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SHKURTIME 

KLSH Kontrolli i Lartë i Shtetit. 

MFK   Menaxhimi Financiar dhe Kontrolli. 

NA Nëpunës Autorizues. 

NZ Nëpunës Zbatues. 

GSM Grupi i Menaxhimit Strategjik. 

NJAB  Njësia e Auditimit të Brendshëm. 

AB Auditi i Brendshëm 

MAB Manuali i Auditimit të Brendshëm. 

FZHR Fondi i Zhvillimit të Rajoneve 

AQT Aktive të Qëndrueshme të Trupëzuara. 

UMF Udhëzim i Ministrisë së Financave 

VKM Vendim i Këshillit të Ministrave. 

VKB Vendim i Këshillit Bashkiak. 

ISSAI Standardet Ndërkombëtare të Institucioneve Supreme të Auditimit. 

INOTSAI Organizata Ndërkombëtare e Institucioneve Supreme të Auditimit. 

ISA Standardet Ndërkombëtare të Auditimit 

IFAC Federatës Ndërkombëtarë të Kontabilistëve 

IPSAS Standardeve Ndërkombëtare të Kontabilitetit të Sektorit Publik 

ALUIZNI Agjencia e Legalizimit, Urbanizimit dhe Integrimit të Zonave të Ndërtimeve 
Informale. 

IT Teknologjia e Informacionit. 

NJA Njësi Administrative. 

SHA Shoqëri Anonimë. 

BOE Bashkim i Operatorëve Ekonomikë. 

OE Operator Ekonomik. 
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I. PËRMBLEDHJE EKZEKUTIVE 
I/a. Përshkrim i shkurtër i Raport Përfundimtarë të Auditimit. 
Mbështetur në ligjin nr. 154/2014, datë 27.11.2014 “Mbi organizimin dhe funksionimin e 

Kontrollit të Lartë të Shtetit”, Kontrolli i Lartë i Shtetit auditoi Bashkinë Delvinë në bazë të 
programit të auditimit, të miratuar nga Kryetari i Kontrollit të Lartë të Shtetit me shkresën nr. 
607/1prot, datë 28.06.2019, me afat auditimi nga data 02.09.2019 deri në datën 01.11.2019, për 
periudhën nga 01.01.2017 deri më 30.09.2019. 
Auditimi u krye me zgjedhje për pasqyrat financiare të vitit 2017 -2018, mbi bazë materialiteti 
dhe risku gjendja aktuale e sistemit të Menaxhimit Financiar dhe Kontrollit dhe monitorimi i tyre 
nga Auditi i brendshëm, planifikimi dhe zbatimi i buxhetit për të ardhurat dhe shpenzimet, 
mbajtja e kontabilitetit dhe hartimi i pasqyrave financiare, aplikimi i rregullave kontabël si dhe 
nëse transaksionet financiare janë në përputhje me kërkesat ligjore, rregullave të institucionit dhe 
parimeve për një qeverisje të mirë në përmbushje të objektivave të institucionit Bashkia Delvinë 
dhe ligjit nr. 139/15 datë 17.12.15 “Për vetëqeverisjen vendore”, si dhe zbatimi i procedurave të 

prokurimit publik dhe të kontratave të lidhura. Për këto u analizuan pyetësorët e vetëvlerësimit, 
akt-rakordimit me thesarin duke shkarkuar transaksione financiare nga data baze i thesarit, u krye 
analiza e posteve të bilancit dhe llogarive analitike me formatet shoqëruese të tyre duke prekur 
zonat e llogarive, 600 “paga”; 401-408 “Furnitorë e llogari te lidhura me to”; 467 “Kreditore te 

ndryshëm”; 602 “shpenzime operative” dhe 230- 231 “investime”, si dhe procedura prokurimi me 

vlera të larta të prokuruar për periudhën objekt auditimi (2017 – 30.09.2019).    
Për gjetjet e konstatuara janë mbajtur 12 akte të cilat janë dorëzuar në protokollin e subjektit të 
auditimit brenda afatit të periudhës së auditimit datë 01.11.2019. 
Me shkresat nr. 2116/1, datë 06.11.2019, protokolluar në KLSH me nr. 607/2, datë 11.11.2019,   
nr. 2116/23, datë 22.11. 2019, protokolluar në KLSH me nr. 607/4, datë 25.11.2019 dhe  nr. 
2116/24, datë 06.12.2019, protokolluar në KLSH me nr. 607/5, datë 12.12.2019 nga subjekti 
Bashkia Delvinë janë paraqitur vërejtjet e akteve të mbajtura dhe Projektraportit të Auditimit, ku 
pasi u lexuan me kujdes, paanshmëri dhe profesionalizim nga ana e grupit të auditimit të KLSH, 
u morën në konsideratë ato raste për të cilat kishin mbështetje ligjore me dokumentacion, ndërsa 
rastet e tjera të cilat nuk gjejnë argumentin e duhur ligjorë, gjejnë pasqyrim në këtë Raport 
Përfundimtar Auditimi, i cili i dërgohet subjektit për marrjen e masave në përmirësimin e punës. 
I/b. Një përshkrim i përmbledhur i gjetjeve dhe rekomandimeve nga auditimi. 

Gjetja Përmbledhje e gjetjes 
Ref. 

Raportin e 
Autitimit 

Rëndësia Rekomandimi 

1 

Bashkia Delvinë nuk ka ngritur një sistem 
efektiv të menaxhimit financiar dhe kontrollit të 
brendshëm, duke mos hartuar një kuadër të plotë 
rregullash të shkruara për këtë qëllim. Nuk janë 
hartuar rregulla për ruajtjen e aktiveve, nuk është 
hartuar strategjia e riskut, harta e proceseve të 
punës, gjurma e auditimit. Grupi i menaxhimit 
strategjik, nuk ka miratuar plane zhvillimi 
strategjike me afat jo më pak se sa 5 vjet. Auditi 
i brendshëm nuk ka funksionuar sipas kuadrit 
ligjor në fuqi. Njësia ka në strukturë specialist të 
IT-së, por nuk janë hartuar rregulla dhe nuk janë 
marrë masa konkrete për mbrojtjen e të dhënave 
të sistemit elektronik, nuk ka sistem rezervë 

28-31 I lartë 

Titullari i njësisë vendore dhe  
menaxherët kryesor të marrin masa për 
implementimin konkret të kërkesave të 
kuadrit rregullator për menaxhimin 
financiar dhe kontrollin në njësinë 
publike. Të hartohen rregulla për 
ruajtjen e aktiveve, duke përfshirë edhe 
ruajtjen dhe sigurinë e informacionit 
elektronik, duke siguruar sisteme 
rezervë të I). Të hartohet strategjia e 
riskut riskut, gjurma e auditimit dhe 
lista e proceseve të punës për secilin 
sektor dhe në nivel institucioni. 
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Gjetja Përmbledhje e gjetjes 
Ref. 

Raportin e 
Autitimit 

Rëndësia Rekomandimi 

(back-up). Vlerësimi i funksionimit të sistemit të 
menaxhimit financiar dhe kontrollit nuk është 
bërë si duhet nga menaxherët kryesor, duke mos 
përcaktuar pikat e dobëta të këtij sistemi, e 
marrjen e masave për përmirësimin e tyre. Ka 
mangësi nga stafi për njohjen e ligjit 10296, datë 
08.07.2010 “Për menaxhimin financiar dhe 
kontrollin” dhe manualin përkatës në zbatim të 

këtij ligji. Veprimet e mësipërme janë në 
kundërshtim me kërkesat e ligjit nr. 10296 datë 
08.07.2010 “Për menaxhimin financiar dhe 

kontrollin” dhe nenin 32, të ligjit nr. 68/2017” 

Për financat e vetëqeverisjes vendore”. 

2 

Bashkia Delvinë nuk ka krijuar Njësi të Auditit 
të Brendshëm, në kundërshtim me nenin 10 dhe 
11, të ligjit nr. 114/2015 “Për auditimin e 

brendshëm në sektorin publik”, dhe pikën 3, të 

VKM nr. 83, datë 03.02.2016 “Për miratimin e 

kritereve të krijimit të njësive të auditimit të 
brendshëm në sektorin publik”. Komandimi i 
punonjësve në pozicionin e “Inspektorit të 

Auditit”, janë bërë në kundërshtim me nenin 48, 

pika 1, të ligjit nr. 152/2013, datë 30.05.2013, 
“Për nëpunësin civil”,  i ndryshuar, duke sjell 

paralizimin e funksionimit të këtij shërbimi tepër 
të rëndësishëm për realizimin dhe kryerjen e 
monitorimit të sistemit të menaxhimit financiar 
dhe kontrollit në njësi, gjithashtu ka sjell 
mungesën e sigurisë objektive dhe mungesën e 
këshillimit për menaxhimin e projektuar për të 
shtuar vlerën e për të përmirësuar veprimtarinë e 
njësisë publike. Mungesa e këtij shërbimi  nuk e 
ka ndihmuar njësinë publike për të arritur 
objektivat, nëpërmjet një veprimtarie të 
disiplinuar dhe sistematike, për të vlerësuar e 
përmirësuar frytshmërinë e menaxhimit të riskut, 
si dhe proceset e kontrollit e të qeverisjes. 

28-31 I lartë 

Titullari i njësisë vendore të marrë masa 
që funksionimi i Auditit të Brendshëm të 
organizohet dhe të funksionojë si shërbim 
në njërën nga tre format e parashikuara në 
nenin 10 të ligjit nr. 114/2015 “Për 

auditimin e brendshëm në sektorin 
publik”, dhe pikën 3, të VKM nr. 83, datë 

03.02.2016 “Për miratimin e kritereve të 

krijimit të Njësive të Auditimit të 
brendshëm në sektorin publik”. 

 

3 

Nga të dhënat e pasqyrave financiare 
konstatohet se totali i faturave të pa likuiduara 
në fund të vitit 2017 në llog (401-408) “Furnitor 
e llogari të lidhura me to”, dhe detyrime të tjera 

në llog (467) “Kreditorë të ndryshëm”, paraqitet 

në vlerën 35,800,564 lekë. Arsyeja e mos 
likuidimit të këtyre faturave është nga mos 
realizimi i të ardhurave, mungesa e lëvrimit të 
fondeve dhe bllokimit të fondeve nga Ministria e 
Financave në fund të periudhës ushtrimore, 

31-44 I lartë 

Bashkia Delvinë, Drejtoria e Financës, të 
paraqesë në mbledhjen e këshillit 
bashkiak, një material për gjendjen e 
faturave të pa likuiduara në vite, hartojë 
një grafik duke zbatuar radhën e pagesave 
për vlerën 5,338,620 lekë. Të mos hapen 
projekte investimesh të reja pa u likuiduar 
detyrimet e prapambetura.  
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Gjetja Përmbledhje e gjetjes 
Ref. 

Raportin e 
Autitimit 

Rëndësia Rekomandimi 

rezulton se me buxhetin e vitit 2018, janë 
likuiduar detyrime në vlerën 29,654,515 lekë. 
Për aktivitetin e vitit 2018, gjendja e faturave të 
pa likuiduara (Llog (401-408) “Furnitor e 
llogari të lidhura me to”, dhe detyrime të tjera 

në llog (467) “Kreditorë të ndryshëm”) paraqitet 

në vlerën 29,014,013 lekë, për: mallra e 
shërbime  dhe vendime gjyqësore. Nga vlera e 
detyrimeve si më sipër rezulton se me buxhetin e 
vitit 2019 është likuiduar shuma prej 23,675,393 
lekë, mbetet për likuidim vlera prej 5,338,620 
lekë, që janë detyrime për fatura për mallra e 
shërbime në vlerën 2,367,871 lekë dhe 
shpenzime për Vendime Gjykate në vlerën 
2,970,749 lekë,  mos likuidimi i detyrimeve vjen 
në kundërshtim me nenin 52- Kryerja e 
shpenzimeve, të ligjit nr. 9936, datë 26.6.2008 
”Për menaxhimin e sistemit buxhetor në 

Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar; nenin 9 
dhe 10, të ligjit nr. 9928, datë 29.04.2004 “Për 

kontabilitetin dhe pasqyrat financiare”, i 

ndryshuar; UMF nr. 5, datë 27.12.2014 “Për 

shlyerjen e detyrimeve të prapambetura” i 

ndryshuar me UMF nr. 5/1, datë 21.05.2014; 
Udhëzimin udhëzimi plotësues i MF nr. 02, datë 
10.01.2018 “Për buxhetin e vitit 2018”, pikat 82-
91 – Detyrimet e prapambetura të Njësive të 
Vetëqeverisjes Vendore. 

4 

Nga të dhënat e Drejtorisë Financës, për vitin 
2017, shpenzimet buxhetore janë planifikuar në 
vlerën 331,209 mijë lekë dhe realizuar në vlerën 
289,354 mijë lekë ose në masën 87 %, për vitin 
2018, shpenzimet buxhetore në vlerën 296,596 
mijë lekë dhe realizuar në vlerën 278,772 mijë 
lekë ose në masën 93 % dhe për 9/mujorin e vitit 
2019, janë planifikuar në vlerën 205,424 mijë 
lekë dhe realizuar në vlerën 183,772 mijë lekë 
ose në masën 89 %.  
U konstatua se ka diferenca të dukshme midis 
treguesve të hartimit dhe zbatimit të buxhetit, 
përsa i përket pjesës së të ardhurave të veta dhe 
shpenzimeve të tyre, kështu për vitin 2017,  të 
ardhurat nga taksat e tarifat vendore të 
planifikuar gjithsej në vlerën 69,615 mijë lekë 
në buxhetin fillestar, janë kryer shpenzime sipas 
realizimit faktik 47,135 mijë lekë duke mos 
realizuar shpenzimet  në vlerën 22,480 mijë 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

31-44 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I lartë 

 

 

 

 

 

 

Në mënyrë që të mos krijohen diferenca 
të dukshme midis parashikimit dhe 
realizimit të buxhetit, Bashkia Delvinë 
të marrë masa për hartimin e një buxheti 
real, mbështetur në realizimin e 
mundshëm dhe objektiv të ardhurave 
dhe shpenzimeve. Të bëhen periodikisht 
analizat e punës për realizimin e 
buxheteve paraardhës duke nxjerrë 
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Gjetja Përmbledhje e gjetjes 
Ref. 

Raportin e 
Autitimit 

Rëndësia Rekomandimi 

lekë, për vitin 2018,  të ardhurat nga taksat e 
tarifat vendore të planifikuar gjithsej në vlerën 
51,914 mijë lekë në buxhetin fillestar, janë kryer 
shpenzime sipas realizimit faktik 29,497 mijë 
lekë duke mos realizuar shpenzimet  në vlerën 
22,417 mijë lekë dhe për 9/mujorin e vitit 2019,  
të ardhurat nga taksat e tarifat vendore të 
planifikuar gjithsej në vlerën 24,339 mijë lekë 
në buxhetin fillestar, janë kryer shpenzime sipas 
realizimit faktik 21,444 mijë lekë duke mos 
realizuar shpenzimet  në vlerën 2,895 mijë lekë, 
veprime në kundërshtim me ligjin nr. 9936, datë 
26.06.2008 “Për menaxhimin dhe zbatimin e 
sistemit buxhetor në Republikën e Shqipërisë” i 

ndryshuar, ligji nr. 10296, datë 08.07.2010, “Për 

menaxhimin Financiar dhe Kontrollin”, 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”, UMF nr. 10, datë 28.02.2017, “Për 

përgatitjen e programit buxhetor afatmesëm 
2018-2020”, si dhe  UMF nr. 10/1, datë 28 02 

2017 “Për përgatitjen e Programit Buxhetor  
Afatmesëm për Pushtetin Vendor”, Udhëzimi nr. 

23 datë 22.11.2016, “Për procedurat standarde të 

përgatitjes së programit buxhetor afatmesëm” 

dhe Vendimet përkatëse të Këshillit Bashkiak. 

konkluzione të sakta për realizimet dhe 
mosrealizimet e buxheteve përkatëse. 
 

5 

Nga verifikimi i burimit të të ardhurave nga 
abonentët familjarë nga Bashkia Delvinë 
rezultojë se, nga 3506 familje që janë në këtë 
njësi, taksat dhe tarifat vendore planifikohen dhe 
vilen vetëm nga 2812 familje të cilat kanë 
kontratë me Ndërmarrjen e Ujësjellës 
Kanalizimeve Sh.a. Delvinë, në cilësinë e 
agjentit tatimor, ndërsa për 694 familjet që nuk 
kanë kontratë me UK Delvinë Sektori i Taksave 
dhe Tarifave nuk ka dërguar njoftim detyrimi 
dhe nuk ka planifikuar të ardhura nga këto 
familje për taksa dhe tarifa. Baza e të dhënave 
për familjet që nuk kanë kontratë me ujësjellësin 
përditësohet vetëm për rastet kur familjarët 
paraqiten pranë zyrave të bashkisë për të marrë 
shërbime të ndryshme, veprim dhe mosveprim 
që bie në kundërshtim me nenin 20 të Ligjit nr. 
9632, datë 30.10.2006 “Për Sistemin e Taksave 

Vendore” i ndryshuar, dhe VKB për paketën 

 
 
 

36-44 

 
 
 

I mesëm  

Bashkia Delvinë, nëpërmjet Sektorit të 
Taksave dhe Tarifave, të marrë masa, 
për planifikimin dhe arkëtimin e 
taksave dhe tarifave vendore edhe për 
694 familjet që nuk kanë kontratë me 
UK Delvinë Sh.a. 
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Gjetja Përmbledhje e gjetjes 
Ref. 

Raportin e 
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fiskale të vitit 2017,2018,dhe 2019. 

6 

Në verifikimin e listave të subjekteve debitorë 
në vite, në Bashkinë Delvinë, konstatohen 
subjekte që aktualisht rezultojnë me status aktiv 
por me detyrime të pashlyera ndaj Bashkisë 
Delvinë. Kështu sipas të dhënave nga 245 
subjekte debitorë në vlerën 12.841.596 lekë,  
janë aktiv 74  subjekte ose 30 % e totalit, të cilët 
nuk kanë paguar taksa dhe tarifa, në vlerën 
4.503.696 lekë ose 35 % e vlerës së debitorëve, 
gjë e cila tregon punën e pamjaftueshme të 
Sektorit të Taksave dhe Tarifave në arkëtimin e 
detyrimeve debitorë, në kundërshtim të Kreut 
XI-“Mbledhja me forcë e detyrimit tatimor të 

papaguar”, të ligjit nr. 9920, datë 19.05.2008 

“Për procedurat tatimore në Republikën e 

Shqipërisë”, i ndryshuar; ligjin nr.7895, datë 
27.01.1995, i ndryshuar, neni 181-“Mospagimi i 

taksave dhe tatimeve” 

 
 
 

36-44 

 
 
 

I mesëm 

 
 
 
 
 
 
 
Sektori i Taksave dhe Tarifave, Bashkia 
Delvinë, të marrë masa për arkëtimin e 
detyrimeve të prapambetura të 
subjekteve që rezultojnë me status aktiv 
dhe që janë debitor ndaj bashkisë për 
taksa dhe tarifa, në zbatim të Kreut XI-
“Mbledhja me forcë e detyrimit tatimor 
të papaguar”, të ligjit nr. 9920, datë 
19.05.2008 “Për procedurat tatimore në 
Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar; 

Kodi Penal i RSH, i ndryshuar, neni 
181, “Mospagimi i taksave dhe 
tatimeve”. 
 

7 

Në auditimin e dokumentacionit ligjorë për 
arkëtimin e debitorëve nga Sektori i Taksave dhe 
Tarifave, Bashkia Delvinë, konstatohet se në 
fund të periudhës janë gjithsej debitorë 245 
subjekte për vlerën 12.841.596 lekë. 
-Nuk u gjet asnjë rast i ndjekjes së plotë të 
procedurave të arkëtimit të debitorëve, deri në 
nxjerrjen e Urdhër sekuestrimit, konfiskimit të 
pasurisë apo kallëzim penal të subjekteve për 
mos shlyerje të detyrimeve, në kundërshtim me 
Kreun XI-“Mbledhja me forcë e detyrimit 
tatimor të papaguar”, të ligjit nr. 9920, datë 

19.05.2008 “Për procedurat tatimore në 

Republikën e Shqipërisë”, me ndryshimet. 

36-44 I mesëm 

Sektori i Taksave dhe Tarifave, 
Bashkia Delvinë, të marrë masat duke 
ndjekur të gjitha rrugët administrative e 
ligjore për arkëtimin detyrimeve të pa 
arkëtuara të subjekteve fizik/ juridik, 
për të gjitha detyrimet tatimore të pa 
mbledhura debitorë 245 subjekte për 
vlerën 12.841.596 lekë. (sipas 
pasqyrave që disponon, dërguar me E-
mail), bazuar në nenin 70 pika 3 “E 
drejta për të nxjerrë njoftimin e 
vlerësimit tatimor”, të ligjit nr. 9920, 
datë 19.05.2008 “Për Procedurat 

tatimore” me ndryshime, duke ndjekur 

rrugët e mëposhtme: 
 a-T’u dërgohen bankave të nivelit të 
dytë urdhër bllokimet e llogarive 
bankare, sipas     nenit 90, të ligjit nr. 
9920, datë 19.05.2008 ”Për procedurat 

tatimore në Republikën e Shqipërisë”.  
b-Të dërgohet në Drejtorinë Rajonale 
të Transportit, kërkesa për vendosjen e 
barrës siguruese (për mjetet) dhe në 
ZVRPP  (për pasuritë e paluajtshme), 
sipas nenit 91, të ligjit nr. 9920, datë 
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19.05.2008 ”Për procedurat tatimore 

Republikan e Shqipërisë” me 

ndryshime.  
c- Në funksion të mbledhjes së 
detyrimit të papaguar, Sektori i 
Taksave dhe Tarifave, të angazhojë 
strukturat e saj për të verifikuar dhe 
monitoruar në vend aktivitetin tregtar 
të tatim paguesit, me qëllim 
konfiskimin në fund të çdo dite të një 
shume jo më pak se 50 % të qarkullimit 
të realizuar. 
d- Nëse edhe pas njoftimeve zyrtare 
subjektet, nuk pranojnë të paguajnë 
detyrimet, në vite nga ana e Sektori i 
Taksave dhe Tarifave dhe Sektori 
Juridik, të marrin masa administrative 
apo sekuestro dhe pas marrjes së këtyre 
masave të bëhet kallëzim penal bazuar 
në Kodin Penal të R.SH, miratuar me 
ligjin nr. 7895, datë 27.1.1995 me 
ndryshimet e mëvonshme, neni 181,-
Mospagimi i taksave dhe tatimeve. 
 

8 

Nga auditimi në lidhje me debitorët familjarë u 
konstatua se në fund të periudhës datë 
31.12.2018, janë gjithsej debitorë 2090 familje 
për vlerën gjithsej 41.026.049 lekë (për taksë 
toke në vlerën 31.342.463 lekë, për taksë 
ndërtese në vlerën 3.593.993  lekë, dhe tarifa 
shërbimi në vlerën 6.089.233  lekë. 

36-44 I mesëm 

Sektori i Taksave dhe Tarifave, Bashkia 
Delvinë të marrë masa dhe të kërkojë 
arkëtimin e debitorëve për 2090 familje 
për vlerën gjithsej 41.026.049 lekë, 
sipas të dhënave që disponon, duke 
dërguar njoftim vlerësimet abonentëve 
familjarë me postë, për: 
-Taksë toke në vlerën 31.342.463 lekë; 
-Taksë ndërtese në vlerën 3.593.993  
lekë; 
-Tarifa shërbimi në vlerën 6.089.233  
lekë 

9 

Sektori i Taksave dhe Tarifave dhe Sektori i 
Planifikimit dhe Zhvillimit Urban, Bashkia 
Delvinë, nuk ka zbatuar dispozitat ligjore të 
VKM nr. 860, datë 10.12.2014 “Për përcaktimin 

e mënyrës së mbledhjes dhe administrimit të 
ardhurave për ndërtimet pa leje dhe vlerave të 
zbatueshme për legalizim”, pika 5, si dhe ligjin 

nr. 9632, datë 30.10.2006 “Për Sistemin e 

Taksave vendore”, i ndryshuar, pika 3 e nenit 

27- Taksa e ndikimit në infrastrukturë, për 
objektet që legalizohen, rezulton se nuk kanë 

36-44 I mesëm 

Bashkia Delvinë, nëpërmjet Sektorit të 
Taksave dhe Tarifave, të marrë masa si 
dhe të ndjek të gjitha procedurat 
administrative dhe ligjore për arkëtimin 
e taksës së ndikimit në infrastrukturë 
për ndërtimet pa leje në vlerën 
3.760.691 lekë .      
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bërë pagesën e taksës së ndikimit në 
infrastrukturë 100 persona me vlerë 3.760.691 
lekë, për  periudhën 01.01.2017 – 30.09.2019, të 
cilat përbejnë të  ardhura të munguara për  
Buxhetin e Bashkisë Delvinë. 

10 

Nga auditimi i akt rakordimeve me agjentin 
tatimor Ujsjellës Kanalizim Sh.a Delvinë, 
rezultoj se deri në 30.09.2019, nga të ardhurat e 
mbledhura nga taksat dhe tarifat për llogari të 
Bashkisë Delvinë në vlerën 3.742.676 lekë, ka 
derdhur në buxhetin e bashkisë vetëm vlerën 
prej 1.714.706, me një diferencë prej 2.027.970 
lekë. Sektori i Taksave dhe Tarifave në kërkim 
të arkëtimit të gjithë shumës së mbledhur nga 
agjentët tatimor, si dhe në zbatim të nenit 117, të 
Ligjit nr. 9920, datë 19.5.2008 “Për procedurat 

tatimore në Republikën e Shqipërisë”, nuk ka 
aplikuar penalitetet ndaj agjentit tatimor 
Ujsjellës Kanalizime Sha, Delvinë, për faktin se 
nuk ka derdhur në buxhetin e bashkisë vlerën 
prej 2.027.970 lekë nga mbledhja e taksave dhe 
tarifave vendore, shumë e cila përbën të 
ardhura të munguara në buxhetin e bashkisë 

36-44 I mesëm 

Sektori i Taksave dhe Tarifave, Bashkia 
Delvinë, të marrë masa për detyrimin e 
agjentit tatimor UK Sh.a. Delvinë për 
derdhjen në buxhetin e bashkisë të 
vlerës prej 2.027.970 lekë, duke 
aplikuar penalitetet e parashikuara në 
nenin 117, të Ligjit nr. 9920, datë 
19.5.2008 “Për procedurat tatimore në 

Republikën e Shqipërisë” 
 

11 

Nga verifikimi i praktikave të pajisjes me 
Autorizim/Licenca të subjekteve që kryejnë 
tregti me pakicë të karburanteve, gazit të 
lëngshëm të naftës, për automjetet, vajrave 
lubrifikante dhe lëndëve djegëse për përdorim 
nga konsumatorët fundorë, u konstatua se nga 
Zyra e Shërbimeve Publike në bashkëpunim me 
Sektorin e Taksave dhe Tarifave për vitet 2017 - 
2019, ndaj subjekteve M” shpk, “K O” shpk, , 

dhe “K” shpk, , nuk është aplikuar saktë tarifa 

vendore për pajisen e subjekteve, me 
Autorizim/Licenca në kundërshtim me VKM nr. 
970, datë 02.12.2015 “Për përcaktimin e 

procedurave dhe të kushteve për dhënien e 
licencave për tregtimin e naftës bruto dhe 
nënprodukteve të saj” i ndryshuar, kapitulli II, 

pika 1; germa “b”, dhe pika 9, e cila ka sjell të 
ardhura të munguara për buxhetin e 
Bashkisë Delvinë, në vlerën 2.700,000 lekë. 

36-44 I lartë 

Zyra e Shërbimeve Publike dhe Sektori 
i Taksave dhe Tarifave në Bashkinë 
Delvinë, të marrin masa për arkëtimin e 
vlerës 2.700.000 lekë, duke njoftuar 
subjektet për detyrimin që kanë ndaj 
bashkisë, si më poshtë: 
- “M” shpk, për vlerën 900.000 lekë, 
- “K Oil” shpk, për vlerën 900.000 lekë, 
- “K” shpk, për vlerën 900.000 lekë. 

12 

Sektori i Taksave dhe Tarifave Vendore, 
Bashkia Delvinë, nuk ka bërë të mundur 
arkëtimeve të detyrimeve të qirasë për kontratën 
nr. s’ka, datë 01.09.2016, për dhënien në 

shfrytëzim të sipërfaqes së tokës prej 1250 m2 

44 I lartë 

Sektori i Taksave dhe Tarifave Vendore 
dhe Sektori Juridik, Bashkia Delvinë të 
marrë masa për ndjekjen e të gjitha 
procedurave administrative dhe ligjore 
për arkëtimin e detyrimit kontraktore në 



 

 

KONTROLLI I LARTË I SHTETIT 
“Raport Pëfundimtar Auditimi Financiar dhe Përputhshmërie 
në Bashkinë Delvinë” 

 
 

KLSH  11 | F a q e  
 

Gjetja Përmbledhje e gjetjes 
Ref. 

Raportin e 
Autitimit 

Rëndësia Rekomandimi 

subjektit “DG”, në vlerën gjithsej 1,830,000 
lekë, (viti 2017, në vlerën 610,000 lekë, viti 
2018, në vlerën 610,000 lekë dhe viti 2019, në 
vlerën 610,000 lekë) e cila përbën mungesë të 
ardhurash për  buxhetin e Bashkisë, veprime në 
papajtueshmëri me ligjin nr. 7850, datë 29.07. 
1994 “Për Kodin Civil në RSH”, nenin 12, 
germa “g”, ligjit nr. 10296, datë 08.07.2010 
“Për Menaxhimin Financiarë dhe Kontrollin” me 

pikën 2, neni 6, i kontratës datë 01.09.2016. 

vlerën  1,830,000 lekë. 
 

13 

Sektori i Menaxhimit dhe Mbrojtjes së Tokës 
Bujqësore, Bashkia Delvinë, nuk ka bërë të 
mundur arkëtimeve të detyrimeve të qirasë në 
vlerën gjithsej 172,088 lekë, sipas viteve (viti 
2013-2016, në vlerën 57,527 lekë, viti 2017, në 
vlerën 57,281 lekë dhe  viti 2018, në vlerën 
57,281 lekë) për kontratat me: z. Luan Kadri, për 
kontratën datë 01.10.2013, për shfrytëzimin e 
sipërfaqes prej 1.5 ha,  në vlerën 57,527 lekë,  
z.Neim Bolena, për kontratën datë 25.10.2013, 
lidhur me Bashkinë Delvinë  për shfrytëzimin e 
sipërfaqes prej 1.98 ha, për vlerën 50,621 lekë 
dhe z.Arben Buzheri, për kontratën datë 
17.10.2013,  për shfrytëzimin e sipërfaqes prej 
2.5 ha, për vlerën 63,940 lekë e cila përbën 
mungesë të ardhurash për  buxhetin e Bashkisë, 
veprime në papajtueshmëri me ligjin nr. 10296, 
datë 08.07.2010 “Për Menaxhimin Financiarë 

dhe Kontrollin” nenin 12, germa “g”, me nenin 

2, germa “a” e kontratave të lidhura mes 

Bashkisë Delvinë dhe Qiramarrësve të tokave 
bujqësore të pandara. 

36-44 I lartë 

Sektori i Menaxhimit dhe Mbrojtjes së 
Tokës Bujqësore dhe Sektori Juridik, 
Bashkia Delvinë të marrë masa për 
ndjekjen e të gjitha procedurave 
administrative dhe ligjore për arkëtimin 
e detyrimit kontraktore në vlerën  
172,088 lekë. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Në 5 raste janë shpallur fituese ofertat e OE të 
radhës të mbetura në klasifikim me vlerë më të 
lartë se vlera e ofertës së OE të cilit i është 
pranuar deklarata “dorëheqje nga oferta”, 
ndërkohë që diferencë ndërmjet dy ofertave 
është disa herë më e lartë se 2% e vlerës së 
fondit limit të prokuruar (nga 2.3% deri në 
18%), duke sjellë efekte financiare negative në 
buxhet me pasojë përdorimin e fondit publik pa 
ekonomicitet, efiçencë dhe efektivitet në vlerën 
totale të kontratave të lidhura për 26.933.800 
lekë pa tvsh, veprim në mospërputhje me pikën 
(5), neni 58 “Njoftimi i fituesit dhe nënshkrimin 
e kontratës”, të ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 
“Për Prokurimin Publik” i ndryshuar, në mënyrë 

50-80 I lartë 
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të detajuar si më poshtë: 
1.1. Gjetje nga auditimi: Në tenderin me objekt 
“Rehabilitim kanal ujitës Bajkaj,Delvinë 
(vazhdim)”, zhvilluar në datën 13.11.2017, me 
fond limit 7.466.666 lekë pa tvsh, kanë marr 
pjesë 4 OE të kualifikuar në kriteret e vendosura 
në DST, ndërsa KVO ka shpall fitues ofertën e 
OE “M/S”shpk me vlerë të ofertës 6.366.666 

lekë pa tvsh, pasi oferta e OE “N”shpk nuk është 

pranuar me argument se, ky operator ka 
depozituar deklaratë “dorëheqje nga oferta” e 
nënshkruar nga administratori me vulën e 
shoqërisë. Në këto kushte KVO duhet të kishte 
anuluar procedurën e prokurimit për arsye se, 
oferta e renditur e dyta e shpallur fituese, është 
me diferencë ndërmjet dy ofertave në shumën 
1,412,236 lekë pa tvsh, disa herë me e lartë se 
(2%) e vlerës fondit limit konkretisht (18%). 
Për pasojë vlerësimi e përzgjedhja e ofertës 
fituese si dhe lidhja e kontratës me shoqërinë në 
vlerë 6.366.666 lekë pa tvsh konsiderohet 
përdorim i fondit publik pa ekonomicitet, 
eficencë dhe efektivitet, veprim në mos 
përputhje me neni 58 “Njoftimi fituesit dhe 
nënshkrimi kontratës”, pika (5), të ligjit nr. 9643, 

datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik” i 

ndryshuar.  

1.2. Gjetje nga auditimi: Në tenderin me objekt 
“Sistemim pjesshëm rruga fshatrat Lefterhor, 
Kakodhiq, Sopot”, zhvilluar në datën 
11.04.2018, me fond limit 2.500.000 lekë pa 
tvsh, kanë marr pjesë 2 OE të kualifikuar në 
kriteret e vendosura në DST, ndërsa KVO ka 
shpall fitues ofertën e BOE “E&ID”shpk me 

vlerë të ofertës 2.471.255 lekë pa tvsh, pasi 
oferta e OE “M/S”shpk nuk është pranuar me 

argument se, ky operator ka depozituar deklaratë 
“dorëheqje nga oferta” e nënshkruar nga 
administratori me vulën e shoqërisë. Në këto 
kushte KVO duhet të kishte anulluar procedurën 
e prokurimit për arsye se, oferta e renditur e dyta 
e shpallur fituese, është me diferencë ndërmjet 
dy ofertave në shumën 120,755 lekë pa tvsh, 
disa herë me e lartë se (2%) e vlerës fondit limit 
konkretisht (5%). Për pasojë vlerësimi e 
përzgjedhja e ofertës fituese si dhe lidhja e 
kontratës me shoqërinë në vlerë 2.471.255 lekë 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Titullari Autoritetit Kontraktor të 
njësisë vendore (bashkia Delvinë), të 
analizojë dhe të nxjerrë përgjegjësitë 
për situatën e mësipërme me qëllim që 
në të ardhmen të eliminohen rastet e 
kualifikimit të ofertave të renditura pas 
ofertës së OE për të cilat nga KVO 
është pranuar deklarata “dorëheqje nga 

oferta”, ndërkohë që diferencat 
ndërmjet dy ofertave janë disa herë më 
të larta se (2%) e vlerës së fondit limit 
të prokuruar, veprime të cilat kanë 
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pa tvsh konsiderohet përdorim i fondit publik 
pa ekonomicitet, eficencë dhe efektivitet, 
veprim në mospërputhje me neni 58 “Njoftimi 
fituesit dhe nënshkrimi kontratës”, pika (5), të 
ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për Prokurimin 
Publik” i ndryshuar.  

1.3.Gjetje nga auditimi: Në tenderin me objekt 
“Rikonstruksion i fushës së futbollit të qytetit 
Delvinë”, zhvilluar në datën 14.0.2018, me fond 
limit 7.388.195 lekë pa tvsh, kanë marr pjesë 2 
OE të kualifikuar në kriteret e vendosura në 
DST, ndërsa KVO ka shpall fitues ofertën e 
BOE “LTE & B &5 V”shpk me vlerë të ofertës 

6.964.094 lekë pa tvsh, pasi oferta e OE 
“SH”shpk nuk është pranuar me argument se, ky 

operator ka depozituar deklaratë “dorëheqje nga 

oferta” e nënshkruar nga administratori me 
vulën e shoqërisë. Në këto kushte KVO duhet të 
kishte anuluar procedurën e prokurimit për arsye 
se, oferta e renditur e dyta e shpallur fituese, 
është me diferencë ndërmjet dy ofertave në 
shumën 871.519 lekë pa tvsh, disa herë me e 
lartë se (2%) e vlerës fondit limit konkretisht 
(11.7%). Për pasojë vlerësimi e përzgjedhja e 
ofertës fituese si dhe lidhja e kontratës me 
shoqërinë në vlerë 6.964.094 lekë pa tvsh 
konsiderohet përdorim i fondit publik pa 
ekonomicitet, eficencë dhe efektivitet, veprim 
në mospërputhje me neni 58 “Njoftimi fituesit 
dhe nënshkrimi kontratës”, pika (5), të ligjit nr. 

9643, datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik” 

i ndryshuar.  
 1.4. Gjetje nga auditimi: Në tenderi e zhvilluar 
me objekt “Sistemim rrugë brendshme në 
fshatrat Fushveri ,Vergo, Palavli” me fond limit 
5.116.666 lekë pa tvsh, kanë marr pjesë 2 OE të 
kualifikuar në kriteret e vendosura në DST, 
ndërsa KVO ka shpall fitues ofertën e OE 
“ID”shpk me vlerë të ofertës 5.022.555 lekë pa 

tvsh, pasi oferta e OE “M.S”shpk nuk është 
pranuar me argument se, ky operator ka 
depozituar deklaratë “dorëheqje nga oferta” e 
nënshkruar nga administratori me vulën e 
shoqërisë. Në këto kushte KVO duhet të kishte 
anulluar procedurën e prokurimit për arsye se, 
oferta e renditur e dyta e shpallur fituese, është 
me diferencë ndërmjet dy ofertave në shumën 

sjellë pasojë dhe kanë dhënë impakt në 
përdorimin e fondit publik me 
ekonomicitet, eficencë dhe efektivitet 
në vlerë totale 26.933.800 lekë pa tvsh 
në (5 rastet). KVO duhet të udhëhiqet 
nga zbatimi kritereve të parashikuara 
nga ligji për prokurimet publike me 
qëllim sigurimin me eficencë 
maksimale të fondit dhe dhënie 
përparësi ofertës me vlerë më të ulët, si 
kriteri bazë i parashikuar në kriteret e 
vendosura në DST. 
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337.855 lekë pa tvsh, disa herë me e lartë se 
(2%) e vlerës fondit limit konkretisht (6.6%). 
Për pasojë vlerësimi e përzgjedhja e ofertës 
fituese si dhe lidhja e kontratës me shoqërinë në 
vlerë 5.022.555 lekë pa tvsh konsiderohet 
përdorim i fondit publik pa ekonomicitet, 
eficencë dhe efektivitet, veprim në mospërputhje 
me neni 58 “Njoftimi fituesit dhe nënshkrimi 
kontratës”, pika (5), të ligjit nr. 9643, datë 

20.11.2006 “Për Prokurimin Publik” i 

ndryshuar.  

1.5. Gjetje nga auditimi: Në tenderi e zhvilluar 
me objekt “Sistemim rrugë brendshme fshatra 
Bajkaj ,Kopaçe, Isaki” me fond limit 6.252.500 
lekë pa tvsh, kanë marr pjesë 2 OE të kualifikuar 
në kriteret e vendosura në DST, ndërsa KVO ka 
shpall fitues ofertën e BOE “I.D&E”shpk me 

vlerë të ofertës 6.109.230 lekë pa tvsh, pasi 
oferta e OE “M/S”shpk nuk është pranuar me 

argument se, ky operator ka depozituar deklaratë 
“dorëheqje nga oferta” e nënshkruar nga 
administratori me vulën e shoqërisë. Në këto 
kushte KVO duhet të kishte anuluar procedurën 
e prokurimit për arsye se, oferta e renditur e dyta 
e shpallur fituese, është me diferencë ndërmjet 
dy ofertave në shumën 132.630 lekë pa tvsh më 
e lartë se (2%) e vlerës fondit limit konkretisht 
(2.3%). Për pasojë vlerësimi dhe përzgjedhja e 
ofertës fituese dhe lidhja e kontratës me 
shoqërinë në vlerë 6.109.230 lekë pa tvsh 
konsiderohet përdorim i fondit publik pa 
ekonomicitet, eficencë dhe efektivitet, veprim në 
mospërputhje me neni 58 “Njoftimi fituesit dhe 
nënshkrimi kontratës”, pika (5), të ligjit nr. 9643, 

datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik” i 

ndryshuar. 

15 

Nga auditimi i zbatimit të punimeve civile të 
kontratës me objekt “Rijetësimi i sheshit të 

qendrës Delvinë”, Bashkia Delvinë, me vlerë të 
kontratës (me tvsh) 130,059,734 lekë, fituar nga 
OE “G.” SHPK, rezultuan diferenca në volume 

pune të pakryera në fakt në vlerën 2,310,600 
lekë pa tvsh. Veprimet e mësipërme janë në 
kundërshtim me kontratën e sipërmarrjes së 
punimeve Nr. 2303 prot datë 27.09.2016 të 
lidhur mes Autoritetit Kontraktor Bashkia 

80-88 I lartë 

Nga Bashkia Delvinë të merren masa për 
arkëtimin e vlerës prej 2,310,600 lekë pa 
tvsh nga OE “G.” SHPK, në cilësinë e 

sipërmarrësit në kontratën me Nr. 2303 
prot datë 27.09.2016,  me objekt 
“Rijetësimi i sheshit të qendrës Delvinë”, 

Bashkia Delvinë, vlerë që përfaqëson dëm 
ekonomik ndaj buxhetit të shtetit dhe 
njësisë vendore, si pasojë e likuidimit të 
punimeve të pakryera. 
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Delvinë dhe OE “G.” SHPK.    

16 

Nga auditimi i zbatimit të punimeve civile të 
kontratës me objekt “Rehabilitim i pjesshëm i 

kanalit ujitës K-K-5 Bajkaj- Delvinë 
(vazhdim)”, Bashkia Delvinë, me vlerë të 
kontratës (me tvsh) 7,639,999 lekë, fituar nga 
OE “Mane/S” SHPK, rezultuan diferenca në 

volume pune të pakryera në fakt në vlerën 
113,600 lekë pa tvsh. Veprimet e mësipërme 
janë në kundërshtim me kontratën e sipërmarrjes 
së punimeve 2053 prot datë 12.12.2017 të lidhur 
mes Autoritetit Kontraktor Bashkia Delvinë dhe 
OE “Mane/S” SHPK 

80-88 I lartë 

Nga Bashkia Delvinë të merren masa 
për arkëtimin e vlerës prej 113,600 lekë 
pa tvsh nga OE “M.S” SHPK, në 

cilësinë e sipërmarrësit në kontratën me 
2053 prot datë 12.12.2017,  me objekt 
“Rehabilitim i pjesshëm i kanalit ujitës 

K-K-5 Bajkaj- Delvinë (vazhdim)”, 

Bashkia Delvinë, vlerë që përfaqëson 
dëm ekonomik ndaj buxhetit të shtetit 
dhe njësisë vendore, si pasojë e 
likuidimit të punimeve të pakryera. 
 

17 

Nga auditimi mbi zbatimin e punimeve të 
ndërtimit në objektin “Sistemim rruge të 

brendshme në fshatrat Shijan, Stjar e Bamatat”, 
Bashkia Delvinë u konstatuan diferenca në 
volume për punime të deklaruara të kryera në 
vlerën 301,800 lekë, nga zbatuesi i punimeve 
Operatori Ekonomik (OE) “L.” SHPK,  për zërin 
e punimeve “Shtresë çakëlli i fraksionuar t=12 
cm, b=2*0.5 m për bankinat anës shtresës së 
betonit” përkatësisht për rrugët e fshatrave:  

Blerimas, Bamatat, Stjar, Unaza e fshatit Stjar 
dhe Sistemimi i rrugës Rilindja. Veprimet e 
mësipërme janë në kundërshtim me kontratën e 
sipërmarrjes së punimeve sipas kontratës me Nr. 
1349 Prot, datë 30.05.2019 të lidhur mes 
Autoritetit Kontraktor Bashkia Delvinë dhe 
Operatorit Ekonomikë “L.” SHPK 

80-88 I lartë 

Të merren masa nga Bashkia Delvinë, 
që t’i kërkojë sipërmarrësit të punimeve 

Operatorit Ekonomikë “L.” SHPK, 

duke ndjekur të gjitha procedurat e 
duhura administrative që, shuma prej 
301,800  lekë pa TVSH të realizohet në 
objekt brenda periudhës së garancisë së 
defekteve. Realizimi i punimeve duhet 
të konfirmohet zyrtarisht nëpërmjet një 
proces verbali të nënshkruar nga 
Autoriteti Kontraktor, Bashkia Delvinë, 
Mbikëqyrësi i punimeve si dhe 
Kolaudatori i punimeve të objektit (Në 
rast të kundërt, moskryerja e punimeve 
sipas Projektit të Zbatimit dhe 
specifikimeve teknike të parashikuara 
në Dokumentet e Tenderit (DT), do të 
konsiderohet dëm ekonomik dhe duhet 
të zhdëmtohet nga sipërmarrësi i 
punimeve). 
 

18 

Nga auditimi mbi zbatimin e punimeve të 
ndërtimit në objektin “Rehabilitimi i pjesshëm i 

kanalit ujitës K-K-5 Bajkaj”  Bashkia Delvinë, 
nga zbatuesi i punimeve Operatori Ekonomik 
“B.B” SHPK u konstatuan diferenca në volume 
për punime të deklaruara të kryera në vlerën 
149,822 lekë pa TVSH, për zërat e punimeve: 
Zëri 5 (3.206) Shtresë zhavorri natyral ose 
mbeturinë gurore me kokrriz max. deri në 30 
mm për seksion; Zëri 6 (3.158/5a ) Transport 
zhavorri natyral me auto deri në 10 km; Zëri 23 
(3.243) Betone për Vepra arti  C 12/15 (M-150), 
sipas kontratës me Nr. 769 Prot, datë 28.04.2017  

80-88 I lartë 

Nga Bashkia Delvinë të merren masa 
për arkëtimin e vlerës prej 149,822 lekë 
pa TVSH nga Operatori Ekonomikë 
“B.B” SHPK në cilësinë e sipërmarrësit 
në kontratën me Nr. 769 Prot, datë 
28.04.2017 me objekt “Rehabilitimi i 

pjesshëm i kanalit ujis K-K-5 Bajkaj”, 

Bashkia Delvinë, vlerë kjo e cila 
përfaqëson dëm ekonomik në buxhetin 
e njësisë vendore, si rrjedhojë e 
situacionimit të punimeve të pakryera. 
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me vlerë 14,882,094 lekë me TVSH. 
Veprimet e mësipërme janë në kundërshtim me 
kontratën e sipërmarrjes së punimeve sipas 
kontratës me Nr. 769 Prot, datë 28.04.2017 të 
lidhur mes Autoritetit Kontraktor Bashkia 
Delvinë dhe Operatorit Ekonomikë “B. B” 

SHPK 

19 

Llog 202 “Studime projektime” Në pasqyrat 
financiare të vitit 2017 dhe 2018, 
konstatohet se llogaria 202 “Studime dhe 

projektime” është mbajtur në bilanc si 

llogari më vete, duke llogaritur amortizimin 
për çdo vit pavarësisht faktit që këto studime 
e projektime i përkasin investimeve për 
objekte të përfunduara, me vlerë fillestare 
prej 12,203,556 lekë, e analizuar për 38 
objekte.Rezulton se vlera e këtyre studimeve 
dhe projektimeve nuk është sistemuar në 
llogaritë përkatëse të investimit të 
përfunduar si pjesë e kostos totale të objektit 
që i përket, kjo ka sjellë paraqitjen e 
Aktiveve Afatgjata Materiale më pak për 
vlerën 12,203,556 lekë për vitin 2018, 
veprim në kundërshtim me ligjin nr. 9228, 
datë 29.04.2004 “Për kontabilitetin dhe 

pasqyrat financiare“ dhe UKM nr. 2, datë 

08.05.2003 “Për klasifikimin dhe strukturën 

e kostos së punimeve të ndërtimit”, i 

ndryshuar, pika “c”, nën pika “b” 

44-50 Imesëm 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Drejtoria e Financës, të marrë masa për 
sistemimin e llogarisë 202 “Studime e 

kërkime”, duke bërë që kjo llogari të 

pakësohet me vlerën 12,203,556  lekë 
dhe kjo vlerë të shtohet në vlerën e 
investimeve të përfunduara, Aktiveve 
Afatgjata Materiale si pjesë e kostos së 
tyre, të sistemohet dhe amortizimi i 
llogaritur për këto aktive. 

20 

Llog 468  “Debitorë të ndryshëm” e cila, në 
fund të 2017 rezulton në vlerën 48,723,862 lekë  
dhe në fund të vitit 2018 rezultonin në vlerën 
48,395,915 lekë me ulje në vlerën 327,947 lekë. 
Në mënyrë analitike debitorët paraqiten  sipas 
pasqyrës Aneks C, bashkëlidhur Projekt Raportit 
të Auditimit. Nga auditimi u konstatua se në 
llogarinë 468, nuk është përfshirë detyrimi  në 
vlerën 1,220,000 lekë  (për vitin 2017, në vlerën 
610,000 lekë dhe për vitin 2018, në vlerën 
610,000 lekë për  kontratën nr. s’ka, datë 

01.09.2016, ku Bashkia Delvinë i jep shoqërisë 
“D. G. C” në përdorim sipërfaqen tokës prej 

1250 m2 , veprim në kundërshtim me ligjin nr. 
9228, datë 29.04.2004 “Për kontabilitetin dhe 

44-50 Imesëm 

Bashkia Delvinë, Drejtoria e Financës të 
marrë masa për kontabilizimin e 
detyrimeve në vlerën 1,200,000 lekë të 
kontratës nr. s’ka, datë 01.09.2016, ku 

Bashkia Delvinë i jep shoqërisë “D.G. 
C” në përdorim sipërfaqen tokës prej 

1250 m2 . 
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pasqyrat financiare”, Udhëzimin nr. 8, datë 
09.03.2018 “Për procedurat e përgatitjes, 

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

21 

Llog 486  “Shpenzime te periudhave te 
ardhshme” e cila, në fund të vitit 2017 dhe  vitit 
2018 rezulton në vlerën 1,916,222 lekë. Në 
mënyrë analitike kjo llogari është si më poshtë: 
Vendimi i Gjykatës Rrethit Gjyqësorë Sarandë 
nr. 23-2014-2154(1129), datë 05.06.2015, i cili 
ka vendosur ti kthehet Xh. S. dëmi në vlerën 
720,302 lekë (për prishjen e kontratës së qirasë 
nga ish-Komuna Vergo për kullotë) dhe 
Vendimi i Gjykatës Apelit Gjirokastër nr. 22-
2017-169/91, datë 07.03.2017, i cili ka vendosur 
ti kthehet A. K. dëmi në vlerën 1,145,920 lekë 
(për truallin privat ku është ndërtuar shkolla 
Blerimas).  
Nga auditimi rezulton se në pasqyrat financiare 
të vitit 2018, për llogarinë 486  “Shpenzime të 
periudhave të ardhshme” si kundërparti është 
përdorur llogaria  4342  “Operacione me shtetin 
(Të drejta)” kjo në kundërshtim me kërkesat e  
ligjit nr. 9228 datë 29.04.2004 “Për 

kontabilitetin dhe pasqyrat financiare”, 

Udhëzimit nr. 8 datë 09.03.2018 “Për procedurat 

e përgatitjes, paraqitjes dhe raportimit të 
pasqyrave financiare vjetore në njësitë e 
qeverisjes së përgjithshme” pika 42 ku 

përcaktohet se  kjo llogari ka si kundërparti 
llogaritë 401 – 408 “Furnitorë e llogari të 

lidhura me to” në vlerën 3,227,821 lekë  dhe  
llogarinë 467 “Kreditorë të ndryshëm” në vlerën 
25,786,192 lekë 

44-50 Imesëm 

Bashkia Delvinë, Drejtoria e Financës 
të marrë masa për sistemimet e këtyre 
llogarive me vlerat e tyre si më poshtë:  
Llog.4342 “Operacione me shtetin(Te 
drejta)”, për vlerëmn 8,566,685 lekë, 
llog. 486  “Shpenzime te periudhave te 
ardhshme”, për vlerën 33,920,748 lekë, 

llog. 401 – 408 “Furnitorë e llogari të 

lidhura me to”, për vlerën 3,227,821 

lekë dhe llog. 467 “Kreditorë të 

ndryshëm”, për vlerën 30,692,927 lekë. 

22 

Llogaria 466 “Kreditorë për mjete në ruajtje” 
në fund të vitit 2017 rezulton në vlerën 
8,590,291 lekë dhe në fund të vitit 2018 rezulton 
në vlerën 10,568,767 lekë, pra ka një rritje prej 
1,978,476 lekë. Këto vlera janë paraqitur në 
mënyrë analitike dhe përbëhen nga: 5% fondi i 
garancisë për punime dhe shërbimet për kontrata 
të ndryshme me subjektet. Nga analiza e kësaj 
llogarie, konstatohet se, vlera prej 909,769 lekë 
përfaqëson detyrime të bashkisë ndaj subjekteve, 
për garanci punimesh të kryera para vitit 2016, 
paraqitur analitikisht sipas pasqyrës Aneks C, 
bashkëlidhur Projekt Raportit të Auditimit, kjo 

44-50 Imesëm 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Drejtoria e Financës, në bashkëpunim 
me Sektorin  Juridik dhe Sektorin e 
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në kundërshtim me kërkesat e  ligjit nr. 9228 
datë 29.04.2004 “Për kontabilitetin dhe pasqyrat 

financiare”, Udhëzimit nr. 8 datë 09.03.2018 

“Për procedurat e përgatitjes, paraqitjes dhe 
raportimit të pasqyrave financiare vjetore në 
njësitë e qeverisjes së përgjithshme”. 

Shërbimeve, të saktësojnë subjektet dhe 
fondet për të cilat janë ngurtësuar si 
garanci për punimet e kryera për të cilat 
kanë humbur të drejtën e përfitimit të 
tyre ose që janë në kushtet e 
parashkrimit të së drejtës, në zbatim të 
kërkesave të pikës 10, Kap. II të UKM 
nr. 3, datë 15.02.2011 “Për mbikëqyrjen 
dhe kolaudimin e punimeve të 
ndërtimit” i ndryshuar. Drejtoria e 

Financës, për këto raste, të procedojë 
sipas kërkesave ligjore pranë Degës së 
Thesarit për rimarrjen e fondeve të 
ngurtësuar dhe përdorimin e tyre në 
interes publik. 

23 

Llogaria 467 “Kreditorë të ndryshëm” në fund 
të vitit 2017 rezulton në vlerën 30,546,961 lekë 
dhe në fund të vitit 2018 rezulton në vlerën 
25,786,192 lekë, pra ka një ulje prej 4,760,769 
lekë. Këto vlera janë paraqitur në mënyrë 
analitike dhe përbëhen nga Fatura të 
palikujduara dhe vendime gjyqësore. Nga 
auditimi rezulton se Llogaria 467 “Kreditorë të 

ndryshëm”, e cila në fund të vitit 2018 është 
paraqitur në vlerën 25,786,192 lekë përbëhet nga 
fatura të palikujduara, është paraqitur më pak 
për vlerën 4,906,735 lekë vlerë e cila i përket 
faturës tatimore nr. 12, datë 31.10.2018 e cila 
është likuiduar me urdhër shpenzimi nr. 186, 
datë 25.04.2019, për kontratën nr. 2075, datë 
11.09.2018 për objektin “Rikonstruksion i 
fushës së futbollit të qytetit Delvinë”,  kjo faturë 
nuk është kontabilizuar për vitin 2018, duke 
paraqitur më pak llogarinë 467 “Kreditorë të 

ndryshëm” për vitin 2018, në vlerën 4,906,735 
lekë, veprim në papajtueshmëri me Udhëzimin 
nr. 8 datë 09.03.2018 “Për procedurat e 
përgatitjes, paraqitjes dhe raportimit të 
pasqyrave financiare vjetore në njësite e 
qeverisjes së përgjithshme” pika 42 ” 

44-50 Imesëm 

Drejtoria e Financës në të gjitha 
regjistrimet kontabël, të veprojë sipas 
parimit të konstatimit: të gjitha 
shpenzimet të pasqyrohen në 
kontabilitet dhe në pasqyrat financiare, 
atëherë kur ato ndodhin dhe jo kur 
kryhet pagesa. Raportimi i tyre në 
pasqyrat financiare të bëhet në atë 
periudhë kontabël së cilës i përkasin 
shpenzimet.  

24 

Në 9 (nëntë) raste me vlerë 45,329,835 lekë, 
KVO nuk ka kualifikuar ofertat e operatorëve 
ekonomik, vlera e të cilave është më e ulët se 
ofertat fituese, por me devijime të vogla nuk 
kanë plotësuar kriteret e kërkesave kualifikuese 
të vendosura në DST, megjithatë KVO ka 
shpallur fituese edhe ofertat e operatorëve 

50-80 Ilartë 

 
 
 
 
 
 
Titullari Autoritetit Kontraktor i njësisë 
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Gjetja Përmbledhje e gjetjes 
Ref. 

Raportin e 
Autitimit 

Rëndësia Rekomandimi 

ekonomik të cilat po me devijime shumë të 
vogla që nuk plotësojnë kriteret e kërkesave 
kualifikuese, ndërsa KVO duhej të kishte 
anuluar procedurën e prokurimit për mungesë 
konkurrence, pasi në garë nuk ngelet asnjë ofertë 
e vlefshme veprim në mospërputhje me kërkesat 
e parashikuara në ligjin nr. 9643, datë 
20.11.2006 “Për prokurimin publik” i ndryshuar, 

neni 46 “Kualifikimi i ofertuesve” pika 1, neni 

53 “Shqyrtimi i ofertave”, në VKM nr. 914, datë 

29.02.2014 “Për miratimin e rregullave të 
prokurimit publik” i ndryshuar, Kreu (VIII) 

“Kushte të përgjithshme për zbatim”, neni 73 

“Mungesa e konkurrencës” 

vendore (bashkia Delvinë) të analizojë 
kualifikimin e OE me vlerë oferte më të 
ulët të cilat për devijime shumë të vogla 
nuk plotësojnë kriteret e kërkesave 
kualifikuese në procedurat e analizuara 
mësipërm duke nxjerrë përgjegjësi edhe 
marr ne konsideratë faktin, se janë 
kualifikuar dhe shpallur fitues operatorë 
ekonomik po me devijime shumë të 
vogla që nuk plotësojnë kriteret e DST, 
të cilat kanë risk dhe nuk japin garanci 
për  kryerjen me cilësi të kontratës. 

 
 
 
 
 
 
 

25 

Në 7 (shtatë) raste Njësia e hartimit të 
dokumenteve standarde të tenderit në 
procesverbalin e mbajtur për hartimin e 
miratimin e DST, nuk ka argumentuar në asnjë 
rast në lidhje me kriteret e vendosura për secilën 
nga kërkesat e veçanta të kualifikimit, ndërsa 
është mjaftuar vetëm me pasqyrimin e 
përshkrimit të termave në mënyrë të 
përgjithshme, apo janë vendosur kritere 
kualifikuese të pa nevojshme e të ekzagjeruar, 
veprim në mospërputhje me neni 26“Kontratat 

për punë publike”, pika (5), nenin 46 
“Kualifikimi i ofertuesve” pika 1, ligji nr. 9643, 

datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik” i 

ndryshuar, si dhe VKM nr. 914, datë 29.12.2014 
“Për miratimin e rregullave të prokurimit 
publik” i ndryshuar, neni 61 “Hartimi dhe 

publikimi dokumenteve të tenderit” pika (1); (2), 
paragrafi (2) dhe neni 1, 2, 20, 23 dhe pikat (1) e 
(3) neni 46 të ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 
“Për prokurimin publik” i ndryshuar 

50-80 I lartë 

Njësia e Prokurimit në hartimin dhe 
miratimin e kritereve të kërkesave 
kualifikuese në DST, të jap argumente të 
hollësishme për secilin kriter kualifikues 
të cilat të bëhen pjesë e procesverbalit që 
mbahet prej saj. Argumentimi të bëhet 
bazuar në natyrën e kontratës, zërat e 
preventivit, volumet e punimeve, 
kohëzgjatjen e kontratës, orët e punës për 
njësi të zërave të preventivit, analizave të 
manualit teknik të çmimeve, numrin e 
nevojshëm të mjeteve, punonjësve, 
licencave, me analizë të hollësishme për 
secilin kriter të vendosur. 

 

26 

Nga auditimi i kontratës me objekt “Rehabilitimi 

i pjesshëm i kanalit ujitës K-K-5 Bajkaj”  
Bashkia Delvinë, mbi verifikimin në terren të 
punimeve të ndërtimit, lidhur me kryerjen e 
zërave të punimeve sipas preventivit të ripunuar 
si dhe volumet e punës të situacionuara, rezultoi 
se, investimi nuk është funksional për shkak të 
dëmeve të shkaktuara si pasojë e reshjeve të 
shumta në periudhën kohore 01.02.2018 deri 
04.02.2018 të shkaktuara në kanalin ujitës K-K-
5, nga dalja e shtratit të Lumit Kalasë dhe se 
vepra e ndërtimit është plotësisht jashtë 

80-88 I lartë 

 
Bashkia Delvinë, për rastin konkret, si 
dhe në vazhdimësi për projektet e 
zbatimit me të njëjtin objektiv dhe me të 
njëjtën detyrë projektimi të veprave 
ndërtimore ujitëse, të sigurohet për 
garancinë e projektit nga institucione 
kompetente dhe në vijim të kryejë 
miratimin e projektit të zbatimit, duke 
garantuar cilësi  dhe qëndrueshmëri të 
lartë në implementim me eficiencë të 
veprave ujitëse bujqësore. 
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Gjetja Përmbledhje e gjetjes 
Ref. 

Raportin e 
Autitimit 

Rëndësia Rekomandimi 

funksionit për realizimin e objektivit kryesor për 
ujitjen e tokave bujqësore. Nga llogaritja e bërë 
për dëmet e shkaktuara pas reshjeve të shiut, që 
sollën shkatërrimin e veprës së  marrjes dhe 60 
ml argjinaturë, rezulton në vlerën 2,131,800 lekë 
pa TVSH 

 

27 

Bashkia Delvinë është audituar nga KLSH në 
vitin 2017 dhe vijim është bërë verifikimi 
zbatimit të rekomandimeve të dërguara në 
bashki nga KLSH. Me shkresë nr. 490/22, datë 
03.08.2018 është rikërkuar zbatimi masave të pa 
zbatuara dhe për përmirësimin e gjendjes janë 
rikërkuar; 
-Për masa organizative, janë rekomanduar 15 
masa të pranuara plotësisht, nga të cilat 7 masa 
janë zbatuar, ndërsa 8 masa janë në proces 
zbatimi. 
-Për shpërblim dëmi janë rikërkuar për zbatim 
10 masa me vlerë 39.075.744 lekë, nga e cila 
është pranuar dhe kontabilizuar vlera 39.075.744 
lekë, ndërsa nuk është pranuar dhe nuk është 
kontabilizuar 1 masë në vlerë 4.836.825 lekë dhe 
deri në datë 30.09.2019 është arkëtuar vetëm 
vlera 649,144 lekë, ku shuma prej 33.589.775 
lekë nuk rezulton e arkëtuar. 
-Për masa disiplinore, janë rekomanduar 8 masa 
të cilat janë zbatuar plotësisht, ndërsa nuk ka 
procese gjyqësore në lidhje me masat e 
rekomanduara 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

88-97 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I lartë 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nga Titullari i Bashkia Delvinë të 
analizohen dhe të nxirren përgjegjësitë 
për mos zbatimin e rekomandimeve të 
lëna nga KLSH në auditimin e 
mëparshëm dhe në vijim të merren 
masa të menjëhershme për zbatimin e 
tyre deri në hartimin e padive gjyqësore 
për shpërblimin e dëmit. Për këtë nga 
titullari të hartohet planveprimi dhe të 
caktohen personat përgjegjës për 
zbatimin e tij. 
 

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

KLSH”, në zbatim të Projektit dhe Programit të Auditimit nr. 607/1prot, datë 26.08.2019, të 
miratuar nga Kryetari i KLSH, nga data 02.09.2019 deri më datë 01.11.2019, në subjektin 
Bashkia Delvinë për periudhën nga 01.01.2017 – 30.09.2018, me objekt: “Auditimi Financiar 

dhe Përputhshmërisë” nga Grupi i Audituesve Shtetërore:  
1. Përparim Gjuzi, Përgjegjës Grupi 
2. Vladimir Rizvani, Auditues 
3. Ilirjan Hasanaj, Auditues 
4. Alush Zaçe, Kryeauditues  
5. Skënder Muça, Auditues 
Titulli: Auditim financiar dhe përputhshmërisë. 
Marrësi: Raporti Pëfundimtar i Auditimit i drejtohet subjekti të audituar Bashkia Delvinë. 
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Procedura e ndjekur: Raporti Pëfundimtar i Auditimit i dërgohet subjektit Bashkia Delvinë, 
pasi nga grupi i auditimit është dërguar Projektraporti i Auditimit në lidhje me problematikat e 
konstatuara dhe  dhe nga subjekti me shkresat përcjellëse janë paraqitur kundërshtitë, të cilat pasi 
janë analizuar me kujdes, profesionalizim dhe paanshmëri, janë marrë në konsideratë ato raste të 
cilat kishin mbështetje ligjore, ndërsa për rastet e tjera të cilat kundërshtitë nuk mbështeteshin me 
argumente ligjore, nuk janë marrë në konsideratë dhe janë trajtuar në këtë Raport Auditimi, i cili 
i përcillet subjekti për marrjen e masave. 
 
Objektivat dhe qëllimi i auditimit: 

 Qëllimi i auditimit:   
Qëllimi i auditimit: është dhënia e opinionit financiar dhe përputhshmërinë apo hartimi i Raportit 
të Auditimit mbi bazën e vlerësimeve të gjetjeve dhe dhënia e rekomandimeve për përmirësime1. 

 Objektivat e auditimit synojnë: 
Dhënien e vlerësimeve të pavarura mbi funksionimin e sistemeve dhe nënsistemeve të kontrollit 
të brendshëm dhe komponentëve të menaxhimit financiar të subjektit, nëpërmjet përcaktimit nga 
ana e audituesve: 
-nëse pasqyrat financiare janë hartuar në përputhje me rregullave dhe ligjeve të kontabilitetit; 
-nëse janë zbatuar parimet e përgjithshme të sistemit të menaxhimit financiar të sektorit publik 
dhe të sjelljes me integritet të zyrtarëve të sektorit publik; 
-nëse të ardhurat dhe shpenzimet janë realizuar në përputhje me ligjin e Buxhetit të Shtetit, me 
aktet përkatëse ligjore e nënligjore dhe me parimet e ligjit për menaxhimin financiar dhe 
kontrollin; 
-nëse janë zbatuar parimet e përgjithshme të sistemit të menaxhimit financiar të sektorit publik 
dhe të sjelljes me integritet të zyrtarëve të sektorit publik; 
- verifikimin e përgjegjësisë financiare të subjekteve përgjegjëse, nëpërmjet ekzaminimit dhe 
vlerësimit të të dhënave financiare; 
- auditimin e sistemeve financiare dhe transaksionet, duke përfshirë edhe vlerësimin e 
përputhshmërisë me ligjet dhe rregulloret. 
Identifikimi i çështjes. 
Raporti Përfundimtar i Auditimit synon të identifikojë përmbushjen e rolit të njësisë vendore dhe 
përgjegjësive të saj, që burojnë nga kuadri ligjor dhe dispozitat në fuqi, për përmirësimin e 
vazhdueshëm të punëve në shërbim të komunitetit; në funksion të zbatimit të strategjive që 
orientojnë zhvillimin e Bashkisë Delvinë, si dhe përmirësimin e vazhdueshëm të cilësisë së 
shërbimit ndaje komunitetit në plotësimin e kërkesave të tyre. Për këtë janë vlerësuar aktivitetet 
që kanë të bëjnë me respektimin e organigramës dhe të strukturës organike. Auditimi ka 
përfshirë veprimet e kryera në hartimi i pasqyrave financiare, planifikimi dhe mbledhja e të 
ardhurave, menaxhimin financiar dhe kontrollin, hartimi e zbatimi i buxhetit, auditimin e 
kontrollit të brendshëm. Gjithashtu auditimi ka përfshirë edhe zbatimin e procedurave të 
prokurimit, zbatimin e kontratave të punimeve, si dhe zbatimin e detyrave të lëna nga auditimi i 
mëparshëm. Në bazë të kritereve të vlerësimit e gjykimit profesional, audituesit kanë bërë 
vlerësimin e rezultateve të testeve të kontrollit, analizimin dhe klasifikimin e gabimeve të 
zbuluara, si dhe është bërë vlerësimi i evidencave të grumbulluara përsa i përket mjaftueshmërisë 
dhe përshtatshmërisë për qëllimet e auditimit. Procedurat e kryera, varen nga gjykimi profesional 
i audituesit, përfshirë vlerësimin e rrezikut material, për shkak të mashtrimit apo gabimit që do 

                                                           
1 -Rregullorja e proçedurave te auditimit në KLSH, faqe 28 



 

 

KONTROLLI I LARTË I SHTETIT 
“Raport Pëfundimtar Auditimi Financiar dhe Përputhshmërie 
në Bashkinë Delvinë” 

 
 

KLSH  22 | F a q e  
 

përdoren për procedura auditimi që janë me të përshtatshme për rrethanat. Nisur nga procedurat e 
ndjekura për auditim besojmë se evidencat e mbledhura janë të mjaftueshme dhe të përshtatshme 
për te dhënë opinionin tonë mbi veprimtarinë ekonomiko financiare të Bashkisë Delvinë. 
Përgjegjësitë e strukturave drejtuese të subjektit të audituar lidhur me çështjen 
nën auditim (në vartësi të llojit të auditimit). 

Kryetari i Bashkisë Delvinë (Nëpunësi autorizues) dhe Drejtori Financës (Nëpunësi zbatues), 
janë përgjegjës për përgatitjen e pasqyrave financiare në përputhje me kuadrin normativ të 
zbatueshëm të raportimit financiar në sektorin publik dhe për mirëfunksionimin e sistemit të 
kontrollit të brendshëm, i cili garanton respektimin e kuadrit ligjor në fuqi. 
Administratori i përgjithshëm dhe Drejtori Financës, janë përgjegjës për të siguruar 
mbikëqyrjen e procesit të raportimit financiar të Bashkisë Delvinë. 
Bazuar në pikën 6 e nenit 34, të ligjit nr. 139/15, dt. 17.12.15 “Për vetëqeverisjen vendore”, 

ku thuhet se: “Çdo njësi e vetëqeverisjes vendore harton, miraton, zbaton dhe administron çdo 

vit buxhetin e vet, pa deficit, si dhe në përputhje me legjislacionin në fuqi që rregullon 
administrimin e zbatimin e sistemit buxhetor dhe ligjin për financat vendore”. 
Neni 91. Njësitë e vetëqeverisjes vendore kanë këto të drejta dhe përgjegjësi: pika 1.3. Të 
drejtën dhe përgjegjësinë e mbledhjes së të ardhurave dhe bërjes së shpenzimeve, sipas së 
cilës: 
a) krijojnë, mbledhin të ardhura dhe bëjnë shpenzime për përmbushjen e funksioneve të tyre; 
b)vendosin taksa vendore e tarifa për shërbimet, si dhe nivelin e tyre, në përputhje me 
legjislacionin në fuqi; 
c) hartojnë, miratojnë dhe zbatojnë buxhetin e tyre; 
ç) mbajnë llogaritë, në përputhje me legjislacionin në fuqi, dhe ofrojnë informacione ose 
raporte financiare për hartimin dhe zbatimin e buxhetit për qeverisjen qendrore ose shtetasit. 
Neni 65; “Administrata e njësisë administrative”, pika 1. “Në njësitë administrative 

funksionon administrata që drejtohet nga administratori”. 
Përgjegjësitë e audituesve:  
Përgjegjësia e grupit të auditimit është të shprehë konkluzionin dhe një opinion mbi çështjet 
që janë nën auditim. Auditimi është kryer në përputhje me Standardet Ndërkombëtare të 
Auditimit sipas INTOSAI. Këto standarde kërkojnë që audituesit të respektojë kërkesat etike, 
si dhe të planifikojë e kryejë auditimin me qëllim që të arrijë nivelin e sigurisë së kërkuar. 
Përgjegjësia jonë (Audituesit e KLSH-së) është që nëpërmjet auditimit të realizuar të krijohen 
bindjet, si dhe të shprehet opinioni i grupit të auditimit mbi aspektet që duhet të vlerësojë: 
a) nëse shpenzimet janë ekzekutuar në përputhje me ligjin e Buxhetit të Shtetit, me aktet 
përkatëse ligjore e nënligjore dhe me parimet e ligjit për menaxhimin financiar dhe 
kontrollin; 
b) nëse janë zbatuar parimet e përgjithshme të sistemit të menaxhimit financiar të sektorit 
publik dhe të sjelljes së zyrtarëve të sektorit publik; 
c) nëse janë zbatuar kërkesat e përcaktuara në ligjet dhe aktet normative përkatëse, si Ligji 
Organik i Buxhetit apo Ligji i Prokurimit Publik, etj. 
b) nëse janë reflektuar shkeljet e institucionit të audituar, të evidentuara në auditimet e 
kaluara; 
c) Interesin publik ose pritshmërinë publike (p.sh. shkelje të identifikuara nga media, etj.) 
e) Fusha specifike që janë objekt i fokusit ligjvënës, etj.; 
Në përputhje me ISSAI 1320, dhe ISSAI 1450, objektivi i audituesit është që të aplikojë 
konceptin e materialitetin në mënyrë korrekte gjatë planifikimit dhe gjate kryerjes së 
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auditimit. Auditimi përfshin kryerjen e procedurave për të marrë dëshmi auditimi rreth 
praktikave administrative e financiare, rreth shumave dhe raportimit të shifrave në Pasqyrat 
Financiare. Procedurat e zgjedhura varen nga gjykimi i audituesit, duke përfshirë këtu edhe 
vlerësimin e rreziqeve nga gabimi material, qoftë për shkak të mashtrimit apo gabimit. Gjatë 
procesit të vlerësimit të rrezikut, audituesit vlerësuan nivelin e kontrollit të brendshëm 
relevant në Bashkinë Delvinë, në mënyrë që të programoheshin procedurat e auditimit, që 
janë të përshtatshme për kushtet e entitetit, por jo për qëllim të shprehjes së opinionit mbi 
efektivitetin e kontrollit të brendshëm të entitetit. 

Kriteret e vlerësimit. 
Legjislacioni bazë e dytësor, dhe dispozita të tjera, si dhe kritere përkatëse që janë përdorur dhe 
iu jemi referuar për kryerjen e vlerësimeve gjatë auditimit: 
 Kushtetuta dhe Ligji nr. 154/2014 “Mbi Organizimin dhe Funksionimit e Kontrollit të Lartë 

të Shtetit”. 
  Ligjin nr. 139/2015 dt. 17.12.2015 “Për vetëqeverisjen vendore”. 
 Ligji nr. 9936, datë 26.06.2008 “Për menaxhimin e Sistemit Buxhetor në Republikën e 
Shqipërisë”; i ndryshuar 
 Ligji nr. 10296, datë 08.07.2010 “Për menaxhimin financiar dhe kontrollin”, i ndryshuar. 
 Ligji nr. 130/2016, datë 15.12.2016 “Për buxhetin e vitit 2017”, ligji nr. 109/2017, datë 

18.12.2017 “Për buxhetin e vitit 2018” dhe aktet normative që e ndryshojnë këto ligje. 
 Ligji nr. 9228, datë 29.04.2004 “Për kontabilitetin dhe pasqyrat financiare”, i ndryshuar, 
 Ligji nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar, etj. 
  UMF nr. 14, datë 28.12.2006 “Për përgatitjen dhe raportimin e pasqyrave financiare 
vjetore për institucionet qendrore, organet e pushtetit vendor...”, i ndryshuar me UMF nr. 26, 
datë 27.12.2007. 
 MF nr. 30, datë 27.12.2011, “Për menaxhimin e aktiveve në njësitë e sektorit publik”, i 

ndryshuar. 
  Urdhri i MF nr. 54, datë 15.07.2010 “Për miratimin e manualit të MFK”. 
Standardet e auditimit të aplikuara në kryerjen e punës. 
Standardet e zbatuara gjatë kryerjes së auditimit: 

 ISSAI 100 “Parimet themelore të auditimit të sektorit publik“ që përcakton parimet themelore 
për auditimin e sektorit publik në përgjithësi; 

 ISSAI 400 “Parimet themelore të auditimit të përputhshmërisë“ që përcakton parimet 
themelore të ISSAI-t 100 dhe i zhvillon më tej ato duke i përshtatur me 
kontekstin specifik te auditimit të përputhshmërisë; 

 ISSAI 4000 "Prezantim i përgjithshëm i udhëzimeve për auditimin e përputhshmërisë"; si dhe 
ISSAI 4200; 

 Standardet Ndërkombëtare të Auditimit (SNA) të Federatës Ndërkombëtare të kontabilisteve 
IFAC; 

 Praktika të mira të fushës si: Manuali i Auditimit Financiar dhe të Përputhshmërisë të 
Gjykatës Evropiane të audituesve; Kërkesat e Udhërrëfyesit të IDI-t, 
INTOSAI "Për implementimin e Standardeve Ndërkombëtare të Auditimit, ISSAI mbi 
Auditimin e përputhshmërisë"; etj. 

 Manuali i Auditimit Financiar dhe të Përputhshmërisë të Gjykatës Evropiane të audituesve; 
Kërkesat e Udhërrëfyesit të IDI-t, INTOSAI "Për implementimin e Standardeve Ndërkombëtare 
të Auditimit, ISSAI mbi Auditimin e përputhshmërisë"; etj. 
Dokumentimi i rezultateve të auditimit: 
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Nga audituesit u përgatit dokumentacioni i auditimit i mjaftueshëm për të mundësuar dhe 
kuptuar natyrën, kohën dhe shtrirjen e procedurave të auditimit të kryera në përputhje me 
standardet përkatëse dhe kërkesat e zbatueshme ligjore dhe rregullatorë, rezultatet e këtyre 
procedurave dhe evidencat e marra të auditimit, si dhe çështje të rëndësishme, që dolën gjatë 
auditimit, janë reflektuar në përfundimet e arritura në drejtim të tyre dhe gjykimet  profesionale 
në arritjen e këtyre konkluzioneve. Ky dokumentacion është i përshtatshëm dhe i rëndësishëm 
për të konfirmuar dhe mbështetur opinionet dhe raportin e audituesve dhe shërbeu si një burim 
informacioni për përgatitjen e tyre. Në përfundim të auditimit në terren, akteve të konstatimeve 
dhe Projektraport i Auditimit të mbajtura mbi bazën e të dhënave të grumbulluara, u përgatit ky 
Raport Përfundimtar Auditimi. 
Përgjegjësia jonë është që të shprehim një opinion në lidhje me pasqyrat financiare Bashkisë 
Delvinë dhe përputhshmërinë e aktivitetit, në lidhje me zbatimin e akteve ligjore dhe nënligjore 
për buxhetin, prokurimin, menaxhimin financiar dhe kontrollin.  
Auditimi përfshin kryerjen e procedurave për të marrë dëshmi auditimi rreth praktikave 
administrative e financiare, rreth shumave dhe raportimit të shifrave në Pasqyrat Financiare. 
Procedurat e zgjedhura varen nga gjykimi i audituesit, duke përfshirë këtu edhe vlerësimin e 
rreziqeve nga gabimi material, qoftë për shkak të mashtrimit apo gabimit. Gjatë procesit të 
vlerësimit të rrezikut, audituesit vlerësuan nivelin e kontrollit të brendshëm relevant në entitetin 
Bashkia Delvinë, në mënyrë që të programoheshin procedurat e auditimit, që janë të 
përshtatshme për kushtet e entitetit, por jo për qëllim të shprehjes së opinionit mbi efektivitetin e 
kontrollit të brendshëm të entitetit. 
Parimet e auditimit financiar: Në punën tonë audituese jemi mbështetur në parimet e 
mëposhtme: 
- Etika dhe pavarësia; 
- Kontrolli i cilësisë 
- Menaxhimi i grupit të auditimit dhe aftësive të tyre 
- Parimet lidhur me konceptet bazë të auditimit. 
Pohimet rreth klasave të transaksioneve dhe ngjarjeve për periudhën nën auditim: 
Përkatësia: Transaksionet dhe ngjarjet që janë të regjistruara kanë ndodhur dhe i përkasin 
subjektit. 
Plotësia: Te gjitha transaksionet dhe ngjarjet që duhet të ishin regjistruar janë regjistruar. 
Saktësia: Shumat dhe të dhëna të tjera lidhur me transaksionet e regjistruara dhe ngjarjet janë 
regjistruar në mënyrë të përshtatshme. 
Periudha: Transaksionet dhe ngjarjet janë regjistruar në periudhën e saktë kontabël. 
Klasifikimi: Transaksionet dhe ngjarjet janë regjistruar në llogaritë e duhura. 
Ligjshmëria dhe rregullsia: Janë në përputhje me ndarjet buxhetore në dispozicion. 
Pohimet rreth gjendjeve të llogarive në fund të periudhës 
Ekzistenca: asetet, detyrimet dhe interesat e kapitalit neto ekzistojnë. 
Të drejtat dhe detyrimet: Subjekti mban ose kontrollon të drejtat për asetet, detyrimet dhe janë 
obligimet e subjektit.  
Plotësia: Të gjitha asetet, detyrimet dhe interesat e kapitalit neto që duhet të ishin regjistruar janë 
regjistruar. 
Vlerësimi dhe alokimi: Aktivet, pasivet dhe interesat e kapitali janë të përfshira në pasqyrat 
financiare dhe shumat përkatëse dhe ndonjë vlerësim ose alokim, rregullimet që rezultojnë janë 
të regjistruara. 
Pohimet rreth prezantimit të shënimeve shpjeguese 
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Transaksionet, të drejtat dhe detyrimet: Ngjarjet e shpalosura, transaksionet, si dhe çështje të 
tjera që kanë ndodhur i përkasin subjektit. 
Plotësia: Te gjitha informacionet shpjeguese që duhet të ishin përfshirë në pasqyrat financiare 
janë përfshirë. 
Klasifikimi dhe kuptueshmëria: Informacioni financiar është paraqitur në mënyrë të 
përshtatshme dhe të përshkruara dhe shënimet e kanë shprehur qartë. 
Saktësia dhe vlerësimi: Informacioni financiar dhe të tjera është dhënë në mënyrë të drejtë dhe 
në sasi të duhur. 
Praktikat e ndjekura në kryerjen e auditimit.  
Mbështetur në ISSAI 1315, objektivi i audituesit është identifikimi dhe vlerësimi i risqeve e 
anomalive materiale në pasqyrat financiare si edhe nivelin e pohimeve, nëpërmjet të kuptuarit e 
njësisë dhe mjedisit të saj, duke përfshirë kontrollin e brendshëm të njësisë dhe duke krijuar 
kështu bazën për hartimin dhe implementimin e përgjigjeve kundrejt risqeve të vlerësuara të 
gabimeve materiale. Në këtë kontekst merr rëndësi vlerësimi i materialitetin në përputhje me 
ISSAI 1320 dhe ISSAI 1450, i cili përcakton nivelin e gabimit që audituesit konsideron të 
mundshëm për të influencuar te përdoruesit e pasqyrave financiare. Nisur nga gjykimi 
profesional i audituesit dhe ndjeshmëria e zonave të llogarisë, grupi i auditimit përcaktoi 
materialitetin në masën 2% për të gjitha zonat e llogarisë të planifikuara për t’u audituar, ku si 

bazë për përllogaritjen e materialitetin janë marrë shpenzimet. Nën gjykimin profesional të 
audituesit, për institucionin Bashkia Delvinë grupi i punës ka marrë në konsideratë faktorët e 
riskut prej 0.7 % për shpenzimet dhe 2% për investimet. Pas përcaktimit të nivelit të 
materialitetin grupi i auditimit ka kryer vlerësimin e sistemeve të  kontrollit të brendshëm në 
institucion sa i takon: (a) hartimit; (b) implementimit; dhe (c) funksionimit të 5-të komponentëve 
të kontrollit të brendshëm. Vlerësimi i kontrollit të brendshëm kryhet nëpërmjet testeve të 
kontrolleve. Gjatë kryerjes së testeve të kontrollit është arritur në përfundimin që sistemet e 
kontrollit të brendshëm paraqesin risk të ulët deri të moderuar.  
Metodologjia e aplikuar gjatë planifikimit konsiston në auditimin e të dhënave të siguruara nga 
vetë subjekti. Kemi ndërmarrë procedurat për vlerësimin e riskut (analiza), me qëllim sigurimin e 
nivelit të kërkuar të njohjes së riskut të brendshëm dhe riskut të kontrollit të subjektit. 
Informacion të vlefshëm u administrua dhe nga procedurat e ndjekura nga vetë subjekti për 
vlerësimin e riskut, duke ia nënshtruar vlerësimit përmes skepticizmit profesional nga ana e 
audituesve. Gjatë vlerësimeve u mbështetëm në Modelin e Riskut që KLSH2. 
Nisur sa më sipër, jemi përpjekur të ruajmë nivelin e pranuar të Riskut të Auditimit prej 07-2%, 
duke shtuar nivelin e procedurave analitike (ISSAI 1520) dhe testeve thelbësore të kryera.  
Në këtë kontekst procedurat e ndjekura nga grupi i auditimit konsistojnë në analiza të 
marrëdhënieve mes informacionin financiar dhe jo financiar si p.sh krahasimet mes buxheteve 
dhe realizimit faktik; inspektime që konsistojnë në regjistrimin e dokumenteve ne letër ose 
elektronike; observimet që konsistojnë në analizën e proceseve ose procedurave të kryera nga të 
tjerë, me qëllim sigurimin e informacionit rreth performancës së proceseve/procedurave, por kjo 
mbetet e limituar deri në kohën kur observimi ka ndodhur; dhe së fundi kërkimi/hetimi që 
konsiston në kërkimin e informacionit te personat kompetent dhe të mirinformuar brenda dhe/ose 
jashtë njësisë.  
Metodat dhe Teknikat e Kontrollit të përdorura nga audituesit gjatë auditimit:                                                            
1. Kontrolli aritmetik.  

                                                           
2 Risku i Auditimit = Risku i qenësishëm * Risku i kontrollit * Risku i Zbulimit 
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Duke konsideruar faktin se kontabiliteti konsiston në thelb në regjistrimin e fakteve në një formë 
numerike, si dhe në paraqitjen sintetike të tyre, por midis regjistrimit fillestar të fakteve dhe 
paraqitjes së tyre në formë sintetike, që janë edhe qëllimi i tij, bëhen një seri veprimesh që kanë 
të bëjnë me evidentimin në llogari, mbartjet, klasifikimin dhe rigrupimin. Kontrolli aritmetik u 
krye me qëllim që të sigurohemi nëse veprimet e llogaritjes dhe të hedhjeve në llogaritë 
përkatëse, që përfundojnë me nxjerrjen e gjendjeve sintetike, nuk përmbajnë asnjë gabim (Ditari 
i kontabilizimit të urdhër shpenzimeve)  
2. Kontrolli me anë të pjesëve justifikuese.  
Edhe pse kontabilizimet nuk përmbajnë gabime aritmetike, ai mund të jetë i gabuar, nëse 
regjistrimet e bëra nuk korrespondojnë me realitetin. Kontrolli me zgjedhje i pjesëve justifikuese 
(Urdhër shpenzimeve) konstatoi se shifrat e kaluara kanë pasur justifikim të mjaftueshëm 
dokumentar në bazë të UMF nr. 30, dt. 27.12.2011 “Mbi menaxhimin e aktiveve në njësitë e 

sektorit publik”.   
3. Inspektimi fizik dhe kontrolli i gjendjeve ekzistuese.   
Konsistoi në ekzaminimin e aktiveve, të llogarive, të librave kontabël etj. Kontrolli kontabël i 
ushtruar ekzaminoj përputhjen ndërmjet regjistrimit kontabël dhe pjesëve justifikuese përkatëse, 
por probleme u konstatuan mbi ekzistencën reale të aktiveve në subjekt. Gjithashtu u krye 
mbikëqyrje fizike e magazinës për të verifikuar kryerjen e saktë të inventarizimit fizik dhe 
përputhjet e tij me atë kontabël.  
4. Kontrolli i vlerësimit.  
Kontrolli i vlerësimeve përcaktoi nëse vlerat që u atribuohen gjendjeve ekzistuese janë të sakta, 
nëse pasuritë duhet të qëndrojnë në bilanc me vlerat që u janë vendosur atyre.  
5. Konfirmim nga të tretët. 
Transaksionet e përzgjedhura për t’ju nënshtruar testeve të detajeve, u kryqëzuan me 

informacionin e gjeneruar nga Thesari dhe rakordimit periodike me ente dhe institucione të tjera 
shtetërore.   
6. Kontrolli sipas një treguesi.   
Përdorimi i treguesve statistikorë me qëllim që të kërkohen fakte ose të dhëna “jashtë normales”, 

që përbëjnë tregues të parregullsive kontabël. Mund të përmendim nëse ka: mungesa e pjesëve 
justifikuese, gabimet e shpeshta në datat, numrat, referencat e brendshme, regjistrime pak të 
lexueshme, shifra të renditura keq, korrigjime të shumta të shifrave, etj.  
7. Intervistimi   
8. Raporte dhe Informacione  
9. Pyetësorët për vlerësimin e sistemeve të Kontrollit të Brendshëm 
 

III- PËRSHKRIMI I AUDITIMIT: 

1. Informacioni i përgjithshëm: 
Bashkia Delvinë është një institucion i rëndësishëm, i cili funksion në bazë të ligjit nr. 139/2015, 
datë 17.12.2015 “Për vetëqeverisjes vendore” dhe ligjit nr. 68/2017, datë 27.04.2017 “Për 

financat e vetëqeverisjes vendore”.  
Bashkia Delvinë bën pjesë në Qarkun e 
Vlorës dhe numëron 18074 banorë me 
sipërfaqe 182.9 Km2. Bashkia Delvinë 
përbëhet nga 22 Fshatra të ndara në 2 Njësi 
administrative respektivisht: Delvinë dhe 
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Vergo. Bashkisë Delvinë me VKM i janë 
transferuar Pyje dhe Kullota me sipërfaqe 
11522.12 ha ( pyje me sipërfaqe 4132.8 ha 
dhe kullota me sipërfaqe 7389.49 ha). Nga 
dhënia me qira e kullotave kjo bashki, për 
vitin 2017 ka realizuara të ardhura në vlerë 
2,783,600 lekë dhe për vitin 2018 ka 
realizuar të ardhura në vlerë 4,572,700 lekë. 
realizon të ardhura në vit rreth   
 

 

2. Objekti, qëllimi dhe fushëveprimi i auditimit: 

a. Objekti i këtij auditimi, është përputhshmëria e veprimtarisë dhe rregullshmëria e 
operacioneve financiare të kryera nga ana e subjektit Bashkia Delvinë përgjatë periudhës 
01.01.2017 deri më 30.09.2019 
b. Qëllimi i auditimit, është dhënia e opinionit dhe hartimi i raportit të auditimit mbi bazën e 
vlerësimeve të gjetjeve dhe dhënia e rekomandimeve për përmirësime mbështetur mbi evidenca 
të besueshme, të mjaftueshme dhe përkatëse. Vlerësimi nëse aktivitetet, transaksionet financiare 
dhe informacionet janë, në të gjitha aspektet materiale, në përputhje me kuadrin 
ligjor e rregullator mbi bazën e te cilit e ushtron veprimtarinë subjekti që auditohet. Qëllimi i 
auditimit është të identifikojë dhe vlerësojë zbatimin e kuadrit ligjor në fuqi si dhe vlerësojë 
risqet e anomalive materiale në pasqyrat financiare dhe nivelin e pohimeve, nëpërmjet të 
kuptuarit e njësisë dhe mjedisit të saj, duke përfshirë kontrollin e brendshëm të njësisë dhe duke 
krijuar kështu bazën për hartimin dhe implementimin e përgjigjeve kundrejt risqeve të vlerësuara 
dhe gabimeve materiale (ISSAI 1315)3. Në bazë të vlerësimit të risqeve, nivelit të materialitetin 
dhe identifikimit të gabimeve, në mbështetje të ISSAI 1700, ne synojmë të japim një opinion 
mbi pasqyrat financiare bazuar në vlerësimin e konkluzioneve të nxjerra nga evidencat e 
mbledhura. 
c. Fushëveprimi: Auditimi ka përfshirë fushën e prokurimeve publike, veprimet e kryera 
nëpërmjet bankës, hartimi i pasqyrave financiare, administrimi i Aseteve, planifikimi dhe 
mbledhja e të ardhurave, veprimtaria e IMT, hartim e zbatimi i buxhetit si dhe zbatimin e 
kontratave të punimeve. 
Në bazë të kritereve të vlerësimit e gjykimit profesional, audituesit kanë bërë vlerësimin e 
rezultateve të testeve të kontrollit, analizimin dhe klasifikimin e gabimeve të zbuluara, duke 
vlerësuar evidencat e grumbulluara përsa i përket mjaftueshmërisë dhe përshtatshmërisë për 
qëllimet e auditimit. Procedurat e kryera, varen nga gjykimi profesional i audituesit, përfshirë 
vlerësimin e rrezikut material, për shkak të mashtrimit apo gabimit që do përdoren për procedura 
auditimi që janë me të përshtatshme për rrethanat.  
Nisur nga procedurat e ndjekura për auditim besojmë se evidencat e mbledhura janë të 
mjaftueshme dhe të përshtatshme për të dhënë opinionin tonë mbi veprimtarinë ekonomiko 
financiare të Bashkisë Delvinë. 
Misioni për njësinë që auditohet është Kryerja e funksioneve të veta, të përbashkëta dhe të 
deleguara në interes të komunitetit, duke përdorur në mënyrë efikase dhe të qëndrueshme 
burimet natyrore dhe financiare (të ardhurat e veta, grandin dhe fondet e dhëna nga buxheti i 
shtetit me synim krijimin e kushteve të sigurisë dhe mirëqenies për komunitetin). 

                                                           
3 Në përputhje me kërkesat e Manualit të Auditimit Financiar të KLSH-së. 
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Objektivat burojnë nga ligji “Për vetëqeverisjen vendore”. 
Ndërsa administrata (aparati) i këtij institucioni ka si qëllim: përmirësimin e kushteve të punës,  
rritjen e nivelit të drejtimit dhe rishikimin funksional të Bashkisë, zhvillimin e politikave dhe 
strategjive, identifikimin, koordinimin dhe monitorimin e programeve, rritjen e efektivitetit të 
përdorimit të burimeve. 
Bashkia siguron qeverisjen në një nivel sa më afër shtetasve nëpërmjet:  njohjes së ekzistencës së 
identiteteve dhe vlerave të ndryshme të bashkësisë; respektimit i të drejtave dhe lirive themelore 
të shtetasve të sanksionuara në Kushtetutë ose në ligje të tjera; zgjedhjes së llojeve të ndryshme 
të shërbimeve dhe lehtësirave të tjera publike vendore në dobi të bashkësisë; ushtrimit efektiv të 
funksioneve, kompetencave dhe realizimit të detyrave nga  Bashkia; realizimit të shërbimeve në 
forma të përshtatshme dhe nxitjes efektive të pjesëmarrjes së bashkësisë në qeverisjen vendore. 
Organi përfaqësues i Bashkisë është Këshilli Bashkiak.  
Organi ekzekutiv i  Bashkisë është Kryetari i Bashkisë 
Ushtrimi i autoritetit me interes publik vendor: krijon, mbledh të ardhura dhe bën shpenzime për 
përmbushjen e funksioneve të tyre, vendos taksa e tarifa për shërbimet si dhe nivelin e tyre në 
përputhje me legjislacionin në fuqi dhe interesat e bashkësisë, harton, miraton dhe ndjek 
zbatimin e buxhetit tyre. 
Bashkia kryen funksione të veta, të përbashkëta dhe funksione të deleguara.  
 
IV. GJETJET DHE REKOMANDIMET 
IV/A. PLANIFIKIMI DHE IDENTIFIKIMI I RISKUT; STRATEGJIA DHE VLERËSIMI 
I RISKUT; KONTROLLI I BREDSHËM. 
A/3.1. Identifikimi dhe vlerësimi i nivelit të implementimit të komponentëve të MFK. 
Mjedisi i kontrollit, Menaxhimi i riskut, Veprimtaritë e kontrollit, Informimi dhe 
komunikimi dhe Monitorimi. Saktësia e deklaratës vjetore dhe raporti përkatës për 
cilësinë dhe gjendjen e sistemeve të kontrollit të brendshëm në njësinë publike që mbulon.  

Titulli i Gjetjes  U auditua funksionimi i pesë elementëve të menaxhimit financiar 
dhe kontrollit të brendshëm: mjedisi i kontrollit, menaxhimi i 
riskut, veprimtaritë e kontrollit,  informimi dhe komunikimi, 
monitorimi,  dhe në përfundim të auditimit arrihet në konkluzionin 
se edhe pse është hartuar rregullore e brendshme, nuk është hartuar 
një paketë e plotë rregullash të tjera të shkruara për të siguruar një 
funksionim të mirë të kontrollit të brendshëm. Mjedisi i kontrollit, 
si elementi bazë dhe kryesor i kontrollit të brendshëm nuk është në 
nivelin e duhur, auditi i brendshëm nuk ka funksionuar, punonjësit 
kanë mangësi në njohjen e kërkesave të ligjit 10296, datë 
08.07.2010 “Për menaxhimin financiar dhe kontrollin”, nuk janë 

hartuar programe për të siguruar ruajtjen dhe zhvillimin 
profesional  të stafit. Nuk janë hartuar dokumente si, gjurma e 
auditimit, rregulla për ruajtjen e aktiveve, nuk ka sistem rezervë 
për ruajtjen e të dhënave të menaxhimit financiar IT (back - up) për 
njësinë. etj. Për veprimet dhe mosveprimet ngarkohen me 
përgjegjësi Z R.B., ish kryetar i Bashkisë Delvinë, si dhe të gjithë 
menaxherët kryesor të institucionit në nivel drejtorie e përgjegjës 
sektori. 
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Situata: Në Bashkinë Delvinë gjendja aktuale e sistemit të Menaxhimit 
Financiar dhe Kontrollit, nisur nga vetëvlerësimi dhe rezultatet e 
testimeve të kryera, tregon se aspektet e kontrollit të brendshëm 
kuptohen pak. Nuk ka konsolidim të tërësisë së rregullave, 
procedurave për çdo aktivitet të veprimtarisë, pavarësisht se këtë e 
realizon referuar kompetencave dhe akteve nënligjore në fuqi, duke 
reflektuar kështu nivel mesatar të riskut të sistemeve të kontrollit të 
brendshëm. Në lidhje me vlerësimin e komponentëve të 
menaxhimit financiar dhe kontrollit, rezultoi se: 
Në lidhje me mjedisin e kontrollit. Është hartuar Rregullorja e 
Funksionimit të Njësisë, pjesë e së cilës është edhe Kodi i Etikës. 
Nuk ka politika dhe praktika që të garantojnë ruajtjen dhe 
zhvillimin e kompetencave profesionale të stafit, duke mos hartuar 
dhe zhvilluar programe trajnimesh. Rregullorja ka qen statike dhe 
nuk ka pasqyruar ndryshimet në strukturë dhe ndryshimet e tjera që 
që ka sjell dinamika e zhvillimit.  
Në lidhje me menaxhimin e riskut: Nuk ka të miratuar një strategji 
të risqeve edhe pse është çelur regjistri e risqeve ai është më shumë 
formal. Nuk ka asnjë procedurë për menaxhimin e riskut, ku të 
bëhet identifikimi, analiza dhe kontrolli i risqeve që mund të kenë 
impakt në arritjen e objektivave të institucionit. 
-Në lidhje me informacionin dhe komunikimin: Në rregullore nuk 
është përfshirë mënyra e komunikimit brenda institucionit, por në 
fakt veprohej me komunikim verbal, nuk është përgatitur rregullore 
për shërbimin IT, dhe nuk ka sistem rezervë për ruajtjen e të 
dhënave të menaxhimit financiar IT (back-up) për njësinë, sistemet 
e përdorura janë të pa licencuara. 

Kriteri: Ligji nr. 10296, datë 8.7.2010 “Për menaxhimin financiar dhe 

kontrollin”. 
Impakti: Mos identifikimi dhe  menaxhimi i risqeve, mos trajnimi për rritjen 

profesionale të stafit si dhe mos perfeksionimi i sistemeve të IT për 
ofrimin e informacionit, ndikojnë në arritjen e objektivave të 
institucionit. Mosfunksionim i Sistemit të Kontrollit të Brendshëm, 
Auditit të Brendshëm. Risku i brendshëm është i lartë. 

Shkaku: Mosnjohje e plotë e koncepteve të ligjit nr. 10296, datë 8.7.2010 
“Për menaxhimin financiar dhe kontrollin” si dhe nuk ka 
konsolidim të tërësisë së rregullave. Mosnjohje nga niveli i lartë 
drejtues i kritereve të MFK, me nivel mesatar të riskut të sistemeve 
të kontrollit të brendshëm. 

Rëndësia: I lartë. 
Rekomandime: Nga Titullari i Bashkia Delvinë, me atributet e Kryetarin të GMS, 

Nëpunësit Autorizues, Koordinatorit të Riskut,  të marrë masa për 
njohjen dhe menaxhimin nga stafi i ligjit për MFK dhe 
komponentëve të tij, për hartimin dhe miratimin e një strategjie të 
risqeve, dhe miratimin e gjurmëve të auditimit, me qëllim 
menaxhimin e riskut, ku të bëhet identifikimi, analiza dhe kontrolli 
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i risqeve që mund të kenë impakt në arritjen e objektivave të 
institucionit. Hartimin dhe zhvillimin e programeve të trajnimeve 
për ngritjen profesionale të stafit. Vendosjen e një sistemi 
komunikimi që të ofrojë informacionin e duhur për të gjithë 
punonjësit, menaxherët e lartë dhe titullarin e njësisë. 

 
A/3.2. Kontrolli i brendshëm 
 

Titulli i Gjetjes  U auditua ngritja dhe funksionimi NJAB  dhe u konstatua se ky 
shërbim nuk është krijuar  në përputhje me nenin 10 të ligjit nr. 
114/2015 “Për auditimin e brendshëm në sektorin publik”, dhe 

pikën 3, të VKM nr. 83, datë 03.02.2016 “Për miratimin e kritereve 

të krijimit të njësive të auditimit të brendshëm në sektorin publik” 
Situata: Në strukturën organike struktura e NjAB për vitet 2017, 2018, 

2019 është parashikuar me një nëpunës, në cilësinë e “Inspektorit 
të Auditit”, dhe jo numri prej tre nëpunës (minimum), ku një prej 

tyre  përgjegjës dhe dy auditues, në kundërshtim me pikën 2 të 
nenit 11, të ligjit nr. 114/2015 “Për auditimin e brendshëm në 
sektorin publik”, kështu, në periudhën 15.09.2017 deri në 

02.10.2017, të vitit 2017 është komanduar Znj. B. B. si inspektore 
e auditit, paskëtaj vendi ka qëndruar vakant, deri në 03.01.2018, ku 
është komanduar Z. O. B., deri në 22.01.2019, ku është 
zëvendësuar nga e komanduara në detyrë Znj. Anastasia Mehmeti 
e cila vazhdon ende në këtë detyrë. 
-Personat e komanduar, përgjatë gjithë periudhës që kanë qenë në 
këtë detyrë nuk kanë ushtruar asnjë funksion auditues të 
brendshëm, dhe nuk kanë përgatitur asnjë dokumentacion në 
zbatim të ligjit nr. 114/2015 “Për auditimin e brendshëm në 

sektorin publik”, dhe të Manualit të Auditit të Brendshëm. 
-Komandimi i punonjësve në pozicionin e “Inspektorit të auditit”, 

është bërë në kundërshtim me nenin 48, pika 1, të ligjit nr. 
152/2013, datë 30.05.2013, “Për nëpunësin civil”, në përputhje me 

standardin e përcaktuar në Manualin e Adutimit të Brendshëm, 
Kapitulli III, pika 3.1.6, 

Kriteri: Ligji nr. 114/2015 datë 06.11.2015, “Për Auditimin e Brendshëm 

ne Sektorin Publik”, VKM nr. 83, datë 03.02.2016 “Për miratimin 

e kritereve të krijimit të Njësive të Auditit të Brendshëm në 
Sektorin Publik,”, Manuali i Auditimit të Brendshëm,  miratuar me 

urdhrin e Ministrit të Financave me  nr. 100, datë 25.10 2016, “Për 

miratimin e Manualit te Auditimit te Brendshëm në sektorin 
publik” 

Impakti:: Mungesa e strukturës së auditit të brendshëm ka sjell mos 
realizimin dhe kryerjen e monitorimit të sistemit të menaxhimit 
financiar dhe kontrollit në njësi, gjithashtu ka sjell mungesën e 
sigurisë objektive dhe mungesën e këshillimit për menaxhimin e 
projektuar për të shtuar vlerën e për të përmirësuar veprimtarinë e 
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njësisë publike. Mungesa e këtij shërbimi  nuk e ka ndihmuar 
njësinë publike për të arritur objektivat, nëpërmjet një veprimtarie 
të disiplinuar dhe sistematike, për të vlerësuar e përmirësuar 
frytshmërinë e menaxhimit të riskut, si dhe proceset e kontrollit e 
të qeverisjes. 

Shkaku: Moszbatimi i Ligji nr. 114/2015 datë 06.11.2015, “Për Auditimin e 

Brendshëm ne Sektorin Publik”, VKM nr. 83, datë 03.02.2016 

“Për miratimin e kritereve të krijimit të Njësive të Auditit të 

Brendshëm në Sektorin Publik,” 
Rëndësia: I lartë. 
Rekomandime: Nga Bashkia Delvinë të merren masa që Njësia e Auditimit të 

Brendshëm të organizohet dhe të funksionojë si shërbim në një nga 
tre mënyrat e parashikuara në nenin 10 të ligjit nr. 114/2015 “Për 

auditimin e brendshëm në sektorin publik”, dhe pikën 3, të VKM 

nr. 83, datë 03.02.2016 “Për miratimin e kritereve të krijimit të 

njësive të auditimit të brendshëm në sektorin publik” 
 

IV/B. Mbi planifikimin dhe zbatimin e planit të buxhetit, bazuar në ligjin organik të 
buxhetit dhe në ligjin nr. 130/2016, datë 17.12.2016 “Për buxhetin e shtetit të vitit 2017”, 

me ndryshimet e tij dhe ligjin nr. 109/2017, datë 30.11.2017“Për buxhetin e shtetit të vitit 

2018”, me ndryshimet. 

Në Bashkinë Delvinë u konstatua se ka diferenca të dukshme midis treguesve të 
hartimit dhe zbatimit të buxhetit, përsa i përket pjesës së të ardhurave të veta dhe 
shpenzimeve të tyre. 

 

Situata: Nga auditimi u konstatua se, buxheti i viteve 2017, 2018 dhe 2019 është 
miratuar sipas procedurave dhe kërkesat të ligjit nr.  9936, datë 26.06.2008 
“Për menaxhimin dhe zbatimin e sistemit buxhetor në Republikën e 
Shqipërisë” i ndryshuar, ligji nr. 10296, datë 08.07.2010, “Për 
menaxhimin Financiar dhe Kontrollin”, 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”, UMF nr. 10, datë 28.02.2017, “Për 
përgatitjen e programit buxhetor afatmesëm 2018-2020”, si dhe  UMF nr. 

10/1, datë 28 02 2017 “Për përgatitjen e Programit Buxhetor  Afatmesëm 
për Pushtetin Vendor”, Udhëzimi nr. 23 datë 22.11.2016, “Për procedurat 
standarde të përgatitjes së programit buxhetor afatmesëm” ka paraqitur në 

Këshillin e Bashkisë për miratim përbërjen e grupit të punës për strategji 
buxhet dhe integrim, të cilat janë miratuar me VKB nr. 26, datë 
30.05.2016.  
Struktura buxhetore për Programin Buxhetor Afatmesëm të këtij 
institucioni, paraqitet në 10 - programe buxhetore. Gjatë hartimit të PBA 
për vitet 2017-2019 janë përcaktuar “Përshkrimi” i çdo program, “Politika 

e programit”, “Qëllimi i Politikës së programit”, “Objektivat e politikës së 

programit”.Gjithashtu çdo program ka të përcaktuar produktet e 
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programeve buxhetore, në të dy fazat e përgatitjes së tij. 
Buxhetet janë miratuar sipas VKB, kështu për vitin 2017, buxheti vjetor 
është miratuar me Vendim të Këshillit Bashkiak nr.9, datë 10.02.2017, për 
vitin 2018, buxheti vjetor është miratuar me Vendim të Këshillit Bashkiak 
nr. 47, datë 23.12.2017 dhe për vitin 2019, buxheti vjetor është miratuar 
me Vendim të Këshillit Bashkiak nr. 67, datë 24.12.2018. 
Për vitin 2017, të ardhurat nga taksat e tarifat vendore gjithsej, nga 69,715 
mijë lekë të parashikuara, janë realizuar në vlerën 47,135 mijë lekë ose 68 
%, me një  mosrealizim në vlerën 22,580 mijë lekë. 
Për vitin 2018, të ardhurat nga taksat e tarifat vendore gjithsej, nga 51,914 
mijë lekë të parashikuara, janë realizuar në vlerën 29,497 mijë lekë ose 57 
%, me një  mosrealizim në vlerën 22,417 mijë lekë. 
Për 9/ mujori e vitit 2019, të ardhurat nga taksat e tarifat vendore gjithsej, 
nga 24,339 mijë lekë të parashikuara, janë realizuar në vlerën 21,444 mijë 
lekë ose 88%, me një mos realizim në vlerën 2,895 mijë lekë.  
Shpenzimet buxhetore për vitin 2017, janë planifikuar në vlerën 
331,209 mijë lekë dhe realizuar në vlerën 289,354 mijë lekë ose në masën 
87 %, sipas artikujve:  paga në masën 93%, sigurime në masën 83 %, 
shpenzime operative në masën 69 %, dhe investime në masën 74 %.  
- Sipas burimeve të financimit për vitin 2017: 
 -Nga transferta e pakushtëzuar treguesit e buxhetit janë planifikuar për 
vlerën 70,330 mijë lekë dhe janë realizuar në vlerën 62,938 mijë lekë ose 
në masën 89 % 
- Nga transferta specifike treguesit e buxhetit janë planifikuar për vlerën 
92,592 mijë lekë dhe janë realizuar në vlerën 55,951 mijë lekë ose në 
masën 60 %. 
- Nga të ardhurat e veta treguesit e buxhetit janë planifikuar për vlerën 
54,939 mijë lekë dhe janë realizuar në vlerën 46,149 mijë lekë ose në 
masën 84 %. 
- Nga fondet e deleguara treguesit e buxhetit janë planifikuar për vlerën 
74,566 mijë lekë dhe janë realizuar në vlerën 74,476 mijë lekë ose në 
masën 100 %. 
- Nga fondet e FZHR treguesit e buxhetit janë planifikuar për vlerën 
48,481 mijë lekë dhe janë realizuar në vlerën 48,481 mijë lekë ose në 
masën 100 %.  
Shpenzimet buxhetore për vitin 2018, janë planifikuar në vlerën 
296,596 mijë lekë dhe realizuar në vlerën 278,772 mijë lekë ose në masën 
93 %, sipas artikujve:  paga në masën 90%, sigurime në masën 92 %, 
shpenzime operative në masën 79 %, dhe investime në masën 96 %.   
- Sipas burimeve të financimit për vitin 2018: 
-Nga transferta e pakushtëzuar treguesit e buxhetit janë planifikuar për 
vlerën 70,123 mijë lekë dhe janë realizuar në vlerën 69,305 mijë lekë ose 
në masën 98 % 
-Nga transferta e specifike treguesit e buxhetit janë planifikuar për vlerën 
89,692 mijë lekë dhe janë realizuar në vlerën 74,486 mijë lekë ose në 
masën 83 %. 
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-Nga të ardhurat treguesit e buxhetit janë planifikuar për vlerën 38,131 
mijë lekë dhe janë realizuar në vlerën 35,978 mijë lekë ose në masën 94 % 
Nga fondet e deleguara treguesit e buxhetit janë planifikuar për vlerën 
77,332 mijë lekë dhe janë realizuar në vlerën 77,327 mijë lekë ose në 
masën 100 %. 
-Nga fondet e FZHR treguesit e buxhetit janë planifikuar për vlerën 
21,677 mijë lekë dhe janë realizuar në vlerën 21,677 mijë lekë ose në 
masën 100 %. 
Shpenzimet buxhetore për 9/mujorin e vitit 2019, janë planifikuar në 
vlerën 205,424 mijë lekë dhe realizuar në vlerën 183,772 mijë lekë ose në 
masën 89 %, sipas artikujve:  paga në masën 94%, sigurime në masën 61 
%, shpenzime operative në masën 87 %, dhe investime në masën 99 %.   
- Sipas burimeve të financimit për 9/mujorin e vitit 2019: 
-Nga transferta e pakushtëzuar treguesit e buxhetit janë planifikuar për 
vlerën 62,999 mijë lekë dhe janë realizuar në vlerën 56,059 mijë lekë ose 
në masën 88 %. 
-Nga transferta specifike treguesit e buxhetit janë planifikuar për vlerën 
52,036 mijë lekë dhe janë realizuar në vlerën 46,816 mijë lekë ose në 
masën 89 %. 
-Nga të ardhurat treguesit e buxhetit janë planifikuar për vlerën 24,339 
mijë lekë dhe janë realizuar në vlerën 22,709 mijë lekë ose në masën 93 
%. 
Nga fondet e deleguara treguesit e buxhetit janë planifikuar për vlerën 
66,050 mijë lekë dhe janë realizuar në vlerën 58,189 mijë lekë ose në 
masën 88 %. 
U konstatua se ka diferenca të dukshme midis treguesve të hartimit dhe 
zbatimit të buxhetit, përsa i përket pjesës së të ardhurave të veta dhe 
shpenzimeve të tyre. 
Për vitin 2017,  të ardhurat nga taksat e tarifat vendore të planifikuar 
gjithsej në vlerën 69,615 mijë lekë në buxhetin fillestar, janë kryer 
shpenzime sipas realizimit faktik 47,135 mijë lekë duke mos realizuar 
shpenzimet  në vlerën 22,480 mijë lekë.  
Për vitin 2018,  të ardhurat nga taksat e tarifat vendore të planifikuar 
gjithsej në vlerën 51,914 mijë lekë në buxhetin fillestar, janë kryer 
shpenzime sipas realizimit faktik 29,497 mijë lekë duke mos realizuar 
shpenzimet  në vlerën 22,417 mijë lekë.  
Për 9/mujorin e vitit 2019,  të ardhurat nga taksat e tarifat vendore të 
planifikuar gjithsej në vlerën 24,339 mijë lekë në buxhetin fillestar, janë 
kryer shpenzime sipas realizimit faktik 21,444 mijë lekë duke mos 
realizuar shpenzimet  në vlerën 2,895 mijë lekë.  
 Në mënyra më të detajuar materiali i buxhetit është paraqitur në pasqyrat 
Aneks B (tabelat për pjesën e buxhetit), bashkëlidhur Projekt Raportit të 
Auditimit. 

Kriteri: Ligji nr. 9936, datë 26.06.2008 “Për menaxhimin dhe zbatimin e sistemit 
buxhetor në Republikën e Shqipërisë” i ndryshuar, ligji nr. 10296, datë 

08.07.2010, “Për menaxhimin Financiar dhe Kontrollin”, ligji nr. 9632, 
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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”, UMF nr. 10, datë 28.02.2017, 

“Për përgatitjen e programit buxhetor afatmesëm 2018-2020”, si dhe  

UMF nr. 10/1, datë 28 02 2017 “Për përgatitjen e Programit Buxhetor  
Afatmesëm për Pushtetin Vendor”, Udhëzimi nr. 23 datë 22.11.2016, “Për 
procedurat standarde të përgatitjes së programit buxhetor afatmesëm” 

dhe Vendimet përkatëse të Këshillit Bashkiak. 
Impakti: Planifikimi i të ardhurave të veta, zërave të shpenzimeve dhe investimeve 

dhe mos realizimi i tyre, kryesisht për shkak të mosrealizimit të ardhurave, 
sjellin mungesa në plotësimin e nevojave reale të komunitetit dhe ulje të 
performancës të njësisë vendore në drejtim të këtyre shërbimeve. 

Shkaku: Analizat e punës për realizimin e të ardhurave dhe shpenzimeve në 
buxhetet paraardhëse nuk janë bërë të plota, duke mos nxjerrë konkluzione 
të sakta për realizimet dhe mosrealizimet e buxheteve gjatë viteve të 
audituara. 

Rëndësia: E lartë 
Rekomandimi: Në mënyrë që të mos krijohen diferenca të dukshme midis parashikimit 

dhe realizimit të buxhetit, Bashkia Delvinë të marrë masa për hartimin e 
një buxheti real, mbështetur në realizimin e mundshëm dhe objektiv të të 
ardhurave dhe shpenzimeve. Të bëhen periodikisht analizat e punës për 
realizimin e buxheteve paraardhës duke nxjerrë konkluzione të sakta për 
realizimet dhe mosrealizimet e buxheteve përkatëse. 

 

Gjendja e faturave të pa likuiduara në fund të periudhave 2017 – 2018, në llogarinë 
401-408 dhe 467, fatura të cilat janë likuiduar gjatë vitit 2018 dhe tremujorit të parë 
2019, konstatuar kjo nga testet e kryera në likuidimin të këtyre periudhave. 

Situata: Nga të dhënat e bilancit, konstatohet se totali i faturave të pa likuiduara në fund 
të vitit 2017 në Llog (401-408) “Furnitor e llogari të lidhura me to”, dhe 

detyrime të tjera në llog (467) “Kreditorë të ndryshëm”, paraqitet në vlerën 

35,800,564 lekë. Arsyeja e mos likuidimit të këtyre faturave është nga mos 
realizimi i të ardhurave, mungesa e lëvrimit të fondeve dhe bllokimit të fondeve 
nga Ministria e Financave në fund të periudhës ushtrimore. 
Nga auditimi rezulton se me buxhetin e vitit 2018, janë likuiduar detyrime për 
fatura të pa likuiduara në vlerën 29,654,515 lekë.  
Nuk janë likuiduar detyrimet në vlerën 6,146,049 lekë, nga të cilët (Vlera 
3,261,776 lekë  për investime të financuar nga FZHR për kontratën nr. ska, datë 
05.02.2013 për faturën nr. 21, datë 09.03.2015 dhe për dy vendime gjykate në 
vlerën 2,902,273 lekë 
Për aktivitetin e vitit 2018, gjendja e faturave të pa likuiduara (Llog (401-408) 
“Furnitor e llogari të lidhura me to”, dhe detyrime të tjera në llog (467) 
“Kreditorë të ndryshëm”) paraqitet në vlerën 29,014,013 lekë. 
 Arsyeja e mos likuidimit të këtyre faturave është nga mos realizimi i të 
ardhurave, mungesa e lëvrimit të fondeve dhe bllokimit të fondeve nga Ministria 
e Financave në fund të periudhës ushtrimore. 



 

 

KONTROLLI I LARTË I SHTETIT 
“Raport Pëfundimtar Auditimi Financiar dhe Përputhshmërie 
në Bashkinë Delvinë” 

 
 

KLSH  35 | F a q e  
 

 Nga auditimi rezulton se me buxhetin e vitit 2019 deri më 30.09.2019, janë 
likuiduar detyrime për fatura të pa likuiduara në vlerën 23,675,393 lekë.  
Nuk janë likuiduar detyrimet në vlerën 5,338,620 lekë, që janë detyrime për 
fatura për mallra e shërbime në vlerën 2,367,871 lekë dhe shpenzime për 
Vendime Gjykate në vlerën 2,970,749 lekë, sipas pasqyrave aneks bashkëlidhur. 
Efektet e zbatimit të vendimeve gjyqësore në buxhet. 
-Bashkia Delvinë për periudhën objekt auditimi ka administruar 2 vendime 
gjyqësore  në vlerën 2,970,749 lekë, efekt negativ në buxhetin e njësisë vendore, 
që janë detyrime për prishje kontrate për kullotje dhe shpronësimi trualli për 
ndërtim shkolle. 
Nga shuma e mësipërme për 9/mujorin e vitit 2019, janë zbatuar (likuiduar) në 
vlerën 100,000 lekë, sipas të dhënave të pasqyrës më sipër, mbetur për likuidim 
të mëtejshëm në buxhetin e vitit 2019 vlera 2,870,749  lekë, në kundërshtim me 
përcaktimet  e pikës 62 të udhëzimin nr.2, datë 06.02. 2012 “Për procedurat 

standarde të zbatimit të buxhetit”, ku përcaktohet............ të gjitha njësitë e 
qeverisjes së përgjithshme janë përgjegjëse për ekzekutimin e vendimeve 
gjyqësore të formës së prerë në ngarkim të tyre, brenda buxhetit vjetor të 
miratuar. Titullarët e njësive të qeverisjes së përgjithshme analizojnë të gjitha 
vendimet gjyqësore dhe kërkojnë nxjerrjen e përgjegjësive administrative. 
Vendimi gjyqësor nuk likuidohet pa aktin e titullarit që provon gjurmën e 
auditimit të këtij proçesi. 

Kriteri: Me nenin 52- Kryerja e shpenzimeve, të ligjit nr. 9936, datë 26.6.2008 ”Për 

menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar; nenin 
9 dhe 10, të ligjit nr. 9928, datë 29.04.2004 “Për kontabilitetin dhe pasqyrat 

financiare”, i ndryshuar; UMF nr. 5, datë 27.12.2014 “Për shlyerjen e 

detyrimeve të prapambetura” i ndryshuar me UMF nr.5/1, datë 21.05.2014; 

Udhëzimin udhëzimi plotësues i MF nr. 02, datë 10.01.2018 “Për buxhetin e vitit 

2018”, pikat 82-91 – Detyrimet e prapambetura të Njësive të Vetëqeverisjes 
Vendore; me përcaktimet  e pikës 62 të udhëzimin nr.2, datë 06.02. 2012 “Për 

procedurat standarde të zbatimit të buxhetit dhe me pikën 8, shkronja “b”, si dhe 

pikën 9 të  Udhëzimit Përbashkët nr. 29, datë 18.12.2014 “Për përcaktimin e 

tarifës së shërbimit për përdorimin e aparateve televiziv”,  
Impakti:  Nuk është respektuar radha e likuidimit të detyrimeve për faturat e periudhave të 

mëparshme me buxhetin e vitit pasardhës, nuk është bërë analizë për vendimet e 
gjykatave nga titullari i institucionit si dhe nxjerrja e përgjegjësisë 
administrative përpara se të bëhej likuidimi.  

Shkaku: Mosveprim i nëpunësit zbatues. Analizat e faturave të papaguara për mallrat, 
shërbimet dhe detyrimet e tjera të papaguara nuk janë bërë të plota në buxhetet 
paraardhëse, duke mos nxjerrë konkluzione të sakta për krijimin dhe 
akumulimin e detyrimeve të prapambetura dhe analizimin e të gjitha detyrimeve 
për vendime Gjykate. 

Rëndësia: E lartë. 
Rekomandimi: Bashkia Delvinë Drejtorinë Financës, bazuar në; Udhëzimin plotësues te 

Ministrisë Financave nr. 02, datë 10.01.2018 “Për buxhetin e vitit 2018”, pikat 

82-91 “Detyrimet e prapambetura të Njësive të Vetëqeverisjes Vendore” dhe 

Udhëzimin plotësues te Ministrisë Financave nr. 01, datë 17.01.2019 “Për 
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buxhetin e vitit 2019”, pikat 106-110, “Detyrimet e prapambetura të Njësive të 
Vetëqeverisjes Vendore”, dhe pikat 116-117- Raportimi i detyrimeve te 
prapambetura ne njësite e qeverisjes vendore’’, të paraqesë në mbledhjen e 
këshillit bashkiak, një material për gjendjen e faturave të pa likuiduara në vite, të 
hartojë një grafik duke zbatuar të gjitha radhën e pagesave për vlerën 5,338,620 
lekë. 

B/4.Auditim mbi planifikimin dhe realizimin e të ardhurave të institucionit dhe të njësive 
të varësisë, si dhe zbatimi i dispozitave nënligjore në përdorimin e tyre. 

Situata: -Për vitin 2017, kanë ushtruar aktivitet 269 subjekte (226 subjekte të 
biznesit të vogël, 43 subjekte të biznesit të madh dhe subjekte të 
tjera e institucione) 
 Për vitin 2018, kanë ushtruar aktivitet 229 subjekte (203 subjekte të 
biznesit të vogël, 26 subjekte të biznesit të madh dhe subjekte të 
tjera e institucione),  
Për vitin 2019 (deri në 30.09) kanë ushtruar aktivitet 237 subjekte 
(203 subjekte të biznesit të vogël, dhe 34 subjekte të biznesit të 
madh, etj.)  
a. Për vitin 2017, të ardhurat nga taksat e tarifat vendore nga 
69.715.000 lekë të parashikuara, janë realizuar në vlerën 47.135.000 
lekë ose 68 %, me një mosrealizimi në vlerën 22.580.000 lekë.  
b. Për vitin 2018, të ardhurat nga taksat e tarifat vendore nga 
51.914.000 lekë të parashikuara, janë realizuar në vlerën 29.497.000 
lekë ose 57 % me një diferencë në vlerën 22.417.000 lekë.  
c. Për vitin 2019 të ardhurat nga taksat e tarifat vendore nga 
56.164.000 lekë të parashikuara, janë realizuar, deri në datën 
30.09.2019, në vlerën 21.444.000 lekë ose 38 % me një diferencë në 
vlerën 34.720.000 lekë.  
Përsa më sipër konstatohet se: 
-Tatimi i thjeshtuar mbi fitimin, është planifikuar duke mos pasur  
një databazë të saktë për numrin e  subjekteve të cilët gjatë vitit 
mbyllen dhe regjistrohen, nuk ka bazë të dhënash për subjektet të 
cilët  në bazë të xhiros do paguajnë tatimin e fitimit, etj.   
 -Taksa e mjeteve të përdorura është planifikuar sipas të dhënave 
historike pra nuk ka një databazë të saktë për numrin e mjeteve të 
përdorura që ka Bashkia Delvinë. 
-Taksa e kalimit e të drejtës të pronësisë nuk është parashikuar e 
planifikuar nga Sektori i Taksave dhe Tatimeve për gjithë periudhën 
objekt auditimi. (referuar tabelës së mësipërme) 
-Taksë ndërtese, tarifë pastrimi, ndriçimi dhe gjelbërimi, për 
abonentët familjarë Bashkia Delvinë e realizon  nëpërmjet agjentit 
tatimor që në rastin konkret është UK Delvinë, sipas kushteve të 
kontratës nr. 683, datë 18.03.2016 në të cilën sanksionohet të 
përfshijë në faturën e ujit për kategorinë abonentë “Familjarë” 

detyrimet për taksa e tarifa (taksë ndërtese, dhe tarifat familjare) 
-Sektori i Taksave dhe Tarifave për familjet që nuk kanë kontratë 
me UK Delvinë nuk ka dërguar njoftim detyrimi dhe nuk ka 
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planifikuar të ardhura nga këto familje, baza e të dhënave për 
familjet që nuk kanë kontratë me ujësjellësin përditësohet vetëm për 
rastet kur familjarët paraqiten pranë zyrave të bashkisë për të marrë 
shërbime të ndryshme. (Gjthsej janë 3506 familje, prej të cilave 
2812 familje kanë kontratë me ndërmarrjen e Ujsjellës Kanalizime 
Sha, Delvinë, dhe 694 familje nuk kanë kontratë me këtë 
ndërmarrje.)  
- Nga auditimi i akt rakordimeve me agjentin tatimor Ujsjellës 
Kanalizim Sh.a Delvinë, rezultoj se deri në 30.09.2019, nga të 
ardhurat e mbledhura nga taksat dhe tarifat për llogari të Bashkisë 
Delvinë në vlerën 3.742.676 lekë, ka derdhur në buxhetin e bashkisë 
vetëm vlerën prej 1.714.706, me një diferencë prej 2.027.970 lekë, 
dhe nga ana e Sektorit të Taksave dhe Tarifave, përvec aktit të 
rakordimit, nuk janë ndërmarrë veprime të tjera në zbatim të ligjit 
nr. 9920, datë 19.5.2008 “Për procedurat tatimore në Republikën e 
Shqipërisë”, i ndryshuar, Neni 117 “Dënimet për agjentët e mbajtjes  
së tatimit në burim, agjentët e taksave dhe agjentët e tarifave”, në 

germën “a” përcaktohet se: “Agjenti i mbajtjes së tatimit, agjenti i 
taksave apo ai i tarifave detyrohen të paguajnë gjobë, në masën e 
mëposhtme:  
a) Gjobë në masën 0,06 për qind të shumës së plotë të tatimit, 
taksës apo tarifës, në rast se e ka mbajtur, llogaritur dhe 
deklaruar tatimin në burim apo tatimin, taksën ose tarifën, por 
nuk e ka transferuar atë në Buxhetin e Shtetit. Ky dënim aplikohet 
për çdo ditë, gjatë së cilës pagesa nuk është kryer, por jo për një 
periudhë më të gjatë se 365 ditë kalendarike.   

-Në bashkinë Delvinë gjatë periudhës objekt auditimi kanë ushtruar 
aktivitetin e tregëtimit me pakicë të karburanteve, gazit të lëngshëm 
të naftës, për automjetet, vajrave lubrifikante dhe lëndëve djegëse 
për përdorim nga konsumatorët fundorë 5 subjekte të cilat janë 
pajisur në kohë të ndryshme me Autorizim/Licencë nga Zyra e 
Shërbimeve Publike në bashkëpunim me Sektorin e Taksave dhe 
Tarifave Vendore, por tarifa e këtij shërbimi nuk është vendosur në 
përputhje me pikën 1, germa “b”, dhe pika 9 e Kapitullit II, të VKM 

nr. 970, datë 2.12.2015. Për vitin 2017 janë pajisur me 
Autorizim/Licencë për tregtimin me pakicë të karburanteve, gazit të 
lëngshëm të naftës, për automjetet, vajrave lubrifikante dhe lëndëve 
djegëse për përdorim nga konsumatorët fundorë 2 subjekte, të cilët 
janë; “M” shpk pajisur me Autorizimin nr.2, lëshuar në datë 

23.11.2017, për të cilin ka dërdhur në buxhetin e bashkisë 100.000 
(njëqindmijë) lekë, në vend të 1.000.000 (njëmilion) lekë që është 
tarifa, duke krijuar një diferencë me vlerë prej 900.000 lekë, dhe 
subjekti “K.O.” shpk, pajisur me Autorizimin nr. 1, lëshuar në datë 

19.09.2017, dhe ka derdhur në buxhetin e bashkisë 100.000 
(njëqindmijë) lekë në vend të 1.000.000 (njëmilion) lekë që duhej të 
paguante sipas tarifës, duke krijuar një diferencë me vlerë prej  
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900.000 lekë.  
Për vitin 2019 me Licencë me nr. 1, lëshuar në datë 25.07.2019 
është pajisur subjekti “K” shpk, cili ka derdhur në buxhetin e 

bashkisë 100.000 (njëqindmijë) lekë në vend të 1.000.000 
(njëmilion) lekë që është detyrimi, duke krijuar një diferencë me 
vlerë prej 900.000 lekë . Shuma e përgjithshme e pa arkëtuar e kesaj 
tarife është në vlerën 2.700.000 (dy milion e shtatëqind mijë) lekë.      
-Nga të dhënat që disponon Sektori i Planifikimit të Territorit dhe 
Sektori Taksave dhe Tarifave Vendore, në Bashkinë Delvinë, në 
lidhje me legalizimet e ndërtimeve pa leje dhe listave që disponon 
për pagesën e taksës së ndikimit në infrastrukturë, konstatohet se  
Drejtoria Rajonale e ALUIZNIT Sarandë ka dërguar zyrtarisht me 
shkresë listat e qytetarëve, banorë të kësaj njësie vendore, shoqëruar 
me leje legalizimi dhe të destinuara për regjistrim në ZVRPP 
Sarandë. 
Konkretisht për periudhën nga 01.01.2017 deri më 30.09.2019, sipas 
listave të vëna në dispozicion të cilat paraqesin personat që janë 
pajisur me leje legalizimi, dhe kryqëzimi i tyre me personat që kanë 
likujduar taksën e ndikimit në infrastrukturë, rezulton se nuk kanë 
bërë pagesën e taksës së ndikimit në infrastrukturë  100 persona me 
vlerë 3.760.691 lekë, e cila konsiderohet e ardhur e munguar për 
buxhetin e Bashkisë Delvinë, sipas pasqyrës së paraqitur nga 
Sektori Planifikimit të Territorit dhe të administruar në dosje. 
-Nga auditimi i statistikave për aplikimin dhe arkëtimin e gjobave të 
vendosura nga IMTV në Bashkinë e Delvinës rezulton se, ky sektor 
gjatë periudhës objekt auditimi ka aplikuar masën e gjobës me vlerë 
50.000 lekë me Proces-Verbalit të datës 23.05.2017, bazuar në nenin 
12 të ligjit nr. 9780, datë 16.07.2007 ”Për inspektimin e ndërtimit”, i 

ndryshuar me ligjin nr. 183, datë 24.12.2014, ndaj operatorit 
ekonomik "GPG”, vlerë e cila ende nuk është arkëtuar, por me 

Urdhrin nr. 186, datë 16.10.2017, të kryetarit të Bashkisë, është 
urdhëruar Drejtoria e Financës që shuma e gjobës së mësipërme të 
mbahet nga situacioni i fundit, që do të paraqesë operatori ekonomik 
"GPG”. 
- Nga auditimi i dokumentacionit që mbanë Policia Bashkiake e 
Njësisë Vendore Delvinë, përsa u përket gjobave të vendosura nga 
kjo strukturë, dhe kryqëzimi i tyrë më Dretorinë e Financës rezulton 
se; për vitet objekt auditimi Plocia Bashkiake për shkelje të 
ndryshme të konstatuara ka aplikuar në 6 raste gjoba me një vlerë të 
përgjithshme prej 4.500 lekë. Nga verifikimi rezulton se është 
arkëtuar në buxhetin e bashkisë e gjithë kjo vlerë.  
Nga strukturat e tjera të bashkisë që kanë kompetencë për vendosjen 
e masave administrative (gjobë) për shkelje në fushën e tyre të 
veprimtarisë, nuk rezulton të kenë aplikuar masa të tilla për 
periudhën objekt auditimi. Në mënyra më të detajuar materiali i 
taksave është paraqitur në pasqyrat Aneks B (tabelat për pjesën e 
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taksave), bashkëlidhur Projekt Raportit të Auditimit. 
Kriteri: Ligjin nr. 139/2015, datë 17.12.2015, “Për vetëqeverisjen vendore” 

Ligji nr. 9632, datë 30.10.2006, “Për sistemin e taksave vendore”i 

ndryshuar, Ligjin nr. 9975, datë 28.07.2008, “Për taksat 
kombëtare”, i ndryshuar,Ligjin nr. 9920, datë 19.5.2008 “Për 

Procedurat Tatimore në Republikën e Shqipërisë” i ndryshuar, 
Vendimet e Këshillit Bashkiak për miratimin e paketës fiskale, etj. 

Impakti: Mungesa e të ardhurave sipas parashikimit ka sjell mosrealizimin 
në masën e planifikuar të shërbimeve dhe investimeve nga ana e 
Njësisë së Qeverisjes Vendore. 

Shkaku: Mungesa e zbatimit me rigorozitet akteve ligjore dhe nënligjore që 
disiplinojnë taksat dhe tarifat vendore nga strukturat përkatëse në 
njësinë e vetëqeverisjes vendore. 

Rëndësia: I mesëm. 
Rekomandime: Nga Bashkia Delvinë të merren masa që të zbatohen procedurat 

ligjore për realizimin e të ardhurave nga taksat dhe tarifat vendore, 
dhe arkëtimin e borxhit të akumuluar nga mospagimi i taksave dhe 
tarifave vendore. 

Menaxhimi i borxhit të krijuar nga taksat dhe tarifat vendore 

Situata: Nga auditimi i të dhënave, rezulton se më datën 31.12.2018 për 
mos pagesën e detyrimeve tatimore në vlerën gjithsej 53.867.645 
lekë, janë debitorë subjektet e biznesit të vogël dhe biznesit të 
madh gjithsej 245 subjekte në vlerën 12.841.596 lekë (e 
kontabilizuar), dhe 2090 familje për taksë toke, taksë ndërtese, 
taksë trualli dhe tarifa vendore, në vlerën prej 41.026.049 lekë 
Sa  më sipër për periudhën objekt auditimi, përfshihen debitorët e 
biznesit të vogël për 236 subjekte në vlerën 8.585.951 lekë dhe 
debitorët e  biznesit të madh për 9 subjekte në vlerën 2.413.780 
lekë, dhe 1.841.865 lekë kamat vonesa, sipas të dhënave të 
administruara të dërguara nga Sektori i Taksave dhe Tarifave. 
Sektori i Taksave dhe Tarifave, në zbatim të ligjit nr. 9920, datë 
19.05.2008 “Për Procedurat Tatimore në Republikën e Shqipërisë”, 

i ndryshuar,  për subjektet debitorë, vijon me procedurat e 
arkëtimit të detyrimeve në zbatim të kreut XI-“Mbledhja me forcë 

e detyrimeve tatimore të papaguara”, të neneve 88 deri 104, të 
ligjit nr. 9920, datë 19.05.2008 “Për Procedurat Tatimore”, të 

ndryshuar.  
Nga Sektori i Taksave dhe Tarifave për bizneset që rezultojnë me 
status pasiv, janë mbajtur akt- konstatimet apo akt-verifikimet për 
mbylljen e aktivitetit, të konfirmuara në disa raste dhe nga Policia 
Bashkiake. 
Sipas të dhënave, edhe pse vazhdojnë procedurat për mbledhjen 
me forcë të detyrimeve, rezultojnë se nga 245 subjekte debitorë 
në vlerën 12.841.596 lekë,  janë aktiv 74  subjekte ose 30 % e 
totalit të cilët nuk kanë paguar taksa dhe tarifa, në vlerën 
4.503.696 lekë ose 35 % e vlerës së debisë, ndaj këtyre 
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subjekteve për asnjë rast nuk është zbatuar pika 2 e nenit 89, e 
ligjit nr. 9920, datë 19/5/2008 “Për Procedurat Tatimore në 

Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar, ku thuhet se: Në funksion 
të mbledhjes së detyrimit tatimor të papaguar të tatimpaguesit, 
administrata tatimore mund të angazhojë strukturat e saj për të 
verifikuar dhe monitoruar në vend aktivitetin tregtar të 
tatimpaguesit, me qëllim konfiskimin në fund të çdo dite të një 
shume jo më pak se 50 për qind të qarkullimit të realizuar, por jo 
më shumë se detyrimi tatimor, për të cilin ka filluar procedura e 
mbledhjes me forcë të detyrimeve tatimore, për llogari të 
detyrimeve tatimore të pashlyera të tatimpaguesit. Pagesa e 
shumës së qarkullimit të sekuestruar kalohet në llogarinë bankare 
të administratës tatimore ditën e nesërme. Tatimpaguesi, për të 
cilin administrata tatimore ka filluar mbledhjen me forcë të 
detyrimeve tatimore të papaguara, nuk mund të kryejë transferim 
të shumave të parave nga llogaria e tij apo të shesë\të transferojë 
aktivet ose kapitalet e shoqërisë, me përjashtim të rasteve kur, 
nëpërmjet shitjes\transferimit të aktiveve, synohet shlyerja në 
masën 100 për qind e detyrimit tatimor të papaguar 
dhe për rastet kur subjektet nuk pranojnë të paguajnë detyrimet në 
vite, nga Sektori i Taksave dhe Tarifave, nuk është bërë kallëzim 
penal ndaj subjekteve problematike debitorë dhe me vlera të 
konsiderueshme, mbështetur në ligjin nr. 7895, datë 27.01.1995, 
“Kodi Penal i Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar, neni 181 –
“Mospagimi i taksave dhe tatimeve”.“Mospagimi i taksave dhe 

tatimeve brenda afatit të caktuar, megjithë mundësinë e pagimit 
të tyre, nga personi ndaj të cilit janë marrë më parë masa 
administrative për këtë qëllim, dënohet me gjobë ose me burgim 
gjer në tre vjet.” 
Ndërsa vlera prej 41.026.049 lekë janë debitorë 2090 familje për 
taksat e tarifat vendore, për mos pagesën e detyrimeve deri në datë 
31.12.2018. Në mënyra më të detajuar materiali i për debitorët 
është paraqitur në pasqyrat Aneks B, bashkëlidhur Projekt Raportit 
të Auditimit. 

Kriteri: Ligjin nr. 139/2015, datë 17.12.2015, “Për vetëqeverisjen vendore” 
Ligji nr. 9632, datë 30.10.2006, “Për sistemin e taksave vendore”i 

ndryshuar, Ligjin nr. 9975, datë 28.07.2008, “Për taksat 
kombëtare”, i ndryshuar Ligjin nr. 9920, datë 19.5.2008 “Për 

Procedurat Tatimore në Republikën e Shqipërisë” i ndryshuar  
Vendimet e Këshillit Bashkiak për miratimin e paketës fiskale, etj. 

Impakti: Mungesa e të ardhurave sipas parashikimit ka sjell mosrealizimin 
në masën e planifikuar të shërbimeve dhe investimeve nga ana e 
Njësisë së Qeverisjes Vendore. 

Shkaku: Mungesa e zbatimit me rigorozitet akteve ligjore dhe nënligjore që 
disiplinojnë taksat dhe tarifat vendore nga strukturat përkatëse në 
njësinë e vetëqeverisjes vendore. 
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Rëndësia: I mesëm. 
Rekomandime: Nga Bashkia Delvinë të merren masa që të zbatohen procedurat 

ligjore për realizimin e të ardhurave nga taksat dhe tarifat vendore, 
dhe arkëtimin e borxhit të akumuluar nga mospagimi i taksave dhe 
tarifave vendore. 

 
-Qiratë e aseteve dhe niveli i arkëtimit të tyre. 

Titulli i Gjetjes  Sektori i Taksave dhe Tarifave Vendore Bashkia Delvinë, nuk ka 
bërë të mundur arkëtimin e detyrimeve që rrjedhin nga kontratat e 
qirave. 

Situata: Bashkia Delvinë përfaqësuar nga Kryetari i Bashkisë z. R B si 
qiradhënës ka lidhur kontratë nr. nuk ka, datë 01.09.2016 pa noter,  
me subjektin “D.G. C”, përfaqësuar nga D. C N për dhënien në 
përdorim me qira të sipërfaqes së tokës prej 1250 m2 në vendin e 
quajtur “Llakopinë”. 
Baza ligjore e kësaj kontrate është në zbatim të kritereve të 
përcaktuar në ligjin nr. 7850, datë 29.07. 1994 “Për Kodin Civil në 

RSH”, VKM nr. 529, datë 08.06.2011 “Për përcaktimin e kritereve, 

të procedurave dhe të mënyrës së dhënies me qira, apo kontrata të 
tjera shtetërore”, Kreu I pika 5/c, si dhe Kreu III pika 1/c,  VKB nr. 

39,29.06.2012 “Për miratimin e dhënies në përdorim me qira të 

sipërfaqes tokës prej 1250 m2 në vendin e quajtur “Llakopinë”, për 
përdorimin e saj për operacione hidrokarbure. Sipas nenit 3, të 
kontratës qiradhënësi e vërteton pronësinë e kësaj sipërfaqe në 
bazë të VKM nr. 1265, datë 16.12.2009 “Për miratimin e listës 

përfundimtare të pronave të paluajtshme publike, shtetërore që 
transferohen në pronësi ose në përdorim të Bashkisë Delvinë, 
Qarku Vlorë” sipas së cilës parcela e dhënë me qira ndodhet në 

zonën kadastrale nr. 1464 në vendin e quajtur “Llakopinë”. 
Kohëzgjatja e kësaj kontrate sipas përcaktimeve të nenit 4, është 
për 16 vjet duke filluar nga 01.09.2016 deri me 31.08.2032. Vlera 
e qirasë e përcaktuar në nenin 5, është 5000 dollarë e cila do 
llogaritet sipas kursit mesatar në momentin e pagesës së kësaj 
vlere, ku sipas shkresës me nr. 2575, datë 27.09.2019 me Lëndë: 
Mbi detyrimin kontraktual për vitin 2019 dhe të detyrimeve për 
vitin 2017 dhe 2018, për kontratën si më sipër i llogariten detyrime 
në vlerën gjithsej 1,830,000 lekë për të tre vitet. Në zbatim të pikës 
B/4 të programit të auditimit nr. 607/1, datë 26.08.2019, lidhur me 
likuidimin e detyrimeve që rrjedhin nga kontrata si më sipër, nga të 
dhënat e marra nga Drejtoria e Financës dhe Sektori i Taksave dhe 
Tarifave Vendore rezulton se subjekti “D. G. C.”, përfaqësuar nga 
D. C. N. nuk ka paguar detyrimet e kontratës. në vlerën gjithsej 
1,830,000 lekë, (viti 2017, në vlerën 610,000 lekë, viti 2018, në 
vlerën 610,000 lekë dhe viti 2019, në vlerën 610,000 lekë) e cila 
përbën mungesë të ardhurash për buxhetin e Bashkisë.  

Kriteri: Mos zbatim i ligjit nr. 7850, datë 29.07. 1994 “Për Kodin Civil në 
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RSH”, nenin 12, germa “g”, ligjit nr. 10296, datë 08.07.2010 “Për 

Menaxhimin Financiarë dhe Kontrollin” dhe  pikës 2, neni 6, i 

kontratës datë 01.09.2016. 
Impakti: Mungesë të ardhurash për  buxhetin e Bashkisë, në vlerën gjithsej 

1,830,000 lekë, (viti 2017, në vlerën 610,000 lekë, viti 2018, në 
vlerën 610,000 lekë dhe viti 2019, në vlerën 610,000 lekë). 

Shkaku: Mos ndjekja e procedurave ligjore për arkëtimin e detyrimeve të 
kontratës nga Sektori i Taksave dhe Tarifave Vendore. 

Rëndësia: I lartë. 
Rekomandime: Sektori i Taksave dhe Tarifave Vendore dhe Sektori Juridik, 

Bashkia Delvinë të marrë masa për ndjekjen e të gjitha 
procedurave administrative dhe ligjore për arkëtimin e detyrimit 
kontraktore në vlerën  1,830,000 lekë. 

 
Për sa sipër, është paraqitur observacioni i ardhur nga subjekti, me nr. 2116/19 prot, datë 
06.11.2019, protokolluar në KLSH me nr. 607/2 prot, datë 11.11.2019, në të cilin citohet:  

Se në kushtet e përpjekjeve të bëra nga Sektori i Taksave dhe Tarifave Vendore, si dërgimi i 
në banka për bllokim llogarish dhe vendosje e barrës siguruese etj, nuk është berë e mundur 
arkëtimi i detyrimeve që ka subjekti “D. G.C.” ndaj bashkisë Delvinë, mendojmë se ky sektor 
i ka ezauruar të gjitha veprimet për mbledhjen e këtij detyrimi dhe se tani detyrë për 
vazhdimin e mëtejshëm të procedurës për mbledhjen e detyrimit i kalon Sektorit juridik kjo në 
zbatim të nenit 12, “zgjidhja e mosmarveshjeve” të kontratës së lidhur, pra me këtë problem 
duhet të merret sektori juridik.  
Opinion i grupit ta auditimit: 
Përsa observohet për këtë pikë, sqarojmë se Sektori i Taksave dhe Tarifave Vendore duke 
ndjekur ecurinë e mbledhjes së detyrimeve qysh në momentin e lidhjes së kontatës pasi 
konstatoi se subjekti nuk paguan detyrimin e kontratës duhet të njoftonte sektorin Juridik me 
qëllim zgjidhjen e kësaj kontrate sipas përcaktimeve ligjore dhe kushteve të kësaj kontrate, sa 
më sipër kundërshtit tuaja lidhur me problemin e trajtuar nuk merret në konsideratë.  

 
Titulli i Gjetjes  

 
Sektori i Menaxhimit dhe Mbrojtjes së Tokës Bujqësore Bashkia 
Delvinë, nuk ka bërë të mundur arkëtimin e detyrimeve që rrjedhin 
nga kontratat e qirave të tokave bujqësore. 

Situata: Bashkia Delvinë përfaqësuar nga Kryetari i Bashkisë si qiradhënës 
ka lidhur gjithsej 66 kontrata për dhënien me qira të tokave 
bujqësore të pandara për sipërfaqen 104.85 ha, në vlerën gjithsej 
661,363 lekë me qëllim shfrytëzimin e tyre për mbjellje të 
kulturave bujqësore kryesisht ullishte me afat shfrytëzimi 10 deri 
në 99-vjet.  
Baza ligjore e këtyre kontratave është në zbatim të kritereve të 
përcaktuar në ligjin nr. 9244, datë 17.06.2004 “Për mbrojtjen e 

tokës bujqësore”, ligjin nr. 8312, datë 26.03.1998 “Për tokat 

bujqësore të pandara”, VKM nr. 531, datë 21.08.1998 “Për tokat 

bujqësore të pandara”, i ndryshuar, UKM nr. 1, datë 18.07.2012 

“Për procedurat e dhënies me qira të tokave bujqësore të pandara” 
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UMBUMK nr. 10, datë 13.09.2012 “Për mënyrën e përllogaritjes së 
kritereve të vlerësimit të ofertave për marrjen me qira, të tokës 
bujqësore të pandarë”.  
Në zbatim të pikës B/4 të të programit të auditimit nr. 607/1, datë 
26.08.2019, lidhur me likuidimin e detyrimeve që rrjedhin nga 
kontratat si më sipër, nga të dhënat e marra nga Drejtoria e 
Financës dhe Sektori i Menaxhimit dhe Mbrojtjes së Tokës 
Bujqësore rezulton se, nuk kanë likuiduar detyrimet e kontratës në 
vlerën gjithsej 172,088 lekë, sipas viteve (viti 2013-2016, në 
vlerën 57,527 lekë, viti 2017, në vlerën 57,281 lekë dhe  viti 2018, 
në vlerën 57,281 lekë) e cila përbën mungesë të ardhurash për  
buxhetin e Bashkisë, nga qiramarrësit si më poshtë:  
-Qiramarrësi L. K., për kontratën datë 01.10.2013 lidhur me 
Bashkinë Delvinë  për shfrytëzimin e sipërfaqes prej 1.5 ha, me 
numër kadastral 154, në ZK nr. 3815 e ndodhur në fshatin Stjar, 
me afat 99 (nëntëdhjetenëntë) vjeçar, vlerë kontrate 9,300 lekë, 
nuk ka paguar detyrimet e kontratës në vlerën gjithsej 57,527 
lekë, (detyrime kontrate 27,900 lekë dhe kamatëvonesë e llogaritur 
29,627 lekë që i përkasin detyrimeve të vitit 2016). Kjo kontratë 
është zgjidhur nga BQTP në fillim të vitit 2017. 
-Qiramarrësi N. B., për kontratën datë 25.10.2013 lidhur me 
Bashkinë Delvinë  për shfrytëzimin e sipërfaqes prej 1.98 ha, me 
numër kadastral 821, në ZK nr. 3248 e ndodhur në fshatin Rusan, 
me afat 99 (nëntëdhjetenëntë) vjeçar, vlerë kontrate 12,267 lekë, 
nuk ka paguar detyrimet e kontratës në vlerën gjithsej 50,621 
lekë, (detyrime kontrate 24,552 lekë dhe kamatëvonesë e llogaritur 
26,069 lekë) detyrime sipas viteve (viti 2017, në vlerën 25,311 lekë 
dhe viti 2018, në vlerën 25,311 lekë).  
-Qiramarrësi A. B., për kontratën datë 17.10.2013 lidhur me 
Bashkinë Delvinë  për shfrytëzimin e sipërfaqes prej 2.5 ha, me 
numër kadastral 194, në ZK nr. 1464 e ndodhur në qytetin Delvinë, 
me afat 99 (nëntëdhjetenëntë) vjeçar, vlerë kontrate 15,500 lekë, 
nuk ka paguar detyrimet e kontratës në vlerën gjithsej 63,940 
lekë, (detyrime kontrate 31,000 lekë dhe kamatëvonesë e llogaritur 
32,940 lekë) detyrime sipas viteve (viti 2017, në vlerën 31,970 lekë 
dhe viti 2018, në vlerën 31,970 lekë).  

Kriteri: Mos zbatim i ligjit nr. 10296, datë 08.07.2010 “Për Menaxhimin 

Financiarë dhe Kontrollin” nenin 12, germa “g”, me nenin 2, 

germa “a” e kontratave të lidhura mes Bashkisë Delvinë dhe 

Qiramarrësve të tokave bujqësore të pandara. 
Impakti: Mungesë të ardhurash për  buxhetin e Bashkisë, në vlerën gjithsej 

172,088 lekë, sipas viteve (viti 2013-2016, në vlerën 57,527 lekë, 
viti 2017, në vlerën 57,281 lekë dhe  viti 2018, në vlerën 57,281 
lekë) 

Shkaku: Mos ndjekja e procedurave ligjore për arkëtimin e detyrimeve të 
kontratës nga Sektori i Menaxhimit dhe Mbrojtjes së Tokës 
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Bujqësore. 
Rëndësia: I lartë. 
Rekomandime: Sektori i Menaxhimit dhe Mbrojtjes së Tokës Bujqësore dhe 

Sektori Juridik, Bashkia Delvinë të marrë masa për ndjekjen e të 
gjitha procedurave administrative dhe ligjore për arkëtimin e 
detyrimit kontraktore në vlerën  172,088 lekë. 

 

IV/C. PLOTËSIA DHE SAKTËSIA NË PASQYRIMIN E PËRMBAJTJES SË 
NGJARJEVE EKONOMIKE; VLERËSIMI I ARSYESHËM E I BAZUAR (NË 
RASTET KUR VLERËSIMET JANË TË DOMOSDOSHME); PLOTËSIA  E 
SHËNIMEVE NË PASQYRAT FINANCIARE PËR TË DHËNË NJË PAMJE TË 
PËRGJITHSHME TË POZICIONIT FINANCIAR, PERFORMANCËS FINANCIARE 
DHE FLUKSIT TË PARASË TË NËNNJËSISË; OPINIONI MBI PASQYRAT 
FINANCIARE. 

C/1.1. Plotësia dhe saktësia në pasqyrimin e përmbajtjes së ngjarjeve ekonomike 

Pasqyrat financiare të viteve 2017 dhe 2018 , janë hartuar në përputhje me kërkesat e nenit 6, 
të ligjit nr. 9228, datë 29.4.2004, me VKM nr. 248, datë 10.4.1998 “Për miratimin e planit 
kontabël”  ndryshuar me VKM nr. 25 date 20/01/2001, si dhe UMF nr. 14, datë 28.12.2006, 
ndryshuar me UMF nr. 26, datë 27.12.2007 dhe UMF nr. 8 datë 09.03.2018 ” Për procedurën 

e përgatitjes, paraqitjes dhe raportimit e të pasqyrave financiare vjetore të njësive të 
Qeverisjes së Përgjithshme“ 
Gjetjet kryesore që u konstatuan në auditimin e pasqyrave financiare dhe pozicionet e 
llogarive në mënyrë të përmbledhur janë si vijon: 

 
1. Aktivet Afatgjata Materiale mbi saktësinë, plotësinë dhe përkatësinë e vlerave të 

tyre në Pasqyrën e Pozicionit Financiar të vitit 2017 dhe 2018. 

 
Situata: 

Vlerat e llogarive 210 “Toka, troje terrene”, 211 “Pyje, Kullota, Plantacione”, 

212 “Ndërtime e konstruksione”, 213 “Rrugë, rrjete, vepra ujore”, në 
Pasqyrën e Pozicionit Financiar 2017 dhe 2018, janë pasqyruar për vlerën e 
investimeve të kryera për çdo vit. Nga auditimi u konstatua se asnjë nga aktivet 
si më sipër nuk janë regjistruar në hipotekë, vlera e këtyre zërave në pasqyrën e 
pozicionit financiar 2017 dhe 2018, përfaqësojnë vetëm investimet që janë bërë 
ndër vite nuk ka të dhëna lidhur me datën e krijimit të këtyre aktiveve sa ka 
qenë vlera e tyre në momentin kur kanë filluar shtesat për vlerën e investimeve 
të kryera. Nuk ka informacioni për secilin aktiv në lidhje me datën e hyrjes ose 
marrjes në dorëzim, veprimet e mësipërme janë në kundërshtim me ligjin 10296 
“Për menaxhimin financiar dhe kontrollin” neni 6, Udhëzimin nr. 30 datë 
27.12.2011 “Për menaxhimin e aktiveve në njësitë e sektorit publik” pikat 26-
30, si dhe pikën 74. Veprimet e mësipërme, na japin arsye të mos kemi siguri 
mbi vlerat në pasqyrat e pozicionit financiar për sa i përket zërave; 210 Toka, 
troje, terrene, 211 Pyje Plantacione, 212 Ndërtesa e Konstruksione, 213 Rruge, 
rrjete, vepra ujore dhe për pasojë të mos japim dot një opinion mbi plotësinë, 
saktësinë dhe përkatësinë e këtyre vlerave në kontabilitet. 

Kriteri: Baza ligjore mbi të cilën është vlerësuar situata e cila paraqet parregullsi janë 
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ligji 10296 “Për menaxhimin financiar dhe kontrollin” neni 6, udhëzimin nr. 30 
datë 27.12.2011 “Për menaxhimin e aktiveve në njësitë e sektorit publik” pikat 

nga 26-30, si dhe pikën 74. 
Impakti:  Pamundësia në inventarizimin e tyre, saktësinë dhe përkatësinë e vlerave 

kontabël, me qëllim saktësinë e paraqitjes së tyre në  Pasqyrat Financiare për 
vitet 2017 dhe 2018.    

Shkaku: Moszbatim i  ligjit nr. 10296, datë 8.7.10 “Për menaxhimin financiar dhe 
kontrollin”, neni 6 dhe udhëzimin nr. 30 datë 27.12.2011 “Për menaxhimin e 
aktiveve në njësitë e sektorit publik” pikat nga 26-30, si dhe pikën 74.  

Rëndësia: I lartë 
Rekomandimi: Nga Bashkia Delvinë, të merren masa nga Nëpunësi Autorizues i cili duhet të 

caktoj Nëpunësin Zbatues të krijojë dhe të saktësojë  regjistrin e aktiveve të 
njësisë, duke specifikuar në mënyrë analitike secilin aktiv me informacione në 
lidhje me; datën e hyrjes ose marrjes në dorëzim, përkatësisht për zërat; 210 
“Toka, troje terrene”, 211 “Pyje, Kullota, Plantacione”, 212 “Ndërtime e 

konstruksione”, 213 “Rrugë, rrjete, vepra ujore” dhe regjistrimin e tyre në 
hipotekë. 

Për sa sipër, është paraqitur observacioni i ardhur nga subjekti, me nr. 2116/24 
prot, datë 06.12.2019, protokolluar në KLSH me nr. 607/5 prot, datë 
12.12.2019, në të cilin citohet:  

Per sa më sipër sqarojme se  vlerat e llogarive:  210“Toka,troje,terrene”; 211 
“Pyje,Kullota,Plantacione”; 212“Ndërtime e konstruksione” ;213 Rrugë, 
rrjete, vepra ujore” në Pasqyrën e Pozicionit Financiar 2017 dhe 2018 nuk 
janë marrë bruto, por në mënyre analitike sipas inventarëve të aseteve të dates 
.31.12.2017 dhe 31.12.2018. Bashkia Delvinë për asetet pjesë e këtyre 
pasqyrave ka krijuar rregjistrin kontabel me të gjitha të dhenat e kërkuara 
analitike konform  ligjit 10296  “Per menaxhimin financiar dhe kontrollin” 

neni 6,Udhëzimit nr.30 datë 27.12.2011 “Per menaxhimin e aktiveve në 

njësitë e sektort public” pika 26-30  dhe 74. Nga specialistja e financës 
znj.Leke Roboçi bëhet ndjekja e ecurisë së aseteve duke kryer cdo rregjistrim  
në mënyre analitike  të tyre. Çdo fund viti del urdheri i Kryetarit te Bashkisë 
për inventarizimin e aseteve gjetjet e të cilave bëhen pjesë e  Pasqyrave te 
Pozicionit Financiar  te vitit actual.  Nuk ka asete te pa inventarizuara dhe të 
pa kontabilizuara,pjesë e Pasqyrave  te Pozicionit Financiar 2017 dhe 
2018.Pjesa e asete te transferuara janë të pasqyruara me vlerat e tyre 
kontable së bashku me shtesat gjatë viteve për investimeve te kryera.Investimet 
e kryera në vite jane vlera fillestare për objektet e reja  se bashku me  shtesat  
ne vite. 
Opinion i grupit ta auditimit: 
Përsa observohet për këtë pikë, sqarojmë se u morën në konsideratë fakti që 
shtesat e investimeve ndër vite janë të kontabilizuara dhe janë hedhur në 
pasqyrat financiare të vitit 2017 dhe 2018 dhe nuk u mor në konsideratë fakti 
që këto asete janë të rregjistruara në hipotekë dhe që nuk ka  të dhëna lidhur 
me datën e krijimit të këtyre aktiveve sa ka qenë vlera e tyre në momentin kur 
kanë filluar shtesat për vlerën e investimeve të kryera. 
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2. Aktivet Afatgjata Jo materiale, konkretisht llogaria 202 Studime dhe Kërkime, 
përmban vlera të investimeve të marra në dorëzim të pa sistemuara në Aktivet 
Afatgjata Materiale në Pasqyrën e Pozicionit Financiar të vitit 2017 dhe 2018. 

Situata: Llogaria 202 “Studime projektime” e cila, në fund të 2017 rezulton në vlerën 
5,454,636 lekë  dhe në fund të 2018 rezultonin në vlerën 4,541,580 lekë me ulje 
në vlerën 913,056 lekë, për amortizimin e llogaritur për vitin 2018. Vlera 
fillestare e llogaria 202 “Studime dhe kërkime” në inventarin e aktiveve 

afatgjata jo materiale është për vlerën 12,203,556 lekë, e analizuar për 38 
objekte të ndryshme.  
Nga verifikimi i analitikëve, konstatohet se llogaria 202 “Studime dhe 

projektime” , është mbajtur në bilanc si llogari më vete në vlerën 12,203,556 

lekë, duke llogaritur amortizimin për çdo vit pavarësisht faktit që këto studime 
e projektime i përkasin investimeve për objekte të përfunduara. Vlera e këtyre 
objekteve, duhej të ishte sistemuar në llogaritë përkatëse të investimit të 
përfunduar si pjesë e kostos totale të objektit që i përket, kjo ka sjellë paraqitjen 
e Aktiveve Afatgjata Materiale më pak për vlerën 12,203,556 lekë për vitin 
2018.  

Kriteri: Baza ligjore mbi të cilën është vlerësuar situata e cila paraqet parregullsi janë; 
ligji nr. 9228, datë 29.04.2004 “Për kontabilitetin dhe pasqyrat financiare“ dhe 

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

punimeve të ndërtimit”, i ndryshuar, pika “c”, nën pika “b”. 
Impakti:  Regjistrim i gabuar në kontabilitet dhe deformim i informacionit financiar për 

sa i përket gjendjes kontabël të paraqitur në Pasqyrat e Pozicionit Financiar të 
vitit 2017 dhe 2018 të llogarive 202 “Studime dhe kërkime”  dhe llogarive 
llogarive 213 “Rrugë, rrjete, vepra ujore”, 212 “Ndërtime dhe konstruksione”.  

Shkaku: Mos  zbatim i ligjit nr. 9228, datë 29.04.2004 “Për kontabilitetin dhe pasqyrat 

financiare” dhe UKM nr. 2, datë 08.05.2003 “Për klasifikimin dhe strukturën e 

kostos së punimeve të ndërtimit”, i ndryshuar, pika “c”, nën pika “b”. 
Rëndësia: I Mesëm 
Rekomandimi: Drejtoria e Financës, të marrë masa për sistemimin e llogarisë 202 “Studime e 

kërkime”, duke bërë që kjo llogari të pakësohet me vlerën 12,203,556  lekë dhe 

kjo vlerë të shtohet në vlerën e investimeve të përfunduara, si pjesë e kostos së 
tyre. 

 
3. Llogaria 468  “Debitorë të ndryshëm” është paraqitur më pak në Pasqyrën e 
Pozicionit Financiar të vitit 2017 dhe 2018 për vlerën 1,220,000 lekë për shkak të 
mos kontabilizimit të detyrimit të kontratës.  

Situata: Llogaria 468  “Debitorë të ndryshëm” e cila, në fund të 2017 rezulton në vlerën 
48,723,862 lekë  dhe në fund të vitit 2018 rezultonin në vlerën 48,395,915 lekë me 
ulje në vlerën 327,947 lekë. Në mënyrë analitike debitorët paraqiten  sipas pasqyrës 
Aneks C, bashkëlidhur Projekt Raportit të Auditimit. 
Nga auditimi u konstatua se në llogarinë 468, nuk është përfshirë detyrimi  në 
vlerën 1,220,000 lekë  (për vitin 2017, në vlerën 610,000 lekë dhe për vitin 
2018, në vlerën 610,000 lekë për  kontratën nr. nuk ka, datë 01.09.2016, ku 
Bashkia Delvinë i jep shoqërisë “D. G.C.” në përdorim sipërfaqen e tokës prej 
1250 m2 . 
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Kriteri: Baza ligjore mbi të cilën është vlerësuar situata e cila paraqet parregullsi janë; 
ligji nr. 9228, datë 29.04.2004 “Për kontabilitetin dhe pasqyrat 

financiare“,Udhëzimin nr. 8, datë 09.03.2018 “Për procedurat e përgatitjes, 

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

Impakti:  Pasqyrim jo i saktë i kësaj llogarie  
Shkaku: Mos  zbatim i ligjit nr. 9228, datë 29.04.2004 “Për kontabilitetin dhe pasqyrat 

financiare”, Udhëzimin nr. 8, datë 09.03.2018 “Për procedurat e përgatitjes, 

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

Rëndësia: I Mesëm 
Rekomandimi: Bashkia Delvinë, Drejtoria e Financës të marrë masa për kontabilizimin e 

detyrimeve në vlerën 1,200,000 lekë të kontratës nr.  nuk ka, datë 01.09.2016, 
ku Bashkia Delvinë i jep shoqërisë “D. G. C.” në përdorim sipërfaqen e tokës 
prej 1250 m2 . 

 
4. Llogaria 486  “Shpenzime te periudhave te ardhshme” është paraqitur më pak në 
Pasqyrën e Pozicionit Financiar të vitit 2017 dhe 2018 për vlerën e llogarisë 401 – 408 
“Furnitorë e llogari të lidhura me to” dhe  llogarisë 467 “Kreditorë të ndryshëm”.  

Situata: Llogaria 486  “Shpenzime te periudhave te ardhshme” e cila, në fund të vitit 
2017 dhe  vitit 2018 rezulton në vlerën 1,916,222 lekë. Në mënyrë analitike kjo 
llogari është si më poshtë: Vendimi i Gjykatës Rrethit Gjyqësorë Sarandë nr. 
23-2014-2154(1129), datë 05.06.2015, i cili ka vendosur ti kthehet Xh. S. dëmi 
në vlerën 720,302 lekë (për prishjen e kontratës së qirasë nga ish-Komuna 
Vergo për kullotë)  dhe Vendimi i Gjykatës Apelit Gjirokastër nr. 22-2017-
169/91, datë 07.03.2017, i cili ka vendosur ti kthehet A. K.dëmi në vlerën 
1,145,920 lekë (për truallin privat ku është ndërtuar shkolla Blerimas).  
Nga auditimi rezulton se në pasqyrat financiare të vitit 2018, për llogarinë 486  
“Shpenzime të periudhave të ardhshme” si kundërparti është përdorur llogaria  
4342  “Operacione me shtetin (Të drejta)” kjo në kundërshtim me kërkesat e  
ligjit nr. 9228 datë 29.04.2004 “Për kontabilitetin dhe pasqyrat financiare”, 

Udhëzimit nr. 8 datë 09.03.2018 “Për procedurat e përgatitjes, paraqitjes dhe 

raportimit të pasqyrave financiare vjetore në njësitë e qeverisjes së 
përgjithshme” pika 42 ku përcaktohet se  kjo llogari ka si kundërparti llogaritë 

401 – 408 “Furnitorë e llogari të lidhura me to” në vlerën 3,227,821 lekë  dhe  
llogarinë 467 “Kreditorë të ndryshëm” në vlerën 25,786,192 lekë.  
Në rastin tonë pas sistemimeve llogaria 486 “Shpenzimet e periudhave të 

ardhshme” për vitin 2018 duhet të jetë në vlerën 33,920,748 lekë. 
Llogaritë në kontabilitet Si është  Si duhet 
 4342 “Operacione me shtetin(Te drejta)” 35,664,476 8,566,685 
486  “Shpenzime te periudhave te ardhshme” 1,916,222 33,920,748 
401 – 408 “Furnitorë e llogari të lidhura me to” 3,227,821 3,227,821 
467 “Kreditorë të ndryshëm” 25,786,192 30,692,927 

 

Kriteri: Baza ligjore mbi të cilën është vlerësuar situata e cila paraqet parregullsi janë; 
ligji nr. 9228, datë 29.04.2004 “Për kontabilitetin dhe pasqyrat 

financiare“,Udhëzimin nr. 8, datë 09.03.2018 “Për procedurat e përgatitjes, 

paraqitjes dhe raportimit të pasqyrave financiare vjetore në njësitë e qeverisjes 
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së përgjithshme”.   
Impakti:  Pasqyrim jo i saktë i kësaj llogarie  
Shkaku: Mos  zbatim i ligjit nr. 9228, datë 29.04.2004 “Për kontabilitetin dhe pasqyrat 

financiare”, Udhëzimin nr. 8, datë 09.03.2018 “Për procedurat e përgatitjes, 

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

Rëndësia: I Mesëm 
Rekomandimi: Bashkia Delvinë, Drejtoria e Financës të marrë masa për sistemimet e këtyre 

llogarive me vlerat e tyre reale si llog. 4342 “Operacione me shtetin(Te 
drejta)”, për vlerën 8,566,685 lekë, llog. 486  “Shpenzime te periudhave te 
ardhshme”, për vlerën 33,920,748 lekë, llog. 401 – 408 “Furnitorë e llogari të 

lidhura me to”, për vlerën 3,227,821 lekë dhe llog. 467 “Kreditorë të 

ndryshëm”, për vlerën 30,692,927 lekë.  
 

5. Llogaria 466 “Kreditorë për mjete në ruajtje”, përmban vlera të 5% garanci 
punimesh për objekte të para vitit 2016 të cilat ju ka mbaruar periudha e garancisë dhe 
vazhdojnë të qëndrojnë si detyrime në Pasqyrën e Pozicionit Financiar të vitit 2017 dhe 
2018. 

Situata: Llogaria 466 “Kreditorë për mjete në ruajtje” në fund të vitit 2017 rezulton 
në vlerën 8,590,291 lekë dhe në fund të vitit 2018 rezulton në vlerën 
10,568,767 lekë, pra ka një rritje prej 1,978,476 lekë. Këto vlera janë paraqitur 
në mënyrë analitike dhe përbëhen nga: 5% fondi i garancisë për punime dhe 
shërbimet për kontrata të ndryshme me subjektet. Nga analiza e kësaj llogarie, 
konstatohet se: 
-Vlera prej 909,769 lekë përfaqëson detyrime të bashkisë ndaj subjekteve, për 
garanci punimesh të kryera para vitit 2016, paraqitur analitikisht sipas pasqyrës 
Aneks C, bashkëlidhur Projekt Raportit të Auditimit.  

Kriteri: Baza ligjore mbi të cilën është vlerësuar situata e cila paraqet parregullsi janë; 
ligji nr. 9228, datë 29.04.2004 “Për kontabilitetin dhe pasqyrat financiare“.  

Impakti:  Pasqyrim jo i saktë i kësaj llogarie  
Shkaku: Mos  zbatim i ligjit nr. 9228, datë 29.04.2004 “Për kontabilitetin dhe pasqyrat 

financiare”  
Rëndësia: I Mesëm 
Rekomandimi: Bashkia Delvinë, Drejtoria e Financës të marrë masa për sistemimin e vlerës 

909,769 lekë, duke njoftuar subjektet për paraqitjen e dokumenteve, me qëllim 
sistemimin e vlerave përkatëse, sipas objekteve dhe subjekteve. 

 
6. Llogaria 467 “Kreditorë të ndryshëm”, është paraqitur më pak në Pasqyrën e 
Pozicionit Financiar të vitit 2018  

Situata: Llogaria 467 “Kreditorë të ndryshëm” në fund të vitit 2017 rezulton në vlerën 
30,546,961 lekë dhe në fund të vitit 2018 rezulton në vlerën 25,786,192 lekë, 
pra ka një ulje prej 4,760,769 lekë. Këto vlera janë paraqitur në mënyrë 
analitike dhe përbëhen nga Fatura të pa likuiduara dhe vendime gjyqësore. 
Nga auditimi rezulton se Llogaria 467 “Kreditorë të ndryshëm”, e cila në 
fund të vitit 2018 është paraqitur në vlerën 25,786,192 lekë përbëhet nga fatura 
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të pa likuiduara, është paraqitur më pak për vlerën 4,906,735 lekë vlerë e cila i 
përket faturës tatimore nr. 12, datë 31.10.2018 e cila është likuiduar me urdhër 
shpenzimi nr. 186, datë 25.04.2019, për kontratën nr. 2075, datë 11.09.2018 
për objektin “Rikonstruksion i fushës së futbollit të qytetit Delvinë”,  kjo 
faturë nuk është kontabilizuar për vitin 2018, duke paraqitur më pak llogarinë 
467 “Kreditorë të ndryshëm” për vitin 2018, në vlerën 4,906,735 lekë, veprim 
në papajtueshmëri me Udhëzimin nr. 8 datë 09.03.2018 “Për procedurat e 
përgatitjes, paraqitjes dhe raportimit të pasqyrave financiare vjetore në njësite 
e qeverisjes së përgjithshme” pika 42 ku citohet;“42. Të gjitha njësitë e 
qeverisjes së përgjithshme duhet të evidentojnë veçmas në pasqyrat financiare 
vjetore dhe zërin e detyrimeve të prapambetura të tyre ndaj të tretëve, për 
shpenzime, shërbime apo investime të kryera e të pa financuara, për shkak të 
mungesës së fondeve. Për të evidentuar këto detyrime, do të përdoren llogari 
specifike të kontabilitetit të llogarisë 486, “Shpenzime të periudhave të 

ardhshme”, në varësi të natyrës së tyre: - Shpenzime të periudhave të 
ardhshme për detyrime të prapambetura për vendimet gjyqësore; - Shpenzime 
të periudhave të ardhshme për detyrime të prapambetura për shërbime;- 
Shpenzime të periudhave të ardhshme për detyrime të prapambetura për 
mirëmbajtje;- Shpenzime të periudhave të ardhshme për detyrime të 
prapambetura për investime; - Shpenzime të periudhave të ardhshme për 
detyrime të prapambetura të tjera. Nga pikëpamja e kontabilitetit, regjistrimet 
për detyrimet e prapambetura të bëhen si më poshtë: - Debitohet llogaria 
përkatëse 486, “Shpenzime të periudhave të ardhshme për detyrimet e 

prapambetura”; dhe - Kreditohet llogaria përkatëse 467, “Kreditorë të 

ndryshëm”, arrijmë në konkluzionin se kjo praktikë nuk është ndjekur për vitin 
2018 në lidhje me raportimin vecmas të këtyre detyrimeve. Sa më sipër kjo 
llogari duhej të paraqitej për vlerën 30,692,927 lekë.  

Kriteri: Baza ligjore mbi të cilën është vlerësuar situata e cila paraqet parregullsi janë; 
ligji nr. 9228, datë 29.04.2004 “Për kontabilitetin dhe pasqyrat financiare“.  

Impakti:  Pasqyrim jo i saktë i kësaj llogarie  
Shkaku: Mos  zbatim i ligjit nr. 9228, datë 29.04.2004 “Për kontabilitetin dhe pasqyrat 

financiare” , Udhëzimin nr. 8 datë 09.03.2018 “Për procedurat e përgatitjes, 

paraqitjes dhe raportimit të pasqyrave financiare vjetore në njësite e qeverisjes 
së përgjithshme” pika 42. 

Rëndësia: I lartë 
Rekomandimi: Bashkia Delvinë, Drejtoria e Financës të marrë masa për sistemimin e Llogaria 

467 “Kreditorë të ndryshëm” duke kredituar për  vlerën 4,906,735 lekë vlerë e 
cila i përket faturës tatimore nr. 12, datë 31.10.2018 e cila është likuiduar me 
urdhër shpenzimi nr. 186, datë 25.04.2019, për kontratën nr. 2075, datë 
11.09.2018 për objektin “Rikonstruksion i fushës së futbollit të qytetit 
Delvinë”. 

IV/D.  Mbi planifikimin dhe zbatimin e kërkesave të ligjit nr. 9643, datë 20.11.2016  “Për 

Prokurimin Publik” i ndryshuar, VKM nr. 914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e 

rregullave të prokurimit publik” i ndryshuar me VKM nr. 797 datë 29.12.2017. 

Nga Autoriteti Kontraktor (bashkia Delvinë) është hartuar regjistri i parashikimit të 
prokurimeve publike për periudhën 2017-2019 të raportuara në APP dhe sistemin e 
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prokurimit elektronik. Në thesar është dorëzuar regjistri i parashikimit dhe realizimit të 
prokurimeve publike. Nevojat për prokurime janë realizuar duke marr më parë kërkesat nga 
sektorët përfitues të mallit, punës apo shërbimit publik. Vlerat e prokurimeve janë në 
përputhje me buxhetin e miratuar në Këshilli Bashkisë. U krahasuan vlerat e regjistrit të 
prokurimeve me vlerat e miratuara në buxhet nga Këshilli për secilën procedurë prokurimi. 
Në regjistrin e prokurimeve janë evidentuar ndryshimet (shtesa e pikësime) në vlera dhe 
numër procedura të mbështetura me fond të programuar, përpara ndryshimit të miratuar në 
Këshilli Bashkisë. Urdhrat e prokurimit janë vulosur në degën e Thesarit Delvinë, ndërsa 
regjistri realizimit të prokurimeve reflekton prokurimet e kryera për gjatë periudhave 
raportuese objekt i auditimit. Në vijim jepet trajtimi i procedurave në hartimin e kritereve të 
zhvillimit të procedurave të prokurimit në të cilat janë konstatuar devijime nga kuadri 
rregullator në fuqi. 
Në hartimin dhe miratimin e DST dhe kriteret e Kërkesave të veçanta të kualifikimit. 
Njësia e Prokurimit (NJP), nuk ka bërë argumentimin e hollësishëm në lidhje me kriteret e 
vendosura për kërkesat e veçanta të kualifikimit të vendosura në DST. 

Titulli 
Gjetjes: 

Në 7 (shtatë) raste Njësia e hartimit të dokumenteve standarde të tenderit në 
procesverbalin e mbajtur për hartimin e miratimin e DST, nuk ka argumentuar 
në asnjë rast në lidhje me kriteret e vendosura për secilën nga kërkesat e 
veçanta të kualifikimit, ndërsa është mjaftuar vetëm me pasqyrimin e 
përshkrimi të termave në mënyrë të përgjithshme, apo janë vendosur kritere 
kualifikuese të pa nevojshme e të ekzagjeruar. 

 
Situata: 

1-Për procedurën e prokurimit me objekt: “Rehabilitimi pjesshëm kanalit 
ujitës K-K-5 Bajkaj, Delvinë” i zhvilluar në datë 23.03.2017 me fond limit 

12,640,000 lekë. 
-Në hartimin dhe miratimin e DST dhe kritereve të Kërkesave kualifikuese; 
Me procesverbalin datë 27.02.2017 për këtë procedurë prokurimi janë hartuar 
dhe miratuar dokumentet e tenderit, kërkesat për kualifikim, specifikimet 
teknike, termat e referencës me publikimin e tyre në SPE të nënshkruara nga 
NJHDT, ndërsa nuk titullari nuk ka nxjerr urdhër për ngritjen e komisionit të 
argumentimit dhe përllogaritjes së vlerë së njoftimit të kontratës (fondi limit) 
dhe për hartimin e specifikimeve teknike. Në procesverbal NJHDT ka listuar 
kërkesat për kualifikim, ndërsa nuk ka asnjë argumentim në lidhje me kriteret e 
vendosura për kërkesat kualifikuese, ndërsa është mjaftuar vetëm me pasqyrim 
e përshkrim të termave të përgjithshme se; “…vendosja e këtyre kërkesave 

është në mbështetje të ligjit nr. 9643, datë 20.1.2006 “Për prokurimin publik” i 

ndryshuar dhe me VKM nr. 914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të 
prokurimit publik” i ndryshuar, Kontrata për punë publike...”. Kjo bazë ligjore 

së cilës i referohet NJHDT është pjesa e së drejtës që AK ka për të parashikuar 
në kriteret e vendosura, nevojën për fuqi punëtore, makineri, licenca e të tjera 
mjete e pajisje të nevojshme, ndërsa numri kërkuar për mjete e pajisje, fuqi 
punëtore dhe licenca e etj është detyrimi i vet AK për të argumentuar hollësisht 
vendosjen e secilit prej këtyre kritereve. Veprime në mospërputhje me neni 46 
“Kualifikimi ofertuesve” të ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin 

publik” i ndryshuar; neni 15; 22 të ligji nr. 10296, datë 08.07.2010 “Për 

Menaxhimin Financiar dhe Kontrollin” dhe VKM nr. 914, datë 29.12.2014 “Për 

miratimin e rregullave të prokurimit publik” i ndryshuar, neni 26 “Kontrata për 
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punë publike”, pika (5); neni 61 “Hartimi dhe publikimi i dokumenteve të 

tenderit”, pika (2), paragrafi (2), ku qartësisht citohet se: “Hartimi i kërkesave 

të veçanta për kualifikim, që lidhen me kapacitetin teknik, specifikimet teknike, 
kriteret e vlerësimit (nëse është rasti) dhe çdo informacion tjetër specifik i 
nevojshëm bëhen nga specialisti i fushës, anëtar i njësisë së prokurimit. Në çdo 
rast hartimi i tyre duhet të argumentohet teknikisht dhe ligjërisht, si dhe të 
dokumentohet në një procesverbal të mbajtur nga personat e ngarkuar për 
përgatitjen e tyre. Ky procesverbal i vihet në dispozicion personit/ave 
përgjegjës për prokurimin cili/të cilët e bën/bëjnë pjesë të dosjes së tenderit”, 

për mos argumentimin e vendosjes së kërkesave për kualifikim e specifikimeve 
ngarkohet me përgjegjësi Njësia e Prokurimit. 
Nga shqyrtimi Dokumenteve Standarde të Tenderit (DST) të pasqyruara në 
procesverbali  hartimit dhe miratimit të dokumenteve të tenderit, kritereve e 
kërkesave për kualifikim, specifikimeve teknike, termave të referencës e 
publikimit të tyre në SPE të nënshkruar nga NJHDT u konstatuan; mangësi e 
shkelje të dispozitave ligjore të prokurimit publik, pasi kriteret e përdorura për 
identifikimin e ofertës ekonomikisht më të favorshme nuk janë të lidhura 
ngushtë me objektin e kontratës dhe nuk janë të argumentuara me hollësi mbi 
domosdoshmërinë e tyre në realizimin e kushteve të kontratës konkretisht: 
-Në “Kritere të veçanta të kualifikimit; 
Në “Kapaciteti teknik” (pika nr. 5) është kërkuar që OE; “....Për efekt të 

kryerjes së punimeve në tërësi duhet të ketë në listë pagesa dhe licencën e 
shoqërisë për periudhën e kërkuar dhe me kontratë pune të vlefshme te lidhur 
ne praninë e noterit, CV, diplome....”, të ketë edhe “inxhinier Mekanik 1(një); 

inxhinier Mjedisi 1(një); inxhinier Hidroteknik 1(një)” kërkesë kjo e pa 

argumentuar sepse, referuar në natyrën e kontratës, volumin e kryerjes së 
punimeve, llojit të punimeve të kërkuar, si dhe kategorizimi pikave të licencës, 
nuk shfaqet e nevojshme disponimi dhe nuk argumentohet prezenca për të 
kërkuar staf inxhinierë, pra ky kriteri i mësipërm konsiderohet i ekzagjeruar. 
Në “Kapaciteti teknik” (pika nr. 8) është kërkuar që OE “...Disponimi mjeteve 

dhe pajisjeve të mëposhtme...” të disponojë dhe 4 copë mjete (Kamionë; 

Kamion me vinç; Kamionçinë dhe Fugon për transport punëtorëve), apo 5 copë 
mjete (Ekskavator me zinxhirë; Ekskavator me goma; Fadromë me goma; 
Buldozer; Minieskavator dhe Pompë suvatimi 1 copë), ndërsa referuar në zërat 
dhe volumet e punimeve të parashikuar në preventivin e ofertës për të cilat 
është kërkuar disponimi i këtyre mjeteve e pajisjeve teknike në dispozicion për 
zbatimin e kontratës nuk janë të justifikuara, ndërsa NJHDT në këtë procedurë 
ka kërkuar numër për mjete që tejkalojnë natyrën, volumin dhe vlerën e 
kontratës të cilat nuk janë të argumentuara. 
Në “Kapaciteti teknik” (pika nr. 4) është kërkuar që OE ofertues duhet të ketë 
“...Për efekt te kryerjes se punimeve ne tërësi ofertuesi duhet te ketë një 
punësim mesatar i të paktën 30 (tridhjete)  personave, për periudhën Janar 
2015-Dhjetor 2016 se bashku me stafin të vërtetuar me...”, ndërsa (pika nr. 7) 
është kërkuar se nga 30 punëtorët detyrimisht duhet që; “..OE te ketë te 
punësuar 15(pesëmbëdhjete) punonjës te certifikuar nga Instituti Qendror 
Teknik (IQT), ose te lëshuar nga institucione te akredituara ekuivalente te cilët 
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janë: Teknik ndërtimi (1), Hidraulik (1), Mekanik (1), Automekanik (1), 
Automekanik (1), për të cilët duhet të paraqesë dëftesë (diplome) dëshmi 
(certifikate) e formimit profesional. Gjithashtu duhet të ketë të punësuar te 
certifikuar nga institucionet e sipër përmendura; Karpentier (1), Murator (1), 
Suvatues (1), Punëtor ndërtimi (3)...”. 
Këto kritere për kërkesa kualifikues me numrin 30 punonjës, apo kriteri për 15 
punonjës të certifikuar nga Instituti Qendror Teknik (IQT) i cili sipas analizës 
me profesione nuk është 15 por (11), bazuar në orët e punës për njësi të zërave 
të preventivit dhe analizave të manualit teknik të çmimeve, këto kritere janë të 
pa argumentuara. AK ka detyrimin bazuar në natyrën e kontratës, zërat e 
preventivit, volumet e punimeve, kohëzgjatjen e kontratës, etj, të argumentojë 
numrin e nevojshëm të mjeteve, punonjësve, licencave, të argumentuara këto 
hollësisht pse janë kërkuar një lloj i caktuar licence, numri mjeteve e 
punonjësve dhe me çfarë zëra punimeve (sipas preventivit) lidhen licencat, 
mjetet, punonjësit etj, për secilin kriter të vendosur. Për pasojë veprimet e 
mësipërme për përcaktimin e kritereve të veçanta të kualifikimit janë në 
mospërputhje me neni 26“Kontratat për punë publike”, pika (5), nenin 46 

“Kualifikimi i ofertuesve” pika 1, ligji nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për 

prokurimin publik” i ndryshuar, si dhe VKM nr. 914, datë 29.12.2014 “Për 

miratimin e rregullave të prokurimit publik” i ndryshuar, neni 61 “Hartimi dhe 

publikimi dokumenteve të tenderit” pika (1); (2), paragrafi (2) ku qartësisht 

citohet se: “(1).Dokumentet e tenderit hartohen nga njësia e prokurimit në 

përputhje me këto rregulla dhe me legjislacionin në fuqi. (2)...Në çdo rast 
hartimi kritereve për kualifikim...duhet të argumentohen e të dokumentohen në 
një procesverbal të mbajtur nga personat e ngarkuar për përgatitjen e tyre..”. 
Në këto kushte kriteret e mësipërme nuk nxisin pjesëmarrjen e operatorëve 
ekonomikë në procedurat e prokurimit publik dhe konkurrencën ndërmjet tyre, 
krijojnë diskriminim dhe shërbejnë si pengesa për konkurrencën e hapur në 
prokurim. Kërkesat për kualifikim nuk janë hartuar në mënyrë të tillë që të 
stimulojnë pjesëmarrjen e biznesit të vogël dhe të mesëm, veprimet dhe 
mosveprimet e mësipërme në hartimin e miratimin e kritereve e kërkesave 
kualifikuese janë në mospërputhje me kërkesat e parashikuara nga nenet 1, 2, 
20, 23 dhe pikat (1) e (3) neni 46 të ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për 

prokurimin publik” i ndryshuar. 
2-Për procedurën e prokurimit me objekt: “Sistemim rrugë të brendshme në 

qyteti Delvinë” i zhvilluar në datë 11.04.2017 me fond limit 2,730,833 lekë. 
-Në hartimin dhe miratimin e DST dhe kritereve të Kërkesave kualifikuese; 
Nga shqyrtimi dokumenteve standarde të tenderit të pasqyruara në 
procesverbalin e hartimit e miratimit të dokumenteve të tenderit, të kritereve e 
kërkesave për kualifikim, specifikimeve teknike, të termave të referencës dhe 
publikimi tyre në SPE të nënshkruar nga NJHDT u konstatuan; mangësi e 
shkelje të dispozitave ligjore të prokurimit publik, pasi kriteret e përdorura për 
identifikimin e ofertës ekonomikisht më të favorshme, nuk janë të lidhura 
ngushtë me objekti kontratës dhe nuk janë të argumentuara me hollësi mbi 
domosdoshmërinë e tyre në realizimin e kushteve të kontratës konkretisht: 
a-Në “Kapaciteti teknik” (pika nr. 6) është kërkuar që OE; “..Disponimi, ose 
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mundësia e sigurt e disponimit ne pajisjet/kapacitetet e me poshtme teknike, qe 
nevojiten për ekzekutimin e kontratës... të disponojë edhe 1 copë (Fabrike 
prodhim betoni ne një distance jo me larg se 30 km nga vendndodhja e objektit 
qe prokurohet) dhe (Karier për prodhim guri, te jenë të paisura me Leje 
Mjedisore nga QKL, si dhe planimetria e vendodhjes se saj)”, ndërsa nga 

NJHDT referuar në zërat dhe volumet e punimeve të parashikuar në preventivin 
e ofertës, nuk ka kërkuar që OE për zbatimin e kontratës të ketë në dispozicion 
mjete e pajisjeve teknike për transport “betoni të markave të ndryshme”, por 

janë kërkuar numër në mjete që e tejkalojnë natyrën, volumin dhe vlerën e 
kontratës të cilat nuk janë të argumentuara. 
Në këto kushte AK, ka detyrim bazuar në natyrën e kontratës, zërat e 
preventivit, volumet e punimeve, kohëzgjatjen e kontratës, etj, të argumentojë 
numrin e nevojshëm të mjeteve, punonjësve, licencave, etj, të argumentuara 
këto pse janë kërkuar një lloj i caktuar license, numër mjete dhe punonjës dhe 
me çfarë zëra punimeve (sipas preventivit) lidhen licencat, mjetet, punonjësit 
etj, për çdo kriter të vendosur. Për pasojë veprimet e mësipërme për 
përcaktimin e kritereve të veçanta të kualifikimit janë në mospërputhje me neni 
26“Kontratat për punë publike” pika (5), neni 46 “Kualifikimi i ofertuesve”, 

pika (1) të ligji nr.9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik” i ndryshuar; 

si dhe VKM 914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit 

publik” i ndryshuar, neni 61 “Hartimi dhe publikimi dokumenteve të tenderit”, 

pika (1); (2), paragrafi (2) ku qartësishtë citohet se: 
-“(1).Dokumentet e tenderit hartohen nga njësia e prokurimit në përputhje me 

këto rregulla dhe me legjislacionin në fuqi. -(2)...Në çdo rast hartimi kritereve 
për kualifikim...duhet të argumentohen e të dokumentohen në një procesverbal 
të mbajtur nga personat e ngarkuar për përgatitjen e tyre..”. 
3-Për procedurën e prokurimit me objekt: “Sistemim rrugë të brendshme në 

fshati Stjar” i zhvilluar në datë 11.04.2017 me fond limit 2,830,000 lekë. 
-Në hartimin dhe miratimin e DST dhe kritereve të Kërkesave kualifikuese; 
Nga shqyrtimi dokumenteve standarde të tenderit të pasqyruara në 
procesverbalin e hartimit e miratimit të dokumentave të tenderit, të kritereve e 
kërkesave për kualifikim, specifikimeve teknike, të termave të references dhe 
publikimi tyre në SPE të nënshkruar nga NJHDT u konstatuan; mangësi e 
shkelje të dispozitave ligjore të prokurimit publik, pasi kriteret e përdorura për 
identifikimin e ofertës ekonomikisht më të favorshme, nuk janë të lidhura 
ngushtë me objekti kontratës dhe nuk janë të argumentuara me hollësi mbi 
domosdoshmërinë e tyre në realizimin e kushteve të kontratës konkretisht: 
a-Në DST “Kapaciteti teknik” (pika nr.6) sipas DST është kërkuar se; 
“..Disponimi, ose mundesia e sigurt e disponimit ne pajisjet/kapacitetet e 

meposhtme teknike, qe nevojiten per ekzekutimin e kontrates...” të disponojë 

edhe 1 copë (Fabrike prodhim betoni ne nje distance jo me larg se 30 km nga 
vendodhja e objektit qe prokurohet) dhe (Karier për prodhim guri, te jenë të 
paisura me Leje Mjedisore nga QKL, si dhe planimetria e vendodhjes se saj), 
ndërsa referuar në zërat dhe volumet e punimeve të parashikuar në preventivin 
e ofertës, nga NHDT nuk është kërkuar që OE të ketë në dispozicion mjete e 
pajisjeve teknike për transportim “betoni të markave të ndryshme” për zbatimin 
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e kontratës, ndërsa për këtë procedurë janë kërkuar numër për mjete që 
tejkalojnë natyrën, volumin dhe vlerën e kontratës të cilat nuk janë të 
argumentuara. AK, ka detyrim bazuar në natyrën e kontratës, zërat e 
preventivit, volumet e punimeve, kohëzgjatjen e kontratës, etj, të argumentojë 
numrin e nevojshëm të mjeteve, punonjësve, licencave, etj, të argumentuara 
këto pse janë kërkuar një lloj i caktuar license, numër mjete dhe punonjës dhe 
me çfarë zëra punimeve (sipas preventivit) lidhen licencat, mjetet, punonjësit 
etj, për çdo kriter të vendosur. Për pasojë veprimet e mësipërme për 
përcaktimin e kritereve të veçanta të kualifikimit janë në mospërputhje me neni 
26“Kontratat për punë publike” pika (5), neni 46 “Kualifikimi i ofertuesve”, 

pika 1, ligji nr.9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik” i ndryshuar dhe 

me VKM 914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit 
publik” i ndryshuar, neni 61 “Hartimi dhe publikimi dokumenteve të tenderit”, 

pika (1); (2), paragrafi (2) ku qartësishtë citohet se:“(1).Dokumentet e tenderit 

hartohen nga njësia e prokurimit në përputhje me këto rregulla dhe me 
legjislacionin në fuqi. (2)...Në çdo rast hartimi kritereve për kualifikim...duhet 
të argumentohen e të dokumentohen në një procesverbal të mbajtur nga 
personat e ngarkuar për përgatitjen e tyre..”.  
4-Për procedurën e prokurimit me objekt: “Sistemim rrugë të brendshme në 
fshati Rusan” i zhvilluar në datë 11.04.2017 me fond limit 1,614,166 lekë. 
-Në hartimin dhe miratimin e DST dhe kritereve të Kërkesave kualifikuese; 
Me procesverbalin datë 27.03.2017 për procedurën e prokurimit janë hartuar 
dhe miratuar dokumentat e tenderit, kerkesat per kualifikim, specifikimet 
teknike, termat e references me publikimin e tyre ne sistemin e prokurimit 
elektronik të nënshkruar nga NJHDT, ndërsa nuk ka urdhër për ngritjen e 
komisionit të argumantimit dhe përllogaritjes së fondit limit, si edhe të hartimit 
të specifikimeve teknike. Në procesverbal NJHDT ka listuar kërkesat për 
kualifikim, ndërsa nuk ka asnjë argumentim në lidhje me kërkesat dhe kritert e 
kualifikimit, por si argumentim për vendosjen e kritereve të kërkesave 
kualifikuese është mjaftuar vetëm me pasqyrimin me terma të përgjithshëm se; 
“…vendosja e këtyre kërkesave është në mbështetje të ligjit nr. 9643, datë 

20.1.2006 “Për prokurimin publik” i ndryshuar dhe VKM 914, datë 29.12.2014 

“Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” i ndryshuar, Kontrata për 

punë publike...”. Kjo bazë ligjore së cilës i referohet NJHDT është pjesa e së 

drejtës që AK ka për të parashikuar në kriteret e vendosura për nevojën e fuqisë 
punëtore, makinerive, licencat dhe të tjera mjete të nevojshme, ndërsa numri 
kërkuar nga AK për mjete, fuqi punëtore, licenca e etj, është detyrimi që ka vet 
AK për të argumentuar vendosjen e këtyre kritereve. Veprime në mospërputhje 
me neni 46“Kualifikimi i ofertuesve”, pika (1), ligji nr. 9643, datë 20.11.2006 
“Për prokurimin publik” i ndryshuar; neni 15 dhe 22 të ligji nr. 10296, datë 
08.07.2010 “Për Menaxhimin Financiar dhe Kontrollin”, me VKM nr. 914, 

datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” i ndryshuar, 

neni 26; neni 61“Hartimi dhe publikimi dokumenteve të tenderit”, pika (2), afi 

(2), ku qartësisht citohet se: “Hartimi kërkesave të veçanta për kualifikim, që 

lidhen me kapacitetin teknik, specifikimet teknike, kriteret e vlerësimit (nëse 
është rasti) dhe çdo informacion tjetër specifik i nevojshëm bëhen nga 
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specialisti i fushës, anëtar i njësisë së prokurimit. Në çdo rast hartimi i tyre 
duhet të argumentohet teknikisht dhe ligjërisht, si dhe të dokumentohet në një 
procesverbal të mbajtur nga personat e ngarkuar për përgatitjen e tyre. Ky 
procesverbal i vihet në dispozicion personit/ave përgjegjës për prokurimin 
cili/të cilët e bën/bëjnë pjesë të dosjes së tenderit”. 
Nga shqyrtimi dokumenteve standarde të tenderit të pasqyruara në 
procesverbalin e hartimit e miratimit të dokumenteve të tenderit, të kritereve e 
kërkesave për kualifikim, specifikimeve teknike, të termave të referencës dhe 
publikimi tyre në SPE të nënshkruar nga NJHDT u konstatuan; mangësi e 
shkelje të dispozitave ligjore të prokurimit publik, pasi kriteret e përdorura për 
identifikimin e ofertës ekonomikisht më të favorshme, nuk janë të lidhura 
ngushtë me objekti kontratës dhe nuk janë të argumentuara me hollësi mbi 
domosdoshmërinë e tyre në realizimin e kushteve të kontratës konkretisht: 
Në “Kapaciteti teknik”, pika (6) sipas DST është kërkuar se; “..Disponimi, ose 

mundësia e sigurt e disponimit ne pajisjet/kapacitetet e me poshtme teknike, qe 
nevojiten për ekzekutimin e kontratës...” të disponojë edhe 1 copë (Fabrike 

prodhim betoni ne një distance jo me larg se 30 km nga vendndodhja e objektit 
qe prokurohet), apo (Kariera e gurit te jete e pajisur me Leje Mjedisore nga 
QKL, si dhe planimetria e vendndodhjes se saj), ndërsa referuar në zërat dhe 
volumet e punimeve të parashikuar në preventivin e ofertës dhe megjithëse 
është kërkuar të disponojë fabrikë për prodhim betoni, NJHDT nuk ka kërkuar 
që OE të ketë në dispozicion mjete e pajisjeve teknike (autobetoniere) për 
transportin e betonit të prodhuar në marka të ndryshme për të zbatuar kushtet e 
kontratës, ndërsa për këtë procedurë janë kërkuar numër për mjete që e 
tejkalojnë natyrën, volumin e vlerën e kontratës të cilat nuk janë të 
argumentuara. 
Në këto kushte AK, ka detyrim bazuar në natyrën e kontratës, zërat e 
preventivit, volumet e punimeve, kohëzgjatjen e kontratës, etj, të argumentojë 
numrin e nevojshëm të mjeteve, punonjësve, licencave, etj, të argumentuara 
këto pse janë kërkuar një lloj i caktuar licence, numër mjete dhe punonjës dhe 
me çfarë zëra punimeve (sipas preventivit) lidhen licencat, mjetet, punonjësit 
etj, për çdo kriter të vendosur. Për pasojë veprimet e mësipërme për 
përcaktimin e kritereve të veçanta të kualifikimit janë në mospërputhje me neni 
26“Kontratat për punë publike” pika (5), neni 46 “Kualifikimi i ofertuesve”, 

pika 1, ligji nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik” i ndryshuar; si 

dhe me VKM 914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit 

publik” i ndryshuar, neni 61 “Hartimi dhe publikimi dokumenteve të tenderit”, 

pika (1); (2), paragrafi (2) ku qartësisht citohet se: -(1).Dokumentet e tenderit 
hartohen nga njësia e prokurimit në përputhje me këto rregulla dhe me 
legjislacionin në fuqi. -(2).Në çdo rast hartimi kritereve për kualifikim...duhet 
të argumentohen e të dokumentohen në një procesverbal të mbajtur nga 
personat e ngarkuar për përgatitjen e tyre..”. 
5-Për procedurën e prokurimit me objekt: “Rehabilitim kanal ujitës Bajkaj, 
Delvinë (vazhdim)” i zhvilluar në datë 13.11.2018 me fond limit 7,466,666 

lekë. 
-Në hartimin dhe miratimin e DST dhe kritereve të Kërkesave kualifikuese; 
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Me procesverbalin datë 30.10.2017 për procedurën e prokurimit janë hartuar 
dhe miratuar dokumentet e tenderit, kërkesat për kualifikim, specifikimet 
teknike, termat e referencës me publikimin e tyre ne sistemin e prokurimit 
elektronik të nënshkruar nga NJHDT, ndërsa nuk ka urdhër për ngritjen e 
komisionit të argumentimit dhe përllogaritjes së fondit limit, si edhe të hartimit 
të specifikimeve teknike. Në procesverbal NJHDT ka listuar kërkesat për 
kualifikim, ndërsa nuk ka asnjë argumentim në lidhje me kërkesat dhe kriteret e 
kualifikimit, por si argumentim për vendosjen e kritereve të kërkesave 
kualifikuese është mjaftuar vetëm me pasqyrimin me terma të përgjithshëm se; 
“…vendosja e këtyre kërkesave është në mbështetje të ligjit nr. 9643, datë 

20.1.2006 “Për prokurimin publik” i ndryshuar dhe VKM 914, datë 29.12.2014 

“Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” i ndryshuar, Kontrata për 

punë publike...”. Kjo bazë ligjore së cilës i referohet NJHDT është pjesa e së 

drejtës që AK ka për të parashikuar në kriteret e vendosura për nevojën e fuqisë 
punëtore, makinerive, licencat dhe të tjera mjete të nevojshme, ndërsa numri 
kërkuar nga AK për mjete, fuqi punëtore, licenca e etj, është detyrimi që ka vet 
AK për të argumentuar vendosjen e këtyre kritereve. Veprime në mospërputhje 
me neni 46, ligji nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik” i 

ndryshuar; neni 15 dhe 22 të ligji nr. 10296, datë 08.07.2010 “Për Menaxhimin 

Financiar dhe Kontrollin”, me VKM nr. 914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e 

rregullave të prokurimit publik” i ndryshuar, neni 26; neni 61 “Hartimi dhe 

publikimi i dokumenteve të tenderit”, pika 2, paragrafi 2, ku qartësisht citohet 
se: “Hartimi i kërkesave të veçanta për kualifikim, që lidhen me kapacitetin 

teknik, specifikimet teknike, kriteret e vlerësimit (nëse është rasti) dhe çdo 
informacion tjetër specifik i nevojshëm bëhen nga specialisti i fushës, anëtar i 
njësisë së prokurimit. Në çdo rast hartimi i tyre duhet të argumentohet 
teknikisht dhe ligjërisht, si dhe të dokumentohet në një procesverbal të mbajtur 
nga personat e ngarkuar për përgatitjen e tyre. Ky procesverbal i vihet në 
dispozicion personit/ave përgjegjës për prokurimin cili/të cilët e bën/bëjnë 
pjesë të dosjes së tenderit”. 
Nga shqyrtimi i dokumenteve standarde të tenderit të pasqyruara në 
procesverbalin e hartimit dhe miratimit të dokumenteve të tenderit, të kritereve 
e kërkesave për kualifikim, specifikimeve teknike, të termave të referencës dhe 
publikimi tyre në SPE të nënshkruar nga NJHDT u konstatuan; mangësi e 
shkelje të dispozitave ligjore të prokurimit publik, pasi kriteret e përdorura për 
identifikimin e ofertës ekonomikisht më të favorshme, nuk janë të lidhura 
ngushtë me objektin e kontratës dhe nuk janë të argumentuara me hollësi mbi 
domosdoshmërinë e tyre në realizimin e kushteve të kontratës konkretisht: 
Në DT “Kapaciteti teknik” (pika nr. 4) është kërkuar që OE; “....Për efekt të 

kryerjes së punimeve në tërësi duhet të ketë në listë pagesa dhe licencën e 
shoqërisë per periudhen e kerkuar dhe me kontratë pune të vlefshme te lidhur 
ne pranine e noterit, CV, diplome....”, të ketë edhe (1 inxhinier Mekanik, 1 

inxhinier Mjedisi dhe 1 inxhinier Hidroteknik) kërkesë kjo e pa argumentuar 
sepse, referuar në natyrën e kontratës, volumin e kryerjes së punimeve, llojit të 
punimeve të kërkuar, si dhe kategorizimi pikave të licencës, nuk shfaqet e 
nevojshme disponueshmëria dhe nuk argumentohet prezenca për të kërkuar staf 
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inxhinierë, pra ky kriteri i mësipërm konsiderohet i ekzagjeruar. 
Në DST “Kapaciteti teknik” (pika nr.7) është kërkuar që OE “...Disponimi 

mjeteve dhe paisjeve të mëposhtme...” të disponojë 3 copë (Kamionë; Kamion 

me vinc; Kamionçin), apo 4 copë (Eskavator me zinxhirë; Eskavator me goma; 
Buldozier; Minieskavator), ndërsa referuar në zërat dhe volumet e punimeve të 
parashikuar në preventivin e ofertës për të cilat është kërkuar disponimi 
mjeteve e pajisjeve teknike në dispozicion për zbatimin e kontratës nuk janë të 
justifikuara, ndërsa NJHDT në këtë procedurë ka kërkuar numër për mjete që 
tejkalojnë natyrën, volumin dhe vlerën e kontratës të cilat nuk janë të 
argumentuara. AK, ka detyrim bazuar në natyrën e kontratës, zërat e 
preventivit, volumet e punimeve, kohëzgjatjen e kontratës, etj, të argumentojë 
numrin e nevojshëm të mjeteve, punonjësve, licencave, etj, të argumentuara 
këto pse janë kërkuar një lloj i caktuar license, numër mjete dhe punonjës dhe 
me çfarë zëra punimeve (sipas preventivit) lidhen licencat, mjetet, punonjësit 
etj, për çdo kriter të vendosur. Për pasojë veprimet e mësipërme për 
përcaktimin e kritereve të veçanta të kualifikimit janë në mospërputhje me pika 
(5), neni 26 “Kontratat për punë publike”, neni 46 “Kualifikimi i ofertuesve”, 

pika (1) të ligji nr.9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik” i ndryshuar; 

dhe neni 61 “Hartimi dhe publikimi dokumenteve të tenderit” pika (1) dhe (2) 

ku qartësishtë citohet se: 1-”Dokumentet e tenderit hartohen nga njësia e 

prokurimit në përputhje me këto rregulla dhe legjislacionin në fuqi”. 2-“Në çdo 

rast, hartimi i kritereve për kualifikim .....duhet të argumentohen dhe të 
dokumentohen në një procesverbal të mbajtur nga personat e ngarkuar për 
përgatitjen e tyre” të VKM 914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të 

prokurimit publik” i ndryshuar. 
Në këto kushte kriteret e mësipërme nuk nxisin pjesëmarrjen e operatorëve 
ekonomikë në procedurat e prokurimit publik dhe konkurrencën ndërmjet tyre, 
krijojnë diskriminim dhe shërbejnë si pengesa për konkurrencën e hapur në 
prokurim. Kërkesat për kualifikim nuk janë hartuar në mënyrë të tillë që të 
stimulojnë pjesëmarrjen e biznesit të vogël dhe të mesëm, veprimet dhe 
mosveprimet e mësipërme në hartimin e miratimin e kritereve e kërkesave 
kualifikuese janë në mospërputhje me kërkesat e parashikuara nga nenet 1, 2, 
20, 23 dhe pikat (1) e (3) neni 46 të ligjit nr.9643, datë 20.11.2006 “Për 

prokurimin publik” i ndryshuar. 
6-Për procedurën e prokurimit me objekt: “Punime rikonstruksioni ne 

varezat e deshmoreve” i zhvilluar në datë 04.04.2018 me fond limit 2.083.333 

lekë. 
-Në hartimin dhe miratimin e DST dhe kritereve të Kërkesave kualifikuese; 
Me procesverbalin datë 21.03.2018 për procedurën e prokurimit janë hartuar 
dhe miratuar dokumentat e tenderit, kerkesat per kualifikim, specifikimet 
teknike, termat e references me publikimin e tyre ne sistemin e prokurimit 
elektronik të nënshkruar nga NJHDT. Në procesverbal NJHDT ka listuar 
kërkesat për kualifikim, ndërsa nuk ka asnjë argumentim në lidhje me kërkesat 
dhe kritert e kualifikimit, por si argumentim për vendosjen e kritereve të 
kërkesave kualifikuese është mjaftuar vetëm me pasqyrimin me terma të 
përgjithshëm se; “…vendosja e këtyre kërkesave është në mbështetje të ligjit 
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nr. 9643, datë 20.1.2006 “Për prokurimin publik” i ndryshuar dhe VKM 914, 

datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” i ndryshuar, 
Kontrata për punë publike...”. Kjo bazë ligjore së cilës i referohet NJHDT është 

pjesa e së drejtës që AK ka për të parashikuar në kriteret e vendosura për 
nevojën e fuqisë punëtore, makinerive, licencat dhe të tjera mjete të nevojshme, 
ndërsa numri kërkuar nga AK për mjete, fuqi punëtore, licenca e etj, është 
detyrimi që ka vet AK për të argumentuar vendosjen e këtyre kritereve. 
Veprime në mospërputhje me neni 46, ligji nr.9643, datë 20.11.2006 “Për 

prokurimin publik” i ndryshuar; neni 15 dhe 22 të ligji nr.10296, datë 
08.07.2010 “Për Menaxhimin Financiar dhe Kontrollin”, me VKM nr. 914, 

datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” i ndryshuar, 

neni 26; neni 61 “Hartimi dhe publikimi i dokumenteve të tenderit”, pika 2, 

paragrafi 2, ku qartësishtë citohet se: “Hartimi kërkesave të veçanta për 

kualifikim, që lidhen me kapacitetin teknik, specifikimet teknike, kriteret e 
vlerësimit (nëse është rasti) dhe çdo informacion tjetër specifik i nevojshëm 
bëhen nga specialisti fushës, anëtari njësisë së prokurimit. Në çdo rast hartimi 
tyre duhet të argumentohet teknikisht dhe ligjërisht, si dhe të dokumentohet në 
një procesverbal të mbajtur nga personat e ngarkuar për përgatitjen e tyre. Ky 
procesverbal i vihet në dispozicion personit/ave përgjegjës për prokurimin 
cili/të cilët e bën/bëjnë pjesë të dosjes së tenderit”. 
b-Nga shqyrtimi dokumenteve standarde të tenderit të pasqyruara në 
procesverbalin e hartimit e miratimit të dokumentave të tenderit, të kritereve e 
kërkesave për kualifikim, specifikimeve teknike, të termave të references dhe 
publikimi tyre në SPE të nënshkruar nga NJHDT u konstatuan mangësi e 
shkelje të dispozitave ligjore të prokurimit publik, pasi kriteret e përdorura për 
identifikimin e ofertës ekonomikisht më të favorshme, nuk janë të lidhura 
ngushtë me objekti e kontratës nuk janë të argumentuara me hollësi mbi 
domosdoshmërinë e tyre në realizimin e kushteve të kontratës konkretisht: 
Në DT “Kapaciteti teknik” (pika nr.5) është kërkuar që; “....Operatori 

ekonomik pjesmares duhet te percaktoje me ane te nje deklarate nga ana e 
Administratorit te Shoqerise, Drejtuesin Teknik te punimeve ne objekt te 
perfshire ne licence e shoqerise dhe te deklaroje se ai do te jete i pranishem 
gjate gjithe kohes qe do te kryhen punimet ne objekt, shoqeruar me 
dokumentacionin e meposhtem: CV; Diplome: Kontrata e punes....”, ndërsa 

nuk është evidentar kush është përbërja e stafit të drejtimit teknik të paktën (1 
një ixhinier Ndërtimi) kërkesë e pa argumentuar sepse, referuar në preventivin 
me zërat dhe volumet e punimeve është e domosdoshme stafi inxhinierë 
ndërtimi zbatimin e punimeve në volum dhe vlerë, çka nuk argumentohet mos 
prezenca në zbatimin e kontratës, pra ky kriter konsiderohet i pa ekzekutuar. 
AK, ka detyrim bazuar në natyrën e kontratës, zërat e preventivit, volumet e 
punimeve, kohëzgjatjen e kontratës, etj, të argumentojë numrin e nevojshëm të 
mjeteve, punonjësve, licencave, etj, të argumentuara këto pse janë kërkuar një 
lloj i caktuar license, numër mjete dhe punonjës dhe me çfarë zëra punimeve 
(sipas preventivit) lidhen licencat, mjetet, punonjësit etj, për çdo kriter të 
vendosur. Për pasojë veprimet e mësipërme për përcaktimin e kritereve të 
veçanta të kualifikimit janë në mospërputhje me pika (5), neni 26 “Kontratat 
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për punë publike”, neni 46 “Kualifikimi i ofertuesve”, pika (1) të ligji nr.9643, 

datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik” i ndryshuar; dhe neni 61 “Hartimi dhe 

publikimi dokumenteve të tenderit” pika (1) dhe (2) ku qartësishtë citohet se: 1-
”Dokumentet e tenderit hartohen nga njësia e prokurimit në përputhje me këto 
rregulla dhe legjislacionin në fuqi”. 2-“Në çdo rast, hartimi i kritereve për 

kualifikim ........duhet të argumentohen dhe të dokumentohen në një 
procesverbal të mbajtur nga personat e ngarkuar për përgatitjen e tyre” të VKM 

914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” i 

ndryshuar. Në këto kushte kriteret e mësipërme nuk nxisin pjesëmarrjen e 
operatorëve ekonomikë në procedurat e prokurimit publik dhe konkurrencën 
ndërmjet tyre, krijojnë diskriminim dhe shërbejnë si pengesa për konkurrencën 
e hapur në prokurim. Kërkesat për kualifikim nuk janë hartuar në mënyrë të 
tillë që të stimulojnë pjesëmarrjen e biznesit të vogël dhe të mesëm, veprimet 
dhe mosveprimet e mësipërme në hartimin e miratimin e kritereve e kërkesave 
kualifikuese, janë në mospërputhje me kërkesat e parashikuara nga nenet 1, 2, 
20, 23 dhe pikat (1) e (3) neni 46 të ligjit nr.9643, datë 20.11.2006 “Për 

prokurimin publik” i ndryshuar. 
7-Për procedurën e prokurimit me objekt: “Sistemim rruge brendshme 
fshatra Rusan, Vllahat” i zhvilluar në datë 20.03.2019 me fond limit 

6.583.333 lekë. 
-Në hartimin dhe miratimin e DST dhe kritereve të Kërkesave kualifikuese; 
Nga shqyrtimi i dokumenteve standarde të tenderit të pasqyruara në 
procesverbalin datë 04.03.2019 për hartimin dhe miratimin e dokumentave të 
tenderit, kritereve e kërkesave për kualifikim, specifikimet teknike, terma të 
references dhe publikimi tyre në SPE të nënshkruar nga NJHDT u konstatuan; 
mangësi e shkelje të dispozitave ligjore të prokurimit publik, pasi kriteret e 
përdorura për identifikimin e ofertës ekonomikisht më të favorshme, nuk janë 
të lidhura ngushtë me objektin e kontratës të pa argumentuara me hollësi mbi 
domosdoshmërinë e mjeteve në realizimin e kushteve të kontratës konkretisht: 
-Në pikën 2.3“Kapaciteti teknik” (pika nr.7) sipas DST është kërkuar se; 

“.Disponimi mjete e paisjeve të mëposhtme..të disponojë vetmë 1 copë 

Kamionë dhe 1 copë Kamionçin”, ndërsa referuar në zërat dhe volumet e 

punimeve të parashikuar në preventivin e ofertës për të cilat është kërkuar 
vetëm disponimi këtyre mjeteve e pajisjeve teknike në dispozicion, gjykohet se 
nuk janë të justifikuara, sepse për të kryer punime të natyrës së gërmimit, 
rrafshimit, nivelimit dhe skarifikimit në DST nga NJHDT nuk është  kërkuar që 
OE të disponojë edhe mjete të tipit (Eskavator, Buldozier apo Minieskavator), 
ndërkohë që kjo NJHDT në kontrata dhe procedura të tjera prokurimi, për 
volume shumë më të pa përfillshme ka kërkuar si kriter kualifikues që OE të 
kenë në dispozicion mjete transporti, mjete gërmimi dhe paisje teknike në sasi 
të pa justifikuara. AK, ka detyrim bazuar në natyrën e kontratës, zërat e 
preventivit, volumet e punimeve, kohëzgjatjen e kontratës, etj, të argumentojë 
numrin e nevojshëm të mjeteve, punonjësve, licencave, etj, të argumentuara 
këto pse janë kërkuar një lloj i caktuar license, numër mjete dhe punonjës dhe 
me çfarë zëra punimeve (sipas preventivit) lidhen licencat, mjetet, punonjësit 
etj, për çdo kriter të vendosur.  
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Në pikën 2.3; “Kapaciteti teknik”, (pika 4) sipas DST është kërkuar se; 

“Operatori ekonomik duhet te vetretoje nje punesim mesatar i te pakten 20 

personash, duke perfshire stafin e perhershem dhe stafin menaxherial per 
periudhen Janar 2018-Janar 2019. Për efekt të kryerjes së punimeve në tërësi, 
ofertuesi duhet të ketë ne listpagesat dhe ne licencen e shoqerise per periudhen 
e kerkuar dhe me kontratë pune të vlefshme te lidhur ne pranine e noterit, CV, 
diplome vetëm për drejtuesin teknik...;”, ndërsa referuar në kriterin e kërkesës 
kualifikuese pika (5) numri mesatai i të punësuarave është jo më pak se 20 
punonjës, si dhe në zbatim të VKM nr.742, datë 06.11.2003 “Për disa shtesa 

dhe ndryshime në VKM nr.692, datë 13.12.2001 "Për masat e veçanta të 
sigurimit dhe të mbrojtjes së shëndetit në punë", ndërkohë që numri punonjësve 
për periudhën e kërkuar është më i madh se 15, ç’ka ben të detyrueshëm e 

domosdoshmëri vendosjen e kriterit që OE të ketë punësuar në stafin e 
shoqërisë (Mjek), ndërkohë që kjo NJHDT në kontrata e procedura të tjera 
prokurimi, për numër të punësuar më pakë se (15), përsëri ka kërkuar kriter 
kualifikues që OE të kenë në staf edhe mjek. 
-Në pikën 2.3; “Kapaciteti teknik”, (pika 5) sipas DST është kërkuar se; 

“...Operatori ekonomik pjesmares duhet te percaktoje me ane te nje deklarate 
nga ana e Administratorit te Shoqerise, Drejtuesin Teknik te punimeve ne 
objekt te perfshire ne licence e shoqerise dhe te deklaroje se ai do te jete i 
pranishem gjate gjithe kohes qe do te kryhen punimet ne objekt, shoqeruar me 
dokumentacionin e meposhtem: CV; Diplome: Kontrata e punes,,,,”, ndërsa 

referuar në Kreu (I), pika 2.1 te UKM nr.2, datë 13.05.2005 “Për zbatimin e 

punimeve të ndërtimit”, qartësishtë citohet se “... për punime deri në 

30.000.000 lekë nuk është e detyrueshme që drejtuesi teknik të jetë gjithe kohës 
i pranishëm në kantier...”. 
Për pasojë veprimet e mësipërme për përcaktimin e kritereve të veçanta të 
kualifikimit janë në mospërputhje me pika (5), neni 26 “Kontratat për punë 

publike”, neni 46 “Kualifikimi i ofertuesve”, pika (1) të ligji nr.9643, datë 

20.11.2006 “Për prokurimin publik” i ndryshuar; dhe neni 61 “Hartimi dhe 

publikimi dokumenteve të tenderit” pika (1) dhe (2) ku qartësishtë citohet se: 1-
”Dokumentet e tenderit hartohen nga njësia e prokurimit në përputhje me këto 
rregulla dhe legjislacionin në fuqi”. 2-“Në çdo rast, hartimi i kritereve për 

kualifikim .....duhet të argumentohen dhe të dokumentohen në një procesverbal 
të mbajtur nga personat e ngarkuar për përgatitjen e tyre” të VKM 914, datë 

29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” i ndryshuar. Në 

këto kushte kriteret e mësipërme nuk nxisin pjesëmarrjen e operatorëve 
ekonomikë në procedurat e prokurimit publik dhe konkurrencën ndërmjet tyre, 
krijojnë diskriminim dhe shërbejnë si pengesa për konkurrencën e hapur në 
prokurim. Kërkesat për kualifikim nuk janë hartuar në mënyrë të tillë që të 
stimulojnë pjesëmarrjen e biznesit të vogël dhe të mesëm, veprimet dhe 
mosveprimet e mësipërme në hartimin e miratimin e kritereve e kërkesave 
kualifikuese janë në mospërputhje me kërkesat e parashikuara nga nenet 1, 2, 
20, 23 dhe pikat (1) e (3) të nenit 46, ligji nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për 

prokurimin publik” i ndryshuar. 
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Kriteri: Ligji nr.9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik” i ndryshuar, neni 26 
“Kontratat për punë publike”, pika (5), neni 46 “Kualifikimi i ofertuesve” pika 

(1) dhe VKM nr. 914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të 

prokurimit publik” i ndryshuar,  neni 61 “Hartimi dhe publikimi dokumenteve 

të tenderit”, pika (1); (2), paragrafi (2) . 
Impakti Mos argumentimi i kritereve të kërkesave për kualifikim nuk nxisin pjesëmarrje 

të operatorëve ekonomikë në procedurat e prokurimit, krijojnë diskriminim dhe 
shërbejnë si pengesa për konkurrencë të hapur, ndërsa nuk stimulojnë 
pjesëmarrje të biznesit të vogël e të mesëm. Njëkohësishtë krijojnë vështirësi 
për operatorët ekonomik në përgatitjen e ofertës ekonomike konkuese. 

Shkaku: Mos zbatimi kërkesave ligjore në lidhje me hartimin dhe miratimin e 
dokumenteve standarde të tenderit. 

Rëndësia: E lartë 
Rekomandim Njësia e Prokurimit në hartimin dhe miratimin e kritereve të kërkesave 

kualifikuese në DST, të jap argumente të hollësishme për secilin kriter 
kualifikues të cilat të bëhen pjesë e procesverbalit që mbahet prej saj. 
Argumentimi të bëhet bazuar në natyrën e kontratës, zërat e preventivit, 
volumet e punimeve, kohëzgjatjen e kontratës, orët e punës për njësi të zërave 
të preventivit, analizave të manualit teknik të çmimeve, numrin e nevojshëm të 
mjeteve, punonjësve, licencave, me analizë të hollësishme për seciin kriter të 
vendosur. 

Në vlerësimin dhe kualifikimin e Ofertave Ekonomike Konkuruese. 

KVO nuk ka kualifikuar ofertat e operatorve ekonomik oferat ae të cilëve janë me vlerë 
më të ulët se vlera e ofertës e shpallur fituese, për mos plotësim të kritereve të kërkesave 
kualifikuese të vendosura në DST me devijime të vogëla, ndërkohë që edhe oferta e 
operatorit ekonomik e shpallur fituese rezulton me devijime shumë të vogëla në 
plotësimin e kritereve të kërkesave kualifikuese. 

Titulli 
Gjetjes: 

Në 9 (nëntë) raste KVO nuk ka kualifikuar ofertat e operatorëve ekonomik, vlera 
e të cilave është më e ulët se oferta fituese me devijime të vogla që nuk kanë 
plotësuar kriteret e kërkesave kualifikuese të vendosura në DST, megjithatë 
KVO ka shpallur fituese edhe ofertat e operatorëve ekonomik të cilat po me 
devijime shumë të vogëla nuk i plotësojnë kriteret e kërkesave kualifikuese, 
ndërsa KVO duhej të kishte anulluar procedurën e prokurimit për mungesë 
konkurence, pasi në garë nuk ngelet asnjë ofertë e vlefshme. 

Situata: 1-Në procedurën me objekt “Rehabilitimi pjesshem i kanalit ujites K-K-5 
Bajkaj, Delvinë” e zhvilluar në datë 22.03.2017, me fond limit 12.640.000 lekë 

pa tvsh. 
-Në vlerësimin dhe kualifikimin e Ofertave Ekonomike Konkuruese. 
Bazuar në procesverbalin datë 07.04.2017 për vlerësimin, klasifikimin e 
kualifikimin e ofertave konkuruese (15 ditë pas hapjes procedurës datë 
22.03.2017), Raportin përmbledhës për miratimin e procedurës nga titullari dhe 
Formularin e njoftimit të fituesit datë 18.04.2017 rezulton se, për këtë procedurë 
prokurimi kanë paraqitur interes me pjesëmarrje dhe kanë dorëzuar oferta 
gjithësej 5 OE me të dhënat e mëposhtëme; 
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Nr Operatorët ofertues Vlera e ofertës pa tvsh  Klasifikimi  

1 OE “B.”shpk 9.738.581 S’kualifikuar 

2 OE “L.K.”shpk 10.787.037 S’kualifikuar 

3 BOE“SH.I”&“J.”shpk 11.660.450 S’kualifikuar 

4 OE “B.B”shpk 12.401.745 Kualifikuar 

5 OE “C.” shpk nuk ka paraqit ofertë S’kualifikuar 

Të dhënat janë disponuara nga dosja fizike dhe Sistemi prokurimit elektronik 
APP 
KVO ka vlerësuar, kualifikuar, klasifikuar dhe shpallur fituese ofertën 
ekonomike e paraqitur në konkurim nga OE “B.B”shpk e klasifikuar në radhitje 

(e katërta) me vlerë 12.401.745 lekë pa tvsh me argumentin se; 
“...Dokumentacioni i paraqitur ishte i plotë dhe i rregullt në përputhje me kriteret 
e përcaktuara në DST....”, duke skualifikuar 3 ofertat e paraqitura në konkurim 

me vlerë më të ulët se vlera e ofertës fituese me diferenca respektive me 
argumentimin e analizuar hollësishtë më poshtë; 
b-Oferta e OE “B.”shpk me diferencë 2.663.164 lekë u refuzua me argumentin 

se; 
-Në pikën 2.3; “Kapaciteti teknik”, paragrafi (7) sipas DST është kërkuar 

se;“Operatori ekonomik duhet te kete te punesuar 15(pesembedhjete) punonjes te 
certifikuar nga IQT (Instituti Qendror Teknik) ose te leshuar nga institucione te 
akredituara  ekuivalente nga te cilet: Teknik ndertimi(1), Hidraulik (1), Mekanik 
(1), Automekanik (1), Automekanist (1), per te cilet duhet te paraqese deftese 
(diplome) deshmi (çertifikate) e formimit profesional. Gjithashtu duhet te kete te 
punesuar te çertifikuar nga institucionet e siperpermendura; Karpantier(1), 
Murator(1), Suvatues(1), Puntor ndertimi(3)”. Për këtë KVO ka evidentuar se; 

nga verifikimi dokumentacionit rezulton që ofertuesi nuk ka paraqitur deshmi 
(certifikatë) te formimit profesional per mekanik (1), suvatues (1) dhe puntor 
ndertimi (1). 
-Në pikën 2.3; “Kapaciteti teknik”, paragrafi (8) sipas DST është kërkuar se; 

“Per disponimin e mjeteve dhe paisjeve”, ndërsa operatori ofertues “B”shpk ka 

paraqitur dokumentacionin per mjetin “Furgon per transport te punetoreve” dhe 

mjetin paraqitur “Autobot uji”. Për këtë KVO ka evidentuar se; dokumentacioni 

nuk është i tillë për këto mjete, por janë kamionë. 
-Në pikën 2.3; “Kapaciteti teknik”, paragrafi (8) sipas DST është kërkuar se; 

“Per mjetet ne pronesi shoqeria duhet te paraqese Inventarin e vitit perkates te 

konfirmuar nga dega e tatimeve”. Për këtë KVO ka evidentuar se; ofertuesi “B-
93”shpk ka paraqitur inventarin e mjeteve per viti 2016 i nenshkruar nga 
shoqeria, ndërsa nuk është pakonfirmuar nga dega e tatimeve. Në përfundim 
KVO ka vlerësuar se; “...Oferta e paraqitur nga operatori ofertues refuzohet pasi 

dokumentacioni i paraqitur nuk eshte i plote ne perputhje me te gjitha kerkesat e 
percaktuara ne dokumentat e tenderit..”. 
c-Oferta OE “L.K.”shpk me diferencë shuma 1.614.672 lekë u refuzua me 

argumentin se; 
-Në pikën 2.3; “Kapaciteti teknik”, paragrafi (1) sipas DST është kërkuar se; 

“Punë të ngjashme për një objekt të vetëm në një vlerë jo më të vogel se 50% e 
vlerës së përllogaritur të kontratës, që prokurohet, të ekzekutuar gjatë tre viteve 
te fundit te aktivitetit te operatorit, ose punë të ngjashme ku vlera monetare totale 
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e punëve të kryera te marra së bashku, të ekzekutuar gjatë tre viteve te fundit, 
është jo më e vogel se sa dyfishi (200%) e vlerës limit të kontratës, që 
prokurohet”. Për këtë KVO ka evidentuar se; punet e paraqitura nga ofertuesi për 

rikonstruksion rrugesh, apo zhvendosje transormatori etj, nuk jane të ngjashme 
me objektin e prokurimit. 
-Në pikën 2.3; “Kapaciteti teknik”, paragrafi (5) sipas DST është kërkuar se; 

“Për efekt të kryerjes së punimeve në tërësi, ofertuesi duhet të ketë ne listpagesat 

dhe ne licencen e shoqerise per periudhen e kerkuar (dhe me kontratë pune të 
vlefshme te lidhur ne pranine e noterit, CV, diplome) Inxhinier Ndertimi, 
Inxhinier Topograf, Inxhinier Mjedisi, Inxhinier Hidroteknik, Inxhinier Mekanik 
dhe Mjek”. Për këtë KVO ka evidentuar se; ofertuesi në lispagesa ka drejtuesit 
teknik në profesionet e cituara më sipër me kohë të plotë pune dhe numri i 
punonjësve të shoqerisë i paraqitur në vërtetimet e Drejtorisë së Tatimeve e 
Listpagesat e Kontributeve të Sigurimeve Shoqërore e Shëndetesore është më i 
madh se 15 të punësuar. Mjeku i shoqeëisë është i siguruar vetem për 4 (katër) 
dite në muaj dhe jo me kohë të plotë, në kundërshtim me VKM nr.742, datë 
06.11.2003 “Për disa shtesa dhe ndryshime në VKM nr.692, datë 13.12.2001 

"Për masat e veçanta të sigurimit dhe të mbrojtjes së shëndetit në punë" , ku pika 
12/2 citon qartësisht; “Për subjektet që nuk përfshihen në pikën 12/1 të këtij 

vendimi, marrja në punë e mjekut të ndërmarrjes është e detyrueshme për ato 
ndërmarrje, ku numri i të punësuarve është jo më pak se 15 punonjës”. 
-Në pikën 2.3; “Kapaciteti teknik”, paragrafi (7) sipas DST është kërkuar 

se;“Operatori ekonomik duhet te ketë të punësuar 15(pesëmbëdhjetë) punonjes të 

certifikuar nga IQT (Instituti Qendror Teknik), ose të lëshuar nga institucione të 
akredituara ekuivalente nga të cilët: Teknik ndertimi (1), Hidraulik (1), Mekanik 
(1), Automekanik (1), Automekanist (1), për teëcilët duhet të paraqes dëftesë 
(diplomë) dëshmi (çertifikatë) e formimit profesional. Gjithashtu duhet të ketë të 
punësuar të çertifikuar nga institucionet siperpermendura; Karpantier (1), 
Murator (1), Suvatues (1), Puntor ndertimi (3)”. Për këtë KVO ka evidentuar se; 

nga verifikimi dokumentacionit, operatori ofertues nuk ka paraqitur dëshmi 
(certifikatë) formimi profesional për mekanik (1) e puntor ndërtimi (1). Në 
përfundim KVO ka vlerësuar se; “...Oferta e paraqitur nga operatori ofertues 

refuzohet pasi dokumentacioni i paraqitur nuk eshte i plote ne perputhje me te 
gjitha kerkesat e percaktuara ne dokumentat e tenderit..”. 
d-Oferta BOE “SH”&“J.”shpk me diferencë 741.295 lekë u refuzua me 

argumentin për secilin OE se; 
-Në vecanti OE “J. K”shpk. Në pikën 2.2; “Kapaciteti ekonomik dhe financiar”, 

paragrafi (1) sipas DST është kërkuar se; “Operatori Ekonomik duhet te kete nje 

aktivitet pozitiv te qendrueshem gjate tre viteve te fundit (2013, 2014 dhe 2015) 
pa humbje Per te vertetuar plotesimin e ketij kushti Operatori Ekonomik duhet te 
paraqese kopje të bilanceve të tre viteve të fundit, të paraqitur pranë autoritetit 
përkatës, të konfirmuara nga ky autoritet me nenshkrim dhe vule ne çdo faqe te 
dokumentit,te shoqeruar me Raport te Ekspertit Kontabel. Nuk eshte e 
detyrueshme paraqitja e Raportit te Ekspertit Kontabel, per ato subjekte qe nuk 
plotesojne kushtet ligjore”. Për këtë KVO ka evidentuar se; ofertuesi “J. K.”shpk 

kopjen e Bilancit te vitit 2013 e ka paraqitur të pa konfirmuar e pa vulosur nga 
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Drejtoria e Tatimeve dhe nuk eshte shoqeruar me Raportin e Ekspertit Kontabel. 
Kontratat e punes te lidhura midis shoqerise “J. K.”shpk punëdhënë e z.Sh. M. 
me profesion taknik, z.J. Ç.me profesion manovrator, z.K. A. me profesion 
manovrator, z.P. Ar me profesion manovrator, z.L. N. me profesion manovrator 
punëmarrës, jane te pavlefshme pasi afati i lidhjes se tyre ka qene per periudhen 
(05.01.2015–05.01.2016).  
-Në pikëns 2.3; “Kapaciteti teknik”, paragrafi (5), sipas DST është kërkuar se; 

“Me stafin teknik qe duhet te kete ne lispagesa dhe ne liçence te shoqeruar me 

kontrate te vlefshme, diplome dhe CV”. Për këtë KVO ka evidentuar se; 

ofertuesi “Jody Kompani”shpk ka në staf ing.ndertimi D. C për të cilën nuk është 
paraqitur diploma, ing.elektrik F G (Nika) për të cilën nuk është paraqitur 
diploma, ing.gjeodet J. P. për të cilin nuk është paraqitur CV e diploma, 
ing.mekanik K. L. për të cilin nuk është paraqitur CV dhe ing.mjedisi T. M. për 
të cilën nuk është paraqitur CV. Çertifikata e kontrollit teknik e mjetit JCB me 
targë (SR 6944B) në pronësi të shoqerisë “J. K.”shpk është e pavlefshme, pasi 

afati vlefshmerise ka qënë deri në datë 18.11.2016. 
-Në piken 2.3; “Kapaciteti teknik”, paragrafi (5) sipas DST është kërkuar se; 

“Për efekt të kryerjes së punimeve në tërësi, ofertuesi duhet të ketë ne listpagesat 

dhe ne licencen e shoqerise per periudhen e kerkuar dhe me kontratë pune të 
vlefshme te lidhur ne pranine e noterit, CV, diplome; Inxhinier Ndertimi, 
Inxhinier Topograf, Inxhinier Mjedisi, Inxhinier Hidroteknik, Inxhinier Mekanik 
dhe Mjek”. Për këtë KVO ka evidentuar se; ofertuesi “J.K” shpk nuk ka të 

punësuar Mjek në stafin e tij, ndërkohë që numri i punonjësve për periudhën e 
kërkuar sipas lispagesave të paraqitura nga vet operatori është më i madh se 15 të 
punësuar, çka ben të detyrueshëm punësimin e Mjekut referuar VKM nr.742, 
datë 06.11.2003 “Për disa shtesa dhe ndryshime në VKM nr.692, datë 

13.12.2001 “Për masat e veçanta të sigurimit dhe të mbrojtjes së shëndetit në 

punë”.   
-Në vecanti OE “Sh.”shpk; Në pikën 2.3; “Kapaciteti teknik”, pragrafi (8) sipas 

DST është kërkuar se; Për këtë KVO ka evidentuar se; “Mjeti tip “Autobot” me 

targe “AA616HI” i marr me qera nga shoqeria “Sh.”shpk tek shoqeria “H.”shpk 

eshte i pashoqeruar me foto”. 
-Në pikën 2.3; “Kapaciteti teknik”, paragrafi (5) sipas DST është kërkuar se; 

“Dokumentacioni shoqërues (diploma, libreza pune) të jenë fotokopje te 

noterizuara”. Për këtë KVO ka evidentuar se; një pjesë e stafit drejtues të 
shoqerisë konkretisht znj.V. Sh. ing.elektrike, V. N. ing.ndertimi, M. B. 
ing.mekanik janë fotokopje të pa noterizuara. 
-Në  pikën 2.3; “Kapaciteti teknik”, paragrafi (7) sipas DST është kërkuar se; 
“...diploma, deftesa, kontrata pune etj) i puonjësve të çertifikuar nga Instituti 

Qendror Teknik (IQT), ose të leshuara nga institucione të akredituara 
ekuivalente”. Për këtë KVO ka evidentuar se; ofertuesi “Sh.”shpk këto 

dokumenta i ka dorëzuar fotokopje të panoterizuara. Në Kontratën e datë 
10.10.2016 lidhur midis shoqerise “Sh.”shpk dhe z.D. Y.j me profesion “Mjek” 

nuk është përcaktuar afati kontrates. Në përfundim KVO ka vlerësuar se; 
“...Oferta e paraqitur nga operatorët ofertues refuzohet, pasi dokumentacioni 
paraqitur nuk eshte i plote ne perputhje me gjith kerkesat e percaktuara ne 
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dokumentat e tenderit..”. 
-Si BOE së bashku: Në pikën 2.3; “Kapaciteti teknik”, paragrafi (7) sipas DST 

është kërkuar se; “Operatori ekonomik duhet te kete te punesuar 

15(pesembedhjete) punonjes te certifikuar nga (IQT) Instituti Qendror Teknik, 
ose të leshuar nga institucione te akredituara ekuivalente nga te cilet: Teknik 
ndertimi (1), Hidraulik (1), Mekanik (1), Automekanik (1), Automekanist (1), 
per te cilet duhet te paraqese deftese (diplome) deshmi (çertifikate) formimi 
profesional. Gjithashtu duhet te kete te punesuar te çertifikuar nga institucionet e 
siperpermendura; Karpantier(1), Murator(1), Suvatues(1), Puntor ndertimi(3)”. 

Për këtë KVO ka evidentuar se; nga verifikimi dokumentacionit rezulton se, 
BOE nuk ka paraqitur dëshmi (certifikatë) të formimit profesional per mekanik 
(1), Automekanik (1), Karpantier (1), puntor ndertimi (3). 
-Në pikën 2.3; “Kapaciteti teknik”, paragrafi (8) sipas DST se; “Per disponimin e 

mjeteve dhe paisjeve”, Për këtë KVO ka evidentuar se; nga BOE nuk është 

paraqitur dokumentacioni për mjeti “Furgon për transport të punëtorëve”. 
-Në pikën 2.3; “Kapaciteti teknik”, paragrafi (8) sipas DST është kërkuar se; 

“Per mjetet ne pronesi shoqeria duhet te paraqese inventarin e vitit përkates te 
konfirmuar nga dega e tatimeve”. Për këtë KVO ka evidentuar se; nga BOE nuk 

është paraqitur inventari i mjeteve për vitin 2016 i nënshkruar nga shoqerite i 
konfirmuar nga dega e tatimeve. 
Në përfundim KVO ka vlerësuar se; “...Oferta e paraqitur nga Bashkimi 

operatorëve ofertues refuzohet, pasi dokumentacioni i paraqitur nuk eshte i plote 
ne perputhje me te gjitha kerkesat e percaktuara ne dokumentat e tenderit..”. 
Nga auditimi dokumentave të administruara në dosjen e procedurës së 
prokurimit e krijuar në faqen APP-së i shfaqur në Sistemi Prokurimit Elektronik 
(SPE), si dhe në dosjen fizike e arkivuar nga AK me dokumentacionin e 
dorëzuar nga OE, grupi auditimit e gjykon dhe vlerëson se në disa pika në lidhje 
me ofertën e shpallur fituese, KVO është gabuar në vlerësimin e dhënë, sepse 
këto oferta të pa vlerësuara me vlerë më të ulët se vlera e ofertës e shpallur 
fituese me dokumentat e dorëzuara së bashku me ofertën ekonomike e me 
devijime shumë të vogla e vlerësojmë se plotësojnë këto kritere në kërkesat e 
veçanta të kualifikimit, ndërsa KVO-ja gjatë shqyrtimit e vlerësimit të ofertave 
duhej të kishte qenë më i saktë në zbatimin e kërkesave të parashikuara nga LP, 
duke pasur në konsideratë kriterin bazë të vlerësimit “oferta më e ulët” dhe në 

procesin e vlerësimit duhej të kishte qenë më fleksibël për të kualifikuar këto 
oferta ekonomike me vlerë më të favorshme, sepse me dokumentat e paraqitura 
nuk kanë sjell asnjë deformim të ofertës në përmbushjen e detyrimeve të 
parashikuar nga neni 53 “Shqyrtimi i ofertave”, pika (4) ku qartësishtë citohet se; 

“Autoriteti kontraktor vlerëson një ofertë të vlefshme edhe nëse ajo përmban 

devijime të vogla, të argumentuara të cilat nuk ndryshojnë thelbësisht 
karakteristikat, kushtet dhe kërkesat e tjera, të përcaktuara në dokumentet e 
tenderit, si edhe gabime shtypi, të cilat mund të korrigjohen pa prekur 
përmbajtjen e saj” dhe neni 55 “Kriteret e përcaktimit të ofertës fituese” të ligjit 

nr.9643, datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”, ndërsa me mangësitë 

kualifikuese të analizuara dhe cilësuara në vlerësim nuk kanë cënuar thelbin e 
ofertës e parashikuar në LPP dhe KVO duhej të kishte kërkuar arsyetim me 
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informacion shtesë nga këta OE dhe BOE konkurues me ofertë ekonomike më 
favorizuese. 
e-Megjithatë nga auditimi dokumentave të paraqitura në konkurim OE 
“B.B”shpk ofertë e kualifikuar dhe shpallur fituese konstatohet se, edhe kjo 

ofertë nuk i plotëson kriteret “Kërkesa të veçanta kualifikimi” me analizë sa më 

poshtë; 
-Në pikën 2.3; “Kapaciteti teknik”, paragrafi (8) sipas DST është kërkuar se; 

“Per mjetet ne pronesi shoqeria duhet te paraqese Inventarin e vitit perkates te 

konfirmuar nga dega e tatimeve”. Nga auditimi rezulton se; në Shtojca (9) 

ofertuesi ka paraqitur inventarin e mjeteve në dispozicion për objektin e 
prokurimit të nënshkruar e vulë të shoqerisë, por të pa konfirmuara nga Drejtoria 
Rajonale Tatimore Fier, për pasojë ky kriter konsiderohet i pa realizuar dhe 
oferta duhej të ishte refuzuar pasi dokumentacioni paraqitur nuk është në 
përputhje me kriteret e kërkesat kualifikuese në dokumentat e tenderit. 
-Në pikën 2.3; “Kapaciteti teknik”, paragrafi (8) sipas DST është kërkuar se; 

“Disponimi i mjeteve dhe paisjeve te meposhtme;..(Furgon per transport te 

punetoreve)...”. Nga auditimi rezulton se; ky OE për transport të puntorëve ka 
paraqitur dokumentat e mjeti në pronësi me targë (AA359OC) kamjocinë deri 
3.5 ton është me 5 vende, ndërkohë në DST është kërkuar që OE të ketë në 
listëpagesa minimumi 30 të punonësuar dhe oferta duhej të ishte refuzuar, pasi 
dokumentacioni paraqitur nuk është në përputhje me kërkesat në dokumentat e 
tenderit, për pasojë ky kriter kualifikues nuk rezulton i plotësuar. 
Në këto kushte edhe këtë ofertëmegjithëse me devijime shumë të vogla, KVO 
nuk duhej ta kishte vlerësuar për mosplotësim të kritreve të veçanta të 
kualifikimit, për pasojë procedura e prokurimit duhej të ishtë anuluar për 
mungesë konkurence pasi në garë nuk ngelet asnjë ofertë e vlefshme, në 
mospërputhje me kërkesat e parashikuara në ligjin nr.9643, datë 20.11.2006 “Për 

prokurimin publik” i ndryshuar, neni 46 “Kualifikimi i ofertuesve” pika 1, neni 

53 “Shqyrtimi i ofertave”, pika (4); neni 55 “Kriteret e përcaktimit të ofertës 

fituese” dhe VKM nr.914, datë 29.02.2014 “Për miratimin e rregullave të 
prokurimit publik” i ndryshuar, neni 66 “Shqyrtimi dhe vlerësimi i ofertave”, 

pika (2); neni 67 “Klasifikimi ofertave”; neni 68 “Raporti përmbledhës”; Kreu 

(VIII) “Kushte të përgjithshme për zbatim”, neni 73 “Mungesa e konkurrencës”.  
2-Në procedurën me objekt “Sistemim rrugë të brendshme në qyteti Delvinë” e 

zhvilluar në datë 11.04.2017, me fond limit 2.730.833 lekë pa tvsh. 
-Në vlerësimin dhe kualifikimin e Ofertave Ekonomike Konkuruese. 
Bazuar në procesverbalin e klasifikimit, vlerësimit e kualifikimit të ofertave 
konkuruese datë 11.04.2017, Raportin përmbledhës i miratimit procedurës nga 
titullari dhe Formulari njoftimit të fituesit datë 19.04.2017 rezulton se, në këtë 
procedurë prokurimi kanë paraqitur interes me pjesëmarrje e kanë dorëzuar 
oferta gjithësej 2(dy) OE me të dhënat e mëposhtëme; 

Nr Operatorët ofertues Vlera e ofertës pa tvsh  Kualifikimi 

1 OE “J.C.”shpk 2.679.687 Kualifikuar  
2 OE “SH.”shpk 2.720.523 Kualifikuar   

Të dhënat janë disponuara nga dosja fizike dhe Sistemi prokurimit elektronik 
APP 
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KVO ka vlerësuar, kualifikuar, klasifikuar dhe shpallur fituese ofertën 
ekonomike e paraqitur në konkurim nga OE “J.C”shpk e klasifikuar në radhitje e 

(para) me vlerë 2.679.687 lekë pa tvsh, njëkohësisht ka kualifikuar edhe ofertën 
e paraqitur në konkurim nga OE “SH.”shpk me vlerë 2.720.523 leke pa tvsh me 

vlerë më të lartë se vlera e ofertës fituese me argumentin se; “...Dokumentacioni 

i paraqitur ishte i plotë dhe i regullt në përputhje me kriteret e përcaktuara në 
DST....”. 
Nga auditimi dokumentave të administruara në dosjen e procedurës së 
prokurimit e krijuar në faqen APP-së i shfaqur në Sistemi Prokurimit Elektronik 
(SPE), si dhe në dosjen fizike e arkivuar në AK me dokumentacionin e dorëzuar 
nga OE, grupi auditimit e vlerëson se për ofertën e shpallur fituese në disa pika 
KVO ka gabuar në vlerësimin e dhënë se OE si edhe oferta e shpallur fituese në 
dokumentacionin e dorëzuar në konkurim nuk plotësojnë kriteret e kërkesave të 
veçanta të kualifikimit që i përket konkretishtë; 
-OE “J.C.”shpk;Në shtojca (9); pika 2 “Kritere  vecanta  kualifikimit”; 
-Në  pikën 2.3; “Kapaciteti teknik”; paragrafi (6) sipas DST është kërkuar se; 

“Karierë për prodhimin e gurit copë 1 (një), të jetë e paisur me Leje Mjedisore 

nga QKL, si dhe planimetria e vendodhjes se saj”. Nga auditimi rezulton se; ky 

OE i kualifikuar i shpallur fitues me dokumentat e dorëzuara me ofertën 
ekonomike, nuk ka përaqitur dokumenta pronësie, apo kontratë qera përdorimi 
për “Karier për prodhim guri”, ndërsa ka paraqitur në konkurim për këtë kriter 
dokumentin kontratë qera përdorimi nr.233, datë 09.02.2014 e lidhur me 
subjektin “D.”shpk me afat 5 vite e pajisuur me dokumentat përkatës, ku objekti 

është “linjë franksionimi e përpunimi inerte dhe prodhim betoni”, ndërsa 

kërkohet (karier prodhim guri), për pasojë ky kriter kualifikues nuk rezulton i 
plotësuar. 
-Edhe ky OE me dokumentat e dorëzuara me ofertën ekonomike e kualifikuar, 
nuk plotëson kërkesën e veçantë të kualifikimit që i përket deklarimit të 
disponueshmerisë së mjeteve në kontrata të tjera, pasi referuar në vlerësimin e 
procedurës së prokurimit e zhvilluar në të njëjtën datë (11.04.2017) në objekti; 
“Sistemim rruge te brendshme ne qytetin Delvine”, ku ky OE pjesmarrës në 

konkim me të me të njëjtat mjete dhe dokumenta konkuruese deklaron se, mjetet 
nuk janë të disponuara në kontrata të tjera, për pasojë ky kriter kualifikues nuk 
rezulton i plotësuar. 
-OE “SH.”shpk; Në pikën 2.3; “Kapaciteti teknik”; paragrafi (6) sipas DST është 

kërkuar se; “Disponimi ose mundesia e sigurt e disponimit ne pajisjet/ 
kapacitetet e meposhtme teknike, qe nevojiten per ekzekutimin e kontrates; 
(Fabrike prodhim betoni ne nje distancë jo me larg se 30 km nga vendodhja e 
objektit qe prokurohet copë 1(një)”. Nga auditimi rezulton se; ky OE i 

kualifikuar si këtë kriter kualifikues ka paraqitur në konkurim dokumentin 
kontratë qera përdorimi nr.348, datë 03.04.2014 e lidhur me subjekti “G.B.”shpk 

me afat 10 vite e pajisur me dokumentat përkatës me vendndodhje Patos Fier me 
distancë të konsiderueshme mbi 200 km nga vendndodhja e objektit të prokuruar 
kriter përjashtues sepse kërkesa kualifikuese duhet jo më larg se 30 km, 
njëkohësishtë edhe jashtë kushtetve teknike për prodhim dhe transport betoni 
deri në objekt, ndërkohë që referuar në zërat dhe volumet e punimeve të 



 

 

KONTROLLI I LARTË I SHTETIT 
“Raport Pëfundimtar Auditimi Financiar dhe Përputhshmërie 
në Bashkinë Delvinë” 

 
 

KLSH  68 | F a q e  
 

parashikuar në preventivin e ofertës, NJHDT nuk ka kërkuar që OE për zbatimin 
e kontratës të ketë në dispozicion mjete e pajisjeve teknike “mjet autobetoniere” 

për të transportur beton marka të ndryshme i prodhur në distancë të 
konsiderueshme, për pasojë ky kriter kualifikues nuk rezulton i plotësuar. 
Në këto kushte KVO këto oferta nuk duhej të ishin vlerësuar për mosplotësim të 
kritreve të veçanta të kualifikimit, për pasojë procedura e prokurimit duhej të 
ishtë anuluar për mungesë konkurence, pasi në garë nuk ngelet asnjë ofertë e 
vlefshme, në mospërputhje me kërkesat e parashikuara në neni 46 “Kualifikimi i 

ofertuesve” pika (1), neni 53 “Shqyrtimi i ofertave” të ligjit nr. 9643, datë 

20.11.2006 “Për prokurimin publik” i ndryshuar dhe në VKM nr.914, datë 
29.02.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” i ndryshuar, Kreu 

(VIII) “Kushte të përgjithshme për zbatim”, neni 73 “Mungesa e konkurrencës”, 

për këtë ngarkohet me përgjegjësi Komisioni Vlerësimit të Ofertave. 
 
3-Në procedurën me objekt “Sistemim rrugë të brendshme në fshati Stjar” e 

zhvilluar në datë 11.04.2017, me fond limit 2.830.000 lekë pa tvsh. 
-Në vlerësimin dhe kualifikimin e Ofertave Ekonomike Konkuruese. 
Bazuar në procesverbalin e klasifikimit, vlerësimit e kualifikimit të ofertave 
konkuruese datë 12.04.2017, Raportin përmbledhës i miratimit procedurës nga 
titullari dhe Formulari njoftimit të fituesit datë 20.04.2017 rezulton se, në këtë 
procedurë prokurimi kanë paraqitur interes me pjesëmarrje e kanë dorëzuar 
oferta gjithësej 2(dy) OE me të dhënat e mëposhtëme; 

Nr Operatorët ofertues Vlera e ofertës pa tvsh  Kualifikimi 

1 OE “SH.”shpk 2.750.630 Kualifikuar  

2 OE “J. C.”shpk 2.810.480 Kualifikuar   

Të dhënat janë disponuara nga dosja fizike dhe Sistemi prokurimit elektronik 
APP 
KVO ka vlerësuar, kualifikuar, klasifikuar dhe shpallur fituese ofertën 
ekonomike e paraqitur në konkurim nga OE “SH.”shpk e klasifikuar në radhitje 

e (para) me vlerë 2.750.630 lekë pa tvsh, njëkohësisht ka kualifikuar edhe 
ofertën e paraqitur në konkurim nga OE “J. C.shpk me vlerë 2.810.480 leke pa 
tvsh me vlerë më të lartë se vlera e ofertës fituese me argumentin se; 
“...Dokumentacioni i paraqitur ishte i plote dhe i regullt ne perputhje me kriteret 

e percaktuara ne DST....”.  
Nga auditimi dokumentave të administruara në dosjen e procedurës së 
prokurimit e krijuar në faqen APP-së i shfaqur në Sistemi Prokurimit Elektronik 
(SPE), si dhe në dosjen fizike e arkivuar në AK me dokumentacionin e dorëzuar 
nga OE, grupi auditimit e vlerëson se për ofertën e shpallur fituese në disa pika 
KVO ka gabuar në vlerësimin e dhënë se OE si edhe oferta e shpallur fituese në 
dokumentacionin e dorëzuar në konkurim nuk plotësojnë kriteret e kërkesave të 
veçanta të kualifikimit që i përket konkretishtë; 
-OE“SH.”shpk; Në shtojca (9); pika 2 “Kritere të vecanta të kualifikimit”; 
-Në pikën 2.3; “Kapaciteti teknik”; paragrafi (6) sipas DST është kërkuar se; 

“Disponimi ose mundesia e sigurt e disponimit ne pajisjet/ kapacitetet e 

meposhtme teknike, qe nevojiten per ekzekutimin e kontrates; -(Fabrike prodhim 
betoni ne nje distance jo me larg se 30 km nga vendodhja e objektit qe 



 

 

KONTROLLI I LARTË I SHTETIT 
“Raport Pëfundimtar Auditimi Financiar dhe Përputhshmërie 
në Bashkinë Delvinë” 

 
 

KLSH  69 | F a q e  
 

prokurohet copë 1 (një)”. Nga auditimi rezulton se; ky OE i kualifikuar për këtë 

kriter ka paraqitur në konkurim dokumentin kontratë qera përdorimi nr.348, datë 
03.04.2014 e lidhur me subjekti “G. B”shpk me afat 10 vite e pajisuur me 

dokumentat përkatës e ndodhur në Patos Fier me distancë të konsiderueshme 
mbi 200 km nga vendndodhja e objektit të prokuruar, kriter përjashtues sepse 
kërkesa kualifikuese duhet jo më larg se 30 km, njëkohësishtë edhe jashtë 
kushtetve teknike për prodhim e transport betoni deri në objekt, ndërkohë që 
referuar në zërat dhe volumet e punimeve të parashikuar në preventivin e ofertës, 
NJHDT nuk ka kërkuar që OE për zbatimin e kontratës të ketë në dispozicion 
mjete e pajisjeve teknike “mjet autobetoniere” për të transportur betonin e marka 

të ndryshme i prodhur në distancë të konsiderueshme, për pasojë ky kriter 
kualifikues nuk rezulton i plotësuar. 
-OE “J. C.shpk; Në pikën 2.3; “Kapaciteti teknik”; paragrafi (6) sipas DST është 

kërkuar se; “Karierë për prodhimin e gurit copë 1 (një), të jetë e paisur me Leje 

Mjedisore nga QKL, si dhe planimetria e vendodhjes se saj”. Nga auditimi 

rezulton se; ky OE i kualifikuar i shpallur fitues me dokumentat e dorëzuara me 
ofertën ekonomike, nuk ka përaqitur dokumenta pronësie, apo kontratë qera 
përdorimi për “Karier për prodhim guri”, ndërsa ka paraqitur në konkurim për 

këtë kriter dokumentin kontratë qera përdorimi nr.233, datë 09.02.2014 e lidhur 
me subjektin “D.”shpk me afat 5 vite e pajisuur me dokumentat përkatës, ku 

objekti është “linjë franksionim e përpunim inerte dhe prodhim betoni”, ndërsa 

kërkohet (Karier prodhim guri), për pasojë ky kriter kualifikues nuk rezulton i 
plotësuar. 
-Edhe ky OE me dokumentat e dorëzuara me ofertën ekonomike e kualifikuar 
nuk plotëson kërkesën e veçantë të kualifikimit që i përket deklarimit të 
disponueshmerisë së mjeteve në kontrata të tjera, pasi referuar në vlerësimin e 
procedurës së prokurimit e zhvilluar në të njëjtën datë (11.04.2017) objekti; 
“Sistemim rruge te brendshme ne qytetin Delvine” me të ku konkurojnë të njëtët 

OE pjesmarrës me të njëjtat dokumenta konkuruese ka deklaruar se, mjetet nuk 
janë të disponuara në kontrata të tjera, për pasojë ky kriter kualifikues nuk 
rezulton i plotësuar. 
-Në pikën 2.3; “Kapaciteti teknik”; paragrafi (6) sipas DST është kërkuar se; 

“Kamion me kapacitet mbajtes mbi 15 ton copë 2 (dy)”. Nga auditimi rezulton 

se; ky OE i kualifikuar me dokumentat e dorëzuara sëbashku me ofertën 
ekonomike ka përaqitur për mjetet kamjonë në pronësie, ku mjeti kamjon 
“Iveko” me targë (AA078IL) në “certifikatën e kontrollit teknik” e lëshuar nga 

“S.” pasqyrohet kapaciteti nga 7.5 ton, për pasojë ky kriter kualifikues nuk 

rezulton i plotësuar.  
Në këto kushte KVO këto oferta nuk duhej të ishin vlerësuar për mosplotësim të 
kritreve të veçanta të kualifikimit dhe për pasojë procedura e prokurimit duhej të 
ishtë anuluar për mungesë konkurence, pasi në garë nuk ngelet asnjë ofertë e 
vlefshme, në mospërputhje me kërkesat e parashikuara në ligjin nr. 9643, datë 
20.11.2006 “Për prokurimin publik” i ndryshuar, neni 46 “Kualifikimi i 

ofertuesve” pika 1, neni 53 “Shqyrtimi i ofertave”, në VKM nr. 914, datë 

29.02.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” i ndryshuar, Kreu 

(VIII) “Kushte të përgjithshme për zbatim”, neni 73 “Mungesa e konkurrencës”, 
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për këtë ngarkohet me përgjegjësi Komisioni Vlerësimit të Ofertave. 
4-Në procedurën me objekt “Sistemim rrugë të brendshme në fshati Rusan” e 

zhvilluar në datë 11.04.2017, me fond limit 1.614.166 lekë pa tvsh. 
-Në vlerësimin dhe kualifikimin e Ofertave Ekonomike Konkuruese. 
Bazuar në procesverbalin e datës 11.04.2017 për vlerësimin, klasifikimin dhe 
kualifikimin e ofertave konkuruese, ose (në ditën e hapjes), Raportin 
përmbledhës për miratimin e procedurës nga titullari datë 19.04.2017, si dhe 
Formulari njoftimit të fituesit në datë 19.04.2017 rezulton se, në këtë procedurë 
prokurimi kanë paraqitur interes me pjesëmarrje dhe kanë dorëzuar oferta 
gjithësej 5 OE me të dhënat e mëposhtëme; 

Nr Operatorët ofertues Vlera e ofertës pa tvsh  Klasifikimi  

1 OE “I.”shpk 1.586.200 Kualifikuar  

Të dhënat janë disponuara nga dosja fizike dhe Sistemi prokurimit elektronik 
APP 
KVO ka vlerësuar, kualifikuar, klasifikuar dhe shpallur fituese ofertën 
ekonomike e paraqitur në konkurim nga OE “I.”shpk e klasifikuar në radhitje (e 

vetme) me vlerë 1,586,200 lekë pa tvsh me argumentin se; “.....i eshte pranuar 

oferta pasi dokumentacioni ishte i plote ne perputhje me kerkesat e pergjithshme 
e veçanta te percaktuara ne dokumentat e tenderit”. 
Nga auditimi dokumentave të administruara në dosjen e procedurës së 
prokurimit e krijuar në faqen APP-së i shfaqur në Sistemi Prokurimit Elektronik 
(SPE), si dhe në dosjen fizike e arkivuar në AK në dokumentacionin e dorëzuar 
nga OE, grupi auditimit e vlerëson se për ofertën e shpallur fituese në disa pika 
KVO ka gabuar në vlerësimin e dhënë pasi edhe kjo ofertë e vetme në konkurim 
nuk plotëson kërkesën e veçantë të kualifikimit konkretishtë; 
-Në pikën 2.2; “Kapaciteti ekonomik dhe financiar”, paragrafi (1) sipas DST 

është kërkuar se; “Per te vertetuar nje aktivitet pozitiv te qendrueshem ofertuesi 

duhet te paraqese: Kopje te certifikuara te Bilancit te vitit te fundit 2016 
(shoqeruar me raport nga eksperti kontabel) te paraqitur prane autoritetit 
perkates”. Nga auditimi rezulton se; OE ofertues për këtë kriter kualifikues, ka 

paraqitur në konkurim pasqyrat financiare (Bilanci kontabël) viti 2016 i pa 
shoqëruar me raportin e Ekspertit kontabël, për pasojë ky kriter kualifikues nuk 
rezulton i plotësuar nga asnjë OE. 
-Në pikën 2.3; “Kapaciteti teknik”, paragrafi (6) sipas DST është kërkuar se; 

“Disponimi i mjeteve dhe paisjeve te meposhtme; Per mjetet qe shenohen ne 

regjistrat publik duhet te paraqiten dokumentat qe vertetojne rregjistrimin:leje 
qarkullimi,certifikat e kontrollit teknik,police e sigurimit..... Per mjetet e mara 
me qera te paraqitet kontrata perkatese noteriale e qerase ku te specifikohet 
objekti i kontrates dhe afati i saj. Te gjitha mjetet duhet te jene te shoqeruara me 
fotografi”. Nga auditimi rezulton se; OE për këtë kriter kualifikues, ka paraqit 

kontratë qera përdorimi nr.685, datë 29.04.2015 me objekt; për kamjocinë me 
kapacitet mbajtës jo më pak se 1.2 ton mjeti me targë (SR 6406 B) me 
dokumentat shoqëruese bashkëlidhur kontratës; (certifikatë e pronësisë së mjetit, 
policë e sigurimit të detyrueshëm dhe certifikatë e kontrollit teknik) të cilat nuk i 
përkasin këtij mjeti, por mjetit me targë (SR 6326 B), ndërsa për mjetin e 
kontraktuar me targë (SR 6406 B) janë paraqitur vetëm (leja e qarkullimit dhe 
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foto mjeti targa SR 6406 B) dhe oferta duhej të ishte refuzuar pasi 
dokumentacioni i paraqitur nuk është në përputhje me kërkesat kualifikuese, për 
pasojë ky kriter kualifikues nuk rezulton i plotësuar. 
Në këto kushte KVO kjo ofertë nuk duhej të kishte vlerësuar për mosplotësim të 
kritreve të veçanta të kualifikimit dhe për pasojë procedura e prokurimit duhej të 
ishtë anuluar për mungesë konkurence, pasi në garë nuk ngelet asnjë ofertë e 
vlefshme, në mospërputhje me kërkesat e parashikuara në ligjin nr. 9643, datë 
20.11.2006 “Për prokurimin publik” i ndryshuar, neni 46 “Kualifikimi i 

ofertuesve” pika 1, neni 53 “Shqyrtimi i ofertave”, në VKM nr.914, datë 

29.02.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” i ndryshuar, Kreu 

(VIII) “Kushte të përgjithshme për zbatim”, neni 73 “Mungesa e konkurrencës”, 

për këtë ngarkohet me përgjegjësi Komisioni Vlerësimit të Ofertave 
5-Në procedurën me objekt “Sistemim rrugë të brendeshme në fshatin Bajkaj” 

e zhvilluar në datë 11.04.2017, me fond limit 2.471.666 lekë pa tvsh. 
-Në vlerësimin dhe kualifikimin e Ofertave Ekonomike Konkuruese. 
Bazuar në procesverbalin e klasifikimit, vlerësimit e kualifikimit të ofertave 
konkuruese datë 11.04.2017, Raportin përmbledhës i miratimit procedurës nga 
titullari dhe Formulari njoftimit të fituesit datë 19.04.2017 rezulton se, në këtë 
procedurë prokurimi ka paraqitur interes me pjesëmarrje dhe dorëzuar ofertë 
vetëm 1(një) BOE me të dhënat e mëposhtëme; 

Nr Operatorët ofertues Vlera e ofertës pa tvsh Kualifikimi 
1 BOE “I.”&“E.”shpk 2.679.687 Kualifikuar 

Të dhënat janë disponuara nga dosja fizike dhe Sistemi prokurimit elektronik 
APP 
KVO ka vlerësuar, kualifikuar, klasifikuar dhe shpallur fituese ofertën 
ekonomike e paraqitur në konkurim nga BOE “E.”&“I.”shpk e klasifikuar në 

radhitje (e vetëme) me vlerë 2.459.970 lekë pa tvsh me argumentin se; 
“..Dokumentacioni paraqitur ishte i plotë dhe i regullt në përputhje me kriteret e 

përcaktuara në DST....”. 
Nga auditimi dokumentave të administruara në dosjen e procedurës së 
prokurimit e krijuar në faqen APP-së i shfaqur në Sistemi Prokurimit Elektronik 
(SPE), si dhe në dosjen fizike e arkivuar në AK me dokumentacionin e dorëzuar 
nga OE, grupi auditimit e vlerëson se për ofertën e shpallur fituese në disa pika 
KVO ka gabuar në vlerësimin e dhënë se oferta e shpallur fituese me 
dokumentacionin e dorëzuar në konkurim nga OE nuk plotësojnë kriteret 
“Kërkesa të veçanta të kualifikimit” që i përket konkretishtë; 
-Në pikën 2.2; “Kapaciteti ekonomik dhe financiar”, paragrafi (2) sipas DST 

është kërkuar se; “Per te vertetuar nje aktivitet pozitiv te qendrueshem ofertuesi 

duhet te paraqese: Kopje te certifikuara te Bilancit te vitit te fundit 2016 
(shoqeruar me raport nga eksperti kontabel) te paraqitur prane autoritetit 
perkates”. Nga auditimi rezulton se; 2 OE “I.” shpk dhe “E.”shpk për këtë kriter 

kualifikues me dokumentat që kanë paraqitur në konkurim nëpërmjet pasqyrave 
financiare (bilanci kontabël) i vitit 2016 nuk është i shoqëruar me raportin e 
ekspertit kontabël, për pasojë ky kriter kualifikues nuk rezulton i plotësuar nga 
asnjë OE. 
-Në pikën 2.3; “Kapaciteti teknik”, paragrafi (6) sipas DST është kërkuar se; 

“Disponimi ose mundesia e sigurt e disponimit ne pajisjet/ kapacitetet e 
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meposhtme teknike,qe nevojiten per ekzekutimin e kontrates.... Te gjitha mjetet 
duhet te jene te shoqeruara me fotografi”. Nga auditimi rezulton se; OE “E.”shpk 

për mjetin kamjon MAN me targë (SR 3449 B) i vetëm në pronësi i deklaruar në 
shtojca “Mbi disponimin e makinerive” i paraqitur në konkurim, dokumentat 

vërtetuese nuk janë shoqëruar me fotografi të mjetit, njëkohëssishtë referuar në 
kontratën e bashkimit të përkohshëm ndërmjet shoqërive nr.588, datë 08.04.2017 
“Mënyra e bashkëpunimit” duhet që OE “E.”shpk do zotëroj 60%, pra edhe në 

kriteret e kërkesave kualifikuese kërkohen me të njëjtën pjësmarrje, ndërsa ky 
ofertues për realizimin e kushteve të kontratës merr pjesë vetëm me 1 (një) mjet, 
për pasojë ky kriter kualifikues nuk rezulton i plotësuar.  
Në këto kushte KVO edhe këtë ofertë nuk duhej ta kishte vlerësuar për 
mosplotësim të kritreve të veçanta të kualifikimit, për pasojë procedura e 
prokurimit duhej të ishtë anuluar për mungesë konkurence, pasi në garë nuk 
ngelet asnjë ofertë e vlefshme, në mospërputhje me kërkesat e parashikuara në 
ligjin nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik” i ndryshuar, neni 46 

“Kualifikimi i ofertuesve” pika 1, neni 53 “Shqyrtimi i ofertave”, në VKM 

nr.914, datë 29.02.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” i 

ndryshuar, Kreu (VIII) “Kushte të përgjithshme për zbatim”, neni 73 “Mungesa 

e konkurrencës”.  
6-Në procedurën me objekt “Sistemimi rruges se varezave fshati Fushe Verri” 

e zhvilluar në datë 12.04.2017, me fond limit 1.885.833 lekë pa tvsh. 
-Në vlerësimin dhe kualifikimin e Ofertave Ekonomike Konkuruese. 
Bazuar në procesverbalin e klasifikimit, vlerësimit e kualifikimit të ofertave 
konkuruese datë 12.04.2017, Raportin përmbledhës i miratimit procedurës nga 
titullari dhe Formulari njoftimit të fituesit datë 20.04.2017 rezulton se, në këtë 
procedurë prokurimi ka paraqitur interes me pjesëmarrje e dorëzuar ofertë vetëm 
1(një) BOE me të dhënat e mëposhtëme; 
Nr Operatorët ofertues Vlera e ofertës pa tvsh Kualifikimi 

1 BOE “I.”&“E.”shpk 1.885.394 Kualifikuar 

Të dhënat janë disponuara nga dosja fizike dhe Sistemi prokurimit elektronik 
APP 
KVO ka vlerësuar, kualifikuar, klasifikuar dhe shpallur fituese ofertën 
ekonomike e paraqitur në konkurim nga BOE “I.”&“E.”shpk e klasifikuar në 
radhitje e (vetëme) me vlerë 1.885.394 lekë pa tvsh me argumentin se; 
“...Dokumentacioni i paraqitur ishte i plotë dhe i regullt në përputhje me kriteret 

e përcaktuara në DST....”. 
Nga auditimi dokumentave të administruara në dosjen e procedurës së 
prokurimit e krijuar në faqen APP-së i shfaqur në Sistemi Prokurimit Elektronik 
(SPE), si dhe në dosjen fizike e arkivuar në AK me dokumentacionin e dorëzuar 
nga OE, grupi auditimit e vlerëson se për ofertën e shpallur fituese në disa pika 
KVO ka gabuar në vlerësimin e dhënë se OE si edhe oferta e shpallur fituese në 
dokumentacionin e dorëzuar në konkurim nuk plotësojnë kriteret e kërkesave të 
veçanta të kualifikimit që i përket konkretishtë; 
-Në pikën 2.3; “Kapaciteti teknik”; paragrafi (6) sipas DST është kërkuar se; 
“Disponimi ose mundesia e sigurt e disponimit ne pajisjet/ kapacitetet e 

meposhtme teknike,qe nevojiten per ekzekutimin e kontrates.......... Te gjitha 
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mjetet duhet te jene te shoqeruara me fotografi”. Nga auditimi rezulton se, OE 

“E.”shpk për mjetin e vetëm në pronësi i deklaruar në shtojca (8) me targë 
SR3449B paraqitur në konkurim dokumentat vërtetuese nuk është shoqëruar me 
fotografi, njëkhëssishtë referuar në kontratën e bashkimit përkohshëm shoqërive 
nr.734, datë 10.04.2017, neni 3“Pjesëmarrja”, ku OE“I.”shpk do zotëroj 77%, 

ndërsa “E.” shpk do zotëroj 23%, ndërkohë që do të kryej punime nivelimi, 

skarifikimi e gërmimi nuk ka mjete në dispozicion, ndërsa në kërkesat 
kualifikuese kërkohet e njëjta pjësmarrje, ku operatori merr pjesë vetëm me një 
mjet për realizimin e kushteve të kontratës, për pasojë ky kriter kualifikues nuk 
rezulton i plotësuar.  
-Në pikën 2.2; “Kapaciteti ekonomik dhe financiar”, paragrafi (2) sipas DST 

është kërkuar se; “Per te vertetuar nje aktivitet pozitiv te qendrueshem ofertuesi 
duhet te paraqese: Kopje te certifikuara te Bilancit te vitit te fundit 2016 
(shoqeruar me raport nga eksperti kontabel) te paraqitur prane autoritetit 
perkates”. Nga auditimi rezulton se; 2 OE “I.” shpk dhe “E.”shpk për këtë kriter 

kualifikues me dokumentat që kanë paraqitur në konkurim nëpërmjet pasqyrave 
financiare (bilanci kontabël) i vitit 2016 nuk është i shoqëruar me raport eksperti 
kontabël, për pasojë ky kriter kualifikues nuk rezulton i plotësuar nga asnjë OE. 
Në këto kushte edhe kjo ofertë nuk duhej të ishte vlerësuar për mosplotësim të 
kritreve kërkesa të veçanta të kualifikimit, për pasojë procedura e prokurimit 
duhej të ishtë anuluar për mungesë konkurence pasi në garë nuk ngelet asnjë 
ofertë e vlefshme, në mospërputhje me kërkesat e parashikuara në ligjin nr.9643, 
datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik” i ndryshuar, neni 46 “Kualifikimi i 

ofertuesve” pika 1, neni 53 “Shqyrtimi i ofertave”, pika (4); neni 55 “Kriteret e 

përcaktimit të ofertës fituese” dhe VKM nr.914, datë 29.02.2014 “Për miratimin 

e rregullave të prokurimit publik” i ndryshuar, neni 66 “Shqyrtimi dhe vlerësimi 

i ofertave”, pika (2); neni 67 “Klasifikimi ofertave”; neni 68 “Raporti 

përmbledhës”; Kreu (VIII) “Kushte të përgjithshme për zbatim”, neni 73 

“Mungesa e konkurrencës”. 
7-Në procedurën me objekt “Riparime në  kanale ujitëse në Delvinë” e 

zhvilluar në datë 21.03.2018, me fond limit 5.731.791 lekë pa tvsh. 
-Në vlerësimin dhe kualifikimin e Ofertave Ekonomike Konkuruese. 
Bazuar në procesverbalin datë 30.03.2018 për klasifikimin, vlerësimin dhe 
kualifikimin e ofertave konkuruese me (9 ditë pas hapjes), Raporti përmbledhës i 
miratimit të procedurës nga titullari dhe Formularin e njoftimit të fituesit në datë 
19.04.2018 rezulton se, në këtë procedurë kanë paraqitur interes me pjesëmarrje 
dhe kanë dorëzuar oferta gjithësej 4 OE me të dhënat e mëposhtëme; 

Nr Operatorët ofertues Vlera e ofertës pa tvsh  Kualifikimi 

1 OE “E.”shpk 4.228.400 S’Kualifikuar   

2 OE “A.”shpk 4.813.350 S’Kualifikuar 

3 OE “SH.”shpk 5.000.000 S’Kualifikuar 

4 OE “M.”shpk 5,157.200 Kualifikuar  

Të dhënat janë disponuara nga dosja fizike dhe Sistemi prokurimit elektronik 
APP 
KVO ka vlerësuar, kualifikuar, klasifikuar e shpallur fituese ofertën ekonomike e 
paraqitur në konkurim nga OE “M.”shpk e klasifikuar në radhitje e 4 (katërta) 
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me vlerë 5,157,200 lekë pa tvsh me argumentin se: “...Perfundimisht si oferte e 

vlefshme e klasifikuar nga ana e komisionit pas perfundimit te vleresimit te 
ofertave, korigjimit te gabimeve aritmetike dhe vleresimit te ofertave anomalisht 
te uleta...”, duke skualifikuar 3 ofertat e paraqitura në konkurim me vlerë më të 

ulët se vlera e ofertës fituese me diferenca respektive të analizuara më hollësishtë 
me argumentimet sa më poshtë; 
a-Oferta e OE “E.”shpk me diferencë 928,800 lekë u refuzua me argumenti se; 
Në zbatim të nenit 66 “Shqyrtimi dhe vlerësimi ofertave”, pika (5), VKM nr. 

914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” i 

ndryshuar, KVO ka evidentuar se; “...Oferta e shoqerise “E.” shpk eshte 
4,228,400 leke. Diferenca e saj me fondin limit eshte  5,731,791–4,228,400 
=1,503,391 ose 26,2%, çka do te thote se kjo oferte vleresohet anomalisht e 
ulet..”. Në përfundim KVO ka pasqyruar se; “...kjo ofertë e paraqitur 

refuzohet..”. 
b-Oferta OE “A.”shpk me diferencë 343,850 lekë e refuzuar me argumenti se; 
-Në shtojca (11); pika 2.3; “Kapaciteti teknik”, paragrafi (5), sipas DST është 

kërkuar se; “Për efekt të kryerjes së punimeve në tërësi, ofertuesi duhet të ketë 

ne listpagesat dhe ne licencen e shoqerise per periudhen e kerkuar (dhe me 
kontratë pune të vlefshme te lidhur ne pranine e noterit, CV, 
diplome....ing.Hidroteknik 1(një)....”. Për këtë KVO ka evidentuar se; ofertuesi 

“A.”shpk “...me dokumentat e paraqitura nuk përputhen me kriteret e 
përcaktuara sipas pikes (5) te DST-se” sepse; Inxhinieri Hidroteknik A. Xh. me 
te cili operatori ekonomik ka lidh kontrate pune me date 13.02.2018 nuk figuron 
ne liçencen e shoqerise dhe ne te nuk ka drejtues tjeter teknik ne profesionin 
Inxhinier Hidroteknik…”. 
-Në pikën 2.3; “Kapaciteti teknik”, paragrafi (4) sipas DST është kërkuar se; 

“..Per efekt te kryerjes se punimeve ne teresi ofetuesi duhet te kete një punësim 

mesatar i të paktën 15 (pesembedhjete) personave, për periudhën Janar 2017-
Janar 2018 se bashku me stafin, të vërtetuar me; Vërtetim të lëshuar nga 
Administrata Tatimore, ku të specifikohet numri i punonjësve për secilin muaj 
për periudhën Janar 2017-Janar 2018.....”. Për këtë KVO ka evidentuar se; 

“....Operatori ekonomik rezulton me detyrime per pagesen e sigurimeve 
shoqerore per periudhen e kerkuar sipas pikes (4) te kerkesave per kapacitetin 
teknik ne te cilen kerkohet nje punesim mesatar 15 persona per periudhen (Janar 
2017–Janar 2018), verifikuar kjo nga vertetimi paraqitur nga OE nr.T00153536, 
date 28.02.2018 ne shumen 325,666 leke…..”. 
-Në  pikën 2.3; “Kapaciteti teknik”, paragrafi (7) sipas DST është kërkuar se; 

“Disponimi i mjeteve dhe paisjeve te meposhtme; Eskavator me goma copë 1 

(një); Autobetoniere copë 1(një); Autobot uji copë 1(një)...”. Për këtë KVO ka 

evidentuar se; “....operatori ekonomik nuk disponon mjetet, Eskavator me goma, 

Autobetoniere dhe Autobot uji, kerkes sipas te DST….”. Në përfundim KVO ka 

pasqyruar se; “...oferta e operatorit ekonomik “A.”shpk refuzohet..”. 
c-Oferta OE “SH.”shpk me diferencë 157.200 lekë refuzuar me argumentin; Në 

zbatim të nenit 66 “Shqyrtimi dhe vlerësimi ofertave”, pika (4), VKM nr. 914, 

datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” i ndryshuar, 

KVO ka evidentuar se; “...Oferta e opertorit ekonomik “SH.”shpk rezultoi me 
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gabime aritmetike ne piken (1) e (2) te Kap (III) te preventivit “Vija e mullirit te 

bardhe Shamar”, gabime ne çmimin total per sejcilin prej ketyre zerave, te cilat 

sipas ofertes se operatorit ekonomik ishin perkatesisht 1,350 leke dhe 2,214,000 
leke, nderkohe vlerat e korigjuara jane 13,500 leke dhe 984,000 leke. Nisur nga 
fakti se shuma absolute e korigjimeve eshte 1.217.850 leke, pra me e madhe se 
+2% e vleres se ofertes se ofruar nga operatori ekonomik..”. Në përfundim KVO 

ka pasqyruar se; “...kjo ofertë e paraqitur refuzohet..”. 
Nga auditimi dokumentave të administruara në dosjen e procedurës së 
prokurimit e krijuar në faqen APP-së i shfaqur në Sistemi Prokurimit Elektronik 
(SPE), si dhe në dosjen fizike e arkivuar nga AK me dokumentacionin e 
dorëzuar vecanërishtë nga OE “A. shpk, grupi auditimit e gjykon dhe vlerëson 
se, në disa pika në lidhje me ofertën e shpallur fituese, nga KVO është gabuar në 
vlerësimin e dhënë, sepse kjo ofertë e pa vlerësuar me vlerë më të ulët se vlera e 
ofertës e shpallur fituese me dokumentat e dorëzuara së bashku me ofertën 
ekonomike e me devijime shumë të vogla e vlerësojmë se plotësojnë kriteret e 
kërkesave të veçanta të kualifikimit, ndërsa KVO-ja gjatë shqyrtimit e vlerësimit 
të kësaj oferte duhej të kishte qenë më i saktë në zbatimin e kërkesave të 
parashikuara nga LP, duke pasur në konsideratë kriterin bazë të vlerësimit 
“oferta më e ulët” dhe në procesin e vlerësimit duhej të kishte qenë më fleksibël 

për të kualifikuar këtë ofert ekonomike me vlerë më të favorshme, sepse me 
dokumentat e paraqitura nuk kanë sjell asnjë deformim të ofertës në 
përmbushjen e detyrimeve të parashikuar nga neni 53 “Shqyrtimi i ofertave”, 

pika (4) ku qartësishtë citohet se; “Autoriteti kontraktor vlerëson një ofertë të 
vlefshme edhe nëse ajo përmban devijime të vogla, të argumentuara të cilat nuk 
ndryshojnë thelbësisht karakteristikat, kushtet dhe kërkesat e tjera, të përcaktuara 
në dokumentet e tenderit, si edhe gabime shtypi, të cilat mund të korrigjohen pa 
prekur përmbajtjen e saj” dhe neni 55 “Kriteret e përcaktimit të ofertës fituese” 

të ligjit nr.9643, datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”, ndërsa me mangësitë 

kualifikuese të analizuara dhe cilësuara në vlerësim nuk kanë cënuar thelbin e 
ofertës e parashikuar në LPP dhe KVO duhej të kishte kërkuar arsyetim me 
informacion shtesë nga këta OE dhe BOE konkurues me ofertë ekonomike më 
favorizuese. 
Megjithatë nga auditimi dokumentave të paraqitura në konkurim nga OE 
“M.”shpk ofertë e kualifikuar dhe shpallur fituese konstatohet se edhe kjo ofertë 
nuk plotëson kriteret e e DST dhe të “Kërkesat e veçanta të kualifikimi” me 

analizë të hollësishme sa më poshtë; -Në Kap (I) “Njoftimi i kontrats”, seksioni 

(2) “Objekti kontratës”, pika (2.14.1) “Do të pranohet Nënkontraktimi”; sipas 

DST është kërkuar se; “Nënkontraktim nuk pranuohet (JO) me (X)”, ndërsa OE 

“M.”shpk me dokumentat e dorëzuara bashkëlidhur me ofertën ekonomike e 

nënshkruar nga administratori është dorëzuar deklaratë për nënkontaktim me 
shoqërin “I.”shpk në masën 40% të punimeve në objekt me lidhjen e kontratës. 

Nga auditimi rezulton rezulton se; megjithëse në DST nuk është lejuar 
nënkontraktimi, ndërsa në deklaratën e OE nuk janë pasqyruar në mënyrë të 
detajuar punët sipas zërave të preventivit, ose pjesën e punimeve që do të kryej 
nënkontraktuesi në rastë se shpallet fitues, veprim në mospërputhje me nenin 75 
“Nënkontraktimi”, pika (4) e (5), për pasojë ky kriter konsiderohet i pa realizuar 
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dhe oferta duhej të ishte refuzuar pasi dokumentacioni i paraqitur nuk është në 
përputhje me kriteret e kërkesat kualifikuese në dokumentat e tenderit. Në këto 
kushte edhe këtë ofertë, KVO nuk duhej ta kishte vlerësuar për mosplotësim të 
kritreve të veçanta të kualifikimit, për pasojë procedura e prokurimit duhej të 
ishtë anuluar për mungesë konkurence pasi në garë nuk ngelet asnjë ofertë e 
vlefshme, në mospërputhje me kërkesat e parashikuara në ligjin nr.9643, datë 
20.11.2006 “Për prokurimin publik” i ndryshuar, neni 46 “Kualifikimi i 

ofertuesve” pika 1, neni 53 “Shqyrtimi i ofertave”, pika (4); neni 55 “Kriteret e 

përcaktimit të ofertës fituese” dhe VKM nr.914, datë 29.02.2014 “Për miratimin 

e rregullave të prokurimit publik” i ndryshuar, neni 66 “Shqyrtimi dhe vlerësimi 

i ofertave”, pika (2); neni 67 “Klasifikimi ofertave”; neni 68 “Raporti 

përmbledhës”; Kreu (VIII) “Kushte të përgjithshme për zbatim”, neni 73 

“Mungesa e konkurrencës”, për këtë ngarkohet me përgjegjësi Komisioni 

Vlerësimit të Ofertave. 
8-Në procedurën me objekt “Sistemim rruge brendshm fshatra Shijan, Stjar, 
Bamatat” e zhvilluar në datë 08.05.2019, me fond limit 12.500.000 lekë pa 

tvsh. 
-Në vlerësimin dhe kualifikimin e Ofertave Ekonomike Konkuruese. 
Bazuar në procesverbalin e klasifikimit, vlerësimit e kualifikimit të ofertave 
konkuruese datë 10.05.2019, Raportin përmbledhës i miratimit procedurës nga 
titullari dhe Formulari njoftimit të fituesit datë 20.05.2019 rezulton se, në këtë 
procedurë prokurimi ka paraqitur interes me pjesëmarrje e dorëzuar ofertë vetëm 
1(një) BOE me të dhënat e mëposhtëme; 

Nr Operatorët ofertues Vlera e ofertës pa tvsh Kualifikimi 

1 OE “L.”shpk 12.124.350 Kualifikuar 

Të dhënat janë disponuara nga dosja fizike dhe Sistemi prokurimit elektronik 
APP 
KVO ka vlerësuar, kualifikuar, klasifikuar dhe shpallur fituese ofertën 
ekonomike e paraqitur në konkurim nga OE “L.”shpk e klasifikuar në radhitje e 

(vetëme) me vlerë 12.124.350 lekë pa tvsh me argumentin se; 
“...Dokumentacioni i paraqitur ishte i plotë dhe i regullt në përputhje me kriteret 

e përcaktuara në DST....”. 
Nga auditimi dokumentave të administruara në dosjen e procedurës së 
prokurimit e krijuar në faqen APP-së i shfaqur në Sistemi Prokurimit Elektronik 
(SPE), si dhe në dosjen fizike e arkivuar në AK me dokumentacionin e dorëzuar 
nga OE, grupi auditimit e vlerëson se për ofertën e shpallur fituese në disa pika 
KVO ka gabuar në vlerësimin e dhënë se OE si edhe oferta e shpallur fituese në 
dokumentacionin e dorëzuar në konkurim nuk plotësojnë kriteret e kërkesave të 
veçanta të kualifikimit që i përket konkretishtë; 
-Në pikën 2.3; “Kapaciteti teknik”, nënpika (4) sipas DST është kërkuar se; 

“Operatori ekonomik duhet te vetretoje nje punesim mesatar i te pakten 30 

personash, duke perfshire stafin e perhershem dhe stafin menaxherial per 
periudhen (Janar 2018-Dhjetor 2018). Per te vertetuar kete kriter operatoret 
duhet te paraqese: Vertetim nga Administrata Tatimore; Formularet E-SIG 025 
”Listepagesat e kontributeve te sigurimeve shoqerore, shendetesore dhe tatimit 

mbi te ardhurat nga punesimi” te konfirmuara nga administrata tatimore si dhe 
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formularet e deklarimit te pagesave per sigurimet shoqerore e shendetesore dhe 
TAP”. 
-Në pikën 2.3; “Kapaciteti teknik”; nënpika (6) sipas DST është kërkuar se; 

“Operatori ekonomik duhet te kete staf te kualifikuar me; ing.Ndërtimi, 
ing.Gjeolog, ing.Mekanik, ing.Arkitekt dhe Mjek me nga 1 (një) të 
punësuar.....Drejtuesi/t teknik i/te shoqerise nuk duhet te jete/ne te punesuar ne 
asnje subjekt tjeter shteteror. Drejtuesi/t teknik i/te shoqerise nuk duhet te jete/ne 
te punesuar ne asnje subjekt tjeter privat ne rolin e drejtuesit teknik.”. 
Nga auditimi rezulton rezulton se; OE për stafin inxhinerik ka dorëzuar me 
bashkëlidhur me ofertën për seicilin prej tyre edhe dokumentat (Kontrata 
individuale e punës, diploma, libreza e punës, CV dhe të figurojën në 
listëpagesat e shoqërisë) ku stafin e kërkuar për; 
-ing.Arkitekt me kontatë nr.1614, datë 01.03.2019 e lidhur “Kohëzgjatja” për 5 

vite deri në 01.03.2024; ing.Gjeolog me kontatë nr.1200, datë 15.02.2019 e 
lidhur “Kohëzgjatja” për 5 vite deri në 28.01.2024; ing.Mekanik me kontatë 
nr.1201, datë 15.02.2019 e lidhur “Kohëzgjatja” për 5 vite deri në 28.01.2024; 

ing.Ndërtimi me kontatë nr.474, datë 22.02.2019 e lidhur “Kohëzgjatja” për 5 

vite deri në 25.02.2024 dhe Mjeke me kontatë nr.117, datë 07.01.2019 e lidhur 
“Kohëzgjatja” për 5 vite deri në 03.01.2024; 
Këto kontrata të lidhura me stafin janë të shoqëruar me diplomë, librezë e punës 
dhe CV të përcaktuara në kriteret e kërkesave kualifikuese, ndërsa në 
listëpagesat që shoqëria ka dorëzuar nëpërmjet (Formularit E-SIG 025) për 
secilën periudhë konstatohet se, OE i ka deklaruar pagat e stafit mbi të cilën 
përllogariten detyrimet për kontribute të sigurimeve shoqërore e shëndetsore, si 
dhe tatimi mbi të ardhurat në mospërputhje me kërkesat e parashikuara nga ligji 
nr.7703, datë 11.05.1993 “Për sigurimet shoqërore në RSH” i ndryshuar e për 

secilin prej stafit, për pasojë oferta duhej të ishte refuzuar pasi dokumentacioni 
paraqitur nuk është në përputhje me kriteret e kërkesave kualifikuese dhe bazën 
ligjore për sigurimet dhe ky kriter kualifikues nuk rezulton i plotësuar. 
Në këto kushte edhe këtë ofertë me devijime shumë të vogla, KVO nuk duhej ta 
kishte vlerësuar për mosplotësim të kritreve të veçanta të kualifikimit, për pasojë 
procedura e prokurimit duhej të ishtë anuluar për mungesë konkurence pasi në 
garë nuk ngelet asnjë ofertë e vlefshme, në mospërputhje me kërkesat e 
parashikuara në ligjin nr.9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik” i 

ndryshuar, neni 46 “Kualifikimi i ofertuesve” pika 1, neni 53 “Shqyrtimi i 

ofertave”, pika (4); neni 55 “Kriteret e përcaktimit të ofertës fituese” dhe VKM 

nr.914, datë 29.02.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” i 

ndryshuar, neni 66 “Shqyrtimi dhe vlerësimi i ofertave”, pika (2); neni 67 

“Klasifikimi ofertave”; neni 68 “Raporti përmbledhës”; Kreu (VIII) “Kushte të 

përgjithshme për zbatim”, neni 73 “Mungesa e konkurrencës”. 
9-Në procedurën me objekt “Sistemim rruge te brendshme lagje "Lejla Malo” 

e zhvilluar në datë 20.05.2019, me fond limit 4.166.000 lekë pa tvsh. 
-Në vlerësimin dhe kualifikimin e Ofertave Ekonomike Konkuruese. 
Bazuar në procesverbalin e klasifikimit, vlerësimit e kualifikimit të ofertave 
konkuruese datë 24.05.2019, Raportin përmbledhës i miratimit procedurës nga 
titullari dhe Formulari njoftimit të fituesit datë 03.06.2019 rezulton se, në këtë 
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procedurë prokurimi ka paraqitur interes me pjesëmarrje e dorëzuar ofertë vetëm 
1(një) BOE me të dhënat e mëposhtëme; 
Nr Operatorët ofertues Vlera e ofertës pa tvsh Kualifikimi 

1 OE “I.”shpk 4.064.942 Kualifikuar 

Të dhënat janë disponuara nga dosja fizike dhe Sistemi prokurimit elektronik 
APP 
KVO ka vlerësuar, kualifikuar, klasifikuar dhe shpallur fituese ofertën 
ekonomike e paraqitur në konkurim nga OE “I.”shpk e klasifikuar në radhitje e 

(vetëme) me vlerë 4.064.942 lekë pa tvsh me argumentin se; “...Dokumentacioni 

i paraqitur ishte i plotë dhe i regullt në përputhje me kriteret e përcaktuara në 
DST....”. 
Nga auditimi dokumentave të administruara në dosjen e procedurës së 
prokurimit e krijuar në faqen APP-së i shfaqur në Sistemi Prokurimit Elektronik 
(SPE), si dhe në dosjen fizike e arkivuar në AK me dokumentacionin e dorëzuar 
nga OE, grupi auditimit e vlerëson se për ofertën e shpallur fituese në disa pika 
KVO ka gabuar në vlerësimin e dhënë se OE si edhe oferta e shpallur fituese në 
dokumentacionin e dorëzuar në konkurim nuk plotësojnë kriteret e kërkesave të 
veçanta të kualifikimit që i përket konkretishtë; 
-Në pikën 2.3; “Kapaciteti teknik”; paragrafi (6) sipas DST është kërkuar se; 

“Disponimi ose mundesia e sigurt e disponimit ne pajisjet/ kapacitetet e 

meposhtme teknike,qe nevojiten per ekzekutimin e kontrates.........edhe 
Eskavator me goma 1 (një) copë ”. Nga auditimi rezulton se; OE konkurues 

“I.”shpk për këtë kriter të kërkesës kualifikuese mjeti “Eskavator me goma”, ka 

paraqitur në konkurim me dokumentat vërtetuese kontratë qera përdorimi 
nr.1223, datë 11.05.2016, pika (2) “Destinacioni mjeteve” mjetin me objekt; 

“Minibuldozier” i pa shoqëruar me dokumenta rregjistrimi jashtë kriterit të 

kërkesave kualifikuese, për pasojë ky kriter kualifikues nuk rezulton i plotësuar. 
Në këto kushte kjo ofertë nuk duhej të ishte vlerësuar për mosplotësim të 
kritreve kërkesa të veçanta të kualifikimit, për pasojë procedura e prokurimit 
duhej të ishtë anuluar për mungesë konkurence pasi në garë nuk ngelet asnjë 
ofertë e vlefshme, në mospërputhje me kërkesat e parashikuara në ligjin nr.9643, 
datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik” i ndryshuar, neni 46 “Kualifikimi i 

ofertuesve” pika 1, neni 53 “Shqyrtimi i ofertave”, pika (4); neni 55 “Kriteret e 

përcaktimit të ofertës fituese” dhe VKM nr.914, datë 29.02.2014 “Për miratimin 

e rregullave të prokurimit publik” i ndryshuar, neni 66 “Shqyrtimi dhe vlerësimi 

i ofertave”, pika (2); neni 67 “Klasifikimi ofertave”; neni 68 “Raporti 

përmbledhës”; Kreu (VIII) “Kushte të përgjithshme për zbatim”, neni 73 
“Mungesa e konkurrencës”. 
 

Kriteri VKM nr.914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” 

i ndryshuar, neni.74 “Bashkimi i operatorëve ekonomikë”, pika (3); neni 66, pika 

(3); Ligji nr.9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik” i ndryshuar, neni 24 

“Anulimi i një procedure prokurimi”, pika (1), germa (ç), neni 46 “Kualifikimi i 

ofertuesve”, pika (1), neni 53 “Shqyrtimi i ofertave”, pika (3) dhe (5), neni 55 

“Kriteret e përcaktimit të ofertës fituese” pika (1), gërma (a), neni 73 “Mungesa 

e konkurrencës”. 
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Ndikimi Kualifikimi i operatorve ekonomik të cilët nuk plotësojnë kriteret e DST, 
përbënë shkelje të kuadrit rregullator në fuqi dhe për Autoritetin Kontraktor 
paraqesin rrisk, duke mos garantuar realizimin me sukses të kontratës. 

Shkaku Mos zbatimi kërkesave ligjore për kualifikimin e shpalljen fitues të operatorit 
ekonomik. 

Rëndësia E lartë 
Rekomand
m 

Titullari Autoritetit Kontraktor i njësisë vendore (bashkia Delvinë) të analizojë 
dhe të nxjerë përgjegjësi për kualifikimin e OE në procedurat e mësipërme. Të 
konsiderojë faktin se operatorët ekonomik të cilët nuk plotësojnë kriteret e DST 
dhe kualifikohen, kanë rrisk dhe nuk japin garanci për  kryerjen me cilësi të 
kontratës.  

 
Nga subjekt i audituar Bashkia Delvinë, me shkresë nr.2116/1, datë 06.11.2019 e protokolluar 
në KLSH me nr.607/2, datë 11.11.2019, janë dërguar vrejtje në lidhje me aktkonstatimet e 
mbajtura të dorëzuar në subjekt, ndërsa me shkresë nr.2116/23, datë 22.11.2019 e 
protokolluar në KLSH me nr.607/4, datë 25.11.2019, janë paraqitur vërejtje në lidhje me 
trajtimin në Projektraportin e Auditimit. Të gjitha vrejtjet e dërguara pasi u lexuan me kujdes, 
paanshmëri dhe profesionalizim, grupi auditimit u mori në konsideratë vetëm ato vrejtje të 
cilat kishin mbështetje ligjore dhe të shoqëruara me dokumentacion shtesë, ndërsa të gjitha 
ato vrejtje që nuk gjejnë argument ligjorë, ndërsa janë justifikuese nuk u morën në konsidertë, 
ku shkeljet e mangësitë u trajtuan përsëri në Raportin Përfundimtar të Auditimit, të cilat do 
dërgohen në subjekt për marrjen e masave dhe përmirësimin e punës. 
Opinion i grupit të auditimit: 
Shkeljet dhe mangësist e trajtuara në Raportin Përfundimtar të Auditimit, në drejtim të 
zbatimit të procedurave të prokurimit të audituara dhe analizuar me hollësi, konsistojmë se, 
Njësia e Hartimit të Dokumenteve të Tenderit në hartimin dhe miratimin e DST në asnjë rast 
nuk ka argumentuar në lidhje me kriteret e vendosura për kërkesat kualifikuese, por është 
mjaftuar vetëm me pasqyrimin e përshkrimin e termave të përgjithshme, njëkohësishtë edhe 
Komisioni Vlerësimit të Ofertave në vlerësimin e ofertave dhe shpalljen e ofertës ekonomike 
fituese ka kualifikuar oferta ekonomike të cilët nuk plotësojnë kriteret e DST, veprime në 
mospërputhje dhe në shkelje të kuadrit rregullator në fuqi të cilat për Autoritetin Kontraktor 
paraqesin rrisk, duke mos garantuar realizimin me sukses të kontratës, respekivishtë me ligjin 
nr.9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik” i ndryshuar dhe VKM nr.914, datë 

29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” i ndryshuar, duke sjellë pasojë 
përdorimin e fondit publik pa ekonomicitet, efiçencë dhe efektivitet në vlerë totale 
26.933.800 lekë pa tvsh. 

 
D/1. 4. Hartimi, zbatimi i kontratave deri në marrjen në dorëzim të mallrave dhe 
shërbimeve dhe zbatimit i kontratave të punëve publike, kolaudimi dhe marrja në dorëzim 
e punimeve.  

Në zbatim të pikës D. 4 të Programit të Auditimit në Bashkinë Delvinë, nga audituesit e 
KLSH-së u krye auditimi i zbatimit të punimeve në objektet: 
I. “Rijetësimi i sheshit të qendrës Delvinë”, Bashkia Delvinë 
 
Në zbatim të programit, u shqyrtua dokumentacioni si më poshtë: 
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- Dokumentacioni teknik i zbatimit: Projekt i zbatimit dhe projekti i azhurnuar, Situacioni 
përfundimtar, Libreza e masave, etj. 
Nga shqyrtimi i dokumentacionit teknik konstatohet që: 

Zbatimi i Kontratës së Punimeve “Rijetësimi isheshit të qendrës Delvinë”, Bashkia Delvinë 
14.Lidhja e kontratës 
Nr. 2303 prot datë 27.09.2016 

15.Vlera e kontratës (me tvsh) 130,059,734 
lekë 
OE fitues “G.P.G. Company” SHPK  

16.Likuiduar deri  
130,059,728 lekë 

17- Situacioni Përfundimtar   
-Vlera  me tvsh 130,059,728 lekë 
-Vlera pa tvsh 108,383,107 lekë 

18.Afati i kontratës në dite 
Parashikuar  180 ditë,   Zbatuar  270 ditë. 
Fillimi punimeve: 10.11.2016 
Perfundimi punimeve : 10.08.2017 

19. Zgjatja e kontratës   
Me nr. 2302/2 prot, datë 
14.04.2017, 90 ditë 

20. Mbikëqyrësi i punimeve 
“I.” Shpk 

Licenca Nr: 
MK 2237/5 

Kontrata nr. 2556, datë 
10.11.2016 

Likuiduar   
 lekë 

Pa likuiduar  
 

21. Kolaudatori i punimeve 
  Emri  Mbiemri: M. 

Licenca Nr: 
1811/6,  

Kontrata nr. – nuk 
disponohet 

Likuiduar  
(......lekë) 

Pa likuiduar 
(........ lekë) 

22.Akt Kolaudimi   
Datë 17.09.2017 

23.Akt i marrjes në dorëzim  
Datë 24.09.2017 

24. Fletë Hyrja  Nr.... datë  
..................lekë (për mallrat) 

 
Nga auditimi i situacionit përfundimtar, projektit dhe preventivit bazë, preventivit të 
rishikuar, si dhe nga verifikimi në terren i punimeve të ndërtimit lidhur me volumet e punës të 
situacionuara si dhe atyre të kryera në fakt, rezultuan diferenca në volume apo punime jo të 
kryera në përputhje me projektin e hartuar nga projektuesi e të miratuar nga Autoriteti 
Kontraktor, me pasojë dëm ekonomik ndaj buxhetit të shtetit dhe njësisë vendore në vlerën 
2,310,600 lekë pa tvsh. 
 

Titulli i Gjetjes 
1&2:      

Diferenca në volume për punime të deklaruara të kryera në 
objektin “Rijetësimi i sheshit të qendrës Delvinë”, Bashkia 

Delvinë, nga zbatuesi i punimeve OE “G.” SHPK, për zërat e 
punimeve, Beton C 16/20, I.4.3 dhe XIV.6.1  

Situata: Nga auditimi i realizimit të punimeve në objekt, u konstatua se: 
-Ka patur diferenca në volume në zërat e punimeve, “Beton C 

16/20”, “Pllaka guri (gri e errët) dimension i lirë t=6cm çmimi” 

dhe “FV dritare me kasë dhe kanata dru pishe, cilësi I”, Çmimi,  
për pasojë vlerat e këtyre diferencave janë përfituar padrejtësisht 
nga sipërmarrësi i punimeve; 

Kriteri: Situacionimi i volumeve jo në përputhje me projektpreventivin dhe 
faktin, veprime të cilat nuk janë në përputhshmëri me: 
 - Ligjin nr. 8402, datë 10.09.1998 “Për Kontrollin dhe 

Disiplinimin e Punimeve të Ndërtimi”, i ndryshuar, Kreu III, neni 7 

dhe neni 12. 
- Udhëzimin nr. 3 datë 15.02.2001 “Për mbikëqyrjen dhe 

kolaudimin e punimeve të ndërtimit” e konkretisht Kreu II, Pika 3. 
- Kontratën e sipërmarrjes së punimeve sipas aktit me nr. 20 prot 
datë 21.12.2015. 
- Kontratën e shërbimit të mbikëqyrjes së punimeve sipas aktit me 
2556, datë 10.11.2016. 
- Kontratën e shërbimit të kolaudimit të punimeve sipas aktit pa nr 
prot., me datë 14.09.2017. 

Ndikimi/Efekti: Si pasojë e mangësive të mësipërme, është shkaktuar dëm 
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ekonomik në fondet e Bashkisë Delvinë.  
Shkaku: Neglizhencë nga ana e Autoritetit Kontraktor, mbikëqyrësit dhe 

kolaudatorit të punimeve në verifikimin e zbatimit të 
projektpreventivit. 

Rëndësia: I lartë. 
Rekomandime: Nga Bashkia Delvinë të merren masa për arkëtimin e vlerës prej 

2,310,600 lekë pa tvsh nga OE “G.” SHPK, në cilësinë e 
sipërmarrësit në kontratën me Nr. 2303 prot datë 27.09.2016 me 
objekt “Rijetësimi i sheshit të qendrës Delvinë”, Bashkia Delvinë, 
vlerë kjo e cila përfaqëson një dëm ekonomik ndaj buxhetit të 
shtetit dhe njësisë vendore, si rrjedhojë e situacionimit të punimeve 
të pakryera.   

Vlera prej 2,310,600 lekë, e cila përfaqëson likuidimin e punimeve të pakryera në fakt, 
konsiderohet si dëm ekonomik shkaktuar Buxhetit të Bashkisë Delvinë. Për veprimet dhe 
mosveprimet e mësipërme ngarkohen me përgjegjësi: Z. R. S me detyrë mbikëqyrës i 
kontratës së sipërmarrjes dhe Z. T. S. me detyrë kolaudator i punimeve të përfunduara. 
 
Lidhur me këtë pikë të projektraportit, ka observuar me shkresën datë 08.11.2019 mbikqyrësi 
I punimeve “I.” SHPK, si më poshtë: 
Bazuar në akt konstatimin nr.6 date 01.11.2019 per objektin” Rikonstruksion i rrugës 

“Rijetësimi i sheshit të qendrës Delvinë” , Bashkia Delvinë dhe analizes suaj ne akt 

konstatim, ju sqarojmë se për zërat e punimeve të trajtuara,  faktet qëndrojne si më poshtë: 
1. Për sa i përket zërit -Beton arme C20/25 për muret dhe dyshemenë (bordurë) dhe 
Beton C16/20, zëri  Beton C16/20 është realizuar shtresë poshtë bordurës me trashesi 10 cm. 
… Ndërsa zëri Beton arme C20/25 për muret dhe dyshemenë ( bordurë) është realizuar 
për ndërtimin e vetë bordurës  me permasa 12x25 cm po në keto pozicione.  
Opinioni i grupit të auditimit: 
1. Argumenti I sjellë në observacion për këto dy zëra, merret pjesërisht në konsideratë, pasi 
betoni C 16/20 rreth pemëve, nga verifikimi në vend, nuk është realizuar, ndërsa për betonin 
poshtë bordurave C 20/25, argumenti merret në konsiderate dhe do të reflektohet në tabelën e 
dëmit ekonomik. 
2. -Për sa i perket zerit “Transport dheu me auto deri në 5 km” realisht janë transportuar 
1089 meter kub aq sa janë gërmuar, pasi dheu i gërmuar nuk i plotesonte kriteret per tu 
shtruar në trupin e rrugës pasi ishte me mbetje organike dhe mbeturina të akumuluara. Vetë 
analiza 3.89/b  thotë për gërmim  toke të zakonshme. An.164/1a nuk parashikon mbushje me 
material të gërmuar në objekt por material të gërmuar në karierë te përshtatshme për shtresa 
rrugore. Kështu që pretendimi juaj është i pa drejtë dhe nuk qëndron. 
Qëndrim i grupit të auditimit: 
1. Argumenti I sjellë në observacion për këtë zë pune, merret në konsideratë dhe do të 
reflektohet në tabelën e dëmit ekonomik. 
3. Përsa i përket zërit “Pllaka guri (e bardhë ) 50x50 cm me t=6 cm sipërfaqja totale e 
sheshit është 2423 m2 dhe duke zbritur 151 m2 pllakë guri të errët mbeten 2272 m2 pllake guri 
e bardhë. Bashkangjitur po ju dërgojme CD me përmasat e sheshit. Per sa me siper pretendimi 
juaj per perfitim te padrejte nuk qendron. 
Opinioni i grupit të auditimit: 
1. Argumenti I sjellë në observacion për këtë zë pune, pas shqyrtimit të dokumentacionit 
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shtesë bashkëlidhur observacionit, merret në konsideratë dhe do të reflektohet në tabelën e 
dëmit ekonomik. 
 
4. Përsa i përket zërit I.4.3. Pllaka guri (gri e errët) dimension i lirë t=6cm, çmimi, nuk 
është bërë kundërshtim i argumenteve të paraqitura në aktkonstatimin nr. 6, datë 01.11.2019. 
5. Përsa i përket zërit “Skelë metalike me tubo fasade > 12 m.” Është dhënë që në 
preventivin bazë dhe sipërmarrësi ka dhënë ofertën e suvatimit të zakonshëm fasade, duke 
zbritur çmimin e skeleris dhe duke dhënë veç çmimin e skelerisë, mbeshtetur në hartimin e 
preventivit, prandaj nga ana juaj është zbritur në mënyrë të padrejtë. 
Opinioni i grupit të auditimit: 
1. Argumenti I sjellë në observacion për këtë zë pune, merret në konsideratë dhe do të 
reflektohet në tabelën e dëmit ekonomik. 
6. -Përsa i përket zërit “FV dritare me kasë dhe kanata dru pishe, cilësi I”  sasia e tyre e 
vendosur në fakt është 151.2 m2, Dritaret dhe dyert janë të shpërndara në dy ndërtesat objekti 
historik dhe hoteli në pjeset ballore anësore dhe nga prapa, kjo e shprehur me librezë masash 
(Bashkangjitur skica). 
Opinioni i grupit të auditimit: 
1. Nga shqyrtimi I dokumentacionit shtesë bashkëlidhur observacionit, rezulton se diferenca e 
sipërfaqes, e argumentuar në aktkonstatimin nr. 6, datë 01.11.2019, qëndron. Nga fotot 
bashkëlidhur observacionit, konstatohet se kjo diferencë sipërfaqe është realizuar me material 
duralumini dhe jo me kasë dhe kanata dru pishe, cilësi I. Ky zë pune, në manualin e çmimeve 
të ndërtimit është me nr. N. 2.395/a, me çmim 10,999 lekë/m2. Për pasojë diferenca e çmimit 
prej 29,001 lekë/m2 (40,000 – 10,999), për 59.85 m2 (ose 1,735,710 lekë)  është përfituar 
padrejtësisht nga sipërmarrësi i punimeve dhe dëmi ekonomik i shkaktuar prej kësaj 
diference, do të reflektohet në tabelën e dëmit ekonomik. 
 
II. “Rehabilitim i pjesshëm i kanalit ujitës K-K-5 Bajkaj- Delvinë (vazhdim)”, Bashkia 

Delvinë 
 
Në zbatim të programit, u shqyrtua dokumentacioni si më poshtë: 
- Dokumentacioni teknik i zbatimit: Projekt i zbatimit dhe projekti i azhurnuar, Situacioni 
përfundimtar, Libreza e masave, etj. 
Nga shqyrtimi i dokumentacionit teknik konstatohet që: 

Zbatimi i Kontratës së Punimeve “Rehabilitim i pjesshëm i kanalit ujitës K-K-5 Bajkaj- Delvinë (vazhdim)”, Bashkia 

Delvinë 
14.Lidhja e kontratës 
Nr. 2053 prot datë 12.12.2017 

15.Vlera e kontratës (me tvsh) 7,639,999 
lekë 
OE fitues “M.” SHPK  

16.Likuiduar deri dt 14.02.2018 
7,639,999 lekë 

17- Situacioni Përfundimtar   
-Vlera  me tvsh 7,639,495 lekë 
-Vlera pa tvsh 6,366,246 lekë 

18.Afati i kontratës në dite 
Parashikuar  60 ditë,   Zbatuar  40 ditë. 
Fillimi punimeve: 13.12.2017 
Perfundimi punimeve : 22.01.2018 
 

19. Zgjatja e kontratës   
Nuk ka 

20. Mbikëqyrësi i punimeve 
 K. K. 

Licenca Nr: 
MK 0453/3 

Kontrata pa nr, datë 
29.12.2016 

  

21. Kolaudatori i punimeve 
  Emri  Mbiemri: A. K. 

Licenca Nr: 
MK 1011/1,  

Kontrata nuk disponohet   

22.Akt Kolaudimi   
Datë 24.01.2018 

23.Akt i marrjes në dorëzim  datë 
25.01.2018 
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Nga auditimi i situacionit përfundimtar, projektit dhe preventivit bazë, preventivit të 
rishikuar, si dhe nga verifikimi në terren i punimeve të ndërtimit lidhur me volumet e punës të 
situacionuara si dhe atyre të kryera në fakt, rezultuan diferenca në volume apo punime jo të 
kryera në përputhje me projektin e hartuar nga projektuesi e të miratuar nga Autoriteti 
Kontraktor, me pasojë dëm ekonomik ndaj buxhetit të shtetit dhe njësisë vendore në vlerën 
113,600 lekë pa tvsh. 
 

Titulli i Gjetjes 
1&2:      

Diferenca në volume për punime të deklaruara të kryera në 
objektin “Rehabilitim i pjesshëm i kanalit ujitës K-K-5 Bajkaj- 
Delvinë (vazhdim)”, Bashkia Delvinë, nga zbatuesi i punimeve OE 

“M. SHPK, për zërat e punimeve 3 dhe 11  
Situata: Nga auditimi i realizimit të punimeve në objekt, u konstatua se: 

-Ka patur diferenca në volume në zërat e punimeve “Gërmim dheu 
me krahë, seksion i detyruar 0.75 m2 dhe “Riparim vepra arti 
betoni C16/20 (M-200)”,  për pasojë vlerat e këtyre diferencave 
janë përfituar padrejtësisht nga sipërmarrësi i punimeve; 

Kriteri: Situacionimi i volumeve jo në përputhje me projektpreventivin dhe 
faktin, veprime të cilat nuk janë në përputhshmëri me: 
 - Ligjin nr. 8402, datë 10.09.1998 “Për Kontrollin dhe 

Disiplinimin e Punimeve të Ndërtimi”, i ndryshuar, Kreu III, neni 7 

dhe neni 12. 
- Udhëzimin nr. 3 datë 15.02.2001 “Për mbikëqyrjen dhe 

kolaudimin e punimeve të ndërtimit” e konkretisht Kreu II, Pika 3. 
- Kontratën e sipërmarrjes së punimeve sipas aktit me nr. 2053 prot 
datë 12.12.2017. 
- Kontratën e shërbimit të mbikëqyrjes së punimeve sipas aktit pa 
nr. prot datë 13.12.2017. 
- Kontratën e shërbimit të kolaudimit të punimeve sipas aktit pa nr 
prot, datë 22.12.2017. 

Ndikimi/Efekti: Si pasojë e mangësive të mësipërme, është shkaktuar dëm 
ekonomik në fondet e Bashkisë Delvinë.  

Shkaku: Neglizhencë nga ana e Autoritetit Kontraktor, mbikëqyrësit dhe 
kolaudatorit të punimeve në verifikimin e zbatimit të 
projektpreventivit. 

Rëndësia: I lartë. 
Rekomandime: Nga Bashkia Delvinë të merren masa për arkëtimin e vlerës prej 

113,600 lekë pa tvsh nga OE “M.” SHPK, në cilësinë e 
sipërmarrësit në kontratën me Nr. 2053 prot datë 12.12.2017 me 
objekt “Rehabilitim i pjesshëm i kanalit ujitës K-K-5 Bajkaj- 
Delvinë (vazhdim)”, Bashkia Delvinë, vlerë kjo e cila përfaqëson 
një dëm ekonomik ndaj buxhetit të shtetit dhe njësisë vendore, si 
rrjedhojë e situacionimit të punimeve të pakryera.   

 
Vlera prej 113,600, e cila përfaqëson likuidimin e punimeve të pakryera në fakt, konsiderohet 
si dëm ekonomik shkaktuar Buxhetit të Bashkisë Delvinë. Për veprimet dhe mosveprimet e 
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mësipërme ngarkohen me përgjegjësi: Z. K. K. me detyrë mbikëqyrës i kontratës së 
sipërmarrjes dhe Z. A. K. me detyrë kolaudator i punimeve të përfunduara; 
 
 
 
 
III. Objekti prokurimit: “Sistemim rruge të brendshme në fshatrat Shijan, Stjar e 
    Bamatat”, Bashkia Delvinë. 
 

Nga auditimi mbi zbatimin e punimeve të ndërtimit në objektin “Sistemim rruge të 

brendshme në fshatrat Shijan, Stjar e Bamatat”, Bashkia Delvinë u konstatuan diferenca në 
volume për punime të deklaruara të kryera në vlerën 301,800 lekë, nga zbatuesi i punimeve 
Operatori Ekonomik (OE) “L.” SHPK,  për zërin e punimeve “Shtresë çakëll i fraksionuar 
t=12 cm, b=2*0.5 m për bankinat anës shtresës së betonit” përkatësisht për rrugët e 

fshatrave:  Blerimas, Bamatat, Stjar, Unaza e fshatit Stjar dhe Sistemimi i rrugës Rilindja, 
sipas kontratës me Nr. 1349 Prot, datë 30.05.2019 me vlerë 14,549,220 lekë me TVSH.   
 
Situata: Nga auditimi i realizimit të punimeve në objekt, u konstatua se: 

-Ka pasur diferenca në volume në zërat e punimeve për zërin e 
punimeve “Shtresë çakëll i fraksionuar t=12 cm, b=2*0.5 m për 
bankinat anës shtresës së betonit”,  për pasojë vlerat e këtyre 
diferencave janë përfituar padrejtësisht nga sipërmarrësi i punimeve: 
Nga verifikimi në terren i punimeve të ndërtimit, lidhur me volumet e 
punës të situacionuar si dhe atyre të kryera në fakt, rezultuan diferenca 
në volume apo punime jo të kryera në përputhje me projektin e hartuar 
nga projektuesi e të miratuar nga Autoriteti Kontraktor, me pasojë dëm 
ekonomik ndaj buxhetit të shtetit dhe njësisë vendore në vlerën 
301,800  lekë pa TVSH. 

Kriteri: Situacionimi i volumeve jo në përputhje me projekt preventivin dhe 
faktin, veprime të cilat nuk janë në përputhshmëri me: 
 - Ligjin nr. 8402, datë 10.09.1998 “Për Kontrollin dhe Disiplinimin e 

Punimeve të Ndërtimi”, i ndryshuar, Kreu III, neni 7 dhe neni 12. 
- Udhëzimin nr. 3 datë 15.02.2001 “Për mbikëqyrjen dhe kolaudimin e 

punimeve të ndërtimit” e konkretisht Kreu II, Pika 3. 
- Kontratën e sipërmarrjes së punimeve me nr. 1349 prot, datë 
30.05.2019. 
- Kontratën e shërbimit të mbikëqyrjes së punimeve me pa nr. 1350 
prot, datë 30.05.2019. 

Impakti: Si pasojë e mangësive të mësipërme, është shkaktuar dëm ekonomik në 
fondet e Bashkisë Delvinë.  

Shkaku: Neglizhencë nga ana e mbikëqyrësit të punimeve në verifikimin e 
zbatimit të projekt-preventivit. 

Rëndësia: E lartë. 
Rekomandime: Të merren masa nga Bashkia Delvinë, që t’i kërkojë sipërmarrësit të 

punimeve Operatorit Ekonomikë “L.” SHPK, duke ndjekur të gjitha 
procedurat e duhura administrative që, shuma prej 301,800  lekë pa 
TVSH të realizohet në objekt brenda periudhës së garancisë së 
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defekteve. Realizimi i punimeve duhet të konfirmohet zyrtarisht nga 
Autoriteti Kontraktor, Bashkia Delvinë, Mbikëqyrësi i punimeve si dhe 
Kolaudatori i punimeve të objektit (Në rast të kundërt, moskryerja e 
punimeve sipas Projektit të Zbatimit dhe specifikimeve teknike, do të 
konsiderohet dëm ekonomik dhe duhet të zhdëmtohet nga sipërmarrësi 
i punimeve). 

Për sa më sipër mosrealizimi i zërit të punimeve “Shtresë çakëll i fraksionuar t=12 cm, 
b=2*0.5 m për bankinat anës shtresës së betonit” përkatësisht për rrugët e fshatrave:  

Blerimas, Bamatat, Stjar, Unaza e fshatit Stjar dhe Sistemimi i rrugës Rilindja sipas kushteve 
të kontratës dhe specifikimeve teknike në shumën 301,800  lekë pa TVSH, do të konsiderohet 
dëm ekonomik deri në riparimin e plote të tyre brenda periudhës së garancisë së defekteve. 
Sipërmarrësi i punimeve “L.” SHPK, duhet të vërtetojë pranë Bashkisë Delvinë, realizimin e 
plotë të këtij zëri punimesh dhe realizimi të bëhet në periudhën e garancisë së punimeve. 
Vlera prej 301,800  lekë pa TVSH, e cila përfaqëson likuidimin e punimeve të pakryera në 
fakt, konsiderohet si dëm ekonomik shkaktuar Buxhetit të Bashkisë Delvinë, deri në riparimin 
e plote të tij brenda periudhës së garancisë së defekteve. 
Për veprimet dhe mosveprimet e mësipërme ngarkohen me përgjegjësi: Znj. F. N., me detyrë 
mbikëqyrës i kontratës së sipërmarrjes dhe Z. A. K., me detyrë kolaudator i punimeve të 
përfunduara. 

 

IV. Objekti prokurimit: “Rehabilitimi i pjesshëm i kanalit ujitës K-K-5 Bajkaj”  
Bashkia Delvinë. 

1. Nga auditimi mbi zbatimin e punimeve të ndërtimit në objektin “Rehabilitimi i pjesshëm i 

kanalit ujitës K-K-5 Bajkaj”  Bashkia Delvinë, nga zbatuesi i punimeve Operatori Ekonomik 
“B.” SHPK u konstatuan diferenca në volume për punime të deklaruara të kryera, për zërat e 
punimeve: Zëri 5 (3.206) Shtresë zhavorri natyral ose mbeturinë gurore me kokrriza max. deri 
në 30 mm për seksionl; Zëri 6 (3.158/5a ) Transport zhavorri natyral me auto deri në 10 km; 
Zëri 23 (3.243) Betone për Vepra arti  C 12/15 (M-150), sipas kontratës me Nr. 769 Prot, datë 
28.04.2017  me vlerë 14,882,094 lekë me TVSH. 
 
Situata: Nga auditimi i realizimit të punimeve në objekt, u konstatua se: 

-Ka pasur diferenca në volume në zërat e punimeve: Zëri 5 (3.206) 
Shtresë zhavorri natyral ose mbeturinë gurore me kokrriza max. 
deri në 30 mm për seksionl; Zëri 6 (3.158/5a ) Transport zhavorri 
natyral me auto deri në 10 km; Zëri 23 (3.243) Betone për Vepra 
arti  C 12/15 (M-150),  për pasojë vlerat e këtyre diferencave janë 
përfituar padrejtësisht nga sipërmarrësi i punimeve: 
Nga verifikimi në terren i punimeve të ndërtimit, lidhur me 
volumet e punës të situacionuar si dhe atyre të kryera në fakt, 
rezultuan diferenca në volume apo punime jo të kryera në 
përputhje me projektin e hartuar nga projektuesi e të miratuar nga 
Autoriteti Kontraktor, me pasojë dëm ekonomik ndaj buxhetit të 
shtetit dhe njësisë vendore në vlerën 149,822 lekë pa TVSH. 

Kriteri: Situacionimi i volumeve jo në përputhje me projekt preventivin 
dhe faktin, veprime të cilat nuk janë në përputhshmëri me: 
 - Ligjin nr. 8402, datë 10.09.1998 “Për Kontrollin dhe 

Disiplinimin e Punimeve të Ndërtimi”, i ndryshuar, Kreu III, neni 
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7 dhe neni 12. 
- Udhëzimin nr. 3 datë 15.02.2001 “Për mbikëqyrjen dhe 

kolaudimin e punimeve të ndërtimit” e konkretisht Kreu II, Pika 3. 
- Kontratën e sipërmarrjes së punimeve sipas vendimit  nr. 769, 
datë 28.04.2017. 
- Kontratën e shërbimit të mbikëqyrjes së punimeve me  nr. 1350, 
datë 20.04.2017. 

Impakti: Si pasojë e mangësive të mësipërme, është shkaktuar dëm 
ekonomik në fondet e Bashkisë Delvinë.  

Shkaku: Neglizhencë nga ana e mbikëqyrësit të punimeve në verifikimin e 
zbatimit të projekt preventivit. 

Rëndësia: E lartë. 
Rekomandime: Nga Bashkia Delvinë të merren masa për arkëtimin e vlerës prej 

149,822 lekë pa TVSH nga Operatori Ekonomikë “B.” SHPK në 
cilësinë e sipërmarrësit në kontratën me Nr. 769 Prot, datë 
28.04.2017 me objekt “Rehabilitimi i pjesshëm i kanalit ujis K-K-5 
Bajkaj”, Bashkia Delvinë, vlerë kjo e cila përfaqëson dëm 
ekonomik në buxhetin e njësisë vendore, si rrjedhojë e 
situacionimit të punimeve të pakryera.  

Vlera prej 149,800 lekë pa TVSH, e cila përfaqëson likuidimin e punimeve të pakryera në 
fakt, konsiderohet si dëm ekonomik shkaktuar Buxhetit të Bashkisë Delvinë. 
Për veprimet dhe mosveprimet e mësipërme ngarkohen me përgjegjësi: Ing. K. K., me detyrë 
mbikëqyrës i kontratës së sipërmarrjes dhe Ing. A. K., me detyrë kolaudator i punimeve të 
përfunduara. 
2. Nga auditimi i kontratës me objekt “Rehabilitimi i pjesshëm i kanalit ujitës K-K-5 
Bajkaj”  Bashkia Delvinë, mbi verifikimin në terren të punimeve të ndërtimit, lidhur me 
kryerjen e zërave të punimeve sipas preventivit të ripunuar si dhe volumet e punës të 
situacionuara, rezultoi se, investimi nuk është funksional për shkak të dëmeve të shkaktuara si 
pasojë e reshjeve të shumta në periudhën kohore 01.02.2018 deri 04.02.2018 të shkaktuara në 
kanalin ujitës K-K-5, nga dalja e shtratit të Lumit Kalasë dhe se vepra e ndërtimit është 
plotësisht jashtë funksionit për realizimin e objektivit kryesor për ujitjen e tokave bujqësore të 
Bashkisë Delvinë. Nga llogaritja e bërë për dëmet e shkaktuara pas reshjeve të shiut, që sollën 
shkatërrimin e veprës së  marrjes dhe 60 ml argjinaturë, rezulton në vlerën 2,131,800 lekë.   
Situata: Nga auditimi i realizimit të punimeve në objekt, u konstatua se: 

-Ka pasur diferenca në volume në zërat e punimeve: Gërmim dheu 
me ekskavator 0.5 m3 në prezencë uji për devijim lumi; Gërmim 
dheu me ekskavator 0.5 m3 në prezencë uji për veprën e marjes; 
F.V. Portë barazh B=1 m H=1 m në veprën e marrjes; Beton 
C16/20 M-200; F.V. hekur beton për veprën e marrjes; Gërmim 
dheu me ekskavator 0.5 m3 në prezencë uji për sistemim pas 
punimeve (Punime ndërtimi që i përkasin, veprës së marrjes) si dhe 
zërat e punimeve: Gërmim me shkarkim në mjet material për 
argjinaturën; Gërmim me shkarkim në mjet material për 
argjinaturën; Rrafshim + ngjeshje me cilindër për argjinaturë; 
Transport materiali (punime ndërtimi që i përkasin argjinaturës), 
për pasojë shkatërrimi i tyre nga shirat e shumta, ka bërë që vepra 
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të mos jetë funksionale: 
Kriteri: - Kontratën e sipërmarrjes së punimeve sipas vendimit  nr. 769, 

datë 28.04.2017. 
- Kontratën e shërbimit të mbikëqyrjes së punimeve me  nr. 1350, 
datë 20.04.2017. 

Impakti: Si pasojë e dëmtimit të veprës së marrjes dhe argjinaturës, vepra e 
ndërtimit është jashtë funksionit, dhe nuk është realizuar qëllimi 
për ujitjen e tokave bujqësore, në Bashkinë Delvinë.  

Shkaku: Fenomen natyror me pasojë shkatërrimin e veprës së marrjes. 
Rëndësia: E lartë. 
Rekomandime: Bashkia Delvinë, për rastin konkret, si dhe në vazhdimësi për 

projektet e zbatimit me të njëjtin objektiv dhe me të njëjtën detyrë 
projektimi të veprave ndërtimore ujitëse, të sigurohet për garancinë 
e projektit nga institucione kompetente dhe në vijim të kryejë 
miratimin e tij duke garantuar implementim me efiçencë të veprave 
ujitëse bujqësore.  

 
IV/E. Mbi zbatimin e rekomandimeve në auditimin e mëparshëm 
Në Bashkia Delvinë nga KLSH-ja janë dërguar rekomandime me shkresë nr. 497/7, datë 
29.09.2017 “Dërgim Raporti Përfundimtar Auditimit dhe Rekomandimet”, shkresë nr. 1034/6, 
datë 29.09.2017 “Dërgim Raporti Përfundimtar Auditimit dhe Rekomandimet nga auditimi 

kontrollit të cilësisë për 2 procedura prokurimi me objekti; “Rijetësimi sheshit në qendra 

Delvinë” e objekti; “Rikonstruksion rruga Delvinë Rusan” dhe shkresa nr. 490/22, datë 
03.08.2018 “Kërkesë për zbatimin e rekomandimeve të lëna nga KLSH në auditimin e fundit 

në Bashkinë Delvinë”. 
Nga verifikimi i dokumentacionit për zbatimin e rekomandimeve në mënyrë të përmbledhur 
me analizë të hollësishme zbatimi rekomandimeve deri në datë 01.09.2019 paraqitet sa më 
poshtë: 
Çështjet e audituara: 
1. Hartimi programit (Plan veprimi) me persona përgjegjës dhe respektimi afatit 20 ditë për 
zbatimin e rekomandimeve, përcaktuar në nenin 15 germa (j) e ligjit nr. 154/2014, datë 
27.11.2014 “Për organizimin dhe funksionimin e Kontrollit të Lartë të Shtetit”. 
2. Realizimi programit (Plan veprimi) e raportimi në KLSH mbi ecurinë e zbatimit të 
rekomandimeve brenda afatit 6/mujor, përcaktuar në pikën 2 të nenit 30, të ligjit nr. 
154/2014, datë 27.11.2014 “Për organizimin dhe funksionimin e Kontrollit të Lartë të 
Shtetit”. 
3. Statusi i rekomandimeve të lëna në auditimin e mëparshëm; 
Auditimi për zbatimin e rekomandimeve u kryer në përputhje me ligjin nr. 154/2014, datë 
27.11.2014 “Për organizimin dhe funksionimin e Kontrollit të Lartë të Shtetit”, si dhe 
Udhëzimin e Kryetarit të KLSH nr. 1, datë 04.11.2016“Mbi procedurat që duhen të ndiqen 
në lidhje me ndjekjen e zbatimit të masave të rekomanduara dhe dokumentacion që hartohet 
në auditimin e verifikimit të zbatimit rekomandimeve të KLSH”. Gjendja aktuale e çështjes së 
shqyrtuar është në fazën kur grupi i auditimit ka mbajtur e dorëzuar Raportin përfundimtar të 
auditimit me rekomandimet përkatës sipas drejtimeve të programit të auditimit. 
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a-Për përmirësimin e gjendjes janë rekomanduar 15 masa organizative të pranuara plotësisht 
nga subjekti audituar, nga të cilat 6 masa janë të realizuara, ndërsa 9 masa në proces 
realizimi. 
b-Për masën shpërblim dëmi është rekomanduar për arkëtim vlera 39,075,744 lekë e detajuar 
me 10 masa, nga e cila deri në datën 01.09.2019 është arkëtuar vetëm shuma 649,144 lekë ku 
pa arkëtuar rezulton shuma 33,589,775 lekë, ndërsa 1 masë me vlerë 4,829,325 lekë nuk 
është pranuar e cila nuk është kontabilizuar dhe për pasojë edhe nuk është arkëtuar. 
c-Për punonjësit janë rekomanduar 8 masa disiplinore, ndërsa gjendja e të cilave paraqitet; 
Në zbatim të ligjit “Për Nëpunësin Civil” për 3 punonjës është rekomanduar masa disiplinore 
“Vërejtje me shkrim” ndërsa për 7 punonjës është rekomanduar masa disiplinore “Pezullim 
nga e drejta e ngritjes në detyrë përfshirë rritjen në shkallën e pagës për një periudhë deri në 
dy vjet, deri në largim nga shërbimi civil”. 
Në zbatim të “Kodit të Punës në Republikën e Shqipërisë” për 4 punonjës është rekomanduar 

masa disiplinore “Vërejtje me paralajmërim për largim nga puna”. 
Për masat e rekomanduara Titullari Bashkisë ka nxjerrë urdhrat me masën disiplinore 
përkatëse për secilin punonjës, pra masat disiplinor konsiderohen të realizuara  
Ecuria e realizimit të rekomandimeve në mënyrë të detajuar paraqiten më poshtë: 
Nga auditimi u konstatua se, pavarësisht punës së bërë për disa masa bashkia është mjaftuar 
vetëm me nxjerrje të urdhrave të brendshëm, ndërsa për shumat për tu arkëtuat këta urdhra 
nuk janë shoqëruar me padi gjyqësore për arkëtimin e vlerave të rekomanduara, për pasojë 
ndaj personave shkaktarë nuk kanë filluar ndalesa, duke u bërë përgjegjës për kalimin e 
afateve ligjore (prej 3 vite) të kërkimit të dëmit, parashikuar nga neni 115 “Kodit Civil në 

R.SH” dhe neni 203 “Kodit Punës në R.SH”, apo të parashkrimit të vendimeve (vlerave) të 
gjobave përcaktuar në neni 46, ligji “Për kundërvajtjet Administrative” (brenda 2 vite) sipas 
vendimeve administrative të dënimit me gjobë. 
1-Hartimi i programit (Plan veprimit) me personat përgjegjës dhe respektimi i afatit 20 ditë 
për zbatimin e rekomandimeve, të përcaktuar në germën (j) e nenit 15, të ligjit nr. 154/2014, 
datë 27.11.2914 “Për organizimin dhe funksionimin e Kontrollin të Lartë të Shtetit”. 
Nga auditimi rezultoi se, KLSH ka dërguar në Bashkinë Delvinë rekomandimet e auditimit 
me shkresë nr. 497/8, datë 29.09.2017 e protokolluar në subjekt me shkresën nr. 2153, datë 
06.10.2017 ndërsa Bashkia Delvinë për zbatim e rekomandimeve të KLSH ka kthyer 
përgjigje me shkresë nr. 2153/1, datë 20.10.2017. Në këto kushte përgjigja e Bashkisë për 
zbatimin e rekomandimeve të KLSH është (brenda afatit 10 ditë) pra afat ligjor për kthim të 
përgjigjes prej 20 ditë. Për zbatimin e rekomandimeve Bashkia Delvinë ka hartuar Plan 
veprimi për zbatimin e rekomandimeve me shkresë nr. 2190, datë 09.10.2017, nëpërmjet të 
cilit me afatet konkrete janë ngarkuar personat për mbikëqyrur dhe zbatuar rekomandimet. 
2-Realizimi programit (Plan veprimi) e raportimi në KLSH mbi ecurinë e zbatimit të 
rekomandimeve brenda afatit 6/mujor përcaktuar në pika 2 e nenit 30 të ligjit nr. 154/2014, 
datë 27.11.2014 “Për organizimin dhe funksionimin e Kontrollit të Lartë të Shtetit”. 
Nga verifikimi rezulton se, përfundimet e auditimit janë dërguar në subjektin e audituar 
Bashkia Delvinë me shkresë nr. 497/8,  datë 29.09.2017 për të cilën duhej të raportonte në 
KLSH brenda 6/muaj ose në datë 06.04.2018. Nga Bashkia Delvinë me shkresën nr. 2153/1, 
datë 20.10.2017 është cituar gatishmëria e tyre për të raportuar brenda afatit, ndërsa rezulton 
se nuk është raportuar në KLSH mbi ecurinë e zbatimit të rekomandimeve brenda 6/muajve 
nga data e njoftimit të Raportit auditimit në KLSH, për pasojë janë shkelur kërkesat e ligjit nr. 
154/2014, datë 27.11.2914“Për organizimin e funksionimin e Kontrollit të Lartë të Shtetit”, 
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neni 30 “Rekomandimet e KLSH-së dhe ecuria e zbatimit”, pika 2, ku përcaktohet se: Subjekti i 
audituar, brenda 6/muaj nga data e njoftimit të Raportit të auditimit i raporton Kontrollit të Lartë të 
Shtetit mbi ecurinë e zbatimit të rekomandimeve të dhëna. Për mos raportim në KLSH brenda afatit 
6/muaj ngarkohet me përgjegjësi Kryetari bashkisë Delvinë. 
3-Statusi i rekomandimeve të lëna në auditimin e mëparshëm; 
-Realizimi rekomandimeve sipas cilësimeve në planin e veprimeve të hartuar nga subjekti 
audituar, për masat me karakter organizativ, duke pasqyruar punën e bërë me analizë për cdo 
rekomandim rezultojnë masa të realizuara plotësisht, pjesërisht, në proces realizimi dhe nuk 
janë pranuar.  
A. MASA ORGANIZATIVE: Për bashkinë Delvinë KLSH ka rekomanduar gjithsej 15 
masa organizative, nga të cilat deri në datë 01.09.2019 rezulton se janë zbatuar plotësisht 7 
masa, ndërsa janë në proces zbatimi 8 masa. 
4. Gjetje nga auditimi: Dosjet teknike të investimeve të cilat u audituan rezultuan me 
mangësi në dokumentacion, veprime në kundërshtim me UKM nr. 1, datë 16.06.2011 “Për 

disa ndryshime në UKM nr. 3, datë 15.02.2001 “Për mbikëqyrjen dhe kolaudimin e punimeve 
të ndërtimit”, pika 4, paragrafi 1. (Trajtuar më hollësisht në faqet 67-74 të Raportit 
Përfundimtar të Auditimit). 
4.1-Rekomandim: Bashkia Delvinë nëpërmjet Zyrës së Planifikimit të Territorit, të marr 
masa për plotësimin e dokumentacioneve të dosjeve teknike të investimeve gjatë procesit të 
zbatimit të kontratave deri në dorëzimin e objektit. 
-Nga auditimi zbatimit të rekomandimit rezultoi se: Titullari bashkisë Delvinë me urdhër 
nr. 11, datë 16.10.2017 ka ngarkuar Sektorin ZPKZHT për plotësimin e dokumentacioneve të 
dosjeve teknike të investimeve gjatë procesit të zbatimit të kontratave deri në dorëzimin e 
objektit. Për këtë sektori ZPKZHT ka filluar dhe është në proces për plotësimin e 
dokumentacionit të dosjeve teknike të investimeve për zbatimin e kontratave të vitit 2018, 
ndërsa deri në datën 30.09.2019 ky proces akoma nuk ka përfunduar. Për këtë ngarkohet me 
përgjegjësi znj. Rovena Ali në cilësi ish/Përgjegjës e Sektorit ZPKZH deri në datë 31.12.2018 
dhe z. Kastriot Musllimi aktualisht me detyrë përgjegjës i sektori ZPKZHT. 

Rekomandimi vazhdon akoma në proces zbatimi. 
5. Gjetja nga auditimi: Për vitet 2012 deri 2016, taksat e papaguara nga bizneset, taksa e 
tokës, taksa e popullatës, etj, respektivisht për Bashkia Delvinë dhe ish/Komuna Vergo 
aktualisht (Njësi Administrative) në përbërje të Bashkisë Delvinë, nuk ishin ndjekur 
procedurat e nevojshme ligjore për arkëtimin e taksave, bazuar në nenet 90, 91 dhe 114 të 
ligjit nr. 9920, datë 19.05.2008 “Për Procedurat Tatimore në Republikën e Shqipërisë” i 

ndryshuar, duke krijuar të ardhura të munguara për buxhetin e Bashkisë Delvinë në vlerën 
20,285,000 lekë, si pasojë e mos arkëtimit të vlerës së taksave dhe tarifave vendore (sipas 
Anekseve nga numri 1 deri 6 bashkëlidhur). 
5.1-Rekomandimi: Nga zyra e taksave Bashkia Delvinë të merren masa për regjistrimin në 
kontabilitet si debitorë, të krijohet regjistri elektronik, të merren masa për arkëtimin e vlerës  
20,285,000 lekë, duke bërë njoftim vlerësime, bazuar në neni 70, pika 3 të ligjit nr. 9920, datë 
19.05.2008 “Për Procedurat tatimore në R.SH” i ndryshuar dhe konkretisht: 
-Debitorë për taksën e ndërtesës në vlerën..............................1,693,000 lekë 
-Debitorë për taksën e pastrimit në vlerën...............................2,835,000 lekë 
-Debitorë për taksën e ndriçimit në vlerën...............................1,528,000 lekë 
-Debitorë për taksën e tokës bujqësore në vlerën....................8,665,000 lekë 
-Debitorë të mbartur................................................................5,564,000 lekë 
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5.2-Rekomandimi: Nga Zyra e taksave e tarifave Bashkia Delvinë të merren masa për ri 
kërkimin e detyrimeve duke ndjekur rrugët e mëposhtme: 
a. Të dërgohen në Banka urdhra bllokimi të llogarive në banka, bazuar në nenin 90, të ligjit 
nr. 9920, datë 19.05.2008 “Për Procedurat Tatimore në Republikën e Shqipërisë” i ndryshuar. 
b. Ti kërkohet Drejtorisë Rajonale të Shërbimit të Transportit vendosja e barrës siguruese, 
(për mjete) dhe Zyrës Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme (për pasuritë) bazuar në neni 91 
të ligjit nr.9920, datë 19.05.2008 “Për Procedurat tatimore në R.SH” i ndryshuar. 
c. Zyra e taksave e tarifave për mos pagesën e taksave në afat të aplikojë dënim me gjobë për 
pagesat e vonuara, ne masën 0.06% kamat vonesë për çdo ditë vonese pro jo më tepër se 365 
ditë, bazuar në neni 114 të ligjit nr.9920, datë 19.05.2008 “Për procedurat Tatimore në 
Republikën e Shqipërisë” i ndryshuar me ligjin nr.164/2014, datë 15.12.2014. 
d. Edhe pas njoftimeve zyrtare , nëse Bizneset nuk pranojnë të paguajnë detyrimet në vite nga 
ana e Bashkisë (Drejtoria e Taksave dhe Drejtoria Juridike), të merren masa administrative 
(llogaritje kamat vonesave) apo sekuestro dhe pas marrjes së këtyre masave të bëhet kallëzim 
penal pranë organit të Prokurorisë, siç përcaktohet në nenin 114, të ligjit nr.9920, datë 
19.05.2008 “ Për Procedurat tatimore në R.Sh” ndryshuar me ligjin nr .164/2014 datë 
4.12.2014. 
dh. Zyra e taksave në Bashkinë Delvinë dhe Njësia Administrative Vergo të listojnë në 
mënyrë elektronike abonentët familjarë debitorë për taksën e tokës nga fermerët në vlerën 
8,665,000 lekë dhe taksat e popullatës, duke njoftuar tatimpaguesit familjarë me Njoftim 
vlerësimi tatimor edhe në median lokale (të Bashkisë), për të paguar detyrimin tatimor të 
miratuar nga Këshilli Bashkiak, nëpërmjet dërgimit te njoftim vlerësimit me anë të zyrës 
postare, sipas të dhënave qe disponon Gjendja Civile, për të gjitha llojet dhe shumën e 
taksave të papaguara , si taksën e tokës, banesave dhe tarifat etj në pajtim me pikën 71, 
Udhëzimi plotësues Ministrisë Financiare nr.01, datë 15.01.2016 “Për zbatimin e buxhetit të 

vitit 2016”. 
-Nga auditimi zbatimit të rekomandimit rezultoi se: Titullari bashkisë me urdhër nr.112, 
datë 16.10.2017 ka ngarkuar Sektorin e Taksave e Tarifave për zbatimin e rekomandimit. Nga 
sektori është kryer kontabilizimin e debitorëve familjarë dhe debinë e mbartur në shumën 
20,285,000 lekë. Me shkresat nr.2085, datë 28.09.2017; nr.164, datë 22.01.2018 është 
drejtuar “Ujësjellës-Kanalizimeve”Sha Delvinë në rolin e agjentit tatimor me listën e 

debitorëve familjarë për taksat e tarifat vendore për të hartua regjistrin elektronik, por nga 
“Ujësjellës-Kanalizimeve”Sha Delvinë nuk ka asnjë përgjigje. Janë kryer njoftim vlerësimet 

tatimore për secilin subjektet tatim pagues debitor në rrugë postare me shkresë nr.2321, datë 
08.11.2017. 
-Nga auditimi zbatimit të rekomandimit rezultoi se: Për debitorët e biznesit me shkresë 
nr.151, datë 23.04.2018 është dërguar urdhër bllokimi pranë bankave. Me shkresë nr.952, 
datë 23.04.2018 është kërkuar në Drejtorinë Rajonale të Shërbimit të Transportit, vendosja e 
barrës siguruese të mjeteve për debitorët. Me shkresë nr.953, datë 23.04.2018 është kërkuar 
Zyrës Vendore të Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme, bllokimi pasurive të këtyre 
debitorëve. Titullari bashkisë me urdhër nr.125, datë 16.10.2017 është bërë kontabilizimi 
kamat vonesave për periudhën (2012-2016) në vlerë 1,987,167 lekë dhe është krijuar regjistri 
elektronik. Për bizneset që nuk kanë paguar detyrimet në vite nuk është ndërmarrë asnjë masë 
administrative/sekuestro apo kallëzim penal. Lista e debitorëve të Bashkisë Delvinë paraqitet 
në pasqyrën Aneks E/1 bashkëlidhur Projekt raportit të auditimit. 
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Deri në datën 30.09.2019 ky proces akoma nuk ka përfunduar sepse vetëm është kryer 
kontabilizimi i detyrimeve për debitorët familjarë të mbartura në vite në shumën 20,285,000 
lekë, si dhe kamat vonesat për periudhën (2012-2016) në vlerë 1,987,167 lekë. Për bizneset 
që nuk kanë paguar detyrimet në vite nuk është ndërmarrë asnjë masë 
administrative/sekuestro apo kallëzim penal, njëkohësisht nga shuma e mësipërme e 
detyrimeve nuk është arkëtuar asnjë vlerë e rekomanduar. Për ngarkohet me përgjegjësi z. 
Fejzo Ali me detyrë përgjegjës Sektori të Ardhurave, për mos zbatim të urdhrit të Titullari 
nr.112, datë 16.10.2017. 

Rekomandimi vazhdon akoma në proces zbatimi. 
9. Gjetje nga auditimi: Drejtoria e Urbanistikës nuk ka kryer vëzhgime për zhvillimet në 
territor, për studimin, vlerësimin, parashikimin e rreziqeve dhe tendencave, për parandalimin 
e zhvillimeve të dëmshme për sigurimin e zhvillimit të qëndrueshëm të territorit dhe nuk janë 
dërguar në Agjencinë Kombëtar të Planifikimit të Territorit, raportet vjetore në lidhje me 
çështjet administrative të territorit, nuk ka dërguar informacione dhe të dhëna në lidhje me 
zhvillimin e tokës, veprim në mospërputhje me pikën 1, 3, 4 neni 80, të ligjit nr. 10119, datë 
23.04.2009 “Për planifikimin e territorit” i ndryshuar. 
9.1-Rekomandimi: Drejtoria e Urbanistikes të marr masa të kryej vëzhgime për zhvillimet e 
territorit, studimin, vlerësimin parashikimin e rreziqeve dhe tendencave, parandalimin e 
zhvillimeve të dëmshme, sigurimin e zhvillimit të qëndrueshëm të territorit dhe të dërgojë në 
Agjencia Kombëtare e Planifikimit të territorit, raporte vjetore në lidhje me çështjet 
administrative të territorit informacione dhe të dhëna në lidhje me zhvillimin e tokës. 
-Nga auditimi zbatimit të rekomandimit rezultoi se: Titullari bashkisë me urdhër nr. 116, 
datë 16.10.2017, ka ngarkuar Sektorin e ZPKZHT për zbatimin e rekomandimit. Deri në 
datën 30.09.2019 nga sektori ZPKZHT nuk rezulton të jetë dërguar asnjë raport vjetor në 
lidhje me çështjet administrative të territorit informacione dhe të dhëna në lidhje me 
zhvillimin e tokës, për këtë ngarkohen më përgjegjësi znj.Rovena Ali në cilësinë 
ish/Përgjegjës e Sektorit ZPKZH deri në datë 31.12.2018 dhe z.Kastriot Musllimi aktualisht 
me detyrë përgjegjës i sektori ZPKZHT. 

Rekomandimi vazhdon akoma në proces zbatimi. 
11.Gjetje nga auditimi: IMTV Delvinë ka marr 14 vendime për pezullim punimi nga 24 
kundërvajtje të konstatuara, këto vendime vetëm në 1 rast janë shoqëruar me vendim prishje 
dhe në asnjë rast nuk janë shoqëruar me gjobë, në kundërshtim me pika 8 “Kryerje punimesh 

pa leje”, neni 82, të ligjit nr. 10119, datë 23.04.2009 “Për planifikimin e Territorit” në germa 

“a” sanksionohet: “Kryerje e punimeve pa leje pa pasojë në krijimin e shtesave në sipërfaqe e 
vëllim ndërtimor dënohet me gjobë nga 100,000 deri në 30% të vlerës totale të punimeve të 
ndërtimit” pra për 24 objektet e mësipërme të konstatuara si ndërtim pa leje për të cilat ka 

marr vendim pezullimi në 14 raste për periudhën (Janar 2012–Dhjetor 2016) IMTV Bashkia 
Delvinë për kundërvajtje administrative duhej të kishte dënuar me gjobë subjektet e 
mësipërme me vlerën minimale 100,000 x 14 objekte = 1,400,000 lekë, vlerë e munguar për 
buxhetin e bashkisë. 
Për 14 vendimet e pendimit nuk ishte vendosur asnjë gjobë, të cilat duhen vendosur në zbatim 
të kërkesave të nenit 5 germa “b” të ligjit nr. 9780, datë 16.07.2007 “Për inspektoratin e 

ndërtimit” dhe neni 82 të ligjit nr. 10119, datë 23.04.2009 “Planifikimin e territorit” vlerë e pa 

arkëtuar e cila përbën të ardhur të munguar për buxhetin e njësisë vendore bashkia Delvinë. 
11.1-Rekomandimi: Nga Bashkia Delvinë e IMTV të merren masa për përmbylljen e 
procedurave administrative ndaj subjekteve deri në caktimin e gjobës, regjistrimit e saj në 
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kontabilitet si debi, të krijohet regjistri elektronik dhe të ndiqen të gjitha procedurat ligjore 
për arkëtimin e vlerës 1,400,000 lekë ndaj subjekteve për të cilët është mbajtur procesverbal 
pezullim i punimeve në periudhën (2012-2016) në zbatim të nenit 5 gëmra “b” të ligjit nr. 
9780, datë 16.07.2007 “Për inspektorin e ndërtimit” si dhe neni 82 të ligjit nr. 10119, datë 
23.04.2009 “Planifikimin e Territorit” i ndryshuar. 
-Nga auditimi zbatimit të rekomandimit rezultoi se: Titullari bashkisë me urdhër nr.118, 
datë 16.10.2017 ka ngarkuar IMTV për zbatimin e rekomandimit, ndërsa IMTV për 
kundravajtjet e konstatuara për periudhën (2012-2016) ka mbajtur procesverbale për 
konstatimet e kundravajtjes se punimeve në 8 raste, ku me vendim për pezullimin e punimeve 
në 8 raste dhe me vendim për dënim me gjobë në 6 raste. Deri në datën 30.09.2019 për këto 
raste nuk është kryer kontabilizimi i vlerë së gjobave në shumën 1,400,000 lekë, 
njëkohësishtë nuk janë analizuar të 14 rastet për të cilat është mbajtur akt konstatimi për 
pezullim të punimeve, ndërsa nuk është aplikuar dënimi me gjobë në masë 100,000 lekë. 
Subjektet me të cilët është mbajtur akt konstatimi, ndërsa nuk është aplikuar masa e dënimit 
me gjobë në momentin e pezullimit të punimeve është në pasqyrën Aneks E/2 bashkëlidhur 
Projekt raportit të auditimit. 
Për mos aplikimin e masës së gjobës për seciln rast të konstatimit dhe të kryerjes së 
pezullimit të punimeve në objekte, ngarkohet më përgjegjësi z.Adrit Ademi në cilësinë 
Kryeinspektor INVMT për mos zbatim të urdhrit të Titullari bashkisë nr. 118 datë 
16.10.2017. 

Rekomandimi vazhdon akoma në proces zbatimi. 
12. Gjetje nga auditimi: 
a.Në Bashkinë Delvinë për dhënien e tokave bujqësore të pandara janë lidhur mardhënie 
kontraktuale në 56 raste për sipërfaqe 74.273 ha me afat 35 deri 99 vjet, për të cilat 
administrohet vetëm kontrata dhe asnjë akt tjetër në kundërshtim me nein 678, të Kodit Civil, 
me VKM nr.531, datë 21.08.1998 “Për tokat bujqësore të pandara” i ndryshuar dhe pika 5 e 
UKM nr.1, datë 18.07.2012 “Për procedurat e dhënies me qira të tokave bujqësore të 
pandara”. 
b.Për 56 kontratat e lidhura midis Bashkisë Delvinë dhe të tretëve për sipërfaqen 74.273 ha në 
3 raste qiramarrësit i kanë shkaktuar buxhetit NJQV të ardhura të munguara, si pasojë e mos 
përmbushjes së detyrimeve kontraktuale. 
12.1-Rekomandimi: 
a. Bashkia Delvinë të marr masa për rishqyrtimin, duke vlerësuar deri në anulimin e 56 
kontratave të lidhura në kundërshtim me neni 678 të Kodit Civil, VKM nr. 531, datë 
21.08.1998 “Për tokat Bujqësore të pandara” i ndryshua, pika 5 e UKM nr. 1, datë 18.07.2012 
“Për procedurat e dhënies me qira të tokave bujqësore të pandara” me urdhrit të Ministrit të 
Bujqësisë dhe Ushqimit nr. 13, datë 15.01.2013 “Për miratimin e për mbajtjes dhe formës së 
Kontratës Tip për dhënien me qira të tokave bujqësore të pandara”. 
b. Bashkia Delvinë të marr masa për të kontabilizuar dhe kërkuar në rrugë ligjore arkëtimin 
duke ndjekur të gjithë procedurat e nevojshme administrative dhe procedurat e tjera në të 
gjitha shkallët e gjykimit ndaj qiramarrësve. 
-Nga auditimi zbatimit të rekomandimit rezultoi se: Titullari bashkisë me urdhër nr.119, 
datë 16.10.2017 ka ngarkuar Zyrën e Menaxhimit e Mbrojtjes së Tokës dhe Drejtoria e 
Financës për zbatimin e rekomandimit. Komisioni Qiradhënies së Tokave Bujqësore të 
pandara (KQTBP) me vendim nr. 152, datë 15.12.2017 ka bërë rishqyrtimin e 56 kontratave 
të dhënies së tokave bujqësore të pandara, duke lënë në fuqi 53 kontrata dhe shfuqizuar 3 
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kontrata (dy prej të cilave të lidhura për arsye të kërkesës së kontraktuesve për zgjidhje të 
njëanshme të kontratës nga ana e tyre dhe një për faktin se një pjesë e saj është trajtuar me 
ligjin nr. 7501, datë 19.07.1991). Me shkresë nr. 2298, datë 03.11.2017 qiramarrësit janë 
njoftuar për shlyerje detyrimi kontraktual, njëkohësisht me urdhër matarimi nr. 144, datë 
24.10.2017 është kontabilizuar shuma debitor prej 114,799 lekë. Deri në datën 30.09.2019 
nga shuma e mësipërme e detyrimeve është arkëtuar vlera 57.272 lekë, ndërsa ka ngelur e pa 
arkëtuar shuma 57.527 lekë me argumentin se, një pjesë nga sipërfaqja e kontraktuar është 
trajtuar me ligjin nr. 7501, datë 19.07.1991, e pa përcaktuar sa është sipërfaqe jashtë ligjit nr. 
7501. Për ngarkohet me përgjegjësi z. M. T. me detyrë specialist në Sektori Menaxhimit të 
Tokës, për mos zbatim të urdhrit të Titullari nr. 119, datë 16.10.2017. 

Rekomandimi vazhdon akoma në proces zbatimi. 
13. Gjetje nga auditimi: Në 2 raste të dhënies me qira të pronës publike administrohet vetëm 
kontrata e lidhur midis ish/Kryetarit të Bashkisë dhe të tretëve, kontrata datë 01.01.2013 me 
shoqërinë “T. E. A.” dhe kontrata datë 31.08.2012 me shoqërinë “S. & G.”, për këto kontrata 
nuk administrohet asnjë dokumentacion tjetër mbi procedurën e ndjekur nga NJQV për 
përcaktimin e vlerës së qirasë për m2, veprim në kundërshtim me Kreu 3 të VKM nr. 529, 
datë 08.06.2011 “Për përcaktimin e kritereve të procedurës dhe të mënyrës së dhënies me 
qira, enfitezë apo kontrata të tjera të pasurisë shtetërore” i ndryshuar. (Trajtuar më hollësisht 
në faqet 94-102 të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 
13.1-Rekomandim: Bashkia Delvinë të marr masa në rrugë administrative e ligjore për 
rishqyrtim deri në anullim 2 kontrata të qirasë të lidhur me shoqëri “T. E. A.” e “S. & G.”, në 

kundërshtim me kriteret dhe detyrimet e përcaktuara në VKM nr.529, datë 08.06.2011 “Për 
përcaktimin e kritereve, procedurën dhe mënyrën së dhënies me qira ose enfitenzë të pronës 
shtetërore” i ndryshuar. 
-Nga auditimi zbatimit të rekomandimit rezultoi se: Titullari bashkisë me urdhër nr,124, 
datë 16.10.2017 ka ngarkuar Sektorin e Taksa Tarifa e Drejtoria e Financës për zbatim 
rekomandimi. Drejtoria e Financës ka kryer kontabilizimin e shumës së debisë për shoqëritë 
“T. E. A.” e  “S.l & G.” në shumën 26,787,678 lekë. Me shkresa nr.2341/1, datë 08.11.2017 
dhe nr.684, datë 27.03.2018 janë njoftuar shoqëritë për likuidimin e shumës. Gjithashtu nga 
Bashkisë Delvinë është hapur çështje gjyqësore për likuidim detyrimi, ndërsa deri në datën 
30.09.2019 nuk ka anjë vlerë arkëtimi. 

                Rekomandimi vazhdon akoma në proces zbatimi. 
14. Gjetje dhe auditimi: 
a.Në ish/Komuna Vergo për dhënie me qira tokave bujqësore të pandara janë lidhur 
mardhënieve kontraktuale në 178 raste për sipërfaqje 207.74 ha me afat 99 vjet për të cilat 
administrohen vetëm kontrata dhe asnjë akt tjetër, në kundërshtim me nenin 678, të Kodit 
Civil, VKM nr. 531, datë 21.8.1998 “Për procedurat e dhënies me qira të tokave bujqësore të 
pandara” me urdhri Ministrit të Bujqësisë dhe Ushqimit nr.13, datë 15.01.2013 “Për 
miratimin e përmbajtjes dhe formës së “Kontratës Tip dhënien me qira të tokave bujqësore të 

pandara”. 
b. Për 178 kontratat e lidhura midis ish/Komunës Vergo dhe të tretëve, për sipërfaqe 207.46 
ha nga 80 qiramarrës si pasojë e mos përmbushjes të detyrimeve kontraktuale nga i kanë 
shkaktuar buxhetit ish/Komuna Vergo (Njësi administrative) të ardhura të munguara në vlerë 
513,842 lekë. 
14.1-Rekomandimi: 
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a.Bashkia Delvinë të marr masa për rishqyrtimin duke vlerësuar deri në anulimin e 80 
kontratave për dhënien me qera të tokave bujqësore të pandara, të cilët rezultojnë debitor dhe 
janë të lidhura në kundërshtim me nenin 678, të Kodit Civil, VKM nr.531, datë 21.08.1998 
“Për tokat bujqësore të pandara” i ndryshuar, pika 5 e UKM nr.1, datë 18.07.2012 “Për 

procedurat e dhënies me qira të tokave bujqësore të pandara” me Urdhri Ministrit të Bujqësisë 

dhe Ushqimit nr.13, datë 15.01.2013 “Për miratimin e përmbajtjes e formës së "Kontratës Tip 
për dhënien me qira të tokave bujqësore, të pandara". 
b.Bashkia Delvinë të marr masa duke kontabilizuar dhe kërkuar në rrugë ligjore arkëtimin e 
vlerës prej 513,842 lekë duke ndjekur të gjitha procedurat e nevojshme administrative dhe 
procedurat e tjera në të gjitha shkallët e gjykimit ndaj qiramarrësve. 
-Nga auditimi zbatimit të rekomandimit rezultoi se: Titullari bashkisë me urdhër nr.121, 
datë 16.10.2017 ka ngarkuar Zyrën e Menaxhimit e Mbrojtjes së Tokës e Njësinë 
Administrative Vergo për zbatimin e rekomandimit. Komisioni Qiradhënies së Tokave 
Bujqësore të pandara (KQTBP) me vendim nr.152, datë 15.12.2017 ka bërë rishqyrtim të 80 
kontratave të dhënies së tokave bujqësore të pandara, duke lënë në fuqi 80 kontrata. 
Njëkohësisht me shkresa nr.2341/2, datë 08.11.2017 dhe nr.684/1, datë 27.03.2018 janë 
njoftuar qiramarrësit për shlyerje të detyrimit kontraktual. Ndërsa zyra e financës ka 
kontabilizuar shumën debitorë në masën 513,842 lekë. Deri në datën 30.09.2019 nga shuma e 
mësipërme e detyrimeve nga shuma e mësipërme e detyrimeve është arkëtuar vlera 184.814 
lekë, ndërsa ka ngelur pa arkëtuar shuma 329.028 lekë me argumentin se është në proces 
arkëtimi. Për ngarkohet me përgjegjësi z.H. B. me detyrë specialist në Sektori Menaxhimit të 
Tokës në Njësia Administrative Vergo, për mos zbatim të urdhrit të Titullari nr.121, datë 
16.10.2017.  

Rekomandimi vazhdon akoma në proces zbatimi. 
15.Gjetja nga auditimi: Bashkia Delvinë nga 121 pasuri objekte publike dhe toka bujqësore 
të transferuara, vetëm 8 pasuri i ka regjistruar në ZVRPP Sarandë, lista e të cilave përcaktohet 
me VKM nr.1256, datë 16.12.2009 “Miratimi i listës përfundimtare te pronave te paluajtshme 

publike, shtetërore, qe transferohen ne pronësi ose ne përdorim te Bashkisë Delvine”. 

Njëherazi konstatohet se krahas listës përfundimtare të pronave të miratuara janë dhe 6 
objekte të cilat nuk janë bërë ende pjesë e kësaj liste respektivisht objektet: (1-Shtëpi 
karakteristike Llakë; 2-Ish-hoteli Delvinë, kati i dytë; 3-Tregu i fruta perimeve në Bashkinë 
Delvinë; 4-Ish-Spitali i vjetër në Bashkinë Delvinë; 5-Shkolla 9 vjeçare Bamatat; 6-Kopshti 
fëmijëve K (Çorro) e të tjera). 
15.1-Rekomandim: Bashkia Delvinë të marr masat për përfundimin e regjistrimit të pasurive 
të paluajtshme sipas VKM nr.1256, datë 16.12.2009 “Miratimi i listës përfundimtare te 
pronave te paluajtshme publike, shtetërore, qe transferohen ne pronësi ose ne përdorim te 
Bashkisë Delvine” dhe të marr masa për inventarizimin dhe transferimin e pasurive shtetërore, 

si objekte ndërtimore, pyje kullotat dhe livadhet etj që ndodhen në brenda juridiksionit 
territorial të Bashkisë Delvinë pas reformës administrative, në zbatim neni 6, ligji nr.8743, 
datë 22.02.2001 “Për pronat e Paluajtshme te Shtetit” e ligji nr.7843, datë 13.07.1994 “Për 
regjistrimin e pasurive te paluajtshme” i ndryshuar. 
-Nga auditimi zbatimit të rekomandimit rezultoi se: Titullari bashkisë me urdhër nr. 122, 
datë 16.10.2017 ka ngarkuar  ZPKZHT për zbatimin e rekomandimit, ndërsa me autorizim 
nr.1125, datë 02.11.2017 është ngarkuar Juristi i Bashkisë Delvinë, ndërsa deri në datën 
30.09.2019 ky proces akoma nuk ka përfunduar. Për këtë ngarkohet me përgjegjësi znj.R. A 
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në cilësinë ish/Përgjegjëse e Sektorit ZPKZH deri në datë 31.12.2018, si dhe z.K.M. 
aktualisht me detyrë përgjegjës i sektori ZPKZHT. 

Rekomandimi vazhdon akoma në proces zbatimi. 
 
B. MASA PËR SHPËRBLIM DËMI: 
Bazuar në ligjin nr.154/2014, datë 27.11.2014 “Për organizimin dhe funksionimin e Kontrollit 

të Lartë të Shtetit”, neni 15, germat (b) dhe (c)  “Të drejtat e KLSH” dhe mbështetur në nenet 
98-102, të ligjit nr.44/2015, datë 30.04.2015 “Kodi procedurave administrative në Republikën 
e Shqipërisë”, nenet 21-33 të ligjit nr.139/2015, datë 17.12.2015 “Për vetëqeverisjen 
vendore” dhe pikën 93 të UMF nr.30, datë 27.12.2011 “Për menaxhimin e aktiveve në njësitë 
e sektorit publik”, KLSH i ka rekomanduar kryetarit të Bashkisë Delvinë të nxjerre aktet 
administrative përkatëse dhe të kërkohet në rrugë ligjore (Padi Gjyqësore) duke ndjekur të 
gjitha procedurat e nevojshme administrative e procedura të tjera në të gjitha shkallët e 
gjykimit me qëllim kërkimin për shpërblim dëmi. Nëpunësi zbatues të ndjekë procesin dhe të 
kryej regjistrimet e nevojshme kontabël përfundimtare, me qëllim shpërblimin e dëmit në 
vlerën 39,075,744 lekë. 
Për bashkinë Delvinë KLSH ka rekomanduar gjithsej 10 masa shpërblim dëmi, nga të cilat 
deri në datën 01.09.2019 rezulton se janë zbatuar plotësisht 9 masa shpërblim dëmi janë në 
proces zbatimi, ndërsa 1 masë nuk është pranuar dhe është refuzuar, ku në mënyrë të detajuar 
dhe me hollësisht nga auditimi zbatimit të rekomandimeve realizimi secilës masë shpërblim 
dëmi paraqitet më poshtë: 
Në 10 masa shpërblim dëmi në vlerë e rekomanduar është shuma 39,075,744 lekë, nga e cila 
është kontabilizuar dhe pasqyruar në llog.(468) “Debitorë” në Pasqyrat Financiare në datë 
31.12.2017 (bilanci vjetor 2017) vlera 34,238,919 lekë, ndërsa nuk është kontabilizuar vlera 
4,836,825 lekë. 
Nga auditimi zbatimit të rekomandimit rezultoi se; 
Deri në datën 01.09.2019 është arkëtuar vetëm vlera...................................................649,144 
lekë 
Nga vlera e rekomanduar e kontabilizuar ka mbetur e pa arkëtuar vlera................33,589,775 
lekë 
Me analizë të hollësishme zbatimi rekomandimeve për masn shpërblim dëmi është më poshtë: 
-Në proces arkëtimi janë 7 rekomandime të kontabilizuara në vlerë......................5.349.567 
lekë 
-Në proces gjyqësor janë 2 rekomandime në vlerë.................................................28.257.708 
lekë 
-Pagesa këshilltarë janë 2 rekomandime në vlerë....................................................1.707.095 
lekë 
-Rekomandim i refuzuar tërësisht është 1 në vlerë................................................4.836.825 
lekë Rekomandimet, arkëtimet dhe natyra e mos realizimit paraqiten në pasqyrën Aneks F/3 
bashkëlidhur Raportit të auditimit. 
MASA DISIPLINORE: 
Mbështetur në ligjin “Për statusin e Nëpunësit Civil”, neni 37 të ligjit nr.7961, datë 

12.07.1995 “Kodi Punës i Republikës së Shqipërisë” i ndryshuar, Kontrata individuale të 

punës Kryetarit të Bashkisë, nga KLSH nëpërmjet të dy shkresave nr.497/8, datë 29.09.2017 
dhe nr.1034/6, datë 29.12.2017 i është rekomanduar fillimi procedurës për dhënien e masës 
disiplinore si në pasqyrën Aneks F/4 bashkëlidhur Projektraportit të auditimit. 
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Sa sipër nga 8 masa disiplinore të rekomanduara nga KLSH, gjithësejt nëpërmjet dy 
shkresave rezulton se të 8 (tetë) masat e rekomanduara janë të zbatuara.  
Me gjithë punën e bërë nga bashkia Delvinë konstatohet se, rekomandimet nuk janë vlerësuar 
maksimalisht, kryesisht ato shpërblim dëmi, apo organizative me pasojë të ardhura të 
munguara, nga nëpunësit e subjektit të audituar është shkelur gërma (j) e nenit 15 dhe pika 2 e 
nenit 30, të ligjit nr. 154/2014, datë 27.11.2914 “Për organizimin dhe funksionimin e 
Kontrollin të Lartë të Shtetit”, duke mos zbatuar dispozitat ligjore për përmbushjen  e  

detyrave funksionale, për të cilët mbajnë përgjegjësinë individuale. Po ashtu nëpunësit e 
ngarkuar drejtpërsëdrejt me zbatimin e rekomandimeve të KLSH, nga Kryetari Bashkisë 
Delvinë “Për zbatimin e rekomandimeve të dërguara nga KLSH me nr.497/7 datë 29.09.2017 

“Raporti përfundimtar i auditimit dhe rekomandimet” dhe Urdhri Kryetarit të Bashkisë 
nr.107, datë 16.10.2017 “Për zbatimin dhe për arkëtimin e detyrimeve për shpërblim dëmi 
apo përfitime të padrejta”, janë veprime e mosveprime në shkelje të nenit 15 shkronja (j) dhe 

nenit 30, pika 2, të ligjit nr.154/2014, datë 27.11.2914“Për organizimin dhe funksionimin e 
Kontrollin të Lartë të Shtetit” dhe për këtë mbajnë përgjegjësinë; 
z.R B, ish/Kryetar i Bashkisë, Z.I M., ish/nën/Kryetari Bashkisë, zj.E.i J, Drejtore Drejtoria 
Ekonomike, z.B. K. Përgjegjës Sektori Juridik, z.F. A. Përgjegjës Sektori Taksa-Tarifave, zj.E. 
C. Drejtore Personeli e Burimeve Njerëzore dhe zj.R. A., Përgjegjëse Sektori Planifikimit të 
Territorit. 
Për mos raportim në KLSH mbi ecurinë e zbatimit të rekomandimeve brenda 6/muaj nga data 
e njoftimit janë shkelur kërkesat e ligjit nr.154/2014, datë 27.11.2914 “Për organizimin dhe 

funksionimin e Kontrollit të Lartë të Shtetit”, neni 30 “Rekomandimet e KLSH-së dhe ecuria e 
zbatimit”, pika 2, ku përcaktohet se: “Subjekti i audituar, brenda 6/muaj nga data e njoftimit të 
raportit të auditimit i raporton Kontrollit të Lartë të Shtetit mbi ecurinë e zbatimit të 
rekomandimeve të dhëna”. 
Konkluzione dhe rekomandime: 
Në përfundim të procesit të auditimit për zbatimin e rekomandimeve në Bashkinë Delvinë të 
dërguara nga KLSH-së nëpërmjet 3 shkresave konkretishtë; 
-Shkresa nr.497/7, datë 29.09.2017 “Dërgim Raporti Përfundimtar Auditimit e 
Rekomandimet”; Shkresa nr.1034/6, datë 29.09.2017 “Dërgim Raporti Përfundimtar 

Auditimit dhe Rekomandimet nga auditimi i kontrollit të cilësisë për 2 procedura prokurimi 
me objektin; “Rijetësim i sheshit në qendra Delvinë” dhe objektin; “Rikonstruksion rruga 

Delvinë Rusan”; Shkresa nr.490/22, datë 03.08.2018 “Kërkesë për zbatimin e 

rekomandimeve të lëna nga KLSH në auditimin e fundit në Bashkinë Delvinë”. Duke 
vlerësuar punën e bërë nga bashkia Delvinë, për zbatimin e secilit rekomandim nga auditimi 
rezultoi se, pjesa më e madhe e rekomandimeve është në proces zbatimi për të cilat duhet 
kërkuar vijimi i punës për zbatimin e rekomandimeve deri në përfundimin e procesit për 
zbatim përfundimtar të tyre, ndërsa në mënyrë të përmbledhur me treguesit e realizimit për 
rekomandimet e dërguara nga KLSH nëpërmjet shkresave të mësipërme gjendja në realizimi 
paraqitet në pasqyrën Aneks F/6 bashkëlidhur Projektraportit të auditimit. 
Në këto kushte në lidhje për disa rekomandime, duke parë punën e pamjaftueshme e bërë në 
drejtim të zbatimin të rekomandimeve, përsëri duhet të ri kërkohet në bashkinë Delvinë 
vazhdimi i procedurave ligjore për zbatimin e rekomandimeve. 
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VI.   KONKLUZIONE DHE OPINIONI AUDITIMIT 

 

Opinion i kualifikuar i auditimit mbi pasqyrat financiare. 
Ne kemi audituar veprimtarinë e subjektit “Bashkia Delvinë” për vitet ushtrimorë nga 01.01. 2017 deri 

më 30.092019, të cilat përfshijnë pasqyrat financiare të vitit ushtrimor 2017 dhe 2018. Auditimi 
përfshin pasqyrën e gjendjes ekonomike, pozicionit financiar (hyrjeve dhe daljeve, pagesave) në para, 
pasqyra e amortizimit, shënimet shpjeguese që shoqëronin këto pasqyra. Auditimi ka përfshirë 
ekzaminimin në bazë testimeve, të dokumenteve që mbështesin shumat dhe shpalosjet në pasqyrat 
financiare, ku u bë vlerësimi i parimeve kontabël të përdorura dhe vlerësimeve të bëra nga drejtuesit si 
dhe vlerësimi i paraqitjes së përgjithshme të pasqyrave financiare, mbështetur në standardet (ISSAI 
1700)4, ISSAI 1705 dhe (ISSAI 1200)5. 
Në opinionin tonë, përsa i takon shkallës së zbatimit nga subjekti Bashkia Delvinë, të standardeve mbi 
raportimin financiar, të kërkesave ligjore dhe akteve nënligjore, në përgjithësi japin një pamje të drejtë 
dhe të sinqertë të pozicionit financiar të performancën financiare dhe lëvizjet e mjeteve monetare për 
Bashkinë Delvinë, për vitin 2017 dhe vitin 2018. 
Përjashtuar disa anomali materiale por jo të përhapura të cilat megjithatë, janë të korrigjueshme në 
periudhat e ardhshme, bazuar në këto, ne arrijmë në përfundimin për dhënien e një opinioni të 
kualifikuar. 
Janë konstatuar parregullsi në pasqyrat financiare si vijon: 
 -Llogaria 202 “Studime dhe Kërkime”  me vlerë fillestare 12,203,556 lekë, e analizuar për 38 
projekte është mbajtur në bilanc si llogari më vete pavarësisht faktit që këto studime e projektime i 
përkasin investimeve për objekte të përfunduara në vite dhe duhej të ishte sistemuar në llogaritë 
përkatëse të investimit të përfunduar si pjesë e kostos totale të objektit që i përket, kjo ka sjellë 
paraqitjen në bilanc të  Aktiveve Afatgjata Materiale jo në vlerën reale të tyre. 
-Llog 4342  “Operacione me shtetin(Të drejta)” në fund të vitit 2018 është raportuar në bilanc në 
vlerën 35,664,476 lekë, kjo llogari nuk paraqet vlerën e saktë pasi në të janë përfshirë vlerat e  
llogarisë 401– 408 “Furnitorë e llogari të lidhura me to” dhe llogarisë 467 “Kreditorë të ndryshëm” në 

vlerën 29,014,013 lekë, vlera të cilat në bilanc duhet të pasqyroheshin në Llogarinë 486  “Shpenzime 
të periudhave te ardhshme”  pra kjo llogari në fund të vitit 2018 duhet të raportohej për vlerën 
8,566,685 lekë. 
-Ndërsa llogaria 486 “Shpenzimet e periudhave të ardhshme” për vitin 2018 duhej të raportohej në 

vlerën 33,920,748 lekë.  
-Llogaria 467 “Kreditorë të ndryshëm”, e cila në fund të vitit 2018 është paraqitur në vlerën 
25,786,192 lekë,  nuk paraqet vlerën e saktë, pasi nuk përfshin detyrimet për kontratën nr. 2075, datë 
11.09.2018 për objektin “Rikonstruksion i fushës së futbollit të qytetit Delvinë” të faturës tatimore nr. 
12, datë 31.10.2018 për vlerën 4,906,735 lekë e cila nuk është kontabilizuar për vitin 2018.  
-Llogaria 468 “Debitorë të ndryshëm” është paraqitur më pak për vlerën 1,220,000 lekë, për shkak të 
mos kontabilizimit të detyrimeve të kontratës nr. s’ka, datë 01.09.2016.  
-Në llogarinë 466 “Kreditorë për mjete në ruajtje” pasqyrohet për disa vite rresht, vlera 909,769 lekë, 
të cilat janë detyrime të bashkisë ndaj subjekteve për garanci punimesh, të cilave ka kaluar afati i 
garancisë disa për shumë vite. 

                                                           
4 Objektivi 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. 
 
5 Objektivi 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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Opinion i kualifikuar mbi përputhshmërinë e veprimtarisë së Bashkisë Delvinë: 
Ne kemi audituar përputhshmërinë6/7 e subjektit sa i takon shkallës së zbatimit të ligjeve rregullave 
dhe rregulloreve, termave apo kushteve të vendosura, mbi të cilat është rënë dakord (kriteret e 
auditimit të përputhshmërisë), në fushën e prokurimeve publike.Auditimi ka përfshirë auditimin e 7 
procedurave të prokurimit në vitin 2017, të 7 procedurave të prokurimit të zhvilluar në vitin 2018 dhe 
7 procedurave të prokurimit të zhvilluara në 9 mujorin e I-rë 2019, bazuar në analizë risku8.  
Opinion i kualifikuar 
Sipas mendimit tonë, gjatë auditimit të procedurave të prokurimit, u evidentuan devijime nga kuadri 
ligjor dhe rregullator në fuqi (kriteret), që nën gjykimin profesional të audituesit të pavarur janë 
materiale por jo të përhapura shumë, me efekt uljen e konkurrencës në procedurat e prokurimeve 
publike, duke ulur ndjeshëm negativisht këtë konkurrencë.   
Baza për opinion e kualifikuar 
Ne e kryem auditimin tonë në përputhje me Standardet Ndërkombëtare të Auditimit (ISSAI). 
Përgjegjësitë tona sipas këtyre standardeve janë përshkruar në mënyrë më të detajuar në seksionin e 
raportit ku jepen Përgjegjësitë e Audituesit. Ne besojmë se evidenca e auditimit që kemi siguruar është 
e mjaftueshme dhe e përshtatshme9, për të bazuar opinionin tonë.  
Opinionin e dhënë e mbështesim në faktin se, subjekti i audituar përgjithësisht ka vepruar në përputhje 
me dispozitat ligjore në fuqi, me përjashtim të disa çështjeve (jo materiale dhe të përhapura), për të 
cilat duam të tërheqim vëmendjen e subjektit, konkretisht: 
U auditua përputhshmëria ligjore në zbatimin e kuadrit rregullator në fuqi mbi zhvillimin e 
procedurave të prokurimit publik për operatorët e shpallur fitues. Në opinionin tonë përsa i përket 
shkallës së zbatimit të kuadrit rregullator në fuqi për (hartimin dhe miratimin e DST kriteret e 
kërkesave kualifikuese dhe vlerësimin e ofertave) në prokurimet publike nga Autoriteti Kontraktor 
(bashkia Delvinë), referuar në kërkesat e ligjit nr. 9643, datë 20.11.2016 “Për Prokurimin Publik” i 

ndryshuar dhe VKM nr. 914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” i 

ndryshuar, duke përjashtuar disa anomali materiale jo të përhapura, efektet e të cilave justifikojnë 
dhënien e opinionit të kualifikuar për fushën e zhvillimit të procedurave. Besojmë se evidenca e 
auditimit që kemi marr janë të mjaftueshme dhe të përshtatshme për të siguruar bazën për opinionin 
tonë si më poshtë; 
a-Në 21 procedura të audituara, në 5 raste në vlerë totale 26.933.800 lekë pa tvsh, është vrejtur 
fenomeni “dorëheqje nga oferta” e ofertës me vlerë më të ulët, duke ngelë në garë dhe shpallur fitues 
oferta e OE të vetëm të radhës në klasifikim me vlerë më të lartë se oferta e dorëhequr, ndërkohë që 
diferencë ndërmjet dy ofertave është disa herë më e lartë se 2% e vlerës së fondit limit të prokuruar 
që varjon (nga 2.3% deri 18%), ndërkohë që procedura e prokurimit duhej të ishte anuluar, veprim i 
cili mund të sjell dhe përballje me fenomenin e një marrëveshje të fshehtë ndërmjet OE konkurrues, 
veprim në mospërputhje me pika 5, neni 58 “Njoftimi i fituesit dhe nënshkrimin e kontratës” të ligjit 
nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik” i ndryshuar. 
b-Autoriteti Kontraktor në periudhat raportuese objekt i auditimit (2017; 2018 deri 30.09.2019) me 
fondet publike ka nxjerr urdhra prokurimi për shpenzime të kryera me objekt; blerje mallra, shërbime 
dhe punë publike objekte të prokuruar me të njëjtën natyrë nëpërmjet procedurës “Vlerë e vogël” me 

                                                           
6 Mbështetur mbi Ligjin nr. 154/2014, datë 27.11.2014 “Për organizimin dhe funksionimin e KLSH-së”. 
7 ISSAI 4100 – Objektivi i audituesve në një auditim përputhshmërie është të japë siguri të arsyeshme nëse 
informacioni i mbledhur sa i takon një çështjeje të veçantë është në përputhje, në të gjitha aspektet materiale, 
me kuadrin ligjor dhe rregullator në fuqi, kur auditimi bëhet lidhur me çështje të veçanta. 
 

8 Sipas ISSAI 1315 (ISA 315), Objektivi i audituesit është të verifikojë dhe vlerësojë risqet e 
mospërputhshmërisë me ligjet dhe rregullat në fuqi, duke siguruar kështu bazën për hartimin dhe zbatimin e 
procedurave të auditimit. 
9 Objektivi i audituesve është të hartojnë dhe kryejnë ato procedura auditimi që ju japin mundësi të sigurojnë 
evidencën e auditimit e cila duhet të jetë e mjaftueshme, përkatëse dhe e besueshme (ISSAI 1500, ISA 300). 
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copëzim të fondit publik, duke shmangur procedurat e tjera të prokurimit, ndërsa duhej të kishte 
prokuruar fondin për këto objekte të grupuara, ose me lote me qëllim përdorimin me efektivitet, 
eficencë dhe ekonomicitet të fondit publik.  
c-Komisioni Vlerësimit të Ofertave në procedurat e prokurimit të audituara sipas vlerësimit të tij për 
shpallje fitues të OE konkurrues është mbështetur në përzgjedhjen e procedurës së vlerësimit dhe 
kritereve të kërkesave për kualifikim, ndërsa nga auditimi evidentohet se, fokusi i Autoritetit 
Kontraktor në vlerësimin e ofertave konkurruese është qëndrimi strikt në Dokumentet Standarde të 
Tenderit në plotësimin e kritereve të kërkesave për kualifikim, sidomos edhe për ato kritere që mund 
të trajtohen lehtësisht si devijime të vogla apo shumë të vogla dhe që nuk cenojnë deformimin e vlerës 
së ofertës e parashikuar nga neni 53, pika 4 e ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”.  
d-Në lidhje me hartimin e miratimin e DST e kritereve të Kërkesave kualifikuese arrihet në 
konkluzionin se; Njësia e hartimit të dokumenteve të tenderit, në asnjë rast nuk ka të argumentuar në 
lidhje me kriteret e vendosura për kërkesat kualifikuese, ndërsa është mjaftuar vetëm me pasqyrimin e 
përshkrimin e termave të përgjithshme. 
 

Përgjegjësitë e Drejtuesve të Bashkisë Delvinë: 
Drejtimi i Bashkisë Delvinë, është përgjegjës për përgatitjen dhe prezantimin e saktë të pasqyrave 
financiare në përputhje me kërkesat e kuadrit rregullator lidhur me raportimin financiar në fuqi, si dhe 
kontrollin e brendshëm që ka rezultuar i nevojshëm për përgatitjen e pasqyrave financiare, për të 
shmangur gabimet apo mashtrimet. Stafi drejtues është gjithashtu përgjegjës për përdorimin e 
burimeve financiare dhe fondet e prokuruar  në përputhje me politikat, ligjet dhe rregulloret e 
aplikuara (kriteret e vlerësimit).  
 

Përgjegjësitë e Audituesve të KLSH: 
Objektivi i audituesit të jashtëm publik lidhet me garantimin e sigurisë së arsyeshme10, nëse 
procedurat e prokurimit publik, nuk paraqesin anomali materiale, si nga ana sasiore dhe cilësore, nëse 
veprimtaria e subjektit të audituar në fushën e prokurimeve publike, është zhvilluar në përputhje me 
kriteret e paracaktuara, si dhe për të konkluduar me një raport auditimi që përfshin një opinion. 
Siguria e arsyeshme është një nivel i lartë sigurie, por nuk garanton që auditimi i kryer në përputhje 
me standardet mundëson identifikimin e çdo gabimi apo anomalie që mund të ekzistojë. Përveç 
standardeve ISSAI, audituesi i KLSH, gjithashtu aplikon edhe gjykimin dhe skepticizmin e tij 
profesional në punën audituese.  
Auditimi identifikon çështjet më të rëndësishme lidhur me zbatimin e procedurave të prokurimit 
publik, në përputhje me ligjet dhe rregullat, 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. 
 

Për përmirësimin gjendjes rekomandojmë marrjen e masave si më poshtë: 

A. MASA ORGANIZATIVE 
1. Gjetje nga auditimi: Bashkia Delvinë nuk ka ngritur një sistem efektiv të menaxhimit 
financiar dhe kontrollit të brendshëm, duke mos hartuar një kuadër të plotë rregullash të 
shkruara për këtë qëllim. Nuk janë hartuar rregulla për ruajtjen e aktiveve, nuk është hartuar 
strategjia e riskut, harta e proceseve të punës, gjurma e auditimit. Grupi i menaxhimit 
strategjik, nuk ka miratuar plane zhvillimi strategjike me afat jo më pak se sa 5 vjet. Auditi i 
brendshëm nuk ka funksionuar sipas kuadrit ligjor në fuqi. Njësia ka në strukturë specialist të 

                                                           
10 ISSAI 300 Parimet Bazë të Auditimit në lidhje me përputhshmërinë pohojnë se auditimi duhet të japë siguri të 
arsyeshme për zbulimin e gabimeve, parregullsive dhe veprimeve të paligjshme që mund të cenojnë ndjeshëm 
objektivat e auditimit 
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IT-së, por nuk janë hartuar rregulla dhe nuk janë marrë masa konkrete për mbrojtjen e të 
dhënave të sistemit elektronik. Vlerësimi i funksionimit të sistemit të menaxhimit financiar 
dhe kontrollit nuk është bërë si duhet nga menaxherët kryesor, duke mos përcaktuar pikat e 
dobëta të këtij sistemi, e marrjen e masave për përmirësimin e tyre. Ka mangësi nga stafi për 
njohjen e ligjit 10296, datë 08.07.2010 “Për menaxhimin financiar dhe kontrollin” dhe 

manualin përkatës në zbatim të këtij ligji. Veprimet e mësipërme janë në kundërshtim me 
kërkesat e ligjit nr. 10296, datë 08.07.2010 “Për menaxhimin financiar dhe kontrollin” dhe 

nenin 32, të ligjit nr. 68/2017” Për financat e vetëqeverisjes vendore” (Trajtuar më hollësisht 
në faqe 28-30, të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 
1.1. Për këtë rekomandojmë:  Titullari i njësisë vendore dhe  menaxherët kryesor të marrin 
masa për implementimin konkret të kërkesave të kuadrit rregullator për menaxhimin financiar 
dhe kontrollin në njësinë publike. Të hartohen rregulla për ruajtjen dhe sigurinë e 
informacionit elektronik. Të hartohet strategjia e riskut, gjurma e auditimit dhe lista e 
proceseve të punës për secilin sektor dhe në nivel institucioni.  

Në vazhdimësi. 
 
2. Gjetje nga auditimi: Bashkia Delvinë nuk ka krijuar Njësi të Auditit të Brendshëm, në 
kundërshtim me nenin 10 dhe 11, të ligjit nr. 114/2015 “Për auditimin e brendshëm në 

sektorin publik”, dhe pikën 3, të VKM nr. 83, datë 03.02.2016 “Për miratimin e kritereve të 

krijimit të njësive të auditimit të brendshëm në sektorin publik”. Komandimi i punonjësve në 
pozicionin e “Inspektorit të Auditit”, janë bërë në kundërshtim me nenin 48, pika 1, të ligjit 
nr. 152/2013, datë 30.05.2013, “Për nëpunësin civil”,  i ndryshuar, duke sjell paralizimin e 

funksionimit të këtij shërbimi tepër të rëndësishëm për realizimin dhe kryerjen e monitorimit 
të sistemit të menaxhimit financiar dhe kontrollit në njësi, gjithashtu ka sjell mungesën e 
sigurisë objektive dhe mungesën e këshillimit për menaxhimin e projektuar për të shtuar 
vlerën e për të përmirësuar veprimtarinë e njësisë publike. Mungesa e këtij shërbimi  nuk e ka 
ndihmuar njësinë publike për të arritur objektivat, nëpërmjet një veprimtarie të disiplinuar dhe 
sistematike, për të vlerësuar e përmirësuar frytshmërinë e menaxhimit të riskut, si dhe 
proceset e kontrollit e të qeverisjes (Trajtuar më hollësisht në faqe 30-31, të Raportit 
Përfundimtar të Auditimit). 
2.1. Për këtë rekomandojmë: Titullari i njësisë vendore të marrë masa që funksionimi i 
Auditit të Brendshëm të organizohet dhe të funksionojë si shërbim në njërën nga tre format e 
parashikuara në nenin 10 të ligjit nr. 114/2015 “Për auditimin e brendshëm në sektorin 
publik”, dhe pikën 3, të VKM nr. 83, datë 03.02.2016 “Për miratimin e kritereve të krijimit të 

Njësive të Auditimit të brendshëm në sektorin publik”. 
Në vijimësi.  

 
3. Gjetje nga auditimi: Nga të dhënat e pasqyrave financiare konstatohet se totali i faturave 
të pa likuiduara në fund të vitit 2017 në llog (401-408) “Furnitor e llogari të lidhura me to”, 

dhe detyrime të tjera në llog (467) “Kreditorë të ndryshëm”, paraqitet në vlerën 35,800,564 

lekë. Arsyeja e mos likuidimit të këtyre faturave është nga mos realizimi i të ardhurave, 
mungesa e lëvrimit të fondeve dhe bllokimit të fondeve nga Ministria e Financave në fund të 
periudhës ushtrimore, rezulton se me buxhetin e vitit 2018, janë likuiduar detyrime në vlerën 
29,654,515 lekë. Për aktivitetin e vitit 2018, gjendja e faturave të pa likuiduara (Llog (401-
408) “Furnitor e llogari të lidhura me to”, dhe detyrime të tjera në llog (467) “Kreditorë të 
ndryshëm”) paraqitet në vlerën 29,014,013 lekë, për: mallra e shërbime  dhe vendime 
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gjyqësore. Nga vlera e detyrimeve si më sipër rezulton se me buxhetin e vitit 2019 është 
likuiduar shuma prej 23,675,393 lekë, mbetet për likuidim vlera prej 5,338,620 lekë, që janë 
detyrime për fatura për mallra e shërbime në vlerën 2,367,871 lekë dhe shpenzime për 
Vendime Gjykate në vlerën 2,970,749 lekë,  mos likuidimi i detyrimeve vjen në kundërshtim 
me nenin 52- Kryerja e shpenzimeve, të ligjit nr. 9936, datë 26.6.2008 ”Për menaxhimin e 

sistemit buxhetor në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar; nenin 9 dhe 10, të ligjit nr. 9928, 
datë 29.04.2004 “Për kontabilitetin dhe pasqyrat financiare”, i ndryshuar; UMF nr. 5, datë 

27.12.2014 “Për shlyerjen e detyrimeve të prapambetura” i ndryshuar me UMF nr. 5/1, datë 

21.05.2014; Udhëzimi plotësues i MF nr. 02, datë 10.01.2018 “Për buxhetin e vitit 2018”, 

pikat 82-91 – Detyrimet e prapambetura të Njësive të Vetëqeverisjes Vendore (Trajtuar më 
hollësisht në faqe 31-36, të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 
3.1. Për këtë rekomandojmë: Bashkia Delvinë, Drejtoria e Financës, të paraqesë në 
mbledhjen e këshillit bashkiak, një material për gjendjen e faturave të pa likuiduara në vite, 
hartojë një grafik duke zbatuar radhën e pagesave për vlerën 5,338,620 lekë. Të mos hapen 
projekte investimesh të reja pa u likuiduar detyrimet e prapambetura.  

Në mbledhjen më të afërt të Këshillit Bashkisë. 
 
4. Gjetje nga auditimi: Nga të dhënat e Drejtorisë së Financës, për vitin 2017, shpenzimet 
buxhetore janë planifikuar në vlerën 331,209 mijë lekë dhe realizuar në vlerën 289,354 mijë 
lekë ose në masën 87 %, për vitin 2018, shpenzimet buxhetore në vlerën 296,596 mijë lekë 
dhe realizuar në vlerën 278,772 mijë lekë ose në masën 93 % dhe për 9/mujorin e vitit 2019, 
janë planifikuar në vlerën 205,424 mijë lekë dhe realizuar në vlerën 183,772 mijë lekë ose në 
masën 89 %.  
U konstatua se ka diferenca të dukshme midis treguesve të hartimit dhe zbatimit të buxhetit, 
për sa i përket pjesës së të ardhurave të veta dhe shpenzimeve të tyre, kështu për vitin 
2017,  të ardhurat nga taksat e tarifat vendore të planifikuar gjithsej në vlerën 69,615 mijë 
lekë në buxhetin fillestar, janë kryer shpenzime sipas realizimit faktik 47,135 mijë lekë duke 
mos realizuar shpenzimet  në vlerën 22,480 mijë lekë, për vitin 2018,  të ardhurat nga taksat 
e tarifat vendore të planifikuar gjithsej në vlerën 51,914 mijë lekë në buxhetin fillestar, janë 
kryer shpenzime sipas realizimit faktik 29,497 mijë lekë duke mos realizuar shpenzimet  në 
vlerën 22,417 mijë lekë dhe për 9/mujorin e vitit 2019,  të ardhurat nga taksat e tarifat 
vendore të planifikuar gjithsej në vlerën 24,339 mijë lekë në buxhetin fillestar, janë kryer 
shpenzime sipas realizimit faktik 21,444 mijë lekë duke mos realizuar shpenzimet  në vlerën 
2,895 mijë lekë, veprime në kundërshtim me ligjin nr. 9936, datë 26.06.2008 “Për 

menaxhimin dhe zbatimin e sistemit buxhetor në Republikën e Shqipërisë” i ndryshuar, ligji 

nr. 10296, datë 08.07.2010, “Për menaxhimin Financiar dhe Kontrollin”, 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”, 

UMF nr. 10, datë 28.02.2017, “Për përgatitjen e programit buxhetor afatmesëm 2018-2020”, 

si dhe  UMF nr. 10/1, datë 28 02 2017 “Për përgatitjen e Programit Buxhetor  Afatmesëm për 

Pushtetin Vendor”, Udhëzimi nr. 23 datë 22.11.2016, “Për procedurat standarde të përgatitjes 

së programit buxhetor afatmesëm” dhe Vendimet përkatëse të Këshillit Bashkiak (Trajtuar 
më hollësisht në faqe 31-36, të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 
4.1. Për këtë rekomandojmë: Në mënyrë që të mos krijohen diferenca të dukshme midis 
parashikimit dhe realizimit të buxhetit, Bashkia Delvinë të marrë masa për hartimin e një 
buxheti real, mbështetur në realizimin e mundshëm dhe objektiv të të ardhurave dhe 
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shpenzimeve. Të bëhen periodikisht analizat e punës për realizimin e buxheteve paraardhës 
duke nxjerrë konkluzione të sakta për realizimet dhe mosrealizimet e buxheteve përkatëse. 

                                                                                                                              Menjëherë. 
5. Gjetje nga auditimi: Nga verifikimi i burimit të të ardhurave nga abonentët familjarë nga 
Bashkia Delvinë rezultojë se, nga 3506 familje që janë në këtë njësi, taksat dhe tarifat 
vendore planifikohen dhe vilen vetëm nga 2812 familje të cilat kanë kontratë me Ndërmarrjen 
e Ujësjellës Kanalizimeve Sh.a. Delvinë, në cilësinë e agjentit tatimor, ndërsa për 694 familjet 
që nuk kanë kontratë me UK Delvinë Sektori i Taksave dhe Tarifave nuk ka dërguar njoftim 
detyrimi dhe nuk ka planifikuar të ardhura nga këto familje për taksa dhe tarifa. Baza e të 
dhënave për familjet që nuk kanë kontratë me ujësjellësin përditësohet vetëm për rastet kur 
familjarët paraqiten pranë zyrave të bashkisë për të marrë shërbime të ndryshme, veprim dhe 
mosveprim që bie në kundërshtim me nenin 20 të Ligjit nr. 9632, datë 30.10.2006 “Për 

Sistemin e Taksave Vendore” i ndryshuar, dhe VKB për paketën fiskale të vitit 

2017,2018,dhe 2019 (Trajtuar më hollësisht në faqe 36-44, të Raportit Përfundimtar të 
Auditimit). 
5.1. Për këtë rekomandojmë:  Bashkia Delvinë, nëpërmjet Sektorit të Taksave dhe Tarifave, 
të marrë masa, të nxjerrë njoftim detyrimet për 694 familjet që nuk kanë kontratë me UK 
Delvinë Sh.a për arkëtimin e taksave dhe tarifave vendore për këto familje.  

Në vazhdimësi. 
 
6. Gjetje nga auditimi: Nga verifikimi i listave të subjekteve debitorë në vite, në Bashkinë 
Delvinë, konstatohen subjekte që aktualisht rezultojnë me status aktiv por me detyrime të 
pashlyera ndaj Bashkisë Delvinë. Kështu sipas të dhënave nga 245 subjekte debitorë në 
vlerën 12,841,596 lekë,  janë aktiv 74  subjekte ose 30 % e totalit, të cilët nuk kanë paguar 
taksa dhe tarifa, në vlerën 4,503,696 lekë ose 35 % e vlerës së debitorëve, gjë e cila tregon 
punën e pamjaftueshme të Sektorit të Taksave dhe Tarifave në arkëtimin e detyrimeve 
debitorë, në kundërshtim të Kreut XI-“Mbledhja me forcë e detyrimit tatimor të papaguar”, të 

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

ndryshuar; ligjin nr. 7895, datë 27.01.1995, i ndryshuar, neni 181-“Mospagimi i taksave dhe 
tatimeve” (Trajtuar më hollësisht në faqe 36-44, të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 
6.1. Për këtë rekomandojmë:  Sektori i Taksave dhe Tarifave, Bashkia Delvinë, të marrë 
masa për arkëtimin e detyrimeve të prapambetura të subjekteve që rezultojnë me status aktiv 
dhe që janë debitor ndaj bashkisë për taksa dhe tarifa, në zbatim të Kreut XI-“Mbledhja me 
forcë e detyrimit tatimor të papaguar”, të ligjit nr. 9920, datë 19.05.2008 “Për procedurat 
tatimore në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar; Kodi Penal i RSH, i ndryshuar, neni 181, 
“Mospagimi i taksave dhe tatimeve”. 
                                                                                                                                  Menjëherë. 
7. Gjetje nga auditimi: Në pasqyrat financiare të vitit 2017 dhe 2018, konstatohet se llogaria 
202 “Studime dhe projektime” është mbajtur në bilanc si llogari më vete, duke llogaritur 

amortizimin për çdo vit pavarësisht faktit që këto studime e projektime i përkasin investimeve 
për objekte të përfunduara, me vlerë fillestare prej 12,203,556 lekë, e analizuar për 38 
objekte. Rezulton se vlera e këtyre studimeve dhe projektimeve nuk është sistemuar në 
llogaritë përkatëse të investimit të përfunduar si pjesë e kostos totale të objektit që i përket, 
kjo ka sjellë paraqitjen e Aktiveve Afatgjata Materiale më pak për vlerën 12,203,556 lekë dhe 
diferenca në amortizimin e llogaritur, veprim në kundërshtim me ligjin nr. 9228, datë 
29.04.2004 “Për kontabilitetin dhe pasqyrat financiare“ dhe UKM nr. 2, datë 08.05.2003 “Për 
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klasifikimin dhe strukturën e kostos së punimeve të ndërtimit”, i ndryshuar, pika “c”, nën pika 

“b” (Trajtuar më hollësisht në, faqe 44-50, të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 
7.1 Për këtë rekomandojmë: Drejtoria e Financës, të marrë masa për sistemimin e llogarisë 
202 “Studime e kërkime”, duke bërë që kjo llogari të pakësohet me vlerën 12,203,556  lekë 
dhe kjo vlerë të shtohet në vlerën e investimeve të përfunduara, Aktiveve Afatgjata Materiale 
si pjesë e kostos së tyre, të sistemohet dhe amortizimi i llogaritur për këto aktive. 

Në mbyllje të pasqyrave financiare të vitit 2019. 
 
8. Gjetje nga auditimi: Llog 468  “Debitorë të ndryshëm” e cila, në fund të 2017 rezulton 
në vlerën 48,723,862 lekë  dhe në fund të vitit 2018 rezultonin në vlerën 48,395,915 lekë me 
ulje në vlerën 327,947 lekë. Në mënyrë analitike debitorët paraqiten  sipas pasqyrës Aneks C, 
bashkëlidhur Raportit të Auditimit. Nga auditimi u konstatua se në llogarinë 468, nuk është 
përfshirë detyrimi  në vlerën 1,220,000 lekë  (për vitin 2017, në vlerën 610,000 lekë dhe për 
vitin 2018, në vlerën 610,000 lekë për  kontratën nr. s’ka, datë 01.09.2016, ku Bashkia 

Delvinë i jep shoqërisë “D.” në përdorim sipërfaqen tokës prej 1250 m2 , veprim në 
kundërshtim me ligjin nr. 9228, datë 29.04.2004 “Për kontabilitetin dhe pasqyrat financiare”, 
Udhëzimin nr. 8, datë 09.03.2018 “Për procedurat e përgatitjes, paraqitjes dhe raportimit të 

pasqyrave financiare vjetore në njësitë e qeverisjes së përgjithshme” (Trajtuar më hollësisht 
në, faqe 44-50, të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 
8.1. Për këtë rekomandojmë: Bashkia Delvinë, Drejtoria e Financës të marrë masa për 
kontabilizimin e arkëtimin e detyrimeve në vlerën 1,200,000 lekë të kontratës nr. s’ka, datë 

01.09.2016, ku Bashkia Delvinë i jep shoqërisë “D.” në përdorim sipërfaqen tokës prej 1250 

m2 . 
Deri më 31.03.2020 

 
 9. Gjetje nga auditimi: Llog 486  “Shpenzime të periudhave te ardhshme” e cila, në fund 
të vitit 2017 dhe  vitit 2018 rezulton në vlerën 1,916,222 lekë. Në mënyrë analitike kjo llogari 
është si më poshtë: Vendimi i Gjykatës së Rrethit Gjyqësorë Sarandë nr. 23-2014-
2154(1129), datë 05.06.2015 në vlerën 720,302 lekë  dhe Vendimi i Gjykatës së Apelit 
Gjirokastër nr. 22-2017-169/91, datë 07.03.2017, në vlerën 1,145,920 lekë. Nga auditimi 
rezulton se në pasqyrat financiare të vitit 2018, për llogarinë 486 “Shpenzime të periudhave të 
ardhshme” si kundërparti është përdorur llogaria 4342“Operacione me shtetin (Të drejta)” 
kjo në kundërshtim me kërkesat e  ligjit nr. 9228 datë 29.04.2004 “Për kontabilitetin dhe 
pasqyrat financiare”, Udhëzimit nr. 8 datë 09.03.2018 “Për procedurat e përgatitjes, paraqitjes 

dhe raportimit të pasqyrave financiare vjetore në njësitë e qeverisjes së përgjithshme” pika 42 

ku përcaktohet se kjo llogari ka si kundërparti llogaritë 401 – 408 “Furnitorë e llogari të 

lidhura me to” në vlerën 3,227,821 lekë  dhe  llogarinë 467 “Kreditorë të ndryshëm” në 
vlerën 25,786,192 lekë (Trajtuar më hollësisht në, faqe 44-50, të Raportit Përfundimtar të 
Auditimit). 
9.1 Për këtë rekomandojmë:  Bashkia Delvinë, Drejtoria e Financës të marrë masa për 
sistemimet e këtyre llogarive me vlerat e tyre reale në mbyllje të pasqyrave financiare të vitit 
2019, për  llog. 4342 “Operacione me shtetin(Të drejta)”, për vlerën 8,566,685 lekë, llog. 486  

“Shpenzime të periudhave te ardhshme”, për vlerën 33,920,748 lekë, llog. 401 – 408 
“Furnitorë e llogari të lidhura me to”, për vlerën 3,227,821 lekë dhe llog. 467 “Kreditorë të 

ndryshëm”, për vlerën 30,692,927 lekë.  
Në mbyllje të pasqyrave financiare të vitit 2019. 
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10. Gjetje nga auditimi: Llogaria 466 “Kreditorë për mjete në ruajtje” në fund të vitit 2017 
rezulton në vlerën 8,590,291 lekë dhe në fund të vitit 2018 rezulton në vlerën 10,568,767 
lekë, pra ka një rritje prej 1,978,476 lekë. Këto vlera janë paraqitur në mënyrë analitike dhe 
përbëhen nga: 5% fondi i garancisë për punime dhe shërbimet për kontrata të ndryshme me 
subjektet. Nga analiza e kësaj llogarie, konstatohet se, vlera prej 909,769 lekë përfaqëson 
detyrime të bashkisë ndaj subjekteve, për garanci punimesh të kryera para vitit 2016, 
paraqitur analitikisht sipas pasqyrës Aneks C, bashkëlidhur Projekt Raportit të Auditimit, kjo 
në kundërshtim me kërkesat e  ligjit nr. 9228 datë 29.04.2004 “Për kontabilitetin dhe pasqyrat 

financiare”, Udhëzimit nr. 8 datë 09.03.2018 “Për procedurat e përgatitjes, paraqitjes dhe 

raportimit të pasqyrave financiare vjetore në njësitë e qeverisjes së përgjithshme” (Trajtuar 
më hollësisht në, faqe 44-50, të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 
10.1 Për këtë rekomandojmë: Drejtoria e Financës, në bashkëpunim me Sektorin  Juridik 
dhe Sektorin e Shërbimeve, të saktësojnë subjektet dhe fondet për të cilat janë ngurtësuar si 
garanci për punimet e kryera për të cilat kanë humbur të drejtën e përfitimit të tyre ose që janë 
në kushtet e parashkrimit të së drejtës, në zbatim të kërkesave të pikës 10, Kap. II të UKM nr. 
3, datë 15.02.2011 “Për mbikëqyrjen dhe kolaudimin e punimeve të ndërtimit” i ndryshuar. 

Drejtoria e Financës, për këto raste, të procedojë sipas kërkesave ligjore pranë Degës së 
Thesarit për rimarrjen e fondeve të ngurtësuar dhe përdorimin e tyre në interes publik.  

Menjëherë e vazhdimisht.  
 
11. Gjetje nga auditimi: Llogaria 467 “Kreditorë të ndryshëm” në fund të vitit 2017 
rezulton në vlerën 30,546,961 lekë dhe në fund të vitit 2018 rezulton në vlerën 25,786,192 
lekë, pra ka një ulje prej 4,760,769 lekë. Këto vlera janë paraqitur në mënyrë analitike dhe 
përbëhen nga Fatura të palikuiduara dhe vendime gjyqësore. Nga auditimi rezulton se 
Llogaria 467 “Kreditorë të ndryshëm”, e cila në fund të vitit 2018 është paraqitur në vlerën 
25,786,192 lekë përbëhet nga fatura të palikuiduara, është paraqitur më pak për vlerën 
4,906,735 lekë vlerë e cila i përket faturës tatimore nr. 12, datë 31.10.2018 e cila është 
likuiduar me urdhër shpenzimi nr. 186, datë 25.04.2019, për kontratën nr. 2075, datë 
11.09.2018 për objektin “Rikonstruksion i fushës së futbollit të qytetit Delvinë”,  kjo faturë 
nuk është kontabilizuar për vitin 2018, duke paraqitur më pak llogarinë 467 “Kreditorë të 

ndryshëm” për vitin 2018, në vlerën 4,906,735 lekë, veprim në papajtueshmëri me 
Udhëzimin nr. 8 datë 09.03.2018 “Për procedurat e përgatitjes, paraqitjes dhe raportimit të 
pasqyrave financiare vjetore në njësite e qeverisjes së përgjithshme” pika 42 ” (Trajtuar më 
hollësisht në, faqe 44-50, të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 
11.1. Për këtë rekomandojmë: Drejtoria e Financës në të gjitha regjistrimet kontabël, të 
veprojë sipas parimit të konstatimit: të gjitha shpenzimet të pasqyrohen në kontabilitet dhe në 
pasqyrat financiare, atëherë kur ato ndodhin dhe jo kur kryhet pagesa. Raportimi i tyre në 
pasqyrat financiare të bëhet në atë periudhë kontabël së cilës i përkasin shpenzimet.  

Në vijimësi. 
 
12. Gjetje nga auditimi: Në 9 (nëntë) raste me vlerë 45,329,835 lekë, KVO nuk ka 
kualifikuar ofertat e operatorëve ekonomik, vlera e të cilave është më e ulët se ofertat fituese, 
por me devijime të vogla nuk kanë plotësuar kriteret e kërkesave kualifikuese të vendosura në 
DST, megjithatë KVO ka shpallur fituese edhe ofertat e operatorëve ekonomik të cilat po me 
devijime shumë të vogla që nuk plotësojnë kriteret e kërkesave kualifikuese, ndërsa KVO 
duhej të kishte anuluar procedurën e prokurimit për mungesë konkurrence, pasi në garë nuk 
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ngelet asnjë ofertë e vlefshme veprim në mospërputhje me kërkesat e parashikuara në ligjin 
nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik” i ndryshuar, neni 46 “Kualifikimi i 
ofertuesve” pika 1, neni 53 “Shqyrtimi i ofertave”, në VKM nr. 914, datë 29.02.2014 “Për 
miratimin e rregullave të prokurimit publik” i ndryshuar, Kreu (VIII) “Kushte të përgjithshme 
për zbatim”, neni 73 “Mungesa e konkurrencës” (Trajtuar më hollësisht në faqe 50-80, të 
Raportit Përfundimtar të Auditimit). 
12.1. Për këtë rekomandojmë:  Titullari Autoritetit Kontraktor i njësisë vendore (bashkia 
Delvinë) të analizojë kualifikimin e OE me vlerë oferte më të ulët të cilat për devijime shumë 
të vogla nuk plotësojnë kriteret e kërkesave kualifikuese në procedurat e analizuara mësipërm 
duke nxjerrë përgjegjësi edhe marr ne konsideratë faktin, se janë kualifikuar dhe shpallur 
fitues operatorë ekonomik po me devijime shumë të vogla që nuk plotësojnë kriteret e DST, 
të cilat kanë risk dhe nuk japin garanci për  kryerjen me cilësi të kontratës. 

Menjëherë. 
 
13. Gjetje nga auditimi: Në 7 (shtatë) raste Njësia e hartimit të dokumenteve standarde të 
tenderit në procesverbalin e mbajtur për hartimin e miratimin e DST, nuk ka argumentuar në 
asnjë rast në lidhje me kriteret e vendosura për secilën nga kërkesat e veçanta të kualifikimit, 
ndërsa është mjaftuar vetëm me pasqyrimin e përshkrimit të termave në mënyrë të 
përgjithshme, apo janë vendosur kritere kualifikuese të pa nevojshme e të ekzagjeruar, veprim 
në mospërputhje me neni 26“Kontratat për punë publike”, pika (5), nenin 46 “Kualifikimi i 

ofertuesve” pika 1, ligji nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik” i ndryshuar, si 

dhe VKM nr. 914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” i 

ndryshuar, neni 61 “Hartimi dhe publikimi dokumenteve të tenderit” pika (1); (2), paragrafi 
(2) dhe neni 1, 2, 20, 23 dhe pikat (1) e (3) neni 46 të ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për 
prokurimin publik” i ndryshuar (Trajtuar më hollësisht në faqe 50-80, të Raportit 
Përfundimtar të Auditimit). 
13.1. Për këtë rekomandojmë:  Njësia e Prokurimit në hartimin dhe miratimin e kritereve të 
kërkesave kualifikuese në DST, të jap argumente të hollësishme për secilin kriter kualifikues 
të cilat të bëhen pjesë e procesverbalit që mbahet prej saj. Argumentimi të bëhet bazuar në 
natyrën e kontratës, zërat e preventivit, volumet e punimeve, kohëzgjatjen e kontratës, orët e 
punës për njësi të zërave të preventivit, analizave të manualit teknik të çmimeve, numrin e 
nevojshëm të mjeteve, punonjësve, licencave, me analizë të hollësishme për secilin kriter të 
vendosur. 

Menjëherë. 
 

14. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i kontratës me objekt “Rehabilitimi i pjesshëm i 

kanalit ujitës K-K-5 Bajkaj”  Bashkia Delvinë, mbi verifikimin në terren të punimeve të 
ndërtimit, lidhur me kryerjen e zërave të punimeve sipas preventivit të ripunuar si dhe 
volumet e punës të situacionuara, rezultoi se, investimi nuk është funksional për shkak të 
dëmeve të shkaktuara si pasojë e reshjeve të shumta në periudhën kohore 01.02.2018 deri 
04.02.2018 të shkaktuara në kanalin ujitës K-K-5, nga dalja e shtratit të Lumit Kalasë dhe se 
vepra e ndërtimit është plotësisht jashtë funksionit për realizimin e objektivit kryesor për 
ujitjen e tokave bujqësore. Nga llogaritja e bërë për dëmet e shkaktuara pas reshjeve të shiut, 
që sollën shkatërrimin e veprës së  marrjes dhe 60 ml argjinaturë, rezulton një dëm në vlerën 
2,131,800 lekë pa TVSH  (Trajtuar më hollësisht në faqe 85-88, të Raportit Përfundimtar të 
Auditimit). 
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14.1. Për këtë rekomandojmë:  Bashkia Delvinë, për rastin konkret, si dhe në vazhdimësi 
për projektet e zbatimit me të njëjtin objektiv dhe me të njëjtën detyrë projektimi të veprave 
ndërtimore ujitëse, të sigurohet për garancinë e projektit nga institucione kompetente dhe në 
vijim të kryejë miratimin e projektit të zbatimit, duke garantuar cilësi  dhe qëndrueshmëri të 
lartë në implementim me eficiencë të veprave ujitëse bujqësore. 
                                                                                                                           Në vazhdimësi. 
15. Gjetje nga auditimi: Bashkia Delvinë është audituar nga KLSH në vitin 2017 dhe vijim 
është bërë verifikimi zbatimit të rekomandimeve të dërguara në bashki nga KLSH. Me 
shkresë nr. 490/22, datë 03.08.2018 është rikërkuar zbatimi masave të pa zbatuara dhe për 
përmirësimin e gjendjes janë rikërkuar; 
-Për masa organizative, janë rekomanduar 15 masa të pranuara plotësisht, nga të cilat 7 masa 
janë zbatuar, ndërsa 8 masa janë në proces zbatimi. 
-Për shpërblim dëmi janë rikërkuar për zbatim 10 masa me vlerë 39.075.744 lekë, nga e cila 
është pranuar dhe kontabilizuar vlera 39.075.744 lekë, ndërsa nuk është pranuar dhe nuk 
është kontabilizuar 1 masë në vlerë 4.836.825 lekë dhe deri në datë 30.09.2019 është arkëtuar 
vetëm vlera 649,144 lekë, ku shuma prej 33.589.775 lekë nuk rezulton e arkëtuar. 
-Për masa disiplinore, janë rekomanduar 8 masa të cilat janë zbatuar plotësisht, ndërsa nuk ka 
procese gjyqësore në lidhje me masat e rekomanduara (Trajtuar më hollësisht në faqe 88-97, 
të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 
15.1. Për këtë rekomandojmë: Nga Titullari i Bashkia Delvinë të analizohen dhe të nxirren 
përgjegjësitë për mos zbatimin e rekomandimeve të lëna nga KLSH në auditimin e 
mëparshëm dhe në vijim të merren masa të menjëhershme për zbatimin e tyre deri në hartimin 
e padive gjyqësore për shpërblimin e dëmit. Për këtë nga titullari të hartohet plan veprimi dhe 
të caktohen personat përgjegjës për zbatimin e tij. 

Menjëherë. 
 

B. 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 30.04.2015 “Kodi i procedurave administrative në Republikën e 

Shqipërisë”, nenet 21-33, të ligjit nr. 139, datë 17.12.2015 “Për vetëqeverisjen vendore” dhe 

pikën 93, të udhëzimit të Ministrit të Financave nr. 30, datë 27.12.2011 ”Për menaxhimin e 

aktiveve në njësitë e sektorit publik”, nga Titullari i njësisë publike, të nxirren aktet 
administrative përkatëse dhe të kërkohet në rrugë ligjore (Padi Gjyqësore), duke ndjekur të 
gjitha procedurat e nevojshme administrative dhe procedurat e tjera në të gjitha shkallët e 
gjykimit, me qëllim kërkimin për shpërblimin e dëmit. Nëpunësi zbatues të ndjekë procesin 
me qëllim shpërblimin e dëmit në vlerën 2,875,822 lekë si më poshtë: 
1. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i zbatimit të punimeve civile të kontratës me objekt 
“Rijetësimi i sheshit të qendrës Delvinë”, Bashkia Delvinë, me vlerë të kontratës (me tvsh) 
130,059,734 lekë, fituar nga OE “G.” SHPK, rezultuan diferenca në volume pune të pakryera 

në fakt në vlerën 2,310,600 lekë pa tvsh. Veprimet e mësipërme janë në kundërshtim me 
kontratën e sipërmarrjes së punimeve Nr. 2303 prot datë 27.09.2016 të lidhur mes Autoritetit 
Kontraktor Bashkia Delvinë dhe OE “G.” SHPK  (Trajtuar më hollësisht në faqe 80-84, të 
Raportit Përfundimtar të Auditimit). 
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1.1. Për këtë rekomandojmë:  Nga Bashkia Delvinë të merren masa për arkëtimin e vlerës 
prej 2,310,600 lekë pa tvsh nga OE “G.” SHPK, në cilësinë e sipërmarrësit në kontratën me 
Nr. 2303 prot datë 27.09.2016,  me objekt “Rijetësimi i sheshit të qendrës Delvinë”, Bashkia 

Delvinë, vlerë që përfaqëson dëm ekonomik ndaj buxhetit të shtetit dhe njësisë vendore, si 
pasojë e likuidimit të punimeve të pakryera. 

Menjëherë. 
 
2. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i zbatimit të punimeve civile të kontratës me objekt 
“Rehabilitim i pjesshëm i kanalit ujitës K-K-5 Bajkaj- Delvinë (vazhdim)”, Bashkia 

Delvinë, me vlerë të kontratës (me tvsh) 7,639,999 lekë, fituar nga OE “M.” SHPK, rezultuan 

diferenca në volume pune të pakryera në fakt në vlerën 113,600 lekë pa tvsh. Veprimet e 
mësipërme janë në kundërshtim me kontratën e sipërmarrjes së punimeve 2053 prot datë 
12.12.2017 të lidhur mes Autoritetit Kontraktor Bashkia Delvinë dhe OE “M.” SHPK  

(Trajtuar më hollësisht në faqe 80-84, të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 
2.1. Për këtë rekomandojmë:  Nga Bashkia Delvinë të merren masa për arkëtimin e vlerës 
prej 113,600 lekë pa tvsh nga OE “M.” SHPK, në cilësinë e sipërmarrësit në kontratën me 
2053 prot datë 12.12.2017,  me objekt “Rehabilitim i pjesshëm i kanalit ujitës K-K-5 Bajkaj- 
Delvinë (vazhdim)”, Bashkia Delvinë, vlerë që përfaqëson dëm ekonomik ndaj buxhetit të 
shtetit dhe njësisë vendore, si pasojë e likuidimit të punimeve të pakryera. 

Menjëherë. 
 
3. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi mbi zbatimin e punimeve të ndërtimit të kontratës nr. 
1349, datë 30.05.2019, me vlerë 14,549,220 lekë (me TVSH), në objektin “Sistemim rruge të 

brendshme në fshatrat Shijan, Stjar e Bamatat”, Bashkia Delvinë u konstatuan diferenca në 

volume për punime të deklaruara të kryera në vlerën 301,800 lekë, nga zbatuesi i punimeve 
Operatori Ekonomik (OE) “L.” SHPK,  për zërin e punimeve “Shtresë çaklli i fraksionuar 
t=12 cm, b=2*0.5 m për bankinat anës shtresës së betonit” përkatësisht për rrugët e 

fshatrave:  Blerimas, Bamatat, Stjar, Unaza e fshatit Stjar dhe Sistemimi i rrugës Rilindja. 
Veprimet e mësipërme janë në kundërshtim me kontratën e sipërmarrjes së punimeve sipas 
kontratës me Nr. 1349 Prot, datë 30.05.2019 të lidhur mes Autoritetit Kontraktor Bashkia 
Delvinë dhe Operatorit Ekonomikë “L.” SHPK (Trajtuar më hollësisht në faqe 85-88, të 
Raportit Përfundimtar të Auditimit). 
3.1. Për këtë rekomandojmë:  Të merren masa nga Bashkia Delvinë, që t’i kërkojë 

sipërmarrësit të punimeve Operatorit Ekonomikë “L.” SHPK, duke ndjekur të gjitha 
procedurat e duhura administrative që, shuma prej 301,800  lekë pa TVSH të realizohet në 
objekt brenda periudhës së garancisë së defekteve. Realizimi i punimeve duhet të konfirmohet 
zyrtarisht nëpërmjet një proces verbali të nënshkruar nga Autoriteti Kontraktor, Bashkia 
Delvinë, Mbikëqyrësi i punimeve si dhe Kolaudatori i punimeve të objektit (Në rast të 
kundërt, moskryerja e punimeve sipas Projektit të Zbatimit dhe specifikimeve teknike të 
parashikuara në Dokumentet e Tenderit (DT), do të konsiderohet dëm ekonomik dhe duhet të 
zhdëmtohet nga sipërmarrësi i punimeve). 

Menjëherë. 
 
4. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi mbi zbatimin e punimeve të ndërtimit në objektin 
“Rehabilitimi i pjesshëm i kanalit ujitës K-K-5 Bajkaj”  Bashkia Delvinë, nga zbatuesi i 
punimeve Operatori Ekonomik “B.” SHPK u konstatuan diferenca në volume për punime të 
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deklaruara të kryera në vlerën 149,822 lekë pa TVSH, për zërat e punimeve: Zëri 5 (3.206) 
Shtresë zhavorri natyral ose mbeturinë gurore me kokrrizë max. deri në 30 mm për seksion; 
Zëri 6 (3.158/5a ) Transport zhavorri natyral me auto deri në 10 km; Zëri 23 (3.243) Betone 
për Vepra arti  C 12/15 (M-150), sipas kontratës me Nr. 769 Prot, datë 28.04.2017  me vlerë 
14,882,094 lekë me TVSH. Veprimet e mësipërme janë në kundërshtim me kontratën e 
sipërmarrjes së punimeve sipas kontratës me Nr. 769 Prot, datë 28.04.2017 të lidhur mes 
Autoritetit Kontraktor Bashkia Delvinë dhe Operatorit Ekonomikë “B.” SHPK (Trajtuar më 
hollësisht në faqe 85-88, të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 
4.1. Për këtë rekomandojmë:  Nga Bashkia Delvinë të merren masa për arkëtimin e vlerës 
prej 149,822 lekë pa TVSH nga Operatori Ekonomikë “B.” SHPK në cilësinë e sipërmarrësit 
në kontratën me Nr. 769 Prot, datë 28.04.2017 me objekt “Rehabilitimi i pjesshëm i kanalit 

ujis K-K-5 Bajkaj”, Bashkia Delvinë, vlerë kjo e cila përfaqëson dëm ekonomik në buxhetin e 

njësisë vendore, si rrjedhojë e situacionimit të punimeve të pakryera.  
Menjëherë. 

B/I. MASA PËR ULJEN E BORXHIT TATIMOR DUKE RITUR PERFORMANCËN 
NË ARKËTIMIN E DETYRIMEVE PËR TATIM TAKSAT VENDORE, PËRFSHIRË 
DHE DETYRIMET NGA QIRADHËNIA (TË ARDHURA TË MUNGUARA). 

1. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i dokumentacionit ligjorë për arkëtimin e debitorëve 
nga Sektori i Taksave dhe Tarifave, Bashkia Delvinë, konstatohet se në fund të periudhës janë 
gjithsej debitorë 245 subjekte për vlerën 12,841,596 lekë dhe 2090 familje për vlerën 
gjithsej 41,026,049 lekë (për taksë toke në vlerën 31,342,463 lekë, për taksë ndërtese në 
vlerën 3,593,993  lekë, dhe tarifa shërbimi në vlerën 6,089,233  lekë. 
-Nuk u gjet asnjë rast i ndjekjes së plotë të procedurave të arkëtimit të debitorëve, deri në 
nxjerrjen e Urdhër sekuestrimit, konfiskimit të pasurisë apo kallëzim penal të subjekteve për 
mos shlyerje të detyrimeve, në kundërshtim me Kreun XI-“Mbledhja me forcë e detyrimit 
tatimor të papaguar”, të ligjit nr. 9920, datë 19.05.2008 “Për procedurat tatimore në 

Republikën e Shqipërisë”, me ndryshimet (Trajtuar më hollësisht në faqe 36-44, të Raportit 
Përfundimtar të Auditimit). 
1.1. Për këtë rekomandojmë:  Sektori i Taksave dhe Tarifave, Bashkia Delvinë, të marrë 
masat duke ndjekur të gjitha rrugët administrative e ligjore për arkëtimin detyrimeve të pa 
arkëtuara të subjekteve fizik/ juridik, për të gjitha detyrimet tatimore të pa mbledhura për 245 
subjekte për vlerën 12,841,596 lekë dhe 2090 familje për vlerën gjithsej 41,026,049 lekë 
(sipas pasqyrave që disponon, dërguar me E-mail), bazuar në nenin 70 pika 3 “E drejta për të 
nxjerrë njoftimin e vlerësimit tatimor”, të ligjit nr. 9920, datë 19.05.2008 “Për Procedurat 

tatimore” me ndryshime, duke ndjekur rrugët e mëposhtme: 
 a-T’u dërgohen bankave të nivelit të dytë urdhër bllokimet e llogarive bankare, sipas     nenit 
90, të ligjit nr. 9920, datë 19.05.2008 ”Për procedurat tatimore në Republikën e Shqipërisë”.  
b-Të dërgohet në Drejtorinë Rajonale të Transportit, kërkesa për vendosjen e barrës 
siguruese (për mjetet) dhe në ASHK  (për pasuritë e paluajtshme), sipas nenit 91, të ligjit nr. 
9920, datë 19.05.2008 ”Për procedurat tatimore Republikan e Shqipërisë” me ndryshime.  
c- Në funksion të mbledhjes së detyrimit të papaguar, Sektori i Taksave dhe Tarifave, të 
angazhojë strukturat e saj për të verifikuar dhe monitoruar në vend aktivitetin tregtar të tatim 
paguesit, me qëllim konfiskimin në fund të çdo dite të një shume jo më pak se 50 % të 
qarkullimit të realizuar. 
d- Nëse edhe pas njoftimeve zyrtare subjektet, nuk pranojnë të paguajnë detyrimet, në vite nga 
ana e Sektori i Taksave dhe Tarifave dhe Sektori Juridik, të marrin masa administrative apo 
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sekuestro dhe pas marrjes së këtyre masave të bëhet kallëzim penal bazuar në Kodin Penal të 
R.SH, miratuar me ligjin nr. 7895, datë 27.1.1995 me ndryshimet e mëvonshme, neni 181,-
Mospagimi i taksave dhe tatimeve. 

Menjëherë. 
 
2. Gjetje nga auditimi: Sektori i Taksave dhe Tarifave dhe Sektori i Planifikimit dhe 
Zhvillimit Urban, Bashkia Delvinë, nuk ka zbatuar dispozitat ligjore të VKM nr. 860, datë 
10.12.2014 “Për përcaktimin e mënyrës së mbledhjes dhe administrimit të ardhurave për 

ndërtimet pa leje dhe vlerave të zbatueshme për legalizim”, pika 5, si dhe ligjin nr. 9632, datë 
30.10.2006 “Për Sistemin e Taksave vendore”, i ndryshuar, pika 3 e nenit 27- Taksa e 
ndikimit në infrastrukturë, për objektet që legalizohen, rezulton se nuk kanë bërë pagesën e 
taksës së ndikimit në infrastrukturë 100 persona me vlerë 3,760,691 lekë, për  periudhën 
01.01.2017–30.09.2019, të cilat përbejnë të  ardhura të munguara për  Buxhetin e 
Bashkisë Delvinë  sipas pasqyrës Aneks B/18 (Trajtuar më hollësisht në faqe 36-44, të 
Raportit Përfundimtar të Auditimit). 
2.1. Për këtë rekomandojmë: Bashkia Delvinë, nëpërmjet Sektorit të Taksave dhe Tarifave, 
të marrë masa si dhe të ndjek të gjitha procedurat administrative dhe ligjore për arkëtimin e 
taksës së ndikimit në infrastrukturë për ndërtimet pa leje në vlerën 3,760,691 lekë      

Menjëherë. 
 
3. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i akt rakordimeve me agjentin tatimor Ujësjellës 
Kanalizim Sh.a Delvinë, rezultoi se deri në 30.09.2019, nga të ardhurat e mbledhura nga 
taksat dhe tarifat për llogari të Bashkisë Delvinë në vlerën 3.742.676 lekë, ka derdhur në 
buxhetin e bashkisë vetëm vlerën prej 1.714.706, me një diferencë prej 2.027.970 lekë. 
Sektori i Taksave dhe Tarifave në kërkim të arkëtimit të gjithë shumës së mbledhur nga 
agjentët tatimor, si dhe në zbatim të nenit 117, të Ligjit nr. 9920, datë 19.5.2008 “Për 

procedurat tatimore në Republikën e Shqipërisë”, nuk ka aplikuar penalitetet ndaj agjentit 
tatimor Ujësjellës Kanalizime Sha, Delvinë, për faktin se nuk ka derdhur në buxhetin e 
bashkisë vlerën prej 2,027,970 lekë nga mbledhja e taksave dhe tarifave vendore, shumë e 
cila përbën të ardhura të munguara në buxhetin e bashkisë (Trajtuar më hollësisht në 
faqe 36-44, të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 
3.1. Për këtë rekomandojmë: Sektori i Taksave dhe Tarifave, Bashkia Delvinë, të marrë 
masa për detyrimin e agjentit tatimor UK Sh.a. Delvinë për derdhjen në buxhetin e bashkisë 
të vlerës prej 2,027,970 lekë, duke aplikuar penalitetet e parashikuara në nenin 117, të Ligjit 
nr. 9920, datë 19.5.2008 “Për procedurat tatimore në Republikën e Shqipërisë” 

Menjëherë.  
 
4. Gjetje nga auditimi: Nga verifikimi i praktikave të pajisjes me Autorizim/Licenca të 
subjekteve që kryejnë tregti me pakicë të karburanteve, gazit të lëngshëm të naftës, për 
automjetet, vajrave lubrifikante dhe lëndëve djegëse për përdorim nga konsumatorët fundorë, 
u konstatua se nga Zyra e Shërbimeve Publike në bashkëpunim me Sektorin e Taksave dhe 
Tarifave për vitet 2017 - 2019, ndaj subjekteve M.” shpk, “K.” shpk,  dhe “K.” shpk, nuk 
është aplikuar saktë tarifa vendore për pajisen e subjekteve, me Autorizim/Licenca në 
kundërshtim me VKM nr. 970, datë 02.12.2015 “Për përcaktimin e procedurave dhe të 

kushteve për dhënien e licencave për tregtimin e naftës bruto dhe nënprodukteve të saj” i 

ndryshuar, kapitulli II, pika 1; germa “b”, dhe pika 9, e cila ka sjell të ardhura të munguara 
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për buxhetin e Bashkisë Delvinë, në vlerën 2.700,000 lekë (Trajtuar më hollësisht në faqe 
36-44, të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 
 4.1. Për këtë rekomandojmë: Zyra e Shërbimeve Publike dhe Sektori i Taksave dhe 
Tarifave në Bashkinë Delvinë, të marrin masa për arkëtimin e vlerës 2.700.000 lekë, duke 
njoftuar subjektet për detyrimin që kanë ndaj bashkisë, si më poshtë: 
- “M.” shpk, për vlerën 900.000 lekë, 
- “K.” shpk, për vlerën 900.000 lekë, 
- “K.” shpk, për vlerën 900.000 lekë. 

Menjëherë. 
 
5. Gjetje nga auditimi: Sektori i Taksave dhe Tarifave Vendore, Bashkia Delvinë, nuk ka 
bërë të mundur arkëtimeve të detyrimeve të qirasë për kontratën nr. s’ka, datë 01.09.2016, për 

dhënien në shfrytëzim të sipërfaqes së tokës prej 1250 m2 subjektit “D.”, në vlerën gjithsej 
1,830,000 lekë, (viti 2017, në vlerën 610,000 lekë, viti 2018, në vlerën 610,000 lekë dhe viti 
2019, në vlerën 610,000 lekë) e cila përbën mungesë të ardhurash për  buxhetin e Bashkisë, 
veprime në papajtueshmëri me ligjin nr. 7850, datë 29.07. 1994 “Për Kodin Civil në RSH”, 

nenin 12, germa “g”, ligjit nr. 10296, datë 08.07.2010 “Për Menaxhimin Financiarë dhe 

Kontrollin” me pikën 2, neni 6, i kontratës datë 01.09.2016 (Trajtuar më hollësisht në faqe 
36-44, të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 
5.1. Për këtë rekomandojmë: Sektori i Taksave dhe Tarifave Vendore dhe Sektori Juridik, 
Bashkia Delvinë të marrë masa për ndjekjen e të gjitha procedurave administrative dhe ligjore 
për arkëtimin e detyrimit kontraktore në vlerën  1,830,000 lekë. 

Menjëherë. 
 
6. Gjetje nga auditimi: Sektori i Menaxhimit dhe Mbrojtjes së Tokës Bujqësore, Bashkia 
Delvinë, për 66 kontrata për sipërfaqe 104.85 ha në vlerën gjithsej 661,363 lekë, nuk ka bërë 
të mundur arkëtimeve të detyrimeve të qirasë për 3 kontrata, në vlerën gjithsej 172,088 lekë, 
sipas viteve (viti 2013-2016, në vlerën 57,527 lekë, viti 2017, në vlerën 57,281 lekë dhe  viti 
2018, në vlerën 57,281 lekë) për kontratat me: z. L. K., për kontratën datë 01.10.2013, për 
shfrytëzimin e sipërfaqes prej 1.5 ha,  në vlerën 57,527 lekë,  N. B., për kontratën datë 
25.10.2013, lidhur me Bashkinë Delvinë  për shfrytëzimin e sipërfaqes prej 1.98 ha, për 
vlerën 50,621 lekë dhe A. B., për kontratën datë 17.10.2013,  për shfrytëzimin e sipërfaqes 
prej 2.5 ha, për vlerën 63,940 lekë e cila përbën mungesë të ardhurash për  buxhetin e 
Bashkisë, veprime në papajtueshmëri me ligjin nr. 10296, datë 08.07.2010 “Për Menaxhimin 

Financiarë dhe Kontrollin” nenin 12, germa “g”, me nenin 2, germa “a” e kontratave të 

lidhura mes Bashkisë Delvinë dhe Qiramarrësve të tokave bujqësore të pandara (Trajtuar më 
hollësisht në faqe 36-44, të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 
6.1. Për këtë rekomandojmë: Sektori i Menaxhimit dhe Mbrojtjes së Tokës Bujqësore dhe 
Sektori Juridik, Bashkia Delvinë të marrë masa për ndjekjen e të gjitha procedurave 
administrative dhe ligjore për arkëtimin e detyrimit kontraktore në vlerën  172,088 lekë. 

Menjëherë. 
 
B/II. SHPENZIME TË REALIZUARA NË KUNDËRSHTIM ME KËRKESAT 
LIGJORE TË PROKURIMIT DHE EFEKTE NEGATIVE TË KONSTATUARA NË 
ADMINISTRIMIN E FONDEVE PUBLIKE PËR MENAXHIMIN ME 
EKONOMICITET, EFICENCE DHE EFEKTIVITET. 
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Në  5 raste në vlerë totale 26.933.800 lekë pa tvsh, është vërejtur fenomeni “dorëheqje nga 
oferta” e ofertës me vlerë më të ulët, duke ngelë në garë dhe shpallur fitues oferta e OE të 
vetëm të radhës në klasifikim me vlerë më të lartë se oferta e dorëhequr, ndërkohë që 
diferencë ndërmjet dy ofertave është disa herë më e lartë se 2% e vlerës së fondit limit të 
prokuruar që varjon (nga 2.3% deri 18%), ndërkohë që procedura e prokurimit duhej të 
ishte anuluar, veprim i cili mund të sjell dhe përballje me fenomenin e një marrëveshje të 
fshehtë ndërmjet OE konkurrues, veprim në mospërputhje me pika 5, neni 58 “Njoftimi i 
fituesit dhe nënshkrimin e kontratës” të ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për Prokurimin 
Publik” i ndryshuar, në mënyrë të detajuar si më poshtë: 
1.1. Gjetje nga auditimi: Në tenderin me objekt “Rehabilitim kanal ujitës Bajkaj,Delvinë 
(vazhdim)”, zhvilluar në datën 13.11.2017, me fond limit 7.466.666 lekë pa tvsh, kanë marr 
pjesë 4 OE të kualifikuar në kriteret e vendosura në DST, ndërsa KVO ka shpall fitues ofertën 
e OE “M.”shpk me vlerë të ofertës 6.366.666 lekë pa tvsh, pasi oferta e OE “N.”shpk nuk 

është pranuar me argument se, ky operator ka depozituar deklaratë “dorëheqje nga oferta” e 
nënshkruar nga administratori me vulën e shoqërisë. Në këto kushte KVO duhet të kishte 
anuluar procedurën e prokurimit për arsye se, oferta e renditur e dyta e shpallur fituese, është 
me diferencë ndërmjet dy ofertave në shumën 1,412,236 lekë pa tvsh, disa herë me e lartë se 
(2%) e vlerës fondit limit konkretisht (18%). Për pasojë vlerësimi e përzgjedhja e ofertës 
fituese si dhe lidhja e kontratës me shoqërinë në vlerë 6,366,666 lekë pa tvsh konsiderohet 
përdorim i fondit publik pa ekonomicitet, eficencë dhe efektivitet, veprim në mos 
përputhje me neni 58 “Njoftimi fituesit dhe nënshkrimi kontratës”, pika (5), të ligjit nr. 9643, 

datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik” i ndryshuar (Trajtuar më hollësisht në faqe 50-80, 
të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 
 
1.2. Gjetje nga auditimi: Në tenderin me objekt “Sistemim pjesshëm rruga fshatrat 
Lefterhor, Kakodhiq, Sopot”, zhvilluar në datën 11.04.2018, me fond limit 2,500,000 lekë pa 
tvsh, kanë marr pjesë 2 OE të kualifikuar në kriteret e vendosura në DST, ndërsa KVO ka 
shpall fitues ofertën e BOE “E.”shpk me vlerë të ofertës 2,471,255 lekë pa tvsh, pasi oferta e 
OE “M.”shpk nuk është pranuar me argument se, ky operator ka depozituar deklaratë 
“dorëheqje nga oferta” e nënshkruar nga administratori me vulën e shoqërisë. Në këto kushte 
KVO duhet të kishte anuluar procedurën e prokurimit për arsye se, oferta e renditur e dyta e 
shpallur fituese, është me diferencë ndërmjet dy ofertave në shumën 120,755 lekë pa tvsh, 
disa herë me e lartë se (2%) e vlerës fondit limit konkretisht (5%). Për pasojë vlerësimi e 
përzgjedhja e ofertës fituese si dhe lidhja e kontratës me shoqërinë në vlerë 2,471,255 lekë 
pa tvsh konsiderohet përdorim i fondit publik pa ekonomicitet, eficencë dhe efektivitet, 
veprim në mospërputhje me neni 58 “Njoftimi fituesit dhe nënshkrimi kontratës”, pika (5), të 
ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik” i ndryshuar (Trajtuar më hollësisht 
në faqe 50-80, të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 
1.3.Gjetje nga auditimi: Në tenderin me objekt “Rikonstruksion i fushës së futbollit të qytetit 
Delvinë”, zhvilluar në datën 14.0.2018, me fond limit 7,388,195 lekë pa tvsh, kanë marr pjesë 
2 OE të kualifikuar në kriteret e vendosura në DST, ndërsa KVO ka shpall fitues ofertën e 
BOE “L. & B. &5 .”shpk me vlerë të ofertës 6,964,094 lekë pa tvsh, pasi oferta e OE 
“SH.”shpk nuk është pranuar me argument se, ky operator ka depozituar deklaratë “dorëheqje 

nga oferta” e nënshkruar nga administratori me vulën e shoqërisë. Në këto kushte KVO duhet 
të kishte anuluar procedurën e prokurimit për arsye se, oferta e renditur e dyta e shpallur 
fituese, është me diferencë ndërmjet dy ofertave në shumën 871,519 lekë pa tvsh, disa herë 
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me e lartë se (2%) e vlerës fondit limit konkretisht (11.7%). Për pasojë vlerësimi e 
përzgjedhja e ofertës fituese si dhe lidhja e kontratës me shoqërinë në vlerë 6,964,094 lekë pa 
tvsh konsiderohet përdorim i fondit publik pa ekonomicitet, eficencë dhe efektivitet, veprim 
në mospërputhje me neni 58 “Njoftimi fituesit dhe nënshkrimi kontratës”, pika (5), të ligjit nr. 

9643, datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik” i ndryshuar (Trajtuar më hollësisht në faqe 
50-80, të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 
 
 1.4. Gjetje nga auditimi: Në tenderi e zhvilluar me objekt “Sistemim rrugë brendshme në 
fshatrat Fushveri ,Vergo, Palavli” me fond limit 5,116,666 lekë pa tvsh, kanë marr pjesë 2 
OE të kualifikuar në kriteret e vendosura në DST, ndërsa KVO ka shpall fitues ofertën e OE 
“I.”shpk me vlerë të ofertës 5,022,555 lekë pa tvsh, pasi oferta e OE “M.”shpk nuk është 

pranuar me argument se, ky operator ka depozituar deklaratë “dorëheqje nga oferta” e 
nënshkruar nga administratori me vulën e shoqërisë. Në këto kushte KVO duhet të kishte 
anuluar procedurën e prokurimit për arsye se, oferta e renditur e dyta e shpallur fituese, është 
me diferencë ndërmjet dy ofertave në shumën 337.855 lekë pa tvsh, disa herë me e lartë se 
(2%) e vlerës fondit limit konkretisht (6.6%). Për pasojë vlerësimi e përzgjedhja e ofertës 
fituese si dhe lidhja e kontratës me shoqërinë në vlerë 5,022,555 lekë pa tvsh konsiderohet 
përdorim i fondit publik pa ekonomicitet, eficencë dhe efektivitet, veprim në mospërputhje 
me neni 58 “Njoftimi fituesit dhe nënshkrimi kontratës”, pika (5), të ligjit nr. 9643, datë 

20.11.2006 “Për Prokurimin Publik” i ndryshuar (Trajtuar më hollësisht në faqe 50-80, të 
Raportit Përfundimtar të Auditimit). 
 
1.5. Gjetje nga auditimi: Në tenderi e zhvilluar me objekt “Sistemim rrugë brendshme 
fshatra Bajkaj ,Kopaçe, Isaki” me fond limit 6,252,500 lekë pa tvsh, kanë marr pjesë 2 OE të 
kualifikuar në kriteret e vendosura në DST, ndërsa KVO ka shpall fitues ofertën e BOE 
“I.&E.”shpk me vlerë të ofertës 6,109,230 lekë pa tvsh, pasi oferta e OE “M.”shpk nuk është 

pranuar me argument se, ky operator ka depozituar deklaratë “dorëheqje nga oferta” e 
nënshkruar nga administratori me vulën e shoqërisë. Në këto kushte KVO duhet të kishte 
anuluar procedurën e prokurimit për arsye se, oferta e renditur e dyta e shpallur fituese, është 
me diferencë ndërmjet dy ofertave në shumën 132,630 lekë pa tvsh më e lartë se (2%) e 
vlerës fondit limit konkretisht (2.3%). Për pasojë vlerësimi dhe përzgjedhja e ofertës fituese 
dhe lidhja e kontratës me shoqërinë në vlerë 6,109,230 lekë pa tvsh konsiderohet përdorim i 
fondit publik pa ekonomicitet, eficencë dhe efektivitet, veprim në mospërputhje me neni 58 
“Njoftimi fituesit dhe nënshkrimi kontratës”, pika (5), të ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për 
Prokurimin Publik” i ndryshuar (Trajtuar më hollësisht në faqe 50-80, të Raportit 
Përfundimtar të Auditimit). 
 
Për këtë rekomandojmë:  Titullari Autoritetit Kontraktor të njësisë vendore (bashkia 
Delvinë), të analizojë dhe të nxjerrë përgjegjësitë për situatën e mësipërme me qëllim që në të 
ardhmen të eliminohen rastet e kualifikimit të ofertave të renditura pas ofertës së OE për të 
cilat nga KVO është pranuar deklarata “dorëheqje nga oferta”, ndërkohë që diferencat 
ndërmjet dy ofertave janë disa herë më të larta se (2%) e vlerës së fondit limit të prokuruar, 
veprime të cilat kanë sjellë pasojë dhe kanë dhënë impakt në përdorimin e fondit publik me 
ekonomicitet, eficencë dhe efektivitet në vlerë totale 26,933,800 lekë pa tvsh në (5 rastet). 
KVO duhet të udhëhiqet nga zbatimi kritereve të parashikuara nga ligji për prokurimet 
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publike me qëllim sigurimin me eficencë maksimale të fondit dhe dhënie përparësi ofertës me 
vlerë më të ulët, si kriteri bazë i parashikuar në kriteret e vendosura në DST. 

Menjëherë. 
Për sa më sipër paraqitet ky Raport Përfundimtar Auditimi. 
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