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PËR 
 

AUDITIMIN E USHTRUAR NË BASHKINË HIMARË “MBI AUDITIMIN 

FINANCIAR DHE TË PËRPUTHSHMËRISË” 
(Për periudhën  nga data 01.01.2017 deri më datën 30.9.2019) 

 
Në auditimin e ushtruar në Bashkinë Himarë me objekt “Mbi auditimin financiar dhe të 
përputhshmërisë, për periudhën 01.01.2017 deri më 30.9.2019, mbi shkallën e zbatueshmërisë 
nga subjekti, të rregullave, ligjeve dhe rregulloreve, u konstatuan të meta dhe mangësi në 
funksionimin e disa komponentëve të sistemit të kontrollit të brendshëm, devijime/shkelje nga 
kuadri ligjor dhe rregullator në fuqi, të rëndësisë materiale të përhapura, efektet e të cilave 
justifikojnë dhënien e një opinioni financiar të kundërt.  

Pasi u njoha me Raportin Përfundimtar të Auditimit dhe Projektvendimin e paraqitur nga Grupi 
i Auditimit të Departamentit të Auditimit të Vetëqeverisjes Vendore, shpjegimet dhe komentet 
e dhëna nga subjekti i  audituar, si dhe vlerësimet mbi objektivitetin dhe cilësinë e auditimit nga 
Kryeaudituesit e Departamentit të mësipërm, Drejtori i Drejtorisë së Standardeve dhe Sigurimit 
të Cilësisë së Auditimit, 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”, me qëllim përmirësimin e gjendjes. 
 
 

VENDOSA: 
    
I. Të miratoj Raportin Përfundimtar të Auditimit në Bashkinë Himarë sipas programit të 
auditimit nr. 366/5prot, datë 16.8.2019 ndryshuar me nr. 366/6prot, datë 7.11.2019, për 
periudhën 01.01.2017 – 30.9.2019. 

II. Të miratoj Opinionin e Auditimit, rekomandimet për përmirësimin e gjendjes dhe të kërkoj 
marrjen e masave sa vijon: 
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A. OPINIONI I AUDITIMIT 

I. Opinioni i auditimit mbi pasqyrat financiare. 
Ne kemi audituar pasqyrat financiare të Bashkisë Himarë për vitin ushtrimor 2017 dhe 2018 të 
cilat përfshijnë pasqyrat e pozicionit financiar, pasqyrat e performancës financiare, pasqyrat  e 
ndryshimeve të aktiveve, pasqyrat e fluksit të mjeteve monetare dhe pasqyrat e shënimeve 
shpjeguese. 
Auditimi ka përfshirë ekzaminimin në bazë testimesh të dokumenteve që mbështesin shumat e 
llogarive të pasqyrave financiare, është bërë vlerësimi i parimeve kontabël të aplikuara, 
vlerësimeve të bëra nga drejtuesit si dhe vlerësimi i paraqitjes së përgjithshme të pasqyrave 
financiare. 
 

Opinion i kundërt1 për pasqyrat financiare të vitit 2017 dhe 2018 
Sipas mendimit tonë, mbështetur në standardet ISSAI 17002, dhe ISSAI 12003, pasqyrat 
financiare nuk paraqesin në mënyrë të drejtë, në të gjitha aspektet, pozitën financiare të Bashkisë 
Himarë më datat 31 dhjetor 2017 dhe 31 dhjetor 2018 referuar ligjit “Për kontabilitetin dhe 

pasqyrat financiare”, Standardeve Kombëtare të Kontabilitetit (SKK) dhe Akteve të tjera 

nënligjorë mbi të cilat subjekti i audituar është mbështetur për përgatitjen e pasqyrave financiare 
vjetore. 
 

Në dhënien e opinionit, ne kemi marrë në konsideratë edhe faktin se disa llogari, megjithëse nuk 
janë krijuar në periudhën ushtrimore të viteve 2017 dhe 2018 dhe/ose në këtë periudhë nuk kanë 
pasur lëvizje në debi ose në kredi, është përgjegjësi e raportuesit për saktësinë dhe vërtetësinë e 
këtyre llogarive.  
 

Gabimet materiale në pasqyrat financiare të mbyllura në 31 dhjetor 2017 dhe 31 dhjetor 2018, i 
referohen faktit që disa llogari të detyrimeve kreditore dhe të drejtave mbi debitorët, nuk 
pasqyrojnë gjendjen reale në vlera materiale, 
-Ka llogari të Aktiveve të krijuara në viteve paraardhëse për të cilat, mungon dokumentacioni i 
nevojshme kontabël e ligjor mbi krijimin dhe përmbajtjen ekonomike të tyre, ndërkohë që 
konstatohet se nga bashkia nuk është bërë inventarizim fizik i Aktiveve të Qëndrueshme dhe 
Qarkulluese për të saktësuar vlerat në pasqyrë. 
 

Opinion mbi përputhshmërinë e procedurave të prokurimit, në Bashkinë Himarë 
Ne kemi audituar përputhshmërinë e subjektit sa i takon shkallës së zbatueshmërisë të rregullave, 
ligjeve dhe rregulloreve, politikave, kodeve të vendosura apo termave dhe kushteve, mbi të cilat 
është rënë dakord (kriteret e auditimit të përputhshmërisë). 
Auditimi ka përfshirë ekzaminimin, në bazë testimesh, të dokumenteve që vërtetojnë 
veprimtarinë e Bashkisë Himarë, gjatë periudhave ushtrimore të vitit 2017; 2018 dhe 
9/mujori/2019.  

Opinion i kundërt. 
Sipas mendimit tonë, gjatë auditimit të veprimtarisë së Bashkisë Himarë, u evidentuan devijime 
nga kuadri ligjor dhe rregullator në fuqi (kriteret), të përshkruara në paragrafin e “Bazës për 
Opinionin e Kundërt”, që nën gjykimin profesional të audituesit të pavarur janë materiale. 
 

Baza për opinion e kundërt: 

                                                
1Opinioni i kundërt. Audituesi duhet të shprehë një opinion të kundërt: 1. kur audituesi ka marrë dëshmi të mjaftueshme dhe të përshtatshme të 
auditimit dhe arrin në përfundimin se anomalitë apo rastet e mospërputhshmërisë, individualisht ose së bashku, janë materiale, të përhapura, në 
llogaritë vjetore apo transaksionet në fjalë; ose 2. kur audituesi nuk është në gjendje për të marrë dëshmi të mjaftueshme dhe të përshtatshme të 
auditimit ku të bazojë opinionin, dhe efektet e mundshme mbi llogaritë vjetore apo transaksionet të kësaj pamundësie janë materiale të përhapura. 
2Objektivi i audituesit është të formulojë një opinion mbi besueshmërinë e llogarive vjetore dhe llogarive bazuar në një vlerësim të përfundimeve të hartuara 
nga evidencat e marra të auditimit dhe të shprehë qartë opinionin nëpërmjet një raporti të shkruar që shpjegon bazat e opinionit. 
3Objektivi i audituesit është të ofrojë siguri të arsyeshme nëse pasqyrat si një e tërë nuk përmbajnë anomali materiale, raste mashtrimi ose gabime, si edhe 
të raportojë mbi këto pasqyra përsa i takon gjetjeve nga auditimi 
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Opinionin e dhënë e mbështesim në faktin se; u konstatuan devijime nga kuadri rregullator përsa 
i përket, zbatimin të procedurave të prokurimit të cilat nuk kanë qenë plotësisht në përputhje me 
kuadrin ligjor në fuqi, sipas shpjegimeve në paragrafin e mëposhtëm: 
- Në zhvillimin e procedurave të prokurimit publik me vlerë të lartë, u konstatua se në 15 raste 
me vlerë kontrate 231,1 milionë lekë, operatori i shpallur fitues paraqet mangësi në plotësimin e 
kritereve të DST, veprime në paligjshmëri të dispozitave të Ligjit të Prokurimeve Publike (LPP), 
për vlerën 231 milionë lekë. 
- Në zbatimin e punimeve të 6 (gjashtë) kontratave, u konstatuan devijime materiale në zërat e 
matshëm, fakt që tregon se mbikëqyrja e punimeve të investimeve është një zonë me risk në 
menaxhimin e investimeve publike, duke evidentuar një dëm ekonomik në vlerën 6.3 milionë 
lekë. 
-  Në auditimin e procedurave me vlerë të lartë, u konstatua se në 51% e procedura të zhvilluara 
(55 gjithsej), janë realizuar me pjesëmarrjen të vetëm një operatori ekonomik, pavarësisht se ligji 
e lejon, krijon premisa në Paligjshmërinë e përdorimit të fondeve pa efektivitet, ekonomicitet dhe 
eficencë të fondeve të prokuruar. 
- Janë zhvilluar procedura prokurimit, pa u konfirmuar më parë në Degën e Thesarit Himarë 
urdhër prokurimet, për garancinë e fondeve, dhe mos krijimin e vlerave të papaguara në 
përfundim të kontratave blerje mall/ shërbime/ investime. 
 
Përgjegjësitë e Drejtuesve të Bashkisë. 
Stafi drejtues është përgjegjës për përdorimin e burimeve financiare në përputhje me politikat, 
ligjet dhe rregulloret e aplikuara në procedurat e prokurimit. Stafi drejtues është përgjegjës për 
përdorimin e burimeve financiare në përputhje me të gjitha ligjet dhe rregulloret në fuqi. 
 

Përgjegjësitë e Audituesve të KLSH. 
Objektivi i audituesit të jashtëm publik lidhet me garantimin e sigurisë së arsyeshme siguria e 
arsyeshme është një nivel i lartë sigurie, por nuk garanton që auditimi i kryer në përputhje me 
standardet mundëson identifikimin e çdo gabimi apo anomalie që mund të ekzistojë. Përveç 
standardeve ISSAI, audituesi i KLSH, gjithashtu aplikon edhe gjykimin dhe skepticizmin e tij 
profesional në punën audituese.  
Ne komunikojmë me drejtuesit ndër të tjera, edhe për planifikimin në kohë dhe përmbajtjen e 
auditimit si dhe konkluzionet/gjetjet, duke përfshirë edhe të metat e kontrollit të brendshëm, që 
ne kemi identifikuar gjatë auditimit tonë. 
Auditimi identifikon çështjet më të rëndësishme lidhur me auditimin dhe i përshkruajmë ato në 
raportet e auditimit, me përjashtim të rasteve kur kuadri ligjor nuk lejon vënien në dispozicion të 
tyre për publikun ose në raste të rralla kur vetë ne vendosim që këto çështje nuk duhet të 
përfshihen në raport për shkak të pasojave negative që publikimi i tyre mund të sjellë në publikun 
e gjerë.  
Ne besojmë se dëshmitë e marra gjatë punës sonë audituese janë të mjaftueshme dhe të 
përshtatshme për të siguruar bazat për përgatitjen e opinionit të auditimit. 
 
 

B. MASAT ORGANIZATIVE: 

1. Gjetje nga auditimi: Në pasqyrat financiare të viteve 2017 dhe 2018, nuk janë evidentuar 
detyrimet e angazhimit financiar për periudhat e ardhshme bazuar në kontratat e lidhura me 
subjektet sipërmarrëse sipas procedurave të prokurimit dhe të kontratave për qira dhënie të 
aseteve. Për nxjerrjen e pasqyrave financiare të vitit 2018, nuk është bërë rakordimi me Degën e 
Thesarit lidhur me të dhënat e Sistemit Informatikë të Thesarit (SIFQ) mbi pasqyrën e pozicionit 
financiar të llogarive të bilancit, për pasqyrën e të ardhurave dhe shpenzimeve, veprime në 
kundërshtim me kërkesat, pikave 34, 38, 39 dhe 40, Kap. II të UMF nr. 8, datë 9.3.2018 “Për 

procedurat e përgatitjes, paraqitjes dhe raportimit të pasqyrave financiare vjetore në njësitë e 
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qeverisjes së përgjithshme” (Më hollësisht trajtuar në pikën (C), faqe 62-75, të Raportit 
Përfundimtarë të Auditimit). 
1.1 Rekomandimi: Drejtoria e Financës, të marrë masat për evidentimin dhe pasqyrimin e 
detyrimeve të angazhimit sipas kontratave të lidhura me subjekte sipërmarrëse përfshi kontratat 
për dhënien me qira të aseteve. 
Për të pasqyruar saktë treguesit financiarë të burimeve dhe detyrimeve financiarë, në fund të 
periudhave ushtrimore, të rakordohet me Degën e Thesarit lidhur me të dhënat e Sistemit 
Informatikë të Thesarit. 

Menjëherë dhe në vazhdimësi 
 

2. Gjetje nga auditimi: Në auditimin e ushtruar në Bashkinë Himarë, u konstatua se për vitin 
2017 dhe 2018, inventarizimi i Aktiveve të Qëndrueshme të pa Trupëzuara, Aktiveve të 
Qëndrueshme të Trupëzuara dhe aktiveve Qarkulluese, sipas kërkesave ligjore, nuk është i plotë, 
nuk është i saktë dhe as i bazuar në dokumente ligjorë e kontabël për rrjedhojë; llogaritë e 
pasqyrave financiare, për këto llogari, nuk janë të besueshme, nuk janë të verifikuara me gjendjen 
fizike të tyre. 
Në këtë rast, përgatitja e pasqyrave financiare është në shkelje të kërkesave të Kreu II, neni 7 të 
ligjit nr. 9228, datë 29.4.2004 “Për kontabilitetin dhe pasqyra financiare” i ndryshuar, Kreu III, 

pika 30, të UMF nr. 8, datë 9.3.2018 “Për procedurat e përgatitjes, paraqitjes dhe raportimit të 

pasqyrave financiare vjetore në Njësitë e Qeverisjes së Përgjithshme” dhe pikave; 74, 77, 83, 

85/a, b, 86, 95 të UMF nr. 30, datë 27.12.2011 “Për menaxhimin e aktiveve në njësitë e sektorit 

publik” i ndryshuar (Më hollësisht trajtuar në pikën C, faqe 62-75, të Raportit Përfundimtarë të 
Auditimit). 
2.1 Rekomandimi: Kryetari i Bashkisë Himarë të ngrejë një grup pune me specialist të fushës, 
për inventarizimin e aktiveve të veta për të gjitha llogaritë kontabël dhe për Aktivet e 
Qëndrueshme të Trupëzuara si “Toka, troje, terrene”,  “Ndërtime konstruksione” etj, të bëhet 

verifikimin në terren të këtyre aseteve. 
Për diferencat eventuale të konstatuara nga inventarizimi, të nxirren përgjegjësitë përkatëse dhe 
të procedohet sipas ligjit për sistemimin e llogarive kontabël. 

Deri me datë 28.2.2020 
 

3. Gjetje nga auditimi: Në auditimin mbi programimin e buxheteve vjetore dhe afatmesëm për 
Bashkinë Himarë për vitet 2017, 2018 dhe 2019,  u konstatuan shkelje të kërkesave ligjore, si: 
-Nuk janë miratuar në Këshillin e Bashkisë, objektet e investuara me procedurën e prokurimit 
me tender, në 5 raste në vlerën totale 231,542,658 lekë, në kundërshtim me nenin 40 të ligjit nr. 
68/2017 “Për financat e vetëqeverisjes vendore” dhe kërkesat e pikës 5, Kap. I të UMF Plotësues 
nr. 8, datë 29.03.2012 “Për procedurat standard të përgatitjes së buxhetit afatmesëm”,  
-Nuk janë programuar në buxhetet vjetore si zë më vete, shlyerja e detyrimeve të mbartura nga 
viti paraardhës, në kundërshtim me pikën 101, të UMF Nr. 2, datë 6.2.2012 “Për procedurat 
standard të zbatimit të buxhetit” i ndryshuar, konkretisht: 
Për vitin 2017, nuk është programuar shlyerja e detyrimeve kreditore të bartura nga viti 
paraardhës për shumën totale 6,343,633 lekë, për vitin 2018, nuk është programuar shlyerja e të 
gjitha detyrimeve kreditore të bartura nga viti paraardhës për shumën totale 16,647,557 lekë dhe 
për vitin 2019, nuk është programuar shlyerja e të gjitha detyrimeve kreditore të bartura nga viti 
paraardhës për shumën totale 1,510,210 lekë. 
-Në programimin e buxheteve afat mesëm (PBA) për periudhat 2017-2019, 2018-2020, 2019-
2021, nuk janë zbatuar të gjitha procedurat ligjore pasi nuk janë miratuar nga Këshilli i Bashkisë, 
konkretisht: 
-a) Kalendari i programit buxhetor afatmesëm dhe i buxhetit vjetor brenda datës 31 Dhjetor të 
vitit paraardhës, në kundërshtim me kërkesat e nenit 33 të ligjit nr. 68/2017 “Për financat e 

vetëqeverisjes vendore”. 
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-b) Tavanet përfundimtare të shpenzimeve të programit buxhetor afatmesëm brenda datës 20 
Korrik (të vitit paraardhës), në kundërshtim me kërkesat e nenit 37 të ligjit nr. 68/2017 “Për 

financat e vetëqeverisjes vendore”. 
-c) Vlerësimet dhe parashikimet afatmesme të të ardhurave dhe shpenzimeve në kundërshtim me 
kërkesat e nenit 34 të ligjit nr. 68/2017 “Për financat e vetëqeverisjes vendore” (Më hollësisht 
trajtuar në pikën (B), faqe 33-39, të Raportit Përfundimtarë të Auditimit). 
3.1 Rekomandimi: Bashkia Himarë, të marrë masa për zbatimin e të gjitha procedurave ligjore 
në programimin e buxheteve vjetore dhe afat mesëm, për këtë: 
-Të ngrejë në kohën e duhur, grupet e punës sipas projekteve të financimit, 
-Të monitorohet zbatimi i kalendarit të programimit të buxhetit sipas afateve ligjore. 

Në vazhdimësi 
 

4. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi mbi zbatimin e buxheteve vjetore për Bashkinë Himarë për 
vitet 2017, 2018 dhe 2019,u konstatuan se: 
-Nuk është analizuar dhe miratuar në Këshillin e Bashkisë, realizimi i tregueseve të buxhetit 
brenda datës 30 Qershor, në kundërshtim me kërkesat e nenit 46, të ligjit nr. 68/2017 “Për 

financat e vetëqeverisjes vendore”. 
-Nuk janë paguar detyrimet kreditorë të krijuara në vitin ushtrimor si dhe ato të trashëguara nga 
viteve paraardhëse, megjithëse në fund të vitit ushtrimor, kanë rezultuar burimet financiare të pa 
përdorura, konkretisht: 
Në fund të vitit 2017, kanë rezultuar të pa përdoruara fonde në shumën 121,982 mijë lekë të cilat 
janë transferuar për llogari të vitit 2018 dhe në fund të vitit 2018, kanë rezultuar të pa përdoruara 
fonde në shumën 111,632 mijë lekë të cilat janë transferuar për llogari të vitit 2019, praktikë në 
kundërshtim me kërkesat e pikës 101, të UMF Nr. 2, datë 6.2.2012 “Për procedurat standard të 
zbatimit të buxhetit”, i ndryshuar. 
Nga analiza e realizimit të treguesve faktikë të buxhetit, konstatohet se për vitin 2017, treguesit 
e buxhetit për Bashkinë Himarë, janë realizuar në masën 85%, pagat dhe sigurimet shoqërore 
dhe shëndetësore, janë realizuar në masën 92%, shpenzimet operative janë realizuar në masën 
67% dhe investimet janë realizuar në masën 91%. 
Të ardhurat e veta për financimin e tregueseve të buxhetit të këtij viti, janë në masën 84,973 mijë 
lekë ose 15% e totalit. 
Për vitin 2018, treguesit faktikë të buxhetit, janë realizuar në masë 88%, pagat dhe sigurimet 
shoqërore dhe shëndetësore, janë realizuar në masën 87%, shpenzimet operative janë realizuar 
në masën 87% dhe investimet janë realizuar në masën 88%. 
Të ardhurat e veta për financimin e tregueseve të buxhetit, janë në masën 148,391 mijë lekë ose 
24% e totalit (Më hollësisht trajtuar në pikën (B), faqe 33-39, të Raportit Përfundimtarë të 
Auditimit). 
4. Rekomandimi: Bashkia Himarë, të marrë masat për programimin e buxheteve afat mesëm sa 
më real, bazuar në radhë të parë me burimet e veta të financimit, duke zbatuar të gjitha procedurat 
ligjore. Gjithashtu në buxhetet e vitit ushtrimor, të programohet shlyerja e të gjitha detyrimeve 
kreditore të trashëguar nga viti paraardhës sipas kërkesave ligjore.  

Në vazhdimësi 
 

5. Gjetje nga auditimi: Në pasqyrat financiare të vitit 2018, gjendja e llogarisë 468 “Debitorë 

të ndryshëm”, paraqitet me vlerë kontabël 137,747,839 lekë, respektivisht: 
-vlera 76,426,839 lekë, debitorë sipas rekomandimeve nga auditimet e KLSH-së e analizuar për 
65 subjekte juridike dhe persona fizike, 
-vlera 324,000 lekë, për vlerën e gjobave të vendosura nga APP ndaj personave lidhur me 
procedurat e prokurimeve me tender dhe  
-vlera 61,747,839 lekë, debitorë për detyrime për tatim taksat të subjekteve taksapagues lokalë. 
Gjithashtu veç këtyre debitorëve, nuk janë kontabilizuar dhe raportuar në pasqyrat financiare 
vlera për 67 debitorëve të tjerë në shumën totale 83,385,955 lekë, nga e cila 13 raste të gjobave 
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të vendosura nga APPP për shumën totale 3,240,000 lekë dhe 54 subjekte fizikë dhe juridikë të 
tjerë sipas rekomandimeve nga auditimet e KLSH-së (Më hollësisht trajtuar në pikën (C), faqe 
62-75, të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 
5.1 Rekomandimi: Drejtoria e Financës, të analizojë gjendjen e debitorëve sipas viteve të 
krijimit të dhe të procedojë sipas kërkesave ligjore për arkëtimin e vlerës së tyre duke bërë 
kërkesë padi në gjykatë, si dhe të regjistrojë në kontabilitet dhe pasqyrat financiare të vitit 2019, 
detyrimet debitorë të pa kontabilizuar për 67 raste në shumën 83,385,955 lekë. 
Të vlerësojë rastet e debitorëve pa shpresë arkëtimi dhe të procedojë sipas kërkesave ligjore për 
sistemimin e vlerave debitorë pa shpresë arkëtimi. 

Me mbylljen e pasqyrave financiare të vitit 2019 
 

6. Gjetje nga auditimi: Nga Bashkia Himarë, nuk është përgatitur regjistri i pronave të cilat me 
VKM kanë kaluar në pronësi të saj, veprime në kundërshtim me kërkesat e neneve 23, pika 24, 
Kap. VII të ligjit nr. 139/2015 “Për Vetëqeverisjen Vendore”, i ndryshuar dhe pikave 26, 27 dhe 
30, të UMF nr. 30, datë 27.12.2011 “Për menaxhimin e aktiveve në njësitë e sektorit publik”, i 

ndryshuar, përkatësisht për llogaritë kontabël 210 “Toka, troje, terrene”, 211 “Pyje, 

plantacione”, 212 “Ndërtesa e konstruksione” dhe 213 “Rrugë, rrjete, vepra ujore”  (Më 
hollësisht trajtuar në pikën (C), faqe 62-75, të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 
6.1 Rekomandimi: Kryetari i Bashkisë Himarë, të analizojë situatën e krijuar dhe të nxjerrë të 
marrë masat që me specialistë të fushës, të inventarizojë dhe saktësojë pronat sipas të dhënave 
të kontabilitetit, si dhe krijimin e regjistrit të aseteve dhe regjistrimin e pronave, në zbatim të 
kërkesave të UMF nr. 30, datë 27.12.2011 “Për menaxhimin e aktiveve në njësitë e sektorit 
publik”, i ndryshuar dhe ligjit nr. 139/2015 “Për Vetëqeverisjen Vendore”, i ndryshuar. 

Brenda datës 30.6.2020 
 

7. Gjetje nga auditimi: Në auditimin e pasqyrave financiare 2017 – 2018, u konstatua se në 
pasqyrat financiare të vitit 2017, nuk janë pasqyruar të gjitha detyrimet që Bashkia Himarë ka 
ndaj OSSHE lidhur me shpenzimet për energjinë elektrike. Këto detyrime përfshijnë detyrime 
nga periudha e viteve 2004 e në vazhdim. Shuma e detyrimeve për energjinë elektrike të pa 
kontabilizuar në llogarinë 467 së bashku me kamat vonesat është për 53 kontrata në shumën 
totale 6,206,077 lekë, veprime ne shkelje te kërkesave të nenit 7, Kreu II të ligjit nr. 9228, datë 
29.4.2004 “Për kontabilitetin dhe pasqyra financiare” i ndryshuar, pika 3, Kap. II të UMF nr. 14, 

datë 28.12.2006 “Për përgatitjen dhe raportimin e pasqyrave financiare vjetore 2007, për 

institucionet qendrore, organet e pushtetit vendor” i ndryshuar dhe pika 74, Kap. IV të UMF nr. 

30, datë 27.12.2011 “Për menaxhimin e aktiveve në Njësitë e Sektorit Publik”, i ndryshuar. 
Për vitin 2018. Llogaritë 401-408 “Furnitorë e llogari të lidhura me to” për vlerën 37,428,574 

lekë dhe llogaria 467 “Kreditorë të ndryshëm” për vlerën 5,009,636 lekë. Këto llogari janë të 
analizuara për 40 subjekte dhe detyrimet janë krijuar gjatë vitit 2018 (Më hollësisht trajtuar në 
pikën (C), faqe 62-75, të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 
7.1 Rekomandimi: Drejtoria e Financës, të marrë masat për organizimin e mbajtjes së 
kontabilitetit sipas kërkesave ligjore duke kontabilizuar të drejtat dhe detyrimet ndaj të tretëve 
në momentin e konstatimit. 
Të merren masa për shlyerjen në kohë të detyrimeve kreditore, në përmbushje të detyrimeve 
ligjore.  

Me mbylljen e pasqyrave financiare të vitit 2019 
 

8. Gjetje nga auditimi: Për disa llogari të pasqyrave financiare, mungojnë të dhënat analitike 
kontabël mbi përmbajtjen ekonomike të tyre si dhe dokumentacioni kontabël justifikues mbi të 
cilën është bazuar regjistrimi kontabël, konkretisht: 
-Në vitin 2018, është krijuar dhe pasqyruar në aktivin e pasqyrave financiare llogaria 217 
“Kafshë pune e prodhimi” për vlerën historike 9,499,584 lekë. Në këtë llogari janë evidentuar 
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investime ndërtimore të kryera në sipërfaqet pyjore për qëllime të kullotave. Në këtë rast, 
përmbajtja e kësaj llogarie, nuk përputhet me emërtimin e saj. 
Llogaria 26 (në vitin 2017) dhe llogaria 28 (në vitin 2018) me emërtimin: “Caktime, pjesëmarrje 
në kapitalin e vet” për vlerën historike 231,278,350 lekë. 
Vlera kontabël e kësaj llogarie, është krijuar para vitit 2017 dhe nuk ka pasur lëvizje në debi ose 
në kredi të kësaj llogarie gjatë viteve 2017 dhe 2018. 
Mungon dokumentacioni kontabël e ligjor mbi përmbajtjen debitorë të kësaj llogarie si dhe 
dokumentacioni nëse vlera e aseteve në shumën 231,278,350 lekë, është transferuar në Njësitë 
Vartëse të Bashkisë Himarë, veprime në kundërshtim me Kap. II, pika 6, Kap. III pika 31 si dhe 
Aneksit 1, pika 2.1, shkronja (f) të UMF nr. 8, datë 9.3.2018 “Për procedurat e përgatitjes, 

paraqitjes dhe raportimit të pasqyrave financiare vjetore në njësitë e qeverisjes së përgjithshme” 

(Më hollësisht trajtuar në pikën C, faqe 62-75, të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 
8.1 Rekomandimi: Drejtoria e Financës, të marrë masat, të saktësojë vlerat e llogarive kontabël 
217 dhe 28 bazuar në dokumentacionin justifikues e ligjor nga periudha e krijimit të tyre dhe ti 
sistemojë ato, bazuar në përmbajtjen ekonomike të tyre dhe kërkesave ligjore.   

Me mbylljen e pasqyrave financiare të vitit 2019 
 

9. Gjetje nga auditimi: Për të vlerësuar funksionimin e sistemit të kontrollit të brendshëm dhe 
zbatimin e kërkesave të ligjit nr. 10296, datë 8.7.2010 “Për menaxhimin financiar dhe 

kontrollin”, grupi i auditimit testoi disa nga komponentët vlerësues të funksionimit të kontrollit 
të brendshëm, nga të cilat rezultoi;  
Mjedisi i kontrollit. Strukturat e Bashkisë, funksionojnë sipas detyrave të përcaktuara në 
rregulloren e brendshme të miratuar me urdhër të Kryetarit të Bashkisë por nuk është miratuar 
kodi i etikës profesionale. 
-Nga ana e Titullarit të Bashkisë, nuk janë nxjerrë urdhra me shkrim për mënyrën e ushtrimit të 
veprimtarisë së kontrollit, në kundërshtim me kërkesat e ligjit nr. 10296, datë 8.7.2010, neni 22. 
-Menaxhimi i riskut. Nuk janë evidentuar aktivitet me risk, nuk është hapur regjistri i menaxhimit 
të riskut dhe as nuk është miratuar strategjia e menaxhimit të tij, në kundërshtim me kërkesat e 
ligjit nr. 10296, datë 8.7.2010, neni 21. 
Në përputhje më kërkesat e ligjit nr. 10296, datë 8.7.2010, neni 27 është krijuar Grupi i 
Menaxhimit Strategjik (GMS), por veprimtaria e GMS, nuk ka qenë në përputhje me kërkesat 
ligjore, për arsye se: 
a) GMS, nuk ka miratuar plane zhvillimi strategjikë me afat jo më pak se sa 5 vjet, në 
kundërshtim me kërkesat e  ligjit nr. 68/2017 ”Për financat e vetëqeverisjes vendore”, neni 32 

dhe UMF Plotësues nr 8 datë 29.3.2012 “Për përgatitjes të Buxhetit afatmesëm”, Kap. V. 
b) Nuk janë miratuar gjurmët e auditimit në pa pajtueshmëri me kërkesat e UMF nr. 2, datë 
6.2.2012 “Për procedurat standard të zbatimit të buxhetit” pika 40 dhe ligjit nr. 10296, datë 

8.7.2010, neni 4 pika 19 dhe neni 16 pika 2. 
-Informacioni dhe komunikimi. Realizohet sipas shkallës së strukturave, bazuar edhe në 
rregulloren e funksionimit të brendshëm, në zbatim të kërkesave të nenin 23 të ligjit nr. 10296, 
datë 8.7.2010. 
Përveç kësaj mënyre, informimi realizohet edhe nëpërmjet publikimeve dhe njoftimeve të 
adresuara për publikun veçanërisht lidhur me vjeljen e detyrimeve për tatim taksat lokale, në 
zbatim të kërkesave të ligjit nr. 9920, datë 19.4.2008 “Për procedurat tatimore në Republikën e 

Shqipërisë”.  
-Monitorimi i sistemit të menaxhimit financiar dhe të kontrollit në përgjithësi, realizohet në 
mënyrë formale duke respektuar ato kritere mbi të cilat edhe raportohet pranë Ministrisë së 
Financave si dhe nëpërmjet organizimit të grupeve të punës ose komisionet përkatëse si për 
marrjen në dorëzim të punimeve të kontraktuara, në rastet e identifikimit të detyrimeve për tatim 
taksat lokale etj (Më hollësisht trajtuar në pikën A, faqe 27-33, të Raportit Përfundimtar të 
Auditimit). 
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9.1 Rekomandimi: Kryetari i Bashkisë, të analizoj shkaqet e mos funksionimit të aktivitetit të 
GMS-së, të nxirren përgjegjësitë më qëllim që GMS-ja të kryejë funksionet e veta ligjore në 
zbatim të kërkesave të ligjit nr. 10296, datë 8.7.2010, ligjit nr. 68-2017 ”Për financat e 

vetëqeverisjes vendore” dhe UMF Plotësues nr. 8 datë 29.3.2012 “Procedurat e përgatitjes të 

Buxhetit afatmesëm”, Kap. V. 
9.1 Rekomandimi: Bashkia Himarë, të marrë masa për përmirësimin e sistemit të kontrollit të 
brendshëm, duke ngritur GMS, të hartohet regjistri riskut e në mënyrë periodike të analizohen 
dhe merren masa për risqet në realizimin e objektivave, si dhe të hartohet rregullore për kodin e 
etikës dhe zbatimin e ligjit për arkivat, përfshirë hartimin e gjurmës së auditimit për  proceset 
kryesore të punës. 

Menjëherë dhe në vazhdimësi 

10. Gjetje nga auditimi: Në auditimin e aktivitetit të Njësisë së Auditit të Brendshëm (NJAB), 
konstatohet se struktura e auditimit, nuk është plotësisht efiçente në lidhje me funksionimin e 
saj, pasi për periudhën e audituar ne këtë strukture ka patur ndryshime të numrit të audituesve 
me tendence tkurrje deri në 1 (një) punonjës, duke bërë mosfunksionim të kësaj strukture për 
shkak të mos plotësimit të minimumit të nevojshëm të punonjësve. 
- Nga Njësia e Auditit të Brendshëm Bashkia Himarë, nuk është bërë e mundur realizimi i 
kontrolleve për verifikimin e zbatimit të detyrave të lëna nga kontrollet e kryera, pikë e cila nuk 
rezulton të jetë dhe në programet e auditimit të subjekteve të rikontrolluara. Kjo ka bërë që si 
nga NJAB ashtu dhe titullari i njësisë të mos informohet mbi nivelin e zbatimit të 
rekomandimeve të lëna nga auditimet e kryera, veprime në kundërshtim me ligji nr. 114/2015, 
datë 22.10.2015 “Për Auditimin e Brendshëm në Sektorin Publik”. VKM nr. 83, datë 3.2.2016 
“Për miratimin e kritereve të krijimit të Njësive të Auditimit të Brendshëm në sektorin publik”. 

Urdhrit të Ministrit të Financave nr. 100 datë 25.10.2016 “Për Miratimin e Manualit të Auditimit 

të Brendshëm në Sektorin Publik”. UMF nr. 28, datë 15.12.2011 “Mbi paraqitjen e deklaratës 

dhe raportit vjetor për cilësinë e sistemit të kontrollit të brendshëm një njësitë publike”, të 
Bashkisë Himarë (Më hollësisht trajtuar në pikën (A), faqe 27-33, të Raportit Përfundimtar të 
Auditimit). 
10.1. Rekomandimi:  Kryetari i Bashkisë Himarë, të marrë masa për plotësimin e organikës së 
Auditimit të Brendshëm, të caktohet Përgjegjësi i NjAB, i cili do bëjë organizimin e 
angazhimeve të auditimit të brendshëm, sipas standardeve dhe metodologjisë së miratuar në 
përputhje me  ligjin nr. 114/2015, datë 22.10.2015 “Për auditim e brendshëm publik” neni 10, 

“Organizimi i shërbimit të auditimit të brendshëm” dhe VKM nr. 83, datë 3.2.2016 “Për 

miratimin e kritereve të krijimit të njësive të Auditimit të Brendshëm”. 
10.2. Rekomandimi:  Njësia e Auditit të Brendshëm, në përfundim të procesit të auditimit në 
subjekt, të raportojë gjetjet nga auditimi në raportin përmbledhës, të shoqëruar me shkresë 
përcjellëse dhe t’i kërkohet menaxherit të njësisë së audituar të reagojë në lidhjet me 
rekomandimet, si dhe të kryhet Monitorimi i zbatimit rekomandimeve i cili kërkon që, Drejtuesi 
i Auditimit Brendshëm duhet të vendosë dhe të mirëmbaje një sistem për monitorimin e trajtimit 
të rezultateve të rekomanduara menaxhimit sipas Manualit AB. 

Menjëherë dhe në vazhdimësi 
 

11. Gjetje nga auditimi: Nga përpunimi i të dhënave të marrë nga Drejtoria e të Ardhurave 
Vendore (DAV) Bashkia Himarë, konstatohet se deri me 30.9.2019 gjendja e abonentëve që nuk 
kanë paguar detyrimet për taksën e tokës paraqitet për 2233 familje me vlerë 25,661,516, lekë, 
të dhëna sipas pasqyrës Aneks B/1, bashkëlidhur akt-konstatimit nr. 8, datë 20.11.2019. 
Sipas të dhënave të Drejtorisë së Menaxhimit dhe Mbrojtjes së Tokës (DMMT), sipërfaqja e 
tokës së ndarë nuk është ajo që disponon Drejtoria e të Ardhurave Vendore Bashkia Himarë, 
konkretisht pasqyra: 
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Nr.  
Familja 

Sip. Ha 
Vlera 

vjetore 
Të dhëna sipas: 

3677 2942 7,086,048 DAV Bashkia Himarë 

4812 4390 9,403,200 DMMT Bashkia Himarë 

1135 1448 2,317,152 Familje pataksuar 
 

Nga sa mësipërm ngarkesa për një vit ushtrimorë për taksën e tokës bujqësore është më pak për 
shumën 2,317,152 lekë dhe për 3 vitet objekt auditimi 6,951,456 lekë, e ardhur e paplanifikuar 
dhe munguar në buxhetin e bashkisë Himarë, veprime në kundërshtim me ligji nr. 68/2017, datë 
27.4.2017 “Për financat e vetëqeverisjes vendore”; ligji nr. 9632, datë “Për sistemin e taksave 

vendore: me ndryshime; Vendimin e Këshillit Bashkiak (VKB) nr. 77, datë 25.11.2016 “Për 

miratimin e paketës fiskale të vitit 2017”; VKB-në nr. 130, datë 6.12.2017, “Për miratimin e 

paketës fiskale të vitit 2018” dhe VKB-në nr. 201, datë 23.11.2018 “Për miratimin e paketës 

fiskale të vitit 2019” (Më hollësisht trajtuar në pikën (B/4), faqe 39-62,të Raportit Përfundimtar 
të Auditimit). 
11.1 Rekomandimi: Drejtoria e të Ardhurave Vendore (DAV) të bashkëpunojë me Drejtorinë e 
Menaxhim Mbrojtjes së Tokës (DMMT) Bashkia Himarë, të marrë masa për saktësimin e 
familjeve me tokë bujqësore, kjo për të bërë një planifikim sa më saktë të taksës së tokës sipas 
ndarjes faktike, si dhe të kërkojë arkëtimin e vlerës 25,661,516, lekë nga 2233 familje, sipas 
pasqyrës Aneks B/1, bashkëlidhur akt-konstatimit nr. 8, datë 20.11.2019. 

Brenda datës 30.3.2020 
 

12. Gjetje nga auditimi: Referuar vendimeve të KB për paketën fiskale, konstatohet se tarifat e 
pastrimit, gjelbërimit dhe ndriçimit janë parashikuar për çdo subjekt sipas të ardhurave që ato 
realizojnë, duke i klasifikuar subjekte me xhiro nga 5 – 8 milionë dhe mbi 8 milionë lekë. Sipas 
dokumentacionit të paraqitur nuk ka asnjë të dhënë nga Drejtoria Rajonale Tatimore Vlorë/ 
Sarandë, mbi nivelin e të ardhurave që subjektet realizojnë gjatë vitit ushtrimorë, për deklarimet 
vjetor të të ardhurave që këto subjekte bëjnë në fund të vitit ushtrimorë.  
Ky veprim ka bërë që tarifat e pastrimit/gjelbërimit/ ndriçimit të mos jetë planifikuar saktë për 
çdo subjekt, ku në disa raste mund të jenë rënduar padrejtësisht dhe në raste të tjera mund mos 
jetë planifikuar sipas xhiros reale që subjekti realizon. 
Gjithashtu për taksën e tabelës dhe reklamës, konstatohet se niveli i arkëtimeve nga një periudhë 
në tjetër vjen në ulje, për të cilën nga specialistët nuk argumentohet, si dhe nuk ka asnjë 
dokumentacion (procesverbale), për të argumentuar këtë ulje, veprime në kundërshtim me ligjit 
nr. 9632, datë “Për sistemin e taksave vendore” me ndryshime; VKB-në nr. 77, datë 25.11.2016 
“Për miratimin e paketës fiskale të vitit 2017”; VKB-në nr. 130, datë 6.12.2017, “Për miratimin 

e paketës fiskale të vitit 2018” dhe VKB-në nr. 201, datë 23.11.2018 “Për miratimin e paketës 

fiskale të vitit 2019”. (Më hollësisht trajtuar në pikën (B/4) faqe 39-62,të Raportit Përfundimtar 
të Auditimit). 
12.1. Rekomandimi: Drejtoria e të Ardhurave Vendore (DAV), Bashkia Himarë në 
bashkëpunim me Drejtoritë Rajonale Tatimore Vlorë/Sarandë, në fund të periudhave ushtrimorë, 
të marrë të dhëna për të ardhurat vjetore që subjektet fizik/ juridik realizojnë gjatë vitit 
kalendarik, kjo për të planifikuar dhe aplikuar saktë tarifën e pastrimit/gjelbërimit/ndriçimit. 

Menjëherë dhe në vazhdimësi 
 
13. Gjetje nga auditimi: Në auditimin e planifikimit dhe realizimit të të ardhurave të cilat vilen 
nëpërmjet agjentëve tatimorë, u konstatua se ka një nivel të lartë mosrealizimi. Drejtoria e të 
Ardhurave Vendore Bashkia Himarë, nuk ka krijuar baza të plota të dhënash për detyrimet që 
vilen nëpërmjet agjentëve tatimorë, në bazë të cilave të bëjë akt-rakordimet. Nuk ka bërë asnjë 
lloj analize për mosrealizimin e këtyre taksave dhe jo vetëm këtyre. Në lidhje me mosrealizimet 
e taksave nga agjentët tatimorë, Bashkia Himarë. 
Mungesë e marrëdhënieve dhe korrespondencës me institucionet e tjera, shtetërore apo private, 
me qëllim evidentimin dhe mbledhjen e të ardhurave tatimore dhe tarifore, janë veprime në 
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kundërshtim me ligji nr. 9632, datë 30.10.2006 “Për sistemin e taksave vendore” të ndryshuar; 

ligji nr. 68-2017, “Për Financat e Vetëqeverisjes Vendore”; ligji nr. 139/2015, datë 17.12.2015 
“Për vetëqeverisjen vendore”; ligji nr. 9920, datë 19.5.2008, “Për Procedurat Tatimore” dhe 

UMF nr. 26, datë 4.9.2008 dhe UMF Nr. 12, datë 4.4.2017, “Për Taksat Kombëtare”, etj (Më 
hollësisht trajtuar në pikën (B/4) faqe 39-62,të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 
13.1. Rekomandimi: Drejtoria e të Ardhurave Vendore Bashkia Himarë, të marrë masa për 
evidentimin e diferencave të pambledhura sipas llojit të taksës/tarifës, të cilat përbëjnë mungesë 
të ardhurash për buxhetin e saj dhe të fillojë procedurat për gjobitjen e këtyre agjentëve tatimorë 
me 50% të shumës së plotë të taksave/tarifave të pambledhura apo të shmangura, sipas 
përcaktimeve në nenin 117 të ligjit 9920, datë 19.5.2008 “Për Procedurat Tatimore”. 
13.2. Rekomandimi: Drejtoria e të Ardhurave Vendore Bashkia Himarë, të marrë masa për të 
krijuar bazat e të dhënave për subjektet, tarifat apo taksat e të cilave mblidhen nëpërmjet 
agjentëve tatimorë, të kryqëzohet informacioni me institucionet e tjera përkatëse dhe rakordimet 
të bëhen në fund të çdo muaji sipas formularit përkatës të miratuar nga Ministri i Financave. 

Menjëherë dhe në vazhdimësi 
 

14. Gjetje nga auditimi: Në zbatimin e procedurave ligjore për blerjen e karburantit, 
konstatohet se llogaritja e fondit limit, nuk është bërë në përputhje me aktet ligjore/ nënligjore, 
pasi llogaritja është bërë sipas kërkesave për çdo drejtori/sektor dhe jo sipas mjeteve në 
administrim të Bashkisë Himarë dhe normativës së konsumit për 100/km për çdo mjet. 
Në lidhje me shpenzimet e karburantit nuk janë ndjekur në mënyre korrekte dhe ligjore, pasi 
dokumentacioni shoqërues nuk është në zbatim të nenin 2 të nenit 59, të VKM-së nr. 914, datë 
29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, i ndryshuar dhe Udhëzimin i 
Ministrisë së Financave (UMF) nr. 30, datë 27.12.2011, “Për menaxhimin e aktiveve në njësitë 
e sektorit publik” (Më hollësisht trajtuar në pikën (C), faqe 62-75, të Raportit Përfundimtar të 
Auditimit). 
14.1. Rekomandimi: Kryetari i Bashkisë Himarë, me specialit të fushës, të marrë masa për 
llogaritjen e fondit limit për nevojat e bashkisë, referuar problematikeve në lëvizje të mjeteve,  
numrit të mjeteve që ajo ka në administrim dhe sasisë së konsumit për 100/km. 
Shpërndarja e karburantit të bëhet në bazë drejtorie sipas kërkesave që ato paraqesin, duke 
argumentuar me sasinë dhe destinacionit e lëvizjes. Në çdo rast fletudhëtimet të shoqërohen me 
urdhrin e titullarit dhe të plotësohen sipas formatit ligjorë, ku të identifikohet targa e mjetit, 
personi që do lëvize, destinacionit dhe km e përshkruar.  

Menjëherë dhe në vazhdimësi 
 

15. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i procedurave të prokurimit të zhvilluara në periudhën 
01.01.2017 – 30.9.2019, u konstatua se nga AK Bashkia Himarë nuk janë ndjekur të gjitha hapat 
ligjorë në llogaritjet e fondit limit, si në rastin e investimeve, po ashtu dhe të shërbimeve/ ose 
blerje malli, duke u referuar në çmimet e tregut, procedurat e mëparshme dhe manualet për 
çmimet e ndërtimit.  
Nga ana e Titullarit të AK, nuk ishin ngritur komisionet përkatëse për mbajtjes dhe miratimin e 
fondit limit si dhe vendosjen e specifikimeve teknike në rastet që kërkohet, veprime në 
kundërshtim me ligjin nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar; VKM nr. 

629, datë 15.7.2015, me ndryshimet e çmimeve të manualit nga VKM-ja çmimeve të manualit 
(viti 2015); VKM nr. 42 “Përmirësimin e rregullores për kriteret dhe procedurat e dhënies së 
licencave profesionale të zbatimit, klasifikimit dhe disiplinimit të subjekteve juridike, që 
ushtrojnë veprimtari ndërtimi”; VKM nr. 914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të 

Prokurimit Publik” me ndryshime; pikat 1 dhe 2; ligjit nr. 10296, datë 08.7.2010 “Për 

menaxhimin financiar dhe kontrollin” neni 8 (Më hollësisht trajtuar në pikën (D), faqe 75-107 
të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 
15.1. Rekomandimi: Kryetari i Bashkisë në cilësinë e titullarit të AK, të marrë masa për ngritjen 
e grupeve të punës me specialist të fushës për hartimin e fondit limit në përputhje me aktet 
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ligjore/ nënligjore, kjo për të bërë një planifikim të saktë të fondit dhe përdorim me efektivitet 
dhe eficencë të tyre. 

Menjëherë dhe në vazhdimësi 
 

16. Gjetje nga auditimi: Në auditimin e procedurave të prokurimit me vlera të larta për 
periudhën 01.01.2017 -30.9.2019, konstatohet se nga AK (Bashkia Himarë), për asnjë rast nuk 
është bërë i mundur që urdhër prokurimet të konfirmohen në Degën e Thesarit Vlorë, për të 
siguruar garancinë e fondeve, dhe mos krijimin e vlerave të papaguara në fund të përfundimit të 
kontratës së punimeve/shërbimeve, veprimet në kundërshtim me udhëzimin plotësues nr. 02, 
datë 19.01.2018 të MF “Për zbatimin e Buxhetit të vitit 2018”, konkretisht pasqyra: 

Kontrata me TVSH të lidhura në 
000/lekë. 

Likujuduar në 
periudhën përkatëse 

Diferenca nga 
mungesa fondeve 

Viti 2017 313,842 174,148 139,302 

Viti 2018 207,311 156,826 50,484 

9/mujori/2019 70,541 52,240 18,301 
 

Konstatohet se asnjë nga dosjet e audituara nuk janë inventarizuar dhe të numëruara, veprim në 
papajtueshmëri me ligjin nr. 9154, datë 6.11.2003 “Për  Arkivat” dhe aktet ligjore në zbatim të 

tij dhe me përcaktimin në nenin 4/26, të ligjit 10296, datë 08.7.2010 “Për Menaxhimin Financiar 

dhe Kontrollin” dhe Udhëzimin i Ministrisë së Financave (UMF) nr. 30, datë 27.12.2011, “Për 

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

dokumentimi i lëvizjes së tyre”,  pika 36 (Më hollësisht trajtuar në pikën (D), faqe 75-107,të 
Raportit Përfundimtar të Auditimit). 
16.1. Rekomandimi: Bashkia Himarë nëpërmjet strukturave përkatëse, të evidentojë 
përgjegjësitë dhe të marrë masa për inventarizimin e numërimin e plotë të dosjeve të prokurimit 
dhe dorëzimin e tyre në arkivin e Bashkisë Himarë (dosjet e procedurës dhe të zbatimit),. 

Menjëherë dhe në vazhdimësi 
 

17. Gjetje nga auditimi: Në 2 procedura prokurimi me fond limit 50,870,995 lekë, një pjesë e 
kritereve të veçanta të DST që lidhen me kapacitetin teknik, nuk janë të lidhura ngushtë me 
aftësinë zbatuese, vlerën dhe  natyrën e kontratës, si dhe nuk janë argumentuar, veprime të cilat 
kanë çuar në uljen e numrit të pjesëmarrësve, ku në 51% e procedura të zhvilluara (55 gjithsej), 
janë realizuar me pjesëmarrjen të vetëm një operatori ekonomik, veprime në kundërshtim me 
kërkesat e VKM nr. 914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, i 

ndryshuar, sipas neneve të 26- Kontratat për punë publike, pika nr.5 dhe neni 61, pika nr.2 (Më 
hollësisht trajtuar në pikën (D) faqe 75-107 të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 
 
 
 
 
 
17.1. Rekomandimi: Titullari i AK për çdo rast të procedurave të zhvilluara të ngrejë një grup 
pune me specialist të fushës (sipas llojit të procedurës), për hartimin e specifikimeve teknik dhe 
kritereve sipas llojit të procedurës, duke dhënë argumente për secilin kriter dhe këto argumente 
të bëhen pjesë e procesverbalit që mbahet prej saj. Argumentimi të bëhet duke u mbështetur në 
preventivin e punimeve, volumin dhe afatin e punimeve, si dhe të synohet eliminimi i zhvillimit 
të procedurave me një OE, duke vendosur kritere sipas llojit të procedurës dhe dhënë argumente 
për secilin kriter në zbatim të akteve ligjore/nënligjore të LPP dhe sipas objekteve të prokuruar. 

Menjëherë dhe në vazhdimësi 
 
18. Gjetje nga auditimi: Në Bashkinë Himarë, për zbatimin e rekomandimeve nga auditimet e 
mëparshme, konstatohet se për disa nga masat është mjaftuar vetëm me nxjerrjen e urdhrave për 
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kryerjen e ndalesave, pa u shoqëruar në të gjitha rastet me padi gjyqësore për arkëtimin e vlerave 
të rekomanduara, për pasojë ndaj personave shkaktar nuk ka filluar kryerja e ndalesave, duke u 
bërë përgjegjës për kalimin e afateve ligjore të kërkimit të dëmit, përcaktuar kjo në nenin 15, të 
Kodit Civil në Republikën e Shqipërisë dhe nenit 203 të Kodit të Punës në Republikën e 
Shqipërisë, apo të parashikimit të vendimeve (vlerave) të gjobave të përcaktuara në nenin 46 të 
ligjit “Për Kundërvajtjet Administrative” (brenda 2 viteve), sipas vendimit administrativ të 
dënimit me gjobë. 
Në auditimin i dokumentacionit mbi zbatimin e Rekomandimeve, rezulton se: 
-Nga 12 masa, organizative të cilat janë pranuar plotësisht, është zbatuar 1 (një) masë, në proces 
zbatimi 3 masë dhe nuk janë zbatuar 8 masa organizative; 
-Nga 17 masa, shpërblim dëmi me vlerë 54,370,957 lekë për 432 persona, të cilat janë pranuar 
plotësisht, nuk është zbatuar asnjë plotësisht, është në proces 1 (një) masë për vlerën 556,480 
lekë, nga e cila është arkëtuar vlera 520,905 lekë dhe mbetet për arkëtim vlera 35,575 lekë dhe 
nuk janë zbatuar 16 masa për vlerën 53,814,477 lekë ose 99% e vlerës së rekomanduar. 
-Në lidhje me 22 masa disiplinore, nuk janë zbatuar sipas rekomandimit tonë për 9 persona për 
të cilën është kërkuar masë “Largim nga shërbimi civil” dhe “Zgjidhje të kontratës”, duke dhënë 

masë të tjera. Ndërsa për 13 persona të tjerë janë rekomanduar masa të njëjta.  
Nga Bashkia Himarë për masat e rekomanduara nuk është njoftuar Departamenti i Administratës 
Publike she Komisionerin i Shërbimit Civil, veprim në shkelje të nenit 15, shkronja (j) dhe nenit 
30 pika 2, të ligjit nr. 154/2014, datë 27.11.2014 “Për organizimin dhe funksionimin e Kontrollin 

të Lartë të Shtetit” dhe shkresën nr. 1233/15, datë 30.4.2017 “Për zbatimin e Rekomandimeve 

nga auditimi i kryer në Bashkinë Himarë” (Më hollësisht trajtuar në pikën (G), faqe 153-156 të 
Raportit Përfundimtar të Auditimit). 
18.1. Rekomandimi: Kryetari i Bashkisë Himarë të marrë masa dhe të analizojnë në Bashki dhe 
Këshillin Bashkiak, mos zbatimin e plotë të rekomandimeve të dërguara nga KLSH me shkresën 
nr. 1233/15, datë 30.4.2017 “Për zbatimin e Rekomandimeve nga auditimi i kryer në Bashkinë 
Himarë”, duke nxjerrë përgjegjësitë e personave përgjegjës, si dhe të hartojë plan pune të veçantë 
për rizbatimin e plotë të tyre,  respektivisht: 
a-Për 11 masa organizative, pikat: nga nr. 1 deri tek nr. 12, duke përjashtuar pikën 6 të masës 
organizative; 
b-Për 17 masa shpërblim dëmi në vlerën 54,370,957 lekë, pikat: nga nr. 1 deri nr. 17. 

Brenda datës 30.3.2020 
 

19. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i procedurave për dhënien me qira të sipërfaqeve për 
qëllime plazhi, u konstatua se Bashkia Himarë, për vitet 2017, 2018 dhe 2019, nuk ka arritur të 
japë me qira të gjithë sipërfaqen që ka pasur në përdorim për këtë qëllim sipas kritereve të 
përcaktuara në Rregulloren “Për kushtet dhe kriteret e ushtrimit të veprimtarisë së stacionit të 
plazhit”, miratuar me VKM nr. 369, datë 18.05.2016 dhe VKM nr. 171, datë 27.3.2019, duke 

evidentuar një sipërfaqe të pa dhënë me qira mesatarisht për çdo vit prej 80147 m2, me efekt 
financiar 137,572,815 lekë e ardhur e munguar, e ndarë sipas viteve; për vitin 2017 në shumën 
23,825,340 lekë, për vitin 2018 në shumën 57,771,225 lekë dhe për vitin 2019 në shumën 
55,976,250 lekë. 
Në kushtet kur nuk janë ofruar kërkesa nga persona fizikë ose juridikë për marrjen me qira të 
gjithë sipërfaqes disponibël, Bashkia Himarë nuk ka kryer funksionet e veta për administrimin 
nga ana e saj të sipërfaqeve të lira për plazh, në zbatim të kërkesave të ligjit nr. 139/2015 “Për 
vetëqeverisjen vendore” i ndryshuar, nenet 23, 32, 33, 35 dhe Rregullores “Për kushtet dhe 
kriteret e ushtrimit të veprimtarisë së stacionit të plazhit”, miratuar me VKM nr. 171, datë 

27.3.2019, neni 2 (Më hollësisht trajtuar në pikën (F/1.5), faqe 150-153, të Raportit 
Përfundimtar të Auditimit). 
19.1 Rekomandimi: Bashkia Himarë, të marrë masat, të saktësojë sipërfaqet e destinuara për 
qëllime plazhi dhe me miratim të Këshillit të Bashkisë të miratojë sipërfaqet e plazhit që do ti 
kontraktojë për dhënien me qira. 
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Të marrë masat, që në sezonin e ardhshëm të plazhit, të menaxhojë për qëllime vjelje të 
ardhurash, sipërfaqet e plazhit që nuk do të mund ti kontraktojë me subjekte të tjera, në zbatim 
të kërkesave të ligjit nr. 139/2015 “Për vetëqeverisjen vendore” i ndryshuar si dhe të rregullores 

“Për kushtet dhe kriteret e ushtrimit të veprimtarisë së stacionit të plazhit”, miratuar me VKM 

nr. 171 datë 27.3.2019, lidhur me raportin midis sipërfaqes së plazhit për dhëni me qira dhe 
sipërfaqes për plazh publik. 

Brenda datës 30.9.2020 
 

20. Gjetje nga auditimi: Nga Drejtoria e Financës Bashkia Himarë janë kryer në vite 
kontabilizimet për debitorët e taksave, por duke qenë se nuk është bërë rakordim periodik dhe 
në fund të secilin vit, me mbylljen e pasqyrave financiare (bilanci), Drejtoria e Financës dhe 
Drejtoria e të Ardhurave Vendore nuk janë në gjendje të japin listat me emrat dhe NUIS të 
debitorëve të Taksave të Biznesit, pasi sipas bilancit më datën 31.12.2018 llogaria 468-Debitorë 
të ndryshëm, paraqitet me gjendje debitorë në vlerën 61,747,839 leke, ndërsa sipas të dhënave 
të ADV Bashkia Himarë paraqitet në shumën 73,900,415 lekë deri më 31.12.2018, nga e cila 
deri në fund të vitit 2016 në shumën 37,288,518 lekë dhe për periudhën nga 01.01.2017 deri më 
31.12.2018 në shumën 36,611,897 lekë, ose 12,152,576 leke më pak, veprime në kundërshtim 
me nenet 6 dhe 7 të ligjit nr.9228, dt. 29.04.2004 “Për kontabilitetin dhe pasqyrat financiare”, 

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”, ligjin nr.10296,  

datë 8.7.2010 “Për menaxhimin financiar dhe kontrollin” neni 4 pika 26, neni 12 

“Përgjegjshmëria menaxheriale e nëpunësve zbatues”  (Më hollësisht trajtuar në pikën (B), faqe 
33-39,të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 
20.1. Rekomandimi: Në zbatim të nenit 15, shkronja “ï”, të ligjit nr. 154/2014, datë 27.11.2014, 
“Për organizimin dhe funksionimin e KLSH”, ISSAI 1600 dhe neni 25 të ligjit nr. 114/2015, 

“Për auditimin e brendshëm në sektorin publik”, Njësia e Auditit të Brendshëm Bashkia Himarë, 

në bazë të një programi auditimi të miratuar të ushtrojë auditim në Drejtorinë e të Ardhurave dhe 
Drejtorinë e Financës, me qëllim saktësimin dhe rakordimin e të dhënave të pasqyruara në 
bilancet kontabël më datën 31.12.2018 (pasqyrat financiare) dhe të dhënat që disponon në 
formatin elektronik dhe të printuar Drejtoria e të Ardhurave, duke e azhurnuar  edhe me subjektet 
në terren. 

Brenda datës 28.2.2020 
 
21. Gjetje nga auditimi: Nga informacioni i ardhur nga DAV Bashkia Himarë sipas kërkesës 
së bërë nga grupi i KLSH, në lidhje me hotelet që deklarohen në faqen e internetit “BOOKING”, 

nga 45 hotele të paraqitura për verifikim, u konstatua se janë të regjistruara 25 subjekte dhe nuk 
janë regjistruar megjithëse ushtrojnë aktivitet 20 subjekte me aktivitet hoteleri, për të cilën DAV 
Bashkia Himarë nuk ka informacion mbi vendodhjen e tyre, ndajë të cilëve nuk janë llogaritur 
detyrimet fiskale për taksën e hotelit/ pastrim/ gjelbërim/ndriçim/ ndërtesë dhe truall, kjo për 
periudhën objekt auditimi 01.01.2017 – 30.9.2019, veprime në kundërshtim ligjit nr. 9632, datë 
“Për sistemin e taksave vendore” me ndryshime; VKB-në nr. 77, datë 25.11.2016 “Për miratimin 

e paketës fiskale të vitit 2017”; VKB-në nr. 130, datë 6.12.2017, “Për miratimin e paketës fiskale 

të vitit 2018” (Më hollësisht trajtuar në pikën (B/4), faqe 39-62 të Raportit Përfundimtar të 
Auditimit). 
21.1. Rekomandimi: Drejtoria e të Ardhurave Vendore në bashkëpunim me Policinë Bashkiake 
Bashkia Himarë, të verifikojë të gjitha hotelet që operojnë në territorin e Bashkisë Himarë dhe 
deklaruara në faqen e internetit “BOOKING”, për regjistrimin e tyre në regjistrin e subjekteve 

tatim pagues, llogaritjen e detyrimeve për taksat e tarifat vendore në zbatim të ligjit dhe paketës 
fiskale të miratuar në Këshillin Bashkiak, për të shmangur në maksimum evazionin  fiskal dhe 
rritjen e nivelit të të ardhurave në favor të buxhetit të bashkisë. 

Brenda datës 30.9.2020 
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22. Rekomandimi: Kryetari i Bashkisë Himarë në mbledhjen e radhës të Këshillit Bashkiak të 
analizojë Raportin Përfundimtar të Auditimit të kryer në Bashkinë Himarë për periudhën e 
veprimtarisë ekonomike 01.01.2017 – 30.9.2019, duke analizuar të gjitha shkeljet dhe 
rekomandimet e dhëna nga KLSH për nxjerrjen e përgjegjësive të personave përgjegjës dhe 
marrjen e masave për zbatimin e rekomandimeve dhe përmirësimin e punës në të ardhmen, kjo 
në zbatim të pikës 4 e nenit 50, të ligjit nr. 68/2017, datë 27.4.2017 “Për Financat e 

Vetëqeverisjes Vendore”. 
Në mbledhjen e radhës së Këshillit Bashkiak 

 
 
C/I. MASA PËR SHPËRBLIM DËMI: 

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

të Shtetit” neni 15 shkronja (b) dhe (c) -Të drejtat e KLSH, dhe mbështetur në nenet 98-102, të 
ligjit nr. 44, datë 30/4/2015 “Kodi i procedurave administrative në Republikën e Shqipërisë”, 
nenet 21-33, të ligjit nr. 139, datë 17.12.2015 “Për vetëqeverisjen vendore”, dhe pikën 93 të 
Udhëzimit të Ministrit të Financave nr. 30, datë 27.12.2011 ”Për menaxhimin e aktiveve në 

njësitë e sektorit publik”, nga ana e Titullarit të njësisë publike (Bashkia Himarë), të nxirren 
aktet administrative përkatëse dhe të kërkohet në rrugë ligjore (Padi Gjyqësore), duke ndjekur të 
gjitha procedurat e nevojshme administrative dhe procedurat e tjera në të gjitha shkallët e 
gjykimit, me qëllim kërkimin për shpërblimin e dëmit. Nëpunësi zbatues të ndjekë procesin me 
qëllim shpërblimin e dëmit në vlerën 29,030,035 lekë, si më poshtë: 

1. Gjetje nga auditimi: Për periudhën e viteve Janar 2017 deri në Korrik të vitit 2019, nuk është 
llogaritur dhe ndalur saktë tatimi mbi të ardhurat në burim për 19 anëtarë të Këshillit të Bashkisë 
dhe për 23 Kryepleq në shumën totale 595,682 lekë, me dëm ekonomik në ardhura të munguara 
për buxhetin e shtetit, në kundërshtim me kërkesat e nenit 4, 8 të ligjit nr. 8438, datë 28.12.1998 
“Për tatimin mbi të ardhurat” i ndryshuar dhe pika 2.3./a të UMF nr. 5, datë 30.01.2006 “Për 

tatimin mbi të ardhurat” i ndryshuar (Më hollësisht trajtuar në pikën C, faqe 62-75, të Raportit 
Përfundimtar të Auditimit). 
1.1 Rekomandimi: Drejtoria e Financës Bashkia Himarë, të procedojë sipas kërkesave ligjore 
për arkëtimin e shumës prej 595,682 lekë nga 42 personat dhe derdhjen e kësaj shumë në llogari 
të buxhetit të shtetit, sipas aneks C/18,19,20,21,22 dhe 23, bashkëlidhur Raport Auditimit. 

Brenda datës 01.3.2020 
 

2. Gjetje nga auditimi: Nga përpunimi i të dhënave të marra nga DPZHT (sektori i ALUZNI-
t), konstatohet se subjekti “K.......XH” me Nipt K81713008J dhe përfaqësues J. K. ka në 
përdorim 2 objekte për të cilat nga DAV Bashkia Himarë nuk është llogaritur taksa e ndërtimit, 
konkretisht objektet: 

a- Objekti me leje legalizimi nr. 107008, datë 8.3.2017 me destinacionit “Objekt shërbimi 

2 KT + dyqan shërbimi 1KT” në ZK 3844, nr. Pasuri 1/137, me sipërfaqe parcele 

ndërtimore 951 m2 dhe sipërfaqe ndërtimi 443 m2. 
b- Objekti me leje legalizimi nr. 107264, datë 20.3.2017 me destinacionit “3 objekte 

shërbimi 3KT + 2 objekte shërbimi 2KT + 3 objekte shërbimi 1 KT + një kat nëntokë + 1 
objekt shërbimi” në ZK 3844, nr. Pasuri 1/123, me sipërfaqe parcele ndërtimore 7494 m2 

dhe sipërfaqe ndërtimi 3960 m2. 
Gjithsej sipërfaqja e pataksuar është në shumën (443 + 3960) = 4403 m2.  Detyrimi i munguar 
dhe pataksuar paraqitet në shumën (4403 m2 x 200 lekë/m2) = 880,600 lekë për vitin 2017 dhe 
në vlerën (4403 m2 x 174 lekë/m2 x 2 vite) = 1,532,244 lekë.  
Gjithsej detyrim pataksuar llogaritet në shumën 2,412,844 lekë (880,600 + 1,532,600), 
veprime me dëm në buxhetin e Bashkisë Himarë, në kundërshtim me neni 22 i ligjit nr. 9632, 
datë “Për sistemin e taksave vendore|: me ndryshime; VKB-në nr. 77, datë 25.11.2016 “Për 
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miratimin e paketës fiskale të vitit 2017”; VKB-në nr. 130, datë 6.12.2017, “Për miratimin e 

paketës fiskale të vitit 2018” dhe VKB-në nr. 201, datë 23.11.2018 “Për miratimin e paketës 

fiskale të vitit 2019” dhe VKM nr. 132, datë 7.3.2018 “Për Taksën e Ndërtesës” (Më hollësisht 
trajtuar në pikën (B/4), faqe 39-62 të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 
2.1 Rekomandimi: Drejtoria e të Ardhurave Vendore në lidhje me subjektin “K.......XH”, të 
ndiqen të gjitha procedurat administrative e ligjore në të gjitha shkallët për llogaritjen dhe 
arkëtimin e vlerës së taksuar për taksën e ndërtesës në shumën 2,412,844 lekë në favor të 
Bashkisë Himarë.   

Brenda datës 01.3.2020 
 

3. Gjetje nga auditimi: Referuar dokumentacionit të ardhur në DPZHT Bashkia Himarë, 
rezulton se për periudhën objekt auditimi në territorin e kësaj bashkia po kryhen disa investime 
me investitor jo Bashkinë Himarë, por FZHR (Banka për Zhvillimin e Këshillit të Evropës), për 
të cilën DAV Bashkia Himarë nuk ka mundësuar përllogaritjen e taksës së ndikimit në 
infrastrukturë nga investimet për vlerën 1,919,145 lekë, konkretisht objektet: 
a- “Restaurim në fshatin Dhërmi” me vlerë preventivi prej 600,735,374 lekë; 
b- “Restaurim fshati Vuno”, me vlerë preventivi prej 470,619,579 lekë; 
c- “Shëtitore Jale– Dhërmi” me vlerë preventivi prej 635,311,397 lekë; 
d- “Qyteti Himarë, faza e parë” me vlerë preventivi 174,074,307 lekë; 
e- “Qyteti Himarë, faza e dytë” me vlerë preventivi prej 38,404,322 lekë 
Veprime në kundërshtim me pikën 5 e shkronjës I/d-Taksa e ndikimit në infrastrukturë¸ të VKB 
nr. 201, datë 23.11.2018 “Për miratimin e paketës fiskale, viti 2019”, në masën 0.1% të vlerës 

së investimit (Më hollësisht trajtuar në pikën (B/4), faqe 39-62,të Raportit Përfundimtar të 
Auditimit). 
3.1. Rekomandimi: Drejtoria e të Ardhurave Vendore në bashkëpunim me Drejtorinë e 
Planifikim Zhvillim Territorit, të marrë masa për llogaritjen e saktë të detyrimeve për taksën e 
infrastrukturës në masën 0.1% për investimet që janë jo me fondet e Bashkisë Himarë, duke 
ndjekur të gjitha procedurat administrative e ligjor për arkëtimin e detyrimit në vlerën 1,919,145 
lekë.  

Brenda datës 01.3.2020 
 

4. Gjetje nga auditimi: Referuar dokumentacionit të ardhura nga Drejtoria e të Ardhurave 
Vendore Bashkia Himarë, sipas kërkesës së bërë nga grupi i KLSH për verifikimin e hoteleve të 
deklaruar në BOOKING, u konstatua se subjekti me emërtesë “B........L” me adresë Livadh, 

megjithëse në aktivitet nuk ka kryer asnjë pagesë për taksën e fjetjes në hotel/taks ndërtese dhe 
tarifat vjetore për 12 dhomat që ka në administrim, për detyrimin në vlerën 187,200 lekë (12 
dhoma x 7,800 lekë/ dhoma x 2 vite), tarifë pastrimit në vlerën 36,000 lekë (12 dhoma x 1,500 
lekë x 2 vite) dhe tarifë ndriçimit/ gjelbërimit në shumën 8,000 lekë (2,000 x 2 tarifa 2 vite). 
Gjithsej detyrimi i pataksuar paraqitet në shumën 231,200 lekë, e ardhur me dëm në buxhetin 
e Bashkisë Himarë. 
- Subjekti “S.M.” me Nipt K36729204F, sipas fletë detyrimit për periudhën 2017 -2018 është 
taksuar për 7 dhoma, ndërsa sipas listës së paraqitur nga specialistët e terrenit subjekti disponon 
10 dhoma, pra taksuar 3 dhoma më pak, për detyrimin në vlerën (3 x 6,900 ) + ( 3 x 7,800) = 
44,100 lekë.  
Gjithashtu dhe tarifa e pastrimit nuk është llogaritur saktë, pasi është llogaritur më pak për 3 
dhoma, ku detyrimi i munguar paraqitet (3 x 1,500 lekë x 2, vite) = 9,000 lekë.  
Gjithsej detyrim i munguar dhe pataksuar paraqitet në vlerën 53,100 lekë, e ardhur e me dëm 
në buxhetin e Bashkisë Himarë. 
- Subjekti “K.DH.” me Nipt L46518201O, sipas fletë detyrimit për vitet 2017 – 2018 është 
taksuar për 14 dhoma, ndërsa sipas listës së paraqitur nga specialistët e terrenit subjekti disponon 
16 dhoma, pra taksuar 2 dhoma më pak, ku detyrimi i munguar përllogaritet si vijon (2 x 6,900 
) + ( 2 x 7,800) = 29,400 lekë.  
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Gjithashtu dhe tarifa e pastrimit nuk është llogaritur saktë, pasi është llogaritur për më ka për 2 
dhoma, ku detyrimi i munguar paraqitet (2 x 1,500 lekë x 2 vite) = 6,000 lekë.  
Gjithsej detyrim i munguar dhe pataksuar paraqitet në vlerën 35,400 lekë, e ardhur e me dëm 
në buxhetin e Bashkisë Himarë. 
Veprimet e mësipërme bien ndesh me nenin 26 të ligjit nr. 9632, datë “Për sistemin e taksave 

vendore” me ndryshime; VKB-në nr. 77, datë 25.11.2016 “Për miratimin e paketës fiskale të 

vitit 2017”; VKB-në nr. 130, datë 6.12.2017, “Për miratimin e paketës fiskale të vitit 2018” dhe 

VKB-në nr. 201, datë 23.11.2018 “Për miratimin e paketës fiskale të vitit 2019” (Më hollësisht 

trajtuar në pikën (B/4), faqe 39-62 të Raportit Përfundimtar të Auditimit ). 
4.1. Rekomandimi: Drejtoria e të Ardhurave Vendore në bashkëpunim me Policinë Bashkiake, 
të marra masa për identifikimin e hoteleve të pataksuara për detyrimet për taksat/ tarifat që 
operojnë në BOKKING, duke ndjekur të gjitha rrugët administrative dhe ligjore në të gjitha 
shkallët e gjykimit, për llogaritjen dhe arkëtimin e vlerës prej 319,700 lekë, ndajë subjekteve 
shkaktarë, respektivisht: 
-vlera 231,200 lekë ndajë subjekti “B..................l”; 
-vlera 53,100 lekë ndajë subjekti “S.M.”; 
-vlera 35,400 ndajë subjekti “K.DH. 

Brenda datës 01.3.2020 
 

5. Gjetje nga auditimi: Nga të dhënat e marra në Drejtorinë e Planifikim Zhvillim Territorit, 
konstatohet se disa nga subjektet nuk janë taksuar sipas sipërfaqeve së ndërtimit që ato 
disponojnë, konkretisht: 
1. Subjekti “P.....I” me aktivitet “Hoteleri” për periudhën 01.01.2017 - 30.9.2019 është taksuar 
për taksa ndërtese për sipërfaqen 700 m2 dhe taks trualli 500 m2. Kjo shoqëri ka në administrim 
një sipërfaqe trualli 3000 m2 dhe sipërfaqe ndërtimi 3439 m2, duke evidentuar një diferencë për 
2500 m2 truall dhe 2739 m2 sipërfaqe ndërtimi. Detyrimi i munguar për këto diferenca 
llogaritet në shumën 1,599,546 lekë. 
2. Për investitorin “K.M.” është lëshuar leje përdorimi nr. 342884, datë 15/12/2018 me 
destinacionit “Objekt shërbimi magazinë 1 kat dhe ambiente zyra 1 kat” për sipërfaqe trualli 

2005 m2 dhe sipërfaqe objekti 200 m2. Subjekti nuk është taksuar për vitin 2019 për sipërfaqen 
trualli ku detyrimi i munguar paraqitet në shumën 24,060 lekë (2005 x 12) dhe sipërfaqe ndërtimi 
për vlerën 34,800 lekë (200 m2 x 174 lekë).  
Detyrimi i munguar për këto diferenca paraqitet në shumën 58,860 lekë. 
3. Për investitorin “A.....R” është lëshuar leje përdorimi nr. 276171, datë 27.9.2018 me 
destinacionit “Godinë banimi 4-5 kate” për sipërfaqe trualli 875 m2 dhe sipërfaqe objekti 2104 
m2. Subjekt nuk është taksuar për periudhën 2018 - 2019 për sipërfaqe e truallit për vlerën 50,750 
lekë (875 m2 x 29 lekë x 2 vite), me dëm në buxhetin e Bashkinë Himarë. 
4. Për investitorin “A.N.” është lëshuar leje përdorimi nr. 2031/1, datë 14.8.2019 me 

destinacionit “Kompleks rezidencial” për sipërfaqe trualli 3000 m2 dhe sipërfaqe objekti 966 m2. 
Nga dokumentacioni në DTTV Bashkia Himarë, objekti i është dhënë me qira shoqërisë 
“Enkelejda Metohu”, për të cilën subjekti nuk është taksuar për vitin 2019 për diferencën e 
sipërfaqes 2500 m2, ku detyrimi pataksuar llogaritet në shumën 90,000 lekë (2500 x 12), me 
dëm në buxhetin e Bashkinë Himarë. 
5. Sipërfaqja e ndërtimit të hotelit “TH.R.” është 2948 m2. Referuar ngarkesës fiskale që 
DTTV ka aplikuar ndajë këtij subjekti, taksa e ndërtesës është llogaritur për sipërfaqen 1800 m2 
ose më pak se dokumentacioni në DPZHT për 1148  m2 (2948 – 1800). Detyrimi i munguar për 
këtë diferenca paraqitet në shumën 658,952 lekë, me dëm në buxhetin e Bashkisë Himarë. 
Veprimet dhe mosveprimet e mësipërme bien ndesh me ligjit nr. 9632, datë “Për sistemin e 

taksave vendore” me ndryshime; VKB-në nr. 77, datë 25.11.2016 “Për miratimin e paketës 

fiskale të vitit 2017”; VKB-në nr. 130, datë 6.12.2017, “Për miratimin e paketës fiskale të vitit 
2018” (Më hollësisht trajtuar në pikën (B/4), faqe 39-62 të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 
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5.1. Rekomandimi: Drejtoria e të Ardhurave Vendore Bashkia Himarë, të marrë të gjitha masat 
për rivlerësimin e detyrimeve të pataksuara nga subjektet dhe të ndjekë të gjitha procedurat 
administrative e ligjore, deri në arkëtimin e dëmit për të ardhurat në shumën 2,458,108 lekë, 
respektivisht: 
-vlera 1,599,546 lekë, nga subjekti “P.....I” me aktivitet hoteleri; 
-vlera 58,860 lekë, nga subjekti “K.M.”; 
-vlera 50,750 lekë, nga subjekti “A.....R”; 
-vlera 90,000 lekë, nga subjekti “A.N.”; 
-vlera 658,952 lekë, nga subjekti “TH.R.”. 

Brenda datës 01.3.2020 
 
6. Gjetje nga auditimi: Gjatë auditimit të tarifave vendore për subjektet që tregtojnë 
hidrokarbure dhe derivatet e tyre, u konstatua se ka mangësi në plotësimin e të dhënave të këtyre 
subjekteve në përgjithësi dhe debitorëve në veçanti, si p.sh., në krijimin e një regjistri të posaçëm 
për këto lloj subjektesh, në evidentimin e subjekteve që vërtet e ushtrojnë këtë lloj aktiviteti 
(sepse pavarësisht se mund ta kenë si objekt të aktivitetit të tyre, nuk e ushtrojnë këtë aktivitet 
ose anasjelltas) dhe në mbledhjen e detyrimeve specifike për këto kategori biznesi. Kështu, nga 
auditimi i kësaj kategorie të bizneseve, në lidhje me pajisjen me lejet përkatëse të tregtimit dhe 
pagesat e tyre, u konstatua se si nga ish-komunat dhe ish-bashkitë ashtu edhe pas konsolidimit, 
nuk është aplikuar tarifa për pajisjen me leje tregtimi për karburantet në vlerën 7,000,000 lekë 
për 7 subjekte. 
Veprimet e mësipërme janë në kundërshtim me VKM nr. 170, datë 25.4.2002; VKM nr. 344, 
datë 19.4.2017 ndryshuar me VKM nr. 970, datë 2.12.2015; UMF nr. 26, datë 4.9.2008 dhe nr. 
12, datë 4.4.2017, “Për Taksat Kombëtare” (Më hollësisht trajtuar në pikën (B/4), faqe 39-62 të 
Raportit Përfundimtar të Auditimit). 
6.1. Rekomandimi: Drejtoria e të Ardhurave Vendore në bashkëpunim me Drejtorinë e 
Shërbimeve Bashkia Himarë, të marrë masa për të kontabilizuar detyrimin dhe të kërkojë në 
rrugë ligjore arkëtimin e vlerës prej 7,000,000 lekë, duke ndjekur të gjitha procedurat e 
nevojshme administrative dhe procedurat e tjera në të gjitha shkallët e gjykimit ndaj debitorëve, 
respektivisht subjektet: 

Nr Emër Biznesi Adresa 
Diferenca për t’u 

paguar, për 
periudhën aktuale 

1 H................L-1 H. Fshat 1,000,000 

2 D............L  Dhërmi 1,000,000 

3 A.K. Lukove 1,000,000 

4 D.........A  Q. P.....I 1,000,000 

5 D..........L  H fshat 1,000,000 

6 H................L-2 Dhërmi 1,000,000 

7 S.P; M..............S Potam 1,000,000 

 TOTALI  7,000,000  
         Burimi: Të dhënat janë nxjerre nga grupi auditimit 

 Brenda datës 01.3.2020 
 
7. Gjetje nga auditimi: Në procedurën me objekt “Riparim dhe ndryshim kati tretë të stadiumi 

Himarë, viti 2018“, me fond limit 7,949,997 lekë, ku fitues është shpallur shoqëria “A......I” me 

vlerë kontrate 7,696,104 lekë, konstatohet se: 
Referuar kushteve të kontratës (neni 2 i kontratës nr. 194, datë 25.7.2018), afati për përfundimin 
e punimeve është brenda 30 (tridhjetë) ditëve nga data e nënshkrimit të kontratës. Kështu 
punimet kanë filluar me 25.7.2018, sipas kontratës së mbikëqyrësit datë 25.7.2018 subjekti fizik 
ing. A.K. me licencë nr.  MK1011/2. 
Referuar të dhënave mbi pagesat e kryera, shoqëria ka paraqitur për likuidim 2 situacione, të 
cilat janë likuiduar sipas USH nr. 298, datë 22.8.2018 në shumën 4,003,924 lekë dhe USH nr. 
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22.10.2018 në shumën 4,960,800 lekë (sipas faturës nr. 27, seri 54135930, datë 10.9.2018) dhe 
mbetet për likuidim shuma 270,601 lekë. Nga të dhënave të mësipërme punimet duhet të 
përfundonin me datë 25.8.2018.  
Nisur sa trajtuar vlera e situacionit nr. 2 prej 4,960,800 lekë është jashtë afatit prej 64 ditë (nga 
data 25.8.2018 deri me datë 22.10.2018), për të cilën nuk është llogaritur kamatëvonesa në 
zbatim të nenit 35 të kontratës nr. 194, datë 25.7.2018 për vlerën 1,269,965 lekë. 
Gjithashtu deri në datën e mbajtjes të këtij akti, shoqëria nuk ka mbyllur punimet për vlerën e 
punimeve prej 270,601 lekë, për të cilën nga subjekti Bashkia Himarë nuk janë llogaritur 
penalitetet në vlerën 422,137 lekë. 
Gjithsej detyrimi për mos llogaritje të kamatëvonesa për mos mbylljen në afat të punimeve (nenet 
2 dhe 35 të kontratës), paraqitet në vlerën 1,692,102 lekë, si dëm ekonomik në buxhetin e 
bashkisë Himarë. 

Referuar të dhënave të situacionit nr. 2, e cila bashkëshoqëron faturën nr. 27, datë 10.9.2018 për 
vlerën 4,960,800 lekë me TVSH, konstatohet se nga shoqëria janë bërë hyrje kompjuter copë 12 
x 185,000 lekë = 2,220,000 lekë pa TVSH (pra vlera e një kompjuteri është 185,000 lekë).  
Referuar të dhënave të DPZHT mbi llogaritjen e fondit limit, ku vlera e një kompjuteri është 
parashikuar prej 190,000 lekë (kompjuter tip “PC AIO LENOVO 520-271 CB, CORE 7-8700 2,4 
GHz 1 TB + 16GB, optant 16/16 GB 27 “ŴOHD (2560 X 1440), Touchscereen DVD-RË BT 
ŴIN10 POP-UP IR Camera DARK SILVER”). 
Nga verifikimi në vend i kompjuterëve të vendosura në subjekt por të pa marrë në dorëzim, 
konstatohet se nga subjekti nuk është paraqitur lloj i kompjuterëve të kërkuar dhe sipas të 
dhënave, por janë paraqitur kompjuter me parametra më të vogël dhe nga verifikimi i çmimeve 
në internet për lloj e kompjuterit të paraqitur, çmimet e tregut kanë një vlerë shumë herë më të 
vogël se ato që subjekti “A......I” ka paraqitur në faturë. Kështu sipas të dhënave në internet 

çmimet e këtyre kompjuterëve paraqiten në vlerën 16,666 lekë pa TVSH, me një diferencë në 
krahasim me çmimet që subjekti ka paraqitur prej 2,020,008 lekë, veprim me efekt negativ me 
dëm në buxhetin e Bashkisë Himarë (Më hollësisht trajtuar në pikën (D), faqe 75-107, të 
Raportit Përfundimtar të Auditimit). 
7.1. Rekomandimi: Drejtoria e Financës në bashkëpunim me Drejtorinë e Shërbimeve Bashkia 
Himarë, të marrë masa duke ndjekur të gjitha procedurat administrative e ligjore në të gjitha 
shkallët e gjykimit, për arkëtimin e vlerës 1,692,102 lekë, dëm ekonomik në ngarkim të subjekti 
“A......I”, për mos përfundim në afat të punimeve. 
7.2. Rekomandimi: Bashkia Himarë nëpërmjet strukturave përgjegjëse të mos marrë në dorëzim 
objektin pa bërë zëvendësimin e kompjuterëve sipas kërkesave dhe parametrave të hartuara nga 
Drejtoria e PZHT Bashkia Himarë dhe në rast mos plotësimi të tyre të kërkohet diferenca e vlerës 
prej 2,020,008 lekë, duke ndjekur të gjitha procedurat administrative e ligjore në të gjitha 
shkallët e gjykimit në ngarkim të subjekti “A......I”. 

Brenda datës 01.3.2020 
 

8. Gjetje nga auditimi: Në procedurën me objekt “Rikonstruksion i KUZ dhe shkallët Stefanel, 
viti 2019 “, me fond limit 8,330,646 lekë, ku fitues është shpallur JV “M.........S + I........D” me 

vlerë kontrate 8,310,079 lekë, konstatohet se: 
Referuar kushteve të kontratës (neni 2 i kontratës nr. 109, datë 2.4.2019), afati për përfundimin 
e punimeve është brenda 120 (njëqindenjëzet) ditë nga data e nënshkrimit të kontratës. Kështu 
punimet kanë filluar me 2.4.2019 dhe duhet të përfundojnë me datë 2.4.2019. 
Sipas të dhënave në Drejtorinë e Shërbimeve dhe Drejtorinë e Financës, nga shoqëria 
“M.........S”, nuk është paraqitur asnjë situacion për mbylljen e punimeve dhe faturë likuidimi. 
Nga përgjegjësi i sektorit të prokurimeve O.V., nuk është paraqitur asnjë shtesë kontrate 
megjithëse u kërkua nga grupi i auditmit. 
Nisur sa trajtuar, deri në datën e mbajtjes të këtij akt-konstatimi, nuk është paraqitur asnjë 
dokumentacion mbi mbylljen e punimeve dhe se nga ana e mbikëqyrësit E.T., Kryetarit të 
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Bashkisë si dhe personave përgjegjës nuk është marrë asnjë masë për mbylljen e punimeve dhe 
llogaritjen e kamatëvonesave për mos përfundimit të afat të tyre. 
Kështu detyrimi për kamatëvonesë për mos mbyllje të punimeve në afat përllogaritet në vlerën 
4,108,503 lekë, dëm ekonomik në buxhetin e Bashkisë Himarë (Më hollësisht trajtuar në 
pikën (D), faqe 75-107 të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 
8.1. Rekomandimi: Drejtoria e Financës në bashkëpunim me Drejtorinë e Shërbimeve Bashkia 
Himarë, të marrë masa duke ndjekur të gjitha procedurat administrative e ligjore në të gjitha 
shkallët e gjykimit, për arkëtimin e vlerës 4,108,503 lekë, dëm ekonomik në ngarkim të JV 
“M.........S + I........D”, për mos përfundim në afat të punimeve. 

Brenda datës 01.3.2020 
 

9. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i zbatimit të punimeve civile të kontratës nr. 81, datë 
29/8/2016 me objekt “Rikualifikimi urban sheshi Borsh”, Bashkia Himarë, dhe vlerë kontrate 
26,133,333 lekë (me TVSh), fituar nga shoqëria “T.....D”, rezultuan diferenca në volume pune 

të pakryera në fakt në vlerën 1,759,392 lekë pa TVSh, veprimet në kundërshtim me kontratën e 
sipërmarrjes së punimeve nr. 81 prot datë 29/8/2016, të lidhur mes Autoritetit Kontraktor 
Bashkia Himarë dhe OE “T.....D” (Më hollësisht trajtuar në pikën (D/1.4), faqe 107-117, të 
Raportit Përfundimtar të Auditimit). 
9.1. Rekomandimi: Drejtoria e Financës në bashkëpunim me Sektorin Juridik, Bashkia Himarë, 
të marrë masa për kontabilizimin dhe arkëtimin e vlerës 1,759,392 lekë pa TVSh nga shoqëria 
“T.....D”, duke ndjekur të gjitha procedurat administrative e ligjore në të gjitha shkallët e 
gjykimit, në cilësinë e sipërmarrësit në kontratën nr. 81 prot datë 29/8/2016,  me objekt 
“Rikualifikimi urban sheshi Borsh”, Bashkia Himarë. 

Brenda datës 01.3.2020 
 

10. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i zbatimit të punimeve civile të kontratës me objekt 
“Rikualifikimi urban sheshi Lukovë”, Bashkia Himarë, dhe vlerë kontrate 83,999,999 lekë me 
TVSh, fituar nga OE “T.....D”, rezultuan diferenca në volume pune të pakryera në fakt në vlerën 
3,259,249 lekë pa TVSh, veprimet në kundërshtim me kontratën e sipërmarrjes së punimeve nr. 
87 prot datë 7.9.2016, të lidhur mes Autoritetit Kontraktor Bashkia Himarë dhe OE “T.....D” (Më 
hollësisht trajtuar në pikën (D/1.4), faqe 107-117, të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 
10.1. Rekomandimi: Drejtoria e Financës në bashkëpunim me Sektorin Juridik, Bashkia 
Himarë, të marrë masa për kontabilizimin dhe arkëtimin e vlerës 3,259,249 lekë pa TVSh nga 
shoqëria “T.....D”, duke ndjekur të gjitha procedurat administrative e ligjore në të gjitha shkallët 
e gjykimit, në cilësinë e sipërmarrësit në kontratën nr. 87 prot datë 7.9.2016,  me objekt 
“Rikualifikimi urban sheshi Lukovë”, Bashkia Himarë. 

Brenda datës 01.3.2020 
 

11. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i zbatimit të punimeve civile të kontratës me objekt 
“Rikonstruksion i shkollës së mesme “Spiro Gjiknuri”, viti 2017”, Bashkia Himarë, me vlerë të 
kontratës 51,158,322 lekë me TVSH, fituar nga shoqëria “GJ......A” , rezultoi se nuk janë 
realizuar zërat e punimeve: “Lyrje e tavaneve me hidromat (bojë hidroplastike)”; “F.V Dyer të 

brendshme importi cilësi e I-rë”; “F.V Vaskë dushi importi”; “Veshje me pllaka majolike kati i 

I-rë”; “F.V Pompë me pulmob 24 orë”; “Bojë hidroplastike cilësi e lartë (Me akrilik) dhe 
“Pllakë metalike në bazament të kolonave metalike”, duke shkaktuar dëm ekonomik në vlerën 
226,289 lekë pa TVSH, veprime në kundërshtim me kontratën e sipërmarrjes së punimeve me 
nr. 192 prot, datë 19.5.2017, të lidhur mes Autoritetit Kontraktor Bashkisë Himarë dhe 
sipërmarrësit OE “GJ......A”  (Më hollësisht trajtuar në pikën (D/1.4), faqe 107-117, të Raportit 
Përfundimtar të Auditimit). 
11.1. Rekomandimi: Drejtoria e Financës në bashkëpunim me Sektorin Juridik, Bashkia 
Himarë, të marrë masa për kontabilizimin dhe arkëtimin e vlerës 226,289 lekë pa TVSh nga 
shoqëria “GJ......A”, duke ndjekur të gjitha procedurat administrative e ligjore në të gjitha 
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shkallët e gjykimit, në cilësinë e sipërmarrësit në kontratën nr. 192 prot, datë 19.5.2017,  me 
objekt “Rikonstruksion i shkollës së mesme “Spiro Gjiknuri”, viti 2017”, Bashkia Himarë. 

Brenda datës 01.3.2020 
 

12. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i zbatimit të punimeve civile të kontratës me objekt 
“Linja e re e ujësjellësit Piqeras Shkallë (Malësorë)”, Bashkia Himarë, me vlerë të kontratës 
10,266,532 lekë me TVSH, fituar nga shoqëria “K.G.........N” , rezultoi se nuk janë realizuar 
zërat e punimeve: “Gërmim kanalesh në tokë të zakonshme me krahë”; “Gërmim dheu me 

ekskavator goma 0.25 m3, shkarkim në tokë”; “Hedhje e mbushje me dhe të kategorisë së III-
të”, duke shkaktuar dëm ekonomik në vlerën 196,617 lekë me TVSH. Veprimet e mësipërme 
janë në kundërshtim me kontratën e sipërmarrjes së punimeve me nr. 147 prot, datë 20.6.2018, 
të lidhur mes Autoritetit Kontraktor Bashkisë Himarë dhe sipërmarrësit Operatorit Ekonomikë 
“K.G.........N”  (Më hollësisht trajtuar në pikën (D/1.4), faqe 107-117, të Raportit Përfundimtar 
të Auditimit). 
12.1. Rekomandimi: Drejtoria e Financës në bashkëpunim me Sektorin Juridik, Bashkia 
Himarë, të marrë masa për kontabilizimin dhe arkëtimin e vlerës 196,617 lekë pa TVSh nga 
shoqëria “K.G.........N”, duke ndjekur të gjitha procedurat administrative e ligjore në të gjitha 
shkallët e gjykimit, në cilësinë e sipërmarrësit në kontratën nr. 147 prot, datë 20.6.2018,  me 
objekt “Linja e re e ujësjellësit Piqeras Shkallë (Malësorë)”, Bashkia Himarë. 

Brenda datës 01.3.2020 
 
13. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i zbatimit të punimeve civile të kontratës me objekt 
“Riparim dhe ndryshim katit të tretë të Stadiumit Himarë”, Bashkia Himarë, me vlerë të 
kontratës 9,235,325 lekë me TVSH, fituar nga shoqëria “A......I” , rezultoi se nuk janë realizuar 
zërat e punimeve: “Patinim i mureve të brendshëm allçi (stuko)”; “Lyrje e mureve të brendshme 

me hidromat”; “F.V Dyer të brendshme druri”, duke shkaktuar dëm ekonomik në vlerën 
134,317 lekë me TVSH, veprimet në kundërshtim me kontratën e sipërmarrjes së punimeve me 
nr. 194 prot, datë 25.7.2018, të lidhur mes AK Bashkisë Himarë dhe sipërmarrësit Operatorit 
Ekonomikë “A......I”  (Më hollësisht trajtuar në pikën (D/1.4), faqe 107-117, të Raportit 
Përfundimtar të Auditimit). 
13.1. Rekomandimi: Drejtoria e Financës në bashkëpunim me Sektorin Juridik, Bashkia 
Himarë, të marrë masa për kontabilizimin dhe arkëtimin e vlerës 134,317 lekë pa TVSh nga 
shoqëria “A......I”, duke ndjekur të gjitha procedurat administrative e ligjore në të gjitha shkallët 
e gjykimit, në cilësinë e sipërmarrësit në kontratën nr. 194 prot, datë 25.7.2018,  me objekt 
“Riparim dhe ndryshim katit të tretë të Stadiumit Himarë”, Bashkia Himarë. 

Brenda datës 01.3.2020 
 
14. Gjetje nga auditimi: Në lidhje me auditimin mbi shqyrtimin procedurave ligjore në marrjen 
e vendimeve për leje zhvillimore ndërtimi në pronë private dhe publike, u konstatua se nga 
Bashkia Himarë janë lëshuar gjithsej: 
-41 leje të dhëna nëpërmjet platformës elektronike e-leje nga periudha 01 janar 2017 deri në 30 
Shtator 2019. 
-4 Certifikata përdorimi (ku përfshihen edhe lejet për shtesa në ndërtime ekzistuese) të dhëna 
nga 01 Shtator 2016 deri 31 Dhjetor 2016. 
Në auditimin e 20 dosjeve, rezulton se për 5 leje përdorimi taksa e infrastrukturës nuk është 
llogaritur sipas vlerës së situacionit përfundimtar, duke evidentuar një taksa të pallogaritur dhe 
arkëtuar në vlerën 928,097 lekë, e ardhur me dëm në buxhetin e Bashkisë Himarë, në 
kundërshtim me Ligjin nr. 107/2014, datë 01.10.2014 ”Për planifikimin dhe zhvillimin e 
territorit”, i ndryshuar me ligjin nr. 73/2015, datë 9.7.2015, nr. 8/2017, datë 23.7.2017, nenet 40 
dhe 52, Kundërvajtjet administrative, shkronja (dh, f) e pikës 1 dhe neni 22, i ligjit nr. 9632, datë 
“Për sistemin e taksave vendore” me ndryshime (Më hollësisht trajtuar në pikën (F), faqe 137-
150,  të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 
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14.1. Rekomandimi: Drejtoria e Planifikim Zhvillim Territorit në bashkëpunim me Drejtorinë 
e të Ardhurave Vendore Bashkia Himarë, të marrë të gjitha masat e nevojshme administrative e 
ligjore në të gjitha shkallët e gjykimit, për të bërë të mundur llogaritjen, kontabilizimi dhe 
arkëtimin e vlerën 928,079 lekë, si ardhur me dëm në buxhetin e bashkisë në favor të 
subjekteve: 
-Vlera 5,062 lekë nga zhvilluesi A.N.; 
-Vlera 126,502 lekë nga zhvilluesi A.N.; 
-Vlera 469,304 lekë nga zhvilluesi “N.................r”; 
-Vlera 249,787 lekë nga zhvilluesi “D................m”; 
-Vlera 77,533 lekë nga zhvilluesi “A.H. dhe  E.N”. 

Brenda datës 01.3.2020 
 

 
 
C/II. MASA PËR ELEMINIMIN E PALIGJSHMËRIVE NË TRAJTIMIN E 
SUBJEKTEVE LIDHUR ME LLOGARITJEN E DETYRIMEVE PËR TAKSAT DHE 
TARIFAT VENDORE ME EFEKTE NË TË ARDHURAT E MUNGUARA NË 
BASHKINË HIMARË. 

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

të Lartë të Shtetit” neni 15 shkronja (b) dhe (c) –Të drejtat e KLSH dhe mbështetur në nenet 98-
102, të ligjit nr. 44/2015, datë 30.4.2015 “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 Kryetari i Bashkisë Himarë, 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 e të ardhurave të munguara në shumën 158,105,407 lekë, si më poshtë vijon:  

1. Gjetje nga auditimi: Ndikim negativ në realizimin e të ardhurave nga taksat e tarifat vendore 
ka dhëna taksa e infrastrukturës nga ndërtimet e reja (ALUIZNI-t), ku për periudhën objekt 
auditimi (01.01.2017 – 30.9.2019), janë legalizuar gjithsej 211 objekte me detyrim për taksa 
infrastrukture në shumën 16,752,090 lekë, nga e cila paguar deri me datë 30.9.2019 për 128 
subjekte me vlerë 8,954,612 lekë dhe mbetet për arkëtim 83 subjekte me vlerë 7,797,478 lekë, 
e ardhur e munguar në buxhetit e Bashkisë Himarë, pasqyra: 

Viti i 
Legalizimit 

Nr. 
Legalizimeve 

Faturuar Nr. 
Pagesave 

Paguar 
Pa paguar 

Nr. Vlera  

2017 80 7,208,245 58 4,500,493 22 2,707,752 

2018 42 3,761,685 18 1,178,926 24 2,582,759 

2019 89 5,782,160 52 3,275,193 37 2,506,967 

Shuma 211 16,752,090 128 8,954,612 83 7.797.478 

 
Nga Bashkia Himarë (personat përgjegjës), nuk është bërë asnjë njoftim drejtuar ZVRPP (sot 
ASHK), për verifikimin e subjekteve të cilat nuk kanë paguar detyrimet është marrë ose jo 
certifikatë pronësie, si dhe të bllokohet procesi i dhënies deri në kryerjen e pagesës së taksës së 
ndikimit në infrastrukturë, veprime në kundërshtim neni 22, i ligjit nr. 9632, datë “Për sistemin 

e taksave vendore” me ndryshime; VKB-në nr. 77, datë 25.11.2016 “Për miratimin e paketës 

fiskale të vitit 2017”; VKB-në nr. 130, datë 6.12.2017, “Për miratimin e paketës fiskale të vitit 

2018” dhe VKB-në nr. 201, datë 23.11.2018 “Për miratimin e paketës fiskale të vitit 2019”. (Më 

hollësisht trajtuar në pikën (B/4), faqe 39-62 të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 
1.1 Rekomandimi: Drejtoria e të Ardhurave Vendore në bashkëpunim me Drejtorinë e 
Planifikim Zhvillim Territorit (Sektori ALUIZNI-t), Bashkia Himarë, të marrë masa për 
arkëtimin e vlerës prej 7,979,478 lekë ndaj 83 personave, duke ndjekur të gjitha rrugët 
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administrative e ligjore në të gjitha shkallët e gjykimit, si dhe të njoftohet Drejtoria ASHK Vlorë 
dhe Sarandë, për bllokimin e pasurive të gjithë personave të cilët janë pajisur me certifikatë 
pronësie pa mundësuar pagesën e taksës së ndikimit në infrastrukturë për ndërtimet e reja.  

Brenda datës 01.3.2020 
 

2. Gjetje nga auditimi: Referuar të dhënave të raport auditimit të KLSH, përcjellë subjektit 
Bashkia Himarë me shkresën nr. 1233/15, datë 30.4.2017, është konstatuar se në këtë bashki 
ushtrojnë aktivitet “Dhoma plazhi me qira”, rreth 318 familje të cilat kanë në përdorim 1659 
dhoma plazhi, ndajë të cilëve nga DAV Bashkia Himarë nuk është ndërmarrë asnjë masë për 
evidentimin e tyre nëse ushtrojnë ose jo aktivitet, me destinacionit përfundimtar llogaritjen e 
detyrimeve për taksën e fjetjes në hotel, duke krijuar një të ardhur të munguar për buxhetin e 
Bashkisë Himarë në shumën 10,204,862 lekë, kjo për periudhën deri në fund të periudhës 
31.12.2016. 
Nga ana e grupit të KLSH, me shkresën datë 7.11.2019 (prot subjekt nr. 1574/19, datë 
7.11.2019), u kërkua informacion se sa nga këto persona që disponojnë dhoma me qira janë 
taksuar. Nga informacioni i ardhur nga DAV Bashkia Himarë nga 318 familje janë regjistruar 
69 familje dhe mbetet pa verifikuar dhe regjistruar 249 familje. Konstatohet se për personat e 
regjistruar nga DAV Bashkia Himarë nuk janë kërkuar detyrimet e viteve të tjera për të cilat 
subjektet kanë ushtruar aktivitet pa u taksuar, minimumi për vlerën e rekomanduar nga 
KLSH. 
Për familjet e mbetur pa verifikuar dhe regjistruar kanë sjellë të ardhura të munguara në buxhetin 
e bashkisë Himarë për vlerën 8,964,000 lekë (1245 dhoma x 2,400 lekë/nata x 3 vite), duke i 
shtuar këtu dhe periudhën e mëparshme deri me 31.12.2016, detyrimi i munguar të në ardhurat 
e Bashkisë Himarë paraqitet në shumën 19,168,862 lekë (10,204,862 lekë deri në fund të vitit 
2016 + 8,964,000 lekë për periudhën e viteve 2017 – 2019), e ardhur e munguar në buxhetin 
e Bashkisë Himarë (lista paraqitur në aneksin B/2, bashkëlidhur materialit), veprime në 
kundërshtim me neni 26 i ligjit nr. 9632, datë “Për sistemin e taksave vendore” me ndryshime; 

VKB-në nr. 77, datë 25.11.2016 “Për miratimin e paketës fiskale të vitit 2017”; VKB-në nr. 130, 
datë 6.12.2017, “Për miratimin e paketës fiskale të vitit 2018” dhe VKB-në nr. 201, datë 
23.11.2018 “Për miratimin e paketës fiskale të vitit 2019” (Më hollësisht trajtuar në pikën (B/4), 
faqe 39-62 të Raportit Përfundimtar të Auditimit ). 
2.1. Rekomandimi: Drejtoria e të Ardhurave Vendore në bashkëpunim me Policinë Bashkiake, 
të marrë masa në periudhën e sezonit turistik, të bëjë evidentimin të gjithë familjeve të 
pasqyruara në pasqyrën Aneks B/4.2, bashkëlidhur materialit, për regjistrimin e tyre në QKB 
dhe aplikimin dhe arkëtimin e taksës së fjetjes në hotel dhe arkëtimin e të ardhurave të munguara 
në vlerën 19,168,862 lekë ndajë 249 familje.  

Brenda datës 30.9.2020 
 

3. Gjetje nga auditimi: Sipas dokumentacionit për efektivitet e fondeve të prokuruar (vendim 
të Këshillit Bashkiak nr. 86, datë 28.12.2016, është miratuar dhe tenderuar një fond limit në 
vlerën 3,000,000 lekë për ndërtimin e një parkimi elektronik të mjeteve në fshatin Qeparo, 
investim ky i cili është vënë në funksionim që në muajin Korrik të vitit 2017), konstatohet se 
numri i mjeteve që do mund të parkohen këtë vendparkim elektronik të mjeteve është 60 mjete 
dhe nga përllogaritjet është vlerësuar se për periudhën e sezonit turistik (Qershor, Korrik dhe 
Gusht), tarifa e parkimit për mjet do jetë minimumi 100 lekë/ora, duke vlerësuar një të ardhura 
në favor të Bashkisë Himarë në vlerën 2,880,000 lekë (60 mjete x 100 lekë/ora x 8 ore/qëndrim 
x 60 ditë), kjo për periudhën 2017, ndërsa për tre vitet së bashku vlera paraqitet prej 8,640,000 
lekë (2,880,000 x 3 vite), e ardhur e munguar në Buxhetin e Bashkisë Himarë.  
Veprimet e mësipërme janë në kundërshtim me ligjit nr. 9632, datë “Për sistemin e taksave 

vendore” me ndryshime; VKB-në nr. 77, datë 25.11.2016 “Për miratimin e paketës fiskale të 

vitit 2017”; VKB-në nr. 130, datë 6.12.2017, “Për miratimin e paketës fiskale të vitit 2018” dhe 

VKB-në nr. 201, datë 23.11.2018 “Për miratimin e paketës fiskale të vitit 2019” dhe VKB nr. 
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86, datë 28.12.2016 (Më hollësisht trajtuar në pikën (B/4), faqe 39-62 të Raportit Përfundimtar 
të Auditimit). 
3.1. Rekomandimi: Drejtoria e të Ardhurave Vendore në bashkëpunim me Drejtorinë e 
Shërbimeve dhe Policinë Bashkiake Bashkia Himarë, të marrë mësa për vënien në funksionim 
gjatë sezonit turistik të parkimit elektronik të ndërtuar në fshatin Qeparo, sipas tarifave të 
miratuara në Këshillin Bashkiak, për të mundësuar rritjen e nivelit të të ardhurave nga 
administrimi i sajë për vlerën 8,640,000 lekë, e ardhur e munguar nga mos menaxhimi i saj për 
vitet 2017 - 2019. 

Menjëherë dhe në vazhdimësi 
 

4. Gjetje nga auditimi: Nga përpunimi i të dhënave të paraqitura nga DAV Bashkia Himarë, 
konstatohet se 48 subjekte megjithëse janë ngarkuar dhe paguajnë detyrimet për taksat/ tarifat 
vendore, rezulton të mos jenë regjistruar në QKB, pasi nga DAV Bashkia Himarë është bërë 
taksimi i tyre në referencë të neneve 11, 22 dhe 32 të ligjit nr. 9632, datë 31.10.2006  ”Për  

sistemin e taksave vendore’, i ndryshuar (vlerësimi nga zyra) (pasqyra sipas aneksit B/4.3, 
bashkëlidhur Raportit Përfundimtar të Auditimit.)  
Mos regjistrimi i këtyre subjekteve në QKB, bën që këto subjekte të mos evidentohen nga 
Drejtoritë Rajonale Tatimorë Vlorë dhe Sarandë për efekt të regjistrimit të tyre, si subjekte aktive 
për evidentimin, llogaritjen dhe arkëtimin e detyrimeve për kontributet e Sigurimet Shoqërore e 
Shëndetësore, ku referuar pagës minimale mbi të cilën llogariten vlera e kontributeve për 
sigurimet shoqërore e shëndetësore, detyrimi i munguar përllogaritet në vlerën 7,502,976 lekë 
{26,000 leka paga minimale x 16.7% (15 % punëdhënës + 1.7 punëmarrës) x 12 muaj x 3 vite x 
48 subjekte}), e ardhura e munguar në buxhetin e shtetit dhe rritje të nivelit të papunësisë.  
Nga DAV Bashkia Himarë nuk është marr asnjë veprim ligjorë për njoftimin e DRT Vlorë dhe 
Sarandë në lidhje me subjektet e paregjistruara, kjo me qëllimin e mirë për regjistrimin në QKB 
dhe vjeljen e të gjitha detyrimeve fiskale që subjektet duhet të paguaj, veprime në kundërshtim 
me nenin 40, pika 3 të ligjit nr. 9920, datë 19.5.2008 “Për Procedurat Tatimore në Republikën e 

Shqipërisë”, me ndryshime; ligji nr. 9136, datë 11.09.2003 “Për mbledhjen e kontributeve të 

detyrueshme te sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore në R.SH”, i ndryshuar. (Më hollësisht 
trajtuar në pikën (B/4), faqe 39-62 të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 
4.1. Rekomandimi: Drejtoria e të Ardhurave Vendore në bashkëpunim me Drejtoritë Rajonale 
Tatimore Vlorë dhe Sarandë, të marrë masa për regjistrimin e QKB dhe organet fiskale tatimore 
për pajisjen me Nipt të tyre, për të mundësuar llogaritjen e detyrimeve për sigurimet shoqërore 
e shëndetësore për vlerën e munguar prej 7,502,976 lekë në të ardhurat e buxhetit të shtetit dhe 
uljen e numrit të papunësisë në këtë njësi vendore. 

Menjëherë 
 

5. Gjetje nga auditimi: Në auditimin e dokumentacionit mbi veprimtarinë e Policisë Bashkia 
Himarë, konstatohet se punonjësit e policisë bashkiake nuk kanë arsimin e përshtatshëm sipas  
“Rregullores Brendshme “TIP” të Policisë Bashkiake dhe  përcaktimit të Urdhrin e përbashkët 
të dy ministrive, si Ministria e Pushtetit Vendorë dhe Ministrisë Brendshme, nuk janë zhvilluar 
trajnime për kualifikimin e atyre në mënyrë  të vazhdueshme. Në përbërjen strukturës policisë 
Bashkia nuk ka të emëruar Përgjegjës të Policisë Bashkiake.  
Për periudhën objekt auditimi janë aplikuar gjithsej 224 gjoba me vlerë 1,175,000 lekë, nga e 
cila janë arkëtuar 34 subjekte me vlerë 170,000 lekë dhe mbetet për arkëtim vlera 1,005,000 
lekë për 190 subjekte (sipas tabelës H/1, bashkëlidhur akt-konstatimit nr. 5, datë 13.11.2019) 
Konstatohet mangësi në vjeljen e gjobave si dhe parregullsi në evidentimin e tyre, duke mos 
rakorduar me Drejtorinë e Financës, veprime në mbështetje të Rregullores së vet dhe Rregullores 
së Bashkisë, Rregullores së Brendshme TIP dhe përcaktimit në Urdhrin e përbashkët të dy 
ministrive, si Ministria e Pushtetit Vendorë dhe e Decentralizimit nr. 1530, datë 7.4.2003 si dhe 
Ministria e Rendit Publik sot (Ministrisë Brendshme) nr. 823, datë 11.4.2003 “Për miratimin e 

rregullores “TIP”, Marrëdhëniet e Punës dhe Funksionet Organike, neni 11 “Përzgjedhja e 
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Kandidateve, formimi dhe kualifikimi, pika 1 dhe pika 2 (Më hollësisht trajtuar në pikën (B/4), faqe 
39-62 të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 
5.1. Rekomandimi: Kryetari i Bashkisë Himarë të marrë masa për emërimin e Përgjegjësit të 
Policisë Bashkiake në përputhje me kuadrin ligjore dhe arsim përkatës. 
Policia Bashkiake në bashkëpunim me Drejtorinë e të Ardhurave, Drejtorinë e Financës dhe 
Sektorin Juridik Bashkia Himarë, të marrë masa për kontabilizimin  gjobave të aplikuara dhe të 
kërkojë në rrugë ligjore arkëtimin e vlerës prej 1,005,000 lekë (sipas listës së padetajimeve 
tabelës H/1, bashkëlidhur akt-konstatimit nr. 5, datë 13.11.2019), duke ndjekur të gjitha 
procedurat e nevojshme administrative dhe procedurat e tjera në të gjitha shkallët e gjykimit ndaj 
debitorëve.  

Brenda datës 01.3.2020 
 

6. Gjetje nga auditimi: Sipas Informacioneve të paraqitura nga IMTV Bashkia Himarë, rezulton 
se në total për periudhën e viteve 01.01.2017 deri 30.9.2019, për ndërtime të kundërligjshme 
/mos zbatim të rregullave për kolaudimin dhe ndërtimet, duke penalizuar me Vendime për Dënim 
me gjobë 47 kundërvajtës me vlerë totale 20,800,000 lekë, nga e cila deri më datën 30.9.2019, 
janë arkëtuar gjobat vetëm nga 8 subjekte në vlerën 1,800,000 lekë ose në masën 8.6%, duke 
mbetur për arkëtim 39 vendime me gjobë për vlerën 19,000,000 lekë.  
Nga Kryeinspektori në lidhje me arkëtimin e gjobave është mjaftuar vetëm me dërgimin e tyre 
në Zyrën Juridike, duke mos dërguar asnjë në Gjykatën e Shkallës Vlorë, duke mbetur pezull 
dhe pa veprim. 
Referuar raport auditimit të fundit të KLSH, konstatohet se në total janë aplikuar gjoba për 119 
kundërvajtës me vlerë 59,500,000 lekë, nga e cila arkëtuar vlera 1,000,000 lekë nga 9 subjekte, 
duke mbetur për arkëtim 110 kundërvajtës me vlerë 58,500,000 lekë, e ardhur e munguar në 
Bashkinë Himarë. 
Nga auditimi rezulton se për 110 vendime gjobe në vlerën prej 58,500,000 lekë, të vendosura 
për periudhën 4 vjeçare e 5 muaj respektivisht nga data 01.01.2015 deri 29.5.2019, prej tyre 112 
vendime gjobe në vlerën 59,000,000 lekë, të vendosura u ka kaluar afati 2 vjeçar i arkëtimit, 
pra janë parashkruar (nuk mund të vilen më) dhe nga Kryeinspektori IMTV z. Renato Hodaj, 
duke mos ndërmarrë nga hapat ligjorë për arkëtimin e tyre dhe kaluar afatin 2 vjeçar i 
arkëtimit, pra janë parashkruar dhe nuk mund të  vilen më.  
Për çdo rast nga ana e IMTV Bashkia Himarë, për ndërtimet pa leje është aplikuar penaliteti në 
masën 500,000 lekë, duke mos respektuar saktë shkronja (e) e nenit 52, të ligjit nr. 107/2014, 
datë 31.7.2014 “Për planifikimin dhe zhvillimin e territorit”, ku pavarësisht nga lloj i ndërtimit, 

duke barazuar shkelja si për shkelësit që kanë ndërtim një mur rrethues me shkelësit që kanë 
ngritur ngrehina voluminoze, duke mos bërë diferencim në objekteve dhe duke mos llogaritur 
penaliteti për volumin e punimeve të kryera në shkelje të ligjit (ndërtim pa leje). 
Për gjobat e vendosura, konstatohet se nga IMTV nuk janë shpallur titull ekzekutiv, nuk ka filluar 
procesi i kërkimit të tyre me anë të shërbimit përmbarimor dhe nuk janë në proces ekzekutim. 
Gjithashtu këto gjoba sipas Drejtorisë së Financës nuk janë kontabilizuar në librat e llogarive 
kontabël si detyrime, pasi nga IMTV-ja nuk janë përcjellë për veprime të mëtejshme në zyrën e 
financës për regjistrim kontabël. 
Veprimet dhe mosveprimet e mësipërme janë në kundërshtim me ligjin  nr. 9780, datë 
06.07.2007 “Për Inspektimin dhe Mbrojtjen e Territorit nga Ndërtimet e Kundërligjshme” 

ndryshuar me ligjin nr. 183/2014 datë 24.02.2014 “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 
9780, datë 06.07.2007 “Për inspektimin e ndërtimit”, neni 5-Detyrat e inspektoratit të mbrojtjes 
së territorit të njësisë vendore; 
-Neni 15-(Ndryshuar dy fjalitë e para me ligjin nr. 9794, datë 23.7.2007, neni )(Ndryshuar fjalia 
e fundit me ligjin nr. 9826, datë 1.11.2007, neni 2)(Shtuar një paragraf në fund të nenit me ligjin 
nr. 10 324, datë 23.9.2010, neni 3) 
Ligji nr. 10279, datë 20.05.2010 ”Për kundërvajtjet administrative”, përkatësisht: neni 9 -
Ekzekutimi i kundërvajtjeve administrative; neni 22 -Vendimi për kundërvajtjen administrative, 
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që parashikon dënimin me gjobë, si titull ekzekutiv” dhe  neni 30-Arkëtimi i shumave të 
detyrimeve 
Nenin 24-Shndërrimi i vendimit për kundërvajtjen administrative në titull ekzekutiv, të ligjit nr. 
10279,datë 20.05.2010 ”Për kundërvajtjet administrative”. 
Ligjin nr. 8116, datë 29.03.1996,”Kodi i Procedurës Civile në RSH “ i  ndryshuar, nenin 151, 
Rivendosja në afat, nenin 152 dhe neni 16, të ligjit nr. 8402, datë 15.12.1998 “Për kontrollin 

dhe disiplinimin e punimeve në ndërtim” dhe ligjin nr. 10279, datë 20.05.2010 “Për kundërvajtje 

administrative” përkatësisht nenet 9-“Ekzekutimi i kundërvajtjeve administrative” dhe neni 22 
(Më hollësisht trajtuar në pikën (E/b), faqe 130-137, të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 
6.1. Rekomandimi: Inspektorati i Mbrojtjes së Territorit Vendor (IMTV) në bashkëpunim me 
Sektorin Juridik dhe Drejtorinë e Financës, Bashkia Himarë: 
a. Të marrin masat dhe të kërkojë në Gjykatë rivendosjen në afat të 112 vendime gjobe në 
vlerën 59,000,000 lekë,  bazuar në nenet 151 dhe 152, të “Kodit Procedurës Civile në RSH”,  
b. Të marrin masa për kontabilizimin e vendimeve të gjobave të IMTV dhe kthimin në tituj 
ekzekutiv të 37 vendimeve të dënimit me gjobë të vendosura nga IMTV për periudhën 2018 -
2019 për ndërtimet e kundërligjshme, në vlerën 18,500,000 lekë, në zbatim të nenit 24-
Shndërrimi i vendimit për kundërvajtjen administrative në titull ekzekutiv , të ligjit nr. 10279, 
datë 20.05.2010 “Për kundërvajtjet administrative në, (duke llogaritur edhe kamat vonesat në 

masën 60% mbi shumën e gjobës së papaguar), bazuar në nenin 16 të ligjit nr. 8402, datë 
10.09.1998 ”Për kontrollin dhe disiplinimin e punimeve” i ndryshuar)”, si dhe të ndiqet të gjitha 

procedurat administrative e ligjore në të gjitha shkallët e gjykimit për arkëtimin e vlerës (sipas 
listës që disponon paraqitur më sipër).  
Ndërkohë për rastet e mos pagesës të vlerës gjobave brenda afatit 5 ditor kur të dërgohen në 
Gjykatë për kthimin në tituj ekzekutiv, të përllogariten edhe kamat vonesat 2 për qind për çdo 
ditë vonesë, deri në një muaj,  sipas përcaktimeve në nenin 16, të ligjit nr. 8402, datë 10.09.1998 
”Për kontrollin dhe disiplinimin e punimeve”. 
6.2. Rekomandimi: Inspektorati Mbrojtjes Territorit Bashkia Himarë, për ndërtimet e 
kundërligjshme të nxjerrë urdhrat e ekzekutimit dhe t’i rikërkohet edhe njëherë Inspektorati 
Kombëtar të Mbrojtjes Territorit, për hartimin e një plani të përbashkët veprimi me qëllim 
zbatimin vendimeve të ekzekutimit të ndërtimeve të kundërligjshme për prishje objektesh të 
ndërtuara pa leje. 
Për ndërtimet e kundërligjshme me pasoja në krijimin e shtesave në sipërfaqe dhe vëllim 
ndërtimor në procesverbalet e konstatimit të vendoset edhe sipërfaqja në (m2) dhe vlerën e 
preventivit të punimeve, duke e shumëzuar me koston e Entit Kombëtar të Banesave për qytetin 
e Himarës, siç përcaktohet në ligjin nr. 107/2014, datë 01.10.2014 “Për planifikimin dhe 
zhvillimin e territorit”, i ndryshuar me ligjin nr. 73/2015, datë 09.07.215, nr. 8/2017, datë 

23.7.2017 neni 52 “Kundërvajtjet administrative”, pika 2. 
6.3. Rekomandimi: Kryetari i Bashkisë Himarë, të marrë masa dhe të hartojë një plan pune me 
specialist të fushës, për verifikimin e të gjitha ndërtimeve të kundërligjshme (pa leje ndërtimi), 
të kryera në territorin e Bashkisë Himarë. 

Brenda datës 3.3.2020 
 

7. Gjetje nga auditimi: Për periudhën 01.01.2017 deri me 30.9.2019, janë lidhur gjithsej 19 
kontrata me telefonitë celulare, ku detyrimi për tre periudhat përllogaritet në vlerën 23,127,400 
lekë, nga i cili janë derdhur sipas periudhave vlera prej 8,881,956 lekë dhe mbetet për arkëtim 
vlera 6,554,556 lekë.  
Nga DTTV Bashkia Himarë nuk është ndërmarrë asnjë masë për arkëtimin e detyrimeve, duke 
përjashtuar ish- kompaninë P.......S me të cilën Bashkia është në konflikt gjyqësore dhe për 
vlerën 8,640,000 lekë nga periudhat e mëparshme. Gjithsej detyrimi i munguar nga mos ndjekja 
e procedurave ligjor për arkëtimin e tyre paraqitet në shumën 6,554,556 lekë, e ardhur e 
munguar në buxhetin e Bashkisë Himarë, veprime në kundërshtim me VKM nr. 391, datë 
31.6.2006 “Për përcaktimin e tarifave në sektorin e pyjeve dhe të kullotave”, i ndryshuar, lidhja 
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2, pika 7, kërkesat e ligjit nr. 10296, datë 08.7.2010, “Për menaxhimin financiar dhe kontrollin” 

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

(Gjerësisht trajtuar në pikën (F/1.5), faqe 150-153, të Raportit Përfundimtar të Auditimit dhe 
akt-konstatimet nr. 19, datë 20.11.2019). 
7.1 Rekomandimi: Drejtoria e të Ardhurave në bashkëpunim me Sektorin Juridik dhe Sektorin 
e Pyjeve/kullotave, të marrin masa për ndjekjen e të gjitha rrugëve administrative e ligjore në të 
gjitha shkallët e gjykimit për arkëtimin e vlerës 6,554,556 lekë, si mungesë të ardhurash në 
Buxhetin e Bashkisë Himarë, sipas pasqyrës Aneks F/3, bashkëlidhur Raportit Përfundimtar të 
Auditimit. 

Brenda datës 01.3.2020 
 
8. Gjetje nga auditimi: Nga përpunimi i të dhënave në lidhje me shfrytëzimin e sipërfaqeve 
pyjore/kollusore nga subjektet me aktivitet gurore, konstatohet se nga Bashkia Himarë 
(strukturat përkatëse), nuk ka një panoramë të qartë mbi sipërfaqet që subjektet që janë pajisur 
me leje minerale se sa është sipërfaqja e shfrytëzuar nga momenti i lejes dhe deri me datë 
30.9.2019, sa është detyrimi për këto sipërfaqe, sa është mundësuar likujdim dhe sa mbetet për 
likujdim, sipas VKM nr. 1064. Jo për të gjitha subjektet ka kontrata qiraje. 
Referuar regjistrit të AKBN, detyrimi i subjekteve që ushtrojnë aktivitet me objekt “Karrierë”, 

në Bashkinë Himarë në afatet kohore sipas lejes minerale 6 – 10 vite, ku për gjithë sipërfaqe që 
ato kanë në përdorim dhe për afatin kohorë të leje, detyrimi përllogaritet në vlerën 67,966,800 
lekë për 17 subjekte, pasqyra Aneks F/1, bashkëlidhur materialit.  
Referuar të dhënave që DTTV Bashkia Himarë paraqet për 13 subjektet që shfrytëzojnë sipërfaqe 
pyjore/ kullosore për karrierë, duke përfshirë dhe detyrimet për taksat/ tarifat vendore (paraqitur 
në pasqyrën Aneks F/2, bashkëlidhur raport auditimit), ku detyrimi i palikuiduara deri me datë 
30.9.2019 paraqitet në shumën 15,625,185 lekë për 13 subjekte, mungesë të ardhurash në 
buxhetin e Bashkisë Himarë. 
Nga Bashkia Himarë, nuk është vepruar për të kryer veprimet për pakësimin dhe heqjen nga 
fondi pyjor dhe fondi kullosor, të sipërfaqeve pyjore e kullosore në të cilat ushtrohet veprimtaria 
e shfrytëzimit të aktiviteteve private nga subjektet e pajisura me leje minerare në territorin në 
administrim të bashkisë. 
Veprimet e mësipërme janë në kundërshtim me ligjit nr. 9693 datë 19.3.2007 “Për Fondin 

Kullosor”, nenit 17 pika 6; të VKM nr. 1353, datë 10.10.2008 “Për rregullat për paraqitjen e 
kërkesës, mbajtjen dhe plotësimin e dokumentacionit teknik, kriteret dhe procedurat e zvogëlimit 
të sipërfaqes dhe të vëllimit të fondit pyjor”, i ndryshuar, pikat 3, 7, 7, 9, 10, 11 dhe 12; të VKM 

nr. 1374, datë 10.10.2008, “Për rregullat dhe procedurat që ndiqen për heqjen, shtimin dhe 
ndryshimin e destinacionit të fondit kullosor”, pikat 3, 6, 7, 9 dhe 11 i ndryshuar; VKM nr. 391, 

datë 21.6.2006 “Për përcaktimin e tarifave në sektorin e pyjeve dhe të kullotave”, i ndryshuar, 

lidhja 2, pika 7, kërkesat e ligjit nr. 10296, datë 08.7.2010, “Për menaxhimin financiar dhe 

kontrollin” (Më hollësisht trajtuar në pikën (F/1.5), faqe 150-153, të Raportit Përfundimtar të 
Auditimit). 
8.1 Rekomandimi: Kryetari i Bashkisë Himarë të ngrejë një grup pune me specialist të fushës 
dhe të marrë masa për evidentimin në terren të sipërfaqeve të shfrytëzueshme nga subjektet të 
pajisur me leje për shfrytëzim karrierë, duke përcaktuar sasinë e sipërfaqes së shfrytëzuar deri 
me datë 30.9.2019, detyrimin që bashkia ka llogaritur për këtë sipërfaqe dhe sa nga ky detyrim 
është likuiduar në favor të Bashkisë Himarë, pasi referuar të dhënave për lejet e dhëna nga 
AKBN, Bashkia Himarë duhet të përfitojë të ardhura për qiranë në shumën 67,996,800 lekë. 
8.2 Rekomandimi: Bashkia Himarë nëpërmjet strukturave të saj e sidomos Sektori i 
Pyjeve/Kullotave, të marrë masa për të kërkuar në Ministrinë e Mjedisit, plotësimin e 
dokumentacionit teknik dhe procedurat e zvogëlimit të sipërfaqeve nga fondi pyjor dhe kullosor, 
për të ndjekur procedurat për heqjen/ ose ndryshimin e destinacionit të tyre. 
8.3 Rekomandimi: Drejtoria e të Ardhurave Vendore në bashkëpunim me Drejtorinë Juridike, 
të marrin të gjitha masat administrative e ligjore në të gjitha shkallët e gjykimi, për arkëtimin e 
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detyrimit të padredhur në shumën 15,625,185 lek për 13 subjekte (periudha 01.01.2017 – 
30.9.2019), si e ardhur e munguar në buxhetin e Bashkisë Himarë, referuar pasqyrës Aneks F/2, 
bashkëlidhur materialit. 

 Brenda datës 01.3.2020 
 

9. Gjetje nga auditimi: Në Bashkinë Himarë ushtrojnë aktivitet për ndërtim hidrocentralesh dhe 
2 shoqëri, si më poshtë vijon: 
a. Subjekti “E.............S” . me VKM nr. 634, datë 18.09.2003 është miratuar fillimi i procedurës 
së Ndërtimit me Koncesion të formës ”BOO”, të Hidrocentralit të Sasaj dhe me VKM nr. 501, 

datë 23.07.2004 është miratuar Marrëveshja e Koncesionit për Ndërtimin e Hidrocentralit të 
Sasaj e formës “BOO”, lidhur ndërmjet METE, si Organ Shtetëror i Autorizuar (OSHA), dhe 

Konsorciumit të shoqërive të projektit të Sasaj.  
Nga Bashkia Himarë nuk është vepruar për të lidhur kontratë qiraje për sipërfaqen pyjore dhe 
kullosore të zënë për shfrytëzim nga shoqëria “E.............S” . për vlerën 1,221,900 lekë, e 
ardhura të munguara për buxhetin e bashkisë Himarë. 
a. Shoqëria koncesioneve “B............e” , ka lidhur kontratë Koncesioni me Ministrinë e Mjedisit 
me shkresën nr. 8618 prot, datë 14.08.2014 për burimin ujor “Sasaj Bunec” në territorin e 

njësisë administrative Lukovë, Bashkia Himarë. Subjekti është pajisur me Lejen e ndërtimit të 
miratuar me nr.4 prot, datë 27.05.2016, me objekt: “Linja e Eksportit dhe Imbotilimit të Ujit, 
Sasaj, Fabrika e Imbotilimit të Ujit, Rrethimi dhe Sheshi” në pronë të Blue Eye One, me zhvillues 

“XH......M” , me tipologji për Industriale, me vendndodhje Sasaj, Himarë, .  
Nga bashkia Himarë nuk është vepruar për të lidhur kontratë qiraje për sipërfaqen pyjore dhe 
kullosore të zënë për shfrytëzim nga shoqëria “B...........e” për vlerën 1,551,000 lekë, e ardhura 
të munguara për buxhetin e Bashkisë Himarë, veprime në kundërshtim me VKM nr 391, datë 
21.6.2006 të ndryshuar me VKM nr. 1064, datë 22.12.2010 “Për përcaktimin e tarifave në 

sektorin e pyjeve dhe të kullotave”, lidhja nr. 2,pikat 6, 11 dhe 12 (Gjerësisht trajtuar në pikën 
(F/1.5), faqe 150-153, të Raportit Përfundimtar të Auditimit dhe akt-konstatimet nr. 19, datë 
20.11.2019). 
9.1 Rekomandimi: Drejtoria e të Ardhurave Vendore në bashkëpunim me Sektorin e 
Pyjeve/Kullotave dhe Sektorin Juridik, të marrë masa për evidentimin e sipërfaqeve të 
shfrytëzueshme nga kompanitë e HECeve, për të bërë të mundur lidhjen e kontratës për këto 
sipërfaqe dhe llogaritjen dhe arkëtimin e të ardhurave në shumën 2,772,900 lekë, nga shfrytëzimi 
i sipërfaqeve, respektivisht: 
-vlera 1,221,900 lekë, për shoqërinë “E.............S”; 
-vlera 1,551,000 lekë për shoqërinë “B.............e” .                          

Brenda datës 01.3.2020 
 

10. Gjetje nga auditimi: Nga verifikimi i dosjeve mbi kontratat e lidhura për kullotje, 
konstatohet se jo për të gjitha kontratat e lidhura është kryer pagesa sipas kushteve dhe vlerës së 
përcaktuar në kontratë. Kështu nga përpunimi i të dhënave konstatohet se nga vlera për pagesë 
prej 12,994,000 lekë është likuiduar vlera 2,843,700 lekë (kjo e gjitha në NJA Himarë), dhe 
mbetet për likuidim vlera 11,356,450 lekë, e ardhur e munguar në buxhetin e Bashkisë 
Himarë (Në mënyrë analitike paraqitur në Aneksin F/4, bashkëlidhur Raport Auditmit). 
Nuk evidentohen listat e objekteve që kërkohen të ndërtohen në ndihmë të kullotjes, si; stane, 
kasolle për blegtorët, mjedis për përpunimin e bulmetit etj. të tilla, ku referuar VKB respektove, 
rezulton se për vitin 2017 është 40 lekë/ krerë dhe për vitet 2018 – 2019 është 40 lekë/ m2, sipas 
Kreu II-Tarifat vendore, pika 7 kolona 5 e tabelës, të vendimit KB për taksat/ tarifat  vendore, 
duke sjellë të ardhura të munguara në vlerën 2,871,960 lekë. 
Veprimet e mësipërme janë në kundërshtim me nenet 5, 6 dhe 15 pika 2, të ligjit nr. 9385, datë 
4.5.2005, “Për Pyjet dhe Shërbimin Pyjor”, të ndryshuar; pika 5, të udhëzimit të MB nr. 2, datë 

20.7.2016 “Për kriteret teknike të klasifikimit të kullotave e livadheve dhe procedurat për 

dhënien e tyre për kullotje e kositje bari”; neni 39 shkronja f, nenet 40, 54, 56, të ligjit nr. 7829, 
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datë 01.6.1994 “Për noterinë”, i ndryshuar; pikat 3, 4, 7, të Udhëzimit të Ministrisë së Drejtësisë 
nr. 6291, datë 17.8.2005, të ndryshuar; ligjin nr. 9693, datë 19.3.2007 “Për fondin kullosor” dhe 

pikën 3 dhe 4; Kreu III, neni 25, të ligjit nr. 10120, datë 23.4.2009 (Më hollësisht trajtuar në pikën 
(F/1.5), faqe 150-153, të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 
10.1. Rekomandimi: Drejtoria e të Ardhurave Vendore në bashkëpunim me Drejtorinë e 
Financës, të marrë masa dhe të ndjekë procedurat ligjore dhe të gjithë shkallët e gjykimit, për 
arkëtim e vlerës 11,356,450 lekë, sipas  Aneksin F/4, bashkëlidhur Raport Auditimit, për 
detyrimet për sipas kontratave të qirasë të sipërfaqeve pyjore dhe kullosore. 
10.2. Rekomandimi: Drejtoria e Menaxhimit dhe e Mbrojtjes së Tokës, të marrë masa dhe të 
bëjë listimi dhe azhurnimi i të gjithë sipërfaqeve të dhëna me qira, duke hartuar regjistrin 
përkatës dhe ndjekur në mënyrë periodike të detyrimeve kontraktuale (Në regjistër të vendosen 
të gjithë treguesit e nevojshëm për vlerësimin e kontratës), shpallja e listave me kullotat e 
gatshme brenda muajit shkurt të çdo viti, plotësimi i tyre me dokumentacionin e nevojshëm 
tekniko-ligjor të secilës praktike të dhënies me qira, si dhe për çdo rast të bëhet miratimi apo 
pëlqimi i dhënies me qira nga Këshilli Bashkiak. 
10.3. Rekomandimi: Drejtoria e Menaxhimit dhe e Mbrojtjes së Tokës, të ushtrojë kontrolle në 
të gjitha kontratat e lidhura për kullotë, duke evidentuar lloj e objektit ndihmës për llogaritjen e 
detyrimeve që rrjedhin nga ndërtimi i tyre për vlerën e munguar prej 2,871,960 lekë, si e ardhur 
e munguar në buxhetin e Bashkisë Himarë. 

Brenda datës 01.3.2020 
 

11. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi u konstatua se në 3 (tre) raste, ka shkelje të afatit të lejes 
së ndërtimit dhe se nga shqyrtimi dhe vlerësimi por dhe konfirmim nga Drejtoria e të Ardhurave 
Vendore, ka rezultuar se nuk është aplikuar sanksioni për vënien në përdorim të objektit dhe 
përfundim të tij tej afatit të lejes, pa u pajisur më parë me leje përdorimi, për të cilën DPZHT 
Bashkia Himarë nuk ka aplikuar penalitetet në masën 1,000,000 lekë/personi, veprime ne 
kundërshtim me ligjin nr. 107/2014, datë 01.10.2014 ”Për planifikimin dhe zhvillimin e 

territorit”, i ndryshuar me ligjin nr. 73/2015, datë 9.7.2015, nr. 8/2017, datë 23.7.2017, nenet 40 
dhe 52, Kundërvajtjet administrative, shkronja (dh, f) e pikës 1, konkretisht për lejet: 
a- Çështja me nr. 2031 prot. 
Objekti: “Kompleks Rezidencial Vilash 2 Kat” Gjilekë, Himarë. 
Leje ndërtimi: Vendim nr. 63 i Kryetarit të Bashkisë Himarë me nr. 2288 prot. datë 21.09.2017.  
Certifikatë përdorimi: Vendimi nr. 92 datë  i Kryetarit të Bashkisë Himarë, me nr.2031/1 prot. 
datë 14.08.2019. Me zhvillues A.N., Investitor “N..........n & S........r “  
B-Çështja me nr. 1486 prot. 
Objekti “Hotel 3 Kate me Garazh”,  në Dhërmi, Himarë. 

 “Hotel 3 kate me 2 kate podrum” 
Investitori: “P.....I”  
Leje ndërtimi: Miratuar me Vendim nr.94 të KRRT Himarë datë 16.12.2010. 
C-Çështja me nr. 3007 prot. 
Objekti “Banesë 3-4-5 kate”, Spile-Himarë. 

 “Hotel 3 kate me 2 kate podrum” 
Leje ndërtimi: Vendim i KRRT Himarë nr. 104, datë 16.12.2010 me afat deri më 15.5.2012 
(Gjerësisht trajtuar në pikën (F), faqe 137-150, të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 
11.1. Rekomandimi: Drejtoria e Planifikim Zhvillim Territorit, të marrë masa që për rastet e 
shkeljes së lejes së zhvillimit/ ndërtimit dhe vënien në përdorim të aplikohet penaliteti në zbatim 
të akteve ligjore, si mungesë të ardhurash në vlerën 3,000,000 lekë 

Menjëherë dhe në vazhdimësi 
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C/III. MASA PËR ULJEN E BORXHIT TATIMOR DUKE RITUR PERFORMANCËN 
NË ARKËBTIMIN E DETYRIMEVE PËR TATIM TAKSAT VENDORE. 

1. Gjetje nga auditimi: Nga përpunimi i të dhënave të vëna në dispozicion nga DAV Bashkia 
Himarë për grupin e auditimit të KLSH në lidhje me zbatimin e procedurave për arkëtimin e 
detyrimeve nga taksat/ tarifat vendore, konstatohet se vlera totale e debisë (borxhit tatimor) në 
fund të periudhës së 9/mujorit/2019 paraqitet prej 207,909,866 lekë, konkretisht: 
a- Për taksën e tokës për 2233 familje me vlerë 25,661,516 lekë; 
b- Për tarifën e pastrimit/ ndriçim dhe gjelbërim për 2233 familje me vlerë 74,045,653 lekë; 
c- Në totalin e debitorëve, paraqitet dhe detyrimet për taksën e ndërtimeve të reja nga 
ALUIZNI-t, për 83 subjekte me vlerë 7,797,478 lekë; 
d- Debitor të subjekteve fizik/juridik deri me 30.9.2019 paraqitet për 660 subjekte me vlerë 
100,405,219 lekë; 
Megjithë masat e marra nga DAV Bashkia Himarë për arkëtimin e debitorëve, në raport me 
numrin dhe vlerën e debitorëve, puna e bërë është pamjaftueshme dhe zë rreth 0.95 % të 
subjekteve debitor dhe 11.11 % të vlerës së detyrimit.  
Pavarësisht kësaj, nga strukturat e DTTV Bashkia Himarë, nuk janë ndërmarrë të gjitha masat 
që parashikon dispozitat e ligjit për procedurat tatimore, kjo sipas për të gjithë subjektet, por dhe 
për ato që është zbatuar procedurat nuk janë të plotë, veprime në kundërshtim me  
Kreu XI-Mbledhja me forcë e detyrimeve tatimore të papaguara, të ligjit nr. 9920, datë 
19.5.2008 “Për procedurat Tatimore në RSH” me ndryshime dhe udhëzimit nr. 24, datë 2.9.2008 

“Për procedurat Tatimore” i ndryshuar (Më hollësisht trajtuar në pikën (B/4), faqe 39-62 të 
Raportit Përfundimtar të Auditimit). 
1.1. Rekomandimi: Drejtoria e të Ardhurave Vendore Bashkia Himarë, të marrë masa për 
nxjerrjen e njoftim vlerësimet tatimore për debitorët dhe të ndiqen rrugët arkëtimin e detyrimeve 
për taksat dhe tarifat vendore në vlerën 207,909,866 lekë, si më poshtë vijon: 
a-Tu dërgohen bankave të nivelit të dytë urdhrat e bllokimit të llogarive bankare, bazuar në 
nenin 90, të ligjit nr. 9920, datë 19.5.2008 ”Për procedurat tatimore  RSH”. 
b-Të dërgohet në Drejtorinë Rajonale të Transportit, kërkesa për vendosjen e barrës siguruese 
(për mjetet) dhe në AKSH (për pasuritë e paluajtshme), bazuar në nenin 91, të ligjit nr. 9920, 
datë 19.5.2008 “Për Procedurat Tatimore në RSH”. 
c- Për subjektet të cilët nuk kanë paguar detyrimet tatimore në afat, ndaj tyre të aplikohet 
llogaritja e gjobës në masën 0.06% të shumës së detyrimit të papaguar për çdo dit gjatë së cilës 
pagesa nuk është kryer, por jo më shumë se 365 ditë (gjobë), bazuar në nenin 114, të ligjit nr. 
9920, datë 19.5.2008 “Për Procedurat tatimore në RSH”, të ndryshuar me ligjin nr. 164/2014, 

datë 15.12.2014. 
d- Në rast se bizneset private edhe pas njoftimeve zyrtare dhe dërgimit të urdhër bllokimeve në 
bankë nuk kryejnë pagesën e detyrimeve, pasi të merren masat administrative apo sekuestro, të 
bëhet kallëzim penal, bazuar në Kodin Penal të RSH, miratuar me ligjin nr. 7895, datë 
27.1.1995 me ndryshimet e mëvonshme, neni 181 “Mospagimi i taksave dhe tatimeve”. 
e- Drejtoria e të Ardhurave Vendore Bashkia Himarë në bashkëpunim me 2 Njësitë 
Administrative, respektivisht: Lukovë dhe Horë-Vranisht, të evidentojë listat emërore të 
debitorëve familjarë në mënyrë elektronike dhe të printuar dhe në zbatim të udhëzimit plotësues 
të Ministrisë së Financave nr. 01, datë 17.01.2019 “Për zbatimin e buxhetit të vitit 2019”, pika 

98, të njoftojë nëpërmjet postës familjarët të cilët nuk kanë paguar detyrimet për taksën e tokës/ 
tarifën e pastrimit, ndriçimit, banesave dhe gjelbërimit. 

Brenda datës 01.3.2020 
 
 
 



KLSH  30 | F a q e  
 

C/IV. MASA PËR ELIMIMIN E EFEKTEVE NEGATIVE TË KONSTATUARA NË 
ADMINISTRIMIN E FONDEVE PUBLIKE DHE PËR MENAXHIMIN ME 
EKONOMICITET, EFICENCE DHE EFEKTIVITET  (3E), TË FONDEVE PUBLIKE 

1. Gjetje nga auditimi: Referuar të dhënave të regjistrit të realizimit të prokurimeve për 
periudhën 01.01.2017 – 30.9.2019, u konstatua se nga Bashkia Himarë janë kryer gjithsej 55 
procedura prokurimi me vlerë të fondit limit prej 643,430,659 lekë dhe vlerë kontrate të lidhur 
prej 627,385,740 lekë ose 98% e fondit të prokuruar.  
Nën gjykimin profesional të audituesit, grupi i punës duke marrë në konsideratë faktorët e riskut 
prej 2% për investimet/shpenzime, ku niveli i precizonit të materialitetit paraqitet në vlerën 8,055 
mijë lekë (për vitin 2017), në vlerën 8,881 mijë lekë (për vitin 2018) dhe në vlerën 3,574 mijë 
lekë (për periudhën e 9/mujorit/2019), nga 55 procedura me vlerë kontrate 625,385,740 lekë, ka 
vlerësuar për auditimi 42 procedura me vlerë 605,030,250 lekë ose 96.4% e totalit të kontratave.  
Në totalin e procedurave të audituara (42) me vlerë kontrate 605,030 mijë lekë, rezulton se në 
15 procedura me vlerë kontrate prej 231,127,428 lekë ose 38.2 % e kontratave të audituara, janë 
konstatuar parregullsi në vendosjen e kritereve të paargumentuara me objektin e prokuruar dhe 
se shpallja e operatorit fitues ka mangësi në plotësimin e kritereve të DST, për shkak të mos 
zbatimit të kërkesave ligjore gjatë zhvillimit të procedurave të prokurimit publik, duke 
kualifikuar operatorë ekonomikë të cilët nuk plotësojnë kriteret e DST, duke përdorur fonde 
publike në kundërshtim me kërkesat ligjore, pa ekonomicitet, eficence dhe efektivitet në 
vlerën 231,127 mijë lekë, në kundërshtim me nenin 2 “Parimet e përzgjedhjes”, nenin 55 
“Kriteret e përcaktimit të ofertës fituese”, nenin 24 “Anulimi i një procedure prokurimi” pikën 5 
të nenit 53 “Shqyrtimi i ofertave”, të ligjit 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i 

ndryshuar, nenin 56, të VKM nr. 914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit 

publik” me ndryshime. Operatorët ekonomik janë shpallur fitues edhe pse kanë mangësi në 
dokumentacionin e paraqitur sipas kërkesave të DST, të hartuara nga Njësia e Prokurimit e të 
miratuara nga Titullari i Autoritetit Kontraktor  (Më hollësisht trajtuar në pikën (D), faqe 75-
107, të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 
1.1 Rekomandimi: Bashkia Himarë, nëpërmjet strukturave përkatëse, të nxjerrë përgjegjësitë 
dhe të marrë masa të menjëhershme për eliminimin e praktikave të kualifikimit dhe shpalljes 
fitues të operatorëve ekonomike në kushtet e mosplotësimit të kritereve të miratuara në DST,  
pasi operatorët ekonomik të cilët nuk plotësojnë kriteret e vendosura nga autoriteti kontraktor, 
nuk garantojnë cilësinë e punës, mallit dhe shërbimit. 
Kryetari i Bashkisë pasi të analizojë procedurat me shkelje, të marrë masa ndaje personave 
përgjegjës shkaktar të kësaj situate dhe eliminimin e tyre në të ardhmen. 

Menjëherë dhe në vazhdimësi 
 

2. Gjetje nga auditimi: Në auditimin e rasteve të procedurave blerje me vlera të vogla, u 
konstatua në se 2 praktika me vlerë 869,999 lekë, procedurat nuk janë në përputhje me 
dispozitat e LPP, pasi në to mungonin disa nga dokumentet shoqërues të cilat duhet të shoqërojnë 
procedurën, respektivisht:. 
Urdhër shpenzimi nr. 71,datë 21.03.2017, shërbim dizifektim, certifikata 3D për shkollat, në 
shumën 470,000 lekë, për llogari të subjekti “E........A”.  
Urdhër Shpenzimi nr. 344,datë 18.09.2018, takim brezash për fshatrat e NjA Lukovë, në shumën 
399,999 lekë, për llogari të subjekti “E.D.”, veprime në kundërshtim me ligjin nr. 9643,datë 
20.11.2006 “ Për Prokurimin Publik “ të ndryshuar, Kreu I, neni 1, pika 2(a) , pika 2 (b), neni 
23, pika 4, neni 46, VKM nr. 914,date 29.12.2014 “ Për miratimin e rregullave të prokurimit 

publik” , i ndryshuar, neni 26, pika 5 (Më hollësisht trajtuar në pikën (C), faqe 62-75, të Raportit 
Përfundimtar të Auditimit). 
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2.1 Rekomandimi: Kryetari i Bashkisë të analizojë shkeljet e konstatuara në 2 procedurat e 
blerjeve me vlerë të vogël, duke nxjerrë përgjegjësitë e personave përgjegjës, si dhe të marrë 
masë për eliminimin e mangësive në të ardhmen. 

Menjëherë dhe në vazhdimësi 
 

3. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i zbatimit të punimeve civile të kontratës me objekt 
“Rikonstruksion i rrugës Kthesa e Pilurit - Vumblo”, Bashkia Himarë, me vlerë të kontratës (me 
TVSh) 163,782,540 lekë, fituar nga shoqëria “S........I”, për të cilat edhe oponenca ka 

rekomanduar “të rregullohet”, dhe nga ana e AK nuk është rregulluar, duke e lenë në preventiv 

këtë kapitull, i cili duhej hequr. Për pasojë janë përdorur pa ekonomicitet 1,859,000 lekë (sipas 
situacionit përfundimtar)  (Më hollësisht trajtuar në pikën (D/1.4), faqe 101-115, të Raportit 
Përfundimtar të Auditimit). 
3.1. Rekomandimi: Nga Bashkia Himarë të merren masa për vlerësimin paraprak të projekt 
preventivin, para fillimit të procedurës së prokurimit, me qëllim përllogaritjen e saktë të fondit 
limit, veprim që do të sillte përdorimin me ekonomicitet të fondeve. 

Menjëherë dhe në vazhdimësi 
 

 

D. MASA  DISIPLINORE: 

D/4 Për 15 punonjësit, të cilët janë trajtuar me përgjegjësi në Raportin Përfundimtar të Auditimit 
dhe anekset bashkëlidhur, i rekomandojmë Kryetarit të Bashkisë Himarë që t’i kërkojë 

Komisionit Disiplinor, pranë Institucionit Bashkia Himarë, që bazuar në performancën e secilit 
punonjës dhe të shkeljeve të konstatuara në Raportin Përfundimtar të Auditimit të KLSH, për 
periudhën 01.01.2017 deri më 30.9.2019, të vlerësojë shkallën e përgjegjësisë për çdo punonjës 
të cituar më poshtë dhe marrjen e masave disiplinore nga “Vërejtje” deri në “Largim nga 

puna”, mbështetur në nenin 15, të ligjit nr. 154/2014, datë 27.11.2014 “Për Organizimin dhe 

Funksionimin e Kontrollit të Lartë të Shtetit”; shkronjat (b, c, ç) e nenin 58-“Llojet e masave 
disiplinore”, të ligjit nr. 152/2013 “Për nëpunësin civil”; VKM nr. 115, datë 05.03.2014 “Për 

përcaktimin e procedurës disiplinore dhe të rregullave për krijimin, përbërjen e vendimmarrjen 
në komisionin disiplinor në shërbimin civil”;  shkronja “e” dhe “ç” të nenit 11, kreun IV, dhe 
nenin 37 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 dhe shkronja (k) e nenit 64, të ligjit nr. 
139/2015 datë 17.12.2015 “Për vetëqeverisjen vendore”. 

1. L. M, me detyrë Drejtor Ekonomik, në cilësinë e Drejtorit të të Ardhurave Vendore; 
2. G. S. me detyrë Drejtor i Planifikimit dhe Zhvillimit të Territorit; 
3. V. S. me detyrë Drejtor i Mbrojtjes dhe Menaxhimit të Tokës; 
4- Th. S. ish-specialit i lartë i procedurës administrative, aktualisht Përgjegjës i zyrës Juridike. 
5. R. H. me detyrë ish Kryeinspektor i Inspektoratit të Mbrojtjes së Territorit Vendor. 
6. K. K. me detyrë Përgjegjës i Zyrës së Taksave Bashkia Himarë; 
7. B. R. me detyrë Inspektore procedurash për abonentët familjarë NjA Himarë; 
8. N. H. me detyrë Inspektore procedurash për abonentët familjarë NjA Lukovë; 
9. T. D. me detyrë inspektor terreni në Drejtorinë e të Ardhurave Vendore; 
10. I. Dh. me detyrë P/Sektori i Pyjeve dhe Kullotave; 
11. S. B. me detyrë Inspektore procedurash për abonentët familjarë NjA Horë-Vranisht; 
12. I. D. me detyrë inspektor terreni në Drejtorinë e të Ardhurave Vendore; 
13. I. Gj. me detyrë Inspektor Pyjesh në NJA Horë-Vranisht dhe  
14. A. Dh. me detyrë Inspektor Pyjesh në NJA Lukovë.   
15. S. D. me detyrë Drejtore e Financës dhe Buxhetit për periudhën Janar 2018 -Shtator 2019. 
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E. MASA ADMINISTRATIVE: 

E/1. Për Agjencinë e Prokurimit Publik. 

Referuar shkeljeve të konstatuara në fushën e prokurimeve publike, në kundërshtim me ligjin nr. 
9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar, si dhe përgjegjësitë individuale të 

evidentuar dhe pasqyruar në akt-konstatimet nr. 16 dhe 18, datë 20.11.2019, vërejtjeve dhe 
komentet e subjektit të audituar trajtuar në kapitullin IV/D të Raportit Përfundimtar të Auditimit.    
Mbështetur në nenet 13 dhe 72, të ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i 

ndryshuar, të ligjit nr. 10279, datë 20.5.2010 “Për kundërvajtjet administrative” dhe nenet 15 

shkronja (c, ç) dhe 30, të ligjit nr. 154, datë 27.11.2014 “Për Organizimin dhe Funksionimin e 

Kontrollit të Lartë të Shtetit”, i rekomandojmë Drejtorit të Përgjithshëm të Agjencisë së 
Prokurimit Publik, të vlerësojë shkeljet e konstatuara, duke vendosur marrjen e masave 
administrative (dënim me gjobë) në raport me shkeljet e konstatuara, apo rekomandimin 
autoritetit kontraktor (për marrjen e masave disiplinore), për 8 (tetë) punonjësve, si më poshtë: 
 

 Për 3 (tre) anëtarët e Njësisë së Mbajtjes të Dokumenteve të Tenderit. 

1. E. M. me detyrë Specialist i Topografisë në Drejtoria e Mbrojtjes dhe Menaxhimit të Tokës. 
2. O.V., me detyrë Jurist të Sektorin e Prokurimeve. 
3. E. R. me detyrë Përgjegjës i Zyrës së Planifikimit të Territorit në DPZHT. 
Konstatuar kjo në dy procedura, si vijon: 
a- Në procedurën me objekt: “Ndërtim i linjës së rrugës Qazim Pali, fshati Borsh”, zhvilluar në 

vitin 2017, për vlerën e fondit limit 7,500,000 lekë,. 
b- Në procedurën me objekt: “Rikonstruksion i shkollës së mesme “Spiro Gjiknuri”, viti 2017, 
me fond limit 43,370,995 lekë,. 
Për shkeljet e mëposhtme” 
-Në auditimin e procedurave të prokurimit për periudhën 01.01.2017 – 30.9.2019, u konstatuan 
se nga Njësia e Mbajtjes të Dokumenteve të Procedurave, janë vendosur kritere të 
paargumentuara me objektin e prokurimit dhe zërat e preventivit, ku në disa raste kanë ulur 
numrin e pjesëmarrësve në procedurë, veprime në kundërshtim me pikën 2 e nenit 61, të VKM-
së nr. 914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” dhe 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” (Gjerësisht trajtuar 
në pikën (D), faqe 75-107 të Raport Auditimit dhe akt-konstatimin nr. 16, datë 20.11.2019). 
 

 Për 5 (pesë) anëtarët e Komisionit të Vlerësimit të Ofertave (KVO). 

1. A. B. me detyrë Drejtor i Shërbimeve Bashkia Himarë, në cilësinë e Kryetarit të KVO, në 5 
(pesë) procedura, si me poshtë vijon” 
a- Në tenderin me objekt: “Rikonstruksion i rrugës kthesa e Pilurit (Himarë) – Vumblo, viti 
2017”, zhvilluar me datë 9.6.2017 me vlerë të fondit limit 139,137,617 lekë. 
b- Në tenderin me objekt: “Rikonstruksion i shkollës së mesme “Spiro Gjiknuri”, viti 2017”, 

zhvilluar me datë 27.4.2017 me vlerë të fondit limit 43,370,995 lekë.  
c- Në tenderin me objekt: “Rikonstruksion rruga varrezave fshati Lukovë, viti 2018”, zhvilluar 

me datë 20.7.2018 me vlerë të fondit limit 7,000,000 lekë.  
d- Në tenderin me objekt: “Sistemin dhe rrethim i shkollës 9-vjeçare Lukovë, viti 2018”, 

zhvilluar me datë 20.7.2018 me vlerë të fondit limit 7,833,333 lekë.  
e- Në tenderin me objekt: “Linja e re e ujësjellësit Piqeras - Shkallë, viti 2018”, zhvilluar me 

datë 27.4.2018 me vlerë të fondit limit 8,750,000 lekë.  
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2. K. K. me detyrë Specialit në DPZHT, në cilësinë e anëtarit të KVO, në 3 (tre) procedura, si 
më poshtë vijon: 
a- Në tenderin me objekt: “Rikonstruksion i rrugës kthesa e Pilurit (Himarë) – Vumblo, viti 
2017”, zhvilluar me datë 9.6.2017 me vlerë të fondit limit 139,137,617 lekë.  
b- Në tenderin me objekt: “Rikonstruksion i shkollës së mesme “Spiro Gjiknuri”, viti 2017”, 

zhvilluar me datë 27.4.2017 me vlerë të fondit limit 43,370,995 lekë.  
c- Në tenderin me objekt:  “Mirëmbajtje shkollash, viti 2018”, zhvilluar me datë 27.7.2018 me 
vlerë të fondit limit 4,166,666 lekë.  

3. F. B. me detyrë ish- specialist në DPZHT, në cilësinë e anëtarit të KVO, në 6 (gjashtë) 
procedura, si më poshtë vijon: 
a- Në tenderin me objekt: “Rikonstruksion i rrugës kthesa e Pilurit (Himarë) – Vumblo, viti 
2017”, zhvilluar me datë 9.6.2017 me vlerë të fondit limit 139,137,617 lekë.  
b- Në tenderin me objekt: “Rikonstruksion i shkollës së mesme “Spiro Gjiknuri”, viti 2017”, 

zhvilluar me datë 27.4.2017 me vlerë të fondit limit 43,370,995 lekë.  
c- Në tenderin me objekt:  “Mirëmbajtje shkollash, viti 2018”, zhvilluar me datë 27.7.2018 me 

vlerë të fondit limit 4,166,666 lekë.  
d- Në tenderin me objekt: “Rikonstruksion rruga varrezave fshati Lukovë, viti 2018”, zhvilluar 

me datë 20.7.2018 me vlerë të fondit limit 7,000,000 lekë.  
e- Në tenderin me objekt: “Sistemin dhe rrethim i shkollës 9-vjeçare Lukovë, viti 2018”, zhvilluar 

me datë 20.7.2018 me vlerë të fondit limit 7,833,333 lekë. 
f- Në tenderin me objekt: “Linja e re e ujësjellësit Piqeras - Shkallë, viti 2018”, zhvilluar me 

datë 27.4.2018 me vlerë të fondit limit 8,750,000 lekë. 
 

4. O.V. me detyrë specialist prokurimesh në Drejtorinë Juridike, në cilësinë e anëtarit të KVO, 
në 3 (tre) procedura, si më poshtë vijon: 
a- Në tenderin me objekt: “Linja e re e ujësjellësit Piqeras - Shkallë, viti 2018”, zhvilluar me 

datë 27.4.2018 me vlerë të fondit limit 8,750,000 lekë. 
b- Në tenderin me objekt: “Rikonstruksion rruga varrezave fshati Lukovë, viti 2018”, zhvilluar 

me datë 20.7.2018 me vlerë të fondit limit 7,000,000 lekë.  
c- Në tenderin me objekt: “Sistemin dhe rrethim i shkollës 9-vjeçare Lukovë, viti 2018”, zhvilluar 

me datë 20.7.2018 me vlerë të fondit limit 7,833,333 lekë. 
 

5. Th. S. me detyrë ish- specialist në DPZHT, në cilësinë e anëtarit të KVO, në 2 (dy) 
procedura, si më poshtë vijon: 
a- Në tenderin me objekt: “Rikonstruksion i shkollës së mesme “Spiro Gjiknuri”, viti 2017”, 

zhvilluar me datë 27.4.2017 me vlerë të fondit limit 43,370,995 lekë.  
b- Në tenderin me objekt: “Mirëmbajtje shkollash, viti 2018”, zhvilluar me datë 27.7.2018 me 

vlerë të fondit limit 4,166,666 lekë.  
Për shkeljet e mëposhtme: 
Në procedurat e mësipërme, duke pasur parasysh se, KVO-ja ka mbajtur një qëndrim të qartë në 
lidhje me OE/BOE e tjerë të skualifikuar, ku për çdo mungesë në dokumentacion, sado e vogël, 
është konsideruar mos përmbushje e kërkesave në DST, gjykojmë se vendimet e marra nga KVO 
për shpalljen fitues të operatorëve ekonomikë edhe pse kanë mangësi në dokumentacionin e 
paraqitur sipas kërkesave të DST, konstatuar kjo nga auditimi i dokumentacionit teknik e ligjore 
në dosjen e subjektit dhe sistemin SEP, të kritereve të miratuara nga Autoriteti Kontraktor (AK) 
dhe Njësia e Mbajtjes të Dokumenteve të Tenderit (NJHDT), duke mos anuluar këto procedura, 
duke përdorur fonde publike në kundërshtim me kërkesat ligjore, pa ekonomicitet, eficence dhe 
efektivitet në vlerën 218,228 mijë lekë, veprime në kundërshtim me neni 1- “Objekti dhe 
qëllimi”, pika 2, shkronja (c, ç, d, dh), neni 2-“Parimet e përzgjedhjes”, neni 24- “Anulimi i një 
procedure prokurimi”, neni 53- “Shqyrtimi i ofertave”,  neni 55- “Kriteret e përcaktimit të ofertës 
fituese” të ligjit nr. 9643, datë 20.11.2016  “Për Prokurimin Publik” i ndryshuar,, si dhe neni 66, 
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të VKM nr. 914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, i ndryshuar 

(Gjerësisht trajtuar në pikën (D), faqe 75-107 të Raportit Përfundimtar të Auditimit dhe akt-
konstatimet nr. 16, 17 dhe 18, datë 20.11.2019). 

Menjëherë 
 

E/2. Për Inspektoratin e Mbrojtjes Territorit (IMT), Bashkia Himarë. 

Referuar shkeljeve të konstatuara në zbatimin e kontratave të punëve publike, 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 dhe komentet e subjektit të audituar, mbështetur në nenin 5 shkronja (b) dhe nenin 
9/1, shkronja (a), të ligjit nr. 9780, datë 16/7/2007, 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 Himarë, 
që t’i kërkojë Kryeinspektorit të Inspektoratit të Mbrojtjes së Territorit Vendor, të vlerësojë 
shkeljet e konstatuara dhe të vendosë masë administrative (gjobë) për një mbikëqyrës dhe 
një kolaudator punimesh, si më poshtë: 
1. Për ing. E. G. në cilësinë e mbikëqyrësit të punimeve, për shkeljet e konstatuara në objektin 
“Rikualifikimi urban sheshi Borsh”, Bashkia Himarë, me vlerë të kontratës (me TVSh) 
26,133,333 lekë, fituar nga OE “T.....D”, me pasojë dëm ekonomik në vlerën 1,759,392 lekë pa 
TVSh dhe objekt “Rikualifikimi urban sheshi Lukovë”, Bashkia Himarë, me vlerë të kontratës 
(me TVSh) 83,999,999 lekë, fituar nga OE “T.....D”, me pasojë dëm ekonomik në vlerën 

3,259,249 lekë pa TVSh, si rrjedhojë e diferencave në volume pune të likuiduara por të pakryera 
në fakt. 
2. Për OE “K..F C.......g” , me përfaqësues Ing. B. Ç. në cilësinë e kolaudatorit të punimeve, 
për shkeljet e konstatuara në objektin “Rikualifikimi urban sheshi Borsh”, Bashkia Himarë, me 

vlerë të kontratës (me TVSh) 26,133,333 lekë, fituar nga OE “T.....D”, me pasojë dëm ekonomik 
në vlerën 1,759,392 lekë pa TVSh dhe në objektin “Rikualifikimi urban sheshi Lukovë”, Bashkia 

Himarë, me vlerë të kontratës (me TVSh) 83,999,999 lekë, fituar nga OE “T.....D”, me pasojë 

dëm ekonomik në vlerën 3,259,249 lekë pa TVSh, si rrjedhojë e diferencave në volume pune të 
likuiduara por të pakryera në fakt. 
 

 
F. PËR NJOFTIMIN E DEPARTAMENTIT TË ADMINISTRTËS PUBLIKE DHE 
KOMISIONERIT TË SHËRBIMIT CIVIL: 
Për punonjësit të cilët janë rekomanduar masat disiplinore sa më sipër (Drejtoria  e  Burimeve 
Njerëzore e Institucionit) , 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: 
1. 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”, të ndryshuar.  
2. Të njoftojë Komisionerin për Mbikëqyrjen e Shërbimit Civil, për mbikëqyrjen e ligjshmërisë 
në administrimin e shërbimit civil, në zbatim të nenit 1 Komisionari për Mbikëqyrjen e Shërbimit 
Civil, të ligjit nr. 152/2013 ”Për Nëpunësin Civil”, të ndryshuar. 
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Në rastin e fillimit të procedurave gjyqësore në funksion të zbatimit të rekomandimeve për 
“Masa për shpërblim dëmi”, nga ana e Bashkisë Himarë, të kërkohet prezenca e KLSH-së, si 
palë e tretë në proces gjyqësor, duke informuar njëkohësisht KLSH-në, në lidhje me ecurinë dhe 
zhvillimet përgjatë procesit gjyqësor. 
 
 
 
G. TË NDRYSHME (ANKESA) 
 
Raporti i Auditimit të KLSH-së për Bashkinë Himarë, konsiderohet i pa përfunduar deri në 
përfundim të trajtimit të plotë të ankesave drejtuar KLSH-së administruar me nr. 698, datë 
18.09.2018, nr. 436, datë 11.06.2019, nr. 840, datë 22.10.2019 dhe nr 904, datë 07.11.2019 
(familja G.....A etj), cenim të së drejtës së pronësisë mbi pronën private; për ndërtime pa leje 
zhvillimore dhe leje ndërtimi, për ndërtime në kundërshtime me lejen e ndërtimit të KKT -së dhe 
kundërshtim me lejen e rikonstruksionit të Bashkisë Himarë, si dhe problematika të tjera për 
kompleksin e quajtur “Folie Marine”, kompleks i cili aktualisht është në emër të shoqërisë  
(“K.......XH”). 
 
G/I. Verifikimi i ankesave të protokolluara në KLSH me nr. 698, datë 18.09.2018, nr. 436, datë 
11.06.2019, nr. 840, datë 22.10.2019 dhe nr 904, datë 07.11.2019 (familja G........A etj)”. 
1. Gjetje nga auditimi: Në territorin e Bashkisë Himarë në zonën Vuno, Jalë, në afërsi të bregut 
është ndërtuar kompleksi i quajtur “F. M.”, kompleks i cili aktualisht është në emër të shoqërisë 

“S.......a” . Objektet e zhvilluara nga kjo shoqëri por dhe ajo e mëparshme (“K.......XH” , me të 

njëjtët ortak), përgjithësisht janë ngritur pa leje ndërtimi të miratuara nga organet kompetente 
apo në tejkalim e kundërshtim të lejeve të dhëna, në tokë në pronësi shtet dhe privat, por jo në 
tokë në emër të ortakëve të shoqërisë. 
Për problematikat e pronësisë dhe dokumentacionit, por dhe zhvillimeve të paligjshme të 
ngritura nga këto shoqëri, në cenim të së drejtës së pronësisë mbi pronën private dhe shkelje 
flagrante të ligjve që rregullojnë fushën e ndërtimit, në KLSH janë paraqitur disa ankesa të 
protokolluara në KLSH me nr. 698, datë 18.09.2018, nr. 436, datë 11.06.2019, nr. 840, datë 
22.10.2019 dhe nr 904, datë 07.11.2019 )”. 
Kontrolli i Lartë i Shtetit (grupi i auditimit) në zbatim të pikës “E” të programit të miratuar nga 

Kryetari i KLSH-së “Auditim në fushën e planifikimit dhe zhvillimit të territorit. Organizimi 

dhe funksionimi i Inspektoratit të Mbrojtjes së Territorit në Njësisë Vendore (IMTV), për 
periudhën nga data 01.01.2017 deri më 30.09.2019” dhe pikës H “Të ndryshme të dala gjatë 
auditimit, ushtroj auditim të plotë dokumentacionit teknik e ligjor të administruar nga Bashkia 
Himarë por dhe atij të paraqitur nga ankuesit, si dhe kreu edhe  verifikim në vend të situatës së 
ndërtimore (verifikim i cili u bë pjesërisht në distancë për shkak të mos lejimit nga subjekti 
ndërtues “S.......a” , duke konstatuar se:  
Lidhur me ankesat e paraqitura në KLSH për subjektin “S.......a”  apo “K.......XH” . 

Pavarësisht referimeve të bëra nga subjekti ankues lidhur me shkeljet dhe parregullsitë e 
prezurmuara për drejtues të institucioneve të ndryshme shtetërore por dhe subjekte private apo 
përfaqësues të tyre, fakte të cilat sipas ankuesit janë në vlerësim nga organet kompetente; 
referimit në vendimin gjyqësor nr. 568, datë 25.09.2019, sipas të cilit është vendosur fshirja e 
pasurive të qytetarit “S. A.” dhe “J. K.”, dhe kalimi i tyre në pronësi shtet për një sipërfaqe prej 

16000 m2; Problematikës me ASHK Vlorë lidhur me ekzekutimin apo jo të vendimit të Gjykatës 
së Lartë, Kolegji Civil nr. 246, datë 23.04.2019, për pezullimin e vendimit nr. 18, datë 
12.02.2019 të Gjykatës së Apelit Vlorë, vendim i cili rezulton i pa aplikueshëm përsa vendimi 
nr. 18, datë 12.02.2019 ka prodhuar efektet duke u regjistruar nga ASHK Vlorë (vërtetimi 
pronësor nr. 141, datë 27.02.2019 nga trashëgimtarët e Gaqo Gjokës); Përdorimi nga subjekti i 
dokumenteve të falsifikuara dhe të pa dala nga ish-ZVRPP Vlorë me nr. 27, 28, 29 dhe 30, datë 
17.02.2011, për sipërfaqet prej 4880 m2, 4970 m2, 1950 m2, 4200 m2 në zonën kadastrale 3844, 
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Jal, Vuno, në emër të J. K., dokumente për të cilat pretendohet edhe se janë përdorur për të marrë 
miratimin nga KKT për lejen e ndërtimit nr. 14, datë 27.04.2018; 
Grupi i auditimit rezervon të drejtën për tu shprehur mbi saktësinë dhe rregullshmërinë e 
veprimeve apo mosveprimeve të institucioneve, vetëm pas ushtrimit të auditimit mbi procedurat 
dhe dokumentacionin e disponuar nga këto institucione, edhe pse për një pjesë të dokumenteve 
dhe këtu referimi është për aktet e prodhuara nga organet  gjyqësore, shkeljet dhe parregullsitë 
janë lehtësisht të provueshme dhe dokumentueshme. 
A. Mbi lejen ndërtimit miratuar nga KKT me vendimin nr. 14, datë 27.04.2018, për objektin 
“Resort turistik “S........l 2”, me vendndodhje në Jal, Bashkia Himarë”, me subjekt zhvillues 

“S.......A” ”, miratuar për sipërfaqen e truallit prej 7494 m2  dhe sipërfaqen e ndërtimit prej  4100 
m2 nga të cilat  2066 m2 zënë nga struktura ekzistuese (gjurma) dhe 2034 m2 zënë nga struktura 
e reja (gjurma), ndodhur ndodhet në zonën kadastrale 3844, pronësia mbi të cilës është 
pretenduar me Regj. Hip 564/VKM nr. 810, datë 09.12.2017, u konstatua se: 
Sipas VKM nr. 810, datë 29.12.2017 “Për kalimin e së drejtës së pronësisë mbi parcelat e 
objekteve të legalizuara dhe kompensimin financiar të pronarëve të pasurive të paluajtshme që 
preken prej tyre”, me numër rendor 1069 dhe 1070 në favor të J. K. (K.......XH ) për lejet e 
legalizimit nr. 107264 datë 20.3.2017 dhe nr. 104596 datë 29.6.2016, për pasuritë me pronar 
“shtet” me sipërfaqe respektive 7494 m2 dhe 951 m2, është bërë kalimi i pronësisë në favor të 
subjektit. 
VKM nuk ka të përcaktuar vlerën e kalimit në pronësi të parcelës ndërtimore, pra pa reference 
se ku është bazuar ALUIZNI kur ka dërguar për miratim VKM-në. VKM është e pa regjistruar 
në ish-ZVRPP Vlorë, pra në mungesë të një titulli pronësor të lëshuar nga institucioni përkatës 
(ish-ZVRPP, sot ASHK). 
A.1 Mbi konfirmimin/dokumentin e lejes së ndërtimit nr. 14, datë 27.04.2018, miratuar 
KKT. Leja e miratuar mban nr. 887/10 prot, datë 21.09.2018 dhe është dërguar nga AZHT në 
bashkinë Himarë duke kërkuar bashkëpunimin për monitorimin e zbatimit të lejes së ndërtimit 
nr. 887/10, datë 21.09.2018, për objektin “Resort turistik “S........l 2”, me vendndodhje në Jal, 

Bashkia Himarë”, me zhvillues shoqërinë “S.......A” ”, u konstatua se: 
Lidhur me miratimin fillimisht nga AZHT dhe më tej konfirmimin e lejes ndërtimore nga KKT, 
rezulton se për zonën objekt vendimmarrje te KKT nuk ka nisur e për rrjedhojë nuk ka të miratuar 
nga Bashkia Himarë, Këshilli Bashkiak dhe Kryetari i Bashkisë “Nisëm për miratimin e planeve 

të detajuara vendore”. Në këto kushte nuk kuptohet se mbi çfarë reference ka punuar AZHT, kur 

nuk ka një nisëm të tillë dhe kur nuk ka PDV të miratuar më parë. 
Nuk rezulton se mbi çfarë reference ka vepruar AZHT kur konstatohet se leja kalon kufirin e 
njësisë strukturore HI.UB 9.420 pasi leja e ndërtimit në kufirin jugor e kalon këtë strukturë duke 
shkelur në një strukturë tjetër për të cilën ndalohet realizimi i çfarëdolloj ndërtimi (HI.N 11.40 
dhe 11.41). 
Po ashtu nuk rezulton se mbi çfarë reference ka vepruar AZHT në pranimin për trajtim të 
kërkesës së propozuesit, kur zona objekt zhvillimi, sipas PPV nuk është miratuar si zonë për 
investime strategjike. 
Lidhur me objektin në fjalë ka rezultuar se IMTV nuk ka përmbushur detyrimin ligjor duke 
inspektuar objektin  ndërtimit, për plotësimin e kushteve dhe kritereve të lejes. 
Po edhe DPZHT nuk ka përmbushur detyrimin ligjor duke mos kryer piketimin e objektit dhe 
truallit si dhe duke mos mbajtur aktet e kontrollit. 
Leja shprehet për pronësinë mbi tokën por nuk rezulton që subjekti të jetë bërë pronar i ligjshëm 
i saj përsa VKM nr. 810, datë 29.12.2017 “Për kalimin e së drejtës së pronësisë mbi parcelat e 
objekteve të legalizuara dhe kompensimin financiar të pronarëve të pasurive të paluajtshme që 
preken prej tyre”, me numër rendor 1069 dhe 1070 në favor të J. K. (K.......XH ) për lejet e 
legalizimit nr. 107264 datë 20.3.2017 dhe nr. 104596 datë 29.6.2016, për pasuritë me pronar 
“shtet” me sipërfaqe respektive 7494 m2 dhe 951 m2, nuk rezulton e regjistruar në ish-ZVRPP 
Vlorë. 
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A.2 Mbi pagesën e taksës së ndikimit në infrastrukturë për lejen nr. 14, datë 27.04.2018, 
Bashkia Himarë me shkresën nr. 2119, datë 06.07.2018, ka bërë: “Njoftim me tarifat e shërbimit 
dhe pranimin me leje ndërtimi”, drejtuar subjektit: “S.......a” , për objektin “Resort turistik S....l 
2, Jal, Himarë”, nga ku u konstatua se: 
Përllogaritja e taksës është bërë sipas refencës të EKB pasi vlera e investimit të deklaruar nga 
subjekti, sipas preventivit të dosjes (dokument në gjuhën angleze) vlera e projektit është 
2,400,000 euro. Sipërfaqja e ndërtimit është 8173 m2 x 32516 = 265,753,268 lekë/3% = 
7,970,636 lekë, ndërsa po të ishte përllogaritur taksa në vlerën prej 2,400,000 euro/35 = 72,000 
euro. Shumë e cila po të konvertohet me vlerën e shkëmbimit të monedhës euro në Korrik 2018. 
1 euro = 126 lekë), atëherë vlera e projektit është 302,400,000 lekë. 
Duke qenë se përllogaritja është bërë për vlerën prej 265,753,268 dhe jo për vlerën prej 
302,400,000 lekë, rezulton se është përllogaritur gabimisht vlera e detyrimit për tu paguar për 
taksën e ndikimit në infrastrukturë për diferencën ndërmjet preventivit të hartuar nga subjekti 
dhe vlerës të përllogaritur nga DPZHT Bashkia Himarë (302,400,000 - 265,753,268 = 
36,646,732 lekë/3%) në shumën prej 1,099,402 lekë, efekt financiar negativ me dëm për 
Bashkinë Himarë. 
 
Përllogaritja e gabuar e Bashkisë Himarë, nuk rezulton të jetë konstatuar as nga AZHT, 
në momentin e miratimit/zbardhjes së lejes së ndërtimit (sipas dokumentacionit të 
administruar nga bashkia dhe nga sistemi online e-leje, aplikimi me nr. AN04042018005”, 

protokolluar pranë AZHT me nr. 887, datë 05.04.2018). 
Lidhur me pagesën e këtij detyrimi ligjor, përmbushja ose jo e të cilit përcakton zbardhjen e lejes 
nga AZHT, në Bashkinë Himarë (dokumentacionin e administruar nga DPZHT) nuk rezulton të 
ketë kopje të mandateve bankare të paguara në një nga bankat e përcaktuara në formularin e 
lëshuar më datë 09.07.2018 me nr. 54, nga Drejtori i Drejtorisë së të Ardhurave, (njoftim i 
vlerësimit të detyrimit tatimor)  në njërën prej degëve/filialeve të bankës Popullore, Alfa apo 
Raiffeisen, me kod institucioni 2160001 dhe kod thesari 3737. 
Sipas të dhënave të vëna në dispozicion nga DPZHT, nxjerrë nga online e-leje, aplikimi me nr. 
AN04042018005”, protokolluar pranë AZHT me nr. 887, datë 05.04.2018 në bankën “Credins” 

më datë 13.08.2018, subjekti ka bërë pagesën e taksave, sipas shkresës nr. 887/9 të AZHT, 
referuar në formularin për arkëtim nr. 54, datë 09.07.2018 të lëshuar nga Bashkia Himarë. 
Lidhur me kryerjen e akteve të kontrollit, sipas deklarimeve të punonjësve të DPZHT, Bashkia 
Himarë, nuk ka bërë asnjë procedurë dhe nuk ka dijeni lidhur me zhvillimin, pasi subjekti edhe 
pse është duke punuar nuk ka njoftuar bashkinë lidhur me fillimin e punimeve etj. 
Po ashtu nga deklarimi i Kryeinspektorit të IMTV Bashkia Himarë, nuk është bërë asnjë lloj akti 
konstatimi përsa subjekti nuk ka bërë me dije IMTV për fillimin e punimeve, po ashtu nga kjo 
strukturë nuk është bërë kontrolli kryesisht me iniciativën e saj. 
A.3 Lidhur me titullin e pronësisë të pretenduar nga subjekti përfitues i lejes nr. 14, datë 
27.04.2018, nga dokumentet e ngarkuara në sistemi online e-leje, aplikimi me nr. 
AN04042018005”, protokolluar pranë AZHT me nr. 887, datë 05.04.2018, rezulton se në folder-
in “Kopje Dokumentit të Pronësisë” janë ngarkuar në sistem 3 file dhe konkretisht: 
1. Leja e Legalizimit nr. 107624, datë 20.03.2017, lëshuar në favor të “K.......XH”  për parcelën 

ndërtimore prej 7494 m2, sipërfaqe ndërtimore prej 2498 m2 dhe sipërfaqe totale ndërtimi/për 
aktivitet 3960 m2, me nr. katesh mbi tokë 3, ndodhur në ZK 3844, pasuria 1/123.  
Sipas dokumentit Titulli i Pronësisë mbi Tokën do të Miratohet me Vendim të Këshillit të 
Ministrave. Po ashtu nga genplani pjesë integrale e lejes së legalizimit rezulton se prona është 
pasuri me pronar “Shtet” përbëhet nga 9 objekte me sipërfaqe përkatësisht 317, 236, 472, 6, 773, 

202, 123, 123 dhe 186 m2 dhe kufizohet nga V-pasuria 1/124, J-pasuria 1/125, 1/126 dhe 1/135, 
L-pasuria 1/124 dhe P-pasuria 1/126, 1/16, 1/127 dhe 1/128. 
2. Shkresa e ALUIZNI, Drejtoria Vlorë nr 8730/1, datë 25.10.2017, drejtuar ZVRPP Vlorë, sipas 
të cilës në lejen e legalizimit nr. 107624, datë 20.03.2017, lëshuar në favor të “K.......XH”, 

gabimisht është shënuar edhe emri i administratorit të saj J. K. 
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3. Vërtetim nga dokumentet hipotekor të lëshuar nga ZVRPP Vlorë, sipas të cilit në regjistrin 
hipotekor nr. 125, datë 21.03.2018, në emër të shoqërisë “K.......XH” , në zonën kadastrale 3844, 

figuron e regjistruar pasuria nr. S’ka, me sipërfaqe s’ka me adresë Jal, Himarë, me shënimin: 
“lëshuar sipas lejes së legalizimit nr. 107624, datë 20.03.2017. Sipërfaqja e parcelës ndërtimore 

7494 m2 në bazë të VKM nr. 810, datë 29.12.2017. 
Akti mban po ashtu shënimin: “Mbi këtë pasuri ngrihet pasuria me numër hipotekor 564, datë 

28.06.2017”. Vërtetimi, rezulton i lëshuar në bazë të kërkesës nr. 3999, datë 19.03.2017. 
Administrimi i sa sipër është bërë në kushtet kur: 
-Nuk dokumentohet si AZHT ka marrë për të mirëqenë një dokument pronësor i cili nuk ka të 
përcaktuar numrin e pasurisë dhe mbi të gjitha nuk ka të përcaktuar sipërfaqen e saj.  
-Nuk dokumentohet si AZHT ka marrë për të mirëqenë shënimin se pasuria ngrihet mbi pasurinë 
me numër hipotekor 564, datë 28.06.2017, kur në fakt ky dokument shprehet vetëm për 
regjistrimin e objekteve të legalizuara. 
-Nuk dokumentohet si AZHT ka marrë për bazë një dokument të pa noterizuar (vërtetimi 
hipotekor) dhe mbi të gjitha një dokument të pa shoqëruar me Hartën Treguese të Regjistrimit 
(HTR), çka e bën atë të cenueshëm pse jo dhe të pavlefshëm për të përfituar shërbime të tilla.  
Nuk dokumentohet se si është marrë për bazë VKM nr. 810, datë 29.12.2017, kur rezulton se ky 
akt ka përcaktuar vetëm përfituesin nga VKM dhe sipërfaqen e parcelës ndërtimore, por nuk ka 
evidentuar vlerën e truallit/tokës e cila do ti kaloj në pronësi, përkundrejt pagesës. Po aq sa nuk 
kuptohet se si ZVRPP Vlorë ka pranuar dhe regjistruar këtë akt të hartuar dhe paraqitur me 
mangësi nga ALUIZNI Vlorë, por të miratuar nga Këshilli i Ministrave. 
B. Mbi Lejen e Zhvillimit miratuar nga KKT me vendimin nr. 26, datë 16.10.2017 për 
objektin: “Kompleks Turistik, Hoteleri dhe Shërbime, me vendndodhje në Jalë, Bashkia 
Himarë”, me propozim të shoqërisë “S.......a” , miratuar për: 
-Zhvillimin e projektit (VIP Hotel), për sipërfaqen e përgjithshme të truallit 16000 m2 dhe 
sipërfaqe të përgjithshme ndërtimi prej 18300 m2 nga të cilat 6785 m2 zënë nga struktura 
ekzistuese, pronësia mbi të cilën është pretenduar referuar Regj. Hip 27, 28, 29, 30 
-Zhvillimin e projektit (S......L 2), për sipërfaqen e përgjithshme të truallit 7494 m2 dhe sipërfaqe 
të përgjithshme ndërtimi prej 4100 m2 nga të cilat 2066 m2 zënë nga strukturat ekzistuese dhe 
2034 m2 zënë nga strukturat e reja, pronësia mbi të cilën është pretenduar referuar Regj. Hip 
564/VKM 810, datë 29.12.2017 
-Zhvillimin e projektit (S......l 1), për sipërfaqen e përgjithshme të truallit 7200 m2 dhe sipërfaqe 
të përgjithshme ndërtimi prej2993 m2 nga të cilat2100 m2 zënë nga strukturat ekzistuese dhe 893 
m2 e zënë nga strukturat e reja, pronësia mbi të cilën është pretenduar referuar Nr. Pasurie 83/19: 
Nr. Regj. Hip 130; u konstatua se: 
Për objektin “S......L 2” nuk kuptohet pse gjurma e ndërtimit zënë nga ndërtime ekzistuese sipas 

ALUIZNI është 2498 m2 ndërsa sipas planvendosjes së subjektit është 2066, pra duke deklaruar 
se ka më pak ndërtim prej 432 m2, po ashtu nuk ka vendim, leje për prishje objekti të legalizuar 
nga Bashkia Himarë. Në këto kushte nuk rezulton e sqaruar se pse ALUIZNI ka legalizuar një 
sipërfaqe prej 2498 m2, ndërkohë kur subjekti deklaron dhe fakton me planvendosjes/genplan 
2066 m2, pra 432 m2 më  pak. 
Një pjesë e studimit ka përfshirë pasuri të cilat nuk disponohen me dokument pronësor pasi 
rezultojnë jashtë pronës dhe konkretisht janë 8 objekte 2 kt të cilat ndodhen në pasurinë nr. 
1/124, pasuri e cila rezulton kufitare me pasuritë të cilat “disponohen” nga propozuesi. 
Po ashtu rezulton se një pjesë e studimit për pasuritë 1/24, 1/130, 1/131 dhe 1/132 ndodhet 
jashtë studimit të miratuar me Planin e Përgjithshëm Vendor. Për këtë konstatim nuk rezulton 
të këtë një ndryshim pjesor të PPV, pasi rezulton se leja e zhvillimit daton po në të njëjtën ditë 
edhe me miratimin nga KKT të PPV për Bashkinë Sarandë, miratuar me vendimin nr. 2 dhe 
hyrë në fuqi më datë 16.10.2017. 
Referim nga AZHT, nuk është plotësisht i saktë përsa sipas planvendosjes së propozuar studimi 
për projektin “S......L 1” studimi bie në më të shumtën jo në zonën/njësinë e referuar prej saj 

(HI.UB.9.420), por në njësinë strukturore HI.UB.9.214, si dhe për projektin e propozuar “Vip 
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Hotel” studimi bie pjesërisht (sipërfaqe të vogël) në njësinë strukturore HI.N 11.40 dhe HI.N 
11.41. Në  dosje e disponuar nga Bashkia Himarë, marrë nga sistemi online e-leje, aplikimi me 
nr. AN04042018005”, protokolluar pranë AZHT me nr. 887, datë 05.04.2018, nuk rezulton të 

këtë asnjë të dhënë e cila sqaron/justifikon këtë vendimmarrje në kundërshtim me PPV të AZHT, 
si dhe tjetërsimin e fakteve lidhur me strukturat që prek studimi. 
Zonat të cilat prek studimi, njësitë strukturë HI.UB.9.214, HI.N 11.40 dhe HI.N 11.41, janë zona 
në të cilat sipas Rregullores së Planit nuk lejohet ndërtimi e për rrjedhojë edhe vendimmarrja e 
AZHT është në tejkalim të përcaktimeve të PPV për Bashkinë Himarë. 
Planvendosjes e Raportit të Vlerësimit të Grupit Operacional, pranë AIDA (Agjencia Shqiptare 
e Zhvillimit të Investimeve), lidhur me projektin e pretenduar për tu realizuar rezulton se objekti 
“Hotel C”, në fakt është duke u ndërtuar (përfunduar faza konstruktive), pra jemi para faktit të 

realizimit të një ndërtimi të kundërligjshëm të realizuar, por te deklaruar sikur do të realizohet 
në të ardhmen (pas marrjes së lejes), (konstatime të dokumentuara në akt konstatimi dhe 
projektraport auditimi). 
C. Mbi Procedura e miratimit të lejes së rikonstruksionit  miratuar me vendimin nr. 31, 
datë 17.04.2018, të Kryetarit të Bashkisë Himarë, J. G., për objektin: “Rikonstruksion Objekt 

shërbimi 2-kate +2 objekte shërbimi 1-kate”, në adresën Jal, Vuno, Bashkia Himarë, paraqitur 

nga zhvilluesi “Joni 5” . Leja e rikonstruksionit është dhënë me kushtet: 
-Leja është e vlefshme për një periudhë 6 mujore nga data e fillimit të punimeve, referuar 
grafikut të punimeve. 
-Afati i fillimit të punimeve është deri në 1 (një) vit nga data e lëshimit të kësaj lejeje. Kjo leje 
është e pavlefshme nëse zhvilluesi nuk fillon punimet e ndërtimit brenda afatit njëvjeçar pas 
lëshimit të saj, bazuar në nenin 40 të ligjit nr. 107/2014. 
-Nëse ndërtimi ka filluar pas kalimit të afatit njëvjeçar apo vijon edhe pas përfundimit të afatit 
të përfundimit të punimeve, punimet konsiderohen të paligjshme. 
- Në rast shkelje të kushteve të kësaj leje do të merren masa në përputhje me ligjin, deri në 
prishje të punimeve të kryera. Zhvilluesi, zbatuesi dje mbikëqyrësi i punimeve janë përgjegjës 
solidarisht më rast kryerje punimesh në shkelje të kësaj lejeje apo të ligjeve që rregullojnë 
veprimtarinë  e ndërtimit në RSH, bazuar në nenin 39 të ligjit nr. 107/2014. 
- Zhvilluesi është i detyruar që të njoftojë paraprakisht bashkinë për fillimin e punimeve si dhe 
të komunikojnë emrat e zbatuesit, mbikëqyrësit dhe kolaudatorit të punimeve, së bashku me 
licencat profesionale. Në mungesë, punimet konsiderohen të paligjshme. 
- Zhvilluesi është i detyruar që, pas përdorimit të ndërtimit dhe përpara përdorimit të tij të kërkoj 
nga bashkia që të lëshoj certifikatën e përdorimit. u konstatua se: 
Dokumenti i pronësisë përshkruhet për 951 m2, por ky dokument nuk rezulton të jetë në emër 
të kërkuesit, përsa Leja Legalizimit të objekteve, shprehet se “Titulli i pronësisë do të miratohet 

me VKM”. 
Nuk ka asnjë dokument që të vërtetoj afatin e fillimit të lejes, pra a ka filluar në afat leja e 
ndërtimit, pra fillimin dhe përfundimin e saj, edhe pse nga verifikimi në terren objektet 
rezultonin të përfunduara dhe në funksion. 
Nuk ka asnjë dokument që të konfirmoj nëse nga zhvilluesi janë respektuar apo janë shkelur 
kushtet e lejes, edhe pse nga verifikimi në terren, objektet rezultonin me ndryshime/shtesa si 
dhe për dy objekte nuk rezultonte të kishte leje të miratuar për ndërtimin e tyre (objekte pa leje). 
Në dosjen e administruar nga Bashkia Himarë nuk ka asnjë dokument që të provojë/vërtetoj se 
nga zhvilluesi në zbatim të lejes së ndërtimit janë bërë të gjitha njoftimet përkatës (detyrim 
ligjore dhe të përcaktuara në leje). 
Në dosjen e administruar nga Bashkia Himarë dhe në sistemin e-leje, nuk ka asnjë dokument 
që të vërtetoj nëse zhvilluesi ka aplikuar për marrjen e certifikatës së përdorimit, edhe pse nga 
verifikimi në terren objekti rezultojë i përfunduar dhe funksional.  
Nga shqyrtimi dhe vlerësimi i tyre, por dhe verifikimet përkatëse, nga Bashkia Himarë, nuk është 
aplikuar penalitet për vënien në përdorim të objektit, pa u pajisur më parë me leje përdorimi, 
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referuar nenit 40, të Ligjin nr.107, datë 31.07.2014 “Për Planifikimin dhe Zhvillimin e 

Territorit”. 
Mos realizimi i kësaj procedure duke mos përcaktuar të gjitha objektet ndërtimore të cilat kanë 
përfunduar dhe janë vënë në përdorim pa u pajisur me parë me certifikatën e përdorimit, ka sjellë 
për pasojë mos respektim të ligjit nga zhvilluesi dhe krijuar mungesë të ardhurash me dëm 
ekonomik për buxhetin e bashkisë si pasojë e mosllogaritjes së tyre, në vlerën prej  500,000 
lekë. 
Nga fotot e bëra më datë 19.11.2019 rezulton se vetëm objekti “depo uji” rezulton i pa ndryshuar 

si në dokument ashtu edhe në fakt ndërsa dy objektet e tjera rezultojnë si në formë ashtu edhe 
në dimensione të ndryshme nga ato të miratuara me leje legalizimi dhe leje rikonstruksioni nga 
Bashkia Himarë. (referimi bëhet vetëm në foto nisur nga pengesa e bërë nga subjekti për 
verifikimin e gjendjes aktuale nga grupi i përbashkët Bashki/KLSH) 
Duke qenë se subjekti nuk ka përmbushur asnjë prej kushteve të lejes së rikonstruksionit dhe 
konkretisht pikave 5, 6 dhe 7, ndërtimi, ashtu siç edhe theksohet në vet lejen e dhënë “...Punimet 

konsiderohet të paligjshme”, i tërë objekti konsiderohet i paligjshëm. 
Përveç ndërtimeve të bëra në shkelje të lejes së dhënë nga bashkia, nga fotot e bëra rezulton se 
subjekti ka ndërtuar edhe një pishinë dhe dy ambiente ndihmëse, në jug të parcelës, dhe në kufij 
me bregun e detit, ndërtime për të cilat nga IMTV Bashkia Himarë nuk është mbajtur asnjë lloj 
akti konstatimi, dënimi me gjobë dhe prishje e deri në bërjen e kallëzimit penal në prokurori. 
D. Mbi Deklaratën për Kryerjen e Punimeve miratuar me vendimin nr. 119, datë 3677, 
datë 30.11.2017, të Kryetarit të Bashkisë Himarë, “Për miratimin e deklaratës për kryerje 

punimesh”, subjektit aplikuesi/zhvillues “S.......a” , miratuar kërkesa, për lëshim e deklaratës 

paraprake për punime riparimi, mirëmbajte dhe rehabilitimi të kullimit e mbrojtjes nga 
përmbytja, mbi pronën e pretenduar dhe ndodhur në ZK 3844; pasuria 1/23; me sipërfaqe 7494 
m2, nga “K.......XH” , u konstatua se: 
Nga aplikuesi dhe subjekti zhvillues është deklaruar se kanë në pronësi sipërfaqen prej 7494 
m2, pjesërisht mbi të cikën do të kryhen punimet, kur rezulton se deklarimi nuk është i vërtetë, 
pasi sipas dokumentacionit të pronësisë të depozituar (pjesë e dosjes) subjekti disponon vetëm 
një leje legalizimi nr. 107264, datë 20.03.2017, për sipërfaqen e ndërtimit prej 3960 m2, 
ndërkohë kur trualli prej 7494 m2 nuk rezulton në pronësi të tij, por po sipas lejes Titulli i 
pronësisë mbi tokën do të miratohet me VKM. Referuar sa sipër rezulton se deklarata për 
kryerje punimesh është kërkuar për një pronë jo në pronësi të zhvilluesit dhe po ashtu miratimi 
i saj nga bashkia është bërë në kushtet e mosdisponimit të titullit pronësor mbi tokën. 
Sipas dokumentacionit teknik (projekti teknik i punimeve që do të kryhen) pjesë e dosjes,  
rezulton se punimet e deklaruara për legalizim, nuk janë punime gërmimi dhe ndërtimi Punime 
riparimi, mirëmbajtje dhe rehabilitimi të kullimit dhe mbrojtjes nga përmbytja por kryesisht 
punime gërmimi dhe ndërtimi, pra jo sipas përcaktimeve të bëra nga VKM nr. 408, datë 
13.05.2015 “Për miratimin e rregullores së zhvillimit të territorit”, neni 20, dhe në mospërputhje 

me nenin 7 “Punime që kryhen me deklaratë paraprake punimesh” si dhe nenin 8 pika 

“Dokumentacion për punime me deklaratë paraprake”, sipas të cilit “b) Dokumenti që vërteton 

pronësinë apo të drejtat e ligjshme të deklaruesit mbi pasurinë në të cilën kryhen punimet, në 
përputhje me legjislacionin në fuqi, përfshirë kontratë sipërmarrjeje/porosie, leje legalizimi e të 
ngjashme”. 
Nga IMTV Bashkia Himarë nuk është kryer inspektimi i punime sipas urdhërimit me Vendimin 
nr. 119, datë 30.11.2017, duke mos u kryer verifikimi i zbatimit të tij sipas deklaratës të 
miratuar. Mos veprim i justifikuar nga IMTV Bashkia Himarë me deklarimet verbale të tyre se 
në asnjë rast nuk janë lejuar nga subjekti zhvillues të inspektojnë objektet/pronat e kompleksit. 
E. Mbi Procedurat e realizuara nga IMTV Bashkia Himarë. IMTV Bashkia Himarë nuk ka 
vepruar për ndërtimet (me apo pa leje) të zhvilluara nga shoqëria “S.......A”, “K.......XH”, 

“J.....I” dhe J. K., përjashtim për një objekt pa leje ndërtimi, “Ndërtim me konstruksion metalik 

3 kate me mure gipsi me përmasa 20x7, në fazën e veshjes më gips, ndarje të mureve të 
brendshme” realizuar nga “S.......A” , objekt për të cilin është marrë vendimi nr. 13 datë 
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09.07.2018, “Për dënimin me gjobë”, të kundërvajtësit “S.......A”, me gjobë në masën 500,000 

lekë, vendim i shoqëruar edhe me vendimin nr. 16, datë 09.07.2018 “Për prishjen e objektit të 

kundërligjshëm”, u konstatua se: 
Nga IMTV nuk janë zbatuar drejtë referencat ligjore të sipërpërmendura pasi ka rezultuar se 
aplikimi i penalitetit është bërë me referencë fikse (500,000 lekë) dhe jo sipas sipërfaqes së 
ndërtimit shumëzuar me vlerën e ndërtimit për 1(një)/m2 në Bashkinë Himarë, çka ka sjell për 
pasojë të ardhura të munguara më dëm ekonomik për buxhetin e bashkisë” pasi Çmimi për 1/m2 
në Bashkinë Himarë rezulton të jetë 32,516 lekë/m2 dhe sipërfaqja e ndërtimit të kundërligjshëm 
është 20 x 7 ose 140 m2 x për 3 kate=420 m2, pra nga IMTV aplikimi i dënimit me gjobë duhej 
bërë duke shumëzuar sipërfaqen e përgjithshme të ndërtimit me vlerën për m2, dhe konkretisht 
420 m2 ndërtim x 32,516 lekë/m2=13,656,720 lekë, kur IMTV ka vendosur dënim me gjobë për 
vlerën prej 500,000 lekë. Sa më sipër shuma prej 13,156,720 lekë (diferenca ndërmjet 
13,656,720 lekë vlerës prej – 500,000 lekë (gjobë e vendosur = 13,156,720 lekë), përbën dëm 
ekonomik krijuar buxhetit të Bashkisë Himarë. Veprimet e kryera nga IMTV Bashkia Himarë 
nuk janë në përputhje të plotë me nenet 3, 5, 9 dhe 12 të ligjit nr. 9780, datë 16.07.2007 “Për  
inspektimin dhe mbrojtjen e territorit nga ndërtimet e kundërligjshme”, nenit 52 të ligjit nr. 

107/2014, datë 31.07.2014 “Për planifikimin dhe zhvillimin e territorit” dhe VKM-së nr. 89, 
datë 04.11.2015. 
IMTV Bashkia Himarë nuk ka ndjekur rrugët ligjore të përcaktuara në ligjin nr. 9780, datë 
16.7.2007 “Për inspektimin e ndërtimit” i ndryshuar, VKM-së nr. 862, datë 05.12.2007 “Për 

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

arkëtimin e vlerës së gjobës të vendosur ndaj subjektit shkelës, edhe pse vendosja e saj, përsa i 
përket vlerës së saj nuk ka rezultuar në masën e përcaktuar nga ligji (13,656,720 lekë) . 
Konstatohet se IMTV Bashkia Himarë ka vepruar në papajtueshmëri me pikën 8 të VKM-së nr. 
862, datë 05.12.2007 “Për unifikimin e procedurave të kontrollit të territorit nga INUK dhe 

INUV” i ndryshuar, për dënimin me gjobë të këtyre kundërvajtjeve sa parashikuar dhe nuk ka 

kryer kallëzim penal për këto raste. 
IMTV Bashkia Himarë nuk ka bërë kallëzim penal në kundërshtim me kërkesat e përcaktuara 
nga neni 5 i ligjit nr. 9780, datë 16.7.2007 “Për inspektimin e ndërtimit” i ndryshuar, VKM-së 
nr. 862, datë 05.12.2007 “Për unifikimin e procedurave të kontrollit të territorit nga INUK dhe 
INUV” i ndryshuar. 
Për këto objekt më datë 19.11.2019, nga auditimi në terren edhe pse nuk u lejuam nga subjekti 
për të kryer matjet faktike të tij, u konstatua se gjendja e tij zhvillimore ishte e përfunduar, 
funksionale (edhe pse jo në punë për shkak të përfundimit të sezonit turistik). 
F. Mbi Vendimin e Komitetit të Investimeve Strategjike nr. 20/5, datë 01.08.2019, bërë me 
dije bashkia Himarë me shkresën datë 16.10.2019, të administratorit të shoqërisë “S.......a”,  
“Kërkesë për përfshirjen në planin e përgjithshëm vendor të Bashkisë Himarë”, shkresë sipas 

të cilës subjekti ka kërkuar nga bashkia që referuar masterplanit të paraqitur dhe miratuar nga 
KIS, ky masterplan të përfshihet në Planin e Përgjithshëm Vendor të Bashkisë Himarë, me zonat 
e reja për ndërtim si dhe me rrugët lidhëse me rrugën kryesore nacionale, u konstatua se: 
Duke qenë se kjo vendimmarrje nuk është objekti vendimmarrje e Bashkisë Himarë, por 
institucioneve të tjera, grupi i auditimit është rezervuar vetëm me disa komenteve lidhur me sa 
disponohet nga bashkia dhe konkretisht: 
1. Sipas Planit të Përgjithshëm Vendor të miratuar nga KKT me vendimin nr. 2, datë 
16.10.2017, zonat ku kërkohet të realizohet projekti nuk është në listën e zonave të përcaktuara 
si zona për investime strategjike (zonat e përcaktuara për investime strategjike rezultojnë B.1 
Draleos-Palasë; B.2 Drimadhes; B.3 Dhërmi; B.4 Jala; B.5 Porto Palermo; B.6 Lukova-
Kakome). Sipas dokumentit për Investime Strategjike, zona B.4-Jala, ka përfshirë vetëm njësinë 
strukturore HI.UB 9.1205, me një sipërfaqe prej 15.80 ha, me pronësi private, njësi e cila nuk 
ka lidhjen me parcelat strukturore ku kërkohet të realizohet projekti “Jala Entertainment Park”.  
2. Sipas Planit të Përgjithshëm Vendor të miratuar nga KKT me vendimin nr. 2, datë 
16.10.2017, zonat ku kërkohet të realizohet projekti nuk është në listën e zonave të përcaktuara 
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si zona për ndërtim. Po ashtu nuk ka asnjë nisëm të Kryetarit të Bashkisë dhe miratim të 
Këshillit Bashkiak për fillimin dhe hartimin e Planeve të Detajuara Vendore. 
3. Projekti i miratuar “Jala Entertainment Park”, është deklaruar nga investitori që do të kap 

një vlerë investimi të parashikuar në shumën prej 67 milion euro. Duke qenë se bashkia nuk 
disponon dosjen e plotë të vendimit 20/5, datë 01.08.2019 të KIS (apo nuk ju vu në dispozicion 
grupit të auditimit), në mungesë të Raportit të Vlerësimit nga grupi Operacional i Agjencisë 
Shqiptare të Zhvillimit të Investimeve (AIDA), nuk mund të vlerësohet roli apo përmbushje e 
detyrime nga ana e Bashkisë Himarë lidhur me konfirmimet e mundshme ligjore të bëra nga 
bashkia.  
4. Nuk mund të vlerësohet pozicioni dhe përqindja që zë në vlerën e investimit prej 67 milion 
euro-sh investimi në proces zhvillimi miratuar me Vendimin e KKT nr. 887/10 prot, datë 
21.09.2018 (projekti S......L 2), vlera e të cilit është deklaruar në shumën prej 2.4 milion euro. 
Po ashtu nuk mund të vlerësohet pozicioni dhe përqindja që zënë pjesët e tjera të pasurive 
ekzistuese të cilat janë/duhet të jenë përfshirë në projektin “Jala Entertaiment Park”. 
5. Gjithashtu nuk mund të vlerësohet se mbi çfarë bazë të dhënash, dokumentesh apo 
korrespondencash zyrtare me institucionet të cilat administrojnë titujt pronësor, apo kanë të 
dhëna për to dhe statuset e tyre, ka vepruar AIDA, kur në më të shumtën tokat që kërkohen të 
zhvillohen figurojnë në zërin Kadastral “Kullotë”, si dhe trajtimi që i është bërë pasurive të 

disponuar me titull pronësor nr. 141, datë 27.02.2019 nga trashëgimtarët e Gaqo Gjokës. 6. 
6. Sipas Raportit të Vlerësimit të Grupit Operacional të AIDA, është theksuar se: “Bashkia 
Himarë rekomandon pozitivisht projektin dhe është Pro Statusit Strategjik projekti 
përputhet me kriteret mjedisore të zonës; projekti është në përputhje me PPV Bashkia Himarë 
dhe dokumentet e tjerë të planifikimit të territorit....”. 
Në Bashkinë Himarë nuk rezulton të disponohet ndonjë akt i Kryetarit apo Këshillit Bashkiak, 
nga ku institucioni të rezultojë të ketë dhënë pëlqimin/rekomandimin për realizimin e projektit, 
duke mos u kuptuar nga ka dal ky konstatim i Grupit Operacional. 
7. Sipas Raportit rezulton se: “Bashkia Himarë me shkresë Nr. 767/2 Prot. dt. 03/04/2019 
sqaron se në zonimin e pasqyruar, zona 1 është pjesërisht në zonë që lejohet zhvillimi me Kod 
të Njësisë Strukturore HI.N.755, zona 2 bën pjesë në zonë që lejohet zhvillimi me Kod të Njësisë 
Strukturore HI.UB.9.420 dhe HI.UB.9.893, zona 3 bën pjesë pjesërisht në zonë natyrore me Kod 
të Njësisë Strukturore HI.UB.9.214 dhe zonë që lejohet zhvillimit me Kod të Njësisë Strukturore 
HI.UB.9.428, HI.UB.9.757, si dhe zonë infrastrukturore HI.UB.9.758 dhe HI.IN.1134, Zona 4 
bën pjesë në zonë natyrore ku nuk lejohet zhvillimit me Kod të Njësisë Strukturore HI.N.1186. 
Gjithashtu, Bashkia Himarë lidhur me situatën juridike të tokës shprehet se  nuk është kryer 
procesi i regjistrimit të parë fillestar sistematik dhe nuk disponojnë hartë treguese të regjistrimit 
(HTR), si rezultat nuk shprehen për juridiksionin dhe vendndodhjen e pronave. Bashkia ka vënë 
në dispozicion fotokopje të Formularit Nr. 6 dhe fotokopje të AMPT të trajtuar me ligjin 7501.  
Shkresa e Bashkisë Himarë, nuk rezulton të paraqesë drejtë çfarë lejohet apo nuk lejohet sipas 
PPV, pasi në njësitë strukturore (HI.N) dhe konkretisht: HI.N.755, HI.IN.1134 dhe HI.N.1186, 
nuk lejohet ndërtimi, por dhe zona të tjera të cilat janë trajtuar më sipër. 
Bashkia ka bërë të qartë se nuk disponon kopje origjinale të formularit nr. 6 por vetëm fotokopje 
të tij. Nuk rezulton se si mund/apo janë marrë për të mirëqena aktet kur bëhet fjalë për toka 
bujqësore por “kullotë”, të pa regjistruara në ZVRPP dhe për më tepër fotokopje të cilat nuk 
tregojnë nëse përfituesve të tyre u është lëshuar AMTP.  
G. Mbi Lejet e legalizimit nga ALUIZNI Vlorë dhënë në favor të subjektit “K.......XH”, sot 

“S.......a”  kanë dalë 3 leje legalizimi për objekte Informale të ndërtuara në pronat objekt 
verifikimi nga KLSH dhe më konkretisht: 
1. Leja e legalizimit nr. 107008, datë 10.02.2017, për subjektin “K.......XH” , lëshuar për 

pasurinë e ndodhur në zonën kadastrale 3844, pasuria nr. 1/137, me sipërfaqe ndërtimi 232 m2, 
sipërfaqe totale ndërtimi 443 m2 dhe sipërfaqe të parcelës ndërtimore 951 m2. Leje e lëshuar më 
shënimin në Titullin e pronësisë mbi tokën “Do të miratohet me VKM”.  
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2. Leja e legalizimit nr. 107264, datë 20.03.2017, për subjektin “K.......XH” , lëshuar për 

pasurinë e ndodhur në zonën kadastrale 3844, pasuria nr. 1/123, me sipërfaqe ndërtimi 2498 
m2, sipërfaqe totale ndërtimi 3960 m2 dhe sipërfaqe të parcelës ndërtimore 7494 m2. Leje e 
lëshuar më shënimin në Titullin e pronësisë mbi tokën “Do të miratohet me VKM”. 
3. Leja e legalizimit nr. 106707, datë 20.03.2017, për subjektin “S.......a” , lëshuar për pasurinë 

e ndodhur në zonën kadastrale 3844, pasuria nr. 1/129, me sipërfaqe ndërtimi 2100 m2, sipërfaqe 
totale ndërtimi 3064m2 dhe sipërfaqe të parcelës ndërtimore 6300 m2. Leje e lëshuar më 
shënimin në Titullin e pronësisë mbi tokën “Do të miratohet me VKM”, u konstatua se: 
Në Bashkinë Himarë, nuk disponohej shkresa e ALUIZNI Vlorë për llogaritjen e pagesa e taksës 
së legalizimit, taksë e cila sipas vendimeve respektive (2017-2019) të Këshillit Bashkiak 
Himarë është në vlerën prej 0.5% të investimit. Për rrjedhojë nuk ka të konfirmuar pagesën e 
kësaj takse, si dhe për llogari të Bashkisë Himarë, nëpërmjet degës së thesarit, nuk ka kaluar 
asnjë pagesë e bërë nga subjektet “K.......XH”  dhe “S.......a” , apo administratorët e tyre për 
pagesën e kësaj takse. Në këto kushte nuk mund të vlerësohet  niveli i përllogaritjes së saj dhe 
nuk mund të vlerësohet se mbi çfarë dokumenti pagese/mandatesh ka vepruar ALUIZNI Vlorë. 
 
Më datë 19.11.2019, me qëllim përmbushjen e programit të auditimit dhe verifikimit të 
ankesës, u ngrit një grup i përbashkët pune ndërmjet përfaqësuesve të KLSH-së dhe Bashkisë 
Himarë, me objekt pune: 
1. Verifikimi i në terren i lejeve të ndërtimit të dhëna nga KKT dhe Bashkia Himarë për 
subjektin “S.......a” , zbatimi i tyre sipas kushteve të lejeve në drejtim, faza aktuale e ndërtimit 

(proces apo përfunduar). 
2. Evidentimin faktik të parcelës ndërtimore, dhënë leje ndërtimi nga Bashkia Himarë  
3. Gjendja e objektit të konstatuar si ndërtim të kundërligjshëm nga IMTV, ndërtuar nga 
subjekti, “S.......a” , sipas vendimit për prishje objekti nr. 16, datë 09.07.2019. 
Përfaqësuesit e atyshëm të subjektit (S.......a) (punonjës të cilat kishin në ruajte, administrim, 
mirëmbajtje dhe zhvillim, të objekteve/komplekseve) fillimisht shprehën gatishmërinë për 
lejimin e ushtrimit të verifikimeve (të jashtme, pra vetëm matje nga jashtë të tyre), më vonë pas 
komunikimeve telefonike me drejtues/administrator apo pronar të shoqërisë, urdhëruan mos 
lejimin e punonjësve të bashkisë dhe audituesve të KLSH, për kryerjen e verifikimeve. 
Në këto kushte grupi i përbashkët i verifikimit Bashki/KLSH nuk u lejua në ushtrimin e detyrave 
ligjore të përcaktuara në ligjet respektive. 
Grupi i përbashkët me qëllim për të dokumentuar praninë e punonjësve të Bashkisë dhe 
audituesve të KLSH në subjekt dhe mos lejimin e këtij të fundit për kryerjen e detyrës/ave, ka 
mbajtur në bashkinë Himarë edhe akt-verifikimin nr. 2, datë 19.11.2019, protokolluar nga 
Bashkia Himarë me nr. 1574/32, datë 19.11.2019, si dhe bërë edhe foto të objekteve të ndërtuara 
me apo pa leje, apo në tejkalim të lejeve të miratuara (Gjerësisht trajtuar në faqen 164-204 të 
Raport Auditimit dhe akt-konstatimin nr. 21, datë 20.11.2109). 
1.1 Rekomandimi: Bashkia Himarë, Kryetari i Bashkisë dhe strukturat mbështetëse të Bashkisë, 
Drejtoria e Planifikimit dhe Zhvillimit të Territorit, Inspektorati Mbrojtjes së Territorit, Drejtoria 
e të Ardhurave Vendore, Sektori i Kadastrës dhe Policia Bashkiake, referuar konstatimeve të 
mësipërme të marrin masat e duhura ligjore për: 
1. Ushtrimin e kontrollit në terren për të gjitha ndërtimet e realizuara apo në proces realizimi 
nga subjekti “S.......A”, “K.......XH”, “Joni 5” apo J. K., duke evidentuar numrin dhe saktësuar 
sipërfaqet dhe volumet për të gjitha ndërtimet e ngritura pa leje ndërtimi nga këta subjekte; 
destinacionin e përdorimit si dhe fazën e zhvillimit (ndërtim, përfundim apo përdorim). 
Evidentimin e objekteve të ndërtuara pa leje ndërtimi por të legalizuara duke saktësuar numrin 
e tyre, sipërfaqet sipas legalizimit dhe sipërfaqet faktike të tyre pas legalizimit; objektet e 
legalizuara dhe pajisur me leje rikonstruksioni apo deklaratë paraprake, duke evidentuar 
saktësisht sipërfaqet e tyre dhe sipërfaqet e ndërtuara pa leje, në tejkalim të lejeve të dhëna; 
ndërtimet e bërë në tejkalim të lejeve të ndërtimit të miratuara nga KKT si dhe ndërtimet pa leje 
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apo të legalizuara por të deklaruara si ndërtime të reja për qëllim marrjen e statusit të Investitorit 
Strategjik 
Bashkia Himarë pas kryerjes të kontrollit në terren të bëj me dije institucionet shtetërore si 
KKT, AIDA, ASHK dhe IKMT, lidhur me të gjitha shkeljet e kryera në fushën  ndërtimit nga 
subjektet e sipërcituara, masat dhe sanksionet ligjore të marra nga Bashkia Himarë për 
rregullimin e pasojave, si dhe veprimet apo mosveprimet e pretenduara për tu realizuar nga këto 
institucione. 
Bashkia Himarë pas kontrollit të bëj në mënyrë të menjëhershme bllokimin e të gjithë kantierit 
të ndërtimit deri në saktësimin e veprimeve, si mbajtjen e akteve të konstatimit, dënimit me 
gjobë dhe prishjen e objekteve pa leje ndërtimore apo në shkelje të lejeve të miratuara. 
2. Bashkia Himarë për procedurat e mëparshme të konstatuara si të kryera në kundërshtim me 
legjislacionin në fushën e ndërtimit, si dhe konstatimet aktuale për të gjitha ndërtimet pa leje të 
ngritura nga shoqëritë e sipërcituara në referim të akteve ligjore në fuqi ti drejtohet Prokurorisë 
së Rrethit Gjyqësor Vlorë, duke kallëzuar penalisht subjektin apo subjektet e sipërcituara. E 
njëjta procedurë të bëhet edhe për referimin e çështjes në Policinë e Shtetit. 
3. Bashkia Himarë, IMTV për 3 (tre) objektet e ndërtuara pa leje ndërtimit (në afërsi të bregut 
të detit), si beach bar, ambiente shërbimi dhe pishina, të veprojnë me mbajtjen e akt konstatimit 
për ndërtim pa leje, përllogaritjen e vlerës së gjobës, marrjen e vendimit për prishjen ndërtimi pa 
leje, dhe pas referimit të Drejtorinë e Policisë të Qarkut Vlorë ti drejtohet Organit të Prokurorisë 
për shkelësit e ligjit në fushën e ndërtimit. 
4. Bashkia Himarë të përllogarisë dhe saktësojë vlerën e gjobës për objektin pa leje “Ndërtim 

me konstruksion metalik 3 kate me mure gipsi me përmasa 20x7, në fazën e veshjes më gips, 
ndarje të mureve të brendshme”, duke aplikuar drejtë ligjin nr. 9780, datë 16.07.2007 “Për 

inspektimin dhe mbrojtjen e territorit nga ndërtimet e kundërligjshme”, VKM-së nr. 862, datë 
05.12.2007 “Për unifikimin e procedurave të kontrollit të territorit nga INUK dhe INUV” i 

ndryshuar si dhe nenin 52 të ligjit nr. 107/2014, datë 31.07.2014 “Për planifikimin dhe 

zhvillimin e territorit” dhe VKM-së nr. 89, datë 04.11.2015, dhe gjobitur kundërvajtësin për 
vlerën prej 13,156,720 lekë 
5. Bashkia Himarë në referim të ligjit nr. 9920, datë 19.05.2008 “Për procedurat tatimorë në 

RSH”, Kreu IX, neni 90, të nxjerr urdhër për bllokimin e të gjitha llogarive bankare të tatim 
paguesit, duke kërkuar nga të gjitha bankat e nivelit të dytë bllokimin e llogarive deri në shlyerjen 
e detyrimeve ndaj bashkisë Himarë. 
6. Bashkia Himarë të bëj me dije KKT dhe AIDA lidhur me qëndrimin e saj ligjor e 
institucional mbi miratimin e vendimeve respektive nr. 14, datë 27.04.2018 dhe nr. 20/5, datë 
01.08.2019, përsa i përket parashikimeve të PPV-së për pasuritë ku kërkohet të realizohet 
investimi (përputhshmërisë ose jo së tyre me PPV) dokumentacionit të pronësisë të disponuar 
nga subjekti, duke evidentuar të gjitha problematikat, si dhe qartësuar faktin se vendimmarrjet 
e mësipërme janë për një subjekt shkelës flagrant dhe në mënyrë të përsëritur të ligjit. 
7. Bashkia Himarë të verifikoj në terren të gjithë parcelat ku janë dhënë lejet e legalizimit dhe 
lejet e ndërtimit si dhe miratimi i statusit “Investim, Investitor Strategjik, Procedurë e Veçantë”, 

duke evidentuar të gjitha dokumentet e pronësisë dhe pozicionuar pasuritë e disponuar me 
vendimin nr. 18, datë 12.02.2019, regjistruar nga ASHK Vlorë sipas vërtetimit pronësor nr. 141, 
datë 27.02.2019 nga trashëgimtarët e Gaqo Gjokës dhe pasuritë e regjistruara në emër të 
“S.......a” , si dhe pasuritë e shtetasve të tjerë (nëse ka), duke kërkuar nga ASHK Vlorë, 

vendosjen e masave kufizuese mbi pasuritë e disponuar nga “S.......a” , deri në zgjidhjen e 

problematikës të ndërtimeve pa leje të ngritura prej saj. 
8. Bashkia Himarë, të kërkoj nga institucionet shtetëror por dhe subjekti ankues (familja 
G.......A) mbi disponimin e akteve duke marrë referim në vendimin gjyqësor nr. 568, datë 
25.09.2019, sipas të cilit është vendosur fshirja e pasurive të qytetarit “S. A.” dhe “J. K.”, dhe 

kalimi i tyre në pronësi shtet për një sipërfaqe prej 16000 m2; Përdorimi nga subjekti i 
dokumenteve të falsifikuara dhe të pa dala nga ish-ZVRPP Vlorë me nr. 27, 28, 29 dhe 30, datë 
17.02.2011, për sipërfaqet prej 4880 m2, 4970 m2, 1950 m2, 4200 m2 në zonën kadastrale 3844, 
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Jal, Vuno, në emër të J. K., dokumente për të cilat pretendohet se janë përdorur për të marrë 
miratimin nga KKT për lejen e ndërtimit nr. 14, datë 27.04.2018; apo edhe çdo dokumenti tjetër 
i cili ndihmon për zgjidhjen sa më të drejtë dhe mbështetur në ligj e dokumenteve të 
problematikës. 
9. Bashkia Himarë, pas administrimit të dokumenteve të sipërcituara apo edhe të tjera të cilat 
mund të paraqiten nga palët apo institucionet, sipas rastit tu drejtohet Prokurorisë, KKT -së, 
AIDA-s, ASHK-së, IKMT-s, duke bërë me dije mbi problematikat. 

Menjëherë 
 

G/I.1. Materiali që lidhjet me problematikën e konstatuara gjatë verifikimit të ankesës të 
protokolluara në KLSH me nr. 698, datë 18.09.2018, nr. 436, datë 11.06.2019, nr. 840, datë 
 22.10.2019 dhe nr. 904, datë 07.11.2019, do të shkoj si kallëzim/indice penale, në Prokurori. 
 
G/I.2. Kontrolli i Lartë i Shtetit, mbi gjetjet nga auditimi në Bashkinë Himarë për verifikimin e 
ankesës nr. 698, datë 18.09.2018, nr. 436, datë 11.06.2019, nr. 840, datë 22.10.2019 dhe nr. 
904, datë 07.11.2019, do ti drejtohet Kryeministrit, KKT-së, AIDA-s, ASHK-së, IKMT-së apo edhe 
institucioneve të tjera duke bërë me dije mbi problematikat. 
 
 
G/II. Verifikimi i ankesave të protokolluara në KLSH me nr. 677, datë 13.9.2019, të qytetarit 
J. C. 
2. Gjetje nga auditimi: Me shkresën e administruar në Kontrollin e Lartë të Shtetit me nr. 677, 
datë 13.09.2019, qytetari J. C. ka ngritur pretendimet mbi veprime dhe mosveprime në 
kundërshtim me ligjin nga Bashkia Himarë, në cënim të drejtës së pronësisë dhe konkretisht për 
pasurinë  e regjistruar nga ZVRPP (sot ASHK) Sarandë me nr. Lib.6/viti 1996 Ind.1295, Fq 39, 
datë 22.11.1996, në emër të K. L. C. ndodhur në zonën kadastrale 2518, Lukovë, me sipërfaqe 
prej 190m2 dhe vërtetimit nr. Lib.3/ viti 2011, Ind. 81, Fq. Zona Rurale Sarandë, ZK 2518, 
Lukovë, me sipërfaqe prej 706 m2. 
Nga auditimi është konstatuar se Bashkia Himarë me kontratën nr. 233, datë 06.09.2018, ka 
kontraktuar subjektin ndërtues “E........A” & “C........N” , për realizimin e projektit të investimit 

“Sistemimi dhe rrethimi i oborrit të shkollës 9-vjeçare Lukove”, në vlerën prej 9,152,178 lekë, 
investim i cili bien pjesërisht për sipërfaqen prej 94 m2, në pronësi të familjes C......I (brenda 
murrit rrethues të shkollës “Lukovë”, ndërsa pjesët e tjera janë të lira). Bashkia Himarë nuk 

disponon titull pronësor për pasurinë të cilën kërkon të zhvilloj/investoj, si dhe për pasurinë në 
pronësi të familjes C......I nuk ka realizuar asnjë lloj procedure të shpronësimit apo ndryshimit 
të projektit të investimit, por vetëm ka pezulluar për më shumë se një vit punimet e rrethimit të 
objektit (Gjerësisht trajtuar në pikën (H, )faqen 156-166 të Raport Auditimit). 
2.1. Rekomandim: Bashkia Himarë, Këshilli Bashkiak dhe Kryetari  Bashkisë, në mbledhjen 
më të parë të vlerësojnë praktikën duke rishikuar projektin e investimit. Në rast se Këshilli 
Bashkiak vlerëson se sipërfaqja e familjes C......I, i shërben objektit publik, të miratoj procedurat 
ligjore për shpronësimin për interes publik, sipas kërkesave ligji nr. 8561, datë 22.12.1999 “Për 

shpronësimet për interes publik, si dhe për marrjen në përdorim të përkohshëm të pasurisë së 
paluajtshme”. 

Në mbledhjen e radhës së Këshillit Bashkiak 
 

L. SHËNIM I KRYETARIT. 
Në auditimin e procedurave të prokurimit me vlera të larta të ushtruar në Bashkinë Himarë, u 
konstatua se në 51% e procedurave të zhvilluara (55 gjithsej), janë zhvilluar me një operatorë 
ekonomik pjesëmarrës, OE të cilët përgjithësisht nuk kanë plotësuar kriteret për kualifikim të 
përcaktuara në DST, veprime në kundërshtim me dispozitat ligjore të LPP, fenomen i konstatuar 
dhe në subjektet e tjera të audituara nga KLSH gjatë këtij viti. 
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Kontrolli i Lartë i Shtetit, referuar procedurave të prokurimit të finalizuar me 1 (një) OE 
pjesëmarrës, do kërkoj propozim për ndryshim të ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006, ndryshuar me 
ligjin nr. 9800, datë 10.09.2007, ligjin nr. 9855, datë 26.12.2007, Ligjin Nr. 10170, datë 22.10.2009, 
ligjin nr. 10 309, datë 22.07.2010, ligjin nr. 22/2012, ligjin nr. 131/2012, dhe ligjin nr. 182/2014, 
“Për procedurat e Prokurimit”, që procedurat e prokurimit të mos lejohen të zhvillohen vetëm 
me 1 (një) operator ekonomik pjesëmarrës. 

 
Me ndjekjen dhe kontrollin e zbatimit të detyrave dhe masave të përcaktuara në këtë vendim 
ngarkohet Departamenti i Auditimit të Vetëqeverisjes Vendore dhe Departamenti Juridik. 
 
 

 
Bujar LESKAJ  
 
 
K R Y E T A R                                                       


