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Nr.   683/5   Prot                      Tiranë më, 10.09. 2018 

 

 

V E N D I M 

 

      Nr. 124, datë 10.09.2018 

 

 PËR 

 AUDITIMIN  E  USHTRUAR NË BASHKINË PËRMET, MBI  RREGULLSHMËRINË 

E AKTIVITETIN EKONOMIK. 

 

                Për periudhën nga data 01.01.2016 deri  më datën 31.12.2017  

 

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 dhe 

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

auditimit nga, Drejtori 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”, 

 

V E N D O S A: 

 

I. Të miratoj Raportin Përfundimtar të Auditimit rregullshmërisë financiare të ushtruar në 

“Bashkinë Përmet”, sipas Programit të Auditimit nr. 683/1, datë 12.06.2018 të miratuar nga 

Kryetari i KLSH, nga data 18.06.2018 deri me datë 20.07.2018, për periudhën e aktivitetit nga 

data 01.01.2016 deri 31.12.2017.  

 

II. Të miratoj rekomandimet për përmirësimin e gjendjes dhe të kërkoj marrjen e masave sa vijon: 

     

MASA ORGANIZATIVE: 

 

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

financiar dhe kontrollit, nuk janë të implementuara plotësisht kërkesat e ligjit nr. 10296, datë 

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

në drejtim të hartimit të regjistrit të riskut nga secila strukturë e NJQV dhe në veçanti nga secili 

nëpunës, por dhe mbi përcaktimin e rregullave të brendshme për administrimin e dokumentacionit 

si dhe mbrojtjen e menaxhimin e aktiveve. 

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 duhet 

të detyrës funksionale nga administrata e Bashkisë Përmet 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, 
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mos vlerësimi i këtij sistemi dhe mungesa e përcaktimit të nevojave për përmirësim, veprime në 

kundërshtim me nenin 18, të ligjit për MFK 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 (Trajtuar gjerësisht në faqet 15-18 të Raportit Përfundimtar 

të Auditimit). 

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

të përshkruhen me hollësi detyrat dhe përgjegjësitë për secilin punonjës. 

Kryetari i Bashkisë Përmet të garantojë funksionimin e sistemit të kontrollit të brendshëm përmes 

përmirësimit 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: Nga auditimi rezulton se për vitet 2015 dhe 2016 nga Përgjegjëse e 

Sektorit të Financës, zyra e taksave dhe inspektorët e taksave edhe pse janë nxjerrë listat e 

debitorëve nuk janë dërguar në zyrën e financës për tu regjistruar si debitorë, nuk janë kryer 

rakordime ndërmjet Sektorit Financës dhe Sektori i taksave-tregje duke mos hapur analizat 

(partitarët), në kundërshtim me: 

a. Ligjin nr. 9228, datë 29.04.2004 “Për kontabilitetin dhe pasqyrat financiare” neni 6 dhe 7. 

b .VKM nr. 783, datë 22.11.2006 “Për përcaktimin e standardeve dhe rregullave kontabël”, Kap I, 

“Mbajtja e kontabilitetit”, pika 2 shkronja (c), “Dokumentet e kontabilitetit”, pika 2.3 “Rregullat e 

përgjithshme të mbajtjes së librave dhe dokumenteve të tjera të kontabilitetit” 

c. Ligjin nr.10296, datë 8.7.2010 “Për menaxhimin financiar dhe kontrollin” neni 4 pika 26, neni 

12 “Përgjegjshmëria menaxheriale e nëpunësve zbatues”  

d- Udhëzimi i Ministrit Financave nr. 30, datë 27.12.2011“Për menaxhimin e aseteve në sektorin 

publik”, rubrika “Dokumentimi i lëvizjeve të aktiveve” pika 3,  

(Trajtuar gjerësisht në faqet 82-88 të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

2.1 Rekomandimi: Sektori i Financës dhe zyra e taksave-tregje, të rakordojnë të dhënat për 

gjendjen e debitorëve deri më datën 30.06.2018 dhe në vazhdimësi të kryhen regjistrimet në 

kontabilitet.  

Me mbylljen e Pasqyrave Financiare 2018 

 

3. Gjetje nga auditimi: Për arkëtimin e detyrimeve tatimore, bazuar në nenin 70, pika 3 “E drejta 

për të nxjerrë njoftimin e vlerësimit tatimor”, të ligjit nr. 9920, datë 19.05.2008 “Për Procedurat 

tatimore në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar, edhe pse janë nxjerrë njoftim vlerësimet 

tatimore, ende deri më datën 31.12.2017 janë debitorë 188 biznese në vlerën 6,773,301 lekë dhe 

debitorët e taksës së tokës  nga 1707 fermerë në vlerën 8,106,616 lekë, në 4 Njësitë 

administrative në Bashkinë Përmet respektivisht;  Petran, Piskovë, Çarshovë dhe Frashër 

gjithsejtë në total 14,879,247 lekë, pasi për arkëtimin e detyrimeve nga subjektet debitore nuk 

janë zbatuar procedurat ligjor të përcaktuara në Kreu XI “Mbledhja me forcë e detyrimit tatimor”, 

dhe nenet 91 dhe 92 të ligjit nr. 9920, datë 19.05.2008 “Për procedurat tatimore në Republikën e 

Shqipërisë”, i ndryshuar (Trajtuar gjerësisht në faqen 82-88 të Raportit Përfundimtar të 

Auditimit). 
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3.1Rekomandimi: Për arkëtimin e detyrimeve tatimore, bazuar në nenin 70 pika 3 “E drejta për të 

nxjerrë njoftimin e vlerësimit tatimor”, të ligjit nr. 9920, datë 19.05.2008 “Për Procedurat tatimore 

në Republikën e Shqipërisë” i ndryshuar, të nxirren njoftim vlerësimet tatimore gjithsejtë në 

total në vlerën 14,879,317 lekë, nga të cilat: 

a-për 188 biznese debitorë në vlerën 6,773,301 lekë, duke ndjekur rrugët e mëposhtme: 

-T’u ridërgohen bankave urdhrat e bllokimit të llogarive në banka, bazuar në nenin 90 të ligjit 

nr. 9920, datë 19.05.2008 “Për Procedurat Tatimore në Republikën e Shqipërisë”. 

-Ti ridërgohen Drejtorisë Rajonale të Transportit, kërkesa për vendosjen e barrës siguruese (për 

mjetet) dhe Zyrës Vendore të Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme (për pasuritë e paluajtshme), 

bazuar në nenin 91, të ligjit nr. 9920, datë 19.05.2008 “Për Procedurat Tatimore në Republikën e 

Shqipërisë”.  

-Për subjektet të cilët nuk kanë paguara detyrimet tatimore në afat, tu llogariten gjobat në masën 

0,06% kamat vonesë të detyrimit në ditë por jo më tepër se 365 ditë (gjobë) në vlerën 1,049,202 

lekë, bazuar në ligjin nr. 9920, datë 19.05.2008, “Për Procedurat tatimore në R.SH” të ndryshuar, 

me ligjin nr. 164/2014 datë 15.12.2014, neni 114 Mospagimi në afat i detyrimit tatimor apo і 

kontributit pika 1 ku citohet: “Tatimpaguesi, i cili nuk arrin që, brenda afatit të parashikuar në 

këtë ligj për pagesë, të paguajë shumën e detyrimit tatimor e të kontributit, detyrohet të paguajë 

një gjobë, të barabartë me 0,06 për qind të shumës së detyrimit të papaguar për çdo ditë, gjatë së 

cilës pagesa nuk është kryer. Në asnjë rast, gjoba nuk llogaritet për një periudhë më të gjatë se 

365 ditë kalendarike”. 

-Nëse edhe pas njoftimeve zyrtare Bizneset nuk pranojnë të paguajnë detyrimet, në vite nga ana 

e Bashkisë (Zyra e Taksave dhe Drejtoria Juridike), ndaj 21 subjekteve biznese të cilët për 3 vjet 

respektivisht 2015,2016 dhe 2017, nuk kanë paguar detyrimet tatimore në vlerën 1,762,168 lekë së 

bashku me gjobat për kamat vonesat prej 284,115 lekë, pasi të merren masa administrative apo 

sekuestro dhe pas marrjes së këtyre masave të kërkohet Kallëzim penal bazuar në Kodin Penal të 

Republikën e Shqipërisë”, miratuar me ligjin nr. 7895, datë 27.1.1995 me ndryshimet e 

mëvonshme, neni 181, “Mospagimi i taksave dhe tatimeve”. 

b-për debitorët e taksës së tokës  nga 1707 fermerë  në vlerën 8,106,616 lekë, në 4 Njësitë 

administrative në Bashkinë Përmet, respektivisht;  Petran, Piskovë, Çarshovë dhe Frashër, e- Zyra 

e Taksave në Bashki, pasi të evidentojë dhe nëpërmjet postës të dërgojë njoftim vlerësimet 

tatimore për familjarët të cilët nuk kanë paguar detyrimet për taksën e tokës  nga 1707 fermerë  

në vlerën 8,106,616 lekë, në 4 Njësitë administrative në Bashkinë Përmet, respektivisht;  Petran, 

Piskovë,Çarshovë dhe Frashër, /tarifën e pastrimit, ndriçimit, banesave dhe gjelbërimit, po kështu 

pas rakordimit me Ujësjellës SHA Përmet, të njoftohen edhe ata persona të cilët nuk i kanë paguar 

detyrimet tatimore, (Taksat dhe tarifat), në zbatim të pikës 76, të udhëzimit plotësues të Ministrisë 

së  Financave nr. 2, datë 19.01.2018 “Për zbatimin e buxhetit të vitit 2018”. 

Menjëherë 

4. Gjetje nga auditimi: Për arkëtimin e taksave dhe tarifave vendore Kryetari i Bashkisë Përmet 

ka lidhur me Ujësjellësin SHA. Përmet, Aktmarëveshjen nr. 461, datë 26.02.2018 dhe nr. 44/1, 

prot dt. 26.02.2018, ku përcaktohet si agjent tatimor Sh.A Ujësjellësit Përmet. 

Nga rakordimet me Sh.A. Ujësjellësin (agjent tatimor për taksat e tarifat e popullatës) rezulton se 

janë faturuar 9,604,111 lekë dhe nga këto janë arkëtuar 8,566,611 lekë nga të cilat janë derdhur 

për llogari të Bashkisë detyrimi i prapambetur për vitin 2016 dhe 1,400,000 lekë arkëtim i vitit 

2017 pra rezulton se për vitin 2017 Sh.A Ujësjellësi Përmet nuk ka derdhur në vitin korrent 

shumën 6,309,950 lekë (Trajtuar gjerësisht në faqen 82 të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

4.1 Rekomandim: Bashkia Përmet të marë masa për rakordimin dhe rikërkimin e Ujësjellës SHA. 

Përmet derdhjen e vlerës së  taksave vendore prej 6,309,950 lekë të paarkëtuara deri më datën 

31.12.2017. 

Menjëherë 
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5. Gjetje nga auditimi: Në Bashkinë Përmet u konstatua se ka diferenca të dukshme midis 

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

shpenzimeve të tyre. Në total shpenzimet gjatë vitit 2016 janë realizuar rreth 58%, nga ku zëri 

“Investime”, është realizuar me vlerën më të ulët, ose rreth 38%.  

Për vitin 2017, shpenzimet janë realizuar rreth 68%, nga ku zëri “Investime”, është realizuar në 

masën 54%. Totali i planifikuar i të hyrave për vitin 2016 është 57,300,000 lekë, të cilat janë 

realizuar rreth 76% ose 43,598,578 lekë.  

Për vitin 2017 totali i planifikuar i të hyrave është 53,000,000 lekë, të cilat janë realizuar rreth 

63% ose 33,440,990 lekë. Nga këto shifra, shihet se ka rënie të konsiderueshme në performancën e 

realizimit të të ardhurave vendore. Planifikimi i zërave të shpenzimeve dhe investimeve dhe mos 

realizimi i tyre, kryesisht për shkak të mos realizimit të të ardhurave, sjellin mungesa në 

plotësimin e nevojave reale të komunitetit dhe ulje të performancës të njësisë vendore në drejtim 

të këtyre shërbimeve  

(Trajtuar gjerësisht në faqen 17-24 të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

5.1. Rekomandim: Në mënyrë që të mos krijohen diferenca të dukshme midis parashikimit dhe 

realizimit të buxhetit, Bashkia Përmet të marrë masa për hartimin e një buxheti real, mbështetur në 

realizimin e mundshëm dhe objektiv të të ardhurave dhe shpenzimeve. 

Menjëherë 

6. Gjetje nga auditimi: Nga Zyra e Taksave, Policia Bashkiake dhe Drejtoria Juridike, nuk janë 

propozuar dhe miratuar në Këshillin Bashkiak paketa me llojet dhe masën e gjobës për çdo 

shkelje, të cilat përbëjnë kundërvajtje administrative, mos veprime këto në kundërshtim me 

kërkesat e nenit 6 “Shkeljet që përbëjnë kundërvajtje administrative”, të ligjit nr. 10.279, datë 

20.05.2010 “Për kundërvajtjet administrative”  

(Trajtuar gjerësisht në faqet 88-95 të Raportit Përfundimtar të Auditimit).  

6.1. Rekomandimi: Zyra e Taksave, Policia Bashkiake dhe Drejtoria Juridike, të marrë masa për 

të paraqitur, propozuar dhe miratuar në Këshillin Bashkiak, paketën me llojet dhe masën e gjobës 

për çdo shkelje, të cilat përbëjnë kundërvajtje administrative siç përcaktohet në kërkesat e nenit 6 

“Shkeljet që përbëjnë kundërvajtje administrative”, të ligjit nr. 10.279, datë 20.05.2010 “Për 

kundërvajtjet administrative”. 

Menjëherë 

7. Gjetje nga auditimi: Në Bashkinë Përmet u konstatua se gjobat e vendosura dhe 

kamatëvonesat përkatëse nuk janë regjistruar në kontabilitet. Nuk është bërë rakordimi me zyrën e 

financës për pagesën e gjobave nga punonjësit e policisë, brenda afatit dhjetë ditor të vendosur për 

pagimin e gjobës si dhe në fund të vitit për totalin e gjobave të vendosura. Nga ana e bashkisë 

Përmet nuk është ndërmarrë asnjë masë për arkëtimin e këtyre detyrimeve që rrjedhin nga gjobat 

dhe të kamatë vonesave të gjeneruara nga mospagimi i tyre. Rrjedhimisht, vlera prej 3,049 lekë 

(2,500 + 548) për vitin 2016 dhe 14,628 lekë (12,000 + 2,628) për vitin 2017, përbëjnë të ardhura 

të munguara për buxhetin e bashkisë Përmet  

(Trajtuar gjerësisht në faqet 88-90 të Raportit Përfundimtar  të auditimit). 

7.1. Rekomandim: Nga Bashkia Përmet, të merren masa për arkëtimit e menjëhershëm të 

detyrimeve të krijuara nga mospagesat e gjobave, si dhe të kontabilizohen në kohë gjobat e 

vendosura dhe kamatëvonesat përkatëse. Gjithashtu, të bëhen njoftimet dhe të merren masa për 

arkëtimin e gjobave dhe kamatëvonesave të vendosura por të paarkëtuara gjatë periudhës së 

audituar. 

Menjëherë  

8. Gjetje nga auditimi: Për të gjitha asetet e Bashkisë Përmet dhe 4 Njësitë administrative 

Petran, Piskovë, Frashër dhe Çarshovë, nuk është hapur regjistri kontabël i aseteve, në 

kundërshtim me kapitullin III “Regjistri i aktiveve dhe dokumentimi i lëvizjes së tyre”, pika 26 dhe 

27 të UMF nr. 30, datë 27.12.2011 “Për menaxhimin e aktiveve në njësitë e sektorit publik”, pasi 

nëpunësi autorizues nuk ka caktuar nëpunësin zbatues për krijimin dhe mbajtjen e regjistrit 
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kontabël të të gjithë aktiveve, që zotëron apo ka në administrim Bashkia Përmet. Po kështu në 

kundërshtim me pikën 31/d, të Udhëzimit të mësipërm, nuk është mbajtur regjistri i veçantë për 

secilën nga pasuritë e dhëna me qira ku të përcaktohet sipërfaqja e objektit në metra katrorë, numri 

dhe data e kontratës së qirasë, afati i vlefshmërisë së kontratës, afati i qirasë, veprimtaria që 

kryhet, subjekti përfitues, qiraja mujore dhe arkëtimet sipas muajve të vitit kalendarik  

(Trajtuar gjerësisht në faqet 95-99 të Raportit Përfundimtar të Auditimit).  

8.1 Rekomandim: Bashkia Përmet, pas azhurnimit të aseteve të kaluara në pronësi sipas VKM 

respektive dhe aplikimit për regjistrim në ZVRPP në pronësi të Bashkisë, përkatësisht në regjistrin 

e kartelave të pasurive të paluajtshme, të krijojë dhe mbajë regjistrin kontabël të tyre, si dhe të 

përditësojë regjistrin mbi pasuritë e paluajtshme të dhëna me qira, qofshin këto në formë trualli të 

lirë, apo të pajisur me infrastrukturë . 

 

Menjëherë 

9. Gjetje nga auditimi: Asetet e transferuara në pronësi të Bashkisë Përmet dhe Nj.A.-ve që 

përmbledh kjo bashki nuk janë marrë në dorëzim me procesverbale. Megjithëse dokumentacioni 

dhe të dhënat përkatëse në lidhje me asetet e Bashkisë Përmet janë vënë në dispozicion me shkresa 

zyrtare nga AITPP-ja, nëpërmjet VKM-ve përkatëse, nga grupi i auditimit u konstatua se nuk janë 

zbatuar kërkesat e pikës 13 të VKM-së nr. 500, dt. 14.08.2001 “Për inventarizimin e pronave të 

paluajtshme shtetërore dhe transferimin e pronave ne njësitë e qeverisjes vendore”, e cila 

përcakton se: “Pas regjistrimit në pronësi të ndërtesave administrative dhe të mjediseve përkatëse, 

bashkitë ose komunat kanë të drejtë dhe janë të detyruara të vendosin çdo aset në librin e 

llogarive, sipas rregullave kontabël, që zbatohen për qeverisjen vendore. Mbajtësi i mëparshëm i 

kësaj prone, nëse është i ndryshëm nga pronari i ri, duhet që, njëkohësisht, ta heqë këtë aset nga 

librat e tij kontabël. Ky transferim kontabël i asetit do të dokumentohet në aktin e veçantë të 

transferimit kontabël, të nënshkruar nga të dyja palët.”. 

Gjithashtu, nuk janë zbatuar edhe kërkesat e pikës 21 të po kësaj VKM-je, e cila parashikon: “Që 

nga çasti i marrjes së listës përfundimtare të pronës, që do të transferohet, çdo njësi e qeverisjes 

vendore është përgjegjëse për: a) mbajtjen e listës së inventarizimit të këtyre pronave; b) 

azhornimin në vazhdimësi të listës së inventarit pas regjistrimit, sa herë që merren prona të reja, 

jepen ose shiten, ose shfaqen interesa të palëve të treta, siç është dhënia me qira apo hipotekimi”  

(Trajtuar gjerësisht në faqet 95-99 të Raportit Përfundimtar të auditimit). 

9.1. Rekomandim: Bashkia Përmet, të marrë masa për funksionimin e komisioneve të ngritura me 

qëllim identifikimin në terren të gjendjes juridike të aseteve, marrjen në dorëzim, kolaudimin, 

vlerësimin, regjistrimin në ZVRPP dhe kontabilizimin e aseteve të qëndrueshme, sipas miratimeve 

me vendime të Këshillit të Ministrave. Bashkia Përmet, të marrë masa për marrjen në dorëzim të 

aseteve, nëpërmjet komisioneve të ngritura, duke kryer vlerësimin, inventarizimin kontabël dhe 

fizik dhe të aplikohet në ZVRPP për regjistrim e tyre. Marrja në dorëzim e këtyre pronave dhe 

aseteve të qëndrueshme të bëhet me procesverbale të nënshkruara nga Bashkia Përmet si 

përfituese dhe nga institucionet qendrore përkatëse si dorëzuese. Këto proces-verbale duhet të jenë 

shoqëruar me hartat përkatëse në zbatim të procedurave ligjore. 

Menjëherë 

10. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i dokumentacionit teknik të zbatimit si dhe nga auditimi i 

zbatimit të punimeve të ndërtimit të kontratës me objekt “Projekti për ndërtimin e urës së re dhe 

rikonstruksioni i rrugës për në fshatin Pëllumbar” të lidhur ndërmjet Autoritetit Kontraktor 

Bashkia Përmet dhe Bashkimit të Operatorëve Ekonomik (BOE) “R.” SHPK & “H.” SHPK, u 

konstatua se: 

- Në urë janë shkaktuar defekte nga kalimi i automjeteve me tonazh mbi 8 ton, në hyrje në 

distancën 11 m deri 12 m dhe ndalje të urës në distancën 54 m deri 56 m, ku u vërejtën deformime 

dhe cedime të disa konstruksioneve dhe profileve metalike.  
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- Zërat e punimeve të ndërtimit “Shtresë binderi me zall lavatrice, 6 cm, me makineri”; “Shtresë 

asfaltobetoni me zall lavatrice, 4 cm, me makineri” si dhe zërit “Përgatitje e montim litarë çeliku 2 

x 4 Ø28 mm” rezultoi se janë dëmtuar në sasinë 40 m2 në hyrje të urës së re dhe se 1(një) litar 

çeliku në sasinë 0.87 ton në krahun e majtë të urës nga hyrja, është dëmtuar dhe përbën rrezik për 

aftësinë mbajtëse të saj  

(Trajtuar gjerësisht në faqet 62-79 të Raportit Përfundimtar të auditimit). 

10.1 Rekomandimi: Bashkia Përmet bazuar në kontratën e punimeve -afati i garancisë dhe nenin 

866, të ligjit nr.7850, datë 29.07.1994 “Për Kodin Civil të Republikës së Shqipërisë”, me 

ndryshime, pasi afati i garancisë për objektet që kanë destinacion përdorimi afatgjatë është 10 vjet, 

a- t’i kërkojë Bashkimit të Operatorëve Ekonomik “R.” SHPK & “H.” SHPK, të marrin masa 

për: 

- Riparimin e menjëhershëm të profileve dhe elementeve që kanë pësuar deformime ose 

zëvendësimin e tyre me konstruksione metalike të reja, me qëllim garantimin e aftësisë mbajtëse të 

urës deri në 8 ton, sipas projektit të zbatimit 

- Riparimin e defekteve të konstatuara në shtresat me binder dhe asfaltobeton, duke garantuar 

cilësinë e punimeve dhe cilësinë e shtresave asfaltime në përputhje me specifikimet teknike të 

parashikuara në DST, si dhe të merren masat për zëvendësimin e litarit të çelikut të dëmtuar në 

përputhje me specifikimet teknike brenda periudhës së garancisë së defekteve. 

 

b-Bashkia Përmet për gjendjen teknike dhe marjen e masave për sigurinë e objektit “Projekti për 

ndërtimin e urës së re dhe rikonstruksioni i rrugës për në fshatin Pëllumbar”,  të njoftojë  me 

shkresë zyrtare  edhe Drejtorinë e Përgjithshme të Rrugëve, Tiranë. 

 Menjëherë 

11.Gjetjet nga auditimi:  
a.Bashkia Përmet nuk ka krijuar Njësinë e Auditit të Brendshëm Publik duke qenë se nuk i 

plotëson kushtet për krijimin e saj, të përcaktuar në  VKM nr. 83, date 03/02/2016 “Për miratimin 

e kritereve te krijimit te njësive te auditimit të brendshëm në sektorin publik”. Për këtë arsye 

bazuar në nenin 10, të ligjit nr. 114/2015, datë 22.10.2015, “Për auditimin e brendshëm në sektorin 

publik” dhe kërkesave të përcaktuara në VKM nr. 83, datë 03.02.2016 “Për miratimin e kritereve 

te krijimit të njësive te auditimit të brendshëm ne sektorin publik”, Bashkia Përmet ka lidhur Akt 

Marrëveshje nr.162, prot., datë 02.05.2018,  me 2 Bashkitë Memaliaj dhe Këlcyrë ,por deri më 

datën 20.07.2018 nuk ishte bërë eficente, pasi pritet miratimi i Ministrit Financave dërguar me 

shkresën nr.1069, prot, datë 04.05.2018. Theksojmë se si pasojë e mos lidhjes në kohë të 

aktmarrëveshjes  janë lënë jashtë kontrollit shtetëror (pa audituar), aktiviteti dhe veprimtaria e 4 

Njësive administrative, Ndërmarrjen e shërbimeve dhe vetë administratën e Bashkisë Përmet. 

 

b.Nga ana  e 4 njësive administrative respektivisht:Petran, Piskovë, Frashër dhe Çarshovë  për 

derdhjen e vlerës së taksave nga fermerët, kryheshin nga punonjësit e taksave të njësisë, por prej 

tyre nuk mbahej libër arke ku të pasqyroheshin derdhjet sipas muajve, por ato dokumentoheshin 

me mandat arkëtime për secilën derdhje. Nga auditimi me të zgjedhur për arkëtimet e muajit 

dhjetor 2017 në njësinë administrative Petran z. M. S. punonjës i taksave në këtë Njësi 

administrative, ka prerë 30 mandat arkëtime të cilat nuk kanë numër rendor progresive në rritje, 

por vetëm numrin serial të shtypur të mandatit, duke u vendosur në mënyrë të pa rregullt, po 

kështu për derdhjet në bankë nuk është prerë mandat pagesë, por dokumentacioni financiar është 

dorëzuar në zyrën e financës në Bashkinë Përmet,  në kundërshtim me Udhëzimin e Ministrit 

Financave nr. 30, datë. 27.12.2011 “Për Menaxhimin e Aktiveve te Njësive te Sektorit Publik” i 

ndryshuar me Udhëzimin nr.20, datë 17.11.2014 dhe udhëzimin nr.11, datë 06.05.2016, kreu III-

Regjistri i aktiveve dhe dokumentimi i lëvizjes së tyre, Dokumentimi i lëvizjes së aktiveve pikat: 

62. Veprim arke është shërbimi i arkëtimit dhe i pagesës me para në dorë që bëhet në të gjitha 

nivelet e njësisë publike, në bazë të mandatarkëtimit ose të mandatpagesës. 
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67. Për veprimet e arkës mbahen llogari kontabile të arkës nga sektori i financës dhe libër arke 

nga punonjësi i caktuar me përgjegjësinë e lëvizjes së vlerave monetare. 

(Trajtuar më hollësisht në faqet 26-42  të  Raportit Përfundimtar të auditimit). 
 

11.1Rekomandimi: Deri në miratimin nga Ministri i Financave  të Akt Marrëveshjes me numër 

162, prot., datë 02.05.2018  lidhur me dy Bashkitë Memaliaj dhe Këlcyrë, kryetari i Bashkisë 

nëpërmjet një urdhri të brendshëm të krijojë  një grup me pjesëmarrës të punonjësve të sektorit të 

financës dhe taksave dhe anëtarëve të komisionit të financës, dhe hartimin e një programi 

auditimi, me qëllim auditimin dhe dhënien e ndihmesës për punonjësit e 4 Njësive administrative, 

Petran, Piskovë, Frashër dhe Çarshovë të cilët janë pa eksperiencën e nevojshme dhe nën 

nivelin mesatar në mbajtjen e të dhënave veçanërisht të taksës së tokës, pasqyrimin e arkëtimin e 

taksave dhe tarifave , duke vendosur mbajtjen e librit të arkës etj. 

                                                                                                                                          Menjëherë 

12. Gjetja nga auditimi: Nga auditimi i dokumentacionit të bankës për vitet 2016-2017 rezulton 

se në faturat e mbi 60 kontratave për likuidimin e energjisë elektrike,krahas objekteve që mund të 

përdorin Televizor, padrejtësisht i janë likuiduar OSHEE edhe tarifa e shërbimit për përdorimin e 

aparateve televizive (taksa e Televizorit) prej 100 lekë /muaj, kontrata kryesisht për ndriçimin 

publik të rrugëve të qytetit, madje edhe për ndriçimin e varrezave, në vlerën 151,200 lekë, në 

kundërshtim me udhëzimin e përbashkët të Ministrit Financave dhe Drejtorit të Përgjithshëm të 

Radiotelevizionit Shqiptar, nr. 29, datë 18.12.2014 “Për përcaktimin e tarifës së shërbimit për 

përdorimin e aparateve televizive” pika 8- Ndriçimi publik, ujësjellës,etj. Nuk janë subjekt i 

pagimit të tarifës së shërbimit për përdorimin e aparateve televizive.  

(Trajtuar gjerësisht në faqet 17-24 të Raportit Përfundimtar të auditimit). 

12.1 Rekomandimi: Bashkia Përmet nëpërmjet sektorit të Financës ti kërkohet zyrtarisht për 

OSHEE, mos vendosjen në faturën mujore të energjisë elektrike vlera  e tarifës së shërbimit të 

Televizorit, prej 100 lekë /muaj , në kontratat për ndriçimin publik të rrugëve të qytetit, në pajtim 

me udhëzimin e përbashkët të Ministrit Financave dhe Drejtorit të Përgjithshëm të 

Radiotelevizionit Shqiptar, nr. 29, datë 18.12.2014 “Për përcaktimin e tarifës së shërbimit për 

përdorimin e aparateve televizive” pika 8: “Ndriçimi publik, ujësjellësa, etj., nuk janë subjekt i 

pagimit të tarifës së shërbimit për përdorimin e aparateve televizive”. 

Menjëherë 

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

dokumentacion, veprime këto në kundërshtim me Udhëzimin e KM nr. 1, datë 16.06.2011 “Për 

disa ndryshime në udhëzimin nr. 3, datë 15.02.2001 “Për mbikëqyrjen dhe kolaudimin e punimeve 

të ndërtimit”, pika 4, paragrafi 4. 

(Trajtuar gjerësisht në faqet 62-79 të Raportit Përfundimtar të auditimit) 

13.1. Rekomandimi: Bashkia Përmet, nëpërmjet Drejtorisë së Planifikimit të Territorit, të marri 

masa për plotësimin e dokumentacionit të dosjeve teknike të investimeve për gjithë periudhën 

gjatë procesit të zbatimit të kontratave deri në dorëzimin e objektit. 

Menjëherë 

14. Gjetje nga auditimi: Nga Njësia e prokurimit Bashkia Përmet nuk ishin Inventarizuar 

arkivuar dhe dorëzuar pranë zyrës së arkivit 17 praktikat (Dosjet) të procedurave të prokurimit, të 

zhvilluara për respektivisht për vitin 2016 -10 dosje dhe vitin 2017- 7 dosje, në kundërshtim me 

ligjin nr. 9154, datë 06.11.2003 “Për Arkivat”. Rregullorja “Për punën dhe dokumentet 

administrative në organet shtetërore dhe jo shtetërore”, për “Normat tekniko-profesionale-

metodologjike të shërbimit arkivor në Republikën e Shqipërisë” dhe Lista Tip me afatet e ruajtjes 

së dokumenteve me Rëndësi Historike Kombëtare (RHK), miratuar nga Drejtoria e Përgjithshme e 

Arkivave (Trajtuar gjerësisht në faqen 37 të Raportit Përfundimtar të auditimit). 
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14.1.Rekomandimi: Njësia e prokurimit Bashkia Përmet të marrë masa, për inventarizimin dhe 

dorëzimin në Zyrën e arkivit të Bashkisë Përmet, dokumentacionin e 17 praktikave (Dosjeve), të 

zhvilluara për vitet 2016-2017. 

Brenda datës 30.10.2018 

15. Gjetje nga auditimi: Bashkia Përmet nëpërmjet tenderit sipas faturës tatimore nr 39, datë 

13.10.2017 me numër serial 34648240 dhe akt marjes në dorëzim datë 27.09.2017 ka blerë nga 

shoqëria “G.”, sh.p.k, 2 mjete të cilët janë dokumentuar sipas Fletë hyrjes së magazinës nr. 92, 

datë 13.10.2017, respektivisht, Tip Fadromë me vlerë 3,000,000 lekë dhe Kamion vetëshkarkues 

me vinç me vlerë 1,992,000 lekë, ndërkohë për këto 2 mjete nuk është hartuar kontratë shitje para 

noterit publik dhe për pasojë 2 mjetet ende figurojnë jo në pronësi të Bashkisë Përmet, por në 

pronësi të shitësit, në kundërshtim me ligjin nr. 7850, datë 29.07.1994 “Kodi Civil i R.SH” me 

ndryshime, respektivisht neni 710 “Detyrimet e shitësit në shitjen e pasurisë së luajtshme”, pika 2 

dhe Neni 747 “Kalimi i pronësisë” “...Kur objekti i shitjes janë sende të paluajtshme ose sende të 

luajtshme të regjistruara, zbatohen dispozitat mbi regjistrimin.”  

15.1 Rekomandimi: Bashkia Përmet të marë masa që për 2 mjetet e blera të hartohet kontrata e 

shitjes para noterit publik, sipas Fletë hyrjes së magazinës nr. 92, datë 13.10.2017, respektivisht, 

Tip Fadromë me vlerë 3,000,000 lekë dhe Kamion vetëshkarkues me vinç me vlerë 1,992,000 

lekë, me qëllim që mjetet të regjistrohen në pronësi të Bashkisë Përmet, sikurse përcaktohet në 

ligjin nr. 7850, datë 29.07.1994 “Kodi Civil i R.SH” me ndryshime, respektivisht neni 710 

“Detyrimet e shitësit në shitjen e pasurisë së luajtshme”, pika 2, dhe Neni 747 “Kalimi i 

pronësisë”, “...Kur objekti i shitjes janë sende të paluajtshme ose sende të luajtshme të 

regjistruara, zbatohen dispozitat mbi regjistrimin.” 

Menjëherë 

16. Gjetje nga auditimi: Nga të dhënat e paraqitura rezulton se më datën 31.12.2017 Bashkia 

Përmet ka detyrime të papaguara ndaj të tretëve në vlerën 11,138,130 lekë, të cilat janë pasqyruar 

në kontabilitet, prej tyre 4 subjekte kreditore në vlerën 5,448,254 lekë dhe 22 persona të cilët kanë 

fituar vendimet e gjykatave në vite të cilat kanë marë formën e prerë për vlerën 5,689,876 lekë.  

(Trajtuar gjerësisht në faqet 17-24 të Raportit Përfundimtar të auditimit). 

16.1 Rekomandimi: Bashkia Përmet (Sektori i Financës), bazuar në udhëzimin e Ministrisë së 

Financave nr. 5, datë 27.12.2014 “Për shlyerjen e detyrimeve të prapambetura” dhe Udhëzimin 

plotësues nr. 02, datë 10.01.2018 “Për buxhetin e vitit 2018”, pikat 82-91 “Detyrimet e 

prapambetura të Njësive të Vetëqeverisjes Vendore”, të paraqesë në mbledhjen e këshillit 

bashkiak, një material për gjendjen e faturave të pa likuiduara në vite, të hartojë një grafik duke 

zbatuar të gjitha radhën e pagesave për vlerën 11,138,130 lekë. 

 

 Në mbledhjen me të afërt të Këshillit Bashkiak 

17. Gjetje nga auditimi: Bashkia Përmet ka trajtuar ekipin e futbollit, basketbollit dhe 

pingpongut me dieta ushqimore dhe shpenzime udhëtimi për periudhën 2016-2017 në shumën 

prej 6,030,244 lekë, respektivisht për vitin 2016 në vlerën 2,614,524 lekë dhe vitin 2107 në vlerën 

3,415,720 lekë, pagesat e mësipërme veçanërisht në vlerën 4,940,224 lekë (3467,000+ 1,473,224), 

të cilat nuk ishin të pajisura me dokumentin (biletë) dhe faturë tatimore të shoqëruara me kasë 

fiskale të printuar, të miratuar nga Ministria e Financave, në kundërshtim me VKM nr. 997, datë 

10.12.2010 “Për trajtimin financiar të punonjësve që dërgohen me shërbim jashtë qendrës së 

punës brenda vendit”, Kap IV- Dokumenti tatimor, ku përcaktohet se: për efekt të këtij vendimi, 

do të konsiderohet çdo biletë transporti e miratuar nga Ministria e Financave, Drejtoria e 

Përgjithshme e Tatimeve, si dhe çdo faturë e thjeshtë apo me TVSH, e cila detyrimisht duhet të 

shoqërohet me faturë të printuar nga kasa elektronike fiskale. 
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Përmbledhëse e pagesave të kryera për ekipet e futbollit, basketbollit dhe pingpongut 
Nr Emërtimi Viti 2016 Viti 2017 Gjithsejt 

1 Pagesa të kryera për trajtim ushqimor ekipi i futbollit 1,549,000 1,918,000 3,467,000 

2 Pagesa të kryera për shpenzime transporti dhe dieta ekipi i 

futbollit, basketbollit dhe pingpongut 626,824 846,400 1,473,224 

3 Pagesë trajnerësh për ekipin e futbollit, basketbollit dhe 

pingpongut 438,700 651,320 1,090,020 

 Gjithsejtë 2,614,524 3,415,720 6,030,244 

Shënim: Burim i të dhënave Sektori i Financës bashkia Përmet. 

Shënim:Listat për secili person janë sipas aneksit bashkëlidhur, një kopje e të cilit është dorëzuar 

në sektorin e financës, Bashkinë Përmet. 

(Trajtuar gjerësisht në faqet 17-24 të Raportit Përfundimtar të auditimit). 

17.1 Rekomandimi: Bashkia Përmet për të ardhmen trajtimi me dieta ushqimore dhe shpenzime 

udhëtimi i ekipit të futbollit,basketbollit dhe pingpongut, të plotësohen urdhër shërbimet për 

secilin person dhe të pajisen me dokumentin (biletë) dhe faturë tatimore të shoqëruara me kasë 

fiskale të printuar, të miratuar nga Ministria e Financave, në të kundërtën personat urdhërues do të 

dëmshpërblejnë pagesat e kundërligjshme si shpenzime të pa pajisura me dokumentacionin e 

nevojshëm financiar dhe në kundërshtim të hapur me VKM nr. 997, datë 10.12.2010 “Për 

trajtimin financiar të punonjësve që dërgohen me shërbim jashtë qendrës së punës brenda vendit”, 

Kap IV- Dokumenti tatimor, ku përcaktohet se: për efekt të këtij vendimi, do të konsiderohet çdo 

biletë transporti e miratuar nga Ministria e Financave, Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve, si 

dhe çdo faturë e thjeshtë apo me TVSH, e cila detyrimisht duhet të shoqërohet me faturë të 

printuar nga kasa elektronike fiskale.  

Menjëherë 

18. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi rezulton se Bashkia Përmet ka krijuar dhe funksionon 

Sektori i Financës, dhe kontabiliteti mbahet në forma tradicionale në mënyrë manuale me dorë, 

nëpërmjet ditarëve analitikë dhe analizave apo librave të llogarisë, librat e pagave të punonjësve, 

ditari i të ardhurave etj.,pavarësisht se janë mundësitë për informatizimin e thjeshtë, pra mbajtjen 

dhe regjistrimin e të dhënave kontabile në mënyre elektronike në “Excel” gjë që u humb shumë 

kohë punonjësve në përpunimin dhe nxjerrjen e të dhënave (Trajtuar gjerësisht në faqet 17-24 të 

Raportit Përfundimtar të auditimit) 

18.1 Rekomandimi: Bashkia Përmet, Sektori i financës dhe punonjësi që mban ditarin e të 

ardhurave nga taksat dhe tarifave vendore duke filluar nga muaji Shtator 2018 të fillojnë trajnimin 

e punonjësve, duke dërguar punonjës në Bashkitë Gjirokastër/Sarandë apo në ndonjë Bashki tjetër 

dhe marë të gatshme në elektronikë modelet e librave të informatizuar, për mbajtjen dhe 

përpunimin e të dhënave në ditarë dhe analiza (partitarë) në mënyrë të informatizuar, me qëllim që 

mbyllja e Pasqyrave Financiare të vitit 2018 të kryhet në mënyrë elektronike dhe gradualisht në 

fillim të vitit 2019 të hiqen nga përdorimi mbajtja e librave dhe ditarëve, të llogarisë (në më 

mënyrë mekanike me dorë).                                        

                                                                                        Duke filluar nga muaji Shtator 2018 

19. Gjetje nga auditimi: Për ndërtimet e kryera gjatë viteve 2016-2017 nga Subjektet private dhe 

Subjektet ndërtuese me fondet shtetërore, nga ana e Inspektoratit Ndërtimor Urbanistik i Bashkisë 

Përmet nuk janë hapur dosje për secilin subjekt, nuk ka marë zyrtarisht nga subjektet ndërtuese 

dokumentacionin teknik-ligjor dhe nuk ka pajisur zbatuesin e punimeve (subjektet ndërtuese) me 

vërtetim për likuidimin e gjobave dhe vërtetim për plotësim ose jo të dokumentacionit tekniko-

ligjor të paraqitur, në kundërshtim me nenin 9, të ligjit nr. 8402, datë 10.09.1998“Për kontrollin 

dhe disiplinimin e punimeve të ndërtimit”, ndryshuar me ligjin nr. 10324, datë 23.09.2010.  

Në disa nga subjektet ndërtimore me fonde shtetërore nuk është zbatuar grafiku i përfundimit të 

objekteve, pasi nuk janë dorëzuar objektet në afat dhe nuk është hartuar akt kolaudimi i objekteve, 

ndërkohë për këto raste nga IMTV nuk janë zbatuar sanksione për dënim me gjobë apo anulimin e 

lejeve të ndërtimit, siç parashikohet në ligjin nr. 107/2014, datë 01.10.2014 ”Për planifikimin dhe 
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zhvillimin e territorit”, i ndryshuar me ligjin nr. 73/2015, datë 09.07.2015, nr. 8/2017, datë 

23.03.2017, neni 52, Kundërvajtjet administrative shkronja (dh). 

(Trajtuar gjerësisht në faqet 90-94 të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

19.1 Rekomandim: Nga ana e Inspektoratit Ndërtimor Urbanistik i Bashkisë Përmet të merren 

masa që për objektet e ndërtuara nga subjekte private dhe objektet me fondet shtetërore të kryera 

nga Bashkia për 2 vitet 2016-2017 dhe në vazhdim, të hapen dosje për secilin subjekt duke marrë 

zyrtarisht nga subjektet ndërtuese dokumentacionin tekniko-ligjor dhe të pajisin zbatuesin e 

punimeve (subjektet ndërtuese) me vërtetim për likuidimin e gjobave dhe vërtetim për plotësim 

ose jo të dokumentacionit tekniko-ligjor të paraqitur, në zbatim të nenit 9 të ligjit nr. 8402, datë 

10.09.1998 “Për kontrollin dhe disiplinimin e punimeve të ndërtimit”, ndryshuar me ligjin nr. 

10,324, datë 23.09.2010.  

Nga ana e IMTV Bashkia Përmet të ushtrohet kontroll për përfundimin e objekteve për Subjektet e 

pajisura me lejë ndërtimi për 2 vitet 2016-2017 dhe në rastet kur nuk është zbatuar grafiku i 

fillimit apo përfundimit të punimeve të objekteve, të vendosen sanksione dënim me gjobë apo 

anulimin e lejeve të ndërtimit, siç parashikohet në ligjin parashikohet në ligjin nr. 107/2014, datë 

01.10.2014 ”Për planifikimin dhe zhvillimin e territorit”, i ndryshuar me ligjin nr. 73/2015, datë 

09.07.2015, nr. 8/2017, datë 23.03.2017, neni 52, Kundërvajtjet administrative shkronja (dh) ku 

parashikohet se: “Shkelja e afatit të fillimit punimeve apo përfundimit të punimeve”, sipas nenit 40 

të këtij ligji dënohen me gjobë nga 50,000-150,000 lekë. 

Menjëherë 

 

20. Gjetje nga auditimi: Nga verifikimi rezulton se KLSH ka dërguar në Bashkinë Përmet 

rekomandimet e auditimit me shkresën e saj nr. 1113/108, datë 31.01.2018, meqenëse 

rekomandimet e KLSH janë pranuar nga Bashkia Përmet, por nuk janë zbatuar plotësisht sidomos 

rekomandimet për masa shpërblim dëmi. 

Nga 9 Masa organizative të rekomanduara janë zbatuar 3 masa janë në proces zbatimi 4 masa dhe 

aktualisht janë të pazbatuar 2 masa dhe më konkretisht: 

Rekomandimi nr. 5/9.1 Nga ana e Zyrës së Taksave në Bashkinë Përmet, të merren masa për 

arkëtimin e detyrimeve debitorë të pa likuiduara deri në datën 31.12.2014 për të tre llojet e taksave 

të popullatës në vlerën 4,476,705 lekë. 

Rekomandimi nr. 7/15.1 Bashkia Përmet të marrë masa dhe të rishqyrtoj ligjshmërinë dhe 

rregullshmërinë e 5 lejeve zhvillimore të miratuara më parë në përmbushje të kritereve dhe 

detyrimeve ligjore të përcaktuara në ligjin nr. 107/2014 datë 31.07.2014. 

Realizimi i rekomandimeve për shpërblimin e dëmit nga 9 masa të rekomanduara nga KLSH është 

në proces zbatimi 1 masë, ndonëse kanë dalë urdhrat e ekzekutimit dhe janë kryer regjistrimet në 

kontabilitet,ndërkohë deri në datën e verifikimit 20.07.2018, për 8 masa shpërblim dëmi nuk ka 

filluar arkëtimi në vlerën 11,026,618 lekë (Trajtuar gjerësisht në faqet 10-15 të Raportit 

Përfundimtar të auditimit). 

20.1 Rekomandimi: Bashkia Përmet të riprogramojë punën dhe të marë masa konkrete për 

zbatimin e rekomandimeve të parealizuara dërguar nga KLSH me shkresën nr. 1113/108 datë 

31.01.2018 dhe trajtuar më hollësisht në Akt Verifikimin nr. 1, datë 20.07.2018 “Për zbatimin e 

rekomandimeve” dhe  faqet 10-15 të Raportit Përfundimtar të auditimit) 

Menjëherë 

 

B.MASA SHPËRBLIM DËMI: 

 

B-I. MASA SHPËRBLIM 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 
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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   

5,355,513 lekë, si më poshtë: 

 

1.Gjetjet nga auditimi: Nga auditimi rezulton se nga 241 objekte të legalizuara duhet të paguhej 

taksa e ndikimit në infrastrukturë në  vlerën 5,247,030 lekë, por deri më datën 30.06.2018 vetëm  

nga 106, prej tyre është arkëtuar taksa e ndikimit në infrastrukturë me një vlerë prej 2.380.204 

lekë, duke  mbetur pa u arkëtuar deri më datën 30.06.2018 nga 135 objekte të legalizuara dhe 

krijuar mungesë të ardhurave në buxhetin e Bashkisë Përmet me dëm ekonomik në vlerën 

2.866.826 lekë (Sipas Aneksit bashkëlidhur).Në kundërshtim me VKM nr. 860, datë 10.12.2014 

“Për përcaktimin e mënyrës së mbledhjes dhe administrimit të të ardhurave për ndërtimet pa leje 

dhe vlerave të zbatueshme për legalizim”, pika 5, si dhe ligjin nr. 9632, datë 30.10.2006 “Për 

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

(Trajtuar më hollësisht në faqet 62-79  të  Raportit Përfundimtar të auditimit). 

1.1.Rekomandimi: Bashkia Përmet, Drejtoria e Planifikimit Territorit në bashkëpunim me Zyrën 

e Taksave, Policinë Bashkiake dhe Drejtorinë Rajonale të ALUZNI-it Përmet, të njoftojnë 

zyrtarisht me njoftim vlerësimi tatimor 135 personat të cilët nuk kanë paguar taksën e ndikimit në 

infrastrukturë për objektet e legalizuara, në vlerën 2.866.826 lekë (në të kundërtën të ngarkohen 

me kamat vonesa bazuar në legjislacionin në fuqi) . 

Menjëherë 

2. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i zbatimit të punimeve të ndërtimit sipas kontratës me 

objekt “Tefta Tashko Koço, Elena Gjika, Vasil Papallopulo”, të lidhur ndërmjet Autoritetit 

Kontraktor Bashkisë Përmet  dhe Bashkimit të Operatorëve Ekonomik (BOE) “R. “ SHPK & “V. 

H.” SHPK. BOE përfaqësuar nga shoqëria “R. “ SHPK u konstatua  se janë likuiduar për punime 

të pakryera dhe diferenca në volume në shumën 1,060,822 lekë pa TVSH duke shkaktuar dëm 

ekonomik ndaj buxhetit të shtetit. Sa më sipër nuk është në përputhshmëri me paragrafin e tretë të  

nenit 7, të ligjit nr. 8402, datë 10.09.1998 “Për kontrollin dhe disiplinimin e punimeve të 

ndërtimit” i ndryshuar si dhe kontratën e lidhur (Trajtuar më hollësisht në faqet 62-79 të Raportit 

Përfundimtar të auditimit). 

2.1 Rekomandimi: Të merren masa nga Bashkia Përmet, që t’i kërkojë BOE “R. “ SHPK  & “V. 

H.” SHPK, duke ndjekur të gjitha procedurat e duhura administrative si dhe të gjitha shkallët e 

gjykimit arkëtimin e shumës 1,060,822 lekë pa TVSH, të përfituar tepër për punime të pakryera 

në zbatimin e kontratës me objekt “Tefta Tashko Koço, Elena Gjika, Vasil Papallopulo”. 

Menjëherë 

3. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i zbatimit të punimeve të ndërtimit sipas kontratës me 

“Rehabilitimi i rrjetit të ujësjellësit dhe rrugëve të brendshme të fshatit Piskove”, të lidhur 

ndërmjet Autoritetit Kontraktor Bashkisë Përmet  dhe Operatorit Ekonomik (OE) “M. “ SHPK, u 

konstatua se zërat e punimeve si vijon: Zëri 1(3.89/a) Gërmim dheu me esk. 0.25 kanal deri 2 m, 

shkark në auto (Punime gërmimi); Zëri 1(2.261) Shtresë rëre për mbulimin e tubit; Zëri 2(2.258) 

Nënshtresë për mbushje kanali; Zëri 3(3.212/d) Shtresë stabilizanti t = 20 cm (Punime shtresash), 

janë likuiduar për punime të pakryera dhe diferenca në volume në shumën 491,785 lekë  duke 

shkaktuar dëm ekonomik ndaj buxhetit të shtetit. Sa më sipër nuk është në përputhshmëri me 

paragrafin e tretë të  nenit 7, të ligjit nr. 8402, datë 10.09.1998 “Për kontrollin dhe disiplinimin e 
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punimeve të ndërtimit” i ndryshuar si dhe kontratës së lidhur (Trajtuar më hollësisht në faqet 62-

79 të Raportit Përfundimtar të auditimit). 

3.1 Rekomandimi: Të merren masa nga Bashkia Përmet, që t’i kërkojë OE “M. “ SHPK , duke 

ndjekur të gjitha procedurat e duhura administrative si dhe të gjitha shkallët e gjykimit arkëtimin e 

shumës 491,785 lekë pa TVSH, të përfituar tepër për punime të pakryera në zbatimin e kontratës 

me objekt “Rehabilitimi i rrjetit të ujësjellësit dhe rrugëve të brendshme të fshatit Piskove”. 

Menjëherë 

4. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i zbatimit të punimeve të ndërtimit sipas kontratës me 

objekt “Kanali Ujitës i Çarshovës” të lidhur ndërmjet Autoritetit Kontraktor Bashkisë Përmet  dhe 

Bashkimit të Operatorëve Ekonomi (BOE) “E.“ SHPK  & “A. K.” SHPK, u konstatua se zërat e 

punimeve si vijon: Zëri 12(2.401) Lyrje tubi antiruxhio+bojë vaji; Zëri 13(2.197) Hidroizolim 

koke tubi 2d bitum + 1kk (Veprat e artit), janë likuiduar për punime të pakryera në shumën 51,180 

lekë pa TVSH duke shkaktuar dëm ekonomik ndaj buxhetit të shtetit. Sa më sipër nuk është në 

përputhshmëri me paragrafin e tretë të  nenit 7, të ligjit nr. 8402, datë 10.09.1998 “Për kontrollin 

dhe disiplinimin e punimeve të ndërtimit” i ndryshuar si dhe kontratës së lidhur (Trajtuar më 

hollësisht në faqet 37-53 të Raportit Përfundimtar të auditimit). 

4.1Rekomandimi:Të merren masa nga Bashkia Përmet, që t’i kërkojë (BOE) “E.“ SHPK  & “A. 

K.” SHPK, duke ndjekur të gjitha procedurat e duhura administrative si dhe të gjitha shkallët e 

gjykimit arkëtimin e shumës 51,180 lekë pa TVSH, të përfituar më tepër për punime të pakryera 

në zbatimin e kontratës me objekt “Kanali Ujitës i Çarshovës”. 

Menjëherë 

5. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i zbatimit të punimeve të ndërtimit sipas kontratës me 

objekt “Projekti për ndërtimin e urës së re dhe rikonstruksioni i rrugës për në fshatin Pëllumbar”, 

të lidhur ndërmjet Autoritetit Kontraktor Bashkisë Përmet  dhe Bashkimi i Operatorëve Ekonomik 

(BOE) “R. “ SHPK  & “H. 94” SHPK, u konstatua se zërat e punimeve si vijon:  

“F.V Tuba çeliku Ø 200 mm të paizoluar për ujësjellës të jashtëm” dhe zërin e punimeve 

“Bojatisje shtylla metalike, 2 minio + 1 vaj, me krahë”, janë likuiduar për punime të pakryera dhe 

diferenca në volume në shumën 210,300 lekë pa TVSH duke shkaktuar dëm ekonomik ndaj 

buxhetit të shtetit. Sa më sipër nuk është në përputhshmëri me paragrafin e tretë të  nenit 7, të ligjit 

nr. 8402, datë 10.09.1998 “Për kontrollin dhe disiplinimin e punimeve të ndërtimit” i ndryshuar  

dhe me kontratën e lidhur (Trajtuar më hollësisht në faqet 62-79  të  Raportit Përfundimtar të 

auditimit). 

5.1Rekomandimi: Të merren masa nga Bashkia Përmet, që t’i kërkojë Bashkimi i Operatorëve 

Ekonomik (BOE) “R. “ SHPK  &  “H.” SHPK, duke ndjekur të gjitha procedurat e duhura 

administrative si dhe të gjitha shkallët e gjykimit arkëtimin e shumës 210,300 lekë pa TVSH, të 

përfituara më  tepër për punime të pakryera në zbatimin e kontratës me objekt “Projekti për 

ndërtimin e urës së re dhe rikonstruksioni i rrugës për në fshatin Pëllumbar”. 

Menjëherë 

6. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i zbatimit të punimeve të ndërtimit sipas kontratës me 

objekt “Sistemim asfaltim rruga kryqëzimi Hotel Ramizi-Pulari”, të lidhur ndërmjet Autoritetit 

Kontraktor Bashkisë Përmet  dhe Bashkimi i Operatorëve Ekonomik “H.” SHPK & “L. K.” 

SHPK, përfaqësuar nga OE “H.” me përfaqësues z. A. H., u konstatua se zëri i punimeve “Zëri 

2(2.575) Pusetë kontrolli 1x1x1.5 m”, është likuiduar pa u kryer në shumën 57,000 lekë pa TVSH 

duke shkaktuar dëm ekonomik ndaj buxhetit të shtetit. Sa më sipër nuk është në përputhshmëri me 

paragrafin e tretë të  nenit 7, të ligjit nr. 8402, datë 10.09.1998 “Për kontrollin dhe disiplinimin e 

punimeve të ndërtimit” i ndryshuar si dhe kontratës së lidhur (Trajtuar më hollësisht në faqet 62-

79  të  Raportit Përfundimtar të auditimit). 

6.1 Rekomandimi: Nga Bashkia Përmet, të merren masa që t’i kërkojë Bashkimit Operatorëve 

Ekonomik  (BOE) “R.“ SHPK  &  “H.” SHPK, duke ndjekur të gjitha procedurat e duhura 

administrative si dhe të gjitha shkallët e gjykimit arkëtimin e shumës 57,000 lekë pa TVSH, të 
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përfituar tepër për punime të pakryera në zbatimin e kontratës me objekt “Sistemim asfaltim rruga 

kryqëzimi Hotel Ramizi-Pulari”. 

Menjëherë 

7.Gjetje nga auditimi Nga auditimi i procedurës së prokurimit me objekt: “Kanali ujitës i 

Çarshovës”, rezulton se më datë 28.12.2016 fituese është shpallur  BOE“E.” shpk & “A. K.” 

shpk”dhe më datë 18.01.2017 ka lidhur kontratën,me ofertë ekonomike 22,364,182 lekë pa tvsh, 

kur fitues duhej të shpallej OE “B. B” sh.p.k.. me vlere më të ulët të ofertuar prej 19,385,084 lekë 

pa tvsh. Gjithashtu vlera e fondit limit është rritur me 617,600 lekë pa TVSH, duke preventivuar 

më tepër fond limit, si pasojë e rritjes  të çmimeve jo në përputhje me manualin teknik të çmimeve 

të miratuara me VKM nr. 568, datë 27.06.2013, “Për miratimin e manualeve teknikë të çmimeve të 

punimeve të ndërtimit dhe analizave teknike të tyre”, i ndryshuar, dhe ligji nr. 8402, datë 

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

3, duke shkaktuar një dëm ekonomik  në buxhetit e Bashkisë Përmet,  në vlerën 617,600 lekë, 

që ngarkon me përgjegjësi grupin e punës për hartimin e preventivit: ing. D. M.. 

(Trajtuar më hollësisht në faqet 37-53 të Raportit Përfundimtar të auditimit) 

7.1Rekomandimi: Bashkia Përmet të marë masa dhe  t’i kërkojë hartuesit të  preventivit: ing. 

D. M., duke ndjekur të gjitha procedurat e duhura administrative si dhe të gjitha shkallët e 

gjykimit arkëtimin e shumës  617,600 lekë pa TVSH, pasi është  preventivuar dhe rritur më tepër 

fond limit, për objektin: “Kanali ujitës i Çarshovës”, si pasojë e rritjes  të çmimeve jo në 

përputhje me manualin teknik të çmimeve të miratuara me VKM nr. 568, datë 27.06.2013, “Për 

miratimin e manualeve teknikë të çmimeve të punimeve të ndërtimit dhe analizave teknike të tyre”, i 

ndryshuar. 

Menjëherë 

B/II. MASA PËR ULJEN E BORXHIT TATIMOR DUKE RITUR PERFORMANCËN NË 

ARKËTIMIN E DETYRIMEVE PËR TATIM TAKSAT VENDORE, PËRFSHIRË DHE 

DETYRIMET NGA QIRADHËNIA (TË ARDHURA TË MUNGUARA në vlerën 

21,892,267 lekë) 

1. Gjetje nga auditimi: Për arkëtimin e detyrimeve tatimore, bazuar në nenin 70, pika 3 “E drejta 

për të nxjerrë njoftimin e vlerësimit tatimor”, të ligjit nr. 9920, datë 19.05.2008 “Për Procedurat 

tatimore në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar, edhe pse janë nxjerrë njoftim vlerësimet 

tatimore, ende deri më datën 31.12.2017 janë debitorë 188 biznese në vlerën 6,773,301 lekë dhe 

debitorët e taksës së tokës  nga 1707 fermerë  në vlerën 8,106,616 lekë, në 4 Njësitë 

administrative në Bashkinë Përmet, respektivisht;  Petran, Piskovë,Çarshovë dhe Frashër 

gjithsejtë në total 14,879,247 lekë, pasi për arkëtimin e detyrimeve nga subjektet debitorë nuk 

janë zbatuar procedurat ligjor të përcaktuara në Kreu XI “Mbledhja me forcë e detyrimit tatimor”, 

dhe nenet 91 dhe 92 të ligjit nr. 9920, datë 19.05.2008 “Për procedurat tatimore në Republikën e 

Shqipërisë”, i ndryshuar (Trajtuar gjerësisht në faqen 82-88 të Raportit Përfundimtar të 

Auditimit). 

1.1Rekomandimi: Për arkëtimin e detyrimeve tatimore, bazuar në nenin 70 pika 3 “E drejta për të 

nxjerrë njoftimin e vlerësimit tatimor”, të ligjit nr. 9920, datë 19.05.2008 “Për Procedurat tatimore 

në Republikën e Shqipërisë” i ndryshuar, të nxirren njoftim vlerësimet tatimore gjithsejtë në 

total në vlerën 14,879,317 lekë, nga të cilat: 

 

a-për 188 biznese debitorë në vlerën 6,773,301 lekë, duke ndjekur rrugët e mëposhtme: 

-T’u ridërgohen bankave urdhrat e bllokimit të llogarive në banka, bazuar në nenin 90 të ligjit 

nr. 9920, datë 19.05.2008 “Për Procedurat Tatimore në Republikën e Shqipërisë”. 

-Ti ridërgohen Drejtorisë Rajonale të Transportit, kërkesa për vendosjen e barrës siguruese (për 

mjetet) dhe Zyrës Vendore të Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme (për pasuritë e paluajtshme), 

bazuar në nenin 91, të ligjit nr. 9920, datë 19.05.2008 “Për Procedurat Tatimore në Republikën e 

Shqipërisë”.  
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-Për subjektet të cilët nuk kanë paguara detyrimet tatimore në afat, tu llogariten gjobat në masën 

0,06% kamat vonesë të detyrimit në ditë por jo më tepër se 365 ditë (gjobë) në vlerën 1,049,202 

lekë, bazuar në ligjin nr. 9920, datë 19.05.2008, “Për Procedurat tatimore në R.SH” të ndryshuar, 

me ligjin nr. 164/2014 datë 15.12.2014, neni 114 Mospagimi në afat i detyrimit tatimor apo і 

kontributit pika 1 ku citohet: “Tatimpaguesi, i cili nuk arrin që, brenda afatit të parashikuar në 

këtë ligj për pagesë, të paguajë shumën e detyrimit tatimor e të kontributit, detyrohet të paguajë 

një gjobë, të barabartë me 0,06 për qind të shumës së detyrimit të papaguar për çdo ditë, gjatë së 

cilës pagesa nuk është kryer. Në asnjë rast, gjoba nuk llogaritet për një periudhë më të gjatë se 

365 ditë kalendarike”. 

-Nëse edhe pas njoftimeve zyrtare Bizneset nuk pranojnë të paguajnë detyrimet, në vite nga ana 

e Bashkisë (Zyra e Taksave dhe Drejtoria Juridike), ndaj 21 subjekteve biznese të cilët për 3 vjet 

respektivisht 2015,2016 dhe 2017, nuk kanë paguar detyrimet tatimore në vlerën 1,762,168 lekë së 

bashku me gjobat për kamat vonesat prej 284,115 lekë, pasi të meren masa administrative apo 

sekuestro dhe pas marrjes së këtyre masave të kërkohet Kallëzim penal bazuar në Kodin Penal të 

Republikën e Shqipërisë”, miratuar me ligjin nr. 7895, datë 27.1.1995 me ndryshimet e 

mëvonshme, neni 181, “Mospagimi i taksave dhe tatimeve”. 

 

b-për debitorët e taksës së tokës  nga 1707 fermerë  në vlerën 8,106,616 lekë, në 4 Njësitë 

administrative në Bashkinë Përmet, respektivisht;  Petran, Piskovë, Çarshovë dhe Frashër, e- Zyra 

e Taksave në Bashki, pasi të evidentojë dhe nëpërmjet postës të dërgojë njoftim vlerësimet 

tatimore për familjarët të cilët nuk kanë paguar detyrimet për taksën e tokës  nga 1707 fermerë  

në vlerën 8,106,616 lekë, në 4 Njësitë administrative në Bashkinë Përmet, respektivisht;  Petran, 

Piskovë, Çarshovë dhe Frashër, /tarifën e pastrimit, ndriçimit, banesave dhe gjelbërimit, po kështu 

pas rakordimit me Ujësjellës SHA Përmet, të njoftohen edhe ata persona të cilët nuk i kanë paguar 

detyrimet tatimore, (Taksat dhe tarifat), në zbatim të pikës 76, të udhëzimit plotësues të Ministrisë 

së  Financave nr. 2, datë 19.01.2018 “Për zbatimin e buxhetit të vitit 2018”. 

Menjëherë 

 

2. Gjetje nga auditimi: Për arkëtimin e taksave dhe tarifave vendore Kryetari i Bashkisë Përmet 

ka lidhur me Ujësjellësin SHA. Përmet, Aktmarëveshjen nr. 461, datë 26.02.2018 dhe nr. 44/1, 

prot dt. 26.02.2018, ku përcaktohet si agjent tatimor Sh.A Ujësjellësit Përmet. 

Nga rakordimet me Sh.A. Ujësjellësin (agjent tatimor për taksat e tarifat e popullatës) rezulton se 

janë faturuar 9,604,111 lekë dhe nga këto janë arkëtuar 8,566,611 lekë nga të cilat janë derdhur 

për llogari të Bashkisë detyrimi i prapambetur për vitin 2016 dhe 1,400,000 lekë arkëtim i vitit 

2017 pra rezulton se për vitin 2017 Sh.A Ujësjellësi Përmet nuk ka derdhur në vitin korrent 

shumën 6,309,950 lekë (Trajtuar gjerësisht në faqen 82 të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

2.1 Rekomandim: Bashkia Përmet të marë masa për rakordimin dhe rikërkimin e Ujësjellës SHA. 

Përmet derdhjen e vlerës së  taksave vendore prej 6,309,950 lekë të paarkëtuara deri më datën 

31.12.2017.           

   Menjëherë 

 

 

C. MASA DISIPLINORE: 

C. 1. Për punonjësit të cilët janë pjesë e Shërbimit Civil.  

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, shkronja (b) “llojet e masave disiplinore” të ligjit nr. 152/2013 datë 30.05.2017 “Për nëpunësin 

civil”, i ndryshuar me ligjin nr. 178/2014, datë 18.12.2014, 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 g, të ligjit nr. 139/2015,datë 
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17.12.2015 “Për vetëqeverisjen vendore” i rekomandojmë Kryetarit të Bashkisë Përmet, që ti 

kërkojë Komisionit disiplinor të fillojnë procedurat për dhënien e masës disiplinore  për 1 

punonjës si më poshtë: 

 

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

periudhë deri në dy vjet”, parashikuar në nenin 58 germa “c”. 

1-E. M.,  me funksion përgjegjëse e zyrës së Financës,në cilësinë e anëtares të NJP, në 5 (pesë) 

procedura prokurimi si më poshtë: 

Për procedurat e prokurimit për vitin 2016 : 

   a.Tenderi me objekt: “Mirëmbajtje rrugësh dhe ujësjellësish të fshatrave të Bashkisë Përmet”, 

me fond limit 3,749,728 lekë, ku fitues është shpallur shoqëria “B. B” me vlerë 3,451,428 lekë. 

    b.Tenderi me objekt: “Kanalizimet e ujërave të zeza Pacomit”, me fond limit 4,162,419 lekë, 

ku fitues është shpallur shoqëria “H.” me vlerë 3,726,000 lekë. 

     c.Tenderi me objekt: “Sistemim asfaltim i rrugës Hotel Ramiz-Pularia”, me fond limit 

16,663,559 lekë, ku fitues është shpallur BO H. dhe L. K. me vlerë 12,268,700 lekë. 

    d.Tenderi me objekt: “Kanali ujitës i Çarshovës”, me fond limit 22,397,742 lekë, ku fitues 

është shpallur BO E. & A. C. me vlerë 22,397,742 lekë. 

     e.Tenderi me objekt: “Rikualifikimi i disa zonave në Përmet”, me fond limit 82,806,558 lekë, 

ku fitues është shpallur BO A.-S. & H. me vlerë 81,613,146 lekë. 

Në DST të procedurave të mësipërme, janë përcaktuar kriteret për kualifikim ndërmjet të cilave 

konstatohen kritere të panevojshme dhe skualifikuese për operatorët pjesëmarrës. Vendosja e 

kriterit “Vërtetim të lëshuar nga administrata e Bashkisë Përmet”, kriter i cili është i panevojshëm, 

pasi identifikon operatorët pjesëmarrës në procedurë si dhe pengon konkurencën.  

Vendosja e  kriterit të mësipërm është në kundërshtim me ligjin nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për 

prokurimin publik i ndryshuar” konkretisht: - nenit 20, neni 46 pika 1 dhe 3 dhe VKM nr. 914, 

datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”i ndryshuar,  Neni 26, pika 3 e 5. 

Në cilësinë e përgjegjëses të Sektorit  së Financës, edhe pse janë nxjerrë njoftim vlerësimet 

tatimore, ende deri më datën 31.12.2017 janë debitorë 188 biznese në vlerën 6,773,301 lekë dhe 

debitorët e taksës tokës  nga 1707 fermerë  në vlerën 8,106,016 lekë, në 4 Njësitë administrative 

në Bashkinë Përmet, respektivisht; Petran, Piskovë, Çarshovë dhe Frashër gjithsejtë në total 

14,879,317 lekë, ndërkohë nuk janë pasqyruar në kontabilitet lista e debitorëve ,në kundërshtim 

me: 

a. Ligjin nr. 9228,datë 29.04.2004 “Për kontabilitetin dhe pasqyrat financiare” neni 6 dhe 7. 

b.VKM nr. 783,datë 22.11.2006“Për përcaktimin e standardeve dhe rregullave kontabël”, Kap I, 

”Mbajtja e kontabilitetit”, pika 2 shkronja (c), ”Dokumentet e kontabilitetit”, pika 2.3 “Rregullat e 

përgjithshme të mbajtjes së librave dhe dokumenteve të tjera të kontabilitetit” 

c. ligjin nr. 10296,datë 8.7.2010 “Për menaxhimin financiar dhe kontrollin” neni 4 pika 26,neni 12 

“Përgjegjshmëria menaxheriale e nëpunësve zbatues”  

d- Udhëzimi i Ministrit Financave nr. 30 datë 27.12.2011“Për menaxhimin e aseteve në sektorin 

publik”, rubrika “Dokumentimi i lëvizjeve të aktiveve pika 3, 

 

C. 2. Për punonjësit që marrëdhëniet e punës rregullohen me Kodin e 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”, nenin 37 të ligjit 

nr. 7691, datë 12.7.1995 “Kodi i Punës në Republikën e Shqipërisë” i ndryshuar dhe kontratës 

individuale të punës, neni 14-Masat disiplinore shkronja (b), i rekomandojmë Kryetarit të 

Bashkisë fillimin e procedurave për dhënien e masës disiplinore ndaj 16 punonjësve si më poshtë: 

a. “Vërejtje me paralajmërim për zgjidhje të kontratës së punës” bazuar në nenin             

11,-Masat disiplinore  të kontratës individuale, për 11 punonjësit e mëposhtëm: 

1. L. M., me funksion Jurist për prokurimet, në cilësinë e anëtar të NJP, në 9 (nëntë) procedura 
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prokurimi si më poshtë: 

Për procedurat e prokurimit për vitin 2016 : 

a.Tenderi me objekt: “Mirëmbajtje rrugësh dhe ujësjellësash të fshatrave të Bashkisë Përmet”, 

me fond limit 3,749,728 lekë, ku fitues është shpallur shoqëria “B. B” me vlerë 3,451,428 lekë. 

b.Tenderi me objekt: “Kanalizimet e ujrave të zeza Pacomit”, me fond limit 4,162,419 lekë, ku 

fitues është shpallur shoqëria “H.” me vlerë 3,726,000 lekë. 

c.Tenderi me objekt: “Sistemim asfaltim i rrugës Hotel Ramiz-Pularia”, me fond limit 16,663,559 

lekë, ku fitues është shpallur BO H. dhe L. K. me vlerë 12,268,700 lekë. 

d.Tenderi me objekt: “Kanali ujitës i Çarshovës”, me fond limit 22,397,742 lekë, ku fitues është 

shpallur BO E. & A. C. me vlerë 22,397,742 lekë. 

e.Tenderi me objekt: “Rikualifikimi i disa zonave në Përmet”, me fond limit 82,806,558 lekë, ku 

fitues është shpallur BO A.-S. & H. me vlerë 81,613,146 lekë. 

Për procedurat e prokurimit për vitin 2017 : 

a.Tenderi me objekt: “Projekti i ndërtimit të urës së re dhe rikonstruksion i rrugës për në fshatin 

Pëllumbar”, me fond limit 40,383,644 lekë, ku fitues është shpallur BO H. & R. me vlerë 

40,235,747  lekë. 

b.Tenderi me objekt: “Furnizimi me dru zjarri i shkollave dhe kopshteve të qytetit dhe NJA në 

varesi dhe konviktit të qytetit”, me fond limit 1,325,000 lekë, ku fitues është shpallur shoqëria 

“D.” me vlerë 1,325,000 lekë. 

c.Tenderi me objekt: “Rehabilitim i rrjetit ujësjellës dhe rrugët e brendshme të fshatit Piskovë”, 

me fond limit 20,017,823 lekë, ku fitues është shpallur shoqëria M. me vlerë 17.078.049,5 lekë. 

d.Tenderi me objekt: “Shërbime për mirëmbajtje të zakonshme objekte të ndryshme Bashkia 

Përmet 2017”, me fond limit 6,371,670  lekë, ku fitues është shpallur shoqëria H. me vlerë 

6,350,717 lekë. 

Në DST të procedurave të mësipërme, janë përcaktuar kriteret për kualifikim ndërmjet të cilave 

konstatohen kritere të panevojshme dhe skualifikuese për operatorët pjesëmarrës. Vendosja e 

kriterit “Vërtetim të lëshuar nga administrata e Bashkisë Përmet”, kriter i cili është i panevojshëm, 

pasi identifikon operatorët pjesëmarrës në procedurë si dhe pengon konkurencën.  

Vendosja e  kriterit të mësipërm është në kundërshtim me ligjin nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për 

prokurimin publik i ndryshuar” konkretisht: - nenit 20, neni 46 pika 1 dhe 3 dhe VKM nr. 914, 

datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”i ndryshuar,  Neni 26, pika 3 e 5. 

-Nga Njësia e prokurimit  Bashkia Përmet nuk ishin Inventarizuar arkivuar dhe dorëzuar pranë 

zyrës së arkivit 17 praktikat (Dosjet) të  procedurave të prokurimit, të zhvilluara  respektivisht 

për  vitin  2016 -10 dosje dhe vitin 2017-7 dosje, në kundërshtim me ligjin nr. 9154, datë 

06.11.2003 “Për Arkivat”. Rregullorja “Për punën dhe dokumentet administrative në organet 

shtetërore dhe jo shtetërore”, për “Normat tekniko-profesionale-metodologjike të shërbimit 

arkivor në Republikën e Shqipërisë” dhe Lista Tip me afatet e ruajtjes së dokumenteve me 

Rëndësi Historike Kombëtare (RHK), miratuar nga Drejtoria e Përgjithshme e Arkivave 

2.E. M., me funksion Arkitekt, Specialist i urbanistikes,në cilësinë e anëtarit të NJP, në 2 (dy) 

procedura prokurimi për vitin 2017 si më poshtë: 

Për shkeljet e mëposhtme: 

a.Tenderi me objekt: “Projekti i ndërtimit të urës së re dhe rikonstruksion i rrugës për në fshatin 

Pëllumbar”, me fond limit 40,383,644 lekë, ku fitues është shpallur BO H. & R. me vlerë 

40,235,747  lekë. 

b.Tenderi me objekt: “Furnizimi me dru zjari i shkollave dhe kopshteve të qytetit dhe NJA në 

varesi dhe konviktit të qytetit”, me fond limit 1,325,000 lekë, ku fitues është shpallur shoqëria 

“D.” me vlerë 1,325,000 lekë. 

Në DST të procedurave të mësipërme, janë përcaktuar kriteret për kualifikim ndërmjet të cilave 

konstatohen kritere të panevojshme dhe skualifikuese për operatorët pjesëmarrës. Vendosja e 
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kriterit “Vërtetim të lëshuar nga administrata e Bashkisë Përmet”, kriter i cili është i panevojshëm, 

pasi identifikon operatorët pjesëmarrës në procedurë si dhe pengon konkurencën.  

Vendosja e  kriterit të mësipërm është në kundërshtim me ligjin nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për 

prokurimin publik i ndryshuar” konkretisht: - nenit 20, neni 46 pika 1 dhe 3 dhe VKM nr. 914, 

datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”i ndryshuar,  Neni 26, pika 3 dhe 

 

Nga Njësia e prokurimit  Bashkia Përmet nuk ishin Inventarizuar arkivuar dhe dorëzuar pranë 

zyrës së arkivit 17 praktikat (Dosjet) të  procedurave të prokurimit, të zhvilluara për respektivisht 

për  vitin  2016 -10 dosje dhe vitin 2017- 7 dosje, në  kundërshtim me ligjin nr. 9154, datë 

06.11.2003 “Për Arkivat”. Rregullorja “Për punën dhe dokumentet administrative në organet 

shtetërore dhe jo shtetërore”, për “Normat tekniko-profesionale-metodologjike të shërbimit 

arkivor në Republikën e Shqipërisë” dhe Lista Tip me afatet e ruajtjes së dokumenteve me 

Rëndësi Historike Kombëtare (RHK), miratuar nga Drejtoria e Përgjithshme e Arkivave 

3-B. Xh.  përgjegjës  (i komanduar) i zyrës së taksave filluar punë  më dt.31.03.2016 e në 

vazhdim. 

4-D. M. inspektor i taksave filluar punë  më dt. 20.02.2012 e në vazhdim 

5-K. K. inspektor i taksave filluar punë  më dt.01.02.2017 e në vazhdim 

Për shkeljet e mëposhtme: 

-Nga  punonjësit e zyrës së taksave edhe pse janë nxjerr listat e debitorëve dhe janë dërguar në 

zyrën e financës për tu regjistruar si debitorë, nuk janë kryer rakordime ndërmjet Sektorit  të 

Financës dhe Zyrës së Taksave, për pasojë më datën 31.12.2017 ka një mos rakordim .Kjo ka 

ardhur pasi nuk është  kryer rakordim periodik dhe nuk janë hapur analizat (partitarët), në 

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

financiare” dhe pikën 3 të Udhëzimit të Ministrit Financave nr. 30, datë 27.12.2011“ Për 

menaxhimin e aseteve në sektorin publik”,  “Dokumentimi i lëvizjeve të aktiveve”.  

-Për mos ndjekje të procedurave ligjore për arkëtimin e detyrimeve nga subjektet debitore, në 

kundërshtim me kërkesat e Kreut 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 nga 188 subjekte biznesi në vlerën 6,773,301 lekë. 

-Për mos nxjerrje të 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.  

-Për mos kontroll në lidhje me mos krijimin e  regjistrit për taksapaguesit familjar dhe taksën e 

tokës, në kundërshtim me pikën 7, neni 4, të ligjit 9632, datë 30.10.2006 “Për sistemin e taksave 

vendore” i ndryshuar në 4 Njësitë administrative në Bashkinë Përmet, respektivisht Petran, 

Piskovë, Çarshovë dhe Frashër.  

-Nga mos kontrolli dhe mos njohja e gjendjes për pasojë  në 4 Njësitë administrative në Bashkinë 

Përmet, respektivisht Petran, Piskovë,Çarshovë dhe Frashër më datën 31.12.2017 nuk kanë paguar 

taksën e tokës 1707 fermerë duke krijuar një të ardhur të munguar në vlerën 8,106,616 lekë. 

1.Njësia Administrative Petran 

6-A. L. Administrator i Njësisë Administrative Petran 

7-L. I. specialist i  taksave, filluar punë  më dt.01.05.2011 

8-B. I. specialist i  taksave, filluar punë  më dt.01.8.2016 

9-M. S. specialist i  taksave, filluar punë  më dt.01.05.2017 

10-S. S. specialist i  taksave, filluar punë  më dt.01.03.2015 

- Bazuar ne ligjin nr. 139/2015 datë 17.12.2015 “Për vetëqeverisjen vendore“, neni 66-Detyrat e 

administratës së njësisë administrative,  për shkeljet e mëposhtme: 

-Për mos njohjen e gjendjes dhe mos marrjen e masave për arkëtimin e taksës së tokës  për pasojë 

në Njësinë administrative Petran  më datën 31.12.2017 nga 936 fermerë nuk është paguar taksa e 

tokës  në vlerën 4,106,917 lekë.  
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-Për mos krijimin e  regjistrit për taksapaguesit familjarë, në kundërshtim me pikën 7, neni 4, të 

ligjit 9632, datë 30.10.2006 “Për sistemin e taksave vendore” i ndryshuar.  

2.Njësia Administrative Piskovë 

11- B. V. filluar në muajin Mars të vitit 2018 Administrator i Njësisë Administrative Piskovë 

12-E. C. specialist i  taksave, filluar punë më datë 16.10. 2015 

13-A. D. specialist i  taksave, filluar punë më datë 02.11.15 

14-D. T. specialist i taksasve,  filluar punë  më datë 18.04.2016 

15-G. Z. filluar punë  më datë  06.01.2017 

-Bazuar ne ligjin nr. 139/2015 datë 17.12.2015 “Për vetëqeverisjen vendore“, neni 66-Detyrat e 

administratës së njësisë administrative,  për shkeljet e mëposhtme: 

-Për mos njohjen e gjendjes dhe mos marrjen e masave për arkëtimin e taksës së tokës  për pasojë 

në Njësinë administrative Piskovë më datën 31.12.2017 nga 516 fermerë nuk është paguar taksa 

e tokës  në vlerën 2,178,870  lekë.  

-Për mos krijimin e  regjistrit për taksapaguesit familjarë, në kundërshtim me pikën 7, neni 4, të 

ligjit 9632, datë 30.10.2006 “Për sistemin e taksave vendore” i ndryshuar.  

3.Njësia Administrative Çarçovë 

16-L. S. specialist taksash,filluar punë më datë 06.6.2011 

Bazuar ne ligjin nr. 139/2015 datë 17.12.2015 “Për vetëqeverisjen vendore“, neni 66-Detyrat e 

administratës së njësisë administrative,  për shkeljet e mëposhtme: 

-Për mos njohjen e gjendjes dhe mos marrjen e masave për arkëtimin e taksës së tokës  për pasojë 

në Njësinë administrative Çarshovë më datën 31.12.2017 nga 304 fermerë nuk është paguar taksa 

e tokës  në vlerën 1,713,959 lekë.  

-Për mos krijimin e  regjistrit për taksapaguesit familjarë, në kundërshtim me pikën 7, neni 4, të 

ligjit 9632, datë 30.10.2006 “Për sistemin e taksave vendore” i ndryshuar.  

 

D.Për Operatorin e Shpërndarjes së Energjisë Elektrike  (OSHEE) 

b.Rekomandim: Nga auditimi i Kontrollit të Lartë të Shtetit gjatë periudhës së 9 mujorit të vitit 

2018 në disa Bashki apo Institucione të vartësisë konkretisht në Bashkitë; Përmet, Has, Vau 

Dejës, Maliq, etj, është konstatuar se në faturat mujore të likuidimit të energjisë elektrike  krahas 

objekteve që mund të përdorin aparatin Televizor, padrejtësisht OSHEE-ja, u ka faturuar  dhe  

likuiduar edhe tarifën e shërbimit për përdorimin e aparateve televizive (tarifa  e shërbimit 

Televizorit)  prej 100 lekë /muaj, fatura kryesisht këto  që përdoren për ndriçimin publik të 

rrugëve të qytetit, madje edhe për ndriçimin e varrezave. Në kundërshtim me udhëzimin e 

përbashkët të Ministrit të Financave dhe Drejtorit të Përgjithshëm të Radiotelevizionit Shqiptar, 

nr. 29, datë 18.12.2014 “Për përcaktimin e tarifës së shërbimit për përdorimin e aparateve 

televizive” ku sipas pikës 8- Ndriçimi publik, ujësjellës,etj, nuk janë subjekt i pagimit të tarifës së 

shërbimit për përdorimin e aparateve televizive. 

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

Lartë të Shtetit”, nenin 15,- Të drejtat dhe detyrat e KLSH-së, shkronjat (c) dhe (ç) ku 

parashikohet se KLSH ka të drejtë: 
c) t’u rekomandojë drejtuesve të njësive të audituara apo organeve të kompetencës të ndërmarrin, në 

mënyrën dhe rrugët e përcaktuara nga ligji, masa strukturore dhe organizative, duke përfshirë edhe nisjen 

e procedurave disiplinore apo administrative; 

ç) t’u përcjellë organeve të posaçme të shqyrtimit administrativ, sipas fushave përkatëse të 

kompetencës, gjetjet mbi shkeljet që janë objekt shqyrtimi, së bashku me dokumentet përkatëse të 

auditimit; 

Sa më sipër, i rekomandojmë Operatorit Shpërndarjes së Energjisë Elektrike (OSSHEE), 

mos vendosjen në të ardhmen në faturën mujore të energjisë elektrike të vlerës së tarifës së 

shërbimit të Televizorit,  prej 100 lekë /muaj, për ndriçimin publik të rrugëve të qytetit, etj, 

kontrata, siç përcaktohet në  udhëzimin e përbashkët të Ministrit të  Financave dhe Drejtorit të 
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Përgjithshëm të Radiotelevizionit Shqiptar, nr. 29, datë 18.12.2014 “Për përcaktimin e tarifës së 

shërbimit për përdorimin e aparateve televizive” pika 8- Ndriçimi publik, ujësjellës,etj. Nuk janë 

subjekt i pagimit të tarifës së shërbimit për përdorimin e aparateve televizive 

Në të kundërtën ndaj punonjësve të OSHEE, të cilët abuzojnë duke faturuar padrejtësisht shërbime 

që nuk u takojnë dhe nuk janë përcaktuar në udhëzimin e mësipërm, do kërkohet Kallëzim penal 

në prokurori. 

 

E.   PËR  PUNONJËSIT E LARGUAR  

Për punonjësit të cilët aktualisht rezultojnë në marrëdhënie pune me Bashkinë Përmet, 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, respektivisht: 

1.B. Z., me funksion Financiere, Specialiste e financës, 

2.B. V., me funksion Ing.pyjesh Specialist pyjesh, 

3.Th. K., me funksion Specialist rekrutimesh, 

4.E. K., nënkryetare e bashkisë, 

5.P. L. ka ndërprerë marëdheniet financiare me Bashkinë Përmet, 

6.D. M. ka ndërprerë marëdheniet financiare me Bashkinë Përmet. 

 

OPINIONI AUDITIMIT  

Nga auditimi i ushtruar në Bashkinë Përmet, mbështetur në standardet INTOSAI, Manualin e 

Auditimit Financiar dhe Manualin e Auditimit të Përputhshmërisë të KLSH-së, rezultuan 

devijime nga kuadri rregullator në fuqi, të cilat në gjykimin profesional të audituesit të pavarur 

janë materiale (të rëndësishme), por jo të përhapura. Efektet e këtyre devijimeve, më shumë të 

karakterit cilësor se sasior,  justifikojnë dhënien e një opinioni të  kualifikuar. Evidencat e 

auditimit të shqyrtuara nga grupi i auditimit janë të mjaftueshme, të përshtatshme dhe të 

besueshme dhe ofrojnë sigurinë e arsyeshme për dhënien e opinionit të kualifikuar
1
. 

 Baza për dhënien e opinionit të kualifikuar: 

Në përfundim të punës audituese rezultoi se në Bashkinë Përmet, nuk është ngritur dhe 

implementuar si duhet sistemi kontrollit të brendshëm. U konstatuan diferenca të dukshme 

midis planifikimit dhe realizimit të buxhetit vjetor.  

Në fushën e taksave dhe tarifave vendore nuk janë ndjekur procedurat e plota ligjore për 

arkëtimin e detyrimeve tatimore dhe si rezultat janë krijuar 188 biznese debitorë në vlerën totale 

6,773,301 lekë, debitorët e taksës së tokës  nga 1,707 fermerë  në vlerën 8,106,616 lekë si dhe 

241 objekte të legalizuara nuk kanë paguar taksën e ndikimit në infrastrukturë në vlerën 

2,866,826 lekë.  

Nuk është mbikëqyrur si duhet puna e agjentit tatimor “Ujësjellësi” SHA Përmet dhe si rezultat 

prej këtij të fundit nuk janë marrë masa për arkëtimin e vlerës 6,309,950 lekë nga abonentët 

familjar dhe privat për vitin 2017.  

Asetet e transferuara në pronësi të Bashkisë Përmet nuk janë marrë në dorëzim me procesverbal 

dhe nuk është bërë rregjistrimi i tyre në ZVRPP. Për këtë arsye këto asete nuk janë  paraqitur në 

pasqyrat financiare, duke bërë që këto të fundit të mos japin gjendjen e saktë të pasurisë së 

institucionit. 
 

 

 

                                                 
1
 (

 
Kur gabimet janë material (të rëndësishme), por jo të përhapura, audituesi paraqet një opinion të kualifikuar) 
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F. NJOFTIMI I DEPARTAMENTIT TË ADMINISTRATËS PUBLIKE DHE KOMISIONERIT TË 

MBIKËQYRJES TË SHËRBIMIT CIVIL 

Për punonjësit të cilët do të jepet masë disiplinore për sa më sipër, Bashkia Përmet, Njësia e 

Burimeve Njerëzore, pasi të zbatojë procedurat e nevojshme ligjore dhe nënligjore për fillimin e 

ecurisë disiplinore dhe pas përfundimeve të afateve ankimore, të ndërmarrë veprimet si më poshtë: 

a. Të njoftojë Departamentin e Administratës Publike, për regjistrimin e masës disiplinore në 

Regjistrin Qendror të Personelit, në zbatim të neneve 7 dhe 17, të ligjit nr.152/2013 ”Për 

Nëpunësin Civil”, i ndryshuar.   

b. Të njoftojë Komisionerin për Mbikëqyrjen e Shërbimit Civil, për mbikëqyrjen e ligjshmërisë në 

administrimin e shërbimit civil, në zbatim të nenit 11, të ligjit nr. 152/2013 ”Për Nëpunësin Civil”, 

i ndryshuar. 

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

ngarkohet Departamenti i Auditimit të Njësive të Vetëqeverisjes Vendore dhe Departamenti 

Juridik, Zbatimit të Standardeve dhe Etikës. 

   

 

                                                                    

 

 

BUJAR   LESKAJ 
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