fakt në vlerën 709,942 lekë pa tvsh; 

Mos aplikimin e penalitetit për Dëmet e likuidueshme për vonesën në mbarimin e punimeve në 

vlerën 2,045,736 lekë pa tvsh; si dhe Mangësitë në dokumentacion; 

-“Rikonstruksion i rrugës Thoma Rrudha”, me sipërmarrës punimesh OE “S...i” sh.p.k, 

për diferencat për volume pune të likuiduara por të pakryera në fakt në vlerën 424,085 lekë pa tvsh 

si dhe mangësitë në dokumentacion. 
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-“Rikonstruksion i Rrugës së Varrezave”, Zharrëz, me sipërmarrës punimesh OE “S...i” sh.p.k, 

për diferencat për volume pune të likuiduara por të pakryera në fakt në vlerën 164,480 lekë pa tvsh 

si dhe Mangësitë në dokumentacion. 

-“Sistemim me zhavorr dhe stabilizant i rrugëve të parcelave të fshatrave të Komunës Zharrëz”, 

me sipërmarrës punimesh BOE “Sh...i” sh.p.k dhe “N...n” sh.p.k, me vlerë të kontratës 22,258,948 

lekë me tvsh, me afat zbatimi kontrate 3 muaj nga dita e nënshkrimit të kontratës, nga ku kolaudimi 

i punimeve të ndërtimit, është kryer nga ing. T. N. i cili është njëkohësisht edhe hartues i projektit, 

veprim ky në kundërshtim me ligjin nr. 8402, datë 10.9.1998 “Për kontrollin dhe disiplinimin e 

punimeve te ndërtimit”, i ndryshuar, neni 12. 

 
 

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

ngarkohet Departamenti i Auditimit te Njësive të Vetëqeverisjes Vendore dhe Departamenti 

Juridik, Kontrollit të Zbatimit të Standardeve dhe Etikës. 

 

 

 

Bujar  LESKAJ 
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