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I. PËRMBLEDHJE EKZEKUTIVE 
I.a. Përshkrim i shkurtër i Projektit të Auditimit 
Mbështetur në Ligjin 154/2014 Datë 27.11.2014 “Për Organizimin dhe Funksionimin e KLSH”, 

në zbatim të Programit të Auditimit nr. 369/1 prot., datë 28.05.2019 dhe shkresë “Njoftim për 

ndryshim në programin e auditimit”, nr.369/2, datë 04.07.2019,miratuar nga Kryetari i KLSH, 
nga data 03.06.2019 deri më datën 09.08.2019, në Institucionin Bashkia Libohovë u krye  
auditimi “Financiar dhe i përputhshmërisë”. Auditimi mbuloi periudhën: prej 01.01.2017 deri më 
datën 30.06.2019, ndërsa për procedurat e prokurimit publik prej 01.01.2016 deri më datën 
30.06.2019.  
Auditimi u krye nga grupi i auditimit me përbërje:  
1. B.M., përgjegjës grupi 
2. V.R., anëtar grupi 
3. I.H., anëtar grupi 
4. S.M., anëtar grupi 
Në shkresën “Njoftim për ndryshim në programin e auditimit”, në grupin e auditimit është shtuar 
edhe k/audituesi z. A.Z., por praktikisht nuk ka qenë i angazhuar për auditim në subjekt.  
 
Auditimi u krye me zgjedhje për hartimin e pasqyrave financiare të vitit 2017 dhe 2018, 
rregjistrimin e të dhënave dhe mbajtjen e kontabilitetit, aplikimin e parimeve kontabël si dhe 
nëse transaksionet financiare janë në përputhje me kërkesat ligjore dhe parimet për një qeverisje 
të mirë në përmbushje të objektivave të institucionit, ngritjen dhe funksionimin e sistemit të 
kontrollit të brendshëm, vlerësimin e njësisë së auditit të brendshëm, planifikimin dhe zbatimin e 
buxhetit, planifikimin për të ardhurat dhe masat e marra për arkëtimin e tyre, zbatimin e kuadrit 
rregullator në fuqi për zhvillimin e  i procedurave të prokurimit publik dhe zbatimin e kontratave 
të punimeve.  
Për këto u analizuan evidencat e marra nga subjekti i audituar, u krye analiza e llogarive të 
pasqyrave financiare dhe llogarive analitike, duke u fokusuar në aktivin dhe pasivin e pasqyrës 
së pozicionit financiar. 
Për gjetjet e konstatuara janë mbajtur 16 akte konstatimi dhe një akt verifikimi (për shqyrtim 
ankese),të cilat janë dorëzuar në protokollin e subjektit të auditimit brenda afatit të periudhës së 
auditimit. 
Nga grupi i auditimit janë shqyrtuar me kujdes kundërshtitë e bëra nga subjekti Bashkia 
Libohovë, mbi aktet e konstatimit dhe projekt raportin dhe janë marrë në konsideratë ato 
kundërshti të cilat janë të mbështetura nga ana ligjore, apo është paraqitur dokumentacion shtesë, 
ndërsa për rastet e tjera të cilat nuk gjejnë argumentim, mangësitë gjejnë pasqyrim në këtë 
Raport Përfundimtar Auditimi, i cili i dërgohet subjektit për njohje dhe marrjen e masave për 
përmisimin e gjendjes. 
Mbështëtur në punën audituesë në teren (subjekt), në evidencat e marra, të cilat kanë qënë të 
përshtatshme, të mjaftueshme dhe të besueshem për punën audituese, në projekt traportin e 
auditimit, kundërshtitë e subjektit të audituar, qëndrimin e grupit të auditimit ndaj kundërshtive 
të subjektit, rezultatet kryesore të punës audituese përfshihen në këtë përmbledhje ekzekutive të 
Raportit Përfundimtar të Auditimit si më poshtë: 
 
I.b. Përshkrim i përmbledhur i gjetjeve dhe rekomandimeve, sipas tabelës së mëposhtme: 
 

Gjetja 
(Nr.) 

Përmbledhje e gjetjes Referenca 
në RPA 

Rëndësia Rekomandimi 

1 Nga auditimi i zbatimit të punimeve të kontratës 86-96 E lartë Nga Bashkia Libohovë, të merren 
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me objekt “Rehabilitimi si dhe rikonstruksioni i 

rrugës “Kthesa e Labovës - Labovë e Kryqit”, 
Bashkia Libohovë, me vlerë të kontratës 
148,369,041 lekë me TVSH, shpallur fitues 
Bashkimi i Operatorëve Ekonomikë (BOE) “G...” 

SHPK & “A...” SHPK, rezultoi se nuk janë 

realizuar zërat e punimeve: “Mbushje me material 

ranor mbas strukturave”; “Shtresë asfaltobetoni 

me zall lavatriçe, me t=3 cm”; “Shtresë binderi me 

zall lavatriçe, me t=3 cm”, duke shkaktuar dëm 

ekonomik në vlerën 1,218,620 lekë pa TVSH. 
Veprimet e mësipërme janë në kundërshtim me 
kontratën e sipërmarrjes së punimeve pa nr. Prot, 
datë 17.10.2016 ,të lidhur mes Autoritetit 
Kontraktor Bashkia Libohovë dhe sipërmarrësit 
Bashkimit të Operatorëve Ekonomikë “G... 
SHPK” SHPK & “A...” SHPK” 

masa për arkëtimin e vlerës prej 
1,218,620 lekë pa TVSH nga OE 
“G...” SHPK, në cilësinë e 

sipërmarrësit në kontratën me pa nr. 
Prot, datë 17.10.2016, për kryerjen e 
punimeve  me objekt “Rehabilitimi si 
dhe rikonstruksioni i rrugës “Kthesa 
e Labovës - Labovë e Kryqit”, 

Bashkia Libohovë, vlerë kjo e cila 
përfaqëson një dëm ekonomik ndaj 
buxhetit të shtetit dhe njësisë 
vendore. 

2 Nga auditimi i zbatimit të punimeve civile të 
kontratës me objekt “Rikualifikimi urban i 

qendrës së qytetit Libohovë”, Bashkia Libohovë, 
me vlerë të kontratës 134,989,797.68 lekë me 
TVSH, fituar nga Operatori Ekonomik “A...” 

SHPK, rezultoi se nuk janë realizuar zërat e 
punimeve: “Transport dheu me auto deri në 5 

km”; “Beton C 25/30 për strukturë për rrugë t = 
15 cm”; “Kunetë guri t = 6 cm”; “Shtresë çakëll 

mbeturinë kave t = 25-30 cm, përhapur e ngjeshur 
me makineri”; “Beton C 16/20 për strukturë për 

rrugë  t=10 cm”; “F.V Zgarë hekuri tek Ø 10  çdo 

20 cm (trotuari)”; “Pllakë guri raror, gri, 20 cm x 

dim i lirë t = 6 cm, një faqe e buxharduar”; “F.V 

Shtresë llaç çimento, 4 cm (fiksim pllake)”, duke 

shkaktuar një dëm ekonomik në vlerën 1,148,247 
lekë pa TVSH. Veprimet e mësipërme janë në 
kundërshtim me kontratën e sipërmarrjes së 
punimeve pa nr. Prot, datë 08.08.2017,të lidhur 
mes Autoritetit Kontraktor Bashkia Libohovë dhe 
sipërmarrësit Operatorit Ekonomik “A...” SHPK 

86-96 E lartë Nga Bashkia Libohovë, të merren 
masa për arkëtimin e vlerës prej 
1,148,247 lekë pa TVSH nga OE 
“A...” SHPK, në cilësinë e 

sipërmarrësit në kontratën pa nr. 
Prot, datë 08.08.2017, për kryerjen e 
punimeve  me objekt “Rikualifikimi 
urban i qendrës së qytetit Libohovë”, 

Bashkia Libohovë, vlerë kjo e cila 
përfaqëson një dëm ekonomik ndaj 
buxhetit të shtetit dhe njësisë 
vendore. 

3 Nga auditimi i zbatimit të punimeve të kontratës 
me objekt “Rikonstruksion i rrugës kthesa – ura e 
Suhes (loti I)”, Bashkia Libohovë, me vlerë të 
kontratës 58,181,817 lekë me TVSH, shpallur 
fitues Operatori Ekonomik “M...” SHPK, rezultoi 

se nuk janë realizuar zërat e punimeve: “Shtresë 

stabilizanti 15 cm përhapur + ngjeshur mak”; 

“Shtresë asfaltobetoni me zall lavatriçe, me t=3 

cm”; “Shtresë binderi me zall lavatriçe, me t=5 
cm”; duke shkaktuar një dëm ekonomik në vlerën 
1,071,155 lekë pa TVSH. Veprimet e mësipërme 
janë në kundërshtim me kontratën e sipërmarrjes 
së punimeve pa nr. Prot, datë 03.03.2017,të lidhur 
mes Autoritetit Kontraktor Bashkia Libohovë dhe 
sipërmarrësit Operatorit Ekonomikë “M...” SHPK 

86-96 E lartë Nga Bashkia Libohovë, të merren 
masa për arkëtimin e vlerës prej 
1,071,155 lekë pa TVSH nga OE  
“M...” SHPK, në cilësinë e 

sipërmarrësit në kontratën me pa nr. 
Prot, datë 03.03.2017, për kryerjen e 
punimeve  me objekt 
“Rikonstruksion i rrugës kthesa – 
ura e Suhes (loti I)”, Bashkia 
Libohovë, vlerë kjo e cila përfaqëson 
një dëm ekonomik ndaj buxhetit të 
shtetit dhe njësisë vendore. 

 Llogaria 210 “Toka, troje, terrene” dhe llogaria 42-62 E lartë Bashkia Libohovë të marrë masa për 
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211 “Pyje, Kullota Plantacione” për vitin 2017 

dhe 2018 kanë vlerën zero lekë në bilanc, duke 
mos u paraqitur vlera e vërtetë e pasurisë së 
institucionit për këto pasuri. Në llogarinë 210 
“Toka, troje, terrene”, dhe në llogarinë 211 “Pyje, 

Kullota Plantacione”, nuk janë përfshirë asetet që 

njësia vendore ka në fakt si pasuri të saj, të cilat 
janë transferuar në pronësi të saj me VKM të 
posaçme për këtë qëllim. Në këto kushte llogaria 
210 “Toka, troje, terrene” dhe llogaria 211 “Pyje, 

Kullota Plantacione”, nuk paraqesin vlerën reale 

të pasurisë së institucionit. Për pasuritë e dy 
llogarive të mësipërme nuk ka plan menaxhimi 
nga njësia vendore me qëllim rregjistrimin e tyre 
në ZRPP. 

hartimin e një plani menaxhimi për 
pasuritë e mësipërme me qëllim 
evidentimin e statusit të tyre juridik,  
rregjistrimin në ZRPP dhe 
pasqyrimin në kontabilitet të numrit 
dhe vlerës së këtyre aseteve. 

2 Llogaria 212 “Ndërtime e konstruksione”  për 

vitin 2018 nuk pasqyron vlerën e saktë të aktiveve 
të kësaj llogarie. Në këtë vit ka filluar dhe ka 
përfunduar  marrja në dorëzim e objektit 
“Rikonstruksion dhe ndërtim palestre i shkollës 9-
vjeçare “Avni Rustemi”, me vlerë totale 

54,344,090 lekë pa TVSH, por në pasqyrat e vitit 
2018 është pasqyruar vetëm vlera e likuiduar e 
investimit, prej 23,503,114 lekë, duke ngelur 
jashtë kësaj llogarie vlera  30,840,997 lekë. Nuk 
është zbatuar parimi kontabël i të drejtave dhe 
detyrimeve të konstatuara, sipas të cilit si të 
ardhurat dhe shpenzimet kontabilizohen në 
momentin kur transaksioni ekonomik ndodh dhe 
jo në momentin kur arkëtohen/paguhen flukset 
monetare të lidhura me transaksionin. Gjithashtu 
për këtë llogari nuk ka informacion se çfarë 
objekti përfaqëson vlera 4,687,737 lekë, e 
trashëguar nga ish komunat.  
Veprimet e mësipërme janë në kundërshtim me 
ligjin nr. 9228, datë 29.04.2004 “Për kontabilitetin 

dhe pasqyrat financiare”, nenin 7, 9, 10; UMF nr. 
8, datë 09.03.2018 “Për procedurat e përgatitjes, 
paraqitjes dhe raportimit të pasqyrave financiare 
vjetore në njësitë e qeverisjes së përgjithshme”. 

42-62 E mesme Bashkia Libohovë të marrë masa për 
të identifikuar se cilat aktive 
përfaqson vlera 4,687,737 lekë, e cila 
në analizën e llogarisë 212 ka 
përshkrimin “vlerë tjetër”.  Për arsye 

se kjo vlerë është e mbartur nga 
bilanci i ish komunave, të 
shfrytëzohet dokumentacioni i tyre 
përkatës, duke përcaktuar origjinën e 
krijimit të saj. Në vijimësi për 
pasqyrimin e të dhënave në 
kontabilitet të zbatohet parimi 
kontabël i konstatimit të të drejtave 
dhe detyrimeve. 
 

3 Për llogarinë 213, “Rrugë rrjete vepra ujore” për 

vitin 2017 dhe 2018, transaksionet dhe ngjarjet 
nuk janë rregjistruar në periudhën e saktë 
kontabël. Këto vlera lidhen me investime të 
përfunduara brenda vitit ushtrimor, por të pa 
pasqyruara në vlera të plota në pasqyrat 
financiare, konkretisht:  
- - Investimin me objekt “Rehabilitim si dhe 

rikonstruksion i rrugës kthesa e Labovës - Labove 
e Kryqit”, me vlerë 118,213,623 lekë pa TVSH 
(objekti ka filluar në vitin 2016 dhe është marrë në 
dorëzim në datën 06.12.2017), por në mënyrë të 
gabuar  vlera 19,959,000 lekë është pasqyruar në 
bilancin e vitit 2016 në llogarinë 213. E gjithë 

42-62 E mesme Sektori i financës në të gjitha 
regjistrimet kontabël, të veprojë sipas 
parimit kontabël të të drejtave dhe 
detyrimeve të konstatuara: 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.  
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vlera e investimit prej 118,213,623 lekë duhet të 
ishte pasqyruar në bilancin vitit 2017 në llogarinë 
213. Deri në momentin e përfundimit të 
investimit, shpenzimet e kryera duhet të 
mbaheshin në llogarinë 23. 
-Në vitin 2017 është zhvilluar tenderi me objekt 
“Rikonstruksion i rrugës Kthesa - Ura e Suhes 
(loti I), me datë fillimi të punimeve 22.08.2017 
dhe datë  përfundimi dhe marrjes në dorëzim të 
punimeve te punimeve 24.11.2017 vlerë të 
kontratës 48,484,848 lekë pa TVSH. Pra e gjithë 
vlera e investimit duhet të ishte pasqyruar 
llogarinë 213 në bilancin e vitit 2017, por në fakt 
në këtë vit është pasqyruar vetëm vlera 
25,458,720 lekë, ndërsa diferenca prej 23,026,128 
në mënyrë të gabuar është pasqyruar në bilancin e 
vitit 2018. Për sa më sipër në mënyrë të gabuar 
regjistrimet kanë ndjekur parimin e pagesës dhe jo 
parimit kontabël të të drejtave dhe detyrimeve të 
konstatuara. 

4 Në pasqyrat financiare të vitit 2017 dhe 2018 
Llogaria aktive 4342-Te tjera operacione me 
shtetin (debitor), si kundërparti e llogarive të 
pasivit të bilancit, nuk jep informacion të saktë, 
pasi nuk përfshin të gjithë vlerën e të drejtave që 
njësia vendore ka ndaj shtetit. Për vitin  2017, 
vlera totale e detyrimit që njësia vendore ka ndaj 
të tretëve (përjashtuar pagat, sigurimet) për faturat 
e pa likuiduara në datën 31.12.2017 është në 
vlerën 102,417,301 lekë. Detyrimet për pagat dhe 
sigurimet janë ne vlerën 3,497,882 lekë, duke bërë 
që detyrimi total të jetë 105,915,183 lekë. 
Nga auditimi konstatohet se në pasqyrën e 
pozicionit financiar për vitin 2017 llogaria 4342-
Te tjera operacione me shtetin (debitor), ka një 
vlerë prej 14,946,355 lekë dhe  nuk pasqyron të 
gjithë vlerën e të drejtave të njësisë vendore ndaj 
shtetit (si dhe vlerën e detyrimeve që njësia 
vendore ka ndaj të tretëve), vlerë e cila është 
pasqyruar në llogaritë përkatëse të pasivit të 
bilancit dhe që kanë një shumë prej 105,915,183 
lekë. Pra llogaria 4342-Te tjera operacione me 
shtetin (debitor), duhet të kishte vlerën 
105,915,183 lekë, por në fakt ka vlerën 
14,946,355 lekë. Vlera e  llogarisë pasive 467 –

Kreditorë të ndryshëm në vlerën 90,968,828 lekë, 
për vitin 2017, nuk është përfshirë te llogaria 
aktive 4342-Te tjera operacione me shtetin 
(debitor).  
Edhe në vitin 2018 konstatohet se në aktivin e 
bilancit llogaria 4342-Te tjera operacione me 
shtetin (debitor), ka një vlerë prej 15,193,611 lekë 
dhe nuk pasqyron të gjithë vlerën e të drejtave të 
njësisë vendore ndaj shtetit. Gjithashtu kjo llogari 

42-62 E mesme Sektori i financës në mbylljen e 
pasqyrave financiare për vitin 2019, 
të pasqyrojë në llogarinë 4342-Te 
tjera operacione me shtetin (debitor), 
si të drejta të saj ndaj shtetit, të gjithë 
detyrimin që njësia ka për të cilin 
burimi i financimit janë fondet 
buxhetore. Në bilanc, vlera e 
detyrimeve ndaj të tretëve në pasiv, 
me burim të fondeve buxhetin e 
shtetit, duhet të rakordojë me vlerën 
e llogarisë aktive4342-Te tjera 
operacione me shtetin (debitor). 
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nuk pasqyron të gjithë vlerën e detyrimeve që 
njësia vendore ka ndaj të tretëve, vlerë e cila është 
pasqyruar në llogaritë përkatëse të pasivit të 
bilancit dhe që kanë një shumë prej 20,880,456 
lekë. Pra llogaria 4342-Te tjera operacione me 
shtetin (debitor), duhet të kishte vlerën 20,880,456 
lekë, por në fakt ka vlerën 15,193,611 lekë. Vlera 
e  llogarisë pasive 467 –Kreditorë të ndryshëm 
prej 5,686,845 lekë, për vitin 2018 nuk është 
përfshirë te llogaria aktive 4342-Te tjera 
operacione me shtetin (debitor) 

5 Nga sektori i financës për vitin 2017 dhe 2018 nuk 
është mbajtur ditar i blerjeve, por vetëm ditar dhe 
libër magazine, duke mos rregjistruar dhe 
kontabilizuar në mënyrë kronologjike dhe 
progresive të gjithë veprimtarinë e blerjeve të 
institucionit, por vetëm atë veprimtari që lidhet me 
blerjen e mallrave (jo shërbimet dhe punimet). Për 
shërbimet dhe punimet janë mbajtur regjistrime të 
përkohshme (por jo në forme kontabiliteti). Nuk 
është mbajtur libër i madh për regjistrimet 
përmbledhëse mujore të kontabilitetit (tepricat 
debitorë dhe kreditore sipas llogarive). Mos 
kryerja e këtyre veprimeve ka sjellë edhe 
anomalitë e konstatuara në pasqyrat financiare për 
të dy vitet. 
Për sa më sipër është vepruar në kundërshtim me 
UMF nr.8, datë 09.03.2018 “Për procedurat e 

përgatitjes, paraqitjes dhe raportimit të pasqyrave 
financiare vjetore në njësitë e qeverisjes së 
përgjithshme”, kapitulli II, rubrika 2.2 - 
Dokumentet kontabël që përdoren në sektorin 
publik, pika 6, rubrika 2.3 - Organizimi dhe 
mbajtja e kontabilitetit në sektorin publik, pika 7 
dhe 8, kapitulli II, rubrika 3.2, pika 43 

42-62 E lartë Nga sektori i financës për vitin 2019 
të hapet ditar i blerjeve, në të cilin të 
regjistrohen dhe kontabilizohen të 
gjitha blerjet që kryen institucioni, 
sipas kronologjisë kohore të 
ndodhjes, të hapet libri i madh ku të 
regjistrohen tepricat mujore kreditore 
dhe debitorë të të gjitha llogarive. 

6 Bashkia Libohovë 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, regjistri i 
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. 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 (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. Nga stafi nuk njihet 
mjaftueshëm ligji 10296, datë 08.07.2010 “Për 

19-22 E mesme 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 vendore. Të hartohen 
rregulla për ruajtjen e aktiveve, duke 
përfshirë edhe ruajtjen dhe sigurinë e 
informacionit elektronik, duke 
siguruar sisteme rezervë të IT (back-
up). Të hartohet regjistri i riskut, 
gjurma e auditimit dhe lista e 
proceseve të punës për secilin sektor 
dhe në nivel institucioni. 
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menaxhimin financiar dhe kontrollin”, si dhe 

manuali 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” 

7 Bashkia Libohovë është audituar nga KLSH në 
vitin 2016 dhe vijim është bërë verifikimi i  
zbatimit të rekomandimeve të dërguara në 
Bashkinë Libohovë nga KLSH. Me shkresën 
nr.1113/122, datë 31.01.2017 është rikërkuar 
zbatimi i masave të pa zbatuara. Për përmirësimin 
e gjendjes janë rikërkuar 7 masa organizative, nga 
të cilat janë pranuar plotësisht 7 masa, janë 
zbatuar 4 prej tyre dhe është në proces zbatimi 
është 1 masë organizative, ndërsa  2 masa 
organizative janë  të pa zbatuara.  
Për shpërblim dëmi janë rikërkuar për zbatim 19 
masa me vlerë 12,152,551 lekë, është pranuar dhe 
kontabilizuar e gjithë vlera dhe  deri me datë 
30.06.2019, janë arkëtuar 1,619,316 lekë, ndërsa 
shuma 10,533,235 lekë nuk është arkëtuar. Prej 
masave të rekomanduar 1 masë është zbatuar, 16 
masa janë zbatuar pjesërisht dhe 2 masa janë në 
proces zbatimi. Nuk ka procese gjyqësore në 
lidhje me masat e rekomanduara 

96-98 E lartë Nga Kryetari i Bashkia Libohovë të 
analizohet dhe të nxirren 
përgjegjësitë për moszbatimin 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 një plan veprimi 
dhe të caktohen personat përgjegjës 
për zbatimin e tij. 

8 Bashkia Libohovë ka lidhur kontratën  nr.2, datë 
17.04.2018 me qiramarrësin P.K., me objekt 
“Dhënien me qira të fundit kullosor për një afat 3 
vjeçar”, por prej qiramarrësit janë shkelur në 

mënyrë të dukshme kushtet e kontratës, pasi janë 
ndërtuar në sipërfaqen e marrë me qira ndërtime të 
përhershme pa lejen e organeve kompetente. Nga 
qiramarrësi është refuzuar njoftimi i bashkisë për 
kthimin në gjendjen e mëparshme të ambientit, 
por njësia vendore nuk ka ndërmarrë masa të 
mëtejshme ligjore për zgjidhjen e çështjes, si 
zgjidhje të kontratës, njoftim të organeve 
kompetente për shkeljet e konstatuara etj. 

32-41 E mesme Njësia vendore të marrë masat e 
duhura ligjore për kthimin në 
gjendjen e mëparshme të ambientit të 
marrë me qira, duke mos lejuar të 
kryhen ndërtime të përhershme 
jashtë kontratës dhe kuadrit 
rregullator në fuqi. Të ndërmerren 
masa të mëtejshme duke bërë 
zgjidhjen e kontratës, njoftimin e 
organeve kompetente për ndërhyrjen 
e tyre e deri në kallëzim penal ndaj 
qiramarrësit për zgjidhjen e çështjes. 

9 Në katër raste janë konstatuar shkelje të 
procedurave të prokurimit publik, të cilat kanë 
sjellë kualifikim të operatorit fitues i cili nuk 
plotëson kriteret dhe specifikimet e vendosura në 
DST, me pasojë përdorim të fondeve publike pa 
ekonomicitet, efiçencë dhe efektivitet në vlerën 
totale 128,995,868 lekë pa TVSH. Konkretisht 
tenderit në të cilat janë konstatuar këto shkelje 
janë:  
a- Në tenderin me objekt "Rehabilitim si dhe 
rikonstruksion i rrugës kthesa e Labovës - Labove 
e Kryqit”, zhvilluar në datën 12.9.2016, me fond 
limit 124,999,984 lekë pa TVSH, kanë marrë 
pjesë 4 OE, të cilët nuk plotësojnë kriteret e 
vendosura në DST. Nga KVO është kualifikuar 

62-86 E lartë Titullari i njësisë vendore të 
analizojë dhe të nxjerrë përgjegjësitë 
për kualifikimin  nga KVO të OE të 
cilët nuk plotësojnë kriteret e DST, si 
dhe për marrjen në dorëzim të mallit 
i cili nuk plotëson specifikimet 
teknike të përcaktuara në DST, nga 
komisioni i ngritur për këtë qëllim, 
me pasojë përdorim të fondeve 
publike pa ekonomicitet, eficencë 
dhe efektivitet në vlerën totale 
128,995,868 lekë pa TVSH. Të 
konsiderojë faktin se kualifikimi i 
operatorëve ekonomik të cilët nuk 
plotësojnë kriteret e DST, përveçse 
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dhe propozuar për shpalljen fitues BOE “G...& 
A...” SHPK me vlerë të ofertës 123,640,868 lekë 

pa TVSH. 
KVO duhet të kishte anulluar tenderin, për arsye 
se asnjë nga operatorët ekonomik pjesëmarrës nuk 
plotëson kriteret e vendosura në DST. Vlera e 
kontratës prej 123,640,868  lekë pa TVSH e OE 
fitues padrejtësisht, do të konsiderohet përdorim i 
fondeve publike pa ekonomicitet, eficencë dhe 
efektivitet.  
b- Në tenderin me objekt “Blerje mjeti 
zjarrfikëse” me fond limit vlera 3,200,000 lekë pa 
TVSH është shpallur fitues “S...” SHPK me vlerë 

3,140,000 lekë pa TVSH, procedurë në të cilën ka 
marr pjesë 3 OE, ndërkohë me fituesin është 
lidhur kontrata ndërsa mjeti zjarrfikës është marr 
në dorëzim nga komisioni pa plotësuar kriteret e 
kërkesave kualifikuese të përcaktuara në DST 
shtojca 8 dhe 9, me pasojë përdorim të fondeve 
publike pa ekonomicitet, eficencë dhe 
efektivitet në vlerën e kontratës prej 3,140,000 
lekë.  
c- Në tenderi me objekt “Blerje kontiniera” me 
fond limit vlera 1,000,000 lekë pa TVSH është 
shpallur fitues “S...” SHPK me vlerën 775,000 

lekë pa TVSH. Me fituesin është lidhur kontratë, 
ndërkohë që kontejnerët janë marr në dorëzim nga 
komisioni duke mos plotësuar kriteret e kërkesave 
kualifikuese të pasqyruara në shtojca 9 
“Specifikime teknike” në DST, me pasojë 

përdorim të fondeve publike pa ekonomicitet, 
eficencë dhe efektivitet në vlerën e kontratës 
prej 775,000 lekë pa TVSH.  
d- Në tenderi me objekt “Blerje kamjoni” me fond 
limit 1,454,166 lekë pa TVSH është shpallur 
fitues “P...” Shpk me vlerë 1,440,000 lekë pa 

TVSH, procedurë në të cilën është OE i vetëm 
pjesëmarrës. Me fituesin është lidhur kontratë, 
ndërsa mjeti është marr në dorëzim nga komisioni 
pa plotësuar kriteret e kërkesave kualifikuese të 
pasqyruara në DST, me pasojë përdorim të 
fondeve publike pa ekonomicitet, eficencë dhe 
efektivitet në vlerën e kontratës prej 1,440,000 
lekë pa TVSH. 

është shkelje e kuadrit rregullator në 
fuqi, është edhe rriskë real për 
njësinë vendore, pasi këta operatorë 
për shkak të mangësive nuk japin 
siguri për  kryerjen me cilësi të 
kontratës. 
 

10 Në tre raste janë skualifikuar operatorë ekonomikë 
për devijime të vogla, duke sjellë efekte financiare 
negative në buxhet ne vlerën totale 14,406,578 
lekë pa TVSH, si më poshtë (dy rastet kryesore): 
a- Në procedurën e prokurimit me objekt: 
“Rikonstruksion rruga Kthesa e Libohovës - Ura e 
Suhes (loti 1)” me fond limit vlera 58,563,083 
lekë pa TVSH është shpallur fitues OE “M...” 
Shpk me vlerë oferte prej 48,484,848 lekë pa 
TVSh,  në të cilën kanë marrë pjesë 13 OE, ndërsa 

62-86 E lartë Titullari i njësisë vendore të 
analizojë dhe të nxjerrë përgjegjësitë 
për situatën e mësipërme, me qëllim 
eleminimin e rasteve të 
kualifikimeve të OE me devijime të 
vogla, e cila ka sjellë si pasojë efekte 
negative financiare në vlerën totale 
14,406,578 lekë pa TVSH (tre 
raste). KVO duhet udhëhiqet nga 
qëllimi kryesor i ligjit për prokurimet 
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janë s’kualifikuar për mungesë dokumentacioni 12 

OE, ndër të s ‘kualifikuarit edhe oferta ekonomike 
e BOE “C...” SHPK për vlerën 37,040,250 lekë, 

me diferencë prej 11,444,598 lekë nga oferta 
fituese. Nga auditimi rezulton se mangësitë e kësaj 
oferte janë  devijime të vogla dhe moskualifikimi 
ka shkaktuar efekt financiar negativ në 
përdorimin e fondit publike në vlerën 
11,444,598 lekë (diferenca ndërmjet ofertës 
fituese dhe ofertës së s’kualifikuar). 
b- Në procedurën e prokurimit me objekt: 
“Rehabilitim i kanaleve te rezervuarit te Çinit loti 
I” me fond limit vlera 13,071,300 lekë pa TVSH 
është shpallur fitues OE “E...” SHPK me vlerë 

oferte prej 12,625,988 lekë pa TVSH, në të cilën 
kanë marrë pjesë 4 OE, ndërsa janë s’kualifikuar 

për mungesë dokumentacioni 3 OE. Ndër të 
s’kualifikuarit dhe oferta ekonomike e BOE “N...” 

SHPK me vlerë 9,808,008 lekë, me diferencë prej 
2,817,980 lekë nga oferta fituese. Nga auditimi 
rezulton se mangësitë e kësaj oferte janë  devijime 
të vogla dhe mos kualifikimi ka shkaktuar efekt 
financiar negativ në përdorimin e fondit 
publike në vlerën 2,817,980 lekë (diferenca 
ndërmjet ofertës fituese dhe ofertës së 
skualifikuar), 

publike, sigurimit të eficencës 
maksimale të fondeve dhe dhënies 
përparësi të ofertës me vlerën më të 
ulët që plotëson kriteret e vendosura 
në DST. 

11 Nga puna e pa mjaftueshme e Sektorit të Taksave 
dhe Tarifave Vendore në Bashkinë Libohovë, në 
fund të vitit 2018 janë krijuar debitorë për taksa 
dhe tarifa vendore në vlerën totale 21,257,743 
lekë. Ky detyrim përbëhet nga vlera prej 
5,544,030 lekë për 72 subjekte private, vlera prej 
12,659,452 lekë për taksapaguesit e kategorisë 
familjare dhe vlera prej 3,054,261 lekë 
kamatëvonesë për mos pagimin e detyrimeve në 
kohë. Detyrimi i mësipërm për taksapaguesit 
familjar përbëhet nga vlera prej 7,178,875 lekë për 
861 familje për taksën e tokës bujqësore, vlera 
prej 2,125,327 lekë për 893 familje për taksën e 
ndërtesës, vlera prej 286,816 lekë për 763 familje 
për taksën e truallit, vlera 1,273,100 lekë për 752 
familje për tarifë pastrimi, vlera prej 1,142,580 
lekë për tarifën e ndriçimit, vlera prej 652,754 
lekë për 800 familje për tarifa të tjera vendore.   
Zyra  e Taksave dhe Tarifave Vendore nuk ka 
ndjekur të gjithë procedurat  e nevojshme ligjore, 
për arkëtimin e debitorëve veprim në kundërshtim 
me nenin 4, 26, 32, 34, të ligjit nr. 9632, datë 
30.10.2006 “Për sistemin e taksave vendore”, 

nenet  91, të ligjit nr. 9920 ”Për Procedurat 

Tatimore në Republikën e Shqipërisë” i 

ndryshuar, dhe nenin 12 të  Udhëzimit te 
Ministrisë Financave nr. 24, datë 02.09.2008, 
Kreu i XI-Mbledhja me forcë e detyrimeve 

32-41 E lartë Zyra e taksave dhe tarifave vendore 
në Bashkinë Libohovë, bazuar në 
ligjin nr. 9920, datë 19.05.2008 “Për 

Procedurat Tatimore në RSH” i 

ndryshuar, të marrë masat për 
arkëtimin e detyrimeve tatimore 
duke bërë njoftim vlerësimet 
tatimore: Për 72 subjekte të biznesit 
të madh e të vogël, debitorë në 
shumën 21,257,743 lekë dhe për 893 
familje debitorë për taksa dhe tarifa 
vendore.   
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I. c. Konkluzioni dhe opinioni i auditimit. 
Opinioni i pa modifikuar (i pa kualifikuar), me theksim të çështjes mbi pasqyrat financiare: 
Ne kemi audituar pasqyrat financiare të Bashkisë Libohovë për vitin ushtrimor 2017 dhe 2018, 
ku përfshihet pasqyra e pozicionit financiar, peformancës financiare, etj., shënimet shpjeguese që 
shoqëronin këto pasqyra. Auditimi ka përfshirë ekzaminimin në bazë testimesh, të dokumenteve 
që mbështesin shumat në pasqyrat financiare, ku u bë vlerësimi i parimeve kontabël të përdorura, 
si dhe vlerësimi i paraqitjes së përgjithshme të pasqyrave financiare. Ne besojmë se evidenca e 
auditimit që kemi marrë janë të mjaftueshme, të përshtatshme dhe të besueshme për të siguruar 
bazën për opinionin mbi pasqyrat financiare. Edhe pse janë audituar dhe janë evidentuar 
mangësitë për pasqyrat e dy viteve ushtrimore, opinioni ynë fokusohet në pasqyrat financiare të 
vitit 2018, për arsye se në këtë vit është e pasqyruar edhe situata e vitit 2017. Në opinionin tonë, 
përsa i takon shkallës së zbatimit nga subjekti Bashkia Libohovë, të standardeve dhe ligjit të 
kontabilitetit mbi pasqyrat financiare, në përgjithësi ato japin një pamje të drejtë të pozicionit 
financiar, të performancës financiare dhe lëvizjet e mjeteve monetare më datën 31.12.2018. Kjo 
referuar Ligjit nr. 9228, datë 29.4.2004 “Për kontabilitetin dhe pasqyrat financiare” dhe UMF 
nr. 14, datë 28.12.2006 “Për përgatitjen dhe raportimin e pasqyrave financiare vjetore 2006 për 
institucionet  qendrore, organet e pushtetit vendor dhe njësive që varen prej tyre, si dhe të 
njësive të menaxhimit/zbatimit të projekteve e marrëveshjeve me donatorët e huaj”, UMF nr. 8, 
datë 9.3.2018 “Për procedurat e përgatitjes, paraqitjes dhe raportimit të pasqyrave financiare 
vjetore në njësitë e qeverisjes së përgjithshme”.  
Pasqyrat financiare edhe pse konsiderohen  të pranueshme, për arsye të informimit të 
përdoruesve të tyre dhe subjektit të audituar, duhet të theksojmë disa mangësi (jo materiale), të 
cilat duhet të jenë në vëmendje të njësisë vendore për sistemin e tyre. Këto mangësi efektet e të 
cilave nuk ndryshojnë opinionin tonë të mësipërm, paraqiten në paragrafin e mëposhtëm të 
theksimit të çështjes: 
Baza për dhënien e opinionit 
Nga auditimi u konstatua së kontabiliteti i njësisë publike nuk është mbajtur sipas kuadrit 
rregullator në fuqi, sepse nga sektori i financës për vitin 2017 dhe 2018 nuk është mbajtur ditar i 
blerjeve, por vetëm ditar dhe libër magazine, duke mos regjistruar dhe kontabilizuar në mënyrë 
kronologjike të gjithë veprimtarinë e blerjeve të institucionit për punët dhe shërbimet, por vetëm 
për mallrat të cilat janë bërë hyrje. Gjithashtu nuk është mbajtur libri i madh për regjistrimet 
përmbledhëse mujore në kontabilitet (tepricat mujore debitorë dhe kreditore sipas llogarive). 
Mos kryerja e këtyre veprimeve ka sjellë edhe anomalitë e konstatuara në pasqyrat financiare. 
• Llogaria e aktiveve të qëndrueshme të pa trupëzuara (AQPT) 202 “Studime e 
projektime”, në vitin 2018 nuk paraqet vlerën reale të saj për arsye se në këtë llogari përfshihet 

edhe vlera 5,645,745 lekë, e mbartur nga pasqyrat financiare të ish Komunës Zagorie, për të 
cilën nuk ka dokumentacion se çfarë objekti përfaqëson.  Gjithashtu në 31.12.2018 kjo llogari në 
mënyrë të gabuar përfshinë edhe vlerën e tetë projekteve prej 573,000 lekë, të cilat duhet të 
paraqiteshin në vlerën e investimeve tashmë të përfunduara. 
• Llogaria 210 “Toka, troje, terrene” dhe llogaria 211 “Pyje, Kullota Plantacione” për vitin 

2017 dhe 2018, sipas të dhënave të aktivit të pasqyrave financiare, kanë vlerën zero lekë, duke 
mos u paraqitur vlera e vërtetë e pasurisë së institucionit për këto pasuri, pasi njësia vendore 
administron një numër të konsiderueshëm asetesh për llogaritë e mësipërme, por të pa 
regjistruara ende në ZRPP. 
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• Në hartimin e pasqyrave financiare në disa raste nuk është zbatuar parimi kontabël i të 
drejtave dhe detyrimeve të konstatuara (Kontabiliteti Rritës), sipas të cilit efektet e 
transaksioneve dhe ngjarjeve të tjera njihen në pasqyrat financiare kur ato ndodhin (dhe jo kur 
paraja ose ekuivalentet e saj arkëtohen ose paguhen). Konkretisht si më poshtë: 
a- Llogaria 212 “Ndërtime e konstruksione”  për vitin 2018 nuk pasqyron vlerën e saktë të 

aktiveve të kësaj llogarie. Në këtë vit ka filluar dhe ka përfunduar  marrja në dorëzim e objektit 
“Rikonstruksion dhe ndërtim palestre i shkollës 9-vjeçare “Avni Rustemi”, me vlerë totale 

54,344,090 lekë pa TVSH, por në pasqyrat e vitit 2018 është pasqyruar vetëm vlera e likuiduar e 
investimit, prej 23,503,114 lekë, duke ngelur jashtë kësaj llogarie vlera 30,840,997 lekë.  
b- Për llogarinë 213 “Rrugë rrjete vepra ujore” për vitin 2017 dhe 2018, transaksionet dhe 
ngjarjet nuk janë regjistruar në periudhën ushtrimore kur ka ndodhur ngjarja. Këto vlera lidhen 
me investime të përfunduara brenda vitit ushtrimor, por të pa pasqyruara dhe konkretisht:  
-  “Rikonstruksion i qendrës së fshatit Sheper”, me vlerë të kontratës 1,542,700 lekë pa TVSH, 

ka përfunduar në vitin 2017. Vlera e këtij investimi në mënyrë të gabuar nuk është pasqyruar në 
pasqyrat financiare të vitit 2017 por në vitin 2018.  
- Investimi me objekt “Rehabilitim si dhe rikonstruksion i rrugës kthesa e Labovës - Labove e 
Kryqit”, me vlerë 118,213,623 lekë pa TVSH (objekti ka filluar në vitin 2016 dhe është marrë në 

dorëzim në datën 06.12.2017). Në mënyrë të gabuar  vlera 19,959,000 lekë është pasqyruar në 
pasqyrat financiare të vitit 2016 dhe jo të vitit 2017. E gjithë vlera e investimit duhet të ishte 
pasqyruar në vitin 2017. 
c- Në vitin 2017 është zhvilluar tenderi me objekt “Rikonstruksion i rrugës Kthesa - Ura e Suhes 
(loti I), me datë fillimi të punimeve 22.08.2017 dhe datë  përfundimi dhe marrjes në dorëzim të 
punimeve 24.11.2017, vlerë të kontratës 48,484,848 lekë pa TVSH. E gjithë vlera e investimit 
duhet të ishte pasqyruar llogarinë 213 në pasqyrat financiare të vitit 2017, por në fakt në këtë vit 
është pasqyruar vetëm vlera 25,458,720 lekë, ndërsa diferenca prej 23,026,128  në mënyrë të 
gabuar është pasqyruar në pasqyrat e vitit 2018. 
• Në vitin 2017 për llogarinë 218 “Inventar ekonomik” janë pasqyruar aktive të nxjerra 
jashtë përdorimit në vitin 2016, në vlerën 506,710 lekë, duke mos u pasqyruar ngjarja ekonomike 
në periudhën ushtrimore kur ajo ka ndodhur. 
• Në pasqyrat financiare të vitit 2017 dhe 2018 Llogaria aktive 4342-Te tjera operacione 
me shtetin (debitor), si kundërparti e llogarive pasive, nuk jep informacion të saktë, pasi nuk 
përfshin të gjithë vlerën e të drejtave që njësia vendore ka ndaj shtetit. 
Për vitin  2017, vlera totale e detyrimit që njësia vendore ka ndaj të tretëve  në datën 31.12.2017 
është në vlerën 105,915,183 lekë, por për këtë vit llogaria 4342-Te tjera operacione me shtetin 
(debitor), ka një vlerë prej 14,946,355 lekë, pra nuk përfshin vlerën 90,968,828 lekë, e cila në 
pasiv përfaqëson llogarinë 467 –Kreditorë të ndryshëm. 
Edhe në vitin 2018 konstatohet se llogaria 4342-Te tjera operacione me shtetin (debitor), ka një 
vlerë prej 15,193,611 lekë dhe nuk pasqyron të gjithë vlerën e të drejtave të njësisë vendore. 
Gjithashtu kjo llogari nuk pasqyron të gjithë vlerën e detyrimeve që njësia vendore ka ndaj të 
tretëve, vlerë e cila është pasqyruar në llogaritë përkatëse të pasivit dhe që kanë një shumë prej 
20,880,456 lekë. Vlera e  llogarisë pasive 467 “Kreditorë të ndryshëm”,  prej 5,686,845 lekë, për 

vitin 2018 nuk është përfshirë te llogaria aktive 4342-Te tjera operacione me shtetin (debitor). 
 
Opinion i modifikuar (i kualifikuar) për prokurimet publike 
Ne kemi audituar planifikimin e nevojave për investime,  përputhshmërinë ligjore për zbatimin e 
kuadrit rregullator në fuqi mbi zhvillimin e procedurave të prokurimit publik, si dhe zbatimin në 
teren të kontratave të punimeve të lidhura midis autoritetit kontraktor dhe operatorëve të shpallur 
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fitues. Në opinionin tonë, përsa i takon shkallës së zbatimit të kuadrit rregullator në fuqi (kriteret 
e vlerësimit) për fushën e prokurimeve publike nga subjekti Bashkia Libohovë, referuar 
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, duke përjashtuar 
disa anomali materiale, por jo të përhapura, efektet e të cilave justifikojnë dhënien e një opinioni 
të kualifikuar për fushën e zhvillimit të procedurave dhe zbatimit të kontratave. Ne besojmë se 
evidenca e auditimit që kemi marrë janë të mjaftueshme dhe të përshtatshme për të siguruar 
bazën për opinionin tonë, si më poshtë: 
- Në katër raste janë konstatuar shkelje të procedurave të prokurimit publik, të cilat kanë sjellë 
kualifikim të operatorit fitues i cili nuk plotëson kriteret dhe specifikimet e vendosura në DST, 
me pasojë përdorim të fondeve publike pa ekonomicitet, efiçencë dhe efektivitet në vlerën totale 
128,995,868 lekë pa TVSH. 
- Në tre raste janë s’kualifikuar operatorë ekonomikë për devijime të vogla, duke sjellë efekte 

financiare negative në buxhet në vlerën totale 14,406,578 lekë pa TVSH. 
Në shtatë raste janë konstatuar pagesa për volume punimesh të situacionuara, por të pa kryera në 
fakt, me pasojë dëm ekonomik në vlerën 4,615,166  lekë pa TVSH.  
Përgjegjësitë e drejtuesve të njësisë vendore  
Drejtimi i njësisë vendore Bashkia Libohovë, është përgjegjës për përgatitjen dhe prezantimin e 
saktë të pasqyrave financiare në përputhje me kërkesat e ligjit nr. 9228, datë 29.4.2004 “Për 

kontabilitetin dhe pasqyrat financiare”, me ndryshime dhe kërkesat e tjera në kuadrin e raportimit 

financiar në fuqi. Drejtimi është gjithashtu përgjegjës për ngritjen dhe monitorimin e sistemit të 
kontrollit të brendshëm, me qëllim shmangien e gabimeve apo mashtrimet e mundshme. Stafi 
drejtues është përgjegjës për përdorimin e burimeve financiare në përputhje me politikat, ligjet 
dhe rregulloret e miratuara. Personat përgjegjës për drejtimin janë përgjegjës për kontrollin e 
procesit të raportimit financiar dhe realizimit të të ardhurave nga taksat e tarifat vendore, për 
përdorimin e burimeve financiare në përputhje me të gjitha ligjet dhe rregulloret në fuqi. 
Përgjegjësitë e audituesve të KLSH mbi auditimin  
Përgjegjësia e audituesit të KLSH-së është që nëpërmjet auditimit të realizuar të krijojmë bindje, 
të cilat do të shprehen në opinionin e grupit të auditimit mbi saktësinë, vërtetësinë dhe 
besueshmërinë e ndërtimit të pasqyrave financiare dhe raportimit financiar, nëse pasqyrat 
financiare janë përgatitur në të gjitha aspektet materiale në përputhje me kuadrin e rregullator të 
raportimit financiar. I njëjti arsyetim vlen edhe për çështjet e prokurimeve publike. 
Audituesi identifikon çështjet më të rëndësishme lidhur me auditimin e pasqyrave financiare dhe 
fushave të tjera të auditimit dhe i përshkruan ato në raportin e auditimit. Siguria që jepet nga 
audituesi është një siguri e arsyeshme e cila 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. 
 
 
 
II. HYRJA 
Auditimi u krye me zgjedhje, mbi bazën e riskut dhe materialiteti. 
-Titulli: Ky Raport Auditimi përmbledh punën e bërë nga grupi i auditimit në teren në Bashkinë 
Libohovë, rezultatet e Projekt Raportit të Auditimit, trajtimin e kundërshtive të bëra nga subjekti 
i audituar, trajtimin e tyre nga grupi i auditimit.  
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-Marrësi: Raporti i Auditimi i drejtohet Kryetarit të Bashkisë Libohovë, Z. L.M., si dhe 
menaxherve të tjerë të institucionit, për njohjen dhe vlerësimin e problemeve të konstatuara dhe 
marrjen e masave pwr zbatimin e rekomandimeve. 
Objektivat dhe qëllimi: Objektivat specifike të auditimit ose pohimet për marrjen e garancive 
për besueshmërinë e pasqyrave financiare janë:  
-Pohimet rreth klasave të transaksioneve dhe ngjarjeve për periudhën nën auditim si; përkatësia, 
plotësia, saktësia, periudha, klasifikimi, ligjshmëria dhe rregullsia. 
-Pohimet rreth gjendjeve të llogarive në fund të periudhës si; ekzistenca, të drejtat dhe detyrimet, 
plotësia, vlerësimi dhe alokimi. 
-Pohimet rreth prezantimit të shënimeve shpjeguese si; transaksione, të drejtat dhe detyrimet, 
plotësia, klasifikimi dhe kuptueshmëria, saktësia dhe vlerësimi. 
- Marrja e garancive nëse procedurat e prokurimit publik janë zhvilluar në përputhje me kërkesat 
e kuadrit rregullator në fuqi, mbi përputhshmërinë e zbatimit të kuadrit rregullator në fuqi në 
mbledhjen e të ardhurave dhe ekzekutimin e buxhetit. 
Qëllimi i auditimit të pasqyrave financiare është të rrisim shkallën e besimit të përdoruesve të 
pasqyrave financiare, nëpërmjet shprehjes së një opinioni nga ana jonë nëse pasqyrat financiare 
janë përgatitur në të gjitha aspektet materiale, në përputhje me kornizën e zbatueshme të 
raportimit financiar, si një mekanizëm kontrolli për të siguruar përgjegjshmërinë financiare. 
Kjo përgjegjshmëri ka të bëjë drejtpërdrejt me menaxhimin e shëndoshë financiar si dhe me 
faktin që, rezultatet e përdorimi i burimeve janë të paraqitura drejt dhe në përputhshmëri me 
kornizën e raportimit financiar. 
Për fushat e prokurimeve dhe të të buxhetit qëllimi i auditimit është të kuptohet se deri në çfarë 
shkalle subjekti zbaton kuadrin rregullator në fuqi, zbulimi i shkallës së devijimeve nga 
standardet e pranuara dhe identifikimi i rasteve të shkeljes së parimeve të ligjshmërisë, efiçencës, 
efektivitetit dhe ekonomicitetit të menaxhimit financiar, me qëllim që për rastet individuale të 
identifikuara të detyrohen personat përgjegjës të mbajnë përgjegjësi, si dhe të merren masa për 
parandalimin e shkeljeve në të ardhmen 
Identifikimi i çështjes: 
A. Mbi vlerësimin e menaxhimit financiar dhe kontrollit,  organizimit dhe funksionimi i njësisë 
së auditit të brendshëm. 
B. Mbi planifikimin dhe zbatimin e planit të buxheti. Burimi i krijimit të të ardhurave dhe 
vlerësimi i mbledhjes së tyre. 
C. Vlerësimi i Raportimit Financiar (Pasqyrat financiare për vitin 2017 dhe 2018. 
D. Mbi planifikimin dhe zhvillimin e procedurave të prokurimeve publike. Hartimi dhe zbatimi i 
kontratave të punimeve. 
E. Auditimi i zbatimit të rekomandimeve të lëna në auditimet e mëparshme 
F. Të ndryshme: Shqyrtimi i ankesës së ardhur nga qytetarët. 
 
Përgjegjësitë e strukturave drejtuese:  
Titullarët e njësive publike, përgjigjen për vendosjen e përmbushjen e qëllimeve dhe të 
objektivave të njësive publike, nëpërmjet krijimit të një sistemi të përshtatshëm dhe efektiv të 
menaxhimit financiar dhe kontrollit, si dhe përdorimit të fondeve publike, në mënyrë të ligjshme, 
me ekonomi, efektivitet dhe efiçencë, sigurimin, nëpërmjet akteve të brendshme administrative, 
të zbatimit të rregullave për kontrollin e brendshëm. 
Nëpunësi autorizues z. L.M., me detyrë Kryetar i Bashkisë Libohovë dhe Nëpunësi zbatues znj. 
E.C., me detyrë përgjegjëse finance, janë përgjegjës për përgatitjen e pasqyrave financiare në 
përputhje me kuadrin normativ të zbatueshëm të raportimit financiar në sektorin publik dhe për 
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mirëfunksionimin e sistemit të kontrollit të brendshëm, i cili garanton përgatitjen dhe paraqitjen e 
drejtë të pasqyrave financiare, për të siguruar mbikëqyrjen e procesit të raportimit financiar të 
Bashkisë Libohovë. 
Bazuar në pikën 6 e nenit 34, të ligjit nr. 139/2015, datë 17.12.2015 “Për vetëqeverisjen 

vendore”: “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”. 
Sipas 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”. 
Strukturat drejtuese të Bashkisë Libohovë, për  problematikat e trajtuara lidhur me çështjet nën 
auditim për hartimin dhe zbatimin e buxhetit, mbi organizimin dhe mbajtjen e kontabilitetit, 
hartimin e pasqyrave financiare dhe inventarizimin e pasurisë; mbi prokurimet me fonde publike 
dhe zbatimin e kontratave, mbajnë përgjegjësi në lidhje me mangësitë, në shkelje të dispozitave 
ligjore të përcaktuara nga ligjet nr. 68/2017 datë 27.04.2017 “Për financat e vetëqeverisjes 

vendore”; nr. 10296, datë 08.07.2010 i ndryshuar me ligjin nr. 110/2015, datë 15.10.2015 “Për 

menaxhimin financiar dhe kontrollin”; nr. 9936, datë 26.6.2008, “Për Menaxhimin e Sistemit 

Buxhetor në Republikën e Shqipërisë” dhe të akteve ligjore e nënligjore të tjera gjatë kryerjes së 
auditimit në aktivitetin financiar dhe përputhshmërisë, evidentuar në akt-konstatimet e mbajtura 
Raportin Përfundimtar të Auditimit.  
 
Përgjegjësitë e audituesve 
Përgjegjësia e audituesve të KLSH-së, është që nëpërmjet auditimit të mund të shprehë një 
opinionin mbi saktësinë, vërtetësinë dhe besueshmërinë e raportimit të pasqyrave financiare dhe 
Raportimit Financiar si dhe çështjet që lidhen me zbatimin e procedurave të prokurimit me fonde 
publike dhe mbi të ardhurat dhe shpenzimet. 
Në këtë funksion, auditimi është kryer në përputhje me Standardet Ndërkombëtare të Auditimit, 
sipas INTOSAI. 
Këto standarde kërkojnë që ne t’i përmbahemi kërkesave etike, të planifikojmë dhe të kryejmë 

auditimin për të marrë siguri të arsyeshme, për faktin nëse Pasqyrat Financiare, nuk kanë gabime 
materiale, qoftë nga mashtrimi ose gabimi. 
Siguria e arsyeshme i referohet një niveli të pranueshëm sigurie, por nuk garanton asnjëherë 
sigurinë absolute. Auditimi në pajtueshmëri (apo në përputhje) me standardet nuk pre supozohet 
që të zbulojë gjithnjë një gabim material kur ai ekziston. Auditimi përfshin kryerjen e 
procedurave për të marrë dëshmi auditimi rreth shumave dhe raportimit të shifrave në pasqyrat 
financiare. Procedurat e zgjedhura varen nga gjykimi profesional 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, audituesi vlerëson nivelin e kontrollit të brendshëm në 
entitet, në mënyrë që të programojë procedura auditimit që janë të përshtatshme për kushtet e 
entitetit. 
Pohimet rreth klasave të transaksioneve dhe ngjarjeve për periudhën nën auditim: 
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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 
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. 
Gjatë kryerjes së auditimit, në mënyrë që të jepet një gjykim sa më profesional, objektiv dhe i 
pavarur, audituesit e grupit kanë zbatuar  parimet e mëposhtme me karakter etik: 
Parimin e integritetit 
Parimin e pavarësisë 
Parimin e objektivitetit 
Parimin e shmangies së konfliktit të interesit 
Ne besojmë se dëshmitë e auditimit që kemi marrë janë të mjaftueshme dhe të duhura për 
sigurimin e bazës për opinionin tonë në lidhje me pasqyrat financiare, procedurat e prokurimit 
publik dhe buxhetin. 
 
 Kriteret e vlerësimit.  
Ligji organik i KLSH-së nr. 154/2014, datë 27.11.2014 “Për organizimin dhe funksionimin e 

Kontrollit të Lartë të Shtetit”, ligji nr. 139/2015, datë 17.12.2017 ”Për vetëqeverisjen vendore”; 

ligji nr. 68/2017, datë 27.04.2017 “Për financat e vetëqeverisjes vendore”; ligji nr. 9936, datë 

26.06.2008 “Për menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e Shqipërisë” si dhe ligjet e 

udhëzimet vjetore të Ministrisë së Financave për buxhetin; ligji nr. 147/2015 “Për buxhetin e 

vitit 2016”;ligji nr. 130/2016, datë 17.12.2016 “Për buxhetin e shtetit të vitit 2017”; ligji nr. 
9228, datë 29.4.2004 “Për kontabilitetin dhe pasqyrat financiare” i ndryshuar; UMF nr.8, datë 
09.03.2018 “Për procedurat e përgatitjes, paraqitjes dhe raportimit të pasqyrave financiare 
vjetore në njësitë e qeverisjes së përgjithshme”, ligji nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin 

publik” i ndryshuar; ligji nr. 10296, datë 8.7.2010 “Për menaxhimin financiar dhe kontrollin”, i 
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ndryshuar; UMF nr. 30, datë 27.12.2011“Menaxhimi i aktiveve në njësitë e sektorit publik”, i 
ndryshuar;  etj. 
Rregullore e Brendshme “Mbi organizimin dhe funksionimit administrativ të KLSH-së”, 

miratuar me vendimin e Kryetarit të KLSH-së nr. 85, datë 30.06.2015. 
-Rregullore “Mbi Procedurat e auditimit në KLSH”, miratuar me vendimin nr. 107, datë 
08.08.2017 të Kryetarit të KLSH-së. 
-Rregullore e Brendshme e Organizimit dhe  Funksionimit të Këshillit  Bashkiak dhe aparatit 
administrativ të Bashkisë. 
 
Standardet e auditimit  
Standardet Ndërkombëtare të Auditimit (ISSAI) të INTOSAI-t. 
Standardet Ndërkombëtare të Auditimit ( ISA)  të IFAC. 
Praktika të mira të fushës si: Manuali i Auditimit Financiar dhe të 
Përputhshmërisë të Gjykatës Evropiane të adituesve;  
Kërkesat e Udhërrëfyesit të IDI-t, INTOSAI "Për  implementimin e Standardeve Ndërkombëtare 
të Auditimit, ISSAI mbi Auditimin e përputhshmërisë", etj. 
Manualet e Auditimit Financiar dhe Përputhshmërisë të miratuar nga  Kontrollit i Lartë i Shtetit, 
Rregullat, Udhëzimet e KLSH-së etj. 
Gjatë zhvillimit të auditimit nga grupi u patën parasysh dhe u zbatuan: 
-Qasjen e auditimit mbi bazë risku (rreziku), sipas së cilës të gjithë përpjekjet dhe burimet 
drejtohen në fushat dhe çështjet më të rëndësishme dhe ku vlerësimi i riskut është në nivelet 
më të larta; 
-Përdorimin e gjykimit profesional duke u bazuar në Standardet Ndërkombëtare të 
Auditimit, Manualin e auditimit financiar dhe të përputhshmërisë. 
 
Procedurat e auditimit. 
Përcaktimi i procedurave të auditimit nga grupi i auditimit u bë duke pasur parasysh parimet 
themelore të auditimit si më poshtë: 
Procedurat e auditimit kanë për qëllim të sigurojnë evidenca të mjaftueshme, të përshtatshme dhe 
të besueshmet cilat do të përbëjnë një bazë të arsyeshme për vlerësimet dhe përfundimet e 
auditimit (ISSAI 300, 3.5.1).  
Audituesit përzgjedhin ato procedura auditimi të cilat sipas gjykimit të tyre profesional janë më 
të përshtatshme në varësi të rrethanave (ISSAI 300, 3.4.5)  
Për arsye se në bazë të vlerësimi sistemi i kontrollit të brendshëm është përcaktuar jo në nivelin e 
duhur, grupi i auditimit u mbështetet më shumë në procedurat thelbësore dhe më pak në qasjen e 
mbështetur në sistemin e kontrollit të brendshëm. Siguria e auditimit është marrë kryesisht nga 
procedurat thelbësore.  
1. Kontrolli aritmetik. 
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 asnjë gabim aritmetik, ai mund të jetë i gabuar, nëse 
regjistrimet e bëra nuk korrespondojnë me realitetin. Kontrolli me zgjedhje i pjesëve justifikuese 
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(Urdhër shpenzimeve) konstatoi nëse shifrat e kaluara kanë pasur justifikim të mjaftueshëm 
dokumentar. 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, 
duke u siguruar edhe për ekzistencën reale të aktiveve në subjekt. 
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,  
Nëse subjekti që auditohet ka të konfirmuara (Rakorduara) me të tretët informacionet që 
vërtetojnë ekzistencën e operacioneve, detyrimeve, të tepricave ose të çdo regjistrimi tjetër. 
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: mungesa e pjesëve 
justifikuese, gabimet e shpeshta në datat, numrat, referencat e brendshme, të emrave, regjistrime 
pak të lexueshme, shifra të renditura keq, korrigjime të shumta të shifrave, etj. 
Nga audituesit u përgatit dokumentacioni i auditimit (akt-konstatimet, akt-verifikimet dhe letrat e 
punës), i cili është i përshtatshëm dhe i rëndësishëm për të konfirmuar dhe mbështetur 
konkluzionet e auditimit. Në përfundim të auditimit, mbi bazën e të dhënave të grumbulluara, u 
përgatit  Raporti i Auditimit. 
 
III. PËRSHKRIMI I AUDITIMIT 
Informacioni i përgjithshëm. Bashkia Libohovë ka nja popullsi rreth  7.200 banorë e si rezultat i 
reformës administrative-territorialë ka përfshirë 2 ish komuna, tashmë njësi administrative: ish 
Komuna Zagori dhe ish komuna Qendër. Veprimtaria e njësisë vendore bazohet në një bazë të 
gjerë ligjore, por ligji bazë për të është ligji nr.139/2015 “Për vetëqeverisjen vendore” . Parimet  
themelore të vetë qeverisjes vendore janë: veprojnë në bazë të parimit të autonomisë vendore; 
respektojnë kushtetutën. Aktiviteti, të drejtat dhe detyrat e njësive të VV shpjegohen në këtë ligj. 
Objekti i këtij auditimi, është “Auditimi financiar dhe përputhshmërisë”. 
Qëllimi i auditimit: Vlerësimi nëse aktivitetet dhe informacionet e raportuara në pasqyrat 
financiare, prokurimet publike, mbledhjen e të ardhurave, buxhetin, në çdo aspekt material, është 
në përputhje me kuadrin rregullator mbi bazën e të cilit e ushtron veprimtarinë subjekti që 
auditohet,  dhënia e opinionit apo hartimi i raportit të auditimit mbi bazën e vlerësimeve të 
gjetjeve dhe dhënia e rekomandimeve për përmirësime. 
Fusha e veprimit është aktiviteti ekonomik i subjektit Bashkia Libohovë për periudhën 
01.01.2017 deri më datën 30.06.2019, ndërsa për prokurimet publike për periudhën 01.01.2016 
deri më 30.06.019. 
Në përputhje me objektin e auditimit, u auditua mbajtja e kontabilitetit, 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 Libohovë dhe ligjit nr. 139/2015 dt. 17.12.2015 “Për vetëqeverisjen vendore”. 
Në Bashkinë Libohovë evidenca kontabël, mbahet në mënyrë manuale (Excel) dhe jo me 
programe të posaçme financiare. 
U auditua gjithashtu fusha e të ardhurave, prokurimet publike dhe buxheti. 
 
IV. GJETJET DHE REKOMANDIMET (Përmbajtja e punës së kryer) 
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A1.Mbi menaxhimin financiar dhe kontrollin, si dhe organizimi dhe funksionimi i njësisë 
së auditit të brendshëm 
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. 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, 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 regjistri i riskut, 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 Znj. L.M. me detyrë kryetar i Bashkisë 
Libohovë, si dhe të gjithë menaxherët kryesor të institucionit në nivel drejtori. 

Titulli i 
Gjetjes:      

 

Situata: Në Bashkinë Libohovë 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. Ne 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 etikes. Nuk ka politika dhe praktika që të garantojnë 
ruajtjen dhe zhvillimin e kompetencave profesionale të stafit, duke mos hartuar dhe 
zhvilluar programe trajnimesh, nuk është realizuar vlerësimi vjetor i punonjësve që 
janë me statusin e nëpunësit civil. 
Në lidhje me menaxhimin e riskut: Nuk ka të miratuar një strategji të risqeve dhe nuk 
kanë çelur regjistrin e risqeve. 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: Ne rregullore nuk është përfshirë 
mënyra e komunikimit brenda institucionit, por në fakt veprohej me komunikim 
verbal, nuk ka përgatitur rregullore për shërbimin IT, dhe nuk ka sistem rezervë për 
ruajtjen e të dhënave të menaxhimit financiar IT (back-up) për njësinë. 

Kriteri: Ligji nr. 10296, datë 8.7.2010 “Për menaxhimin financiar dhe kontrollin”. 
Ndikimi 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, sjell risk të lartë për institucionin. 

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: E lartë 
Rekomandim Nga Titullari i Bashkia Libohovë, me atributet e Nëpunësit Autorizues, Kordinator i 
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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, hartimin e 
regjistrit të riskut, dhe miratimin e gjurmëve të auditimit, me qëllim menaxhimin e 
riskut, ku të bëhet identifikimi, analiza dhe kontrolli 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. 
  

 
U auditua ngritja dhe funksionimi NJAB dhe u konstatua se në ushtrimin dhe realizimin e 
funksionit të tij ky shërbim është bazuar në ligjin organik të AB, në MAB dhe në standardet e 
auditimit. Gjithsesi NJAB duhet të përmirësojë më mirë punën e saj, duke u fokusuar në fushat 
me rriskë të lartë dhe duke bërë auditie më të shpeshta për këto fusha, si fusha e prokurimeve, 
planifikimit dhe realizimit të të ardhurave, planifikim-zhvillimit të territorit dhe e administrim-
menaxhim i aseteve pronë e bashkisë. Në auditimet e kryera edhe pse ka nxjerr përgjegjësi dhe 
ka dhënë rekomandime për marrje masash, nuk ka marrë masa për kontrollin e zbatimit të 
detyrave të lëna. 
-Për vitin 2017, projekt raporti dhe raporti përfundimtar nuk është hartuar e plotësuar sipas 
standardit të vendosur nga MAB në Kapitullin IV, pika 4.1.12, Hapi 11 (standardi; gjetje – 
rekomandime) 
-Nuk janë çelur dosjet e përhershme për çdo njësi publike të audituar, për ti shërbyer auditimit 
pasardhës, veprim që bie në kundërshtim me MAB, Kapitulli nr. VI, pika 6.3 
-Dosjet koherente të auditimit të brendshëm të njësive publike nuk janë mbajtur e plotësuar në 
përputhje me kërkesat e Kapitullit VI të MAB, në to nuk është përfshirë gjithë informacioni dhe 
dokumentet e nevojshme.  
-NjAB nuk paraqiti dokumente që të vërtetonin që kishte përgatitur program për sigurimin e 
cilësisë, në përputhje me Kap. VII, pika 7.1.1 të MAB.  
Për vitin 2017 është  planifikuar për tu kryer 1 auditim i kombinuar ndaj subjektit Ujësjellës sh.a 
Libohovë, i cili është realizuar. 
Për vitin 2018 sipas planifikimit vjetor janë parashikuar 5 subjekte për tu audituar, prej të cilave 
3 auditime përputhshmërie, 1 shërbim konsulence, dhe 1 auditim për ndjekjen e zbatimit të 
rekomandimeve. 
Njësia e Auditimit të Brendshëm duhet të bëjë planifikimin e angazhimeve të auditimit në bazë 
risku si dhe të kryejë procesin e kontrollit të cilësisë për çdo auditim, si dhe të kontrollojë 
zbatimin e rekomandimeve të dhëna prej saj, në përmbushje të detyrimeve që rrjedhin nga 
aktmarrëveshja, dosjet e auditimi të përgatiten dhe të administrohen sipas kuadrit ligjor në fuqi. 
Veprimet e mësipërme janë në kundërshtim me ligjin 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” 
Komente nga subjekti i audituar: Janë bërë kundërshtime nga  Drejtori i Auditimit të 
Brendshëm, Z. S.K., dërguar në rrugë elektronike, dhe zyrtare me shkresën nr. 806/6 në datën 
01.08.2019, ku në mënyrë të përmbledhur thuhet: Kjo Njësi Auditimi disponon pranë zyrave të 
veta të gjitha të dhënat që kërkon dosja e përhershme, kjo sipas kërkesave të MAB, kapitulli VI, 
pika 6.3, “Dosja e përhershme” e konkretisht: 
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- Nga kjo njësi auditimi, për auditimet e realizuara në Bashkinë Libohovë (Ujësjellësin sh.a 
Libohovë si dhe në Bashkinë Libohovë) janë përgatitur dosjet e auditimit, ku është përgatitur 
dosje e veçantë për çdo auditim, kjo sipas kërkesave të formatit standard nr. 1 të përcaktuar në 
MAB kapitulli VI  “Inventari i sugjeruar dosjet koherente të auditimit”. 
- Në këtë njësi auditimi ekziston dhe dokumentacioni shtesë, sipas kërkesave të MAB, kapitulli 
VII “Sigurimi i cilësisë së punës të auditimit të brendshëm”, që u përket kërkesave të pikës 7.1 

dhe të pikës 7.1.1, si me poshtë: 
- Programi për sigurimin e brendshëm të cilësisë. 
- Lista e kontrollit për monitorimin e brendshëm, për aktivitetin e auditimit të brendshëm.( 
Aneksi 1) 
- Lista e kontrollit për monitorimin e brendshëm, për aktivitetin e auditimit te brendshëm.( 
Aneksi 1/1) vetëvlerësimi nga çdo auditues. 
Qëndrimi i grupit të auditimit: Në lidhje me  komentet e bëra nga subjekti i audituar, sqarojmë 
se grupi i auditimit merr pjesërisht në konsideratë kundërshtitë tuaja dhe konkretisht: Pranon 
vetëm për pjesën e sigurimit të cilësisë së auditimit të brendshëm, për arsye se bashkë me 
kundërshtitë u paraqitën edhe dokumentet që vërtetonin pretendimin tuaj. 
 
B.1. Mbi planifikimin dhe zbatimin e planit të buxhetit 
 

4.Titulli 
Gjetjes 

-Njësia publike bashkia Libohovë në programim, aprovim, monitorim e realizimin e 
treguesve të buxhetit, ka paraqit performancë jo e kënaqshme me mungesa e analiza të 
faktorëve e mangësi në monitorimin e treguesve të buxhetit. 

Situata: -Nga auditimi mbi programimin, aprovimin, monitorimin dhe realizimin e treguesve të 
buxhetit për periudhat raportuese (2017;2018) u konstatua se: 
a-Në hartimin e treguesve të buxhetit vjetor në zërin shpenzime, nuk janë të 
programuar edhe detyrimet e prapambetura në të cilin ka diferenca të dukshme 
ndërmjet treguesve të hartimit e treguesve të zbatimit të buxhetit. 
b-Mungojnë metodologjitë e planifikimit sipas produkteve dhe qendrave të kostos, të 
cilat ndihmojnë subjektet publike që jo vetëm të përllogarisin saktë nevojat për 
planifikim dhe të monitorojnë saktë e drejtë realizimin e objektivave të njësisë. 
Nëpërmjet aplikimit të metodave, Institucioni (dhe si pasojë palët e interesuara) mund 
të zbulojnë nëse aktivitetet e njësisë publike bashkia janë në linjë me qëllimet dhe 
objektivat strategjike të saj. 
c-Buxhetimi për periudhën raportuese 2017, paraqitet me një përformancë jo të 
kënaqshme në lidhje me nivelin e ulët të realizimit të treguesve të buxhetit në masën 
60%, ndërkohë në datën 31.12.2017 detyrimet e pa paguara janë në nivel të lartë në 
shumën 102,417,301 lekë, ose në masën 27% të shpenzimeve totale të programuara. 
Akumulimi i detyrimeve të konsiderueshëme, ka ndikuar që niveli i detyrimeve të pa 
likujduara në fund të periudhës të jetë në nivel të lartë, pavarësisht ndikimit edhe të mos 
shlyerjes së detyrimeve të trshëguara nga njësitë publike ish/Komunat. 
d-Buxhetimi për periudhën raportuese 2018, paraqitet me përformancë jo të kënaqshme 
në lidhje me nivelin e ulët të realizimit të treguesve të buxhetit në masën 85%, 
ndërkohë në datën 31.12.2018 detyrimet e pa paguara megjithëse në ulje, përsëri janë 
në nivel të lartë në shumën 16,485,845 lekë, ose në masën 5% të shpenzimeve totale të 
programuara. Akumulimi detyrimeve në fund të periudhës, ka ndikuar që niveli i 
detyrimeve të pa likujduara të jetë në nivel të lartë, pavarësisht mos shlyerjes së 
detyrimeve të trshëguara nga njësitë publike ish/Komunat. 
e-Nëpunësi autorizues dhe zbatues kanë paraqitur në mënyrë periodike, në Këshillin 
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Bashkiak, raporte të monitorimit të zbatimit të treguesve të buxhetit, për performancën 
financiare, aktivitetet e objektivat e realizuara për çdo projekt, të përcaktuara në vitin e 
parë të dokumentit përfundimtar të “projektit buxhetor afatmesëm” ku konstatojmë se, 

ka mangësi për sa përket analizës së aktiviteteve në bazë produktesh për cdo program. 
Programimi projekteve të reja të shpenzimeve për investime për periudhën ushtrimore 
pa përfunduar financimi projekteve në vazhdim, duke zgjatur punimet dhe financimet e 
tyre përtej afatiti të kontratave (nga 1 vit deri në 3 vjet), realizimi i investimeve 
respektivishtë në masën 54% dhe 76% i fondeve per investime, si dhe ndryshimet e 
vazhdueshme nëpërmjet procedurave, janë tregues të programimit jo të qëndrueshme, të 
mefshtësisë dhe mos efektivitetit në përdorimin e fondeve, të cilat gjatë periudhave 
ushtrimore kanë riskuar e nxitur shkurtim e mosrealizim të shpenzimeve të miratuara, 
ose rishpërndarje të shpeshta mes kapitujve dhe artikujve, duke e kthyer procesin e 
buxhetimit, të përllogaritjes së kostos së produkteve dhe realizimin e tyre, në një mjet 
jo real, të paqëndrueshëm dhe jo efektiv. 

Kriteri -Veprime në mospërputhje me ligjin nr. 9936, datë 26.06.2008 “Për menaxhimin e 
sistemit buxhetor në Republikën e Shqipërisë”, neni 42; 43; 47; 50; 65; UMF nr.2, datë 
06.02.2012 “Për procedurat standarte të zbatimit të Buxhetit”, pikat 253; 354 i 

ndryshuar me Udhëzimin plotësues nr.2, datë 10.01.2018 “Për buxhetin e vitit 2018”, 

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

UMF nr.5, datë 27.12.2014 “Për shlyerjen e detyrimeve të prapambetura”. 
Ndikimi -Përformancë jo kënaqshme në lidhje me nivelin e ulët të realizimit të treguesve të 

buxhetit në masën 60%, ndërkohë që detyrimet e pa likujduara gjendje në datën 
31.12.2017 janë në nivel të lartë në shumën 102,417,301 lekë, ose në masë 27% të 
shpenzimeve totale të programuara, ndërsa gjendje në datën 31.12.2018 në shumën 
16,485,845 lekë, ose në masë 5% të shpenzimeve totale të programuara. 

Shkaku -Akumulimi i detyrimeve të pa likujduara në shuma të konsiderueshme në fund të 
periudhës 31.12.2017 është vlera 102,417,301 lekë dhe në fund të periudhës 31.12.2018 
është vlera 16,485,845 lekë, duke ndikuar që niveli i detyrimeve të jetë në nivel të lartë, 
pavarësisht shlyerjes në masën 27% të detyrimeve të trshëguara përpara viti 2017. 
-Programimi shpenzimeve për investime periudhë raportuese buxhetore pa përfunduar 
financimi i projekteve të investimeve në vazhdim, duke zgjatur punimet dhe financimi 
tyre përtej afatitit të kontratave deri 3 vite, realizimi në masë 54% i fondit per 
investime, si dhe ndryshimet e vazhdueshme, janë tregues të programimit jo të 
qëndrueshme, të mefshtësisë dhe pa efektivitet në përdorimin e fondeve publike, të cilat 
gjatë periudhës ushtrimore kanë riskuar e nxitur shkurtim e mosrealizim të 
shpenzimeve të miratuara, ose rishpërndarje të shpeshta mes kapituj e artikuj, duke 
kthyer procesin e buxhetimit të përllogaritjes së kostos së produkteve e realizimin e 
tyre, në një mjet jo real të paqëndrueshëm dhe jo efektiv. 

Rëndësia -I mesëm. 
Rekomandimi a-Me qëllim të mos krijohen diferenca të theksuara ndërmjet programimit dhe 

realizimit të treguesve të buxhetit, njësia publike Bashkia Libohovë të marr masa për 
hartimin sa më real të treguesve të buxhetimit, mbështetur në realizimin e mundshëm e 
objektiv të të ardhurave. Njëkohësisht në çdo periudhë buxhetore të hartohet (PBA) dhe 
buxheti vjetor të ndjek parashikimin e vitit të parë të (PBA). Në vazhdimësi çdo faturë 
e shpenzimeve të likuidohen brenda afateve ligjore, duke shmangur transferimin e 
detyrimeve nga një periudhë buxhetore në tjetrën.  
b-Njësia publike bashkia Libohovë, Sektori Zhvillimit Ekonomik dhe Menaxhimit 
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Financiar, të marr masa të plota për pagesën e faturave të pa likuiduara gjendje në datë 
31.1.2018  në vlerë totale 16,485,845 lekë, referuar dhe në zbatim të UMF nr.5, datë 
27.12.2014 “Për shlyerjen e detyrimeve të prapambetura”, si dhe UMFE (plotësues) 
nr.02, datë 10.01.2018 “Për buxhetin e vitit 2018”, pikat (82-91) “Detyrimet e 
prapambetura të Njësive të Vetëqeverisjes Vendore” dhe të paraqesë në mbledhjen e 
Këshillit Bashkisë informacion të hollësishëm për gjendjen e faturave të pa likuiduara, 
si edhe ato të mbartura duke hartuar grafik për shlyerje të tyre. 
c-Strukturat drejtuese të njësisë publike bashkia Libohovë, në bashkëpunim me Grupet 
e Menaxhimit të Programeve dhe strukturat që mbulojnë programimin e monitorimin e 
treguesve të buxhetit, të përcaktojnë qartë në programimin (PBA) dhe në programin 
vjetor, mënyrat dhe metodologjinë e përllogaritjes së kostos së aktiviteteve në bazë 
produktesh për çdo program, me qëllim arritjen e objektivave dhe minimizimin e 
shmangieve nga këto objektiva. Procesi i programimit të treguesve të buxhetit të kryhet 
në mënyrë të kujdesshme dhe të përgjegjshme me qëllim rritjen e transparencës, 
përgjegjshmërisë në përdorimin e fondeve publike, si dhe përmirësimin, programimin e 
ekzekutimin e treguesve të buxhetit të periudhës koherent në arritjen e objektivave. 
Shpërndarja e fondeve buxhetore të bazohet në parashikimin e fluksit të hyrjeve të 
parasë dhe angazhimeve dhe të sigurojë një përdorim efiçent të burime financiare, për 
ruajtur stabiliteti makroekonomik e fiskal. 
d-Nevojitet të gjurmohen saktë e drejtë konsumi i burimeve të nevojshme, duke synuar 
shpërndarjen e shpenzimeve (kostove) sipas aktiviteteve që “shkaktojnë” këto kosto, me 

qëllim ndjekjen e kujdesshme për efekt buxhetor, duke synuar minimizimin e 
rishpërndarjes mes zërave buxhetor brenda periudhës raportuese ushtrimore. Të rritet 
performanca e realizimit të buxhetit në nivel të kënaqshëm në termat e produkteve, si 
dhe të merren angazhime për të ndërmarr veprime të duhura korrigjuese për përmirësim 
të situatës dhe aty ku është e nevojshme të ndërhyhet e ndryshohet. 

 

Njësia publike bashkia Libohovë në hartimin e treguesve të buxhetit vjetor për periudhat 
raportuese ushtrimore, në zërin shpenzime nuk ka të programuar edhe detyrimet e prapambetura. 
Miratimi buxhetit nga këshilli është jashtë afateve ligjore, ne mospërputhje me ligjin nr.9936, 
datë 26.06.208 “Për menaxhimin e sistemit buxhetorë në Republikën e Shqipërisë”, neni 32 

“Përgatitja dhe miratimi i buxheteve vendore”. 
Të dhënat në aneksin nr. 1 në fund të raportit të auditimit pasqyrojnë realizimin e treguesve në 
total të buxhetit për periudhën raportuese 2017 të ndara në programe Kap.(01+05) i cili është 
realizuar me një nivel të ulët në masën 60% me diferencë vlera absolute 154,306 mijë lekë. Ky 
mosrealizim referuar në shpjegimet e specialistit të buxhetit, specialistit të investimeve, 
sektorëve përkatës ka ardhur; 
a-Për shkak të kufizimit të vendosur nga Ministria e Financave për limitim të Cash-it i dërguar 
me shkresë nr.15973 prot, datë 09.11.2017 e protokolluar në bashki nr.1676, datë 13.11.2017, ku 
për muaji (nëntor) limit pagesave është me vlerën 3,660,371 lekë dhe për muaji (dhjetor) limiti i 
pagesave është me vlerën 6,366,186 lekë. Ky kufizim ka sjellë edhe mosrealizim të 
shpenzimeve, duke bërë të pa munduar pagesën e detyrimeve të krijuara, si dhe mosrealizim të 
procedurave të prokurimit prokurimit publik të parashikuara. 
b-Për shkak të realizimit të shpenzime operative me prokurim elektronike procedura “blerje e 
vogël”, ku ofertave konkurruese janë nën vlerën e fondit të prokuruar. 
Këto arsyetime janë justifikuese, por jo argumentuese sepse vlera e mosrealizimit nuk është e 
barabartë me vlerën e krijuar nga shkaqet e shpjeguara. 
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Nga auditimi u konstatua se me mosrealizim të theksuar në treguesit e buxhetit paraqiten 
veçanërisht shpenzimet për “Investime” të administruara llog.(230/231) me llogarit analitike për 
çdo objekt më hollësisht paraqiten në aneksin nr. 3 në fund të raportit të auditimit. 

. 

Realizimi e treguesve të shpenzimeve për investime janë realizuar në masën 54% me diferencë 
prej 137,080 mijë lekë dhe për secilin investim paraqiten në aneksin nr. 3 në fund të raportit të 
auditimit. Ky mosrealizim referuar në shpjegimet e specialistit të buxhetit dhe specialistit të 
investimeve ka ardhur me argumentimin se: 
1-Në investimin me objekt; “Rehabilitimi dhe rikonstruksioni rrugës (Kthesa e Laboves-Labove 
e Kryqit)” është krijuar diferenca në shumën 6,513,000 lekë, si rrjedhoje e punimeve të pakryera 
brenda kontratës baze, vlerë e cila është rikthyer në buxhet. 
2-Në investimin me objekt; “Rikonstruksioni rrugës (Kthesa e Libohovës-Ura Suhës)loti I-re” 

është krijuar diferenca në shumën 44,817,000 lekë, si rrjedhojë e vendosjes nga MFE limiti i 
“Cash-it”, duke sjellë kufizim në pagesat për likuidimin e situacionit përfundimtar. 
3-Në investimin me objekt; “Rehabilitimi kanaleve të rezervuarit të Cinit loti II-te” është krijuar 

diferenca në vlerë 9,612,000 leke, si rrjedhojë e shtrirjes në kohë të përfundimit të punimeve në 
objekt të realizuara dhe situacionuara në periudhën raportuese 2018. 
4-Në investimin “Rikualifikimi urban i qendrës qyteti Libohovë” është krijuar diferenca në vlerë 

69,586,000 leke, si rrjedhojë e vendosjes nga MFE limiti i “Cash-it”, duke sjellë kufizim në 

pagesat për likuidim të situacionit nr.1 e nr.2, ndërsa objekti ka përfunduar Qershor 2018. 
5-Në investimin me objekt; “Rikonstruksioni rrugës (Kthesa Nepravisht-Fushë Nepravisht” është 

krijuar diferenca në shumën 6,256,000 leke, si rrjedhojë e vazhdimit dhe përfundimit të 
procedurës së prokurimit përtej periudhës raportuese 2017 me vendim të Komisionit te 
Prokurimit Publik. Njëkohësisht me mosrealizim në treguesit të buxhetit, paraqiten shpenzimet 
operative llog.(602), të cilat janë realizuar në masën 55%, me diferencë prej 9,963 mijë lekë. Në 
mosrealizim të shpenzime operative, ndikim ka puna e pa mjaftueshme e ndjekur nga KBV për 
realizimin e shpenzimeve nëpërmjet procedurës “blerje e vogël”, njëkohësisht ndikim kanë 
faktorët e programimit buxhetor, si dhe diferencat e rezultuara ndërmjet fondit limit dhe vlerë së 
ofertës fituese. 
-Miratimi Projekt Buxhetit të Bashkisë Libohovë për periudhën raportuese 2018. 
Bashkia Libohovë ka parashikuar treguesit fillestar të buxhetimit të miratuar me VKB nr.5, datë 
26.01.2018 në shumën 303,234 mijë lekë, nga e cila vlera 72,392 mijë lekë është miratuar për 
buxhetin e qeverisjes vendore grande specifike, vlera 134,990 mijë lekë është miratuar me 
shtesat nga fonde të deleguara grande konkurruese (FZHR) dhe vlera 95,852 mijë lekë është 
miratuar nga fondet grande të pa kushtëzuara dhe të ardhurat. 
Për gjatë periudhës raportuese 2018, treguesit e parashikuar nga buxhetimi fillestar kanë pësuar 
ndryshime (shtesa e pakësime) të miratuara me VKB, ku shtesat janë me vlerën 8,322 mijë lekë 
dhe pakësimit janë me vlerën 4,482 mijë lekë me ndryshim në total shuma 378,885 mijë lekë, 
ndryshime që i përkasin fondeve “grande specifike për funksione të deleguara”. 
Edhe për vitin 2018 buxheti është miratuar jashtë afateve ligjore, në datën 26.01.2018. 
Të dhënat në aneksin nr. 2 në fund të raportit të auditimit pasqyrojnë realizimin e treguesve në 
total të buxhetit për periudhën raportuese 2018 të ndara në programe Kap.(01+05) i cili është 
realizuar në masën 85% me diferencë në vlera absolute 57,598 mijë lekë (378885-321287).Ky 
mosrealizim referuar në shpjegimet e specialistit të buxhetit, specialistët e investimeve e sektorët 
përkatës ka ardhur; 
a-Për shkak të kufizimit të vendosur nga Ministria e Financave, për limitim të Cash-it i dërguar 
me shkresë nr.19932 prot, datë 07.11.2018 e protokolluar në bashki nr.1763, datë 12.11.2018, ku 
për muajin (nëntor) limit pagesave është me vlerën 3,224,583 lekë dhe për muajin (dhjetor) limiti 
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i pagesave është me vlerën 6,088,923 lekë. Ky kufizim ka sjellë edhe mosrealizim të 
shpenzimeve, duke bërë të pa munduar pagesën e detyrimeve të krijuara, si dhe mosrealizim të 
procedurave të prokurimit prokurimit publik të parashikuara. 
b-Për shkak të realizimit të shpenzime operative me prokurim elektronike procedura “blerje e 
vogël”, ku ofertave konkurruese janë nën vlerën e fondit të prokuruar. 
Këto arsyetime janë justifikuese, por jo argumentuese sepse vlera e mosrealizimit nuk është e 
barabartë me vlerën e krijuar nga shkaqet e shpjeguara. 
Nga auditimi u konstatua; mosrealizim i theksuar në treguesit e buxhetit paraqiten veçanërisht 
shpenzimet për “Investime” të administruara llog.(230/231) me llogari analitike për çdo objekt sa 
më poshtë; 
Të dhënat në aneksin nr.4 në fund të raportit të auditimit pasqyrojnë realizimin e treguesve 
shpenzime për investime, administruar në llogaritë analitike për çdo objekt të realizuara në 
masën 76% me diferencë në vlerë absolute 27,025mijë lekë (264330-237305). Ky mosrealizim 
referuar në shpjegimet e specialistit të buxhetit dhe specialistit të investimeve ka ardhur me 
argumentimin se; 
1-Në investimin me objekt; “Rikonstruksion i rrugës Kthesa- Ura e Suhës, loti 1” i realizuar në 

masë 100%, ndërsa diferenca në shumën 12,094,000 lekë është rrjedhë e diferencës ndërmjet 
fondit limit me tvsh dhe vlerës së kontratës e rikthyer në buxhet në vitin 2019. 
2-Në investimin me objekt; “Skema ujitëse e Suhës vazhdim/mbarim “realizuar në masë 100%, 
ndërsa diferenca në shumën 4,139,000 lekë është rrjedhë e diferencës ndërmjet fondit limit me 
tvsh dhe vlerës së kontratës e rikthyer në buxhet në vitin 2019 dhe prej vlerës 202 mijë lekë si 
diferencë e periudhës paraardhëse dhe për rrjedhojë e vendosjes nga MF të limitit “Cash-it” duke 
sjellë kufizim në pagesat për likuidimin e situacionit përfundimtar. 
3-Në investimin me objekt; “Blerje pajisje dhe automjet zjarrfikës” e objekt; “Rikonstruksion i 
vatrave të kulturës Zagorie”, është krijuar diferencë në shumën 4,840,000 lekë si rrjedhoje e mos 
realizimit të procedurave të prokurimit për shkak të dështimit e vazhdimi në vitin 2019. 
4-Në investimi objekt; “Rikonstruksioni rrugëve të brendshme”, objekti; “Rikonstruksioni 
ambienteve të brendshme godina e bashkisë”, objekti; “Rikonstruksioni ujësjellësve”, si dhe 

“Blerje pajisje kompjuterike” është krijuar diferencë në vlerë 2,920 mijë leke, si rrjedhoje e mos 
realizimit të procedurave të prokurimit për shkak të dështimit e vazhdimi në vitin 2019. 
5-Në investim objekti; “Mbikëqyrje dhe kolaudime objektesh” është krijuar diferencë në vlerë 

2,519,000 leke, megjithëse është prokuruar sipas objekteve të ndryshme dhe janë lidhur 
kontratat, ndërsa subjektet nuk kanë paraqitur fatura për likuidim të pagesës. 
Njëkohësisht me mos realizim në treguesit të buxhetit paraqiten “shpenzimet operative” të 

administruara në llog.(602) të realizuara në masën 56%, me diferencë prej 11,161 mijë lekë 
(25136-13975). Në mosrealizimin e treguesve “shpenzime operative”, ka ndikuar puna e pa 

mjaftueshme që ka ndjekur komisioni blerjeve të vogla, i ngarkuar për të ndjekur realizimin e 
shpenzimeve nëpërmjet blerjeve me vlerë e vogël, njëkohësisht ndikim kanë edhe faktorët e 
programimit buxhetor e diferenca ndërmjet fondit limit e ofertës e shpallur fituese. 
 
Vlerësimi risqeve buxhetore nga niveli faturave të palikujduara, vendimet gjyqësore.  
Nga auditimi i dokumentacionit i vënë në dispozicion nga Sektori Zhvillimit Ekonomik dhe 
Menaxhimit Financiar që i përket programimit, aprovimit, realizimit e monitorimit të treguesve 
të buxhetit, si dhe referuar në pasqyrat financiare të rakorduara me degën e thesarit Gjirokastër, 
në lidhje me detyrimet e pa likujduara që njësia publike bashkia Libohovë, ka ndaj furnitorëve 
dhe llogari të lidhura me to të administruara në llog.(401-408) “Furnitor e llogari të lidhura me 
to”, si edhe ndaj të tretëve të administruara në llog.(467) “Kreditorë të ndryshëm” të raportuara 
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gjendje në periudhat 31.12.2017 dhe 31.12.2018, këto detyrime paraqiten me të dhënat e 
treguesve sa më poshtë: 
      në/lekë 

Nr Periudhat raportuese Gjendja e detyrimeve të NJ.P.B Libohovë Totali Konvertuar ne 
Euro Llog.(401-408) Llog.(467) 

1 Gjendja në datën 31.12.2017 11,448,473 90,968,828 102,417,301 820,000 
2 Gjendja në datën 31.12.2018 10,798,473 5,686,845 16,485,318 132,000 
 Ndryshimi i gjendjes Ulje 650,000   Ulje  85,281,983   

Shënim: Të dhënat janë disponuar nga Sektori Zhvillimit Ekonomik e Menaxhimit Financiar 
Të dhënat e pasqyrauar në tabelë, tregojnë detyrimet që njësia publike bashkia Libohovë, ka ndaj 
furnitorëve e llogri të lidhura me to, si dhe ndaj të tretëve gjendje në datën 31.12.2017 shumën 
prej 102.417,301 lekë e konvertuar me (820,000 euro) dhe gjendje në datë 31.12.2018 shumën 
prej 16.485,318 lekë e konvertuar me (132,000 euro). Këto detyrimeve për gjatë periudhës 
raportuese 2017 janë paraqitur me ulje në shumën 650,000 lekë dhe gjatë periudhës 2018 janë 
paraqitur me ulje në shumën 85,281,983 lekë. Për periudhën raportuese buxhetore objekt 
auditimi në datën 31.12.2017 gjendja e faturave të pa likuiduara të depozituara për kontabilizim 
dhe likuidim për gjatë periudhës raportuese me analizë të hollësishme për secilin subjekt gjendja 
paraqitet sa më poshtë; 
Të dhënat në aneksin nr. 5 në fund të raportit të auditimit pasqyrojnë faturat  e pa likuiduara me 
buxhetin e periudhës raportuese 31.12.2017 për shpenzime të kryera në investime dhe shpenzime 
operative në vlerë totale prej 102,417,301 lekë, ose në masën 27% të shpenzimeve totale të 
programuara, nga të cilat të administruara në llog.(401) vlera 11.448.473 lekë dhe llog.(467) në 
vlerën90.968.828 lekë. Në këto detyrime të pa likuiduara ka ndikim edhe fakti i financimit me dy 
faza të investimeve si nga buxheti shtetit, por edhe nga fondet zhvillimit të rajoneve (FZHR) të 
raportuara në MFE, njëkohësisht ndikim ka vendosja nga Ministria e Financave dhe Ekonomisë, 
limiti në likuidimin e shpenzimeve në periudhën (nëntor-dhjetor) e dërguar në njësinë publike 
bashkia Libohovë me shkresë nr.15973 prot, datë 09.11.2017 e protokolluar në bashki me 
nr.1676, datë 13.11.2017, ku për muajin (nëntor) limit i pagesave është me vlerën 3,660,371 lekë 
dhe për muajin (dhjetor) limiti i pagesave është me vlerën 6,366,186 lekë. 
Nga totali i detyrimeve të pa likuiduar për investime, mallra, shërbime, etj me buxhetin e njësisë 
publike bashkia dhe buxhetin e shtetit për periudhën raportuese 2017, rezultojnë edhe detyrime të 
mbartura nga periudhat (2015-2016) detyrime të pa likuiduara nga ish/Komuna Zagori në vlerë 
11,448,473 lekë, ndërsa në fund të periudhës raportuese 31.12.2017 detyrimet e pa likuiduara 
janë në vlerën 102.417.301 lekë me analizë paraqiten sa më poshtë; 
-detyrime të faturuara me fatura të munguara në llog.(401) vlera 11,448,473 lekë. 
-detyrime të faturuara vetëm llog.(467) vlera 73,240,132 lekë. 
-detyrime si diferencë nga realizimi kontratave vetëm llog.(467) vlera 17,728,696 lekë. 
Nga auditimi i dokumentacioni i vendosur në dispozicion, si dhe analiza e administrimit të 
detyrimeve të pa likuiduara të pasqyruara (me ose pa) dorëzim të faturës së shitjes rezulton se, 
njësia publike bashkia Libohovë ka kontabilizuar e pasqyruar në llog.(401) “Furnitor e llogari të 
lidhura me to” detyrime të njësisë publike që i përkasin zbatimit të vendimeve të gjykatës me 
formë të prerë edhe në Gjykatën e Lartë detyrim i mbartur nga Ish/Komuna Qendër Libohovë, të 
cilat duhet të kontabilizohen të pasqyruara e administruara në llog.(467) “Kreditorë të 
ndryshëm”, ndërsa në këtë llogari janë kontabilizuar, pasqyruar e administruar edhe detyrime për 
fatura të pa likujduara. 
Faturat e pa likuiduara gjendje në datën 31.12.2018 të depozituara për likuidim për gjatë kësaj 
periudhe raportuese me analizë të hollësishme për secilin subjekt gjendja paraqitet sa më poshtë; 
Të dhënat në aneksin nr. 6 në fund të raportit të auditimit pasqyrojnë faturat  e pa likuiduara me 
buxhetin e periudhës raportuese 31.12.2018, për shpenzime të kryera në investime dhe 
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shpenzime operative në vlerë totale prej 16,485,318 lekë, ose në masën 5% të shpenzimeve totale 
të programuara, nga të cilat të administruara në llog.(401) është vlera 10,798,473 lekë dhe 
llog.(467) është vlera5.686.845 lekë. Në këto detyrime të pa likuiduara ndikim ka edhe fakti i 
financimit me dy faza të investimeve, si nga buxheti shtetit por edhe nga fondet e rajoneve të 
raportuara në MFE, njëkohësisht ndikim ka vendosja nga Ministria e Financave e limitit të 
shpenzimeve për periudhën (nëntor-dhjetor) e dërguar në njësinë publike bashkia Libohovë me 
shkresë nr.19932 prot, datë 07.11.2018 e protokolluar në bashki nr.1763, datë 12.11.2018, ku për 
muajin (nëntor) limiti pagesave është me vlerën 3,224,583 lekë dhe për muajin (dhjetor) limiti i 
pagesave është me vlerën 6,088,923 lekë. 
Nga totali i detyrimeve të pa likuiduar për investime, mallra, shërbime etj me buxhetin e njësisë 
publike bashkia dhe buxhetin e shtetit për periudhën raportuese 2017, rezultojnë edhe detyrime të 
mbartura nga periudha raportuese (2017), si dhe vazhdimi i detyrimeve të pa likuiduara nga 
(ish/Komunat) gjendje e pa ndryshuar në vlerën 10.798.473 lekë, ndërsa në fund të periudhës 
raportuese 31.12.2018, detyrime të pa likuiduara vlera 16,485,845 lekë me analizë paraqiten; 
-detyrime të faturuara me fatura të munguara vetëm llog.(401) vlera 10,798,473 lekë. 
-detyrime të faturuara vetëm llog.(467) vlera 5,117,985 lekë. 
-detyrime si diferencë nga realizimi kontratave vetëm llog.(467) vlera 568,860 lekë. 
Nga auditimi i dokumentacionit i vendosur në dispozicion në lidhje me detyrimet e pa likuiduara 
nga njësia publike bashkia Libohovë, si dhe nga analiza e administrimit të këtyre detyrimeve të 
pasqyruara (me ose pa) dorëzim të faturës së shitjes rezulton se, në llog.(401) “Furnitor e llogari 
të lidhura me to” janë kontabilizuar dhe pasqyruar detyrime të njësisë publike që i përkasin edhe 
zbatimit të vendimeve të gjykatës të cilët kanë marr formë përfshirë edhe Gjykatën e Lartë, 
si detyrime të mbartura nga Ish/Komuna Qendër Libohovë, të cilat duhet të kontabilizohen e 
pasqyrohen dhe administrohen në llog.(467) “Kreditorë të ndryshëm”, në të cilën duhen 

kontabilizuar, pasqyruar e administruar detyrimet ndaj të tretëve për dokumenta kontrata e fatura 
të dorëzuara të pa likujduara në afatin brenda 3 muaj. Sektori Zhvillimit Ekonomik e 
Menaxhimit Financiar në fund të periudhës raportuese datë 31.12.2018 nuk ka bërë sistemimin, 
administrimin e kontabilizimin të detyrimeve të pa likujduara në llogaritë përkatëse duke 
debituar llog.(486) “Shpenzime të periudhave të ardhshme për detyrimet e prapambetura” dhe 

kredituar llog.(467) “Kreditor të ndryshëm” në periudhën raportuese pasardhëse, veprim në 

mospërputhje me pika 2 e UMF nr.8, datë 09.03.2018 “Për procedurat e përgatitjes, paraqitjes 
dhe raportimit të pasqyrave financiare vjetore në institucionet qëndrore, njësitë e qeverisjes 
vendore, njësisë e tyre të vartësisë dhe njësitë e zbatimit/implementimit të projekteve dhe 
marrëveshjeve me donator të huaj”. 
-Detyrimet e njësisë publike bashkia Libohovë, me efekte në treguesit e realizimit e programimit 
të buxhetit, janë zbatim vendimeve gjyqësore të cilët kanë marr formë të prerë dhe me efekt 
financiar për buxhetin e Bashkisë Libohovë gjendja në periudhën raportuese nga data 01.01.2017 
deri datë 31.12.2018 më hollësisht paraqitet në aneksin nr. 7 në fund të raportit të auditimit. 
Të dhënat në aneks pasqyrojnë, efektet financiare në treguesit të buxhetit në njësisë publike 
bashkia Libohovë, si pasojë e zbatimit të vendimeve gjyqësore të cilët kanë marr formë të prerë 
të administruar si detyrime me vlerën prej 30,028,891lekë. Gjatë periudhës raportuese objekt 
auditimi (2017-2018-2019) procese gjyqësore me efekt financiar të Bashkisë Libohovë janë në 
total 8 procese. Këto procese gjyqësore kanë objekte të ndryshme, si marrëdhëniet e punës, 
shpërblim dëmi etj të paditur Bashkinë Libohovë. 
A-Procese gjyqësore me objekt; “Marrëdhëniet e punës”: 
1-D.P.,ka qenë punonjës i Bashkisë Libohovë me detyrën jurist. Pas largimit nga puna është 
drejtuar Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Gjirokastër me kërkesë–padi me objekt shpërblim page. 
Gjykata e Shkallës së Parë Gjirokastër dhe Gjykata e Apelit Tiranë vendosën pranimin e kërkesë 



DOKUMENTI 14 

 

KONTROLLI I LARTË I SHTETIT 
Raport Përfundimtar për auditimin e ushtruar në “Bashkinë Libohovë” 

 

28 
 

padis. Detyrimi prej 483,840 lekë ndaj paditësit është likuiduar sipas vendimit të Gjykatës nr. 
3468, datë 17.04.2017. 
2-A.I., ka qenë punonjës i Bashkisë Libohovë me detyrën Specialist IT. Pas largimit nga puna 
është drejtuar Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Gjirokastër me kërkesë–padi me objekt shpërblim 
page. Gjykata e Shkallës së Parë Gjirokastër dhe Gjykata dhe Apelit Tiranë vendosën pranimin e 
kërkesë padisë. Detyrimi prej 184,120lekë ndaj paditësit është likuiduar sipas vendimit të 
Gjykatës nr. 280, datë 01.02.2017. 
3-D.M., ka qenë punonjëse ish/Komuna Qendër Libohovë me detyrën Specialiste e Financës. Pas 
largimit nga puna është drejtuar Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Gjirokastër me kërkesë–padi me 
objekt shpërblim page. Gjykata e Shkallës së Parë Gjirokastër dhe Gjykata e Apelit Tiranë 
vendosën pranimin e kërkesë padie. Detyrimi prej 201.600 lekë ndaj paditëses është likuiduar 
sipas vendimit të Gjykatës nr.4577, datë 16.02.2016. 
B. Proces gjyqësore me objekt “Përmbushje të detyrimeve Kontraktuale”. 
1-“A...”ShPK. Paditësi nga zbatimi i projektit për rikonstruksionin “Rruga e Kalasë në lagjen 
Linua”, kontratë shtesë me Bashkinë Libohovë në vitin 2007, vlerë e cila nuk iu likuidua. 
Paditësi është drejtuar Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Gjirokastër dhe Gjykatës së Apelit 
Gjirokastër të cilat kanë vendosur pranimin e kërkesë-padie dhe shpërblimin e paditësit me 
shumën 167,660 lekë. Detyrimi ndaj paditësit është likuiduar sipas vendimit të Gjykatës nr. 341, 
datë 05.06.2017. 
2-T.G.Paditësi për detyrimin që rrjedh nga kontrata 3/vjeçare nga data (01.06.2014-30.11.2016) 
me Bashkia Libohovë është drejtuar Gjykatës së Rrethit Gjyqësor dhe Gjykatës Apelit 
Gjirokastër e cila ka vendosur mospranimin e kësaj kërkesë padie dhe shpërblimin e të paditurit 
me shumën 60,000 lekë. Detyrimi ndaj paditësit është likuiduar sipas vendimit të Gjykatës nr. 
1170, datë 17.07.2018. 
3-“E...”ShPK. Paditësi nga zbatimi kontratës 13.11.2015 me bashkia Libohovë për ofrimin e 
shërbimit të konsulencës, shërbim i cili nuk u ofrua, ndërsa ka kërkuar zbatimin në rrugë 
gjyqësore. Paditësi është drejtuar Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Gjirokastër dhe Gjykatës së 
Apelit Gjirokastër të cilat kanë vendosur pranimin e kërkesë-padisë dhe shpërblimin e paditësit 
me shumën prej 783,221 lekë. Detyrimi ndaj paditësit është likuiduar sipas vendimit të Gjykatës 
nr. 399, datë 09.07.2018. 
4-F.R. Paditësi për dëmi shkaktuar në kullotë nga ndërtimi rrugës automobilistike për në fshatin 
Labovë e Kryqit, është drejtuar Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Gjirokastër. Pas pranimit të kërkesë 
padisë, nga ish/Komuna Qendër Libohovë është bërë apelimi dhe më pas rekursi në Gjykatën e 
Lartë, të cilat kanë vendosur dëmshpërblimin e dëmit të shkaktuar në kullotën e paditësit F.R. në 
vlerën 13,453,650 lekë me vendimin nr.1370, datë 17.12.2009. Likuidimi ndaj paditësit ka nisur 
në periudhën nga ish/Komuna Qendër Libohovë dhe më pas nga Bashkia Libohovë me këste 
mujore 50,000 lekë sipas vendimit të Gjykatës të vitit 2014, ku likuidimi është në proces. 
C. Proces gjyqësor me objekt “Dëmshpërblim si pasojë aksident në punë me pasojë vdekje”. 
1-A.D., D.D., K.D. Paditësit kanë kërkuar, detyrimin e palës së paditur Bashkia Libohovë, ti 
paguaj dëmin e plotë pasuror dhe jo pasuror (biologjik moral ekzistencial), si rezultat dhe pasojë 
e aksidentit me pasojë vdekjen e bashkëshorti dhe babait G.D. ndodhur në datën 20.08.2015 në 
ushtrim të detyrës si punonjës mirëmbajte i punësuar pranë Bashkisë Libohovë në vlerë fillestare 
5,000,000 leke. 
Detyrimin e palës së paditur të përgjigjet për pagimin e shpenzimeve të varrimit dhe shpenzimet 
për përkujdesje për fëmijë e mitur K.D. e datëlindjes 15.06.2001. Detyrimin për ti paguar 
kamatat ligjore në formë të interesave bankare nga data 20.08.2015 që është momenti lindjes së 
të drejtës për dëmshpërblim deri në ekzekutim të formës së prerë. Më datë 11.10.2016 është 
dhënë vendimi nr.601, datë 11.10.2016 nga Gjykata Administrative Shkalla e Parë Gjirokastër e 
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cila ka vendosur: Pranim pjesërisht padinë dhe detyrimin e palës së paditur Bashkia Libohovë ti 
paguaj paditësve (A.D.,D.D.,K.D.) dëmin pasuror e jo pasuror (biologjik, moral, ekzistencial) si 
pasojë e vdekjes së shtetasit G.D. i ndodhur me datë 20.08.2015 në ushtrim të detyrës si punonjës 
pranë palës së paditur, duke përfshirë shpenzimet e varrimit dhe shpenzimet për fëmijën e mitur 
K.D. shumën 14,694,800 lekë. 
Pushimin e gjykimit për pjesën e kamatave, afati përmbushjes së detyrimit është dy muaj  dhe 
është i ekzekutueshëm nga Shërbimi Përmbarimor, pasi vendimi ka marr formë të prerë. 
Shpenzimet gjyqësore i ngarkohen palës së paditur. Më datën 26.10.2016 është bërë apelim, 
kundër vendimit në Gjykatën Administrative të Apelit Tiranë e cila me vendimin e administruar 
nr.1683 26.10.2018 ka vendosur: Të njoftojë palën e paditur Bashkia Libohovë që të ndreqë të 
metat e ankimit i depozituar prej tij, duke i caktuar palës së paditur Bashkisë Libohovë afatin 5 
(pesë) ditë për të plotësuar të metat e animimit, afat që fillon nga e nesërmja e marrjes dijeni për 
këtë vendim. Seanca e dhomës së këshillimit do të zhvillohet në datën 07.11.2018, ora 09.15. Ky 
vendim t’ju njoftohet palëve ndërgjyqëse dhe Avokaturës së Shtetit. Vendimi u shpall më datë 
17.10.2018 dhe afati për të plotësuar të metat e ankimit fillon nga data 29.10.2016, pasi data 27 e 
28.10.2018 janë ditë pushimi zyrtar (shtunë e diel). 
Bashkia Libohovë në datën 30.10.2018 ka konceptuar shkresën për kthim përgjigje ndaj vendimit 
të sipërcituar për plotësim të të metave të ankimimit për shkak të mos firmosje së ankimit nga 
titullari, por nga Juristi përfaqësues. Në mungesë të Titullarit Bashkisë Libohovë nuk është bërë i 
mundur dërgimi në kohë i kësaj shkrese brenda afatit 5(pesë) ditë, pra brenda datës 02.11.2018, 
sepse Kryetari bashkisë është jashtë territorit të Republikës së Shqipërisë, ndërsa është kthyer në 
datën 06.11.2018. Të drejtë për firmë brenda institucionit të bashkisë nuk ka asnjë punonjës. 
Ankimi plotësuar me të metat është dërguar me postën e shpejtë në datë 06.11.2018 e evidentuar 
në kopja e postës së shpejtë, ndërsa në datë 16.11.2018 është administruar nga Bashkia Libohove 
me shkresën nr.1804, vendimi nr.3948, datë 07.11.2018 i Gjykatës Administrative të Apelit 
Tiranë e cila ka vendosur: Mospranimin e ankimit ndaj vendimit nr.601, datë 11.10.2016 të 
Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Gjirokastër. Kundër këtij vendimi lejohet rekurs në 
Gjykata e Larte Tirane (Kolegji Administrativ) brenda 30 ditëve, duke filluar ky afat nga e 
nesërmja e komunikimit të vendimit të arsyetuar. Në këto kushte bashkia Libohovë në datë 
14.12.2018 ka bërë rekurs në Gjykatën e Lartë ndaj vendimit nr.3984, datë 07.11.2018 për 
rrëzimin e këtij vendimi dhe marrje parasysh të ankimit, si dhe pezullimin e vendimit nr.601, 
datë 11.10.2016 të Gjykatës Administrative të Shkallës Parë. Në bashkinë Libohovë është 
administruar shkresa nr.1966, datë 27.12.2018 e Gjykatës Administrative e Apelit, ku është 
cituar se; rekursi është depozituar në Gjykatën Administrative të Shkallës së Parë së bashku me 
dosjen përkatëse. Nga bashkia Libohovë për ekzekutim vullnetar të këtij vendimi nuk ka qenë e 
mundur, pasi nuk ka buxhet të miratuar për këtë vit, për pasojë nga shërbimi përmbarimor është 
vendosur sekuestro. Njëkohësisht Bashkia Libohovë më datën 18.02.2019, ka bërë kërkesë për 
rivendosje në afat të ankimit në Gjykatën Administrative të Shkallës së Parë Gjirokastër, për 
shkak të humbjes së të drejtës së ankimimit kundër vendimit nr. 601, datë 11.10.2016, për të 
cilën ky proces gjyqësor është i papërfunduar. 
Përpara zbatimit të çdo vendimi gjyqësor, titullari bashkisë nuk ka nxjerrë përgjegjësi 
administrative dhe akte që provon gjurmët e auditimit të procesit, në mospërputhje me pikën 62 
të UMF nr.2, datë 06.02.2012 “Për procedurat standarde të zbatimit të buxhetit”. 

Pasqyra e detyrimeve të krijuara për shpenzimet e mbartura gjendje më 31.12.2018. 
Tabela nr.17.                                                                                                                                                 në/lekë 

Detyrimet me analizë gjendja me 31.12.2018 
Detyrime të Nj.Q.V (1) (2) (3) Detyrime të lindura për  gjatë periudhës 2018.  
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Libohovë (Detyrimi i 
mbartur 
deri në 

31.12.2015) 

Detyrimi 
krijuar  

Viti 2016 
 

Detyrimi 
krijuar  

Viti 2017 

(4)   Detyrime 
të krijuara 

nga ( 1 Janar 
– 31 Mars) 

(5)   Detyrime 
të krijuara 

nga  (1 Prill – 
31 Qershor) 

(6)   Detyrime 
të krijuara 

nga  (1 Korik 
– 30 Shtator) 

(7)   Detyrime 
të krijuara 

nga (1 Tetor 
– 31 Dhjetor) 

 
Totali i 

detyrimeve 
te krijuara 

Investimet 0 0 0 0 0 0 0 0 
TVSH e Kosto lokale 0 0 0 0 0 0 0 0 
Mallra e Shërbime 0 0 0 0 0 0 0 0 
Vendime Gjyqësore 12,515,650 0 0 0 0 0 0 12,515,650 
Të tjera 0 0 0 0 0 0 0 0 

Totali 12,515,650 0 0 0 0 0 0 12,515,650 

Shënim: Të dhënat janë disponuar nga Sektori Zhvillimit Ekonomik dhe Menaxhimit Financiar.  

Të dhënat në tabelë pasqyrojnë detyrimet e krijuar gjatë periudhës deri më 31.12.2015, si dhe 
përgjatë periudhave raportuese 2016; 2017; 2018. Në këto detyrime përfshihen detyrimet e 
mbaruar nga (ish/Komuna Qendër Libohovë) në vlerë 12,515,650 lekë, ndërsa detyrimet e 
krijuara rishtazi përgjatë periudhës raportues objekt auditimit, ato janë likuiduar brenda afateve 
të buxhetimit, duke mos krijuar detyrime të prapambetura. Këto të dhëna janë të raportuara edhe 
pranë Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë në çdo periudhë 4/mujore në periudhën 
raportuese. 

Pasqyra e likuidimeve të kryera për shpenzimet e mbartura me gjendje më datë 31.12.2018. 
Tabela nr.18.                                                                                                                                                 në/lekë 

Likuidimet e kryera përgjatë dhe deri me 31.12.2018 

Detyrime të Nj.Q.V 
Libohovë 

(9)Detyrime 
të 

prapambetur
a   të shlyera 

nga (viti 
2015, 2016, 

2017) 

Likuidimet gjatë vitit 2018 

(14=9+10+11+1
2+13) Totali 
detyrime  te 

shlyera 

  
Detyrimi 
mbetur  

31.12.2018 
(10) Detyrime 

të shlyera 
nga  (1 Janar 

- 31 Mars) 

(11) Detyrime 
të shlyera 

nga (1 Prill - 
31 Qershor) 

(12) Detyrime 
të shlyera 

nga (1 Korrik 
- 30 Shtator) 

(13) Detyrime 
të shlyera 

nga (1 Tetor - 
31 Dhjetor) 

(15)    
Detyri

mi  
shlyer 
në % 

Investimet 0 0 0 0 0 0 0 0 
Mallra e Shërbime 0 0 0 0 0 0 0 0 
Të tjera 1,150,000 200,000 100,000 200,000 150,000 1,800,000 14 10,715,650 

Totali 1,150,000 200,000 100,000 200,000 150,000 1,800,000 14 10,715,650 

 Shënim: Të dhënat janë disponuar nga Sektori Zhvillimit Ekonomik dhe Menaxhimit Financiar.  

Të dhëna në tabelë pasqyrojnë likuidimet e detyrimeve të prapambetura të krijuar nga 
ish/Komuna Qendër Libohovë në vlerën 1.800.000 lekë, nga e cila deri në datë 21.12.2017 është 
likuiduar vlera 1.150.000 lekë. Shlyerja e detyrimit është bërë në bazë të këstit mujor të 
përcaktuar me vendim të gjykatës si dhe në zbatim edhe të UMF nr.5, datë 27.02.2014 “Për 
shlyerjen e detyrimeve të prapambetura” i ndryshuar, të dhëna të cilat janë të raportuara në 
Ministrinë e Financave dhe Ekonomisë në çdo 4/mujor në periudhën raportuese 2018. 

Detyrime të prapambetura për fatura palikujduar nga ish/Komunat gjendje në 31.12.2018. 
Tabela nr.19.                                                                                                                                         në/lekë 

Shënim: Të dhënat janë disponuar nga Sektori i Zhvillimit Ekonomik dhe Menaxhimit Financiar. 
Të dhënat në tabelë pasqyrojnë, detyrimet e pa likuiduara të mbartura nga ish/Komunat si pasojë 
e reformës territoriale me vlerën 10,798,473 lekë, ku nga ish/komuna Qendër Libohovë është 
mbartur shuma 10,763,650 lekë e (ish/Komuna Zagori) shuma 35,428 lekë. 
 
“Çelja dhe ekzekutimi i fondeve të përfituara përmes FZHR, saktësia e raportimit buxhetor të 

tyre”. 

Subjekti 31.12.2018 Nr faturës Data 
Ish/Komuna Qendër Libohove 

Flladi sh.p.k.                  37.775  - - 
Shtypshkronja "Argjiro"                    1.800  - - 
Vodafone (fatura qershor 15)                    7.820  - - 
Fatmir Roshi (Vendim Gjykata e Larte)            10.715.650  Nr.1370 17.12.2009 

Totali i detyrimit i mbartur 10,763,045   
Ish/Komuna Zagorie 

Posta Shqiptare                   35.428  - - 
Totali i detyrimit për ish/Komunat           10.798.473    
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Detyrimet e mbetura nga investimet e financuar nga FZHR, për kontratat e lidhura me analizë të 
hollësishme me raportin përmbledhës detyrimet gjendje në datën 31.12.2018 paraqiten me 
analizë sa më poshtë; 
Tabela nr.20.                                                                                                                                           në/lekë 

Emërtimi i 
projektit 

 
Fillimi 

financimit 
Vlera e 
plote e 

kontratës 

Vlera e 
financuar 

dërsinë vitin 
2015 nga 

ish/Komunat 

Vlera e 
financuar 

ne vitin 
2016 

Vlera e 
financuar 

ne vitin 
2017 

Vlera e 
financuar 

ne vitin 
2018 

Detyrimi i 
mbetur 

për 
financim 

31.12.2018 
5% te 

Ngurtësuar 

Mbetur pa 
financim 
deri me 

31.12.2018 
Rikonstruksion 
rruga Kthesa- 
F.Neprav" 2018 12,533,789 0 0 0 12,533,789 40,421 624,668 40,421 

Shënim: Të dhënat janë disponuar nga Sektori i Zhvillimit Ekonomik dhe Menaxhimit Financiar 

Nga të dhënat e pasqyruara në tabelë evidentojnë detyrimet e pa likuiduara nga vlera e 
investimeve të financuar nga FZHR, ku nga totali kontratës së lidhur në vlerën 12,533,789 lekë 
për gjatë periudhës raportuese viti 2018, janë likuiduar në vlerën 11,868,709 lekë, ose në masën 
99%, ndërsa ngelet pa likuiduar deri në fund të vitit 2018 detyrimi në vlerën 665,080 lekë 
(detyrimi pa faturuar vlera 40,421 lekë dhe detyrim 5% garanci punime për periudhën 12 muaj 
në shumën 624,668 lekë). 
 
B.2.Burimi i krijimit të të ardhurave dhe vlerësimi i mbledhjes së tyre 

a. Parashikimi, realizimi i taksave vendore sipas llojeve 
Titulli i 
Gjetjes:      

Punë e pa mjaftueshme e sektorit të taksave dhe tarifave vendore për parashikimin 
dhe arkëtimin e taksave nga biznesi dhe taksapaguesit familjar 

Situata: Për vitin 2017, të ardhurat nga taksat e tarifat vendore nga 14.900.000 lekë të 
parashikuara, janë realizuar në vlerën 12.993.462 lekë ose 87 %, me një diferencë 
në vlerën 1.906.538 mijë lekë.  
Nuk janë realizuar 11lloje taksash dhe tarifash vendore, dhe të ardhura të tjera, në 
vlerën 1.906.538 lekë, ku përqindjen më të madhe e zë tarifa për shitjen e lëndës 
drusorë me 100% e cila ka ardhur për arsye se nuk janë lidhur kontrata midis 
paleve,taksa trualli me 40% e cila ka ardhur si rezultat i mos pagesës së subjekteve 
debitor,  tarifa leje transporti me 44% e cila ka ardhur si rezultat i planifikimit të 
pastudiuar të kësaj, tarifa për ujitje me 0% e cila ka ardhur si rezultat se nuk është 
realizuar për shkaqe të ndryshme, qira ndërtese me 17% e cila ka ardhur si rezultat 
i mos pagesës së subjekteve tatimpagues, etj. 
Për vitin 2018, të ardhurat nga taksat e tarifat vendore nga 11.315.000 lekë të 
parashikuara, janë realizuar në vlerën 12.514.567 lekë ose 111 % me një realizim 
në vlerën 1.199.567 lekë. Pavarësisht se në vlerën totale të ardhurat janë me 
tejkalim, por duke i analizuar sipas zërave, rezulton me mosrealizim. 
Për këtë vit nuk janë realizuar 10 lloje taksa dhe tarifash vendore në vlerën 
1.871.560 lekë. Përqindjen më të madhe e zë taksa e pasurisë, ndërtesa, me 68% e 
cila ka ardhur për arsye të mos pagesës të kësaj  tarife, zëri “Të ardhura të tjera” 

me realizim 1%, e cila ka ardhur për arsye se është planifikuar mbi pritshmërit, 
dhe realizimet e vitit të kaluar, Tarifa për ujitje me realizim 2%, e cila ka ardhur 
për arsye se përdoruesit e ujit për ujitje nuk kanë paguar detyrimet, taksa e trualli 
me një realizim prej 68%, kjo ka ardhur për arsye të mos pagesës së debitorëve, 
taksa e parkimit me një realizim prej 4%, e cila ka ardhur për arsye se përdoruesit 
e parkimit nuk kanë paguar detyrimin, etj. 
Për vitin 2019, të ardhurat nga taksat e tarifat vendore nga 10.669.480 lekë të 
parashikuara, në 6-mujorin e parë  janë realizuar në vlerën 4.479.361 lekë ose 42 
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%, me një diferencë të përafërt në vlerën 855.379 lekë.  
Për këtë vit nuk janë realizuar 8 lloje taksash dhe tarifash vendore në vlerën 
855.379 lekë, pavarësisht se të ardhurat mund të rriten në 6-mujorin e dytë, por 
duke parë trendin, dhe duk i krahasuar me vitin e kaluar, disa tregues duken qartë 
që nuk mund  të realizohen deri në fund të vitit. 
Për këtë 6-mujor të këtij viti nuk janë realizuar 8 lloje taksash dhe tarifash vendore 
në vlerën 855.379 lekë, ku përqindje më të madhe e zënë taksa për hapësirat 
publike me 0% realizim, e cila ka ardhur si rezultat i planifikimit të sektorit të taks 
tatimeve për ta vjelë këtë tarifë me përfundimin e sezonit veror, tarifë për ujitje me 
0% realizim, e cila ka ardhur si rezultat se nuk ka filluar ende sezoni i ujitjes së 
prodhimeve bujqësore, qira trualli me 11% realizim, e cila ka ardhur si rezultat se 
përdoruesit e truallit nuk kanë bërë pagesën e detyrimit, të ardhura të tjera me 38 
% realizim, e cila ka ardhur për arsye se kjo e ardhur është planifikuar mbi bazën e 
pritshmërive vjetore, etj. 
Sa më sipër arrihet në konkluzionin se: 
-Disa taksa e tarifa në bashkinë Libohovë duke i krahasuar me planifikimin kanë 
tejkalime të ndjeshme, kjo tregon se planifikimi i të ardhurave të Bashkisë për 
periudhën objekt auditimi nuk është bërë i studiuar, pasi ka patuar rezerva për 
rritjen e planit të këtyre taksave e tarifave, dhe për disa nga taksat e tarifat vendore 
rezultojnë me mosrealizime, kjo tregon se nuk është analizuar e mbajtur parasysh 
realizimi i një viti më përpara dhe të eksperiencës së krijuar ndër vite për të gjithë 
treguesit.  
-Realizimi i treguesve të planit nuk tregon se puna në këtë njësi është e 
mirorganizuar, kjo pasi planifikimi i të ardhurave nuk është bërë sipas nevojave 
dhe mundësive që ka kjo njësi, duke mos planifikuar saktë detyrimet për disa lloj 
taksash, konkretisht: Ne vitin 2017 nga taksa e tabelës ka mos planifikim në vlerën 
240 lekë, për taksën për shfrytëzimin e hapësirave publike ka mos planifikim në 
vlerën 740 lekë, mos planifikim në zërin të ardhura të tjera (tonazh) në vlerën 
13.250,mos planifikim i tatimit thjeshtuar mbi fitimin (nga DPT Gjirokastër)në 
vlerën 202.488 lekë, mos planifikim për qira nga shitja e produkteve bujqësore në 
vlerë 252.320 lekë, mos planifikim të të ardhurave nga kamatat në shumën 
197.644 lekë, dhe mos planifikim debitorësh në vlerën 142.119 lekë, etj. Ndërsa 
në vitin 2018 nuk janë planifikuar taksa e tabelës në vlerën 600 lekë, taks për 
shfrytëzimin e hapësirave publike me vlerë 3.960 lekë, të ardhura të tjera (tonazh) 
në vlerën 4.256 lekë, qere nga shitja e produkteve bujqësore në vlerë 143.100 lekë, 
tatimin e thjeshtuar mbi fitimin  (nga DPT Gjirokastër) në vlerën 583.393 lekë, 
qere nga toka bujqësore në vlerë 85.271 lekë, leje veprimtarie në shumën 12.800 
lekë, etj. 
-Për 6-mujorin e parë të vitit 2019, nuk janë planifikuar; tatim i thjeshtë mbi 
fitimin në vlerën 168.680 lekë, të ardhura të tjera në vlerën e 3625 lekë, të ardhura 
nga kamatat në vlerën 75.769 lekë, arkëtime nga debiti në vlerën 5.500 lekë. 
Për vitin 2017, kanë ushtruar aktivitet 68 subjekte nga këto 62 subjekte me status 
biznes i vogël dhe 6 subjekte të biznesit të madh.   
Për vitin 2018, kanë ushtruar aktivitet 69 subjekte nga këto 62 subjekte me status 
biznes i vogël dhe 7 subjekte të biznesit të madh.  
Për 6-mujorin e parë të vitit 2019 kanë ushtruar aktivitet 66 subjekte, nga këto 60 
subjekte me statusin e biznesit të vogël, dhe 6 subjekte me statusin e biznesit të 
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madh. 
Të dhëna për numrin e bizneseve jepen në aneksin nr.9 në fund të raportit të 
auditivit. 
Nga auditivi i të dhënave të Zyrës së Taksave dhe Tarifave Vendore, rezulton se 
më datë 31.12.2017 janë debitor 11 subjekte të biznesit të vogël në vlerën totale 
176.913 lekë 
Dhe në datë 31.12.2018 rezulton se janë debitor 10 subjekte të biznesit të vogël 
dhe 1 subjekt i biznesit të madh në vlerën totale  293.564 lekë, e cila ka sjellë të 
ardhura të munguara në Buxhetin e Bashkisë në. 
Për 6-mujorin e parë të vitit 2019 rezultojnë debitor 43 subjekte të biznesit të 
vogël dhe 3 subjekte të biznesit të madh në vlerën totale 638.365 lekë, e cila ka 
sjellë të ardhura të munguara në Buxhetin e Bashkisë.   
Nga verifikimi i dokumentacionit të paraqitur, rezulton se, 18 subjekte të biznesit 
të vogël, të cilët ushtrojnë aktivitetin e tyre ekonomik në Njësinë Administrative, 
Libohovë, Qendër, dhe Zagorie, nuk janë regjistruar në QKB, kjo ngarkon me 
përgjegjësi Sektorin e Taksave dhe Tarifave Vendore, i cili nuk ka ndërmarrë 
veprimet ligjore për detyrimin e këtyre subjekteve që të regjistrohen në QKB. 
Nga auditimi rezulton se në bashkinë Libohovë ushtron aktivitet tregtim 
karburanti një subjekt: “L...” shpk me nr. NIPT J..., i cili nuk ka rinovuar 
Licencën/Autorizimin “për tregetimin me pakicë të karburanteve”, kompetencë e 

Bashkisë Libohovë, në kundërshtim mekapitullin II, pika 1; e shkronjës “b”, si dhe 

të pikës 9, të VKM nr. 970, datë 2.12.2015 “Për përcaktimin e procedurave dhe të 

kushteve për dhënien e licencave për tregtimin e naftës bruto dhe nënprodukteve 
të saj “i ndryshuar. Nga mos rinovimi i licencës dhe mos kryerja e pagesës për të, 
nga subjekti “L...” ShPK, buxhetit të Bashkisë Libohovë i janë shkaktuar të 
ardhura të munguara në vlerën 1.000. 000 lekë 
Për këtë ngarkohet me përgjegjësi Sektori i Kontrollit të Territorit ( taksa tarifat 
vendore), i cili nuk ka ndërmarrë asnjë veprim ligjor për këtë qëllim. 
Për vitin 2017 nuk e kanë paguar taksën e tokës 629 familje me vlerë 714.687 
lekë, taksë për ndërtese 813 familje me vlerë 368.914 lekë, për tarifën e pastrimit 
626 familje me vlerë 272. 800 lekë, për tarifën e ndriçimit 624 familje me vlerë 
149.529 lekë, dhe për taksën e truallit 724 familje me vlerë 99.373 lekë. 
Nga të dhënat e mara nga në këtë bashki për efekt të taksës së tokës bujqësore janë 
gjithsej 1719 familje, dhe për efekt të taksave dhe tarifave të tjera 1167 familje. 
Detyrimi total i papaguar i debitorëve të popullatës është në vlerën 1.623.920  
lekë. 
 Nga zyra e taksave dhe tarifave vendore është krijuar data bazë për  familjarët 
debitor, e cila pasqyron gjithë debitorët familjar, vlerën e debisë për secilin, dhe 
kohën e krijimit të debisë. 
Për vitin 2018 nuk e kanë paguar taksë e tokës 781 familje me vlerë 903.378 lekë, 
taksë për ndërtese 803 familje me vlerë 790.140 lekë, për tarifën e pastrimit 627 
familje me vlerë 276.300 lekë, tarifë ndriçimi 628 familje me vlerë 150.360 lekë, 
dhe për taksën e truallit 808 familje me vlerë 109.912 lekë. Nga të dhënat e mara 
nga në këtë bashki për efekt të taksës së tokës bujqësore janë gjithsej 1719, dhe 
për efekt të taksave dhe tarifave të tjera 1167familje. Detyrimi i papaguar i 
debitorëve të popullatës është në vlerën 2.230.090 lekë. 
Për vitin 2019,  meqenëse ky vit është në vazhdim për shkak të pagesës së 
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detyrimeve familjare, nuk u morë në konsideratë për efekt auditivi. 
Nga auditivi i kryer, rezultoi se nga njësia vendore janë dhënë vërtetime për 
shërbime të ndryshme të ofruara nga bashkia, por kundrejt këtij shërbimi nuk është 
paguar tarifa prej 50 lekë/vërtetim, përcaktuar në paketën fiskale të miratuar me 
VKB, si më poshtë: 
Për vitin 2017 janë lëshuar 289 vërtetime me vlerë 14.450 lekë pa arkëtuara. 
Për periudhën 01.01.2018 deri me 25.04.2018 janë dhënë 137 vërtetime me vlerë 
6.850 lekë të pa arkëtuara.  
Vërtetimet janë lëshuar përkatësisht nga ish punonjësja e bashkisë, Zinj. E.S. për 
periudhën  01.03.2017 – 29.09.2017 dhe punonjësja e bashkisë, Zinj. E.L. prej 
datës 29.09.2017 e në vazhdim. 
Për gjithë periudhën nuk është arkëtuar vlera prej 21.300 lekë, e cila ka sjell të 
ardhura të munguara në buxhetin e bashkisë.  
Nisur shqyrtimi i paketës fiskale të viteve 2017, 2018, dhe 2019, është parashikuar 
si e ardhur për buxhetin e bashkisë edhe tarifa e ndriçimit rrugor, miratuar me 
VKB, në të cilën theksohet se “Kësaj tarife i detyrohen vetëm qytetarët dhe njësit 
administrative që mbulohen nga ndriçimi rrugor”, pa përcaktuar se cilët janë ata 

banorë, biznese apo njësi administrative që mbulohen nga ndriçimi rrugorë dhe që 
do të jenë subjekte të pagesës së kësaj tarife, duke u bërë shkak për abuzim në 
realizimin e kësaj të ardhure për buxhetin e bashkisë. 
Në Bashkinë Libohovë për vitin 2017 për vjeljen dhe grumbullimin e taksës së 
ndikimit në infrastrukturë bazuar në VKM nr. 860 datë 10.12.2014 “Për 

përcaktimin e mënyrës së mbledhjes dhe administrimit të ardhurave për ndërtimet 
pa leje dhe e vlerave të zbatueshme për legalizim”, ndryshuar me VKM nr.192, 

datë 9.03.2016,janë pajisur me leje legalizimi nga zyra e ALUIZNI-t gjithsej 61 
persona, me një vlerë 1.491.426.2 lekë. Vlerë e cila është likuiduar totalit. Për 
vitin 2018 janë pajisur me leje legalizimi nga zyra e ALUIZNI-t  45 persona, me 
një vlerë detyrimi 1.135.392.8 lekë, vlerë e cila është likuiduar plotësisht. Për 6-
mujorin e parë të vitit 2019 janë pajisur me leje legalizimi 12 persona me një vlerë 
detyrimi 208.843.7 lekë, vlerë e cila është likuiduar plotësisht.   
Nga shqyrtimi i dokumentacionit rezulton se, borxhi progresiv i kontabilizuar deri 
në 31.12.2018 është në vlerën 21.257.743 lekë, sipas aneksit nr.11 
-Për taksën e pasurisë së paluajtshme deri në fund të vitit 2018 janë debitor ndaj 
Bashkisë Libohovë për vlerën 9.591.015 lekë, prej të cilave shumicën e përbën 
taksa e tokës bujqësore në vlerën 7.178.875 lekë nga 861 familje, taksa për 
ndërtesën në vlerën 2.125.327 lekë nga 893 familje,  dhe taksa e truallit në vlerën 
286.816 lekë.  
-Mos pagesa e tarifës së pastrimit nga 752 familje kanë sjell të ardhura të 
munguara në buxhetin e bashkisë në vlerën 1.273.100 lekë. 
-Mos pagesa e tarifës së ndriçimit nga 800 familje kanë sjell të ardhura të 
munguara në buxhetin e bashkisë në vlerën 1.142.580 lekë. 
-Nga mos pagesa e taksave dhe tarifave vendore nga 72 biznese të mëdhenj dhe të 
vegjël që ushtrojnë aktivitet ekonomik në territorin e Bashkisë Libohovë, buxhetit 
të bashkisë i kanë shkaktuar të ardhura të munguara në vlerën 5.544.030lekë 
Të dhënat në formë tabele për parashikimin dhe realizimin e taksave dhe tarifave 
vendore jepen në aneksin nr.8 në fund të raportit të auditimit 
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Sa më sipër arrihet në konkluzionin se: 
Për vjeljen e detyrimeve të taksave dhe tarifave vendore nga ana e Zyrës së 
Taksave dhe Tarifave  vendore të Bashkisë Libohovë, nuk janë ndërmarrë 
veprimet e nevojshme ligjore të  mëposhtme:  
-Nuk i është  kërkuar Këshillit të  Bashkisë, ndërhyrje me forcën e Policisë  
Bashkiake, për vjeljen e detyrimeve të subjekteve  debitorë, siç parashikohet në 
nenin 5, shkronja (ç) pika (i),  të ligjit nr. 9632 datë 30.10.2006 “Për sistemin e 

taksave vendore”  
-Për subjektet debitor dhe subjektet të pa riregjistruar në QKB nga administrata 
tatimore nuk janë ndjekur të gjitha etapat sipas ligjit nr. 9920, datë 19.05.2008 i 
ndryshuar, “Për Procedurat Tatimore në Republikën e Shqipërisë” dhe Udhëzimi 
nr. 24, datë 02.09.2008 i ndryshuar nga neni 89,90,91,92,93 e në vazhdim ku 
përcaktohet me marrjen e masave të tjera shtrënguese si bllokimi i aktivitetit të 
biznesit deri në sekuestron e mallrave të debitorëve, dhe kallëzim penal. 
-Nga administrata tatimore e bashkisë rezultoi se janë hapur dosje individuale për 
të gjithë subjektet, për vitet 2017, 2018, dhe 2019. Nga kontrolli i 
dokumentacionit u konstatuan me mangësi në dosjet e subjekteve; të gjitha 
praktikat nuk shoqërohen me fletë inventari për numrin dhe llojin e dokumenteve 
dhe shkresave që përmban një dosje e subjektit; i gjithë dokumentacioni mbahet 
në dosje qysh nga krijimi i subjektit për disa vite me radhë; praktikat e 
përfunduara të viteve të mëparshëm nuk janë dorëzuar në arkivin e institucionit, në 
kundërshtim me kërkesat dhe përcaktimet e  ligjit nr. 9154, datë 6.11.2003 “Për 

arkivat” neni 24,  dhe me Rregulloren e Drejtorisë së Përgjithshme të Arkivave, 
kapitulli II, nenet 21, 27.  
Në dosjet e subjekteve tatimpagues duhet të ishin  plotësuar me dokumentet e 
mëposhtme, si: Lista e përmbajtjes së dokumenteve të një biznesi, njoftim 
vlerësimet tatimore, deklaratat parashikuese të qarkullimit vjetor, gen planet apo 
planimetritë kjo për taksën e ndërtesave, akt- konstatimet apo akt-verifikimet për 
mbylljen e aktivitetit, të konfirmuara dhe nga Policia bashkiake etj, mandat 
arkëtimi i taksës, etj. 
-Zyra e Tatim Taksave Vendore për arkëtimin e taksave të popullatës është 
mjaftuar vetëm duke detyruar  familjet që marrin shërbim (vërtetime etj) në 
bashkinë e Libohovës të paguajnë tarifën familjare,  duke mos marrë masat e 
duhura për të njoftuar tatimpaguesit familjarë nëpërmjet dërgimit të “Njoftim 

Vlerësimit”, apo shkresës zyrtare nëpërmjet Zyrës Postare, për detyrimin tatimor 

të miratuar nga Këshilli Bashkiak. 
Për mos nxjerrjen e Njoftim Vlerësimit tatimor, për popullatën është shkelur neni 
70 pika 3 “ E drejta për të nxjerrë njoftimin e vlerësimit tatimor”, të ligjit nr. 9920, 

datë 19.05.2008 “ Për Procedurat Tatimore” i ndryshuar. 
-Zyra e Taksave dhe Tarifave Vendore për vitin 2017, 2018 dhe 6-mujorin e parë 
të vitit 2019 nuk ka korrespodencë shkresore me Drejtorinë Rajonale Tatimore 
Gjirokastër (agjentët tatimor) për akt-rakordimet për tatimin e thjeshtuar mbi 
fitimin në lidhje me të ardhurat e arkëtuara për subjektet të cilat ndodhen në 
administrimin e Bashkisë Libohovë, por janë mjaftuar vetëm me të dhënat që vijnë 
nga thesari. 
-Nga zyra e Taksave dhe Tarifave Vendorë për periudhën e auditimit mbi 
parashikimin, realizimin dhe përdorimin e taksave vendore sipas llojeve të tyre, ka 
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rezerva në planifikim, ne lidhje me pasurinë e paluajtshme dhe tarifat e pastrimit, 
ndriçimit etj, për familjarët, ku nuk është planifikuar për tu mbledhur dhe arkëtuar 
nga ky sektor. Nga ky tregues del qartë se po të ishin planifikuar këto  taksa dhe 
tarifa, që zënë dhe peshën kryesore në llojin e taksave dhe tarifave, do të kishim 
një mosrealizim taksave vendore në përgjithësi për periudhën objekt auditimit. 

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

Vendimet e Këshillit Bashkiak për miratimin e paketës fiskale, etj. 
Ndikimi Mungesa e të ardhurave për realizimin e 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. 
Rëndësia: E lartë 
Rekomandim Nga Bashkia Libohovë 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. 

 
Për veprimet dhe mosveprimet e mësipërme ngarkohen me  përgjegjësi: 
Z. X.S., me detyrë përgjegjës dhe specialist i sektorit të ardhurave, në bashkinë Libohovë për 
periudhën 2017 - 2019 
Z. R.T., me detyrë inspektor i sektorit të ardhurave në Njësinë Administrative Zagorie, për 
periudhën 2017, 2018, 2019 
Z. A.I., me detyrë inspektori i sektorit të ardhurave, në Njësinë Administrative Qendër, për 
periudhën 2017, 2018, 2019 
 
Krijimi i të ardhurave nga dhënia me qira e pasurisë së Bashkisë (Asketeve) Ambiente, Toka, 
Pyje, Kullota, etj. 
Titulli i 
Gjetjes:      

Mos hartimi i kontratave sipas kuadrit rregullator në fuqi dhe mos marrja e 
masave të duhura për zbatimin e kushteve të kontratave. 

Situata: Bashkia Libohovë në datën 03.06.2014, ka lidhur kontratë për dhënie me qere 20 
m2  për vendosje antenë celulare nga fondi pyjor dhe kullosor në pronësi të vet, 
me kompaninë V... SH.A, me afat 9 (nëntë) vjeçar, (13.12.2012 – 12.12.2021), 
për vlerën 150.000 (njëqindepesëdhjetë mije) lekë në vit, (kontratë noteriale). 
Sipas nenit 6.2, pagesa do të bëhet brenda 21 ditëve të punës nga data e fillimit të 
çdo periudhe kontrakturë përkatëse dhe pas lëshimit të faturës për arkëtim.  
Sipas nenit 11.1.i) qiradhënësi ka të drejtë të zgjidh kontratën e qerasë në mënyrë 
të njëanshme vetëm në rast së qiramarrësi nuk bën pagesën e qirasë brenda 3 (tre) 
muajve nga dita e pagesës dhe pas lëshimit të faturës për arkëtim.  
Nga auditivi i dokumentacionit rezulton se: 
-Pagesa e qerasë për vitin 2018, është kryer në datën 24.05.2018 në vlerën 
150.000 (njëqind e pesëdhjetë mijë) lekë, (5 muaj e 21 ditë me vonesë), ndaj 
qiramarrësit nuk është zbatuar sanksioni i përcaktuar në nenin 11.1.i), për 
zgjidhjen e njëanshme të kontratës me kalimin e afatit 3 mujor. 
-Për vitin 2019 pagesa e qeras nuk është kryer ende deri në datë 30.06.2019. 
Njoftimi nga zyra e taksave dhe tarifave për likujdimin e detyrimit kontraktor, 
bashkëlidhur edhe faturën e thjeshtë tatimore, është dërguar në datë 12.03.2019, 
me shkresën me nr. 356 prot ( rreth 3 muaj me vonesë nga afati i përcaktuar në 
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kontratë). Nuk është vepruar në përputhje me nenin 11.1.i) të kontratës për 
zgjidhjen e njëanshme të saj. 
Bashkia Libohovë, përfaqsuar nëpërmjet titullarit të saj, ka lidhur kontratë për 
dhënie me qera të sipërfaqes prej 200 m2 me T… SH.A për vendosjen e antenave 
celulare në fondin pyllosor kullosor në zonën e Zagorisë, me afat 9 (nëntë) vjecar 
(29.01.2016 – 29.01.2025), për vlerën e qerasë 300.000 (treqindmijë) lekë në vit, 
(kontratë jo noteriale). Referuar nenit 6.1 të kësaj kontrate, qeraja do të paguhet 
paradhënie cdo tremujor, pasi të paraqitet fatura tatimore pranë qiramarrësit. 
Sipas nenit 12.1.1, qiradhënësi ka të drejtë të zgjidh kontratën e qerasë në mënyrë 
të njëanshme vetëm në rast së qiramarrësi nuk bën pagesën e qirasë brenda 3 (tre) 
muajve nga dita e lëshimit të faturës përkatëse për arkëtim.  
Nga shqyrtimi i dokumentacionit rezultojë se; 
-Për vitin 2017 pagesa e qerasë nga subjekti kontraktues është bërë në datë 
06.12.2017 vlerën prej 510.840 (pesëqind e dhjetë mijë e tetëqind e dyzet) lekë, 
por nuk përcaktohet për cilat periudha behet fjalë. Pagesa për vitin 2017 është 
kryer me vonesë për 11 muaj për 3 mujorin e parë, 8 muaj për 3 mujorin e dytë, 
dhe 5 muaj për 3 mujorin e tretë.   
-Për vitin 2018 pagesa e qerasë nga subjekti kontraktues është bërë në datat 
09.05.2018 në vlerën 450.000 (katërqind e pesëdhjetë mijë) lekë, 09.08.2018 në 
vlerën 75.000 (shtatëdhjetë e pesë mijë) lekë, (4 muaj me vonesë), dhe 
16.11.2018 në vlerën 75.000 (shtatëdhjetepesëmijë) lekë pa përcaktuar periudhën 
përkatëse të detyrimit . 
-Për vitin 2019 njoftimi për kryerjen e pagesës është dërguar nga Sektori 
Inspektimit të Territorit për 3 – mujorin e parë të këtij viti në datë 12.03.2019, me 
shkresën nr. 357.prot, (3 muaj me vonesë), dhe detyrimi është derdhur në 
buxhetin e bashkisë në datë 29.03.2019, në vlerën 75.000 (shtatëdhjetepesëmijë) 
lekë. Për 3-mujorin e dytë të këtij viti njoftimi është bërë me shkresën nr. 828 
prot, datë 31.05.2019 (2 muaj me vonesë), dhe deri në datën 30.06.2019 detyrimi 
nuk ishte derdhur në buxhetin e bashkisë. 
Bashkia Libohovë, përfaqësuar nga titullari i saj, në datë 01.04.2017, ka lidhur 
kontratë për dhënie me qira të sipërfaqes prej 200 m2 me A... SH.A për 
vendosjen e antenave celulare në fondin pyjor dhe kullosor në zonën e Zagorisë, 
me afat 9 (nëntë) vjeçar (01.01.2017 – 31.12.2025), për vlerën e qerasë 220.000 
(dyqindenjëzet mije) lekë në vit, (kontratë jo noteriale). Referuar nenit 6.1 të 
kësaj kontrate, qiraja do të paguhet vjetore, brenda 21 ditëve  nga momenti në të 
cilin qiradhënësi paraqet faturën përkatëse tatimore.  
Sipas nenit 12.1.1, Qiradhënësi ka të drejtë të zgjidh kontratën e qerasë në 
mënyrë të njëanshme vetëm në rast së qiramarrësi nuk bën pagesën e qirasë 
brenda 3 (tre) muajve nga dita e lëshimit të faturës përkatëse për arkëtim.  
Nga shqyrtimi i dokumentacionit rezultojë se; 
-Në kontratë është parashikuar që shlyerja e pagesës do të bëhet vjetore, ndërsa 
rezulton se njoftimet janë bërë për pagesa 3 mujore. 
-Për vitin 2017 pagesa e qeras nga subjekti kontraktues është derdhur në buxhetin 
e bashkisë në datë 17.07.2017, në vlerën 220.000 (dyqindenjëzetedy mije) lekë, 
rreth 7 muaj me vonesë.  
-Për vitin 2018 pagesa e qerasë nga subjekti kontraktues është kryer në datë 
17.07.2018 në vlerën 330.000 (treqind e tridhjetëmijë) lekë, pa përcaktuar 
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periudhën përkatëse . Pagesa është kryer rreth 7 muaj me vonesë.  
-Për vitin 2019 pagesa e qerasë nga subjekti kontraktues deri në datë 30.06.2019 
nuk  ishte kryer.  
Sa më sipër arrihet në konkluzionin se: 
-Nga bashkia Libohovë (Sektori Tatim – Taksave), nuk ka ndjekur me përgjegjësi 
zbatimin e kontratave për objektet e dhëna me qira, dhe nuk ka bërë në kohë 
njoftimin për kryerjen e pagesave të subjekteve qiramarrëse, sipas afateve të 
përcaktuara në kontratat përkatëse. 
-Nuk janë zbatuar kushtet e kontratës që përcakton mënyrën, kohën e pagesës së 
qerasë, si dhe pasojat kur shkelen detyrimet e përcaktuar në kontratë për mos 
shlyerjen në kohë të qeras, si dhe nuk është aplikuar sanksioni për ndërprerjen e 
njëanshme të saj në rastet e parashikuar nga kontrata konkrete, veprime të cilat 
kanë sjell të ardhura të munguara të pamatshme në buxhetin e bashkisë. 
-Sektori i Taksave dhe Tarifave Vendore në Bashkir, nuk ka një regjistër të saktë, 
ku të evidentohet zbatimi i kontratës nga subjekte qiramarrëse për likuidimin e 
detyrimeve kontrakturë nga fillim i tyre dhe në vazhdimësi, për të përcaktuar 
saktë nëse subjektet i kanë kryer në kohë pagesat, dhe për masat që duheshin 
marrë për ato që kanë vonesa në pagesa. 
-Formulimi i kontratave të qirasë me këto subjekte vendos në kushte të 
pafavorshme qiradhënësin në raport me qiramarrësin, duke mos përcaktuar qartë 
kushtet, dhe penalit etet në rastet kur shkelet ajo nga qiramarrësi duke e vendosur 
në pozita dominuese qiramarrësin në raport me qiradhënësin. 
-Kontratat e qirasë midis Bashkisë Libohovë, e përfaqësuar nga titullari saj, me 
subjektet qiramarrëse T... SH.A, dhe A... SH.A, nuk janë lidhur me akt noterial, 
në kundërshtim me nenin 83, paragrafi I i Kodit Civil të Republikës së 
Shqipërisë.  
Në Bashkinë Libohovë për vitin 2017 rezultojnë 57 subjekte të cilët kanë lidhur 
kontratë me këtë Njësi për shfrytëzimin e sipërfaqes të kullotave mbështetur në 
Udhëzimin nr.2, datë 20.7.2016 të Ministrit të Mjedisit “Për kriteret teknike të 

klasifikimit të kullotave e livadheve dhe procedurat për dhënien e tyre  për 
kullotje e kositje bari” me vlerë 2.501.240 lekë, shumë e cila është depozituar në 
arkën e bashkisë.  
Nga  i kontratave për dhënien me qira të kullotave për vitin 2017, vihet re se; 
-Për 5 subjekte që rezultojnë debitor ndaj bashkisë Libohovë për mos shlyerjen e 
detyrimeve për shfrytëzimin e kullotave, ju është përsëritur kontrata përsëri, pa 
kërkuar më par likuidimin e detyrimeve të prapambetura, dhe konkretisht kontrata 
e datës 22.05.2017 me subjektin F.C. (R.C.), kontrata e datës 23.05.2017 me 
subjektin B.B., kontrata e datës 23.05.2017 me  subjektin T.G., kontrata e datës 
12.06.2017 me subjektin S.H., dhe kontrata e datës  08.06.2017 A.B., të cilët në 
total i detyrohen bashkisë Libohovë në vlerën 1.026.800 lekë.  
-Kontratat  e qerasë nuk janë shoqëruar me dokumentacionin e parashikuara në 
pikën 4 dhe 5, Kreu II,  të Udhëzimit nr.2, datë 20.07.2016  “ Për kriteret teknike 
të klasifikimit të kullotave e livadheve dhe procedurat për dhënien e tyre  për 
kullotje e kositje bari”.  
-Nga shqyrtimi i kontratave të dhënies me qira të kullotave rezulton se disa 
kullota janë dhënë për numër bagëtish mbi kapacitetin kullosor të parcelave, dhe 
disa të tjera u është ndryshuar destinacioni nga kullota për dhën, janë kontraktuar 
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si kullota për dhi, veprime në kundërshtim me Udhëzimin nr.2, datë 20.07.2016  “ 

Për kriteret teknike të klasifikimit të kullotave e livadheve dhe procedurat për 
dhënien e tyre  për kullotje e kositje bari”. 
-Nga shqyrtimi i dosjeve nuk ka dokumente që të  vërtetojnë se janë ndërmarrë 
veprime konkrete për kontrollin në terren për zbatimin e kontratave të kullotave 
të dhëna me qira, për mënyrën si menaxhohen ato nga qiramarrësit, respektimin e 
kapacitetit kullosor, ruajtjen e mbulesës barishtore nga mbi kullotja dhe 
mirëmbajtjen e infrastrukturës veçanërisht asaj ujëmbajtëse, respektimin e 
kontratave për ndërtimin e ambienteve ndihmëse, si stane, tenda, strehime për 
barinjtë, etj., veprime dhe mosveprime që bien në kundërshtim me Kreun III, pika 
7 e Udhëzimit nr.2, datë 20.07.2016  “ Për kriteret teknike të klasifikimit të 
kullotave e livadheve dhe procedurat për dhënien e tyre  për kullotje e kositje 
bari”. 
Për vitin 2018 kanë kontraktuar 53 subjekte me vlerë 2.376.951 lekë,  dhe e gjithë 
shuma është derdhur në buxhetin e bashkisë. Nga auditivi i kontratave të dhënies 
me qira të kullotave për vitin 2018 rezulton se; 
-Në kundërshtim me Vendimin e Këshillit Bashkiak nr. 92, datë 27.12.2018 “Për 
miratimin e tarifave të përdorimit të kullotave për vitin 2018”,  tarifa për kullotat 

dimërore (për dhi) janë llogaritur me vlerën 80 lekë/krerë, në vend të 100 
lekë/krerë, dhe konkretisht në kontratën me nr. 36, datë 03.10.2018, me subjektin 
P.Z., kontrata nr.35, datë 03.10.2018, me subjektin K.L., kontrata me nr. 34, datë 
01.10.2018, me subjektin P.K., duke i sjell të ardhura të munguara buxhetit të 
bashkisë në vlerën 2.540 lekë. 
-Nga shqyrtimi i dosjes që i përket kontratës me nr.2, datë 17.04.2018 me 
subjektin privat P.K., për një afat 3 vjeçar, prej datës 01.06.2018 – 30.11.2020 për 
sipërfaqen totale 105 ha kullot + tokë jashtë fondit kullosor në parcelën me nr. 51 
+ JFK, me kapacitet mbajtës 305 krerë bagëti të imta. U konstatua se qiramarrësi 
në kundërshtim me kushtet e kontratës ka bërë ndërtime pa leje me konstruksion 
guri dhe betoni në parcelën e marrë me qira. Për këtë veprim bashkia Libohovë 
është vënë në dijeni nga letra e banorëve të fshatit , të cilët ankohen se personi në 
fjalë ju dëmton parcelat e tyre të kullotave, por dhe nga Policia e Shtetit, e cila ka 
kërkuar informacion për këto ndërtime nëse janë me leje ose jo. Nga bashkia 
është bërë verifikimi në vend i situatës dhe është arritur në konkluzionin që 
ndërtimet ishin realizuar pa lejen përkatëse. Për këtë arsye është nxjerrë edhe 
Vendim për pezullim të ndërtimeve, dhe njëkohësisht është njoftuar dhe Policia e 
Shtetit. Duke parë se asnjë nga përpjekjet e bëra nuk ka mundësuar ndërprerjen e 
çmimit të kontratës, i është drejtuar subjektit privat Pëllumb Koka me shkresën 
nr.733 prot, datë 16.05.2019  me anë të të cilës i kërkohet që të merrte masa 
vullnetarisht për përmbushjen e detyrimeve të kontratës së qeras, në të kundërt do 
të merrej masa e ndërprerjes së njëanshme e saj. Mbas këtij momenti subjekti 
kundërvajtës nuk ka ndërmarrë asnjë masë për përmirësimin e gjendjes, por  as 
nga bashkia Libohovë nuk është kaluar në ndërprerjen e njëanshme të kontratës 
së qeras për shkelje flagrante të kushteve të saj.   
-Për 6-mujorin e parë të vitit 2019, janë kontraktuar 10 subjekte për dhënien me 
qira të kullotave verore me vlerë  300.981 lekë, e cila është derdhur në buxhetin e 
bashkisë. Diferenca midis numrit të kontratave të të njëjtës periudhë të vitit të 
mëparshëm  për dhënien me qira të kullotave verore, sipas pretendimeve të 
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specialistëve të bujqësisë në këtë bashki, lidhet me vendimin e qeverisë për 
kalimin e kullotave të zonës së Zogorisë në “Zonat e Mbrojtura”, fakt i cili ka 

ulur sipërfaqen kullosore në pronësi të Bashkisë Libohovë. 
Komente nga subjekti i audituar: Janë bërë kundërshtime nga Bashkia Libohovë,  
ku në mënyrë të përmbledhur thuhet:  
Është e vërtetë se llogaritja për kontratat me nr.34 date 01.10.2018,kontrate me 
nr. 35 date 03.10.2018 dhe kontrate me nr. 36 date 03.10.2018 përkatësisht ne 
subjektin P.K. ,P.Z. dhe K.L. është llogaritur 80 (tetëdhjete leke) për krerë (dhi) 
,ne vend te 100(njëqind leke) për krerë. 
Por te ardhurat e munguara ne buxhetin e bashkise nuk jane ne vleren 21.500 
lekë, por 2.540 lekë. 
Por perkatesisht: 
P.Z. 12 krere *20 leke= 240 leke 
P.K.  100 krere*20 leke=2000 leke 
K.L. 15 krere *20 leke=300 leke. 
Gjithsej 2540 leke. 
Qëndrimi i grupit të auditimit: Në lidhje me  komentet e bëra nga subjekti i 
audituar, sqarojmë se grupi i auditimit merrë në konsideratë kundërshtitë tuaja 
dhe shuma e kundërshtuar është korrigjuar në raportin përfundimtar. 

Kriteri: VKM nr. 54, datë 05.02.2014 “Për përcaktimin e kritereve, të procedurës e të 
mënyrës së dhënies me qira, enfiteozë apo kontrata të tjera të pasurisë 
shtetërore”, i ndryshuar, kapitulli VI, pikat 1,2,9 e 10 
Udhëzimi nr.2, datë 20.07.2016  “ Për kriteret teknike të klasifikimit të kullotave e 
livadheve dhe procedurat për dhënien e tyre  për kullotje e kositje bari”, 

Ndikimi Mungesa e të ardhurave ka ndikim të drejtpërdrejtë në mos realizimin e 
shërbimeve dhe investimeve. 

Shkaku: Mungesa e zbatimit të kërkesave të akteve ligjore dhe nënligjore. 
Rëndësia: E lartë 
Rekomandim Nga Bashkia Libohovë të merren masa që të zbatohen procedurat në mënyrë 

korrekte ligjore për hartimin e kontratave të dhënies me qira të aseteve që 
disponon, duke bërë të mundur korrigjimin e kontratave  ekzistuese që rezultojnë 
me mangësi e probleme. 

Informacion i detajuar për debitorët ndaj taksave dhe tarifave vendore jepen në aneksin 10 deri 
15 në fund të raportit të auditimit. 
 
Për veprimet dhe mosveprimet e mësipërme ngarkohen me  përgjegjësi: 
Z. F.Z., me detyrë Specialist për Bujqësinë 
Z. J.R., me detyrë Specialist në Zyrën Juridike 
 
 
C. Vlerësimi i Raportimit Financiar (Pasqyrat financiare) për vitin 2017 dhe 2018 
Vlerësimi i raportimit financiar, bazuar në kuadrin rregullator në fuqi për të arritur në opinionin 
nëse pasqyrat financiare për vitin 2017 dhe 2018, japin një paraqitje të vërtetë e të drejtë të 
pozicionit financiar, performancës financiare dhe fluksit të parasë të Bashkisë Libohovë. 
 
Llogaritë e Aktiveve të pasqyrave financiare: 
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Aktivi i bilancit për vitin 2017 dhe 2018  paraqitet në aneksin nr. 16 dhe 17 në fund të raportit të 
auditimit. 
Gjatë periudhës 2017 - 2018 Bashkia Libohovë ka patuar dy objekte të financuara nga FZHR, 
përkatësisht “Rikualifikimi urban i qendrës së qytetit Libohovë” me vlerë kontrate 134,989,797 

lekë dhe “Rikonstruksioni i rrugës Kthesë e Nepravishtës – Fushë Nepravishtë”, me vlerë 

kontrate 12,533,789 lekë. Në kontabilitetin e njësisë është regjistruar vlera e situacioneve të 
paguara deri në fund të vitit përkatës në llogarinë e aseteve, si dhe vlera e faturave të pa 
likuiduara për shkak të kufizimit të limitit të cash-it në llogarinë e detyrimeve, por nuk është 
kontabilizuar vlera e plotë e kontratës. 
Njësia vendore nuk ka marrë hua financiare. Nuk ka detyrime për shërbime të marra si energji 
dhe ujë etj., nga ente të tjera publike.  
Nga auditimi u konstatua së nga sektori i financës nuk është mbajtur ditar i blerjeve, nuk është 
mbajtur libri i madh, por vetëm ditar dhe libër magazine, duke mos regjistruar dhe kontabilizuar 
në mënyrë kronologjike të gjithë veprimtarinë e blerjeve të institucionit, por vetëm atë veprimtari 
që lidhet me blerjen e mallrave (jo shërbimet dhe punimet). Për shërbimet dhe punimet janë 
mbajtur regjistrime të përkohshme (por jo në forme kontabiliteti sipas librit të blerjeve). Për 
fatura e likuiduara brenda afatit 30 ditor, këto regjistrime kanë shërbyer deri në këtë moment, 
ndërsa për faturat e pa likuiduara këto regjistrime kanë shërbyer, deri në likuidimin e detyrimit. 
Nuk është mbajtur libër i madh për regjistrimet përmbledhëse mujore të kontabiliteti (tepricat 
debitorë dhe kreditore).  
Për sa më sipër është vepruar në kundërshtim me UMF nr.8, datë 9.3.2018 “Për procedurat e 
përgatitjes, paraqitjes dhe raportimit të pasqyrave financiare vjetore në njësitë e qeverisjes së 
përgjithshme”, kapitulli II, rubrika 2.2 - Dokumentet kontabël që përdoren në sektorin publik, 
pika 6, rubrika 2.3 - Organizimi dhe mbajtja e kontabilitetit në sektorin publik, pika 7 dhe 8, 
kapitulli II, rubrika 3.2, pika 43, ku respektivisht thuhet:  
2.2 Dokumentet kontabël që përdoren në sektorin publik 
6. Njësitë e qeverisjes së përgjithshme mbajnë kontabilitetin e tyre mbështetur në dokumentet 
kontabël bazë dhe justifikues, të cilët dallohen në:  
•Dokumente bazë justifikues (faturë blerje/shitje, fletë-hyrje/dalje, mandat-arkëtim/ pagesë), të 
prodhuara manualisht ose nëpërmjet programeve informatike, dhe shërbejnë për kryerjen e 
regjistrimeve fillestare të çdo ngjarjeje dhe veprimi ekonomik në librat e kontabilitetit. 
•  Libra kontabiliteti, ditarë kontabiliteti si dhe pasqyra financiare, që janë mbartës ose 
përmbledhës të regjistrimeve të kryera në kontabilitet.  
 Dokumente të tjerë kontabiliteti, ku përfshihet çdo mbartës tjetër i informacionit kontabël dhe që 
nuk klasifikohet në asnjë nga grupet e mësipërme. 
2.3 Organizimi dhe mbajtja e kontabilitetit në sektorin publik 
 7. Sipas Ligjit nr. 9936, datë 26.06.2008, me termin “Shpenzim” kuptojmë pakësimin e pasurisë 

neto, e cila përfundon me kryerjen e pagesave kapitale ose korrente, të pakthyeshme, me ose pa 
detyrim kthimi. Ndërsa me termin “E ardhur” kuptojmë rritjen e pasurisë neto, e cila përfundon 
me arkëtime kapitale ose korrente, me ose pa detyrim kthimi.  
8. Metoda e njohjes së shpenzimeve dhe të ardhurave në sektorin publik ka të bëjë me: 
•  njohjen e shpenzimeve të vitit buxhetor në çastin e ndodhjes së tyre, pavarësisht nga data e 
pagesës;  
3.2 Procedurat e mbylljes së llogarive vjetore të njësive të qeverisjes së përgjithshme. 
43. Fillimisht, njësit e qeverisjes sё përgjithshme (në varësi të mënyrës së mbajtjes së 
kontabilitetit) përgatisin dokumentin përmbledhës tё transaksioneve dhe veprimeve qё rezultojnë 
nga mbajtja e kontabilitetit nё ditarët pёrkatёs kronologjik, gjatё periudhёs ushtrimore vjetore. 
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Inventarizimi vjetor i aktiveve 
Për inventarizimin vjetor të aktiveve për vitin 2017 dhe 2018, ka dalë urdhri i titullarit për këtë 
qëllim. Bazuar në fletët e inventarizimit të aktiveve të firmosura nga komisioni i inventarizimit 
dhe përgjegjësi material, nga komisioni nuk janë konstatuar mangësi aktivesh gjatë këtij procesi, 
si dhe nuk janë nxjerrë aktive jashtë përdorimit për të dy vitet. 
Nga ana e komisionit të inventarizimit fizik nuk është hartuar raporti drejtuar titullarit të 
institucionit për rezultatin e inventarizimit në zbatim të UMF nr. 30, datë 27.12.2011 “Për 

menaxhimin e aktiveve në Njësitë e Sektorit Publik”, pika 85/c, ku thuhet: 
Komisioni i inventarizimit ka përgjegjësi për: Te përpilojë një raport lidhur me inventarizimin 
fizik te aktiveve, për kushtet e ruajtjes se tyre, gjendjen fizike dhe për vërejtjet lidhur me 
karakterin e diferencave e dëmtimeve te konstatuara, për shkaqet e tyre dhe personat përgjegjës 
dhe, së bashku me gjithë dokumentacionin e inventarizimit, t'ia dorëzojë për veprime te 
mëtejshme Nëpunësit Autorizues. 
 
 
Për një pjesë të investimeve të përfunduara dhe të marra në dorëzim, vlera e projektit të 
hartuar për këto investime, nuk i është bashkuar vlerës së investimit, por ende vazhdon të 
paraqitet më vete në llogarinë 202, duke paraqitur një situatë të gabuar në pasqyrat 
financiare. 
 
Titulli i 
Gjetjes:      

Paraqitje e gabuar e vlerës prej 6,218,745 lekë në llogarinë 202 “Studime dhe 
kërkime”. 

Situata: Llogaria e aktiveve të qëndrueshme të pa trupëzuara (AQPT) 202 “Studime e 
projektime”, në bilancin e vitit 2017 paraqitet në vlerën 6,957,145 lekë, ndërsa në 
për vitin 2018 kjo llogari ka vlerën neto 6,909,645 lekë (zbritur amortizimi i 
akumuluar në vlerën 47,500 lek). Shtesat në vitin 2017 përbëhen nga vlera e dy 
projekteve: Rikualifikimi urban i qendrës së qytetit Libohovë; Rikonstruksion i 
rrugës Kthesa - Ura e Suhës (loti 1).  Nuk ka shtesa projektesh në kontabilitet për 
vitin 2018. 
Në këtë llogari në mënyrë të gabuar përfshihet edhe vlera e tetë projekteve prej 
573,000 lekë, që i përkasin periudhës 2016-2018,  për tetë investimeve të 
përfunduara, vlera e të cilave nuk duhet të ishte pjesë e kësaj llogarie, por duhet të 
shtohej në vlerën e investimeve përkatëse pas përfundimit dhe marrjes së tyre në 
dorëzim.  
Sipas analizës projektet, të cilat nuk duhet të ishin pjesë e llogarisë 202:  

 Emërtimi i projektit 
Vlera e projektit 

në lekë 

Viti i përfundimit 
të investimit me te 
cilin lidhet projekti 

1 Studim Projektimi hidroizolim i godinës 
bashkia libohove, shtrim rruge me beton 
Rruga e Papenjeve, ndërtim muri 
mbajtës Lagjia Marine, rikonstruksion i 
murit te jashtëm zyrave Njeisa Zagorie,  
rikonstruksion KUZ lagjia Linua 

80,000 2016 

2 Rikonstruksion i godinës së bashkisë 
vatrave të kulturave dhe shkollave 

84,000 2016 

3 Rikonstruksion rruga autostrada-fshati 35,600 2016 
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Bulo 
4 Projekt zbatimi preventiv përfundim 

rrugët 
114,000 2016 

5 Projekt zbatimi preventiv përfundim 
ujësjellësit 

117,600 2016 

6 Rikonstruksion Rruga Labove e Kryqit 35,600 2017 
7 Rikonstruksion rrugës Kthese-Ura e 

Suhes 
35,400 2017 

8 Rikualifikim urban Qendra e Qytetit 
Libohove 

70,800 9.7.2018 

 Shuma për periudhën 2016-2018 573,000   
 Vlere e llog 202 e marre nga 

inventari/Bilanci i ish komunës Zagori 
5,645,745  

 Totali 6,218,745  
 
Gjithashtu konstatohet se në llog 202, paraqitet edhe vlera 5,645,745 lekë e cila është e 
mbartur nga bilanci i ish Komunës Zagorie, por në fletët e inventarit  të kësaj 
komune me 30.06.2015 nuk ka qenë e përshkruar se nga cilat projekte përbëhet 
kjo vlerë. 

Kriteri: UMF 14 dt. 28.12.2006, “Për përgatitjen dhe raportimin e pasqyrave financiare 

vjetore te vitit 2006 për institucionet qendrore, organet e pushtetit vendor dhe 
njësive qe varen prej tyre si dhe te njësive te menaxhimit / zbatimit te projekteve 
e marrëveshjeve me donatore te huaj”; Ligji nr.9228, datë 29.4.2004 “Për 

kontabilitetin dhe pasqyrat financiare”, nenin 7, 9, 10, VKM nr. 783, datë 
22.11.2006 “Për përcaktimin e standardeve dhe rregullave kontabël”, Kap. II.  

Ndikimi Aktivi i bilancit për llogarinë 202 “Studime dhe projekte” nuk pasqyron vlerën e 

saktë të kësaj llogarie, për rrjedhojë ulje e vlerës reale të investimeve të 
përfunduara dhe rritje artificialisht e vlerës së projekteve, deformim të dhënash 
për këto dy llogari. 

Shkaku: Mos zbatim i rregullave kontabël për llogarinë 202 
Rëndësia: E mesme 
Rekomandim Sektori i financës të marrë masa për sistemimin e llogarisë 202 “Studime e 

kërkime”, duke bërë që kjo llogari të pakësohet me vlerën 6,218,745 lekë dhe kjo 
vlerë të shtohet në vlerën e investimeve të përfunduara.  Për këtë qëllim njësia 
vendore ti referohet projekteve në vlerën 573,000 lekë, të realizuara gjatë 
periudhës 2016-2018, si dhe investimeve të këtyre projekteve të cilat kanë 
përfunduar në këtë periudhë, por nuk mbartin në vlerën e tyre vlerën e projekteve. 
Për vlerën e trashëguar nga ish komunat, në dokumentacionin financiar përkatës 
në arshivë, të verifikohet viti i krijimit të vlerës së mësipërme dhe investimi 
përkatës, në të cilin të shtohet vlera e mësipërme. 

 
Mos regjistrim në librin e magazinës dhe kontabilitet i vlerës së aktiveve të dhuruara 
(projekteve për investimet) 
Titulli i 
Gjetjes:      

Për shtatë investime të realizuara gjatë vitit 2017 dhe 2018 projektet e tyre janë 
dhuruar nga investitor privat, por këto projekte nuk janë bërë hyrje në magazinë 
dhe nuk janë regjistruar në kontabilitet.  

Situata: Në vitin 2017 janë realizuar gjithsej 15 investime, për të cilat janë hartuar 
projektet përkatëse, katër prej të cilave (projekteve) janë dhuruar nga projektuesit 
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privatë, përkatësisht për objektet “Skema ujitëse e Suhës (fusha e Suhës) 

vazhdim/mbarim”, “Rikonstruksioni i rrugës kthesa – ura e Suhës (loti 1)”, 

“Rikonstruksion i rrugës kthesa e Nepravishtës - Fushë Nepravishtë” dhe 

“Rikualifikimi urban i qendrës së qytetit Libohovë”. Në vitin 2018 janë realizuar 

gjithsej 6 investime, për të cilat janë hartuar projektet përkatëse, nga të cilat tre 
projekte janë dhuruar nga projektuesit privatë, përkatësisht për objektet 
“Rikonstruksion dhe ndërtim palestre e shkollës “Avni Rustemi’, Libohovë”, 

“Rikonstruksion i rrugëve të brendshme” dhe “Rikonstruksion i ujësjellësve”. Për 

shtatë projektet e mësipërm të dhuruar është hartuar akt dhurimi midis njësisë 
vendore dhe projektuesit, por nuk ishte bërë hyrja e tyre në magazinë (kjo u 
realizua gjatë periudhës së auditimit në subjekt), si dhe nuk është bërë ende 
regjistrimi në kontabilitet i vlerës së projekteve, me pretendimin se janë dhuruar 
dhe nuk kanë vlerë financiare në aktin e dhurimit. 

Kriteri: Udhëzimi nr. 30 datë 27.12.2011“Për menaxhimin e aktiveve në njësitë e sektorit 

publik” Rubrika -Veprimet që kryejnë strukturat e Nëpunësit Zbatues 
Ndikimi Mos paraqitja e shtatë projekteve projekteve në librin e magazinës dhe në librat e 

kontabilitetit, bënë që të mos ketë gjurmë auditimi për origjinën e aktivit dhe 
vlerën e tij. 

Shkaku: Mos zbatim i kërkesave ligjore lidhur me regjistrimin e aktiveve të dhuruara 
Rëndësia: E mesme 
Rekomandim Njësia vendore të marrë masa për regjistrimin në kontabilitet të shtatë projekteve 

të dhuruara nga subjekte private. Për këtë qëllim nga titullari të ngrihet komision 
për përcaktimin e vlerës së secilit projekt. Në raste të tjera në bashkëpunim dhe 
mirëkuptim më donatorin, të merret edhe fatura që identifikon mallin dhe vlera e saj 

 
 
Mos paraqitje në bilanc i pasurisë së njësisë vendore për të gjitha aktivet e llogarisë 210 “Toka, 

troje, terrene” dhe aktivet e llogarisë 211 “Pyje, Kullota Plantacione”. 
 

Titulli i 
Gjetjes:      

Në bilancin e vitit 2017 dhe 2018, për arsye të mos regjistrimit të aseteve në ZRPP, 
për llogarinë 210 “Toka, troje, terrene” dhe aktivet e llogarisë 211 “Pyje, Kullota 

Plantacione”, pasqyrat financiare nuk pasqyrojnë vlerën e saktë të pasurisë së 
njësisë vendore, sepse këto llogari kanë vlerën zero lekë, edhe pse institucioni ka në 
mënyrë të konsiderueshme pasuri të tilla. 

Situata: Llogaria 210 “Toka, troje, terrene” dhe llogaria 211 “Pyje, Kullota Plantacione” për 

vitin 2017 dhe 2018 kanë vlerën zero lekë në bilanc, duke bërë që të mos paraqitur 
në bilanc vlera e vërtetë e pasurisë së institucionit për këto pasuri. Në llogarinë 210 
“Toka, troje, terrene”, nuk janë përfshirë 556 asete dhe në llogarinë 211 “Pyje, 

Kullota Plantacione”, nuk janë përfshirë 189 asete pyjeve dhe plantacioneve që 
njësia vendore ka në fakt si pasuri të saj, asete të cilat janë transferuar në pronësi të 
saj me VKM nr. 415, datë 11.07.2007 “Për miratimin e listës përfundimtare të 

pronave të paluajtshme publike, shtetërore, që transferohen, në pronësi ose në 
përdorim, të Bashkisë Libohovë, të Qarkut të Gjirokastrës”, VKM nr. 706, datë 

12.10.2011 “Për miratimin e listës përfundimtare të pronave të paluajtshme 

publike, shtetërore, që transferohen në pronësi ose në përdorim, të Komunës 
Zagorie, të Qarkut të Gjirokastrës”, si dhe VKM nr. 272, datë 21.04.2010 “Për 

miratimin e listës paraprake të pronave të paluajtshme publike, shtetërore, që 
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transferohen, në pronësi ose në përdorim të Komunës Qendër Libohovë, të Qarkut 
të Gjirokastrës”. 
Po ashtu, mbështetur në VKM nr. 433, datë 08.06.2016 “Për transferimin në 
pronësi të bashkive të pyjeve dhe të kullotave publike, sipas listave të inventarit 
dhe aktualisht në administrim të Ministrisë së Mjedisit dhe të ish 
komunave/bashkive”, në shtojcën nr. 55, janë transferuar edhe 215 prona në 

Bashkinë Libohovë, të cilat nuk janë përfshirë në Bilancin e njësisë vendore. 
Në këto kushte llogaria 210 “Toka, troje, terrene” dhe llogaria 211 “Pyje, Kullota 

Plantacione”, nuk paraqet vlerën reale të pasurisë së institucionit, të cilat me VKM 
janë miratuar në pronësi të njësive vendore. Këto asete nuk janë regjistruar në 
pronësi të Bashkisë Libohovë dhe për to nuk është hartuar regjistri i aktiveve, duke 
mos administruar një listë të këtyre pronave, ku të përcaktohet sipërfaqja e secilës 
pronë, vendndodhja, statusi juridik, vlera reale etj. 
Në këto kushte këto dy llogari nuk paraqesin gjendjen reale të tokave trojeve dhe 
terreneve pyjeve, kullotave plantacioneve të cilat me VKM janë miratuar në pronësi 
të Njësive të Qeverisjes Vendore. 
Për pasuritë e dy llogarive të mësipërme nuk ka plan menaxhimi nga njësia vendore 
me qëllim regjistrimin e tyre në ZRPP. 

Kriteri: UMF 14 dt. 28.12.2006, “Për përgatitjen dhe raportimin e pasqyrave financiare 
vjetore te vitit 2006 për institucionet qendrore, organet e pushtetit vendor dhe 
njësive qe varen prej tyre si dhe te njësive te menaxhimit / zbatimit te projekteve e 
marrëveshjeve me donatore te huaj”; Ligji nr.9228, datë 29.4.2004 “Për 

kontabilitetin dhe pasqyrat financiare”, nenin 7, 9, 10; UMF nr. 30 datë 27.12.2011 

“Për menaxhimin e aktiveve në njësitë e sektorit publik”,  kapitulli IIII. Regjistri i 
aktiveve dhe dokumentimi i lëvizjes se tyre, pika 26-30. 

Ndikimi Pasqyrat financiare paraqesin informacion të gabuar për llogarinë 210 “Toka, troje, 

Terrene” dhe llogarinë 211 “Pyje, Kullota Plantacione”, nuk pasqyrojnë me 
vërtetësi vlerën e saktë të pasurisë së njësisë vendore.  

Shkaku: Mos marrja e masave për regjistrimin e pasurive në ZRPP. Mos krijim i regjistrit të 
aktiveve për pronat e mësipërme.  

Rëndësia: E lartë 
Rekomandim Bashkia Libohovë të marrë masa për hartimin e një plani menaxhimi për pasuritë e 

mësipërme me qëllim evidentimin e statusit të tyre juridik,  regjistrimin në ZRPP 
dhe pasqyrimin në kontabilitet të numrit dhe vlerës së këtyre aseteve. 

 
Për llogarinë 212, në bilancin e vitit 2018 është pasqyruar vetëm vlera e likuiduar prej 
23,503,114 lekë e investimit total prej 65,212,909 lekë për objektin “Rikonstruksion dhe ndërtim 

palestre i shkollës 9-vjeçare “Avni Rustemi”,i cili ka përfunduar në vitin 2018. Për paraqitjen e 
të dhënave në këtë llogari nuk është zbatuar parimi kontabël konstatimit, por është vepruar sipas 
kohës së pagesës së investimit, i cili nuk shërben për pasqyrimin e të dhënave në kontabilitet.  
Gjithashtu për këtë llogari nuk ka informacion se çfarë objekti përfaqëson vlera 4,687,737 lekë, e 
trashëguar nga ish komunat. 

Titulli i 
Gjetjes:      

Mos pasqyrim në bilancin e vitit 2018 në llogarinë 212 “Ndërtime e konstruksione”  të 

vlerës së investimit të përfunduar prej 41,709,795 lekë. Kjo vlerë nuk është pasqyruar në 
asnjë llogari tjetër të bilancit. Gjithashtu në këtë llogari , vërehet përshkrimi “vlerë tjetër”, 

me vlerë kontabël 4,687,737 lekë, e cila nuk përshkruan objekt konkret të njësisë 
vendore (vlerë e mbartur nga ish komunat). 
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Situata: Llog. 212 “Ndërtime e konstruksione” për vitin 2017 ka vlerën 92,508,838 lekë. Për 
vitin 2018 ka vlerë neto 220,516,578 lekë,  me koston historike prej 250,991,342 lekë, 
Në kartelën e inventarizimit, kjo llogari, është zbërthyer në mënyrë analitike për të dy 
vitet. Shtesat gjatë vitit 2018 për vlerën 158,482,504 lekë, janë krijuar nga dy investime 
(si më poshtë) dhe përputhet me vlerën në formatin nr. 7/a dhe 7/b të pasqyrave 
financiare.  

Ndryshimet në llog 212 për vitin 2018 

Objekti i prokurimit Vlera e plotë e 
investimit 

përfunduar në 
2018 

Vlera e 
investimit e 
pasqyruar në 

bilancin e vitit 
2018 

Vlerë e pa 
pasqyruar në 

bilancin e 
vitit 2018 

Rikualifikimi urban i qendrës së qytetit 
Libohovë 

134,979,390 134,979,390 0 

Rikonstruksion dhe ndërtim palestre i 
shkollës 9-vjeçare "Avni Rustemi" 

65,212,909 23,503,114 41,709,795 
 

Totali 200,192,299 158,482,504 41,709,795 
  

Objekti i prokurimit për “Rikualifikimi urban i qendrës së qytetit Libohovë” me vlerë 

totale 134,979,390 lekë me TVSH, është prokuruar në vitin 2017, data e fillimit te 
punimeve me 04.09.2017, data e përfundimit te punimeve me 04.06.2018. Pasqyrimi i të 
gjithë vlerës së objektit në pasqyrat financiare të vitit 2018 është i saktë. 
Objekti “Rikonstruksion dhe ndërtim palestre i shkollës 9-vjeçare “Avni Rustemi”, me 
vlerë totale 65,212,909 lekë me TVSH, është prokuruar gjatë vitit 2018, data e fillimit te 
punimeve me 19.10.2018, data e përfundimit dhe marrjes në dorëzim të punimeve me 
07.12.2018, pra investimi ka përfunduar dhe është marrë në dorëzim brenda vitit 2018 
dhe duhet që e gjithë vlera e tij të pasqyrohej në pasqyrat financiare të vitit 2018. Në 
pasqyrat e vitit 2018 është pasqyruar vetëm vlera e likuiduar e investimit, prej 
23,503,114 lekë. Nuk është zbatuar parimi kontabël konstatimit, por është vepruar sipas 
kohës së pagesës së investimit, i cili nuk shërben për pasqyrimin e të dhënave në 
kontabilitet. 
Diferenca prej 41,709,795 lekë (65,212,909 -23,503,114), e cila nuk është pasqyruar në 
asnjë llogari të bilancit, përbënë vlerë e cila në mënyrë të gabuar nuk është pasqyruar në 
pasqyrat financiare të vitit 2018, por është lënë për tu përfshirë në pasqyrat financiare të 
vitit 2019.  
Në llogarinë 212, në listën analitike të saj, vërehet përshkrimi “vlerë tjetër”, me vlerë 

kontabël 4,687,737 lekë, e cila nuk përshkruan objekt konkret të njësisë vendore. Në 
kartelën e inventarizimit nga komisioni i inventarizimit përshkruhet se “Gjatë bashkimit 

të tre njësive që ka Bashkia Libohovë (ish bashkia, ish komuna Qendër dhe ish komuna 
Zagori, në fletët e inventarit në datën 31.12.2015 nuk është gjendur vlera 4,687,737 (nuk 
jepet shpjegim se cila është vlera për secilën ish njësi). Vlera e paraqitur në bilanc për 
llogarinë 212 është e zbërthyer në mënyre analitike, por nuk paraqet vlerën e saktë dhe 
pasurinë e plotë të njësisë vendore. Bazuar në VKM nr. 415, datë 11.07.2007 “Për 

miratimin e listës përfundimtare të pronave të paluajtshme publike, shtetërore, që 
transferohen në pronësi ose në përdorim, të Bashkisë Libohovë, të Qarkut të 
Gjirokastrës”, VKM nr. 706, datë 12.10.2011 “Për miratimin e listës përfundimtare të 
pronave të paluajtshme publike, shtetërore, që transferohen, në pronësi ose në përdorim, 
të Komunës Zagorie, të Qarkut të Gjirokastrës”, si dhe VKM nr. 272, datë 21.04.2010 

“Për miratimin e listës paraprake të pronave të paluajtshme publike, shtetërore, që 
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transferohen, në pronësi ose në përdorim të Komunës Qendër Libohovë, të Qarkut të 
Gjirokastrës”, numri i ndërtesave në emër të Bashkisë Libohovë është 301, të cilat nuk 

janë pasqyruar në bilanc për shkak të mos regjistrimit të tyre në ZRPP. 
Kriteri: UMF 14 dt. 28.12.2006, “Për përgatitjen dhe raportimin e pasqyrave financiare vjetore 

te vitit 2006 për institucionet qendrore, organet e pushtetit vendor dhe njësive qe varen 
prej tyre si dhe te njësive te menaxhimit / zbatimit te projekteve e marrëveshjeve me 
donatore te huaj”; Ligji nr.9228, datë 29.4.2004 “Për kontabilitetin dhe pasqyrat 

financiare”, nenin 7, 9, 10;UMF nr. 8, datë 9.3.2018 “Për procedurat e përgatitjes, 
paraqitjes dhe raportimit të pasqyrave financiare vjetore në njësitë e qeverisjes  
së përgjithshme”. 

Ndikimi Mos zbatimi i parimit të konstatimit për regjistrimin e shpenzimeve në kontabilitet dhe 
paraqitjen e të dhënave në bilanc, deformon të dhënat e pasqyrave financiare për 
llogarinë përkatëse 212.  

Shkaku: Mos zbatim i legjislacionit në fuqi lidhur me kontabilizimin e të dhënave 
Rëndësia: E lartë 
Rekomandim Bashkia Libohovë të marrë masa për të përcaktuar objektin të cilit i përket vlera 

4,687,737 lekë, e cila në analizon e llogarisë 212 ka përshkrimin “vlerë tjetër”. Për arsye 

se kjo vlerë dhe përshkrim e ka origjinën nga bilanci i ish komunave, të shfrytëzohet 
dokumentacioni i tyre përkatës, duke përcaktuar origjinën e krijimit të saj. Në vijimësi 
për pasqyrimin e të dhënave në kontabilitet për shpenzimet të zbatohet parimi i 
konstatimit, sipas të cilit  efektet e transaksioneve dhe ngjarjeve ekonomike njihen në 
pasqyrat financiare kur ato ndodhin (dhe jo kur paraja ose ekuivalentet e saj arkëtohen 
ose paguhen) dhe regjistrohen në kontabilitet e raportohen në pasqyrat financiare të 
periudhave kontabël, të cilave u përkasin. 

 
 
Për llogarinë 213, “Rrugë rrjete vepra ujore” për vitin 2017 dhe 2018 për vlerën totale prej 
58,690,334 lekë, transaksionet dhe ngjarjet nuk janë regjistruar në periudhën e saktë 
kontabël. 

Titulli i 
Gjetjes:      

Mos regjistrim i transaksioneve dhe ngjarjeve në periudhën e saktë kontabël në vlerën 
totale prej 58,690,334 lekë, nga e cila në mënyrë të gabuar vlera 52,681,730 nuk është 
pasqyruar në bilancin e vitit 2017, ndërsa vlera 6,008,604 lekë nuk është pasqyruar në 
bilancin e vitit 2018. 

Situata: Llog. 213 “Rrugë rrjete vepra ujore” për vitin 2017 ka vlerën 508,070,231 lekë dhe 

përputhet me vlerën në formatin nr. 6 të pasqyrave financiare “Gjendja dhe ndryshimet e 

aktiveve të qëndrueshme”. 
Shtesat gjatë vitit 2017 në vlerën 194,329,004 lekë përputhet me vlerën në formatin nr. 6 
të pasqyrave financiare “Gjendja dhe ndryshimet e aktiveve të qëndrueshme”. Shtesa e 

kësaj llogarie për vitin 2017 ka vlerën 194,329,004 lekë, si rezultat i vlerës së 13 
projekteve si më poshtë: 

Ndryshimet ne llog 213 për vitin 2017 
Emërtimi   
Rik.Rruga Kthesa e Labovës –Labovë e Kryqit    
149,999,981 

121,897,348 
Rik. KUB Stegopul 345,600 
RIK. Rruga e Kthesës-Ura e Suhes Lot I 25,458,720 
Rik. Depo Uji Bulo 200,533 
Rehabilitimi i kanaleve te rezervuarit te Cinit, loti II 6,008,604 
Transferim nga Bordi Ujrave Rezervuari Suhe (transferim) 3,538,925 
Suhe Valare Gjiokaster (Rezervu,Suhe Cine,Dofti) (transferim) 21,311,788 
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Ujitja me Rezervuari Labove (transferim) 986,540 
Ujitja me lumin Suhe (transferim) 4,362,142 
Rezervuari Sheper (transferim) 4,542,274 
Kanalet Ujitese Sheper (transferim) 4,689,740 
Kanalet Ujitese Polican (transferim) 986,790 
Totali i rritjes se llog 213 per vitin 2017 194,329,004 

 
Nga auditimi konstatohet se gjatë vitit 2017 është zhvilluar prokurimi me objekt 
“Rikonstruksion i qendrës se fshatit Sheper”, me vlerë të kontratës 1,851,240 lekë me 

TVSH, me datë të fillimit të punimeve 11.08.2017 dhe datë të përfundimit te punimeve 
dhe marrje në dorëzim me 10.10.2017. Vlera e këtij investimi nuk është pasqyruar në 
bilancin e vitit 2017 por në vitin 2018, (investimi është likuiduar në vitin 2018). 
Investimi duhet të ishte pasqyruar në bilancin e vitit 2017. Për këtë vlerë transaksionet 
dhe ngjarjet nuk janë regjistruar në periudhën e saktë kontabël.  
Nga auditimi konstatohet se për investimin me objekt “Rehabilitim si dhe rikonstruksion 
i rrugës kthesa e Labovës - Labove e Kryqit”, kontrata është lidhur në datën 17.10.2016, 

objekti është marrë në dorëzim në datën 06.12.2017. Vlera e plotë e lidhjes së kontratës 
është 149,999,981 lekë me TVSH, por vlera e realizimit të saj është 141,856,348 lekë 
me TVSH.  Edhe pse objekti është marrë në dorëzim në vitin 2017, nga vlera totale e 
investimit prej 141,856,348 lekë, vlera 19,959,000 lekë është pasqyruar në bilancin e 
vitit 2016, ndërsa vlera prej 121,897,348 lekë është pasqyruar në bilancin e vitit 2017. E 
gjithë vlera e investimit duhet të ishte pasqyruar në bilancin vitit 2017. 
Për vlerën 19,959,000 lekë, e cila nuk është pasqyruar në bilancin e vitit 2017,  
ndërkohë që i gjithë investimi ka përfunduar në vitin 2017, transaksionet dhe 
ngjarjet nuk janë regjistruar në periudhën e saktë kontabël. 
Në vitin 2017 është zhvilluar tenderi me objekt “Rikonstruksion i rrugës Kthesa - Ura e 
Suhes (loti I), me datë fillimi të punimeve 22.08.2017 dhe datë  përfundimi dhe marrjes 
në dorëzim të punimeve te punimeve 24.11.2017, vlerë të kontratës 58,181,818 lekë me 
TVSH. Pra e gjithë vlera e investimit duhet të ishte pasqyruar llogarinë 213 në bilancin e 
vitit 2017, por në fakt në këtë vit është pasqyruar vetëm vlera 25,458,720 lekë, ndërsa 
diferenca prej 32,722,730 lekë është pasqyruar në bilancin e vitit 2018. E gjithë vlera e 
investimit është likuiduar në vitin 2017. 
Për vlerën 32,722,730 lekë, e cila nuk është pasqyruar në bilancin e vitit 2017, 
ndërkohë që i gjithë investimi ka përfunduar në vitin 2017, transaksionet dhe 
ngjarjet nuk janë regjistruar në periudhën e saktë kontabël. 
Në vitin 2017 është zhvilluar tenderi me objekt “Rehabilitimi i kanaleve te rezervuarit te 

Çinit loti II”, me datë të fillimit të punimeve 10.08.2017 dhe datë të përfundimit dhe 
marrjes në dorëzim më 10.05.2018, vlerë të investimit prej 15,151,186 lekë me TVSH.  
Pra, investimi ka përfunduar në vitin 2018 dhe duhej që e gjithë vlera e tij të pasqyrohej 
në pasqyrat financiare të vitit 2018. Por nga auditimi konstatohet se në shtesat me të 
cilat është rritur vlera e llogarisë 213 në vitin 2017 bënë pjesë edhe vlera prej  6,008,604 
lekë, pjesë e investimit të tenderit “Rehabilitimi i kanaleve te rezervuarit te Çinit loti II”. 

Pra vlera prej 6,008,604 lekë në mënyrë të gabuar është pasqyruar në bilancin e vitit 
2017. 
Diferenca  prej 9,142,581 lekë është pasqyruar në pasqyrat financiare të vitit 2018.  
Për vlerën 6,008,604 lekë, e cila nuk është pasqyruar në bilancin e vitit 2018, 
ndërkohë që i gjithë investimi ka përfunduar në vitin 2018, transaksionet dhe 
ngjarjet nuk janë regjistruar në periudhën e saktë kontabël.  

Kriteri: UMF 14 dt. 28.12.2006, “Për përgatitjen dhe raportimin e pasqyrave financiare vjetore 
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te vitit 2006 për institucionet qendrore, organet e pushtetit vendor dhe njësive qe varen 
prej tyre si dhe te njësive te menaxhimit / zbatimit te projekteve e marrëveshjeve me 
donatore te huaj”; Ligji nr.9228, datë 29.4.2004 “Për kontabilitetin dhe pasqyrat 

financiare”, nenin 7, 9, 10;UMF nr. 8, datë 9.3.2018 “Për procedurat e përgatitjes, 
paraqitjes dhe raportimit të pasqyrave financiare vjetore në njësitë e qeverisjes  
së përgjithshme”. 

Ndikimi Mos regjistrim i transaksioneve dhe ngjarjeve ekonomike në periudhën e saktë kontabël 
në vlerën totale prej 58,690,334 lekë, ka sjellë si pasojë që Llog. 213 “Rrugë rrjete vepra 

ujore” për vitin 2017 dhe 2018 të mos japin vlerën  
Shkaku: Mos zbatim i rregullave të kontabilitetit, duke mos kontabilizuar shpenzimet sipas 

parimit të konstatimit (kur shpenzimi ndodh dhe jo kur kryhet pagesa). 
Rëndësia: E lartë 
Rekomandim Sektori i 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. Nga 
titullari të merren masa për regjistrimin e aseteve të llogarisë 213 në ZRPP dhe 
kontabilitet. 

 
-   Llog. 215 “Mjete transporti”, për vitin 2017 ka vlerën 7,253,440 lekë. Në kartelën e 
inventarizimit kjo llogari është zbërthyer në mënyrë analitike dhe përbëhet nga 10 mjete, ndërsa 
për vitin paraardhës ka vlerën 4,085,440 lekë. 
Shtesat gjatë vitit 2017 në vlerën 3,168,000 lekë përputhet me vlerën në formatin nr. 6 të 
pasqyrave financiare “Gjendja dhe ndryshimet e aktiveve të qëndrueshme”. Kjo shtesë ka ardhur 

si rezultat i blerjes së një mjeti kamionë vetëshkarkues në vlerën 1,728,000 lekë ( likuiduar), me 
procedurë prokurimi të zhvilluar në 23.06.2017 dhe shtesës me një mjet autoveturë në vlerën 
1,440,000 lekë, e cila i përket “Shtëpisë së moshuarve: Shpreso dhe jeto”, me financim të 

Qeverisë Italiane në vitin 2017. 
Bazuar në regjistrin e prokurimeve të vitit 2017, në fletët e inventarit të hartuar nga komisioni i 
inventarizimit vjetor 2017, financimin e kryer nga IADSA, shtesat e llogarisë 215 paraqesin saktë 
vlerën e duhur të aktiveve.  
Shtesa në vlerë përputhet me regjistrimet në ditarin e shpenzimeve dhe vlerën në formatin nr. 6 
të pasqyrave financiare “Gjendja dhe ndryshimet e aktiveve të qëndrueshme”. 
Për vitin 2018 llogaria 215 ka vlerën neto 2,019,533 lekë, pa asnjë ndryshim nga viti 2017. 
Amortizimi i akumuluar i kësaj llogarie është në vlerën 5,233,907 lekë. 
 
Aktive të nxjerra jashtë përdorimit në vitin 2016, janë pasqyruar në pasqyrat financiare të 
vitit 2017. 
 

Titulli i 
Gjetjes:      

Në bilancin e vitit 2017, për llogarinë 218 janë pasqyruar aktive të nxjerra jashtë përdorimit 
në vitin 2016, në vlerën 506,710 lekë, duke mos u pasqyruar ngjarja ekonomike në periudhën 
e saktë kontabël. 

Situata: -   Llog. 218 “Inventar ekonomik” për vitin 2017 ka vlerën 20,470,218 lekë. Në kartelën e 
inventarizimit kjo llogari është zbërthyer në mënyrë analitike dhe përbëhet nga 697 artikuj. 
Shtesat gjatë vitit 2017 në vlerën 6,876,050 lekë përputhet me vlerën në formatin nr. 6 të 
pasqyrave financiare “Gjendja dhe ndryshimet e aktiveve të qëndrueshme”. Kjo shtesë ka 

ardhur si rezultat i blerjeve në vlerën 7,382,760 lekë dhe nga nxjerrja jashtë përdorimit në 
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vlerën506,710 lekë. Nga auditimi i dokumentacionit të inventarizimit të vitit 2017, nuk 
konstatohen aktive të nxjerra jashtë përdorimit, por vlera e mësipërme është rezultat i 
procedurave të ndjekura në vitin 2016, por të pa pasqyruara në bilancin e këtij viti. Për këtë u 
paraqit procesverbali i nxjerrjes jashtë përdorimit të mbajtur ne dhjetor 2016 (pa datë), nga 
komisioni i asgjësimit të aktiveve. 

Ndryshimet në Llog. 218 Inventar ekonomik për vitin 2017 

 1 Shtesa gjate vitit nga blerjet 7382760 

 2 Pakesime gjate vitit nga nxjerrja jashtë përdorimit (në 2016) -506710 

  Totali, ndryshimi i llogarisë 6,876,050 
 
Për saktësinë e shtesave në këtë llogari u auditua regjistri i prokurimeve, ditari i magazinës 
libri i magazinës, fletë hyrjet dhe fletë daljet e magazinës 

Kriteri: UMF 14 dt. 28.12.2006, “Për përgatitjen dhe raportimin e pasqyrave financiare vjetore te 

vitit 2006 për institucionet qendrore, organet e pushtetit vendor dhe njësive qe varen prej tyre 
si dhe te njësive te menaxhimit / zbatimit te projekteve e marrëveshjeve me donatore te 
huaj”; Ligji nr.9228, datë 29.4.2004 “Për kontabilitetin dhe pasqyrat financiare”, nenin 7, 9, 

10. 
Ndikimi Mos  pasqyrim i ngjarjes ekonomike në periudhën e saktë kontabël. 
Shkaku: Mos zbatim i rregullave kontabël  për pasqyrimin e rezultateve të inventarizimit në 

periudhën ushtrimore së cilës i përkasin. 
Rëndësia: E lartë 
Rekomandim Sektori i financës të marrë masa që gjatë kryerjes së inventarizimit vjetor të aktiveve të 

njësisë vendore, në përfundim të procesit të inventarizimit, të pasqyrojë në pasqyrat 
financiare të atij viti ushtrimor, rezultatet e inventarizimit.  

 
Nga sektori i financës nuk është hartuar regjistër i aktiveve, në kundërshtim me kërkesat e 
udhëzimit nr. 30 datë 27.12.2011 “Për menaxhimin e aktiveve në njësitë e sektorit publik”, të 

Ministrit të Financave, kreut III,  pikat 26 -33, ku midis të tjerash thuhet:  
Çdo njësi publike duhet te krijoje dhe të përditësoje një regjistër kontabël të të gjitha aktiveve qe 
zotëron apo ka ne administrim, përfshirë dhe pronat publike nga te cilat siguron te ardhura. 
Regjistri mbahet ne formën e kartelave ose ne forme te sintetizuar... 
Formati i regjistrit te aktiveve hartohet ne vartësi te llojit te tyre afatgjate apo afatshkurtër si dhe 
grupit përkatës brenda llojit. Kërkesat minimale qe duhet te përmbaje regjistri i aktiveve ne 
vartësi te llojit, përfshijnë: datën e hyrjes ose marrjes ne dorëzim, përshkrimin e aktivit, vlerën e 
blerjes, datën e daljes ne përdorim, datën e kadencës, vlerën e shpenzimeve kapitale te 
mëpasshme qe sjellin rritje te vlerës se aktivit, vendndodhjen, personin përgjegjës, vlerën e 
akumuluar te amortizimit, kohen e shërbimeve te mirëmbajtjes, vlerën e akumuluar te 
shpenzimeve te mirëmbajtjes, datën e daljes nga pronësia... 
 
Llog. 468 -Debitorë të ndryshëm, pjesë e llogarisë kryesore -Kërkesa arkëtimi mbi debitorët, për 
vitin 2017 ka vlerën 21,908,954 lekë dhe ka të njëjtën vlerë më llogarinë pasive 4341 -Te tjera 
operacione me shtetin (kreditor) dhe ka këtë përbërje:  
- debitorë të krijuar para vitit 2015 gjithsej në vlerën 1,570,203 lekë; 
- debitorë të krijuar gjatë vitit 2016 sipas Raportit të Kontrollit të Lartë të Shtetit në vlerën 
5,014,884 lekë; 
- debitorë të tatimeve dhe taksave vendore në vlerën 15,323,867 lekë. 
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Për këto vlera është hartuar lista analitike nga sektori i financës dhe sektori  taksave dhe tarifave 
vendore. 
Llog. 468 -Debitorë të ndryshëm, për vitin 2018 ka vlerën 27,384,300 lekë, e cila përbëhet nga 
vlera 21,257,743 lekë e debitorëve për taksat dhe tarifat vendore në datën 31.12.2018, vlerë e cila 
korrespondon me vlerën e debitorëve sipas listës së dorëzuar nga sektori i taksave dhe tarifave 
vendore, si dhe vlera prej 6,126,557 lekë sipas listës së mëposhtme (me arsye të ndryshme). 
Vlera prej 6,126,557 lekë përbëhet nga dy pjesë, nga vlera prej 4,631,186 lekë e cila përfaqëson  
debitorë të rinj të lënë nga KLSH në auditimin e kryer në vitin 2016, si dhe vlera prej 1,495,371 
lekë detyrime të prapambetura të ish komunës Qendër Libohovë.  
Vlera prej 1,495,371 lekë ka përbërje si më poshtë: 

- vlera 32,429 lekë detyrime të hershme të gjashtë  ish punonjësve me përshkrimin “diferencë 

arke”, të cilët tashmë janë të larguar. 
- vlera prej 14,538 lekë detyrime për mospagim të tatimit në burim nga shtatë individë të 

kontraktuar nga institucioni për punë me kontratë të përkohshme. Janë detyrime të mbartura për 
të cilat nuk ka data për periudhën së cilës i përket. Gjithashtu institucioni nuk ka llogaritur këto 
detyrime për këta punonjës në mënyrë që të krijohej mundësia e likuidimit të detyrimit. 

- vlera prej 166,530 lekë është detyrim i firmës A... SHPK për punime të pakryera, por nuk ka 
informacion tjetër se kujt investimi dhe periudhe i përket detyrimi.  

- vlera prej75,307 lekë janë detyrime për mospagim të vlerës së gjobës nga pesë punonjës. Nuk ka 
informacion se kujt periudhe i përket detyrimi. 

- vlera prej169,145 lekë detyrime nga 24 ish punonjës të ish Bashkisë Libohovë, për të cilat nuk ka 
informacion. 

- vlera 979,622 lekë me emërtimin debitor “Bashkia Libohovë”, për të cilin nuk ka informacion 

për arsyen dhe periudhën. 
- vlera prej 1,000 lekë detyrim nga ish fermer, për diferenca qiraje. 
- vlera prej 15,600 është detyrim i Postës Shqiptare. 

Për të gjitha detyrimet e mësipërme nuk ka informacion, për periudhën së cilës i përket apo 
dokumentacion për të provuar detyrimin (si fatura etj). 
Për vlerat e mësipërme janë hartuar listat analitike. 
Diferenca me rritje nga viti 2017 prej 5,475,346 lekë vjen si pasojë e rritjes së debitorëve nga 
taksat vendore të vitit 2018, si dhe nga vlera prej 3,037,269 lekë, e cila përbën diferencë të pa 
kontabilizuar në fund të vitit 2017 sipas raportit të KLSH të vitit 2016.  Kjo vlerë përbëhet nga 
2,300,000 lekë  taksa dhe tarifa vendore të lënë detyrë nga auditimi i KLSH në vitin 2016 për t’u 

pasqyruar si debi e prapambetur për vitet 2013, 2014 dhe 2015, si dhe vlera prej 737,269 lekë 
nga kamatëvonesat e periudhës 2011-2015.  
 
Llogaritë e pasivit të bilancit 
Këto llogari pasqyrohen në aneksin nr.18 dhe nr.19 në fund të raportit përfundimtar të auditimit. 
 
Llogaria aktive 4342-Te tjera operacione me shtetin (debitor), për vitin 2017 dhe 2018 nuk 
përfaqëson të gjithë vlerën e të drejtave që njësia vendore ka ndaj shtetit, për arsye se në 
këtë llogari nuk është përfshirë vlera e llogarisë pasivë -Kreditore te ndryshëm. 
 

Titulli i 
Gjetjes:      

 Në pasqyrat financiare të vitit 2017 dhe 2018 Llogaria aktive 4342-Te tjera operacione me 
shtetin (debitor), si kundërparti e llogarive të pasivit të bilancit, nuk është e saktë, pasi nuk 
përfshin të gjithë vlerën e të drejtave që njësia vendore ka ndaj shtetit. 

Situata: Për vitin  2017, vlera totale e detyrimit që njësia vendore ka ndaj të tretëve (përjashtuar 
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pagat, sigurimet) për faturat e pa likuiduara në datën 31.12.2017 është në vlerën 
102,417,301 lekë dhe përbëhet nga llogaria 401-408 “Furnitorë e llogari të lidhura me to”, 

e cila ka vlerën 11,448,473 lekë dhe llogaria 467 “Kreditorë të ndryshëm”, e cila ka vlerën 
90,968,828 lekë. Vlera 102,417,301 lekë në bilanc, korrespondon me vlerën e detyrimeve 
të prapambetura të raportuar në Ministrinë e Financave për vitin 2017. Detyrimet për pagat 
dhe sigurimet janë ne vlerën 3,497,882 lekë, duke bërë që detyrimi total të jetë  
105,915,183 lekë. 
Nga auditimi konstatohet se në aktivin e bilancit për vitin 2017 llogaria 4342-Te tjera 
operacione me shtetin (debitor), ka një vlerë prej 14,946,355 lekë dhe  nuk pasqyron të 
gjithë vlerën e të drejtave të njësisë vendore. Gjithashtu kjo llogari nuk pasqyronte gjithë 
vlerën e detyrimeve që njësia vendore ka ndaj të tretave, vlerë e cila është pasqyruar në 
llogaritë përkatëse të pasivit të bilancit dhe që kanë një shumë prej 105,915,183 lekë. Pra 
llogaria 4342-Te tjera operacione me shtetin (debitor), duhet të kishte vlerën 105,915,183 
lekë, por në fakt ka vlerën 14,946,355 lekë, e cila përfshin shumën e llogarive si më poshtë;  
 

Përbërja e llogarisë 4342-Te tjera operacione me shtetin (debitor) për vitin 2017 
Nr. llog Emërtimi I llogarisë  Vlera në bilanc 
401-408 Furnitorë e llogari te lidhura me to   11,448,473 
421 Detyrime ndaj personelit 2,547,543 
431 Detyrime ndaj shtetit për tatim taksa 110,347 
435 Detyrime për sigurime shoqërore 738056 
436 Detyrime sigurime shëndetësorë 101936 
 Totali në bilanc 14,946,355 
Pa u përfshirë në llogaria 4342-Te tjera operacione me shtetin (debitor), 
467 Kreditore te ndryshëm 90,968,828 

 
Pra vlera e  llogarisë pasivë 467 –Kreditorë të ndryshëm në vlerën 90,968,828 lekë, nuk është përfshirë te 
llogaria aktive 4342-Te tjera operacione me shtetin (debitor). 
Një pjesë e vlerës së llogarisë  4342, në vlerën 89,134,060 lekë, e cila përfaqëson detyrimet 
e krijuara gjatë vitit 2017, si pasojë e kufizimit të limitit të cash-it gjatë muajve nëntor dhe 
dhjetor të këtij viti, është pasqyruar në aktiv në llogarinë 486 -Shpenzime te periudhave te 
ardhshme, ndërkohë që kjo vlerë 89,134,060 lekë, nuk përfaqëson shpenzime të te 
periudhave te ardhshme, por të drejta që njësia vendore ka ndaj shtetit për detyrimet e pa 
paguara si rezultat i kufizimit të limitit të kesh-it. Llogaria 486 -Shpenzime te periudhave te 
ardhshme, nuk pasqyron situatën faktike të gjendjes financiare të njësisë vendore. 
Llogaria 467 -Kreditorë të ndryshëm, për vitin 2017 ka përbëhet nga: 

- detyrime të krijuara nga kontratat e lidhura për shërbime të mbikëqyrjes dhe kolaudimit të 
objekteve në vlerën 1,834,768 lekë të mbartura nga viti i mëparshëm 2016; 
detyrime të krijuara gjatë vitit 2017, si pasojë e kufizimit të limitit të cash-it gjatë muajve 
nëntor dhe dhjetor të vitit 2017, në vlerën 89,134,060 lekë. 
Për mos pasqyrimin e vlerës 90,968,828 lekë në aktivin e bilancit nga përgjegjësi i financës 
nuk u dhanë shpjegime. 
Për vitin 2018 vlera totale e detyrimit që njësia vendore ka ndaj të tretëve (përjashtuar 
pagat, sigurimet) për faturat e pa likuiduara në datën 31.12.2018 është në vlerën 
16,485,318 lekë, me ulje në krahasim me vitin 2017, në të cilin kjo vlerë ka qenë 
102,417,301 lekë. 
Vlera totale e detyrimit 16,485,318 lekë përbëhet nga: 
 -    llogaria 401-408 “Furnitorë e llogari të lidhura me to”, e cila ka vlerën 10,798,473 lekë 
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( në vitin 2017 kjo vlerë ka qenë 11,448,473 lekë); 
 -   llogaria 467 “Kreditorë të ndryshëm”, e cila ka vlerën 5,686,845 lekë, me ulje në 
krahasim me vitin 2017, në të cilin kjo vlerë ka qenë 90,968,828 lekë.  
Vlera 16,485,318 lekë në bilanc, korrespondon me vlerën e detyrimeve të prapambetura të 
raportuar në Ministrinë e Financave për vitin 2018, e cila ka përbërjen  detyrimeve si më 
poshtë: 

Kategoritë 
Investime Mallra dhe shërbime Vendime 

gjyqësore 
Investime 

nga 
FZHR 

Totali 
detyrimeve 

në 
31.12.2018 

Pjesa që 
i përket 
Garantit 
Qeveritar 

Pjesa që i 
përket të 
ardhurave 

Detyrimi 
total për 
investimet 

Pjesa që 
i përket 
Garantit 
Qeveritar 

Pjesa që i 
përket të 
ardhurave 

Detyrimi 
total për 
mallra 

Detyrimi 
total 

  

201,468 3,340,752 3,542,220 0 2,187,027 2,187,027 10,715,650 40,421 16,485,318 

 
Historiku i detyrimeve të prapambetura në 31.12.2017 

DETYRIMI VLERA 

Detyrimi më 31.12.2016                13,172,932  
Vlerë e trashëguar nga ish komunat                12,059,753  

Vlerë e krijuar gjatë vitit 2015-2016                  1,113,179  

Vlerë e krijuar gjatë vitit 2017                90,957,548  

Detyrim i shlyer gjatë vitit 2017                  1,713,179  

Detyrimi më 31.12.2017              102,417,301  
Përbërja e vlerë102,417,301  
Vlerë e trashëguar nga ish komunat                11,459,753  

Vlerë e krijuar gjatë vitit 2015-2016                  1,113,179  

Vlerë e krijuar gjatë vitit 2017                89,844,369  
 
Historiku i krijimit të detyrimeve të prapambetura në 31.12.2018 për Bashkinë Libohovë 
në vlerën 16,485,317 lekë, sipas pasqyrës së mëposhtme: 
 

DETYRIMI VLERA 
Detyrimi më 31.12.2017 102,417,301 

- Vlerë e trashëguar nga ish-komunat 11,459,753 
- Vlerë e krijuar gjatë viteve 2015-2016 423,279 
- Vlerë e krijuar gjatë vitit 2017 90,534,269 

Detyrim i shlyer gjatë vitit 2018 85,931,984 
Detyrimi më 31.12.2018 16,485,317 

- Përbërja e vlerë 16,485,317  
- Vlerë e trashëguar nga ish-komunat 10,809,753 
- Vlerë e krijuar gjatë viteve 2015-2017 945,497 
- Vlerë e krijuar gjatë vitit 2018 4,730,068 

 
Ashtu si në vitin 2017 edhe në vitin 2018 konstatohet se në aktivin e bilancit për vitin, 
llogaria 4342-Te tjera operacione me shtetin (debitor), ka një vlerë prej 15,193,611 lekë dhe  
nuk pasqyron të gjithë vlerën e të drejtave të njësisë vendore. Gjithashtu kjo llogari nuk 
pasqyronte gjithë vlerën e detyrimeve që njësia vendore ka ndaj të tretave, vlerë e cila është 
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pasqyruar në llogaritë përkatëse të pasivit të bilancit dhe që kanë një shumë prej 20,880,456 
lekë. Pra llogaria 4342-Te tjera operacione me shtetin (debitor), duhet të kishte vlerën 
20,880,456 lekë, por në fakt ka vlerën 15,193,611 lekë, e cila përfshin shumën e llogarive si më poshtë;  
 

Përbërja e llogarisë 4342-Te tjera operacione me shtetin (debitor) për vitin 2018 
Nr. llog Emërtimi I llogarisë  Vlera në bilanc 
401-408 Furnitorë e llogari te lidhura me to   10,798,473 
421 Detyrime ndaj personelit 3,153,904 
431 Detyrime ndaj shtetit për tatim taksa 169,763 
435 Detyrime për sigurime shoqërore 944,556 
436 Detyrime sigurime shëndetësorë 126,915 
 Totali në bilanc 15,193,611 
Pa u përfshirë në llogaria 4342-Te tjera operacione me shtetin (debitor) 
467 Kreditore te ndryshëm 5,686,845 

 
Pra vlera e  llogarisë pasivë 467 –Kreditorë të ndryshëm prej 5,686,845 lekë, për vitin 2018 nuk është 
përfshirë te llogaria aktive 4342-Te tjera operacione me shtetin (debitor). 
Llog. 467  -Kreditorë të ndryshëm, për vitin 2018 përbëhet nga:  (në këtë llogari janë 
hedhur furnitorët e vitit 2018, si dhe vlerat për kolaudimet dhe super vizimet e vitit 2016 
dhe 2017 dhe për këtë arsye nuk përputhet si duhet emërtimi i llogarisë me natyrën e 
detyrimit që ka njësia vendore), detyrime të krijuara nga kontratat e lidhura për shërbime të 
mbikëqyrjes dhe kolaudimit të objekteve në vlerën 2,083,500 lekë; 

- detyrime të krijuara si pasojë e kufizimit të limitit të cash-it gjatë muajve nëntor dhe 
dhjetor 2018 në vlerën 3,603,345 lekë. 
Llogaria 467 “Kreditorë të ndryshëm” në vitin 2017 ka një ulje prej 85,281,982.912 lekë. 

Kjo ulje ka ardhur si pasojë e pagesës së detyrimeve të krijuara, të cilat ishin krijuar si 
pasojë e kufizimit të limitit të cash-it në fund të vitit 2017.  
Nga auditimi i ditarit të bankës gjatë vitit 2018 është paguar për llogari të detyrimeve të 
vitit 2017 vlera 89,763,880 lekë, duke ngelur si detyrim për vitin pasardhës 2019 vlera prej 
12,653,421 lekë. 
Nga auditimi i ditarit të bankës gjatë vitit 2019 është paguar për llogari të detyrimeve të 
prapambetura të vitit 2018 vlera  3,424,624 lekë. 
 
Përbërja e llogarisë 467 -Kreditorë të ndryshëm, në 31.12.2018 paraqitet në aneksin nr. 22 
në fund të raportit të auditimit .   

Kriteri: UMF 14 dt. 28.12.2006, “Për përgatitjen dhe raportimin e pasqyrave financiare vjetore te 

vitit 2006 për institucionet qendrore, organet e pushtetit vendor dhe njësive qe varen prej 
tyre si dhe te njësive te menaxhimit / zbatimit te projekteve e marrëveshjeve me donatore te 
huaj”; Ligji nr.9228, datë 29.4.2004 “Për kontabilitetin dhe pasqyrat financiare”, nenin 7, 

9, 10;UMF nr. 8, datë 9.3.2018 “Për procedurat e përgatitjes, paraqitjes dhe raportimit të 
pasqyrave financiare vjetore në njësitë e qeverisjes  
së përgjithshme”. 

Ndikimi Deformim i të dhënave për llogarinë aktive 4342-Te tjera operacione me shtetin (debitor). 
Kjo llogari nuk pasqyron vlerën e saktë të të drejtave që njësia vendore ka ndaj shtetit. 

Shkaku: Mos zbatim i rregullave kontabël  për pasqyrimin e të dhënave në pasqyrat financiare 
Rëndësia: E lartë 
Rekomandim Sektori financës në mbylljen e pasqyrave financiare për vitin 2019, të pasqyrojë në 

llogarinë 4342-Te tjera operacione me shtetin (debitor), si të drejta të saj ndaj shtetit, të 
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gjithë detyrimin që njësia ka për të cilin burimi i financimit janë fondet buxhetore. Në 
bilanc, vlera e detyrimeve ndaj të tretëve në pasiv, me burim të fondeve buxhetin e shtetit, 
duhet të rakordojë me vlerën e llogarisë aktive4342-Te tjera operacione me shtetin 
(debitor). 

 
Llog. 401-408 “Furnitorë e llogari të lidhura me to”, për vitin 2017 ka vlerën 11,448,473 lekë. 
Në këtë llogari janë paraqitur vetëm detyrimet e prapambetura për furnitorët të  mbartura nga ish 
komunat (për të cilat nuk ka dokumentacion, si faturë etj), si dhe detyrimet për një vendim 
gjyqësor të vitit 2006 për dëmin e shkaktuar në kullotë, pronë e personit F.R., nga ish 
Komuna Qendër. Ky detyrim në vlerën totale fillestare ka qenë 13,453,650 lekë, janë kryer 
likuidimet pjesore në vite dhe në 31.12.2017 detyrimi është 11,365,650 lekë.   
Llog. 401-408 ka përbërjen sipas tabelës së mëposhtme: 

Llog. 401-408 “Furnitorë e llogari të lidhura me to”, në dt. 31.12.2017 
Detyrime nga ish Komuna Qendër Libohove 

Detyrime nga ish Komuna Qendër Libohove Vlera Data e lindjes së 
detyrimit 

Subjekti 
  

Flladi sh.p.k. 37,775 - 
Shtypshkronja "Argjiro" 1,800 - 
Vodafone (fatura qershor 15) 7,820 - 
Fatmir Roshi 11,365,650 17.12.2009 
Detyrime nga ish Komuna Zagorie 
Posta Shqiptare (detyrime nga ish Komuna Zagorie) 35,428 - 
Shuma 11,448,473 

 

 
Bashkia Libohovë në datën 31.12.2018 kë një detyrim ndaj furnitorëve në vlerën 10,798,473 
lekë, nga e cila vlera 82,823 lekë përbën detyrimin ndaj katër subjekteve: F...SHPK në vlerën 
37,775 lekë, Shtypshkronja "A..." në vlerën 1,800 lekë, V... (fatura qershor 2015), në vlerën 
7,820 lekë, Posta Shqiptare (detyrime nga ish Komuna Zagorie) në vlerën 35,48 lekë. Këto 
detyrime edhe pse kanë emra konkret furnitorësh nuk janë shlyer për arsye të mungesës së 
faturës tatimore në njësinë vendore. 
Bashkia Libohovë të marrë masa për hartimin e një akt rakordomi me katër furnitorët e 
mësipërm, për vlerën e detyrimit real. Për këtë të kërkojë nga furnitorët të vërtetojnë me 
dokumentacion (faturë tatimore, kontratë etj.) detyrimet e mësipërme të pasqyruara në bilanc. 
Nëse furnitorët vërtetojnë detyrimin e mësipërm të njësisë vendore, atëherë të merren masa për 
shlyerjen e tij, në rast të kundërt, të kërkojë prej tyre heqjen dorë nga pretendimi i vlerave të 
mësipërme dhe të bëhet heqja e detyrimit nga bilanci.  
 
Llogaria aktive 486- Shpenzime te periudhave te ardhshme për vitin 2017 ka vlerën 89,134,060 
lekë , ndërkohë që njësia vendore nuk vërteton se ka shpenzime të periudhave të ardhshme në 
kontabilitet. Kjo llogari nuk paraqet informacion të saktë në pasqyrat financiare të vitit 2018. 
Vlera që përmban llogaria jep informacion të gabuar për përdoruesit e pasqyrave financiare. 
 

Titulli i 
Gjetjes:      

Mos detajim i detyrimeve sipas natyrës së tyre 

Situata: Në bilancin e vitin 2018,  detyrimet e prapambetura ndaj të tretëve,  nuk janë pasqyruar 
veçmas për shpenzimet, për shërbimet apo investimet  e kryera e të pa financuara, për 
shkak të mungesës së fondeve. Pra detyrimet  nuk janë paraqitur në varësi të natyrës së 
tyre, por të grupuara, në kundërshtim me kërkesat e UMF nr.8, datë 9.3.2018 “Për 
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procedurat e përgatitjes, paraqitjes dhe raportimit të pasqyrave financiare vjetore në njësitë 
e qeverisjes së përgjithshme”, pika 42 ku thuhet: 
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”.  

Kriteri: UMF 14 dt. 28.12.2006, “Për përgatitjen dhe raportimin e pasqyrave financiare vjetore te 

vitit 2006 për institucionet qendrore, organet e pushtetit vendor dhe njësive qe varen prej 
tyre si dhe te njësive te menaxhimit / zbatimit te projekteve e marrëveshjeve me donatore te 
huaj”; Ligji nr.9228, datë 29.4.2004 “Për kontabilitetin dhe pasqyrat financiare”, nenin 7, 

9, 10;UMF nr. 8, datë 9.3.2018 “Për procedurat e përgatitjes, paraqitjes dhe raportimit të 
pasqyrave financiare vjetore në njësitë e qeverisjes  
së përgjithshme”. 

Ndikimi Pasqyrat financiare nuk japin informacion të detajuar, sipas natyrës së tyre, për detyrimet e 
prapambetura të krijuara për shkak të mungesës së fondeve.  

Shkaku: Mos zbatim i rregullave kontabël  për pasqyrimin e të dhënave në pasqyrat financiare 
Rëndësia: E lartë 
Rekomandim Sektori i financës, në vazhdim, të pasqyrojë në pasiv të bilancit, në llogarinë 486 

“Shpenzime të periudhave të ardhshme”, veçmas sipas natyrës së tyre (Shpenzime të 
periudhave të ardhshme për detyrime të prapambetura për vendimet gjyqësore, për 
shërbime, mirëmbajtje etj.), detyrimeve të prapambetura të tyre ndaj të tretëve për shkak të 
mungesës së fondeve. 

 
 

Titulli i 
Gjetjes:      

Për vitin 2017, 2018 dhe 2019 nuk është hartuar ditari i blerjeve dhe libri i madh, 
dokumente kontabël prej të cilave garantohet saktësia e të dhënave në pasqyrat financiare. 

Situata: Nga auditimi u konstatua së nga sektori i financës nuk është mbajtur ditar i blerjeve, nuk 
është mbajtur libri i madh, por vetëm ditar dhe libër magazine, duke mos regjistruar dhe 
kontabilizuar në mënyrë kronologjike të gjithë veprimtarinë e blerjeve të institucionit, por 
vetëm atë veprimtari që lidhet me blerjen e mallrave (jo shërbimet dhe punimet). Për 
shërbimet dhe punimet janë mbajtur regjistrime të përkohshme (por jo në forme 
kontabiliteti sipas librit të blerjeve). Për fatura e likuiduara brenda afatit 30 ditor, këto 
regjistrime kanë shërbyer deri në këtë moment, ndërsa për faturat e pa likuiduara këto 
regjistrime kanë shërbyer, deri në likuidimin e detyrimit. Nuk është mbajtur libër i madh 
për regjistrimet përmbledhëse mujore të kontabilitetit (tepricat debitorë dhe kreditore). 
Mungesat e mësipërme kanë rritur riskun e gabimeve në pasqyrat financiare. 
Për sa më sipër është vepruar në kundërshtim me UMF nr.8, datë 9.3.2018 “Për procedurat 
e përgatitjes, paraqitjes dhe raportimit të pasqyrave financiare vjetore në njësitë e 
qeverisjes së përgjithshme”, kapitulli II, rubrika 2.2 - Dokumentet kontabël që përdoren në 
sektorin publik, pika 6, rubrika 2.3 - Organizimi dhe mbajtja e kontabilitetit në sektorin 
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publik, pika 7 dhe 8, kapitulli II, rubrika 3.2, pika 43, ku respektivisht thuhet:  
2.2 Dokumentet kontabël që përdoren në sektorin publik 
6. Njësitë e qeverisjes së përgjithshme mbajnë kontabilitetin e tyre mbështetur në 
dokumentet kontabël bazë dhe justifikues, të cilët dallohen në:  
•Dokumente bazë justifikues (faturë blerje/shitje, fletë-hyrje/dalje, mandat-arkëtim/ 
pagesë), të prodhuara manualisht ose nëpërmjet programeve informatike, dhe shërbejnë për 
kryerjen e regjistrimeve fillestare të çdo ngjarjeje dhe veprimi ekonomik në librat e 
kontabilitetit. 
•  Libra kontabiliteti, ditarë kontabiliteti si dhe pasqyra financiare, që janë mbartës ose 
përmbledhës të regjistrimeve të kryera në kontabilitet.  
 Dokumente të tjerë kontabiliteti, ku përfshihet çdo mbartës tjetër i informacionit kontabël 
dhe që nuk klasifikohet në asnjë nga grupet e mësipërme. 
2.3 Organizimi dhe mbajtja e kontabilitetit në sektorin publik 
7. Sipas Ligjit nr. 9936, datë 26.06.2008, me termin “Shpenzim” kuptojmë pakësimin e 

pasurisë neto, e cila përfundon me kryerjen e pagesave kapitale ose korrente, të 
pakthyeshme, me ose pa detyrim kthimi. Ndërsa me termin “E ardhur” kuptojmë rritjen e 

pasurisë neto, e cila përfundon me arkëtime kapitale ose korrente, me ose pa detyrim 
kthimi.  
8. Metoda e njohjes së shpenzimeve dhe të ardhurave në sektorin publik ka të bëjë me: 
•  njohjen e shpenzimeve të vitit buxhetor në çastin e ndodhjes së tyre, pavarësisht nga data 
e pagesës;  
3.2 Procedurat e mbylljes së llogarive vjetore të njësive të qeverisjes së përgjithshme. 
43. Fillimisht, njësitë e qeverisjes sё përgjithshme (në varësi të mënyrës së mbajtjes së 
kontabilitetit) përgatisin dokumentin përmbledhës tё transaksioneve dhe veprimeve qё 

rezultojnë nga mbajtja e kontabilitetit nё ditarët përkatës kronologjik, gjatё periudhës 
ushtrimore vjetore.  

Kriteri: UMF nr.8, datë 9.3.2018 “Për procedurat e përgatitjes, paraqitjes dhe raportimit të 
pasqyrave financiare vjetore në njësitë e qeverisjes së përgjithshme”, kapitulli II, rubrika 

2.2 - Dokumentet kontabël që përdoren në sektorin publik, pika 6, rubrika 2.3 - Organizimi 
dhe mbajtja e kontabilitetit në sektorin publik, pika 7 dhe 8, kapitulli II, rubrika 3.2, pika 
43, 

Ndikimi Mosmbajtja e ditarit të blerjeve dhe librit të madh, dokumente kontabël prej të cilave 
garantohet saktësia e të dhënave në pasqyrat financiare, ka sjellë si pasojë gabime në 
pasqyrat financiare, si psh nuk ka të pasqyruara në aktivin e bilancit për vitin 2017 dhe 
2018 në llogarinë 231, vlera të investimeve në proces etj., vlera të cilat janë pasqyruar në 
llogarinë përkatëse (213), sikur investimi të ishte i përfunduar. 

Shkaku: Mos zbatim i rregullave kontabël  për kontabilizimin e veprimeve ditore të blerjeve dhe 
mos kryerja e kontabilizimeve për vlerat e përgjithshme mujore. 

Rëndësia: E lartë 
Rekomandim Sektori i financës të hartojë për vitin 2019 ditarin e blerjeve dhe librin e madh. Në ditarin e 

blerjeve të  kontabilizohen të mënyrë kronologjike të gjitha blerjet që kryen institucioni 
(mall, punë, shërbim). Të gjitha tepricat debitorë dhe kreditore mujore, sipas llogarive 
përkatëse të nxjerra nga ditari i blerjeve të transferohen në librin e madh, si bazë për 
veprime të mëtejshme në pasqyrat financiare. 

 
Llogaria 421 -Personeli e llogari të lidhura me to, për vitin 2017 ka vlerën 2,547,543 lekë, e 
cila i përket detyrimit për pagat e punonjësve (vlera neto) për muajin dhjetor 2017 të likuiduara 
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në muajin janar 2018. Kjo vlerë përputhet me vlerën e përmbledhëses së liste pagesës së muajit 
dhjetor 2017. 
Për vitin 2018 llog. 421   ka vlerën 3,153,904 lekë, e cila i përket detyrimit për pagat e 
punonjësve (vlera neto) për muajin dhjetor 2018 të likuiduara në muajin janar 2019. Kjo vlerë 
përputhet me vlerën e përmbledhëses së liste pagesës së muajit dhjetor 2018. Kjo llogari ka një 
rritje prej 606,361 lekë nga viti i mëparshëm, e cila vjen si pasojë e rritjes së numrit mesatar të 
punonjësve prej 14 persona. Struktura e bashkisë për vitin 2018 është e plotësuar me 84 
punonjës, ndërsa për vitin 2017 është e plotësuar me  70 punonjës,  
- Llog. 431  -Detyrime ndaj shtetit për tatim taksa, për vitin 2018 ka vlerën 169,763 lekë, e cila i 
përket detyrimit të muajit dhjetor 2018 për tatimin mbi të ardhurat personale nga paga, likuiduar 
në vitin 2019. Kjo vlerë përputhet me vlerën e llogaritur në liste pagese e të pasqyruar në 
formularin e pagesë së TAP, printuar nga sistemi (duke përfshirë edhe dy llogaritë më poshtë për 
sigurimet: llog.431 ne vlerën 169,763 lekë + llog 435 në vlerën 944,556 lekë + llog.435 në 
vlerën 126,915 lekë = 1,241,234 lekë, vlerë e cila paraqitet në formularin e pagesës së TAP dhe 
sigurimeve). 
Kjo llogari ka një rritje prej 59,416 lekë nga viti i mëparshëm, si rezultat i rritjes së numrit të 
punonjësve.  
Llog. 435  -Sigurime Shoqërore, për vitin 2018 ka vlerën 944,556 lekë, e cila i përket detyrimit 
të muajit dhjetor 2018 për sigurimet shoqërore, likuiduar në vitin 2019. Kjo vlerë përputhet me 
vlerën e llogaritur në liste pagese e të pasqyruar në formularin e pagesë së sigurimeve, printuar 
nga sistemi.   
- Llog. 435  -Sigurime Shëndetësore, për vitin 2018 ka vlerën 126,915 lekë, e cila i përket 
detyrimit të muajit dhjetor 2018 për sigurimet shëndetësore, likuiduar në vitin 2019. Kjo vlerë 
përputhet me vlerën e llogaritur në liste pagesë e të pasqyruar në formularin e pagesë së 
sigurimeve, printuar nga sistemi.   
Për vitin 2017 llogaria 466 -Kreditorë për mjete në ruajtje, në vlerën 11,213,986 lekë përbën 
detyrimet e krijuara si pasojë e mbajtjes së garancisë së punimeve prej 5% për objektet e paguara 
gjatë vitit 2017 në vlerën 7,713,510 lekë dhe për garancitë e mbajtura para vitit 2017 në vlerën 
3,519,476 lekë. Vlera e llogarisë 466 prej 11,213,986 lekë në bilanc, është e njëjtë me këtë vlerë 
në të dhënat e thesarit në dokumentin bilanci i printuar nga sistemi i thesarit. 
Për vitin 2018 llogaria 466 -Kreditorë për mjete në ruajtje, për vitin 2018 ka vlerën 21,928,381 
lekë, e cila i përket detyrimeve të krijuara si pasojë e mbajtjes së garancisë së punimeve prej 5% 
për objektet e paguara gjatë vitit 2018 në vlerën 11,717,329 lekë, garancitë e mbajtura para vitit 
2018 në vlerën 11,213,986 lekë dhe garancitë e paguara gjatë vitit 2018 në vlerën 1,005,434 lekë. 
Vlera e llogarisë 466 prej 21,928,381 lekë në bilanc, është e njëjtë me këtë vlerë në të dhënat e 
thesarit në dokumentin e bilancit të printuar nga sistemi i thesarit. 
Për vitin 2018 llogaria 4341 “Operacione me shtetin (detyrime)”, ka vlerën 27,384,300 lekë, 
me një rritje prej 5,475,346 lekë në krahasim me vitin 2017, e cila vjen si pasojë e rritjes së 
detyrimeve nga debitorët e taksave. Vlera e kësaj llogarie përbëhet nga shuma e llogarisë 468 
“Debitorë të ndryshëm”. 
 
Llogaritë e shpenzimeve 
Këto llogari pasqyrohen në aneksin nr. 20 dhe nr.21 në fund të raportit përfundimtar të auditimit 
Llog.600- Paga, shpërblime e te tjera personeli (paga bruto). Nga auditimi i të dhënave të listë 
pagesave mujore, konstatohet se vlera e llogarisë 600 është 33,511,318 lekë dhe jo 33,880,261, 
sipas PASH. Nga akti i rakordimit me thesarin konstatohet se kjo vlerë është 33,019,253 lekë. 
Paga neto në të dy variantet del e njëjtë në vlerën  28,449,385 lekë. 
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Kundërshti nga subjekti i audituar: Për sa më sipër janë bërë kundërshti nga sektori i financës, 
protokolluar në njësinë vendore me nr. 806/26, datë 2.08.2019,  ku në mënyrë të përmbledhur 
thuhet: Shuma e llogarisë 600 sipas listë pagesave manuale (sigurimet e punëmarrësit 11,2%, 
TAP dhe paga neto) janë në vlerën 33,031,427 lekë, po aq sa është edhe paga bruto e muajve 
dhjetor 2016+ periudhën janar deri nëntor 2017. Në zbatim të Udhëzimit nr. 24, datë 2.9.2008 
“Për procedurat tatimore në Republikën e Shqipërisë”, nga ana e Bashkisë janë bërë deklarimet 

e përmuajshme të listë pagesave në sistemin elektronik të tatimeve, duke deklaruar pagën bruto 
për secilin punonjës, vlerë kjo që korrespondon me pagën bruto të listë pagesave manuale, në 
vlerën totale 33,031,427 lekë (nga subjekti janë paraqitur vlerat për secilin muaj në 
observacion). 
Ndërsa përllogaritja e sistemit për llogarinë 600 (sigurimet e punëmarrësit 11,2%, TAP dhe 
paga neto) është në total 33,019,202 lekë. Kjo vlerë është pasqyruar edhe në rakordimin me 
degën e thesarit në vlerën 33,019,253 lekë, me një diferencë prej 51 lekë. Diferenca në sistem 
midis pagës bruto prej 33,031,427 lekë dhe 33,019,202 lekë vjen si pasojë e punonjësit A. B. dhe 
L. L., të punësuar me kohë të pjesshme prej 11 ditë në muaj, për të cilët në listë pagesat manuale 
u është përllogaritur tatim mbi të ardhurat nga paga, ndërsa sistemi nuk ka përllogaritur, duke e 
marrë si pagë nën 30,000 lekë. Gjithsej kjo vlerë është 16,232 lekë. Po ashtu, vlera prej 4,008 
lekë gjithsej i përket diferencave të sigurimeve të punëmarrësit midis përllogaritjeve në listë 
pagesat manuale me përllogaritjet automatike në listë pagesat elektronike gjatë 12 muajve. 
Gjithashtu gjatë vitit 2017, në sistemin elektronik të tatimeve janë deklaruar edhe punonjës në 
kuadër të projektit “Ndërtimi i shtëpisë së të moshuarve Shpreso dhe Jeto”, përkatësisht F. I., H. 
M., V. K. dhe Xh. B. të pa përfshirë në përllogaritjet e mësipërme,  pasi pagesa e tyre është bërë 
sipas financimit nga IADSA, jo nëpërmjet sistemit të thesarit. Gjatë vitit 2017 janë paguar 
komisionarët e zgjedhjeve të përgjithshme në llogarinë 600, në vlerën 861,000 lekë (pagat 
bruto). Sipas të dhënave të mësipërme, vlera prej 33,880,261 lekë e pasqyruar në PASH e vitit 
2017 përbëhet nga vlera prej 33,019,202 lekë e pagave të punonjësve, vlera prej 861,000 lekë e 
pagave të komisionerëve dhe vlera prej 59 lekë si diference nga rrumbullakimet e shifrave.  
Qëndrim i grupit të auditimit: Për sa më sipër kundërshtitë tuaja merren parasysh 
 
 
 
Kundërshti nga subjekti i audituar: Për mangësitë e paraqitura në projekt raport,  janë bërë 
kundërshti nga sektori i financës, protokolluar në njësinë vendore me nr. 806/26, datë 2.08.2019, 
ku në mënyrë të përmbledhur thuhet: Vlera prej 5,504,877 lekë e llogarisë 601 e pasqyruar në PASH 
e vitit 2017 është e njëjtë me akt rakordimin me degën e thesarit dhe i përket sigurimeve të 
punëdhënësit 16,7% të mbajtura dhe të paguara për muajt dhjetor 2016 – nëntor 2017. Qëndrim i 
grupit të auditimit: Për sa më sipër kundërshtitë tuaja merren parasysh dhe për këtë arsye nuk 
paraqitet situata e projekt raportit në raport. 
 
 
Llog. 602 -Mallra dhe shërbimet e tjera ka vlerën 12,832,138 lekë, me ulje në krahasim me vitin 
2016 në vlerën (- 1,715,663) lekë.  
Shpenzimet kryesore të kësaj llogarie janë: Shërbime nga te trete në vlerën 3,600,631 lekë të 
cilat përfshijnë pagesat për energjinë elektrike, ujë, telefon etj;   
Shpenzime transporti në vlerën 3,806,826 lekë, me një rritje prej  454,688 lekë në krahasim me 
vitin 2016 dhe përfshin shpenzimet për karburant. Shtesat në shpenzime lidhen me shtesat e dy 
mjeteve të blera: një skrep në dhjetor të vitit 2016 dhe një kamion i cili është blerë në muajin 



DOKUMENTI 14 

 

KONTROLLI I LARTË I SHTETIT 
Raport Përfundimtar për auditimin e ushtruar në “Bashkinë Libohovë” 

 

60 
 

korrik 2017. Për vitin 2017 janë 4 mjete të cilat janë furnizuar me karburant: një skrep, një 
kamion, vetura e policisë bashkiake, mjeti për transportin e administratës. Furnizimi i mjeteve 
bëhet nëpërmjet kartave elektronike dhe për mjetet është përcaktua në fillim të vitit limiti mujor, 
miratuar nga titullari i institucionit. Për konsumin e karburantit të secilit mjet është hartuar limiti 
mujor. Për dy mjetet e punës hartohen projektet vjetore për punimet që do të kryhen në 
mirëmbajtje rruge, kanale, pastrim gjelbërim etj. Për secilin mjet janë hartuar programet mujore, 
libri i masave ku evidentohet puna e kryer në fakt. Orët e punës kthehen në litra për të matur 
konsumin real. Fletë udhëtimet janë firmosur nga personi udhëtues, por nuk kanë konfirmimin e 
sektorit të shërbimeve, apo një zyrtari tjetër për të verifikuar rregullshmërinë e dokumentacionit.  
Për mjetin e policisë bashkiake dhe mjetin e administratës konsumi është llogaritur bazuar në 
distancën e përshkruar.  
Nga auditimi i procedurave me vlera të vogla nuk u konstatua veprime në kundërshtim me 
kuadrin rregullator në fuqi. 
Llog.6024-Shpenzime udhëtimi ka vlerën 432,370 lekë. Nga auditimi rezulton se për këtë qëllim 
janë dokumentet justifikues. 
- Llog. 6027 “Shpenzime për detyrime për kompensime legale” -Shpenzime për detyrime për 
kompensime legale ka vlerën 1,637,220 lekë dhe përfaqëson shpenzimet e kryera për detyrimet e 
vendimeve gjyqësore. Nga auditimi konstatohet se janë likuiduar 5 vendime gjyqësore nga të 
cilat tre për largime nga puna të punonjësve në vlerën 869,560, një për detyrime kontraktuale në 
vlerën 167,660, një për dëmshpërblim për dëm të shkaktuar në pronë private ndaj qytetarit F.R.  
në vlerën 600,000 lekë. 
 
Kryerja e inventarizimit vjetor në vitin 2017 
Në zbatim të UMF nr.30, datë 27.12.2011 “Për menaxhimin e aktiveve në njësitë e sektorit 

publik”, nga Bashkia Libohovë, është kryer inventarizimi vjetor i pasurisë së njësisë vendore.  
Për inventarizimin vjetor të aktiveve për vitin 2017, ka dalë urdhri nr.18, datë 07.12.2017 i 
titullarit znj. L. M. “Për ngritjen e komisionit të inventarizimit fizik për vitin 2017”. 
Në fund të procesit të inventarizimi, nga komisionet e inventarizimit janë përgatitur 
procesverbalet e duhura të inventarizimit sipas vendndodhjes së aktivit dhe procesverbalet 
përmbledhëse, por nuk janë hartuar informacione për titullarin për këtë qëllim, në kundërshtim 
me kërkesat e UMF nr.30, datë 27.12.2011 “Për menaxhimin e aktiveve në njësitë e sektorit 

publik”.  
Komisioni i inventarizimit ka përgjegjësinë për: Pika 85. Te përpilojë një raport lidhur me 
inventarizimin fizik te aktiveve, për kushtet e ruajtjes se tyre, gjendjen fizike dhe për vërejtjet 
lidhur me karakterin e diferencave e dëmtimeve te konstatuara, për shkaqet e tyre dhe personat 
përgjegjës dhe, së bashku me gjithë dokumentacionin e inventarizimit, t'ia dorëzoje për veprime 
te mëtejshme Nëpunësit Autorizues; 
 
Sa më sipër arrihet në konkluzionin që: 
Përgjithësisht, pasqyrat financiare janë plotësuar në përputhje me rregullat e raportimit financiar, 
por për disa llogari të veçanta, sipas shpjegimeve të bëra më sipër, këto pasqyra nuk paraqesin 
gjendjen e saktë pasurisë së institucionit, për arsye të mos regjistrimit të pronave në ZRPP. Disa 
llogari transaksione dhe ngjarje që lidhen me investimet, nuk janë regjistruar në periudhën e 
duhur kontabël, duke bërë që llogaritë e aktivit që lidhen me to të mos paraqesin saktë vlerën e 
tyre në bilanc. 
Veprimet e mësipërme bien në kundërshtim me përcaktimet ligjore e nënligjore të bëra në:  
UMF nr. 14, datë 28.12.2006 “Për përgatitjen dhe raportimin e pasqyrave financiare vjetore 2006 
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për institucionet  qëndrore, organet e pushtetit vendor dhe njësive që varen prej tyre, si dhe të 
njësive të menaxhimit/zbatimit të projekteve e marrëveshjeve me donatorët e huaj” i ndryshuar; 

të UMF nr. 30, dt. 27.12.2011 “Mbi menaxhimin e aktiveve në njësitë e sektorit publik” si dhe 

ligjit nr. 9228, datë 20.04.2004 “Për kontabilitetin dhe pasqyrat financiare” i ndryshuar. 
 
Për veprimet dhe mosveprimet e mësipërme ngarkohen me  përgjegjësi znj. E.Ç. me detyrë 
përgjegjëse e financës, si dhe për pjesën e mungesës së një listë pagesë përmbledhëse totale, ka 
përgjegjësi edhe znj. J.M., me detyrë specialiste e financës. 
 
 
D.1. Mbi planifikimin dhe zhvillimin e procedurave të prokurimeve publike.  
Programimi i nevojave, përgatitja e regjistrit të prokurimeve.  
Nga AK Bashkia Libohovë është hartuar regjistri i parashikimit të prokurimeve publike për 
periudhën 2016-2019, i cili për të dy vitet është raportuar në APP në sistemin elektronik.  
Në thesar nuk është dorëzuar regjistri i parashikimit dhe realizimit të prokurimeve publike.  
Nevojat për prokurime janë realizuar duke marrë më parë kërkesat nga secili sektor përfitues i 
mallit, punës apo shërbimit të planifikuar. Janë bërë konsultime me komunitetin për përparësinë 
e investimeve. Vlerat e prokurimeve janë ne përputhje me buxhetin dhe te mbështetura me fonde 
buxhetore. Nuk ka shpenzime shume vjeçare. Për sa më sipër u krahasuan vlerat e regjistrit të 
prokurimeve me vlerat e miratuara në buxhet për secilin prokurim. Gjithashtu u verifikua 
kohëzgjatja e secilit investim. 
Ka pasur ndryshime ne regjistrin e prokurimeve ne vlera dhe ne numër procedurash dhe kanë 
qene te mbështetura me fonde buxhetore (të planifikuara), përpara se te behej ndryshimi, duke u 
miratuar në këshillin bashkiak. Urdhrat e prokurimit janë vulosur  në thesar. 
Regjistri i realizimit të prokurimeve reflekton sakte prokurimet e kryera gjate vitit. 
Nuk është bërë regjistrimi i kontratës nga sektori i financës. 
Në vijim jepet trajtimi i tenderave në hartimin e kritereve dhe zhvillimin e procedurave të të 
cilëve janë konstatuar devijime nga kuadri rregullator në fuqi. 
 
Hartimi kritereve të veçanta të DST 
 
Në katër raste nga njësia e prokurimit nuk është bërë argumentimi i kritereve të veçanta të 
vendosura në DST. 
 

Titulli i 
Gjetjes:      

Njësia e prokurimit në procesverbalin e mbajtur për hartimin e DST, nuk ka bërë në 
mënyrë të plotë argumentimin e të gjithë kritereve të veçanta të vendosura në DST. 

Situata: 1.Për tenderin me objekt "Rehabilitim si dhe rikonstruksion i rrugës Kthesa e Labovës 
- Labove e Kryqit”, zhvilluar në datën 12.9.2016, me fond limit  124,999,984 lekë. 

     a. Rehabilitim si dhe rikonstruksion i rrugës kthesa e Labovës - Labove e Kryqit 
1.Urdhër Prokurimi 
nr.43, datë 5.8.2016 

3. NJP, njëkohësisht hartues të DST, 
ngritur me urdhrin nr.29 prot., datë 
02.8.2016 
1.A.L., juriste 
2.I.K. 
3.K.K. 
 

4.Komisioni i Vlerësimit 
Ofertave: 
Urdhër nr.33, prot. datë 5.8.2016 
1.F.M., kryetar 
3.K.J. 
3. F.Z. 

2. Lloji i Procedurës 
së Prokurimit:  
“Procedurë e hapur” 

5.Fondi Limit (pa 
tvsh)  
124,999,984 lekë 

6.Oferta fituese: G... & A... SHPK , 
me vlerë123,640,868 lekë 

7.Diferenca me fondin limit  (pa 
tvsh)1,359,116 lekë 
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8. Data e hapjes së 
tenderit: 12.9.2016  

9.Burimi Financimit: Buxheti i 
shtetit 

10.Operatoret Ekonomik 
a)Pjesëmarrës në tender: 4 OE 
b)S’kualifikuar 3 OE 
c) Kualifikuar 1 OE 

11.Ankimime 
AK: Po  

12. Përgjigje ankesës nga AK 
Po 

13.Përgjigje Ankesës nga  APP   
apo AKKP : Jo 

 
Në tenderin me objekt "Rehabilitim si dhe rikonstruksion i rrugës Kthesa e Labovës - 
Labove e Kryqit”,  zhvilluar në datën 12.9.2016, dokumentet e tenderit janë hartuar 
nga njësia e prokurimit e përbërë nga znj. A.L., juriste, me detyrë ish përgjegjëse e 
sektorit juridik dhe integrimit në BE, ndërprerë marrëdhëniet e punës në datën 
29.04.2019, z. I.K., me detyrë n/kryetar i bashkisë, z.K.K., me detyrë specialist i 
sektorit të shërbimit urban. 
Për hartimin e dokumenteve të tenderit (kriteret e përgjithshme, të veçanta, formularët 
përkatës), nga njësia e prokurimit është mbajtur proces verbali nr. ska, datë 
05.08.2016. Nga njësia e prokurimit janë bërë ndryshime të kritereve të veçanta të 
DST, por ndryshimet e bëra nuk janë qarta, pasi është dhënë vetëm kriteri pas 
ndryshimit, por nuk janë përshkruar në shtojcën ku paraqiten këto ndryshime të dy 
situatat: si është kriteri i vendosur dhe si bëhet pas ndryshimit. Për arsye se kriteret 
nuk janë të emërtuar me numra apo paragraf, operatorët nuk e kuptojnë se cila pjesë e 
kritereve të veçanta ka ndryshuar. 

• Në kriteret e veçanta të kualifikimit, pika 2.2/1- Kapaciteti teknik-Punët e 
ngjashme, është vendosur kriteri se  ofertuesi duhet të dorëzojë:  
”1. Punë të ngjashme për një objekt të vetëm në një vlerë jo më të vogël se  50% e 
vlerës së përllogaritur të kontratës që prokurohet, të ekzekutuar gjate tre viteve te 
fundit  dhe konkretisht: 
- Për rrugë 50% e vlerës se preventivit qe i përket zërave. 
- Për objekte te trashëgimisë kulturore dhe arkitektonike te kategorisë së I dhe të II, 50 
% e vlerës se preventivit  qe i përket këtyre zërave”. 
Por sa e ka vlerën rehabilitim i kishës? Sa e ka vlerën rikonstruksion i rrugës? Për këtë 
nuk ka informacion për operatorët ekonomik, pasi preventivi në sistem është pa çmime 
të zërave, pasi është fondi limit ai që përmban vlerën e plotë. Në DST nuk ka 
informacion se çfarë përqindje zë rehabilitim i kishës dhe çfarë përqindje zë 
rikonstruksioni i rrugës në totalin e preventivit, në mënyrë që nëpërmjet fondit limit të 
dalin vlerat e duhura. Gjithashtu nuk është argumentuar përse është bërë përcaktimi që 
për objekte te trashëgimisë kulturore dhe arkitektonike përvoja e mëparshme duhet të 
jetë për objekte të kategorisë se I dhe te II. 
Vendosja e kriterit të mësipërm dhe pikërisht shprehjet “Për rrugë 50% e vlerës së 

preventivit qe i përket zërave; Për objekte të trashëgimisë kulturore dhe arkitektonike 
te kategorisë se I dhe te II, 50 % e vlerës se preventivit  qe i përket këtyre zërave”, 

janë të pa mbështetura në bazë ligjore, të pa argumentuara, në kundërshtim me 
kërkesat e nenit nr.26, pika a,  -Kontratat për punë publike, të VKM nr.914, datë 
29.12.2014, “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, i ndryshuar, ku thuhet:  
Për të provuar përvojën e mëparshme, autoriteti kontraktor kërkon punë të ngjashme 
për një objekt të vetëm në një vlerë jo më të madhe se 50% e vlerës së përllogaritur të 
kontratës që prokurohet dhe që është realizuar gjatë tri viteve të fundit.  
Pra VKM e mësipërme ka përcaktuar 50% të vlerës së kontratës që prokurohet, që do 
të thotë të vlerës së fondit limit të llogaritur nga autoriteti kontraktor, pasi kjo është 
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kontrata që prokurohet dhe jo të vlerës së kontratës të ndarë në pjesë (në rastin konkret 
në dy pjesë: kisha dhe rruga). Kjo mënyrë trajtimi e vështirëson akoma më shumë 
situatën në kushtet kur në sistem (pra në DST), vlera e kishës dhe e rrugës nuk janë të 
ndara nga njëra-tjetra.  
Tenderi duhet të ishte ndarë në dy lote, ku në njërin lot të përfshiheshin punimet për 
rehabilitim i kishës dhe në lotin tjetër rikonstruksion i rrugës kthesa e Labovës - 
Labovë e Kryqit, pasi  zërat e preventivit përfshijnë dy kategori punimesh krejtësisht 
të ndryshme nga njëra tjetra: 1-Rehabilitim i kishës; 2- Rikonstruksion i rrugës kthesa 
e Labovës - Labove e Kryqit. Si rezultat i mos ndarjes së në dy lote, nga autoriteti 
kontraktor është dashur të kërkohen dy drejtues punimesh, dy mbikëqyrës. 

• Në kriteret e veçanta të kualifikimit, pika 3.2- Licenca lidhur me ekzekutimin e 
punimeve, nga autoriteti kontraktor është kërkuar që operatorët ekonomik të kenë: 
“Liçencë restaurimi  sipas modelit të lëshuar nga Ministria e Kulturës për Liçenca 
profesionale për restaurimin e monumenteve te kulturës kategoria “C”dhe me përvojë 
jo me pak se 10 vjet. Kjo të provohet  me ane te licencave  te lëshuara nga autoritet 
përkatëse  te kohës si dhe me ane te vërtetimit te lëshuar nga Instituti i Monumenteve 
te Kulturës për realizimin me sukses te kontratave. 
Vendosja e kriterit të përvojës jo me pak se 10 vjet në restaurimin e monumenteve te 
kulturës, është i pa argumentuar me bazë ligjore nga autoriteti kontraktor. Edhe pse 
objekti (kisha) ka rëndësi dhe specifikë të  veçantë, të gjithë subjektet private të 
licencuar nga organet përkatëse, pas marrjes së licencës, janë në treg të aftë për të 
kryer të gjitha ato punime për të cilat janë licencuar. Veprimet e mësipërme janë në 
kundërshtim me kërkesat e përcaktuara në nenin 26- Kontrata për punë publike, pika 
6, të VKM nr.914, datë 29.12.2014, “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, 

i ndryshuar, ku thuhet: 
Për të provuar përvojën e mëparshme, autoriteti kontraktor kërkon: a) punë të 
ngjashme për një objekt të vetëm në një vlerë jo më të madhe se 50% e vlerës së 
përllogaritur të kontratës që prokurohet dhe që është realizuar gjatë tri viteve të 
fundit. b) punë të ngjashme deri në një kufi, ku vlera monetare totale e punëve të 
kryera, e marrë së bashku gjatë tri viteve të fundit, është jo më e madhe se dyfishi i 
vlerës limit të kontratës që prokurohet. 
Pra VKM e mësipërme ka përcaktuar qartë se përvoja e mëparshme duhet të jetë 
realizuar gjatë tri viteve të fundit. 

• Në pikën nr.4 të kritereve të veçanta të kualifikimit të DST- Dëshmi për fuqinë 
mesatare punëtore te operatorit ekonomik, nga autoriteti kontraktor është kërkuar se 
operatorët ofertues duhet të kenë ”Një punësim mesatar i të paktën 110 personash, për 
periudhën  Janar 2015 –Qershor 2016...”, por nuk është argumentuar numri 110 i 

kërkuar për punonjësit. Gjithashtu në pikën nr.5 janë kërkuar mjetet për realizimin e 
punimeve, por nuk është bërë argumentimi për llojin dhe numrin e tyre. 
Vihet re në këtë tender dhe në shumicën e tenderave të tjerë, se nga njësia e prokurimit 
është mjaftuar si argumentim i kritereve, shpjegimi që është bërë në procesverbal, 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, neni 46, pika 1 dhe 

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

ndryshuar, neni 26, pika 8.b – Kontrata për punë publike, si dhe të DST për punët 
civile”. Por baza ligjore së cilës i referohet njësia e prokurimit, është pjesa e së drejtës 
që  autoriteti kontraktor ka për të parashikuar në kriteret e vendosura nevojën për 
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fuqinë punëtore, makineri e të tjera mjete të nevojshme, por numri i kërkuar nga 
autoriteti kontraktor për mjetet, fuqinë punëtore, etj., është detyrimi që ai (AK) ka për 
ta argumentuar. Pra AK ka detyrimin që bazuar në natyrën e kontratës, zërave të 
preventivit, volumeve të punimeve, kohëzgjatjes së kontratës, etj., të argumentojë 
numrin e nevojshëm mjeteve, punonjësve etj., që ka kërkuar në DST, të argumentojë 
përse ka kërkuar një lloj të caktuar licencë në DST, me çfarë zëra të punimeve (sipas 
preventivit) lidhen licencat e kërkuara, e kështu me radhe për çdo kriter të vendosur, 
çfarë punimesh do të kryej secili mjet i kërkuar në DST etj. 
Mos argumentimi kritereve të veçanta të DST është në kundërshtim me nenin 61 të 
VKM 914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” pika 

nr.1. nr.2, ku thuhet: 
 “1.Dokumentet e tenderit hartohen nga njësia e prokurimit në përputhje me këto 
rregulla dhe me 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”. 
Kundërshti nga subjekti i audituar: 1.Për sa më sipër janë bërë kundërshti nga njësia 
e prokurimit, me nr. 806/24 prot datë 28.8.2019 të njësisë vendore, ku në mënyrë të 
përmbledhur thuhet: Tenderi nuk mund ta ndahej në dy lote, pasi fondi është akorduar 
nga buxheti i shtetit pa u ndarë në lote dhe njësia vendore nuk mund të beje 
ndryshime. 
2. Përsa i përket faktit se nuk duhet të ishte vendosur kriteri se OE duhet të paraqesin 
“Liçencë restaurimi  sipas modelit të lëshuar nga Ministria e Kulturës për Liçenca 

profesionale për restaurimin e monumenteve te kulturës kategoria “C”dhe me përvojë 

jo me pak se 10 vjet”, nga NJP sqarohet se për këtë kriter është gjykuar mbi bazën e 
faktit se kisha është e tipit unik, e periudhës bizantine. 
Qëndrim i grupit të auditimit: 1.Qeveria akordon fonde publike mbi bazën e një 
kërkese më parë të bërë nga njësia vendore për investimet prioritare. Nga njësia 
vendore nuk vërtetohet se kërkesa për fonde qeveritare është bërë më vete për rrugën 
dhe më vete për kishën. Pra këto dy investime të ndryshme për nga natyra nuk janë 
konceptuar të ndara nga vetë njësia vendore. Për arsye se nuk keni fakte dhe prova të 
reja,  për këtë çështje kundërshtitë tuaja nuk merren parasysh. 
2. Për pikën nr. 2 janë bëre sqarimet e duhura nga audituesi në aktin e konstatimit, 
projekt raport dhe në këtë raport auditimi.  Për arsye se nuk keni fakte dhe prova të 
reja,  për këtë çështje kundërshtitë tuaja nuk merren parasysh. 
Për veprimet dhe mosveprimet e mësipërme ngarkohen me  përgjegjësi: znj. A.L., 
me detyrë ish përgjegjëse e sektorit juridik, ndërprerë marrëdhëniet e punës në datën 
29.04.2019, z. I.K., me detyrë n/kryetar i bashkisë, z.K.K., me detyrë specialist i 
sektorit të shërbimit urban. Personat e mësipërm janë në cilësinë e anëtarit të njësisë së 
prokurimit dhe hartues të dokumenteve standarde të tenderit. 
 
2.Për tenderin me objekt "Rikonstruksion dhe ndërtim palestre ne Shkollën  9-Vjecare 
Avni Rustemi”, me fond limit 54,405,356lekë, zhvilluar në datën 16.08.2018. 
Dokumentet e tenderit janë hartuar nga njësia e prokurimit, ngritur me urdhrin nr.58 
prot., datë 26.02.2018. Në procesverbalin e mbajtur nga njësia e prokurimit për 
hartimin e kritereve të veçanta të DST, nuk janë dhënë argumentime për të gjitha  
kriteret e vendosura. 

• Në kriteret e veçanta të kualifikimit të DST, pika 2.2- Kapaciteti ekonomik dhe 
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financiar, është vendosur kriteri se: 
“Operatori Ekonomik duhet të disponojë vlera të mjaftueshme monetare për të 

realizuar objektin e tenderit pa marrë paradhënie. Për të vërtetuar plotësimin e këtij 
kushti operatori ekonomik duhet të paraqesë vërtetim të gjendjes financiare, nga një 
ose më shumë banka ku vlera në lekë (apo ekuivalentja në valutë) në llogarinë e 
operatorit të jetë jo më të vogël se 50% (27.202.678) të fondit limit (meqenëse për 
vitin 2018 financimi është sa 50% (27,202,678) e fondit limit), të lëshuar jo më shumë 
se 5 ditë nga data e hapjes së ofertave”. 
Në kriterin e mësipërm, vlera gjendjes financiare prej 50% e vlerës së fondit limit, 
është e pa argumentuar. Kjo kërkesë në një masë të tillë (50%), nuk jep asnjë garanci 
se kjo vlerë që kërkohet të paraqitet në një moment të caktuar, do të jetë një vlerë e pa 
lëvizshme, në dispozicion të zbatimit të kontratës që do të prokurohet. Operatorët 
ekonomik kanë dinamik në aktivitetin e tyre dhe vlerësimi i aftësisë së tyre financiare, 
nuk ka të bëjë vetëm me faktin e paraqitjes në një moment të caktuar të një sasie të 
caktuar likuiditetesh, por është më i gjerë, si niveli i xhiros vjetore, fitimi apo humbja 
vjetore, detyrimet që ka subjekti, etj. (pra a ka subjekti një aktivitet ekonomik të 
qëndrueshëm që të garantoj zbatimin me sukses të kontratës), duke vlerësuar dhe 
analizuar zërat e bilancit, pasi për këtë qëllim kërkohet në DST paraqitja e tyre. 
Kriteri i vendosur në DST, se OE duhet disponojë vlera të mjaftueshme monetare në 
masën 50% e vlerës së fondit limit (27,202,678) lekë, për të realizuar objektin e 
tenderit pa marrë paradhënie, është i pa argumentuar (përsa i përket masës prej 50%) 
dhe në kundërshtim me kërkesat e nenin 6 të LPP –Kualifikimi i ofertuesve. 

• Gjithashtu në rubrikën -Kapaciteti teknik, të kritereve të veçanta të DST, është 
vendosur kriteri se OE duhet të vërtetojë  përvojë të suksesshme në ekzekutimin e të 
paktën: 
Punë të së njëjtës natyrë me objektin që prokurohet, për një kontratë të vetme, të 
realizuara vetëm me institucione shtetërore, në një vlerë jo më pak se 50% 
(27.202.678) të fondit limit; ose 2. Punë të së njëjtës natyrë me objektin që prokurohet 
ku vlera monetare totale e punëve të kryera e marrë së bashku gjatë tre viteve të fundit 
të jetë jo më pak se 200% (108.810.712) i fondit limit, te realizuara vetëm me 
institucione shtetërore. Plotësimi i njërit prej dy kushteve të sipërpërmendura e bën 
ofertën të kualifikuese. 
Nga komisioni i hartimit të kritereve të DST, është vepruar në kundërshtim me 
kërkesat e nenit 26 -Kontratat për punë publike, të pikë nr.6, të VKM nr.914, datë 
29.12.2014, “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, i ndryshuar, ku thuhet: 
Për të provuar përvojën e mëparshme, autoriteti kontraktor kërkon: 
a)  punë të ngjashme për një objekt të vetëm në një vlerë jo më të madhe se 50% e 
vlerës së përllogaritur të kontratës që prokurohet dhe që është realizuar gjatë tri 
viteve të fundit. 
b)  punë të ngjashme deri në një kufi, ku vlera monetare totale e punëve të kryera, e 
marrë së bashku gjatë tri viteve të fundit, është jo më e madhe se dyfishi i vlerës limit 
të kontratës që prokurohet. 
Autoriteti kontraktor, si dëshmi për përvojën e mëparshme, kërkon vërtetime të 
lëshuara nga një ent publik ku të shënohen vlera, koha dhe natyra e punës së bërë dhe 
çdolloj dokumenti tjetër, që parashikohet në legjislacionin në fuqi, për të vërtetuar 
përmbushjen e suksesshme të punëve. 
Në rastin e përvojës së mëparshme të realizuar me sektorin privat, autoriteti 
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kontraktor kërkon si dëshmi vërtetime ku të shënohen vlera, koha dhe natyra e punës 
së bërë, e shoqëruar me fatura tatimore dhe çdolloj dokumenti tjetër, që parashikohet 
në legjislacionin në fuqi, për të vërtetuar përmbushjen e suksesshme të punëve. 
Në kërkesat e VKM së mësipërme nuk thuhet punë të së njëjtës natyrë dhe nuk thuhet 
që kontratat të jenë realizuar vetëm me institucione shtetërore, por përfshihen edhe 
kontrata të realizuara në sektorin privat.  
Kundërshti nga subjekti i audituar: Për sa më sipër është bërë kundërshti nga 
anaëtarët e NJP, protokolluar në Bashkinë Libohovë me nr. 806/25, datë 28.8.2019, 
ku shkurtimisht thuhet: Për të vërtetuar nëse ka OE një aktivitet ekonomik të 
qëndrueshëm, nga NJP janë kërkuar kontrata të mëparshme, bilance etj.  
Qëndrim i grupit të auditivit: Nga edituesi nuk është trajtuar kjo për çfarë ju keni 
bërë kundërshti, por janë trajtuar kritere të tjera të DST. 
Për veprimet dhe mosveprimet e mësipërme ngarkohen me  përgjegjësi: z. E.T., me 
detyrë specialistë bujqësie, z. I.K. me detyrë n/kryetar bashkie z. K.K. me detyrë me 
detyrë specialist i sektorit të shërbimit urban. Personat e mësipërm janë në cilësinë e 
anëtarit të njësisë së prokurimit dhe hartues i dokumenteve standarde të tenderit. 
 
3. Për tenderin me objekt “Rikonstruksion i kanalit ujitës- Fusha Suhe (Ushqyes i 
Rezervuarit te Cinit”, me fond limit 8,218,347lekë(pa TVSH),  zhvilluar më 
13.04.2016 
Për hartimin e dokumenteve të tenderit, nga njësia e prokurimit është mbajtur proces 
verbali nr. ska, datë 29.03.2016. 

• Në kriteret e veçanta të kualifikimit, pika 2.2- Kapaciteti ekonomik dhe financiar, 
është hartuar kriteri se operatorët ekonomik duhet të paraqesin:  
“Vërtetim për shlyerjen e taksave vendore për vitin 2014 dhe 2015 te lëshuar nga 
njësia administrative ose bashkia si dhe nëse ka NIPT sekondar, ne te cilën është 
regjistruar sipas QKR”. Formulimi i kriterit nuk është i saktë dhe i plotë. Që 
operatorët ekonomik të marrin pjesë në tender duhet të kenë shlyer të gjitha detyrimet 
fiskale, detyrimet për sigurimet shoqërore, TAP, TVSH, tatim në burim, tatim fitim 
etj. Në këtë kuptim edhe formulimi që duhet të ketë kriteri për taksat duhet të 
formulohet pa u fokusuar në një periudhë të caktuar, e duke lënë përshtypjen sikur 
përjashtohet një periudhë tjetër. Kriteret duhet të formulohen thjeshtë dhe saktë, pa 
lënë dy kuptueshmëri. Në rastin konkret duhet të përshtatet me formulimet që janë 
bërë në kriteret e përgjithshme të DST dhe bazuar në këtë terminologji edhe kriteri për 
taksat dhe tarifat duhet të ishte formuluar i tillë që nëpërmjet përmbajtjes së tij të 
kërkohej dokument (vërtetim) nga operatorët ekonomik, nëpërmjet të cilit të vërtetojë 
se kanë shlyer të gjitha detyrimet për taksat dhe tarifat vendore në njësitë vendore ku 
ka zhvilluar aktivitet. Pra qëllimi është të shmanget fokusimi në një periudhë të 
caktuar, një apo dy vjeçare, pasi krijohen keqkuptime. Në rastin kur formulimi që 
paraqesin operatorët është: “operatori ekonomik ka shlyer të gjitha detyrimet për 

taksat dhe tarifat vendore deri më datën....”, kjo nuk lë asnjë keqkuptim.  
• Në pikë 2.3 – kapaciteti teknik, të kritereve të veçanta të DST, është hartuar 

kriteri se OE duhet të paraqesin “Punë të ngjashme për një kontratë të vetme të së 
njëjtës natyrë në një vlerë prej jo me te vogël  se 50% e vlerës së përllogaritur të 
kontratës qe  prokurohet...”. Pra është thënë edhe punë të ngjashme edhe të së njëjtës 
natyrë, në kundërshtim me kërkesat e përcaktuara në nenin 26- Kontrata për punë 
publike, pika 6, të VKM nr.914, datë 29.12.2014, “Për miratimin e rregullave të 
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prokurimit publik”, i ndryshuar, ku thuhet: 
Për të provuar përvojën e mëparshme, autoriteti kontraktor kërkon: a) punë të 
ngjashme... 
Pra kërkesat ligjore nuk kërkojnë punë të së njëjtës natyrë. 

• Në kriteret e veçanta të kualifikimit, -Kapaciteti teknik, të DST është kërkuar 
se OE duhet të paraqesin “Dëshmi për mjetet e pajisjet teknike, që ka në dispozicion 
apo mund ti vihen në dispozicion operatorit ekonomik, që nevojiten për ekzekutimin e 
kontratës te shoqëruar me dokumentet si: leje qarkullimi, certifikate e kontrollit teknik, 
kontrate qiraje ose certifikate pronësie. 
Për mjetet që shënohen në regjistra publikë duhet të paraqitet dokumenti që vërteton 
regjistrimin e mjetit (leje qarkullimi) dhe dokumentacioni përkatës për qarkullim te 
lirshëm. 
Shprehja dokumentacioni përkatës për qarkullim te lirshëm përfaqëson kriter të pa 
qartë (AK duhet të cilësojë konkretisht se cili është dokumentacioni), kontradiktor me 
kriterin e mësipërm ku është përcaktuar në fakt dokumentacioni që duhet të paraqitet 
(leje qarkullimi, certifikate e kontrollit teknik, kontrate qiraje ose certifikate pronësie).  
Gjithashtu në DST, -kriteret e veçanta të kualifikimit, është kërkuar  mjet transporti 
5m3, ndërkohë që kapaciteti mbajtës i mjeteve në lejen e qarkullimit jepet në kg, e jo 
në m3 . 
Për sa më sipër kriteret janë hartuar në kundërshtim me pikën nr.5 të nenit 26- 
Kontratat për punë publike  të  VKM nr. 914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e 

rregullave të prokurimit publik”, i ndryshuar, ku thuhet: 
Kërkesat e veçanta të kualifikimit duhet të përfshijnë të gjitha kriteret specifike në 
përputhje me nenin 46 të LPP. Kriteret duhet të jenë në përpjesëtim dhe të lidhura 
ngushtë me aftësinë zbatuese, natyrën dhe vlerën e kontratës. Në çdo rast, autoriteti 
kontraktor duhet të përcaktojë dokumentet konkrete që duhet të paraqesin operatorët 
ekonomikë për përmbushjen e këtyre kritereve. 

• Në kriteret e veçanta të kualifikimit, -Kapaciteti teknik, të DST është kërkuar 
se OE duhet të paraqesin: ”Vërtetim nga Administrata tatimore ose sigurimet 
shoqërore, ku operatori ekonomik duhet të ketë numrin e nevojshëm të punonjësve për 
zbatimin e kontratës. Numri i punonjësve për periudhën Janar - Dhjetor 2015 të jetë 
mesatarisht jo më pak se 13 (trembëdhjete) punonjës, duke mos përfshire stafin  teknik 
dhe te jete i përfshire dhe një saldator. 
-  Listë pagesat për periudhën Janar - Dhjetor 2015, ne te cilat duhet të jenë të 
përfshirë dhe stafi teknik te konfirmuara nga administrata tatimore. 
Kriteri i mësipërm i vendosur nga njësia e prokurimit është i pa qartë, pasi KVO në 
dokumentet që paraqiten, pra listë pagesa, ka numrin total të punonjësve dhe nuk ka 
mundësi të kuptoj se cili është stafi teknik në listë pagesë, në mënyrë që ta bëjë 
zbritjen e këtij stafi nga numri total, për të llogaritur nëse OE e plotëson ose jo kriterin 
e vendosur. 
 Numri  punonjësve në total është shumatorja që del duke mbledhur të gjithë 
punonjësit që nevojiten për realizimin me sukses të objektit t prokurimit. Pra nëse në 
tender duhen dy inxhiniere ndërtimi, një teknik, një saldator, 15 murator, 5 shoferë, 
atëherë njësia e prokurimit duhet të formulojë kriterin: numri i nevojshëm i 
punonjësve për realizimin e kontratës është 24, nga të cilët..., duke sqaruar numrin  për 
secilin pozicion pune (çka u tha më lartë). 
Nga njësia e prokurimit nuk është përcaktuar specialiteti i asnjë punonjësi, pra 
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formimi i tyre profesional. 
Sa më sipër arrihet në konkluzionin që: Në tenderin me objekt “Rikonstruksion i 
kanalit ujitës- Fusha Suhe (Ushqyes i Rezervuarit te Cinit”, nga njësia e prokurimit në 

hartimin e kriterit për makineri, nuk është përcaktuar qartë dokumentacioni konkrete 
që duhet të paraqesin operatorët ekonomikë për përmbushjen e kritereve. 
Veprimet e mësipërme bien në kundërshtim me përcaktimet ligjore e nënligjore të 
bëra në: pikën nr.5 të nenit 26- Kontratat për punë publike  të  VKM nr. 914, datë 
29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, i ndryshuar. 
Për veprimet dhe mosveprimet e mësipërme ngarkohen me  përgjegjësi: znj. A.L., 
me detyrë ish përgjegjëse e sektorit juridik, ndërprerë marrëdhëniet e punës në datën 
29.04.2019, z. I.K., me detyrë n/kryetar i bashkisë, z.K.K., me detyrë specialist i 
sektorit të shërbimit urban. Personat e mësipërm janë në cilësinë e anëtarit të njësisë së 
prokurimit dhe hartues të dokumenteve standarde të tenderit. 
 
4. Për tenderin me objekt "Rikonstruksion i ambienteve të brendshme të godinës së 
Bashkisë Libohovë”, me fond limit 2,350,000 lekë pa TVSH, zhvilluar në datën 
30.08.2016. 
Për hartimin e dokumenteve të tenderit, nga njësia e prokurimit është mbajtur proces 
verbali nr. ska, datë 18.08.2016. 

• Në kriteret e veçanta të kualifikimit, pika 2.3- Kapaciteti teknik, është hartuar kriteri se 
operatorët ekonomik duhet të paraqesin: 
“Vërtetim nga Administrata tatimore ose sigurimet shoqërore, ku Operatori Ekonomik 
duhet të ketë numrin e nevojshëm të punonjësve për zbatimin e kontratës. Numri i 
punonjësve për periudhën Janar – Qershor  2016 të jetë jo më pak se 11 punonjës pa 
përfshire stafin teknik  - vërtetim nga Administrata Tatimore  
-  Listë pagesat për periudhën Janar – Qershor  2016, ne te cilat duhet të jenë të 
përfshirë dhe stafi teknik te konfirmuara nga administrata tatimore. 
- Firma duhet te ketë dhe një inxhinier elektrik dhe ndërtimi  te jete i përfshire dhe ne 
listë pagesat e sigurimeve shoqërore”. Por për inxhinierin nuk është kërkuar se çfarë 
dokumentacioni duhet të paraqitet, që operatori të vërtetojë që ka në listë pagesë 
inxhinier elektrik. 
Nga auditmi konstatohet se kriteri i mësipërm nuk është i plotë dhe i qartë për 
operatorët ekonomik sepse është kërkuar që numri i punonjësve duhet të jetë jo më pak 
se 11 punonjës pa përfshire stafin teknik dhe kjo të vërtetohet me  vërtetim nga 
Administrata Tatimore. Me çfarë dokumenti do ta vërtetojë operatori ekonomik se ka 
11 punonjës pa përfshire stafin teknik, kur administrata tatimore jep vërtetim për 
numrin total të punonjësve dhe jo për pjesë të veçanta të stafit? Listë pagesat 
gjithashtu janë me përcaktime kodesh. Sipas këtij formulimi duhet që KVO të futet e 
të marrë një e nga një punonjësit në listë pagesë për të përcaktuar sipas kodeve se cili 
punonjës është staf teknik e cili jo. Jo vetëm kaq, por për llojin e profesionit inxhinier 
ndërtimi, inxhinier elektrik etj., a është e sigurt njësia e prokurimit se ekzistojnë kode 
të veçanta për secilin natyrë inxhinieri, apo ka vetëm një kod për inxhinierin e 
ndërtimit, elektrik etj. dhe nga KVO nuk mund të identifikohet dot inxhinieri se çfarë 
profili ka.  
Gjithashtu është kërkuar një inxhinier elektrik, por nuk është përcaktuar se me çfarë 
dokumentacioni duhet të vërtetojë këtë operatori ekonomik. Të gjitha këto 
vështirësojnë punën  e operatorëve, si dhe punën e KVO për kualifikimin e tyre. 
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Për sa më sipër kriteret janë hartuar në kundërshtim me pikën nr.5 të nenit 26- 
Kontratat për punë publike  të  VKM nr. 914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e 

rregullave të prokurimit publik”, i ndryshuar, ku thuhet: 
Kërkesat e veçanta të kualifikimit duhet të përfshijnë të gjitha kriteret specifike në 
përputhje me nenin 46 të LPP. Kriteret duhet të jenë në përpjesëtim dhe të lidhura 
ngushtë me aftësinë zbatuese, natyrën dhe vlerën e kontratës. Në çdo rast, autoriteti 
kontraktor duhet të përcaktojë dokumentet konkrete që duhet të paraqesin operatorët 
ekonomikë për përmbushjen e këtyre kritereve. 
Sa më sipër arrihet në konkluzionin që: Në tenderin me objekt "Rikonstruksion i 
ambienteve të brendshme të godinës së Bashkisë Libohovë” nga njësia e prokurimit në 
hartimin e kriterit për fuqinë punëtore, nuk është përcaktuar qartë dokumentacioni 
konkrete që duhet të paraqesin operatorët ekonomikë për përmbushjen e kritereve. 
Veprimet e mësipërme bien në kundërshtim me përcaktimet ligjore e nënligjore të 
bëra në: pikën nr.5 të nenit 26- Kontratat për punë publike  të  VKM nr. 914, datë 
29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, i ndryshuar. 
 
Për veprimet dhe mosveprimet e mësipërme ngarkohen me  përgjegjësi: znj. A.L., 
me detyrë ish përgjegjëse e sektorit juridik, ndërprerë marrëdhëniet e punës në datën 
29.04.2019, z. I.K., me detyrë n/kryetar i bashkisë, z.K.K., me detyrë specialist i 
sektorit të shërbimit urban. Personat e mësipërm janë në cilësinë e anëtarit të njësisë së 
prokurimit dhe hartues të dokumenteve standarde të tenderit. 

Kriteri: VKM 914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”,  Neni 
26- Kontrata për punë publike, pika a, pika 5, pika 6, neni 61  pika nr.1. nr.2, 

Ndikimi Mos argumentimi i kritereve është mos zbatim i kërkesave ligjore për hartimin e 
kritereve të DST, nuk jep siguri nëse kriteret e vendosura janë ato të duhura, pasi si 
nevoja për numrin e punonjësve, numrin e makinerive, llojin dhe kapacitetin e tyre, 
nuk janë të mbështetura me argumente dhe llogaritje konkrete, sipas zërave të 
preventivit, afatit të punimeve, volumeve të tyre etj. Hartimi i kritereve të pa qarta dhe 
mos përcaktimi i saktë i dokumentacionit për secilin kriter krijojnë vështirësi për 
operatorët ekonomik për përgatitjen e kritereve si dhe për KVO gjatë procesit të 
vlerësimit të ofertave. 

Shkaku: Mos zbatim i kërkesave ligjore lidhur me hartimin dokumenteve standarde të tenderit. 
Rëndësia: E lartë 
Rekomandim Në hartimin e kritereve të DST, njësia e prokurimit të jap argumente për secilin kriter 

dhe këto argumente të bëhen pjesë e procesverbalit që mbahet prej saj. Argumentimi të 
bëhet duke u mbështetur në preventivin e punimeve, volumin dhe afatin e punimeve, 
etj. 

 
 
Vlerësimi i ofertave  
 
Kualifikim i operatorëve ekonomik të cilët nuk plotësojnë kriteret dhe specifikimet e 
vendosura në DST  
 
Titulli i 
Gjetjes:      

1.  Për tenderin me objekt "Rehabilitim si dhe rikonstruksion i rrugës Kthesa e 
Labovës - Labove e Kryqit”, zhvilluar në datën 12.9.2016, me fond limit 
124,999,984 lekë pa TVSH. 
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KVO është kualifikuar dhe propozuar për shpalljen fitues BOE “G... & A...” 

SHPK, i cili nuk i plotëson kriteret e vendosura në DST, KVO duhet të kishte 
anulluar tenderin, për arsye se asnjë nga operatorët ekonomik pjesëmarrës nuk 
plotëson kriteret e vendosura në DST. 

Situata: 1.  Për tenderin me objekt "Rehabilitim si dhe rikonstruksion i rrugës Kthesa e 
Labovës - Labove e Kryqit”, zhvilluar në datën 12.9.2016, me fond limit 
124,999,984 lekë pa TVSH. 
 
Vlerësimi i ofertave nga KVO 
Në tender kanë marrë pjesë dhe paraqitur ofertë 4 operatorë ekonomik: sipas të 
dhënave të mëposhtme: 

Nr Operatorët ofertues Vlera e ofertës pa TVSH Kualifikimi 
1 BOE A... & E... & B... SHPK 104,395,200 S’kualifikua 

2 H... & F... SHPK 114,291,100 S’kualifikuar 

3 B... SHPK 122,033,864 S’kualifikuar 

4 BOE “G... & A...” SHPK 123,640,868 Kualifikuar, fitues 

 
Arsyet e s’kualifikimit nga KVO, të BOE “A... & E... & B...” SHPK. 
KVO ka konstatuar se: 

- Nuk përmbushet kriteri për kapacitetin teknik, i vendosur në pikën 3.2-
Licenca lidhur me  ekzekutimin e punimeve, të kritereve të veçanta të kualifikimit 
të DST, ku kërkohen pune te ngjashme për një objekt te vetëm ne një vlere jo me te 
vogël se 50% e vlerës se përllogaritur te kontratës qe prokurohet te ekzekutuar 
gjate tre viteve te fundit dhe konkretisht, për objekte te trashëgimisë kulturore dhe 
arkitektonike te kategorisë I dhe II,50% e vlerës se preventivit qe i përket këtyre 
zërave. 

- Nuk përmbushet kriteri për kapacitetin teknik ku është kërkuar: Operatori 
ekonomik duhet te dëshmoje që ka realizuar punime ne restaurimin e objekteve te 
trashëgimisë kulturore dhe arkitektonike te kategorisë se  I dhe te II duke paraqitur 
kontrate dhe vërtetim nga Instituti i Monumenteve te Kulturës për realizimin me 
sukses te kontratës. 
 -  OE “B...” SHPK nuk përmbush kriterin për kapacitetin teknik (pika 3.2-Licenca 
lidhur me  ekzekutimin e punimeve, të kritereve të veçanta të kualifikimit të DST 
)ku kërkohet : Licence Restaurimi sipas Modelit te lëshuar nga Ministria e Kulturës 
për Licenca profesionale për restaurimin e monumenteve te kulturës kategoria “C” 

dhe me përvoje jo me pak se 10-vjet, e cila duhet provuar me ane te licencave te 
lëshuara nga autoritetet përkatëse te kohës si dhe me ane te vërtetimit te lëshuar 
nga Instituti i monumenteve te Kulturës për realizimin me sukses te kontratave.  
      - Gjithashtu nuk përmbushet kriteri sipas te cilit arkitekti restaurator i pajisur 
me licencat e kërkuara, i përfshire si drejtues teknik ne licencën e shoqërisë te 
rezultojë i siguruar  në listë pagesat përkatëse te sigurimeve shoqërore ( për 
periudhën Janar 2015- Qershor 2016). 
     - Nuk plotësohet kriteri sipas të cilit te gjitha mjetet dhe pajisjet e kërkuara 
duhet te jene te shoqëruara me foto si dhe me inventarin e vitit përkatës te 
konfirmuar nga dega përkatëse e tatimeve. 
Bashkim operatorëve “A... & E... & B...” SHPK është angazhuar ne marrëveshjen e 
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realizuar për përqindjen e pjesëmarrjes së punës dhe elementet konkrete, që do të 
kryejë secili nga anëtarët e këtij bashkimi, e detajuar edhe ne ofertën ekonomike. 
Kjo ndarje nuk është realizuar korrektësisht, pasi në punimet restauruese është 
përcaktuar që disa nga punimet, konkretisht: Zëri 25. Qepje muratorë me shufra 
inoks; Zëri 46. Restaurim shtrese me pllaka guri; Zërat. Punime elektrike ne 
monument. 
Të gjitha këto punime dhe ato te cilat realisht janë përcaktuar, duhet te kryhen 
domosdoshmërish nga shoqëria restauratore. 
Nga auditimi rezulton se qëndrojnë konstatimet e KVO. 
 
Arsyet e s’kualifikimit nga KVO të BOE “H...  & F...” SHPK  
KVO ka konstatuar se: 

- Nuk përmbushet kriteri sipas te cilit kërkohet qe operatori duhet te ketë 
përvojë 10-vjeçare ne fushën e restaurimit te monumenteve te kulturës, gjë e cila 
duhet te provohej me ane te licencave te lëshuara nga autoritetet përkatëse te kohës 
si dhe me ane te vërtetimit te lëshuar nga Instituti i Monumenteve te Kulturës për 
realizimin me sukses te kontratave . 
       - Nuk përmbushet kriteri sipas te cilit mjeku i shoqërisë/ve duhet te figuroje ne 
listë pagesat e shoqërisë për periudhën janar 2015- qershor 2016. 
Nuk përmbushet kriteri sipas te cilit te gjitha mjetet dhe pajisjet e kërkuara duhet te 
jene te shoqëruara me fotografi  si dhe me inventarin e vitit përkatës te konfirmuara 
nga dega tatimore. 
       - Shoqëria “F...” SHPK nuk plotëson kushtin  lidhur me punët e ngjashme. Kjo 

shoqëri zotëron licencën për zbatimin e punimeve restauruese, por ka paraqitur tre 
kontrata për pune te ngjashme:  
Rikonceptimi i Sheshit te Flamurit, Rikualifikimi urban, shëtitorja Wilson, 
Rikonstruksion i sheshit “Nene Tereza”, të cilat nuk janë punime te ngjashme 

restaurimi sipas kërkesave te përcaktuara në DST. 
                - Mungon vërtetimi i lëshuar nga instituti i Monumenteve te Kulturës (IMK) për 

realizimin me  sukses te kontratave. 
Nga auditimi rezulton se qëndrojnë konstatimet e KVO 
 
Arsyet e s’kualifikimit nga KVO të OE B...   SHPK 
        - Nuk përmbushet kriteri për kapacitetin teknik ku kërkohen pune te ngjashme 
për objekte te trashëgimisë kulturore dhe arkitektonike te kategorisë se I dhe te II 
50% e vlerës se preventivit që i përket këtyre zërave. 
        - Nuk përmbushet kriteri për licencat, konkretisht pika 3.2 ku është kërkuar 
Licence Restaurimi sipas Modelit te lëshuar nga Ministria e Kulturës për Licenca 
profesionale për restaurimin e monumenteve te kulturës kategoria “C”. 
        - Nuk përmbushet kriteri për fuqinë mesatare punëtore ku kërkohet një 
punësim mesatar i te paktën 110 personash, për periudhën janar 2015- qershor 
2016,e dokumentuar kjo me vërtetimin e pagesës se sigurimeve shoqërore dhe 
shëndetësore nga Administratat Tatimore. 
        - Nuk  janë paraqitur lejet e manovrimit për tre manovratoret. 
        - Nuk plotësohet  kriteri sipas te cilit te gjitha mjetet dhe pajisjet e kërkuara 
duhet te jene te shoqëruara me foto si dhe me inventarin e vitit përkatës te 
konfirmuar nga dega përkatëse e tatimeve. 
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Nga auditimi rezulton se qëndrojnë konstatimet e KVO 
 
Mbi kualifikimin e BOE“G... & A...” SHPK  
-    Nga auditimi konstatohet se është hartuar akt marrëveshja dhe prokura e 
posaçme midis dy shoqërive, ku shoqëria“G...” SHPK është përcaktuar 

përfaqësuese e BOE. Në preventivin e paraqitur është bërë ndarja e zërave dhe 
është përcaktuar në total se shoqëria “G...” SHPK do të kryej 60% të punimeve,  

ose vlerës së ofertës, ndërsa shoqëria “A...” SHPK do të kryej 40% të punimeve, 
ose vlerës së ofertës. Sipas akt marrëveshjes dhe ndarjes së zërave në ofertën 
ekonomike, shoqëria A...” SHPK, ka marrë përsipër të kryej zërat e punimeve për 

“Rehabilitimi i Kishës “Fjetja e Shën Marisë”, si dhe punimet  gërmimit dhe të 
pastrimit për rikonstruksionin e rrugës. 
-   Nga auditimi i ndarjes së punimeve që është bërë midis dy operatorëve 
ekonomik, operatori “A...” SHPK, përveç të tjerash në pjesën e tenderit që i përket 

seksionit B të preventivit, me emërtim “Rikonstruksion i rrugës Kthesa e Labovës 
– Labovë e Kryqit, numër rendor 5, numër analize 3.160/e,  do të kryej edhe zërin e 
punimeve “Gërmim shkëmbi seksion i lirë me ekskavator plus transport” në sasinë 

8,880 m3, ose vlerën 5,594,400 lekë. Nga auditimi i dokumentacionit të paraqitur 
nga operatori ekonomik “A...” SHPK, konstatohet se ky operator nuk ka mjet 

ekskavator. Në dokumentin “shtojca nr.9”, mbi disponimin e makinerive ka 

deklaruar se do të angazhojë në këtë tender vetëm 2 kamion, 18 tabela sinjalistike 
punimesh, 1 GPS. Gjithashtu në dokumentacionin tjetër të paraqitur nuk vërteton 
se disponon mjet ekskavator, duke mos plotësuar kriterin e pikës nr. 5 të kritereve 
të veçanta të DST, ku midis të tjerash është kërkuar:  Ekskavator me zinxhir copë 
një, Ekskavator me goma copë një.  
- Operatori ekonomik “A...” SHPK, si pjesë e BOE, nuk plotëson kriterin e pikës 

4.6. -Dëshmi për fuqinë mesatare punëtore te operatorit ekonomik, ku është 
kërkuar: Operatori ekonomik duhet te ketë ne stafin e tij për periudhën Janar 2015-
Qershor 2016 mjekun e shoqërisë te shoqëruar me kontrate pune dhe diplome 
(referuar VKM nr. 742 date 06.11.2003 , si dhe te figuroje ne listë pagesat e 
shoqërisë.  
- Operatori ekonomik “A...” SHPK, si pjesë e BOE nuk plotëson kriterin e pikës 

4.5. -Dëshmi për fuqinë mesatare punëtore të operatorit ekonomik, ku midis të 
tjerash është kërkuar: shoqëria duhet te ketë  në stafin e saj  3 manovrator të 
shoqëruar me leje monovrimi dhe dy ekskavatorist të shoqëror me dëshmi te 
aftësisë profesionale.  
Për plotësimin e këtij kriteri nga OE “A...” SHPK nuk është paraqitur 

dokumentacion. Të gjithë manovratorët dhe ekskavatoristët e paraqitur janë të 
operatorit ekonomik “G... 
-  Nuk plotësohet kriteri sipas të cilit te gjitha mjetet dhe pajisjet e kërkuara duhet 
te jene te shoqëruara .... me inventarin e vitit përkatës te konfirmuar nga dega 
përkatëse e tatimeve”. Nga BOE nuk është paraqitur inventari i vitit (lista e 

mjeteve, vlera e tyre). 
Mos plotësimi kritereve të mësipërme, përveçse është mosplotësim i kritereve të 
vendosura në DST, është gjithashtu në kundërshtim me kërkesat e nenit nr.74- 
Bashkimi i operatorëve ekonomikë, pika 3, të VKM nr.914, datë 29.12.2014, “Për 

miratimin e rregullave të prokurimit publik”, i ndryshuar, ku thuhet: 
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Secili prej anëtarëve të këtij bashkimi duhet të përmbushë kërkesat ligjore, të 
parashikuara në nenin 45 të LPP dhe ato të përcaktuara në dokumentet e tenderit. 
Kërkesat ekonomike, financiare, profesionale dhe ato teknike duhet të përmbushen 
nga i gjithë bashkimi, në përputhje me përqindjen e pjesëmarrjes në punë, shërbim 
apo furnizim, të përcaktuara në aktmarrëveshje. 
Veprimet e mësipërme për kualifikimin dhe shpalljen fitues të BOE “G... & A...” 

SHPK, bien në kundërshtim me përcaktimet ligjore e nënligjore të bëra në: 
- Ligjin nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar, sipas  
neneve të mëposhtëm: 
-neni 24 “Anulimi i një procedure prokurimi”, pika nr.1, germa (ç), ku thuhet : 
“Autoriteti kontraktor anulon procedurën e prokurimit vetëm (ç) nëse asnjë nga 
ofertat e paraqitura nuk përputhet me kriteret e përcaktuara në dokumentet e 
tenderit” 
neni 46 “Kualifikimi i ofertuesve”, pika 1, ku thuhet: 
Operatorët ekonomikë, për të marrë pjesë në procedurat e prokurimit, duhet të 
kualifikohen, pasi të kenë përmbushur të gjitha kriteret …, që autoriteti kontraktor 

i vlerëson të nevojshme, për sa kohë që ato janë në përpjesëtim me natyrën dhe 
përmasat e kontratës që do të prokurohet dhe jo diskriminuese. 
-nenin 53 “Shqyrtimi i ofertave”, pika 3 dhe pika 5 ku thuhet: 
“3.Autoriteti kontraktor, në zbatim të pikës 4 të këtij neni, vlerëson një ofertë të 
vlefshme, vetëm nëse ajo është në përputhje me të gjitha kërkesat dhe specifikimet e 
përcaktuara në njoftimin e kontratës dhe në dokumentet e tenderit, pa rënë ndesh 
me përcaktimet e nenit 54 të këtij ligji. 5. Autoriteti kontraktor nuk e pranon një 
ofertë: a) kur ofertuesi nuk është i kualifikuar; c) kur oferta e tij nuk përputhet me 
specifikimet e përcaktuara në dokumentet e tenderit”; 
- neni 55, “Kriteret e përcaktimit të ofertës fituese”, pika 1, germa a, ku thuhet: 
“oferta fituese duhet të jetë: a) oferta që, në bazë të kërkesave dhe kritereve të 
përcaktuara në dokumentet e tenderit, plotëson kërkesat e objektit të prokurimit me 
çmimin më të ulët;  
Për sa më sipër arrihet në konkluzionin që: Në tenderin me objekt "Rehabilitim si 
dhe rikonstruksion i rrugës kthesa e Labovës - Labove e Kryqit”, KVO ka 

kualifikuar dhe propozuar për shpalljen fitues një operatorë ekonomik i cili nuk i 
plotëson kriteret e vendosura në DST, me vlerë të ofertës 123,640,868 lekë pa 
TVSH., duke vepruar në kundërshtim me kuadrin rregullator në fuqi në fushën e 
prokurimit publik. KVO duhet të kishte s’kualifikuar BOE “G... & A...” SHPK dhe 
nuk duhet t’i kishte rekomanduar titullarit shpalljen fitues të tij, duhet të kishte 
anulluar tenderin, për arsye se asnjë nga operatorët ekonomik pjesëmarrës nuk 
plotëson kriteret e vendosura në DST. Vlera prej123,640,868  lekë pa TVSH do të 
konsiderohet përdorim i fondeve publike pa ekonomicitet, eficencë dhe efektivitet. 
Për veprimet dhe mosveprimet e mësipërme ngarkohen me  përgjegjësi: z. F.M., 
me detyrë shef sektori i shërbimit urban, në cilësinë e kryetarit të komisionit të 
vlerësimit të ofertave (KVO), z. K.J., me detyrë ish n/kryetar i Bashkisë Libohovë, 
në cilësinë e anëtarit të komisionit të vlerësimit të ofertave (KVO), ndërprerë 
marrëdhëniet e punës në datën 14.11.2017, z. F.Z., me detyrë specialist i bujqësisë, 
në cilësinë e anëtarit të komisionit të vlerësimit të ofertave (KVO).  
Kundërshti nga subjekti i audituar: Për sa më sipër janë bërë kundërshti nga 
KVO, me nr. 806/28 prot., datë 30.8.2019 të njësisë vendore, ku në mënyrë të 
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përmbledhur thuhet: Mjeti ekskavator vërtet nuk disponohet nga OE “A...” SHPK, 

por disponohet nga OE  “G...” dhe, meqë është krijuar bashkim operatorësh kjo 
është normale që punimet e marra përsipër nga njëri operator të mund të kryhen 
me mjetet e operatorit tjetër.  
Qëndrim i grupit të auditimit: Bashkimi i operatorëve do të thotë se kjo punë do të 
kryhet nga të dy operatorët, por sipas përqindjes së përcaktuar në akt marrëveshje. 
Secili operator duhet të vërtetojë se ka mundësinë teknike, financiare, etj., se mund 
të kryej punimet e marra përsipër sipas preventivit.. Gjithashtu OE “A...” SHPK 

nuk plotëson edhe kritere të tjera të DST, sqaruar gjerësisht si në aktin e 
konstatimit, në projekt raport dhe në këtë raport. Për arsye se nuk keni fakte dhe 
prova të reja kundërshtitë tuaja nuk merren parasysh. 
 
2.Për tenderin me objekt: “Blerje kontiniere”, me fond limit 1,000,000 lekë pa 
TVSH, zhvilluar në datën 07.04.2017. 
Në tender kanë marrë pjesë 4 operatorë ekonomik, nga të cilët është kualifikuar dhe 
shpallur fitues OE “S...” SHPK me vlerë më të ulët të ofertës  ekonomike prej 

775,000 lekë, ose 225,000 lekë  më pak se vlera e fondit limit, sipas pasqyrës së 
mëposhtme: 

Nr Operatorët ofertues Vlera e ofertës pa tvsh  Kualifikimi 

1 OE “S...”shpk 775,000 Kualifikuar, fitues 

2 OE “N...”shpk 950,000 S’kualifikuar 
3 OE “T...”shpk 950,000 S’kualifikuar 

4 OE “B...”shpk 995,000 S’kualifikuar 

Nga auditimi konstatohet se; OE është shpallur fitues, ndërsa nuk plotëson kriteret 
e vendosura në shtojca 9 “Specifikimet teknike” DST si më poshtë: 
-“gjerësia e kontejnerit është kërkuar me 1365 mm”, ndërsa rezulton se në 

specifikimet e dorëzuara me ofertën ekonomike, OE ka paraqitur kontejner me 
gjerësi 1000 mm, për pasojë ky kriter nuk rezulton i plotësuar. 
-“lartësia e kontejnerit është kërkuar me 1380 mm”, ndërsa rezulton se OE në 

specifikimet e dorëzuara me ofertën ekonomike nuk është paraqitur lartësia e 
artikullit, për pasojë ky kriter nuk rezulton i plotësuar. 
-Ndërsa nga zbatimi kushteve të kontratës për të cilin titullari ka ngritur komision 
për marrje në dorëzim dhe ka mbajtur procesverbalin datë 02.05.2017 në të cilin 
vetëm është pasqyruar se; “……kontejnerët janë dorëzuar të gjithë në sasinë, lloje 
dhe plotësojnë parametrat e përcaktuar në dokumentat e tenderit……”, nga 
auditimi rezulton se, kontejnerët e dorëzuar nga OE të marr në dorëzim nga 
komisioni, nuk plotësojnë kërkesat e parashikuara në DST sepse; në procesverbalin 
e marrjes në dorëzim, komisioni nuk ka evidentuar dhe nuk ka kryer asnjë 
krahasim ndërmjet 16 kërkesave të përcaktuara në “Specifikimet teknike 
kualifikuese” të kërkuara në shtojca 9 me specifikimet teknike të kontejnerëve të 
furnizuar dhe të dorëzuar, njëkohësisht edhe kusht kualifikuese me ofertën 
ekonomike, specifikimet e të cilit nuk përputhen me ato të përcaktuara në shtojcën 
9 “Specifikimet Teknike” të DST. 
Kualifikimi dhe shpallja fitues e operatorit ekonomik i cili nuk plotëson kriteret 
dhe specifikimet teknike të vendosura në DST, si dhe marrja në dorëzim e mallit, 
ka shkaktuar përdorim të fondeve publike pa ekonomicitet, eficencë dhe efektivitet, 
në vlerën 775,000 lekë pa TVSH 
Për veprimet dhe mosveprimet e mësipërme ngarkohen me  përgjegjësi: anëtarët e 
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KVO zj.E.Ç., z. E.R., z.F.Z., si dhe komisioni i marrjes në dorëzim të mallit: z.F.Z. 
Kryetar, z. S.Z. anëtar dhe z. E.R. anëtar. 
 
3. Për tenderin me objekt “Blerje automjeti kamjoni ”, me fond limit 1,454,166 
lekë pa TVSH, zhvilluar në datën 01.06.2017. 
Vlerësimi i ofertave 
Në tender ka marrë pjesë vetëm operatori ekonomik, “P...” SHPK, me vlerë të 
ofertës ekonomike 1,440,000 lekë pa TVSH, i cili është kualifikuar dhe shpallur 
fitues nga KVO. 
Nga auditimi konstatohet se; OE është shpallur fitues, ndërsa nuk plotëson kriteret 
e vendosura në shtojca 7 “Kriteret e veçanta të kualifikimit “nënpika 2.3.7 të DST, 
ku thuhet: “Ofertuesi fitues do të shoqëroj çdo automjet me këto dokumente 
origjinale sipas legjislacionit në fuqi:  
-“certifikata e pronësisë; *certifikata e vlefshme e kolaudimit nga SGS; 
*siguracioni mjetit; *vërtetimi nga regjistri barreve siguruese lëshuar brenda 1 
muaji nga data e tenderit; *taksa vjetore e mjetit vlefshme”. Ky kriter i parashikuar 

kualifikues nuk rezulton i plotësuar nga operatori fitues. Nga KVO procedura e 
prokurimit duhej të ishte anulluar për mungesë konkurrencë. 
Marrja në dorëzim e mallit 
-Ndërsa nga zbatimi i kushteve të kontratës për të cilin titullari ka ngritur komision 
për marrje në dorëzim dhe ka mbajtur procesverbalin datë 04.07.2017 në të cilin 
vetëm është pasqyruar se; “…të dhënat e mjetit të kërkuara me specifikimet 
teknike, janë të krahasuara me karakteristikat faktike të mjetit të dorëzuar i cili 
është marr në dorëzim nga komisioni..”, nga auditimi rezulton se, kamioni i 
dorëzuar nga OE i marr në dorëzim nga komisioni nuk plotësojnë kërkesat e 
parashikuara në DST dhe kushtet e kontratës neni 7 “Kushtet e dorëzimit dhe 
pranimit të mallit”, pika 5.2 “…kontraktuesi duhet të dorëzoj mallin sipas 
specifikimeve teknike në se nuk është njëlloj dhe identik me specifikimet teknike të 
DT të ofruara dhe pranuara nga AK..”. Nga komisioni i marrjes në dorëzim të 
mallit, nuk duhet të ishte bërë marrja në dorëzim e mallit. 
Marrja në dorëzim e mallit dhe likuidimi kontratës është kryer pa plotësuar 
kërkesat e parashikuara me specifikimet teknike të DST, shtojca 7, pika 2.3.7. 
Vlera prej 1,440,000 lekë pa TVSH, për të cilën është lidhur dhe likuiduar kontrata 
për mall që nuk plotëson specifikimet teknike të vendosura në DST, konsiderohet 
përdorim i fondeve publike pa ekonomicitet, eficencë dhe efektivitet. 
Për veprimet dhe mosveprimet e mësipërme ngarkohen me  përgjegjësi: anëtarët e 
KVO z. N.R., Kryetar. Znj.E.C., Anatar. Z.F.Z., Anëtar dhe komisioni i marrjes në 
dorëzim të mallit: ing.I.L., z. E.R., z. F.Z. 
 
4. Për tenderin me objekt: “Prerje, transport dru zjarri”, me fond limit 1,707,400 
lekë  pa TVSH, zhvilluar në datën 25.10.2017. 
Vlerësimi i ofertave 
Në tender ka marrë pjesë vetëm OE “E...” SHPK, me vlerë të ofertës ekonomike 

1,697,400 lekë, i cili është kualifikuar dhe shpallur fitues. Nga auditimi konstatohet 
se; OE i shpallur fitues nuk plotëson kriteret e vendosura në shtojca 6, pika 2 
“Kriteret e veçanta të kualifikimit “nënpika 2.1.1, ku është kërkuar “një vërtetim 
që ka paguar taksat dhe tarifat vendore për vitin 2016 e 2017, sipas QKB.”në DST 
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e KVO duhej ta s’kualifikonte sepse nuk plotëson kriteret për kualifikim dhe 
shpalljen fitues sa më poshtë: 
-“vërtetim nr.15 prot, datë 26.01.2017 i lëshuar vetëm nga bashkia Gjirokastër për 
shlyerje të taksave e tarifave, apo detyrimet vendore për vitin 2016 e 2017, 
vërtetim i cili është i pa vlefshëm, sepse data e lëshimit është 10 muajve përpara 
nga data e hapjes së procedurës. Njëkohësisht ky operator ka ushtruar aktivitet 
nga data 27.01.2010 me adresën bashkia Sarandë e pa ndryshuar deri në datën e 
hapjes së procedurë prokurimit”, për pasojë ky kriter i parashikuar kualifikues nuk 

rezulton i plotësuar. 
-Pika 2.3 “Kapaciteti teknik”, nënpika 1, gërma (c) “Secili subjekt të ketë xhiro 
vjetore jo më pak se 25 milionë lekë për 2 vitet e fundit së bashku për operatorët 
me aktivitetet në pyjet e larta dhe mbi 5 milionë lekë për operatorët me aktivitetet 
në pyjet e ulëta dhe shkurret, të vërtetuar nga tatim-taksat” në DST dhe KVO 
duhej ta s’kualifikonte sepse nuk plotëson kriteret për kualifikim dhe shpalljen 
fitues sa më poshtë; 
-“vërtetim nr.4107 prot, datë 12.10.2017 i lëshuar nga DRT Gjirokastër për xhiro 
të raportuar në total për 3 vite gjithësej është me 15,322,013 lekë”, ndërkohë 
kërkohet jo më pakë se 25 milionë lekë”, për pasojë ky kriter i parashikuar 

kualifikues nuk rezulton i plotësuar. 
Zbatimi i kontratës 
-Nga zbatimi i kushteve të kontratës rezulton se kontrata nuk është likuiduar me 
argumentin se subjekti fitues nënshkrues i kontratës pranë Autoritetit Kontraktor ka 
depozituar një kërkesë me shkrim me argumentin se; “…kërkoj prishjen e 

kontratës me bashkinë Libohovë ….për arsye shëndetësore” e protokolluar në 

bashki me nr.1759, datë 05.12.2017. Në këto kushte AK referuar nenit 24 -
“Sigurimi i kontratës”, të VKM 914, duhej të kërkonte konfiskimin e shumës 

203,688 lekë, si kompensim nga mos plotësimi i detyrimit kontraktual, 
njëkohësisht edhe për humbjet e rezultuara nga dështimi i kontraktorit në 
plotësimin e detyrimit. 
Mos konfiskimi i vlerës së sigurimit të kontratës në shumë203,688 lekë do të 
konsiderohen të ardhura të munguara për njësinë vendore. 
Për sa më sipër ngarkohen me përgjegjësi anëtarët e njësisë së prokurimit z. I.K., 
N/Kryetar bashkie, z.N.R., Specialist  znj.E.C., përgjegjëse e financës. 

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

ndryshuar, nenit nr.74- Bashkimi i operatorëve ekonomikë, pika 3;nenit 66, pika 3; 
Ligjin nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar, sipas  
neneve të mëposhtëm: neni 24 “Anulimi i një procedure prokurimi”, pika nr.1, 

germa (ç), neni 46 “Kualifikimi i ofertuesve”, pika 1, nenin 53 “Shqyrtimi i 
ofertave”, pika 3 dhe pika 5, neni 55, “Kriteret e përcaktimit të ofertës fituese”, 

pika 1, germa a, neni 73 “Mungesa e konkurrencës” 
Ndikimi Kualifikimi i operatorëve ekonomik të cilët nuk plotësojnë kriteret e DST, përbënë 

shkelje të kuadrit rregullator në fuqi dhe për autoritetin kontraktor paraqesin rriskë,  
duke mos garantuar realizimin me sukses të kontratës. 

Shkaku Mos zbatim i kërkesave ligjore për kualifikimin dhe shpalljen fitues të operatorit 
ekonomik. 

Rëndësia E lartë 
Rekomandi
m 

Titullari i njësisë vendore të analizojë dhe të nxjerrë përgjegjësitë për kualifikimin  
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e pa drejtë të OE në katër tenderat e mësipërm. Të konsiderojë faktin se operatorët 
ekonomik të cilët nuk plotësojnë kriteret e DST dhe kualifikohen, kanë rriskë dhe 
nuk japin garanci për  kryerjen me cilësi të kontratës.  

 
Skualifikim i operatorit ekonomik me ofertën anomalish të ulët (një rast), si dhe operator 
ekonomik me ofertë më të ulët se fituesi (një rast),pa kërkuar më parë sqarime prej 
operatorit. 
 

Titulli i 
Gjetjes:      

Mos kërkim sqarimesh nga operatori me ofertë anomalish të ulët 

Situata: 1-Për tenderin me objekt “Rikonstruksion i kanalit ujitës- Fusha Suhe (Ushqyes i 
Rezervuarit te Cinit”, me fond limit 8,218,347lekë (pa TVSH),  zhvilluar më 
13.04.2016 
Në tender kanë marrë pjesë dhe paraqitur ofertë 15 operatorë ekonomik. 
Në vlerësimin e ofertave KVO ka s’kualifikuar me arsyen e ofertës anomalish të ulët 

dy operatorë ekonomik: “S...” SHPK dhe “F...” SHPK.  
Nga audtimi konstatohet se AK Bashkia Libohovë nuk ka kërkuar nga operatorët 
ekonomik shpjegime me shkrim për të argumentuar prej operatorëve ofertën anomalish 
të ulët. Ky veprim është në kundërshtim me kërkesat e nenit 56 -Oferta anomalisht e 
ulët, të ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar, ku 

thuhet: 
Kur autoriteti kontraktor vëren se një ose më shumë oferta për kontratat e mallrave, 
punëve apo shërbimeve janë anomalisht të ulëta, ai përpara se të vazhdojë me 
procesin e vlerësimit të ofertave, i kërkon operatorit ekonomik përkatës të paraqesë me 
shkrim dhe brenda 3 ditëve pune shpjegime për elemente të veçanta të ofertës, për: a) 
anën ekonomike të metodës së ndërtimit, procesit të prodhimit ose të shërbimeve të 
ofruara; b) zgjidhjet teknike të ofruara dhe/ose ndonjë kusht favorizues të 
jashtëzakonshëm, që ka ofertuesi për kryerjen e punimeve, për furnizimin e mallrave 
apo të shërbimeve; 
c) origjinalitetin e punëve, mallrave apo të shërbimeve, të propozuara nga ofertuesi; 
ç) zbatueshmërinë e detyrimeve, që lidhen me mbrojtjen në punë dhe kushtet e punës, 
në vendin ku do të kryhet puna, shërbimi apo ku do të sigurohet furnizimi. 2. Autoriteti 
kontraktor i verifikon këto elemente duke u këshilluar me ofertuesin dhe në bazë të 
informacionit të paraqitur. Autoriteti kontraktor mund ta refuzojë ofertën, kur edhe 
pas shqyrtimit të informacionit të paraqitur nga ofertuesi, nuk bindet se ajo është e 
rregullt në të gjitha elementet e saj. 
Për sa më sipër ngarkohet me përgjegjësi komisioni i vlerësimit të ofertave (KVO), z. 
F.M., kryetar, me detyrë shef sektori i shërbimit urban ne Bashkinë Libohove, z. E.R., 
anëtar, me detyrë specialist ne sektorin e zhvillimit ekonomik dhe menaxhimit, z. F.Z. 
anëtar, me detyrë specialist i bujqësisë.  

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

ndryshuar nenit 56 -Oferta minimalisht e ulët.  
Ndikimi Shkelje e procedurave të prokurimit publik, heqja e mundësisë për autoritetin 

kontraktor për të marrë sqarime nga ofertuesit nëse ofertat minimalisht të ulta janë 
praktikisht të realizueshme, duke ulur shanset për realizim të kontratës me vlerë më të 
ulët. 

Shkaku: Mos zbatim i kërkesave ligjore për kualifikimin dhe shpalljen fitues të operatorit 
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ekonomik 
Rëndësia: E mesme 
Rekomandim Në rrasët e paraqitjes së ofertave anomalish të ulëta, KVO ti sugjerojë titullarit për të 

kërkuar shpjegime me shkrim nga ofertuesit për argumentimin e vlerës së ulët të 
ofertës. 

 
Mos kërkim sqarimesh nga operatori me ofertë më të ulët, në situatë të paqartë për KVO, nëse 
plotëson ose jo kriterin e vendosur në DST: 
 
Për tenderin me objekt "Rikonstruksion i ambienteve të brendshme të godinës së Bashkisë 
Libohovë”,  me fond limit 2,350,000 lekë, zhvilluar në datën 30.08.2016. 
Vlerësimi i ofertave nga KVO 
Në tender kanë marrë pjesë dhe kanë paraqitur ofertë 9 operatorë ekonomik: sipas të dhënave të 
mëposhtme: 
 

Nr Operatorët ofertues Vlera e ofertës pa TVSH Kualifikimi 
1 E... sh.p.k 1,723,798 S’kualifikuar 
2 O... sh.p.k 1,763,220 S’kualifikuar 
3 I... sh.p.k 1,832,780 S’kualifikuar 
4 T... sh.p.k 1,883,000 S’kualifikuar 
5 J... 1,941,250 S’kualifikuar 
6 A... sh.p.k 2,030,013 Kualifikuar/Fitues 
7 S... sh.p.k 2,107,786 S’kualifikuar 
8 S... sh.p.k 2,127,732 S’kualifikuar 
9 N... sh.p.k 2,129,928 S’kualifikuar 

 
Operatori fitues plotëson kriteret e vendosura në DST, gjithashtu edhe operatorët e tjerë janë 
skualifikuar me të drejtë, ndërsa në skualifikimin e OE “J...”SHPK u konstatuan mangësitë nga 
KVO si më poshtë: 
Arsyet e s ‘kualifikimit nga KVO të operatorit ekonomik “J...”SHPK 

- Mungojnë pune te ngjashme.  
- Mungon inxhinieri elektrik 

Në DST është kërkuar; Në rastin e përvojës së mëparshme të realizuar me sektorin privat, 
Operatori ekonomik do ta vërtetoje ketë pune  duke paraqitur kontratën e lidhur me subjektet 
private te shoqëruar me faturën përkatëse tatimore (ku te shprehen qarte datat, zërat e 
shërbimeve, volume përkatëse, çmimet vlerat, te firmosura dhe te vulosura nga te dyja  palët 
kontraktuese), situacionin përfundimtar, akt- kolaudimin. 
OE “J...” SHPK për plotësimin e kriterit të mësipërm ka paraqitur kontratën e lidhur më datën 

25.06.2008 me qytetarin Stefan Thomagjini vlerë 33,666,113 lekë; formularin e vlerësimit i cili 
tregon se punimet kanë filluar në muajin prill 2009 dhe kanë përfunduar në muajin shkurt 2014 
(brenda afatit 3 vjeçar në lidhje me datën e tenderit); është paraqitur gjithashtu edhe situacioni 
përfundimtar dhe fatura tatimore. Ky kriter duhet të ishte quajtur i plotësuar. 
Përsa i përket konstatimit të KVO se për OE “J...” SHPK nuk ka inxhinier elektrik, konstatohet 
se nga mënyra se si është formuluar kriteri për inxhinierin elektrik, KVO nuk ka mundësi që të 
dalë në përfundimin se  OE “J...” SHPK nuk ka në përbërje të stafit inxhinier elektrik, pasi në 

DST nuk është kërkuar asnjë dokumentacion për tu paraqitur nga operatorët për të vërtetuar nëse 
kanë në stafin e tyre inxhinier elektrik. Në DST është kërkuar: “Firma duhet të këtë dhe një 
inxhinier elektrik dhe ndërtimi  te jete i përfshire dhe ne listë pagesat e sigurimeve shoqërore”. 

Por se çfarë dokumenti do të paraqesin operatorët për të vërtetuar plotësimin e këtij kriteri, nuk 
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është përcaktuar nga NJP në DST. Për këtë shkak është dashur që nga KVO të kërkohen 
sqarime nga OE “J...” SHPK nëse në listë pagesën e paraqitur në sistem ka ose jo inxhinier 
elektrik. Vetëm pas këtij veprimi dhe nëse operatori nuk do të vërtetonte AK se ka në përbërje të 
stafit të inxhinier elektrik, KVO duhej të shprehej për mungesën e inxhinierit elektrik.  
KVO ka vepruar në kundërshtim me kërkesat e nenit 66, pika 3 “Shqyrtimi dhe vlerësimi i 
ofertave” të VKM 914 datë 29.2.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” i 

ndryshuar, ku thuhet: 
Nëse është e nevojshme, komisioni i vlerësimit të ofertave kërkon sqarime nga ofertuesit, të cilat 
duhet të jenë me shkrim ose të reflektuara në procesverbal. 
Rasti në fjalë ka qenë i nevojshëm, pasi nuk mund të dilej në konkluzion të qartë, nga KVO nëse 
plotëson ose jo kriterin (për arsye të mangësisë në formulimin e kriterit në DST). 
 
Kundërshti nga subjekti i audituar: Për sa më sipër janë bërë kundërshti nga KVO, me nr. 
806/29 prot., datë 30.8.2019 të njësisë vendore, ku në mënyrë të përmbledhur thuhet: Përsa i 
përket gjykimit të audituesit se nuk është kërkuar dokumentacion për inxhinier elektrik, nuk jemi 
dakord sepse kemi kërkuar në DST që inxhinieri të jetë përfshire në listë pagesat e shoqërisë. 
Për këtë KVO duhet të shqyrtojë listë pagesat dhe kodet e tyre. Gjithashtu është kërkuar që të 
paraqitet diploma e fakultetit të inxhinierisë elektrike, kontrata e punës, licenca profesionale. OE 
nuk ka paraqitur asnjë dokumentacion për disponimin e inxhinierit elektrik në stafin e tij. KVO 
me të drejtë ka kryer s kualifikimin e operatorit ekonomik “J...”SHPK 
Qëndrim i grupit të auditimit: Pretendimi juaj se janë kërkuar dokumentet e mësipërme që ju 
përmendeni në kundërshtinë tuaj nuk qëndron, pasi ato nuk janë pjesë e DST. Arsyetimi se KVO 
duhet të marrë një për një të gjithë punonjësit në listë pagesë sipas kodeve të sigurimeve 
shoqërore, nuk qëndron, pasi kjo kërkon një kohë dhe energji të madhe për KVO, nuk ka sigurinë 
e duhur fakti që nga OE në listë pagesa secilit profesion i është vendosur kodi i duhur etj. 
Kërkimi i dokumenteve të drejtpërdrejta në DST, si diploma etj., është rruga me e saktë dhe e 
sigurte në mënyrë që të bëhet një vlerësim i drejtë. Nga audituesi është trajtuar çështja se KVO 
duhet të kishte kërkuar sqarime nga ofertuesit lidhur me krijimin e bindjes se OE fitues ka 
inxhinier në stafin e tij. Për arsye se nuk keni fakte dhe prova të reja kundërshtitë tuaja nuk 
merren parasysh. 
 
Për sa më sipër mban përgjegjësi komisionit të vlerësimit të ofertave (KVO), z. F.M., kryetar, 
z. E.R., anëtar, z. F.Z. anëtar. 
 
 
Përdorim i fondeve publike pa ekonomicitet eficence dhe efektivitet 
 
Titulli i 
Gjetjes:      

Përdorim i fondeve publike pa ekonomicitet eficence dhe efektivitet, për arsye të 
mos zbatimit të procedurave ligjore në kualifikimin dhe skualifikimin e 
operatorëve ekonomik. 

Situata: 1. Për tenderin me objekt “Rikonstruksion rruga Kthesa Labovës-Ura e Suhës 
(loti 1), me fond limit 58,563,083 lekë pa TVSH, zhvilluar në 29.05.2017. 
Kualifikimi dhe skualifikimi i operatorve: 

Nr Operatorët ofertues Vlera e ofertës pa tvsh  Kualifikimi 

1 BOE “C...&N...”shpk 37,040,250 S’kualifikuar 
2 BOE “N...&K...”shpk 37,851,785 S’kualifikuar 

3 OE “A...”shpk 39,153,230 S’kualifikuar 
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4 OE “E...”shpk 39,242,450 S’kualifikuar 

5 OE “2...”shpk 40,916,080 S’kualifikuar 

6 OE “B...” shpk 41,835,490 S’kualifikuar 

7 OE “E...” shpk 42,078,244 S’kualifikuar 

8 OE “G...” shpk 43,001,180 S’kualifikuar 

9 OE “D...” shpk 43,886,740 S’kualifikuar 

10 OE “S...” shpk 47,468,859 S’kualifikuar 

11 OE “M...” shpk 48,484,848 Kualifikuar, fituesi 

12 OE “H...” shpk 53,824,885 S’kualifikuar 

13 OE “G...”shpk Nuk ka paraqitur oferte S’kualifikuar 

 
Në tender kanë marr pjesë 13 operatorë ekonomik, nga të cilët është kualifikuar 
e shpallur fitues OE “M...”, me vlerë të ofertës ekonomike 48,484,848 lekë, ose 
10,078,235 lekë më pak se vlera e fondit limit.  
Nga auditimi konstatohet se, KVO ka skualifikuar edhe 3 OE oferta e të cilëve 
janë më e ulëta se vlera e ofertës e shpallur fituese me argumentin se; “..nga 
shqyrtimi ofertave rezultoi se, (sipas procesverbalit të hapjes e vlerësimit), janë 
skualifikuar ofertuesit përkatësisht për arsyet e mëposhtme; ..nuk i plotësonte 
gjitha kriteret e veçanta të kualifikimit dhe rrjedhimisht s’kualifikohet...” 
ndërkohë nga auditimit i dokumentacionit i dorëzuar së bashku me ofertën 
ekonomike, konstatohet se edhe këto oferta me vlerë më të ulët se vlera e ofertës 
e shpallur fituese nuk janë vlerësuar padrejtësisht pasi OE me dokumentat e 
dorëzuara së bashku me ofertën ekonomike, veçanërisht BOE “C...&N...”shpk i 
vlerësojmë se plotësojnë të gjitha kriteret dhe kërkesat e veçanta të kualifikimit.  
Në ofertat konkuruese të pa vlerësuara janë dhe ofertat ekonomike të paraqitura 
me vlerë më të ulët se vlera e ofertës e shpallur fituese, konkretisht ofertat sa më 
poshtë; 
-Oferta e BOE “C...&N...”shpk me vlerë 37,040,250 leke pa tvsh me diferencë 
më të ulët se oferta fituese në shumën11,444,598 lekë pa tvsh. 
-Oferta e BOE “N...&K...”shpk me vlerë 37,851,785 leke pa tvsh me diferencë 
më të ulët se oferta fituese në shumën10,633,063 lekë pa tvsh. 
-Oferta e OE “A...”shpk me vlerë 39,153,230 leke pa tvsh me diferencë më të 
ulët se oferta fituese në shumën9,331,618 lekë pa tvsh. 
KVO gjatë shqyrtimit dhe 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 ti kualifikuar edhe këto oferta të paraqitura si 
oferta ekonomike me vlerë më të favorshme, se me dokumentat e paraqitura nuk 
kanë sjell asnjë deformim të ofertës në përmbushjen e detyrimeve të parashikuar 
nga nenet 53 e 54 të ligjit nr.9643, datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”, 

pasi mangësitë kualifikuese të pa analizuara në vlerësim dhe të pa cilësuara nuk 
kanë cënuar thelbin e ofertës e parashikuar në LPP, ndërsa KVO duhej të kishte 
kërkuar arsyetim me informacion shtesë nga këta OE e BOE konkurrues me 
ofertë ekonomike më favorizuese. Nga shqyrtimi i dokumentacionit rezulton se 
KVO duke analizuar ofertën me vlerë më te favorshme të BOE “C...&N...”shpk 
me vlerë 37,040,250 leke e cila për devijime shumë të vogla dhe me informacion 
shtesë duhej ta kishte vlerësuar ofertën e këtij bashkimi operatorësh e cila është 
11,444,598 lekë pa tvsh më e ulët se vlera e ofertës fituese, duke mos siguruar 
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efektivitetin e fondeve të prokuruar në këtë vlerë. 
Për sa më sipër mban përgjegjësi KVO; z.N.R. kryetar, znj.E.C. anëtar, z. F.Z. 
anëtar. 
 
2. Për tenderin me objekt: “Rehabilitim i kanaleve te rezervuarit te Çinit loti I”, 

me fond limit 13,071,300 lekë pa TVSH, zhvilluar në datën  15.06.2017. 
Në tender kanë marr pjesë 4 operatorë ekonomik, nga të cilët është kualifikuar e 
shpallur fitues OE “E...”, me vlerë të ofertës ekonomike 12,625,988 lekë, ose 391,312 
lekë më pak se vlera e fondit limit, sipas tabelës së mëposhtme: 

Nr Operatorët ofertues Vlera e ofertës 
pa tvsh  

Kualifikimi 

1 OE “B...”shpk 9,706,827 S’kualifikuar 
2 BOE “N...”&”K...”shpk 9,808,008 S’kualifikuar 
3 OE “A...”shpk 10,202,820 S’kualifikuar 
4 OE “E...”shpk 12,625,988 Kualifikuar 

 
 
Nga auditimi konstatohet se, KVO ka skualifikuar edhe 3 OE oferta e të cilëve 
janë më e ulëta se vlera e ofertës e shpallur fituese me argumentin se; “..nga 

shqyrtimi ofertave rezultoi se, nuk i plotësonte gjitha kriteret e veçanta të 
kualifikimit dhe rrjedhimisht s’kualifikohet...” ndërkohë nga auditimit i 
dokumentacionit i dorëzuar së bashku me ofertën ekonomike, konstatohet se 
edhe këto oferta me vlerë më të ulët se vlera e ofertës e shpallur fituese nuk janë 
vlerësuar padrejtësisht pasi OE me dokumentat e dorëzuara së bashku me 
ofertën ekonomike, veçanërisht BOE “N...&K...”shpk i vlerësojmë se plotësojnë 
të gjitha kriteret dhe kërkesat e veçanta të kualifikimit, ndërsa KVO gjatë 
shqyrtimit dhe 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 ti kualifikuar edhe këto oferta të paraqitura si oferta ekonomike 
me vlerë më të favorshme, se me dokumentat e paraqitura nuk kanë sjell asnjë 
deformim të ofertës në përmbushjen e detyrimeve të parashikuar nga nenet 53 e 
54 të ligjit nr.9643, datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”, pasi mangësitë 

kualifikuese të pa analizuara në vlerësim dhe të pa cilësuara nuk kanë cënuar 
thelbin e ofertës e parashikuar në LPP, ndërsa KVO duhej të kishte kërkuar 
arsyetim me informacion shtesë nga këta OE e BOE konkurues me ofertë 
ekonomike më favorizuese. 
Nga shqyrtimi i dokumentacionit rezulton se edhe oferta OE “A...”shpk me 
dokumentat e dorëzuara së bashku me ofertën ekonomike i plotëson kriteret e 
veçanta të kualifikimit, ndërsa vlen të theksohet ky OE me të njëjtat dokumenta 
kualifikimi të dorëzuara pa asnjë ndryshim nga oferta e shpallur fituese me 
vendim të KPP nëpërmjet rivlerësimit të kritereve kualifikuese në procedurën e 
zhvilluar datë 25.10.2017 me objekt; “Rikonstruksioni rrugës Kthesë 
Nepravisht-Fushë Nepravishtë”, por KVO duke analizuar ofertën më të 
favorshme të BOE “Neal-86&Kupa” shpk duhej të vlerësonte ofertën e këtij 
bashkimi operatorësh e cila është 2,817,980 lekë më e ulët se sa vlera e ofertës 
fituese, duke mos siguruar efektivitetin e fondeve të prokuruara në këtë vlerë. 
Për sa më sipër mban përgjegjësi; KVO z.N.R., kryetar, znj.E.C., anëtar, z. F.Z., 
anëtar. 
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3.Për tenderin me objekt: “Blerje mjeti zjarrfikëse”, me fond limit 3,200,000 

lekë, zhvilluar në datën 11.03.2019. 
 Në tender kanë marr pjesë 3 operatorë ekonomik, nga të cilët është kualifikuar e 
shpallur fitues OE “S...” shpk, me vlerë të ofertës ekonomike 3,140,000 lekë, ose 
60,000 lekë më pak se vlera e fondit limit.  

Nr Operatorët ofertues Vlera e ofertës pa 
tvsh  

Kualifikimi 

1 OE “S...”shpk 2,996,000 S’kualifikuar 
2 OE “S...”shpk 3,140,000 Kualifikuar  
3 OE “T...”shpk 3,180,000 S’kualifikuar 

 
Nga auditimi konstatohet se KVO ka skualifikuar edhe ofertën e OE e cila është 
më e ulët se vlera e ofertës e shpallur fituese me argumentin se; “..oferta nuk 
plotëson kërkesat kualifikuese...” ndërkohë nga auditimit i dokumentacionit i 
dorëzuar së bashku me ofertën ekonomike, konstatohet se edhe oferta me vlerë 
më të ulët se vlera e ofertës shpallur fituese nuk është vlerësuar padrejtësisht 
pasi OE “S...” shpk me dokumentat e dorëzuara së bashku me ofertën 

ekonomike i vlerësojmë se plotësojnë të gjitha kriteret dhe kërkesat e veçanta të 
kualifikimit, ndërsa KVO gjatë shqyrtimit dhe 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 ta kualifikuar këtë 
ofertë e paraqitur si oferta ekonomike me vlerë më të favorshme, se me 
dokumentat e paraqitura nuk kanë sjell asnjë deformim të ofertës në 
përmbushjen e detyrimeve të parashikuar nga nenet 53 e 54 të ligjit nr.9643, datë 
20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”, pasi mangësitë kualifikuese të pa 

analizuara në vlerësim dhe të pa cilësuara nuk kanë cënuar thelbin e ofertës e 
parashikuar në LPP, ndërsa KVO duhej të kishte kërkuar arsyetim me 
informacion shtesë nga këta OE e BOE konkurues me ofertë ekonomike më 
favorizuese. 
Nga shqyrtimi i dokumentacionit rezulton se edhe OE fitues ka mangësi 
konkretisht; 
nuk plotëson kërkesën e parashikuar në “Shtojca 9 Specifikimet teknike” të 

dorëzuar me ofertën me ndikim në treguesit e mjeti zjarrfikës konkretisht; 
-“.. është kërkuar që mjeti të jetë i pajisur me depozitë uji 2500 litra, ndërsa 
mjeti i ofruar disponon depozitë uji për 2350 litra..”. 
-“... është kërkuar që pesha bosh e mjetit të jetë 8000-8100 kg, ndërsa mjeti i 
ofruar ka peshë totale pa ngarkesë 7780kg..”. 
-“...është kërkuar që mjeti të ketë përshkruar jo me shume se 30 mijë kilometra, 
ndërsa për mjetin e ofruar, nuk janë pasqyruar me asnjë tregues kilometrat që 
ka përshkruar..”. 
-Për pika 2.2 “Kapaciteti ekonomik dhe financiar”, është kërkuar se “...duhet të 
paraqesë Kopje të çertifikuara të bilanceve të 3 (tri) viteve të fundit ushtrimore 
(2015, 2016 dhe 2017), të paraqitur në autoritetet përkatëse Dega e Tatim 
Taksave”, ndërsa OE me ofertën nuk ka paraqitur kopje të bilancit për vitin 

2016. 
Në këto kushte KVO duke analizuar ofertën më të favorshme të këtij OE dhe 
duke qënë se edhe operatori fitues ka të paktën 3 mangësi duhej të vlerësonte 
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ofertën e OE “S...”shpk e cila është 144,000 lekë më e ulët se sa vlera e ofertës 
fituese, duke mos siguruar efektivitetin e fondeve të prokuruara në këtë vlerë. 
Për sa më sipër duke qënë para kushteve të tilla, KVO për rastet e analizuar 
duhej të anulonte procedurat e prokurimit deri në plotësimin e kushteve nga 
operatorët konkurrues. Në kushtet e vlerësimit të dhënë, rezulton se KVO për 
mangësi në kërkesa kualifikuese nuk ka siguruar efektivitet të fondeve të 
prokuruara si rezultat i diferencës mes ofertës së operatorëve fitues dhe ofertës 
së më të favorshme. 
Për sa më sipër mban përgjegjësi KVO; znj.B.P. Kryetare, z.F.M. anatar, 
znj.E.L. anëtar. 

Kriteri: Ligjin nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar, sipas  
neneve të mëposhtëm: neni 46 “Kualifikimi i ofertuesve”, pika 1, nenin 53 
“Shqyrtimi i ofertave”, pika 3 dhe pika 5, neni 55, “Kriteret e përcaktimit të 

ofertës fituese”, pika 1, germa a. 
Ndikimi/Efekti: 

 

Shkaku: Mos zbatim i kërkesave ligjore në fuqi për kualifikimin e operatorëve ekonomik 
Rëndësia: E lartë 
Rekomandime: Titullari i njësisë vendore të analizojë situatën dhe të nxjerrë përgjegjësitë për 

mos zbatimin e kuadrit rregullator në fuqi nga KVO, në procesin e kualifikimit 
dhe skualifikimit të operatorëve ekonomik. 

 
 
-Komente nga subjekti i audituar: Për sa më sipër janë bërë kundërshti nga znj. E.C., F.Z., B.P., 
E.L., F.M. në cilësinë anëtar të komisionit të vlerësimit të ofertave për procedurat e prokurimit të 
zhvilluara për periudhën 2017 dhe 2019, të cilët me shkresë nr.806/26 prot, datë 
29.08.2019(njësia vendore), si edhe nëpërmjet postës elektronike në 
adresën;(vrisvani@klsh.org.al), kanë dërguar e paraqitur observacioneve me shpjegime për të 
kundërshtuar shkeljet dhe mangësitë e trajtuara në Projekt raportin e auditimit në lidhje me 
vlerësimin e ofertave konkurruese, ndërsa bashkëlidhur në cilësinë e provës së re shkresore janë 
dërguar edhe dokumenta justifikuese konnkretishtë; 
1-Estrakti historik i operatorit ekonomik “E...”shpk. 
2-Kriteret e veçanta të kualifikimit të DST për procedurën “Prejre dru zjarri”. 
3-Foto të kontejnerëve dhe të dhëna të specifikimeve të procedurës së prokurimit “Blerje 

kontejneri”. 
Me shpjegimet dërguara nga E.C. dhe F.Z. për sa i përket mangësive e shkeljeve të trajtuara në 
Projekt raportin e Auditimitnë lidhje me skualifikimin e ofertave konkurruese me vlerë më të ulët 
se vlera e ofertës e shpallur fituese, pasi u shqyrtuan me shumë vëmendje sqarojmë se: 
Qëndrim i grupit të auditimit: Trajtimi shkeljeve për mos vlerësimin e ofertave me vlerë më të 
ulët se oferta e shpallura fituese në akt konstatim dhe projekt raportin e auditimit janë të 
përshkruara në auditimi mbi bazën evidentimit që parashtruar KVO në Raportin përmbledhës të 
procedurës së prokurimit i miratuar nga titullari AK në të cilët për secilën procedurë saktësisht 
KVO ka evidentuar se; “...nuk i plotësonte gjitha kriteret e veçanta të kualifikimit dhe 
rrjedhimisht s’kualifikohet....” dhe mbi këtë konstatim është kryer verifikimi dokumentave 
kualifikuese të dorëzuara me ofertën ekonomike nga OE, ndërsa në procesverbalin e hapjes dhe 
vlerësimit nga ana e KVO është analizuar mos vlerësimi dhe mos kualifikimin për disa mungesa 
në dokumentat sipas kritereve kualifikuese, për pasojë ndërmjet raportit përfundimtar të 
procedurës së prokurimit i miratuar nga Titullari dhe Procesverbalit të vlerësimit ka 
mospërputhje në trajtimin dhe shqyrtimin mungesave në dokumentat e kritereve kualifikuese. 

mailto:vrisvani@klsh.org.al),
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Me shpjegimet e dërguara në lidhje me gjetjet nga auditimi nr.2.(1/2/3)me rekomandimin 
përkatës në të cilat është trajtuar efekti financiar negativ i krijuar për buxhetin bashkisë 
Libohovë, në veçanti për disa shpjegime e kundërshtime mundët të jemi dakord; sepse është e 
vërtet që trajtimi i mangësive e shkeljeve të konstatuara është krahasuar e trajtuar nga KVO në 
Raportin përfundimtar të procedurës së prokurimit e miratuar nga Titullari, por në shpjegimet e 
dërguar nuk është evidentuar mostrajtimi me hollësi i secilës mangësi e kriter kualifikues nga 
KVO edhe në raportin përmbledhës. Njëkohësisht është e vërtet se në disa oferta konkurruese me 
vlerë më të ulët mundet të ketë mangësi me devijim të vogël për të cilat KVO e ka shmangur 
analizën e vlerësimit me informacion shtesë nga OE si ofertë konkurruese me vlerë më të ulët 
dhe më e leverdisshme për AK kjo referuar në nenin 53 “Shqyrtimi ofertave”, pika (4) ku citohet 

qartësisht se; “Autoriteti kontraktor vlerëson një ofertëtë vlefshme edhe nëse ajo përmban 
devijime të vogla,të argumentuara,të cilat nuk ndryshojnë thelbësisht karakteristikat, kushtetdhe 
kërkesatetjera,tëpërcaktuaranëdokumentetetenderit,siedhegabimeshtypi,tëcilat 
mundtëkorrigjohenpaprekurpërmbajtjenesaj..” ndërsa KVO ka qëndruar stërkit në vlerësimin 
dhe kualifikimin e ofertave duke sjellë efekt financiar negativ për buxhetin e bashkia Libohovë. 
-Në këto kushte shpjegimet dhe kundërshtimet nuk kanë argumente, ndërsa janë vetëm 
justifikuese për pasojë nuk merren në konsideratë. 
 
 
 
D.2. Hartimi dhe zbatimi i kontratave të punimeve. 
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 
 
Mangësitë e konstatuara nga auditimi i këtyre procedurave paraqitet si vijon: 
 
1. Objekti i prokurimit: “Rehabilitimi si dhe rikonstruksioni i rrugës “Kthesa e Labovës - 
Labovë e Kryqit” Bashkia Libohovë. 
 

Nga auditimi mbi zbatimin e punimeve të ndërtimit, u konstatua se janë kryer likuidime  për 
punime të deklaruara, por të pa të kryera në fakt, në objektin “Rehabilitimi si dhe rikonstruksioni 
i rrugës “Kthesa e Labovës - Labovë e Kryqit”, Bashkia Libohovë, nga zbatuesi i punimeve 
Bashkimit të Operatorëve Ekonomikë “G...” SHPK & “A...” SHPK, në vlerën 1,218,620 lekë pa 
TVSH për zërat e punimeve: “Mbushje me material ranorë mbas strukturave”; “Shtresë asfalto 
betoni me zall lavatriçe, me t=3 cm”;  “Shtresë binderi me zall lavatriçe, me t=3 cm” sipas 

kontratës pa Nr. Prot, Datë 17.10.2016 me vlerë 148,369,041 lekë me TVSH.  
 
Titulli i 
Gjetjes:      

Likuidime  për punime të deklaruara, por të pa të kryera në fakt, në objektin 
“Rehabilitimi si dhe rikonstruksioni i rrugës “Kthesa e Labovës - Labovë e 
Kryqit”. 

Situata: Nga auditimi i realizimit të punimeve në objekt, u konstatua se: 
-Ka patuar likuidime për punime ndërtimit të pakryera, për zërat e punimeve: 
“Mbushje me material ranor mbas strukturave”;  
“Shtresë asfalto betoni me zall lavatriçe, me t=3 cm”; “Shtresë binderi me zall 

lavatriçe, me t=3 cm”. Nga verifikimi në terren i punimeve të ndërtimit, lidhur 
me volumet dhe zërat e punës të situacionuar si dhe atyre të kryera në fakt, 
rezultoi se këta zëra punimesh nuk janë kryer, me pasojë dëm ekonomik ndaj 
buxhetit të shtetit dhe njësisë vendore në vlerën 1,218,620 lekë pa TVSH. 
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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 3.2. 
- Kontratën e shërbimit të mbikëqyrjes së punimeve sipas aktit pa Nr. Prot, Datë 
29.12.2016. 

Ndikimi/Efekti: Si pasojë e mangësive të mësipërme, është shkaktuar dëm ekonomik në fondet e 
Bashkisë Libohovë. Vlera prej 1,218,620lekë pa TVSH, e cila përfaqëson 
likuidimin e punimeve të pakryera në fakt, konsiderohet si dëm ekonomik 
shkaktuar Buxhetit të Bashkisë Libohovë. 

Shkaku: Neglizhencë nga ana e mbikëqyrësit të punimeve në verifikimin e zbatimit të 
projekt preventivit. 

Rëndësia: E lartë 
Rekomandime: Nga Bashkia Libohovë, të merren masa për arkëtimin e vlerës prej 1,218,620 

lekë pa TVSH nga Operatori Ekonomikë (OE) “G...” SHPK , në cilësinë e 
sipërmarrësit në kontratën me pa nr. Prot, datë 17.10.2016 me objekt 
“Rehabilitimi si dhe rikonstruksioni i rrugës “Kthesa e Labovës - Labovë e 
Kryqit”, Bashkia Libohovë, vlerë kjo e cila përfaqëson dëm ekonomik në 

buxhetin e njësisë vendore, si rrjedhojë e situacionimit të punimeve të pakryera. 
Për veprimet dhe mosveprimet e mësipërme ngarkohen me përgjegjësi: 

- Z. T.S., me detyrë mbikëqyrës i kontratës së sipërmarrjes; 
- Z. E.B., me detyrë kolaudator i punimeve të përfunduara; 

 
Shqyrtimi dhe vlerësimi i komenteve të mbikëqyrësit të punimeve “M...” sh.p.k me përfaqësues 
Ing. T.S. dhe Kolaudatori Z. E.B., përcjellë në KLSH me datë 30.08.2019 dhe nr. prot. 37, mbi 
Akt-Konstatimin Nr. 7, datë 09.08.2019 të mbajtur nga grupi i auditimit të KLSH-së, në zbatim 
në nenit 32, të Rregullores së Procedurave të Auditimit në Kontrollin e Lartë të Shtetit (miratuar 
me vendim të Kryetarit të Kontrollit të Lartë të Shtetit Nr. 107, datë 08.08.2017 “Për miratimin e 
rregullores së procedurave të auditimit në kontrollin e lartë të shtetit” është trajtuar si vijon:  
a-Argumente dhe komente nga subjekti i audituar u trajtua si vijon: 
Mbikëqyrësi i punimeve si dhe kolaudatori në observacionin shoqëruar me CD, pretendojnë se: 
1.Zëri 9 “Mbushje me material ranor mbas strukturave” është realizuar, por në periudhën e dimrit 

është ngjeshur dhe ka bërë ulje dhe një pjesë është larguar nga prania e ujit. Sipërmarrësi është 
dakord që të realizojë përsëri. 
2. Për sa i përket zërave ““Shtresë asfalto betoni me zall lavatriçe, me t=3 cm” dhe “Shtresë 
binderi me zall lavatriçe, me t=5 cm” ... sipas rilevimit përfundimtar të objektit pavarësisht të 
dhënave në librezën e masave, sipërfaqja e shtresës së binderit dhe e asfalto betonit është 
realizuar dhe duke objekti rrugë e rikonstrokturuar ka një numër të madh kthesash pavarësisht 
librezës së masave të shprehur në dimensione fise, në asnjë vend nuk ka gjerësi standarde por 
gjithmonë në funksion të kthesave....”. 
b-Qëndrimi i grupit të auditimit të KLSh-së:  
Grupi  i auditimit pasi e lexoi me kujdes observacionin sqaron se: 
1. Nisur nga argumenti i paraqitur në observacion për zërin e punimeve “Mbushje me material 

ranor mbas strukturave”, observacioni Juaj merret në konsideratë duke mos e konsideruar dëm 

ekonomik vlerën210,000 lekë deri në realizimin e plote të tij, në rast të kundërt në rast 
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mosrealizimi deri në 6-mujorin nga dërgimi i Raportit përfundimtar, do të konsiderohet dëm 
ekonomik. Realizimi i këtij zëri duhet të konfirmohet zyrtarisht nga Autoriteti Kontraktor, 
Bashkia Libohovë, 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. 
2. Nga auditimi i faktit si dhe nga libreza e masave, sipërfaqja 22,379.56 m2 shtresë binderi 
dhe 22,379.56 m2 shtresë asfalto betoni përfshinë gjatësie e rrugës nga piketa nr. 1 deri tek piketa 
nr. 182, pra gjatësinë e rrugës prej 4525 ml. Vizatimi i paraqitur nga Ju me CD nuk paraqet 
faktin dhe nuk përputhet me pasqyrimin qe keni bërë në librezën e masave, pra realisht janë bërë 
dublime në realizimin e shtresave të binderit dhe të asfalto betonit. Gjithashtu sqarojmë se 
zgjerimet në rrugë (majtas dhe djathtas) nuk janë llogaritur konstante por nga ana jonë janë 
marrë siç i keni në sipërfaqe totale 900.50 m2. 
Sqarojmë edhe një herë se nga auditimi i zbatimit të punimeve për zërat “Shtresë asfalto betoni 
me zall lavatriçe, me t=3 cm dhe Shtresë binderi me zall lavatriçe, me t=5 cm” janë realizuar 

nga Pik 1 deri tek Pik 177 (4+409) dhe jo nga Pik 1 deri tek Pik 182, pra për gjatësinë 4525 ml. 
Në fakt progresivi Pik 177 (4+409) deri Pik 182 (4+525) rezulton te jetë shtruar me shtresë 
betoni C 16/20 me trashësi t =15 cm dhe jo me asfalto beton. Sa më sipër trajtuar gjatësia e 
rrugës prej 116 ml që i përket progresivit Pik 177 (4+409) deri Pik 182 (4+525) është librezuar 
dhe situacionuar dy herë përkatësisht si shtresë asfalto betoni dhe si shtresë betoni. Pavarësisht 
pretendimit se sipërfaqja mund të rimatet me një klik në vizatimin e paraqitur, kjo nuk qëndron  
Sepse sipërfaqja 22,379.56 m2 nga ana Juaj është llogaritur deri tek piketa nr. 182. Pra sa më 
sipër shpjeguar, nuk keni sjellë argumente që projonë të kundërtën e mendimit të grupit të 
auditimit, dhe si rrjedhojë observacioni Juaj nuk merret në konsideratë. 
 
 
 
2. Objekti i prokurimit: “Rikualifikimi urban i qendrës së qytetit Libohovë” Bashkia 

Libohovë.  
 

 

Nga auditimi mbi zbatimin e punimeve të ndërtimit, u konstatua se janë kryer likuidime  për 
punime të deklaruara, por të pa të kryera në fakt, në objektin “Rikualifikimi urban i qendrës së 
qytetit Libohovë”, Bashkia Libohovë, nga zbatuesi i punimeve Operatori Ekonomik (OE) “A...” 

SHPK, në vlerën 1,148,247 lekë pa TVSH për zërat e punimeve:  “Transport dheu me auto deri 

në 5 km”; “Beton C 25/30 për strukturë për rrugë t = 15 cm”; “Kunetë guri t = 6 cm”; “Shtresë 

çakëll mbeturinë kave t = 25-30 cm, përhapur e ngjeshur me makineri”; “Beton C 16/20 për 

strukturë për rrugë  t=10 cm”; “F.V Zgarë hekuri tek Ø 10  çdo 20 cm (trotuari)”; “Pllakë guri 

raror, gri, 20 cm x dim i lirë t = 6 cm, një faqe e buxharduar”; “F.V Shtresë llaç çimento, 4 cm 

(fiksim pllake)”, sipas kontratës pa nr. Prot, datë 08.08.2017  me vlerë 134,989,797.68 lekë me 
TVSH.    
 

Titulli i 
Gjetjes:      

Likuidime  për punime të deklaruara, por të pa të kryera në fakt, në objektin 
“Rikualifikimi urban i qendrës së qytetit Libohovë 

Situata: Nga auditimi i realizimit të punimeve në objekt, u konstatua se: 
- Ka patuar likuidime për punime ndërtimi të pakryera, për zërat e punimeve:  
“Transport dheu me auto deri në 5 km”; “Beton C 25/30 për strukturë për 

rrugë t = 15 cm”; “Kunetë guri t = 6 cm”; “Shtresë çakelli mbeturinë kave t = 

25-30 cm, përhapur e ngjeshur me makineri”; “Beton C 16/20 për strukturë 
për rrugë  t=10 cm”; “F.V Zgarë hekuri tek Ø 10  çdo 20 cm (trotuari)”; 
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“Pllakë guri raror, gri, 20 cm x dim i lirë t = 6 cm, një faqe e buxharduar”; 

“F.V Shtresë llaç çimento, 4 cm (fiksim pllake)”. 
Nga verifikimi në terren i punimeve të ndërtimit, lidhur me volumet dhe zërat 
e punës të situacionuar si dhe atyre të kryera në fakt, rezultoi se këta zëra 
punimesh nuk janë kryer, me pasojë dëm ekonomik ndaj buxhetit të shtetit 
dhe njësisë vendore në vlerën 1,148,247 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 3.2. 
- Kontratën e shërbimit të mbikëqyrjes së punimeve sipas aktit pa nr. prot, 
datë 31.08.2017. 

Ndikimi/Efekti: Si pasojë e mangësive të mësipërme, është shkaktuar dëm ekonomik në 
fondet e Bashkisë Libohovë. Vlera prej 1,148,247 lekë, e cila përfaqëson 
likuidimin e punimeve të pakryera në fakt, konsiderohet si dëm ekonomik 
shkaktuar Buxhetit të Bashkisë Libohovë.  

Shkaku: Neglizhencë nga ana e mbikëqyrësit të punimeve në verifikimin e zbatimit të 
projekt preventivit. 

Rëndësia: E lartë 
Rekomandime: Nga Bashkia Libohovë, të merren masa për arkëtimin e vlerës prej 1,148,247 

lekë pa TVSH nga Operatori Ekonomik “A...” SHPK, në cilësinë e 
sipërmarrësit në kontratën me pa nr. Prot, datë 08.08.2017 me objekt 
“Rikualifikimi urban i qendrës së qytetit Libohovë”, Bashkia Libohovë, vlerë 

kjo e cila përfaqëson dëm ekonomik në buxhetin e njësisë vendore, si 
rrjedhojë e situacionimit të punimeve të pakryera. 

 
Për veprimet dhe mosveprimet e mësipërme ngarkohen me përgjegjësi: Z. A.K., me detyrë 
mbikëqyrës i kontratës së sipërmarrjes si dhe Z.T.S., me detyrë kolaudator i punimeve të 
përfunduara. 
 
3. Objekti i prokurimit: “Rikonstruksion i rrugës kthesa – ura e Suhes (loti I)” Bashkia 

Libohovë.  
 

Nga auditimi mbi zbatimin e punimeve të ndërtimit, u konstatua se janë kryer likuidime  për 
punime të deklaruara, por të pa të kryera në fakt, në objektin “Rikonstruksion i rrugës kthesa – 
ura e Suhes (loti I)”, Bashkia Libohovë, nga zbatuesi i punimeve Operatori Ekonomik (OE) 
“M...” SHPK, në vlerën 1,071,155lekë pa TVSH për zërat e punimeve: “Shtresë stabilizanti 15 

cm përhapur + ngjeshur mak”; “Shtresë asfalto betoni me zall lavatriçe, me t=3 cm”; “Shtresë 

binderi me zall lavatriçe, me t=5 cm”; sipas kontratës pa nr. Prot, datë 03.03.2017, me vlerë 
58,181,817 lekë me TVSH.    
 

Titulli i 
Gjetjes:      

Likuidime  për punime të deklaruara, por të pa të kryera në fakt, në objektin 
“Rikonstruksion i rrugës kthesa – ura e Suhes (loti I)” 

Situata: Nga auditimi i realizimit të punimeve në objekt, u konstatua se: 
- Ka patur likudime për punime ndërtimi të pakryera, për zërat e punimeve:  
“Shtresë stabilizanti 15 cm përhapur + ngjeshur mak”; “Shtresë asfalto 
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betoni me zall lavatriçe, me t=3 cm”; “Shtresë binderi me zall lavatriçe, me 

t=5 cm”; “FV. . 
Nga verifikimi në terren i punimeve të ndërtimit, lidhur me volumet dhe 
zërat e punës të situacionuar si dhe atyre të kryera në fakt, rezultoi se këta 
zëra punimesh nuk janë kryer, me pasojë dëm ekonomik ndaj buxhetit të 
shtetit dhe njësisë vendore në vlerën 1,071,155 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 3.2. 
- Kontratën e shërbimit të mbikëqyrjes së punimeve sipas aktit pa nr. prot, 
datë 18.08.2017. 

Ndikimi/Efekti: Si pasojë e mangësive të mësipërme, është shkaktuar dëm ekonomik në 
fondet e Bashkisë Libohovë. Vlera prej 1,071,155lekë, e cila përfaqëson 
likuidimin e punimeve të pakryera në fakt, konsiderohet si dëm ekonomik 
shkaktuar Buxhetit të Bashkisë Libohovë. 

Shkaku: Neglizhencë nga ana e mbikëqyrësit të punimeve në verifikimin e zbatimit 
të projekt preventivit. 

Rëndësia: E lartë 
Rekomandime: Nga Bashkia Libohovë, të merren masa për arkëtimin e vlerës prej 

1,071,155 lekë pa TVSH nga Operatorit Ekonomikë “M...” SHPK, në 
cilësinë e sipërmarrësit në kontratën me pa nr. Prot, datë 03.03.2017 me 
objekt “Rikonstruksion i rrugës kthesa – ura e Suhes (loti I)”, Bashkia 

Libohovë, vlerë kjo e cila përfaqëson dëm ekonomik në buxhetin e njësisë 
vendore, si rrjedhojë e situacionimit të punimeve të pakryera. 

 
Për veprimet dhe mosveprimet e mësipërme ngarkohen me përgjegjësi: Z. E.B., me detyrë 
mbikëqyrës i kontratës së sipërmarrjes dhe Z. V.M., me detyrë kolaudator i punimeve të 
përfunduara; 
 
Shqyrtimi dhe vlerësimi i komenteve i observacionit të shoqërisë së ndërtimit “M...” sh.p.k me 

përfaqësues Z. M.M., përcjellë në KLSH me datë 30.08.2019 dhe nr. prot. 806/27, mbi Akt-
Konstatimin Nr. 9, datë 09.08.2019 të mbajtur nga grupi i auditimit të KLSH-së, në zbatim në 
nenit 32, të Rregullores së Procedurave të Auditimit në Kontrollin e Lartë të Shtetit (miratuar me 
vendim të Kryetarit të Kontrollit të Lartë të Shtetit Nr. 107, datë 08.08.2017 “Për miratimin e 
rregullores së procedurave të auditimit në kontrollin e lartë të shtetit” është trajtuar si vijon:  
a-Argumente dhe komente nga subjekti i audituar u trajtua si vijon: 
Administratori i shoqërisë zbatuese, pretendon se: 
- Zhadja është bërë sipas reales dhe ka 7 kthesa dhe prandaj ka dalë dhe sipërfaqja me gjerësi 
mesatare 5.65 ml. Sasia 273.6 m2 është realizuar faktikisht në se do të marrim gjerësinë fiks 5.5 
m kjo sasi e bërë ha diskutim. 
- Në të gjithë gjatësinë e rrugës nuk asnjë vend që të mos jetë përdorur shtresa e stabilizantit, 
shtresat e mbushjes, shtresat e çakullit dhe shtresa e stabilizantit, nuk ka asnjë vend që të mos 
jetë trashësia reale 30 cm.- 
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- Në disa nga daljet mungon shtresa e asfalto betonit në sipërfaqen 42.4 m2 që ju keni nxjerrë, 
jemi dakord, por kjo shtresë është kompensuar me shtesën e binderit... 
-Janë shtruar 37 ml tombino dhe jo 24 ml. 
Në përfundim ajo që ha diskutim mbetet vetëm sipërfaqja e bërë faktikisht e zhadës 1824 m 
*5.65 m dhe që nëprojekt është 1824 m *5.5 m m pra një diferencë prej 273.6 m2.  
b-Qëndrimi i grupit të auditimit të KLSh-së:  
Grupi  i auditimit pasi e lexoi me kujdes observacionin sqaron se: 
1. Nisur nga argumenti i paraqitur në observacion për zërin e punimeve “FV. Tombino D=1500 

mm mbi shtresë betoni” grupi i auditimit merr në konsideratë observacionin dhe zbret vlerë 

91,000 lekë si dëm ekonomik. 
2. Përsa i përket pretendimeve të ngritura nga sipërmarrësi i punimeve për zërat e punimeve 
“Shtresë stabilizanti 15 cm, përhapur +ngjeshur me makineri; Shtresë asfalto betoni me zall 
lavatriçe, me t=3 cm; Shtresë binderi me zall lavatriçe, me t=5 cm” nuk qëndrojnë dhe nga ana 

Juaj nuk janë paraqitur argumente që provojnë të kundërtën e mendimit të grupit të auditimit 
P.SH. llogaritja e sipërfaqeve të rrugëve hyrje/dalje është pasqyruar më vetë dhe jo duke bërë 
llogaritjet me gjerësi mesatare 5.65 m (kjo bie në kundërshtim edhe me sa keni pasqyruar në 
librezën e masave); zëvendësimi i shtresës së asfalto betonit me binder, nuk është kompetencë e 
sipërmarrësit për të ndryshuar specifikimet teknike të materialeve, etj.. sa më sipër lidhur me 
pikën 2, observacioni nuk merret në konsideratë duke ju kujtuar se këto problematika janë 
konstatuar nga auditimi në fakt në objekt. 
Si përfundim vlera e dëm ekonomik për tu zhdëmtuar nga sipërmarrësi i punimeve mbetet 
1,071,155 lekë (1,162,155 lekë – 91,000 lekë). 
 
4. Objekti i prokurimit: “Rikonstruksion dhe ndërtim palestër në shkollën 9-vjeçare “Avni 

Rustemi” Bashkia Libohovë.              
 

Nga auditimi mbi zbatimin e punimeve të ndërtimit, u konstatuan diferenca në volume për 
punime të deklaruara të kryera në objektin “Rikonstruksion dhe ndërtim palestër në shkollën 9-
vjeçare “Avni Rustemi”, Bashkia Libohovë, nga zbatuesi i punimeve Bashkimi i  Operatorëve 
Ekonomikë (BOE) “E...” SHPK & “E...” SHPK & “R...” SHPK, përfaqësuar nga OE “E...” 

SHPK, për zërin e punimeve: “F.V Koromane dërrase 15 cm, klasa + korridore”; “Furnizim e 

mbjellje peme dekorative”, sipas kontratës pa nr. Prot, datë 11.09.2018, me vlerë 65,212,909 
lekë me TVSH.  
 

Titulli i 
Gjetjes:      

Diferenca në volume punimesh në objektin “Rikonstruksion dhe ndërtim 
palestër në shkollën 9-vjeçare “Avni Rustemi”. 

Situata: Nga auditimi i realizimit të punimeve në objekt, u konstatua se: 
-Ka patuar diferenca në volume në zërin e punimeve: “F.V Koromane 

dërrase 15 cm, klasa + korridore”; “Furnizim e mbjellje peme dekorative” 

për pasojë vlera e kësaj diferencave është 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 454,464 
lekë pa TVSH. 

Kriteri: Situacionimi i volumeve jo në përputhje me projekt preventivin dhe faktin, 
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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 3.2. 
- Kontratën e shërbimit të mbikëqyrjes së punimeve sipas aktit me pa nr. 
prot, datë 10.09.2018. 

Ndikimi/Efekti: Për sa më sipër mosrealizimi i zërave të punimeve “F.V Koromane dërrase 

15 cm, klasa + korridore” dhe “Furnizim e mbjellje peme dekorative” sipas 
kushteve të kontratës dhe specifikimeve teknike në shumën  454,464 lekë 
pa TVSH, do të konsiderohet dëm ekonomik deri në riparimin e plote të 
tyre brenda periudhës së garancisë së defekteve. Sipërmarrësi i punimeve 
Bashkimi i Operatorëve Ekonomikë (BOE) “E...” SHPK & “E...” SHPK & 

“R...” SHPK, përfaqësuar nga OE “E...” SHPK, duhet të vërtetojë pranë 
Bashkisë Libohovë, realizimin e plotë të këtij zëri punimesh dhe realizimi 
të bëhet në periudhën e garancisë së punimeve.  

Shkaku: Neglizhencë nga ana e mbikëqyrësit të punimeve në verifikimin e zbatimit 
të projekt preventivit. 

Rëndësia: E lartë 
Rekomandime: Nga Bashkia Libohovë, të merren masa për arkëtimin e vlerës prej 454,464 

lekë pa TVSH nga Bashkimi të Operatorëve Ekonomikë (BOE) “E...” 

SHPK & “E...” SHPK & “R...” SHPK, përfaqësuar nga OE “E...” SHPK, 

në cilësinë e sipërmarrësit në kontratën me pa nr. Prot, datë 11.09.2018me 
objekt “Rikonstruksion dhe ndërtim palestër në shkollën 9-vjeçare “Avni 

Rustemi”, Bashkia Libohovë, vlerë kjo e cila përfaqëson dëm ekonomik në 

buxhetin e njësisë vendore, si rrjedhojë e situacionimit të punimeve të 
pakryera. 

 
Për veprimet dhe mosveprimet e mësipërme ngarkohen me përgjegjësi: Znj. X.D., me detyrë 
mbikëqyrës i kontratës së sipërmarrjes dhe Z. A.S., me detyrë kolaudator i kontratës së 
sipërmarrjes 

 
5. Objekti i prokurimit: “Rikonstruksion i kanalit ujitës fusha e Suhes (Ushqyes i 

rezervuarit të Cinit) Loti I” Bashkia Libohovë.  
 
Nga auditimi mbi zbatimin e punimeve të ndërtimit, u konstatua se janë kryer likuidime  për 
punime të deklaruara, por të pa të kryera në fakt, në objektin “Rikonstruksion i kanalit ujitës 
fusha e Suhes (Ushqyes i rezervuarit të Cinit) Loti I”, Bashkia Libohovë, nga zbatuesi i 
punimeve Operatori Ekonomik (OE) “N...” SHPK, në vlerën 404,700lekë pa TVSH për zërat e 
punimeve: “Prerje e pastrim nga ferrat në kanalin ekzistues”; “Hidroizolim me 2 duar bitum”; 

“Gabiona me rrjetë teli (1x1x1)m”; “Plate kalldrem mbushje me gurë D=80 cm”, sipas kontratës 
pa Nr. Prot, datë 06.06.2016, me vlerë 6,526,073 lekë me TVSH.  
 

Titulli i 
Gjetjes:      

 

Situata: Nga auditimi i realizimit të punimeve në objekt, u konstatua se: 
- Ka patuar likuidime për punime ndërtimi të pakryera, për zërat e 
punimeve:  “Prerje e pastrim nga ferrat në kanalin ekzistues”; 
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“Hidroizolim me 2 duar bitum”; “Gabiona me rrjetë teli (1x1x1)m”; “Plate 

kalldrëm mbushje me gurë D=80 cm”. Nga verifikimi në terren i punimeve 
të ndërtimit, lidhur me volumet dhe zërat e punës të situacionuar si dhe 
atyre të kryera në fakt, rezultoi se këta zëra punimesh nuk janë kryer, me 
pasojë dëm ekonomik ndaj buxhetit të shtetit dhe njësisë vendore në vlerën 
404,700lekë 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 3.2. 
- Kontratën e shërbimit të mbikëqyrjes së punimeve sipas aktit pa nr. prot, 
datë 06.06.2016. 

Ndikimi/Efekti: Si pasojë e mangësive të mësipërme, është shkaktuar dëm ekonomik në 
fondet e Bashkisë Libohovë. Vlera prej 404,700lekë pa TVSH, e cila 
përfaqëson likuidimin e punimeve të pakryera në fakt, konsiderohet si dëm 
ekonomik shkaktuar Buxhetit të Bashkisë Libohovë. 

Shkaku: Neglizhencë nga ana e mbikëqyrësit të punimeve në verifikimin e zbatimit 
të projekt preventivit. 

Rëndësia: E lartë. 
Rekomandime: Nga Bashkia Libohovë, të merren masa për arkëtimin e vlerës prej 

404,700lekë pa TVSH nga Operatori Ekonomik (OE) “N...” SHPK, në 
cilësinë e sipërmarrësit në kontratën me pa nr. Prot, datë 06.06.2016  me 
objekt “Rikonstruksion i kanalit ujitës fusha e Suhes (Ushqyes i rezervuarit 

të Cinit) Loti I”, Bashkia Libohovë, vlerë kjo e cila përfaqëson dëm 

ekonomik në buxhetin e njësisë vendore, si rrjedhojë e situacionimit të 
punimeve të pakryera. 

 
Për veprimet dhe mosveprimet e mësipërme ngarkohen me përgjegjësi: Z. G.M., me detyrë 
mbikëqyrës i kontratës së sipërmarrjes dhe Znj. N.M., me detyrë kolaudator i punimeve të 
përfunduara. 
 

Shqyrtimi dhe vlerësimi i komenteve i observacionit të mbikëqyrësit të punimeve Ing. Gaqe  
MEÇI, përcjellë në mënyrë elektronike, mbi Akt-Konstatimin Nr. 11, datë 09.08.2019 të mbajtur 
nga grupi i auditimit të KLSH-së, në zbatim në nenit 32, të Rregullores së Procedurave të 
Auditimit në Kontrollin e Lartë të Shtetit (miratuar me vendim të Kryetarit të Kontrollit të Lartë 
të Shtetit Nr. 107, datë 08.08.2017 “Për miratimin e rregullores së procedurave të auditimit në 
kontrollin e lartë të shtetit” është trajtuar si vijon:  
a-Argumente dhe komente nga subjekti i audituar u trajtua si vijon: 
Mbikëqyrësi i punimeve Ing. G.M. përsa i përket akt-konstatimit nr. 11, sqaron si vijon:  
- Lidhur me zërin “Prerje e pastrim nga ferrat ne kanalin egzistues” 
Ky proces pune është realizuar edhe më tepër në sasi volume, janë situacionuar më pak nga fakti. 
Këtë e vërtetojnë fotot e punimeve të cilat ndodhen në dosjen e objektit. N.q.s. nuk do të ishte 
bërë ky zë pune nuk mund të punohej fare për betonimin e shtresës se betonit për kanalin.- - 
Lidhur me zërin e punimeve “Hidroizolim me 2duar bitum”. Fakti që fotot e punimeve të cilat 
janë në dosjen e objektit tregojnë që ky zë në sasi është realizuar sipas librit të masave e 
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situacionit përfundimtar të punimeve. Theksoj se tubi ka ardhur i hidroizoluar që nga fabrika e 
prodhimit e hidroizolimi është cilësor. Në vendet e saldimit tubi është hidroizoluar me paste 
hidroizoluese.  
- Lidhur me zërin e punimeve “Gabiona me rrjete teli(1x1x1)m” 
Volumet e situacionuara 42m3  janë edhe ne fakt po  42m3nuk ka diferenca ne volum. 
- Lidhur me zërin e punimeve “Plate kalldrëm mbushje me gurë D=80cm”. 
Ky zë punimesh është realizuar nga ana e sipërmarrësit të punimeve. Shiko fotot e punimeve në 
dosjen e objektit. Sipas projektit shtresa e kalldrëmit është mbuluar me shtresën e betonit. 
Volumet e situacionuara 90m3  janë edhe në fakt po  90m3.  Nuk ka diferenca ne volum. 
b-Qëndrimi i grupit të auditimit të KLSh-së:  
Grupi  i auditimit pasi e lexoi me kujdes observacionin sqaron se: 
- Lidhur me zërin “Prerje e pastrim nga ferrat ne kanalin egzistues”. 
Në fakt, ky zë pune nuk është realizuar më tepër në sasi volume, nga kontrolli i pasqyrimit të 
këtij zëri në librezën e masave, konstatohet se janë bërë gabime sepse janë librezuar 1,350 ml 
[500 ml (Pg Ura Suhe – Pg 0+500 m) + 250 ml (Pg 0+500 m – Pg 0+700 m) + 600 ml (Pg Ura 
Suhe – Vepra e marrjes)] kanal ndërkohë që referuar projektit të zbatimit gjatësia e kanalit është 
1074.13 ml, pra nga llogaritja e bërë rezulton punë e bërë 2,255 m2 (1074 x 2.1) dhe jo 2,760 
m2.Pra volumi prej 505 m3 është punë e pakryer,  për pasojë, vlera e tij është përfituar 
padrejtësisht nga sipërmarrësi i punimeve. Sa më sipër nuk merret në konsideratë, sepse 
pasqyrimi në librezë i volumeve të pa kryera është në kundërshtim me UKM Nr. 3, datë 
15.2.2001 “Për mbikëqyrjen dhe kolaudimin e punimeve të ndërtimit” të ndryshuar, pika 3.2 ku 
citon se: “Libreza e masave për punimet e ndërtimit është dokumentacioni bazë për verifikimin e 

saktësisë së vëllimeve të punimeve të ndërtimit, të vendosura në situacion. Kjo librezë hartohet 
nga drejtuesi teknik i objektit dhe firmoset nga ai, nga mbikëqyrësi i punimeve dhe nga 
përfaqësuesi ligjor i sipërmarrësit, për të cilin është miratuar leja e ndërtimit”. 
- Lidhur me zërin e punimeve “Hidroizolim me 2duar bitum”. Fakti që ju theksoni se tubi ka 
ardhur i hidroizoluar që nga fabrika e prodhimit e hidroizolimi është cilësor, duhej që në tabelën 
e ndryshimit të volumeve të punimeve, ta kishit zbritur hidroizolimin me 2 duar bitum dhe të 
bëni likuidimin e tij. 
- Lidhur me zërin e punimeve “Gabiona me rrjete teli(1x1x1)m”. Observacioni nuk merret në 
konsideratë sepse, në fakt, nga kontrolli i realizimit të punimeve në objekt rezulton se, ky zë 
punimi është realizuar në sasinë 36 m3 gabiona dhe jo 42 m3 gabiona. Në fotografitë e paraqitura 
nga Ju, nuk janë pasqyruar fare muret me gabiona. 
- Lidhur me zërin e punimeve “Plate kalldrëm mbushje me gurë D=80cm”. 
Në dosjen e objektit nuk ndodheshin foto ku pasqyrohet kryerja e punës për këtë zë punimi. Ne 
objekt nuk duket fare realizimi i këtij zëri. 
Pra sa më sipër shpjeguar, nuk keni sjellë argumente që pranojmë të kundërtën e mendimit të 
grupit të auditimit, dhe si rrjedhojë observacioni Juaj nuk merret në konsideratë. 
 
6. Objekti i prokurimit: “Rikonstruksion i rrugës “Kthesa e Nepravishtes-Fushë 
Nepravishtë” Bashkia Libohovë.  
 
Nga auditimi mbi zbatimin e punimeve të ndërtimit, u konstatua se janë kryer likuidime  për 
punime të deklaruara, por të pa të kryera në fakt, në objektin “Rikonstruksion i rrugës “Kthesa e 

Nepravishtës-Fushë Nepravishtë”, Bashkia Libohovë, nga zbatuesi i punimeve Bashkimit të 
Operatorëve Ekonomikë (BOE) “A...” SHPK & “B...” SHPK, në vlerën 184,480 lekë pa TVSH 
për zërat e punimeve:“Germim seksion i lirë me exkavator + transport me skreper ...”; “Mbushje 
me material rrethanor + ngjeshje”; “F.V Tombino (Tuba b/a Ø 800 mm)” dhe zëri “Beton C 
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16/20 (Portali i hyrjes dhe daljes së tombinove)”, sipas kontratës pa nr. Prot, datë 16.05.2018, me 
vlerë 12,533,789 lekë me TVSH.  

Titulli i 
Gjetjes:      

Likuidime  për punime të deklaruara, por të pa të kryera në fakt, në objektin 
“Rikonstruksion i rrugës “Kthesa e Nepravishtës-Fushë Nepravishtë”. 

Situata: Nga auditimi i realizimit të punimeve në objekt, u konstatua se: 
- Ka patuar likuidime për punime ndërtimi të pakryera, për zërat e 
punimeve: “Germim seksion i lirë me exkavator + transport me skreper ...”; 

“Mbushje me material rrethanor + ngjeshje”; “F.V Tombino (Tuba b/a Ø 
800 mm)” dhe zëri “Beton C 16/20 (Portali i hyrjes dhe daljes së 
tombinove)”. Nga verifikimi në terren i punimeve të ndërtimit, lidhur me 
volumet dhe zërat e punës të situacionuar si dhe atyre të kryera në fakt, 
rezultoi se këta zëra punimesh nuk janë kryer, me pasojë dëm ekonomik 
ndaj buxhetit të shtetit dhe njësisë vendore në vlerën 184,480 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 3.2. 
- Kontratën e shërbimit të mbikëqyrjes së punimeve sipas aktit pa nr. prot, 
datë 06.06.2018. 

Ndikimi/Efekti: Si pasojë e mangësive të mësipërme, është shkaktuar dëm ekonomik në 
fondet e Bashkisë Libohovë. Vlera prej 184,480 lekë pa TVSH, e cila 
përfaqëson likuidimin e punimeve të pakryera në fakt, konsiderohet si 
dëm ekonomik shkaktuar Buxhetit të Bashkisë Libohovë.  

Shkaku: Neglizhencë nga ana e mbikëqyrësit të punimeve në verifikimin e zbatimit 
të projekt preventivit. 

Rëndësia: E lartë. 
Rekomandime: Nga Bashkia Libohovë, të merren masa për arkëtimin e vlerës prej 184,480 

lekë pa TVSH nga Bashkimi i Operatorëve Ekonomikë (BOE) “A...” 

SHPK & “B...” SHPK, në cilësinë e sipërmarrësit në kontratën me pa nr. 
Prot, datë 16.05.2018 me objekt “Rikonstruksion i rrugës “Kthesa e 

Nepravishtës-Fushë Nepravishtë”, Bashkia Libohovë, vlerë kjo e cila 

përfaqëson dëm ekonomik në buxhetin e njësisë vendore, si rrjedhojë e 
situacionimit të punimeve të pakryera. 

 
Për veprimet dhe mosveprimet e mësipërme ngarkohen me përgjegjësi: Z. T.S., me detyrë 
mbikëqyrës i kontratës së sipërmarrjes dhe Z. E.B., me detyrë kolaudator i punimeve të 
përfunduara, 
 
7. Objekti i prokurimit: “Rikonstruksion i rrugëve të brendshme” Bashkia Libohovë.  
 
Nga auditimi mbi zbatimin e punimeve të ndërtimit, u konstatua se janë kryer likuidime  për 
punime të deklaruara, por të pa të kryera në fakt, në objektin “Rikonstruksion i rrugëve të 
brendshme”, Bashkia Libohovë, nga zbatuesi i punimeve Bashkimit të Operatorëve Ekonomikë 
(BOE) “T...” SHPK, & “C...” SHPK, në vlerën 133,500 lekë pa TVSH për zërat e punimeve: 
“Shtresë betoni C 16/20 sipas profilit në rrugë”; “Mbushje për profili me çakëll”; “Mbushje për 
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profili me çakëll”, sipas kontratës pa nr. Prot, datë 04.09.2018, me vlerë 1,398,792  lekë me 
TVSH.  
 

Titulli i 
Gjetjes:      

Likuidime  për punime të deklaruara, por të pa të kryera në fakt, në 
objektin“ “Rikonstruksion i rrugëve të brendshme”, 

Situata: Nga auditimi i realizimit të punimeve në objekt, u konstatua se: 
- Ka patuar likuidime për punime ndërtimi të pakryera, për zërat e 
punimeve: “Shtresë betoni C 16/20 sipas profilit në rrugë”; “Mbushje për 
profilim me çakëll”; “Mbushje për profilim me çakëll”. Nga verifikimi në 
terren i punimeve të ndërtimit, lidhur me volumet dhe zërat e punës të 
situacionuar si dhe atyre të kryera në fakt, rezultoi se këta zëra punimesh 
nuk janë kryer, me pasojë dëm ekonomik ndaj buxhetit të shtetit dhe njësisë 
vendore në vlerën 133,500 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 3.2. 
- Kontratën e shërbimit të mbikëqyrjes së punimeve sipas aktit nr. prot, datë 
11.09.2018. 

Ndikimi/Efekti: Si pasojë e mangësive të mësipërme, është shkaktuar dëm ekonomik në 
fondet e Bashkisë Libohovë. Vlera prej 133,500 lekë, e cila përfaqëson 
likuidimin e punimeve të pakryera në fakt, konsiderohet si dëm ekonomik 
shkaktuar Buxhetit të Bashkisë Libohovë.  

Shkaku: Neglizhencë nga ana e mbikëqyrësit të punimeve në verifikimin e zbatimit 
të projekt preventivit. 

Rëndësia: E lartë 
Rekomandime: Nga Bashkia Libohovë, të merren masa për arkëtimin e vlerës prej 133,500 

lekë pa TVSH nga Bashkimit të Operatorëve Ekonomikë (BOE) “T...” 

SHPK, & “C...” SHPK, në cilësinë e sipërmarrësit në kontratën me pa nr. 
Prot, datë 04.09.2018 me objekt “Rikonstruksion i rrugëve të brendshme”, 

Bashkia Libohovë, vlerë kjo e cila përfaqëson dëm ekonomik në buxhetin e 
njësisë vendore, si rrjedhojë e situacionimit të punimeve të pakryera. 

Për veprimet dhe mosveprimet e mësipërme ngarkohen me përgjegjësi: Z. F.B., me detyrë 
mbikëqyrës i kontratës së sipërmarrjes dhe Z. I.G., me detyrë kolaudator i punimeve të 
përfunduara. 
 
 
E. Auditimi i zbatimit të rekomandimeve të lëna në auditimet e mëparshme 
Titulli i 
Gjetjes:      

 

Situata: Nga auditimi i zbatimit të rekomandimeve të lëna nga KLSH konstatohet se, 
administrata ka bërë një punë të mirë në përgjithësi, por për disa nga 
rekomandimet Bashkia Libohovë është mjaftuar vetëm me nxjerrjen e urdhrave 
për kryerjen e ndalesave, pa u shoqëruar në të gjitha rastet me padi gjyqësore për 
arkëtimin e vlerave të rekomanduara, për pasojë ndaj personave shkaktar nuk ka 
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filluar kryerja e ndalesave, duke u bërë përgjegjës për kalimin e afateve ligjore të 
kërkimit të dëmit, përcaktuar kjo në nenin 115, të Kodit Civil në Republikën e 
Shqipërisë dhe nenit 203 të Kodit të Punës në Republikën e Shqipërisë, apo të 
parashikimit të vendimeve (vlerave) të gjobave të përcaktuara në nenin 46 të 
ligjit “Për Kundërvajtjet Administrative” (brenda 2 viteve), sipas vendimit 
administrativ të dënimit me gjobë. 
-Bashkia Libohovë është audituar nga KLSH dhe me shkresën e saj nr. 
1113/122, datë 31.01.2017, protokolluar në Bashkinë Libohovë  me nr. 189, datë 
03.02.2017. Bashkia Libohovë ka dërguar përgjigje për zbatimin e 
rekomandimeve, në  KLSH me shkresën e saj nr. 189/1 prot, datë 21.02.2017. 
brenda 20 ditëve nga dërgimi i Rekomandimeve. 
-Në auditimin i dokumentacionit mbi zbatimin e Rekomandimeve, konstatohet 
se: 
a . Për përmirësimin e gjendjes janë rekomanduar 7 masa organizative, nga të 
cilat janë pranuar plotësisht 7 masa, nga të pranuarat janë zbatuar 4 masa dhe 
është në proces zbatimi 1 masë organizative, ndërkohë që  2 masa organizative 
nuk janë  zbatuar. 
b. Për shpërblim dëmi janë rekomanduar  19 masa me vlerë 12,152,551 lekë, 
është pranuar dhe kontabilizuar e gjithë vlera dhe  deri me datë 30.06.2019, janë 
arkëtuar 1,619,316 lekë, ndërsa shuma 10,533,235 lekë nuk është arkëtuar. Prej 
masave të rekomanduar 1 masë është zbatuar, 16 masa janë zbatuar pjesërisht, 
dhe 2 masa janë në proces zbatimi. 
c. Është rekomanduar 1 masa disiplinore, gjendja e të cilës paraqitet; 
 Sipas “Ligjit për Nëpunësin Civil” është rekomanduar 1 masa disiplinore, 

“Pezullim nga e drejta, përfshirë rritjen në shkallën e pagës për një periudhë deri 
në dy vjet” e parashikuar në nenin 58, shkronja “c” për 1 punonjës.  
Nga verifikimi rezultoi se: masa disiplinore e rekomanduar është aplikuar me 
Urdhrin nr. 82, datë 03.10.2016 nga Titullari i Njësisë Vendore, në kundërshtim 
me nenin 59, pika 2, të ligjit 152/13 “Për nëpunësin civil”. Në këto kushte masa 

është dhënë në kapërcim të kompetencave dhe konsiderohet e pa vlefshme. 
d.  I janë rekomanduar APP të vlerësojë shkeljet e konstatuara, duke vendosur 
marrjen e masave administrative (dënim me gjobë) në raport me shkeljet e 
konstatuara, apo me rekomandimin e autoritetit kontraktor (për marrjen e 
masave disiplinore) për 5 persona.  
-Nga verifikimi rezultoi se: masa me gjobë aplikuar për 5 persona, me vlerë 
250.000 lekë është kontabilizuar, por me Vendimin nr. 138, datë 07.03.2017,të 
Gjykata Administrative e Shkallës së Parë Gjirokastër, për tre persona është 
shprehur me vendim përfundimtar për shfuqizimin e aktit administrativ për 
shumën 170.000 lekë, shumë e cila është shkarkuar nga bilanci. Pjesa tjetër prej 
80.000 lekë,  është e kontabilizuar.  

Kriteri: Veprim 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 shkresën nr. 1113/122, datë 31.01.2017 “Për zbatimin e 

Rekomandimeve nga auditimi i kryer në Bashkinë Libohovë”. 
Ndikimi/Efekti: Mos ndjekje të procedurave në arkëtimin e detyrimeve për masa shpërblim dëmi 

në vlerën 10,533,235lekë ka sjell mungesa në buxhetin e bashkisë. 
Shkaku: Mos marrja e masave të duhura për zbatimin e rekomandimeve 
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Rëndësia: E lartë 
Rekomandime: Kryetari i Bashkisë Libohovë të hartojë plan pune të veçantë e të marrë të gjitha 

masat e duhura ligjore për zbatimin e Rekomandimeve të pa zbatuara të KLSH 
në auditimin e mëparshëm, dërguar nga KLSH me shkresën nr. 1113/122, datë 
31.01.2017,  respektivisht: 
a-Për 7 masa organizative, siç janë përcaktuar në Akt verifikimin nr.4, datë 
26.07.2019 
b-Për 19 masa shpërblim dëmi në vlerën 12,152,551lekë, siç janë përcaktuar në 
Akt verifikimin nr.4, datë 26.07.2019 
c-Për masa administrative sipas vendimit të APP nr. 102 datë 23.12.2016për 
arkëtimin e penaliteteve të vendosura në vlerën prej 80.000 lekë ndaj 2 anëtarëve të 
KVO, siç janë përcaktuar në akt verifikimin nr.4, datë 26.07.2019 

 
 
F. Të ndryshme: Shqyrtimi i ankesës së ardhur nga qytetarët 
Mbi kryerjen e  verifikimit të ankesës së bërë nga qytetari Sami Peça, protokolluar në KLSH me 
nr.453, datë 18.06.2019. 
Nga verifikimi rezultoi që: 
Qytetari S.P. në datën 18.06.2019, ka protokolluar në KLSH ankesën e tij me nr.453 prot. Në 
përmbajtjen e ankesës në mënyrë të shkurtër thuhet: 
“Kam 8 vjet që po vuaj bllokimin e rrugës hyrëse të lokalit tim, nga një ndërtim i paligjshëm. 
Unë në certifikatën e pronësisë lokalin e kam me rrugë, por z. F.R., personi që pretendon këtë 
pronë,  në hartën treguese të pasurisë që disponon, rrugën hyrëse të lokalit e ka bërë pronën e 
vet. 
 I jam drejtuar zyrës së regjistrimit të pasurisë për të marrë dijeni nëse sipërfaqja e rrugës 
hyrëse është pronë publike apo me pronar, nga e cila kam marrë përgjigje se kjo sipërfaqe 
është me pronar shtet dhe funksioni rrugë. Kam bërë ankesë në KLSH edhe në vitin 2016, por 
në atë kohë nuk isha i kompletuar me certifikatë pronësie dhe hartë treguese, ku duket qartë 
mbivendosja dhe tjetërsimi i pasurisë”.  
 Lokali i z. S.P. për të cilin pretendon se i është bllokuar rruga hyrëse ndodhet në vendin e 
quajtur “Përroi i Zhepës”, qyteti Libohovë. 
Nga praktika e mëparshme e kësaj ankesë dhe dokumentacioni i dorëzuar nga z. S.P. 
konstatohet se: 

- Për të njëjtin problem, z. S.P. në vitin 2016 i është drejtuar Kryetarit të KLSH, me 
ankesën e protokolluar në KLSH me nr.594, datë 25.05.2016. Ankesa është trajtuar nga grupi i 
auditimit dhe në përfundim KLSH me shkresën nr.510/13, datë 23.09.2016, me lëndë “Për 

kompetencë dhe veprim”, i është drejtuar Kryeinspektorit të Inspektoratit të Mbrojtjes së 
Territorit Kombëtar, znj. D.B., me përmbajtje vlerësimin e ankesës së qytetarit. Me shkresën 
nr.510/14, me lëndë “Kthim përgjigje”, KLSH i ka kthyer përgjigje z. S.P., duke i bashkangjitur 
edhe shkresën që KLSH i ka drejtuar Kryeinspektorit. 

-  
- Në dokumentet e paraqitura nga z. S.P. është edhe shkresa me lëndë ”Kthim përgjigje”, 

me nr.1365 prot., datë 6.3.2014, nga Inspektorati ndërtimor Urbanistikë Kombëtar, drejtuar z. 
S.P., ku thuhet: “Në përgjigje të shkresë suaj nr.3123/5 prot., datë 13.12.2013, në lidhje me 
ndërtimin e kryer nga z. F.R. në Libohovë, ju sqarojmë si më poshtë: Inspektorati ndërtimor 
Urbanistikë, dega Sarandë me shkresën nr.832, datë 13.12.2013 informon se z. F. R. disponon 
dokumentacionin tekniko- ligjor dhe është i regjistruar në ZVRPP Gjirokastër. Bashkangjitur 
një kopje e këtij dokumentacioni”. 
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- Për çështjen në fjalë z. S.P. ka hapur proces gjyqësor në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor 
Gjirokastër, e cila me vendimin nr. 21-2013-1186/656, datë 08.07.2013 ka rrëzuar kërkesë 
padinë e z. S.P., me objekt: “Marrjen e masës për sigurimin e padisë, duke detyruar të paditurin 
të pezullojë punimet që kryen për ngritjen e murit rrethues. Detyrimin e të paditurit të lejojë 
servitutin e kalimit për përdorim të përshtatshëm të pronës sime”. 
Çështja është ndjekur nga ankimuesi në Gjykatën e Apelit Gjirokastër, e cila me vendimin 
nr.174, datë 10.04.2014 ka rrëzuar kërkesë padinë e bërë për këtë çështje nga paditësi z. S.P., 
duke dalë në përfundimin se: ...Shkaku i rrëzimit të kërkesë padisë sipas Gjykatës së Apelit 
është se servituti i kalimit i kërkuar nga paditësi, nuk i kërkohet të paditurit në pronën 
shërbyese, por duke i kërkuar prishjen e objektit të ndërtuar në mënyrë të ligjshme”. 
Gjykata e apelit është shprehur se: “...Paditësi (S.P.) pretendon se sipërfaqja e fituar nga i pa 
dituri (F.R.) dhe ndërtimi ngritur mbi të i cili ka zënë rrugën për hyrjen e lokalit të tij, janë 
fituar e marrë në rrugë jo të ligjshme. Ky pretendim nuk mund të jetë objekt shqyrtimi në këtë 
çështje. Objekti i shqyrtimit në këtë gjykim është vetëm krijimi i servitutit të kalimit nëpërmjet 
pronës shërbyese të të paditurit. Prona në të cilën kërkon të krijohet servituti kalimit nga 
paditësi është e zënë me ndërtim (objekt) dhe nuk është truall, kopsht apo tokë bujqësore. 
Ekspertët e përcaktuar nga gjykata kanë përcaktuar dy variante për krijimin e servitutit, por 
këto territore janë në pronësi dhe administrim të bashkisë Libohovë dhe jo në pronësi të të 
paditurit. Këto variante të përcaktuara nga ekspertët u verifikuan edhe nga trupi gjykues dhe 
vlerësohen si variante të përshtatshme, por për realizimin e tyre paditësi duhet ti drejtohet në 
rrugë administrative Bashkisë Libohovë, e cila nëpërmjet një studimi pjesor ti krijojë paditësit 
mundësinë për daljen në rrugë publike. Ky detyrim i bashkisë Libohovë krijohet duke u nisur 
edhe nga fakti se rruga e kalimit e përcaktuar në studimin urbanistik për objektin e paditësit 
është e pa realizueshme teknikisht. 
Në dokumentacionin e z. S.P.: certifikatën për vërtetim pronësie nr. 135357, datë 30.03.2018, 
hartën treguese të regjistrimit me datë 26.03.2018, kartelën e pasurisë së paluajtshme datë datë 
30.03.2018, konstatohet se z. S. P. është pronar i pasurisë me nr.3965, lloji i pasurisë truall me 
sipërfaqe totale 181 m2, nga e cila sipërfaqja 119 m2 është ndërtesë, me leje legalizimi 
nr.30017, datë 31.01.2017, ref. 112. 
Për mungesë të dokumentacionit të objektit të z. F.R., pasi ky dokumentacion nuk ndodhet në 
njësinë vendore Libohovë, nuk mund të gjykohet nëse ndërtimi për të cilën ankimuesi ankohet 
se i ka bllokuar rrugën, është ndërtim i pa ligjshëm.  
Gjithashtu për arsye se për konfliktin midis dy palëve është shprehur Gjykata e Apelit, e cila ka 
dhënë zgjidhje të ndryshme nga ajo që kërkon ankimuesi, nuk mund të shprehemi me mendim 
tjetër, pasi është jashtë kompetencës sonë, përderisa është shprehur gjykata. 
Për këtë ankesë ka gjithashtu një praktikë të mëparshme, pasi në vitin 2016 qytetari është ankuar 
pranë KLSH dhe grup i auditimit  ka bërë trajtimin e ankesës dhe në përfundim KLSH i është 
drejtuar Inspektoratit të Mbrojtjes së Territorit Kombëtar për shqyrtimin e çështjes. 
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V. REKOMANDIME 

 
Për përmirësimin e gjendjes rekomandojmë marrjen e masave të mëposhtme: 
 
A. MASA ORGANIZATIVE 
1. Gjetje nga auditimi: Llogaria 210 “Toka, troje, terrene” dhe llogaria 211 “Pyje, Kullota 

Plantacione” për vitin 2017 dhe 2018 kanë vlerën zero lekë në aktivin e pasqyrave financiare, 

duke mos u paraqitur vlera e vërtetë e pasurisë së institucionit. Në llogarinë 210 “Toka, troje, 
terrene”, dhe në llogarinë 211 “Pyje, Kullota Plantacione”, nuk janë përfshirë asetet që njësia 

vendore ka në fakt si pasuri të saj, të cilat janë transferuar në pronësi të saj me VKM nr. 415, 
datë 11.07.2007 “Për miratimin e listës përfundimtare të pronave të paluajtshme publike, 
shtetërore, që transferohen, në pronësi ose në përdorim, të Bashkisë Libohovë, të Qarkut të 
Gjirokastrës”, VKM nr. 706, datë 12.10.2011 “Për miratimin e listës përfundimtare të pronave të 

paluajtshme publike, shtetërore, që transferohen në pronësi ose në përdorim, të Komunës 
Zagorie, të Qarkut të Gjirokastrës”, si dhe VKM nr. 272, datë 21.04.2010 “Për miratimin e listës 

paraprake të pronave të paluajtshme publike, shtetërore, që transferohen, në pronësi ose në 
përdorim të Komunës Qendër Libohovë, të Qarkut të Gjirokastrës”, VKM nr. 433, datë 

08.06.2016 “Për transferimin në pronësi të bashkive të pyjeve dhe të kullotave publike, sipas 

listave të inventarit dhe aktualisht në administrim të Ministrisë së Mjedisit dhe të ish 
komunave/bashkive”. Këto asete nuk janë regjistruar në pronësi të Bashkisë Libohovë dhe në 

këto kushte llogaria 210 “Toka, troje, terrene” dhe llogaria 211 “Pyje, Kullota Plantacione”, nuk 

paraqet vlerën reale të pasurisë së institucionit. Për pasuritë e dy llogarive të mësipërme nuk ka 
plan menaxhimi nga njësia vendore me qëllim regjistrimin e tyre në ZRPP (Më hollësisht 
trajtuar në pikën C faqe 42-62 të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 
1.1. Rekomandim: Bashkia Libohovë të marrë masa për hartimin e një plani menaxhimi për 
pasuritë e mësipërme me qëllim evidentimin e statusit të tyre juridik,  regjistrimin në ZRPP dhe 
pasqyrimin në kontabilitet të numrit dhe vlerës së këtyre aseteve. 

Deri në fund të vitit 2019 
 
2. Gjetje nga auditimi: Llogaria 212 “Ndërtime e konstruksione”  për vitin 2018 nuk pasqyron 

vlerën e saktë të aktiveve të kësaj llogarie. Në këtë vit ka filluar dhe ka përfunduar  marrja në 
dorëzim e objektit “Rikonstruksion dhe ndërtim palestre i shkollës 9-vjeçare “Avni Rustemi”, me 

vlerë totale 54,344,090 lekë pa TVSH, por në pasqyrat e vitit 2018 është pasqyruar vetëm vlera e 
likuiduar e investimit, prej 23,503,114 lekë, duke ngelur jashtë kësaj llogarie vlera  30,840,997 
lekë. Nuk është zbatuar parimi kontabël i të drejtave dhe detyrimeve të konstatuara, sipas të cilit 
si të ardhurat dhe shpenzimet kontabilizohen në momentin kur ngjarja ekonomike ndodh dhe jo 
në momentin kur arkëtohen/paguhen flukset monetare të lidhura me transaksionin. Gjithashtu për 
këtë llogari nuk ka informacion se çfarë objekti përfaqëson vlera 4,687,737 lekë, e trashëguar 
nga ish komunat.  
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Veprimet e mësipërme janë në kundërshtim me ligjin nr. 9228, datë 29.04.2004 “Për 

kontabilitetin dhe pasqyrat financiare”, nenin 7, 9, 10; UMF nr. 8, datë 09.03.2018 “Për 
procedurat e përgatitjes, paraqitjes dhe raportimit të pasqyrave financiare vjetore në njësitë e 
qeverisjes së përgjithshme” (Më hollësisht trajtuar në pikën C faqe 42-62 të Raportit 
Përfundimtar të Auditimit). 
2.1. Rekomandim: Bashkia Libohovë të marrë masa për të identifikuar se cilat aktive 
përfaqëson vlera 4,687,737 lekë, e cila në analizën e llogarisë 212 ka përshkrimin “vlerë tjetër”.  

Për arsye se kjo vlerë është e mbartur nga pasqyrat financiare të ish komunave, të shfrytëzohet 
dokumentacioni i tyre përkatës, duke përcaktuar origjinën e krijimit të saj. Në vijimësi për 
pasqyrimin e të dhënave në kontabilitet të zbatohet parimi kontabël i të drejtave dhe detyrimeve 
të konstatuara. 

Në mbyllje të pasqyrave financiare të vitit 2019 
 
3. Gjetje nga auditimi: Për llogarinë 213, “Rrugë rrjete vepra ujore” për vitin 2017 dhe 2018, 

transaksionet dhe ngjarjet nuk janë regjistruar në vitin e duhur ushtrimor. Këto vlera lidhen me 
investime të përfunduara brenda vitit ushtrimor, por të pa pasqyruara në vlera të plota në 
pasqyrat financiare, konkretisht:  
- Investimi me objekti “Rikonstruksion i qendrës së fshatit Sheper”, me vlerë të kontratës 
1,542,700 lekë pa TVSH, ka përfunduar dhe është marrë në dorëzim në vitin 2017. Vlera e këtij 
investimi në mënyrë të gabuar nuk është pasqyruar në aktivin e pasqyrave financiare të vitit 2017 
në llogarinë 213, por në vitin 2018. 
- Investimi me objekt “Rehabilitim si dhe rikonstruksion i rrugës kthesa e Labovës - Labove e 
Kryqit”, me vlerë 118,213,623 lekë pa TVSH (objekti ka filluar në vitin 2016 dhe është marrë në 
dorëzim në datën 06.12.2017), por në mënyrë të gabuar  vlera 19,959,000 lekë është pasqyruar 
në aktivin e pasqyrave financiare të vitit 2016 në llogarinë 213. E gjithë vlera e investimit prej 
118,213,623 lekë duhet të ishte pasqyruar në aktivin e pasqyrave financiare të vitit 2017 në 
llogarinë 213. Deri në momentin e përfundimit të investimit, shpenzimet e kryera duhet të ishin 
mbajtur në llogarinë 23. 
- Në vitin 2017 është zhvilluar tenderi me objekt “Rikonstruksion i rrugës Kthesa - Ura e Suhes 
(loti I), me datë fillimi të punimeve 22.08.2017 dhe datë  përfundimi dhe marrjes në dorëzim të 
punimeve te punimeve 24.11.2017 vlerë të kontratës 48,484,848 lekë pa TVSH. Pra e gjithë 
vlera e investimit duhet të ishte pasqyruar llogarinë 213 në pasqyrat financiare të vitit 2017, por 
në fakt në këtë vit është pasqyruar vetëm vlera 25,458,720 lekë, ndërsa diferenca prej 23,026,128 
në mënyrë të gabuar është pasqyruar në pasqyrat e vitit 2018. Për sa më sipër në mënyrë të 
gabuar regjistrimet kanë ndjekur parimin e pagesës dhe jo parimin e të drejtave dhe detyrimeve 
të konstatuara (Më hollësisht trajtuar në pikën C faqe 42-62 të Raportit Përfundimtar të 
Auditimit). 
3.1. Rekomandim Sektori i financës në të gjitha regjistrimet kontabël, të veprojë sipas parimit 
kontabël të të drejtave dhe detyrimeve të konstatuara: 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 
4. Gjetje nga auditimi: Llogaria e aktiveve të qëndrueshme të pa trupëzuara (AQPT) 202 
“Studime e projektime”, në pasqyrat financiare të vitit 2017 paraqitet në vlerën 6,957,145 lekë, 

ndërsa për vitin 2018 kjo llogari ka vlerën neto 6,909,645 lekë (zbritur amortizimi i akumuluar 
në vlerën 47,500 lek). Shtesat në vitin 2017 përbëhen nga vlera e dy projekteve: Rikualifikimi 
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urban i qendrës së qytetit Libohovë; Rikonstruksion i rrugës Kthesa - Ura e Suhës (loti 1).  Nuk 
ka shtesa projektesh në kontabilitet për vitin 2018. 
Në këtë llogari në mënyrë të gabuar përfshihet edhe vlera e tetë projekteve prej 573,000 lekë, që 
i përkasin periudhës 2016-2018,  për tetë investimeve të përfunduara, vlera e të cilave nuk duhet 
të ishte pjesë e kësaj llogarie, por duhet të shtohej në vlerën e investimeve përkatëse pas 
përfundimit dhe marrjes së tyre në dorëzim.  
Gjithashtu konstatohet se në llogaria 202 paraqitet edhe vlera 5,645,745 lekë për të cilën sektori i 
financë nuk ka informacion se çfarë projektesh përfaqëson, me argumentin se kjo vlerë është e 
mbartur nga pasqyrat financiare të ish Komunës Zagorie pa shpjegime konkrete. 
Veprimet e mësipërme janë në kundërshtim me ligjin nr.9228, datë 29.4.2004 “Për kontabilitetin 

dhe pasqyrat financiare”, nenin 7, 9, 10, VKM nr. 783, datë 22.11.2006 “Për përcaktimin e 
standardeve dhe rregullave kontabël”, Kap. II (Më hollësisht trajtuar në pikën C faqe 42-62 të 
Raportit Përfundimtar të Auditimit). 
4.1. Rekomandim: Sektori i financës të marrë masa për sistemimin e llogarisë 202 “Studime e 

kërkime”, duke bërë që kjo llogari të pakësohet me vlerën 6,218,745 lekë dhe kjo vlerë të shtohet 
në vlerën e investimeve të përfunduara. Për këtë qëllim njësia vendore ti referohet projekteve në 
vlerën 573,000 lekë të realizuara gjatë periudhës 2016-2018, si dhe investimeve të këtyre 
projekteve të cilat kanë përfunduar në këtë periudhë, por nuk mbartin në vlerën e tyre vlerën e 
projekteve. Për vlerën e trashëguar nga ish komunat, në dokumentacionin financiar përkatës në 
arshivë, të verifikohet viti i krijimit të vlerës së mësipërme dhe investimi përkatës, në të cilin të 
shtohet vlera e mësipërme. 

Në mbyllje të pasqyrave financiare të vitit 2019 
5. Gjetje nga auditimi Në pasqyrat financiare të vitit 2017, llogari 218 “Inventar ekonomik” ka 

vlerën 20,470,218 lekë dhe krahasuar me vitin 2016 kjo llogari është shtuar me vlerën 6,876,050 
lekë. Kjo shtesë ka ardhur si rezultat i blerjeve në vlerën 7,382,760 lekë dhe nga nxjerrja jashtë 
përdorimit në vlerën 506,710 lekë. Nga auditimi i dokumentacionit të inventarizimit të vitit 2017, 
nuk konstatohen aktive të nxjerra jashtë përdorimit, por vlera e mësipërme është rezultat i 
procedurave të ndjekura në vitin 2016, por të pa pasqyruara në pasqyrat e këtij viti. Pra në vitin 
2017 për llogarinë 218 “Inventar ekonomik” janë pasqyruar aktive të nxjerra jashtë përdorimit 
në vitin 2016, në vlerën 506,710 lekë, duke mos u pasqyruar ngjarja ekonomike në vitin 
ushtrimor përkatës (Më hollësisht trajtuar në pikën C faqe 42-62 të Raportit Përfundimtar të 
Auditimit). 
5.1. Rekomandim Sektori i financës të marrë masa që gjatë kryerjes së inventarizimit vjetor të 
aktiveve të njësisë vendore, në përfundim të procesit të inventarizimit, të pasqyrojë në pasqyrat 
financiare të atij viti ushtrimor, rezultatet e inventarizimit dhe jo në vitin e ardhshëm. 

Në vijimësi 
6. Gjetje nga auditimi: Në pasqyrat financiare të vitit 2017 dhe 2018 Llogaria aktive 4342-Te 
tjera operacione me shtetin (debitor), si kundërparti e llogarive të pasivit, nuk jep informacion të 
saktë, pasi nuk përfshin të gjithë vlerën e të drejtave që njësia vendore ka ndaj shtetit. Për vitin  
2017, vlera totale e detyrimit që njësia vendore ka ndaj të tretëve (përjashtuar pagat, sigurimet) 
për faturat e pa likuiduara në datën 31.12.2017 është në vlerën 102,417,301 lekë dhe përbëhet 
nga llogaria 401-408 “Furnitorë e llogari të lidhura me to”, e cila ka vlerën 11,448,473 lekë dhe 

llogaria 467 “Kreditorë të ndryshëm”, e cila ka vlerën 90,968,828 lekë. Vlera 102,417,301 lekë 

në, korrespondon me vlerën e detyrimeve të prapambetura të raportuar në Ministrinë e Financave 
për vitin 2017. Detyrimet për pagat dhe sigurimet janë ne vlerën 3,497,882 lekë, duke bërë që 
detyrimi total të jetë 105,915,183 lekë. 
Nga auditimi konstatohet se në pasqyrat financiare të vitit 2017 llogaria 4342-Te tjera operacione 
me shtetin (debitor), ka një vlerë prej 14,946,355 lekë dhe  nuk pasqyron të gjithë vlerën e të 
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drejtave të njësisë vendore ndaj shtetit (si dhe vlerën e detyrimeve që njësia vendore ka ndaj të 
tretëve), vlerë e cila është pasqyruar në llogaritë përkatëse të pasivit dhe që kanë një shumë prej 
105,915,183 lekë. Pra llogaria 4342-Te tjera operacione me shtetin (debitor), duhet të kishte 
vlerën 105,915,183 lekë, por në fakt ka vlerën 14,946,355 lekë. Vlera e  llogarisë pasive 467 –
Kreditorë të ndryshëm në vlerën 90,968,828 lekë, për vitin 2017, nuk është përfshirë te llogaria 
aktive 4342-Te tjera operacione me shtetin (debitor).  
Edhe në vitin 2018 konstatohet se në aktivin e pasqyrave financiare llogaria 4342-Te tjera 
operacione me shtetin (debitor), ka një vlerë prej 15,193,611 lekë dhe nuk pasqyron të gjithë 
vlerën e të drejtave të njësisë vendore ndaj shtetit. Gjithashtu kjo llogari nuk pasqyron të gjithë 
vlerën e detyrimeve që njësia vendore ka ndaj të tretëve, vlerë e cila është pasqyruar në llogaritë 
përkatëse të pasivit dhe që kanë një shumë prej 20,880,456 lekë. Pra llogaria 4342-Te tjera 
operacione me shtetin (debitor), duhet të kishte vlerën 20,880,456 lekë, por në fakt ka vlerën 
15,193,611 lekë. Vlera e  llogarisë pasive 467 –Kreditorë të ndryshëm prej 5,686,845 lekë, për 
vitin 2018 nuk është përfshirë te llogaria aktive 4342-Te tjera operacione me shtetin (debitor) 
(Më hollësisht trajtuar në pikën C faqe 42-62 të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 
6.1.Rekomandim Sektori i financës në mbylljen e pasqyrave financiare për vitin 2019, të 
pasqyrojë në llogarinë 4342-Te tjera operacione me shtetin (debitor), si të drejta të saj ndaj 
shtetit, të gjitha detyrimet që njësia ka dhe për të cilat burimi i financimit janë fondet buxhetore. 
Vlera e detyrimeve ndaj të tretëve në pasiv, me burim fondesh buxhetin e shtetit, duhet të 
rakordojë me vlerën e llogarisë aktive4342-Te tjera operacione me shtetin (debitor). 

Në mbyllje të pasqyrave financiare të vitit 2019 
 
7. Gjetje nga auditimi:  Në vitin 2017 janë realizuar gjithsej 15 investime, për të cilat janë 
hartuar projektet përkatëse, katër prej të cilave (projekteve) janë dhuruar nga projektuesit privatë, 
përkatësisht për objektet “Skema ujitëse e Suhës (fusha e Suhës) vazhdim/mbarim”, 

“Rikonstruksioni i rrugës kthesa – ura e Suhës (loti 1)”, “Rikonstruksion i rrugës kthesa e 

Nepravishtës - Fushë Nepravishtë” dhe “Rikualifikimi urban i qendrës së qytetit Libohovë”. Në 

vitin 2018 janë realizuar gjithsej 6 investime, për të cilat janë hartuar projektet përkatëse, nga të 
cilat tre projekte janë dhuruar nga projektuesit privatë, përkatësisht për objektet “Rikonstruksion 

dhe ndërtim palestre e shkollës “Avni Rustemi’, Libohovë”, “Rikonstruksion i rrugëve të 

brendshme” dhe “Rikonstruksion i ujësjellësve”. Për shtatë projektet e mësipërm të dhuruar është 

hartuar akt dhurimi midis njësisë vendore dhe projektuesit, por nuk ishte bërë hyrja e tyre në 
magazinë (kjo u realizua gjatë periudhës së auditimit në subjekt), si dhe nuk është bërë ende 
regjistrimi në kontabilitet i vlerës së projekteve, me pretendimin se janë dhuruar dhe nuk kanë 
vlerë financiare në aktin e dhurimit. 
Veprimet e mësipërme janë në kundërshtim me UMF nr. 30 datë 27.12.2011 “Për menaxhimin e 

aktiveve në njësitë e sektorit publik” Rubrika -Veprimet që kryejnë strukturat e Nëpunësit 
Zbatues (Më hollësisht trajtuar në pikën C faqe 42-62 të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 
7.1.Rekomandim: Njësia vendore të marrë masa për regjistrimin në kontabilitet të shtatë 
projekteve të dhuruara nga subjekte private. Për këtë qëllim nga titullari të ngrihet komision për 
përcaktimin e vlerës së secilit projekt. Në raste të tjera në bashkëpunim dhe mirëkuptim me 
donatorin, të merret edhe fatura që identifikon mallin dhe vlerën e saj. 

Në mbyllje të pasqyrave financiare të vitit 2019 
 
8. Gjetje nga auditimi: Nga sektori i financës për vitin 2017 dhe 2018 nuk është mbajtur ditar i 
blerjeve, por vetëm ditar dhe libër magazine, duke mos regjistruar dhe kontabilizuar në mënyrë 
kronologjike dhe progresive të gjithë veprimtarinë e blerjeve të institucionit, por vetëm atë 
veprimtari që lidhet me blerjen e mallrave (jo shërbimet dhe punimet). Për shërbimet dhe 
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punimet janë mbajtur regjistrime të përkohshme (por jo në forme kontabiliteti). Nuk është 
mbajtur libër i madh për regjistrimet përmbledhëse mujore të kontabilitetit (tepricat debitorë dhe 
kreditore sipas llogarive). Mos kryerja e këtyre veprimeve ka sjellë edhe anomalitë e konstatuara 
në pasqyrat financiare për të dy vitet. 
Për sa më sipër është vepruar në kundërshtim me UMF nr.8, datë 09.03.2018 “Për procedurat e 
përgatitjes, paraqitjes dhe raportimit të pasqyrave financiare vjetore në njësitë e qeverisjes së 
përgjithshme”, kapitulli II, rubrika 2.2 - Dokumentet kontabël që përdoren në sektorin publik, 
pika 6, rubrika 2.3 - Organizimi dhe mbajtja e kontabilitetit në sektorin publik, pika 7 dhe 8, 
kapitulli II, rubrika 3.2, pika 43 (Më hollësisht trajtuar në pikën C faqe 42-62 të Raportit 
Përfundimtar të Auditimit). 
8.1. Rekomandim: Nga sektori i financës për vitin 2019 të hapet ditar i blerjeve, në të cilin të 
regjistrohen dhe kontabilizohen të gjitha blerjet që kryen institucioni, sipas kronologjisë kohore 
të ndodhjes, të hapet libri i madh ku të regjistrohen tepricat mujore kreditore dhe debitorë të të 
gjitha llogarive. 

Në mbyllje të pasqyrave financiare të vitit 2019 
 
9. Gjetje nga auditimi: Njësia vendore Bashkia Libohovë ka ngritur komisionin e inventarizimit 
të aktiveve, i cili në përfundim të procesit ka hartuar dhe firmosur fletët e inventarizimit, por nuk 
ka hartuar për titullarin një raport lidhur me procesin e inventarizimit fizik te aktiveve, për 
kushtet e ruajtjes se tyre, gjendjen fizike etj., në kundërshtim me kërkesat e UMF nr. 30, datë 
27.12.2011 “Për menaxhimin e aktiveve në Njësitë e Sektorit Publik”, pika 85/c (Më hollësisht 
trajtuar në pikën C faqe 42-62 të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 
9.1.Rekomandim: Nga titullari i njësisë vendore të kërkohet që në fund të procesit të 
inventarizimit, komisioni i ngritur për këtë qëllim, të hartoj një raport në të cilin të informojë 
titullarin për rezultatet e inventarizimit, mangësitë e konstatuara, kushtet e ruajtjes se aktiveve, 
gjendjen fizike të tyre, listën e aktiveve që mendon se duhen nxjerrë jashtë përdorimit etj. 

Në vijimësi 
 
10. Gjetje nga auditimi: Bashkia Libohovë 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, regjistri i 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. 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 (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. Nga stafi nuk njihet mjaftueshëm ligji 10296, datë 08.07.2010 
“Për menaxhimin financiar dhe kontrollin”, si dhe manuali 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” (Më hollësisht trajtuar në pikën A faqe 19-22 të Raportit Përfundimtar 
të Auditimit). 
10.1.Rekomandim: 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 vendore. Të hartohen rregulla për ruajtjen e aktiveve, duke përfshirë edhe 
ruajtjen dhe sigurinë e informacionit elektronik, duke siguruar sisteme rezervë të IT (back-up). 
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Të hartohet regjistri i riskut, gjurma e auditimit dhe lista e proceseve të punës për secilin sektor 
dhe në nivel institucioni.  

Deri më 30.11.2019 
11. Gjetje nga auditimi: Bashkia Libohovë ka lidhur kontratën nr.2, datë 17.04.2018 me 
qiramarrësin P.K., me objekt “Dhënien me qira të fundit kullosor për një afat 3 vjeçar”, por prej 

qiramarrësit janë shkelur në mënyrë të dukshme kushtet e kontratës, pasi janë ndërtuar në 
sipërfaqen e marrë me qira ndërtime të përhershme pa lejen e organeve kompetente. Nga 
qiramarrësi është refuzuar njoftimi i bashkisë për kthimin në gjendjen e mëparshme të ambientit, 
por njësia vendore nuk ka ndërmarrë masa të mëtejshme ligjore për zgjidhjen e çështjes, si 
zgjidhje të kontratës, njoftim të organeve kompetente për shkeljet e konstatuara etj. (Më 
hollësisht trajtuar në pikën B2 faqe 32-41 të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 
11.1. Rekomandim: Njësia vendore të marrë masat e duhura ligjore për kthimin në gjendjen e 
mëparshme të ambientit të marrë me qira, duke mos lejuar të kryhen ndërtime të përhershme 
jashtë kontratës dhe kuadrit rregullator në fuqi. Të ndërmerren masa të mëtejshme duke bërë 
zgjidhjen e kontratës, njoftimin e organeve kompetente për ndërhyrjen e tyre e deri në kallëzim 
penal ndaj qiramarrësit për zgjidhjen e çështjes. 

Deri më 30.11.2019 
12. Gjetje nga auditimi: Bashkia Libohovë nuk ka ndjekur si duhet zbatimin e kontratave të 
lidhura për objektet e dhëna me qira me subjektet V...SHA, A... SHA, T... SHA, si dhe nuk ka 
njoftuar në kohë këto subjekte për pagesën e detyrimeve, sipas afateve të përcaktuara në 
kontratat përkatëse. 
Nuk janë zbatuar kushtet e kontratës në lidhje me afatin e pagesës së qirasë. Gjithashtu në 
hartimin e kontratës nuk janë parashikuar penalitete për qiramarrësin, por vetëm për qiradhënësin  
(njësinë vendore),  në rastet kur shkelen kushtet e kontratës. Zyra e taksave dhe tarifave vendore 
nuk ka regjistër të saktë, ku të evidentohet regjistrimi i kontratës, zbatimi i saj nga subjekte 
qiramarrëse për likuidimin e detyrimeve kontraktore, për të përcaktuar saktë nëse subjektet i 
kanë kryer në kohë pagesat. 
Mangësitë e mësipërme në formulimin e kontratave të qirasë ka vendosur në kushte jo të 
barabarta  qiradhënësin (njësinë vendore), në raport me qiramarrësin. 
Kontratat e qirasë midis Bashkisë Libohovë me subjektet qiramarrëse T... SHA dhe A... SHA, 
nuk janë lidhur me akt noterial, në kundërshtim me nenin 83, paragrafi I i Kodit Civil të 
Republikës së Shqipërisë (Më hollësisht trajtuar në pikën B2 faqe 32-41të Raportit Përfundimtar 
të Auditimit). 
12.1. Rekomandim: Bashkia Libohovë nëpërmjet strukturave përgjegjëse në marrëveshje me 
qiramarrësin, të riformulojë kushtet e kontratës me subjektet V... SHA, A... SHA, T... SHA, në 
përputhje me nenin 83 të Kodit Civil të Republikës së Shqipërisë, ku të përcaktohen qartë 
penalitetet, mënyra dhe koha e realizimit të tyre për të dyja palët. Zyra e taksave dhe tarifave 
vendore dhe sektori i financës të krijojë regjistër me të dhëna mbi kontratat, i cili do të shërbejë 
për monitorimin dhe ndjekjen e zbatimit të tyre.  

Deri më 30.11.2019 
13. Gjetje nga auditimi: a- Bashkia Libohovë ka lidhur kontrata për dhënien me qira të 
kullotave me 5 subjekte të cilët rezultojnë debitor ndaj bashkisë për kontratat e mëparshme, 
respektivisht: kontrata e datës 22.05.2017 me subjektin F.C. (ndërruar kontrata në emrin e 
familjarit tjetër R.C.), kontrata e datës 23.05.2017 me subjektin B.B., kontrata e datës 23.05.2017 
me subjektin T.G., kontrata e datës 12.06.2017 me subjektin S.H., dhe kontrata e datës 
08.06.2017 A.B., të cilët në total i detyrohen Bashkisë Libohovë vlerën 1,026,800 lekë.   
b- Kontratat e dhënies me qira nga fondi kullosor për kullotje dhe kositje bari, në shumicën e 
rasteve nuk janë shoqëruar me dokumentacionin e duhur si vërtetimi nga njësia administrative 
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për numrin e krerëve, certifikata veterinare, kërkesa për kullotën e kërkuar, etj, veprime në 
kundërshtim me pikën 4 dhe 5, Kreu II,  të udhëzimit nr. 2, datë 20.07.2016  “Për kriteret teknike 
të klasifikimit të kullotave e livadheve dhe procedurat për dhënien e tyre  për kullotje e kositje 
bari”.  
c- Nga specialisti i bujqësisë nuk janë kryer kontrolle në terren për zbatimin e kontratave për 
kullotat e dhëna me qira (Më hollësisht trajtuar në pikën B2 faqe 32-41 të Raportit Përfundimtar 
të Auditimit). 
13.1. Rekomandim: a- Titullari i njësisë vendore të marrë masa që në vijimësi, rinovimi apo 
lidhja e kontratave të reja me të tretët për dhënien me qira të kullotave, të bëhet pasi qiramarrësi 
të ketë shlyer detyrimet e mëparshme ndaj njësisë vendore dhe të jetë paraqitur prej tyre i gjithë 
dokumentacioni i nevojshëm ligjor.  
b- Mbështetur në kuadrin rregullator në fuqi të hartohet lista e dokumenteve që duhet të 
paraqesin aplikuesit për qiramarrje dhe të verifikohet plotësimi i tyre. Të merren masa që nga 
qiramarrësit e mësipërm krahas shlyerjes së detyrimeve për kontratën e re, të kryhen pagesa edhe 
për detyrimet e prapambetura nga kontrata e mëparshme. Për këtë të hartohet akt marrëveshje me 
qiramarrësit.  
c- Nga specialisti i bujqësisë  të ushtrohen kontrolle në terren lidhur me zbatimin e kontratave të 
kullotave. Për këtë të mbahet akt kontrolli i cili të bëhet pjesë e dosjes së qiramarrësit dhe për 
çdo mangësi të konstatuar gjatë kontrollit të informohet titullari i njësisë vendore. 

Deri më 30.11.2019 dhe në vijimësi 
 
14. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i paketës fiskale të viteve 2017, 2018, dhe 2019, u 
konstatua se është parashikuar si e ardhur për buxhetin e bashkisë edhe tarifa e ndriçimit rrugor, 
miratuar me VKB, në të cilën theksohet se “Kësaj tarife i detyrohen vetëm qytetarët dhe njësit 
administrative që mbulohen nga ndriçimi rrugor”, pa përcaktuar rregulla konkrete se si do të 

mblidhet kjo tarifë, cilët janë familjet, bizneset etj., që përfitojnë këtë shërbim dhe që do të jenë 
subjekte të pagesës së kësaj tarife, duke u bërë shkak në mos realizimin e kësaj të ardhure për 
buxhetin e bashkisë (Më hollësisht trajtuar në pikën B2 faqe 32-41 të Raportit Përfundimtar të 
Auditimit). 
14.1. Rekomandim: Nga Zyra e Taksave dhe Tarifave Vendore të bashkisë, të merren të gjitha 
masat për të evidentuar numrin e familjeve, bizneseve etj, që përfitojnë nga ndriçimi rrugor dhe 
që duhet të paguajnë detyrimet për këtë shërbim të ofruar, dhe t’ia paraqesin Këshillit Bashkiak 

për miratim, duke krijuar edhe një regjistër elektronik për këtë qëllim. Të përcaktohet mënyra e 
mbledhjes së kësaj tarife. 

Deri në hartimin e paketës së re fiskale 
15. Gjetje nga auditimi: Njësia e burimeve njerëzore dhe titullari i institucionit, nuk kanë bërë 
vlerësimin 6 mujor të rezultateve të punës për 13 punonjësit me statusin e nëpunësit civil, duke 
mos verifikuar në këtë mënyrë realizimin nga ana e punonjësit të objektivave të përcaktuara në 
fillim të periudhës së vlerësimit, nivelin e aftësive, apo dobësitë e tij në kryerjen e detyrës. Mos 
kryerja e vlerësimit të rezultateve në punë, nuk synon përmirësimin e aftësive profesionale të 
nëpunësit civil dhe të cilësisë së shërbimit prej tij. Veprimet e mësipërme janë në kundërshtim 
me nenin 62, të ligjit 152/2013, “Për nëpunësin civil”, në zbatim të nenit 62 të ligjit nr. 152/2013 
datë 30.05.2013 “Për nëpunësin civil”  i ndryshuar me ligjin nr. 178/2014 datë 18.12.2014  dhe  
VKM nr. 109, datë 26.02.2014 “Për vlerësimin e rezultateve në punë të nëpunësve civilë”, 

ndryshuar me VKM nr.252,datë 30.03.2016 ”Për disa ndryshime dhe shtesa në VKM nr. 109, 

datë 26.02.2014 “Për vlerësimin e rezultateve në punë të nëpunësve civilë” (Më hollësisht 
trajtuar në pikën A faqe 19-22 të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 
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15.1. Rekomandim: Njësia e burimeve njerëzore dhe titullari të bëjë vlerësimin 6 mujor të 
punonjësve që kanë përfituar me akt statusin e nëpunësit civil, me qëllim verifikimin e 
performancës në lidhje me detyrën funksionale dhe synimin e përmirësimit të aftësive 
profesionale. Vlerësimet të bëhen sipas formularëve TIP dhe të vendosen në dosjen individuale.  

Në vijimësi 
 
16-Gjetjet nga auditimi: Bashkia Libohovë në hartimin e buxhetit vjetor në zëri shpenzime, nuk 
ka të programuar për detyrimet e prapambetura, në të cilin ka diferenca të dukshme ndërmjet 
treguesve të hartimit dhe zbatimit të buxhetit. Treguesit e buxhetit për këtë zë me gjitha 
ndryshimet në total janë realizuar në periudhën raportuese 2017 në masën 60%, ndërsa për 
periudhën raportuese 2018 në masën 85%. Në këto tregues zëri me nivelin më të ulët të 
realizimit janë “Investimet” respektivisht në masën 54% e 76%. Programimi zërave të 

shpenzimeve dhe investimeve, si dhe mos realizimi kanë shkak mos realizimi të ardhurave, duke 
sjell mos plotësim të nevojave reale të komunitetit dhe ulje të performancës së njësisë vendore në 
drejtim të këtyre shërbimeve. 
-Nuk është hartuar PBA për vitin 2016. Në hartimin dhe zbatimin buxhetit vjetor të vitit 2017 
nuk ka rakordim me PBA e hartuar për këtë periudhë, pasi buxheti i vitit 2017 nuk ka përputhje 
me vitin e parë të PBA së hartuar. Njësia publike Bashkia Libohovë më datën 31.12.2018 ka 
fatura të pa likuiduara në vlerën totale 16,485,845 lekë, në të cilën janë përfshira edhe detyrimet 
e pa likuiduara të mbartura nga (ish/Komunat) gjendje e pa ndryshuar në vlerën 10,798,473 lekë 
dhe pjesa tjetër shuma 5,687,372 lekë janë detyrime të krijuara gjatë aktivitetit të Bashkisë për 
periudhën 2017-2018. Veprime në mospërputhje me kërkesat e metodologjisë së planifikimit të 
buxhetit dhe neni 52 “Kryerja e shpenzimeve” të ligjit nr. 9936, datë 26.06.2008 “Për 
menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e Shqipërisë” 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, si dhe UMFE (plotësues) nr.02, datë 10.01.2018 “Për buxhetin e vitit 2018”, pika 

(82) dhe (91) “Detyrimet e prapambetura të Njësive të Vetëqeverisjes Vendore” (Më hollësisht 
trajtuar në pikën B1, faqet 22-32 të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 
16.1.Rekomandim:  
a-Me qëllim që të mos krijohen diferenca të theksuara ndërmjet programimit dhe realizimit të 
treguesve të buxhetit, njësia publike Bashkia Libohovë të marr masa për hartimin sa më real të 
treguesve të buxhetimit, mbështetur në realizimin e mundshëm e objektiv të të ardhurave. 
Njëkohësisht në çdo periudhë buxhetore të hartohet (PBA) dhe buxhetit vjetor të ndjek 
parashikimin e vitit të parë të PBA.  
b-Titullari i njësisë vendore dhe Sektori Zhvillimit Ekonomik dhe Menaxhimit Financiar, të marr 
masa të plota për pagesën e faturave të pa likuiduara në vlerën totale 16,485,845 lekë, në zbatim 
të UMF nr.5, datë 27.12.2014 “Për shlyerjen e detyrimeve të prapambetura”, i ndryshuar me 

UMF nr.5/1, datë 21.05.2014,si dhe UMFE (plotësues) nr.02, datë 10.01.2018 “Për buxhetin e 
vitit 2018”, pika (82-91) “Detyrimet e prapambetura të Njësive të Vetëqeverisjes Vendore” dhe të 

paraqesë në mbledhjen e Këshillit Bashkisë, informacion për gjendjen e faturave të pa likuiduara 
dhe të mbartura dhe të hartojë grafik për shlyerje të tyre. 
c-Strukturat drejtuese të njësisë vendore, në bashkëpunim me Grupet e Menaxhimit të 
Programeve dhe strukturat që mbulojnë programimin e monitorimin e treguesve të buxhetit, të 
përcaktojnë qartë në programimin e PBA dhe në programin vjetor, mënyrat dhe metodologjinë e 
përllogaritjes së kostos së aktiviteteve në bazë produktesh për çdo program, me qëllim arritjen e 
objektivave dhe minimizimin e shmangieve nga këto objektiva. Procesi i programimit të 
treguesve të buxhetit të kryhet në mënyrë të kujdesshme dhe të përgjegjshme me qëllim rritjen e 
transparencës, përgjegjshmërisë në përdorimin e fondeve publike, si dhe përmirësimin, 
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programimin e ekzekutimin e treguesve të buxhetit të periudhës koherent në arritjen e 
objektivave. Shpërndarja e fondeve buxhetore të bazohet në parashikimin e fluksit të hyrjeve të 
parasë dhe angazhimeve dhe të sigurojë një përdorim efiçent të burimeve financiare, për të 
ruajtur stabilitetin makroekonomik e fiskal. 
d-Nevojitet të evidentohen saktë e drejtë konsumi i burimeve të nevojshme, duke synuar 
shpërndarjen e shpenzimeve (kostove) sipas aktiviteteve që “shkaktojnë” këto kosto, me qëllim 

ndjekjen e kujdesshme për efekt buxhetor, duke synuar minimizimin e rishpërndarjes mes zërave 
buxhetor brenda periudhës raportuese ushtrimore. Të rritet performanca e realizimit të buxhetit 
në nivel të kënaqshëm në termat e produkteve, si dhe të merren angazhime për të ndërmarr 
veprime të duhura korrigjuese për përmirësim të situatës dhe aty ku është e nevojshme të 
ndërhyhet e ndryshohet. 

Me hartimin (PBA) dhe buxhetin e periudhës 2020 e në vijimësi. 
 
18. Gjetje nga auditimi: Bashkia Libohovë është audituar nga KLSH në vitin 2016 dhe vijim 
është bërë verifikimi i  zbatimit të rekomandimeve të dërguara në Bashkinë Libohovë nga 
KLSH. Me shkresën nr.1113/122, datë 31.01.2017 është rikërkuar zbatimi i masave të pa 
zbatuara. Për përmirësimin e gjendjes janë rikërkuar 7 masa organizative, nga të cilat janë 
pranuar plotësisht 7 masa, janë zbatuar 4 prej tyre dhe është në proces zbatimi është 1 masë 
organizative, ndërsa  2 masa organizative janë  të pa zbatuara.  
Për shpërblim dëmi janë rikërkuar për zbatim 19 masa me vlerë 12,152,551 lekë, është pranuar 
dhe kontabilizuar e gjithë vlera dhe  deri me datë 30.06.2019, janë arkëtuar 1,619,316 lekë, 
ndërsa shuma 10,533,235 lekë nuk është arkëtuar. Prej masave të rekomanduar 1 masë është 
zbatuar, 16 masa janë zbatuar pjesërisht dhe 2 masa janë në proces zbatimi. Nuk ka procese 
gjyqësore në lidhje me masat e rekomanduara (Më hollësisht trajtuar në pikën E faqe 96-98 të 
Raportit Përfundimtar të Auditimit). 
18.1. Rekomandim: Nga Kryetari i Bashkia Libohovë të analizohet dhe të nxirren përgjegjësitë 
për moszbatimin 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 një plan veprimi dhe të caktohen personat 
përgjegjës për zbatimin e tij. 

Menjëherë 
19. Gjetje nga auditimi Grupi i auditimit shqyrtoi ankesën e bërë nga qytetari S.P., 
protokolluar në KLSH me nr.453, datë 18.06.2019. Qytetari ankohet me pretendimin se “Rruga 
hyrëse e lokalit të tij është bllokuar nga një ndërtim i paligjshëm i qytetarit tjetër z. F.R., i cili  
këtë rrugë e ka bërë pronën e vet në mënyrë të pa ligjshme”. Nga praktika e mëparshme e kësaj 
ankese në vitin 2016 konstatohet se për të njëjtin problem z. S.P. në vitin 2016 i është drejtuar 
KLSH, me ankesën e protokolluar në KLSH me nr.594, datë 25.05.2016. Ankesa është trajtuar 
nga grupi i auditimit dhe në përfundim KLSH me shkresën nr.510/13, datë 23.09.2016, me 
lëndë “Për kompetencë dhe veprim”, i është drejtuar Kryeinspektorit të Inspektoratit të 
Mbrojtjes së Territorit Kombëtar, me përmbajtje “Vlerësimin e ankesës së qytetarit”. Me 
shkresën nr.510/14, me lëndë “Kthim përgjigje”, KLSH i ka kthyer përgjigje z. S.P., duke i 
bashkangjitur edhe shkresën që KLSH i ka drejtuar Kryeinspektorit. 
- Në dokumentet e paraqitura nga z. S.P. konstatohet se për çështjen në fjalë prej tij është hapur 
proces gjyqësor në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Gjirokastër, e cila me vendimin nr. 21-2013-
1186/656, datë 08.07.2013 ka rrëzuar kërkesë padinë e z. S.P., me objekt: “Marrjen e masës për 
sigurimin e padisë, duke detyruar të paditurin të pezullojë punimet që kryen për ngritjen e murit 
rrethues. Detyrimin e të paditurit të lejojë servitutin e kalimit për përdorim të përshtatshëm të 
pronës sime”. 
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Çështja është ndjekur nga ankimuesi në Gjykatën e Apelit Gjirokastër, e cila me vendimin 
nr.174, datë 10.04.2014 ka rrëzuar përsëri kërkesë padinë e bërë për këtë çështje nga paditësi z. 
S.P., duke dalë në përfundimin se: “...Shkaku i rrëzimit të kërkesë padisë sipas Gjykatës së 
Apelit është se ...prona në të cilën kërkon të krijohet servituti kalimit nga paditësi është e zënë 
me ndërtim (objekt) dhe nuk është truall, kopsht apo tokë bujqësore. Ekspertët e përcaktuar nga 
gjykata kanë përcaktuar dy variante për krijimin e servitutit, por këto territore janë në pronësi 
dhe administrim të bashkisë Libohovë dhe jo në pronësi të të paditurit. Këto variante të 
përcaktuara nga ekspertët u verifikuan edhe nga trupi gjykues dhe vlerësohen si variante të 
përshtatshme, por për realizimin e tyre paditësi duhet ti drejtohet në rrugë administrative 
Bashkisë Libohovë, e cila nëpërmjet një studimi pjesor ti krijojë paditësit mundësinë për daljen 
në rrugë publike”. 
Nga grupi i auditimit për mungesë të dokumentacionit të objektit të z. F.R., pasi ky 
dokumentacion nuk ndodhet në njësinë vendore Libohovë, nuk mund të gjykohet nëse ndërtimi 
për të cilën qytetari ankohet se i ka bllokuar rrugën, është ndërtim i pa ligjshëm (Më hollësisht 
trajtuar në pikën F faqe 98-99 të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 
19.1. Rekomandim:  Mbështetur në  ligjin nr.8116, datë 29.3.1996 “Kodi i procedurës 

civile i republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar, neni 36  ku parashikohet se: “ Asnjë 

institucion tjetër nuk ka të drejtë të pranojë për shqyrtim një mosmarrëveshje civile që është duke 
u gjykuar nga gjykata”, si dhe në kushtet kur Gjykata e Apelit ka marrë vendim dhe ankimuesi 
deklaron se është në vazhdim të ndjekjes së këtij procesi në Gjykatën e Lartë,  KLSH  nuk mund 
të shprehet për këtë çështje.  Në vijim të qëndrimit brenda zgjidhjeve të dhëna nga Gjykata e 
Apelit, rekomandojmë Kryetarit të Bashkisë Libohovë që në bashkëpunim me qytetarin të 
trajtojë problemin e tij për të krijuar servitut kalimi nga prona e tij në rrugën kryesore. Për këtë 
të shqyrtohen variantet e përcaktuara nga ekspertët e caktuar nga gjykata. Bashkia Libohovë të 
njoftojë ankimuesin dhe Kontrollin e Lartë të Shtetit për veprimet e marra. 

Deri më 30.11.2019 
 
20. Gjetje nga auditimi: Njësia e auditit të brendshëm nuk ka çelur dosjet e përhershme për ti 
shërbyer auditimit pasardhës, veprim që bie në kundërshtim me MAB, Kapitulli nr. VI, pika 6.3 
Dosjet koherente nuk janë mbajtur e plotësuar në përputhje me standardet e Kapitullit VI të 
MAB, pasi në to nuk është përfshirë gjithë informacioni dhe dokumentet e nevojshme dhe nuk 
janë dorëzuar në arshivë.  Kjo njësi nuk ka ndjekur si duhet zbatimin e rekomandimeve nga 
subjekti Bashkia Libohovë, si ato të dhëna nga KLSH, edhe rekomandimet e lëna nga vetë  
NJAB. Veprimet e mësipërme janë në kundërshtim me kërkesat e ligjit nr. 114/2015 “Për 

auditimin e brendshëm në sektorin publik”, neni 6, standardet e përcaktuara në Kap. VII, pika 

4.1.12. Hapi 11 të MAB (Më hollësisht trajtuar në pikën A faqe 19-22 të Raportit Përfundimtar 
të Auditimit). 
20.1. Rekomandim: Nga njësia e auditit të brendshëm të çelen dosjet e përhershme të auditimit, 
duke i pasuruar ato me materiale nga auditimet e reja, me qëllim që kjo ti shërbej auditimeve 
pasardhëse. Pas përfundimit të auditimit, të kryhet inventarizimi i dosjes koherente, duke 
përfshirë të gjithë dokumentacionin dhe informacionet e nevojshme, si dhe të arkivohen ato 
arkivin e Bashkisë Libohovë, në përputhje me ligjin 9154, datë 06.11.2003 “Për arkivat”. 

Në vijimësi 
 
 
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 germa (b) dhe (c) –Të drejtat e KLSH dhe mbështetur në nenet 98-102, 
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të ligjit nr. 44/2015, datë 30.04.2015 “Kodi i procedurave administrative në Republikën e 

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

dhe pikën 93, të udhëzimit të Ministrit të Financave nr. 30, datë 27.12.2011 ”Për menaxhimin e 

aktiveve në njësitë e sektorit publik”, nga Titullari i Njësisë Publike të nxirren aktet 
administrative përkatëse dhe të kërkohet në rrugë ligjore (Padi gjyqësore), duke ndjekur të gjitha 
procedurat e nevojshme administrative dhe procedurat e tjera në të gjitha shkallët e gjykimit, me 
qëllim kërkimin për shpërblimin e dëmit. Nëpunësi zbatues të ndjekë procesin dhe të kryej 
regjistrimet e nevojshme kontabël përfundimtare, me qëllim shpërblimin e dëmit në vlerën  
4,615,166  lekë, si më poshtë:  
 
1. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i zbatimit të punimeve të kontratës me objekt 
“Rehabilitimi si dhe rikonstruksioni i rrugës “Kthesa e Labovës - Labovë e Kryqit”, Bashkia 

Libohovë, me vlerë të kontratës 148,369,041 lekë me TVSH, shpallur fitues Bashkimi i 
Operatorëve Ekonomikë (BOE) “G...” SHPK & “A...” SHPK, rezultoi se nuk janë realizuar zërat 

e punimeve: “Mbushje me material ranor mbas strukturave”; “Shtresë asfalto betoni me zall 
lavatriçe, me t=3 cm”; “Shtresë binderi me zall lavatriçe, me t=3 cm”, duke shkaktuar dëm 
ekonomik në vlerën 1,218,620 lekë pa TVSH. Veprimet e mësipërme janë në kundërshtim me 
kontratën e sipërmarrjes së punimeve pa nr. Prot, datë 17.10.2016 ,të lidhur mes Autoritetit 
Kontraktor Bashkia Libohovë dhe sipërmarrësit Bashkimit të Operatorëve Ekonomikë “G... 
SHPK” SHPK & “A...” SHPK” (Më hollësisht trajtuar në pikën D faqe 86-96 të Raportit 
Përfundimtar të Auditimit). 
1.1. Rekomandim: Nga Bashkia Libohovë, të merren masa për arkëtimin e vlerës prej 1,218,620 
lekë pa TVSH nga OE “G... ” SHPK, në cilësinë e sipërmarrësit në kontratën me pa nr. Prot, 

datë 17.10.2016, për kryerjen e punimeve  me objekt “Rehabilitimi si dhe rikonstruksioni i 
rrugës “Kthesa e Labovës - Labovë e Kryqit”, Bashkia Libohovë, vlerë kjo e cila përfaqëson një 
dëm ekonomik ndaj buxhetit të shtetit dhe njësisë vendore. 

Deri më 31.10.2019 
 
2. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i zbatimit të punimeve civile të kontratës me objekt 
“Rikualifikimi urban i qendrës së qytetit Libohovë”, Bashkia Libohovë, me vlerë të kontratës 
134,989,797.68 lekë me TVSH, fituar nga Operatori Ekonomik “A...” SHPK, rezultoi se nuk 

janë realizuar zërat e punimeve: “Transport dheu me auto deri në 5 km”; “Beton C 25/30 për 

strukturë për rrugë t = 15 cm”; “Kunetë guri t = 6 cm”; “Shtresë çakëll mbeturinë kave t = 25-30 
cm, përhapur e ngjeshur me makineri”; “Beton C 16/20 për strukturë për rrugë  t=10 cm”; “F.V 

Zgarë hekuri tek Ø 10  çdo 20 cm (trotuari)”; “Pllakë guri raror, gri, 20 cm x dim i lirë t = 6 cm, 

një faqe e buxharduar”; “F.V Shtresë llaç çimento, 4 cm (fiksim pllake)”, duke shkaktuar një 

dëm ekonomik në vlerën 1,148,247 lekë pa TVSH. Veprimet e mësipërme janë në kundërshtim 
me kontratën e sipërmarrjes së punimeve pa nr. Prot, datë 08.08.2017,të lidhur mes Autoritetit 
Kontraktor Bashkia Libohovë dhe sipërmarrësit Operatorit Ekonomik “A...” SHPK (Më 
hollësisht trajtuar në pikën D faqe 86-96 të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 
2.1. Rekomandim: Nga Bashkia Libohovë, të merren masa për arkëtimin e vlerës prej 1,148,247 
lekë pa TVSH nga OE “A...” SHPK, në cilësinë e sipërmarrësit në kontratën pa nr. Prot, datë 

08.08.2017, për kryerjen e punimeve  me objekt “Rikualifikimi urban i qendrës së qytetit 
Libohovë”, Bashkia Libohovë, vlerë kjo e cila përfaqëson një dëm ekonomik ndaj buxhetit të 
shtetit dhe njësisë vendore. 

Deri më 31.10.2019 
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3. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i zbatimit të punimeve të kontratës me objekt 
“Rikonstruksion i rrugës kthesa – ura e Suhes (loti I)”, Bashkia Libohovë, me vlerë të kontratës 
58,181,817 lekë me TVSH, shpallur fitues Operatori Ekonomik “M...” SHPK, rezultoi se nuk 

janë realizuar zërat e punimeve: “Shtresë stabilizanti 15 cm përhapur + ngjeshur mak”; “Shtresë 

asfaltobetoni me zall lavatriçe, me t=3 cm”; “Shtresë binderi me zall lavatriçe, me t=5 cm”; duke 
shkaktuar një dëm ekonomik në vlerën 1,071,155 lekë pa TVSH. Veprimet e mësipërme janë në 
kundërshtim me kontratën e sipërmarrjes së punimeve pa nr. Prot, datë 03.03.2017,të lidhur mes 
Autoritetit Kontraktor Bashkia Libohovë dhe sipërmarrësit Operatorit Ekonomikë “M...” SHPK 
(Më hollësisht trajtuar në pikën D faqe 86-96 të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 
3.1. Rekomandim: Nga Bashkia Libohovë, të merren masa për arkëtimin e vlerës prej 1,071,155 
lekë pa TVSH nga OE  “M...” SHPK, në cilësinë e sipërmarrësit në kontratën me pa nr. Prot, 

datë 03.03.2017, për kryerjen e punimeve  me objekt “Rikonstruksion i rrugës kthesa – ura e 
Suhes (loti I)”, Bashkia Libohovë, vlerë kjo e cila përfaqëson një dëm ekonomik ndaj buxhetit të 
shtetit dhe njësisë vendore. 

Deri më 31.10.2019 
 
4. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i zbatimit të punimeve të kontratës me objekt 
“Rikonstruksion dhe ndërtim palestër në shkollën 9-vjeçare “Avni Rustemi”, Bashkia Libohovë, 

me vlerë të kontratës 65,212,909 lekë me TVSH, shpallur fitues Bashkimi i Operatorëve 
Ekonomikë (BOE) “E...” SHPK & “E...” SHPK & “R...” SHPK, përfaqësuar nga (OE) “E...” 

SHPK, rezultuan diferenca në volume pune të pakryera në fakt në vlerën 454,464 lekë pa 
TVSH, për zërat e punimeve: “F.V Koromane dërrase 15 cm, klasa + korridore” dhe “Furnizim e 

mbjellje peme dekorative”. Veprimi i mësipërm është në kundërshtim me kontratën e 
sipërmarrjes së punimeve pa nr. Prot, datë 11.09.2018 të lidhur mes Autoritetit Kontraktor 
Bashkisë Libohovë dhe sipërmarrësit Bashkimit të Operatorëve Ekonomikë (BOE) “E...” SHPK 
& “E...” SHPK & “R...” SHPK, përfaqësuar nga OE “E...” SHPK (Më hollësisht trajtuar në 
pikën D faqe 86-96 të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 
4.1. Rekomandim:Të merren masa nga Bashkia Libohovë, që t’i kërkojë sipërmarrësit të 

punimeve Bashkimit të Operatorëve Ekonomikë (BOE) “E...” SHPK & “E...” SHPK & “R...” 

SHPK, duke ndjekur të gjitha procedurat e duhura administrative që shuma 454,464 lekë pa 
TVSH e përfituar tepër për punime të pakryera në volumet e përcaktuara në projekt –preventivin 
e objektit, të realizohet në objekt brenda periudhës së garancisë së defekteve (data 07.01.2020). 
Realizimi i punimeve duhet të konfirmohet zyrtarisht nga Autoriteti Kontraktor, Bashkia 
Libohovë, 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. 

Deri më 31.10.2019 
 
5. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i zbatimit të punimeve civile të kontratës me objekt 
“Rikonstruksion i kanalit ujitës fusha e Suhes (Ushqyes i rezervuarit të Cinit) Loti I”, Bashkia 
Libohovë, me vlerë të kontratës 6,526,073 lekë me TVSH, shpallur fitues Operatori Ekonomik 
“N...” SHPK, rezultoi se nuk janë realizuar zërat e punimeve: “Prerje e pastrim nga ferrat në 

kanalin ekzistues”; “Hidroizolim me 2 duar bitum”; “Gabiona me rrjetë teli (1x1x1)m”; “Plate 

kalldrëm mbushje me gurë D=80 cm”, duke shkaktuar një dëm ekonomik në vlerën 404,700 lekë 
pa TVSH. Veprimet e mësipërme janë në kundërshtim me kontratën e sipërmarrjes së punimeve 
pa nr. Prot, datë 06.06.2016, të lidhur mes Autoritetit Kontraktor Bashkia Libohovë dhe 
sipërmarrësit Operatori Ekonomik (OE) “N...” (Më hollësisht trajtuar në pikën D faqe 86-96 të 
Raportit Përfundimtar të Auditimit). 
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5.1. Rekomandim: Nga Bashkia Libohovë, të merren masa për arkëtimin e vlerës prej 404,700 
lekë pa TVSH nga Operatori Ekonomik (OE) “N...” SHPK, në cilësinë e sipërmarrësit në 

kontratën me pa nr. prot, datë 06.06.2016, për kryerjen e punimeve  me objekt “Rikonstruksion i 
kanalit ujitës fusha e Suhes (Ushqyes i rezervuarit të Cinit) Loti I”, Bashkia Libohovë, vlerë kjo 
e cila përfaqëson një dëm ekonomik ndaj buxhetit të shtetit dhe njësisë vendore. 

Deri më 31.10.2019 
 
6. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i zbatimit të punimeve civile të kontratës me objekt 
“Rikonstruksion i rrugës “Kthesa e Nepravishtes-Fushë Nepravishtë”, Bashkia Libohovë, me 
vlerë të kontratës 12,533,789 lekë me TVSH, shpallur fitues Bashkimi i Operatorëve Ekonomikë 
“A...” SHPK & “B...” SHPK, rezultoi se nuk janë realizuar zërat e punimeve: “Gërmim seksion i 
lirë me exkavator + transport me skreper ...”; “Mbushje me material rrethanor + ngjeshje”; “F.V 
Tombino (Tuba b/a Ø 800 mm)” dhe zëri “Beton C 16/20 (Portali i hyrjes dhe daljes së 
tombinove)”, duke shkaktuar një dëm ekonomik në vlerën 184,480 lekë pa TVSH. Veprimet e 
mësipërme janë në kundërshtim me kontratën e sipërmarrjes së punimeve pa nr. Prot, datë 
16.05.2018, të lidhur mes Autoritetit Kontraktor Bashkia Libohovë dhe sipërmarrësit Bashkimit 
të Operatorëve Ekonomikë (BOE) “A...” SHPK & “B...” SHPK (Më hollësisht trajtuar në pikën 
D faqe 86-96 të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 
6.1. Rekomandim: Nga Bashkia Libohovë, të merren masa për arkëtimin e vlerës prej 184,480 
lekë pa TVSH nga Bashkimit të Operatorëve Ekonomikë (BOE) “A...” SHPK &“B...” SHPK, në 

cilësinë e sipërmarrësit në kontratën me pa nr. Prot, datë 16.05.2018, për kryerjen e punimeve  
me objekt “Rikonstruksion i rrugës “Kthesa e Nepravishtës-Fushë Nepravishtë”, Bashkia 

Libohovë, vlerë kjo e cila përfaqëson një dëm ekonomik ndaj buxhetit të shtetit dhe njësisë 
vendore. 

Deri më 31.10.2019 
7. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i zbatimit të punimeve civile të kontratës me objekt 
“Rikonstruksion i rrugëve të brendshme”, Bashkia Libohovë, me vlerë të kontratës 1,398,792  
lekë me TVSH, shpallur fitues Bashkimit të Operatorëve Ekonomikë (BOE) “T...” SHPK, & 
“C...” SHPK, rezultoi se nuk janë realizuar zërat e punimeve: “Shtresë betoni C 16/20 sipas 
profilit në rrugë”; “Mbushje për profilim me çakëll”; “Mbushje për profilim me çakëll”, duke 
shkaktuar një dëm ekonomik në vlerën 133,500 lekë pa TVSH. Veprimet e mësipërme janë në 
kundërshtim me kontratën e sipërmarrjes së punimeve pa nr. Prot, datë 04.09.2018, të lidhur mes 
Autoritetit Kontraktor Bashkia Libohovë dhe sipërmarrësit Bashkimit të Operatorëve Ekonomikë 
(BOE) “T...” SHPK, & “C...” SHPK (Më hollësisht trajtuar në pikën D faqe 86-96 të Raportit 
Përfundimtar të Auditimit). 
7.1. Rekomandim: Nga Bashkia Libohovë të merren masa për arkëtimin e vlerës prej 133,500 
lekë pa TVSH nga Bashkimit të Operatorëve Ekonomikë (BOE) “T...” SHPK, & “C...” SHPK, 
në cilësinë e sipërmarrësit në kontratën me pa nr. Prot, datë 04.09.2018, për kryerjen e punimeve  
me objekt “Rikonstruksion i rrugëve të brendshme”, Bashkia Libohovë, vlerë kjo e cila 
përfaqëson një dëm ekonomik ndaj buxhetit të shtetit dhe njësisë vendore. 

Deri më 31.10.2019 
 

 
 
B.1 MASA PËR ELIMINIMIN E EFEKTEVE NEGATIVE TË KONSTATUARA NË 
ADMINISTRIMIN E FONDEVE PUBLIKE DHE PËR MENAXHIMIN ME 
EKONOMICITET, EFICENCE DHE EFEKTIVITET TË FONDEVE PUBLIKE  
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Në katër raste janë konstatuar shkelje të procedurave të prokurimit publik, të cilat kanë sjellë 
kualifikim të operatorit fitues i cili nuk plotëson kriteret dhe specifikimet e vendosura në DST, 
me pasojë përdorim të fondeve publike pa ekonomicitet, efiçencë dhe efektivitet në vlerën totale 
128,995,868 lekë pa TVSH. 
Në tre raste janë s’kualifikuar operatorë ekonomikë për devijime të vogla, duke sjellë efekte 
financiare negative në buxhet ne vlerën totale 14,406,578 lekë pa TVSH. Gjithashtu efekt 
negativ në buxhet kanë pasur edhe shpenzimet për zbatimin e vendimeve gjyqësore në vlerën 
2,850,441lekë, në mënyrë të detajuar si më poshtë: 
 
1.1. Gjetje nga auditimi: Në tenderin me objekt "Rehabilitim si dhe rikonstruksion i rrugës 
kthesa e Laboves - Labove e Kryqit”, zhvilluar në datën 12.9.2016, me fond limit 124,999,984 
lekë pa TVSH, kanë marrë pjesë 4 OE, të cilët nuk plotësojnë kriteret e vendosura në DST. Nga 
KVO është kualifikuar dhe propozuar për shpalljen fitues BOE “G... & A...” SHPK me vlerë të 

ofertës 123,640,868 lekë pa TVSH. 
KVO duhet të kishte anulluar tenderin, për arsye se asnjë nga operatorët ekonomik pjesëmarrës 
nuk plotëson kriteret e vendosura në DST. Vlera e kontratës prej 123,640,868  lekë pa TVSH e 
OE fitues padrejtësisht, do të konsiderohet përdorim i fondeve publike pa ekonomicitet, 
eficencë dhe efektivitet. Veprimet e mësipërme janë  në kundërshtim me ligjin nr. 9643, datë 
20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar, sipas  neneve të mëposhtëm: neni 24 “Anulimi 

i një procedure prokurimi”, pika nr.1, germa (ç), neni 46 “Kualifikimi i ofertuesve”, pika 1, 
nenin 53 “Shqyrtimi i ofertave”, pika 3 dhe pika 5, neni 55, “Kriteret e përcaktimit të ofertës 

fituese”,pika 1, germa a (Më hollësisht trajtuar në pikën D faqe 71-75 të Raportit Përfundimtar 
të Auditimit). 
1.2. Gjetje nga auditimi: Në tenderi e zhvilluar me objekt “Blerje mjeti zjarrfikës” me fond 
limit vlera 3,200,000 lekë pa TVSH është shpallur fitues “S...” SHPK me vlerë 3,140,000 lekë pa 

TVSH, procedurë në të cilën ka marr pjesë 3 OE, ndërkohë me fituesin është lidhur kontrata 
ndërsa mjeti zjarrfikës është marr në dorëzim nga komisioni pa plotësuar kriteret e kërkesave 
kualifikuese të përcaktuara në DST shtojca 8 dhe 9, me pasojë përdorim të fondeve publike pa 
ekonomicitet, eficencë dhe efektivitet në vlerën e kontratës prej 3,140,000 lekë. Komisioni 
marrjes në dorëzim nuk ka të evidentuara në procesverbal në se janë plotësuar specifikimet që i 
përkasin; *vitit të prodhimit i cili është 1991; *Kilometrave të përshkruara nga mjeti zjarrfikës të 
cilat duhet të jenë jo më shumë se 30,000 km; *gjendja e gomave përshkruhet shumë të mira, 
ndërkohë kërkohen 60 dhe 100% të reja; etj, njëkohësisht në procesverbal komisioni nuk ka 
pasqyruar mos plotësimin e specifikimeve teknike që i përket; “depozita e ujit është kërkuar me 
2500 litra, ndërsa mjeti është paraqitur me depozitë uji për 2350 litra; *pesha bosh e mjetit 
është kërkuar 8000-8100 kg, ndërsa mjeti është paraqitur me peshë 7780 kg; etj”të cilat duhej të 
ishin dorëzuar me ofertën ekonomike në procesin e vlerësimit si elemente kualifikimi. Për pasojë 
kontrata me subjektin është likuiduar për mall jashtë kushteve teknike të përcaktuara në DST, 
veprim në mospërputhje me kërkesat e parashikuara nga ligji nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për 
prokurimin publik” i ndryshuar (Më hollësisht trajtuar në pikën D faqe 83-85 të Raportit 
Përfundimtar të Auditimit). 
1.3.Gjetje nga auditimi: Në tenderi e zhvilluar me objekt “Blerje konteniera” me fond limit 
vlera 1,000,000 lekë pa TVSH është shpallur fitues “S...” SHPK me vlerën 775,000 lekë pa 

TVSH, ose më pak se fondi limit për shumën 225,000 lekë, procedurë në të cilën kanë marrë 
pjesë 4 OE, ndërsa janë s’kualifikuar 3 OE me ofertë ekonomike më të lartë se oferta fituese për 
mungesë në dokumentacionin kualifikues. Me fituesin është lidhur kontratë, ndërkohë që 
kontejnerët janë marr në dorëzim nga komisioni duke mos plotësuar kriteret e kërkesave 
kualifikuese të pasqyruara në shtojca 9 “Specifikime teknike” në DST, me pasojë përdorim të 
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fondeve publike pa ekonomicitet, eficencë dhe efektivitet në vlerën e kontratës prej 775,000 
lekë pa TVSH. Për pasojë kontrata me subjektin është likuiduar për mall jashtë kushteve teknike 
të përcaktuara në DST, veprim në mospërputhje me kërkesat e parashikuara nga ligji nr. 9643, 
datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik” i ndryshuar (Më hollësisht trajtuar në pikën D faqe 75-
76 të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 
1.4. Gjetje nga auditimi: Në tenderi e zhvilluar me objekt “Blerje kamjoni” me fond limit 
1,454,166 lekë pa TVSH është shpallur fitues “P...” SHPK me vlerë 1,440,000 lekë pa TVSH, 

procedurë në të cilën është OE i vetëm pjesëmarrës. Me fituesin është lidhur kontratë, ndërsa 
mjeti është marr në dorëzim nga komisioni pa plotësuar kriteret e kërkesave kualifikuese të 
pasqyruara në DST shtojca 7 “pika 2 “Kriteret e veçanta të kualifikimit”, nënpika 2.3.7 
“Ofertuesi fitues do të shoqëroj çdo automjet me këto dokumente origjinale sipas legjislacionit 
në fuqi”. OE ka paraqitur vetëm foton dhe lejen e qarkullimi të mjetit, të cilat duhej të ishin 
dorëzuar me ofertën ekonomike në procesin e vlerësimit si elemente kualifikimi, për pasojë 
kontrata me subjektin është likuiduar për mall jashtë kushteve teknike, me pasojë përdorim të 
fondeve publike pa ekonomicitet, eficencë dhe efektivitet në vlerën e kontratës prej 
1,440,000 lekë pa TVSH, veprim në mospërputhje me kërkesat e parashikuara nga ligji nr. 9643, 
datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik” i ndryshuar (Më hollësisht trajtuar në pikën D faqe 76-
77 të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 
Rekomandim: Titullari i njësisë vendore të analizojë dhe të nxjerrë përgjegjësitë për 
kualifikimin  nga KVO të OE të cilët nuk plotësojnë kriteret e DST, si dhe për marrjen në 
dorëzim të mallit i cili nuk plotëson specifikimet teknike të përcaktuara në DST, nga komisioni i 
ngritur për këtë qëllim, me pasojë përdorim të fondeve publike pa ekonomicitet, eficencë dhe 
efektivitet në vlerën totale 128,995,868 lekë pa TVSH. Të konsiderojë faktin se kualifikimi i 
operatorëve ekonomik të cilët nuk plotësojnë kriteret e DST, përveçse është shkelje e kuadrit 
rregullator në fuqi, është edhe rriskë real për njësinë vendore, pasi këta operatorë për shkak të 
mangësive nuk japin siguri për  kryerjen me cilësi të kontratës. 

Menjëherë 
2.1. Gjetje nga auditimi: Në procedurën e prokurimit me objekt:“Rikonstruksion rruga Kthesa 

e Labohovës - Ura e Suhes (loti 1)” me fond limit vlera 58,563,083 lekë pa TVSH është shpallur 
fitues OE “M...” Shpk me vlerë oferte prej 48,484,848 lekë pa TVSH, ose më pak se fondi limit 

për shumën 10,078,235 lekë, në të cilën kanë marrë pjesë 13 OE, ndërsa janë s’kualifikuar për 

mungesë dokumentacioni 12 OE, ndër të s’kualifikuarit edhe oferta ekonomike e BOE “C... & 
N...” SHPK për vlerën 37,040,250 lekë, me diferencë prej 11,444,598 lekë nga oferta fituese. 

Nga auditimi rezulton se mangësitë e kësaj oferte janë  devijime të vogla dhe moskualifikimi ka 
shkaktuar efekt financiar negativ në përdorimin e fondit publike në vlerën 11,444,598 lekë 
(diferenca ndërmjet ofertës fituese dhe ofertës së s’kualifikuar), veprime në mospërputhje me 
nenet 46 dhe 53 të ligjit 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 

(Më hollësisht trajtuar në pikën D faqe 59-80 të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 
2.2. Gjetje nga auditimi: Në procedurën e prokurimit me objekt: “Rehabilitim i kanaleve te 
rezervuarit te Çinit loti I” me fond limit vlera 13,071,300 lekë pa TVSH është shpallur fitues OE 
“E...” SHPK me vlerë oferte prej 12,625,988 lekë pa TVSH, ose më pak se fondi limit për 
shumën 391,312 lekë, në të cilën kanë marrë pjesë 4 OE, ndërsa janë s’kualifikuar për mungesë 

dokumentacioni 3 OE. Ndër të s’kualifikuarit dhe oferta ekonomike e BOE “N... & K...” SHPK 

me vlerë 9,808,008 lekë, me diferencë prej 2,817,980 lekë nga oferta fituese. Nga auditimi 
rezulton se mangësitë e kësaj oferte janë  devijime të vogla dhe mos kualifikimi ka shkaktuar 
efekt financiar negativ në përdorimin e fondit publike në vlerën 2,817,980 lekë (diferenca 
ndërmjet ofertës fituese dhe ofertës së skualifikuar), veprime në mospërputhje me nenet 46 dhe 
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53 të ligjit 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 (Më hollësisht trajtuar në pikën 
D faqe 82-83 të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 
2.3. Gjetje nga auditimi: Në procedurën e prokurimit me objekt:“Blerje mjet zjarrfikëse” me 
fond limit vlera 3,200,000 lekë pa TVSH është shpallur fitues OE “S...” SHPK me vlerë oferte 

prej 3,140,000 lekë pa TVSH, ose më pak se fondi limit për shumën 60,000 lekë, në të cilën kanë 
marrë pjesë 3 OE. Janë s’kualifikuar për mungesë dokumentacioni 2 OE, ndër të skualifikuarit 

dhe oferta e OE “S...” SHPK me vlerë 2,996,008 lekë, e cila plotëson kriteret e DST. Veprimet e 
mësipërme kanë shkaktuar efekt financiar negativ në përdorimin e fondit publike në vlerën 
144,000 lekë (diferenca ndërmjet ofertës fituese dhe ofertës së s’kualifikuar), veprime në 
mospërputhje me nenet 46 dhe 53 të ligjit 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 (Më hollësisht trajtuar në pikën D faqe 83-84 të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 
2.1. Rekomandimi:Titullari i njësisë vendore të analizojë dhe të nxjerrë përgjegjësitë për 
situatën e mësipërme, me qëllim eleminimin e rasteve të kualifikimeve të OE me devijime të 
vogla, e cila ka sjellë si pasojë efekte negative financiare në vlerën totale 14,406,578 lekë pa 
TVSH (tre raste). KVO duhet udhëhiqet nga qëllimi kryesor i ligjit për prokurimet publike, 
sigurimit të eficencës maksimale të fondeve dhe dhënies përparësi të ofertës me vlerën më të ulët 
që plotëson kriteret e vendosura në DST.  

Menjëherë. 
 

3. Gjetje nga auditimi: Bashkia Libohovë për periudhën objekt auditimi ka administruar për 
zbatim 8 vendime gjyqësore në vlerën totale 28,010,891lekë, nga të cilat 3 vendime në vlerën 
869,560 lekë kanë si objekt “Dëmshpërblim për  largim të padrejtë nga puna”, likuiduar e gjithë 
vlera brenda vitit 2017, ndërsa 5 vendime në vlerën 27,141,331 janë të natyrave të ndryshme me 
subjekte private, likuiduar prej saj vlera 1,980,881 lekë. Pra efekti real si rezultat i zbatimit të 
vendimeve gjyqësore për periudhën janar 2017 – qershor 2019 është 2,850,441 lekë, efekt 
negativ financiar për buxhetin e njësisë vendore. 
Pritet ende për likuidim vlera prej 25,160,450 lekë për 2 vendime gjyqësore me objekt: 
“Dëmshpërblim për dëm të shkaktuar në kullotë”, me vlerë 10,465,650 lekë dhe 

“Dëmshpërblimin si pasojë e aksidentit në punë me pasojë vdekje”, në vlerën 14,694,800 lekë. 
Zbatimi i dy vendimeve të mësipërme do të rëndoj shpenzimet e viteve në vazhdim, pasi njësia 
vendore për shkak të buxhetit të vogël nuk ka mundësi likuidimi brenda një periudhe ushtrimore. 
Për këtë arsye janë hartuar akt-marrëveshje për pagesën me këste. Përpara zbatimit të vendimeve 
gjyqësore nga titullari nuk janë nxjerrë përgjegjësitë administrative dhe nuk është nxjerrë akti që 
provon gjurmën e auditimit të këtij procesi, në kundërshtim me pikën 62 të UMF nr.2, datë 
06.02.2012 “Për procedurat standarde të zbatimit të buxhetit” (Më hollësisht trajtuar në pikën B1 
faqe 22-32 të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 
3.1. Rekomandim: Titullar i njësisë vendore të analizojë të gjitha rastet e vendimeve gjyqësore, 
të nxjerr arsyet dhe përgjegjësitë për efektin negativ që këto vendime kanë dhënë në buxhetin e 
njësisë vendore, ndërsa sektori juridik të ndjek proceset në të gjitha shkallët e gjykimit, duke 
bërë edhe rekurs. Në rastet e largimeve të punonjësve nga puna, nga sektori juridik dhe titullari të 
zbatohen të gjitha procedurat e nevojshme të afateve të njoftimit dhe të pagesave të duhura, me 
qëllim që të ulen rrisqet e humbjes së proceseve gjyqësore. Përpara zbatimit të vendimit gjyqësor 
Titullari të nxjerr përgjegjësitë administrative, si dhe aktin që provon gjurmën e auditimit të këtij 
procesi. 

Menjëherë dhe në vijimësi. 
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B.2.  MASA PËR ULJEN E BORXHIT TATIMOR PËR RRITUR PERFORMANCËN NË 
ARKËTIMIN E DETYRIMEVE PËR TATIM TAKSAT VENDORE, PËRFSHIRË DHE 
DETYRIMET NGA QIRADHËNIA (TË ARDHURA TË MUNGUARA) 
 
1. Gjetje nga auditimi: Nga puna e pa mjaftueshme e Sektorit të Taksave dhe Tarifave 
Vendore në Bashkinë Libohovë, në fund të vitit 2018 janë krijuar debitorë për taksa dhe tarifa 
vendore në vlerën totale 21,257,743 lekë. Ky detyrim përbëhet nga vlera prej 5,544,030 lekë për 
72 subjekte private, vlera prej 12,659,452 lekë për taksapaguesit e kategorisë familjare dhe vlera 
prej 3,054,261 lekë kamatëvonesë për mos pagimin e detyrimeve në kohë. Detyrimi i mësipërm 
për taksapaguesit familjar përbëhet nga vlera prej 7,178,875 lekë për 861 familje për taksën e 
tokës bujqësore, vlera prej 2,125,327 lekë për 893 familje për taksën e ndërtesës, vlera prej 
286,816 lekë për 763 familje për taksën e truallit, vlera 1,273,100 lekë për 752 familje për tarifë 
pastrimi, vlera prej 1,142,580 lekë për tarifën e ndriçimit, vlera prej 652,754 lekë për 800 familje 
për tarifa të tjera vendore.   
Zyra  e Taksave dhe Tarifave Vendore nuk ka ndjekur të gjithë procedurat  e nevojshme ligjore, 
për arkëtimin e debitorëve veprim në kundërshtim me nenin 4, 26, 32, 34, të ligjit nr. 9632, datë 
30.10.2006 “Për sistemin e taksave vendore”, nenet  91, të ligjit nr. 9920 ”Për Procedurat 

Tatimore në Republikën e Shqipërisë” i ndryshuar, dhe nenin 12 të  Udhëzimit te Ministrisë 
Financave nr. 24, datë 02.09.2008, Kreu i XI-Mbledhja me forcë e detyrimeve tatimore (Më 
hollësisht trajtuar në pikën B2 faqe 32-41 të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 
1.1. Rekomandim: Zyra e taksave dhe tarifave vendore në Bashkinë Libohovë, bazuar në nenin 
70 pika 3 të ligjit nr. 9920, datë 19.05.2008 “Për Procedurat Tatimore në RSH” i ndryshuar, të 

marrë masat për arkëtimin e detyrimeve tatimore duke bërë njoftim vlerësimet tatimore: Për 72 
subjekte të biznesit të madh e të vogël, debitorë në shumën 21,257,743 lekë dhe për 893 familje 
debitorë për taksa dhe tarifa vendore.   
Për subjektet private të ndiqen rrugët e mëposhtme: 
a- Tu dërgohen bankave (subjekteve që nuk u është dërguar) urdhra bllokimi për llogaritë 
bankare, bazuar në nenin 90, të ligjit nr. 9920, datë 19.05.2008. 
b- Të dërgoj në Drejtorinë Rajonale të Transportit, kërkesa për vendosjen e barrës siguruese (për 
mjetet) dhe në Zyrën Vendore të Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme, bazuar në nenin 91, të 
ligjit nr. 9920, datë 19.05.2008. 
c- Për subjektet të cilët nuk paguajnë detyrimet tatimore në afat, të llogaritet kamat vonesa (gjobë 
në masën 0,06 %, kamat vonesë të detyrimit në ditë por jo më tepër se 365 ditë), bazuar në nenit 
114, të ligjit nr. 9920, datë 19.05.2008. 
d- Në rast se bizneset private edhe pas njoftimeve zyrtare dhe dërgimit të urdhër bllokimeve në 
bankë, nuk kryejnë pagesën e detyrimeve, bazuar në nenin 182, të ligjit të Kodit Penal në RSH i 
ndryshuar, pasi të vendosen masa administrative, të bëhet kallëzim penal. 
f- Për të ardhmen, për kategorinë e taksapaguesve familjar, Bashkia Libohovë të përgatisë dhe 
paraqesë për miratimin në Këshillin Bashkiak aktmarrëveshjen me shoqërinë “U. Libohovë” 

SHA, duke i dhënë të drejtë kësaj shoqërie të kryhej rolin e agjentit tatimor, me përfshirjen në 
faturën e ujit të pijshëm edhe detyrimin për taksat dhe tarifat vendore familjare. 

Deri më 30.11.2019 
 
2. Gjetje nga auditimi: Sipas të dhënave të njësisë vendore në bashkinë Libohovë ushtron 
aktivitet tregtim karburanti një subjekt: “L...” SHPK me nr. NIPT J..., i cili nuk ka rinovuar 
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Licencën “për tregtimin me pakicë të karburanteve”, kompetencë e Bashkisë Libohovë, në 

kundërshtim me kapitullin II, pika 1; e shkronjës “b”, si dhe të pikës 9, të VKM nr. 970, datë 

2.12.2015 “Për përcaktimin e procedurave dhe të kushteve për dhënien e licencave për tregtimin 

e naftës bruto dhe nënprodukteve të saj“, i ndryshuar, me pasojë të ardhura të munguara në 
vlerën 1,000,000 lekë (Më hollësisht trajtuar në pikën B2 faqe 32-41 të Raportit Përfundimtar të 
Auditimit). 
2.1. Rekomandim: Zyra e taksave dhe tarifave vendore dhe titullari i njësisë vendore, të marrin 
të gjitha masat e duhura ligjore për pajisjen me licencën përkatëse të subjektit “L...” SHPK dhe 

kryerjen prej tij të pagesës në vlerën 1,000,000 lekë. Në rast të kundërt, të merren masa për të 
pezulluar ushtrimin e aktivitetit të tregtimit me pakicë të karburantit deri në pajisjen prej tij me 
licencën përkatëse. 

Deri më 31.10.2019 
 
 
 
 
 
 
 
Për sa më sipër paraqitet ky Raport Përfundimtar Auditimi. 
 
 
 
 
GRUPI I AUDITIMIT                                                 
 
B.M., P. Grupi 
 
V.R., anëtar 
 
I.H., anëtar 
 
S.M., anëtar                                         
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ANEKSET 
Aneksi nr. 1.Pika B. 1. Mbi planifikimin dhe zbatimin e planit të buxhetit,  trajtuar nga faqja 15 
deri 18 të Raportit Përfundimtar të Auditimit. 
Pasqyra e realizimit të treguesve faktik të buxhetit për vitin 2017 
                                                                                                                                                          në 000/lekë 

 
Nrllog 

 
Emërtimi i shpenzimit 

 
Kapitulli 

Periudha raportuese 2017 
Programimi Fakti % 

I  KAP (01) 367,049 222,752 60 
600 Paga  30,729 28,816 94 
601 Sigurime Shoqërore  4.983 4,757 92 
602 Shpenzime Operative   13,022 8,344 64 
609 Fondi Rezervë + Emergj.Civile  675 0 0 
604 Transferime   0 0 0 
606 Paaftësi + Nd. Ek  22,224 22,074 99  

Shpenzime Transporti  909 909 100  
Shpenyime Per Zgjedhje  1,010 923 91  
Shpenyime Lindjeje  95 95 100 

230 Investime  400 106 27 
231 Investime  293,002 156,728 54 
II  KAP (05) 18,010 8,001  

600 Paga  6793 3386 50 
601 Sigurime Shoqërore  1084 748 69 
602 Shpenzime Operative   8620 3517 41 
606 Fondi Rezervë + Emergj.Civile  551 0 0 
604 Transferime   250 150 60 
609 Paaftësi + Nd. Ek     
231 Shpenzime Transporti  712 200 28 
III  KAP (01+05) 385,059 230,753 60 
600 Paga  37,522 32,202 85 
601 Sigurime Shoqërore  6,067 5,505 91 
602 Shpenzime Operative   21,644 11,861 55 
609 Fondi Rezervë + Emergj.Civile  1,225 0 0 
604 Transferime   100 0 0 
606 Transferime   150 150 100 
606 Paaftesi + Nd. Ek  22,224 22,074 99 
602 Shpenzime Transporti  909 909 100 

 Shpenzime Për Zgjedhje  1,010 923 91 
 Shpenzime Lindjeje  95 95 100 

230 Investime  400 106 27 
231 Investime  293,714 156,928 54 

Shënim: Te dhënat janë disponuar nga Sektori Zhvillimit Ekonomik dhe Menaxhimit Financiar.  

 
Aneksi nr. 2. Pika B. 1. Mbi planifikimin dhe zbatimin e planit të buxhetit,  trajtuar nga faqja 18 
deri 19 të Raportit Përfundimtar të Auditimit. 
Pasqyra e realizimit të treguesve faktik të buxhetit për vitin 2018. 
                                                                                                                                          në 000/lekë 

 
Nr llog 

 
Emërtimi i shpenzimit 

 
Kapitulli 

Periudha raportuese 2018 
Programi Fakti % 

I  Kap (1) 359,484 311,984 87 
600 Paga  43,283 33,906 77 
601 Sigurime Shoqërore  7,005 5,399 75 
602 Shpenzime Operative   20,936 11,983 57 
609 Fondi Rezervë + Emergj.Civile  1,000 0 0 
606 Transferime   0 0 0 
604 Paaftësi + Nd. Ek  23,625 23,454 99 

602 Shpenzime Transporti  0 0 0 
600 Shpenzime Për Zgjedhje  0 0 0 
600 Shpenzime Lindjeje  55 55 100 
230 Investime  254 0 0 
231 Investime  263,326 237,187 90 
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II  Kap (5) 19,401 10,836 54 
600 Paga  11,407 6,661 58 
601 Sigurime Shoqërore  1,814 1,424 79 
602 Shpenzime Operative   4,200 1,991 48 
603 Fondi Rezervë + Emergj.Civile  876 0 0 
609 Transferime   100 87 87 
606 Paaftësi + Nd. Ek  0 0 0 
604 Shpenzime Transporti  0 0 0 
602 Shpenzime Per Zgjedhje  0 0 0 
600 Shpenzime Lindjeje  0 0 0 
231 Investime  1,004 119 12 
III  Kap (1+5) 378,885 321,287 85 
600 Paga  54,690 39,727 73 
601 Sigurime Shoqërore  8,819 6,823 76 
602 Shpenzime Operative   25,136 13,974 53 
609 Fondi Rezervë + Emergj.Civile  1,876 0 30 
606 Transferime   100 87 25 
604 Paaftësi + Nd. Ek  23,625 23,454 99 
602 Shpenzime Transporti  0 0 0 
600 Shpenzime për Zgjedhje  0 0 0 
600 Shpenzime Lindjeje  55 55 100 
230 Investime  254 0 0 
230 Investime  264,330 237,306 90 

 Shënim: Të dhënat janë disponuar nga Sektori  Zhvillimit Ekonomik dhe Menaxhimit Financiar.  

 
Aneksi nr. 3. Pika B. 1. Mbi planifikimin dhe zbatimin e planit të buxhetit,  trajtuar nga faqja 17 
deri 18 të Raportit Përfundimtar të Auditimit. 
Pasqyra e realizimit të shpenzimeve për investimet për vitin  2017. 

                                                                                                                                     në 000/lekë 
Nr. Emërtimi i objektit Plan Fakt Diferenca % 
1 Rikonstruksion me shtresë mbrojtëse hidroizoluese e godinës së bashkisë 360 359 1 100 
2 Rikonstruksion i KUB Stegopul 346 346 0 100 
3 Rehabilitimi e rikonstruksioni  rrugës “Kthesa e Labovës- Labovë e Kryqit” 128,410 121,897 -6,513 95 
4 Rikonstruksion  Depo uji fshati Bulo        201 200 1 100 
5 Blerje Kamioni 1,728 1,728 0 100 
6 Rikonstruksion i rrugës Kthesa –Ura e  Suhës 70,276 25,459 -44,818 36 
7 Rehabilitimi i kanaleve të rezervuarit të Cinit II 15,621 6,009 -9,612 38 
8 Blerje Kontejnerësh  930 930 0 100 
9 Hartim projektesh 400 106 294 27 

10 Rikualifikim urban qendra qyteti Libohovë  69,586 0 69,586 0 
11 Rikonstruksion rruga K. Nepravishtë fusha Nepravishtë 6,256 0 6,256 0 
 Totali 294,114 157,034 137,080 54 

Shënim: Të dhënat janë disponuar nga Sektori Zhvillimit Ekonomik dhe Menaxhimit Financiar 
 
 

Aneksi nr. 4. Pika B. 1. Mbi planifikimin dhe zbatimin e planit të buxhetit,  trajtuar nga faqja 18 
deri 19 të Raportit Përfundimtar të Auditimit. 
Pasqyra e realizimit të shpenzimeve për investime për vitin 2018.                                                                                                                                      

në 000/lekë 
Nr. Emërtimi i objektit Plan Fakt Diferenca % 
1 Supervizim “ Rehabilitim e rikonsruksion rruga Kth Labovë- L.e Kryqit” 330 330 0 100 
2 Rikonstruksion i rrugës Kthesa- Ura e Suhës, loti 1 44,817 32,723 -12,094 73 
3 Blerje pajisje zyre  857 857 0 100 
4 Rikonstruksion i qendrës së fshatit Sheper 1,851 1,846 -5 100 
5 Rikualifikimi urban i Qendrës së Libohovës 134,990 134,979 -11 100 
6 Rikonstruksion i rrugës “Kthesa e Nepravishtës –Fushë Nepravishtë” 12,534 12,493 -41 100 
7 Skema ujitëse e Suhës  vazhdim /mbarim 24,000 19,659 -4,341 82 
8 Rehabilitimi i kanaleve të rezervuarit të Cinit Loti II 9,143 9,143 0 100 
9 Mbikëqyrje  i “ Rikonstruksion i rrugës kthesë Nepravitë- Fushë Nepravishtë” 184 184 0 100 

10 Koludim i  rikonstruksion i rrugës kthesë Nepravishtë- Fushë Nepravishtë 22 22 0 100 
11 Ririkonstruksion dhe ndërtim  palestre i shkollës 9-vjecre Avni Rustemi 23,503 23,503 0 100 
12 Blerje pompë zhytëse 119 119  0 100 
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13 Mbikeqyrje e “Rikualifikimi urban i qendrës se qytetit Libohove” 1,300 1,300 0 100 
14 Kolaudim i “Rikualifikimi urban i qendrës se qytetit Libohove” 147 147 0 100 
15 Blerje pajisje dhe automjet zjarrfikës 3,840 0 -3,840 0 
16 Rikonstruksion i rrugëve të brendshme 1,436 0 -1,436 0 
17 Rikonstruksion i ambienteve të brendshme të godinës së bashkisë 775 0 -775 0 
18 Rikonstruksion i ujësjellësve 609 0 -609 0 
19 Rikonstruksion i vatrave të kulturës Zagorie 1,000 0 -1,000 0 
20 Blerje pajisje kompjuterike 100 0 -100 0 
21 Studime, projektime 254 0 -254 0 
22 Mbikëqyrje dhe kolaudime objektesh 2,519 0 --2,519 0 
 Totali i Investimeve 2018 264,330 237,305 -27,025 76 

Shënim: Të dhënat janë disponuar nga Sektori Zhvillimit Ekonomik dhe Menaxhimit Financiar.  

 
Aneksi nr. 5. Pika B. 1. Mbi planifikimin dhe zbatimin e planit të buxhetit,  trajtuar nga faqja 19 
deri 20 të Raportit Përfundimtar të Auditimit. 
Pasqyra e faturuarve të pa likuiduara gjendje më 31.12.2017. 

                                                                                                                                          në/lekë 
Nr.llog Emërtimi Nr Data Vlera Përshkrimi 
(401) F... shpk ska Ska   37.775     Ska informacion (Ish/Komuna Qendër Libohovë) 
(401) Shtypshkronja "A..." ska Ska             1.800     Ska informacion (Ish/Komuna Qendër Libohovë) 
(401) V... (Qershor 15) ska Ska             7.820     Ska informacion( Ish/Komuna Zagori) 
(401) Posta Shqipta  ska Ska        35.428     Ska informacion (Ish/Komuna Zagori) 
(401) F.R. ska Ska    11.365.650     Vendim gjykate Lartë (Ish/Komuna Qendër Libohovë) 

 SHUMA llog.(401)   11.448.473      
(467) Supervizor  ska Ska          11.280     Ska informacion (Ish/Komuna Zagori) 

(467) 

 
M... Studio 

ska 07.12.2017           3.300     Supervizim "Hidroizolimi godia e Bashkise Libohove" 
ska 15.03.2016           4.800     Supervizim "Ndertim muri lagje Marine, beton rruga  KUZ" 
ska 17.05.2017            4.200     Supervizim "Rikonstruksion I depos se ujit te fshatit Bulo" 
ska 29.12.2016       330.000     Supervizim "Rehabilitim rikonstruksion rruga "KLabov Kryqi"" 

(467) A.C. ska 07.12.2015            1.199     Kolaudim "Hidroizolimi i godines ekzistuese Bashkiae" 

(467) 
 
S.S. ska 15.03.2016 

                       
1.200     

Kolaudim "Ndertim murit mbajtes ne lagjen Marine, shtrim me 
beton i rruges se Papenjve, I KUZ ne lagjen Linua". 

ska 07.06.2016            9.360     Kolaudim "Rik. i Kanalit Ujites Fusha Suhe  Rezervuae Cinit)" 

(467) 
G.M. 

ska 13.10.2016 
                       

9.600     
Supervizim "Rikonstruksion I ambienteve te brendshme te 
godines se bashkise" 

(467) 
"D..." ska 20.10.2016         25.440     Supervizim "Rikonstruksion I rrugeve te brendshme" 

ska 08.11.2016           8.520     Supervizim "Rikonstruksion ambjenteve te brenda e jasht shkol" 
  ska 09.12.2016          14.760     Supervizim "Rikonstruksion rrjet ndricimit rrugor qyteti Liboh" 

(467) I... ska 31.08.2017 1.300.000     Supervizim "Rikualifikimi urban I qendres se qytetit Libohove" 

(467) 

 
B... 

ska 01.08.2017           5.700     Kolaudim ""Rehabilitim e rikonstruksion rruga "K L  L Kryqit"" 
ska 01.08.2017            2.750     Supervizim "Kanaleve kulluese" 
ska 01.08.2017            9.500     Supervizim "Rehabilitimi kanale rezervuarit te Cinit loti II" 
ska 18.08.2017          54.170     Supervizim "Rikonstruksion I rruges Kthesa - Ura e Suhes" 

(467) H..&S... ska 09.08.2017         29.570 Supervizim "Rikonstruksion i qendrës së fshatit Sheper" 
(467) L.V. ska 09.08.2017            3.479 Kolaudim "Rikonstruksion i qendrës së fshatit Sheper" 
(467) C... GROUP ska 14.08.2017           5.940     Kolaudim "Rikonstruksion I rruges Kthesa - Ura e Suhes" 
(467) E... sh.p.k. 96 02.10.2017     3.958.800      Rehabilitimi i kanaleve të rezervuarit të Cinit, loti II 
(467) M.... sh.p.k. 15 09.10.2017   21.252.240      Rikonstruksioni i rrugës Kthesa – Ura e Suhës 
(467) 

A.... 
71 31.10.2017   15.970.578      Rikualifikimi urban i qendrës së qytetit Libohovë 

(467) 76 30.11.2017   30.071.694      Rikualifikimi urban i qendrës së qytetit Libohovë 
(467) ska dhjetor 17   11.942.178     Rikualifikimi urban i qendrës së qytetit Libohovë 
(467) 

F... 
434 13.11.2017        313.300      Karburant 

(467) 474 06.12.2017        189.150      Karburant 
(467) ska 16.10.2017     1.432.860     Karburant  
(467) Keshilltare&kryeta fshatri ska T-Dh 2017       647.850     Paga e këshilltarëve dhe kryetarëve të fshatrave 
(467) S... 99 05.10.2017         18.960      Siguracion vjetor 
(467) 

B.... sh.p.k. 
58 04.12.2017       138.000      Rikonstruksion i rrugëve të brendshme Suhë 

(467) 52 13.11.2017         74.400      Rikosntruksion i ujësjellësave Zagorie 
(467) A... sh.p.k. 1577 24.11.2017         18.000      Blerje materiale 
(467) O... sh.p.k. 50 04.12.2017       186.000      Blerje materialesh për dekorin e qytetit 
(467) 

T... sh.p.k. 
5 18.12.2017        857.490      Blerje pajisje zyre 

(467) ska 11.08.2017     1.851.240     Rikonstruksion i qendrës së fshatit Sheper 
(467) J.X. 3 13.12.2017          30.000      Shërbim desinfektimi 
(467) I... sh.p.k. 1595 27.12.2017         42.720      Blerje dhurata për fëmijët 
(467) I.L. ska 27.12.2016            9.900     Shërbim vlerësimi 
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(467) ska 04.07.2017           9.900     Shërbim vlerësimi 
(467) A... sh.p.k. 44 19.12.2017       118.800      Blerje pompë zhytëse 

 SHUMA llog.(467)    90.968.828      
  TOTALI    102.417.301       

Shënim: Të dhënat janë disponuar nga Sektori Zhvillimit Ekonomik dhe Menaxhimit Financiar. 
 

 
Aneksi nr. 6. Pika B. 1. Mbi planifikimin dhe zbatimin e planit të buxhetit,  trajtuar nga faqja 20 
deri 21 të Raportit Përfundimtar të Auditimit. 
Pasqyra e shpenzimeve të faturuara të pa likujduara gjendje më datë 31.12.2018. 

                                                                                                                                       në/lekë 
Nr.llog Emërtimi Nr Data Vlera Përshkrimi 
(401) F... sh.p.k. Ska  Ska  37,775 S’ka informacion (Ish/Komunat) 
(401)  "A..."  Ska  Ska  1,800  S’ka informacion (Ish/Komunat) 
(401) V... (Qershor 15) Ska  Ska  7,820  S’ka informacion (Ish/Komunat) 
(401) Posta shqiptare Ska  Ska  35428  S’ka informacion (Ish/Komunat) 
(401) F.R. Ska  Ska  10,715,650  Vendim i Gjykatës së Lartë (Ish/Komunat) 

 SHUMA  llog.( 401) Ska  Ska  10,798,473   
(467) Supervizor Ska  Ska            11.280      S’ka informacion (Ish/Komunat). 

(467) M...Studio 

Ska  07.12.2017 3.300     Supervizim "Hidroizolimi I godines ekzistuese te Bashkise" 

Ska  15.03.2016 
                 

4.800     
Supervizim "Ndertim I murit mbajtes ne lagjen Marine, shtrim me 
beton i rruges se Papenjve, I KUZ ne lagjen Linua" 

Ska  17.05.2017              4.200     Supervizim "Rikonstruksion I depos se ujit te fshatit Bulo" 
77 26.12.2018            65.539     Kolaudim"Skema ujitese e Suhes (Fusha e Suhes) vazh/mbarim" 

(467) A.C. Ska  07.12.2015          1.199     Kolaudim "Hidroizolimi i godines ekzistuese te Bashkia Libhoe" 

(467) 
S.S. 

Ska  15.03.2016 
                 

1.200     
Kolaudim "Ndertim I murit mbajtes ne lagjen Marine, shtrim me 
beton i rruges se Papenjve, I KUZ ne lagjen Linua" 

Ska  07.06.2016              9.360     Kolaudim "Rik. i Kanalit Ujites Fusha Suhe ( Rezervuarit Cinit)" 
(467) G.M. Ska  13.10.2016             9.600     Supervizim "Rikonstruksion I ambienteve te brenda godi bashke" 

(467) "D..." 
Ska  20.10.2016         25.440     Supervizim "Rikonstruksion I rrugeve te brendshme" 
Ska  08.11.2016              8.520     Supervizim "Rikonstruksion  ambjente brend e jasht te shkolla" 
Ska  09.12.2016            14.760     Supervizim "Rikonstruksion rrjeti ndricimit rrugor qytet Liboh" 

(467) B... 

Ska  Ska               5.700     Kolaudim ""Rehabilitim e rikonstruksion rruges "K LabKryqit"" 
Ska  01.08.2017              2.750     Supervizim "Kanaleve kulluese" 
Ska  01.08.2017              9.500     Supervizim "Rehabilitimi I kanaleve te rezervuarit te Cinit l II" 
Ska  18.08.2017            51.720     Supervizim "Rikonstruksion I rruges Kthesa - Ura e Suhes" 

(467) 
H..&S... 

Ska  09.08.2017           29.570     Supervizim "Rikonstruksion i qendrës së fshatit Sheper" 
Ska  11.09.2018            25.982     Mbikeqyrje "Rikonstruksion I rrugeve te brendshme" 

(467) L.V. Ska  09.08.2017              3.479     Kolaudim "Rikonstruksion i qendrës së fshatit Sheper" 
(467) C....GROUP Ska  14.08.2017              5.940     Kolaudim "Rikonstruksion I rruges Kthesa - Ura e Suhes" 

(467) 
R.... 

Ska  26.06.2018            10.560     Mbikeqyrje "Rikonstruksion I ujesjellesave" 
Ska  11.10.2018             3.600     Kolaudim "Rikosntruksion I rrugeve te brendshme" 

(467) 
T.... SHPK 

47 2018          480.000     Rikonstruksion I ujesjellesave 
14 2018       1.398.792     Rikonstruksion I rrugeve te brendshme 

(467) E...Consultants Ska  26.06.2018             4.800     Rikonstruksion e ndertim palestre I shkolles 9care 'A. Rustemi'" 

(467) 
R... 

58 26.11.2018         436.932     Mbikeqyrje "Skema ujitese e Suhes (Fusha e Suhes)" 
26 15.08.2018           50.880     Kolaudim  "Rehabilitimi I kanaleve te rezervuarit te Cinit  II" 

(467) X...& M.... 39 31.12.2018 870.372 Mbikeqyrje "Rikonstruksion ndertim palest shko 9e 'A. Rustemi'" 
(467) A... Ska  04.10.2018            78.240     Blerje uniformash sherbimi per Sektorin e MZSH 
(467) E... 11 27.12.2018          696.000     Rikonstruksion I ambienteve te brendshme te godines se bashkise 
(467) E.... 3 30.12.2018          457.560 Restaurim I murit mbajtes te varrezave Libohove 

(467) 
N.M. 

Ska  05.12.2018              9.600     Mbikeqyrje "Rikonstruksion I ambienteve brend god bashkise" 
Ska  07.06.2016              9.360     Kolaudim "Rik. i Kanalit Ujites Fusha Suhe  Rezervuarit Cinit)" 

(467) S.N. 1 21.01.2019              2.000     Mbikeqyrje "Restaurim I murit mbajtes te varrezave Libohove" 
(467) A.SH.E... 20 21.01.2019           90.917 Kolaudim "Rikonstruksion ndertim palest shkol 9e 'A. Rustemi'" 
(467) A.... GROUP  2270 24.12.2018         38.370 Blerje materiale dhe shtypshkrime 
(467) E...  120 19.12.2018 201.468              Skema ujitese e Suhes (Fusha e Suhes) vazhdim/mbarim 
(467) A... 41 03.09.2018           40.421     Rikonstruksion I rruges "Kthe Nepravishtes-Fus Nepravishte 
(467) S... 794 13.12.2018        150.000           Blerje dru zjarri  
(467) F... 474 03.12.2018         44.734            Blerje karburant 
(467) M.B. 144 24.12.2018         96.000            Blerje pajisje kompjuterike 

(467) 
B.... 

Ska  Ska             38.000     Rikonstruksion I rrugeve te brendshme te fshatit Suhe 
Ska  Ska  74.400     Rikonstruksion I ujesjellesave Zagorie 

 SHUMA llog.(467)   5.686.845      
  TOTALI   16.485.318      
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Shënim: Të dhënat janë disponuar nga Sektori Zhvillimit Ekonomik dhe Menaxhimit Financiar.  
 

 
Aneksi nr. 7. Pika B. 1. Mbi planifikimin dhe zbatimin e planit të buxhetit,  trajtuar nga faqja 21 
deri 22 të Raportit Përfundimtar të Auditimit. 
Detyrimet e Bashkisë Libohovë për vendimet gjyqësore në 31.12.2018 

në/lekë 
N Padites Pozicio

ni 
Objekti i gjykimit. Institucion Përfaqë

suar  
Vendi Gjykata Apeli Përshkr

im 
Vlera Nga kjo likuiduar 

Nr data UP datë Vlera  
 

1 
 

D.P. 
 

Jurist 
Anullim vendimi nr. 22 dt. 02.07.2015, rikthim 
ne vendi punës, detyrimi për dëmshpërblim deri 
ne 12 paga mujore për zgjidhje te menjëhershme 
te pajustifikuar, detyrimin 3 paga mosrespektim 
afati njoftimi e 2 paga  mosrespektim  ma punës  

 
Bashki 

 
A.L. 

Juriste 

 
3468 

(3614) 

 
17.04.2017 

 
Përfund 

 
483.840 

 
236 

 
17.08.17 

 
483.840 

 
 

2 

 
A.I.ti 

Speciali
miremb
aje  IT 

Anullim vendimi nr. 22 dt. 02.07.2015, rikthim 
ne vendi punës, detyrimi për dëmshpërblim deri 
ne 12 paga mujore për zgjidhje te menjëhershme 
te pajustifikuar, detyrimin 3 paga mosrespektim 
afati njoftimi dhe 2 paga për mosrespektim te 
procedurave te marrëdhënies se punës  

 
Bashki 

 
A.L. 

Juriste 

 
280 

 
01.02.2017 

 
Përfund 

 
184.120 

 
94 

 
10.04.17 

 
184.120 

 
3 

 
D.M. 

Spec 
Finance 
ndihmës 
ekon e 

paaftësis
ë 

Anullim vendimi nr. 25 dt. 13.06.2014, rikthim 
ne vendi punës, detyrimin për  dëmshpërblim 
deri ne 12 paga mujore për zgjidhje te 
menjëhershme te pajustifikuar, detyrimin për 3 
paga për mosrespektim afati njoftimi dhe 2 paga 
për mosrespektim procedurave te punës (17paga) 

Bashki D.L. 
Juriste 

 
4577 

 
16.12.2016 

 
Përfund 

 
201.600 

 
139 

 
26.05.17 

 
201.600 

4 A...p.k.  
OE 

Kthim shume për kontratë Bashki A.L. 341 05.06.2017 Përfund 167.660 300 18.10.17 167.660 

5 T.G.  
OE 

detyrimin e palës se paditur për te shlyer 
detyrimin nga kontrata 3 vjeçare nga data 
01.06.2014-30.11.2016 ne vlerën 156,000  
drejtor Gjykatës se Shkalles se Pare Gjirokastër 

 
Bashki 

 
A. L. 

Juriste 

21-
2018-

1170/50
2 

17.07.2018 Përfund  
60.000 

 
257 

 
05.10.18 

 
60.000 

6 E...  
OE 

Detyrimin  e palës se paditur BL  te përmbushe 
detyrimin monetar ne vlerën  6448000 leke  qe 
rrjedh nga Kontrata e shërbimit lidhur me dt. 
03.11.2015 midis paditëse E. C. e BL 

 
Bashki 

 
A.L. 

Juriste 

399 09.07.2018 Përfund  
783.221 

242  
24.09.18 

 
783.221 

7 F.R. Punojnë Dëmshpërblim për dëm të shkaktuar në kullotë Ish/Komun 
Qendër  

 
1370 17.12.2009 Gj.Lrtë 13,453,650 Vazhdim likuidimi 2.738.00

0 
8 A.D.  Punojnë Dëmshpërblim si pasojë aksidenti në punë me 

pasojë vdekje kryefamiljari Genci Dervishi 
Bashki  A. L. 

juriste  
3948 07.11.2018 Gj.Apel 

Adminis 
14,694,800 Në proces ankimimi 

në për vendosje në 
afat në Gj.Apel 

 
Ska  

                                          Totali i detyrimeve  sipas çdo vendim gjykate                                                                                 30,028,891 Likuidimet         4,618,441 
Vlera totale e detyrimeve te vendimeve gjyqësore 30,028,891 
Vlera totale e likuidimeve 4.618.441 
Vlera e mbetur e pa likuiduar gjendje në datë 31.12.2018 për tu likuiduar në buxhetin e vitit 2019 25.410.450 

Shënim: Të dhënat janë disponuar nga Sektori Zhvillimit Ekonomik dhe Menaxhimit Financiar.. 

 
Aneksi nr. 8. Pika B.2.Burimi i krijimit të të ardhurave dhe vlerësimi i mbledhjes së tyre,  trajtuar 
nga faqja 25 deri 26 të Raportit Përfundimtar të Auditimit. 
-Parashikimi dhe realizimi i taksave vendore  

 
Nr 

 
  

LLoji Taksës  Viti 2017 Viti 2018 Viti 2019 
Plan Fakt % Plan Fakt % Plan Fakt % 

I Te ardhura ngaTatimet 
   

      

1 Tatimi Thjesht mbi Fitimin 
 

202488 
 

 583393   168680  

II Te ardhura nga Taksat 
   

      

2 Taksa e Pasurise, ndërtese 1.900.0
00 

1.635.81
5 

86 1.900.000 1.303.297 68 1.952.980 767.132  

3 Taksa mbi token Bujqësore 2.000.0
00 

2.088.95
7 

104 2.000.000 1.934.694 97 2.000.000 392.411  

4 Taksë mbi rregj  e Automjete 1.200.0
00 

1.245.96
8 

103 1.200.000 1.636.910 136 1.200.000 845.327  

5 Taksa e ndik ne infrastruktur 1.200.0
00 

2.007.87
7 

167 400.000 1.617.496 404 2.000.000 921.579  

6 Taksë Tabele 
 

240 
 

 600   120  

7 Taksë Parkimi 80.000 13.500 17 80.000 3.000 4 80.000 4.500  

8 Taksë për hapësira publike 
 

740 
 

 3960  20000   

9 Taksë  truall 350. 000 140.807 40 350. 000 238.560 68 395. 000 177.686  

III Të ardhura nga Tarifat 
   

      

10 Tarifë Pastrimi 700.000 601.426 86 700.000 567.637 81 811.300 266.701  



DOKUMENTI 14 

 

KONTROLLI I LARTË I SHTETIT 
Raport Përfundimtar për auditimin e ushtruar në “Bashkinë Libohovë” 

 

121 
 

 
Aneksi nr. 9. Pika B.2.Burimi i krijimit të të ardhurave dhe vlerësimi i mbledhjes së tyre,  trajtuar 
nga faqja 25 deri 26 të Raportit Përfundimtar të Auditimit. 
Numri i bizneseve për vitet 1017, 2018, 2019 

Nr Lloji i Biznesit Viti Gjendja ne fillim Regjistrime te Reja Mbyllur  aktiviteti Gjendja ne fund 

1 
Biznesi i 

Vogël 

2017 62 1 1 62 

2018 62 0 0 62 

2019 62 0 2 60 

2 
Biznesi i 
Madh 

2017 6 1 0 7 

2018 7 0 0 7 

2019 7 0 1 6 

 Gjithsej 

2017 68 2 1 69 

2018 69 0 0 69 

2019 69 0 3 66 
 

 
Aneksi nr. 10. Pika B.2.Burimi i krijimit të të ardhurave dhe vlerësimi i mbledhjes së tyre,  
trajtuar nga faqja 25 deri 30 të Raportit Përfundimtar të Auditimit. 
Debitorët e biznesit të ndara sipas zonave  

Nr Emërtimi 

Nr. 
subjekteve 

debitor 
2017 

Debitorë 
2017 ne 

leke 

Gjobë 
0.06% 

Shuma e 
debisë201

7 

Nr. 
subjekteve 

debitor 
2018 

Debitorë 
2018 ne 

leke 

Gjobë 
0.06% 

Totali i 
debisë 
2018 

1 B. V Libohovë 8 115.690 25.336 141.026 6 68.691 15.043 83.734 

2 B.V. Qëndër 1 2.520 552 3.072 4 36.388 7.969 44.357 

3 B:V. Zagori 2 26.920 5.895 32.815 0 0 0 0 

4 Biznesi i Madh 0 0   1 135.745 29.728 165.473 
 Shuma 11 145.130 31.78

3 
176.913 11 240.824 52.740 293.564 

Nr Emërtimi 
Nr. 

subjekteve 
debitor 

Debitorë 
2019 ne 

leke 

Gjobë 
0.06% 

Shuma e 
debisë 
2019 

11 Tarifë( shitja e lendeve drusore) 2.450.0
00 

  
      

12 Tarifë leje transport. 650.000 284170 44       

13 Tarifë  kalimi ne pronesi 
 

252200 
 

      

14 Tarifë ndricimit rrugor 300000 182901 61 300000 202352 67 325200 59280  

15 Të ardhura të tjera (tonazhi) 
 

13250 
 

 4256   3625  

16 Tarifë (sherbime) 50000 38300 77 50000 32200 64 40000 19650  

IV Të ardhura të tjera 
   

      

17 Qera trualli 670000 810580 121 670000 1080000 161 670000 75000  

18 Qera kullote 2600000 2664370 102 2600000 2784920 107 400000 336181  

19 Qera nga shit.e.prod. bujqesore 
 

252320 
 

 143100  150000 182000  

20 Tarifë për ujitje 100000 
  

240000 5200 2 200000   

21 Gjoba. 
 

100810 
 

 6000     

22 Qeran dërtese 50000 8500 17 50000 5000 10 25000 24000  

23 Kamata 
 

197644 
 

 257421   75769  

24 Të ardhuratë tjera 600000 126480 21 600000 6500 1 400000 151220  

25 Arkëtim Debie 
 

124119 
 

    5500  
26 Leje Veprimtarie     12800     

 Qera nga toka bujqesore     85271     

 Shuma 1490000
0 

1299346
2 

87 11315000 12514567 111 10669480 4479361 42 
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2019 

1 B. V Libohovë 29 290.698 31.686 322.384 

2 B.V. Qëndër 11 56.949 6.207 63.156 

3 B:V. Zagori 3 43.891 4.784 48.675 

4 Biznesi i Madh 3 184.085 20.065 204.150 
 Shuma 46 575.623 62.75

2 
638.365 

 
Aneksi nr. 11. Pika B.2.Burimi i krijimit të të ardhurave dhe vlerësimi i mbledhjes së tyre,  
trajtuar nga faqja 25 deri 30 të Raportit Përfundimtar të Auditimit. 
Gjendja e debitorëve të  popullatës, për taksën e tokës, banesave, truall, ndicim dhe pastrimit, më datën 
31/12/2017   

Nr Bashkia/Fshatra 

Debitorë për taksat e tarifat për vitin 2017 

Tokë Ndërtesa Pastrim Ndricim Truall 

Nr. 

Vlera  

Nr. 

Vlera  

Nr. 

Vlera 

Nr. 

Vlera 

Nr. 

Vlera Famil Famil Famil Famil Famil 

1 LIBOHOVE 349 404844 471 243658 425 212500 423 101520 402 87216 

2 NJ.A.QENDER 192 239175 209 83600 201 60300 197 47280 201 8400 

3 NJ.A.ZAGORI 88 70668 133 59656   4 720 121 3757 

 Shuma 629 714687 813 386914 626 273426 624 149520 724 99.373 

 Shuma e përgj. 1.623.920 

 
Aneksi nr. 12. Pika B.2.Burimi i krijimit të të ardhurave dhe vlerësimi i mbledhjes së tyre,  trajtuar 
nga faqja 25 deri 30 të Raportit Përfundimtar të Auditimit. 
Gjendja e debitorëve të  popullatës, për taksën e tokës, banesave, truall, ndicim dhe pastrimit, më datën 
31/12/2018 

Nr Bashkia/Fshatra 

Debitorë për taksat e tarifat për vitin 2018 

Tokë Ndërtesa Pastrim Ndricim Truall 

Nr. 

Vlera  

Nr. 

Vlera  

Nr. 

Vlera 

Nr. 

Vlera 

Nr. 

Vlera Famil Famil Famil Famil Famil 

1 LIBOHOVE 461 526453   430 559156 441 220500 441 105840 441 96264 

2 NJ.A.QENDER 230 307749 234 168229 186 55800 183 43920 233 9786 

3 NJ.A.ZAGORI 90 69176 139 62755   4 600 134 3862 

 Shuma 781 903378 803 790140 627 276300 628 150360 808 109912 

 Shuma e përgj.                                                                 2.230.090 

 
Aneksi nr. 13. Pika B.2.Burimi i krijimit të të ardhurave dhe vlerësimi i mbledhjes së tyre,  trajtuar 
nga faqja 25 deri 30 të Raportit Përfundimtar të Auditimit 
Debitorët (progressiv)  për taksat dhe tarifat vendore në Bashkinë Libohovë deri më 31.12.2018 

Nr  Llloji taksës/tarifës Nr. familjeve Debia 

1 Taksa e ndërtesës 893 2.125.327 

2 Taksa e truallit 763 286.816 

3 Takasa e tokës bujqësore 861 7.178.875 

4 Tarifë pastrimi 752 1.273.100 

5 Tarifë ndricimi 800 1.142.580 

6 Tarifë blektorale 12 429.954 

7 Taksë vaditje 23 222.800 

8 Biznesi V+M (debitor) 72 5.544.030 
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9 Kamatvonesa   3.054.261 

10 SHUMA  21.257.743 

 

Aneksi nr. 14. Pika B.2.Burimi i krijimit të të ardhurave dhe vlerësimi i mbledhjes së tyre,  trajtuar 
nga faqja 29 deri 32 të Raportit Përfundimtar të Auditimit 

Kontratat e qeras lidhur me subjektet dhe likujdimi i sipas viteve 
 Koha e 

Kontrates 
Afati (Vlera e 

Kontrates) 
Viti    Shuma  Diferenca 

2016 2017 2018 2019   

T… 
Albania 

29/01/2016-
29/01/2025 

 

9 Vjeçar 
 

2,700,000 
 

 
 

510,840 
 

600,000 
 

150,000 1,260,840 1,439,160 

A…. 01/01/2017-
12/12/2021 

 

9 Vjeçar 
 

1,980,000 
 

220,000 
 

220,000 
 

330,000 
 

 770,000 1,210,000 

V…. 13/12/2012-
12/12/2021 

9 Vjeçar 
 

1,350,000 
 

300,000 
 

 150,000 
 

 450,000 900,000 

Total 2,480,840 3.549.160 

 

Aneksi nr. 15. Pika B.2.Burimi i krijimit të të ardhurave dhe vlerësimi i mbledhjes së tyre,  trajtuar 
nga faqja 25 deri 30 të Raportit Përfundimtar të Auditimit 

Pasqyra e subjekteve debitorë të biznesit të vogël deri në  datë 31.12.2018 
Nr Subjekti Aktiviteti NIPTI Debitor 2018 Shuma 

1 E.T. Bar-Kafe  9122 9122 

2 H.S. Grum.bime L… 10580 10580 

3 L.B. Lavazho  9740 9740 

4 M.K. Materi,ndert.  19142 19142 

5 V..K.R. Ushqimore L… 10661 10661 

6 V.L.R. Robaqepsi L… 9446 9446 

7 Shuma   68691 68691 

8      

9 V.C. Kafene  2368 2368 

10 K.M. Marangozi  5770 5770 

11 F.M. Te ndryshm  2530 2530 

12 K.M. Te ndryshm  25720 25720 

13 Shuma   36388 36388 

14      

15 S…. sh.p.k. baxho K31519045J 135745 135745 

16 Shuma   135745 135745 

17      

18 TOTALI   240824 240824 

 
Pasqyra e subjekteve debitorë të biznesit të madh deri në datë 31.12.2018 

Nr Emri NIPT Administratori Lloji i Biznesit Debi 2018 

1 S... shpk K..... M.S. Baxho 165.473 
 Shuma 165.473 

 
 

Aneksi nr. 16 Pika C. Vlerësimi i Raportimit Financiar (Pasqyrat financiare), trajtuar nga faqja 34 
deri 45 të Raportit Përfundimtar të Auditimit 
  

Formati nr. 1  BASHKIA LIBOHOVE 2017 
AKTIVI I BILANCIT KONTABEL 2017  (ne leke) 
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Nr
. 

Nr.llog. EMERTIMI I LLOGARIVE TE AKTIVIT Ushtrimi i 
mbyllur 

Ushtrimi 
Paraardhës 

1 12 Rezultate të mbartura (saldo debitore)   
2          A           AKTIVE TE QENDRUESHME 493,337,172 314,154,122 
3 20, 230 I.Te pa trupezuara 6,909,645 6,803,445 
4 201 Prime te emisionit dhe rimbursimit te huave   
5 202 Studime dhe kerkime 6,957,145 6,850,945 
6 203 Koncesione, patenta,licenca e tjerangjashme   
7 209 Amortizimiiaktiveveqendrushmete pa trupezuara(-) (47,500) (47,500) 
8 230 Shpenzime per rritjen e aktiv.qendr.patrupezuara   
9 21,23,24,

28 
II.Akt.Qendr.teTrupezuara 453,996,861  274,920,011  

10 210 Toka,troje,Terene   
11 211 Pyje,KullotaPlantacione   
12 212 Ndertime e Konstruksione 92,508,838 91,947,988 
13 213 Rruge,rrjete,vepraujore 508,070,231 313,741,227 
14 214 Instalimeteknike,makineri,paisje,veglapune 12,151,845 8,665,401 
15 215 Mjetetransporti 7,253,440 4,085,440 
16 216 Rezervashtetrore   
17 217 Kafshepune e prodhimi   
18 218 Inventarekonomik 20,470,218 13,594,168 
19 219 Amortizimiaktiv.Qendr.tetrupezuara(-) (186,457,711) (157,114,213) 
20 231 Shpenzimeproces per rritjen e AQT   
21 232 Shpenzimeproces per transferimekapitale   
22 24 AktiveteQend.tetrupezuaratedemtuara   
23 28 Caktime   
24 25.26 III.AktiveFinanciare 32,430,666 32,430,666 
25 25 Huadhenie e nenhuadhenie   
26 26 Pjesmarrje ne kapitalin e vet 32,430,666 32,430,666 
27 B AKTIVE QARKULLUESE 227,019,627 220,225,694 
28 Klasa 3 I.Gjendja e Inventarit 8,944,655 7,131,894 
29 31 Materiale 242,881 69,772 
30 32 Objekteinventari 8,701,774 7,062,122 
31 33 Prodhime, punime e sherbime  neproces   
32 34 Produkte   
33 35 Mallra   
34 36 Gje e gjalle ne rritje e majmeri   
35 37 Gjendjetepambrituraosepranetetreteve   
36 38 Diferencangacmimet e magazinimit   
37 39 Shumateparashikuara per zhvleresimteinventarit(-)   
38 Klasa 4 II.KerkesaarketimimbiDebitoret 36,855,309 36,197,544 
39 409 Furnitore(Debitore),parapagimepagesapjesore   
40 411-418 Kliente e llogaritengjashme   
41 423.429 Personeli, paradhenie, deficite e gjoba   
42 431 Tedrejta e taksa per t'uderdhur ne shtet   
43 432 Tatimembledhngashteti per llog.PushtetitLokal   
44 433 Shenz.fatkeqesinatyroreqembulonshteti   
45 4342 Tetjeraoperacione me shtetin(debitor) 14,946,355 14,920,532 
46 435 SigurimeShoqerore   
47 436 SigurimeShendetesore   
48 437.438 Organizmatetjereshoqerore   
49 44 Institucionetetjerapublike   
50 45 Mardhenie me instit.brendadhejashtsistemit   
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51 465 Efekte per t'uarketuarngashitjalet.vlerevendosjes   
52 468 Debitoretendryshem 21,908,954 21,277,012 
53 49 Shumateparashikuara per zhvleresim(-)   
54 50.59 III.Llogaritefinanciare 181,219,663 176,896,256 
55 50 Letra me vleretevendosjes   
56 511 Vlera per tuarketuar   
57 512 Llogari ne banke   
58 52O Disponibilitete ne thesar 181,219,663 176,896,256 
59 531 Llogari ne arke   
60 532 Vleratetjera   
61 54 Akreditivadheparadhenie   
62 56 Llogari ne organizmakrediti   
63 59 Provigjonezhvlersimiletra me vlerevendosjes(-)   
64 C LLOGARI TE TJERA AKTIVE 89,134,060 0 
65 477 Diferencakonvertimiaktive   
66 481 Shpenz.pertu shpernd.ne disaushtrime   
67 486 Shpenzimeteperiudhaveteardheshme 89,134,060  
68 85 REZULTATI I USHTRIMIT(saldodebitore)   
69 X TOTALI   I   AKTIVIT  809,490,859 534,379,816 

     
70 80.81 LLOGARITE JASHTE BILANCIT 0 0 
71 80,81 Evidencaaktive   

 
Aneksi nr. 17 Pika C. Vlerësimi i Raportimit Financiar (Pasqyrat financiare), trajtuar nga faqja 34 
deri 45 të Raportit Përfundimtar të Auditimit 
Aktivi i bilancit për vitin 2018 

Nr.    Viti 2018 Ushtrimi Ushtrimi 

Reshti 
Referenca 

e 
E M E R T I M I  

I Paraardhes 

  Logarive   Mbyllur   

1 A A K T I V E T  835,985,734 809,490,859 
2   I.Aktivet Afat shkurtra 117,336,851 316,153,687 
3   1.Mjete monetare dhe ekujvalent  te tyre 64,938,485 181,219,663 
4 531 Mjrete monetare ne Arke     
5 512,56 Mjrete monetare ne Banke     
6 520 Disponibilitete ne Thesar 64,938,485 181,219,663 
7 50 Letra me vlere     
8 532 Vlera te tjera     
9 54 Akreditiva dhe paradhenie     

10 59 Provigjone zhvlersimi letra me vlere (-)     
11   2.Gjendje Inventari qarkullues 9,820,455 8,944,655 
12 31 Materiale 10,100 242,881 
13 32 Inventar I imet 9,810,355 8,701,774 
14 33 Prodhim nre proces     
15 34 Produkte     
16 35 Mallra     
17 36 Kafshe ne rritje e majmeri     
18 37 Gjendje te pa mbritura,ose prane te treteve     
19 38 Diferenca nga cmimet e magazinimit     
20 39 Provigjone  perzhvlersimin  e inventarit (-)     
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21   3.Llogari te Arketushme 42,577,911 36,855,309 
22 411 Kliente e llogari te ngjashme     
23 423,429 Personeli, paradhenie, deficite, gjoba     
24 431 Tatim e  Taksa     
25 432 Tatime, mbledhur  per llogari pushtetit lokal      
26 433 Fatkeqsi natyrore qe mbulohen nga shteti     
27 435 Sigurime Shoqerore     
28 436 Sigurime Shendetsore     
29 437,438, Organizma te tjere shteterore     
30 44 Institucione te tjera publike     
31 465 Efekte per tu arketuar nga shitja e letrave me vlere     
32 468 Debitore te ndryshem 27,384,300 21,908,954 
33 4342 Operacione me shtetin(Te drejta) 15,193,611 14,946,355 
34 45 Mardhenie midis institucioneve apo njesive  ekonomike     
35 49 Shuma te parashikuara per xhvleresim(-)     
36   4.Te tjera aktive afatshkurtra 0 89,134,060 
37 409 Parapagime     
38 473 Llogari e pritjes te mardhenieve me thesarin     
39 477 Diferenca konvertimi aktive     
40 481 Shpenzime per t'u shperndare ne disa ushtrime     
41 486 Shpenzime te periudhave te ardhshme   89,134,060 
42   II.Aktivet Afat gjata 718,648,883 493,337,172 
43 20 1.Aktive Afatgjata jo materiale  6,909,645 6,909,645 
44 201 Prime te emisionit dhe Rimbursimit te huave     
45 202 Studime dhe kerkime 6,909,645 6,909,645 
46 203 Koncesione,Patenta,Licenca e te ngjashme     
47 21 2.Aktive Afatgjata materiale  679,308,572 453,996,861 
48 210 Toka, T,roje, Terene     
49 211 Pyje, Plantacione     
50 212 Ndertesa e Konstruksione 220,516,578 69,958,199 
51 213 Rruge, rrjete, vepra ujore 437,299,692 363,345,212 
52 214 Iinstalime teknike, makineri e paisje 8,039,993 7,927,133 
53 215 Mjete Transporti 2,019,533 2,019,533 
54 216 Rezerva Shteterore     
55 217 Kafshe pune e prodhimi     
56 218 Inventar ekonomik 11,432,776 10,746,784 
57 24 Aktive  afatgjata te demtuara     
58 28 Caktime te Aktiveve Afatgjata     
59 25-26 3.Aktive Afatgjata Financiare 32,430,666 32,430,666 
60 25 Huadhenie e Nenhuadhenie     
61 26 Pjesmarrje ne kapitalin e vet 32,430,666 32,430,666 
62   4.Investime 0 0 
63 230 Per Aktive Afatgjata jo materiale      
64 231 Per Aktive Afatgjata materiale    0 

 
Aneksi nr. 18 Pika C. Vlerësimi i Raportimit Financiar (Pasqyrat financiare), trajtuar nga faqja 45 
deri 52 të Raportit Përfundimtar të Auditimit. 
Llogaritë e pasivit të bilancit për vitin 2017 

Formati nr. 2  
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PASIVI I BILANCIT KONTABEL 2017 (Ne leke) 

Nr. Nr.llog. EMERTIMI I LLOGARIVE TE PASIVIT 
Ushtrimi i Ushtrimi i 
Mbyllur Paraardhes 

1 A FONDE TE VETA  500,447,059 320,161,557 
2 10 I. Fonde te veta 327,027,079 309,827,056 
3 101 Fonde baze 327,027,079 309,827,056 
4 105 Grante te brendshme kapitale     
5 106 Grante te huaja kapitale     
6 107 Vlera Akt.Qend.te caktuara ne perdorim     
7 109 Rezerva nga rivlersimi aktiveve te qendrushme     
8 11 II.Fonde te tjera te veta 43,200 2,116,586 
9 111 Fonde rezerve     
10 115 Caktim nga rezultati i vitit per investime     
11 116 Te ardhura nga shitja e Ak.Qendrushme 43,200 2,116,586 
12 12 III.Rezultati i mbartur 173,376,780 8,217,915 
13 13 IV.Subvecione te jashtezakonshme( - )     
14 14 V.Pjesemarrje te instit.ne invest.per te trete      
15 15 VI.Shuma parashikuara per rreziqe e shpenz.     
16 B D E T Y R I M E  139,038,123 40,841,479 
17 16,17,18 I.Borxhe afatgjate 0 0 
18 16 Huamarrje e brendeshme dhe te ngjashme     
19 17 Huamarrje e huaj     
20 Klasa 4 II.Detyrime afatshkurter 139,038,123 40,841,479 
21 419 Kliente(Kreditore), parapagese pjesore     
22 401-408 Furnitore e llogari te lidhura me to 11,448,473 12,048,473 
23 42 Personeli e llogari te lidhura me to 2,547,543 2,096,291 
24 431 Detyrime ndaj Shtetit per  tatim-taksa 110,347 84,824 
25 432 Tatime mbedhura nga shteti per llog.Pusht.Lokal     
26 433 Shteti fatkeqesi natyrore     
27 4341 Te tjera operacione me shtetin(kreditor) 21,908,954 21,277,012 

28 435 Sigurime shoqerore 738,056 
                         
607,172  

29 436 Sigurime shendetsore 101,936 83,772 
30 437.438 Organizma te tjere shoqerore     
31 44 Institucione te tjera publike     
32 45 Marrdhenie me institucione brenda e jasht sistemit     
33 460 Huadhenes     
34 464 Detyrime per t'u paguar per blerjen e letr,vlere      
35 466 Kreditore per mjete ne ruajtje 11,213,986 3,519,476 
36 467 Kreditore te ndryshem  90,968,828 1,124,459 
37 C LLOGARI TE TJERA 0 0 
38 475 Te ardhura per tu regjist.vitet pasardhese     
39 478 Diferenca konvertime pasive     
40 480 Te ardhura per tu klasifikuar ose rregulluar     
41 487 te ardhura te arketuara para nxjerrjes titullit     
42 85 REZULTATI I USHTRIMIT(Saldo kreditore) 170,005,677 173,376,780 
43 X T O T A L I   I   P A S I V I T  809,490,859 534,379,816 
     
44 80.81 LLOGARITE JASHTE BILANCIT 0 0 
45 80,81 Evidenca pasive     
     
  Kontroll Pasiv = Aktiv 0 0 

 
Aneksi nr. 19 Pika C. Vlerësimi i Raportimit Financiar (Pasqyrat financiare), trajtuar nga faqja 45 
deri 52 të Raportit Përfundimtar të Auditimit. 
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Llogaritë e pasivit të bilancit për vitin 2018 
 
65 B PASIVET(DETYRIMET)   VITI 2018 70,193,137 139,038,123 

66   I.Pasivet Afat shkurtra 70,193,137 139,038,123 
67   1. Llogari te Pagushme 70,193,137 139,038,123 
68 401-408 Furnitore e llogari te lidhura me to 10,798,473 11,448,473 
69 42 Detyrime ndaj personelit 3,153,904 2,547,543 
70 16,17,18 Hua Afat shkurtra     
71 460 Huadhenes     
72 431 Detyrime ndaj shtetit per tatim taksa 169,763 110,347 
73 432 Tatime, mbledhur  per llogari pushtetit lokal      
74 433 Detyrime, shteti fatkeqesi natyrore     
75 435 Sigurime Shoqerore 944,556 738,056 
76 436 Sigurime Shendetsore 126,915 101,936 
77 437,438, Organizma te tjere shteterore     
78 44 Institucione te tjera publike     
79 45 Mardhenie midis institucioneve apo njesive  

ekonomike 
    

80 464 Det.per tu paguar per bl.letrave me vlere     
81 466 Kreditore  per mjete ne ruajtje 21,928,381 11,213,986 
82 467 Kreditore te ndryshem 5,686,845.088 90,968,828 
83 4341 Operacione me shtetin( detyrime 27,384,300 21,908,954 
84 49 Shuma te parashikuara per xhvleresim(-)     
85   2.Te tjera pasive  afatshkurtra 0 0 
86 419 Kreditore, Parapagime     
87 475 Te ardhura per t'u regjistruar vitet pasardhese     
88 478 Diferenca konvertimi pasive     
89 480 Te ardhura per tu klasifikuar ose rregulluar     
90 487 Te ardhura te arketuara para nxjerrjes se ttitullit     
91   II.Pasivet Afat Gjata 0 0 
92 Klase 4 Llogari te pagushme      
93 16.17,18 Huate Afat gjata     
94   Provigjonet afatgjata     
95 Klasa 4 Te tjera     
96 C  AKTIVET NETO/ FONDET (A-B) 765,792,597 670,452,736 

97 D  FONDI I KONSOLIDUAR  : 765,792,597 670,452,736 

98 101 Teprica(Fondi I akumuluar)/Deficiti I akumuluar 552,776,816 327,027,079 
99 12 Rezultatet  e mbartura 170,005,677 173,376,780 

100 85 Rezultati I Veprimtarise Ushtrimore 43,010,104 170,005,677 
101 111 Rezerva     
102 115 Nga Fondet e veta te investimeve    43,200 

  15 Shuma te parashikuiara per rreziqe e Zhvleresime     
103 105 Teprica e Granteve kapitale  Te Brendshmne      
104 106 Teprica e Granteve kapitale  Te Huaja      
105 107 Vlera e mjeëteve te caktuara ne perdorim 0 0 
106 109 Rezerva nga Rivlersimi I Aktiveve Afatgjata 0 0 
107   Te Tjera 0 0 
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108 E TOTALI I PASIVEVE(B+C) 835,985,734 809,490,859 
 
Aneksi nr. 20 Pika C. Vlerësimi i Raportimit Financiar (Pasqyrat financiare), trajtuar nga faqja 52 
deri 54 të Raportit Përfundimtar të Auditimit 
Shpenzime te ushtrimit viti 2017 

Formati nr. 
3/1    

SHPENZIME TE USHTRIMIT 2017 (ne leke) 

Nr. Nr.llog. 
PERSHKRIMI I SHPENZIMEVE TE USHTRIMIT 

Viti Viti i 
Ushtrimor meparshem 

a b c 1 2 
1 Klasa 6 A. SHPENZIMET SHFRYTEZIMI (I - III) 73,585,388 66,183,851 
2 60 I. Shpenzime Korrente 75,398,149 68,431,248 
3 600 Paga,shperblime e te tjera personeli 34,741,261 27,612,346 
4 6001 Paga, personeli i perhershem 33,880,261 27,612,346 
5 6002 Paga, personel I perkohshem     
6 6003 Shperblime  0 0 
7 6009 Shpenzime tjera personeli 861,000   
8 601 Kontrib.te sig.shoq.e shendets. 5,504,877 4,598,657 
9 6010 Kontribute per sigurimet shoqerore 5,504,877 4,598,657 

10 6011 Kontribute per sigurimet shendetesore 0   
11 602 Mallra dhe sherbime te tjera  12,832,138 14,547,801 
12 6020 Materiale zyre e te pergjitheshme 830,043 1,608,073 
13 6021 Materiale dhe sherbime speciale 62,600 923,516 
14 6022 Sherbime nga te trete 3,600,631 3,204,690 
15 6023 Shpenzime transporti 3,806,826 3,352,138 
16 6024 Shpenzime udhetimi 432,370 341,500 
17 6025 Shpenzime per mirembajtje te zakonshme 280,448 2,022,825 
18 6026 Shpenzime per qeramarrje 0   
19 6027 Shpenzime per detyrime per kompesime legale 1,637,220 550,000 
20 6028 Shpenzime te lidhura me huamarrjen per hua     
21 6029 Shpenzime te tjera operative  2,182,000 2,545,059 
22 603 Subvencionet 0 0 
23 6030 Subvecione per diference cmimi     
24 6031 Subvecione per te nxitur punesimin     
25 6032 Subvecione per te mbuluar humbjet     
26 6033 Subvecione per sipermarrjet individuale     
27 6039 Subvecione te tjera 0 0 
28 604 Transferime korrente te brendshme 215 60,166 
29 6040 Transferime korente tek nivele tjera te Qeverise 215 60,166 

30 
6041 

Transferime korente tek institucione qeveritare te 
ndryshme     

31 6042 
Transferime korente tek Sigurimet Shoqerore e 
Shendetsore     

32 6044 Transferime korente tek Organizatat jo fitimprurse     
33 605 Transferime korrente me jashte 0 0 
34 6051 Transferime Per Organizatat Nderkombetare     
35 6052 Transferime Per Qeverite e Huaja     
36 6053 Transferime Per institucionet jo fitimprurese te huaja     
37 6059 Transferime Te tjera korrente me jashte shtetit     
38 606 Transferta per buxh.familjare e individe 22,319,658 21,612,278 
39 6060 Transferta Te paguara nga ISSH e ISKSH 245,000 65,000 
40 6061 Transferta Paguara nga Inst.Tjera e Org.Pusht.Vendor 22,074,658 21,547,278 
41 63 II. Ndryshimi I gjendjeve te inventarit ( + - ) -1,812,761 -2,247,397 
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42 68 III. Kuota amortizimi dhe shuma te parashikuara 0 0 
43 681 Kuotat e amortizimit te shfrytezimit     
44 682 Vlera mbetur e AQ te nxjerra jasht perdorimit e shitura     
45 683 Shuma te parashikuara te shfrytezimit     
46 686 Shuma te parashikuara per aktivet financiare     
47 65, 66 B. SHPENZIME FINANCIARE(I+II) 0 0 
48 65 I. Shpen.financiare te brendshme 0 0 
49 650 Interesa per bono thesarit dhe kredi direkte     
50 651 Interesa per huamarrje te tj. Brendshme     
51 652 Interesa Letra tjera vlere Qeverise     
52 656 Shpenz.nga kembimet valutore     
53 66 II. Shpen.financiare te jashtme 0 0 
54 660 Interesa per huamarrje nga Qeveri.te Huaja     
55 661 Interesa per financime nga Institucionet.nderkomb     
56 662 Interesa per huamarrje te tjera jashtme      
57 67 C.  SHPENZ.TE JASHTEZAKONSHME 0 0 
58 677 Humbje nga gabime te lejuara ne ushtr.paraardhese     
59 678 Shpenzime te tjera te jashtzakonshme     
60 Klasa 6 TOTALI I SHPENZIMEVE 73,585,388 66,183,851 
61 82,83,84 D.  OPERAC.KORIGJ.REZULTATIT 155,324,586 40,974,584 
62 828 Tituj te ardhurash te anulluara     
63 831 Caktim te ardh.funks.per investime 157,034,405 43,221,981 
64 8420 Derdhje te ardhura ne buxhet 0 0 
65 8421 Derdhje buxhet te ardhurave pa perdorura 102,942   
66 8422 Transferim te ardhurave brenda sistemit     
67 8423 Transferime per ndrysh gjendje -1,812,761 -2,247,397 
68 8424 Transferim per debitore te konstatuar e te ngjashme     

69 
Klasa 6 

e 8 TOTALI OPERACIONEVE  228,909,974 107,158,435 
70 85 REZULTATI NGA FUNKSIONIMI 170,005,677 173,376,780 
71 X T O T A L I  398,915,651 280,535,215 
     

Llog.85 ne 3/1 = Llog.85 ne Pasiv 0 0 
63 ne 3/1 = sa Diferenca e  klases 3 ne aktiv 0   

8423 e 3/1 ose 841 e 3/2 = sa 63 ne 3/1 0 0 
(ne se del shifer, duhet te jete tek 841 e 3/2)     

 
Aneksi nr. 21 Pika C. Vlerësimi i Raportimit Financiar (Pasqyrat financiare), trajtuar nga faqja 52 
deri 54 të Raportit Përfundimtar të Auditimit 
Llogaritë e të ardhurave dhe shpenzimeve viti 2018 
 
NJESIA 
PUBLIKE 

BASHKIA LIBOHOVË VITI 2018  Formati nr.2 

  PASQYRA E PERFORMANCES FINANCIARE  Viti 2018  
  (Klasifikimi,  sipas Natyres ekonomike)   
   Ne  Leke Ne  Leke 

Nr. 
rres
hti 

Nr. 
Llogari

je 

P E R S H K R I M I  I  OPERACIONEVE  Viti 
ushtrimor 

Viti i 
meparshem 

a b c 1 2 
1 A TE ARDHURAT  380,473,720 398,915,651 
2 70 I.TE ARDHURAT NGA TAKSAT E TATIMET 5,921,728 6,509,766 
3 700 1.Tatimi mbiteArdhurat 583,393 202,488 
4 7000 Tatimmbiteardhuratpersonale   
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5 7001 TatimmbiFitimin 187,600  
6 7002 TatimmbiBiznesin e vogel 395,793 202,488 
7 7009 TetjeraTatimembiteardhurat   
8 702 2.Tatimi mbiPasurine 3,237,991 3,976,972 
9 7020 TatimmbiPasurine e palujtshme 3,237,991 3,724,772 
10 7021 Tatimmbishitjen e pasurise se palujtshe  252,200 
11 7029 TetjeratatimembiPasurine   
12 703 3.Tatime mbi mallrat e sherbimetbrendavendit 2,100,344 2,330,306 
13 7030 Tatimmbivleren e shtuar(TVSH)   
14 7031 Akciza   
15 7032 Taksembisherbimetspecifike   
16 7033 Taksembiperdorimin e mallravedhelejimveprimtarie 4,256 13,250 
17 7035 Taksavendorembiperdorimin e mallrave e lejimveprimtarie 2,096,088 2,317,056 
18 704 4.Takse mbitregtinedhetransaksionetnderkombtare 0 0 
19 7040 Taksedoganore per mallrat e importit   
20 7041 Taksedoganore per mallrat e eksportit   
21 7042 Tarifesherbimidoganor e kaliposte   
22 7049 Tetjerataksambitregtine e transaksionetnderkombtare   
23 705 5.Takse  erruges   
24 708 6.Te tjeraTatime e Taksakombtare   
25 709 7.Gjoba e Kamatvonesa   
26 75 II.KONTRIBUTE SIGURIME SHOQERORE E 

SHENDETESORE 
0 0 

27 750 NGA TE PUNESUARIT   
28 751 NGA PUNEDHENESI   
29 752 NGA TE VETPUNESUARIT   
30 753 NGA FERMERET   
31 754 NGA SIGURIMET VULLNETARE   
32 755 KONTRIBUTE NGA BUXHETI PER SIGURIME SHOQERORE   
33 756 KONTRIBUTE NGA BUXHETI PER SIGURIME SHENDETESORE  
34 71 III.TE ARDHURA JO TATIMORE 4,955,929 5,216,729 
35 710 1.Nga ndermarrjetdhepronesia 1,170,271 819,080 
36 7100 Nga Ndermarrjetpublike jo financiare   
37 7101 Nga Ndermarrjetpublikefinanciare   
38 7109 Tetjerangandermarrjetdhepronesia 1,170,271 819,080 
39 711 2.Sherbimet Administrative dheteArdhuraSekondare 3,779,158 4,144,290 
40 7110 Tarifa administrative dherregullatore 571,917 601,426 
41 7111 Teardhurasekondare e pagesasherbimesh 3,000 46,550 
42 7112 Takse per veprimegjyqsore e noteriale   
43 7113 Teardhurangashitja e mallrave e sherbimeve 2,940,820 3,197,860 
44 7114 Teardhurangabiletat   
45 7115 Gjoba, kamatvonesa, sekuestrimee  zhdemtime 263,421 298,454 
46 7116 Teardhurangatransferimiprones,Legalizimiindertimeve pa leje  
47 719 3.Te tjerateardhura jo tatimore 6,500 253,359 
48 76 IV.TE ARDHURA FINANCIARE 0 0 
49 760 Nga interesat e huadhenies se brendshme   
50 761 Nga interesat e huadhenies se Huaj   
51 765 Nga interesat e depozitave   
52 766 Nga kembimetvalutore   
53 72 V.GRANTE KORENTE 369,596,063 387,189,156 
54 720 1.Grant korent I Brendshem 369,596,063 377,144,952 
55 7200 Nga Buxheti  per NJQP(Qendrore) 159,250,286 165,352,329 
56 7201 Nga Buxheti  per NJQP(Vendore) 1,636,910 1,245,968 
57 7202 Nga Buxheti  perpagesateposacmete ISSH 23,509,579 22,223,520 
58 7203 Nga Buxheti  permbulimdeficiti(ISSH E ISKSH)   
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59 7204 Pjesmarrje e institucioneve ne tatimenacionale   
60 7205 Financimshtese per teardhurat e krijuarabrendasistemit   
61 7206 Financim I pritshengabuxheti 15,193,611 14,946,355 
62 7207 Sponsorizimetebrendshme( ngatetrete)   
63 7209 Tetjeragrantekorentetebrendshme 170,005,677 173,376,780 
64 721 2.Grant korent I Huaj 0 10,044,204 
65  Nga QeveriteHuaja  10,044,204 
66  Nga OrganizataNderkombetare   
67  VI.TE ARDHURA TE TJERA 0 0 
68 781 Teardhurangainvestimet ne ekonomi   
69 782 RimarrjeShumashteparashikuara per aktiveafatshkurtra   
70 783 RimarrjeShumashteparashikuara per aktiveafatgjata   
71 784 RimarrjeShumash per shpenzimeteviteveardhshme   
72 787 TerheqjengaseksioniI  investimeve   
73 73 VII.NDRYSHIMI I GJENDJES SE INVENTARIT TE PRODUKTEVE    
74 B SHPENZIMET 337,463,616 228,909,974 
75 600 I.PAGAT DHE PERFITIMET E PUNONJSEVE  40,566,819 34,741,261 
76 6001 Paga, personel I perhershem 40,566,819 33,880,261 
77 6002 Pagapersonel I Perkohshem   
78 6003 Shperblime   
79 6009 Shpenzimetetjera per personelin  861,000 
80 601 II.KONTRIBUTE TE SIGURIMEVE  6,823,451 5,504,877 
81 6010 Kontributi I SigurimeveShoqerore 6,823,451 5,504,877 
82 6011 Kontributi I SigurimeveShendetesore   
83 602 III.BLERJE MALLRA E SHERBIME 13,974,483 12,832,138 
84 602 Mallradhesherbimetetjera   
85 6020 Materialezyre e tepergjitheshme 835,752 830,043 
86 6021 Materialedhesherbimespeciale 666,840 62,600 
87 6022 Sherbimengatetrete 4,288,623 3,600,631 
88 6023 Shpenzimetransporti 3,499,870 3,806,826 
89 6024 Shpenzimeudhetimi 294,405 432,370 
90 6025 Shpenzime per mirembajtjetezakonshme 0 280,448 
91 6026 Shpenzime per qeramarrje 0 0 
92 6027 Shpenzime per detyrime per kompesimelegale 1,493,221 1,637,220 
93 6028 Shpenzimetelidhura me huamarrjen per hua 0 0 
94 6029 Shpenzimetetjera operative  2,895,772 2,182,000 
95 603 IV.SUBVECIONE 0 0 
96 6030 Subvecione per diferencecmimi   
97 6031 Subvecione per tenxiturpunesimin   
98 6032 Subvecione per tembuluarhumbjet   
99 6033 Subvecione per sipermarrjetindividuale   

100 6039 Subvecionetetjera   
101  V.TRANSFERIME KORENTE 23,597,137 22,319,873 
102 604 1.Transferime  korentetebrendshme 87,558 215 
103 6040 TransferimekorentetekniveletjerateQeverise 87,558 215 
104 6041 Transferimekorentetekinstitucioneqeveritaretendryshme   
105 6042 TransferimekorentetekSigurimetShoqerore e Shendetsore   
106 6044 TransferimekorentetekOrganizatat jo fitimprurse   
107 605 2.Transferime  korente  me jashte 0 0 
108 6051 Transferime Per OrganizatatNderkombetare   
109 6052 Transferime Per Qeverite e Huaja   
110 6053 Transferime Per institucionet jo fitimpruresetehuaja   
111 6059 TransferimeTetjerakorrente me jashteshtetit   
112 606 3.Transferime  perBuxhetetfamiljare e Individe 23,509,579 22,319,658 
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113 6060 TransfertaTepaguaranga ISSH e ISKSH  245,000 
114 6061 TransfertaPaguarangaInst.Tjera e Org.Pusht.Vendor 23,509,579 22,074,658 
115  VI.SHPENZIME FINANCIARE  0 0 
116 65 1.Shpenzime Financiaretebrendshme 0 0 
117 650 Interesa per bono thesaritdhekredidirekte   
118 651 Interesa per huamarrjetetj. Brendshme   
119 652 InteresaLetratjeravlereQeverise   
120 656 Shpenz.ngakembimetvalutore  0 
121 66 2.Shpenzime Financiaretejashtme 0 0 
122 660 Interesa per huamarrjengaQeveri.teHuaja   
123 661 Interesa per financimengaInstitucionet.nderkomb   
124 662 Interesa per huamarrjetetjerajashtme   
125  VII.KUOTA AMORTIZIMI DHE SHUMA TE 

PARASHIKUARA 
0 0 

126 681 Kuotat e amortizimitte AAGJ, teshfrytezimit   
127 682 Vlera  embetur e AAGJ,  tenxjerrajashteperdorimit e   teshitura  
128 683 Shumateparashikuarateshfrytezimit   
129 686 Shumateparashikuara per aktivetfinanciare   
130 63 VIII.NDRYSHIMI I GJENDJES SE INVENTARIT -875,800 -1,812,761 
131  IX.SHPENZIME TE TJERA 253,377,526 155,324,586 
132 85 TEPRICA OSE DEFICITI I PERIUDHES 43,010,104 170,005,677 

  (Rezultati I Veprimtarise se vitit Ushtrimor)   
     

 
Aneksi nr. 22 Pika C. Vlerësimi i Raportimit Financiar (Pasqyrat financiare), trajtuar nga faqja 46 
deri  48 të Raportit Përfundimtar të Auditimit. 
Përbërja e llogarisë 467 -Kreditorë të ndryshëm, në 31.12.2018:  

Subjekti Objekti I Prokurimit Data 
Orgjinaler e 
faturës 

Data e kontratës 
në ratsete kur 
nuk është prerë 
fatura 

Vlera e 
kontratës/faturës 

Vlera e 
likujduar 
deri më 
31/12/2018 

Vlera e 
palikujduar deri 
më 31/12/2018 

Supervizor (panjohur nga ish 
Komuna Zagorie) 

   
11,280 

 
11,280 

M... Studio Supervizim "Hidroizolimi I godinës 
ekzistuese te Bashkisë Libohove" 

 
07.12.2017 3,300 

 
3,300 

Supervizim "Ndertim I murit 
mbajtës ne lagjen Marine, shtrim 
me beton i rrugës se Papenjve, I 
KUZ ne lagjen Linua" 

 
15.03.2016 4,800 

 
4,800 

Supervizim "Rikonstruksion I depos 
se ujit te fshatit Bulo" 

 
17.05.2017 4,200 

 
4,200 

Kolaudim"Skema ujitese e Suhes 
(Fusha e Suhes) vazhdim/mbarim" 

 
08.08.2018 65,539 

 
65,539 

A.C. Kolaudim "Hidroizolimi i godinës 
ekzistuese te Bashkisë Libohove" 

 
07.12.2015 1,199 

 
1,199 

S.S> Kolaudim "Ndërtim I murit mbajtës 
ne lagjen Marine, shtrim me beton i 
rrugës se Papenjve, I KUZ ne 
lagjen Linua" 

 
15.03.2016 1,200 

 
1,200 

Kolaudim "Rik. i Kanalit Ujites 
Fusha Suhe (ushqyes I Rezervuarit 
te Cinit)" 

 
07.06.2016 9,360 

 
9,360 
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G.M. Supervizim "Rikonstruksion I 
ambienteve te brendshme te godines 
se bashkisë" 

 
13.10.2016 9,600 

 
9,600 

"D..." Supervizim "Rikonstruksion I 
rrugëve te brendshme" 

 
20.10.2016 25,440 

 
25,440 

Supervizim "Rikonstruksion I 
ambienteve te brendshme dhe te 
jashtme te shkollave" 

 
08.11.2016 8,520 

 
8,520 

Supervizim "Rikonstruksion I rrjetit 
te ndriçimit rrugor te qytetit te 
Libohovës" 

 
09.12.2016 14,760 

 
14,760 

B... Kolaudim ""Rehabilitim si dhe 
rikonstruksion I rrugës "Kthesa e 
Labovës - Labovë e Kryqit"" 

 
20.01.2017 5,700 

 
5,700 

Supervizim "Kanaleve kulluese" 
 

01.08.2017 2,750 
 

2,750 

Supervizim "Rehabilitimi I kanaleve 
te rezervuarit te Cinit loti II" 

 
01.08.2017 9,500 

 
9,500 

Supervizim "Rikonstruksion I rrugës 
Kthesa - Ura e Suhes" 

 
18.08.2017 51,720 

 
51,720 

H..&S... Supervizim "Rikonstruksion i 
qendrës së fshatit Sheper" 

 
09.08.2017 29,570 

 
29,570 

Mbikëqyrje "Rikonstruksion I 
rrugëve te brendshme" 

 
11.09.2018 25,982 

 
25,982 

L.V. Kolaudim "Rikonstruksion i qendrës 
së fshatit Sheper" 

 
09.08.2017 3,479 

 
3,479 

C....GROUP Kolaudim "Rikonstruksion I rrugës 
Kthesa - Ura e Suhes" 

 
14.08.2017 5,940 

 
5,940 

R... Mbikëqyrje "Rikonstruksion I 
ujësjellësve" 

 
26.06.2018 10,560 

 
10,560 

Kolaudim "Rikonstruksion I rrugëve 
te brendshme" 

 
11.10.2018 3,600 

 
3,600 

E... m... consultants VNM "Rikonstruksion dhe ndërtim 
palestre I shkollës 9-vjecare 'A. 
Rustemi'" 

 
26.06.2018 4,800 

 
4,800 

R... Mbikëqyrje "Skema ujitëse e Suhes 
(Fusha e Suhes) vazhdim/mbarim" 

 
08.08.2018 436,932 

 
436,932 

Kolaudim I "Rehabilitimi I kanaleve 
te rezervuarit te Cinit loti II" 

 
08.08.2017 50,880 

 
50,880 

X... & M... Mbikëqyrje "Rikonstruksion dhe 
ndërtim palestre I shkollës 9-
vjecare 'A. Rustemi'" 

 
11.09.2018 870372 

 
870372 

A.... Blerje uniformash shërbimi për 
Sektorin e MZSH 

 
04.10.2018 78,240 

 
78,240 

N.M. Mbikëqyrje "Rikonstruksion I 
ambienteve te brendshme te godinës 
se bashkisë" 

 
05.12.2018 9,600 

 
9,600 

Kolaudim "Rik. i Kanalit Ujitës 
Fusha Suhe (ushqyes I Rezervuarit 
te Cinit)" 

 
07.06.2016 9,360 

 
9,360 

S.N. Mbikëqyrje "Restaurim I murit 
mbajtës te varrezave Libohove" 

 
02.11.2018 12,000 

 
12,000 

A.SH.E... Kolaudim "Rikonstruksion dhe 
ndërtim palestre I shkollës 9-
vjecare 'A. Rustemi'" 

 
11.09.2018 90,917 

 
90,917 
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B.... Rikonstruksion I rrugëve te 
brendshme te fshatit Suhe 

 
04.12.2017 138,000 

 
138,000 

Rikonstruksion I ujësjellësve 
Zagorie 

 
13.11.2017 74,400 

 
74,400 

T... SHPK Rikonstruksion I ujësjellësve 30.06.2018 
 

480,000 
 

480,000 

Rikonstruksion I rrugëve te 
brendshme 

30.10.2018 
 

1,398,792 
 

1,398,792 

E... Rikonstruksion I ambienteve te 
brendshme te godinës se bashkisë 

27.12.2018 
 

696,000 
 

696,000 

E... Restaurim I murit mbajtës te 
varrezave Libohove 

30.12.2018 
 

457,560 
 

457,560 

A... GROUP Blerje materiale dhe shtypshkrime 24.12.2018 
 

38,370 
 

38,370 

E... Skema ujitëse e Suhes (Fusha e 
Suhes) vazhdim/mbarim 

19.12.2018 
 

19,860,542 19659074 201,468 

A... Rikonstruksion I rrugës "Kthese e 
Nepravishtës-Fushe Nepravishte" 

03.09.2018 
 

12,533,789 12493368 40,421 

S... Blerje dru zjarri 13.12.2018 
 

150,000 
 

150,000 

F... Blerje karburant 03.12.2018 
 

4,090,696 2510460 44,734 

M.B. Blerje pajisje kompjuterike 24.12.2018 
 

96,000 
 

96,000 

SHUMA 
   

41,885,249 
 

5,686,845 

 
 
-  
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Aneksi nr. 23 Pika D.1. Mbi planifikimin dhe zhvillimin e procedurave të prokurimeve publike, trajtuar nga faqja 55 deri 78 të Raportit 
Përfundimtar të Auditimit. 
Zhvillimi i procedurave të prokurimit publik dhe mbulimi me auditim. Bashkia Libohovë 

 
 Objekti i prokurimit Lloji i 

procedures 
prokurimit 

Fondi limit pa 
TVSH 

Operatori 
ekonomik fitues 

Subjekti dhe 
Vlera e ofertave 
te paraqitura dhe  
fituesi pa TVSH 

Diferenc
a nga 
fondi 
limit pa 
TVSH 

Te dhenat  e Kontrates 

Nr prot dhe 
Data e kontratës 

Audituar 

 
 

Viti 2016 
1 Blerje mjeti (Skrep ) Kërkesë për 

propozim 

3,359,167 G… 3,349,000 10,167 22.12.2016 Po 

2 Rikonstruksion I kanalit ujites Fusha Suhe (ushqyes 

I rezervuarit te Cinit ) 

Kërkesë për 

propozim 

8,218,347 N… sh.p.k 5,438,394 2,779,953 06.06.2016 Po 

3 Mirembajtje kanalesh (Pastrim kanalesh kulluese te 

dyta ) 

Kërkesë për 

propozim 

1,233,430 A… sh.p.k 662,500 570,930 06.10.2016 
 

4 Rikonstruksion I segmenteve rrugore Libohove , 

NJAQL, NJAZ 

Kërkesë për 

propozim 

6,225,000 A… sh.p.k 4,726,221 1,498,779 06.10.2016 Po 

5 Rikonstruksion I ambjenteve te brendshme dhe te 

jashtme te shkollave te BL, NJAQL, NJAZ 

Kërkesë për 

propozim 

1,224,261 T… sh.p.k 908,604 315,657 24.10.2016 
 

6 Rikonstruksion I rrjetit te ndricimit rrugor  te qytetit 

te Libohoves 

Kërkesë për 

propozim 

1,040,754 A… 999,075 41,679 16.11.2016 Po 

7 Rikonstruksion I ambjenteve te brendshme te 

godines se BL 

Kërkesë për 

propozim 

2,350,000 A… sh.p.k 2,030,013 319,987 06.10.2016 Po 

8 Rehabilitim si dhe rikosntruksion I rruges kthesa e 

Laboves - Labove e Kryqit 

E hapur 124,999,984 G… 123,640,868 1,359,116 17.10.2016 Po 
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9 Ndertim I murit mbajtes  ne lagjen Marine , shtrim 

me beton I rruges se Papenjve, rikonstruksion I  

KUZ ne lagjen Marine 

Kërkesë për 

propozim 

1,013,610 B… sh.p.k 932,521 81,089 08.02.2016 
 

10 Blerje karburanti Kërkesë për 

propozim 

1,058,500 B… sh.p.k 1,058,500 0 12.04.2016 
 

 Totali Viti 2016 
 

150,723,053 
 

143,745,696 6,977,357 
  

 
        

 
 

 

1 Blerje kamion Kërkesë për 

propozim 

1,454,166 P… 1,440,000 14,166 23.06.2017 Po 

2 Blerje karburant Kërkesë për 

propozim 

2,705,000 F… 2,705,000 0 08.05.2017 
 

3 Rehabilitimi I kanaleve te rezervuarit te Cinit loti II E hapur 13,017,500 E… 12,625,988 391,512 08.08.2017 Po 

4 Rikonstruksion i qendres se fshatit Sheper Kërkesë për 

propozim 

1,666,666 T… sh.p.k 1,542,700 123,966 11.08.2017 Po 

5 Rikonstruksion I rruges kthesa - ura e Suhes (loti 1) E hapur 58,563,000 M… 48,484,848 10,078,152 03.08.2017 Po 

6 Rikonstruksion i rrugës Kthesë e Nepravishtës - 

Fushë Nepravishtë 

E hapur 14,924,015 A… sh.p.k 10,444,832 4,479,183 16.05.2018 Po 

7 Rikualifikimi urban i qendrës së qytetit Libohovë E hapur 115,977,699 A… 112,491,498 3,486,201 08.08.2017 Po 

8 Skema ujitese e Suhes (fusha e Suhes) 

vazhdim/mbarim 

E hapur 20,000,000 E… 16,550,452 3,449,548 18.05.2018 Po 

9 Supervizim i objektit "Rikualifikimi urban i 

qendres se qytetit Libohove" 

Kërkesë për 

propozim 

1,100,000 I… 1,083,333 16,667 31.08.2017 
 

10 Blerje kontenieresh Kërkesë për 

propozim 

1,000,000 S… 775,000 225,000 02.05.2017 Po 

11 Prerje, transport dru zjarri Kërkesë për 

propozim 

2,420,833 E… SHPK 1,697,400 723,433 25.10.2017 Po 
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 Totali viti 2017 
 

232,828,879 
 

209,841,051 22,987,828 
  

 
 

Viti 2018 
1 Blerje karburanti per vitin 2018 Kërkesë për 

propozim 

3,408,913 F… 3,408,913 0 18.05.2018 Po 

2 Mbikqyrje e objektit "Rikonstruksion  dhe ndertim  

palestre ne shkollen 9 vjecare "Avni Rustemi"" 

Kërkesë për 

propozim 

907,619 X..&M… 725,310 182,305 11.09.2018 Po 

3 Rikonstruksion i rrugeve te brendshme Kërkesë për 

propozim 

1,196,666 T… sh.p.k & 

C… 

1,165,660 31006 04.09.2018 
 

4 Rikonstruksion i shkolles "Avni Rustemi " 

Libohove 

E hapur 54,405,356 E…&R… 54,344,091 61,265 11.09.2018 
 

5 Rikonstruksion i vatrave te kultures Zagorie Kërkesë për 

propozim 

833,333 F… 792,669 40,664 15.01.2019 
 

 TOTALI 2018 
 

60,751,887 
 

60,436,643 315,240 0 
 

 
 

( 6 mujori  pare 2019) 
1 Blerje automje dhe pajisje zjarrfikese Kërkesë për 

propozim 

3,200,000 S… 3,140,000 60,000 18.04.2019 Po 

 Totali 2019 
 

3,200,000 
 

3,140,000 60,000 
  

 GJITHSEJT  (A+B+C+D) 2016-17-18+6 mujori 
2019 

 
447,503,819 

 
417,163,390 30,340,425 

  

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


