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SHKURTIME 

KLSH Kontrolli i Lartë i Shtetit. 

MFK   Menaxhimi Financiar dhe Kontrolli. 

NA Nëpunës Autorizues. 

NZ Nëpunës Zbatues. 

GSM Grupi i Menaxhimit Strategjik. 

NJAB  Njësia e Auditimit të Brendshëm. 

AB Auditi i Brendshëm 

MAB Manuali i Auditimit të Brendshëm. 

FZHR Fondi i Zhvillimit të Rajoneve 

AQT Aktive të Qëndrueshme të Trupëzuara. 

UMF Udhëzim i Ministrisë së Financave 

VKM Vendim i Këshillit të Ministrave. 

VKB Vendim i Këshillit Bashkiak. 

ISSAI Standartet Ndërkombëtare të Institucioneve Supreme të Auditimit. 

INOTSAI Organizata Ndërkombëtare e Institucioneve Supreme të Auditimit. 

ISA Standardet Ndërkombëtare të Auditimit 

IFAC Federatës Ndërkombëtarë të Kontabilistëve 

IPSAS Standardeve Ndërkombëtare të Kontabilitetit të Sektorit Publik 

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

Informale. 

IT Teknologjia e Informacionit. 

NJA Njësi Administrative. 

SHA Shoqëri Anonimë. 

BOE Bashkim i Operatorëve Ekonomikë. 

OE Operator Ekonomik. 
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I. PËRMBLEDHJE EKZEKUTIVE 

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

në zbatim të Projektit dhe Programit të Auditimit nr. 1051/1, datë 26.12.2019, miratuar nga 

Kryetari i KLSH, nga data 26.12.2019 deri në datë 21.02.2020, në subjektin Bashkia Divjakë, për 

periudhën nga 01.07.2017 deri në 31.12.2019, u krye  auditimi financiar dhe i përputhshmëris. 

Auditimi u krye me zgjedhje për pasqyrat financiare të vitit 01.01.2018 deri 31.12.2018 si dhe 

veprimtarinë ekonomiko-financiare të vitit 2017-2019 mbi bazë materialiteti dhe risku, gjendja 

aktuale e sistemit të Menaxhimit Financiar dhe Kontrollit dhe monitorimi i tyre nga auditi i 

brendshëm, planifikimi dhe zbatimi i buxhetit për të ardhurat dhe shpenzimet, mbajtja e 

kontabilitetit dhe hartimi i pasqyrave financiare, aplikimi i rregullave kontabël si dhe nëse 

transaksionet financiare janë në përputhje me kërkesat ligjore, rregullave të institucionit dhe 

parimeve për një qeverisje të mirë në përmbushje të objektivave të institucionit Bashkia Divjakë 

dhe ligjit nr. 139/15 dt. 17.12.15 “Për vetëqeverisjen vendore”, si dhe zbatimi i procedurave të 

prokurimit publik dhe të kontratave të lidhura. Për këto u analizuan pyetësorët e vetëvlerësimit, 

akt-rakordimet me thesarin duke shkarkuar transaksione financiare nga data baze i thesarit, u krye 

analiza e posteve të bilancit dhe llogarive analitike me formatet shoqëruese të tyre duke prekur 

zonat e llogarive, 600 “paga”; 401-408 “Furnitorë e llogari te lidhura me to”; 467 “Kreditore te 

ndryshëm”; 602 “shpenzime operative” dhe 230- 231 “investime”, si dhe procedurat prokurimit me 

zgjedhje me vlerë 90% të fondit limit të prokuruar për periudhën objekt auditimi (2017 – 2019).    

Në përfundim të auditimit në terren, janë mbajtur dhe protokolluar në subjekt 19 aktkonstatime dhe 

4 akverifikime dhe, pas kryerjes së takimit përmbyllës, u paraqitën brenda afatit ligjor observacione 

nga Bashkia Divjakë për aktet e mbajtura, pas vlerësimit pjesor të tyre u përgatit projektraporti i 

auditimit i cili u dërgua në Bashkinë Divjakë. Pas konfirmimit me shkresë nr. 1051/7, datë 

21.04.2020 mbi njohjen me projektraportin dhe observacionet përkatëse, u përgatit ky raport 

përfundimtar auditimi ku, në mënyrë të përmbledhur, rezulton si më poshtë: 

I. Kontrolli i brendshëm. 

Gjetja 

 
Përmbledhje e gjetjes 

Ref. 

RPA  
Rëndësia Rekomandimi 

1 Në Bashkinë Divjakë 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 nga 

niveli drejtues dhe menaxherë kuptohen 

mirë, por nga punonjësit ka nevojë për një 

punë me të organizuar. Në përgjithsi ka 

konsolidim të tërësisë së rregullave, 

procedurave për çdo aktivitet të 

veprimtarisë, pavarësisht se këtë e realizon 

referuar kompetencave dhe akteve 

nënligjore në fuqi, duke reflektuar kështu 

nivel mesatar të riskut të sistemeve të 

kontrollit të brendshëm. Në lidhje me 

vlerësimin e komponentëve të menaxhimit 

financiar dhe kontrollit, rezultoi se: 

Në lidhje me mjedisin e kontrollit. Është 

hartuar Rregullorja e Funksionimit të 

Njësisë, si dhe Kodi i Etikës. Nuk ka 

politika dhe praktika që të garantojnë 

42-44 E lartë Nga Titullari i Bashkisë 

Divjakë, me atributet e 

Kryetarin të GMS, si dhe 

Nëpunësi Autorizues dhe 

Kordinatori i Riskut,  të marrë 

masa për njohjen dhe 

menaxhimin nga stafi i ligjit 

për MFK dhe komponentëve 

të tij, për hartimin dhe 

miratimin e një strategjie të 

risqeve, dhe miratimin e 

gjurmëve të auditimit, me 

qëllim menaxhimin e riskut, 

ku të bëhet identifikimi, 

analiza dhe kontrolli i risqeve 

që mund të kenë impakt në 

arritjen e objektivave të 

institucionit. Të sigurojë 

programe kompjuterike të 

licencuara në shërbim të 

njësisë. Hartimin dhe 
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ruajtjen dhe zhvillimin e kompetencave 

profesionale të stafit, duke u mjaftuar 

vetëm me trajnimet e organizuara nga 

ASPA, duke mos hartuar dhe zhvilluar 

programe trajnimesh në njësinë vendore. 

Rregullorja e Funksionimit të Brendshëm 

pas rekomandimeve të lëna nga KLSH-ja 

është përditësuar e përpunuar, duke 

pasqyruar ndryshimet në strukturë dhe 

ndryshimet e tjera  që ka sjell dinamika e 

zhvillimit.  

Në lidhje me menaxhimin e riskut: Njësia 

vendore ka hartuar Plan Masash për 

minimizimin e riskut, Regjistrin e riskut 

shoqëruar me Matricën e riskut. Nga 

auditimi nuk rezulton të ket hartuar 

Strategjinë e riskut edhe pse janë celur dhe 

administruar regjistrat e risqeve për njësin 

vendore, por edhe për cdo sektorë të 

vartësisë.  

-Në lidhje me informacionin dhe 

komunikimin: Punonjësit brenda institucionit 

komunikojnë me shkrim, postë elektronike 

dhe në mënyrë verbale ndërsa, jashtë 

institucionit komunikohet kryesisht në formë 

shkresore zyrtare dhe ka korrespondencë të 

rregullt me subjektet kryesore të jashtme pa 

përjashtuar komunikimin elektronik dhe atë 

telefonik. Njësia dhe strukturat vartëse, 

auditohen nga struktura e Auditit të 

Brendshëm dhe nga Kontrolli i Lartë i Shtetit. 

Njësia mund të identifikohet edhe nëpërmjet 

adresës në ueb ëëë.bashkia divjake.gov.al e 

cila në periudhën e auditimit nuk ishtë 

funksionale, sepse ajo nuk ishtë përditësuar 

në vazhdimsi, dhe të interesuarit nuk mund të 

marrin prej saj informacionin e kërkuar. 

Njësia ka në strukturë shërbim të IT-së, ky 

shërbim kompetencat detyrat dhe te drejtat i 

ka të parashikuar në Rregulloren e 

Brendshme të Bashkisë. 

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. 

 

2 Dosjet e përhershme për cdo njësit publike 

të audituar nuk janë çelur në përputhje me 

standardet e pranuara, për ti shërbyer 

auditimit pasardhës, veprim që bie në 

kundërshtim me MAB, Kapitulli nr. VI, 

pika 6. Subjektet, ndaj të cilëve është 

ushtruar auditimi i brendshëm, nuk kanë 

hartuar e dërguar pranë Njësisë së Auditit 

të Brendshëm Planin e Veprimit për 

zbatimin e rekomandimeve, veprim që bie 

në kundërshtim me standardet e Kapitullit 

VI të MAB. Është ndryshuar Planifikimi 

Vjetor i auditimeve por nuk është 

argumentuar arsyeja e këtij ndryshimi. 

Dokumentacioni i përfshirë në dosjet 

44-45 E lartë Nga Bashkia Divjakë të merren 

masa që Njësia e Auditimit të 

Brendshëm të zbatohet kuadri 

ligjor që normon punën e këtij 

shërbimi për sa i përket 

plotësimit dhe administrimit të 

dokumentacionit në përputhje me 

normat e përcaktuara në MAB. 



 

 

KONTROLLI I LARTË I SHTETIT 

Raport përfundimtar për auditimin e ushtruar në Bashkinë Divjakë 

 

 

6 

 

koherente nuk përputhet më iventarin e 

dosjes. Emërimi i Znj. Mimoza Thomaj në 

detyrën e përgjegjësit të NJAB, dhe 

emërimi i Znj. NJAB Znj. Almira Sina në 

detyrën e audituesit të brendshëm nuk 

është bërë në përputhje me kuadrin ligjor. 

3 Pavarësisht nga puna e bërë nga 

administrata e Bashkisë Divjakë për 

zbatimin e rekomandimeve të lëna nga 

KLSH, për disa nga masat Bashkia 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 fizik dhe juridik 

debitor nuk ka filluar kryerja e ndalesave, 

duke u bërë përgjegjës për kalimin e afateve 

ligjore të kërkimit të dëmit, përcaktuar kjo 

në nenin 112, 115, dhe 120 të Kodit Civil të 

Republikës së Shqipërisë dhe nenit 203 të 

Kodit të Punës të Republikës së 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. 

Nga verifikimi rezulton se: KLSH ka 

dërguar në Bashkinë Divjakë rekomandimet  

e auditimit  me shkresën e saj nr.1005/70,  

datë 20.12.2018, protokolluar në  Bashkinë 

Divjakë  me shkresën nr.4311, datë 

24.12.2018, ndërsa nga Bashkia Divjakë për 

zbatim e rekomandimeve të KLSH ështe 

kthyer përgjigje me shkresën e saj  

nr.4311/1, datë 01.01.2018. Përgjigja e 

Bashkisë për zbatimin e rekomandimeve të 

KLSH është bërë brenda afatit ligjor të 

kthimit të përgjigjes. Për zbatimin e 

rekomandimeve të KLSH nga Bashkia 

Divjakë nuk është hartuar Plan veprimi  për 

zbatimin e rekomandimeve. Po kështu nuk 

është respektuar  afati ligjor prej 6 muajsh 

nga data e marrjes së njoftimit të raportit të 

auditimit, për raportimin në KLSH, të 

ecurisë së zbatimit të rekomandimeve të 

lëna nga auditimi i fundit. Në auditimin i 

dokumentacionit mbi zbatimin e 

Rekomandimeve, konstatohet se: 

Për shpërblim dëmi janë rekomanduar 17, 

masa (prej të cilave 13 masa lënë në 

auditimin e fundit) me vlerë 14,206,895  të 

cilat janë pranuar, prej tyre janë 

kontabilizuar 14 masa në vlerën prej 

5,096,688 lekë duke mos u kontabliizuar  3 

masa në vlerën 9,110,207, lekë,  deri me 

datë 31.12.2019 janë arkëtuar 608,499 leke, 

45-47 E lartë Nga Bashkia Divjakë të hartojë 

plan pune të veçantë duke 

marrë të gjitha masat e duhura 

ligjore për rizbatimin e 

Rekomandimeve të pa zbatuara 

të lëna nga KLSH në auditimin 

e mëparshëm, dërguar me 

shkresën nr. 1005/70,  datë 

20.12.2018. 
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ndërsa shuma 13,598,396 lekë nuk është 

arkëtuar.  

Nga verifikimi  rezultoi se nga vlera e 

rekomanduar nga KLSH  prej 14,206,895 

lekë   Deri më datën  31.12.2019 është 

arkëtuar vlera 608,499 lekë 

Ka mbetur pa u arkëtuar  vlera prej 

13,598,396 lekë 

Nga të cilat:  

Në proces arkëtimi në 7 rekomandimime 

vlerë prej  2,976,735 lekë 

Shuar me vemdim gjykate 1 rekomandim  në 

vlerën 171.000 lekë 

Ngrirë në llogarinë 466 nga 5% i garancisë 

së kontratës 2 rekomandime në vlerën 

1,340,454 lekë 

Plotësuar detyrimi nga OE “F...A”, në natyrë 

(stola) vlera prejj 1,960,560 lekë 

Janë nisur njoftimet për 2 rekomandime  por 

ende nuk kanë filluarr arkëtimet 7,149,647  

lekë 

Janë parashkruar sipas nenit 115 të K. Civil 

6 rekomandime me vlerrën  7,361,198 lekë 

Shuma e disponueshme për tu arkëtuar është 

në vlerën 4,276,638 lekë  

 

II. Mbi planifikimin dhe zbatimin e PBA dhe buxhetit vjetor respektiv për periudhën 2017-

2019. 

Gjetja 

 
Përmbledhje e gjetjes 

Ref. 

RPA 
Rëndësia Rekomandimi 

1 Nga auditimi i transaksioneve financiare të 

kryera nëpërmjet bankës rezultoi se janë 

kryer me urdhër-shpenzime likujdime me 

vonesë mbi afatin ligjor 30 ditor të pagesës 

nga data e mbërritjes së faturës, ku një 

pjesë ka ndodhur edhe për shkak të 

kufizimit të limitit të arkës nga MFE për 

pagesat e vitit 2017 dhe 2019 në muajt 

nentor-dhjetor, kështu: 

- Për investime 28 raste në vlerën 

67,166,759 lekë për vitin 2017, në 33 raste 

në vlerën 59,886,833 lekë për vitin 2018 

dhe në 36 raste në vlerën 49,682,868 lekë  

dhe në 20 raste në vlerën 48,970,756 lekë 

në vitin 2019; 

- Për shpenzime mallra e shërbime në 51 

raste në vlerën 6,356,075 lekë për vitin 

2017, në 61 raste në vlerën 16,093,185 

lekë për vitin 2018 dhe në 74 raste në 

vlerën 13,168,499  lekë për vitin 2019. 

57-58 E mesme Bashkia Divjakë të marrë masa për 

sigurimin e likujditeteve, në mënyrë që 

të mos krijojë kufizime limiti të arkës 

(përjashtuar kufizimet e MFE) për 

likujdimin e faturave në kohë, me 

qëllim që të mos akumulohet borxh për 

fatura të palikujduara dhe përfshirjen e 

institucionit në vështirësi financiare. 

2 Nga auditimi i dokumentacionit për 

detyrime për vendime gjyqësore rezulton 

se për periudhën objekt auditimi ka 

trashëguar detyrime të prapambetura që 

59-60 I mesëm Bashkia Divjakë të marrë masa, që 

të kryejë pagesat për detyrimet për 5 

vendimet gjyqësore në vlerën 

3.234.310 lekë të mbetura për 
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nga vitet 2010, për 9 vendime gjyqesore 

që në fund të vitit 2017 paraqiten në vlerën 

22,881,556 lekë, në fund të vitit 2018 

gjendja paraqitet në vlerën  11,865,268 

lekë,  me objekt padie në 3 raste për 

shpronësime,  në 1 rast për zbatim kontrate 

dhe në 1 rast largim nga puna. Për këto 

procese gjyqësore të humbura Bashkia 

Divjakë nuk ka analizuar shkaqet e lindjes 

së tyre dhe marrë masat ndaj personave 

përgjegjës. 

likujdim në fund të vitit 2019 si dhe 

të eleminojë sa të jetë e mundur 

krijimin e këtyre lloj detyrimeve dhe 

në rastet e krijimit të detyrimeve të 

reja për vendime gjyqësore të 

analizojë shkaqet dhe të marrë masa 

ndaj personave përgjegjës. 

3 Nga auditimi i programimit, aprovimit, 

realizimit dhe monitorimit të buxhetit për 

vitet 2017, 2018 dhe 2019 u konstatua se: 

a. Mungojnë metodologjitë e planifikimit 

sipas produkteve dhe qendrave të kostos 

për shpenzimet dhe për të ardhurat mbi 

bazë resursesh e të dhënash reale për 

biznesin e individ që operojnë në territorin 

nën juridiksionin e bashkisë, të cilat 

ndihmojnë njësitë vendore, që jo vetëm të 

përllogarisin saktë nevojat për planifikim, 

por edhe të monitorojnë saktë dhe drejtë 

realizimin e objektivave të njësisë. Vetëm 

nëpërmjet aplikimit të këtyre metodave, 

institucioni (dhe si pasojë palët e 

interesuara) mund të zbulojë nëse 

aktivitetet e njësisë janë në linjë me 

qëllimet dhe objektivat strategjike të saj. 

b. Buxheti për vitin 2017 ,2018  dhe 2019 

paraqitet me një performancë jo e 

kënaqshme realizimi, ku për vitin 2017 në 

masën 87 %, për vitin 2018 në masën 83% 

dhe për vitin 2019 në masën 79%. Në këtë 

nivel realizimi ka ndikuar realizimi në 

nivel më të ulët i fondeve për shpenzime 

operative për vitin 2017 në masën 60% , 

për vitin 2018 në masën 68% dhe për vitin 

2019 në masën 79%, pra kemi planifikim 

me rezervë të këtij zëri buxheti. Po kështu 

edhe fondet për investime të financuara 

nga të ardhurat e veta dhe transferta e 

pakushtëzuar janë realizuar për vitin 2017 

paranë masën 75% , për vitin 2018 në 

masën 48% dhe për vitin 2019 në masën 

50%.  

Janë kryer ndryshime të vazhdueshme, ku 

për vitin 2017 janë kryer  8 shtesa në 

vlerën 384.696 mijë leke, për vitin 2018 

janë kryer 10 shtesa dhe 1 pakësim në 

vlerën 354,704 mijë lekë dhe për vitin 

2019 janë kryer  shtesa 10 shtesa dhe 2 

pakësim në vlerën 354.704 mijë lekë, 

tregojnë qartë për planifikime optimiste të 

cilat gjatë vitit ushtrimor nxisin shkurtimin 

e shpenzimeve, ose rishpërndarje të 

42-44 E lartë Strukturat drejtuese të këtij 

institucioni, në bashkëpunim me 

Grupet e Menaxhimit të Programeve 

të kryejnë një proces planifikimi të 

buxhetit në mënyrë të kujdesshme 

dhe të përgjegjshme, në mënyrë që 

programimet e shpenzimeve 

buxhetore gjatë vitit koherent, të 

jenë sa më të argumentuara dhe 

ndryshimet të jenë sa më të vogla 

dhe vetëm për raste të 

domosdoshme. Planifikimi i të 

ardhurave të bëhet mbi baza reale 

dhe shpërndarja e fondeve buxhetore 

të bazohet në parashikimin e fluksit 

të hyrjeve të parasë dhe të 

angazhimeve, ku të sigurohet një 

përdorim efiçent i burimeve 

financiare, duke rritur financimet 

nga të ardhurat e veta. Për uljen e 

borxhit në mënyrë të kontrolluar 

Drejtoria Financës dhe Buxhetit të 

paraqesë në mbledhjen e këshillit 

bashkiak, një material për gjendjen 

në fund të vitit 2019 të faturave të pa 

likuiduara të prapambetura në vlerën 

reale 62.125.285 lekë, të hartojë një 

grafik, duke zbatuar radhën e 

pagesave. 
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shpeshta mes kapitujve dhe artikujve, duke 

e kthyer procesin e planifikimit dhe 

buxhetimit si edhe atë të përllogaritjes së 

kostos së produkteve, në një mjet joreal, të 

qëndrueshëm dhe efektiv.  

Duke u nisur nga burimi i financimit 

shpenzimet buxhetore janë përballuar: 

Për vitin 2017, nga të ardhurat e veta  në 

shumën  64,815 mijë lekë  ose në masën 

7%, nga transferta e pakushtëzuar dhe 

transferta specifike  në shumën 340,434 

mijë lekë ose në masën 36 %, nga 

transferta e kushtëzuar  në shumën 

187,420 mijë lekë  ose në masën 20%, nga 

FZHR dhe Ministritë e Linjës në shumën 

352,196 mijë lekë ose në masën 37% 

Për vitin 2018, nga të ardhurat e veta  në 

shumën 79,157 mijë lekë ose në masën 

12%, nga transferta e pakushtëzuar dhe 

transferta specifike  në shumën 265,332 

mijë lekë ose në masën 39 %, nga 

transferta e kushtëzuar  në shumën 

194,614 mijë lekë  ose në masën 28%, nga 

FZHR dhe Ministritë e Linjës në shumën 

140,101 mijë lekë ose në masën 21% 

Për vitin 2019, nga të ardhurat e veta  në 

shumën 80,000 mijë lekë ose në masën 

12%, nga transferta e pakushtëzuar dhe 

transferta specifike  në shumën 302,226 

mijë lekë ose në masën 44 %, nga 

transferta e kushtëzuar  në shumën 

188,117 mijë lekë  ose në masën 27%, nga 

FZHR dhe Ministritë e Linjës në shumën 

118,703 mijë lekë ose në masën 17%. 

Detyrimet e papaguara paraqiten për vitin 

2017 në shumën 67.902.316 lekë ose në 

masën 6% të shpenzimeve totale të 

planifikuara, për vitin 2018 në shumën 

29.065.304 lekë ose 3% të shpenzimeve 

totale të planifikuara dhe për vitin 2019 në 

shumën 62.125.285 lekë ose në masën  

7%. 

Ndërsa të ardhurat për vitin 2017 janë 

realizuar në masën 42%, për vitin 2018 në 

masën 51% dhe për vitin 2019 në masën 

47%, tregues që tregojnë për një 

planifikim të të ardhurave mbi një bazë jo 

reale, duke i fryrë ato për efekt të rritjes së 

fondeve të planifikuara për shpenzime. 

Këtë fakt e tregon dhe vlera e debitorëve të 

akumuluar ndër vite për taksa e tarifa 

vendore, e cila paraqitet në nivele të larta, 

përkatësisht në shumën 300,776,075 lekë 

në vitin 2017, në shumën 278,715,743 lekë 

në vitin 2018 dhe në shumën 327,955,759 

lekë në vitin 2019, pa llogaritur debitorët 
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familjarë.  

Për vitet 2017, 2018 dhe vitin 2019 janë 

përgatitur raporte 4-mujore për procesin e 

buxhetimit realizimit të tij në nivel 

programesh, duke përfshirë misionin dhe 

objektivat. Nuk janë formuluar produktet 

dhe kostot e tyre si dhe realizimi i tyre, por 

janë evidentuar aktivitetet e synuara dhe 

ato të realizuara dhe shpenzimet e kryera 

për to, duke evidentuar fondet e 

planifikuara dhe realizimi i tyre si dhe 

burimet e financimit. Nuk janë evidentuar 

në ç’masë janë arritur objektivat, shkaqet e 

morealizimeve të zërave të shpenzimeve 

dhe të ardhurave, pra faktorët që kanë 

ndikuar në përformancën e buxhetimit dhe 

realizimit të tij, me qëllim përmirësimin e 

planifikimit të kërkesave të programit në 

periudhat e ardhshme si dhe përcaktimin e 

masave që duhet të merren për realizimin e 

buxhetit në nivel të kënaqshëm. 

4. Për të gjitha vitet e auditimit sipas 

programit të KLSH nr. 1051/1 prot, datë 

26/12/2019 nga ana e Bashkisë Divjakë, 

nuk është arkëtuar shuma 2,900,000 lekë 

për subjektet e tregtimit me pakicë të 

karburanteve, gazit të lëngshëm të naftës, 

për automjetet, vajrave lubrifikante dhe 

lëndëve djegëse për përdorim nga 

konsumatorët fundorë.  

Vlera prej 2,900,000 lekë, e cila 

përfaqëson mos arkëtim të tarifave të 

autorizimeve / licencave, për subjektet e 

tregtimit me pakicë të karburanteve, gazit 

të lëngshëm të naftës, për automjetet, 

vajrave lubrifikante dhe lëndëve djegëse 

për përdorim nga konsumatorët fundorë. 

66-68 E lartë Bashkia Divjakë të marri masa të 

menjëhershme që të zbatohen 

procedurat ligjore për arkëtimin e 

shumës 2,900,000 lekë për subjektet 

e tregtimit me pakicë të 

karburanteve, gazit të lëngshëm të 

naftës, për automjetet, vajrave 

lubrifikante dhe lëndëve djegëse për 

përdorim nga konsumatorët fundorë, 

në zbatim të, VKM nr. 344, datë 

19.04.2017, kapitulli II, pika 1; 

germa “b” dhe pika 9.  

 

5. Në Bashkinë Divjakë për gjashtë mujorin e 

dytë 2017 ka funksionuar Drejtoria e 

Tatim Taksave, ku janë miratuar në 

organikë 10 punonjës në bazë të vendimit 

nr. 99, datë 12.12.2016, për vitin 2018 në 

bazë të vendimit nr.87, datë 30.11.2017 

kjo drejtori ka funksionuar në drejtori me 1 

Drejtor i Drejtorisë së Taksave e Tarifave, 

2 inspektor biznesi, 4 inspektor të taksave 

në njësit administrative, 2 inspektor 

vlerësimi dhe kontrolli, 1ndihmës 

inspektor të taksës tokës bujqësore dhe 3 

punonjëës tregu, për vitin 2019 në bazë të 

vendimit nr.93, datë 20.11.2018 kjo 

drejtori ka funksionuar me me 1 Drejtor i 

Drejtorisë së Taksave e Tarifave, 2 

inspektor biznesi, 4 inspektor të taksave në 

njësit administrative, 2 inspektor vlerësimi 

dhe kontrolli, 1ndihmës inspektor të taksës 

69-72 E lartë Drejtoria e të Ardhurave Vendore 

Bashkia Divjakë, të marrë masa për 

arkëtimin e detyrimeve për taksat 

dhe tarifat vendore në vlerën 

307,653,839 lekë.  

Bazuar në nenin 70 pika 3 “E drejta 

për të nxjerrë njoftimin e vlerësimit 

tatimor”, të ligjit nr. 9920, datë 

19.05.2008 “Për Procedurat tatimore 

në Republikën e Shqipërisë”, i 

ndryshuar, të nxirren njoftim 

vlerësimet tatimore për debitorët 

dhe të ndiqen rrugët e 

mëposhtme: 

a) Tu ridërgohen bankave urdhrat e 

bllokimit të llogarive në banka, 

bazuar në nenin 90 të ligjit nr. 9920, 

datë 19.05.2008 ”Për Procedurat 

Tatimore në Republikën e 



 

 

KONTROLLI I LARTË I SHTETIT 

Raport përfundimtar për auditimin e ushtruar në Bashkinë Divjakë 

 

 

11 

 

tokës bujqësore dhe 3 punonjës tregu. 

Pasqyra e realizimit të të ardhurave për 

vitin 2018 në total është realizuar 51% ose 

100,765 mijë lekë më pakë. 

Për vitin 2019 realizimi i të ardhurave ka 

qenë 47% ose 127,293 mijë lekë. Për të 

dyja vitet së bashku kemi mos realizime 

më pakë 228,058 mijë lekë për bashkinë. 

Nga ballafaqimi për treguesit kryesor të 

mos realizimit janë; 

Taksa mbi tokën bujqësore paraqitet 

respektivisht në masën 45% për vitin 2017, 

65% për vitin 2018 dhe 76% për vitin 

2019. 

Të ardhurat nga tarifa e ujitjes zë peshën 

më të madhe të mosrealizimit dhe arsyeja 

kryesore është planifikimi gabuar i volumit 

të të ardhurave nga Drejtoria e Bujqësisë 

për vitet 2018 dhe 2019 dhe mosvjeljen e 

të ardhurave.  

Taksa e ndikimit në infrastruktur nga 

ndërtimet e reja, kjo ka ardhur si rezultat i 

planifikimit të gabuar në fillim të çdo viti. 

Vjelja e të ardhurave nga tarifa e pastrimit 

të kanaleve kulluse e ujitëse të treta të 

planifikuara, ky shërbim nuk është afruar  

për fermerët.  

Nga të dhënat e pasqyrës si më sipër 

konstatohet se  disa taksa e tarifa krahasim 

me planin kanë tejkalime të ndjeshme, kjo 

tregon që planifikimi i të ardhurave të 

Bashkisë për periudhën objekt auditimi 

nuk është bërë i studiuar, ka pasur rezerva 

për rritjen e planit të këtyre taksave e 

tarifave dhe për disa nga taksat e tarifat 

vendore nuk është patur parasysh realizimi 

i një viti më përpara.  

Për  6 mujorin e II 2017, kanë ushtruar 

aktivitet 627 subjekte nga këto 564 

subjekte me status biznes i vogël dhe 63 

subjekte të biznesit të madh. 

Për vitin 2018, kanë ushtruar aktivitet 622 

subjekte nga këto 553 subjekte me status 

biznes i vogël dhe 69 subjekte të biznesit 

të madh.  

Për vitin 2019, kanë ushtruar aktivitet 615 

subjekte nga këto 537 subjekte me status 

biznes i vogël dhe 78 subjekte të biznesit 

të madh. 

Më datën 31.12.2019 Vlera e debitorëve 

për taksat dhe tarifat vendore  në shkallë 

bashkie Divjakë janë në shumën prej 

307,653,839 lekë,e cila përfaqëson: 

 -284 subjektet e biznesit të vogël e biznesit 

të madh,në vlerën  27,637,626 lekë 

 -9,146 familjarë janë debitorë për taksat e 

Shqipërisë”, i ndryshuar  

*Nuk është vendosur masa e 

detyrimit tatimorë, ashtu  siç 

parashikohet në nenin 91, të ligjit 

nr 9920, ”Për Procedurat Tatimore 

në Republikën e Shqipërisë” Pika 1 

ku thuhet: “…... nëse tatimpaguesi 

nuk paguan në datën e caktuar 

detyrimin tatimor, në përputhje me 

nenin 89 të këtij ligji, detyrimi 

tatimor i papaguar sigurohet në 

favor të administratës tatimore mbi 

të gjithë pasurinë e tatimpaguesit, 

në masën e nevojshme, për të 

përmbushur detyrimin tatimor të 

tij”.  

*Nga ana e inspektorëve të Njësisë 

Administrative Divjakë, Gradishtë, 

Grabian, Remas dhe Tërbuf nuk 

është vepruar në të gjitha rastet 

ashtu  siç parashikohet në nenin 

91, të ligjit nr 9920, ”Për 

Procedurat Tatimore në 

Republikën e Shqipërisë” Pika 2. 

.....Masa e sigurimit të detyrimit 

tatimor të papaguar mund të jetë, 

sipas rastit, barrë siguruese 

dhe/ose barrë hipotekore. Vendimi 

për të vendosur një barrë 

siguruese dhe/ose barrë hipotekore 

mbi pasurinë e tatimpaguesit bëhet 

me shkrim nga drejtori i drejtorisë 

rajonale tatimore apo drejtuesi i 

njësisë së ngjashme me të ose 

titullari i zyrës tatimore të 

qeverisjes vendore. 

*Nuk është vepruar me 

sekuestrimin e pasurive të 

subjekteve, siç parashikohet në 

nenin 93, të ligjit nr. 9920, ”Për 

Procedurat Tatimore në 

Republikën e Shqipërisë” Pika 1 

ku thuhet : “ Nëse tatimpaguesi 

nuk paguan detyrimin tatimor në 

datën e caktuar, në përputhje me 

nenin 89 të këtij ligji, për njoftimin 

dhe kërkesën për pagesë, 

administrata tatimore mund ta 

mbledhë detyrimin tatimor të 

papaguar nëpërmjet sekuestrimit, e 

më pas konfiskimit, të pasurisë së 

siguruar në favor të administratës 

tatimore, në pronësi të 

tatimpaguesit”. 
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tokës  në vlerën 264,844,245 lekë 

-Për debitorë familjarë të tarifave vendore 

në vlerën 15,171,968 lekë, nga të cilat: 

-rreth 2911 familjarë në vlerën 9,213,500 

lekë, nuk kanë paguar taksat në Ujësjellës 

sha Divjakë. 

- 5,958,468 lekë debitor të taksës së 

ndikimit në infrastrukturë,  

6. Nga Inspektorati i Mbrojtjes së Territorit 

Vendor Bashkia Divjakë për periudhën për 

periudhën 6 mujori i dytë 2017 dhe viteve 

2018 dhe 2019 rezultoi se janë mbajtur 

gjithsej 58 procesverbale konstatimi për 

ndërtime pa leje, në zbatim të nenit 12, të 

ligjit nr. 9780, datë 16.07.2007 “Për 

inspektimin dhe mbrojtjen e territorit nga 

ndërtimet e kundërligjshme”, i ndryshuar, 

për të cilat nuk kanë vijuar procedurat e 

mëtejshme ligjore, sipas nenit 13 të ligjit 

nr. 9780, datë 16.07.2007. 

Në lidhje me auditimin e dokumenteve të 

paraqitur nga zyra e për periudhën 

01.01.2016 deri 31.12.2017, rezulton se 

janë përpiluar 75 proces verbale 

konstatimi për ndërtime të kundërligjshme 

nga persona të ndryshëm fizik dhe juridik.  

-Janë mbajtur 58 procesverbale konstatimi 

të ndërtimeve pa leje ndërtimi.-Janë marrë 

58 vendime për pezullimin e punimeve të 

ndërtimit për objekte të ndërtuar pa leje 

ndërtimi. -Nuk janë marrë vendime për 

vendosje gjobe për 58 raste ndërtimet pa 

leje ndërtimi. -Nuk janë marrë vendime 

për prishjen e objekteve të ndërtuara pa 

leje ndërtimi, për shkeljet e konstatuar të 

ligjit nr.107/2014, datë 31.07.2014 “Për 

Planifikimin dhe Zhvillimin e Territorit”, i 

ndryshuar, të ligjit nr. 9780, datë 

16.07.2007, “Për inspektimin dhe 

mbrojtjen e territorit nga ndërtimet e 

kundërligjshme”, i ndryshuar, VKM 

nr.894, datë 4.11.2015 “Për unifikimin e 

procedurave të kontrollit të territorit nga 

inspektorati kombëtar i mbrojtjes së 

territorit dhe ai i njësisë vendore”. 

Nga Inspektorati i Mbrojtjes së Territorit 

Vendor Bashkia Divjakë, nuk është 

vepruar për të aplikuar gjoba subjekteve 

persona fizik e juridik, për shkeljet e 

konstatuara në kryerjen e punimeve pa leje 

ndërtimi dhe të dokumentuara me proces 

verbale konstatimi, ku vendimi i 

pezullimit të punimeve në ndërtim 

shoqërohet me vendimin për dënim me 

gjobë, ku vlera e gjobës përcaktohet 

bazuar në vlerën e punimeve të kryera pa 

72-74 E lartë  
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leje ndërtimi, por për çdo rast jo më pak se 

500,000 lekë, në shkelje të kërkesave të 

ligjit nr. 107/2014, datë 31.7.2014 “Për 

Planifikimin dhe Zhvillimin e Territorit”, 

neni 52, pika 1, germa “e”, ku citohet: 

“Kryerje e punimeve pa leje, dënohet me 

gjobë të barabartë me vlerën e punimeve, 

të kryera pa leje, por në çdo rast jo më pak 

se 500,000 lekë dhe me prishje ose 

konfiskim për interes publik të punimeve të 

kryera”, dhe  ligjit 9780, datë 16.07.2007 

"Për inspektimin dhe mbrojtjen e territorit 

nga ndërtimet e kundërligjshme", të 

ndryshuar”, neni 5 germa “b” ku citohet: 

“Vendos gjoba sipas llojit të shkeljeve të 

dispozitave ligjore në fushën e ndërtimit 

dhe urbanistikës”, me pasojë, të ardhura të 

munguara në buxhetin e Bashkisë, në 

vlerën 29,000,000 lekë, për 58 raste. 

7. Në Bashkinë Divjakë për gjashtë mujorin 

e dytë 2017 ka funksionuar Drejtoria e 

Tatim Taksave, ku janë miratuar në 

organikë 10 punonjës në bazë të vendimit 

nr. 99, datë 12.12.2016, për vitin 2018 në 

bazë të vendimit nr.87, datë 30.11.2017 

kjo drejtori ka funksionuar në drejtori me 

1 Drejtor i Drejtorisë së Taksave e 

Tarifave, 2 inspektor biznesi, 4 inspektor 

të taksave në njësit administrative, 2 

inspektor vlerësimi dhe kontrolli, 

1ndihmës inspektor të taksës tokës 

bujqësore dhe 3 punonjëës tregu, për vitin 

2019 në bazë të vendimit nr.93, datë 

20.11.2018 kjo drejtori ka funksionuar me 

me 1 Drejtor i Drejtorisë së Taksave e 

Tarifave, 2 inspektor biznesi, 4 inspektor 

të taksave në njësit administrative, 2 

inspektor vlerësimi dhe kontrolli, 

1ndihmës inspektor të taksës tokës 

bujqësore dhe 3 punonjës tregu. 

Pasqyra e realizimit të të ardhurave për 

vitin 2018 në total është realizuar 51% ose 

100,765 mijë lekë më pakë. 

Për vitin 2019 realizimi i të ardhurave ka 

qenë 47% ose 127,293 mijë lekë. Për të 

dyja vitet së bashku kemi mos realizime 

më pakë 228,058 mijë lekë për bashkinë. 

Nga ballafaqimi për treguesit kryesor të 

mos realizimit janë; 

Taksa mbi tokën bujqësore paraqitet 

respektivisht në masën 45% për vitin 

2017, 65% për vitin 2018 dhe 76% për 

vitin 2019. 

Të ardhurat nga tarifa e ujitjes zë peshën 

më të madhe të mosrealizimit dhe arsyeja 

kryesore është planifikimi gabuar i 

69-72 E lartë Drejtoria e të Ardhurave Vendore 

Bashkia Divjakë, të marrë masa për 

arkëtimin e detyrimeve për taksat 

dhe tarifat vendore në vlerën 

307,653,839 lekë.  

Bazuar në nenin 70 pika 3 “E drejta 

për të nxjerrë njoftimin e vlerësimit 

tatimor”, të ligjit nr. 9920, datë 

19.05.2008 “Për Procedurat tatimore 

në Republikën e Shqipërisë”, i 

ndryshuar, të nxirren njoftim 

vlerësimet tatimore për debitorët 

dhe të ndiqen rrugët e 

mëposhtme: 

a) Tu ridërgohen bankave urdhrat e 

bllokimit të llogarive në banka, 

bazuar në nenin 90 të ligjit nr. 9920, 

datë 19.05.2008 ”Për Procedurat 

Tatimore në Republikën e 

Shqipërisë”, i ndryshuar  
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volumit të të ardhurave nga Drejtoria e 

Bujqësisë për vitet 2018 dhe 2019 dhe 

mosvjeljen e të ardhurave.  

Taksa e ndikimit në infrastruktur nga 

ndërtimet e reja, kjo ka ardhur si rezultat i 

planifikimit të gabuar në fillim të çdo viti. 

Vjelja e të ardhurave nga tarifa e pastrimit 

të kanaleve kulluse e ujitëse të treta të 

planifikuara, ky shërbim nuk është afruar  

për fermerët.  

Nga të dhënat e pasqyrës si më sipër 

konstatohet se  disa taksa e tarifa krahasim 

me planin kanë tejkalime të ndjeshme, kjo 

tregon që planifikimi i të ardhurave të 

Bashkisë për periudhën objekt auditimi 

nuk është bërë i studiuar, ka pasur rezerva 

për rritjen e planit të këtyre taksave e 

tarifave dhe për disa nga taksat e tarifat 

vendore nuk është patur parasysh realizimi 

i një viti më përpara.  

Për  6 mujorin e II 2017, kanë ushtruar 

aktivitet 627 subjekte nga këto 564 

subjekte me status biznes i vogël dhe 63 

subjekte të biznesit të madh. 

Për vitin 2018, kanë ushtruar aktivitet 622 

subjekte nga këto 553 subjekte me status 

biznes i vogël dhe 69 subjekte të biznesit 

të madh.  

Për vitin 2019, kanë ushtruar aktivitet 615 

subjekte nga këto 537 subjekte me status 

biznes i vogël dhe 78 subjekte të biznesit 

të madh. 

Më datën 31.12.2019 Vlera e debitorëve 

për taksat dhe tarifat vendore  në shkallë 

bashkie Divjakë janë në shumën prej 

307,653,839 lekë,e cila përfaqëson: 

 -284 subjektet e biznesit të vogël e 

biznesit të madh, në vlerën  27,955,759 

lekë 

 -9,146 familjarë janë debitorë për taksat e 

tokës  në vlerën 264,844,245 lekë 

-Për debitorë familjarë të tarifave vendore 

në vlerën 15,171,968 lekë, nga të cilat: 

-rreth 2911 familjarë në vlerën 9,213,500 

lekë, nuk kanë paguar taksat në Ujësjellës 

sha Divjakë. 

- 5,958,468 lekë debitor të taksës së 

ndikimit në infrastrukturë,  

8. Nga auditimi në Bashkinë Divjakë për 6 

mujorin e dytë të vitit 2017, 2018 dhe 

2019 për vjeljen dhe grumbullimin e 

taksës së ndikimit në infrastrukturë bazuar 

në VKM. Nr.860 datë 10.12.2014 janë 

pajisur me leje legalizimi nga zyra e 

ALUIZN-it dhe janë debitor të mbetur 

familjarë dhe subjekte në vlerën 5,958,468 

69-71 E lartë Drejtoria e Planifikimit, Zhvillimit 

të Territorit, Bashkia Divjakë, të 

marrë masa për ndjekjen e të gjitha 

procedurave administrative dhe 

ligjore për arkëtimin e detyrimit të 

taksës së ndikimit në infrastrukturë  

për ndërtimet pa leje në vlerën 

5,958,468 lekë. 
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lekë të ardhura të munguara. 

Nga ana e këtij institucioni kanë patur 

bashkëpunimi me Drejtorinë ALUIZN-it 

për dërgim subjektesh e lista të qytetarëve 

që kanë përfunduar procesin e legalizimit. 

Për  periudhën e auditimit  paraqitet lista e 

debitorëve për pagesën e Taksës së 

Ndikimit në Infrastrukturë për ndërtimet 

pa leje. 

 

III. Vlerësimi i Raportimit Financiar, për të parashikuar opinion mbi pasqyrat financiare për 

vitet 2017-2018. 

Gjetja 

 
Përmbledhje e gjetjes 

Ref. 

RPA  
Rëndësia Rekomandimi 

1. Bashkia Divjake për dy vitet 2017 dhe 

2018 nuk ka hartuar Pasqyrat Financiare 

të Konsoliduara, kërkesë e parimeve të 

kontabilitetit të pranuara, pasi përveç 

Aparatit, Bashkia Divjakë ka në varësi 

njësinë shpenzuese Agjencia e 

Shërbimeve Komunale e cila është me 

bilanc më vete dhe fondet i akordohen nga 

Bashkia. Për këtë arsye në mbyllje të vtit 

ushtrimor Bashkia krahas pasqyrave 

financiare të veta duhet të evidentonte 

informacionin kontabël të PF të Agjencia 

e Shërbimeve Komunale dhe të 

pasqyronte të përmbledhur në formatin 9 

të PF të Bashkisë Divjakë. 

79-81 E lartë Bashkia Divjakë të marrë masa për 

hartimin e Pasqyrave financiare të 

konsoliduara në nivel bashkie , duke 

përfshirë në pasqyrat financiare të 

njësisë shpenzuese “Aparati i 

Bashkisë” edhe të njësise 

shpenzuese të vartësisë me llogari 

më vete “Agjencisë së Shërbimeve 

Komunale.”, me qëllim sigurimin e 

informacionit kontabël të 

konsoliduar për të ardhurat dhe 

shpenzimet të realizuara nga 

veprimtaria e tyre ekonomiko-

financiare. 

2. Gjendja e llogarisë 411 “ Klientë dhe 

llogari të ngjashme” paraqitet  në mbyllje 

të vitit 2018 në vlerën 18,960,784 lekë dhe 

në mbyllje të vitit 2017 në vlerën 

3,399,254 lekë.Kjo llogari debitohet për të 

drejtat  pra të ardhurat e konstatuara (për 

cmimt e shitjeve) dhe kreditohet për 

arkëtimet nga  për të ardhurat nga shitja, 

ndërkohë që Bashkia Divjakë nuk ka 

veprime ekonomike apo transaksione 

financiare lidhur me shitjen. Kjo vlerë prej 

18,960,784 lekë i përket gjendjes së 

llogarisë 401-408 “Furnitorë e llogari 

lidhur me to” të paraqitur në pasiv të 

bilancit, që përfaqësojnë detyrime të 

konstatuara të institucionit  ndaj të tretëve 

për blerje aktivesh. Nisur nga këto 

arsyetime theksojmë se ky kontabilizim në 

këtë llogari është i gabuar dhe vlera prej 

18,960,784 lekë në mbyllje të vitit 2018 

dhe vlera prej 3,399,254 lekë në mbyllje të 

vitit 2017 duhej të përfshihej në gjendjen e 

llogarisë 4342 “Të tjera operacione me 

shtetin (të drejta)”, llogari e cila 

përfaqëson detyrimin që shteti i ka 

86-88 E lartë Drejtoria e Financës dhe Buxhetit 

në Bashkinë Divjakë në mbyllje të 

vitit ushtrimor 2019 të kryejë 

veprimet kntabël sistemuese në 

aktiv të bilancit për gjendjen  në 

vlerën  18,960,784 lekë duke 

debituar llogarinë 4342 “Të tjera 

operacione me shtetin (të drejta)” në 

kredi të llogarisë 411 “ Klientë dhe 

llogari të ngjashme” për efekte të 

rregullimit të gjendjeve në fund të 

vitit 2018 si dhe  në hartimin e 

pasqyrave financiare në mbyllje të 

vitit 2019 të ketë në konsideratë që 

të kryejë veprimet kontabël në 

mënyrë të saktë për detyrimet dhe të 

drejtat në postet ërkatëse të bilancit 

në përputhje me parimet kontabël të 

pranuara. 
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institucionit për shpenzime të konstatuara 

gjatë periudhës ushtrimore, por ende të 

papaguara (grantet korrente apo kapitale 

që merren nga buxheti i shtetit). 

3. Gjëndja e llogarisë 202 “Studime dhe 

Kërkime” në aktiv të bilancit paraqiten  

në vlerën neto, duke zbritur investimet në 

mbyllje të vitit 2018 në vlerën 12,658,902 

lekë dhe në mbyllje të vitit 2017 në vlerën 

15,441,471 lekë, diferenca është vlerë e 

amortizimit të llogaritur. Ndërsa sipas 

Formatit 7/b “Gjendja dhe ndryshimet e 

aktiveve afatgjata (kosto historike)” 

paraqitet në të njëjtën vlerë prej 

18.550.461 lekë si në mbyllje të vitit 2018 

dhe në mbyllje të vitit 2017.  

Vlera e mbetur në fund të vitit 2018 prej 

12,658,902 lekë e aktiveve afatgjata jo 

materiale  e paraqitur në gjendjen e 

llogarisë 202 “Studime dhe Kërkime”, për 

38 projekt-studime për investime të kryera 

nuk është shpërndarë sipas llojit të 

aktiveve materiale, ku janë kryer 

investimet, pavarësisht se punimet kanë 

përfunduar në vitet e mëparshme. Për këtë 

vlerë ekziston inventar kontabël dhe fizik 

dhe ruajtja e tyre është bërë në arkiv në 

cdo dosje teknike të tenderave sipas 

investimit të kryer në aktivet materiale 

afatgjatë. Për këto vlera duhet të kryhen 

veprimet kontabël për kalimin e vlerës së 

tyre si vlerë e shtuar cdo aktivi afatgjatë 

material, mbi të cilën është kryer investimi 

mbi bazën e këtyre projekt-studimeve. 

89-92 E lartë Drejtoria e Financës dhe e Buxhetit 

në Bashkinë Divjakë të kryejë 

veprimet e sistemimit në 

kontabilitet për shpërndarjen e 

vlerës të studim-projektimeve sipas 

investimeve të kryera dhe për cdo 

lloj aktivi afatgjatë material si pjesë 

e kostos së tij, duke kredituar llog. 

202 “Studime dhe Kërkime”dhe 

debituar llogaritë përkatëse të klasës 

21 për vlerat e mbetura 

koresponduese, në mënyrë që 

aktivet sipas llojit të paraqiten në 

vlerë të plotë. 

 

4. Gjendja e Llogarisë 212 “Ndërtesa 

Konstruksione” paraqitet në vlerë neto në 

mbyllje të vitit 2018 në vlerën 

790,281,914 lekë dhe në mbyllje të vitit 

2017 në vlerën 920,785,296 lekë. Ndërsa 

sipas  Formatit nr.7/B “Gjendja dhe 

ndryshimet e  aktiveve afatgjata  (kosto 

historike)” në mbyllje të vitit 2018 

paraqitet në vlerën 986,444,319 lekë dhe 

në mbyllje të vitit 2017 paraqitet në vlerën 

1,023,699,843 lekë me një diferencë në 

renie prej 37,255,524 lekë e gjendjes 

kontabël të vitit ushtrimor 2018 nga viti 

2017.  

Referuar analizës së inventarit kontabël të 

llogarisë 212 “Ndërtesa” sipas tabelës së 

mësipërme konstatohet se në këtë llogari janë 

kontabilizuar gabim 2 artikuj aktive materiale  

në vlerën 340,464 lekë, si: a. Shpronësim për 

varreza fshati Shënepremte  në vlerën 

109,200 lekë dhe b.Rivitalizimi i sheshit 

qendror Bashkia Divjake në vlerën 231,264 

92-93 E lartë Drejtoria e Financës dhe Buxhetit në 

Bashkinë Divjakë të kryejë veprimet 

e sistemimit në kontabilitet për 

saktësimin e gjendjes së llogarisë 

212 “Ndërtesa Konstruksione”  

sipas klasifikimit që I përket këtij 

posti, duke debituar llog 210 "Toka 

Troje Terrene në kredi të llog. 212 

“Ndërtesa Konstruksione” për 

vlerën 340,464 lekë. 
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lekë,që nuk i përkasin klasifikimit të kësaj 

llogarije kontabël, por  i përkasin klasifikimit 

kontabël të llogarisë 210 "Toka Troje 

Terrene". 

5. Gjendja e Llogarisë 213 “Rrugë, rrjete, 

vepra ujore” në vlerën neto në mbyllje të 

vitit 2018 paraqitet në vlerën 

2,406,750,403 lekë dhe në mbyllje të vitit 

2017 në vlerën 2,152,741,255 lekë. 

Ndërsa sipas Formatit nr.7/B “Gjendja dhe 

ndryshimet e  aktiveve afatgjata  ( kosto 

historike)” paraqiten në mbyllje të vitit 

2018 në vlerën 2,663,120,929  lekë dhe në 

mbyllje të vitit 2017  paraqitet në vlerën 

2,355,060,279 lekë . Diferenca në rritje 

prej 308,060,650 lekë e gjendjes kontabël 

të vitit ushtrimor 2018 nga viti 2017  

përfaqëson shtesa dhe paksime te kostove 

historike. 

Referuar analizës së inventarit kontabël të 

llogarisë 213 “Rrugë, rrjete, vepra ujore” 

sipas tabelës së mësipërme konstatohet se 

në këtë llogari janë kontabilizuar gabim 6 

artikuj aktive materiale aftagjata në vlerën 

41,024,233 lekë si: rikonstruksion lulishte, 

pemë dekorative, materiale elektrike e 

ndertim palestre e terrene sportive, që nuk 

i përkasin klasifikimit të kësaj llogarije 

kontabël, por  i përkasin klasifikimit 

kontabël të llogarisë 210 "Toka Troje 

Terrene" dhe llogarisë 212 “Ndërtesa” e 

llogarisë 214 “Instalime teknike, makineri, 

pajisje, vegla pune”. 

94-95 E lartë Drejtoria e Financës dhe Buxhetit 

në Bashkinë Divjakë të kryejë 

veprimet e sistemimit në 

kontabilitet për saktësimin e 

gjendjes së llogarisë 213 “Rrugë, 

rrjete,vepra ujore”sipas klasifikimit 

që i përket këtij posti, duke  - 

debituar llog 210 "Toka Troje 

Terrene” për vlerën 2,960,868 lekë 

që i përkasin aktiveve: “Lilishte 

tregu javor” në vlerën 1,865,026 

lekë  “Rikonstruksion lulishte” në 

vlerën 299,400 lekë, “Pemë 

dekorative”në vlerën 667,656 lekë 

dhe “Rikonstruksion lulishte nr.2 

fshati Grabian” në vlerën 398,246 

lekë. 

- debituar llog. 212 “Ndërtesa” për 

vlerën 33,631,525 lekë për aktivin 

“Ndertim palestre,terrene sportive 

shkolla Muhedin Zaka” 

 -  debituar llog. 214 “Instalime 

teknike, makineri, pajisje, vegla 

pune” për    vlerën 4,162,380 lekë 

që i përket aktivit  “Blerje materiale 

elektrike”. 

 - në kredi të llog. 213 “Rrugë, 

rrjete, vepra ujore” për vlerën 

41,024,233 lekë. 

6. Gjendja e llogarisë 214 “Instalime 

teknike, makineri, pajisje, vegla pune” 
paraqitet në vlerë neto në mbyllje të vitit 

2018 në shumën 12.788,905 lekë dhe në 

mbyllje të vitit 2017 në shumën 

14,662,274 lekë. Ndërsa në vlerë historike 

(vlerë bruto) në mbyllje të vitit 2018 

paraqitet në vlerën 23,224,050 lekë dhe në 

mbyllje të vitit 2017  paraqitet në vlerën 

26,066,261 lekë për të cilat ka inventar 

fizik lekë. Diferenca në renie  prej 

2,842,211 lekë e gjendjes kontabël të vitit 

ushtrimor 2018 nga viti 2017 përfaqëson 

blerje me te ardhurat e bashkise, paisje 

pune, kompjutera, printera, fotokopje, si 

dhe daljet jashte perdorimit per vitet 2017 

dhe 2018 per shkollat dhe paisje per 

kopshtet.  

Referuar analizës së inventarit kontabël të 

llogarisë 214 “Instalime teknike, makineri, 

pajisje, vegla pune”, konstatohet se në 

këtë llogari janë kontabilizuar gabim 109 

artikuj aktive materiale  në vlerën 

96-97 E lartë Drejtoria e Financës dhe Buxhetit 

në Bashkinë Divjakë të kryejë 

veprimet e sistemimit në 

kontabilitet për saktësimin e 

gjendjes së llogarisë 214 “Instalime 

teknike, makineri, pajisje, vegla 

pune” sipas klasifikimit që i përket 

këtij posti, duke debituar llog 218 “ 

Inventar ekonomik”në kredi të llog. 

214 “Instalime teknike, makineri, 

pajisje, vegla pune”për vlerën në 

vlerën 10,200,802 lekë. 
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10,200,802 lekë si orendi e paisje të 

ndyshme, që nuk i përkasin klasifikimit të 

kësaj llogarije kontabël, por  i përkasin 

klasifikimit kontabël të llogarisë 218       

“Inventar ekonomik” 

7. Gjendja kontabël e aktiveve afatgjata 

materiale (në vlerën bruto) për vitin 2017 

në vlerën 3,570,731,613  lekë dhe për vitin 

2018 në vlerën 3,852,219,924 lekë është 

paraqitur i plotë, pasi janë pasqyruar të 

gjitha shtesat dhe pakësimet për çdo lloj 

grup aktivi. Inventari kontabël i 

aktiveve materiale gjendje me 

31.12.2018 në llogaritë: 210 “Toka, Troje, 

Terrene” është në vlerën 3,787,474 lekë; 

211 “Pyje, Plantacione” në vlerën 0 lekë, 

212 “Ndërtesa Konstruksione” në vlerën 

986,444,319 lekë; 213 “Rrugë, rrjete, 

vepra ujore” në vlerën 2,663,120,929  

lekë; nuk është i qartë në përcaktimet e 

emertesave dhe vlerave të secilit aktiv 

artikull për artikull, duke mos 

përcaktuar vlerën e plotë  të çdo aktivi, e 

cila duhet të përfshijë vlerën fillestare dhe 

shtesat gjatë viteve të secilit aktiv. Në këto 

inventare janë azhornuar bruto të gjithë 

investimet e kryera për të gjithë aktivet  

brenda llojit sipas amërtesave të 

projekteve të investimeve pa i ndarë dhe 

përmbledhur në një vlerë të vetme totale 

per çdo aktiv.  

Për këto aktive është bërë një përpjekje 

për hapjen e kartelave kontabël, por 

mungojnë të dhënat që nga krijimi i tyre, 

pra mungon një rregjistër i plotë historik 

për çdo aktiv me të dhënat për veprimet 

ekonomike të kryera me to në vite si: viti i 

hyrjes, vendodhjen, përshkrimin e aktivit, 

vlerën e blerjes, vlerën e shpenzimeve 

kapitale të kryera në vitet e mëpasshme që 

sjellin rritje të vlerës së aktivit, vlerën e 

akumuluar të amortizimit dhe vlerën e 

mbetur.  

Inventari fizik është kryer vetëm për 

aktivet e llogarive: 214 “Instalime 

teknike, makineri, pajisje, vegla pune” në 

vlerën 23,224,050 lekë, 215 "Mjete 

transporti" në vlerën 111,072,118 lekë, 

218 “Inventar Ekonomik” në vlerën 

46,020,573 lekë; 31 “Materiale” në vlerën 

12,458,956 lekë; 32 “Inventari i imet ” në 

vlerën 40,136,240 lekë, i cili rakordon me 

inventarin kontabël.  

Nga Dega e Thesarit Lushnje nuk është 

kërkuar rregjistri aktiveve për rregjistrimin 

në sistemin informatik financiar të 

98-101 E lartë Drejtoria Financës dhe Buxhetit në 

Bashkinë Divjakë të kryejë 

veprimet për krijimin dhe mbajtjen 

e një regjistri analitik aktivesh sipas 

formatit, ku duhet të përmbajë: 

datën e hyrjes ose marrjen në 

dorëzim, përshkrimin e aktivit, 

vlerën e blerjes, datën e daljes në 

përdorim, datën e skadencës, vlerën 

e shpenzimeve kapitale të 

mëpasshme që sjellin rritje të vlerës 

së aktivit, vendodhjen, personin 

përgjegjës, vlerën e akumuluar të 

amortizimit, datën e daljes nga 

pronësia, në formë analitike. 
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qeverisë (SIFQ). Pra nuk ka një database 

me të dhënat aktiv për aktiv vetëm për 

Bashkinë Dijvakë, pra duke mos u kryer 

proçesi i informatizimit të tyre. 

8. Gjendja e llog. 231 “Shpenzime në proces 

për rritjen e AQT” në mbyllje të vitit 

ushtrimor 2018  dhe 2017 paraqitet në 

vlerën 0, kur në fakt nga testimi i 

kontratave të investimeve rezulton se ka 

kontrata që kanë përfunduar si punime dhe 

likujdime për një hark kohor më shumë se 

një vit,për të cilat janë kryer pagesa 

pjesore sipas punimeve të kryera dhe 

fondeve në dispozicion. Nga auditimi i 

kontabilizimeve të veprimeve ekonomike 

për blerje të aktiveve afatgjata dhe për 

rastet e investimeve të kryera nga firma 

sipërmarrëse punimesh, pas kryejes së 

testeve në ditarët e bankës, magazinës dhe 

partitarin e innvestimeve, kontabilizimet 

kanë filluar në momentin e pagesave të 

faturave dhe situacioneve pjesore dhe jo 

në momentin e mbërritjes së tyre në 

institucion. Për kontratat e investimeve me 

shtrirje kohore më të gjatë rezulton se 

llogarja 231“Shpenzime për investime në 

proces” është debituar dhe kredituar për 

vlera pjesore të paguara, duke mbyllur kjo 

llogari në mënyrë të gabuar pa u 

kapitalizuar aktivet deri në vlerë të 

plotë.Gjendja  e kësaj llogarie nuk duhet 

të ishte në vlerën 0, kur ka investime në 

proces, kështu në fund të vitit 2018 për 22 

kontrata të lidhura në vitet 2017-2018 e 3 

kontrata para këtyre viteve janë paguar 

pjesërisht, dhe gjendja e pa likujduar është 

në vlerën 119,611,503 lekë, vlerë e cila në 

fakt duhet ti përkiste gjendjes debitore 

prej 113,911,503 lekë me datë 31.12.2018  

të llog. 231“Shpenzime për Aktive 

Afatgjata materiale (investime në proces)” 

dhe gjendjes debitore prej 5,700,000 lekë 

të llog. 230 “Shpenzime për Aktive 

Afatgjata jo-materiale (investime në 

proces)”. 

106-108 E lartë Drejtoria Financës dhe Buxhetit në 

Bashkinë Divjakë të jetë e 

kujdesshme në mbajtjen e 

kontabilitetit për blerje aktivesh 

fatagjata materiale dhe jo materiale, 

pasi për pagesa të vlerave pjesore të 

AQT duhet ti evidentojë ato në 

llogaritë 230-231 “Shpenzime në 

proces për rritjen e AQT” deri në 

vlerë të plotë, dhe pas realizimit  të 

punimeve dhe likujdimit të plotë të 

vlerës së kontratave ti kontabilizojë 

në llogaritë e klasave 20-21 sipas 

llojit të aktivit të kapitalizuar. 

9. Nga testimi e pagesave me banke dhe 

dokumentacionit te urdhër-shpenzimeve 

për 6-mujorin e parë 2018 dhe 6-mujorin e 

parë të vitit 2019 rezulton se në vitin 2018 

janë kryer pagesa për shpenzime operative  

për 11 fatura të vitit 2017 në vlerën 

7,344,444 lekë  dhe në vitin 2019 për 20 

fatura në vlerën 10.270.575 lekë, të cilat 

nuk janë përfshirë në gjendjen e fundvitit 

2017 dhe 2018 të llogarisë 467 “ Kreditorë 

të ndtyshëm”  apo në gjendjen e llogarisë 

112-113 E lartë Drejtoria Financës dhe buxhetit në 

Bashkinë Divjakë të kryejë 

veprimet e kontabilizimit në rastet e 

kryerjes së veprimeve ekonomike 

për blerje mallrash e sherbimesh si 

dhe me investimet në momentin e 

mbërritjes së faturës dhe celjes së 

fondeve, për njohjen e detyrimeve 

ndaj frnitorëve duke prekur llogaritë 

përkatëse në mënyrë që në fund të 

vitit të ushtrimor të paraqiten në 
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401” Furnitorë e llogari të lidhura me to 

(për mallra e shërbime)”, duke mos 

evidentuar në kontabilitet gjendjen reale të 

faturave të palikujduara për mallra dhe 

shërbime.) 

Në gjendjen e llogarisë 467 “Kreditorë të 

ndryshëm” nuk janë kontabilizuar  gjatë 

vitit dhe evidentuar në mbyllje të vitit 

2017 vlera prej 107.654.804 lekë e 27 

faturave  të furnitorëve për investime dhe 

në mbyllje të vitit 2018 vlera prej 

38,794,146 lekë e 10 faturave  të 

furnitorëve për investime. Këto vlera nuk 

janë kontabilizuar dhe përfshirë as në 

gjendjen e llogarisë 404“Furnitorë e 

llogari të lidhura me to ( per investime)” 

të paraqitura në bilanc, duke sjellë një 

pasaktësi dhe informacion jo real kontabël 

në mbyllje të PF të vitit 2017 dhe 2018 për 

detyrimet e bashkisë ndaj të tretëve për 

investime. 

Stoku i faturave të palikuiduara paraqitet 

në shumën 62,125,285 lekë dhe për 5 

vendime gjyqësore në shumën 3,234,310 

lekë. 

bilanc deyrimet reale ndaj të tretëve 

në llogaritë e detyrimeve. 

 

10. Nga testimi i  kontratave për blerje 

mallrash apo investimesh rezultoi se: për 

56 kontrata të lidhura në vlerën 

2,082,144,454 lekë, që për shpenzimet e 

kryera për to janë përdorurur fondet e 

vëna në dispozicion nga buxhetet e viteve 

2017-2018-2019, kontabilizimi i 

veprimeve ekonomike nuk është bërë për 

vlerë të plotë të kontratës, por në 

momentin e pagesave për fatura të 

mbërritura. Efektet e veprimeve 

ekonomike dhe të ngjarjeve të tjera 

ekonomike të kryera nuk janë  marrë në 

llogari në kohën e kryerjes së veprimit apo 

të ndodhjes së ngjarjes, pra as në 

momentin e mbërritjes së faturës dhe as të 

celjes së fondeve. Pra regjistrimet 

kontabël janë kryer në momentin kur është 

kryer pagesa dhe jo në kohën e lindjes të 

një detyrimi për t'u paguar nga njësia 

ekonomike, detyrime këto që sjellin 

pagesa, dhe që kanë sjellë për ushtrimin e 

dhënë shpenzime. Pra nuk janë kryer të 

gjitha veprimet kontabël sipas fazave të 

kryerjes së veprimeve ekonomike për të 

pasqyruar të gjitha detyrimet financiare të 

lindura  nga angazhimi i krijuar që nga 

celja e fondeve, me konstatimin e 

shpenzimit (mbërritja e faturës), në 

momentin e pagesave, në fund të vitit 

ushtrimor për fondet e përdorura për 

119-120 E lartë Drejtoria Financës dhe Buxhetit në 

Bashkinë Divjakë të kryejë të gjitha 

veprimet e kontabilizimit  sipas 

fazave të kryerjes së veprimeve 

ekonomike për kontratat e lidhura 

për blerje aktivesh afatgjata 

materiale dhe jo materiale, duke 

pasqyruar të gjitha detyrimet 

financiare të lindura  nga angazhimi 

i krijuar që nga celja e fondeve, me 

konstatimin e shpenzimit (mbërritja 

e faturës), deri në  kapitalizimin e 

aktivit dhe jo thjesht, kur ndërhyn 

pagesa, pasi videntimi i saktë i 

detyrimeve ndaj të tretëve është i 

domosdoshëm për njohjen reale të 

borxhit të akumuluar dhe marrjen e 

masave për zvogëlimin gradual të 

tij. 
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investimet në proçes, me përfundimin e 

investimit të konfirmuar me aktin e 

marrjes në dorëzim dhe në fund me 

kapitalizimin e aktivit. (paraqitur në 

Aneksin C/1 bashkelidhur Raportit të 

Auditimit). 

 

IV. Mbi zbatimin e kërkesave të ligjit nr. 9643, datë 20.11.2016  “Për Prokurimin Publik” 

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

publik” i ndryshuar me VKM nr. 797, datë 29.12.2017, Udhëzimi i Agjencisë së 

Prokurimit Publik nr. 2, datë 24.04.2017 “Për procedurën e prokurimit me vlerë të 

vogël”. 

Në lidhje shkallën e auditimit dhe analizën e procedurave të prokurimit, për ҫdo vit rezulton: 

Nga verifikimi rezultoi se Bashkia Divjakë, për vitin 2017, ka zhvilluar gjithsej 43 procedura 

prokurimi, me fondin limit pa TVSh në shumën 264,143,187 lekë, kontrata të lidhura pa 

TVSh në shumën 244,549,529 lekë, duke kursyer shumën prej 19,593,658 lekë ose në masën 

7% të fondit limit pa TVSh të prokuruar, nga të cilat: 

-“Blerje me vlerë të vogël”, 28 procedura, me fondin limit në total prej  6,353,356 lekë pa 

TVSh, kontrata të lidhura pa TVSh në total prej 5,418,113 lekë, duke kursyer shumën prej 

935,243 lekë;  

-“Kërkesë për propozim”, 10 procedura, me fondin limit në total prej 20,349,302 lekë pa 

TVSh, kontrata të lidhura pa TVSh në total prej 17,799,605 lekë, duke kursyer shumën prej 

2,549,697 lekë. 

-“Tender i Hapur”, 5 procedura, me fondin limit në total prej  237,440,529 lekë pa TVSh, 

kontrata të lidhura pa TVSh në total prej 221,331,811 lekë, duke kursyer shumën prej 

16,108,717 lekë.  

Për vitin 2017, u përzgjodhën për auditim 3 procedura të llojit “Kërkesë për propozim” të 

cilat i përkasin 6-mujorit të dytë të 2017 sipas periudhës së auditimit të përcaktuar në 

programin e auditimit të përshkruar më sipër.  

Për vitin 2018, janë zhvilluar gjithësej 113 procedura prokurimi, me fondin limit pa TVSh në 

shumën 249,494,992 lekë, kontrata të lidhura pa TVSh në shumën 216,752,695 lekë, duke 

kursyer shumën prej 34,442,302 lekë ose në masën 14% të fondit limit pa TVSh të prokuruar, 

nga të cilat: 

-“Blerje me vlerë të vogël”, 87 procedura, me fondin limit në total prej  15,549,540 lekë pa 

TVSh, kontrata të lidhura pa TVSh në total prej 14,343,687 lekë, duke kursyer shumën prej 

1,205,853 lekë;  

-“Kërkesë për propozim”, 18 procedura, me fondin limit në total prej 29,494,377 lekë pa 

TVSh, kontrata të lidhura pa TVSh në total prej 26,206,389 lekë, duke kursyer shumën prej 

4,988,993 lekë. 

-”Tender i Hapur”, 7 procedura, me fondin limit në total prej  204,451,075 lekë pa TVSh, 

kontrata të lidhura pa TVSh në total prej 176,202,619 lekë, duke kursyer shumën prej 

28,248,456 lekë ose në masën 14% të fondit limit.  
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Për vitin 2019, janë zhvilluar gjithësej 87 procedura prokurimi, me fondin limit pa TVSh në 

shumën 408,660,513 lekë, kontrata të lidhura pa TVSh në shumën 341,045,872 lekë, duke 

kursyer shumën prej 67,617,641 lekë ose në masën 39% të fondit limit pa TVSh të prokuruar, 

nga të cilat: 

-“Blerje me vlerë të vogël”, 64 procedura, me fondin limit në total prej  13,906,986 lekë pa 

TVSh, kontrata të lidhura pa TVSh në total prej 11,973,217 lekë, duke kursyer shumën prej 

1,933,769 lekë;  

-“Kërkesë për propozim”, 13 procedura, me fondin limit në total prej 29,792,201 lekë pa 

TVSh, kontrata të lidhura pa TVSh në total prej 27,338,989 lekë, duke kursyer shumën prej 

2,453,212 lekë. 

-”Tender i Hapur”, 10 procedura, me fondin limit në total prej  364,961,326 lekë pa TVSh, 

kontrata të lidhura pa TVSh në total prej 301,733,666 lekë, duke kursyer shumën prej 

63,227,660 lekë ose në masën 17% të fondit limit.  

Për vitin 2019, në 10 procedura u evidentua se janë skualifikuar OE me ofertë ekonomike më 

të ulët se ajo e shpallur fituese të cilat u përzgjodhën për auditim kurse procedurat e tjera 

përfshi dhe ato me blerje me vlerë të vogël nuk u vlerësuan me rrisk pasi paraqiten me një OE 

të vetëm pjesëmarrës në tender ose është shpallur fitues OE me ofertën më të ulët. 

Për vitin 2018, në 8 procedura u evidentua se janë skualifikuar OE me ofertë ekonomike më 

të ulët se ajo e shpallur fituese të cilat u përzgjodhën për auditim kurse procedurat e tjera 

përfshi dhe ato me blerje me vlerë të vogël nuk u vlerësuan me rrisk pasi paraqiten me një OE 

të vetëm pjesëmarrës në tender, është shpallur fitues OE me ofertën më të ulët ose diferenca 

nuk është materiale. 

Gjetja 

 
Përmbledhje e gjetjes 

Ref. 

RPA 
Rëndësia Rekomandimi 

1. Në auditimin e procedurave të 

prokurimit u konstatuan shpenzime jo 

sipas 3-E në shumën 16,127,401 lekë në 

11 procedura, si më poshtë: 

1. “Blerje kancelarie  per  Bashkine  

Divjake”, viti 2018, “Kërkesë për 

propozim”, F.L. 3,381,995 lekë, shpallur 

fitues OE “E...” shpk, me ofertën 

1,930,364 lekë, diferenca me ofertën e 

OE të skualifikuar “I...” shpk, në shumën 

1,534,901 lekë, është 395,463 lekë. 

Përsa trajtuar objekt i vendimmarrjes së 

KVO si dhe kërkesë e tepruar dhe 

subjektive e vendosur nga Njësia e 

Prokurimit në kërkesat teknike në DST. 

Veprimet dhe mosveprimet e mësipërme 

nuk përputhen me kërkesat e kuadrit 

rregullator në fuqi mbi prokurimet 

publike dhe kanë shkaktuar përdorim jo 

sipas të 3-E të fondeve prej 395,463 

lekë. 

2. “Blerje materiale ndërtimi për KUZ 

124-165 E lartë Kryetari i Bashkisë 

Divjakë, nëpërmjet 

strukturave përgjegjëse të 

marrë masa për eliminimin 

e praktikave të 

prokurimeve për 

mallra/shërbime, të cilat 

kanë çuar në përdorimin e 

fondeve publike me impakt 

negativ për vlerën totale 

16,127,401 lekë pa tvsh 

duke u udhëhequr nga 

qëllimi kryesor i ligjit për 

prokurimet publike, ai i 

sigurimit të dobishmërisë 

maksimale të fondeve, të 

cilat nuk cënojnë thelbin e 

zbatimit të kontratës, 

procedura të cilat deri më 

tani kanë sjellë pasoja me 

efekte negative. 
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për Nj/Adm Tërbuf, Bashkinë  

Divjakë” viti 2018, “Kërkesë për 

propozim”, F.L. 7,523,320 lekë, shpallur 

fitues OE “V...” shpk, me ofertën 

5,705,000 lekë, diferenca me ofertën e 

OE të skualifikuar “M...” shpk, në 

shumën 5,297,200 lekë, është 407,800 

lekë. 

Përsa trajtuar objekt i vendimmarrjes së 

KVO. Veprimet dhe mosveprimet e 

mësipërme nuk përputhen me kërkesat e 

kuadrit rregullator në fuqi mbi 

prokurimet publike dhe kanë shkaktuar 

përdorim jo sipas të 3-E të fondeve prej 

407,800 lekë. 

3. “Blerje zjarrfikëse për shërbimin e 

MZSH-se, Bashkia  Divjakë” viti 2018, 

“Kërkesë për propozim”, F.L. 4,166,666 

lekë, shpallur fitues OE “L...” shpk, me 

ofertën 4,100,000 lekë, diferenca me 

ofertën e OE të skualifikuar “A...” shpk, 

në shumën 3,644,444 lekë, është 455,556 

lekë. 

Përsa trajtuar objekt i vendimmarrjes së 

KVO. Veprimet dhe mosveprimet e 

mësipërme nuk përputhen me kërkesat e 

kuadrit rregullator në fuqi mbi 

prokurimet publike dhe kanë shkaktuar 

përdorim jo sipas të 3-E të fondeve prej 

455,556 lekë. 

4. “Blerje lubrifikantesh (vajra, filtra, 

graso) Për mjetet e Bashkise Divjake” 

viti 2019, “Kërkesë për propozim”, F.L. 

2,253,667 lekë, shpallur fitues OE “T...” 

shpk, me ofertën 1,810,760 lekë, 

diferenca me ofertën e OE të 

skualifikuar “K...” shpk, në shumën 

1,489,030 lekë, është 321,730 lekë. 

Përsa trajtuar më sipër është objekt i 

vendimmarrjes së KVO. Veprimet dhe 

mosveprimet e mësipërme nuk 

përputhen me kërkesat e kuadrit 

rregullator në fuqi mbi prokurimet 

publike dhe kanë shkaktuar përdorim jo 

sipas të 3-E të fondeve prej 321,730 

lekë. 

5. ”Blerje kancelarie për  Bashkinë 

Divjake”, viti 2019, “Kërkesë për 

propozim”, F.L. 2,491,465 lekë, shpallur 

fitues OE “A...”, me ofertën 2,087,000 

lekë. 

Përsa trajtuar më sipër është objekt i 

vendimmarrjes së KVO. Veprimet dhe 

mosveprimet e mësipërme nuk 

përputhen me kërkesat e kuadrit 

rregullator në fuqi mbi prokurimet 
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publike dhe kanë shkaktuar përdorim jo 

sipas të 3-E të fondeve prej 542,372  

lekë.  

Në procedurat e prokurimit, të 

evidentuara më sipër, me përdorim 

fondesh jo sipas 3-E (Eficencë, 

Efektivitet, Ekonomicitet) KVO në 

vendimmarrje nuk është udhëhequr nga 

ligji nr. 9643,  datë 20.11.2006 “Për 

prokurimin publik”, i ndryshuar, neni 1, 

pika 2 Qëllimi i këtij ligji është: a) të 

rrisë efiçencën dhe efikasitetin në 

procedurat e prokurimit publik, të kryera 

nga autoritetet kontraktore; b) të sigurojë 

mirëpërdorim të fondeve publike dhe të 

ulë shpenzimet procedurale; duke 

sklualifikuar oferta ekonomike më të 

favorshme për devijime të vogla ose jo të 

qenësishme jo në përputhje me 

përcaktimet në nenin 20 të ligjit të 

sipërcituar dhe nenin 23, pika 4 

“Autoriteti kontraktor vlerëson një ofertë 

të vlefshme edhe nëse ajo përmban 

devijime të vogla, të argumentuara, të 

cilat nuk ndryshojnë thelbësisht 

karakteristikat, kushtet dhe kërkesat e 

tjera, të përcaktuara në dokumentet e 

tenderit, si edhe gabime shtypi, të cilat 

mund të korrigjohen pa prekur 

përmbajtjen e saj.” 

6. Në procedurën me objekt “Blerje 

Fadrome për Bashkinë Divjake” është 

aplikuar lloji «Me negocim pa shpallje 

paraprake të njoftimit të kontratës» me 

argumentimin se për mungesë të 

konkurrencës ka dështuar dy herë 

nëpërmjet procedurës së rregullt 

nëpërmjet sistemit elektronik të 

prokurimit të APP. Në të tre procedurat, 

janë kërkuar nga AK të njëjtat 

specifikime teknike. Në përcaktimin e 

specifikimeve teknike njësia e 

prokurimit nuk ka vepruar drejtë pasi në 

disa kërkesa ka paracaktuar specifikime 

që mund të plotësohen vetëm nga një OE 

i paracaktuar dhe konkretisht, ka kërkuar 

që fadroma të jetë prodhim i vitit 1997, 

çka përjashton çdo ofertë tjetër që mund 

të ofrojë me këtë çmim fadromë me të 

njëjtat kërkesa teknike më të re se viti 

1997 dhe, e dyta, është përcaktuar të ketë 

fuqinë 106 kuaj e cila përjashton çdo 

ofertë tjetër me fuqi më të lartë që 

plotëson kërkesat teknike me të njëjtin 

çmim të F.L. Disa OE që janë 

skualifikuar për shkak të certifikatës së 
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origjinës mund të jenë penalizuar nga 

këto specifikime teknike. 

Nga sa përshkruar më sipër, KVO ka 

skualifikuar pa të drejtë të gjithë OE 

pjesëmarrës në dy procedura prokurimi 

nëpërmjet sistemit elektronik të 

prokurimit për të organizuar një 

procedurë me negocim pa shpallje 

paraprake të njoftimit të kontratës për të 

siguruar shpalljen fitues të subjektit 

«K.K.» PF, Divjakë, jashtë 

konkurrencës, me diferenca nga oferta 

ekonomike e skualifikuar pa të drejtë në 

dy procedurat e përshkruara më sipër në 

shumën (2,240,000 – 2,007,960) = 

550,000 lekë  e cila përbën dëm 

ekonomik. 

7. Në procedurën me objekt: “Ndërtim 

urash ne  Bashkinë Divjakë  dhe në 

Njësitë Administrative te saj“, është 

aplikuar lloji “Me negocim pa shpallje 

paraprake të njoftimit të kontratës” pasi 

tenderi ka dështuar dy herë nëpërmjet 

sistemit elektronik të APP me llojin 

“Kërkesë për propozim”. 

Nga sa përshkruar më sipër, KVO ka 

skualifikuar pa të drejtë të gjithë OE 

pjesëmarrës në dy procedura prokurimi 

nëpërmjet sistemit elektronik të 

prokurimit për të organizuar një 

procedurë me negocim pa shpallje 

paraprake të njoftimit të kontratës për të 

siguruar shpalljen fitues të subjektit 

“L...” shpk, Divjakë, jashtë 

konkurrencës, me diferenca nga oferta 

ekonomike e skualifikuar pa të drejtë në 

dy procedurat e përshkruara më sipër në 

shumën (2,240,000 – 2,007,960) = 

232,040 lekë  e cila përbën dem 

ekonomik. 

 

Në zbatimin e kontratave për punë publike u konstatua dëm ekonomik në shumën 2,511,092 

lekë, për punime të pakryera por të likuiduara në 8 kontrata si më poshtë: 

 
Gje

tja 

 

Përmbledhje e gjetjes 
Ref. 

RPA 
Rëndësia Rekomandimi 

1 

Nga auditimi i zbatimit të punimeve civile 

të kontratës me objekt “Rikonstruksion dhe 

zgjerim i rrugës Çerme Sektor, Njësia 

Administrative Terbuf” Bashkia Divjakë, 

me vlerë  13,802,736 lekë me TVSH, fituar 

nga Bashkimi i Operatorëve Ekonomikë 

(BOE) “B...” SHPK & “P...” SHPK, 

165-187 E lartë 

Nga Bashkia Divjakë, të merren 

masa për arkëtimin e vlerës prej 

516,880 lekë pa TVSH nga 

Bashkimi i Operatorëve 

Ekonomikë (BOE) “B...” SHPK & 

“P...” SHPK, në cilësinë e 

sipërmarrësit në kontratën me nr. 
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Gje

tja 

 

Përmbledhje e gjetjes 
Ref. 

RPA 
Rëndësia Rekomandimi 

rezultuan diferenca në volume pune të  

zërave të punimeve të kryera në objekt në 

vlerën 516,880 lekë pa TVSH. Veprimet e 

mësipërme janë në kundërshtim me 

kontratën e sipërmarrjes së punimeve Nr. 

2180/10 Prot, datë 09.08.2019 të lidhur 

mes Autoritetit Kontraktor Bashkisë 

Divjakë dhe Bashkimit të Operatorëve 

Ekonomikë (BOE) “B...” SHPK & “P...” 

SHPK 

2180 prot, datë 09.08.2019 me 

objekt “Rikonstruksion i dhe 

zgjerim i rrugës Çermë Sektor, 

Njësia Administrative Terbuf”, 

Bashkia Divjakë, vlerë kjo e cila 

përfaqëson dëm ekonomik në 

buxhetin e njësisë vendore, si 

rrjedhojë e situacionimit të 

punimeve të pakryera sipas 

volumeve të situacionuara. 

2 

Nga auditimi i zbatimit të punimeve civile 

të kontratës me objekt “Rikonstruksion + 

shtesë anësore  shkolla 9-vjeçare “H...”, 

fshati Kryekuq” Bashkia Divjakë, me vlerë  

29,731,440 lekë me TVSH, fituar nga 

Bashkimi i Operatorëve Ekonomikë (BOE) 

“S...” SHPK & “E...” SHPK, rezultuan 

diferenca në volume pune të  zërave të 

punimeve të kryera në objekt në vlerën 

480,850 lekë pa TVSH. Veprimet e 

mësipërme janë në kundërshtim me 

kontratën e sipërmarrjes së punimeve Nr. 

2180/10 Prot, datë 09.08.2019 të lidhur 

mes Autoritetit Kontraktor Bashkisë 

Divjakë dhe Bashkimit të Operatorëve 

Ekonomikë (BOE) “S...” SHPK & “E...” 

SHPK. 

165-

187 
E lartë 

Të merren masa nga Bashkia 

Divjakë, që t’i kërkojë 

sipërmarrësit të punimeve 

Bashkimit të Operatorëve 

Ekonomikë (BOE) “S...” SHPK & 

“E...” SHPK, duke ndjekur të gjitha 

procedurat e duhura administrative 

që, shuma prej 480,850 lekë pa 

TVSH të realizohet në objekt 

brenda periudhës së garancisë me 

datë 02.12.2020 për të garantuar 

silësinë dhe funksionalitetin e 

shkollës. Realizimi i punimeve 

duhet të konfirmohet zyrtarisht nga 

Autoriteti Kontraktor, Bashkia 

Divjakë, Mbikëqyrësi i punimeve 

si dhe Kolaudatori i punimeve të 

objektit brenda periudhës së 

garancisë (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). 

3 

Nga auditimi i zbatimit të punimeve civile 

të kontratës me objekt “Rikonstruksion i 

shkollës 9-vjeçare, fshati Karavasta e Re” 

Bashkia Divjakë, me vlerë  19,101,654 

lekë me TVSH, fituar nga Bashkimi i 

Operatorëve Ekonomikë (BOE) “Xh...” 

SHPK & “K...” SHPK  & “G.... Company” 

SHPK, rezultuan diferenca në volume pune 

të  zërave të punimeve të kryera në objekt 

në vlerën 258,386 lekë pa TVSH. 

Veprimet e mësipërme janë në 

kundërshtim me kontratën e sipërmarrjes 

së punimeve nr. 2453 Prot, datë 

24.05.2017 të lidhur mes Autoritetit 

Kontraktor Bashkisë Divjakë dhe 

Bashkimit të Operatorëve Ekonomikë 

(BOE) “Xh...” SHPK & “K...” SHPK  & 

“G...” SHPK. 

165-

187 
E lartë 

Të merren masa nga Bashkia 

Divjakë, që t’i kërkojë 

sipërmarrësit të punimeve 

Bashkimi i Operatorëve 

Ekonomikë (BOE) ) “Xh...” & 

“K...”  & “G...” shpk, duke ndjekur 

të gjitha procedurat e duhura 

administrative që, shuma prej 

258,386 lekë pa TVSH të 

realizohet në objekt brenda 

periudhës 31 mars 2020, për të 

garantuar silësinë, 

qëndrueshmërinë dhe 

funksionalitetin e shkollës. 

Realizimi i punimeve duhet të 

konfirmohet zyrtarisht nga 

Autoriteti Kontraktor, Bashkia 

Divjakë, Mbikëqyrësi i punimeve 
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Gje

tja 

 

Përmbledhje e gjetjes 
Ref. 

RPA 
Rëndësia Rekomandimi 

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). 

4 

Nga auditimi i zbatimit të punimeve të 

kontratës me objekt “Rikonstruksioni i 

banesave të komunitetit Rom dhe 

Egjiptian, Njësia Administrative Grabjan” 

Bashkia Divjakë, me vlerë 31,745,629 lekë 

me TVSH, fituar nga Bashkimi i 

Operatorëve Ekonomik (BOE) “J...” SHPK 

& “N...” SHPK, rezultuan diferenca në 

volume pune të  zërave të punimeve të 

kryera në objekt në vlerën 152,700 lekë pa 

TVSH. Veprimet e mësipërme janë në 

kundërshtim me kontratën e sipërmarrjes 

së punimeve nr. 3149 Prot, datë 

28.09.2018 të lidhur mes Autoritetit 

Kontraktor Bashkisë Divjakë dhe (BOE) 

“J...” SHPK & “N...” SHPK 

165-

187 
E lartë 

Të merren masa nga Bashkia 

Divjakë, që t’i kërkojë 

sipërmarrësit të punimeve të 

Bashkimit të Operatorëve 

Ekonomikë (BOE) ) “J...” SHPK & 

“N...” SHPK, duke ndjekur të 

gjitha procedurat e duhura 

administrative që, shuma prej 

152,700 lekë pa TVSH të 

realizohet në objekt brenda 

periudhës së garancisë së punimeve 

me datë 06.12.2020. Realizimi i 

punimeve duhet të konfirmohet 

zyrtarisht nga Autoriteti 

Kontraktor, Bashkia Divjakë, 

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). 

5 

Nga auditimi i zbatimit të punimeve civile 

të kontratës me objekt “Rikonstruksion + 

shtesë anësore në shkollën 9-vjeçare fshati 

Shenepremte” Bashkia Divjakë, me vlerë  

33,822,720 lekë me TVSH, fituar nga 

Bashkimi i Operatorëve Ekonomikë (BOE) 

“J...” SHPK & “E...” SHPK, rezultuan 

diferenca në volume pune të  zërave të 

punimeve të kryera në objekt në vlerën 

2,100 lekë pa TVSH. Veprimet e 

mësipërme janë në kundërshtim me 

kontratën e sipërmarrjes së punimeve Nr. 

76 Prot, datë 09.01.2019 të lidhur mes 

Autoritetit Kontraktor Bashkisë Divjakë 

dhe Bashkimit të Përkoshëm të 

Operatorëve Ekonomikë (BOE) “...” SHPK 

& “E...” SHPK. 

165-

187 
E lartë 

Të merren masa nga Bashkia 

Divjakë, që t’i kërkojë 

sipërmarrësit të punimeve 

Bashkimit të Operatorëve 

Ekonomikë (BOE) “J...” SHPK & 

“E...” SHPK, duke ndjekur të gjitha 

procedurat e duhura administrative 

që, shuma prej 2,100 lekë pa 

TVSH të realizohet në objekt 

brenda periudhës së garancisë, datë 

03.12.2020 për të garantuar silësinë 

dhe funksionalitetin e shkollës. 

Realizimi i punimeve duhet të 

konfirmohet zyrtarisht nga 

Autoriteti Kontraktor, Bashkia 

Divjakë, Mbikëqyrësi i punimeve 

si dhe Kolaudatori i punimeve të 

objektit brenda periudhës së 

garancisë (Në rast të kundërt, 

moskryerja e punimeve sipas 

Projektit të Zbatimit dhe 

specifikimeve teknike, do të 
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Gje

tja 

 

Përmbledhje e gjetjes 
Ref. 

RPA 
Rëndësia Rekomandimi 

konsiderohet dëm ekonomik dhe 

duhet të zhdëmtohet nga 

sipërmarrësi i punimeve). 

6 

Nga auditimi i realizimit të punimeve në 

objekt, u konstatua se: 

-Ka patur diferenca në volume në zërin e 

punës “Shtresë binderi t=6 cm”, për pasojë 

vlera e kësaj diference është përfituar 

padrejtësisht nga sipërmarrësi i punimeve. 

Gjithashtu, nga verifikimi i këtij investimi 

në terren, rezulton se cilësia e punimeve 

nuk është sipas kontratës dhe 

specifikimeve teknike, duke reflektuar në 

dëmtimin e shtresës asfaltike në një 

sipërfaqe rreth 150 m2. 

165-

187 
E mesme 

Nga Bashkia Divjakë të merren 

masa për arkëtimin e vlerës prej 

479,930 lekë pa tvsh nga OE 

“N...a” SHPK, në cilësinë e 

sipërmarrësit në kontratën me nr. 

224/23 prot datë 24.05.2019 me 

“Rikonstruksioni dhe zgjerimi i 

rrugës Remas”, Bashkia Divjakë, 

vlerë kjo e cila përfaqëson një dëm 

ekonomik ndaj buxhetit të shtetit 

dhe njësisë vendore, si rrjedhojë e 

situacionimit të punimeve të 

pakryera. Të kryhen riparimet e 

sipërfaqes prej 150 m2, të dëmtuar 

për shkak të cilësisë jo të mirë të 

punimeve. 

7 

Nga auditimi i realizimit të punimeve në 

objekt, u konstatua se: 

-Ka patur diferenca në volume në zërat e 

punimeve “Prishje pllaka çimentoje”, 

“Termoizolim solete t=5 cm me polisterol 

kompakt, cilësia I (çmimi)”, “Shtresë 

fino”, “Veshje fasade me polisterol 

kompakt jeshil t=5 cm + rrjetë + suva” dhe 

“Fasadë d/alumini dyfish xham”, për 

pasojë vlera e këtyre diferencave janë 

përfituar padrejtësisht nga sipërmarrësi i 

punimeve. 

165-

187 
E mesme 

Nga Bashkia Divjakë të merren 

masa për arkëtimin e vlerës prej 

364,646 lekë pa tvsh nga BOE 

fitues “A...” SHPK & “C...” shpk 

& “M...” SHPK, në cilësinë e 

sipërmarrësit në kontratën me nr. 

3226 prot datë 11.07.2017 me 

“Rikonstruksion i Shkollës 9-

vjecare ‘‘Koli Sako‘‘ Divjakë”, 

Bashkia Divjakë, vlerë kjo e cila 

përfaqëson një dëm ekonomik ndaj 

buxhetit të shtetit dhe njësisë 

vendore, si rrjedhojë e 

situacionimit të punimeve të 

pakryera. 

8 

Nga auditimi i realizimit të punimeve në 

objekt, u konstatua se: 

-Ka patur diferenca në volume në zërin e 

punës “FV beton C16/20 për Trotuare, 

kunetë, kanal”, për pasojë vlerat e kësaj 

diference janë përfituar padrejtësisht nga 

sipërmarrësi i punimeve.   

165-

187 
 

Nga Bashkia Divjakë të merren 

masa për arkëtimin e vlerës prej 

255,600 lekë pa tvsh nga BOE 

“Xh...” SHPK & “G...” SHPK, në 

cilësinë e sipërmarrësit në 

kontratën me nr. 1633 prot datë 

05.04.2019 me “Rikonstruksioni 

dhe zgjerimi i rrugës “Unaza e 

sipërme e fshatit Kryekuq”, 

Bashkia Divjakë, vlerë kjo e cila 

përfaqëson një dëm ekonomik ndaj 

buxhetit të shtetit dhe njësisë 

vendore, si rrjedhojë e 

situacionimit të punimeve të 

pakryera. 
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OPINIONI I AUDITIMIT 

 

Për drejtimin e Bashkisë Divjakë: 

Ne kemi audituar pasqyrat financiare të Bashkisë Divjakë, për vitet ushtrimore 2017 dhe 2018, 

të cilat përfshijnë pasqyrat e pozicionit financiar, pasqyra e performancës, pasqyra e 

ndryshimeve në kapital, pasqyra e fluksit të mjeteve monetare, Fondet neto, Investimet e 

Aktivet Afatgjata si dhe shënimet shpjeguese që shoqërojnë këto pasqyra. 

Auditimi ka përfshirë ekzaminimin, në bazë testimesh, të dokumenteve që mbështesin shumat 

dhe shpalosjet në pasqyrat financiare, ku u bë vlerësimi  i parimeve kontabël të përdorura dhe 

vlerësimeve të bëra nga drejtuesit, si dhe vlerësimi i paraqitjes së përgjithshme të pasqyrave 

financiare. 

Opinion i kualifikuar1  
Sipas mendimit tonë, përveç efekteve të çështjeve të përshkruara në paragrafin e “Bazës për 

Opinionin e Kualifikuar”, pasqyrat financiare paraqesin në mënyrë të drejtë, në të gjitha 

aspektet materiale, pozitën financiare të shoqërisë më 31 dhjetor 2018, mbi të cilat subjekti i 

audituar është mbështetur për përgatitjen e pasqyrave financiare. 

Ne e kryem auditimin tonë në përputhje me Standardet Ndërkombëtare të Auditimit (SNA-të). 

Përgjegjësitë tona sipas këtyre standardeve janë përshkruar në mënyrë më të detajuar në 

seksionin e raportit ku jepen Përgjegjësitë e Audituesit për Pasqyrat Financiare. Ne jemi të 

pavarur nga Subjekti i audituar në përputhje me kërkesat etike, që janë të zbatueshme për 

auditimin e pasqyrave financiare në [juridiksionin], dhe kemi përmbushur përgjegjësitë e tjera 

etike në përputhje me këto kërkesa. Ne besojmë se evidenca e auditimit, që kemi siguruar është 

e mjaftueshme dhe e përshtatshme për të dhënë një bazë për opinionin tonë. (ISSAI 1700) 

Opinionin e dhënë e mbështesim në faktin se; pasqyra e pozicionit financiar, pasqyra e 

performancës financiare, pasqyra e ndryshimeve në kapital, pasqyra e flukseve e mjeteve 

monetare, si dhe shpjegimet janë përfshirë në deklaratat financiare, por gjatë auditimit kemi 

arritur në përfundimin se pasqyrat financiare përmbanin gabime materiale (por jo të 

përhapura), të cilat sipas mendimit tonë kanë efekt në pozicionin financiar të llogarive të 

Bashkisë Divjakë. Për këto arsye kemi dhënë opinion të kualifikuar, sipas përshkrimit të 

çështjeve të trajtuara në gjetjet e raportit Përfundimtar të Auditimit. 

Opinion i kualifikuar mbi përputhshmërinë e veprimtarisë së Bashkisë Divjakë2 
Ne kemi audituar përputhshmërinë3 e subjektit sa i takon shkallës së zbatueshmërinë të 

rregullave, ligjeve dhe rregulloreve, politikave, kodeve të vendosura apo termave dhe kushteve, 

mbi të cilat është rënë dakord (kriteret e auditimit të përputhshmërisë). 

Auditimi ka përfshirë ekzaminimin, në bazë testimesh, të dokumenteve që vërtetojnë 

veprimtarinë e Bashkisë Divjakë, gjatë periudhave ushtrimore të vitit 2017, 2018 dhe 2019.  

                                                           
1 Një opinion i kualifikuar jepet kur audituesi ka marrë dëshmi të mjaftueshme dhe të përshtatshme të auditimit dhe arrin në 

përfundimin se anomalitë apo rastet e mospërputhshmërisë, individualisht ose së bashku, janë materiale, por jo të përhapura, 

në llogaritë vjetore apo transaksionet në fjalë ose kur audituesi nuk është në gjendje për të marrë dëshmi të mjaftueshme dhe të 

përshtatshme të auditimit ku të bazojë opinionin, dhe efektet e mundshme mbi llogaritë vjetore apo transaksionet të kësaj 

pamundësie janë materiale por jo të përhapura. 

 

2 ISSAI 4100 – Objektivi i audituesve në një auditim përputhshmërie është të japë siguri të arsyeshme nëse 

informacioni i mbledhur sa i takon një çështjeje të veçantë është në përputhje, në të gjitha aspektet materiale, me 

kuadrin ligjor dhe rregullator në fuqi, kur auditimi bëhet lidhur me çështje të veçanta. 

3 Mbështetur mbi Ligjin nr. 154/2014, datë 27.11.2014 “Për organizimin dhe funksionimin e KLSH-së”. 
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Opinion i kualifikuar. 

Sipas mendimit tonë, gjatë auditimit të veprimtarisë së Bashkisë Divjakë,  u evidentuan 

devijime nga kuadri ligjor dhe rregullator në fuqi (kriteret), të përshkruara në paragrafin e 

“Bazës për Opinionin e Kualifikuar”, që nën gjykimin profesional të audituesit të pavarur janë 

materiale por jo të përhapura. 

Baza për opinion e kualifikuar: 

Opinionin e dhënë e mbështesim në faktin se; u konstatuan devijime nga kuadri rregullator 

përsa i përket, menaxhimit financiar dhe kontrollit, transaksionet e kryera për zbatimin e 

buxhetit dhe prokurimeve, nuk kanë qenë plotësisht në përputhje me kuadrin ligjor financiar në 

fuqi.  

Opinionin e dhënë e mbështesim në faktin se: 

-Në Bashkinë Divjakë, sistemi i Menaxhimit Financiar dhe Kontrollit, nisur nga vetëvlerësimi 

dhe rezultatet e testimeve të kryera, tregon se aspektet e kontrollit të brendshëm kuptohen jo 

plotësisht. 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. 

- Nga Drejtoria e të Ardhurave Bashkia Divjakë dhe 4 Njësitë Administrative, për mos pagimin 

në afat të  detyrimit tatimore subjektet më datën 31.12.2019 vlera e debitorëve për taksat dhe 

tarifat vendore  në shkallë bashkie  është në shumën prej 307,653,839 lekë, e cila përfaqëson: 

-284 subjektet e biznesit të vogël e biznesit të madh,në vlerën  27,637,626 lekë 

-9,146 familjarë janë debitorë për taksat e tokës  në vlerën 264,844,245 lekë 

-Për debitorë familjarë të tarifave vendore në vlerën 15,171,968 lekë, nga të cilat: 

-rreth 2911 familjarë në vlerën 9,213,500 lekë, nuk kanë paguar taksat në Ujësjellës sha 

Divjakë. 

- 5,958,468 lekë debitor të taksës së ndikimit në infrastrukturë.  

-Stoku i faturave të palikuiduara paraqitet në shumën 62,125,285 lekë dhe detyrime për 5 

vendime gjyqësore në shumën 3,234,310 lekë. 

-Në zbatimin e punimeve të 8 kontratave u konstatuan devijime materiale në zërat e matshëm, 

fakt që tregon se mbikëqyrja e punimeve të investimeve është një zonë me risk në menaxhimin 

e investimeve publike, duke evidentuar një dëm ekonomik në vlerën 2,511 mije lekë. 

-Në zhvillimin e procedurave të prokurimit publik, janë konstatuar veprime jo në përputhje me 

kërkesat ligjore në 11 procedura ku është evidentuar përdorim jo sipas 3-E të shumës prej 

16,127 mijë lekë.  

Përgjegjësitë e Drejtuesve të Bashkisë Divjakë. 

Drejtimi i Bashkisë, është përgjegjës për përgatitjen dhe prezantimin e saktë të pasqyrave 

financiare në përputhje me kërkesat e ligjit “Për kontabilitetin dhe pasqyrat financiare” dhe të 

Udhëzimit të Ministrisë Financave nr. 08, datë 09.03.2018 “Për procedurën e përgatitjes, 

paraqitjes dhe raportimit e të pasqyrave financiare vjetore të njësive të Qeverisjes së 

Përgjithshme”, kërkesat e tjera në kuadrin e raportimit financiar në fuqi, si dhe kontrollin e 

brendshëm që ka rezultuar i nevojshëm për përgatitjen e pasqyrave financiare, për të shmangur 

gabimet apo mashtrimet. Stafi drejtues është gjithashtu përgjegjës për përdorimin e burimeve 

financiare në përputhje me politikat, ligjet dhe rregulloret e aplikuara. Personat përgjegjës për 

drejtimin janë përgjegjës për kontrollin e procesit të raportimit financiar. Stafi drejtues është 

përgjegjës për përdorimin e burimeve financiare në përputhje me të gjitha ligjet dhe rregulloret 

në fuqi. 

Përgjegjësitë e Audituesve të KLSH mbi Auditimin e Pasqyrave Financiare. 
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Objektivi i audituesit të jashtëm publik lidhet me garantimin e sigurisë së arsyeshme nëse 

pasqyrat financiare në tërësi, nuk paraqesin anomali materiale, kështu si pasaktësi apo gabime 

që mund të kenë ekzistuar, si dhe për të konkluduar me një raport auditimi që përfshin një 

opinion. Siguria e arsyeshme është një nivel i lartë sigurie, por nuk garanton që auditimi i kryer 

në përputhje me standardet mundëson identifikimin e çdo gabimi apo anomalie që mund të 

ekzistojë. Përveç standardeve ISSAI, audituesi i KLSH, gjithashtu aplikon edhe gjykimin dhe 

skepticizmin tonë profesional në punën audituese.  

Auditimi identifikon çështjet më të rëndësishme lidhur me auditimin e pasqyrave financiare të 

periudhës aktuale dhe i përshkruajmë ato në raportet e auditimit, me përjashtim të rasteve kur 

kuadri ligjor nuk lejon vënien në dispozicion të tyre për publikun ose në raste të rralla kur vetë 

ne vendosim që këto çështje nuk duhet të përfshihen në raport për shkak të pasojave negative 

që publikimi i tyre mund të sjellë në publikun e gjerë. 
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II. HYRJA  

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

KLSH”, në zbatim të Projektit dhe Programit të Auditimit nr. 1051/1, datë 26.12.2019 miratuar 

nga Kryetari i KLSH, nga data 26.12.2019 deri në datë 21.02.2020, në subjektin Bashkia 

Divjakë, për periudhën nga 01.07.2017 deri në 31.12.2019, u krye  auditimi “Auditim financiar 

dhe përputhshmërie” nga Grupi i Auditimit me përbërje:  

 

1. A.Th. Përgjegjës Grupi 

2. A.Gj. Auditues 

3. I.Sh. Audituese 

4. I.H. Auditues 

5. Ing. S.M. Auditues 

6. Ing. A.Z. K/Auditues 

 

Titulli: Auditim financiar dhe përputhshmërie në Bashkinë Divjakë. 

 

Marrësi: Bashkia Divjakë 

 

Objektivat dhe qëllimi: Objektivi i auditimit financiar është dhënia e opinionit me siguri të 

arsyeshme, nëse për vitin 2018,transaksionet financiare dhe ngjarjet ekonomike janë raportuar drejt 

dhe saktë në pasqyrat financiare të subjektit të audituar, kjo referuar kuadrit ligjor të raportimit 

financiar në fuqi. Në auditimin e përputhshmërisë synohet dhënia e një vlerësimi objektiv, 

profesional e të pavarur, mbi shkallën e ndjekjes nga subjekti i audituar të rregullave, ligjeve dhe 

rregulloreve, politikave, kodeve të vendosura apo termave dhe kushteve, lidhur me prokurimin e 

mallrave/shërbimeve dhe investimeve; 

Procedura e ndjekur: Projekt Raporti i auditimit i dërgohet subjektit Bashkia Divjakë, pasi 

nga grupi i auditimit janë dorëzuar në protokoll aktet e mbajtura në lidhje me problematikat e 

konstatuara dhe nga subjekti me shkresat përcjellëse janë paraqitur kundërshtitë, të cilat janë 

trajtuar pjesërisht dhe do të analizohen me kujdes, profesionalizim dhe paanshmëri në Raportin 

Përfundimtar të auditimit.  

 

Objektivat dhe qëllimi i auditimit: 

 Qëllimi i auditimit:   
Për auditimin financiar, qëllimi është të vlerësohet nëse rezultatet dhe gjendja financiare e 

raportuar e subjektit që auditohet, si dhe përdorimi i burimeve janë paraqitur saktë dhe në 

përputhje me rregullat e raportimit financiar, si në fushën e të ardhurave dhe të shpenzimeve. 

Për auditimin e përputhshmërisë, duhet të përcaktohet niveli i zbatimit të kuadrit ligjor në fuqi 

lidhur me realizimin e procedurave të prokurimit të realizuara në periudhën nën auditim. Qëllimi 

i auditimit do të realizohet vetëm pas analizës së implementimit të kërkesave të Menaxhimit 

Financiar dhe Kontrollit, për të vlerësuar drejt nivelin e riskut në subjekt. 

Objektivat e auditimit synojnë: 

Dhënien e vlerësimeve të pavarura mbi funksionimin e sistemeve dhe nënsistemeve të 

kontrollit të brendshëm dhe komponentëve të menaxhimit financiar të subjektit, nëpërmjet 

përcaktimit nga ana e audituesve: 

-nëse pasqyrat financiare janë hartuar në përputhje me kërkesat e rregullave dhe ligjeve të 

kontabilitetit; 
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-nëse janë zbatuar parimet e përgjithshme të sistemit të menaxhimit financiar të sektorit publik 

dhe të sjelljes me integritet të zyrtarëve të sektorit publik; 

-nëse të ardhurat dhe shpenzimet janë realizuar në përputhje me ligjin e Buxhetit të Shtetit, me 

aktet përkatëse ligjore e nënligjore dhe me parimet e ligjit për menaxhimin financiar dhe 

kontrollin; 

-nëse janë zbatuar parimet e përgjithshme të sistemit të menaxhimit financiar të sektorit publik 

dhe të sjelljes me integritet të zyrtarëve të sektorit publik; 

-verifikimin e përgjegjësisë financiare të subjekteve përgjegjëse, nëpërmjet ekzaminimit dhe 

vlerësimit të të dhënave financiare; 

- auditimin e sistemeve financiare dhe transaksionet, duke përfshirë edhe vlerësimin e 

përputhshmërisë me ligjet dhe rregulloret. 

 

Identifikimi i çështjes: 

Projekt Raporti synon të identifikojë përmbushjen e rolit të njësisë vendore dhe përgjegjësive të 

saj, që burojnë nga kuadri ligjor dhe dispozitat në fuqi, për përmisimin e vazhdueshëm të 

punëve në shërbim të komunitetit; në funksion të zbatimit të strategjive që orientojnë zhvillimin 

e Bashkisë Divjakë, si dhe përmisimin e vazhdueshëm të cilësisë së shërbimit ndaje komunitetit 

në plotësimin e kërkesave të tyre. Për këtë janë vlerësuar aktivitetet që kanë të bëjnë me 

respektimin e organigramës dhe të strukturës organike. 

Auditimi ka përfshirë veprimet e kryera nëpërmjet bankës, hartimi i pasqyrave financiare, 

planifikimi dhe mbledhja e të ardhurave, menaxhimin financiar dhe kontrollin, hartimi e 

zbatimi i buxhetit, auditimin e kontrollit të brendshëm. Gjithashtu auditimi ka përfshirë edhe 

zbatimin e procedurave të prokurimit, zbatimin e kontratave të punimeve, si dhe zbatimin e 

detyrave të lëna nga auditimi i mëparshëm. 

Në bazë të kritereve të vlerësimit e gjykimit profesional, audituesit kanë bërë vlerësimin e 

rezultateve të testeve të kontrollit, analizimin dhe klasifikimin e gabimeve të zbuluara, si dhe 

është bërë vlerësimi i evidencave të grumbulluara përsa i përket mjaftueshmërisë dhe 

përshtatshmërisë për qëllimet e auditimit. Procedurat e kryera, varen nga gjykimi profesional i 

audituesit, përfshirë vlerësimin e rrezikut material, për shkak të mashtrimit apo gabimit që do 

përdoren për procedura auditimi që janë me të përshtatshme për rrethanat.  

Nisur nga procedurat e ndjekura për auditim besojmë se evidencat e mbledhura janë të 

mjaftueshme dhe të përshtatshme për te dhënë opinionin tonë mbi veprimtarinë ekonomiko 

financiare të Bashkisë Divjakë. 

 

Përgjegjësitë e strukturave drejtuese të subjektit të audituar lidhur me çështjen 

nën auditim (në vartësi të llojit të auditimit). 

Strukturat drejtuese të Bashkisë Divjakë janë përgjegjëse për paraqitjen e drejtë të pasqyrave 

finaciare në përputhje me Ligjin për Kontabilitetin dhe Pasqyrat Financiare dhe në të njëjtën 

kohë janë përgjegjës për aktivitetin financiar të Bashkisë në përputhje me kriteret e 

përputhsmërisë duke përfshirë por pa u kufizuar në Ligjin e Buxhetit dhe aktet nënligjore në 

zbatim të tij, Ligjin e Prokurimeve dhe aktet nënligjore në zbatim të tij, Ligjin për Menaxhimin 

Financiar dhe Kontrollin dhe aktet nënligjore në zbatim të tij, ligjin për Planifikimin, 

Zhvillimin dhe Mbrojtjen e Territorit dhe aktet nënligjore në zbatim të tij, Ligjin për Auditin e 

Brendshëm dhe aktet nënligjore në zbatim të tij. 

Përgjegjësitë e audituesve. Përgjegjësia jonë është që të shprehim një opinion në lidhje me 

pasqyrat financiare të aparatit të Bashkisë Divjakë dhe një opinion në lidhje me 
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përputhshmërinë e aktivitetit të subjektit të audituar në lidhje me aktet ligjore dhe nënligjore 

për prokurimin, menaxhimin financiar dhe kontrollin, auditimin e brendshëm, planifikimin, 

zhvillimin dhe mbrojtjen e territorit. Auditimi është kryer në përputhje me Standartet 

Ndërkombëtare të Auditimit ISSAI sipas INOTSAI, të cilat kërkojnë që audituesi të respektojë 

kërkesat etike dhe të planifikojë dhe kryej auditimin me qëllim arritjen e një sigurie të 

arsyeshme në dhënien e opinionit, sipas evidencës së mbledhur të auditimit. 

Kriteret e vlerësimit. Legjislacioni bazë e dytësor, dhe dispozita të tjera, si dhe kritere përkatëse 

që janë përdorur dhe iu jemi referuar për kryerjen e vlerësimeve gjatë auditimit: 

Ligji organik i KLSH-së nr. 154/2014,datë 27.11.2014 “Për organizimin dhe funksionimin e 

Kontrollit të Lartë të Shtetit”; 

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 e ndryshuar; 

Rregullore e brendshme “Mbi Procedurat e auditimit në KLSH”, miratuar me vendimin nr. 

107, datë 08.08.2017 të Kryetarit të KLSH-së, e ndryshuar; 

Praktika të mira të fushës si: Manuali i Auditimit Financiar dhe të Përputhshmërisë të Gjykatës 

Evropiane të Audituesve;  

Kërkesat e Udhërrëfyesit të IDI-t, INTOSAI "Për  implementimin e Standardeve 

Ndërkombëtare të  Auditimit, ISSAI mbi “Auditimin e përputhshmërisë", Manualet e 

Auditimit Financiar dhe Përputhshmërisë, të miratuar nga  Kontrollit i Lartë i Shtetit; 

Ligji nr. 68/2017, datë 27.04.2017 “Për financat e vetëqeverisjes Vendore”; 

Udhëzimi i MF nr. 10/1,datë 28.02.2017 “Për përgatitjen e buxhetit vendor”; 

Udhëzimin plotësues i MF nr. 02, datë 19.01.2018 “Për zbatimin e buxhetin të vitit 2018”; 

Udhëzimin i MF nr. 22, datë 30.07.2018 “Për procedurat  standarte te monitorimit te buxhetit te 

Njësive te vetëqeverisjes vendore”;  

Udhëzimi i  MF nr. 14, date 28.12.2006 “Për përgatitjen dhe raportimin e pasqyrave financiare 

vjetore të vitit 2006 për institucionet qendrore, organet e pushtetit vendor dhe njësive që varen 

prej tyre si,..” ; Udhëzimi i  MF  nr. 26,datë 27.12.2007, për disa shtesa dhe ndryshime në 

udhëzimin e MF nr. 14, date 28.12.2006;   

Udhëzimi i MF nr. 08, date 09.03.2018” Për procedurën e përgatitjes, paraqitjes  dhe raportimit 

e të pasqyrave financiare vjetore të njësive të Qeverisjes së Përgjithshme“; 

Ligji nr. 9643, datë 20.11.2016  “Për Prokurimin Publik” i ndryshuar; VKM nr. 914, datë 

29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” i ndryshuar me VKM nr. 797, 

datë 29.12.2017 Udhëzimi i APP nr. 2, datë 24.04.2017 “Për procedurën e prokurimit me vlerë 

të vogël”; etj. dhe kuadri rregullues i brendshëm i bashkisë; 

Standardet e auditimit Auditimi është kryer sipas standarteve ndërkombëtare të auditimit të 

hartuara nga INTOSAI. 

 ISSAI 100 “Parimet themelore të auditimit të sektorit publik“ që përcakton parimet 

themelore për auditimin e sektorit publik në përgjithësi; 

 ISSAI 400 “Parimet themelore të auditimit të përputhshmërisë“ që përcakton parimet 

themelore të ISSAI-t 100 dhe i zhvillon më tej ato duke i përshtatur me 

kontekstin specifik te auditimit të përputhshmërisë; 

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

dhe ISSAI 4200; 

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

IFAC; 

 Praktika të mira të fushës si: Manuali i Auditimit Financiar dhe të Përputhshmërisë të 

Gjykatës Evropiane të audituesve; Kërkesat e Udhërrëfyesit të IDI-t, 
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INTOSAI "Për implementimin e Standardeve Ndërkombëtare të Auditimit, ISSAI mbi 

Auditimin e përputhshmërisë"; etj. 

 Manuali i Auditimit Financiar dhe të Përputhshmërisë të Gjykatës Evropiane të audituesve; 

Kërkesat e Udhërrëfyesit të IDI-t, INTOSAI "Për implementimin e Standardeve 

Ndërkombëtare të Auditimit, ISSAI mbi Auditimin e përputhshmërisë"; etj. 

Dokumentimi i rezultateve të auditimit: 

Nga audituesit u përgatit dokumentacioni i auditimit i mjaftueshëm për të mundësuar dhe 

kuptuar natyrën, kohën dhe shtrirjen e procedurave të auditimit të kryera në përputhje me 

standardet përkatëse dhe kërkesat e zbatueshme ligjore dhe rregullatorë, rezultatet e këtyre 

procedurave dhe evidencat e marra të auditimit, si dhe çështje të rëndësishme, që dolën gjatë 

auditimit, janë reflektuar në përfundimet e arritura në drejtim të tyre dhe gjykimet  profesionale 

në arritjen e këtyre konkluzioneve. Ky dokumentacion është i përshtatshëm dhe i rëndësishëm 

për të konfirmuar dhe mbështetur opinionet dhe raportin e audituesve dhe shërbeu si një burim 

informacioni për përgatitjen e tyre. Në përfundim të auditimit në terren, Akteve të 

Konstatimeve të mbajtura mbi bazën e të dhënave të grumbulluara, u përgatit ky Raport 

Përfundimtar i Auditimit. 

Përgjegjësia jonë është që të shprehim një opinion në lidhje me pasqyrat financiare Bashkisë 

Divjakë dhe përputhshmërinë e aktivitetit, në lidhje me zbatimin e akteve ligjore dhe nënligjore 

për buxhetin, prokurimin, menaxhimin financiar dhe kontrollin.  

Auditimi përfshin kryerjen e procedurave për të marrë dëshmi auditimi rreth praktikave 

administrative e financiare, rreth shumave dhe raportimit të shifrave në Pasqyrat Financiare. 

Procedurat e zgjedhura varen nga gjykimi i audituesit, duke përfshirë këtu edhe vlerësimin e 

rreziqeve nga gabimi material, qoftë për shkak të mashtrimit apo gabimit. Gjatë proçesit të 

vlerësimit të rrezikut, audituesit vlerësuan nivelin e kontrollit të brendshëm relevant në entitetin 

Bashkia Divjakë, në mënyrë që të programoheshin procedurat e auditimit, që janë të 

përshtatshme për kushtet e entitetit, por jo për qëllim të shprehjes së opinionit mbi efektivitetin 

e kontrollit të brendshëm të entitetit. 

Parimet e auditimit financiar: Në punën tonë audituese jemi mbështetur në parimet e 

mëposhtme: 

- Etika dhe pavarësia; 

- Kontrolli i cilësisë 

- Menaxhimi i grupit të auditimit dhe aftësive të tyre 

- Parimet lidhur me konceptet bazë të auditimit. 

Pohimet rreth klasave të transaksioneve dhe ngjarjeve për periudhën nën auditim: 

Përkatësia: Transaksionet dhe ngjarjet që janë të regjistruara kanë ndodhur dhe i përkasin 

subjektit. 

Plotësia: Te gjitha transaksionet dhe ngjarjet që duhet të ishin regjistruar janë regjistruar. 

Saktësia: Shumat dhe të dhëna të tjera lidhur me transaksionet e regjistruara dhe ngjarjet janë 

regjistruar në mënyrë të përshtatshme. 

Periudha: Transaksionet dhe ngjarjet janë regjistruar në periudhën e saktë kontabël. 

Klasifikimi: Transaksionet dhe ngjarjet janë regjistruar në llogaritë e duhura. 

Ligjshmëria dhe rregullsia: Janë në përputhje me ndarjet buxhetore në dispozicion. 

Pohimet rreth gjendjeve të llogarive në fund të periudhës 

Ekzistenca: asetet, detyrimet dhe interesat e kapitalit neto ekzistojnë. 

Të drejtat dhe detyrimet: Subjekti mban ose kontrollon të drejtat për asetet, detyrimet dhe janë 

obligimet e subjektit.  
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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. 
 

Praktikat e ndjekura në kryerjen e auditimit.  

Mbështetur në ISSAI 1315, objektivi i audituesit është identifikimi dhe vlerësimi i risqeve e 

anomalive materiale në pasqyrat financiare si edhe nivelin e pohimeve, nëpërmjet të kuptuarit e 

njësisë dhe mjedisit të saj, duke përfshirë kontrollin e brendshëm të njësisë dhe duke krijuar 

kështu bazën për hartimin dhe implementimin e përgjigjeve kundrejt risqeve të vlerësuara të 

gabimeve materiale. Në këtë kontekst merr rëndësi vlerësimi i materialiteti në përputhje me 

ISSAI 1320 dhe ISSAI 1450, i cili përcakton nivelin e gabimit që audituesit konsideron të 

mundshëm për të influencuar te përdoruesit e pasqyrave financiare. Nisur nga gjykimi 

profesional i audituesit dhe ndjeshmëria e zonave të llogarisë, grupi i auditimit përcaktoi 

materialitetin në masën 2% për të gjitha zonat e llogarisë të planifikuara për t’u audituar, ku si 

bazë për përllogaritjen e materialiteti janë marrë shpenzimet. Nën gjykimin profesional të 

audituesit, për institucionin Bashkia Divjakë grupi i punës ka marrë në konsideratë faktorët e 

riskut prej 0.7 % për shpenzimet dhe 2% për investimet. Pas përcaktimit të nivelit të 

materialiteti grupi i auditimit ka kryer vlerësimin e sistemeve të  kontrollit të brendshëm në 

institucion sa i takon: (a) hartimit; (b) implementimit; dhe (c) funksionimit të 5-të 

komponentëve të kontrollit të brendshëm. Vlerësimi i kontrollit të brendshëm kryhet nëpërmjet 

testeve të kontrolleve. Gjatë kryerjes së testeve të kontrollit është arritur në përfundimin që 

sistemet e kontrollit të brendshëm paraqesin risk të ulët deri të moderuar.  

Metodologjia e aplikuar gjatë planifikimit konsiston në auditimin e të dhënave të siguruara nga 

vetë subjekti. Kemi ndërmarrë procedurat për vlerësimin e riskut (analiza), me qëllim sigurimin 

e nivelit të kërkuar të njohjes së riskut të brendshëm dhe riskut të kontrollit të subjektit. 

Informacion të vlefshëm u administrua dhe nga procedurat e ndjekura nga vetë subjekti për 

vlerësimin e riskut, duke ia nënshtruar vlerësimit përmes skepticizmit profesional nga ana e 

audituesve. Nisur sa më sipër, jemi përpjekur të ruajmë nivelin e pranuar të Riskut të Auditimit 

prej 5%, duke shtuar nivelin e procedurave analitike (ISSAI 1520) dhe testeve thelbësore të 

kryera.  

Në këtë kontekst procedurat e ndjekura nga grupi i auditimit konsistojnë në analiza të 

marrëdhënieve mes informacionin financiar dhe jo financiar si p.sh krahasimet mes buxheteve 

dhe realizimit faktik; inspektime që konsistojnë në regjistrimin e dokumenteve ne letër ose 

elektronike; observimet që konsistojnë në analizën e proceseve ose procedurave të kryera nga të 

tjerë, me qëllim sigurimin e informacionit rreth performancës së proceseve/procedurave, por 

kjo mbetet e limituar deri në kohën kur observimi ka ndodhur; dhe së fundi kërkimi/hetimi që 
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konsiston në kërkimin e informacionit te personat kompetent dhe të mirinformuar brenda 

dhe/ose jashtë njësisë.  
 

Metodat dhe Teknikat e Kontrollit të përdorura nga audituesit gjatë auditimit:                                                            

1. Kontrolli aritmetik.  

Duke konsideruar faktin se kontabiliteti konsiston në thelb në regjistrimin e fakteve në një 

formë numerike, si dhe në paraqitjen sintetike të tyre, por midis regjistrimit fillestar të fakteve 

dhe paraqitjes së tyre në formë sintetike, që janë edhe qëllimi i tij, bëhen një seri veprimesh që 

kanë të bëjnë me evidentimin në llogari, mbartjet, klasifikimin dhe rigrupimin. Kontrolli 

aritmetik u krye me qëllim që të sigurohemi nëse veprimet e llogaritjes dhe të hedhjeve në 

llogaritë përkatëse, që përfundojnë me nxjerrjen e gjendjeve sintetike, nuk përmbajnë asnjë 

gabim (Ditari i kontabilizimit të urdhër shpenzimeve)  

2. Kontrolli me anë të pjesëve justifikuese.  

Edhe pse kontabilizimet nuk përmbajnë gabime aritmetike, ai mund të jetë i gabuar, nëse 

regjistrimet e bëra nuk korrespondojnë me realitetin. Kontrolli me zgjedhje i pjesëve 

justifikuese (Urdhër shpenzimeve) konstatoi se shifrat e kaluara kanë pasur justifikim të 

mjaftueshëm dokumentar në bazë të UMF nr. 30, dt. 27.12.2011 “Mbi menaxhimin e aktiveve 

në njësitë e sektorit publik”.   

3. Inspektimi fizik dhe kontrolli i gjendjeve ekzistuese.   

Konsistoi në ekzaminimin e aktiveve, të llogarive, të librave kontabël etj. Kontrolli kontabël i 

ushtruar ekzaminoj përputhjen ndërmjet regjistrimit kontabël dhe pjesëve justifikuese 

përkatëse, por probleme u konstatuan mbi ekzistencën reale të aktiveve në subjekt. Gjithashtu u 

krye mbikëqyrje fizike e magazinës për të verifikuar kryerjen e saktë të inventarizimit fizik dhe 

përputhjet e tij me atë kontabël.  

4. Kontrolli i vlerësimit.  

Kontrolli i vlerësimeve përcaktoi nëse vlerat që u atribuohen gjendjeve ekzistuese janë të sakta, 

nëse pasuritë duhet të qëndrojnë në bilanc me vlerat që u janë vendosur atyre.  

5. Konfirmim nga të tretët. 

Transaksionet e përzgjedhura për t’ju nënshtruar testeve të detajeve, u kryqëzuan me 

informacionin e gjeneruar nga Thesari dhe rakordimet periodike me ente dhe institucione të 

tjera shtetërore.   

6. Kontrolli sipas një treguesi.   

Përdorimi i treguesve statistikorë me qëllim që të kërkohen fakte ose të dhëna “jashtë 

normales”, që përbëjnë tregues të parregullsive kontabël. Mund të përmendim nëse ka: 

mungesa e pjesëve justifikuese, gabimet e shpeshta në datat, numrat, referencat e brendshme, 

regjistrime pak të lexueshme, shifra të renditura keq, korrigjime të shumta të shifrave, etj.  

7. Intervistimi   

8. Raporte dhe Informacione  

9. Pyetësorët për vlerësimin e sistemeve të Kontrollit të Brendshëm 
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III. PËRSHKRIMI AUDITIMIT 

 

Informacioni i Përgjithshëm: Auditimi në Bashkinë Divjakë u krye në kuadër të planifikimit 

fillestar vjetor të subjekteve të përzgjedhura për tu audituar. Në këtë subjekt, u evidentuan 

shmangie dhe të meta në fushën e financës por jo të përhapura si dhe të meta e dobësi në 

drejtim të përputhshmërisë me kërkesat dhe kriteret e vlerësimit sipas kuadrit rregullator në 

fuqi të shoqëruara me shpenzime jo sipas 3-E në fushën e prokurimeve si dhe me dëm 

ekonomik në disa projekte zbatimi në fushën e investimeve për punë publike. Ky auditim ka 

rëndësi për KLSH duke qenë se është njësi me peshë në vetëqeverisjen vendore. 

Nga audituesit u përgatit dokumentacioni i auditimit i mjaftueshëm për të mundësuar dhe 

kuptuar natyrën, kohën dhe shtrirjen e procedurave të auditimit të kryera në përputhje me 

standardet përkatëse dhe kërkesat e zbatueshme ligjore dhe rregullatorë, rezultatet e këtyre 

procedurave dhe evidencat e marra të auditimit, si dhe çështje të rëndësishme, që dolën gjatë 

auditimit, janë reflektuar në përfundimet e arritura në drejtim të tyre dhe gjykimet  profesionale 

në arritjen e këtyre konkluzioneve. Ky dokumentacion është i përshtatshëm dhe i rëndësishëm 

për të konfirmuar dhe mbështetur opinionet dhe raportin e audituesve dhe shërbeu si një burim 

informacioni për përgatitjen e tyre.  

Objekti i këtij auditimi është raportimi financiar dhe paraqitja e drejtë dhe e sinqertë e 

pasqyrave financiare për vitin 2018. Gjithashtu, sipas programit të auditimit, objekt i këtij 

auditimi është edhe vlerësimi i përputhshmërisë së aktivitetit të subjektit të audituar me kriteret 

e vlerësimit. 

Qëllimi i auditimit është dhënia e opinionit për pasqyrat financiare dhe dhënia e opinionit të 

përputhshmërisë në lidhje me aktivitetin dhe operacionet për efekt të ligjit të prokurimit dhe 

menaxhimit financiar dhe kontrollit. 

Fushëveprimi i këtij auditimi përfshin të gjithë aktivitetin e aparatit të Bashkisë Divjakë.  

Në bazë të kritereve të vlerësimit e gjykimit profesional, audituesit kanë bërë vlerësimin e 

rezultateve të testeve të kontrollit, analizimin dhe klasifikimin e gabimeve të zbuluara, duke 

vlerësuar evidencat e grumbulluara përsa i përket mjaftueshmërisë dhe përshtatshmërisë për 

qëllimet e auditimit. Procedurat e kryera, varen nga gjykimi profesional i audituesit, përfshirë 

vlerësimin e rrezikut material, për shkak të mashtrimit apo gabimit që do përdoren për 

procedura auditimi që janë me të përshtatshme për rrethanat.  

Nisur nga procedurat e ndjekura për auditim besojmë se evidencat e mbledhura janë të 

mjaftueshme dhe të përshtatshme për të dhënë opinionin tonë mbi veprimtarinë ekonomiko 

financiare të Bashkisë Divjakë. 

Misioni për njësinë që auditohet është kryerja e funksioneve të veta, të përbashkëta dhe të 

deleguara në interes të komunitetit, duke përdorur në mënyrë efikase dhe të qëndrueshme 

burimet natyrore dhe financiare (të ardhurat e veta, grandin dhe fondet e dhëna nga buxheti i 

shtetit me synim krijimin e kushteve të sigurisë dhe mirëqenies për komunitetin). 

Objektivat burojnë nga ligji “Për vetëqeverisjen vendore”. 

Ndërsa administrata (aparati) i këtij institucioni ka si qëllim: përmirësimin e kushteve të 

punës,  rritjen e nivelit të drejtimit dhe rishikimin funksional të bashkisë, zhvillimin e 

politikave dhe strategjive, identifikimin, koordinimin dhe monitorimin e programeve, rritjen e 

efektivitetit të përdorimit të burimeve. 

Bashkia siguron qeverisjen në një nivel sa më afër shtetasve nëpërmjet:  njohjes së ekzistencës 

së identiteteve dhe vlerave të ndryshme të bashkësisë; respektimit i të drejtave dhe lirive 

themelore të shtetasve të sanksionuara në Kushtetutë ose në ligje të tjera; zgjedhjes së llojeve të 



 

 

KONTROLLI I LARTË I SHTETIT 

Raport përfundimtar për auditimin e ushtruar në Bashkinë Divjakë 

 

 

39 

 

ndryshme të shërbimeve dhe lehtësirave të tjera publike vendore në dobi të bashkësisë; 

ushtrimit efektiv të funksioneve, kompetencave dhe realizimit të detyrave nga  Bashkia; 

realizimit të shërbimeve në forma të përshtatshme dhe nxitjes efektive të pjesëmarrjes së 

bashkësisë në qeverisjen vendore. 

Organi përfaqësues i Bashkisë është Këshilli Bashkiak.  

Organi ekzekutiv i  Bashkisë është Kryetari i Bashkisë 

Ushtrimi i autoritetit me interes publik vendor: krijon, mbledh të ardhura dhe bën shpenzime 

për përmbushjen e funksioneve të tyre, vendos taksa e tarifa për shërbimet si dhe nivelin e tyre 

në përputhje me legjislacionin në fuqi dhe interesat e bashkësisë, harton, miraton dhe ndjek 

zbatimin e buxhetit tyre. 

Bashkia kryen funksione të veta, të përbashkëta dhe funksione të deleguara.  

 

IV. PËRSHKRIMI I AUDITIMIT DHE GJETJET  

 

A. Kontrolli i brendshëm.  
1. Identifikimi dhe vlerësimi i nivelit të implementimit të komponentëve të MFK. Mjedisi i 

kontrollit, Menaxhimi i riskut, Veprimtaritë e kontrollit, Informimi dhe komunikimi dhe 

Monitorimi. Saktësia e deklaratës vjetore dhe raporti përkatës për cilësinë dhe gjendjen e 

sistemeve të kontrollit të brendshëm në njësinë publike që mbulon; 

U auditua funksionimi i pesë elementëve të menaxhimit financiar dhe kontrollit të brendshëm: 

mjedisi i kontrollit, menaxhimi i riskut, veprimtaritë e kontrollit,  informimi dhe komunikimi, 

monitorimi,  dhe në përfundim të auditimit arrihet në konkluzionin se edhe pse është bërë një 

punë e mirë në drejtim të plotësimit dhe administrimit të dokumentacionit përkatës sipas 

kuadrit ligjor, përvec Rregullores së Funksionimit të Brendshëm të Njësisë, dhe Kodit Etik, 

nuk është hartuar një paketë e plotë rregullash të tjera të shkruara për të siguruar një 

funksionim më të mirë të kontrollit të brendshëm. Mjedisi i kontrollit, si elementi bazë dhe 

kryesor i kontrollit të brendshëm ka nëvojë për përmirësim të mëtejshëm për të qenë në nivelin 

e kërkuar nga kuadri ligjor. Auditi i Brendshëm ka funksionuar përgjithsisht në rregull dhe ka 

performuar nivel të kënaqshëm profesional. Punonjësit kanë mangësi në njohjen e kërkesave të 

ligjit 10296, datë 08.07.2010 “Për menaxhimin financiar dhe kontrollin”, nuk janë hartuar 

programe për të siguruar ruajtjen dhe zhvillimin profesional  të stafit. Nuk janë hartuar 

dokumente si, gjurma e auditimit, plane strategjike afatgjata, strategjia e riskut etj. Nuk ka 

systeme kompiuterike të licensuara për njësinë. Për veprimet dhe mosveprimet ngarkohen me 

përgjegjësi titullari i Bashkisë Divjakë, dhe të gjithë menaxherët kryesor të institucionit në 

nivel drejtorie e përgjegjës sektori. 
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Situata Në Bashkinë Divjakë 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 nga niveli drejtues dhe 

menaxherë kuptohen mirë, por nga punonjësit ka nevojë për një punë me të 

organizuar. Në përgjithsi ka konsolidim të tërësisë së rregullave, 

procedurave për çdo aktivitet të veprimtarisë, pavarësisht se këtë e realizon 

referuar kompetencave dhe akteve nënligjore në fuqi, duke reflektuar kështu 

nivel mesatar të riskut të sistemeve të kontrollit të brendshëm. Në lidhje me 

vlerësimin e komponentëve të menaxhimit financiar dhe kontrollit, 

rezultoi se: 
Në lidhje me mjedisin e kontrollit. Është hartuar Rregullorja e Funksionimit 

të Njësisë, si dhe Kodi i Etikës. Nuk ka politika dhe praktika që të 

garantojnë ruajtjen dhe zhvillimin e kompetencave profesionale të 

stafit, duke u mjaftuar vetëm me trajnimet e organizuara nga ASPA, 

duke mos hartuar dhe zhvilluar programe trajnimesh në njësinë 

vendore. Rregullorja e Funksionimit të Brendshëm pas 

rekomandimeve të lëna nga KLSH-ja është përditësuar e përpunuar, 

duke pasqyruar ndryshimet në strukturë dhe ndryshimet e tjera  që ka 

sjell dinamika e zhvillimit.  

Në lidhje me menaxhimin e riskut: Njësia vendore ka hartuar Plan 

Masash për minimizimin e riskut, Regjistrin e riskut shoqëruar me 

Matricën e riskut. Nga auditimi nuk rezulton të ket hartuar Strategjinë 

e riskut edhe pse janë celur dhe administruar regjistrat e risqeve për 

njësin vendore, por edhe për cdo sektorë të vartësisë.  

-Në lidhje me informacionin dhe komunikimin: Punonjësit brenda 

institucionit komunikojnë me shkrim, postë elektronike dhe në mënyrë 

verbale ndërsa, jashtë institucionit komunikohet kryesisht në formë 

shkresore zyrtare dhe ka korrespondencë të rregullt me subjektet 

kryesore të jashtme pa përjashtuar komunikimin elektronik dhe atë 

telefonik. Njësia dhe strukturat vartëse, auditohen nga struktura e 

Auditit të Brendshëm dhe nga Kontrolli i Lartë i Shtetit. Njësia mund 

të identifikohet edhe nëpërmjet adresës në ueb ëëë.bashkia 

divjake.gov.al e cila në periudhën e auditimit nuk ishtë funksionale, 

sepse ajo nuk ishtë përditësuar në vazhdimsi, dhe të interesuarit nuk 

mund të marrin prej saj informacionin e kërkuar. Njësia ka në 

strukturë shërbim të IT-së, ky shërbim kompetencat detyrat dhe te 

drejtat i ka të parashikuar në Rregulloren e Brendshme të Bashkisë. 

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

kontrollin”. 

Impakti Trajnimi i pa mjaftueshëm për rritjen profesionale të stafit si dhe mos 

perfeksionimi i sistemeve të IT për ofrimin e informacionit, ndikojnë 

në arritjen e objektivave të institucionit. Risku i brendshëm është i 

nivelit të lartë. 

Shkaku Mosnjohje e plotë e koncepteve të ligjit nr. 10296, datë 8.7.2010 “Për 

menaxhimin financiar dhe kontrollin” si dhe mos konsolidim të 

tërësisë së rregullave. Mosnjohje sa duhet nga niveli i lartë drejtues i 

kritereve të MFK, me nivel mesatar të riskut të funksionit të sistemeve 
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të kontrollit të brendshëm. 

Rëndësia I lartë 

Rekomandimi: 

 

 

 

 

 

 

 

Afati për zbatim 

Nga Titullari i Bashkisë Divjakë, me atributet e Kryetarin të GMS, si 

dhe Nëpunësi Autorizues dhe Kordinatori i Riskut,  të marrë masa për 

njohjen dhe menaxhimin nga stafi i ligjit për MFK dhe komponentëve 

të tij, për hartimin dhe miratimin e një strategjie të risqeve, dhe 

miratimin e gjurmëve të auditimit, me qëllim menaxhimin e riskut, ku 

të bëhet identifikimi, analiza dhe kontrolli i risqeve që mund të kenë 

impakt në arritjen e objektivave të institucionit. Të sigurojë programe 

kompjuterike të licencuara në shërbim të njësisë. 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. 

 

Në vazhdimësi 

 

 

2. Mbulimi me auditim i aktivitetit të Bashkisë, referuar kërkesave ligjore. Rezultatet dhe 

eficenca e strukturave të ngritura për realizmin e auditit të brendshëm. Organizimi dhe 

funksionimi i njësisë së auditit të brendshëm publik, kapacitetet audituese që mbulojnë këtë 

aktivitet, Planifikimi, realizimi i programit vjetor të auditimit dhe analiza sipas llojeve dhe 

gjetjeve si dhe kapacitetet audituese të sektorit të auditimit. Ndjekja e zbatimit të masave të 

rekomanduara nga drejtimi; 

 

U auditua ngritja dhe funksionimi NJAB  dhe u konstatua se në ushtrimin dhe realizimin e 

funksionit të saj është bazuar në ligjin organik të AB, në MAB dhe në standardet e 

auditimit. Në auditimet e ushtruara ka vlerësuar si duhet riskun në fushat e auditimit që 

janë me risk më të lartë si fusha e prokurimeve, planifikimit dhe realizimit të të ardhurave, 

e planifikim-zhvillimit të territorit dhe e administrim-menaxhim i aseteve pronë e bashkisë, 

sistemet e kontrollit, për të cilat janë zhvilluar auditime bazuar në riskun e lartë që ato 

mbartin. Si rezultat i auditimit NJAB ka nxjerrë përgjegjësi dhe ka dhënë rekomandime për 

marrje masash, dhe ka marrë masa për kontrollin e zbatimit të detyrave të lëna, duke bërë 

që NJAB të realizojë në përgjithsi misionin e saj për kryerjen e monitorimit të sistemit të 

menaxhimit financiar dhe kontrollit. 

 

Situata Dosjet e përhershme për cdo njësit publike të audituar nuk janë çelur 

në përputhje me standardet e pranuara, për ti shërbyer auditimit 

pasardhës, veprim që bie në kundërshtim me MAB, Kapitulli nr. VI, 

pika 6. Subjektet, ndaj të cilëve është ushtruar auditimi i brendshëm, 

nuk kanë hartuar e dërguar pranë Njësisë së Auditit të Brendshëm 

Planin e Veprimit për zbatimin e rekomandimeve, veprim që bie në 

kundërshtim me standardet e Kapitullit VI të MAB. Është ndryshuar 

Planifikimi Vjetor i auditimeve por nuk është argumentuar arsyeja e 

këtij ndryshimi. Dokumentacioni i përfshirë në dosjet koherente nuk 

përputhet më iventarin e dosjes. Emërimi i Znj. Mimoza Thomaj në 
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detyrën e përgjegjësit të NJAB, dhe emërimi i Znj. NJAB Znj. 

Almira Sina në detyrën e audituesit të brendshëm nuk është bërë në 

përputhje me kuadrin ligjor. 

 

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

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

kritereve të krijimit të Njësive të Auditit të Brëndshëm në Sektorin 

Publik,”, Manuali i Auditimit të Brendshëm,  miratuar me urdhrin e 

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

e Manualit te Auditimit te Brendshëm në sektorin publik”  

Impakti Ekzistenca e një stafi profesional të NJAB ka sjell realizimin dhe 

kryerjen e monitorimit të sistemit të menaxhimit financiar dhe 

kontrollit në njësi, gjithashtu ka sjell edhe siguri objektive 

këshilluese për Titullarin e njësisë vendore dhe menaxherët e tjerë 

në njësi. Efektiviteti e këtij shërbimi e ka ndihmuar njësinë publike 

për të arritur objektivat, nëpërmjet një veprimtarie të disiplinuar dhe 

sistematike, për të vlerësuar e përmirësuar frytshmërinë e 

menaxhimit të riskut, si dhe proceset e kontrollit e të qeverisjes.  

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

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

miratimin e kritereve të krijimit të Njësive të Auditit të Brëndshëm 

në Sektorin Publik,” 

Rëndësia E lartë. 

Rekomandimi: Nga Bashkia Divjakë të merren masa që Njësia e Auditimit të 

Brendshëm të zbatohet kuadri ligjor që normon punën e këtij 

shërbimi për sa i përket plotësimit dhe administrimit të 

dokumentacionit në përputhje me normat e përcaktuara në MAB.  

Afati për zbatim Në vazhdimësi. 

 

 

 

3. Auditimi i zbatimit të rekomandimeve të lëna në auditimet e mëparshme (Plani i veprimit, 

shkalla e realizimit të tij, respektimi i afatit 20 ditor për zbatimin e rekomandimeve dhe 

raportimi në KLSH për ecurinë e zbatimit të rekomandimeve brenda afatit 6 mujor, statusi i 

rekomandimeve të lëna në auditimin e mëparshëm). 

 

Situata Pavarësisht nga puna e bërë nga administrata e Bashkisë Divjakë për 

zbatimin e rekomandimeve të lëna nga KLSH, për disa nga masat 

Bashkia 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 fizik 

dhe juridik debitor nuk ka filluar kryerja e ndalesave, duke u bërë 

përgjegjës për kalimin e afateve ligjore të kërkimit të dëmit, përcaktuar 

kjo në nenin 112, 115, dhe 120 të Kodit Civil të Republikës së 

Shqipërisë dhe nenit 203 të Kodit të Punës të Republikës së Shqipërisë, 

apo të parashikimit të vendimeve (vlerave) të gjobave të përcaktuara në 
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nenin 46 të ligjit “Për Kundërvajtjet Administrative” (brenda 2 viteve), 

sipas vendimit administrativ të dënimit me gjobë. 

Nga verifikimi rezulton se: KLSH ka dërguar në Bashkinë Divjakë 

rekomandimet  e auditimit  me shkresën e saj nr.1005/70,  datë 

20.12.2018, protokolluar në  Bashkinë Divjakë  me shkresën nr.4311, 

datë 24.12.2018, ndërsa nga Bashkia Divjakë për zbatim e 

rekomandimeve të KLSH ështe kthyer përgjigje me shkresën e saj  

nr.4311/1, datë 01.01.2018. Përgjigja e Bashkisë për zbatimin e 

rekomandimeve të KLSH është bërë brenda afatit ligjor të kthimit të 

përgjigjes. Për zbatimin e rekomandimeve të KLSH nga Bashkia 

Divjakë nuk është hartuar Plan veprimi  për zbatimin e rekomandimeve. 

Po kështu nuk është respektuar  afati ligjor prej 6 muajsh nga data e 

marrjes së njoftimit të raportit të auditimit, për raportimin në KLSH, të 

ecurisë së zbatimit të rekomandimeve të lëna nga auditimi i fundit. Në 

auditimin i dokumentacionit mbi zbatimin e Rekomandimeve, 

konstatohet se: 

Për shpërblim dëmi janë rekomanduar 17, masa (prej të cilave 13 masa 

lënë në auditimin e fundit) me vlerë 14,206,895  të cilat janë pranuar, 

prej tyre janë kontabilizuar 14 masa në vlerën prej 5,096,688 lekë duke 

mos u kontabliizuar  3 masa në vlerën 9,110,207, lekë,  deri me datë 

31.12.2019 janë arkëtuar 608,499 leke, ndërsa shuma 13,598,396 lekë 

nuk është arkëtuar.  

Nga verifikimi  rezultoi se nga vlera e rekomanduar nga KLSH  prej 

14,206,895 lekë   Deri më datën  31.12.2019 është arkëtuar vlera 

608,499 lekë 

Ka mbetur pa u arkëtuar  vlera prej 13,598,396 lekë 

Nga të cilat:  

Në proces arkëtimi në 7 rekomandimime vlerë prej  2,976,735 lekë 

Shuar me vemdim gjykate 1 rekomandim  në vlerën 171.000 lekë 

Ngrirë në llogarinë 466 nga 5% i garancisë së kontratës 2 rekomandime 

në vlerën 1,340,454 lekë 

Plotësuar detyrimi nga OE “F...A”, në natyrë (stola) vlera prejj 1,960,560 

lekë 

Janë nisur njoftimet për 2 rekomandime  por ende nuk kanë filluarr 

arkëtimet 7,149,647  lekë 

Janë parashkruar sipas nenit 115 të K. Civil 6 rekomandime me vlerrën  

7,361,198 lekë 

Shuma e disponueshme për tu arkëtuar është në vlerën 4,276,638 lekë  
 

Kriteri Neni 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. 1005/70,  datë 20.12.2018 “Për zbatimin e 

Rekomandimeve nga auditimi i kryer në Bashkinë Divjakë. 
  

Impakti Mos ndjekje të procedurave në arkëtimin e detyrimeve për masa 

shpërblim dëmi në vlerën 13,598,396 lekë. 
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Shkaku Mungesa e zbatimit me rigorozitet akteve ligjore dhe nënligjore që 

disiplinojnë zbatimin e rekomandimeve të lëna nga autoriteti auditues i 

jashtëm. 

 

Rëndësia I lartë 

 

Rekomandimi: Nga Bashkia Divjakë të hartojë plan pune të veçantë duke marrë të 

gjitha masat e duhura ligjore për rizbatimin e Rekomandimeve të pa 

zbatuara të lëna nga KLSH në auditimin e mëparshëm, dërguar me 

shkresën nr. 1005/70,  datë 20.12.2018. 

 

Afati për zbatim Në vazhdimësi. 

 
 

B. Mbi planifikimin dhe zbatimin e PBA dhe buxhetit vjetor respektiv për periudhën 

2017-2019.  

 

Për qëllim të auditimin u shqyrtua dokumentacioni si më poshtë: 

1. Dokumenti i hartimit të PBA 2017-2019  e 2019-2021 dhe miratimi i tij dhe gjithë 

korespondenca me Ministrinë e Punëve të Brendshme. 

2.Dokumenti i programimit buxhetit vjetor për vitet 2017,2018, dhe 2019  të miratuara me VKB, 

fondet e transferës së pakushtëzuar, të kushtëzuar  dhe specifike nga MFE dhe korespondenca 

zyrtare për ndryshimet në buxhet gjatë këtyre viteve buxhetore.  

3. Akt-rakordimet periodike me Degën e Thesarit Lushnje për shpenzimet dhe të ardhurat. 

4. Shkresat përcjellëse në Ministrinë e Financave dhe Ekonomisë për detyrimet e papaguara të 

institucionit ndaj të tretëve si fatura të palikujduara dhe vendime gjyqësore. 

6. Dokumentet e hartuara periodike të monitorimit të zbatimit të buxhetit për vitet 2017-2018-

2019. 

8. Të tjera dokumente mbështetëse (databaze të ndryshme ne programet “excel”si: për vendimet 

gjyqësore, për investimet,per ditaret,shpenzimet te ardhurat etj.). 
 

Nga shqyrtimi i dokumentacionit të sipërcituar konstatohet që: 
 

 Programimi i PBA 2017-2019 dhe programimi i buxhetit vjetor 2017, 2018 dhe 2019. 

- Nga auditimi i procedurave për përgatitjen PBA 2018-2020 dhe PBA 2019-2021 rezultoi se 

janë realizuar fazat e përgatitjes, duke filluar që nga ngritja  e grupit të punës Grupi i 

Menaxhimit Strategjik me urdhër të Titullarit të institucionit,organizimin e mbledhjes së këtij 

grupi për përcaktimin e tavaneve të shpenzimeve sipas programeve të cilat janë miratuar 

përkatësisht me VKB nr.32 datë 24.04.2017 dhe .VKB nr.28 datë 19.04.2019 

- Janë përcaktuar tendencat e politikave të shpenzimeve  sipas funksioneve, në rastin konkret 

ka pësuar rritje funksioni i planifikim,menaxhim administrimi dhe funksioni i gjelbërimit, 

ndërsa rritje më të vogël kanë pësuar rrugët rurale dhe arti-kultura. Është bërë analiza e për 

pagat dhe janë llogaritur pesha specifike e këtyre llojeve të shpenzimeve në totalin e 

shpenzimeve. 

- Janë përcaktuar fushat prioritare në shpenzimet për investime konkretisht në dy funksionet më 

të rëndësishme në infrastrukturë, në vazhdimin e ndërtimit të rrugëve rurale në të gjitha NJA 

dhe në funksionin e e arsimit parauniversitar dhe shëndetësisë, duke thithur projekte investimi 

me financim nga FZHR. 
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- Në fazën përfundimtare duke iu referuar realizimeve të viteve paraardhëse, duke respektuar 

tavanet e përcaktuara në fazat e para të përgatitjes, janë hartuar formatet e detajuara me 

kërkesat për fonde për harkun kohor tre vjetor sipas programeve si për shpenzime korrente, 

investime dhe të ardhurat. Theksojmë se për investimet janë paraqitur në mënyrë të detajuar 

referuar dhe burimeve të financimit, kështu nga të ardhurat e veta dhe transferta e pakushtëzuar 

janë projektuar për financim 37 projekte të reja investimi nga të cilat 5 projekte janë në proces 

realizimi në vitet në vazhdim, ndërsa 32 janë përfunduar në vitin e dytë të PBA 2018-2020. Me 

burim financimi nga FZHR janë projektuar 7 projekte investimi nga të cilat 6 projekte ishin në 

proces që nga viti 2017 dhe 1 projekt i ri i projektuar dhe fituar në vitin 2018 dhe 2 investime 

janë projektuar në vitin 2019 dhe janë në proces. Dy projekte investimi për Godinën e bashkisë 

dhe për një kopsht janë projektuar që në vitin 2018 dhe kanë shkuar për konkurrim, por nuk 

janë realizuar për mungesë fondesh. 

Kërkesat buxhetore për PBA 2018-2020 janë miratuar me VKB nr. 32, datë 24.06.2018 dhe 

dërguar në MFE me shkresën nr.prot. 2672 datë 06.06.2017. 

Kërkesat buxhetore përfundimtare PBA 2019-2021 janë miratuar me VKB nr. 57, datë 

20.06.2018 dhe dërguar në MFE me shkresën nr.prot.2203 datë 26.06.2018.Në këtë program 

afatmesëm përgatitja dhe hartimi i PBA 2019-2021 është kryer në bazë të Udhëzimit të MFE 

nr.23 datë 30.07.2018 “Për procedurat standarte të përgatitjes së programit buxhetor 

Afatmesëm të njësive të Qeverisjes Vendore” në këtë program risi është futja e Instrumentit të 

planifikimit financiar i cili përbëhen nga: struktura financiare, struktura funksionale, shpenzime 

të viteve të kaluara,burimet e financimit të viteve të kaluara, detyrimet e prapambetura, 

trashëgimi me destinacion (kontratat në vazhdim), angazhimet ( detyrimet e prapambetura 

sipas llojit), tavanet, llogaria ekonomike, vlerësimi i burimeve (të ardhurat, përmbledhje të 

kërkesës buxhetore për secilin program shpenzimet e pritshme. (kostot direkte dhe të ardhurat e 

pritshme)  

PBA për periudhën 2017-2019 dhe është raportuar në Ministrinë e Financave në 02.06.2016 në 

mënyrë elektronike dhe shkrese zyrtare nr.prot 1989, dt.02.06.2016. 

Kërkesat buxhetore përfundimtare PBA 2018-2020 bashkë me buxhetin vjetor koherent 2018 si 

viti i parë i PBA janë miratuar me VKB nr. 89, datë 26.12.2017. 

Kërkesat buxhetore përfundimtare PBA 2019-2021 bashkë me buxhetin vjetor koherent 2019 si 

viti i parë i PBA janë miratuar me VKB nr. 102, datë 17.12.2018. 

Për hartimin e programeve buxhetore afatmesme dhe projektbuxhetet vjetore janë kryer 

konsultime me komunitetin dhe grupet e interesit në njësinë e vetëqeverisjes vendore, 

nëpërmjet procesit të “Buxhetimit me pjesëmarrje”. Buxhetet janë hartuar mbi bazën e 

kërkesave shkresore nga njësitë administrative, drejtoritë e shkollave, sektorët e bashkisë, 

ndërmarrja komunale dhe ujsjellsi, etj, gjë që vërteton se prej tyre janë marrë kërkesat për 

nevojat reale e mbi bazën e tyre dhe të buxhetit faktit të mundshëm janë përzgjedhur ato më 

prioritare.  

Buxhetet e 3 viteve janë miratuar në Këshillin Bashkiak si dhe janë konfirmuar nga Institucioni 

i prefektit Qarku Fier.  

Për vitin 2017 buxheti është miratuar me VKB nr. nr.109, datë 29.12.2016, konfirmuar nga 

Prefekti i Qarkut Fier   

Për vitin 2018 buxheti është miratuar me VKB nr.157, datë 28.12.2017, konfirmuar nga 

Prefekti i Qarkut Fier  me shkresën nr.prot.1352/1, datë 03.01.2018 

Për vitin 2019 buxheti është miratuar me VKB nr. 102, datë 17.12.2018, konfirmuar nga 

Prefekti i Qarkut Fier  me shkresën nr.prot. 4219/2 dt.24.12.2018 
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Miratimet e buxhetit fillestar të Bashkisë Divjakë për vitin 2017, 2018 dhe 2019 paraqiten sipas 

pasqyrës së mëposhtme:                           
                                                                                                                                             në 000/lekë 

Nr. 

Emërtimi 

Plani i vitit   2017 Plani i vitit   2018 Plani i vitit   2019 

 

Të 

Ardhurat 
Shpenzimet Të Ardhurat Shpenzimet 

Të 

Ardhurat 

Shpen

zimet 

1 Të ardhura  të trashëguara  viti 2016/2017 43.702  2.795  39,,315  

2 Transfertë e pakushtëzuar  viti  2017/18 184.839  203.958  220,506  

3 Transfertë e specifike  viti  2017/18 93.810  94.087  101,568  

4 Plani i të ardhurave  viti 2017/18 210.189  210.204  233,376  

 Granti nga FZHR 262.826      

5 Trashëguar nga transferta  viti 2016-2017 67.460  16.000    

6 Paga (600)  170,271  188.050 
 213,59

8 

7 Sigurime shoqërore (601)  29,502  33.169  37,522 

8 Shpenzime operative  (602) 
 

136,446  140.355 
 162,31

0 

9 Transferta (604) F.ondi Rezerv  11,350  152.940  10,552 

10 
Inv(230 +231)  nga  ardhurat  e 

Tr..pakushez 
 165472  12.530 

 170,78

3 

11 Investime nga FZHR  262,826     

Totali i buxhetit 
        

764.517 
764.517 527.044 527.044 

594,765 594,76

5 

 

Sipas  tabelës së mësipërme buxhetet e viteve 2017 dhe 2018  dhe 2019 janë miratuar të 

balancuara dhe pa defiçite.Kështu për vitin 2017 të ardhurat dhe shpenzimet fillestare të 

miratuara janë në shumën 764,517 lekë, për vitin 2018 të ardhurat dhe shpenzimet fillestare të 

miratuara janë në shumën 517,044 lekë, për vitin 2019 të ardhurat dhe shpenzimet fillestare të 

miratuara janë në shumën 594,765 lekë. 

Krahasimi me PBA 2017-2019 plani i buxhetit vjetor 2017 paraqitet në tabelën e mëposhtme: 

  

ne  000/leke 

 
Nr Emertimi  

Plan perfundii 

2017 

Sipas PBA 

2017 Ndryshimi 

1 Shpenzime per pagat (600+601) (nga te ardhur e grant I pakush e spec) 214,302 199,773 14,529 

2 Shpenzime (602.604.609) (nga ardhura e grant I pakushtez e specif) 165,223 136,446 28,777 

3 Investime Bashkia (nga te ardhura e grant I pakushtez)  223,821 165,472 58,349 

4 Investime nga FZHR  287,861 262,826 25,035 

  Total I planit fillestar 891,297 764,517 126,690 

 
Shtesat nga Pushteti Qendror 

   5 Investime grant i kushtezuar  65,335   65,335 

6 Shpenzime per pagat (600+601) 6,268   6,268 

7 Shpenzime (602.604.609) 183,852 

 

183,852 

  Grant i kushtezuar (230-231) 255,455 0 255,455 

  Gjithsej 1,146,662 764,517 379,145 

  

Nga krahasimi i planit të buxhetit fillestar i vitit 2017 me planin e vitit 2017 në PBA, rezulton 

një diferencë  prej 123,690  mijë lekë, ndërsa plani fillestar nuk ndryshon me atë të planifikuar 

në PBA.   

-Në buxhetin e vitit 2017, bëjnë pjesë të ardhurat dhe shpenzimet e trashëguara nga viti i kaluar 

të cilat në hartimin e PBA-së nuk planifikohen. 

-Gjatë vitit janë shtuar granti i pakushtëzuar për vitin 2017, i cili nuk është pjesë e parashikimit 

të buxhetit vjetor fillestar dhe jashtë parashikimit në në PBA. Ne vitin 2017 eshte dhe ne grant i 

pakushtezuar  nga Ministria e Bujqesise per blerjen e dy eskavatoreve ne vleren 35.000 mije 

leke. Eshte dhene grant shtese per ndertimin e shkollave ne vleren 10.000.mijë leke.Eshte 

dhene grant shtese per blerjen e nje zjarrfikese ne vleren 4.000 mije leke.Fond  shtese nga  
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FZHR per ndertimin e rrugeve 25.035 mije leke.Krahasimi me PBA 2018-2020 plani i buxhetit 

vjetor 2018 paraqitet në tabelën e mëposhtme: 

  

 në 000/leke 

 
Nr Emertimi  

Plan perfund 

2018 

Sipas PBA 

2018 Ndryshimi 

1 Shpenzim per pagat (600+601) (nga te ardhur e grant I pakush e spec) 231,781 221,215 10,566 

2 Shpenzime (602.604.609) (nga ardhura e grant I pakushtez e specif) 168,308 152,889 15,419 

3 Investime Bashkia (nga te ardhura e grant I pakushtez)  166,807 152,940 13,867 

4 Investime nga FZHR      0 

 
Total I planit fillestar 566,896 527,044 39,852 

  Shtesat nga Pushteti Qendror 
   5 Investime grant i kushtezuar  142,005   142,005 

6 Shpenzime per pagat (600+601) 4,000   4,000 

7 Shpenzime (602.604.609) 191,321   191,321 

  Grant i kushtezuar 337,326 0 337,326 

  Gjithsej 904,222 527,044 377,178 

 

Nga krahasimi i planit të buxhetit fillestar i vitit 2018 me planin e vitit 2018 në PBA, rezulton 

një diferencë  prej 39,852  mijë lekë, ndërsa plani fillestar nuk ndryshon me atë të planifikuar 

në PBA. Krahasimi me PBA 2019-2021 plani i buxhetit vjetor 2019 paraqitet në tabelën e 

mëposhtme: 
në 000/leke 

Nr Emertimi  

Plan perfund 

 2019 

Sipas  

PBA 2019 Ndryshimi 

1 Shpenzime per pagat (600+601) (nga te ardhur e grant I pakush e spec) 262.500 251.120 11.380 

2 Shpenzime (602.604.609) (nga ardhura e grant I pakushtez e specif) 182.951 172.862 10.089 

3 Investime Bashkia (nga te ardhura e grant I pakushtez)  189.654 170.783 18.871 

4 Investime nga FZHR      0 

  Total I planit fillestar 635.105 594.765 40.340 

5 Shtesat nga Pushteti Qendror 123.578   123.578 

6 Investime grant i kushtezuar  5.292   5.292 

7 Shpenzime per pagat (600+601) 185.494   185.494 

  Shpenzime (602.604.609) 314.364 0 314.364 

   Gjithsej 949.469 594.765 354.704 

 

Nga krahasimi i planit të buxhetit perfundimtar i vitit 2019 me planin e vitit 2019 në PBA, 

rezulton një diferencë  prej 40,340  mijë lekë, ndërsa plani fillestar nuk ndryshon me atë të 

planifikuar në PBA.  

 Çelja e fondeve buxhetore të vitit dhe ndryshimet sipas Akteve Normative. Kontrolli i 

realizimit të shpenzimeve bazuar në nivelin e fondeve të çelura; 

Në këto programe buxhetore është bërë shpërndarja e fondeve të vënë në dispozicion nga 

Pushteti Qendror të granteve nëpërmjet transfertës së pakushtëzuar, transfertës së kushtëzuar 

dhe fondeve të krijuar nga burimet e veta, për kryerjen e funksioneve të veta, ato të deleguara 

dhe të përbashkëta si dhe shpërndarjen e fondeve të granteve. 

Ndarja e plan buxhetit dhe detajimi i tyre në nivel titulli, kapitulli, artikulli dhe nën artikulli 

është kryer në respektim të disiplinës buxhetore sipas strukturës dhe burimeve të financimit.. 

Gjatë vitit si rezultat i çeljeve të reja në llogarinë e  njësisë vendore në thesar, vlerat përkatëse 

të buxhetit vjetor kanë pësuar ndryshime në kuptimin e vlerës totale, pasi janë çelur fondet për 

funksionet e deleguara, granteve qeveritare, ndihma ekonomike, gjendja civile, shpërblime 

lindje, etj.të cilat nuk kanë qenë të pasqyruara në çeljen fillestare të vitit.  



 

 

KONTROLLI I LARTË I SHTETIT 

Raport përfundimtar për auditimin e ushtruar në Bashkinë Divjakë 

 

 

48 

 

Gjithashtu gjatë vitit janë kryer ndryshime në buxhet, pasi janë kryer shtesa dhe pakësime në 

artikuj të ndryshëm të buxhetit, sipas nevojave,ku në rastet e lvizjeve brenda  të njëjtit artikull 

dhe brenda programit janë kryer me urdhër të Titullarit, ndërsa lëvizjet nga programi në 

program dhe nga një artikull në tjetrin janë kryer me VKB. 

Për të tre vitet 2017,2018 dhe 2019 ndryshimet nga plani fillestar deri në planin përfundimtar 

paraqiten në tabelën e mëposhtme: 

 

  Emertimi    2017     2018     2019   

Nr   

Plan 

fillestar  

shtes 

/pak 

Plan 

perfund  

Plan 

fillestar  

shtes 

/pak 

Plan 

perfund  

Plan 

fillestar  

shtes 

/pak 

Plan 

perfund  

1 Paga   600  138,603 18,014 156,617 152,210 11,263 163,473 175,381 16,125 191,506 

2 Sigurime  shoqërore  601 24,214 2,783 26,997 27,184 3,300 30,484 31,980 1,356 33,336 

3 Shpenz.operative   602+ F.rezerve  116,987 31,715 148,702 130,361 16,328 146,689 150,801 12,594 163,395 

4 K.Qarkut Emergj.civile604  1,350 0 1,350 1,350 0 1,350 1,350 0 1,350 

5  Nd ekonomike  invalid606   183,465 183,465   191,320 191,320   182411 182411 

6 Studime Projektime 12,950 0 12,950 5,700 0 5,700 5,700 0 5,700 

7 Investime 231 402,628 148,719 551,347 127,692 155,872 283,564 149,143 142,218 291,361 

I Bashkia  696,732 384.696 1,081,428 444,497 378.083 822.580 514,355 354,704 869,059 

II Agjensia e sherbimeve komunale  57,785   57,785 71,218   71,218 70,011   70,011 

III Ujesjelles kanalizime  10,000   10,000 11,329   11,329 10,399   10,399 

  Totali  764,517 384.696 1,149.213 527,044 378.083 905.127 594,765 354,704 949,469 

 

- Në hartimin e projekt buxhetit vjetor, janë marrë në konsideratë kërkesat e dokumentuara të 

sektorëve, por kryesisht realizimi i artikujve buxhetorë për vitin buxhetor paraardhës. 

- Planifikimi dhe detajimi i buxhetit në nivel artikulli dhe nënartikulli, është bërë sipas 

nevojave të paraqitura dhe kërkesave për fonde buxhetore, duke u bazuar në kërkesat e 

udhëzimeve përkatëse “Për procedurat standarte të zbatimit të buxhetit”. 

- Akordimi fillestar i buxhetit dhe ndryshimet që kanë pësuar zërat e tij gjatë vitit, janë të 

regjistruara e të rakorduara me Degën e Thesarit Lushnje dhe janë të raportuara periodikisht 

pranë degës së Thesarit dhe në MFE. Situacionet e shpenzimeve janë të plotësuara sipas 

klasifikimit buxhetor për të gjithë periudhën e audituar. Fondet e akorduara në planet buxhetore 

dhe ndryshimet e bëra në periudha të ndryshme, janë evidentuar dhe janë ndjekur në dinamikë, 

në nivel titulli, kapitulli, artikulli dhe nënartikulli sipas shërbimeve dhe më vete për çdo njësi 

vartëse e sipas periudhave të planifikuara. 

Referuar tabelës së mësipërme ndryshimet në buxhet  sipas viteve paraqiten: 

Per vitin 2017 janë kryer 8 shtesa në vlerën 384.696 mijë leke në: 

a. Artikullin 600 “Paga e shpërblime” 3 shtesa nga grandi i kushtëzuar në vlerën 5.723 mijë 

lekë, nga të ardhurat e trashëguara dhe transferta specifike në vlerën 12.291 mijë lekë. 

b. Artikullin 601 “Kontribute per sigurime shoqërore dhe shëndetësore”3 shtesa   në vlerën 

2,783 mijë lekë të cilat janë nga grandi i kushtëzuar në vlerën 545 mijë lekë dhe nga të ardhurat 

e trashëguara, transferta specifike e grandi shtesë për rritjen e pagave ne vleren 2.238 mijë lekë. 

c. Artikullin 602 “Mallra e shërbime” 1 shtese nga granti i kushtëzuar 2.935 mije leke  dhe nga 

të ardhurat e trashëguara  ne vleren 28.780mije leke.  

d. Artikullin 230-231 “Investime” 4 shtesa  nga grandi i kushtëzuar në vlerën 65,335 mije nga 

te ardhurat e trashëguara, ku përfshihet dhe grandi i trashëguar konkurrues nga FZHR si  fondi 

per ekskavatorët. Shtese nga fondi rezerve per pushtetin vendor per shkollën 9-vjeçare 

Karavasta,  shtese grandi  per blerjen e zjarrfikëses dhe pajisje te tjera ne shumen totale 83.884 

mije leke . 
 

Per vitin 2018 janë kryer  10 shtesa dhe 1 pakësim në vlerën 354,704 mijë lekë. 
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a. Artikullin 600 “Paga e shpërblime” 3 shtesa dhe 1 pakesim në vlerën 11,263 mijë lekë,  ku 

shtesë në vlerën 3.370 mije nga granti i kushtëzuar,  2 shtesa nga te ardhurat e trashëguara per 

transfertat specifike dhe te ardhurat e trashëguara per Bashkinë dhe shtesa per pagat ne 

programin e turizmit dhe një pakësim i fondit te pagave dhe kalim per investime ne vlerën 

5.000 mije leke. (10.644 +2.249-5.000mijë/leke =7.893mije leke. 

b. Artikullin 601 “Kontribute per sigurime shoqërore dhe shëndetësore” 2 shtesa nga granti i 

kushtëzuar në vlerën 630 mije leke dhe nga te ardhurat e trashëguara. Shtesa per programin  e 

turizmit ne vlerën 2.670 mije leke . 

c. Artikullin 602 “Mallra e shërbime” 2 shtesa, ku 1 shtesë nga grandi i kushtezuar në vlerën 

905 mije leke dhe te ardhurat e trasheguara si dhe 1 shtesë per turizmin ne vleren 15.423 mije 

leke.  

d. Artikullin 230-231 “Investime” 4 shtesa, ku 1 shtesë është nga grandi i kushtëzuar në vlerën 

142.005 mije nga te ardhurat e trashëguara. 3 shtesa janë: nga fondi rezerve per pushtetin 

vendor  per “Blerje binderi “ per asfaltimin e rrugëve urbane ne Bashkinë Divjake,  shtese per 

blerjen e zjarrfikëses pakësuar nga fondi per pagat per zjarrfikësen, dhe  1 shtesë për blerje 

pajisje te tjera ne shumen totale 13.967mije leke . 
 

Per vitin 2019 janë kryer  shtesa 10 shtesa dhe 2 pakësim në vlerën 354.704 mijë lekë 

a. Artikullin 600 “Paga e shpërblime” 3 shtesa , ku 2 shtesa në vlerën 4.462 mije leke nga 

granti I kushtezuar dhe nga te ardhurat e trasheguara per transfertat specifike dhe te ardhurat e 

trasheguara per Bashkine  dhe 1 shtesë per pagat ne programin e turizmit 9.453 mije leke. 

b. Artikullin 601 “ kontribute per sigurime shoqërore dhe shëndetësore” 3 shtesa  nga Granti I 

kushtezuar ne vleren 630 mije leke nga te ardhurat e trasheguara dhe shtesa per programin  e 

turizmit dhe arsimin parashkollor shuma ne vleren 726 mije leke. 

c. Artikullin 602 “Mallra e shërbime” 2 shtesa dhe 1 pakësim nga grandi i kushtëzuar 3.107 

mije leke, nga te ardhurat e trashëguara dhe shtesa per turizmin  dhe sherbime te tjera 9.487 

mije leke.  

d. Artikullin 230-231 “Investime” 4 shtesa, ku 1 shtesë  nga grandi i kushtëzuar 123.578 mije 

leke dhe nga te ardhurat e trashëguara. 3 shtesa nga fondi rezerve per pushtetin vendor  per 

“Blerje binderi per asfaltimin e rrugëve urbane ne Bashkinë Divjake “ në vlerën 19.640 mije 

leke. 

- Analiza e shpenzimeve buxhetore për artikuj dhe nënartikuj është bërë periodikisht mbi bazën 

e situacioneve mujore të konfirmuara nga Dega e Thesarit. Raportimi i realizimit të buxhetit 

është i shoqëruar me relacionin e realizimit të buxhetit duke argumentuar edhe shtesat e 

buxhetit gjatë periudhës ushtrimore për zërat e buxhetit të planifikuara dhe që nuk janë alokuar 

fonde që në fillim të çeljes së buxhetit. 

Konkluzion: Nga sa më sipër konstatojmë se janë kryer ndryshime të vazhdueshme, ku për 

vitin 2017 janë kryer  8 shtesa në vlerën 384.696 mijë leke, për vitin 2018 anë kryer 10 shtesa 

dhe 1 pakësim në vlerën 354,704 mijë lekë dhe për vitin 2019 janë kryer  shtesa 10 shtesa dhe 

2 pakësim në vlerën 354.704 mijë lekë, tregojnë qartë për planifikime optimiste të cilat gjatë 

vitit ushtrimor nxisin shkurtimin e shpenzimeve, ose rishpërndarje të shpeshta mes kapitujve 

dhe artikujve, duke e kthyer procesin e planifikimit dhe buxhetimit si edhe atë të përllogaritjes 

së kostos së produkteve, në një mjet joreal, të qëndrueshëm dhe efektiv.  

Mosrealizimet dhe ndryshimet e mëdha dhe të shpeshta në programet kryesore të veprimtarisë 

së bashkisë tregon se, planifikimi i tyre duhet të bëhet më i argumetuar dhe duke mbajtur 

parasysh përcaktimin e drejtë të kostos së produkteve në mënyrë që programimet e 
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shpenzimeve buxhetore gjatë vitit koherent, të jenë  sa më reale dhe ndryshimet të jenë sa më të 

vogla dhe vetëm për raste të domosdoshme. 
 

     Shkalla e realizimit të treguesve buxhetorë dhe pasqyrimi në raportet periodike të 

monitorimit. 

Sipas situacioneve të shpenzimeve të rakorduara me thesarin shpenzimet buxhetore në 

Bashkinë Divjakë paraqiten: 

Për vitin 2017, janë planifikuar në vlerën 1.081.428 mijë lekë dhe realizuar në vlerën 

944.874mijë lekë ose në masën 87 %, pra me një realizim jo të kënaqshëm. Në këtë masë 

realizimi ka ndikuar realizimi i shpenzimeve  operative nga 148,702 mijë lekë të planifikuara  

janë realizuar në vlerën 89,844 mijë lekë ose në masën 60.4% .Po kështu investimet  të 

financuara nga të ardhurat e veta dhe transferta e pakushtëzuar nga 211,701 mijë lekë të 

planifikuara janë realizuar në vlerën 159,072 mijë lekë ose në masën 75%. Pagat janë realizuar 

në msën 88% dhe kontributet për sigurime në masën 82%  

Për vitin 2018, janë planifikuar në vlerën 822,580 mijë lekë dhe realizuar në vlerën 679.204 

mijë lekë, ose në masën 82.5 %, pra me një realizim jo të kënaqshëm. Në këtë masë realizimi 

ka ndikuar realizimi i shpenzimeve  operative nga 146,689 mijë lekë të planifikuara  janë 

realizuar në vlerën 100,256 mijë lekë ose në masën 68% .Po kështu investimet  investimet në 

total janë realizuar në masën 73%, ku investimet e financuara nga të ardhurat e veta dhe 

transferta e pakushtëzuar nga 147,259 mijë lekë të planifikuara janë realizuar në vlerën 70,985 

mijë lekë ose në masën 48% dhe investimet të financuara nga Ministritë e linjës dhe FZHR nga 

289.264 mijë lekë të planifikuara janë realizuar në vlerën 140,101 mijë lëkë ose në masën 48%.  

Për vitin 2019, janë planifikuar në vlerën 869.059 mijë lekë dhe realizuar në vlerën 686.791 

mijë lekë, ose në masën 79 %, pra me një realizim jo të kënaqshëm. Në këtë masë realizimi ka 

ndikuar realizimi i shpenzimeve  operative nga 163,395 mijë lekë të planifikuara  janë realizuar 

në vlerën 103,338 mijë lekë ose në masën 63% .Po kështu investimet  në total janë realizuar në 

masën 69%, ku në këtë masë të ulet ka ndikuar masa e ulët e realizimit e investimeve të 

financuara nga të ardhurat e veta dhe transferta e pakushtëzuar nga 173,483 mijë lekë të 

planifikuara janë realizuar në vlerën 86,296 mijë lekë ose në masën 50%. Pagat janë realizuar 

në masën 88% dhe kontributet për sigurime në masën 84%  

-   Është rakorduar çdo muaj me Degën e Thesarit Lushnje, si për shpenzimet e kryera  ashtu 

edhe për të ardhurat, duke mbajtur akt-rakordime përkatëse, janë ruajtur kufijtë e miratuar të 

shpenzimeve në total dhe për çdo artikull e nënartikull sipas klasifikimit  ekonomik. Në të 

gjithë periudhën e audituar janë respektuar të gjitha procedurat ligjore për çeljen e fondeve me 

Degën e Thesarit Lushnje, duke pasqyruar rregullisht dhe periodikisht ndryshimet në buxhetin 

fillestar për vitin respektiv të realizuar me vendimin e këshillit bashkiak, ose të diktuara nga 

transfertat e deleguara nga pushteti qendror. Nga auditimi i dokumentacionit të vënë në 

dispozicion mbi buxhetin dhe detajimin e tyre në nivel titulli, kapitulli, artikulli, nën artikulli u 

konstatua se si në planifikim dhe në realizimin në fakt është respektuar disiplina buxhetore 

sipas pasqyrës në vijim: 

Pasqyra e realizimit të treguesve të buxhetit periudha  vitet 2017 dhe 2018 dhe 2019  : 
                                                                                                                        Në 000/lekë 

  Emertimi    2017     2018     2019   

Nr   Plan Fakt  Real.% Plan Fakt  Real.% Plan Fakt  Real.% 

1 Paga   600  156.617 137.248  87.6 163.473 151.589 93 191.506 167.926 88 

2 Sigurime  shoqërore  601 26.997 22.143  82 30.484 25.531 84 33.336 28.117 84 

3 Shpenz.operative   602+ F.rezerve  148.702 89.844  60,4 146.689 100.256 68 163.395 103.338 63 

4 K.Qarkut Emergj.civile 604  1.350    - 1.350     1.350     
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5  Nd ekonomike  invalid 606 183.465 183.464  100 191.320 190.742 100 182.411 182.411 100 

7 Investime 230-231 564.297 512.175  90.7 289.264 211.086 73 297.061 204.999 69 

a Buxheti I bashkise Grant+te ardhura  211.701 159.979  75 147.259 70.985 48 173.483 86.296 50 

b Ministrite  e linjes + FZHR 352.596 352.196  100 289.264 140.101 48 123.578 118.703 96 

  Bashkia  1.081.428 944.874 87 822.580 679.204 82.5 869.059 686.791 79 
 

Nga të dhënat e mësipërme konstatohet se peshën specifike më të madhe në buxhet e kanë 

shpenzimet për investime, të cilat për vitin 2017, zënë 54% të shpenzimeve totale. Në vitin 2018, 

peshën specifike më të madhe e zënë shpenzimet për  investime  ne masën 31% dhe shpenzimet 

per  ndihma ekonomike dhe invalidë 28% .Ne  vitin 2019 shpenzimet per  ndihma ekonomike dhe 

invalidë në masën 27% dhe pesha që zënë shpenzimet për Investime është 30 % të shpenzimeve 

totale.     

Nga auditimi në lidhje me planifikimin dhe realizimin e investimeve në Bashkinë Divjake  u 

konstatua se për vitin 2017, me financim nga buxheti i Bashkisë dhe nga FZHR, janë planifikuar 

investime në vlerën 564.297 mije  lekë dhe realizuar  në vlerën 512.175 mijë lekë ose në masën 

91%. Për vitin 2018, me financim nga buxheti i Bashkisë dhe nga FZHR, janë planifikuar 

investime në vlerën 289.264mijë lekë dhe realizuar  në vlerën 211.086 mijë  lekë ose në masën 73 

%.Per vitin 2019 janë planifikuar 297.061mije leke investime nga Buxheti i Bashkise dhe FZHR  

dhe janë realizuar 204.999 mije leke ose ne masen 58%. 

Për shpenzimet e reja kapitale janë zbatuar hallkat e miratimit për përfshirjen në buxhet dhe është  

respektuar radha e financimit sipas ligjit.  

Realizimi i buxhetit për vitet 2017-2018 dhe 2019 sipas burimit të financimit paraqitet në tabelën 

e mëposhtme: 
  Emertimi    2017     2018     2019   

Nr   Plan Fakt  Real.% Plan Fakt  Real.% Plan Fakt  Real.% 

1 Paga   600  156.617 137.248 87 163.473 151.589 93 191.506 167.926 88 

  grant I kushtezuar  5.723 3.243 57 3.370 3.316 98 4.662 4.656 100 

a grant I pakushtezuar + tarsnsferta specifike  112.181 103.548 92 112.874 107.265 95 126.913 111.372 88 

b te ardhura  38.713 30.457 79 47.229 41.008 87 59.931 51.898 87 

2 Sigurime  shoqërore  601 26.997 22.143 82 30.484 25.531 84 33.336 28.117 84 

  grant I kushtezuar  545 545 100 630 556 88 630 543 86 

a grant I pakushtezuar + tarsnsferta specifike  20.356 18.051 89 29.854 24.975 84 32.706 27.574 84 

b te ardhura  6.096 3.547 58             

3 Shpenz.operative   602+ F.rezerve  148.702 89.844 60 146.689 100.256 68 163.395 103.338 63 

  grant I kushtezuar  2.838 168 6       3.102 507 16 

a grant I pakushtezuar + tarsnsferta specifike  70.758 63.325 89 80.406 68.209 85 98.233 76.984 78 

b te ardhura  75.106 26.342 35 66.283 32.047 48 62.060 25.847 42 

4 K.Qarkut Emergj.civile 604  1.350     1.350     1.350   0 

a grant                    

b te ardhura  1.350     1.350     1.350   0 

5  Nd ekonomike  invalid 606 183.465 183.464 100 191.320 190.742 100 182.411 182.411 100 

a grant I kushtezuar  183.465 183.464 100 191.320 190.742 100 182.411 182.411 100 

7 Investime 230-231 564.297 512.175 91 289.264 211.086 73 297.061 204.999 69 

I Buxheti I bashkise Grant +te ardhura ) 211.701 159.979 76 147.259 70.985 48 173.483 86.296 50 

a grant I pakushtezuar + trasnsferta specifike  172.263 155.510 90 85.241 64.883 76 108.432 84.041 78 

b te ardhura  39.438 4.469 11 62.018 6.102 10 65.051 2.255 3 

II Ministrite  e linjes + FZHR 352.596 352.196 100 142.001 140.101 99 123.578 118.703 96 

  Bashkia  1.081.428 944.874 87 822.580 679.204 83 869.059 686.791 79 

  

Referuar tabelës së mësipërme rezulton se nga të ardhurat e veta kjo bashki përballon në fakt: 

- Shpenzimet në artikullin 600 “paga e shpërblime” për vitin 2017 në masën 22%, në vitin 2018 

në masën 27% dhe për vitin 2019 në masën 31% 

- Shpenzimet në artikullin 601 “ kontributin për sigurime shoqërore e shëndetësore” për vitin 

2017 në masën 16%, në vitin 2018 në masën 0% dhe për vitin 2019 në masën 0%. 
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- Shpenzimet në artikullin 602 “ shpenzime operative për mallra e shërbime” për vitin 2017 në 

masën 29%, në vitin 2018 në masën 32% dhe për vitin 2019 në masën 25%. 

- Shpenzimet në artikullin 230-231 “ investime” për vitin 2017 në masën 0.9%, në vitin 2018 

në masën 2.9% dhe për vitin 2019 në masën 1.1%. 

- Duke u nisur nga burimi i financimit shpenzimet buxhetore janë përballuar: 

Për vitin 2017, nga të ardhurat e veta  në shumën  64,815 mijë lekë  ose në masën 7%, nga 

transferta e pakushtëzuar dhe transferta specifike  në shumën 340,434 mijë lekë ose në masën 

36 %, nga transferta e kushtëzuar  në shumën 187,420 mijë lekë  ose në masën 20%, nga FZHR 

dhe Ministritë e Linjës në shumën 352,196 mijë lekë ose në masën 37% 

Për vitin 2018, nga të ardhurat e veta  në shumën 79,157 mijë lekë ose në masën 12%, nga 

transferta e pakushtëzuar dhe transferta specifike  në shumën 265,332 mijë lekë ose në masën 

39 %, nga transferta e kushtëzuar  në shumën 194,614 mijë lekë  ose në masën 28%, nga FZHR 

dhe Ministritë e Linjës në shumën 140,101 mijë lekë ose në masën 21% 

Për vitin 2019, nga të ardhurat e veta  në shumën 80,000 mijë lekë ose në masën 12%, nga 

transferta e pakushtëzuar dhe transferta specifike  në shumën 302,226 mijë lekë ose në masën 

44 %, nga transferta e kushtëzuar  në shumën 188,117 mijë lekë  ose në masën 27%, nga FZHR 

dhe Ministritë e Linjës në shumën 118,703 mijë lekë ose në masën 17%. 

Në çdo rast janë ndjekur hapat për realizimin e pagesave të shpenzimeve, duke nxjerrë urdhrin 

e prokurimit për çdo rast dhe konfirmuar në Degën e Thesarit, është zhvilluar procedura e 

prokurimit, është lidhur kontrata, pune apo shërbime, janë marrë në dorëzim në çdo rast nga 

grupi i kolaudimit i ngritur për këtë qëllim, ndërsa për investimet  grupi i ngritur nga Zyra e 

Urbanistikës. Në çdo procedure prokurimi janë dokumentet nga urdhri i prokurimit, kontrata, 

fatura tatimore, situacioni në rastet e punëve apo shërbimeve, fletë hyrja e magazinës etj. Për 

çdo procedure prokurimi, urdhri është regjistruar në kohë dhe kanë vulën dhe datën e 

depozitimit të tyre në Degën e Thesarit Lushnje. Kontratat janë regjistruar në afat dhe me vlerë 

të plotë në Degën e Thesarit Lushnje dhe të shtrira në kohë sipas fiancimit. Nuk janë regjistruar 

kontrata të copëtuara me qëllim pagesën e saj dhe në rastet kur fondi nga Ministria ka ardhur i 

ndarë në afate mujore kontrata është regjistruar e plotë ndërsa pagesa është kryer sipas limitit 

mujor. Për çdo rast të depozitimit të kontratave në thesar është hartuar shkresë përcjellëse, ku 

është cilësuar vlera e plotë e saj, struktura buxhetore përkatëse sipas plan-buxhetit, kur është e 

shtrirë në disa vite, vlera për secilin vit. 

- Nga auditimi i pagesave  nëpërmjet Bankës dhe testimi i tyre në lidhje me respektimin  afatit 

30-ditor të paraqitjes në Degën e Thesarit Lushnje të urdhër-shpenzimit me dokumentacionin 

shoqërues nga data e faturës së operatorit ekonomik u konstatua se: 

 Për pagesat e kryera për mallra e shërbime të llogarisë 602 “shpenzime operative” rezultoi se 

në 51 raste në vlerën 6,356,075 lekë për vitin 2017, në 61 raste në vlerën 16,093,185 lekë për 

vitin 2018 dhe në 74 raste në vlerën 13,168,499  lekë për vitin 2019  janë likujduar me vonesë 

mbi afatin ligjor 30 ditor të pagesës nga data e mbërritjes së faturës. Rastet paraqiten në 

Aneksin nr. 1. 

 

 

   Për pagesat e kryera investime të llogarisë 230-231 “Shpenzime për investime” rezultoi se në në 

28 raste në vlerën 67,166,759 lekë për vitin 2017, në 33 raste në vlerën 59,886,833 lekë për vitin 

2018 dhe në 36 raste në vlerën 49,682,868 lekë  dhe në 20 raste në vlerën 48,970,756 lekë në vitin 

2019 janë likujduar me vonesë mbi afatin ligjor 30 ditor të pagesës nga data e mbërritjes së faturës. 

Rastet paraqiten në tabelën e mëposhtme: 
Urdher shpenzimi Fatura 

Nr Date Vlera Pershkrimi Nr Date Vlera 

      6 MUJORI II VITI 2017       
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1 13.07.2017 1.065.000  projektimi per hartimin e projektev e ne Bashkine Divjake 115 10.04.2017 1.065.000 

2 03.08.2017 882.005 Bl materiale ndertimi per ndertim trotuari, Bashkia Divjake 62 07.06.2017 882.005 

3 07.09.2017 789.900 Bl materiale ndertimi per ndertim trotuari, Bashkia Divjake 72 06.07.2017 789.900 

4 07.09.2017 413.460 Bl materiale ndertimi per ndertim trotuari, Bashkia Divjake 72 06.07.2017 413.460 

5 03.08.2017 60.000 Supervizion I siste asfaltimBlloku verilindor lagjia e stanit 6 14.12.2016 60.000 

6 03.08.2017 580.752 Supervizion sistemim asfaltim rruga Mertish-Treura 111 03.04.2017 1.090.872 

7 03.08.2017 510.120 Supervizion sist asfaltim rruga Gradishte-Spolate e Madhe 112 03.04.2018 1.090.873 

8 03.08.2017 234.264 Kolaudim "Rivitalizim I Shesh Qendr e aksit krye te Qytetit 24 14.11.2016 234.264 

9 24.08.2017 10.170.635 Sistemim Asfaltim rruga Mertish Treura 104 21.12.2016 10.170.635 

10 29.08.2017 500.000 Blerje materiale ndricimi per Bashkine Divjake 46 24.04.2017   

11 23.10.2017 200.000 Blerje materiale ndricimi per Bashkine Divjake 46 24.04.2017   

12 29.08.2017 500.000 Blerje paisje dhe materiale per kopeshtin me dreke 106 02.05.2017 1.892.880 

13 01.11.2017 500.000 Blerje paisje dhe materiale per kopeshtin me dreke 106 02.05.2017 1.892.880 

14 11.09.2017 3.000.000 Siste asfal I rruge te brendsh te fshat Xeng B.Divjake 14 30.07.2017 11.846.208 

15 12.10.2017 3.000.000 Sist asfal I rruge te brends te fsh. Xeng Bashkia Divjake 14 30.07.2017 11.846.208 

16 21.09.2017 99.600 Blerje paisje per zyrat e bashkise Divjake 12 28.06.2017 99.600 

17 27.09.2017 1.000.000 Blerje makine me kosh per elektrikun 5 20.04.2017 1.980.000 

18 03.10.2017 59.904 Blerje cakull makinerie per rruget Rurale Bashkia Divjake 3651-58 03.07.2017 59.904 

19 03.10.2017 59.904 Blerje cakull makinerie per rruget Rurale Bashkia Divjake 3659-66 04.07.2017 59.904 

20 03.10.2017 67.392 Blerje cakull makinerie per rruget Rurale Bashkia Divjake 3667-75 05.07.2017 67.392 

21 03.10.2017 59.904 Blerje cakull makinerie per rruget Rurale Bashkia Divjake 3676-83 05.07.2017 59.904 

22 03.10.2017 59.904 Blerje cakull makinerie per rruget Rurale Bashkia Divjake 3684-91 05.07.2017 59.904 

23 03.10.2017 67.392 Blerje cakull makinerie per rruget Rurale Bashkia Divjake 3692-37 10.07.2017 67.392 

24 03.10.2017 122.304 Blerje cakull makinerie per rruget Rurale Bashkia Divjake 3591-36 12.07.2017 122.304 

25 06.10.2017 8.200.000 Rikonstruksion I shkolles 9-vjecare Fshati Karavasta e Re  18 31.08.2017 8.200.000 

26 24.11.2017 3.463.548 

Bl mate ndert per ndertimin e parkimit midis pallateve dhe 

sistemim I rrugeve te brendeshme Fshati Xeng 11 13.09.2017 4.963.548 

27 27.12.2017 9.950.348 Sistemim Asfaltim I rruges Gradishte -Solate e Madhe 209 14.08.2017 9.950.348 

28 27.12.2017 21.550.423 Riko+shtese anesore e shkolles 9 vjecare Cerme Shkumbin 6491 31.07.2017 21.550.423 

 

shuma  67.166.759         

 Date Vlera Pershkrimi Nr Date Vlera 

      VITI 2018       

1 08.08.2018 701.232 Blerje materiale ndertimi per ndertim trotuari  34 10.05.2018 701.232 

2 07.02.2018 980.000 Blerje makine me kosh per elektrikun 5 20.04.2017 1.980.000 

3 09.02.2018 1.499.999 

Blerje materiale ndertimi per ndertimin e parkimit midis 

pallateve dhe sistemim I rrugeve te brendesh Fshati Xeng 11 13.09.2017 4.963.548 

4 09.02.2018 796.800 Blerje tubo betoni Bashkia divjake 147 14.08.2017 796.800 

5 09.02.2018 548.000 Bl paisjeKomju, print,Fotokopper zyrat e Bashkise Divjake 287 16.08.2017 948.000 

6 22.02.2018 892.800 Blerje paisje e mater per kopesht me dreke Bashki Divjake 106 07.05.2017 1.892.880 

7 22.02.2018 179.400 Blerje lavastovilje per kopeshtin e Divjakes 9283 20.10.2017 179.400 

8 02.03.2018 3.624.820 Rikonstru I Shkolles 9-vjecare Koli Sako Bashkia Divjake 252 02.10.2017 15.734.436 

9 05.06.2018 5.751.167 Rikonstr I Shkolles 9-vjecare Koli Sako Bashkia Divjake 278 02.03.2018 25.131.163 

10 07.03.2018 3.600.000 Blerje zjarrfikese dhe paisje sherbimi per MZSH 219 14.10.2017 3.600.000 

11 16.04.2018 1.200.904 
Segmenti 3 I pasareles +ure me dru pergjate rruges 
automobilistike  hyrje godulla e brendeshme 130 15.12.2016 11.625.300 

12 16.04.2018 1.473.878 

Segmenti 3 I pasareles +ure me dru pergjate rruges 

automobilistike  hyrje godulla e brendeshme 227/1 01.02.2017 11.625.300 

13 04.12.2018 12.105.912 
Segmenti 3 I pasareles +ure me dru pergjate rruges 
automobilistike  hyrje godulla e brendeshme 273 02.07.2018 21.056.496 

14 18.04.2018 5.846.208 Sist asfali rrugeve te brendeshme te fshatit Xeng B Divjake 14 30.07.2017 11.846.208 

15 19.04.2018 1.395.480 Blerje materiale ndertimi per Bashkine divjake 1 18.12.2017 1.395.480 

16 25.04.2018 345.114 Rikonstruksion dhe zgjerim I rruges Divjake-Germenje 30 03.10.2017 345.114 

17 04.12.2018 203.055 Rikonstruksion dhe zgjerim I rruges Divjake-Germenje 47 23.04.2018 45.283.122 

18 04.12.2018 4.866.748 Rikonstruksion dhe zgjerim I rruges Divjake-Germenje 1 01.10.2018 4.886.748 

19 04.05.2018 12.000 Superv punim objektin "Asfalt I parkimit midis pallateve " 7 07.12.2017 12.000 

20 14.05.2018 6.100.184 Rikonstruksion I Shkolles 9 vjecare Karavasta e re 22 30.10.2017 6.600.184 

21 19.06.2018 1.501.470 Rikonstruksion I Shkolles 9 vjecare Karavasta e re 23 31.10.2017 2.501.470 

22 19.06.2018 1.000.000 Rikonstruksion I Shkolles 9 vjecare Karavasta e re 23 31.10.2017 2.501.470 

23 28.05.2018 2.600 Bl komjut print, boje printeri  ups per zyrat e zjarrfikeses 380 25.12.2017 67.800 

24 02.10.2018 77.520 Bl mater ndert I I Kuz per Njad Terbuf Bashkia Divjake 198 14.06.2018 77.520 

25 26.06.2018 60.000 Supervizion punimesh ne shkollen 9 vjecare Karavasta e re 47 17.04.2018 60.000 

26 02.08.2018 936.000 Blerje motorra uji per varkat 27 03.05.2018 936.000 

27 15.08.2018 1.237.502 Blerje Grejderi per Bashkine Divjake 126 27.06.2018 2.928.000 

28 11.09.2018 1.500.000 Bl mater ndert  sist e rruges hyrese fshati Gur Njad Remas 200 29.06.2018 2.783.904 

29 13.09.2018 108.864 Blerje cakull makinerie Bashkia Divjake 16-37 
17.05.2018-
31.05.2018 108.864 

30 13.09.2018 175.392 Blerje cakull makinerie Bashkia Divjake 38-28 01.06.18-27 175.392 
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31 13.09.2018 413.784 Blerje cakull makinerie Bashkia Divjake 29-115 02.07.18-25 413.784 

32 02.10.2018 250.000 Blerje paisje zyre Komjuter, Printer, Ups 236 09.07.2018 719.400 

33 07.11.2018 500.000 Blerje Makine Transport Karburanti 13 15.03.2018 744.000 

 
Shuma 2018 59.886.833 

     Date Vlera Pershkrimi Nr Date Vlera 

      VITI 2019       

1 12.02.2019 469400 Blerje paisje zyre komjuter, printer, Ups 236 09.07.2018 719,400 

2 12.02.2019 202800 Blerje materiale elektrike per nevojat e bashkise divjake 86 24.07.2018 202,800 

3 15.02.2019 120000 Blerje paisje zyre per Bashkine Divjake 12 29.10.2018 120,000 

4 15.02.2019 99600 Bl. paisje zyre per sektorin e Mzsh ne Bashkine Divjake 14 29.10.2018 99,600 

5 20.02.2019 3959889 Blerje mater nderi Kuz per Njad Terbuf Bashkia Divajke 668 25.09.2018 3,959,889 

6 01.03.2019 1690497 Blerje Grejderi per Bashkine Divjake 126 27.06.2018 2,928,000 

7 04.04.2019 4920000 Blerje zjarrefik per sherbi e Mzsh ne Bashki Divjake 80 17.12.2018 4,920,000 

8 24.04.2019 120000 Blerje paisje zyre per Bashkine Divjake 27 26.02.2019 120,000 

9 26.04.2019 4656000 Blerje mjetesh per bashkine Divjake 1918/1 07.01.2019 4,656,000 

10 03.05.2019 110000 Bl. motociklete per drejtorin e bujqesis Bashki Divjake 57 28.02.2019 110,000 

11 08.05.2019 472800 Blerje materiale per ndertim varkash 90 12.03.2019 472,800 

12 11.12.2019 1521852 Rik+shtes anes shkoll 9 vjec Fsh Shenepremte B. Divjak 19 21.08.2019 11,644,668 

13 11.12.2019 8772953 Rikon banes te komunite Rom e Egjyptian NjA Grabian 16 08.07.2019 8,772,953 

14 26.08.2019 7501367 Rik+shtese anes e shkoll 9 vjec Fsh Kryekuq Hysni Malko 38 24.06.2019 7,706,081 

15 26.11.2019 8714718 Rik+shtese anes e shkoll 9 vjec Fsh Kryekuq Hysni Malko 4 06.12.2018 12,193,945 

16 11.07.2019 500000 Rikonstruk I shkolles 9-vjecare Fshati Karavasta e Re 22 30.10.2017 6,600,184 

17 21.08.2019 2575680 Sistemim asfaltim rruga Germenjcok Dushkcan 39 15.06.2018 2,575,680 

18 08.10.2019 176400 Blerje bicikleta per piken e turizmit 20 25.04.2019 176,400 

19 21.10.2019 1500000 Blerje mater ndertimi per KUZ dhe KUB Bashkia Divjake 50 14.06.2019 5,107,200 

20 08.11.2019 886800 Hart I dokum rregji filles Zona kadas 1827 Fsh Grabian 57 05.06.2019 886,800 

 
Shuma 48.970.756 

            

Konkluzion: Nga auditimi i transaksioneve financiare të kryera nëpërmjet bankës rezultoi se janë kryer 

pagesa me urdhër-shpenzime në 267 raste në vlerën 211,642,127 lekë mbi afatin 30 ditor të faturave për 

shpenzime mallra e shërbime dhe investime të mbërritura në institucion në 79 raste në vlerën 73,522,834 

lekë në vitin 2017, në  94 raste në vlerën 75,980,018 lekë për vitin 2018 dhe në 94 raste në vlerën 

62,139,255 lekë në vitin 2019, ku një pjesë ka ndodhur dhe për shkak të kufizimit të limitit të arkës nga 

MFE për pagesat e vitit 2017 dhe 2019 në muajt nëntor-dhjetor, në mosrespektim të ligjit nr.9936, datë 

26.6.2008 “Për menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar, neni 52 në të 

cilën përcaktohet se: “Nëpunësit zbatues të njësive shpenzuese të qeverisjes së përgjithshme paraqesin në 

strukturën përgjegjëse të thesarit dokumentacionin justifikues të shpenzimeve për rastet e pagesave ndaj 

operatorëve ekonomikë, brenda 30 ditëve nga data e faturës origjinale të operatorit ekonomik.”. 
 

Titulli i Gjetjes: KLSH nga auditimi i transaksioneve financiare të kryera nëpërmjet bankës 

për periudhen 6-mujori i dytë viti 2017, viti 2018 dhe viti 2019 rezultoi se janë kryer pagesa 

me urdhër-shpenzime në  267 raste në vlerën 211,642,127 lekë mbi afatin 30 ditor të faturave për 

shpenzime mallra e shërbime dhe investime të mbërritura në institucion, ku në pjesën më të 

madhe të rasteve janë krijuar nga vetë institucioni për mungesë likujditetesh, ndërsa nje pjesë 

e rasteve ka ardhur edhe si rezultat i vendosjes së limit të kufizuar të arkës për likujdim nga 

MFE në fund të viteve ushtrimore 2017-2018, duke shtyrë radhën e likujdimeve.  

 

Situata: 

 

Nga auditimi i transaksioneve financiare të kryera nëpërmjet bankës 

rezultoi se janë kryer me urdhër-shpenzime likujdime me vonesë mbi afatin 

ligjor 30 ditor të pagesës nga data e mbërritjes së faturës, ku një pjesë ka 

ndodhur edhe për shkak të kufizimit të limitit të arkës nga MFE për pagesat e vitit 

2017 dhe 2019 në muajt nentor-dhjetor, kështu: 
- Për investime 28 raste në vlerën 67,166,759 lekë për vitin 2017, në 33 

raste në vlerën 59,886,833 lekë për vitin 2018 dhe në 36 raste në vlerën 

49,682,868 lekë  dhe në 20 raste në vlerën 48,970,756 lekë në vitin 2019; 

- Për shpenzime mallra e shërbime në 51 raste në vlerën 6,356,075 lekë për 

vitin 2017, në 61 raste në vlerën 16,093,185 lekë për vitin 2018 dhe në 74 
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raste në vlerën 13,168,499  lekë për vitin 2019. 
   

Kriteri Përsa trajtuar më sipër, këto veprime janë në mosrespektim të ligjit 

nr.9936, datë 26.6.2008 “Për menaxhimin e sistemit buxhetor në 

Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar, neni 52. 
 

Ndikimi/Efekti Moslikujdimi në kohë i shpenzimeve sjell akumulim të borxhit të 

institucionit për fatura të palikujduara. 
 

Shkaku Likujdimi me vonese i faturave në tejkalim të afatit ligjor prej 30 ditësh i 

pjesës më të madhe të rasteve ka rezultuar nga vetë institucioni për 

mungesë likujditetesh. ndërsa nje pjesë e rasteve ka ardhur edhe si rezultat i 

vendosjes së limit të kufizuar të arkës për likujdim nga MFE në fund të 

viteve ushtrimore 2017-2018,duke shtyrë radhën e likujdimeve. 
 

Rëndësia: - I mesëm. 
 

Rekomandimi Bashkia Divjakë të marrë masa për sigurimin e likujditeteve, në mënyrë që 

të mos krijojë kufizime limiti të arkës (përjashtuar kufizimet e MFE) për 

likujdimin e faturave në kohë, me qëllim që të mos akumulohet borxh për 

fatura të palikujduara dhe përfshirjen e institucionit në vështirësi 

financiare.  
 

 

 Vlerësimi i risqeve buxhetore nga niveli i faturave të palikujduara, vendimet gjyqësore të 

ndarë për marrëdhëniet e punës , detyrime kontraktore dhe shpronësimet. 

Me miratimin e fondeve sipas funksioneve dhe zërave të shpenzimeve prioritet kanë detyrimet e 

papaguara të vitit paraardhës, për të cilat për të dy vitet është bërë përcaktimi i tyre në vlerë për 

çdo program, por edhe i detajuar. Nga ana e Bashkisë Divjake  janë shlyer në kohë të gjitha 

detyrimet kontraktuale, duke përjashtuar rastet e vënies së limitit të ceshit nga Ministria e Financës 

dhe Ekonomisë. Limiti i vënë nga Ministria e Financës dhe Ekonomisë ka ndikuar negativisht në 

realizimin e shpenzimeve sipas planifikimit, pasi ka pasur fonde për likuidim dhe faturat kanë 

mbetur të palikujduara, duke shtuar vlerën e detyrimeve të paraqitura në bilanc ku:  

Për vitin 2017, vlera totale e detyrimeve ka qenë 67.902.316lekë, nga të cilat 46.178.783lekë janë 

fatura të palikujduara për investime, 15.735.555 lekë fatura të palikujduara për mallra e shërbime 

dhe 5.987.978lekë detyrime për vendime gjykate 

Për vitin 2018, vlera totale e detyrimeve ka qenë 29.065.304lekë, nga të cilat 14.172.721lekë janë 

fatura të palikujduara për investime, 7.004.883 lekë fatura të palikujduara për mallra e shërbime 

dhe 7.887.700 detyrime për vendime gjykate 

Për vitin 2019, vlera totale e detyrimeve ka qenë 62.125.285lekë, nga të cilat 108.844 lekë janë 

fatura të palikujduara për investime, 58.782.131lekë fatura të palikujduara për mallra e shërbime 

dhe 3.234.310 lekë detyrime për vendime gjykate 

Në total sipas zërave faturat e pa likuiduara paraqiten në mënyrë të përmbledhur në tabelën e 

mëposhtme:  

Nr EMËRTIMI 
Fatura të pa likuiduar 

deri më 31.12.2017 

Fatura të pa likuiduar deri 

më 31.12.2018 

Fatura të pa likuiduar 

deri më 31.12.2019 

1 INVESTIME  46.178.783 14.172.721 108.844 

2 VENDIME GJYKATE  5.987.978 7.887.700 3.234.310 

3 
FATURA TE 

PALIKUJDUARA  
15.735.555 7.004.883 

58.782.131 

TOTALI 67.902.316 29.065.304 62.125.285 
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Drejtoria e Buxhetit dhe Financës ka punuar për garantimin e mbledhjes së të gjitha borxheve të 

paarkëtuara  sipas viteve, në rastet kur nuk është i mundur të mblidhej ky borxh, ka kontabilizuar 

borxhin dhe ka siguruar dokumentacion të plotë për të vërtetuar përpjekjet për mbledhjen e tij, me 

përjashtim të rasteve kur përgjegjësia rregullohet me ligje të veçanta; 

Planifikimi në buxhet vit pas viti të shlyerjen e detyrimeve krijon kushte për garantimin që të 

gjithë kreditorët të paguhen në kohë dhe në rastet kur kreditorët nuk janë paguar apo në rast 

ankesash për mospagesë nga kreditorët. 

Janë dërguar në Ministrinë e Financave dhe të Ekonomisë detyrimet e prapambetura për vitin 2019 

për periudhën Janar-Nëntor 2019 me shkresën Nr.2591, datë 10.12.2019. Për shlyerjen e borxhit 

është krijuar një grafik i shlyerjes së detyrimeve të cilat janë planifikuar në buxhetin vjetor të 

Bashkisë.  

Sipas të dhënave të Ujësjellës sha rezultojnë fatura të palikujduara në vlerën 432.330 lekë që nga 

viti 2012  e më përpara nga ish-komunat të trashëguara nga viti 2015 në Bashkinë Divjakë të cilat 

nuk janë pasqyruar në kontabilitet, pasi nuk ka akt-rakordime  nga ish-komunat dhe bashkia është 

në proces verifikimi të këtyre detyrimeve nëse janë  reale dhe vendosjes se si do të procedohet për 

to. Në mënyrë analitike sipas zërave faturat e pa likujduara paraqiten në Aneksin B/1 të 

bashkëlidhur Raportit Përfundimtar të Auditimit.  
 

Konluzion: Nga auditimi i dokumentacionit për detyrime për vendime gjyqësore rezulton se për 

periudhën objekt auditimi ka trashëguar detyrime të prapambetura që nga vitet 2012, ku për 14 

vendime gjyqësore në fund të vitit 2017 gjendja paraqitet në vlerën 5.987.978 lekë, në fund të vitit 

2018 për 12 vendime gjyqësore gjendja paraqitet në vlerën  7.887.700 lekë, dhe në fund të vitit 

2019  për 5 vendime gjyqësore gjendja paraqitet në vlerën 3.234.310 lekë , me objekt padie në 2 

raste për shpërblim anëtar qarku,  në 4 raste për zbatim kontrate dhe në 8 raste largim nga puna. 

Për këto procese gjyqësore të humbura Bashkia Divjakë nuk ka analizuar shkaqet e lindjes së tyre 

dhe marrë masat ndaj personave përgjegjës. Këto veprime janë në kundërshtim me Udhëzimin e 

MFE nr.2, datë 06.02. 2012 “Për procedurat standarde të zbatimit të buxhetit”pika 62 dhe102, me 

Udhëzimin nr.2 datë 09.01.2015, “Vendimet gjyqësore” pika 6.1. ligji nr. 10296, datë 08.07.2010 

“Për menaxhimin financiar dhe kontrollin”, të ndryshuar neni 12 pikën 3. 
 

Titulli i gjetjes: Bashkia Divjakë, për periudhën objekt auditimi ka trashëguar detyrime të 

prapambetura që nga vitet 2012, ku për 14 vendime gjyqësore në fund të vitit 2017 gjendja 

paraqitet në vlerën 5.987.978 lekë, në fund të vitit 2018 për 12 vendime gjyqësore gjendja 

paraqitet në vlerën  7.887.700 lekë, dhe në fund të vitit 2019  për 5 vendime gjyqësore gjendja 

paraqitet në vlerën 3.234.310 lekë , me objekt padie në 2 raste për shpërblim anëtar qarku,  në 4 

raste për zbatim kontrate dhe në 8 raste largim nga puna. Për këto procese gjyqësore të 

humbura Bashkia Divjakë nuk ka analizuar shkaqet e lindjes së tyre dhe marrë masat ndaj 

personave përgjegjës. 

 

Situata:               Nga auditimi i dokumentacionit për detyrime për vendime gjyqësore rezulton 

se për periudhën objekt auditimi ka trashëguar detyrime të prapambetura që 

nga vitet 2010, për 9 vendime gjyqesore që në fund të vitit 2017 paraqiten në 

vlerën 22,881,556 lekë, në fund të vitit 2018 gjendja paraqitet në vlerën  

11,865,268 lekë,  me objekt padie në 3 raste për shpronësime,  në 1 rast për 

zbatim kontrate dhe në 1 rast largim nga puna. Për këto procese gjyqësore të 

humbura Bashkia Divjakë nuk ka analizuar shkaqet e lindjes së tyre dhe 

marrë masat ndaj personave përgjegjës. 
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Kriteri Përsa më sipër, këto veprime janë në kundërshtim me Udhëzimin e MFE nr.2, 

datë 06.02. 2012 “Për proçedurat standarde të zbatimit të buxhetit”pika 62 

dhe102, me Udhëzimin nr.2 datë 09.01.2015, “Vendimet gjyqësore” pika 6.1. 

ligji nr. 10296, datë 08.07.2010 “Për menaxhimin financiar dhe kontrollin”, të 

ndryshuar neni 12 pikën 3. 

 

Impakti Detyrimet për vendime gjyqësore si rezultat i humbjeve të proceseve 

gjyqësore nga Bashkia Divjakë, kanë sjellë rritjen e detyrimeve ndaj të 

tretëve. 

 

Shkaku Nga Titullari dhe nga Drejtoria Juridike nuk janë marë masat e nevojshme për 

zgjidhjen e konflkteve me palë të treta sipas dispozitave ligjore në fuqi, gjë që 

ka sjellë dhe humbjen e proceseve gjyqësore me të tretët, duke sjellë rritjen e 

detyrimeve. 
 

Rëndësia: - I mesëm. 

 

Rekomandimi Bashkia Divjakë të marrë masa, që të kryejë pagesat për detyrimet për 5 

vendimet gjyqësore në vlerën 3.234.310 lekë të mbetura për likujdim në fund 

të vitit 2019 si dhe të eleminojë sa të jetë e mundur krijimin e këtyre lloj 

detyrimeve dhe në rastet e krijimit të detyrimeve të reja për vendime 

gjyqësore të analizojë shkaqet dhe të marrë masa ndaj personave përgjegjës. 

 

Detyrimet e prapambetura për vendime gjykate sipas vitit të krijimit, objektit të padisë, likujdimet 

e kryera, gjendjet në fund për vitet 2017-2018 dhe 2019 paraqiten në tabelën e mëposhtme: 
 

 Subjekti Vendim gjykate nr .dt destanacion 2017 
Likujduar 
2018 31.12.2018 

Likujduar 
2019 31.12.2019 

R.D.  Nr .134 date 08.02.2012 Per page  80.000 80.000 0   0 

F.G.  Nr 194(466) date 20/02/2012 Per page  90.402 90.000 402 402 0 

A.G. nr.76 DT.16,07,2012 Per page  170.030 110.000 60.030 60.030 0 

K.G.  Nr 72 date 04/07/2012 Per page  878.624 110.000 768.624 350.000 418.624 

F.P.  Nr 60 date 05/06/2012 Per page  848.624 110.000 738.624 350.000 388.624 

P. S. Nr.522 DT 09.05.2012 Per page  12.054 12.054 0   0 

A... NR1389,dt.30,01,2014 Investim 829.600 400.000 429.600   429.600 

B.M.  Nr .3604 date 09.06.2016 Page  277.306 277.306 0     

S... shpk Nr .1043 dt.10,07,2014 Investim 1.300.000   1.300.000 1.300.000   

E.V.   Nr.294 DT.07.07.2016 anetar qarku 571.488 571.488 0     

J.K.  Nr.319 DT.21.07.2016 anetar qarku 571.488 571.488 0     

A... Shpk NR.22(236)DT.23,02,2017 5% garanci 358.362 358.362 0     

G... Shpk nr.397(2018-432)dt.5.02.2018 INVESTIM   6.000.000 4.590.420 13.000.000 1.590.420 

F.T. nr.3121 dt.13.09.2018 page       135.000 407.042 

Totali vend,gjykate      5.987.978 8.690.698 7.887.700 15.195.432 3.234.310 

 

Totali I detyrimeve per Bashkine Divjake ne 31.12.2019 62.125.285,80 
 

 

Raportet e Monitorimit. Në bazë të Udhëzimit plotësues të MFE nr.02 dt19.01.2018 “Per 

zbatimin e Buxhetit te vitit 2018” si dhe udhezimit nr.22 dt.30.07.2018 “Per Procedurat standarte 

te Monitorimit te Buxhetit ne Njesite e Qeverisjes vendore”nga Bashkia Divjakë për vitin 2017 

dhe 2018 janë hartuar raportet e monitorimit mbi realizimin treguesve financiarë të viteve 
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buxhetore përkatëse. Në këto raporte janë evidentuar misioni dhe objektivat e përgjithshme, të 

përcaktuara që në PBA. Për cdo program janë evidentuar objektivat. Nuk janë formuluar 

produktet dhe kostot e tyre si dhe realizimi i tyre, por janë evidentuar aktivitetet e synuara dhe 

ato të realizuara dhe shpenzimet e kryera për to, duke evidentuar fondet e planifikuara dhe 

realizimi i tyre si dhe burimet e financimit. Nuk janë evidentuar në ç’masë janë arritur 

objektivat, shkaqet e morealizimeve të zërave të shpenzimeve dhe të ardhurave, pra faktorët që 

kanë ndikuar në përformancën e buxhetimit dhe realizimit të tij, me qëllim përmirësimin e 

planifikimit të kërkesave të programit në periudhat e ardhshme si dhe përcaktimin e masave që 

duhet të merren për realizimin e buxhetit në nivel të kënaqshëm. 

Komente dhe sqarime të bërë nga zj.F.M., (Drejtoreshë e Drejtorisë së Financës dhe Buxhetit) 

me observacionin  të dërguar me imail-in e datës 27.02.2020 për këtë pikë sqarojmë se është 

marrë pjesërisht në konsideratë, e cila është reflektuar dhe në trajtimin e kësaj pike më lart në 

Raportin e Auditimit. Por theksojmë se, pavarësisht punës ë kryer në hartimin e këtyre raporteve 

monitorimi, përsëri problemi në të cilën është vënë theksi është ai i mungesës së trajtimit të 

faktorëve që kanë ndikuar në përformancën e buxhetimit dhe realizimit të tij, me qëllim 

përmirësimin e planifikimit të kërkesave të programit në periudhat e ardhshme si dhe 

përcaktimin e masave që duhet të merren për realizimin e buxhetit në nivel të kënaqshëm. 

  
 

 Çelja dhe ekzekutimi i fondeve të përfituara përmes FZHR, saktësia e raportimit buxhetor të 

tyre. 

 Për periudhen objekt auditimi Bashkia Divjakë ka përfituar fonde nga FZHR dhe Ministritë e 

linjës për realizimin e 14 projekteve të investimeve në infrastrukturë, arsim dhe shëndetësi. Kështu 

për vitin 2017 janë çelur  fonde në shumën 352,196 mijë lekë, të cilat janë realizuar në masën 

100%. Për vitin 2018 janë çelur fonde 289,264 mijë lekë dhe janë realizuar në shumën 140,101 

mijë lekë ose në masën 48%. Ndërsa në vitin 2019 janë çelur fonde në shumën 123,578 mijë lekë 

dhe janë realizuar në shumën 118,703 mijë lekë ose në masën 96%.                                                                                                                                                     

Për vitin 2017 janë planifikuar dhe kryer pagesa për 6 projekte investimesh, të prokuruara dhe 

lidhur kontratat  2 në vitin 2016 dhe 4 në vitin 2017, likujdimi i vlerës së e plotë të tyre ka 

përfunduar  në vitin 2018. 

Për vitin 2018 janë planifikuar dhe kryer pagesa për 6 projekte investimesh, të prokuruara dhe 

lidhur kontratat  1 në vitin 2014, 1në vitin 2010, 3 në vitin 2017 dhe 1 në vitin 2018, likujdimi i 

vlerës së e plotë të tyre ka përfunduar  në vitin 2018. 

Për vitin 2018 janë planifikuar dhe kryer pagesa për 5 projekte investimesh të financuara në 

mënyrë të përbashkët nga FZHR dhe buxheti i Bashkisë Divjakë, të prokuruara dhe lidhur 

kontratat  1 në vitin 2018 dhe 4 në vitin 2019. Këto projekte me të dhënat analitike si për datë dhe 

vlerën e kontratës si dhe likuidimet e tyre paraqiten në tabelën e mëposhtme: 
 

Objekti 

Data 

Kontrates 

Vlera e 

Kontrates 

Likujdim 

2017 

Likujdim 

2018 Likujdim 19 

Per 

likujdim 

Burimi I 

fondit  

Rikonstruksion +shtesa shkolla e Mesme e 

Bashkuar Koli Allkanjari, Kemishtaj Divjake 

4032 

DT.25.10.2016 65.490.320 24.577.159 0 0 0 M.Arsimit 

Sistemim Asfaltim rruga Mertish Treura 

633 

DT.24.02.2016 380.571.136,80 188.205.127 0 0 0 FZHR 

Rikonstruksion dhe zgjerim I rruges Divjake-

Germenje, Bashkia Divjake 

3225 

DT.11.07.2017 150.353.817,60 99.655.778 50.698.039 0 0 FZHR 

Rikonstruksion I shkolles 9-vjecare Koli Sako, 

Bashkia Divjake 

3226 

DT.11.07.2017 47.870.959 19.114.976 28.755.983 0 0 M.Arsimit 

Sistemim Asfaltim I rruges Gradishte -Solate e 

Madhe 

612 

DT.23.02.2016 131.986.707,60 16.037.685 0 0 0 FZHR 

Segmenti 3 I pasareles+ure me dru pergjate rruges 

automobilist hyrje godulla e brendeshme 

2516 

DT.11.07.2017 99.495.414 10.151.422 48.428.634 0 0 FZHR 

                

SHUMA     446.615.772 160.350.318 11.621.255 990.000   
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Objekti 

Data 

Kontrates 

Vlera e 

Kontrates 

Likujdim 

2017 

Likujdim 

2018 Likujdim 19 

Per 

likujdim 

Burimi I 

fondit  

Dhenia e 5% garanci punimesh ndertimi I 

shetitores Divjake-Pisha 

1668 

DT.15.08.2014 34.799.854   1.739.992 0 0 FZHR 

Ndertim I ujsjellsit me puse shpimi ne plazhin e 

Divjakes dhe zgjerimi I rrjetit DT.02.03.2010 187.941.041   600.000 0 0 M  Transport  

Rikonstruksion I banesave te komunitetit Rom dhe 

Egjyptian Njad Grabian 

3149 

DT.28.09.2018 31.745.629   11.618.760 20.087.897 0 

M. Mireq. 

Soc e Shend. 

                

SHUMA       50.735.481 29.421.779 1.283.904   

        

Objekti 

Data 

Kontrates 

Vlera e 

Kontrates 

Likujdim 

2017 

Likujdim 

2018 Likujdim 19 

Per 

likujdim 

Burimi I 

fondit  

Rikonstruksion+shtese anesore e shkolles 9 

vjecare Fshati Shenepremte Bashkia Divjake 

76 

DT.09.01.2019 33.742.720     31.177.620 2.543.829 

Fzhr +buxheti 

I bashkise  

Rikonst+shtese anesore e shkolles 9 vjecareFshati 

Kryekuq Hysni Malko Bashkia Divjake 

4067 

DT.06.12.2018 29.731.440     26.252.039 3.479.227 

Fzhr +buxheti 

I bashkise  

Ndertim Kopeshti me dreke ne Fshatin Cerme 

Sektor Njad Terbuf 

3086 

DT.20.08.2019 50.208.168     11.642.671,60 0,00 

Fzhr +buxh 

bashki ,70% 

me 30% 

Ndertim I skemes se ujitjes Sektori I Ri Xeng 

3236/6 

DT.25.09.2019 69.657.079     28.573.126 0 

Ministria e 

bujqesise  

Rikonstruksion dhe shtese anesore 2 kate Shkolla e 

Mesme e Bashkuar Mihal Nako Fshati Fier Seman 

3142 

DT.23.08.2019 62.663.975     21.511.935 0 

Fzhr +buxheti 

I bashkise 

,70% me 30% 

                

SHUMA         163.956.324 42.937.059   

Nga testimi i raportimeve periodike të realizimit të fondeve të akorduara nga FZHR , Ministritë e Linjës 

si dhe fondet e vëna në dispozicion nga fondet e veta të bashkisë Divjakë dhe pagesave të kryera 

nëpërmjet bankës për likuidimin e 14 projekteve të investimeve rezultoi se janë zbatuar procedurat e 

përdorimit të këtyre fondeve si dhe hapat për realizimin e projekteve të investimeve.    

Konluzion: Nga auditimi i programimit, aprovimit, realizimit dhe monitorimit të buxhetit për 

vitet 2017, 2018 dhe 2019 u konstatua se: a. Mungojnë metodologjitë e planifikimit sipas 

produkteve dhe qendrave të kostos për shpenzimet dhe për të ardhurat mbi bazë resursesh e të 

dhënash reale për biznesin e individ që operojnë në territorin nën juridiksionin e bashkisë, të 

cilat ndihmojnë njësitë vendore, që jo vetëm të përllogarisin saktë nevojat për planifikim, por 

edhe të monitorojnë saktë dhe drejtë realizimin e objektivave të njësisë. Vetëm nëpërmjet 

aplikimit të këtyre metodave, institucioni (dhe si pasojë palët e interesuara) mund të zbulojë 

nëse aktivitetet e njësisë janë në linjë me qëllimet dhe objektivat strategjike të saj. 

b. Buxheti për vitin 2017 ,2018  dhe 2019 paraqitet me një performancë jo e kënaqshme 

realizimi, ku për vitin 2017 në masën 87 %, për vitin 2018 në masën 83% dhe për vitin 2019 në 

masën 79%. Në këtë nivel realizimi ka ndikuar realizimi në nivel më të ulët i fondeve për 

shpenzime operative për vitin 2017 në masën 60% , për vitin 2018 në masën 68% dhe për vitin 

2019 në masën 79%, pra kemi planifikim me rezervë të këtij zëri buxheti. Po kështu edhe 

fondet për investime të financuara nga të ardhurat e veta dhe transferta e pakushtëzuar janë 

realizuar për vitin 2017 paranë masën 75% , për vitin 2018 në masën 48% dhe për vitin 2019 

në masën 50%.  

- Janë kryer ndryshime të vazhdueshme, ku për vitin 2017 janë kryer 8 shtesa në vlerën 

384.696 mijë leke, për vitin 2018 anë kryer 10 shtesa dhe 1 pakësim në vlerën 354,704 mijë 

lekë dhe për vitin 2019 janë kryer  shtesa 10 shtesa dhe 2 pakësim në vlerën 354.704 mijë lekë, 

tregojnë qartë për planifikime optimiste të cilat gjatë vitit ushtrimor nxisin shkurtimin e 

shpenzimeve, ose rishpërndarje të shpeshta mes kapitujve dhe artikujve, duke e kthyer procesin 

e planifikimit dhe buxhetimit si edhe atë të përllogaritjes së kostos së produkteve, në një mjet 

joreal, të qëndrueshëm dhe efektiv. 

Duke u nisur nga burimi i financimit shpenzimet buxhetore janë përballuar: 

Për vitin 2017, nga të ardhurat e veta  në shumën  64,815 mijë lekë  ose në masën 7%, nga 
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transferta e pakushtëzuar dhe transferta specifike  në shumën 340,434 mijë lekë ose në masën 

36 %, nga transferta e kushtëzuar  në shumën 187,420 mijë lekë  ose në masën 20%, nga FZHR 

dhe Ministritë e Linjës në shumën 352,196 mijë lekë ose në masën 37% 

Për vitin 2018, nga të ardhurat e veta  në shumën 79,157 mijë lekë ose në masën 12%, nga 

transferta e pakushtëzuar dhe transferta specifike  në shumën 265,332 mijë lekë ose në masën 

39 %, nga transferta e kushtëzuar  në shumën 194,614 mijë lekë  ose në masën 28%, nga FZHR 

dhe Ministritë e Linjës në shumën 140,101 mijë lekë ose në masën 21% 

Për vitin 2019, nga të ardhurat e veta  në shumën 80,000 mijë lekë ose në masën 12%, nga 

transferta e pakushtëzuar dhe transferta specifike  në shumën 302,226 mijë lekë ose në masën 

44 %, nga transferta e kushtëzuar  në shumën 188,117 mijë lekë  ose në masën 27%, nga FZHR 

dhe Ministritë e Linjës në shumën 118,703 mijë lekë ose në masën 17%. 

Detyrimet e papaguara paraqiten për vitin 2017 në shumën 67.902.316 lekë ose në masën 6% të 

shpenzimeve totale të planifikuara, për vitin 2018 në shumën 29.065.304 lekë ose 3% të 

shpenzimeve totale të planifikuara dhe për vitin 2019 në shumën 62.125.285 lekë ose në masën  

7%. 

Ndërsa të ardhurat për vitin 2017 janë realizuar në masën 42%, për vitin 2018 në masën 51% 

dhe për vitin 2019 në masën 47% , tregues që tregojnë për një planifikim të të ardhurave mbi 

një bazë jo reale, duke i fryrë ato për efekt të rritjes së fondeve të planifikuara për shpenzime. 

Këtë fakt e tregon dhe vlera e debitorëve të akumuluar ndër vite për taksa e tarifa vendore, e 

cila paraqitet në nivele të larta, përkatësisht në shumën 300,776,075 lekë në vitin 2017, në 

shumën 278,715,743 lekë në vitin 2018 dhe në shumën 327,955,759 lekë në vitin 2019, pa 

llogaritur debitorët familjarë.  

Për vitet 2017, 2018 dhe vitin 2019 janë përgatitur raporte 4-mujore për realizimin e të 

ardhurave dhe shpenzimeve dhe krahasimi i tyre me planifikimin e buxhetit për çdo zë të tij 

sipas programeve të hartuara në bazë të funksioneve të kësaj njësie vendore dhe janë paraqitur 

në Këshillin e Bashkisë. Për vitet 2017, 2018 dhe vitin 2019 janë përgatitur raporte 4-mujore 

për procesin e buxhetimit realizimit të tij në nivel programesh, duke përfshirë misionin dhe 

objektivat. Nuk janë formuluar produktet dhe kostot e tyre si dhe realizimi i tyre, por janë 

evidentuar aktivitetet e synuara dhe ato të realizuara dhe shpenzimet e kryera për to, duke 

evidentuar fondet e planifikuara dhe realizimi i tyre si dhe burimet e financimit. Nuk janë 

evidentuar në ç’masë janë arritur objektivat, shkaqet e morealizimeve të zërave të shpenzimeve 

dhe të ardhurave, pra faktorët që kanë ndikuar në përformancën e buxhetimit dhe realizimit të 

tij, me qëllim përmirësimin e planifikimit të kërkesave të programit në periudhat e ardhshme si 

dhe përcaktimin e masave që duhet të merren për realizimin e buxhetit në nivel të 

kënaqshëm.Këto veprime janë në kundërshtim me ligjin nr. 9936, datë 26.6.2008 “Për 

menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e Shqipërisë”nenet 42,43,47,50,52 dhe 65, me 

UMF nr. 2 datë 06.02.2012 “Për procedurat standarte të zbatimit të Buxhetit” i ndryshuar, 

pikat 253,354, me UMF  nr. 5, datë 27.12.2014 “Për shlyerjen e detyrimeve të prapambetura”,  

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

Titulli i Gjetjes:  KLSH nga auditimi i programimit, aprovimit, realizimit dhe monitorimit të 

buxhetit për vitin 2017,2018 dhe 2019, konstaton performance jo e kënaqshme e programimit 

dhe realizimit të buxhetit, mungesa e analizave faktoriale të tij si dhe mangësi në monitorimin 

e buxhetit. 

 

Situata: 

 

Nga auditimi i programimit, aprovimit, realizimit dhe monitorimit të 

buxhetit për vitet 2017, 2018 dhe 2019 u konstatua se: a. Mungojnë 

metodologjitë e planifikimit sipas produkteve dhe qendrave të kostos për 
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shpenzimet dhe për të ardhurat mbi bazë resursesh e të dhënash reale për 

biznesin e individ që operojnë në territorin nën juridiksionin e bashkisë, të 

cilat ndihmojnë njësitë vendore, që jo vetëm të përllogarisin saktë nevojat 

për planifikim, por edhe të monitorojnë saktë dhe drejtë realizimin e 

objektivave të njësisë. Vetëm nëpërmjet aplikimit të këtyre metodave, 

institucioni (dhe si pasojë palët e interesuara) mund të zbulojë nëse 

aktivitetet e njësisë janë në linjë me qëllimet dhe objektivat strategjike të 

saj. 

b. Buxheti për vitin 2017 ,2018  dhe 2019 paraqitet me një performancë jo e 

kënaqshme realizimi, ku për vitin 2017 në masën 87 %, për vitin 2018 në 

masën 83% dhe për vitin 2019 në masën 79%. Në këtë nivel realizimi ka 

ndikuar realizimi në nivel më të ulët i fondeve për shpenzime operative për 

vitin 2017 në masën 60% , për vitin 2018 në masën 68% dhe për vitin 2019 

në masën 79%, pra kemi planifikim me rezervë të këtij zëri buxheti. Po 

kështu edhe fondet për investime të financuara nga të ardhurat e veta dhe 

transferta e pakushtëzuar janë realizuar për vitin 2017 paranë masën 75% , 

për vitin 2018 në masën 48% dhe për vitin 2019 në masën 50%.  

Janë kryer ndryshime të vazhdueshme, ku për vitin 2017 janë kryer  8 

shtesa në vlerën 384.696 mijë leke, për vitin 2018 janë kryer 10 shtesa dhe 

1 pakësim në vlerën 354,704 mijë lekë dhe për vitin 2019 janë kryer  shtesa 

10 shtesa dhe 2 pakësim në vlerën 354.704 mijë lekë, tregojnë qartë për 

planifikime optimiste të cilat gjatë vitit ushtrimor nxisin shkurtimin e 

shpenzimeve, ose rishpërndarje të shpeshta mes kapitujve dhe artikujve, 

duke e kthyer procesin e planifikimit dhe buxhetimit si edhe atë të 

përllogaritjes së kostos së produkteve, në një mjet joreal, të qëndrueshëm 

dhe efektiv.  

Duke u nisur nga burimi i financimit shpenzimet buxhetore janë përballuar: 

Për vitin 2017, nga të ardhurat e veta  në shumën  64,815 mijë lekë  ose në 

masën 7%, nga transferta e pakushtëzuar dhe transferta specifike  në 

shumën 340,434 mijë lekë ose në masën 36 %, nga transferta e kushtëzuar  

në shumën 187,420 mijë lekë  ose në masën 20%, nga FZHR dhe Ministritë 

e Linjës në shumën 352,196 mijë lekë ose në masën 37% 

Për vitin 2018, nga të ardhurat e veta  në shumën 79,157 mijë lekë ose në 

masën 12%, nga transferta e pakushtëzuar dhe transferta specifike  në 

shumën 265,332 mijë lekë ose në masën 39 %, nga transferta e kushtëzuar  

në shumën 194,614 mijë lekë  ose në masën 28%, nga FZHR dhe Ministritë 

e Linjës në shumën 140,101 mijë lekë ose në masën 21% 

Për vitin 2019, nga të ardhurat e veta  në shumën 80,000 mijë lekë ose në 

masën 12%, nga transferta e pakushtëzuar dhe transferta specifike  në 

shumën 302,226 mijë lekë ose në masën 44 %, nga transferta e kushtëzuar  

në shumën 188,117 mijë lekë  ose në masën 27%, nga FZHR dhe Ministritë 

e Linjës në shumën 118,703 mijë lekë ose në masën 17%. 

Detyrimet e papaguara paraqiten për vitin 2017 në shumën 67.902.316 lekë 

ose në masën 6% të shpenzimeve totale të planifikuara, për vitin 2018 në 

shumën 29.065.304 lekë ose 3% të shpenzimeve totale të planifikuara dhe 

për vitin 2019 në shumën 62.125.285 lekë ose në masën  7%. 

Ndërsa të ardhurat për vitin 2017 janë realizuar në masën 42%, për vitin 
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2018 në masën 51% dhe për vitin 2019 në masën 47% , tregues që tregojnë 

për një planifikim të të ardhurave mbi një bazë jo reale, duke i fryrë ato për 

efekt të rritjes së fondeve të planifikuara për shpenzime. 

Këtë fakt e tregon dhe vlera e debitorëve të akumuluar ndër vite për taksa e 

tarifa vendore, e cila paraqitet në nivele të larta, përkatësisht në shumën 

300,776,075 lekë në vitin 2017, në shumën 278,715,743 lekë në vitin 2018 

dhe në shumën 327,955,759 lekë në vitin 2019, pa llogaritur debitorët 

familjarë.  

Për vitet 2017, 2018 dhe vitin 2019 janë përgatitur raporte 4-mujore për 

procesin e buxhetimit realizimit të tij në nivel programesh, duke përfshirë 

misionin dhe objektivat. Nuk janë formuluar produktet dhe kostot e tyre si 

dhe realizimi i tyre, por janë evidentuar aktivitetet e synuara dhe ato të 

realizuara dhe shpenzimet e kryera për to, duke evidentuar fondet e 

planifikuara dhe realizimi i tyre si dhe burimet e financimit. Nuk janë 

evidentuar në ç’masë janë arritur objektivat, shkaqet e morealizimeve të 

zërave të shpenzimeve dhe të ardhurave, pra faktorët që kanë ndikuar në 

përformancën e buxhetimit dhe realizimit të tij, me qëllim përmirësimin e 

planifikimit të kërkesave të programit në periudhat e ardhshme si dhe 

përcaktimin e masave që duhet të merren për realizimin e buxhetit në nivel 

të kënaqshëm. 
 

Kriteri Përsa trajtuar më sipër, këto veprime janë në kundërshtim me ligjin nr.9936, 

datë 26.6.2008 “Për menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e 

Shqipërisë”nenet 42,43,47,50,52 dhe 65, me UMF nr.2 datë 06.02.2012 

“Për procedurat standarte të zbatimit të Buxhetit” i ndryshuar, pikat 

253,354, me UMF  nr.5, datë 27.12.2014 “Për shlyerjen e detyrimeve të 

prapambetura”, 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”  
 

Ndikimi/Efekti Përformancë e jo kënaqshme në lidhje me: Realizimin e fondeve buxhetore, 

ku për vitin 2017 në masën 87 %, për vitin 2018 në masën 83% dhe për 

vitin 2019 në masën 79%; Me krijimin dhe  shlyerjen e detyrimeve të 

papaguara, për vitin 2017 në shumën 67.902.316 lekë ose në masën 6% të 

shpenzimeve totale të planifikuara, për vitin 2018 në shumën 29.065.304 

lekë ose 3% të shpenzimeve totale të planifikuara dhe për vitin 2019 në 

shumën 62.125.285 lekë ose në masën  7%, dhe  duke sjellë rritjen e borxhit  

dhe vështirësi financiare të kësaj njësie vendore. 
 

Shkaku Planifikim i shpenzimeve operative me rezervë i pa argumentuar si dhe 

planifikimi i të ardhurave mbi një bazë jo reale, mosarkëtimi i i detyrimeve 

për taksa e tarifa vendore si dhe akumulimi i një borxhi të konsiderueshëm 

nga paaftësia paguese dhe një pjesë për arsye limiti të vendosur nga MFE. 
 

Rëndësia: - I lartë. 
 

Rekomandimi Strukturat drejtuese të këtij institucioni, në bashkëpunim me Grupet e 

Menaxhimit të Programeve të kryejnë një proces planifikimi të buxhetit në 

mënyrë të kujdesshme dhe të përgjegjshme, në mënyrë që programimet e 

shpenzimeve buxhetore gjatë vitit koherent, të jenë sa më të argumentuara 
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dhe ndryshimet të jenë sa më të vogla dhe vetëm për raste të domosdoshme. 

Planifikimi i të ardhurave të bëhet mbi baza reale dhe shpërndarja e fondeve 

buxhetore të bazohet në parashikimin e fluksit të hyrjeve të parasë dhe të 

angazhimeve, ku të sigurohet një përdorim efiçent i burimeve financiare, 

duke rritur financimet nga të ardhurat e veta. Për uljen e borxhit në mënyrë 

të kontrolluar Drejtoria Financës dhe Buxhetit të paraqesë në mbledhjen e 

këshillit bashkiak, një material për gjendjen në fund të vitit 2019 të faturave 

të pa likuiduara të prapambetura në vlerën reale 62.125.285 lekë, të hartojë 

një grafik, duke zbatuar radhën e pagesave.  
 

 

 

3. Burimi i krijimit të të ardhurave bazuar në kuadrin rregullator ligjor/nënligjor  në fuqi, 

përdorimi i tyre. Vlerësimi i mbledhjes së të ardhurave në përputhje me dispozitat ligjore dhe 

borxhi tatimor; Niveli arkëtimit të gjobave të vendosura nga IMTV, apo organeve  të tjera;  

 

 

1. Nga KLSH është konstatuar se në pikën B/3, nga krijimi i të ardhurave bazuar në kuadrin 

rregullator ligjor/nënligjor  në fuqi për subjektet që tregtojnë karburante për konsumatorët fundorë, 

të Bashkisë Divjakë për taksën e lëshimit të Autorizimeve/Licencave, për periudhën gjashtë mujori i 

dytë, 2017, dhe viteve 2018 e 2019. 

Situata: Për të gjitha vitet e auditimit sipas programit të KLSH nr. 1051/1 prot, datë 

26/12/2019 nga ana e Bashkisë Divjakë, nuk është arkëtuar shuma 2,900,000 

lekë për subjektet e tregtimit me pakicë të karburanteve, gazit të lëngshëm të 

naftës, për automjetet, vajrave lubrifikante dhe lëndëve djegëse për përdorim 

nga konsumatorët fundorë.  

Vlera prej 2,900,000 lekë, e cila përfaqëson mos arkëtim të tarifave të 

autorizimeve / licencave, për subjektet e tregtimit me pakicë të karburanteve, 

gazit të lëngshëm të naftës, për automjetet, vajrave lubrifikante dhe lëndëve 

djegëse për përdorim nga konsumatorët fundorë. 

Ngarkohen me  përgjegjësi ish punonjësit dhe punonjësit e Drejtorisë 

Taksave dhe njëisve administrative si më poshtë: 

Znj.A.H. inspektor biznesi nga periudha 01.03.2016 e në vazhdim  

Znj.E.H. inspektor i taksave Grabian  

Znj.N.B. inspektor i taksave Remas 

Z.R.B. inspektor i taksave Tërbuf 

Z.I.N. inspektor i taksave Gradishtë   

 

 

Kriteri: 

-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, kapitulli II, pika 1; germa “b” dhe pika 9. 

Impakti: -Mungesa e të ardhurave për realizimin e shërbimeve dhe investimeve. 

Shkaku: Nga mos funksionimin i detyrave dhe kompetencat përkatëse dhe në mos 
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zbatimin e ligjit, për arkëtimin e kësaj tarife nga ana e bashkisë.  

Rëndësia: E lartë 

Rekomandimi: Bashkia Divjakë të marri masa të menjëhershme që të zbatohen procedurat 

ligjore për arkëtimin e shumës 2,900,000 lekë për subjektet e tregtimit me 

pakicë të karburanteve, gazit të lëngshëm të naftës, për automjetet, vajrave 

lubrifikante dhe lëndëve djegëse për përdorim nga konsumatorët fundorë, në 

zbatim të, VKM nr. 344, datë 19.04.2017, kapitulli II, pika 1; germa “b” dhe 

pika 9.  

 

 

1-Komente dhe sqarime të subjektit: paraqitur me shkresën me nr. 776/19, datë 24.2.2020 nga 

ana e z. Fatos Veliu.  

1- Subjekti “ T…” SHPK, me NIPT K84418401A, me aktivitet Tregti Karburante për 

konsumatorët fundorë, me adresë Këmishtaj, Bashkia Divjakë,  ka qenë i pajisur me 

autorizimin përkatës nga Ish Komuna Gradishtë. Afati i përfundimit të këtij autorizimi 

ka qenë deri në datën 4.10.2019. Pas përfundimit të afatit të vlefshmërisë së autorizimit 

të sipërpërmendur i kemi dërguar një njoftim dhe kërkesë për të paguar. Duke qenë se 

nuk kemi patur reagim prej tij kemi bërë bllokimin e shumës 1.000.000 lekë në llogari i 

cili është ende aktiv në të gjitha Bankat e nivelit të dytë. Vërtetuar kjo me urdhër 

bllokimi në llogari me Nr 4960 Prot të datës 26.12.2019. 

2- Subjekti “V…” SHPK, me NIPT K83709404I, me aktivitet Tregëti Karburante për 

konsumatorët fundorë, me adresë Shënepremte, Njësia Administrative Tërbuf, Bashkia 

Divjakë ka qenë i pajisur me autorizimin përkatës nga Ish Komuna Tërbuf. Afati i 

autorizimit të parë ka përfunduar në datën 20.12.2018. Pas përfundimit të këtij afati i 

kemi dërguar njoftim dhe kërkesë për të paguar përfshirë edhe detyrimet për taksat dhe 

tarifat vendore. Duke qenë se nuk kemi patur reagim prej këtij subjekti kemi bërë 

bllokimin në llogari të shumës 1.000.000 lekë në të gjitha bankat e nivelit të dytë, 

vërtetuar kjo me dokumentin Nr 505 Prot të datës 05.02.2019. Administratori i kësaj 

shoqërie, Flori Murrizi, është paraqitur tek ne në muajin Shtator  të vitit 2019, duke 

premtuar pagesën përkatëse. Meqënëse Administratori i Shoqërisë nuk u paraqit për të 

kryer pagesën përkatëse kemi vendosur masën e bllokimit të aktivitetit të biznesit 

vërtetuar kjo me Urdhër bllokimi me Nr 3791 Prot, të datës 07.10.2019. Nga kontrollet 

e realizuara ky subjekt realisht  nuk ushtron aktivitet në stacionin e tregëtimit të 

karburanteve . 

3- Subjekti  “A…” Shpk,  me NIPT K64424402M, me vendndodhje në adresën Karavasta, 

Njësia Administrative Remas, ka patur autorizim për tregëtim karburante të lëshuar nga 

Ish Komuna Remas duke filluar  në datën 9.4.2015 me afat 5 vjeçar . Duke qenë se nuk 

është gjetur dokumentacioni përkatës në dosjet e bizneseve  të ish Komunës Remas, iu 

kërkua subjektit i cili zotëronte një fotokopje të tij, e cila është bashkëlidhur këtij 

observacioni ashtu si dokumentacioni tjetër i sipërpërmendur. 

Qëndrimi i Audituesit Shtetëror të KLSH:  -Në lidhje me komentet dhe dokumentet e 

paraqitura nga F.V.audituesit e KLSH-së dalin në përfundim se do merret në konsideratë 
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vetëm për subjektin “A...”shpk me nip K64424402M, e cila do të trajtohen dhe reflektohen në 

projektraport. Vlera 2,900,000 lekë qëndron dhe duhet të mblidhet e të arkëtohet nga ana e 

bashkisë.           

 

 

 

Situata: 

Në Bashkinë Divjakë për gjashtë mujorin e dytë 2017 ka funksionuar 

Drejtoria e Tatim Taksave, ku janë miratuar në organikë 10 punonjës në 

bazë të vendimit nr. 99, datë 12.12.2016, për vitin 2018 në bazë të vendimit 

nr.87, datë 30.11.2017 kjo drejtori ka funksionuar në drejtori me 1 Drejtor i 

Drejtorisë së Taksave e Tarifave, 2 inspektor biznesi, 4 inspektor të taksave 

në njësit administrative, 2 inspektor vlerësimi dhe kontrolli, 1ndihmës 

inspektor të taksës tokës bujqësore dhe 3 punonjëës tregu, për vitin 2019 në 

bazë të vendimit nr.93, datë 20.11.2018 kjo drejtori ka funksionuar me me 1 

Drejtor i Drejtorisë së Taksave e Tarifave, 2 inspektor biznesi, 4 inspektor të 

taksave në njësit administrative, 2 inspektor vlerësimi dhe kontrolli, 

1ndihmës inspektor të taksës tokës bujqësore dhe 3 punonjës tregu. 

Pasqyra e realizimit të të ardhurave për vitin 2018 në total është realizuar 51% 

ose 100,765 mijë lekë më pakë. 

Për vitin 2019 realizimi i të ardhurave ka qenë 47% ose 127,293 mijë lekë. Për 

të dyja vitet së bashku kemi mos realizime më pakë 228,058 mijë lekë për 

bashkinë. 

Nga ballafaqimi për treguesit kryesor të mos realizimit janë; 

Taksa mbi tokën bujqësore paraqitet respektivisht në masën 45% për vitin 

2017, 65% për vitin 2018 dhe 76% për vitin 2019. 

Të ardhurat nga tarifa e ujitjes zë peshën më të madhe të mosrealizimit dhe 

arsyeja kryesore është planifikimi gabuar i volumit të të ardhurave nga 

Drejtoria e Bujqësisë për vitet 2018 dhe 2019 dhe mosvjeljen e të ardhurave.  

Taksa e ndikimit në infrastruktur nga ndërtimet e reja, kjo ka ardhur si rezultat i 

planifikimit të gabuar në fillim të çdo viti. 

Vjelja e të ardhurave nga tarifa e pastrimit të kanaleve kulluse e ujitëse të treta 

të planifikuara, ky shërbim nuk është afruar  për fermerët.  

Nga të dhënat e pasqyrës si më sipër konstatohet se  disa taksa e tarifa krahasim 

me planin kanë tejkalime të ndjeshme, kjo tregon që planifikimi i të ardhurave 

të Bashkisë për periudhën objekt auditimi nuk është bërë i studiuar, ka pasur 

rezerva për rritjen e planit të këtyre taksave e tarifave dhe për disa nga taksat e 

tarifat vendore nuk është patur parasysh realizimi i një viti më përpara.  

Për  6 mujorin e II 2017, kanë ushtruar aktivitet 627 subjekte nga këto 564 

subjekte me status biznes i vogël dhe 63 subjekte të biznesit të madh. 

Për vitin 2018, kanë ushtruar aktivitet 622 subjekte nga këto 553 subjekte me 

status biznes i vogël dhe 69 subjekte të biznesit të madh.  
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Për vitin 2019, kanë ushtruar aktivitet 615 subjekte nga këto 537 subjekte me 

status biznes i vogël dhe 78 subjekte të biznesit të madh. 

Më datën 31.12.2019 Vlera e debitorëve për taksat dhe tarifat vendore  në 

shkallë bashkie Divjakë janë në shumën prej 307,653,839 lekë,e cila 

përfaqëson: 

 -284 subjektet e biznesit të vogël e biznesit të madh,në vlerën  27,637,626 lekë 

 -9,146 familjarë janë debitorë për taksat e tokës  në vlerën 264,844,245 lekë 

-Për debitorë familjarë të tarifave vendore në vlerën 15,171,968 lekë, nga të 

cilat: 

-rreth 2911 familjarë në vlerën 9,213,500 lekë, nuk kanë paguar taksat në 

Ujësjellës sha Divjakë. 

- 5,958,468 lekë debitor të taksës së ndikimit në infrastrukturë,  

 

Për mos ndjekjen e procedurave ligjore dhe nënligjore për arkëtimin e vlerës 

debitorëve më datën 31.12.2019 në shumën 307,653,839 lekë, ngarkohen me  

përgjegjësi ish punonjësit dhe punonjësit e Drejtorisë Taksave dhe njëisve 

administrative si më poshtë: 

    I.Bashkia Divjakë  

Znj.A.H. me detyrë inspektor biznesi nga periudha 01.03.2016 e në vazhdim  

Znj. E.B. me detyrë ish/inspektor  vlerësimi dhe kontrolli nga periudha 

01.07.2018-01.11.2019 

Z. E.B.  me detyrë ish/inspektor  vlerësimi dhe kontrolli  nga periudha 

12.06.2017-20.08.2019 

Z.  D.B. me detyrë ish/ndihmës inspektor i taksës së tokës  nga periudha 

16.8.2011-31.12.2019 

Znj. E.H. me detyrë inspektore taksash  njësia Grabian nga periudha 

13.06.2016 e në vazhdim 

Z.Xh.M. me detyrë inspektor taksash  njësia Remas nga periudha 10.04.2018 e 

në vazhdim  

Z. R.B. me detyrë  inspektor taksash  njësia Tërbuf  nga periudha 15.03.2016 e 

në vazhdim 

Z. I.N. me detyrë ish/inspektor taksash  njësia Gradishtë  nga periudha 

10.07.2017-14.05.2018 

Z. D.Q. me detyrë inspektor taksash  njësia Gradishtë  nga periudha 03.07.2018 

e në vazhdim 
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Kriteri: Ligjin nr. 9632, datë 30.10.2006 ”Për sistemin e taksave vendore”, neni 4-

Zbatimi i sistemit tatimor në Republikën e Shqipërisë pika 2; neni 70, E drejta 

për të nxjerrë njoftimin e vlerësimit tatimor pika 3; Neni 114-Mospagimi në 

afat i detyrimit tatimor apo i kontributit, pika 1;  

-Ligji nr. 8652, datë 31.7.2000 “Për organizimin dhe funksionimin e Qeverisjes 

Vendore” me ndryshime.  

-Ligji nr. 9920, datë 19.5.2008 “Për Procedurat Tatimore në Republikën e 

Shqipërisë” me ndryshime,  

-VKM. Nr.860 datë 10.12.2014 vjeljen dhe grumbullimin e taksës së ndikimit 

në infrastrukturë. 

 

Impakti:  Menaxhimi i të ardhurave është jashtë kontrollit. 

Shkaku: Mos njohja e kuadrit ligjor nga peronat përgjegjës. 

Rëndësia: E lartë. 

Rekomandimi: Drejtoria e të Ardhurave Vendore Bashkia Divjakë, të marrë masa për 

arkëtimin e detyrimeve për taksat dhe tarifat vendore në vlerën 307,653,839 

lekë.  

Bazuar në nenin 70 pika 3 “E drejta për të nxjerrë njoftimin e vlerësimit 

tatimor”, të ligjit nr. 9920, datë 19.05.2008 “Për Procedurat tatimore në 

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

debitorët dhe të ndiqen rrugët e mëposhtme: 

a) Tu ridërgohen bankave urdhrat e bllokimit të llogarive në banka, bazuar në 

nenin 90 të ligjit nr. 9920, datë 19.05.2008 ”Për Procedurat Tatimore në 

Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar  

*Nuk është vendosur masa e detyrimit tatimorë, ashtu  siç parashikohet në 

nenin 91, të ligjit nr 9920, ”Për Procedurat Tatimore në Republikën e 

Shqipërisë” Pika 1 ku thuhet: “…... nëse tatimpaguesi nuk paguan në datën e 

caktuar detyrimin tatimor, në përputhje me nenin 89 të këtij ligji, detyrimi 

tatimor i papaguar sigurohet në favor të administratës tatimore mbi të gjithë 

pasurinë e tatimpaguesit, në masën e nevojshme, për të përmbushur detyrimin 

tatimor të tij”.  

*Nga ana e inspektorëve të Njësisë Administrative Divjakë, Gradishtë, 

Grabian, Remas dhe Tërbuf nuk është vepruar në të gjitha rastet ashtu  siç 

parashikohet në nenin 91, të ligjit nr 9920, ”Për Procedurat Tatimore në 

Republikën e Shqipërisë” Pika 2. .....Masa e sigurimit të detyrimit tatimor të 

papaguar mund të jetë, sipas rastit, barrë siguruese dhe/ose barrë hipotekore. 

Vendimi për të vendosur një barrë siguruese dhe/ose barrë hipotekore mbi 

pasurinë e tatimpaguesit bëhet me shkrim nga drejtori i drejtorisë rajonale 

tatimore apo drejtuesi i njësisë së ngjashme me të ose titullari i zyrës tatimore 
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të qeverisjes vendore. 

*Nuk është vepruar me sekuestrimin e pasurive të subjekteve, siç parashikohet 

në nenin 93, të ligjitn 9920, ”Për Procedurat Tatimore në Republikën e 

Shqipërisë” Pika 1 ku thuhet : “ Nëse tatimpaguesi nuk paguan detyrimin 

tatimor në datën e caktuar, në përputhje me nenin 89 të këtij ligji, për 

njoftimin dhe kërkesën për pagesë, administrata tatimore mund ta mbledhë 

detyrimin tatimor të papaguar nëpërmjet sekuestrimit, e më pas konfiskimit, të 

pasurisë së siguruar në favor të administratës tatimore, në pronësi të 

tatimpaguesit”. 

 

 

1.Komente dhe sqarime të subjektit:  

Paraqitur me shkresën me nr. 1051/7, datë 21.4.2020 të prot në KLSH nga ana e z.Fatos Veliu. 

Për këto mosrealizime kemi komentet e mëposhtëme : 

Planifikimi i të ardhurave është realizuar në bashkëpunim me zyrat, sektorët dhe drejtoritë 

pjesë përbërse e bashkisë Divjakë. Drejtoria e Bujqësisë është përgjegjëse për planifikimin dhe 

vjeljen për tarifat e ujitjes dhe të pastrimit të kanaleve kulluese e ujitëse. Në përllogaritjen e të 

ardhurave nga këto tarifa ata janë mbështetur në sipërfaqet e parashikuara për tu ujitur, llojet 

e ujitjeve si dhe udhëzimeve përfaqësuese të bankës botërore në lidhje me ujitjen me impiat për 

një sipërfaqe prej 1500 ha.  

Një nga parimet e kërkuara nga Banka Botërore ishte bashkëpjesemarrja e fermerëve. Për 

rrjedhojë Drejtoria e Bujqësisë e cila është përgjegjëse për përllogaritjen e të ardhurave të 

planifikuara dhe vjeljen e tyre ka dërguar tek ne vlerën e tyre . Në fakt ka rezultuar që për vitet 

2018 dhe 2019 këto të ardhura janë bërë duke nënkuptuar vënien në funksion të investimit për 

të gjithë sipërfaqet e tokës bujqësore nën ujë . 

Planifikimi i gabuar ka sjellë për pasojë mosrealizim të të ardhurave në masën 50,000,000 lekë 

të cilat për vitin 2019 zenë 21% të të ardhurave totale të planifikuara. 

Për rrjedhojë në vlerësimin tonë mbi 100 milion mosrealializim të të ardhurave për vitin 2019 

janë për planifikim të gabuar ose 42% të të ardhurave totale. 

Qëndrimi i Audituesit Shtetëror të KLSH:  

- Në lidhje me komentet dhe dokumentet e paraqitura nga ana juaj, audituesit e KLSH-së dalin 

në përfundim se pretendimet tuaja merren në konsiderat, pasi janë të argumentuara  

 

 

 

B/3;”Niveli arkëtimit të gjobave të vendosura nga IMTV,apo organeve të tjera”; 
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Situata: 

 

Nga Inspektorati i Mbrojtjes së Territorit Vendor Bashkia Divjakë për periudhën për 

periudhën 6 mujori i dytë 2017 dhe viteve 2018 dhe 2019 rezultoi se janë mbajtur 

gjithsej 58 procesverbale konstatimi për ndërtime pa leje, në zbatim të nenit 12, të 

ligjit nr. 9780, datë 16.07.2007 “Për inspektimin dhe mbrojtjen e territorit nga 

ndërtimet e kundërligjshme”, i ndryshuar, për të cilat nuk kanë vijuar procedurat e 

mëtejshme ligjore, sipas nenit 13 të ligjit nr. 9780, datë 16.07.2007. 

Në lidhje me auditivin e dokumenteve të paraqitur nga zyra e për periudhën 

01.01.2016 deri 31.12.2017, rezulton se janë përpiluar 75 proces verbale konstatimi 

për ndërtime të kundërligjshme nga persona të ndryshëm fizik dhe juridik.  

-Janë mbajtur 58 procesverbale konstatimi të ndërtimeve pa leje ndërtimi.-Janë marrë 

58 vendime për pezullimin e punimeve të ndërtimit për objekte të ndërtuar pa leje 

ndërtimi. -Nuk janë marrë vendime për vendosje gjobe për 58 raste ndërtimet pa leje 

ndërtimi. -Nuk janë marrë vendime për prishjen e objekteve të ndërtuara pa leje 

ndërtimi, për shkeljet e konstatuar të ligjit nr.107/2014, datë 31.07.2014 “Për 

Planifikimin dhe Zhvillimin e Territorit”, i ndryshuar, të ligjit nr. 9780, datë 

16.07.2007, “Për inspektimin dhe mbrojtjen e territorit nga ndërtimet e 

kundërligjshme”, i ndryshuar, VKM nr.894, datë 4.11.2015 “Për unifikimin e 

procedurave të kontrollit të territorit nga inspektorati kombëtar i mbrojtjes së territorit 

dhe ai i njësisë vendore”. 

Nga Inspektorati i Mbrojtjes së Territorit Vendor Bashkia Divjakë, nuk është vepruar 

për të aplikuar gjoba subjekteve persona fizik e juridik, për shkeljet e konstatuara në 

kryerjen e punimeve pa leje ndërtimi dhe të dokumentuara me proces verbale 

konstatimi, ku vendimi i pezullimit të punimeve në ndërtim shoqërohet me vendimin 

për dënim me gjobë, ku vlera e gjobës përcaktohet bazuar në vlerën e punimeve të 

kryera pa leje ndërtimi, por për çdo rast jo më pak se 500,000 lekë, në shkelje të 

kërkesave të ligjit nr. 107/2014, datë 31.7.2014 “Për Planifikimin dhe Zhvillimin e 

Territorit”, neni 52, pika 1, germa “e”, ku citohet: “Kryerje e punimeve pa leje, 

dënohet me gjobë të barabartë me vlerën e punimeve, të kryera pa leje, por në çdo rast 

jo më pak se 500,000 lekë dhe me prishje ose konfiskim për interes publik të punimeve 

të kryera”, dhe  ligjit 9780, datë 16.07.2007 "Për inspektimin dhe mbrojtjen e territorit 

nga ndërtimet e kundërligjshme", të ndryshuar”, neni 5 germa “b” ku citohet: “Vendos 

gjoba sipas llojit të shkeljeve të dispozitave ligjore në fushën e ndërtimit dhe 

urbanistikës”, me pasojë, të ardhura të munguara në buxhetin e Bashkisë, në vlerën 

29,000,000 lekë, për 58 raste. 

Për mos ndjekjen e procedurave ligjore dhe nënligjore për arkëtimin e vlerës 

debitorëve më datën 31.12.2019 në shumën 29,000,000 lekë nga kryerja e punimeve të 

ndërtimit pa leje dhe 72,000 lekë nga mos arkëtimi i gjobave të policisë bashkiake,  

ngarkohen me  përgjegjësi ish punonjësit dhe punonjësit e IVMT bashkia Divjakë. 

       I.Bashkia Divjakë 

Z.R.L. me detyrë, Kryeinspektor i IVMT  nga data 12.07.2018 e në vazhdim. 

Z.S.M. me detyrë inspektor i IVMT  nga data 15.03.2018 e në vazhdim 

Z.I.K. me detyrë inspektor i IVMT nga data 09.01.2019 e në vazhdim 
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Kriteri: 1).Ligjin nr.9780, datë 16.07.2007 “Për Inspektimin dhe mbrojtjen e 

territorit nga ndërtimet e kundërligjshme”, i ndryshuar,  

2).Ligjin nr.107/2014, datë 31.07.2014 “Për Planifikimin dhe Zhvillimin e Territorit”, i 

ndryshuar, 

3).Ligjin nr. 8402, datë 10.09.1998 "Për disiplinimin e punimeve në ndërtim", i 

ndryshuar, 

4).VKM nr. 894, datë 4.11.2015 “Për unifikimin e procedurave të kontrollit të territorit 

nga inspektorati kombëtar i mbrojtjes së territorit dhe ai i njësisë vendore”; 

5).Udhëzimi i KM nr. 2,datë 13.05.2005” Për zbatimin e punimeve të ndërtimit”; 

6).Udhëzim i KM nr. 3, datë 15.02.2001: “Për mbikëqyrjen dhe kolaudimin e 

punimeve të ndërtimit”, i ndryshuar me Udhëzimin e KM nr.1, datë 16.6.2011; 

 

Impakti:  Menaxhimi i të ardhurave është jashtë kontrollit. 

Shkaku: Mos njohja e kuadrit ligjorë nga peronat përgjegjës. 

Rëndësia: E lartë. 

Rekomandimi:  

 

 

1.Komente dhe sqarime të subjektit:  

Paraqitur me shkresën me nr. 776/31, datë 16.4.2020 nga ana e z. Romeo Leka. 

Nga Inspektoriati Mbrojtjes së Territorit Vendor Bashkia Divjakë nuk është vepruar për të aplikuar 

gjoba për arsye se janë çuar në proces gjyqësor dhe është marrë ky organ për të vendosur masën e 

shkeljen që ata kanë bërë në territorin e Bashkisë Divjakë. 

Inspektoriati Mbrojtjes së Territorit Vendor nuk ka dijeni për gjobën 72.000 lekë të policisë bashkiake. 

Qëndrimi i Audituesit Shtetëror të KLSH:  

- Në lidhje me komentet dhe dokumentet e paraqitura nga ana juaj, audituesit e KLSH-së dalin në 

përfundim se pretendimet tuaja nuk merren në konsideratë, pasi nuk është  zbatuar ligji 107/2014 datë 

31.7.2014 “Për Planifikimin dhe Zhvillimin e Territorit”, shkeljet e mëposhtme, pavarësisht nëse 

përbëjnë vepër penale, përbëjnë kundërvajtje administrative dhe dënohen si më poshtë:neni 52, pika 1, 

germa “e”, ku citohet: “Kryerje e punimeve pa leje, dënohet me gjobë të barabartë me vlerën e 

punimeve, të kryera pa leje, por në çdo rast jo më pak se 500,000 lekë dhe me prishje ose konfiskim për 

interes publik të punimeve të kryera”  

Për sa i përket gjobave të Policisë Bashkiake janë në vlera të vogla nuk ngarkoheni me përgjegjësi. 

 

-Pasqyra e objekteve të proçeduara gjatë 6 mujorit të dytë të vitit 2017 paraqitet në Aneksin nr. 2, Pasqyra e objekteve të 

proçeduara gjatë vitit 2018 paraqitet në Aneksin nr. 3, Pasqyra e objekteve të konstatuara gjatë vitit 2019 paraqitet në aneksin 

nr. 4. 

http://www.planifikimi.gov.al/sites/default/files/Ligj_8402_10.09.1998%20Per%20disiplinimin%20e%20punimeve%20te%20ndertimit_0.pdf
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-Gjoba të policisë bashkiake të pa arkëtuara paraqiten në aneksin nr. 5. 

 

Situata: 

Në Bashkinë Divjakë për gjashtë mujorin e dytë 2017 ka funksionuar 

Drejtoria e Tatim Taksave, ku janë miratuar në organikë 10 punonjës në 

bazë të vendimit nr. 99, datë 12.12.2016, për vitin 2018 në bazë të vendimit 

nr.87, datë 30.11.2017 kjo drejtori ka funksionuar në drejtori me 1 Drejtor i 

Drejtorisë së Taksave e Tarifave, 2 inspektor biznesi, 4 inspektor të taksave 

në njësit administrative, 2 inspektor vlerësimi dhe kontrolli, 1ndihmës 

inspektor të taksës tokës bujqësore dhe 3 punonjëës tregu, për vitin 2019 në 

bazë të vendimit nr.93, datë 20.11.2018 kjo drejtori ka funksionuar me me 1 

Drejtor i Drejtorisë së Taksave e Tarifave, 2 inspektor biznesi, 4 inspektor të 

taksave në njësit administrative, 2 inspektor vlerësimi dhe kontrolli, 

1ndihmës inspektor të taksës tokës bujqësore dhe 3 punonjës tregu. 

Pasqyra e realizimit të të ardhurave për vitin 2018 në total është realizuar 51% 

ose 100,765 mijë lekë më pakë. 

Për vitin 2019 realizimi i të ardhurave ka qenë 47% ose 127,293 mijë lekë. Për 

të dyja vitet së bashku kemi mos realizime më pakë 228,058 mijë lekë për 

bashkinë. 

Nga ballafaqimi për treguesit kryesor të mos realizimit janë; 

Taksa mbi tokën bujqësore paraqitet respektivisht në masën 45% për vitin 

2017, 65% për vitin 2018 dhe 76% për vitin 2019. 

Të ardhurat nga tarifa e ujitjes zë peshën më të madhe të mosrealizimit dhe 

arsyeja kryesore është planifikimi gabuar i volumit të të ardhurave nga 

Drejtoria e Bujqësisë për vitet 2018 dhe 2019 dhe mosvjeljen e të ardhurave.  

Taksa e ndikimit në infrastruktur nga ndërtimet e reja, kjo ka ardhur si rezultat i 

planifikimit të gabuar në fillim të çdo viti. 

Vjelja e të ardhurave nga tarifa e pastrimit të kanaleve kulluse e ujitëse të treta 

të planifikuara, ky shërbim nuk është afruar  për fermerët.  

Nga të dhënat e pasqyrës si më sipër konstatohet se  disa taksa e tarifa krahasim 

me planin kanë tejkalime të ndjeshme, kjo tregon që planifikimi i të ardhurave 

të Bashkisë për periudhën objekt auditimi nuk është bërë i studiuar, ka pasur 

rezerva për rritjen e planit të këtyre taksave e tarifave dhe për disa nga taksat e 

tarifat vendore nuk është patur parasysh realizimi i një viti më përpara.  

Për  6 mujorin e II 2017, kanë ushtruar aktivitet 627 subjekte nga këto 564 

subjekte me status biznes i vogël dhe 63 subjekte të biznesit të madh. 

Për vitin 2018, kanë ushtruar aktivitet 622 subjekte nga këto 553 subjekte me 

status biznes i vogël dhe 69 subjekte të biznesit të madh.  

Për vitin 2019, kanë ushtruar aktivitet 615 subjekte nga këto 537 subjekte me 

status biznes i vogël dhe 78 subjekte të biznesit të madh. 

Më datën 31.12.2019 Vlera e debitorëve për taksat dhe tarifat vendore  në 
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shkallë bashkie Divjakë janë në shumën prej 307,653,839 lekë, e cila 

përfaqëson: 

 -284 subjektet e biznesit të vogël e biznesit të madh,në vlerën  27,955,759 lekë 

 -9,146 familjarë janë debitorë për taksat e tokës  në vlerën 264,844,245 lekë 

-Për debitorë familjarë të tarifave vendore në vlerën 15,171,968 lekë, nga të 

cilat: 

-rreth 2911 familjarë në vlerën 9,213,500 lekë, nuk kanë paguar taksat në 

Ujësjellës sha Divjakë. 

- 5,958,468 lekë debitor të taksës së ndikimit në infrastrukturë,  

 

Për mos ndjekjen e procedurave ligjore dhe nënligjore për arkëtimin e vlerës 

debitorëve më datën 31.12.2019 në shumën 307,653,839 lekë, ngarkohen me  

përgjegjësi ish punonjësit dhe punonjësit e Drejtorisë Taksave dhe njëisve 

administrative si më poshtë: 

    I.Bashkia Divjakë  

z.F.V. me detyrë Drejtor Drejtorie Taksave dhe të Ardhurave Vendore nga 

periudha  26.11.2014 e në vazhdim 

Znj.A.H. me detyrë inspektor biznesi nga periudha 01.03.2016 e në vazhdim  

Znj. E.B. me detyrë ish/inspektor  vlerësimi dhe kontrolli nga periudha 

01.07.2018-01.11.2019 

Z. E.B.  me detyrë ish/inspektor  vlerësimi dhe kontrolli  nga periudha 

12.06.2017-20.08.2019 

Z. D.B. me detyrë ish/ndihmës inspektor i taksës së tokës  nga periudha 

16.8.2011-31.12.2019 

Znj. E.H. me detyrë inspektore taksash  njësia Grabian nga periudha 

13.06.2016 e në vazhdim 

Z.Xh.M. me detyrë inspektor taksash  njësia Remas nga periudha 10.04.2018 e 

në vazhdim  

Z. R.B. me detyrë  inspektor taksash  njësia Tërbuf  nga periudha 15.03.2016 e 

në vazhdim 

Z. I.N. me detyrë ish/inspektor taksash  njësia Gradishtë  nga periudha 

10.07.2017-14.05.2018 

Z. D.Q. me detyrë inspektor taksash  njësia Gradishtë  nga periudha 03.07.2018 

e në vazhdim 
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Kriteri: Ligjin nr. 9632, datë 30.10.2006 ”Për sistemin e taksave vendore”, neni 4-

Zbatimi i sistemit tatimor në Republikën e Shqipërisë pika 2; neni 70, E drejta 

për të nxjerrë njoftimin e vlerësimit tatimor pika 3; Neni 114-Mospagimi në 

afat i detyrimit tatimor apo i kontributit, pika 1;  

-Ligji nr. 8652, datë 31.7.2000 “Për organizimin dhe funksionimin e Qeverisjes 

Vendore” me ndryshime.  

-Ligji nr. 9920, datë 19.5.2008 “Për Procedurat Tatimore në Republikën e 

Shqipërisë” me ndryshime,  

-VKM. Nr.860 datë 10.12.2014 vjeljen dhe grumbullimin e taksës së ndikimit 

në infrastrukturë. 

 

Impakti:  Menaxhimi i të ardhurave është jashtë kontrollit. 

Shkaku: Mos njohja e kuadrit ligjorë nga personat përgjegjës. 

Rëndësia: E lartë. 

Rekomandimi: Drejtoria e të Ardhurave Vendore Bashkia Divjakë, të marrë masa për 

arkëtimin e detyrimeve për taksat dhe tarifat vendore në vlerën 307,653,839 

lekë.  

Bazuar në nenin 70 pika 3 “E drejta për të nxjerrë njoftimin e vlerësimit 

tatimor”, të ligjit nr. 9920, datë 19.05.2008 “Për Procedurat tatimore në 

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

debitorët dhe të ndiqen rrugët e mëposhtme: 

a) Tu ridërgohen bankave urdhrat e bllokimit të llogarive në banka, bazuar në 

nenin 90 të ligjit nr. 9920, datë 19.05.2008 ”Për Procedurat Tatimore në 

Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar  

*Nuk është vendosur masa e detyrimit tatimorë, ashtu  siç parashikohet në 

nenin 91, të ligjit nr 9920, ”Për Procedurat Tatimore në Republikën e 

Shqipërisë” Pika 1 ku thuhet: “…... nëse tatimpaguesi nuk paguan në datën e 

caktuar detyrimin tatimor, në përputhje me nenin 89 të këtij ligji, detyrimi 

tatimor i papaguar sigurohet në favor të administratës tatimore mbi të gjithë 

pasurinë e tatimpaguesit, në masën e nevojshme, për të përmbushur detyrimin 

tatimor të tij”.  

*Nga ana e inspektorëve të Njësisë Administrative Divjakë, Gradishtë, 

Grabian, Remas dhe Tërbuf nuk është vepruar në të gjitha rastet ashtu  siç 

parashikohet në nenin 91, të ligjit nr 9920, ”Për Procedurat Tatimore në 

Republikën e Shqipërisë” Pika 2. .....Masa e sigurimit të detyrimit tatimor të 

papaguar mund të jetë, sipas rastit, barrë siguruese dhe/ose barrë hipotekore. 

Vendimi për të vendosur një barrë siguruese dhe/ose barrë hipotekore mbi 

pasurinë e tatimpaguesit bëhet me shkrim nga drejtori i drejtorisë rajonale 

tatimore apo drejtuesi i njësisë së ngjashme me të ose titullari i zyrës tatimore 
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të qeverisjes vendore. 

*Nuk është vepruar me sekuestrimin e pasurive të subjekteve, siç parashikohet 

në nenin 93, të ligjitn 9920, ”Për Procedurat Tatimore në Republikën e 

Shqipërisë” Pika 1 ku thuhet : “ Nëse tatimpaguesi nuk paguan detyrimin 

tatimor në datën e caktuar, në përputhje me nenin 89 të këtij ligji, për 

njoftimin dhe kërkesën për pagesë, administrata tatimore mund ta mbledhë 

detyrimin tatimor të papaguar nëpërmjet sekuestrimit, e më pas konfiskimit, të 

pasurisë së siguruar në favor të administratës tatimore, në pronësi të 

tatimpaguesit”. 

 

 

 

 

Situata: 

Nga auditimi në Bashkinë Divjakë për 6 mujorin e dytë të vitit 2017, 2018 

dhe 2019 për vjeljen dhe grumbullimin e taksës së ndikimit në infrastrukturë 

bazuar në VKM. Nr.860 datë 10.12.2014 janë pajisur me leje legalizimi nga 

zyra e ALUIZN-it dhe janë debitor të mbetur familjarë dhe subjekte në 

vlerën 5,958,468 lekë të ardhura të munguara. 

Nga ana e këtij institucioni kanë patur bashkëpunimi me Drejtorinë 

ALUIZN-it për dërgim subjektesh e lista të qytetarëve që kanë përfunduar 

procesin e legalizimit. Për  periudhën e auditimit  paraqitet lista e debitorëve 

për pagesën e Taksës së Ndikimit në Infrastrukturë për ndërtimet pa leje. 

Për veprimet e konstatuara dhe të trajtuara, mban përgjegjësi z.Llazar Vodo, 

Drejtorë i Drejtorisë së Planifikimit dhe Zhvillimit të Territorit që mbulon 

dhe pagesën e taksës së ndikimit në infrastruktur.  

 

Kriteri: Me VKM nr. 860, datë 10.12.2014 “Për përcaktimin e mënyrës së mbledhjes 

dhe administrimit të të ardhurave për ndërtimet pa leje dhe vlerave të 

zbatueshme për legalizim”, pika 5. 

Impakti:  Mos arkëtimi i detyrimeve taksës së ndikimit në infrastrukturës nga 

ndërtimet pa leje, ka çuar në mungesë të ardhurash në vlerën 5,958,468 lekë, 

për buxhetin e Bashkisë. 

Shkaku Nga Drejtoria e Planifikimit, Zhvillimit të Territorit nuk janë bërë akt 

rakordimet me Drejtorin Rajonale e ALUIZNIT Lushnjë, për ndjekjen e 

procedurave ligjore për arkëtimin e detyrimeve. 

Rëndësia E lartë 

Rekomandimi: Drejtoria e Planifikimit, Zhvillimit të Territorit, Bashkia Divjakë, të marrë 

masa për ndjekjen e të gjitha procedurave administrative dhe ligjore për 

arkëtimin e detyrimit të taksës së ndikimit në infrastrukturë  për ndërtimet pa 

leje në vlerën 5,958,468 lekë.  
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-Bashkia Divjakë ka lidhur kontrata qeraje me subjekte të ndryshëm për dhënien e aseteve në 

pronësi të saj, ku rezulton se  P.M. debitor 1.475.787 lekë, H.M. debitor 811.678 lekë, L.V. 

debitor 631.227 lekë, L.V. debitor 929.112 lekë, R.H. debitor 149.323 lekë,  A...C debitor 

511.395 lekë , S.P. debitor 1.615.165 lekë,  L... debitor 243.800 lekë  duke u mbështetur në 

ligjin nr.139, datë 17.12.2015 “Për Organizimin dhe funksionimin e qeverisjes vendore” dhe 

VKM nr.529, datë 08.06.2011 “Për përcaktimin e kritereve, të procedurës dhe mënyrës së 

dhënjes me qera dhe enfiteoz” i ndryshuar me VKMnr.291, datë 02.05.2012. Nga 19 kontrata 

qiraje të marra nga subjekte me aktivitet të ndryshëm 8 prej këtyre subjekteve janë debitorë në 

vlerën 6,367,488 lekë. 

 

C. Vlerësimi i raportimit financiar, bazuar në kuadrin rregullator në fuqi për të arritur 

në opinionin, nëse pasqyrat financiare për vitet 2017-2018, japin një paraqitje të vërtetë e 

të drejtë të pozicionit financiar, performances financiare dhe fluksit të parasë të 

Bashkisë. Nënpika 1.1. Plotësia dhe saktësia në pasqyrimin e përmbajtjes së ngjarjeve 

ekonomike. Nënpika 1.2. Vlerësimi i arsyeshëm e i bazuar (në rastet, kur vlerësimet janë të 

domosdoshme). Nënpika 1.3 Plotësia e shënimeve në pasqyrat financiare për të dhënë një 

pamje të përgjithshme të pozicionit financiar, përformancën financiare dhe fluksit të parasë të 

nën-njësisë. Nënpika 1.4.Opinioni mbi pasqyrat financiare”.   

 

U shqyrtua dokumentacioni si më poshtë: 

1. Pasqyrat financiare të viteve 2017 dhe 2018 të shoqëruar me formatet 1-9. 

2.Dokumente kontabël si: ditaret e bankës, magazinës, pagave, të veprimeve të ndryshme, 

debitorëve, kreditorëve, furnitorëve, etj, centralizatori, bilanci vërtetues. 

3. Dokumentacioni i kryerjes së inventareve të aktiveve 2017-2018, libri i aktiveve. 

4. Urdhër-shpenzimet dhe dokumentacioni bashkëlidhur për vitin 2017-2018- 2019 

6. Akrakordimet me Degën e Thesarit Lushnje në mbyllje të vitit buxhetor 2017-2018. 

8. Të tjera dokumente mbështetëse (databaze të ndryshme ne programet “excel”si: për 

vendimet gjyqësore, për investimet,per ditaret,shpenzimet te ardhurat etj.). 
 

Nga shqyrtimi i dokumentacionit të sipërcituar konstatohet që: 
 

 

 Baza ligjore për mbajtjen e kontabilitetit dhe hartimin e pasqyrave financiare është: 

Për vitin 2017-2018 nga njësia shpenzuese “Aparati i Bashkisë Divjake” për  hartimin e 

pasqyrave financiare dhe përgatitjen e llogarive vjetore është mbështetur në ligjin nr. 9228, 

datë 29.4.2004 "Për kontabilitetin dhe pasqyrat financiare", të ndryshuar, Udhëzimin e MFE 

nr.8 datë 09.03.2018 “Për procedurat e përgatitjes, paraqitjes dhe raportimit të pasqyrave 

financiare vjetore në njësitë e qeverisjes së përgjithshme”, VKM nr.248, datë 10.04.1998 pika 

3, ndryshuar me VKM nr.25, datë 20.01.2001, UMF nr.26, datë 27.12.2007 “Për disa shtesa e 

ndryshime në UMF nr.14, datë 28.12.2006 “Për përgatitjen dhe raportimin e pasqyrave 

financiare vjetore 2007, 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 

donator të huaj”, VKM Nr.783, datë 22.11.2006 “Për përcaktimin e standardeve dhe të 

rregullave kontabël”. Lidhur me operacionet buxhetore, është rakorduar dhe konfirmuar nga 

Dega e Thesarit Lushnje  si dhe nuk ka patur në asnjë rast kontestime. 

 Hartimi i pasqyrave financiare të konsoliduara.  
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Bashkia Divjake  për dy vitet 2017 dhe 2018 nuk ka hartuar Pasqyrat Financiare të 

Konsoliduara, pasi përvec Bashkia Divjakë ka në varësi njësinë shpenzuese Agjencia e 

Shërbimeve Komunale e cila është me bilanc më vete dhe fondet i akordohen nga Bashkia.Për 

këtë arsye në mbyllje të vtit ushtrimor Bashkia krahas pasqyrave financiare të veta, duhet të 

evidentonte informacionin kontabël të PF të Agjencia e Shërbimeve Komunale dhe të 

pasqyronte të përmbledhur në formatin 9 të PF të Bashkisë Divjakë. Ky veprim është në 

kundërshtim me Ligjin nr.9936, datë 26.6.2008 “Për menaxhimin e sistemit buxhetor në 

Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar, neni 62 “Përgatitja e llogarive vjetore të buxhetit”, me 

UMF nr.26, datë 27.12.2007 “Për disa shtesa e ndryshime në UMF nr.14, datë 28.12.2006 “Për 

përgatitjen dhe raportimin e pasqyrave financiare vjetore 2007, 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 donator të huaj”pika 5 “Per 

Konsolidimin e Pasqyrave Financiare” , me Udhëzimin e MFE nr.8 datë 09.03.2018 “Për 

procedurat e përgatitjes, paraqitjes dhe raportimit të pasqyrave financiare vjetore në njësitë e 

qeverisjes së përgjithshme” Kreu IV “Përbërja, përgatitja dhe rregullat e plotësimit të 

pasqyrave financiare vjetore të konsoliduara” pika 103. 
 

Titulli Gjetjes: KLSH konstatoi se, Bashkia Divjake për dy vitet 2017 dhe 2018 nuk ka 

hartuar Pasqyrat Financiare të Konsoliduara, pasi përvec Aparatit Bashkia Divjakë ka në varësi 

njësinë shpenzuese Agjencia e Shërbimeve Komunale e cila është me bilanc më vete dhe 

fondet i akordohen nga Bashkia.Për këtë arsye në mbyllje të vtit ushtrimor Bashkia krahas 

pasqyrave financiare të veta duhet të evidentonte informacionin kontabël të PF të Agjencia e 

Shërbimeve Komunale dhe të pasqyronte të përmbledhur në formatin 9 të PF të Bashkisë 

Divjakë.   

 

Situata: Bashkia Divjake për dy vitet 2017 dhe 2018 nuk ka hartuar Pasqyrat 

Financiare të Konsoliduara, kërkesë e parimeve të kontabilitetit të pranuara, 

pasi përveç Aparatit, Bashkia Divjakë ka në varësi njësinë shpenzuese 

Agjencia e Shërbimeve Komunale e cila është me bilanc më vete dhe 

fondet i akordohen nga Bashkia. Për këtë arsye në mbyllje të vtit ushtrimor 

Bashkia krahas pasqyrave financiare të veta duhet të evidentonte 

informacionin kontabël të PF të Agjencia e Shërbimeve Komunale dhe të 

pasqyronte të përmbledhur në formatin 9 të PF të Bashkisë Divjakë.    

Kriteri Përsa trajtuar më sipër, këto veprime janë në kundërshtim me me Ligjin 

nr.9936, datë 26.6.2008 “Për menaxhimin e sistemit buxhetor në 

Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar, neni 62 “Përgatitja e llogarive 

vjetore të buxhetit”, me UMF nr.26, datë 27.12.2007 “Për disa shtesa e 

ndryshime në UMF nr.14, datë 28.12.2006 “Për përgatitjen dhe raportimin 

e pasqyrave financiare vjetore 2007, 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 donator të 

huaj”pika 5 “Per Konsolidimin e Pasqyrave Financiare” , me Udhëzimin e 

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

raportimit të pasqyrave financiare vjetore në njësitë e qeverisjes së 

përgjithshme” Kreu IV “Përbërja, përgatitja dhe rregullat e plotësimit të 

pasqyrave financiare vjetore të konsoliduara” pika 103. 

 

Impakti - Mos konsolidimi i pasqyrave financiare për 2 njesitë shpenzuese atë të 
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Aparatit  me atë të Agjencisë së Shërbimeve Komunale dhe mos raportimi 

pranë Degës së Thesarit në nivel institucioni ndikon në vendimarrjen e 

institucionit dhe në kuptimin e situatës financiare nga përdoruesit e 

informacionit kontabël. 
 

Shkaku - Mos plotësimi i Formatit 9 i pasqyrave financiare të konsoliduara si 

shumatore të bilancit të njësisë shpenzuese Aparatit të Bashkisë dhe 

bilancit të njësisë shpenzuese Agjencisë së Shërbimeve Komunale. 
 

Rëndësia: -I lartë. 
 

Rekomandimi Bashkia Divjakë të marrë masa për hartimin e Pasqyrave financiare të 

konsoliduara në nivel bashkie , duke përfshirë në pasqyrat financiare të 

njësisë shpenzuese “Aparati i Bashkisë” edhe të njësise shpenzuese të 

vartësisë me llogari më vete “Agjencisë së Shërbimeve Komunale.”, me 

qëllim sigurimin e informacionit kontabël të konsoliduar për të ardhurat 

dhe shpenzimet të realizuara nga veprimtaria e tyre ekonomiko-financiare.  
 

     Afatet dhe konfirmimi i pasqyrave financiare 

Pasqyrat financiare janë të firmosura nga NA dhe NZ si dhe janë të dërguara në Degën e Thesarit 

Lushnje për vitin ushtrimor 2017 me shkresë përcjellëse nr.prot.136 datë 28.02.2018 dhe për 

vitin ushtrimor 2018 me shkresë përcjellëse nr.prot.1152, datë 11.03.2019. Në cilësinë e 

Nëpunësit Autorizues është Kryetari Bashkisë Divjake dhe në cilësinë e Nëpunësit Zbatues është 

Drejtori Finances. Pra në këtë rast nuk ka delegime të këtyre detyrave. 

     Rakordimi i pasqyrave financiare me thesarin dhe bankat e nivelit të dytë si dhe me 

treguesit e realizimit të buxhetit.  

Për vitin 2017 dhe 2018 nga verifikimi për çdo muaj i ditarit kontabël të bankës sipas natyrës për 

shpenzimet e klasës 6 dhe klases 2 me akt rakordimin e thesarit mbi bazë ekstrate banke 

(dokumenti i nxjerrjes së llogarisë nga thesari për çdo muaj) për shumat për çdo llogari dhe në 

total mujor e vjetor rezultoi se nuk ka diferenca. Për këtë janë përdorur ditari i bankës i mbajtur 

sipas natyrës për autorizimet buxhetore (çeljet) dhe përdorimi fondeve sipas llojit të 

shpenzimeve. 

Konkluzion: Nga verifikimi i akt-rakordimit vjetor të thesarit për treguesit e realizimit të 

buxhetit dhe krahasuar këto me veprimet kontabel ne llogarine e 520 “Disponibilitete në Thesar” 

dhe në ditarin e bankës rezultojnë të jenë rakorduara, veprime të paraqitura në tabelën e 

mëposhtme: 

 
Llog.520"Disponibilitete ne Thesar" 

 
 

Debi Kredi 

 Gjendje Thesar 

01.01.2018 
48,070,655                                 

  

 
Çelje fonde 

                          

679,162,875  679203530                        Pagesa USH 

Pagesa garanci 
Ngurtesime 

66,606,539  

 
                 

 
793,840,069 679,203,530 

     Gjendje Thesar 

31.12.2018 

                                             

114,636,539 

 
  

Gjendja 01.01.2018 

(llog.520) 
                  nga: 

114,677,194 Analiza e gjendjes llog.520  ne date 31.12.2018 

    Ngurtesime 2018 56,351,304 Ngurtesime     2018 66606539 

Trashgim , ardhura + transfert                    

58,285,235 Ardhura +grant 48070655 
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Totali 114,636,539 

 
114677194 

 

Në mbyllje të vitit 2017 gjendja e llog.520 “Disponibilitete në Thesar”(kredi) është në shumën 

114,677,194 lekë. Për vitin 2018 gjendja e llog.520 “Disponibilitete në Thesar” (kredi) rakordon 

me realizimin në fakt të fondeve sipas akt-rakordimit me Degën e Thesarit në shumën prej 

114,636,539 lekë. Këto veprime janë përfshirë edhe me formatin nr.5 “Pasqyrë e lëvizjes në cash 

viti 2018” të paraqitur më poshtë: 
 

Nr. EMERTIMI 
Disponibilitet ne Thesar Likuiditete ne Banke 

Debi Kredi Debi Kredi 

a b c d e f 

1 I.TEPRICA NE CELJE TE USHTRIMIT 114677194 

   2 II.ARKETIMET E VITIT"CASH" 679162875 0.00 

 
0.00 

3 1. Fonde nga buxheti 555948034 

   4 - Fonde buxhetore korente(Plani me ndryshimet) 468112180 

   5 - Fonde buxhetore kapitale(Plani me ndryshimet) 87835854 

   6 2. Te ardhura e te hyra gjate vitit ne "Cash" 123214841 0.00 

 
0.00 

7 - Te ardhura tatimore ne "Cash" 

    8 - Kontribute te sigurimeve shoq. e shendets. ne "Cash" 

    9 - Te ardhura  jo tatimore ne "Cash" 108082659 

 
0.00 

 10 - Te ardhura  nga (transf pak.spec) 

    11 - Sponsorizime, grante  e te ardhura te tjera "Cash" 

    12 -FZHR 
    13 - Te hyra nga mjetet ne ruajtje "Cash" 15132182 

   14 III.PAGESAT E VITIT  "CASH" 0.00 679203530 0.00 0.00 

15 1, Pagesa nga buxheti per shpenzime korente 

 
387737234 

  16 2, Pagesa nga buxheti per shenzime kapitale 

 
182126132 

  17 3, Pagesa nga te ardhurat per shpenzime korente 

 
80380577 

  18 4, Pagesa nga te ardhurat per shpenzime kapitale 

 
5702080 

  19 5, Pagesa nga mjetet ne ruajtje 

 
23257507 

  20 6, Pagesa te tjera(FZHR) 

    21 IV. TRANSFERTA 0.00 

 

0.00 0.00 

22 1, Derdhe te ardhurave buxhet 

    23 2, Autorizime buxhetore te pa perdorura(korente e kapitale) 

    24 3, Levizje te brendshme e transferta te tjera 

    25 V. SHUMA  E LEVIZJEVE ( I deri IV ) 793840069 679203530 

 
0.00 

26 VI. TEPRICA NE MBYLLJE TE USHTRIMIT 0 114636539 

  
 

- Llogaria 8421 “Transferim ne buxhet te te ardhurave te pa perdorura” në vlerën 114,636,539 

lekë e përbërë nga fonde të papërdorura,  që përfaqësojnë atë pjesë të të ardhurave që i perket 

institucionit per t’u përdorur deri në fund të vitit por nuk e ka përdorur për vitin buxhetor 2018. 

Për këto vlera është bërë veprimi kontabël debi llog.8421 “Transferim ne buxhet te te ardhurave 

te pa perdorura” dhe kredi të llogarisë 520 “Disponibilitete në thesar”. 
 

 Mënyra e mbajtjes së kontabilitetit dhe dokumentacionit bazë e justifikes si dhe sigurimi 

i informacionit kontabël, përgatitjen e llogarive për vlerësimin e gjendjes pasurore, financiare 

dhe rezultatit. 
 

Për tu siguruar nëse, regjistrimet kontabël janë kryer në përputhshmëri ligjore dhe  me saktësi u 

kryen testime në rregjistrimet në ditarët kontabël në lidhje me: 

 - mbështetjen në dokumente justifikuese, të verifikuara përsa i përket vlefshmërisë për t'u 

pranuar në kontabilitet (vlerësimi kontabël); 

-  mosndryshueshmëria e regjistrimeve tashmë të kryera dhe e mbartësve të tyre;  

- tërësinë e regjistrimeve në mënyrë kronologjike dhe sistematike deri në mbyllje të të ushtrimit 

vjetor.  

Nëse informacioni kontabël mundëson, në të gjithë ciklin e tij, kontrollin rrjedhës dhe të 

mëvonshëm nëpërmjet: 
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- shqyrtimit të vlefshmërisë së një regjistrimi fillestar duke e krahasuar me dokumentin bazë 

justifikues; 

- kontrollit të vlefshmërisë të një regjistrimi të kryer me anë të një dokumenti duke e krahasuar 

këtë dokument me dokumentet bazë justifikuese mbi të cilat është përgatitur; 

- verifikimit të pajtueshmërisë së shumave të nxjerra nga regjistrimet kronologjike me 

regjistrimet në llogari (barazimi i lëvizjeve të ditarëve me ato të librit të llogarive) dhe 

verifikimit të pajtueshmërive të tjera aritmetike. 

 Pohimet e testeve të kryera rreth mbajtjes së kontabiltetit të Aparatit Bashkisë  

Si rezultat i testeve të kryera pohojmë se: 

- Kontabiliteti është mbajtur i plotë për të gjitha veprimet kontabël të rezultuara nga kryerja e 

veprimeve ekonomike, mbi bazën e dokumentacionit bazë dhe justifikues.  

- Në këtë bashki, kontabiliteti është organizuar dhe mbahet në mënyrë informatike në program 

“Excel” 

- Janë zbatuar drejt parimet e përgjithshme për përgatitjen e llogarive vjetore dhe mbajtjen e 

kontabilitetit, sipas përcaktimeve të dispozitave ligjore për kontabilitetin. 

- Azhurnimet e veprimeve ekonomike janë në mënyrë kronologjke dhe kontabilizimet e tyre janë 

kryer në ditaret e bankës, të arkës, magazinës, të pagave etj si dhe janë mbajtur partitarët për 

llogaritë kreditore e debitore. Përsa i përket sistemimeve janë evidentuar në kartelat kontabël të 

llogarive përkatëse dhe artikujve kontabël të prerë për veprime të ndryshme janë evidentuar në 

librin e veprimeve të ndryshme. Këto libra kontabël janë  bartës të informacionit të regjistruar në 

mënyrë kronologjike dhe sistematike të efekteve të veprimeve të kryera, të marra nga 

dokumentat vërtetuese.  

-  Në tërësi organizimi i mbajtjes së kontabilitetit ka mundësuar nxjerrjen e gjendjeve të të 

llogarive sipas klasave, nisur nga dokumentet bazë justifikuese, të cilat janë të dhëna bazë të hyra 

në kontabilitet.  

- Plotësimi i dokumentave bazë e justifikues është bërë në mënyrë të plotë, pasi  pershkruajnë me 

vertetesi veprimin ose ngjarjen, permban te dhena per shkakun e veprimit, daten dhe vendin e 

kryerjes, objektin, treguesit sasiore dhe ato te vleres, personat qe kane urdheruar dhe ekzekutuar 

veprimin  me te dhenat te nevojshme qe i japin dokumentit forcen e nje prove ligjore ose 

administrative. Kështu : Dokumentat vërtetues si Urdhër-shpenzimi, fletë hyrje-daljet, mandat 

arketimet e pagesat, janë të hartuara  me të gjitha elementet që kërkon formati i miratuar. Këto 

dokumente shoqërohen nga dokumenta autorizues si kërkesat për financim për veprimet 

ekonomike të kryera mga drejtoritë përkatëse të miratuar sipas shkallës së hierarkisë, detyrave e 

përgjegjësive, duke argumentuar shkakun e veprimit  të shoqëruar me urdhrat apo vendimet e 

organeve drejtuese, kontratat, dokumentat kryesore të procedurave të prokurimit, akt-

marrëveshjet etj. Bashkëlidhur këtij dokumentacioni janë dokumentat vërtetues të shpenzimit si 

faturat, listpagesat, situacionet e shpenzimeve, procesverbalet, shkresat etj.  

- Informacioni kontabël është përgatitur mbi bazën e një kontabiliteti të quajtur të angazhimeve 

(ose në bazë të të drejtave të konstatuara), duke dhënë elementet e nevojshme për të vlerësuar 

gjendjen pasurore, gjendjen financiare dhe rezultatet e njësisë ekonomike. 
 

 Baza e dhënies së opinionit së Raportimit Financiar. Pohimet mbi saktësinë e paraqitjes 

së zërave të pasqyrave financiare.  
Për dhënien e opinionit mbi pasqyrat financiare, u analizuan treguesit e pasqyrave financaiare të 

Bashkisë për aktivitetin ekonomiko - financiar 01.01.2018 deri më datën 31.12.2018. 
 

Pohimet rreth klasave të transaksioneve dhe ngjarjeve për periudhen nën auditim 
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Përkatësia: Transaksionet dhe ngjarjet që janë të rregjistruara kanë ndodhur dhe i përkasin 

subjektit. 

Plotësia: Të gjitha transaksionet dhe ngjarjet që duhet të ishin rregjistruar janë rregjistruar, 

përveç rastit të kontratave të investimeve në vlerë të plotë dhe vlerës së faturave të palikujduara 

për investime në fund të vitit ushtrimor 2018. 

Saktësia: Shumat dhe të dhëna të tjera lidhur me transaksionet e rregjistruara dhe ngjarjet janë 

rregjistruar në mënyrë të përshtatshme 

Periudha: Transaksionet dhe ngjarjet janë rregjistruar në periudhen e saktë kontabël, përvec disa 

rasteve të shpenzimeve të kryera për investime, të cilat nuk janë rregjistruar në momentin e 

celjes së fondeve dhe mbërritjes së faturës. 

Klasifikimi:Transaksionet dhe ngjarjet janë rregjistruar në llogaritë e duhura. 

Ligjshmëria dhe rregullsia: Janë në përputhje me ndarjet buxhetore në dispozicion 
 

Pohimet rreth gjendjeve të llogarive në fund të periudhes 

Ekzistenca: Asetet, detyrimet dhe fondet e veta ekzistojnë 

Të drejtat dhe detyrimet: Subjekti mban ose kontrollon të drejtat për asetet, detyrimet dhe janë 

obligimet e subjektit.  

Plotësia: Të gjitha asetet dhe fondet e veta janë rregjistruar, ndërsa detyrimet nuk janë 

rregjistruar të gjitha në mbyllje të vitit ushtrimor, pra nuk janë të paraqitura të plota në bilanc, 

por janë rregjistruar në momemtin e pagesës në 6-mujorin e parë të vitit pasardhës, i cili është në 

vazhdim dhe i pa mbyllur. 

Vlerësimi dhe alokimi: Aktivet, pasivet dhe fondet e veta janë të përfshira në pasqyrat 

financiare me shumat përkatëse dhe ndonjë vlerësim ose alokim, si dhe rregullimet që rezultojnë 

janë të rregjistruara. 
 

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: Të gjitha informacionet shpjeguese që duhet të ishin përfshirë në pasqyrat financiare 

nuk janë përfshirë. 

Klasifikimi dhe kuptueshmëria: Informacioni financiar është paraqitur në mënyrë të deri diku 

të përshtatshme dhe të përshkruara, ndërsa mungojnë shënimet që të  shprehin paqartësitë e 

ndodhura . 

Saktësia dhe vlerësimi: Informacioni financiar dhe të tjera në përgjithësi është dhënë në mënyrë 

të drejtë,por jo në sasinë e duhur. 

Pasqyrat financiare janë përgatitur nga Drejtoria Finances. Gjatë fazës së ekzekutimit në 

terren, u kryen teste të detajeve dhe teste thelbësore, nga ku u konstatua se, janë mbartur 

saktë tepricat e llogarive dhe se tepricat në celje për vitin 2018 rakordojnë me tepricat në 

mbyllje të vitit 2017. 

Nga verifikimi  i gjendjes së llogarive të bilancit të vitit ushtrimor 2018 rezulton se, llogaritë e 

Aktivit dhe të Pasivit kuadrojnë me formatet anekse pjese e PF, si dhe llogaritë sintetike 

kuadrojnë me ato analitike; 

Totali i Aktivit për vitin 2018 është 3,856,563,766  lekë dhe për vitin 2017 është 3,781,764,459 

lekë, i paraqitur në formatin 1 dhe i zbërthyer në llogari Aneksi nr. 6. 
 

A. AKTIVE AFATSHKURTRA. 

Klasa 5 “Mjete monetare dhe ekuivalentet e tyre”përbëhet nga: 

- Gjendja e llogarisë 520 “Disponibilitete në Thesar”sipas bilancit  në mbyllje të vitit 2018 

është në vlerën 114,636,539 lekë dhe në mbyllje të vitit 2017 është në shumë 114,677,194 lekë, 
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të cilat rakordojnë me rubrikën V “Teprica ne fillim   te vitit ushtrimor” në vlerën 114,677,194 

lekë dhe  rubrikën VI “ Teprica e Likujditeteve ne fund te vitit ushtrimor” në vlerën 123,668,839 

– vlerën  prej 9032300 të llog. 532 “Vlera të tjra (letra me vlerë)” në Formatin nr.3 “Pasqyra e 

flukseve monetare (CASH-FLOË) sipas metodës direkte” të paraqitur më poshtë:  
 

 

Nr. Nr   Periudha  Periudha  

Reshti Rubrike PERMBAJTJA Raportuse Paraardhese 

(a) (b) (c) (1) (2) 

1 I VEPRIMTARITE E SHFRYTEZIMIT 1006615218 993199389 

2 1 Akordim Fonde Buxhetore per shpenzime  korente (+)  415288197 510624190 

3 2 Arketime  e te hyra(Cash), gjate vitit ushtrimor  123214841 110221269 

4   Te Hyra nga Tatimet e Doganat tatimore e Doganore(+) 0 0 

5   Te hyra nga Kontributet e Sig. shoq. e shendets(+) 0 0 

6   Te hyra nga  ardhurat jotatimore (+) 108082659 85020821 

7   Te hyra, Sponsorizime nga te trete,(+) 
  8   Te hyra,  nga kredi e huamarrje afatshkurter(+) 0 0 

9   Te  hyra nga Mjetet ne ruajtje(+) 15132182 25200448 

10   Te  tjera, arketuar(+) 0 0 

11 3 Pagesa per Detyrime e Shpenzime korente 468112180 372353930 

12   Per detryrime e Shpenzime  nga vitet e kaluara(-) 0 0 

13   Per detryrime e Shpenzime  te viti ushtrimor(-) 468112180 372353930 

14   Pagesat per mjetet ne ruajtje(-) 
  15   Interesi I paguar(-) 0 0 

16   Tatime te paguara(-) 0 0 

17   Te tjera te paguara ( - ) 0 0 

18 II VEPRIMTARITE E INVESTIMEVE 211085719 483157940 

19   Akordim Fonde Buxhetore per shpenzime  Kapitale (+)  

  20   Te hyra nga Kredi dhe e  huamarrje afatgjata(+)  0 0 

21   Te hyra nga shitja e  Aktiveve Afatgjata (+) 0 0 

22   Te hyra nga interesat e huadhenies dhe nenhuadhenies(+) 0 0 

23   Pagesa per detryrime e Investime nga vitet e kaluara(-) 0 0 

24   Per detryrime e Investime   te viti ushtrimor(-) 211085719 483157940 

25   Huadhenie e Nenhuadhenie(-) 0 0 

26   Pjesmarrje ne kapitalin e vet(-) 0 0 

27   Dividente te paguar(-) 0 0 

28 III TRANSFERTA E TE TJERA 

  29   Derdhje e Transferime te te Ardhurave ne Buxhet(-) 

  30   Transferime ne buxhet  te Fondevete pa perdorura(-) 0 297228761 

31   Levizje e brendshme e transferta te tjera(+-) 0 0 

32 IV Rritja /Renia neto e Mjeteve monetare 8991645 

 33 V Teprica ne fillim   te vitit ushtrimor 114677194 143321911 

34 VI Teprica e Likujditeteve  ne fund te   vitit ushtrimor 123668839 123811994 
 

- Gjendja e llogarisë 532 ”Vlera të tjera” në aktiv të bilancit paraqitet në  mbyllje të vitit 2018 

në vlerën  9,032,300 lekë dhe në mbyllje të vitit 2017 në vlerën 9,134,800  lekë. Këto gjendje 

përfaqësojnë vlerën e letrave me vlerë gjendje ne arke, ku përfshihen biletat e tregjeve, biletat e 

parkimit të automjeteve, biletat  për vizitore turistike. Këto letra me vlerë janë  bërë  hyrje  në 

arkë me cmim shitje dhe janë kryer veprimet kontabël për hyrjet në arkë është debituar Llog  532 

“Vlera të tjera”  ne kredi te llog 63 “Ndryshim i gjendjeve” dhe për arkëtimet është debituar 

Llog. 531 “Arka”  ne kredi te llogarive të klasës 7.Gjendja  e letrave me vlere ne 31.12.2018  

eshte  9,032,300  leke  si me poshte: 
 Nr. blloqesh  Nr.fletesh/bllok Cmimi/flete  Vlera ne leke 

Bileta shëtitje turizmi 56  50 200 560.000 

 0 41 200 8.200 

 59 100 200 1.180.000 

Bileta turizmi 50 100 300 1.500.000 

Bileta parkimi 0 97 300 29.100 
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 111 100 100 1.110.000 

bileta tregjesh 929 50 100 4.645.000 

 1.205   9.032.300 

 

Në klasën 3 “Gjendja e inventarit qarkullues” të aktiveve qarkulluese paraqiten në mbyllje të 

bilancit të vitit 2018  në vlerën 52,595,199 lekë dhe në mbyllje të bilancit të vitit 2017 në vlerën  

50,427,527 lekë, ku diferenca e tyre në rritje për vitin ushtrimor prej 2,167,672 lekë është 

gjëndja e llogarisë 63 “Ndryshimi I gjendjeve të inventarit” në formatin nr.2 “Pasqyra e 

performancës financiare”.Këto vlera në mënyrë analitike paraqiten në gjendjet e llogarive: 

- Gjendja e llogarisë 31 “Materiale” në mbyllje të vitit ushtrimor 2018 paraqitet në vlerën 

12,458,956 lekë, ndërsa në në mbyllje të vitit ushtrimor 2017 paraqitet në vlerën 8,169,536 lekë 

me një diferencë në rritje për vitin ushtrimor prej 4,289,420 lekë e cila përfaqëson shtim te 

gjendjes se mallrave ne fund te vitit 2018. Kjo llogari është e analizuar për gjendjen datë 

31.12.2018 në shumën 12,458,956 lekë, duke bërë sondazhe për 4 artikuj në inventarin fizik. 

- Gjendja e llogarisë 32 “Inventari i imet ” në mbyllje të vitit ushtrimor 2018 paraqitet në vlerën 

40,136,243 lekë, ndërsa në në mbyllje të vitit ushtrimor 2017 paraqitet në vlerën 42,257,991 lekë 

me një diferencë në zbritje për vitin ushtrimor prej 2,121,748 lekë, e cila përfaqëson  paksim te 

inventarit te imet  per vitin 2018.  
 

Klasa 4 “Llogari të arkëtueshme” paraqiten në mbyllje të bilancit të vitit 2018  në vlerën 

312,888,611 lekë dhe në mbyllje të bilancit të vitit 2017 në vlerën  320,427,511 lekë, ku kemi  

paksim duke e  krahasuar me vitin paraardhës kjo ka ardhur si rezultat i uljes se debitoreve te 

taksave. 

Konluzion: Gjendja e llogarisë 411 “ Klientë dhe llogari të ngjashme” paraqitet  në mbyllje të 

vitit 2018 në vlerën 18,960,784 lekë dhe në mbyllje të vitit 2017 në vlerën 3,399,254 lekë.Kjo 

llogari debitohet për të drejtat  pra të ardhurat e konstatuara (për cmimt e shitjeve) dhe kreditohet 

për arkëtimet nga për të ardhurat nga shitja, ndërkohë që Bashkia Divjakë nuk ka veprime 

ekonomike apo transaksione financiare lidhur me shitjen.Kjo vlerë prej 18,960,784 lekë i përket 

gjendjes së llogarisë 401-408 “Furnitorë e llogari lidhur me to”të paraqitur në pasiv të bilancit, 

që përfaqësojnë detyrime të konstatuara të institucionit  ndaj të tretëve për blerje aktivesh. Nisur 

nga këto arsyetime theksojmë se ky kontabilizim në këtë llogari është i gabuar dhe vlera prej 

18,960,784 lekë në mbyllje të vitit 2018 dhe vlera prej 3,399,254 lekë në mbyllje të vitit 2017 

duhej të përfshihej në gjendjen e llogarisë llogarisë 4342 “Të tjera operacione me shtetin (të 

drejta)”, llogari e cila përfaqëson detyrimin që shteti i ka institucionit për shpenzime të 

konstatuara gjatë periudhës ushtrimore, por ende të papaguara (grantet korrente apo kapitale që 

merren nga buxheti i shtetit). Ky veprim është në kundërshtim me Udhëzimin e MFE nr.8 datë 

09.03.2018 “Për procedurat e përgatitjes, paraqitjes dhe raportimit të pasqyrave financiare 

vjetore në njësitë e qeverisjes së përgjithshme” Kreu III. “Procedurat për përgatitjen, paraqitjen 

dhe konsolidimin e pasqyrave financiare në njësitë e qeverisjes së përgjithshme” Aneksi 1 

“analiza e detajuar e klasave të llogarive të kontabilitetit në sektorin publik” 

Titulli i Gjetjes: KLSH konstatoi se gjendja e llogarisë 411 “ Klientë dhe llogari të 

ngjashme” paraqitet  në mbyllje të vitit 2018 në vlerën 18,960,784 lekë dhe në mbyllje të vitit 

2017 në vlerën 3,399,254 lekë, që i përkasin gjendjes së llogarisë 401-408 “Furnitorë e llogari 

lidhur me to” të paraqitur në pasiv të bilancit, të cilat janë detyrime të konstatuara të 

institucionit ndaj të tretëve për blerje aktivesh, duke i kontabilizuar në mënyrë të gabuar në 

këtë llogari, gjendje e cila duhej të përfshihej në gjendjen e llogarisë llogarisë 4342 “Të tjera 

operacione me shtetin (të drejta)”. 
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Situata: Gjendja e llogarisë 411 “ Klientë dhe llogari të ngjashme” paraqitet  në 

mbyllje të vitit 2018 në vlerën 18,960,784 lekë dhe në mbyllje të vitit 2017 

në vlerën 3,399,254 lekë.Kjo llogari debitohet për të drejtat  pra të ardhurat 

e konstatuara (për cmimt e shitjeve) dhe kreditohet për arkëtimet nga  për 

të ardhurat nga shitja, ndërkohë që Bashkia Divjakë nuk ka veprime 

ekonomike apo transaksione financiare lidhur me shitjen. Kjo vlerë prej 

18,960,784 lekë i përket gjendjes së llogarisë 401-408 “Furnitorë e llogari 

lidhur me to” të paraqitur në pasiv të bilancit, që përfaqësojnë detyrime të 

konstatuara të institucionit  ndaj të tretëve për blerje aktivesh. Nisur nga 

këto arsyetime theksojmë se ky kontabilizim në këtë llogari është i gabuar 

dhe vlera prej 18,960,784 lekë në mbyllje të vitit 2018 dhe vlera prej 

3,399,254 lekë në mbyllje të vitit 2017 duhej të përfshihej në gjendjen e 

llogarisë 4342 “Të tjera operacione me shtetin (të drejta)”, llogari e cila 

përfaqëson detyrimin që shteti i ka institucionit për shpenzime të 

konstatuara gjatë periudhës ushtrimore, por ende të papaguara (grantet 

korrente apo kapitale që merren nga buxheti i shtetit). 
 

Kriteri Përsa trajtuar më sipër, këto veprime janë në kundërshtim me Udhëzimin e 

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

raportimit të pasqyrave financiare vjetore në njësitë e qeverisjes së 

përgjithshme” Kreu III. “Procedurat për përgatitjen, paraqitjen dhe 

konsolidimin e pasqyrave financiare në njësitë e qeverisjes së 

përgjithshme” Aneksi 1 “analiza e detajuar e klasave të llogarive të 

kontabilitetit në sektorin publik” 
 

Impakti Pozicionet e paqarta e këtyre llogarive në bilancin e Aparatit të Bashkisë 

Divjakë, ka sjellë ndikim në realitetin e  informacionit kontabël që ofrojnë 

PF.Këto mangësi kanë impakt në përdorimin e PF nga subjekte të tjera të 

interesuara.Mos funksionimi  i këtyre llogarive sipas parimeve kontabël të 

pranuara, përbën risk lidhur me saktësinë e aktiveve të bilancit. 

Shkaku - Nga Drejtoria e Financës dhe Buxhetit të Bashkisë Divjakë është 

kontabilizuar në mënyrë të gabuar në llogarinë e të drejtave, detyrimet ndaj 

të tretëve, ndërkohë që ato duhet të konatabilizoheshin në llogarinë e 

detyrimeve që shteti i ka institucionit për shpenzime të konstatuara gjatë 

periudhës ushtrimore. 
 

Rëndësia: -I lartë. 
 

Rekomandimi Drejtoria e Financës dhe Buxhetit në Bashkinë Divjakë në mbyllje të vitit 

ushtrimor 2019 të kryejë veprimet kntabël sistemuese në aktiv të bilancit 

për gjendjen  në vlerën  18,960,784 lekë duke debituar llogarinë 4342 “Të 

tjera operacione me shtetin (të drejta)” në kredi të llogarisë 411 “ Klientë 

dhe llogari të ngjashme” për efekte të rregullimit të gjendjeve në fund të 

vitit 2018 si dhe  në hartimin e pasqyrave financiare në mbyllje të vitit 

2019 të ketë në konsideratë që të kryejë veprimet kontabël në mënyrë të 

saktë për detyrimet dhe të drejtat në postet ërkatëse të bilancit në përputhje 

me parimet kontabël të pranuara.  
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- Gjendja e llogarisë 468 “Debitorë të ndryshëm”,  e cila përfaqëson shumën e të drejtave të 

arkëtueshme nga të tretët, në mbyllje të vitit ushtrimor 2018 paraqitet në vlerën 278,715,743 

lekë, ndërsa në në mbyllje të vitit ushtrimor 2017 paraqitet në vlerën 300,776,075 lekë. Kjo 

llogari rakordon me kundërpartinë e saj të detyrimeve në pasiv të bilancit llgaria 4341 

“Operacione me shtetin”(detyrime). Vlera e debitorëve prej 3,024,172 lekë për detyrimet 

shpërblim dëmi të lëna nga KLSH në vite nuk është kontabilizuar në mbyllje të vitit 2017, kjo 

vlerë është evidentuar në kontabilitet në mbyllje të vitit 2018, duke u përfshirë në gjendjen e 

llogarisë 468 “Debitorë të ndryshëm”, detyrime këto të cilat kanë një trend të ulët arkëtimi për 

mungesë adresimi. Në uljen e vlerës së debitorëve nga vitit 2017 në vitin 2018 ka ndikuar zbritja 

nga kontabiliteti i vlerës 60,327,311  leke së detyrimeve për tarifa vendore të krijuara që nga viti 

2011, të cilët nuk kanë shpresë arkëtimi. Vlera e këtyre debitorëve pavarësisht  se nuk është 

paraqitur në PF, analiza e tyre është e evidentuar me listë në librat e debitorëve. 

Lëvizjet e pësuara në vitin ushtrimor krahasuar me vitin paraardhës përaqiten në tabelën e 

mëposhtme:  

Gjendja e llogarise 468 “Debitore te ndryshem” me date 31.12.2018 

Nr. SUBJEKTI 
Gjendje 
31.12.2017 

Likujd 
2018 

Gjendje 
31.12.2018 Nr. Debitore 

Gjendje 
31.12.2017 

Likujd 
2018 

Gjendje 
31.12.2018 

 

Taksa+Tarifa vendore 300776075 0 0 19 I.C. 0  0  1,590 

1 M.M. 0  0  171,000 20 N.Sh. 0  0  1,590 

2 A.D. 0  0  91,729 21 R.K. 0  0  1,590 

3 A.R. 0  0  85,000 22 Q.T. 0  0  1,590 

4 N.C. 0  0  83,500 24 Z.G. 0  0  1,590 

5 M.Sh. 0  0  127,500 25 J.R. 0  0  1,460,184 

6 Sh.K. 0  0  15,000 26 .J. 0  0  190,655 

7 A.C. 0  0  2,500 27 A.L. 0  0  158,254 

8 O.T. 0  0  20,000 28 F.M. 0  0  70,000 

9 F.M. 0  0  32,500 29 L.H. 0  0  70,000 

10 F.K. 0  0  2,500 30 A.B. 0  0  180,000 

11 Xh.M. 0  0  1,590 31 P.Xh. 0  0  40,000 

12 A.S. 0  0  1,590 32 M.Rr. 0  0  30,000 

13 R.C. 0  0  1,590 33 V.D. 0  0  1,590 

14 J.T. 0  0  1,590 34 B.B. 0  0  1,590 

15 M.K. 0  0  1,590 35 A.S. 0  0  80,000 

16 T.M. 0  0  1,590 36 R.S. 0  0  90,000 

17 A.K. 0  0  1,590 
 

Taksa +tarif vendor 0 0 275691571 

18 F.L. 0  0  1,590 
     

  

300776075 0 643,949 

 

Shuma  totale 300,776,075 0 278,715,743 
 

Komente dhe sqarime: Për observacionin e bërë nga zj.F.M. (Drejtoreshë e Drejtorisë së 

Financës dhe Buxhetit)  dhe z. P.T. (Përgjegjës i Zyrës së Financës) të dërguar me shkresën 

nr.prot.776/30 datës 15.04.2020 për këtë pikë sqarojmë se, kjo llogari nuk është llogari për 

furnitore, dhe veprimi është i gabuar e duhet kontabiliazuar siç e kemi trajtuar me lart, për 

këtë arsye ky observacion nuk merret në konsideratë, pasi nuk ka mbështetje ligjore.   
 

- Gjendja e llogarisë 4342 “Të tjera operacione me shtetin (të drejta)” me shumën 15.212.084 

lekë përbëhet nga detyrimet afatshkurtra për muajin dhjetor 2018 të cilat trashëgohen në vitin 

2019, e cila në analizë  përfshin gjëndjet e llogarive në në pasivin e bilancit: llog.42 “Detyrime 

ndaj personelit” për vlerën 12.491.702 lekë,  llog.431 “Detyrime ndaj shtetit për tatim taksa” për 

vlerën 546.405 lekë, llog.435 “Sigurime shoqërore” për vlerën 1.952.673 lekë, 

llog.436“Sigurime shëndetësore” për vlerën 221.304 lekë. 
 

Klasa 4 “Të tjera aktive afatshkurtra” e cila përbëhet nga : 

Konkluzion: Gjendja e llogarisë 486 “Shpenzime të periudhave të ardhshme” në në  mbyllje 

të vitit 2017 në vlerën 67,902,321 lekë dhe në mbyllje të vitit ushtrimor 2018 paraqitet në vlerën 

29,065,404 lekë. Për detyrime të prapambetura ndaj të tretëve debitohet llogaria 486 “Shpenzime 
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të periudhave të ardhshme”  në kredi të llogarisë 467 “Kreditorë të ndryshëm”, të cilat 

rakordojnë.  

 

II. AKTIVET AFATGJATA 

Në formatin nr. 1 “Aktivet Afatgjata” në aktiv të bilancit paraqiten  në vlerën neto, duke 

zbritur investimet ( gjendjen e llog 23I “Investime”) në mbyllje të vitit 2018 në vlerën 

3,338,346,713 lekë dhe në mbyllje të vitit 2017 në vlerën 3.219,196,106 lekë. Ndërsa sipas 

Formatit 7/b “Gjendja dhe ndryshimet e aktiveve afatgjata (kosto historike)” në mbyllje të vitit 

2018 në vlerën 3,852.219.924 lekë dhe në mbyllje të vitit 2017 në vlerën 3.589.282.074 lekë, që 

janë të pasqyruara sipas llogarive analitike.  

Klasa 20 “Aktive Afatgjata jo materiale” që përbëhet nga:  

- Gjëndja e llogarisë 202 “Studime dhe Kërkime” në aktiv të bilancit paraqiten  në vlerën 

neto, duke zbritur investimet në mbyllje të vitit 2018 në vlerën 12,658,902 lekë dhe në mbyllje të 

vitit 2017 në vlerën 15,441,471 lekë,diferenca është vlerë e amortizimit të llogaritur. Ndërsa 

sipas Formatit 7/b “Gjendja dhe ndryshimet e aktiveve afatgjata (kosto historike)”paraqitet në të 

njëjtën vlerë prej 18.550.461 lekë si në mbyllje të vitit 2018 dhe në mbyllje të vitit 2017. Sipas të 

dhënave kontabël, kjo llogari është e analizuar si vijon 
 

INVENTARI I LLOGARISE 202 "STUDIME DHE KERKIME  " ME 31.12.2018 

NR EMERTIME 

Gjendja 

31.12.2017 

Gjendja 

31.12.2018 NR EMERTIME 

GJ.ME 

.31.12.2017 

Shtesa 

2018 

GJ.ME, 

31.12.2018 

1 Sist - Asfalt Rruga Grabjan-Tre Urat 700,000 700,000 

 21 

 projekt rruga 28 Nëntori 114,227 
 

114,227 

2 projekti Ujesjellesit Tre Ura-Grabjan 100,000 100,000 22  projekt rruga Çermë Shkumbin 277,677 
 

277,677 

3 Sistemim - Asfaltim varreza Grabjan 240,000 240,000  23 projekti shkolla Çermë e Sipërme 480,000 

 

480,000 

4 KUZ Tre Urat, Grabjan, Ferras 417,000 417,000  24 projekti rruga Çermë Proshkë 256,800 

 

256,800 

5 Shkolla Grabjan 360,000 360,000  25 projekti rruga Çermë e Vogël 301,000 

 

301,000 

6 Sist. - Asfal Rrug  brendsh.  Grabjan 400,000 400,000  26 projekti kolektor kryesor ujrave zeza 120,000 

 

120,000 

7 Sist. -Asfalt. Rruga hyrje Pazar 120,000 120,000  27 proj. rrug. Nacion. Qëndër-lpmuna 240,000 
 

240,000 

8 Strategjia e Zhvillimit Rural 400,000 400,000  28 projekti rruga 5 Maji 150,000 
 

150,000 

9 Sitemim asfaltim rruga Ferras 140,000 140,000  29 proje reabili sheshi qendror Divjake 627,390 

 

627,390 

10 

Proj shtrim rere bitum fsh, Fierseman, 

Goriçaj, Babunjë, Këmishta  249,500 249,500  30 sistemim-asfaltim rruga Plazhit 492,300 

 

492,300 

11 Projekt Rikonstr Shk. Fierseman 213,500 213,500  31 rik shk.mesme Divjake Miti Zaka 1,428,000 

 

1,428,000 

12 

Projekt asfalti rruge brendshme  K. 

Gradishtë,Fierseman,Sopëz,Këmishtaj  359,100 359,100  32 

projekti urbanizimit te sheshit Santa 

Barbara 1,828,000 
 

1,828,000 

13 Projekt asfaltimi fshati Sopëz 143,400 143,400  33 projekti pasarela Plazhit Divjake 1,326,973 

 

1,326,973 

14 projekti ujësjellësit Sulzotaj 300,000 300,000  34 proj reabil te fush sportiv Divjake 1,000,000 

 

1,000,000 

15 projekti rruga Çermë Sektor 322,000 322,000  35 proj per kanal ujit e kull B. Divjake 1,375,000 

 

1,375,000 

16 projekti KUZ + KUB 268,334 268,334  36 Proj. I rik te shk 9-vjeç Koli Sako 1,000,000 

 

1,000,000 

17 projekt qëndër unaze 177,370 177,370  37 proj rikual urba bllok ish-gazit  Divj 1,000,000 
 

1,000,000 

18 projekt Gjëndje Civile 73,260 73,260  38 proj rik rrug Rajonit te Sotallareve 875,000 
 

875,000 

19 projekt rruga Shenepremte 280,000 280,000           

20 projekt rruga Sulzotaj 394,630 394,630           

 
Shuma : 5,658,094 5,658,094 

  

18550461 

 

18550461 

 

Konkluzion: Vlera e mbetur në fund të vitit 2018 prej 12,658,902 lekë e aktiveve afatgjata jo 

materiale  e paraqitur në gjendjen e llogarisë 202 “Studime dhe Kërkime”, për 38 projekt-

studime për investime të kryera nuk është shpërndarë sipas llojit të aktiveve materiale, ku janë 

kryer investimet, pavarësisht se punimet kanë përfunduar në vitet e mëparshme. Për këtë vlerë 

ekziston inventar kontabël dhe fizik dhe ruajtja e tyre është bërë në arkiv në cdo dosje teknike të 

tenderave sipas investimit të kryer në aktivet materiale afatgjatë. Për këto vlera duhet të kryhen 

veprimet kontabël për kalimin e vlerës së tyre si vlerë e shtuar cdo aktivi afatgjatë material, mbi 

të cilën është kryer investimi mbi bazën e këtyre projekt-studimeve. 
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Në fakt këto shpenzime për projektimin e një investimi të kryer për krijimin apo rikonstruksionet 

e aktiveve afatgjata materiale ose AQT nuk duhet të kontabilizohen në llogarinë 202 “Studime 

dhe kërkime”, pasi këto janë pjesë e kostos së AQT dhe nuk janë shpenzime për kërkime të 

aplikuara dhe të zhvillimit. Për këtë vlerë ekziston inventar kontabël dhe fizik dhe ruajtja e tyre 

është bërë në arkiv në cdo dosje teknike të tenderave sipas investimit të kryer në aktivet 

materiale afatgjatë. 

Kjo procedurë e ndjekur është në kundërshtim me Udhëzimin  e MFE nr. 8, datë 9.3.2018 “Për 

procedurat e përgatitjes, paraqitjes dhe raportimit të pasqyrave financiare vjetore në njësitë e 

qeverisjes së përgjithshme” Aneksi 1 “Analiza e detajuar e klasave të llogarive të kontabilitetit 

në sektorin publik”  Pika 2. Klasa 2, “Aktivet afatgjata” (përbërja dhe trajtimi kontabël)  e cila 

përcakton: “Trajtimet kontabël për AAGJM-në, lidhen me njohjen fillestare të aktivit, si dhe 

vlerësimin e mëpasshëm: 

a) Njohja fillestare - AAGJM-ja, duhet të plotësojnë kriteret e njohjes në pasqyrën e pozicioni 

financiar, pra, duhet të vlerësohen me kosto që janë: 

- Kostoja e blerjes së bashku me taksat e importit; 

- Kosto të tjera të drejtpërdrejta deri në sjelljen e aktivit në vendndodhje apo dhe kosto të tjera 

qëi shtohen nga prodhimi i elementeve të aktivit (kosto projektimi, paga dhe kontribute për 

prodhimin e elementeve të aktivit, materiale të përdorura për këto elemente, kosto transporti, 

kosto instalimi, kosto testimi etj.). 

Aktivet afatgjata jomateriale përcaktohen dhe klasifikohen të tilla si: programet kompjuterike 

,markat, patentat, licencat, të drejtat e përdoruesit etj. Mund të ketë aktive me karakteristika si të 

AAGJM-së ashtu edhe të AAGJ/JM-së. Në këto raste, ato klasifikohen në varësi të 

karakteristikave dominuese. Shembull, një program kompjuterik (soft) përfshihet në AAGJM, 

nëse është pjesë përbërëse e pajisjeve kompjuterike, në të kundërt (pra, kur nuk është pjesë), 

trajtohet si AAGJ/JM” 

Kreu II. “Parimet dhe rregullat e organizimit dhe të mbajtjes së kontabilitetit publik në njësitë e 

qeverisjes së përgjithshme” Pika 16/b.d  të cilat përcaktojnë: “Për regjistrimin në kontabilitet të 

operacioneve të funksionimit, ndiqet procedura e mëposhtme: 

b) Për shpenzimet e njohura të investimeve bëhet regjistrimi kontabël si më poshtë: 

- Debitohet llogaria përkatëse e investimeve (të grupit 23); dhe 

- Kreditohet llogaria përkatëse e detyrimeve (klasa 4). 

d) Në rastin e kapitalizimit të aktiveve afatgjata, të përfituara nëpërmjet shpenzimeve të 

investimeve (të regjistruar sipas pikës “b” më sipër), bëhet regjistrimi kontabël si më poshtë: 

- Debitohet llogaria përkatëse e grupit 20 ose 21 të aktiveve afatgjata; dhe - Kreditohet llogaria 

përkatëse e investimeve (grupi 23). 

Titulli i Gjetjes: KLSH konstatoi se, vlera e mbetur në fund të vitit 2018 prej 12,658,902 lekë 

e aktiveve afatgjata jo materiale  e paraqitur në gjendjen e llogarisë 202 “Studime dhe 

Kërkime”, i përket 38 projekt-studime për investime të kryera që nga viti 2017, e cila nuk është 

shpërndarë sipas llojit të aktiveve materiale, ku janë kryer investimet, pavarësisht se punimet 

kanë përfunduar në vitet e mëparshme. 

Situata: Gjëndja e llogarisë 202 “Studime dhe Kërkime” në aktiv të bilancit 

paraqiten  në vlerën neto, duke zbritur investimet në mbyllje të vitit 2018 

në vlerën 12,658,902 lekë dhe në mbyllje të vitit 2017 në vlerën 

15,441,471 lekë, diferenca është vlerë e amortizimit të llogaritur. Ndërsa 

sipas Formatit 7/b “Gjendja dhe ndryshimet e aktiveve afatgjata (kosto 

historike)”paraqitet në të njëjtën vlerë prej 18.550.461 lekë si në mbyllje të 
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vitit 2018 dhe në mbyllje të vitit 2017.  

Vlera e mbetur në fund të vitit 2018 prej 12,658,902 lekë e aktiveve 

afatgjata jo materiale  e paraqitur në gjendjen e llogarisë 202 “Studime dhe 

Kërkime”, për 38 projekt-studime për investime të kryera nuk është 

shpërndarë sipas llojit të aktiveve materiale, ku janë kryer investimet, 

pavarësisht se punimet kanë përfunduar në vitet e mëparshme. Për këtë 

vlerë ekziston inventar kontabël dhe fizik dhe ruajtja e tyre është bërë në 

arkiv në cdo dosje teknike të tenderave sipas investimit të kryer në aktivet 

materiale afatgjatë. Për këto vlera duhet të kryhen veprimet kontabël për 

kalimin e vlerës së tyre si vlerë e shtuar cdo aktivi afatgjatë material, mbi 

të cilën është kryer investimi mbi bazën e këtyre projekt-studimeve. 
 

Kriteri Përsa trajtuar më sipër, këto veprime janë në kundërshtim me Udhëzim e 

MFE nr. 8, datë 9.3.2018 “Për procedurat e përgatitjes, paraqitjes dhe 

raportimit të pasqyrave financiare vjetore në njësitë e qeverisjes së 

përgjithshme” Aneksi 1 “Analiza e detajuar e klasave të llogarive të 

kontabilitetit në sektorin publik”  Pika 2. Klasa 2, “Aktivet afatgjata” 

(përbërja dhe trajtimi kontabël), Kreu II. “Parimet dhe rregullat e 

organizimit dhe të mbajtjes së kontabilitetit publik në njësitë e qeverisjes 

së përgjithshme” Pika 16/b.d, me VKM nr 783, datë 22.11.2006 “Për 

përcaktimin e standarteve dhe rregullave kontabël”, Seksioni II “Aktivet e 

Qendrueshme Patrupëzuar”Pika 1/b “Klasifikimi kontabël” e cila ndër të 

tjera përcakton se: “Shpenzimet e kërkimeve të aplikuara dhe të zhvillimit - 

Llogaria 202” 

Impakti - Mos pasqyrim i saktë i vlerës së plotë të aktiveve afatgjata materiale dhe 

pozicionimit të pasaktë në llogari te shpenzimeve të studim-projektimit me 

ndikim në informacionin kontabël që ofrojnë pasqyrat financiare në lidhje 

me plotësinë e vlerave të Aktiveve Afatgjata Materiale, duke paraqitur risk 

në besueshmërinë dhe përdorimin e tyre nga subjektet e interesuara. 
   

Shkaku - Nga Drejtoria Ekonomike nuk janë marrë masat e nevojshme  për 

saktësimin në kontabilitet të operacioneve të funksionimit në lidhje me 

procesin e kapitalizimit të aktiveve. 
  

Rëndësia: - I lartë. 
 

Rekomandimi Drejtoria e Financës dhe e Buxhetit në Bashkinë Divjakë të kryejë 

veprimet e sistemimit në kontabilitet për shpërndarjen e vlerës të studim-

projektimeve sipas investimeve të kryera dhe për cdo lloj aktivi afatgjatë 

material si pjesë e kostos së tij, duke kredituar llog. 202 “Studime dhe 

Kërkime”dhe debituar llogaritë përkatëse të klasës 21 për vlerat e mbetura 

koresponduese, në mënyrë që aktivet sipas llojit të paraqiten në vlerë të 

plotë. 
  

 

Komente dhe sqarime: Për observacionin e bërë nga zj.F.M. (Drejtoreshë e Drejtorisë së 

Financës dhe Buxhetit)  dhe z. P.T. (Përgjegjës i Zyrës së Financës) të dërguar me shkresën 

nr.prot.776/30 datës 15.04.2020 për këtë pikë sqarojmë se, komenti që këto kontabilizime 

projektesh kanë ardhur nga bashkimi i bilanceve të ish-komunave,nuk e justifikon mosveprimet 

per analizimin e investimeve dhe dokumentacionit shoqërues dhe kryerjen e veprimeve për 
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shpërndarjen e e vlerës së këtyre projekeve si vlerë e shtuar vlerës së aktivit të kapitalizuar e të 

bërë hyrje, për këtë arsye ky observacion nuk merret në konsideratë, pasi është i karakterit 

justifikues dhe nuk ka mbështetje ligjore.   

 

 

U zhvilluan teste kontrolli dhe teste të detajeve të posteve Aktivev materiale të llogarive sintetike 

dhe analitike të bilancit kontabël për vitet 2017-2018.  

Në formatin nr. 1 (Aktiv i bilancit)  “Aktivet afatgjata materiale” paraqiten me vlerë neto në 

mbyllje të vitit 2018 në shumën totale prej 3,325,686,811 lekë  dhe  në mbyllje të vitit 2017 

3,852,219,924 lekë. Ndërsa sipas Formatit 7/b “Gjendja dhe ndryshimet e aktiveve afatgjata 

(kosto historike)”paraqiten në mbyllje të vitit 2018 në vlerën 3,852,219,924 lekë dhe në mbyllje 

të vitit 2017 në vlerën 3,570,731,613  lekë. Kjo llogari sintetike e analizuar paraqitet në llogaritë 

e mëposhtme:  

- Gjendja e llog. 210 “Toka, Troje, Terrene” paraqitet me vlerë neto në mbyllje të vitit 2018 në 

shumën totale prej 3,158,135 lekë  dhe  në mbyllje të vitit 2017 në vlerën 3,787,474 lekë. Ndërsa 

sipas Formatit 7/b “Gjendja dhe ndryshimet e aktiveve afatgjata (kosto historike)” në mbyllje të 

vitit 2018 dhe vitit 2017 në të njëjtën vlerë prej 3,787,474 lekë. Këto gjendje paraqiten të 

analizuara sipas vlerës bruto në tabelën e mëposhtme: 

            Inventari  kontabel i llogarise 210 "Toka Troje Terrene" me date 31.12.2018 

NR llOG Emertimi 

Gjendja me 

31.12.2017 

Shtesa  

Viti 2018 

Gjendja me 

31.12.2018 

 
210 TOKA TROJE TERRENE 3787474 0 3787474 

1 210 Teren  sportive  Karavasta 1140954 0 1140954 

2 210 Teren  sportiv  Remas 1946520 0 1946520 

3 210 Toke  varreza  Cerm  Kamp 700000 

 

700000 

  
       SHUMA 3787474 

 

3787474 
 

 

- Gjendja e Llogarisë 212 “Ndërtesa Konstruksione” paraqitet në vlerë neto në mbyllje të vitit 

2018 në vlerën 790,281,914 lekë dhe në mbyllje të vitit 2017 në vlerën 920,785,296 lekë. Ndërsa 

sipas  Formatit nr.7/B “Gjendja dhe ndryshimet e  aktiveve afatgjata  (kosto historike)” në 

mbyllje të vitit 2018 paraqitet në vlerën 986,444,319 lekë dhe në mbyllje të vitit 2017 paraqitet 

në vlerën 1,023,699,843 lekë me një diferencë në renie prej 37,255,524 lekë e gjendjes kontabël 

të vitit ushtrimor 2018 nga viti 2017.  

Shtesat janë në vlerën 119,355,931 leke ( me pagesë në vlerën 57,158,754lekë + pa pagesë në 

vlerën 62,197,177 lekë,  në të cilën përfshihen shtesat në vlerën 55,180,177 lekë leke nga 

sistemimi kontabël i kryer për vlerën e kabinave të plazhit të kaluara gabim në llogarinë 213 

“Rrugë,rrjete,vepra ujore” në vitet e mëparshme dhe kalimet kapitale në vlerën 2,117,000 lekë 

nga Drejtoria Arsimore Lushnje në vitin 2018.Për kalimet kapitale janë kryer veprimet e duhura, 

pasi ekzistonin dokumentet bazë si  fletë-dalja nr. 178 date 23.11.2018 dhe  akt-dorëzimi nr.prot. 

3944 date 23.11.2018 i Zyrës Arsimore Lushnje si dhe fletë-hyrja e Bashkisë Divjakë nr.323 

datë 23.11.2018. 

Pakësimet  janë në vlerën 156,611,455 leke e cila përfaqëson zbritje nga kontabiliteti i vlerës 

prej  122,057,918 leke nga transferimi i Ujesjellsave ne sh.a Ujesjelles Divjake ne vleren dhe 

vlerës prej 34,553,537 lekë, pasi janë mbivendosur dy here 3 objekte  Amortizimi per vitin 2018 

eshte 196,162,405 leke Aneksi nr. 7.                            
 

Konkluzion: Referuar analizës së inventarit kontabël të llogarisë 212 “Ndërtesa ” sipas tabelës 

së mësipërme konstatohet se në këtë llogari janë kontabilizuar gabim 2 artikuj aktive materiale  

në vlerën 340,464 lekë, si: a. Shpronësim për varreza fshati Shënepremte  në vlerën 109,200 lekë 
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dhe b.Rivitalizimi i sheshit qendror Bashkia Divjake në vlerën 231,264 lekë,që nuk i përkasin 

klasifikimit të kësaj llogarije kontabël, por  i përkasin klasifikimit kontabël të llogarisë 210 

"Toka Troje Terrene". 

Titulli i Gjetjes: KLSH, referuar analizës së inventarit kontabël të llogarisë 212 “Ndërtesa” 

konstatohet se, në këtë llogari janë kontabilizuar gabim 2 artikuj aktive materiale  në vlerën 

340,464 lekë, si: a. Shpronësim për varreza fshati Shënepremte  në vlerën 109,200 lekë dhe 

b.Rivitalizimi i sheshit qendror Bashkia Divjake në vlerën 231,264 lekë,që nuk i përkasin 

klasifikimit të kësaj llogarije kontabël, por i përkasin klasifikimit kontabël të llogarisë 210 "Toka 

Troje Terrene". 
 

Situata: Gjendja e Llogarisë 212 “Ndërtesa Konstruksione” paraqitet në vlerë neto 

në mbyllje të vitit 2018 në vlerën 790,281,914 lekë dhe në mbyllje të vitit 

2017 në vlerën 920,785,296 lekë. Ndërsa sipas  Formatit nr.7/B “Gjendja 

dhe ndryshimet e  aktiveve afatgjata  (kosto historike)” në mbyllje të vitit 

2018 paraqitet në vlerën 986,444,319 lekë dhe në mbyllje të vitit 2017 

paraqitet në vlerën 1,023,699,843 lekë me një diferencë në renie prej 

37,255,524 lekë e gjendjes kontabël të vitit ushtrimor 2018 nga viti 2017.  

Referuar analizës së inventarit kontabël të llogarisë 212 “Ndërtesa ” sipas 

tabelës së mësipërme konstatohet se në këtë llogari janë kontabilizuar 

gabim 2 artikuj aktive materiale  në vlerën 340,464 lekë, si: a. Shpronësim 

për varreza fshati Shënepremte  në vlerën 109,200 lekë dhe b.Rivitalizimi i 

sheshit qendror Bashkia Divjake në vlerën 231,264 lekë,që nuk i përkasin 

klasifikimit të kësaj llogarije kontabël, por  i përkasin klasifikimit kontabël 

të llogarisë 210 "Toka Troje Terrene". 

Kriteri Përsa trajtuar më sipër, këto veprime janë në kundërshtim me Udhëzim e 

MFE nr. 8, datë 9.3.2018 “Për procedurat e përgatitjes, paraqitjes dhe 

raportimit të pasqyrave financiare vjetore në njësitë e qeverisjes së 

përgjithshme” Aneksi 1 “Analiza e detajuar e klasave të llogarive të 

kontabilitetit në sektorin publik”  Pika 2. Klasa 2, “Aktivet afatgjata” 

(përbërja dhe trajtimi kontabël), me VKM nr 783, datë 22.11.2006 “Për 

përcaktimin e standarteve dhe rregullave kontabël”, Seksioni II “Aktivet e 

Qendrueshme Patrupëzuar”Pika 1/b “Klasifikimi kontabël”. 
  

Impakti Mos pasqyrim i saktë i aktiveve afatgjata materiale dhe pozicionimit të 

pasaktë të tyre në llogarinë 212 “Ndërtesa Konstruksione” me ndikim në 

informacionin kontabël që ofrojnë pasqyrat financiare në lidhje me 

plotësinë e vlerave të Aktiveve Afatgjata Materiale, duke paraqitur risk në 

besueshmërinë dhe përdorimin e tyre nga subjektet e interesuara. 
   

Shkaku Nga Drejtoria e Financës dhe Buxhetit nuk janë marrë masat e nevojshme  

për saktësimin në kontabilitet të gjendjes së llogarisë 212 “Ndërtesa 

Konstruksione” në lidhje me saktësimin e klasifikimt të këtyre aktiveve. 
  

Rëndësia: - I lartë. 
 

Rekomandimi Drejtoria e Financës dhe Buxhetit në Bashkinë Divjakë të kryejë veprimet 

e sistemimit në kontabilitet për saktësimin e gjendjes së llogarisë 212 

“Ndërtesa Konstruksione”  sipas klasifikimit që I përket këtij posti, duke 

debituar llog 210 "Toka Troje Terrene në kredi të llog. 212 “Ndërtesa 

Konstruksione” për vlerën 340,464 lekë. 
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- Gjendja e Llogarisë 213 “Rrugë, rrjete, vepra ujore” në vlerën neto në mbyllje të vitit 2018 

paraqitet në vlerën 2,406,750,403 lekë dhe në mbyllje të vitit 2017 në vlerën 2,152,741,255 lekë. 

Ndërsa sipas Formatit nr.7/B “Gjendja dhe ndryshimet e  aktiveve afatgjata  ( kosto historike)” 

paraqiten në mbyllje të vitit 2018 në vlerën 2,663,120,929  lekë dhe në mbyllje të vitit 2017  

paraqitet në vlerën 2,355,060,279 lekë . Diferenca në rritje prej 308,060,650 lekë e gjendjes 

kontabël të vitit ushtrimor 2018 nga viti 2017 përfaqëson shtesa dhe paksime te kostove 

historike. 

Pakësime janë ne vleren 220,389,018 leke e cila përbëhet  nga vlera prej 165,208,841 leke që i 

përket transferimit të disa Ujesjellsave ne sh.a Divjake dhe vlera prej 55,180,177 leke nga 

transferimi i Gabinave te plazhit nga llog.213 ne llog 212 me veprime sistemimi kontabël. 

Shtesa  janë në vlerën 528,449,668 leke që kanë rezultuar nga blerjet me pagesë në vlerën 

141,471,063 leke dhe kalimet kapitale nga Bordi Rajonal i Kullimit Fier në vlerën 386,978,605 

lekë si: kanale ujitse, kanale kulluese, rezervuar me digen e rikonstruktuar, vepra arti ura  etj.  

Analiza e gjendjes kontabël së kësaj llogarije si dhe ndryshimet nga viti 2017 në vitin 2018 

paraqiten në Aneksin nr. 8. 
 

 

Konkluzion: Referuar analizës së inventarit kontabël të llogarisë 213 “Rrugë, rrjete, vepra 

ujore” sipas tabelës së mësipërme konstatohet se në këtë llogari janë kontabilizuar gabim 6 

artikuj aktive materiale në vlerën 41,024,233 lekë si: rikonstruksion lulishte, pemë dekorative, 

materiale elektrike e ndertim palestre e terrene sportive që nuk i përkasin klasifikimit të kësaj 

llogarije kontabël, por  i përkasin klasifikimit kontabël të llogarisë 210 "Toka Troje Terrene" dhe 

llogarisë 212 “Ndërtesa” e llogarisë 214 “Instalime teknike, makineri, pajisje, vegla pune”. 
  

NR EMERTIMI Gjendje  31.12.2017 Gjendje me 31.12.2018 

20 Lulishte  tregu  javor 1865026 1865026 

39 Ndert palest teren sport shk. M.Zaka 33631525 33631525 

45 Materiale elektrike 4162380 4162380 

122 Rik,lulishte nr,1 299400 299400 

125 Peme  dekorative 667656 667656 

143 Rik,lulishte nr,2  Grabian 398246 398246 

   41,024,233 
 

 

Titulli i Gjetjes: KLSH, referuar analizës së inventarit kontabël të llogarisë 213 “Rrugë, rrjete, 

vepra ujore” konstatohet se, në këtë llogari janë kontabilizuar gabim 6 artikuj aktive materiale 

aftagjata në vlerën 41,024,233 lekë si: rikonstruksion lulishte, pemë dekorative, materiale 

elektrike e ndertim palestre e terrene sportive, që nuk i përkasin klasifikimit të kësaj llogarije 

kontabël, por  i përkasin klasifikimit kontabël të llogarisë 210 "Toka Troje Terrene" dhe 

llogarisë 212 “Ndërtesa” e llogarisë 214 “Instalime teknike, makineri, pajisje, vegla pune”. 

 

Situata: 
 

Gjendja e Llogarisë 213 “Rrugë, rrjete, vepra ujore” në vlerën neto në 

mbyllje të vitit 2018 paraqitet në vlerën 2,406,750,403 lekë dhe në mbyllje 

të vitit 2017 në vlerën 2,152,741,255 lekë. Ndërsa sipas Formatit nr.7/B 

“Gjendja dhe ndryshimet e  aktiveve afatgjata  ( kosto historike)” paraqiten 

në mbyllje të vitit 2018 në vlerën 2,663,120,929  lekë dhe në mbyllje të 

vitit 2017  paraqitet në vlerën 2,355,060,279 lekë . Diferenca në rritje prej 

308,060,650 lekë e gjendjes kontabël të vitit ushtrimor 2018 nga viti 2017  

përfaqëson shtesa dhe paksime te kostove historike. 

Referuar analizës së inventarit kontabël të llogarisë 213 “Rrugë, rrjete, 

vepra ujore” sipas tabelës së mësipërme konstatohet se në këtë llogari janë 

kontabilizuar gabim 6 artikuj aktive materiale aftagjata në vlerën 

41,024,233 lekë si: rikonstruksion lulishte, pemë dekorative, materiale 
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elektrike e ndertim palestre e terrene sportive, që nuk i përkasin 

klasifikimit të kësaj llogarije kontabël, por  i përkasin klasifikimit kontabël 

të llogarisë 210 "Toka Troje Terrene" dhe llogarisë 212 “Ndërtesa” e 

llogarisë 214 “Instalime teknike, makineri, pajisje, vegla pune”. 
 

Kriteri Përsa trajtuar më sipër, këto veprime janë në kundërshtim me Udhëzim e 

MFE nr. 8, datë 9.3.2018 “Për procedurat e përgatitjes, paraqitjes dhe 

raportimit të pasqyrave financiare vjetore në njësitë e qeverisjes së 

përgjithshme” Aneksi 1 “Analiza e detajuar e klasave të llogarive të 

kontabilitetit në sektorin publik”  Pika 2. Klasa 2, “Aktivet afatgjata” 

(përbërja dhe trajtimi kontabël), me VKM nr 783, datë 22.11.2006 “Për 

përcaktimin e standarteve dhe rregullave kontabël”, Seksioni II “Aktivet e 

Qendrueshme Patrupëzuar”Pika 1/b “Klasifikimi kontabël”. 
  

Impakti Mos pasqyrim i saktë i aktiveve afatgjata materiale dhe pozicionimit të 

pasaktë të tyre në llogarinë 213 “Rrugë, rrjete, vepra ujore” me ndikim në 

informacionin kontabël që ofrojnë pasqyrat financiare në lidhje me 

plotësinë e vlerave të Aktiveve Afatgjata Materiale, duke paraqitur risk në 

besueshmërinë dhe përdorimin e tyre nga subjektet e interesuara. 
   

Shkaku Nga Drejtoria e Financës dhe Buxhetit nuk janë marrë masat e nevojshme  

për saktësimin të klasifikimit të aktiveve në gjendjen kontabël të të 

llogarisë 213 “Rrugë, rrjete, vepra ujore”. 
 

Rëndësia: - I lartë. 
 

Rekomandimi Drejtoria e Financës dhe Buxhetit në Bashkinë Divjakë të kryejë veprimet 

e sistemimit në kontabilitet për saktësimin e gjendjes së llogarisë 213 

“Rrugë, rrjete,vepra ujore”sipas klasifikimit që i përket këtij posti, duke  - 

debituar llog 210 "Toka Troje Terrene” për vlerën 2,960,868 lekë që i 

përkasin aktiveve: “Lilishte tregu javor” në vlerën 1,865,026 lekë  

“Rikonstruksion lulishte” në vlerën 299,400 lekë, “Pemë dekorative”në 

vlerën 667,656 lekë dhe “Rikonstruksion lulishte nr.2 fshati Grabian” në 

vlerën 398,246 lekë. 

- debituar llog. 212 “Ndërtesa” për vlerën 33,631,525 lekë për aktivin 

“Ndertim palestre,terrene sportive shkolla Muhedin Zaka” 

 -  debituar llog. 214 “Instalime teknike, makineri, pajisje, vegla pune” për    

vlerën 4,162,380 lekë që i përket aktivit  “Blerje materiale elektrike”. 

 - në kredi të llog. 213 “Rrugë, rrjete, vepra ujore” për vlerën 41,024,233 

lekë. 
 

 

Komente dhe sqarime: Për observacionin e bërë nga zj.F.M. (Drejtoreshë e Drejtorisë së 

Financës dhe Buxhetit)  dhe z. P.T. (Përgjegjës i Zyrës së Financës) të dërguar me shkresën 

nr.prot.776/30 datës 15.04.2020 për këtë pikë sqarojmë se, komenti që këto kontabilizime të 

gabuara kanë ardhur nga bashkimi i bilanceve të ish-komunave,nuk e justifikon mosveprimet 

per analizimin e këtyre llogarive dhe kryerjen e veprimeve për kalimin e vlerës së aktiveve në 

llogaritë përkatëse me anë të kontabilizimeve sistemuese, për këtë arsye ky observacion nuk 

merret në konsideratë, pasi është i karakterit justifikues dhe nuk ka mbështetje ligjore. 
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- Gjendja e llogarisë 214 “Instalime teknike, makineri, pajisje, vegla pune” paraqitet në vlerë 

neto në mbyllje të vitit 2018 në shumën 12.788,905 lekë dhe në mbyllje të vitit 2017 në shumën 

14,662,274 lekë. Ndërsa në vlerë historike (vlerë bruto) në mbyllje të vitit 2018 paraqitet në 

vlerën 23,224,050 lekë dhe në mbyllje të vitit 2017  paraqitet në vlerën 26,066,261 lekë për të 

cilat ka inventar fizik lekë. Diferenca në renie  prej 2,842,211 lekë e gjendjes kontabël të vitit 

ushtrimor 2018 nga viti 2017 përfaqëson blerje me te ardhurat e bashkise, paisje pune, 

kompjutera, printera, fotokopje, si dhe daljet jashte perdorimit per vitet 2017 dhe 2018 per 

shkollat dhe paisje per kopshtet. Analiza e gjendjes kontabël së kësaj llogarije si dhe ndryshimet 

nga viti 2017 në vitin 2018 paraqiten në Aneksin nr. 9. 
 

Konkluzion: Referuar analizës së inventarit kontabël të llogarisë 214 “Instalime teknike, 

makineri, pajisje, vegla pune”, sipas tabelës së mësipërme konstatohet se në këtë llogari janë 

kontabilizuar gabim 109 artikuj aktive materiale  në vlerën 10,200,802 lekë si orendi e paisje të 

ndyshme, që nuk i përkasin klasifikimit të kësaj llogarije kontabël, por  i përkasin klasifikimit 

kontabël të llogarisë 218 “ Inventar ekonomik”. 

Titulli i Gjetjes: KLSH, referuar analizës së inventarit kontabël të llogarisë 214 “Instalime 

teknike, makineri, pajisje, vegla pune”, konstatohet se në këtë llogari janë kontabilizuar gabim 

109 artikuj aktive materiale  në vlerën 10,200,802 lekë si orendi e paisje të ndyshme, që nuk i 

përkasin klasifikimit të kësaj llogarije kontabël, por  i përkasin klasifikimit kontabël të llogarisë 

218 “ Inventar ekonomik”. 
 

 

Situata: 
 

Gjendja e llogarisë 214 “Instalime teknike, makineri, pajisje, vegla 

pune” paraqitet në vlerë neto në mbyllje të vitit 2018 në shumën 

12.788,905 lekë dhe në mbyllje të vitit 2017 në shumën 14,662,274 lekë . 

Ndërsa në vlerë historike (vlerë bruto) në mbyllje të vitit 2018 paraqitet në 

vlerën 23,224,050 lekë dhe në mbyllje të vitit 2017  paraqitet në vlerën 

26,066,261 lekë për të cilat ka inventar fizik lekë. Diferenca në renie  prej 

2,842,211 lekë e gjendjes kontabël të vitit ushtrimor 2018 nga viti 2017 

përfaqëson blerje me te ardhurat e bashkise, paisje pune, kompjutera, 

printera, fotokopje, si dhe daljet jashte perdorimit per vitet 2017 dhe 2018 

per shkollat dhe paisje per kopshtet.  

Referuar analizës së inventarit kontabël të llogarisë 214 “Instalime teknike, 

makineri, pajisje, vegla pune”, konstatohet se në këtë llogari janë 

kontabilizuar gabim 109 artikuj aktive materiale  në vlerën 10,200,802 lekë 

si orendi e paisje të ndyshme, që nuk i përkasin klasifikimit të kësaj 

llogarije kontabël, por  i përkasin klasifikimit kontabël të llogarisë 218       

“Inventar ekonomik” 

Kriteri Përsa trajtuar më sipër, këto veprime janë në kundërshtim me Udhëzim e 

MFE nr. 8, datë 9.3.2018 “Për procedurat e përgatitjes, paraqitjes dhe 

raportimit të pasqyrave financiare vjetore në njësitë e qeverisjes së 

përgjithshme” Aneksi 1 “Analiza e detajuar e klasave të llogarive të 

kontabilitetit në sektorin publik”  Pika 2. Klasa 2, “Aktivet afatgjata” 

(përbërja dhe trajtimi kontabël), me VKM nr 783, datë 22.11.2006 “Për 

përcaktimin e standarteve dhe rregullave kontabël”, Seksioni II “Aktivet e 

Qendrueshme Patrupëzuar”Pika 1/b “Klasifikimi kontabël”. 

Impakti Mos pasqyrim i saktë i aktiveve afatgjata materiale dhe pozicionimit të 

pasaktë të tyre në llogarinë 214 “Instalime teknike, makineri, pajisje, 
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vegla pune” me ndikim në informacionin kontabël që ofrojnë pasqyrat 

financiare në lidhje me plotësinë e vlerave të Aktiveve Afatgjata Materiale, 

duke paraqitur risk në besueshmërinë dhe përdorimin e tyre nga subjektet e 

interesuara. 
   

Shkaku Nga Drejtoria e Financës dhe Buxhetit nuk janë marrë masat e nevojshme  

për saktësimin në kontabilitet të gjendjes së llogarisë 214 “Instalime 

teknike, makineri, pajisje, vegla pune” në lidhje me saktësimin e 

klasifikimt të këtyre aktiveve. 
  

Rëndësia: - I lartë. 
 

Rekomandimi Drejtoria e Financës dhe Buxhetit në Bashkinë Divjakë të kryejë veprimet 

e sistemimit në kontabilitet për saktësimin e gjendjes së llogarisë 214 

“Instalime teknike, makineri, pajisje, vegla pune” sipas klasifikimit që i 

përket këtij posti, duke debituar llog 218 “ Inventar ekonomik”në kredi të 

llog. 214 “Instalime teknike, makineri, pajisje, vegla pune”për vlerën në 

vlerën 10,200,802 lekë.  

 

- Gjendja e llogarisë 215 “Mjete Transporti” në mbyllje të vitit 2018 paraqitet në vlerën 

79,437,076 lekë dhe në mbyllje të vitit 2017 në vlerën 66,689,983 lekë . Ndërsa sipas Formatit 

nr.7/B “Gjendja dhe ndryshimet e  aktiveve afatgjata  ( kosto historike)” paraqiten në mbyllje të 

vitit 2018 në vlerën 111,072,118 lekë dhe në mbyllje të vitit 2017  në vlerën 78,013,460 lekë, 

vlera e amortizimit e akumuluar e tyre është në vlerë 31,635.042 leke. 

          Inventari  kontabel i llogarise 215 "Mjete transporti "me datë 31.12.2018 

Nr EMERTIMI 

Gjendja 

31.12.2017 

Shtesa  

per vitin 
2018 

Gjendja 

kontab. 
31.12.2018 

  Gjendja 

31.12.2017 

Gjendja 

kontab. 
31.12.2018 

  MJETE TRANSPORTI  
 

 

 

    

1 Ëarinski (Q&K) 3383601 0 3383601 20 Benz  veteshkarkues 857512 857512 

2 Autoveture  benz 1488000 0 1488000 21 Ekskavator  volvo 16347131 16347131 

3 Autovetur benz 480000 0 480000 22 Ekskavator  volvo 16347131 16347131 

4 Ekskavator tip TC-135 6753149 0 6753149 23 Kamion fiat me koshe 1980000 1980000 

5 Kamion  tip Astra 6444511 0 6444511 24 Zjarefikse  mercedes benz 3007722 3007722 

6 Fadrom me goma (Cartopilar) 2993008 0 2993008 25 Fadroma  JBC 3000000 3000000 

7 Ekskavator  Benati 8358538 0 8358538 26 Makine  Mitsubishi 0 744000 

8 Autoambulance 7610024 0 0 27 Varka 0 756000 

9 Tricikel 291600 0 0 28 Motora uji elektrik 0 288000 

10 Ëazheng 759240 0 0 29 Motora uji karburant 0 576000 

11 Makin tip benz 1287000 0 0 30 Bateri per varkat 0 72000 

12 Automjet tip benz 849000 0 0 31 Grejder i perdorur 0 2928000 

13 Ekskavator  case 20281000 0 20281000 32 Zjarefikse 0 4920000 

14 Kove ekskavatori  case 140000 0 140000 

    15 Makin  benz 2500 1545000 0 1545000 

    16 Makine  Opel 2000000 0 2000000 

    17 Kamion   Skania 3000000 0 3000000 

    18 Ekskavatori  Q&K  5599980 0 5599980 

    19 Fadroma Allias 3394455 0 3394455     

     

  118.197.602 117.684.738 
 

Konkluzion: Për këto aktive është kryer inventari fizik, i cili nuk rakordon me inventarin 

kontabël për vlerën prej 6,612,620 lekë, vlerë e cila është e  palikujduar  dhe është përfshirë në 

gjendjen kontabël të llog.486 “Shpenzime të periudhave të ardhshme” si faturë e palikujduar. 

Gjate vitit 2018 jane transferuar 2 mjete nga Bashkia ne Ndermarrjen Komunale dhe perkatesisht  

Mjeti  Ëazheng me vlere 759,240 leke  dhe  tricikel me vlere 291600 leke. Ndërsa 3 automjete të 

tjera  si Autoambulance tip fiat me vlere 7,610,024 leke, Makine tip benz me vlere 1,287,000 
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dhe Automjet transporti tip fiat me vlere 849,000 leke  cilët jane bere dalje jashte perdorimit 

sipas vendimit nr.31/1 date 11.02.2019 (procedura)  keto mjete jane  zbritur në kontabilitet:  
  

NR EMERTIME GJ.ME.31.12.2017 SHTESA 2018 GJ.ME,31.12.2018 

2 Autoambulance fiat  7610024 J.Perdorimit 0 

3 Autoveture  benz  1287000 J.Perdorimit 0 

6 Automjrt tran.fiat  849000 J.Perdorimi 0 

7 Mjet transp.Ëazheng  759240 transferuar 0 

 
Tricikel 291600 transferuar 0 

 
Totali 10,796,864 

 
0 

 

Për këto automjete janë ndjekur këto procedura: 

1) Eshte  ngritur urdhri  nr. 297 date 04.12.2018 “Per inventarizimin e te gjitha mjeteve te 

Bashkise  Divjake”si  dhe urdhri nr. 296/1 date 04.12.2018 “Per vleresimin dhe nxjerjen nga 

perdorimi i aktiveve afatgjata”. 

2) Procesverbali i komisionit te inventarizimit i dates 20.12.2018. 

3) Procesverbal  i dates 05.02.2019  i komisionit te vleresimit te mjeteve per vleresimin e tre 

mjeteve si  Autoambulance tip fiat, Autoveture benz,Automjet transp. Tip fiat  duke bere 

vleresimet teknike per cdo mjet si dhe realacioni i vleresimit te dates 05.02.2019. 

4) Procesverbal  i komisionit per nxjerjen nga perdorimi i aktiveve i dates 08.02.2019. 

5) Vendimi nr. 31/1 i dates 11.02.2019 “Per nxjerjen e aktiveve nga perdorimi” 

6) Procesverbal  i komisionit te vleresimit i dates 12.02.2019 per materialet e riciklueshme 

(skrap) dhe per tu bere hyrje ne magazine.  

- Gjendja e llogarisë 218 “Inventar Ekonomik” në datën 31.12.2018 është në vlerën 33,270,378 

lekë dhe në mbyllje të vitit 2017 në vlerën 45,087,353 lekë. Ndërsa sipas Formatit nr.7/B 

“Gjendja dhe ndryshimet e  aktiveve afatgjata  ( kosto historike)” paraqitet në mbyllje të vitit 

2018 në vlerën kontable 46,020,573 lekë, ndërsa në datën 31.12.2017 në vlerën 50,657,876 lekë. 

Në këto gjendje përfshihe shtesa me pagesë  në vlerën prej 1,254,600 lekë te paisjeve.Ndërsa 

vlera e amortizimit e përllogaritur është në shumën  8,003,944 lekë. 
 

- Gjendja e aktiveve afatgjata në vlerën bruto dhe neto si dhe ndryshimet nga viti 2017 në 

vitin 2018 paraqiten në Formatin nr.7/B “Gjendja dhe ndryshimet e  aktiveve afatgjata  ( kosto 

historike)” të PF si më poshtë: 
 

 Teprica ne fillim Shtesat  

gjate vitit 

pakesesi Teprica ne Fund 

E M E R T I M I Kosto 

Historike 

Amortizim 

Akumuluar 

Teprica 

Neto 

Kosto 

Historike 

Amortiz Kosto 

Historik 

Kosto 

Historike 

Amortizim 

Akumuluar 

Teprica 

Neto 

 c 1 2 3 4 5 6 8 9 10 

I. AAGJ/JO 

MATERIALE  18550461 3108990 15441471 0 2782569 

0 

18550461 5891559 12658902 

Studime dhe kerkime 18550461 3108990 15441471 0  2782569  0 18550461 5891559 12658902 

II. AAGJ/  MATERIALE  2570731613 366977978 3203753635 661261501 245514419 398323651 3833669463 507982652 3325686811 

Toka,troje,Terene 3787474 463121 3324353 0 166218 0 3787474 629339 3158135 

Pyje,Kullota Plantacione 0 0 0 0 0  0 0 

 Ndertime e Konstruksione 1023699843 157978546 865721297 119355931 62866930 156611455 986444319 196162405 790281914 

Rruge,rrjete,vepra ujore 2355060279 148503633 2206556646 528449668 167178708 220389018 2663120929 256370526 2406750403 

Instal tek,maki,pais,vegl pun 26066261 11403988 14662273 1792200 3665568 4634411 23224050 10435145 12788905 

Mjete transporti 111459880 37990536 73469344 10409102 3633051 10796864 111072118 31635042 79437076 

Inventar ekonomik 50657876 10638154 40019722 1254600 8003944 5891903 46020573 12750195 33270378 

AQ.T te demtuara 0 0 0 0 0 0 0 0  

Caktime 
     

 
   T O T A L I ( I + II ) 3589282074 370086968 3219195106 661261501 248296988 398323651 3852219924 513874211 3338345713 

 

Konkluzion: Gjendja kontabël e aktiveve afatgjata materiale (në vlerën bruto) për vitin 2017 në 

vlerën 3,570,731,613  lekë dhe për vitin 2018 në vlerën 3,852,219,924 lekë është paraqitur i 
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plotë, pasi janë pasqyruar të gjitha shtesat dhe pakësimet për çdo lloj grup aktivi. Inventari 

kontabël i aktiveve materiale gjendje me 31.12.2018 në llogaritë: 210 “Toka, Troje, Terrene” 

është në vlerën 3,787,474 lekë; 211 “Pyje, Plantacione” në vlerën 0 lekë, 212 “Ndërtesa 

Konstruksione” në vlerën 986,444,319 lekë; 213 “Rrugë, rrjete, vepra ujore” në vlerën 

2,663,120,929  lekë; nuk është i qartë në përcaktimet e emertesave dhe vlerave të secilit 

aktiv artikull për artikull, duke mos përcaktuar vlerën e plotë  të çdo aktivi, e cila duhet të 

përfshijë vlerën fillestare dhe shtesat gjatë viteve të secilit aktiv. Në këto inventare janë 

azhornuar bruto të gjithë investimet e kryera për të gjithë aktivet  brenda llojit sipas amërtesave 

të projekteve të investimeve pa i ndarë dhe përmbledhur në një vlerë të vetme totale per çdo 

aktiv.  

Për këto aktive është bërë një përpjekje për hapjen e kartelave kontabël, por mungojnë të dhënat 

që nga krijimi i tyre, pra mungon një rregjistër i plotë historik për çdo aktiv me të dhënat për 

veprimet ekonomike të kryera me to në vite si: viti i hyrjes, vendodhjen, përshkrimin e aktivit, 

vlerën e blerjes, vlerën e shpenzimeve kapitale të kryera në vitet e mëpasshme që sjellin rritje të 

vlerës së aktivit, vlerën e akumuluar të amortizimit dhe vlerën e mbetur.  

Inventari fizik është kryer vetëm për aktivet e llogarive: 214 “Instalime teknike, makineri, 

pajisje, vegla pune” në vlerën 23,224,050 lekë, 215 "Mjete transporti" në vlerën 111,072,118 

lekë, 218 “Inventar Ekonomik” në vlerën 46,020,573 lekë; 31 “Materiale” në vlerën 

12,458,956 lekë; 32 “Inventari i imet ” në vlerën 40,136,240 lekë, i cili rakordon me inventarin 

kontabël.  

Nga Dega e Thesarit Lushnje nuk është kërkuar rregjistri aktiveve për rregjistrimin në sistemin 

informatik financiar të qeverisë (SIFQ). Pra nuk ka një database me të dhënat aktiv për aktiv 

vetëm për Bashkinë Dijvakë, pra duke mos u kryer proçesi i informatizimit të tyre. 

Kjo mënyrë evidentimi dhe proces inventarizimi, nuk jep informacion të saktë kontabël për çdo 

aktiv, duke mos “certifikuar” vlerat tek për tek të aktiveve, për të ofruar siguri të arsyeshme rreth 

vlerës fizike dhe kontabël të tyre, të njohura dhe regjistruara në pasqyrat financiare të njësisë. 

Nga auditimi i dokumentacionit rezultoi: 

Për vitin 2017 dhe 2018 nga auditimi i procedurës se mbajtjes dhe kontabilizimit te aktiveve 

rezultoi se çdo aktiv ishte i regjistruar dhe i kontabilizuar sipas dispozitave ligjore por njësia nuk 

dispononte një regjistër analitik aktivesh sipas formatit, ku duhet të përmbajë: datën e hyrjes 

ose marrjen në dorëzim, përshkrimin e aktivit, vlerën e blerjes, datën e daljes në përdorim, datën 

e skadencës, vlerën e shpenzimeve kapitale të mëpasshme që sjellin rritje të vlerës së aktivit, 

vendodhjen, personin përgjegjës, vlerën e akumuluar të amortizimit, datën e daljes nga pronësia, 

në formë analitike ne kundërshtim me UMF nr. 30 datë 27.12.2011 “Për Menaxhimin e aktiveve 

në njësitë e sektorit publik” kapitulli III, pika 30. 

Titulli i Gjetjes: KLSH ka konstatuar se,  Gjendja kontabël e aktiveve afatgjata materiale (në 

vlerën bruto) për vitin 2017 në vlerën 3,570,731,613  lekë dhe për vitin 2018 në vlerën 

3,852,219,924 lekë është paraqitur i plotë, pasi janë pasqyruar të gjitha shtesat dhe pakësimet për 

çdo lloj grup aktivi. Inventari kontabël i aktiveve materiale gjendje me 31.12.2018 në 

llogaritë: 210 “Toka, Troje, Terrene” është në vlerën 3,787,474 lekë; 211 “Pyje, Plantacione” 

në vlerën 0 lekë, 212 “Ndërtesa Konstruksione” në vlerën 986,444,319 lekë; 213 “Rrugë, 

rrjete, vepra ujore” në vlerën 2,663,120,929  lekë; nuk është i qartë në përcaktimet e 

emertesave dhe vlerave të secilit aktiv artikull për artikull, duke mos përcaktuar vlerën e 

plotë  të çdo aktivi, e cila duhet të përfshijë vlerën fillestare dhe shtesat gjatë viteve të secilit 

aktiv. Në këto inventare janë azhornuar bruto të gjithë investimet e kryera për të gjithë aktivet  
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brenda llojit sipas amërtesave të projekteve të investimeve pa i ndarë dhe përmbledhur në një 

vlerë të vetme totale per çdo aktiv.  
 

Situata: 
 

Gjendja kontabël e aktiveve afatgjata materiale (në vlerën bruto) për vitin 

2017 në vlerën 3,570,731,613  lekë dhe për vitin 2018 në vlerën 

3,852,219,924 lekë është paraqitur i plotë, pasi janë pasqyruar të gjitha 

shtesat dhe pakësimet për çdo lloj grup aktivi. Inventari kontabël i 

aktiveve materiale gjendje me 31.12.2018 në llogaritë: 210 “Toka, Troje, 

Terrene” është në vlerën 3,787,474 lekë; 211 “Pyje, Plantacione” në 

vlerën 0 lekë, 212 “Ndërtesa Konstruksione” në vlerën 986,444,319 lekë; 

213 “Rrugë, rrjete, vepra ujore” në vlerën 2,663,120,929  lekë; nuk është 

i qartë në përcaktimet e emertesave dhe vlerave të secilit aktiv artikull 

për artikull, duke mos përcaktuar vlerën e plotë  të çdo aktivi, e cila duhet 

të përfshijë vlerën fillestare dhe shtesat gjatë viteve të secilit aktiv. Në këto 

inventare janë azhornuar bruto të gjithë investimet e kryera për të gjithë 

aktivet  brenda llojit sipas amërtesave të projekteve të investimeve pa i 

ndarë dhe përmbledhur në një vlerë të vetme totale per çdo aktiv.  

Për këto aktive është bërë një përpjekje për hapjen e kartelave kontabël, 

por mungojnë të dhënat që nga krijimi i tyre, pra mungon një rregjistër i 

plotë historik për çdo aktiv me të dhënat për veprimet ekonomike të kryera 

me to në vite si: viti i hyrjes, vendodhjen, përshkrimin e aktivit, vlerën e 

blerjes, vlerën e shpenzimeve kapitale të kryera në vitet e mëpasshme që 

sjellin rritje të vlerës së aktivit, vlerën e akumuluar të amortizimit dhe 

vlerën e mbetur.  

Inventari fizik është kryer vetëm për aktivet e llogarive: 214 “Instalime 

teknike, makineri, pajisje, vegla pune” në vlerën 23,224,050 lekë, 215 

"Mjete transporti" në vlerën 111,072,118 lekë, 218 “Inventar Ekonomik” 

në vlerën 46,020,573 lekë; 31 “Materiale” në vlerën 12,458,956 lekë; 32 

“Inventari i imet ” në vlerën 40,136,240 lekë, i cili rakordon me inventarin 

kontabël.  

Nga Dega e Thesarit Lushnje nuk është kërkuar rregjistri aktiveve për 

rregjistrimin në sistemin informatik financiar të qeverisë (SIFQ). Pra nuk 

ka një database me të dhënat aktiv për aktiv vetëm për Bashkinë Dijvakë, 

pra duke mos u kryer proçesi i informatizimit të tyre. 
 

Kriteri Përsa trajtuar më sipër, këto veprime janë në kundërshtim me ne 

kundërshtim me UMF nr. 30 datë 27.12.2011 “Për Menaxhimin e aktiveve 

në njësitë e sektorit publik” kapitulli III, pika 30. 
 

Impakti Kjo mënyrë evidentimi dhe proces inventarizimi, nuk jep informacion të 

saktë kontabël për çdo aktiv, duke mos “certifikuar” vlerat tek për tek të 

aktiveve, për të ofruar siguri të arsyeshme rreth vlerës fizike dhe kontabël 

të tyre, të njohura dhe regjistruara në pasqyrat financiare të njësisë. 
 

Shkaku Nga Drejtoria Financës dhe Buxhetit nuk janë marrë masat e nevojshme që 

për këto aktive të mbahen kartelat kontabël apo rregjistri historik për çdo 

aktiv me të dhënat për veprimet ekonomike të kryera me to në vite si: viti i 

hyrjes, përshkrimin e aktivit, vlerën e blerjes, vlerën e shpenzimeve 

kapitale të kryera në vitet e mëpasshme që sjellin rritje të vlerës së aktivit, 
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vlerën e akumuluar të amortizimit dhe vlerën e mbetur.  
 

Rëndësia: -I lartë. 
 

Rekomandimi Drejtoria Financës dhe Buxhetit në Bashkinë Divjakë të kryejë veprimet 

për krijimin dhe mbajtjen e një regjistri analitik aktivesh sipas formatit, ku 

duhet të përmbajë: datën e hyrjes ose marrjen në dorëzim, përshkrimin e 

aktivit, vlerën e blerjes, datën e daljes në përdorim, datën e skadencës, 

vlerën e shpenzimeve kapitale të mëpasshme që sjellin rritje të vlerës së 

aktivit, vendodhjen, personin përgjegjës, vlerën e akumuluar të 

amortizimit, datën e daljes nga pronësia, në formë analitike. 

 

Komente dhe sqarime: Për observacionin e bërë nga zj.F.M. (Drejtoreshë e Drejtorisë së 

Financës dhe Buxhetit)  dhe z. P.T. (Përgjegjës i Zyrës së Financës) të dërguar me shkresën 

nr.prot.776/30 datës 15.04.2020 për këtë pikë sqarojmë se, megjithëse është sjellë një rregjister 

elektronik i analizës së aktiveve të kontabilizuar në llogarinë 212 “Ndërtesa”ai nuk i ka të 

plotësuar të gjitha të dhënat, pasi mungojnë llogaritjet e amortizimit që nga krijimi e 

amortizimi i akumuluar.Po kështu mungojnë të dhëna edhe për llogaritë e aktiveve të 

përmendura më lart. Pavarësisht se është bërë përpjekje për krijimin e rregjistrave pjesorë, 

por ato nuk janë të plotë e për këtë arsye ky observacion nuk merret në konsideratë, pasi është 

i karakterit justifikues dhe nuk ka mbështetje ligjore. 

 

Inventarizimi i aktiveve për vitin 2017 dhe 2018 Bashkia Divjake 
Në lidhje me zbatimin e dispozitave ligjore për kryerjen e procedurave të inventarizimit të 

aktiveve të qëndrueshme të trupëzuara dhe qarkulluese rezultoi se: 

Në bazë të UMF nr. 30 datë 27.12.2011 “Për menaxhimin e aktiveve në njësitë e sektorit publik” 

është kryer procesi i inventarizimit të aktiveve në fund të vitit 2017 dhe 2018 për Bashkinë 

Divjake dhe Njësia Administrative . 

Nga Titullari për kryerjen e procesit të inventarizimit per vitin 2017 kane dalë urdhrat  me 

nr,396,397,398,399,400,401,402,403,404,405,406,407,408,410,411 te dates 01.12.2017 “Per 

ngritjen e komisioneve te inventarizimit per vitin 2017” urdhri nr. 409 date 01.12.2017 “Per 

ngritjen e komisionit te vleresimit te aktiveve te nxjera jashte perdorimit nga komisionet e 

inventarizimit te aktiveve per Bashkine Divjake per vitin 2017”, ky komision eshte i perbere prej 

5 personash.Komisioni i vleresimit te  aktiveve per jashteperdorimit ka mbajtur procesverbalin e 

vleresimit te dates 21.03.2018 nr. Prot. 934 ku pershkruan vlerat sipas llogarive per materialet. 

Eshte mbajtur relacacioni i vleresimit ne daten 21.03.2018 me nr. 934/1 drejtuar 

Titullarit.Materialet sipas llog per dalje jashte perdorimit jane  me vlere totale 8,640,409 leke 

dhe sipas llogarive pershkruhen Llog. 327 me vlere 2,238,364,leke, Llog.214 me vlere 

3,597,,445 leke, llog. 218 me vlere 2,704,598 leke.Vendimi nr. 30/2 date 30.03.2018 per 

miratimin e daljes jashte perdorimit te aktiveve me vlere 8,640,409 leke.  Urdhri me nr. 412 date 

01.12.2017 “Per ngritjen e komisionit te asgjesimit/tjetersimit te aktiveve te nxjera jashte 

perdorimit nga komisionet e inventarizimit te aktiveve per Bashkine Divjake per vitin 2017”. 

Relacioni i asgjesimit  me date 21.03.2018 me nr. Prot. 934/2 si dhe procesverbali i asgjesimit te 

aktiveve me date 21.03.2018 me nr.prot. 934/3.Te gjitha proceset e kryerjes se inventareve per 

vitet 2017,2018 jane me dokumentacion bashkelidhur.   

Per vitin 2018  Titullari  ka nxjere urdhrin me nr. 279 date 04.12.2018 “Per inventarizimin e 

aktiveve te Bashkise  Divjake per vitin 2018”  si dhe urdhrat per kryerjen e inventarizimit per 
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Njesite Administrative si dhe derjtorite e zyrat perkatese. Urdhrat  e dates  04.12.2018 me 

numrat  280,282,283,284,285,289,290,291,292,293,294,295,296,297. 

Urdhri me nr.286 date 04.12.2018 “ Per ngritjen e komisionit per gjendjen e magazines per vitin 

2018 ne Bashkine  Divjake” 

Urdhri nr. 287 date 04.12.2018 “Per ngritjen e komisionit te asgjesimit/tjetersimit te aktiveve te 

nxjera jashte perdorimit nga komisionet e inventarizimit te aktiveve te Bashkise Divjake per 

vitin 2018” 

Urdhri nr.288 date 04.12.2018 “Per ngritjen e komisionit te vleresimit te aktiveve te nxjera 

jashte perdorimit nga komisionet e inventarizimit te aktiveve te Bashkise Divjake per vitin 

2018”  

Urdhri nr. 296/1 date  04.12.2018 “Per vleresimin dhe nxjerjen nga perdorimi i aktiveve 

afatgjata per vitin 2018 ne Bashkine Divjake”. 

Komisioni  i vleresimit ka kryer proceduren e vleresimit te aktiveve te cilat ka nxjere jashte 

perdorimit  komisioni i inventarizimit,  me relacionin e vleresimit te aktiveve te dates 

08.02.2019  me nr. Prot. 4030/1 ku raporti permbledhes eshte per dalje tae aktiveve ne vleren 

17,252,616 leke  sipas llogarive te aktiveve, llog. 312  magazina ne vleren  167,157 leke, 

Llogaria  327  ne vleren 3,115,165 leke, llogaria  214  ne vleren 1,036,966 leke, llog. 215 ne 

vleren 9,746,024 leke dhe  llog. 218 ne vleren 3,187,304. 

Komisioni ka paraqitur relacionin  e aktiveve per dalje jashte perdorimit prane Titullarit me date 

08.02.2019 me nr. Prot. 4030/2 . 

Basjkelidhur vendimi nr. 31/2 date 11.02.2019 me nr. Prot 4030/3 “Per nxjerjen e aktiveve nga 

perdorimi”. 

Komisioni i asgjesimit te aktiveve te nxjera jashte perdorimit ka mbajtur procesverbalin e dates 

18.02.2019 me nr. Prot 769/1 “Per asgjesimin e tjetersimin e aktiveve te nxjera jashte 

perdorimit”si dhe realacionin  per asgjesimin e aktiveve me nr. 769/2 te dates 18.02.2019. 

Per vitin 2018 sic permendem me larte kemi nxjere aktive afatgjata ose mjete motorike. 

Per nxjerjen jashte perdorimit te ketyre aktiveve eshte vepruar si me poshte: 

Urdhri  me nr. 296/1  date 04.12.2018 “Per vleresimin dhe nxjerjen nga perdorimi i aktiveve 

afatgjata” ky urdher ka ne perberje komisionin e vleresimit prej 7 persona si dhe komisionin e 

nxjerjes nga perdorimi prej 7 persona si parashikohet ne udhezimin e ministrise se financave me 

nr. 30 date 27.12.2011 “Per menaxhimin e aktiveve ne njesite e sektorit publik” 

Procesverbali  i grupit te inventarizimit me date 05.02.2019 me nr, prot 4038/1 

Procesverbalin e komisionit te vleresimit te dates 05.02.2019 per 3 mjete  Autoambulance  fiat  

me vlere  7,610,024 leke, Autoveture benz me vlere 1,287,000 leke, Mjet transpoirti tip fiat me 

vlere 849,000  leke. 

Pasqyrat e amortizimit per cdo mjet, elementet fotografik te gjendjes se mjeteve 

Relacion vleresimi i dates 05.02.2019 me nr. Prot, 4038/2  per vleresimin e aktiveve afatgjata. 

Procesverbal i nxjerjes nga perdorimi i aktiveve afatgjata date 08.02.2019 me nr. Prot 4038/4. 

Vendimi nr. 31/4 date 11.02.2019 “Per nxjerjen e aktiveve nga perdorimi”. 

Nga auditimi i dokumentacionit të mbajtur për kryerjen e inventarizimit rezultoi se komisionet e 

inventarizimit kanë hartuar fletët e inventareve me gjendjen fizike të aktiveve të qëndrueshme të 

patrupëzuara e të trupëzuara dhe gjendjen kontabël sipas llogarive  si për Bashkinë Divjake dhe 

për Njësinë Administrative. Fletët e inventareve janë të konfirmuara nga komisioni dhe 

përgjegjësit material brenda muajit dhjetor 2018 dhe 2019. 

Nga rezultati i inventarizimit  menjeherë komisioni i vleresimit pasi ka kryer verifikimin e 

materialeëve te vleresuara per nxjerjen jashte perdorimit nga komisioni i inventarizimit ka 

hartuar realacionin per vleresimin e aktiveve me date 08.02.2019 me nr. Prot, 4030/1 me  vleren  
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17,252,616 leke e ndare sipas NJA dhe llogarive perkatese, relacion i cili i është derguar 

Titullarit me nr. Prot 4030/2  se bashku me listen e materialeve. 

Gjithashtu është kryer inventarizimi i magazinës së institucionit në bazë të urdhrave të 

mësipërm.  

Konkluzion: Nga auditimi i dokumentacionit rezultoi se janë kryer veprimet për inventarin fizik 

të të gjithë artikujve të aktivev afatgjata dhe afatshkurtra të llog.2018 “inventar ekonomik”, llog. 

31 “Materiale”,llog.32 “Inventar i imët”, llog. 215 “Mjete Transporti” janë krahasuar me 

gjendjen kontabël, nga ku nuk kanë rezultuar diferenca. Fletët e inventarizimit janë firmosur nga 

komisioni i inventarizimit dhe përgjegjësit material, si dhe është hartuar relacioni i rezultatit të 

inventarit më datë 31.12.2017 dhe 31.12.2018. 
 

Testi substancial i amortizimit 

Qëllimi: Riperformimi i amortizimit duke u bazuar në udhëzimin nr.14 datë 28/12/2006, për të 

parë diferencat ndërmjet amortizimit të riperformuar sipas udhëzimit dhe atij faktikut të gjendur 

në regjistrat e aktiveve përkatëse dhe në kontabilitet. 

- Gjëndja e llogarisë 219 “Amortizimi i AQ materiale dhe jo materiale” paraqitet në bilanc në 

vlerën 513,874,211 lekë e cila kuadron me pasqyrën e amortizimit të bilancit në formatin nr. 7, 

kolona 9. 

“Amortizimi i AQ të Trupëzuara dhe të Patrupëzuara” është llogaritur sipas normave ligjore të 

miratuara në përputhje 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”pika 36 

Përllogaritja është bërë mbi vlerën neto në celje te periudhes ushtrimore për çdo grup aktivesh 

sipas klasifikmit. U bënë sondazhe në llogari të ndryshme për aktive të veçanta në tabelat e 

detajuara të aktiveve dhe llogaritjes së amortizimit, ku ishin zbatuar normat ligjore të 

amortizimit. Kështu: 

 Testimi i 3 artikujve të aktiveve Afatagjata Materiale per llog.212 “ Ndërtesa” 

Nr. EMERTIMI       I       AKTIVIT 
VL. 
fillestare hyrje dalje TOT. 31.12 koef amo AM.Akumul 

amortiz 
vjetor 

Total amorizim  
dt 31.12.2018 

29 Shkolla  9-vjecare  Germenje 1.018.995     1.018.995 5% 427978 29551 457529 

30 Shkolla   fillore  Zharnec 5.540.307     5.540.307 5% 962418 228894 1191312 

31 Rrethim shkolle Zharnec 283.869     283.869 5% 51096 11638 62734 

Testimi i 4 artikujve të aktiveve Afatagjata Materiale per llog.213 “Rruge,rrjete,vepra ujore” 

Nr. EMERTIMI   I      AKTIVIT VL. fillestare hyrje dalje TOT. 31.12 koef amo AM.Akumul 

amortiz 

vjetor 

Total amorizim  

dt 31.12.2018 

48 Rruga  I.Gorreja--Sheshi 1870560     1870560 5% 561168 65470 626638 

49 Trotuari A.Gjini--P.Mali 6400000     6400000 5% 704000 248800 952800 

50 Rruga  e  Kodres 2991130     2991130 5% 358935 131610 490545 

51 Rruga Divjak--Germenjcok 10543236     10543236 5% 1054323 474446 1528769 

Testimi i 3 artikujve të aktiveve Afatagjata Materiale per llog.215 “Mjete transporti” 

Nr. 

EMERTIMI       I          

AKTIVIT VL. fillestare hyrje dalje TOT. 31.12 koef amo AM.Akumul 

amortiz 

vjetor 

Total amorizim  

dt 31.12.2018 

5 Autoveture benz 2500 1545000     1545000 5% 911170 31691 942861 

6 Ekskavatori  O@K 5599980     5599980 5% 2331570 163420 2494990 

7 Autoveture furistr opel 2000000     2000000 5% 1048154 47.592 1095746 
 

Për aktivet e llogarive: 202 “Studim-Projekti”; 214 “Instalime teknike, makineri, pajisje, vegla 

pune” dhe 218 “Inventar Ekonomik”, në të cilat përfshihen paisjet kompjuterike llogaritja e 

amortizimit është bërë në grup dhe jo aktiv për aktiv,dhe nuk mund të verifikoheshin se si janë 

grupuar dhe llogaritur amortizimi për paisjet kompjuterike. 

Vlerat e akumuluara  të amortizimit sipas llogarive dhe veprimeve në kontabilitet paraqiten në 

tabelën e mëposhtme: 
 

Llog.  Kontabel 

Total  Aktive 

31.12.2017 

Total  

amortizim 

Vlere e mbetur 

31.12.2017 

Total  Aktive 

31.12.2018 

Total  

amortizim 

Vlere e mbetur 

31.12.2018 
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31.12.2017 2018 

 
Bashki+NJA Bashki+NJA Bashki+NJA Bashki+NJA Bashki+NJA Bashki+NJA 

202 “Studim-Projekti” 18550461 3108990 15441471 18550461 5891559 12658902 

210“Toka troje terene 3787474 463121 3324353 3787474 629339 3158135 

211”Pyje,kullot,plantac” 0 0 0 0 0 0 

212”Ndertime e konst” 1023699843 157978546 865721297 986444319 196162406 790281914 

213 “Rruge,kanaliz” 2355060279 148503633 2206556646 2663120929 256370526 2406750403 

214 “Paisje e vegla pun” 26066261 11403988 14662273 23224050 10435145 12788905 

215 “Mjete transporti” 111459880 37990536 73469344 111072118 31635042 79437076 

218 “Inventar Ekonom” 50657876 10638154 40019722 46020573 12750195 33270378 

28Caktime 
 

0 0 0 0 0 

Total 3589282074 370086968 3219195106 3852219924 513874211 3338345713 
 

Në vitin ushtrimor 2018 janë kontabilizuar përllogaritjet e amortizimit të aktiveve materiale për 

vlerën 513,874,211 lekë është debituar llog. 1013 “Konsumi i aktiveve materiale” në kredi të 

llogarive:llog.2192 “Amortizim Ndertesa” për vlerën 196,162,406 leke, llog.2193 “Amortizim 

Rruge, kanalizime” për vlerën 256,370,526 lekë, llog. 2194 “Amortizim Makineri e pajisje, 

instrumenta e vegla” në vlerë  10,435,145 lekë, llog. 2195 “Amortizim Mjete transporti” në 

vlerën  31,635,042 lekë dhe llog. 2198 “Amortizim Inventar ekonomik” në vlerën  12,750,195 

lekë. Në fund të vitit ushtrimor për vlerën 507,982,652 lekë është kryer veprimi kontabël 

mbyllës: në debi të llog. 1012 “Paksime te fondeve baze”dhe në kredi  1013 “Konsumi i 

aktiveve te qendrueshme”. 
 

Konkluzion: Gjëndja e llog. 231 “Shpenzime në proces për rritjen e AQT” në mbyllje të vitit 

ushtrimor 2018  dhe 2017 paraqitet në vlerën 0, kur në fakt nga testimi i kontratave të 

investimeve rezulton se ka kontrata që kanë përfunduar si punime dhe likujdime për një hark 

kohor më shumë se një vit,për të cilat janë kryer pagesa pjesore sipas punimeve të kryera dhe 

fondeve në dispozicion. Rastet paraqiten në tabelën e mëposhtme:  

Objekti 

Data 

Kontrates 

Vlera e 

Kontrates 

Likujdim 

2017 

Likujdim 

2018 Likujdim 19 

Per 

likujdim 

Burimi I 

fondit  

Detyre projektimi per hartimin e projektev e ne 

Bashkine Divjake 

3276 

dt.02.09.2016 10.950.000 5.250.000 0 

5.700.000 

4.710.000 990.000 

Buxh bashki  

Rikonstruksion I shkolles 9-vjecare Fshati 

Karavasta e Re. 

2453 

DT.24.05.2017 16.600.184 10.000.000 6.100.184 500.000 0 

Buxh bashki  

Sistemim asfaltim rruge te brendeshme  ne 

Bashkine Divjake DT.18.04.2011 11.608.446 7.000.000 2.000.000 1.693.390 0 

Buxh bashki  

Sistemim asfaltim rruga Divjake Germenjcok DT.09.07.2009 29.320.614 8.192.394 8.500.000 2.010.084 0 Buxh bashki  

5% Garanci punimesh blerje materiale per 

ndertimin e trotuarit Mize, B.Divjake 

1120 

DT.16.04.2015 1.734.839 10.016   

1.724.823 

39.498 0 

Buxh bashki  

5% Garanci punimesh blerje materiale per 

sistemim asfaltim rruga Germenjcok-Dushkcan 

1326 

DT.21.05.2015 9.979.440 356.000   

9.623.440 

67.498 0 

Buxh bashki  

Sistemim asfaltim rruga Germenjcok Dushkcan DT.14.04.2011 23.325.720 7.620.542   

15.705.178 

2.600.785 0 

Buxh bashki  

                

SHUMA     

  

36.956.915 

 

  

        

Objekti 

Data 

Kontrates 

Vlera e 

Kontrates 

Likujdim 

2017 

Likujdim 

2018 Likujdim 19 

Per 

likujdim 

Burimi I 

fondit  

Blerja materiale ndertim I I Kuz per Njad Terbuf 

Bashkia Divjake 

992 

DT.26.03.2018 6.846.000   2.886.120 3.959.889 0 

Buxh bashki  

Blerje Grejderi per Bashkine Divjake 

2058 

DT.14.06.2018 2.928.000   1.237.502 1.690.498 0 

Buxh bashki  

Blerje materiale ndertimi per sistemimin e rruges 

hyrese fshati Gur Njad Remas DT.15.05.2018 2.783.904   1.500.000   1.283.904 

Buxh bashki  

Blerje cakull makinerie Bashkia Divjake 

1350 

DT.19.04.2018 4.170.096   1.200.000 2.970.095 0 

Buxh bashki  

Blerje paisje zyre Komjuter, Printer, Ups SKA SKA   250.000 469.400 0 Buxh bashki  
Blerje Makine Transport Karburanti SKA SKA   500.000 244.000 0 Buxh bashki  
Rikonstruksion I banesave te komunitetit Rom dhe 

Egjyptian Njad Grabian 

3149 

DT.28.09.2018 31.745.629   11.618.760 20.087.897 0 

M. M Soc e 

Shend. 

                

SHUMA       

 

29.421.779 1.283.904  30.705.683 
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Objekti 

Data 

Kontrates 

Vlera e 

Kontrates 

Likujdim 

2017 

Likujdim 

2018 Likujdim 19 

Per 

likujdim 

Burimi I 

fondit  

Blerje depozite inoksi per karburantin SKA SKA     240.000 0 Buxh bashki  
Bl material elektrik per nevojat e bashkise divjake SKA SKA     202.800 0 Buxh bashki  
Blerje paisje zyre per Bashkine Divjake SKA SKA     120.000 0 Buxh bashki  
Bl paisje zyre sektorin e Mzsh ne Bashkine 

Divjake SKA SKA     99.600 0 

Buxh bashki  

Kolaudim punime "Ndert I palestre e terrene 

sportive , rikualifi I hyrjes perendimore e muri 

rrethues I shkolles Miti Zoi Zaka" 

2122/2 

DT.10.06.2016 62.944     62.944 0 

Buxh bashki  

Blerje materiale elektrike per Bashkine Divjake  

3664/10 

DT.24.12.2018 11.796.295     9.500.000 2.296.295 

Buxh bashki  

Blerje zjarrefikese per sherbimin e Mzsh ne 

Bashkine Divjake 

3488/17 

DT.12.12.2018 4.920.000     4.920.000 0 

Buxh bashki  

Blerje paisje zyre per Bashkine Divjake SKA SKA     120.000 0 Buxh bashki  

Blerje mjetesh per bashkine Divjake 

4010 

DT.04.12.2018 4.656.000     4.656.000 0 

Buxh bashki  

Rikonst+shtese anesore e shkolles 9 vjecareFshati 

Kryekuq Hysni Malko Bashkia Divjake 

4067 

DT.06.12.2018 29.731.440     26.252.039 3.479.227 

Fzhr +buxheti 

I bashkise  

SHUMA         26.252.039 5.775.522  51.948.905 
 

Nga auditimi i kontabilizimeve të veprimeve ekonomike për blerje të aktiveve afatgjata dhe për 

rastet e investimeve të kryera nga firma sipërmarrëse punimesh, pas kryejes së testeve në ditarët 

e bankës, magazinës dhe partitarin e innvestimeve, kontabilizimet kanë filluar në momentin e 

pagesave të faturave dhe situacioneve pjesore dhe jo në momentin e mbërritjes së tyre në 

institucion. Për kontratat e investimeve me shtrirje kohore më të gjatë rezulton se llogarja 

231“Shpenzime për investime në proces” është debituar dhe kredituar për vlera pjesore të 

paguara, duke mbyllur kjo llogari në mënyrë të gabuar pa u kapitalizuar aktivet deri në vlerë të 

plotë.Gjendja  e kësaj llogarie nuk duhet të ishte në vlerën 0, kur ka investime në proces, kështu 

në fund të vitit 2018 për 22 kontrata të lidhura në vitet 2017-2018 e 3 kontrata para këtyre viteve 

janë paguar pjesërisht, dhe gjendja e pa likujduar është në vlerën 119,611,503 lekë, vlerë e cila 

në fakt i përket gjendjes debitore prej 113,911,503 lekë të llog. 231“Shpenzime për Aktive 

Afatgjata materiale (investime në proces)” dhe gjendjes debitore prej 5,700,000 lekë të llog. 

23o“Shpenzime për Aktive Afatgjata jo-materiale (investime në proces)”.  Këto veprime janë në 

kundërshtim me Udhëzimin e MFE nr.8 datë 09.03.2018 “Për procedurat e përgatitjes, paraqitjes 

dhe raportimit të pasqyrave financiare vjetore në njësitë e qeverisjes së përgjithshme” Aneksi 1, 

Klasa 23 në të cilën përcaktohet: “Analiza e detajuar e klasave të llogarive të kontabilitetit në 

sektorin publik Për realizimin dhe krijimin e aktiveve afatgjata materiale dhe jomateriale, në 

njësitë e qeverisjes së përgjithshme, ka një procedurë specifike:  

- Fillimisht, për njësitë planifikohen dhe realizohen operacionet e investimeve për blerjen apo 

krijimin e AAGJ-ve.  

- Për rrjedhim, aktivet afatgjata, para se të vihen në shfrytëzim, pra të jenë funksionale, ato 

detyrimisht duhet të gjenden në proces, në formën e shpenzimeve që grupohen me analiza në 

llogarinë 23, “Investime”.  

- Këto janë investime në proces, pra aktivi ende nuk është përfunduar dhe detyrimisht nuk është 

në funksionim dhe nuk është kapitalizuar. Grupi 23, “Investime” ndahet në dy llogari treshifrore 

që më tej klasifikohen në nivele shtatëshifrore, sipas karakteristikave të këtyre aktiveve.  

- Llogarinë 230, “Investime për aktive afatgjata jomateriale”, të analizuara në llogari  

shtatëshifrore; dhe  

- Llogaria 231, “Investime për aktive afatgjata materiale”, të analizuara në llogari 

shtatëshifrore.”  

Me përfundimin e ciklit të blerjes apo ndërtimit të aktiveve, këto bëhen funksionale dhe 

kapitalizohen në grupet 20 e 21 të aktiveve të përfunduara. 
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Titulli i Gjetjes: KLSH ka konstatuar se,  gjëndja e llog. 231 “Shpenzime në proces për 

rritjen e AQT” në mbyllje të vitit ushtrimor 2018  dhe 2017 paraqitet në vlerën 0, kur në fakt ka 

investime në proces. Për kontratat e investimeve me shtrirje kohore më të gjatë se 1 vit rezulton 

se llogaritë 230-231“Shpenzime për investime në proces” janë mbyllur në mënyrë të gabuar në 

debi të llogarive të klasës 20-21 sipas llojit të aktivit për vlera pjesore të paguara,  pa u 

kapitalizuar aktivet deri në vlerë të plotë. Kështu në fund të vitit 2018 për 22 kontrata të lidhura 

në vitet 2017-2018 e 3 kontrata para këtyre viteve janë paguar pjesërisht, dhe gjendja e pa 

likujduar deri me 31.12.2018 është në vlerën 119,611,503 lekë, vlerë e cila në fakt duhejt ti 

përkiste gjendjes debitore prej 113,911,503 lekë të llog. 231“Shpenzime për Aktive Afatgjata 

materiale (investime në proces)” dhe gjendjes debitore prej 5,700,000 lekë të llog. 230 

“Shpenzime për Aktive Afatgjata jo-materiale (investime në proces)” 
 

Situata: 
 

Gjendja e llog. 231 “Shpenzime në proces për rritjen e AQT” në mbyllje të 

vitit ushtrimor 2018  dhe 2017 paraqitet në vlerën 0, kur në fakt nga testimi 

i kontratave të investimeve rezulton se ka kontrata që kanë përfunduar si 

punime dhe likujdime për një hark kohor më shumë se një vit,për të cilat 

janë kryer pagesa pjesore sipas punimeve të kryera dhe fondeve në 

dispozicion. Nga auditimi i kontabilizimeve të veprimeve ekonomike për 

blerje të aktiveve afatgjata dhe për rastet e investimeve të kryera nga firma 

sipërmarrëse punimesh, pas kryejes së testeve në ditarët e bankës, 

magazinës dhe partitarin e innvestimeve, kontabilizimet kanë filluar në 

momentin e pagesave të faturave dhe situacioneve pjesore dhe jo në 

momentin e mbërritjes së tyre në institucion. Për kontratat e investimeve 

me shtrirje kohore më të gjatë rezulton se llogarja 231“Shpenzime për 

investime në proces” është debituar dhe kredituar për vlera pjesore të 

paguara, duke mbyllur kjo llogari në mënyrë të gabuar pa u kapitalizuar 

aktivet deri në vlerë të plotë.Gjendja  e kësaj llogarie nuk duhet të ishte në 

vlerën 0, kur ka investime në proces, kështu në fund të vitit 2018 për 22 

kontrata të lidhura në vitet 2017-2018 e 3 kontrata para këtyre viteve janë 

paguar pjesërisht, dhe gjendja e pa likujduar është në vlerën 119,611,503 

lekë, vlerë e cila në fakt duhet ti përkiste gjendjes debitore prej 

113,911,503 lekë me datë 31.12.2018  të llog. 231“Shpenzime për Aktive 

Afatgjata materiale (investime në proces)” dhe gjendjes debitore prej 

5,700,000 lekë të llog. 230 “Shpenzime për Aktive Afatgjata jo-materiale 

(investime në proces)”. 
  

Kriteri Përsa trajtuar më sipër, këto veprime janë në kundërshtim me Udhëzimin e 

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

raportimit të pasqyrave financiare vjetore në njësitë e qeverisjes së 

përgjithshme” Aneksi 1, Klasa 23.  

Impakti Kjo mënyrë evidentimi dhe proces inventarizimi, nuk jep informacion të 

saktë kontabël për çdo aktiv, duke mos “certifikuar” vlerat tek për tek të 

aktiveve, për të ofruar siguri të arsyeshme rreth vlerës fizike dhe kontabël 

të tyre, të njohura dhe regjistruara në pasqyrat financiare të njësisë. 
 

Shkaku Nga Drejtoria Financës dhe Buxhetit nuk janë marrë masat e nevojshme që 

për këto aktive të mbahen kartelat kontabël apo rregjistri historik për çdo 

aktiv me të dhënat për veprimet ekonomike të kryera me to në vite si: viti i 
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hyrjes, përshkrimin e aktivit, vlerën e blerjes, vlerën e shpenzimeve 

kapitale të kryera në vitet e mëpasshme që sjellin rritje të vlerës së aktivit, 

vlerën e akumuluar të amortizimit dhe vlerën e mbetur.  
 

Rëndësia: -I lartë. 
 

Rekomandimi Drejtoria Financës dhe Buxhetit në Bashkinë Divjakë të jetë e kujdesshme 

në mbajtjen e kontabilitetit për blerje aktivesh fatagjata materiale dhe jo 

materiale, pasi për pagesa të vlerave pjesore të AQT duhet ti evidentojë ato 

në llogaritë 230-231 “Shpenzime në proces për rritjen e AQT” deri në vlerë 

të plotë, dhe pas realizimit  të punimeve dhe likujdimit të plotë të vlerës së 

kontratave ti kontabilizojë në llogaritë e klasave 20-21 sipas llojit të aktivit 

të kapitalizuar. 
 

Rruga  e kontabilizimeve të kryera për rastet e testuara është:  

Veprimi 1. Për pagesat  e investimeve për mallra të blera  për kryerje  punimesh nga vetë 

bashkia është kredituar llogaria 520 “ Dispnibilitete në Bankë” dhe kredituar llogaria 401 “ 

Furnitorë e llogari të lidhura me to ( per mallra e shërbime)” ose në rastin e pagesës së 

situacioneve  404“ Furnitorë e llogari të lidhura me to (investime)” 

 
Ditari bankes 

 
DHJETOR 2018   

Llogarite që debitohen Llogarite që kreditohen 

NR-

USH DATA PERSHKRIMI  Nenllog 4662104 404 shuma  4662104 520 SHUMA 

776 04.12. 

Rikonstruksion dhe zgjerim I rruges 

Divjake-Germenje, Bashkia 

Divjake.Up,169/1 dt.19.04.2017 
Kontrata.3225(T&T BETON) 2313100   192.902 192.902 192.902   192.902 

776 04.12. 

5% garanci punimesh  rrik I rruges 

Divjake germenje(t&t beton) 4662104 10.153   10.153   10.153 10.153 

777 04.12. 

Rikonstruksion dhe zgjerim I rruges 
Divjake-Germenje, Bashkia 

Divjake.Up,169/1 dt.19.04.2017 

Kontrata.3225, akt kolaudimi 
29.05.2018(T&T BETON) 2313100   4.623.411 4.623.411   4.623.411 4.623.411 

777 04.12. 

5% garanci punimesh  rrik I rruges 

Divjake germenje(t&t beton) 4662104 243.337   243.337   243.337 243.337 

778 04.12. 

Segmenti 3 I pasareles+ure me dru 

pergjate rruges automobilistike Hyrje e 
parkut-Godulla e brendeshme Up.152 

dt.06.05.2016 kontrata.2516 

dt.11.07.20106 fat.273 dt.02.07.2018 akt 
marrje ne dorezim dt.11.06.2018, akt 

kolaudim 06.06.2018(Sterkaj shpk) 2313600   11.500.616 11.500.616   11.500.616 11.500.616 

778 04.12. 
5% garanci punimesh seg,3 I 
pasareles(Sterkaj shpk) 4662104 605.296   605.296   605.296 605.296 

 

Veprimi 2. Ndërsa për situacionet e punimeve të kryera nga firma sipërmarrëse veprimet janë 

rregjistruar në partitarët e investimeve, dhe janë kryer veprimet kontabël në debi të llog.231 

“Shpenzime në proces” në kredi të llog.404 “Furnitorë e llogari të lidhura me to (investime)” 
Partitarët e investimeve 

USH DATA 

    DEBI   KREDI   

PERSHKRIMI  llog 2313100 2313600 shuma  4662104 404 SHUMA 

776 04.12.18 
Rikonstruksion dhe zgjerim I rruges Divjake-
Germenje, Bashkia Divjake.(T&T BETON) 2313100 192902   192902   192902 192902 

776 

04.12. 

18 

5% garanci punimesh  rrik I rruges Divjake 

germenje(t&t beton) 4662104 10153   10153 10153   10153 
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777 
04.12. 
18 

Rikonstruksion dhe zgjerim I rruges Divjake-
Germenje, Bashkia Divjake.(T&T BETON) 2313100 4623411   4623411   4623411 4623411 

777 

04.12. 

18 5% garanci punimesh (t&t beton) 4662104 243337   243337 243337   243337 

778 

04.12. 

18 

Segmenti 3 I pasareles+ure me dru pergjate rruges 
automobilistike Hyrje e parkut-Godulla e 

brendeshme (Sterkaj shpk) 2313600   11500616 11500616   11500616 11500616 

778 
04.12. 
18 5% garanci punimesh(Sterkaj shpk) 4662104   605296 605296 605296   605296 

4 

Veprimi 3. Në partitarin e llogarisë 231 “ Shpenzime për Investime” për këto investime janë 

kryer veprimet kontabël debi llog. 213 “Rrugë, rrjete dhe vepra ujore” në kredi të llog. 231 

“Shpenzime për investime në proces” si më poshtë: 
Llog.   213 

Nr.                            Emertimi vl. Kontr. Pag. 2018 

1 Blerje materiale ndertimi per trotuarin B. Divjake   2847792 

2 Blerje  materiale per parkimin midis pallateve dhe sistem.xeng   1499999 

3 Blerje tubo betoni   796800 

4 Sistemim asfaltim rrugeve brendshme  Divjake   2000000 

5 Sistemim ,asfaltim rruga  Divjak - Germenjcok   8500000 

6 Kolaudim rruga  mertish- tre urat   20000 

7 Segmenti 3 I pasareles + ure me dru, hyrje godulla   48428634 

8 Sistemim asfaltim I rrugeve te brendshme fshati Xeng   5846208 

9 Asfaltimi I parkimit midis pallateve   1499999 

10 Superv.objekti asfaltim parkimi midis pallateve   12000 

11 Rik. Dhe zgjerim I rruges Divjake-Germenje   50698039 

12 Ndertim I Shetitores Divjake-Pisha   1739992 

13 Ndertim puse shpimi uji ne plazhin Divjake   600000 

14 Blerje materiale KUZ  per NJ.ADM.Terbuf     2886120 

15 Blerje materiale ndertimi per rrugen fshati Gur NJ.ADM.Remas   1500000 

16 Blerje materiale ndertimi B. Divjake   1395480 

17 Rik. I rrugeve te brendshme ne fshatin  Cerm Shkumbin   2879328 

18 Rik. Rruga  e Mileterve fshati  Fierseman   1238700 

19 Rik. Rruge te brendshme fshati Cerm e siperme   1147824 

20 Rik. I rruges Sopi madh  Divjake   4645296 

21 Riparim  pjesor I rrugeve te brendshme  Qyteti Divjake   1288852 

  
Shuma 141471063 

  Rehabilitimi I diges se rezervuarit Divjake  Dhurime 80.914.133 

  rRezervuar  ne teritorin e Bashkise    8.928.648 

  Kanale  kullues   123.166.788 

  Vepra  arti  rrjeti  Divjake   14.921.160 

  Kanale  ujites   159.047.876 

                                      Totali   528.449.668 

 

Nga verifikimi i kontabilizimeve në partitarin e 231 rezulton se janë kaluar në debi të llogarisë 

213 “Rruge, rrjete vepra ujore” në rastin tonë për 2 investimet për vlera pjesore pa u kapitalizuar 

aktivi në vlerë të plotë të kontratës, duke e mbyllur llogarinë 231 për vlerë pjesore, gjë e cila nuk 

duhej të ndodhte, pasi vlera e aktivit për vlera pjesore paraqitet si gjenje në debi të llogarisë 231 

“Shpenzime për investime në proces”. 

      KONTABILIZIMI           

  DEBI     KREDI         

Llogarite e klases 21     Llog.klasës 23 2312 2313 2314 2315 2318 

212 57158754     57158754         

213 141471063       141471063       

214 1792200         1792200     

215 9409102           9409102   

218 1254600             1254600 

                  

  211085719     57158754 141471063 1792200 9409102 1254600 

 

Kotabizimet për vitin 2018 në  Debi   të llogarive të klasës 21 
    Blerjet Dhurimet     Totali 

1              LLOG.  212 57158754 62197177 119355931 
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2              LLOG.   213 141471063 386978605 528449668 

3             LLOG.    214 1792200 0 1792200 

4             LLOG.    215 9409102 1000000 10409102 

5             LLOG.    218 1254600 0 1254600 

          

                         SHUMA 211085719 450175782 661261501 

 

Për rastet e aktiveve materiale afatgjata të blera dhe kalimet kapitale është bërë hyrje dhe dalje në 

magazinë, ku për hyrjet  e materialeve janë debituar llogaritë e klasës 21 “AAM (sipas llojit)” në 

kredi të llog. 63 “Ndryshimi i gjendjeve” dhe për kalimet kapitale në kredi të llog.101 “Fondet e 

veta”. Ndërsa për  për daljet  e aktiveve në përdorim është debituar kartela personale dhe 

kredituar llogaritë klasës 21 sipas llojit. Rastet e testuara nga ditari i magazinës për hyrjet janë:   

   

DITARI I HYRJEVE, MUAJI NENTOR 2018 

     
Dokumenti Emertimi I 

mallit 
Nj.mat Sasi Çmimi Vlere 

DEBI KREDI 

NR DATE 312 212 214 215 2314 2318 63 101 

305 05,11,2018 

Depozite inoxi 

500 lit cope 1 240000 240000     240000   240000     240000 

309 09,11,2018 

Kostume te 

moderuara djem pale 10 15500 155000             155000   

    

Kostume 

origjinale per 

vajza pale 2 50000 100000             100000   

    

Kostume 

origjinale per 

djem pale 2 25000 50000             50000   

323 23,11,2018 

Zyra komando 

96m2 cope 1 363648 363648   363648         0 363648 

    Klasat 200m2 cope 1 757600 757600   757600         0 757600 

    

Kuzhine verore 

132 m2 cope 1 132000 132000   132000         0 132000 

    

Depo 

materialesh 168 

m2 cope 1 636384 636384   636384         0 636384 

    

ËC+dushe 

60m2 cope 1 227368 227368   227368         0 227368 
   

 

          Analiza e Llogarive të Pasivit të Bilancit Kontabël: 

Nr. 

  
Ushtrimi Ushtrimi 

Reshti Referenca e E M E R T I M I I Paraardhes 

 
Logarive 

 
Mbyllur 

 65 B PASIVET(DETYRIMET) 398305319 454936371 

66   I.Pasivet Afat shkurtra 398305319 454936371 

67   1. Llogari te Pagushme 398305319 454936371 

68 401-408 Furnitore e llogari te lidhura me to 18960784 3399254 

69 42 Detyrime ndaj personelit 12491702 10510622 

70 16,17,18 Hua Afat shkurtra 0 0 

71 460 Huadhenes 0 0 

72 431 Detyrime ndaj shtetit per tatim taksa 546405 654838 

73 432 Tatime, mbledhur  per llogari pushtetit lokal  0 0 

74 433 Detyrime, shteti fatkeqesi natyrore 0 0 

75 435 Sigurime Shoqerore 1952673 2975991 

76 436 Sigurime Shendetsore 221304 412502 

77 437,438, Organizma te tjere shteterore 0 1698229 

78 44 Institucione te tjera publike 0  

79 45 Mardhenie midis institucioneve apo njesive  ekonomike 0  

80 464 Det.per tu paguar per bl.letrave me vlere 0  

81 466 Kreditore  per mjete ne ruajtje 56351304 66606539 

82 467 Kreditore te ndryshem 29065404 67902321 

83 4341 Operacione me shtetin( detyrime 278715743 300776075 

84 49 Shuma te parashikuara per xhvleresim(-) 0 0 

85   2.Te tjera pasive  afatshkurtra 0 0 

86 419 Kreditore, Parapagime 0 0 

87 475 Te ardhura per t'u regjistruar vitet pasardhese 0 0 
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88 478 Diferenca konvertimi pasive 0 0 

89 480 Te ardhura per tu klasifikuar ose rregulluar 0 0 

90 487 Te ardhura te arketuara para nxjerrjes se ttitullit 0 0 

91   II.Pasivet Afat Gjata 0 0 

92 Klase 4 Llogari te pagushme  0 0 

93 16.17,18 Huate Afat gjata 0 0 

94   Provigjonet afatgjata 0 0 

95 Klasa 4 Te tjera 0 0 

96 C  AKTIVET NETO/ FONDET (A-B) 3458258447 3326828088 

97 D  FONDI I KONSOLIDUAR  : 3458258447 3326828088 

98 101 Teprica(Fondi I akumuluar)/Deficiti I akumuluar 3388773270 3269622633 

99 12 Rezultatet  e mbartura   

100 85 Rezultati I Veprimtarise Ushtrimore 60452807 48070655 

101 111 Rezerva   

102 115 Nga Fondet e veta te investimeve    

  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 mjeteve te caktuara ne perdorim 9032300 9134800 

106 109 Rezerva nga Rivlersimi I Aktiveve Afatgjata   

107 116  Te Tjera (të ardhura nga shitja e AQ “Truall”ne vitin 2010)   

108 E TOTALI I PASIVEVE(B+C) 3856563766 3781764459 
 

 

Pasivet afatshkurtra. Sipas pasqyrave financiare gjendja e llogarive kreditore është në total 

398,305,319 lekë dhe përbëhet nga llogaritë si vijon: 

- Gjendja e llogarisë 401-408 “Furnitorë e llogari të lidhura me to” paraqitet në mbyllje të vitit 

2018 në vlerën 18,960,784 lekë, dhe në mbyllje të vitit 2017 në vlerën 3,399,254 lekë, ku 

diferenca prej 15,561,530 lekë përfaqëson shlyerjen e detyrimeve ndaj të tretëvë për fatura të 

palikujduara gjatë vitit ushtrimor 2018. Sipas analizës së gjendjes së kësaj llogarie rezulton se 

ajo përbëhet nga 21 fatura 4 furnitore të palikujduara në vlerën 18,960,784 lekë të krijuara në 

dhjetor të vitit 2018 për mallra dhe shërbime, ku në mënyrë të detajuar paraqitet në tabelën e 

mëposhtme: 

Nr Nr fatures Data 

Vlefta 

2017 

 Paguarvitin 

2018 

Vlefta 

2018 

1 Ser. 39095530 nr. 20 13.12.2017 720000  720000 0 

2 Ser.                    Nr. 23 01.12.2017 561120  561120 0 

3 Ser. 49430064  nr. 182 22.12.2017 398400  398400 0 

4  Ser. Nr. 11, nr. 29 01.12.2017e28.12.2017 128184  128184 0 

5 Ser. 44978187 nr. 149 02.12.2017 1500000  1500000 0 

6 Ser. 10541234  nr. 33 20.12.2017 91550  91550 0 

1 ser.57251193   nr 80   17.12.2018 0   4920000 

2 ser.13928831  nr. 131 18.12.2018    15000 

3 SeR. 13928849  nr 149 18.12.2018    2250 

4 ser.69143167  nr  101 19.12.2018    96000 

5 ser.70133704  nr  4 14.12.2018    226680 

6 ser.57833933   nr 65 19.12.2018    99600 

7 ser.10488674  nr  14 27.12.2018    22800 

8 ser.    nr 95-111 27.12.2018    97876 

9 ser.60434466   nr 67 24.12.2018    84000 

10 ser.62780273   nr 73 07.12.2018    80000 

11 ser.     nr  22.11.2018    15000 

12 ser.61422344    nr  595 31.12.2018    140542 

13 ser.61422348   nr  599 31.12.2018    17755 

14 Ser. 61422357   nr  608 31.12.2018    1680 

15 ser.67284035   nr 135 11.12.2018    10500 

16 ser. 629933   nr   31.12.2018    1200 

17 ser.629935   nr  31.12.2018    3240 

18 ser.58657593   nr  43 26.12.2018    89966 

19 
 

Dhjetor18    234667 

20 
 

Dhjetor 18    655300 
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21 

 

Dhjetor 18    4440 

22 

 

Dhjetor 18    1400998 

33 

 

Dhjetor 18    1619180 

34 

 

Dhjetor 18    773610 

35 
 

Dhjetor 18    6159670 

36 
 

dhjetor    2161270 

 
TOTALI 

 
3399254  339254 18960784 

 

-  Gjendja e llogarisë 42 “Detyrime ndaj personelit” paraqitet në vlerën 12.491.702 lekë, e cila 

rakordon me vlerën sipas listë pagesave të punonjësve të muajit Dhjetor për pagat që do të 

paguhen në Janar të vitit pasaardhës. 
 

- Gjendja e llogarisë 431 “Detyrimet ndaj shtetit për tatim taksat” paraqitet në vlerën kontabël 

546.405 lekë, e cila rakordon me vlerën sipas listë-pagesave të punonjësve të muajit dhjetor për 

detyrimet tatimit mbi pagën, që do të paguhen në janar të vitit pasaardhës. 
 

- Gjendja e llogarisë 435 “Sigurime shoqërore” paraqitet në vlerën 1.952.673 lekë, të 

llogaritura për tu paguar në muajin pasardhës e analizuar si vijon:. 

b.Sigurimet shoqërore  15% punëdhënësi vlera1.952.673 lekë. 
 

- Gjendja e llogarisë 436 “Sigurime shëndetësore”. Për vlerën kontabël 221.304 lekë. 

a.Sigurimet shëndetësore  1.7% punëmarsi vlera 110652  lekë 

b.Sigurimet shëndetësore  1.7% punëdhënësi vlera 110652 lekë. 
 

- Gjendja e llogarisë 466 “Kreditorë për mjete në ruajtje” përfshin garancitë e ngurtësuara për 

investime të kryera. Gjendja e kësaj llogarije në mbyllje të vitit 2018 paraqitet në vlerën 

56,351,304 lekë dhe në fund të vitit 2017 paraqitet në vlerën 66,606,539 lekë. Për këtë gjendje 

nuk ka analizë dhe raportimi në degën e Thesarit Lushnje është bërë në total, pra nuk 

aktrakordim analitik, veprim ky në kundërshtim me udhezimin nr. 8 date 09.03.2018 “Per 

procedurat e pergatitjes paraqitjes dhe raportimit te pasqyrave financiare vjetore”. 
 

- Gjendja e llogarisë 467 “Kreditorë të ndryshëm” përfaqëson detyrime të prapambetura ndaj 

të tretëve, për shpenzime, shërbime apo investime të kryera e të pafinancuara, për shkak të 

mungesës së fondeve. Analiza e kësaj llogarije paraqitet në Aneksin nr. 10. 
 

Detyrimet e prapambetura për vendime gjykate sipas vitit të krijimit, objektit të padisë, likujdimet 

e kryera, gjëndjet në fund për vitet 2017-2018 paraqiten në tabelën e mëposhtme: 
Vendim gjykate nr .dt destanacion 2017 Likujd 2018 31.12.2018 Likujd 2019 31.12.2019 

 Nr .134 date 08.02.2012 Per page  80.000 80.000 0   0 

 Nr 194(466) dat 20/02/2012 Per page  90.402 90.000 402 402 0 

nr.76 DT.16,07,2012 Per page  170.030 110.000 60.030 60.030 0 

Nr 72 date 04/07/2012 Per page  878.624 110.000 768.624 350.000 418.624 

Nr 60 date 05/06/2012 Per page  848.624 110.000 738.624 350.000 388.624 

Nr.522 DT 09.05.2012 Per page  12.054 12.054 0   0 

NR1389,dt.30,01,2014 Investim 829.600 400.000 429.600   429.600 

 Nr .3604 date 09.06.2016 Page  277.306 277.306 0     

Nr .1043 dt.10,07,2014 Investim 1.300.000   1.300.000 1.300.000   

 Nr.294 DT.07.07.2016 anetar qarku 571.488 571.488 0     

 Nr.319 DT.21.07.2016 anetar qarku 571.488 571.488 0     

NR.22(236)DT.23,02,2017 5% garanci 358.362 358.362 0     

nr.397,432 dt.5.02.2018 INVESTIM   6.000.000 4.590.420 13.000.000 1.590.420 

nr.3121 dt.13.09.2018 page       135.000 407.042 

    5.987.978 8.690.698 7.887.700 15.195.432 3.234.310 
 

 

Konkluzion: Gjendja e llogarisë 467 “Kreditorë të ndryshëm” në mbyllje të vitit ushtrimor 

2018 paraqitet në vlerën 29,065,304 lekë, ndërsa në në mbyllje të vitit ushtrimor 2017 paraqitet 

në vlerën 67,902,321lekë me një diferencë në zbritje prej 38,837,017 lekë lekë, e cila përfaqëson 

pagesat pjesore të kryera në vitin 2018 nga Bashkia Divjakë për këto detyrime. Nga analiza e 
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kësaj gjendje rezulton se janë kryesisht detyrimet e trashëguara që nga vitet e kaluara dhe 

fatura te ngelura palikujduar për mungese kesh-limiti apo mungesë fondesh në fund të vitit 

2017 dhe 2018, kështu: 

a. Fatura të palikujduara në mbyllje të vitit 2017 gjthsej  61.914.343 lekë, të ndarë për 

shpenzime operative në vlerën 15.735.555 lekë dhe shpenzime për investime ne vleren 

46.178.788 lekë  

b.  Fatura të palikujduara në mbyllje të vitit 2018 në vlerën 21.177.604 lekë, të ndarë për 

shpenzime operative në vlerën 7.004.883 lekë dhe investime ne vleren 14,172,721 leke  fatura të 

palikujduara për mungese kesh-limiti. 

c. Për 14  vendime gjyqesore në vlerën 11,865,268 lekë, detyrime të prapambetura që nga vitet 

2012, ku në 2 raste për shpërblim anetar qarku,  në 4 raste për zbatim kontrate dhe në 8 raste 

largim nga puna. Për këto procese gjyqësore të humbura Bashkia Divjake nuk ka analizuar 

shkaqet e lindjes së tyre dhe marrë masat ndaj personave përgjegjës në kundërshtim me UMF 

nr.2 datë 06.02.2012 “Për procedurat standarte të zbatimit të buxhetit” pikën 62 dhe 102, me 

Udhëzimin nr.2 datë 09.01.2015, “Vendimet gjyqësore” pika 6.1. 

Konkluzion: Nga testimi e pagesave me banke dhe dokumentacionit te urdhër-shpenzimeve për 

6-mujorin e parë 2018 dhe 6-mujorin e parë të vitit 2019 rezulton se në vitin 2018 janë kryer 

pagesa për shpenzime operative  për 11 fatura të vitit 2017 në vlerën 7,344,444 lekë  dhe në vitin 

2019 për 20 fatura në vlerën 10.270.575 lekë, të cilat nuk janë përfshirë në gjendjen e fundvitit 

2017 dhe 2018 të llogarisë 467 “ Kreditorë të ndtyshëm”  apo në gjendjen e llogarisë 401” 

Furnitorë e llogari të lidhura me to (për mallra e shërbime)”, duke mos evidentuar në 

kontabilitet gjendjen reale të faturave të palikujduara për mallra dhe shërbime. Rastet e pagesave  

per shpenzimet operative paraqiten në tabelën e mëposhtme: 
 

  VITI  2018   

Nr Ush Date Vlera Pershkrimi  Nr date vlera 

124 33 01.02.2018 978.374 Bl kancelari per Bashki dhe Nj. Administrative 196572852 04.05.2017 

978.374 

2.017.374 

125 35 01.02.2018 128.184 Bl. ushqim kopesh me dreke B. Divjak viti 2017 11,-29 

01.12.2017-

28.12.2017 128.184 

127 52 09.02.2018 91.550 Bl. pjese kemb per mjetin e B.Divj AA781DR 33 20.12.2017 91.550 

130 54 13.02.2018 123.790 Blerje karburanti Tetor 2017 294 30,10,2017 1.923.790 

136 97 22.02.2018 1.030.400 Blerje pjese per mjetet e Bashkise Divjake 13 05,05,2017 

1.530.400 

2.030.400 

142 128 09.03.2018 398.400 Bl mater per festat fundvitit per NJA +Bashki 182 22.12.2017 398.400 

155 167 20.03.2018 500.000 Blerje pjese per mjetet e Bashkise Divjake 13 05.05.2017 2.030.400 

156 168 20.03.2018 636.000 Blerje materiale pastrimi per Bashkine Divjake 19,19/1,19/2 15.05.2017 636.000 

163 180 20,03,2018 27.000 

Inter NjA  Gradishte,Remas,Terbuf, Grabian muaji 

Gusht shtator Tetor 2017 95 01,11,2017 27.000 

164 181 20,03,2018 9.000 

Inter NjA Gradishte,Remas,Terbuf, Grabian muaji 

Nentor 2017 109 07,12,2017 9.000 

201 276 24,04,2018 561.120 

Blerje uniforma e materiale te tj. per inspektoriatin e 

mbrojtjes civile 23 01,12,2017 561.120 

Shuma 2018 

 

   7,344,444 

  Urdher shpenzimi Fatura 

  VITI  2019   

  Nr Date Vlera Pershkrimi  Nr date vlera 

410 50 07,02,2019 29.971 

Blerje e ushqime per kopeshtin e divjakes per vitin 

2019 Loti II Tetor 52-74 

01,10,2018-

31,10,2018 172.573 

412 52 07,02,2019 22.271 

Blerje e ushqimeve per kopeshtin e divjakes per vitin 

2019 Loti II Nentor 75-94 

01,11,2018-

27,11,2018 139.612 

413 53 07,02,2019 81.710 

Blerje e ushqimeve per kopeshtin e divjakes per vitin 

2018 Dhjetor 95-11 

03,12,2018-

27,12,2018 97.876 

414 54 07,02,2019 16.166 

Blerje e ushqimeve per kopeshtin e divjakes per vitin 

2019 Loti II Dhjetor 95-11 

03,12,2018-

27,12,2018 97.876 

416 56 07,02,2019 1.269.479 Bl. pjese kemb e ripi mjetet e Bashkise  36 07,05,2018 2.169.480 

417 67 12,02,2019 1.636.437 Blerje kancelarie per Bashkine Divjake 235243600 29,05,2018 2.316.437 

418 68 12,02,2019 155.200 Bl. detergjente dhe materiale pastrimi 76 04,06,2018 655.200 

423 75 12,02,2019 89.966 Bl. karburanti dhjetor 2018 per Mzsh 43 26,12,2018 89.966 

425 88 15,02,2019 32.119 Fature telefoni Dhjetor 2018   31,12,2018 32.119 
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442 140 05,03,2019 21.000 Sherb interneti Dhjetor 2018 per NJA 135 11,12,2018 21.000 

470 195 27,03,2019 559.928 Bl. mater elekt ndriçimi e riparim per B.Divjake 17 04,04,2018 959.928 

471 196 27,03,2019 256.000 Bl. lend druso e mater ndihme per punim ndrysh 14 11,04,2018 756.000 

473 210 04,04,2019 494.868 Blerje lubrifikantesh(vajra,filtra,graso) 29 04,05,2018 1.040.208 

487 262 26,04,2019 194.400 Studim proj kanal kulluese ne Bashkine Divjake  41 20,04,2018 648.000 

488 263 26,04,2019 36.000 Studim proj kanal kulluese ne Bashkine Divjake 43 16,07,2018 120.000 

489 264 26,04,2019 36.000 Studim proj kanal kulluese ne Bashkine Divjake 45 30,10,2018 120.000 

490 265 26,04,2019 110.520 Hartim proj per kanal ujites e kullu ne B. Divjake  12 18,04,2017 368.400 

491 266 26,04,2019 99.720 Hartim proj per kanal ujites e kullu ne B. Divjake  21 30,05,2017 332.400 

492 267 26,04,2019 29.100 Hartim proj per kanal ujites e kullu ne B. Divjake  29 16,06,2017 97.000 

500 286 07,05,2019 36.500 Mbulimi shpenzim varrimi per Seit Qose 6 31,10,2018 36.500 

      

Shuma 10.270.575 
 

Konkluzion: Në gjendjen e llogarisë 467 “Kreditorë të ndryshëm” nuk janë kontabilizuar  gjatë 

vitit dhe evidentuar në mbyllje të vitit 2017 vlera prej 107.654.804 lekë e 27 faturave  të 

furnitorëve për investime dhe në mbyllje të vitit 2018 vlera prej 38,794,146 lekë e 10 faturave  të 

furnitorëve për investime. Këto vlera nuk janë kontabilizuar dhe përfshirë as në gjendjen e 

llogarisë 404“Furnitorë e llogari të lidhura me to ( per investime)” të paraqitura në bilanc, duke 

sjellë një pasaktësi dhe informacion jo real kontabël në mbyllje të PF të vitit 2017 dhe 2018 për 

detyrimet e bashkisë ndaj të tretëve.  

Për realizimin dhe njohjen e investimeve bëhet regjistrimi kontabël si më poshtë: 

Debitohet llogaria përkatëse e investimeve 231 “Shpenzime per investime për aktve aftgjata 

materiale (në proces)”dhe Kreditohet llogaria përkatëse e detyrimeve 404 “Furnitorë e llogari të 

lidhura me to ( per investime)” 

Këto veprime janë në kundërshtim me Udhëzim e MFE nr. 8, datë 9.3.2018 “Për procedurat e 

përgatitjes, paraqitjes dhe raportimit të pasqyrave financiare vjetore në njësitë e qeverisjes së 

përgjithshme” kreu I pika 8, Kreu II pika 15/a,b,c,18/a,b, Kreu III pika 32. Aneksi 1 “Analiza e 

detajuar e klasave të llogarive të kontabilitetit në sektorin publik”  Pika 3.3/c.d “Trajtimi kontabël 

dhe funksioni i llogarive të të tretëve (klasa 4)” në të cilat përcaktohen: “c) Konstatohen e 

paguhen shpenzime korrente e kapitale: 

- Debitohet klasa 6 ose 23 (sipas analizave përkatëse); 

- Kreditohet 401, 404, 467 e të tjera me analiza, kur detyrimi paguhet më vonë; 

- Kreditohet klasa 5 llogaritë financiare (kur paguhet menjëherë). 

d) Paguhen detyrime të konstatuara më parë: 

- Debitohen llogaritë 401, 404, 467; 

- Kreditohet klasa 5 e “Llogarive financiare”., 

Me VKM nr. 783, datë 22.11.2006 “Për përcaktimin e standardeve dhe të rregullave kontabël” 

Kapitulli IV “Llogaritë e të tretëve, klasa 4” Seksioni I “Përbërja, klasifikimi dhe sqarime të 

përgjithshme” pika 2 në të cilën ndër të tjera përcaktohet: “ Në llogarinë 467 regjistrohen shumat 

e kërkesave për arkëtim ose të detyrimeve që rrjedhin nga veprime të tjera. Kjo llogari ndahet në 

llogari të tjera për të mundësuar regjistrimin veças të kërkesave nga detyrimet në respektim të 

parimit të moskompensimit.”Rastet e pagesave  per shpenzimet për investime paraqiten në 

tabelën e mëposhtme: 
Nr Date Vlera Pershkrimi Nr Date Vlera 

       VITI 2018       

43 07.02.2018 980.000 Blerje makine me kosh per elektrikun 5 20.04.2017 1.980.000 

49 09.02.2018 1.499.999 
Blerje materiale ndertimi per ndertimin e parkimit midis 
pallateve dhe sistemim I rrugeve te brendesh Fshati Xeng 11 13.09.2017 

1,500,000 
4.963.548 

51 09.02.2018 548.000 Bl paisjeKomju, print,Fotokopper zyrat e Bashkise Divjake 287 16.08.2017 

548.000 

948.000 

57 13.02.2018 720.000 Blerje krevate per Kopeshtin e Divjakes 29 13.12.2017 720.000 

95 22.02.2018 892.800 Blerje paisje e mater per kopesht me dreke Bashki Divjake 106 07.05.2017 1.892.880 

96 22.02.2018 179.400 Blerje lavastovilje per kopeshtin e Divjakes 9283 20.10.2017 179.400 

114 02.03.2018 3.624.820 Rikonstru I Shkolles 9-vjecare Koli Sako Bashkia Divjake 252 02.10.2017 15.734.436 

119 07.03.2018 3.600.000 Blerje zjarrfikese dhe paisje sherbimi per MZSH 219 14.10.2017 3.600.000 

137 12.03.2018 1.750.000 Blerje fadrome per Bashkine Divjake 12 14.12.2017 3.000.000 
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199 26.03.2018 1.000.000 Sist asfal rruge te brendeshme  ne Bashkine Divjake 68 12.04.2012 
3.693.390 

11.595.936 

473 04.07.2018 1.000.000 Sist asfaltim rruge te brendeshme  ne Bashkine Divjake 68 12.04.2012 11.595.936 

200 26.03.2018 3.500.000 Sistemim asfaltim rruga Divjake Germenjcok 23 31.08.2010 
10.518.004 

11.258.592 

366 24.05.2018 1.500.000 Sistemim asfaltim rruga Divjake Germenjcok 23 31.08.2010 11.258.592 

474 04.07.2018 3.500.000 Sistemim asfaltim rruga Divjake Germenjcok 23 31.08.2010 11.258.592 

231 16.04.2018 1.200.904 

Segmenti 3 I pasareles +ure me dru pergjate rruges 

automobilistike  hyrje godulla e brendeshme 130 15.12.2016 11.625.300 

232 16.04.2018 1.473.878 

Segmenti 3 I pasareles +ure me dru pergjate rruges 

automobilistike  hyrje godulla e brendeshme 227/1 01.02.2017 11.625.300 

240 18.04.2018 5.846.208 Sist asfali rrugeve te brendeshme te fshatit Xeng B Divjake 14 30.07.2017 

5.846.208 

11.846.208 

243 19.04.2018 1.395.480 Blerje materiale ndertimi per Bashkine divjake 1 18.12.2017 1.395.480 

272 24.04.2018 1.499.999 Asfaltim I parkimit midis pallateve  149 02.12.2017 
2.970.096 

6.900.000 

278 25.04.2018 345.114 Rikonstruksion dhe zgjerim I rruges Divjake-Germenje 30 03.10.2017 345.114 

322 14.05.2018 6.100.184 Rikonstruksion I Shkolles 9 vjecare Karavasta e re 22 30.10.2017 6.600.184 

423 19.06.2018 1.501.470 Rikonstruksion I Shkolles 9 vjecare Karavasta e re 23 31.10.2017 2.501.470 

432 19.06.2018 1.000.000 Rikonstruksion I Shkolles 9 vjecare Karavasta e re 23 31.10.2017 2.501.470 

   

Shuma 

  
107.654.804 

   
 Viti 2019 

   

71 12.02.2019 469,400 Blerje paisje zyre komjuter, printer, Ups 236 09.07.2018 
469.400 

719,400 

77 15.02.2019 1,693,390 Siste asfaltim rruge te brendeshme  ne Bashki Divjake 68 12.04.2012 
1.693.390 

11,595,936 

96 20.02.2019 39,498 5%  garan bl. mater per ndert e trotuar Mize, B.Divjake 24 22.05.2015 789,984 

99 21.02.2019 67,498 5% Garanc bl. mater sist asf rrug Germenjcok-Dushkcan 27 05.06.2015 4,644,000 

104 20.02.2019 3,959,889 Blerje mater nderi Kuz per Njad Terbuf Bashkia Divajke 668 25.09.2018 

1.283.904 

3,959,889 

113 01.03.2019 1,690,497 Blerje Grejderi per Bashkine Divjake 126 27.06.2018 
1.690.498 

2,928,000 

158 12.03.2019 244,000 Blerje makine per transport karburanti 13 15.03.2018 
244.000 

744,000 

751 26.11.2019 8,714,718 Rik+shtese anes e shkoll 9 vjec Fsh Kryekuq Hysni Malko 4 06.12.2018 12,193,945 

417 11.07.2019 500,000 Rikonstruk I shkolles 9-vjecare Fshati Karavasta e Re 22 30.10.2017 6,600,184 

      

38.794.146 

          

 

 

 

Titulli i Gjetjes: KLSH konstaton se, në gjendjen e llogarisë 467 “Kreditorë të ndryshëm” nuk 

janë kontabilizuar  gjatë vitit dhe evidentuar në mbyllje të vitit 2017 vlera prej 114,999,248 

lekë, e ndarë në vlerën prej 7,344,444 lekë e 11 faturave për shpenzime operative dhe në vlerën  

prej 107.654.804 lekë e 27 faturave  të furnitorëve për investime dhe në mbyllje të vitit 2018 

vlera prej 49,064,721 lekë, e ndarë në vlerën  prej 10.270.575 lekë të 20 faturave për shpenzime 

operative në vlerën 38,794,146 lekë të 10 faturave  të furnitorëve për investime. Këto vlera nuk 

janë kontabilizuar dhe përfshirë as në gjendjen e llogarisë 404“Furnitorë e llogari të lidhura me 

to ( per investime)” të paraqitura në bilanc, duke sjellë një pasaktësi dhe informacion jo real 

kontabël në mbyllje të PF të vitit 2017 dhe 2018 për detyrimet e Bashkisë Divjakë ndaj të 

tretëve.  
 

Situata: 
 

Nga testimi e pagesave me banke dhe dokumentacionit te urdhër-

shpenzimeve për 6-mujorin e parë 2018 dhe 6-mujorin e parë të vitit 2019 

rezulton se në vitin 2018 janë kryer pagesa për shpenzime operative  për 11 

fatura të vitit 2017 në vlerën 7,344,444 lekë  dhe në vitin 2019 për 20 

fatura në vlerën 10.270.575 lekë, të cilat nuk janë përfshirë në gjendjen e 

fundvitit 2017 dhe 2018 të llogarisë 467 “ Kreditorë të ndtyshëm”  apo në 

gjendjen e llogarisë 401” Furnitorë e llogari të lidhura me to (për mallra e 

shërbime)”, duke mos evidentuar në kontabilitet gjendjen reale të faturave 

të palikujduara për mallra dhe shërbime.) 
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Në gjendjen e llogarisë 467 “Kreditorë të ndryshëm” nuk janë 

kontabilizuar  gjatë vitit dhe evidentuar në mbyllje të vitit 2017 vlera prej 

107.654.804 lekë e 27 faturave  të furnitorëve për investime dhe në mbyllje 

të vitit 2018 vlera prej 38,794,146 lekë e 10 faturave  të furnitorëve për 

investime. Këto vlera nuk janë kontabilizuar dhe përfshirë as në gjendjen e 

llogarisë 404“Furnitorë e llogari të lidhura me to ( per investime)” të 

paraqitura në bilanc, duke sjellë një pasaktësi dhe informacion jo real 

kontabël në mbyllje të PF të vitit 2017 dhe 2018 për detyrimet e bashkisë 

ndaj të tretëve për investime.  
 

Kriteri Përsa trajtuar më sipër, këto veprime janë në kundërshtim me Udhëzimin e 

MFE nr.8, datë 9.3.2018 ”Për procedurat e përgatitjes, paraqitjes dhe 

raportimit të pasqyrave financiare vjetore në njësitë e qeverisjes së 

përgjithshme” Kreu I pika 8, Kreu II pika 15/a,b,c,18/a,b, Kreu III pika 32. 
 

Impakti Mospasqyrimi në kontabilitet i vlerës së faturave të palikujduara për 

investime në fund të vitit ushtrimor ka ndikim në informacionin kontabël 

që ofrojnë pasqyrat financiare në lidhje me detyrimet e lindura të 

konstatuara, duke paraqitur risk në besueshmërinë dhe përdorimin e tyre 

nga subjektet e interesuara. 
  

Shkaku Nga Drejtoria Finacës dhe Buxhetit nuk janë marrë masat e nevojshme për 

mbajtjen e evidencës kontabël në përputhje me parimet e të drejtave dhe 

detyrimeve të konstatuara.  
 

Rëndësia: - I lartë. 
 

Rekomandimi Drejtoria Financës dhe buxhetit në Bashkinë Divjakë të kryejë veprimet e 

kontabilizimit në rastet e kryerjes së veprimeve ekonomike për blerje 

mallrash e sherbimesh si dhe me investimet në momentin e mbërritjes së 

faturës dhe celjes së fondeve, për njohjen e detyrimeve ndaj frnitorëve 

duke prekur llogaritë përkatëse në mënyrë që në fund të vitit të ushtrimor 

të paraqiten në bilanc deyrimet reale ndaj të tretëve në llogaritë e 

detyrimeve. 

 
 

Komente dhe sqarime: Për observacionin e bërë nga zj.F.M. (Drejtoreshë e Drejtorisë së 

Financës dhe Buxhetit)  dhe z. P.T. (Përgjegjës i Zyrës së Financës) të dërguar me shkresën 

nr.prot.776/30 datës 15.04.2020 për këtë pikë sqarojmë se, rastet e faturave të palikujduara 

gjendje deri në fund të vitit ushtrimor të trajtuara në tabelat e mësipërme nuk janë përfshirë në 

gjendjen e llog.467 e as në gjendjen e llog.401-404, pasi janë çekuar nga ana jonë një për një 

me faturat e paraqitura në analizën e llog.467 dhe llog 401-404 të paraqitura nga ana juaj 

grupit të KLSH. Këto fatura janë likujduar në vitin pasaardhës dhe mbajnë datën e vitit 

paraardhës (ushtrimor), për këtë arsye observacioni nuk merret në konsideratë, pasi 

argumentimi nga ana juaj nuk ka mbështetje ligjore.   

 

FONDI I KONSOLIDUAR në mbyllje të vitit ushtrimor 2018 paraqitet në vlerën 

3.458.258.447 lekë, ndërsa në në mbyllje të vitit ushtrimor 2017 paraqitet në vlerën 

3.326.828.288 lekë. Diferenca prej 131.430.359 lekë është rritja e fondeve nga viti 2017 në vitin 

 2018. 
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96 C  AKTIVET NETO/ FONDET (A-B) 3.458.258.447 3.326.828.088 

97 D  FONDI I KONSOLIDUAR  : 3.458.258.447 3.326.828.088 

98 101 Teprica(Fondi I akumuluar)/Deficiti I akumuluar 3.388.773.240 3.269.622.633 

99 12 Rezultatet  e mbartura   

100 85 Rezultati I Veprimtarise Ushtrimore 60.452.907 48.070.655 

101 111 Rezerva   

102 115 Nga Fondet e veta te investimeve    

  15 Shuma te parashikuiara per rreziqe e Zhvleresime   

103 105 Teprica e Granteve kapitale  Te Brendshmne  1042137114 822571896 

104 106 Teprica e Granteve kapitale  Te Huaja    

105 107 Vlera e mjeteve te caktuara ne perdorim 9.032.300 9.134.800 

106 109 Rezerva nga Rivlersimi I Aktiveve Afatgjata   

107 116  Te Tjera (të ardhura nga shitja e AQ “Truall”ne vitin 2010)   
 

Fondi i konsoliduar është i barabartë me fondet neto.Gjendja e Fondit të konsoliduar rezulton 

nga diferenca e shumës së aktiveve në vlerën 3.856.563.766 lekë me pasivet (detyrimet) në 

vlerën 398.305.319 lekë. 
  

Në analizë: Formati nr. 2 “Pasqyra e përformancës financiare” paraqet llogaritë e të 

ardhurave dhe shpenzimeve me klasifikim sipas natyrës ekonomike të paqyruara PF për vitin 

2018 sipas zërave Aneksin nr. 11. 
 

Sipas kësaj pasqyre paraqiten llogaritë financimi nga buxheti i shtetit për vitin 2018 (grant) në 

shumën  631,573,778 lekë. Të ardhurat e realizuara nga kjo Njësi vendore  në vlerën 

108,082,659 lekë nga të cilat: të ardhura tatimore në vlerën 69,483,883 lekë dhe të ardhura 

jotatimore në vlerën 38,598,776 lekë, sipas aktit të rakordimit me Degën e Thesarit Lushnje. 

Perfshirja ne kete format te PF e gjendjes te te  ardhurave sipas llogarive analitike eshte bere nga 

jashte sipas ditarit te azhornuat nga drejtoria e taksave e tarifave vendore. Gjendja e seciles 

llogari te te ardhurave rakordon me vlerat e paraqitura ne llogarite analitike te aktit te rakordimit 

me degen e thesarit Lushnje.  

Po kështu shumat e paraqitura në gjendjet e llogarive të shpenzimeve sipas natyrës të këtij 

formati rakordojnë me shumat e rezultuara në llogaritë e shpenzimeve sipas klasifikimit 

buxhetor në aktrakordimin e me degën e thesarit. 

Pesha specifike e këtyre shpenzimeve të pasqyruara në këtë format si: Shpenzimet në llog. (600) 

“Paga, shpërblime e të tjera personeli” në vlerën 151,588,920 lekë zënë  3 % të totalit të 

shpenzimeve; Shpenzimet në llog. (601) “Kontribute të sig. Shoqërore e shëndetësore” në vlerën 

25,529,950 lekë zënë 2.1% të totalit të shpenzimeve; shpenzimet në llog.  (602) “Mallra 

shërbime të tjera” në vlerën 84,678,018 lekë zënë 19% të totalit të shpenzimeve; Shpenzimet në 

llog.  (604) “Transferime korrente te brendshme” në vlerën 5,640zënë  të totalit të shpenzimeve 

në të cilën përfshihen shpenzimet per vendimet gjyqesore dhe transfertat  për klubin e futbollit e 

nënvaresitë (arsimi, shumesportet, ndermarja e sherbimeve dhe qendra polivalente); Shpenzimet 

në llog.  (606) “Transferta për buxhete familjare e individë” në vlerën 190,742,520 lekë zënë 32 

% të totalit të shpenzimeve, në të cilën përfshihen transferta për ndihmën ekonomike dhe për 

invaliditetin.  
         

        Per vitin 2017 totali i te ardhurave ne vlere eshte 1,038,235,519 lekë dhe totali 

shpenzimeve eshte 923,558,325 lekë. Diferenca e tyre ne vleren 114,677,194 lekë rakordon me 

gjendjen e llog.85 “Rezultatin e ushtrimit” 

        Po kështu per vitin 2018 totali i te ardhurave eshte 739,658,437 lekë dhe totali i 

shpenzimeve eshte 679,203,530 lekë. Diferenca e tyre ne vleren 58,285,235 lekë rakordon me 

gjendjen e llog.85 “Rezultatin e ushtrimit”  
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Gjithashtu gjendja e llogarisë 63 “Ndryshimi i gjendjes së inventarit” është barabartë me 

ndryshimin e gjendjeve të klasës 3 në formatin 1 të bilancit, ku për vitin 2017 është në vlerën 

9,232,376  lekë dhe për vitin 2018 është në vlerën -2,167,672 lekë. 

 

Formati nr.6 “Investimet dhe burimet e financimit”  

- Zeri "Burimet për investime" Formati 6, i plotësuar për shumën 661.261.501 lekë në analizë 

tregon burimet e investimit, vlera prej 211.085.719 lekë fonde të akorduara per investime,vlera 

prej 450.175.782 lekë investime te dhuruara nga donatore vendas. 

 
Nr. 

reshti 

Nr 

Referenca   

Llogarive 

EMERTIMI 

  

Teprica 

ne Fillim 

te Vitit 

Transaksionet e vitit Teprica 

ne Fund Debi Kredi 

a b c d e f g 

1 I. SHPENZIMET PER INVESTIME     

2 230 Shpenzime per Aktive Afatgjata jo materiale      

3 231 Shpenzime per Aktive Afatgjata  materiale  

 

211.085.719 211.085.719 211.085.719 

4 25,26 Shpenzime per Aktive Afatgjata  Financiare     

5 25 Huadhenie dhe nenhuadhenie     

6 26 Pjesmarrje ne kapitalin e vet     

7 II. BURIMET PER INVESTIME 

 

661.261.501 661.261.501 661.261.501 

8 105 1.Grante te brendshme kapitale  

    9 1050 Grante kapitale  nga Buxheti 

 

211.085.719 211.085.719 211.085.719 

10 1051 Grante  kapitale nga   nivele te tjera     

11 1052 Kontribute te te treteveper investime     

12 1059 Grante te brendeshme kapitale  ne natyre  

  

 

13 106 2.Grante te huaja Kapitale  450.175.782 450.175.782 450.175.782 

14 1060 Nga qeveri te huaja     

15 1061 Nga institucione nderkombetare     

16 1069 Grante te huaja ne natyre  450175782 450.175.782 450175782 

17 14 3.Grante kapitale per investime per te trete     

18 145 Grante brendsh. kapital per pjesm. ne invest. ne te trete     

19 146 Grante te huaja kapitale per pjesm. ne invest. ne te trete     

20 11 4.Fonde te tjera te veta.     

21 111 Fonde rezerve      

22 115 Caktim fondi per investime nga rezultati I vitit     

23 116 Te ardhura nga Shitja e aktiveve te qendrueshme     

24 12 5.Rezultati I Mbartur     

25 16,17 6.Huamarrje      

26 16 Huamarrje e Brendshme     

27 17 Huamarrje e Huaj      

29 III. BALANCA   (II-I) 

 
661.261.501 661.261.501 661261501 30 (Burimet per Imnvestime  minus Shpenzimet per Investime) 

 

- Zëri “Shpenzime per Aktive Afatgjata  materiale” formati 6 e plotësuar për shumën 

661.261.501 lekë në analizë rakordon me pasqyrën “Gjendja dhe ndryshimet e aktiveve 

afatgjata” kolona 4 formati 7/b. Në këtë format nuk është plotësuar llog.12 Rezultati i mbartur e 

cila paraqitet në gjendjen 0.  

Për shtesat e krijuara nga blerja e aktiveve nuk janë kryer veprimet kontabël: në debi të llog. 115 

“Caktim nga rezultati i vitit per investime” në kredi të 1011 “Shtesa të fondit bazë”. Ndërsa për 

fatura të mbërritura për realizimin e investimeve, financimi i të cilave bëhet nëpërmjet 

transferimit të të ardhurave të krijuara në vitin ushtrimor për përdorim nga seksioni i 

funksionimit në seksionin e investimeve kreditohet llog.115 “Caktim fondi për investime nga 

rezultati i vitit” në debi të llog. 831 “Transferim për caktimin e të ardhurave për investime”. 

Për vitet 2017-2018 dhe 2019 janë kryer investime me burim financimi nga fondet e siguruara 

nga transferta e pakushtëzuar, nga të ardhurat e veta dhe nga fondet e alokuara nga FZHR. Në 

analizë këto investime paraqiten në Aneksin nr.C/1 bashkëlidhur akt-konstatimit. 

Konkluzion: Për vitet 2017-2018-2019 janë lidhur dhe zbatuar 56 kontrata të lidhura  në vlerën 

2,082,144,454 lekë për blerje aktivesh materiale dhe jo materiale, si mallra apo projekte 
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investimesh, ku 41 kontrata në vlerën 517,681,066 lekë, 5 kontrata në vlerën 402,705,028 lekë të 

financuara nga Ministritë,6 kontrata në vlerën 985,412,057 lekë  të financuara nga FZHR dhe 4 

kontrata në vlerën 176,346,303 lekë të financuara në mënyrë të përbashkët nga FZHR dhe 

Buxheti i Bashkisë, (paraqitur në Aneksin C/1 bashkelidhur Raportit të Auditimit).  Për këto 

kontrata nuk është kryer kontabilizimi i veprimeve ekonomike as në momentin e celjes së 

fondeve, as në momentin e mbërritjes së faturave. Efektet e veprimeve ekonomike dhe të 

ngjarjeve ekonomike të kryera nuk janë  marrë në llogari në kohën e kryerjes së veprimit apo të 

ndodhjes së ngjarjes, por thjesht kur ndërhyn pagesa, Nuk janë  kryer veprimet kontabël në 

kohën e lindjes të detyrimit për t'u paguar nga njësia ekonomike, detyrime këto që sjellin pagesa, 

dhe që kanë sjellë për ushtrimin e dhënë shpenzime. Po kështu nuk janë kryer veprimet përkatëse 

kontabël në lidhje me fondet buxhetore të përdorura për investime në momentin e kapitalizimit 

të aktivit. 

Për këto investime nuk janë kryer veprimet kontabël sipa fazave të kryerjes së veprimeve 

ekonomike, kështu: 

Me celjen e fondeve mbritjen e shkresës së dërguar nga MFE për alokimin e fondit pjesor të 

vitit ushtrimor të detajuar sipas projekteve të investimeve duhej kryer veprimi kontabël për 

shumat përkatëse në debi të llog. 520 “Disponibilitete në thesar” në  kredi të llog. 476 “Të 

ardhura të caktuara për t’u përdorur”.  

Me konstatimin e shpenzimit (mbërritja e fatures shoqëruar me situcion) duhej bërë veprimi 

kontabël në debi të llogarisë 231 “Investime për aktive afatgjata materiale”, në kredi të llogarisë 

404 “Furnitor për investime”.  

Në momentin e pagesave të  faturave duhej kryer kontabilizimi për çdo pagesë në debi llogarisë 

404“Furnitorë për investime” dhe në kredi të llogarisë 520 “Disponibilitete në thesar”.  

Në fund të vitit ushtrimor për fondet e përdorura për investimet në proçes të pa përfundura 

duhej kryer veprimi kontabël në debi të llog.476 “Të ardhura të caktuara për t’u përdorur” në 

kredi të llog. 720 “Grant korrent i brendshëm” dhe në kredi të llog. 4342, “Operacione me 

shtetin (të drejta)” për pjesën e fondeve të përdorura gjatë vitit ushtrimor, për llogari të 

shpenzimeve të realizuara vitin e mëparshëm, por të financuara me fondet buxhetore të vitit 

ushtrimor raportues. 

Me përfundimin e investimit të konfirmuar me aktin e marrjes në dorëzim të investimit dhe 

likujdimit total të vlerës së kontratës është bërë kapitalizimi aktivit (hyrje sipas llojit të AQT), 

për të cilat duhej prerë artikulli kontabël në debi të llogarisë 21 “Aktive afatgjata materiale” në 

kredi të llogarisë 231 “Investime për aktive afatgjata materiale”.  

Me kapitalizimin e aktivit (per aktivet e marra ne dorzim)duheshin kryer veprimet kontabël:  

- në debi  të llogarisë 476 ”te ardhura te caktuara per t’u perdorur” në kredi llog. 105”Grante te 

brendeshme kapitale” per fondet buxhetore te perdorura per investime” dhe 

- në kredi të llogarisë 1011”Shtesa te fondit baze”  në debi të llogarisë 105”Grante te 

brendeshme kapitale” për vleren e aktiveve te blera. 

Kjo procedurë e ndjekur është në kundërshtim me Udhëzimin e MFE nr.8, datë 9.3.2018 ”Për 

procedurat e përgatitjes, paraqitjes dhe raportimit të pasqyrave financiare vjetore në njësitë e 

qeverisjes së përgjithshme” Aneksi 1 “Analiza e detajuar e klasave të llogarive të kontabilitetit 

në sektorin publik”kreu I pika 8, Kreu II pika 15/a,b,c,18/a,b, Kreu III pika 32, 

Në Kreun I “ Të përgjithshme” në pikën 8 përcakton: “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”, në Kreun II “ parimet dhe rregullat e 

organizimit dhe të mbajtjes së kontabilitetit publik në njësitë e qeverisjes së përgjithshme”në 

pikën 18/a përcaktohet: “Për realizimin dhe njohjen e investimeve bëhet regjistrimi kontabël si 
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më poshtë:- Debitohet llogaria përkatëse e investimeve (grupi 23); dhe- Kreditohet llogaria 

përkatëse e detyrimeve (klasa 4)”, në Kreun III “Procedurat për përgatitjen, paraqitjen dhe 

konsolidimin e pasqyrave financiare në njësitë e qeverisjes së përgjithshme” në pikën 32 

përcakton: “Kërkesat për arkëtim mbi debitorët, si dhe detyrimet të paraqiten në pasqyrat 

financiare me vlerën e evidentuar në kohën e lindjes së të drejtës dhe detyrimit. Në zbatim të 

nenit 61 të ligjit të buxhetit, lidhur më njohjen e të ardhurave dhe shpenzimeve në njësitë e 

qeverisjes së përgjithshme, të drejtat dhe detyrimet, në fund të periudhës raportuese duhet të 

paraqiten në kontabilitet, si më poshtë: 

-  Të drejtat duhet të evidentohen në kohën e lindjes së tyre, ndërsa si të ardhura të njihen dhe 

evidentohen në pasqyrat financiare në çastin e arkëtimit të tyre në llogaritë financiare, duke 

mbajtur nën kontroll evidentimin e të ardhurave me baza rritëse (llogaria 7206, “Financim i 

pritshëm nga buxheti”),të cilat evidentojnë të drejta të njësive të qeverisjes së përgjithshme në 

marrëdhënie me shtetin (llogaria 4342, “Operacione me shtetin (të drejta)”). 

- Detyrimet të evidentohen në pasqyrat financiare, duke mbajtur parasysh njohjen në çastin e 

ndodhjes si shpenzime, pavarësisht nga data e pagesës së tyre nga llogaritë financiare. Në këtë 

rast,duhet të mbahet nën kontroll evidentimi joreal i detyrimeve në marrëdhëniet e shtetit me 

njësitë e qeverisjes së përgjithshme (llogaria 4341, “Operacione me shtetin (detyrime)”. 

 

Titulli i gjetjes: KLSH ka konstatuar se, për vitet 2017-2018-2019 janë lidhur dhe zbatuar 56 

kontrata të lidhura  në vlerën 2,082,144,454 lekë për blerje aktivesh materiale dhe jo materiale, 

si mallra apo projekte investimesh, ku 41 kontrata në vlerën 517,681,066 lekë, 5 kontrata në 

vlerën 402,705,028 lekë të financuara nga Ministritë, 6 kontrata në vlerën 985,412,057 lekë  të 

financuara nga FZHR dhe 4 kontrata në vlerën 176,346,303 lekë të financuara në mënyrë të 

përbashkët nga FZHR dhe Buxheti i Bashkisë, Për këto kontrata nuk është kryer kontabilizimi i 

veprimeve ekonomike as në momentin e celjes së fondeve, as në momentin e mbërritjes së 

faturave. Efektet e veprimeve ekonomike dhe të ngjarjeve ekonomike të kryera nuk janë  marrë 

në llogari në kohën e kryerjes së veprimit apo të ndodhjes së ngjarjes, por thjesht kur ndërhyn 

pagesa, Nuk janë  kryer veprimet kontabël në kohën e lindjes të detyrimit për t'u paguar nga 

njësia ekonomike, detyrime këto që sjellin pagesa, dhe që kanë sjellë për ushtrimin e dhënë 

shpenzime. Po kështu nuk janë kryer veprimet përkatëse kontabël në lidhje me fondet buxhetore 

të përdorura për investime në momentin e kapitalizimit të aktivit. 
 

Situata: 
 

Nga testimi i  kontratave për blerje mallrash apo investimesh rezultoi se: 

për 56 kontrata të lidhura në vlerën 2,082,144,454 lekë, që për shpenzimet 

e kryera për to janë përdorurur fondet e vëna në dispozicion nga buxhetet e 

viteve 2017-2018-2019, kontabilizimi i veprimeve ekonomike nuk është 

bërë për vlerë të plotë të kontratës, por në momentin e pagesave për fatura 

të mbërritura. Efektet e veprimeve ekonomike dhe të ngjarjeve të tjera 

ekonomike të kryera nuk janë  marrë në llogari në kohën e kryerjes së 

veprimit apo të ndodhjes së ngjarjes, pra as në momentin e mbërritjes së 

faturës dhe as të celjes së fondeve. Pra regjistrimet kontabël janë kryer në 

momentin kur është kryer pagesa dhe jo në kohën e lindjes të një detyrimi 

për t'u paguar nga njësia ekonomike, detyrime këto që sjellin pagesa, dhe 

që kanë sjellë për ushtrimin e dhënë shpenzime. Pra nuk janë kryer të 

gjitha veprimet kontabël sipas fazave të kryerjes së veprimeve ekonomike 

për të pasqyruar të gjitha detyrimet financiare të lindura  nga angazhimi i 

krijuar që nga celja e fondeve, me konstatimin e shpenzimit (mbërritja e 
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faturës), në momentin e pagesave, në fund të vitit ushtrimor për fondet e 

përdorura për investimet në proçes, me përfundimin e investimit të 

konfirmuar me aktin e marrjes në dorëzim dhe në fund me kapitalizimin e 

aktivit. (paraqitur në Aneksin C/1 bashkelidhur Raportit të Auditimit).   
  

Kriteri Përsa trajtuar më sipër, këto veprime janë në kundërshtim me VKM nr. 

783, datë 22.11.2006 “Për përcaktimin e standardeve dhe të rregullave 

kontabël”Kapitulli I,pika 1. me Udhëzimin e MFE nr.8, datë 9.3.2018 ”Për 

procedurat e përgatitjes, paraqitjes dhe raportimit të pasqyrave financiare 

vjetore në njësitë e qeverisjes së përgjithshme” kreu I pika 8, Kreu II pika 

15/a,b,c,18/a,b, Kreu III pika 32. 
 

Impakti Moskontabilizimi i kontratave të investimeve për blerje aktivesh afatgjata 

materiale dhe jo materiale në të gjitha fazat e kryerjes së veprimeve 

ekonomike për to, ka sjellë mosparaqitje të plotë të detyrimeve të lindura 

nga angazhimet financiare të krijuara nga lidhja e kontratave me të tretët si 

dhe fondeve të përdorura për to, gjë që ka sjellë ndikim në informacionin 

kontabël që ofrojnë pasqyrat financiare në lidhje me detyrimet e lindura të 

konstatuara, duke paraqitur risk në besueshmërinë dhe përdorimin e tyre 

nga subjektet e interesuara. 
 

Shkaku Nga Drejtoria Ekonomike nuk janë marrë masat e nevojshme për mbajtjen 

e evidencës kontabël në përputhje me parimet e të drejtave dhe detyrimeve 

të konstatuara.  
 

Rëndësia: - I lartë. 
 

Rekomandimi Drejtoria Financës dhe Buxhetit në Bashkinë Divjakë të kryejë të gjitha 

veprimet e kontabilizimit  sipas fazave të kryerjes së veprimeve ekonomike 

për kontratat e lidhura për blerje aktivesh afatgjata materiale dhe jo 

materiale, duke pasqyruar të gjitha detyrimet financiare të lindura  nga 

angazhimi i krijuar që nga celja e fondeve, me konstatimin e shpenzimit 

(mbërritja e faturës), deri në  kapitalizimin e aktivit dhe jo thjesht, kur 

ndërhyn pagesa, pasi videntimi i saktë i detyrimeve ndaj të tretëve është i 

domosdoshëm për njohjen reale të borxhit të akumuluar dhe marrjen e 

masave për zvogëlimin gradual të tij. 

 

Komente dhe sqarime të bërë nga zj. F.M. (Drejtoreshë e Drejtorisë së Financës dhe Buxhetit)  

dhe z. P.T. (Përgjegjës i Zyrës së Financës) me observacionin  të dërguar me imail-in e datës 

27.02.2020 për këtë pikë sqarojmë se, kontabilizimet e kontratave te investimeve është filluar 

kontabilizimi  ditën që është kryer pagesa me bankë dhe jo ditën e mbërritjes së faturës me 

situacionin,ku preken llogaritë e fondeve dhe llogaritë e detyrimeve të klasës 404 “Shpenzime 

për investime”, pra nuk shprehemi se nuk janë njohur këto detyrime, por njohja është bërë vetëm 

në momentin e pagesës sic e është edhe në ditarin e bankës të kontabilizimeve sipas destinacionit 

të sjellë nga ana juaj (kontabilzimi nis me Urdher-shpenzimin), ku është prekur llogaria 231  

dhe në kredi llog.404 “funitorë dhe llogari të lidhura me to (investime)”. Mdërsa në ditarin e 

bankës të kontabilizimeve sipas natyrës të sjellë nga ana juaj nuk ka kontabilizim 

investimesh.hapat e kontabilizimt janë paraqitur më sipër referuar Udhëzimit nr.8 date 

09.03.2018 “Per procedurat e pergatitjes paraqitjes dhe raportimit te pasqyrave financiare 
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vjetore”. Nisur nga arsyetimi ynë ky observacion nuk ka mbështetje ligjore, për këtë arsye nuk 

merret në konsideratë. 
 

 

Për mangësitë dhe parregullsitë e konstatuara më sipër ngarkohen me përgjegjësi 

zj.Flutura Mitri me detyrë Drejtore  e Drejtorisë së Financës dhe Buxhetit dhe në cilësinë e 

nëpunësit zbatues (NZ), dhe z. P.T. me detyrë Përgjegjës e Zyrës së Financës në cilësinë  të 

mbajtjes së kontabilitetit si dhe të hartuesit të pasqyrave financiare. 
 

 Mbi shpenzimet e kryera në zona të ndryshme të llogarisë si llog 600 “Paga e 

shpërblime”, llog. 601 “Shpenzime për sigurime shoqërore dhe shëndetësore”, llog.602 

“Shpenzime operative”  si dhe llog.230-231 “Shpenzime për investime” në lidhje me pagesat e 

kryera për to, nëse dokumentacioni shoqërues (bazë e justifikues apo autorizues, vërtetues e 

plotësues)përbën gjurmën e auditimit të këtyre praktikave në të gjitha fazat dhe hapat e kryera 

për realizimin e tyre deri në momentin e kontabilizimit të tyre në përputhje me UMF nr.30 

datë 27.12.2011 “Për Menaxhimin e aktiveve në njësitë e sektorit publik”  

U kryen procedura testimi analitik me përzgjedhje kampionesh për zona të ndryshme llogarish, 

duke bërë verifikim të fondeve të planifikuar dhe të përdorura, të përllogaritjeve të vlerave për 

transaksione financiare të kryera si rezultat i ndodhjes së ngjarjeve ekonomike si dhe verifikimi i 

përputhshmërisë ligjore i dokumentacionit shoqërues mbështetës nëse ato ishin kryer në 

përputhje me kërkesat e ligjit  nr.139/2015 “Për Vetqeverisjen Vendore”neni 40 

“Shpenzimet”pika 1.  

Nga testi kontrollit për vitet 2017 dhe 2018 në lidhje me veprimet me arkë dhe me bankë: 

Rregullariteti i  veprimeve me arkë nga ku rezultoi se: 

Veprimet me arkë kryhen vetëm për rastet e arkëtimit të taksave dhe tarifave vendore në njësinë 

administrative dhe pagesat  e kopshteve dhe çerdheve. 

Nga auditimi u konstatua se dokumentet ishin plotësuar konform nenit  4, pika 6, 25 dhe 26 të 

ligjit nr.10296, datë 08.07.2010 "Për menaxhimin financiar dhe kontrollin" dhe kreut III  pika 34 

dhe 35 germat a, b dhe c të UMF nr. 30, datë 27.12.2011 "Për menaxhimin e aktiveve në njësitë 

e sektorit publik" dhe në përmbushje të kërkesave të pikës 3  të ligjit nr.290, datë 14.06.1993 

"Për limitin e arkës".   

Ligjshmëria dhe saktësia e e veprimeve dhe ngjarjeve të kryera nëpërmjet bankës në lekë  

Transaksionet financiare të kryera nëpërmjet bankës janë regjistruar në mënyrë kronologjike në 

ditarin e bankës në bazë të urdhër-shpenzimeve të cilat ishin të nënshkruara nga nëpunësi 

autorizues dhe zbatues të konfirmuar nga nëpunësi i Thesarit dhe të vulosura nga të dy palët. 

Përpilimi i urdhër-shpenzimeve ishte i bazuar në dokumentet vërtetues dhe autorizues sipas 

natyrës së shpenzimit si urdhër prokurimi, procesverbale, oferta, kontrata, fatura e furnitorit, 

preventiva, situacione, fletëhyrje, listpagesa, deklarimet e tatimit mbi të ardhurat, formularët e 

përllogaritjeve të kontributeve të sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore si nga punëdhënësi dhe 

nga punonjësi etj. Vlerat e shënuara në urdhër-shpenzim përputhen me vlerat e këtyre 

dokumenteve financiare që mbështesin këtë shpenzim. 

Kontabilizimi i veprimeve ekonomike nëpërmjet bankës është bërë në mënyrë të saktë sipas 

destinacionit dhe sipas natyrës së shpenzimeve. 

Totali i shpenzimeve mujore dhe progresive kuadronin me konfermat bankare mujore. Nga 

verifikimi një për një i shumave të urdhër-shpenzimeve për periudhën 12-mujore rezultoi se 

totali është i barabartë me shumën e totale të shpenzimeve të akt-rakordimit përfundimtar të 

shpenzimeve me thesarin. Kontabilizimi i veprimeve ekonomike nëpërmjet bankës sipas 
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destinacionit dhe natyrës së shpenzimeve është bërë i saktë. Në fund të çdo viti ushtrimor është 

bërë rakordimi i llogarive që preken dhe është bërë prerja e artikujve kontabël. 

 

a)  Paga, shpërblime e të tjera personeli (llog. 600) dhe sigurimet shoqërore (llog 601) 

-Nga auditimi i dokumentacionit të vënë në dispozionit nga zyra e personelit dhe  zyrës së 

financës në lidhje me zbatimin e dispozitave ligjore, që rregullojnë pagat dhe shpërblimet u 

konstatua se: 

-Me vendimet e Këshillit të Bashkisë  VKB Nr. 78 datë 06.02.2017  për vitin 2017, me VKB 

nr.149 datë 15.12.2017 për vitin 2018, janë miratuar struktura, organika dhe numri i punonjësve 

për funksionimin dhe ushtrimin e aktivitetit të administratës së Bashkisë  dhe shërbimeve 

mbështetëse. të cilat janë paraqitur dhe konfirmuar brenda afateve ligjore nga Prefekti Qarkut 

Fier .  

-Organika  për vitin 2017  është 290 punonjës, nga këto për administratën  e aparatit të Bashkisë 

79 punonjës, NjA Terbuf 26 punonjës, NjA Gradishte 19 punonjës, NjA Remas 15 punonjës, 

NjA Grabian 17 punonjës. Ndersa funksionet e deleguara kanë 134 punonjës, nga këta arsimi 

parashkollor 58 punonjës, sherbimet, administrimi pyjeve 1 punonjes, bordi kullimit 40 

punonjës,  sherbimi I mbrojtjes nga zjarri 12 punonjes dhe rrugët rurale 23 punonjës, . Edhe për 

vitin 2018 organika ka funksionuar me 315 punonjës nga këto për administratën  e aparatit të 

Bashkisë 90 punonjës, NJA Terbuf 26 punonjës, NjA Gradishte 19 punonjës, NjA Remas 15 

punonjës, NjA Grabian 17 punonjës. Ndersa funksionet e deleguara kanë 148 punonjës, nga këta 

arsimi parashkollor 61 punonjës, administrimi pyjeve 1 punonjes, bordi kullimit 48 punonjës,  

sherbimi i mbrojtjes nga zjarri 14 punonjes dhe rrugët rurale24 punonjës. 
 

             Emërtimi 

 

       Viti 2017          Viti 2018 

Plan Fakt Plan Fakt 

  Aparati I bashkisë. 83 79 95 90 

NjA    Terbuf 26  26 26 26 

Nj.Adm. Gradishte 19 19 19 19 

NjA  Remas 15 15 15 15 

NjA  Grabian 17 17 17 17 

Arsimi parashkollor 52 58 62 61 

Aministrimi pyjeve 1 1 1 1 

Bordi kullimit 43 40 51 48 

 Sherbimi Zjarrfikes 14 12 14 14 

Rruget rurale 23 23 25 24 

  0   

Gjithsej :                      293 290 325        315 
 

-  Për të gjithë periudhën e audituar janë respektuar struktura dhe organika. 

- Nga të punësuarit 57 punonjës jane me statusin e nëpunësit civil, marrdhëniet e punës e të 

cilëve rregullohen me ligjit nr.152/2013 datë 30.05.2013 “Për Nëpunësin Civil”, ndërsa 305 

punonjës janë me kontratë pune, marrdhëniet e punës të të cilëve rregullohen me ligjin nr. 7961, 

date 12.07.1995 “Kodit te Punës te Republikës se Shqipërisë” i ndryshuar 

- Përcaktimi i nivelit të pagave për të dy vitet është bërë në përputhje me kërkesat e VKM nr. Nr. 

165, datë 2.3.2016 “Për grupimin e njësive të vetëqeverisjes vendore, për efekt page, dhe 

caktimin e kufijve të pagave të funksionarëve të zgjedhur e të emëruar, të nëpunësve civilë e të 

punonjësve administrativë të njësive të vetëqeverisjes vendore” i ndryshuar me VKM nr.177 

datë 08.03.2017. Në hartimin e këtyre strukturave janë zbatuar kriteret e klasifikimit të vendeve 

të punës për organet e qeverisjes vendore në lidhjen nr.5, duke përshtatur dhe respektuar kufijt e 

niveleve të pagave në përputhje me kategorinë e kësaj njësie vendore (50,001-100.000 banorë 

mbas zbatimit të Reformës Teritoriale). 

Realizimi i fondit të pagave, sigurimeve shoqërore dhe numrit të punonjësve për Aparatin e 
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Bashkise, jepet nga pasqyra në vijim: 
nr Emërtimi viti Njësi 

matje 

Viti 2017 Viti 2018 

Plan Fakt % Realiz Plan Fakt % Realiz 

1 Pagat (lllog 600) 000 L 156.617 137.248 87.6% 163.473 151,589 92,7% 

2 Sig. Shoq (Llog 601)   “ 26.997 22.141 82 % 25.531 25,530 99,9% 
 

Nga pasqyra konstatohet se pagat dhe sigurimet shoqërore rezultojnë me mos realizim për të dy 

vitet, i cili është efekt kryesisht i mos plotësimit të strukturës organike.   

-  Është mbajtur dhe azhurnuar libri i pagave e ditari i  pagave. 

- Nga auditimi i listë-pagesave u konstatua se listë-pagesat hartoheshin sipas standarteve të 

kontabilitetit, ku plotësoheshin pagat me të gjithë elementet dhe shtesa të ndryshme të përfituara 

deri tek shuma bruto. Po kështu pasqyroheshin llojet e ndalesave deri tek paga neto. 

Përmbledhëset janë të kuadruara me listë pagesat dhe me urdhër pagesat respektive, të 

nënshkruara nga punonjësi  i financës dhe titullari. 

Në dokumentacionin justifikues të shpenzimeve për paga rezultoi se listëpagesat janë nënshkruar 

nga punonjësi caktuar për menaxhimin e burimeve njerëzore, në zbatim me UMF nr. 30 dt. 

27.12.2011 “Për menaxhimin e Aktiveve në Njësitë e Sektorit Publik”, pika 69. 

- Nga verifikimi me zgjedhje i ushtruar në listë pagesat e muajve   qershori vitit 2017 dhe nentor 

2018 rezultoi se pagat, shtesat dhe ndalesat janë përllogaritur drejtë sipas tabelës së pagave si 

dhe kanë përputhje me nivelin e arsimit. Nga ky sondazh u verifikuan përcaktimi i niveleve të 

pagave dhe pagesa e tyre, ku rezultoi se: ato ishin në përputhje me nivelet e përcaktuar për 

shtesat e pozicionit si dhe shtesat e pagës së grupit përputheshin me nivelin e arsimit sipas 

përcaktimeve të lidhjes nr.5 të VKM të pagave dhe sipas kategorisë 3 së kësaj njësie vendore. 

Gjithashtu listëpagesat janë të shoqëruara dhe në përputhje me listëprezencat përkatëse. 

Përmbledhëset janë të kuadruara me listë pagesat dhe me urdhër pagesat respektive, të 

nënshkruara nga punonjësi  i financës dhe titullari. 

- Për të gjithë periudhën e kontrolluar, janë përllogaritur, ndaluar dhe xhiruar detyrimet për 

kontributin e sigurimeve shoqërore dhe tatimin mbi të ardhurat. 

- Janë respektuar drejtë dispozitat ligjore për kohëzgjatjen e punës.  

- Nga verifikimi rezultoi se në çdo rast shpenzimet e paraqitura në llogarinë 606 janë të 

mbështetura në dispozitat ligjore përkatëse dhe të shoqëruara më dokumentacionin e nevojshëm 

justifikues. 

b)  Mallra dhe shërbime (llogaria 602) 

Nga verifikimi me zgjedhje rastësore i urdhër-shpenzimeve së bashku me dokumentat 

mbështetës nga ditari i bankës 2017 dhe 2018 dhe 9-mujori 2019.  

Kemi bërë testimin e llogarisë  për 602 “ Mallra dhe Shërbime” dhe me zgjedhje kemi testuar 

kampionin e paraqitur në tabelën në Aneksin nr.C/3 të pagesave për mallra e shërbime llog 602. 

Qëlimi i këtij testimi ka qenë rakordimi i urdhër-shpenzimit me faturën, urdhërin për komisionin 

e ngritur të marrjes në dorëzim të mallit, komisioni i marrjes në dorëzim si dhe me fletë- hyrjet 

për mallrat si dhe nëse janë pjesë e praktikave të urdhër-shpenzimeve dokumentet kryesore 

plotësuese sipas fazave të kryerjes së procedurave të prokurimit me vlerë vogel dhe vlerë të lartë 

për blerjet e mallrave dhe shërbimeve. 

Nga verifikimi me zgjedhje i dokumentacionit te bashkëidhur urdhër-shpenzimeve për pagesat e 

kryera për blerje mallra e shërbime rezultoi se nuk janë konstatuar anomali materiale apo 

diferenca në vlerë ndërmjet urdhër-shpenzimit e faturës e fletë-hyrjes.  

Në mbështetje të UMF nr. 30 datë 27.12.2011 “Për Menaxhimin e aktiveve në njësitë e sektorit 

publik” dhe UMF nr.57 datë 12,06.2014 “Për Gjurmët standarte të auditit për prokurimin me 

vlerë të vogël dhe të lartë” tabela1/3 për rastet e marra kampion për verifikimin e gjurmëve të 
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auditimit në blerjet mallrave dhe shërbimeve rezultoi se ekzistonte dokumentacioni bazë si: 

fatura, fletë-hyrja, marrja në dorëzim e mallit edhe kontrata në rastet e lidhjes së tyre.Ndërsa 

praktikat e procedurave të prokurimit me vlera të vogla kishin urdhër-prokurimin, ftesën për 

ofertë e cila përcaktonte në vlerë fondin lmit, por nuk pasqyrohej se si ishte perllogaritur ai 

nëpërmjet testimit të tregut me paraqitjen e të paktën e tre ofertave si dhe mungonin kërkesat për 

argumentimin e nevojave për blerje.Ekzistonte njoftimi i fituesit dhe faqja e shkarkuar e sistemit 

të APP e kualifikimit perfundimtar, si dhe ishin bashkëidhur procesverbalet e skualifikimit të 

operatorëve në rastet kur shpallej fitues jo vendi i parë. 
 

D. Mbi zbatimin e kërkesave të ligjit nr. 9643, datë 20.11.2016  “Për Prokurimin Publik” i 

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

ndryshuar me VKM nr. 797, datë 29.12.2017, Udhëzimi i Agjencisë së Prokurimit Publik 

nr. 2, datë 24.04.2017 “Për procedurën e prokurimit me vlerë të vogël”.  

1. Programimi i nevojave, përgatitja e regjistrit të prokurimeve; 

2. Verifikimi i shpenzimeve të programuara me nivelin e fondeve të buxhetuara; 

3. Auditim mbi saktësinë e realizimit të procedurave të prokurimit (vlerësimi i kritereve, fondi 

limit, vlerësimi i ofertave dhe shpallja e fituesit); 

4. Auditim për zbatimin e punimeve, deri në marrjen në dorëzim të mallrave dhe shërbimeve 

dhe zbatimit i kontratave të punëve publike, kolaudimi dhe marrja në dorëzim e punimeve; 

 

Nga verifikimi rezultoi se Bashkia Divjakë, për vitin 2017, ka zhvilluar gjithsej 43 procedura 

prokurimi, me fondin limit pa TVSh në shumën 264,143,187 lekë, kontrata të lidhura pa 

TVSh në shumën 244,549,529 lekë, duke kursyer shumën prej 19,593,658 lekë ose në masën 

7% të fondit limit pa TVSh të prokuruar, nga të cilat: 

-“Blerje me vlerë të vogël”, 28 procedura, me fondin limit në total prej  6,353,356 lekë pa 

TVSh, kontrata të lidhura pa TVSh në total prej 5,418,113 lekë, duke kursyer shumën prej 

935,243 lekë;  

-“Kërkesë për propozim”, 10 procedura, me fondin limit në total prej 20,349,302 lekë pa 

TVSh, kontrata të lidhura pa TVSh në total prej 17,799,605 lekë, duke kursyer shumën prej 

2,549,697 lekë. 

-”Tender i Hapur”, 5 procedura, me fondin limit në total prej  237,440,529 lekë pa TVSh, 

kontrata të lidhura pa TVSh në total prej 221,331,811 lekë, duke kursyer shumën prej 

16,108,717 lekë.  

Për vitin 2017, u përzgjodhën për auditim 3 procedura të llojit “Kërkesë për propozim” të 

cilat i përkasin 6-mujorit të dytë të 2017 sipas periudhës së auditimit të përcaktuar në 

programin e auditimit të përshkruar më sipër. 

Për vitin 2018, janë zhvilluar gjithësej 113 procedura prokurimi, me fondin limit pa TVSh në 

shumën 249,494,992 lekë, kontrata të lidhura pa TVSh në shumën 216,752,695 lekë, duke 

kursyer shumën prej 34,442,302 lekë ose në masën 14% të fondit limit pa TVSh të prokuruar, 

nga të cilat: 
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-“Blerje me vlerë të vogël”, 87 procedura, me fondin limit në total prej  15,549,540 lekë pa 

TVSh, kontrata të lidhura pa TVSh në total prej 14,343,687 lekë, duke kursyer shumën prej 

1,205,853 lekë;  

-“Kërkesë për propozim”, 18 procedura, me fondin limit në total prej 29,494,377 lekë pa 

TVSh, kontrata të lidhura pa TVSh në total prej 26,206,389 lekë, duke kursyer shumën prej 

4,988,993 lekë. 

-”Tender i Hapur”, 7 procedura, me fondin limit në total prej  204,451,075 lekë pa TVSh, 

kontrata të lidhura pa TVSh në total prej 176,202,619 lekë, duke kursyer shumën prej 

28,248,456 lekë ose në masën 14% të fondit limit.  

Për vitin 2019, janë zhvilluar gjithësej 87 procedura prokurimi, me fondin limit pa TVSh në 

shumën 408,660,513 lekë, kontrata të lidhura pa TVSh në shumën 341,045,872 lekë, duke 

kursyer shumën prej 67,617,641 lekë ose në masën 39% të fondit limit pa TVSh të prokuruar, 

nga të cilat: 

-“Blerje me vlerë të vogël”, 64 procedura, me fondin limit në total prej  13,906,986 lekë pa 

TVSh, kontrata të lidhura pa TVSh në total prej 11,973,217 lekë, duke kursyer shumën prej 

1,933,769 lekë;  

-“Kërkesë për propozim”, 13 procedura, me fondin limit në total prej 29,792,201 lekë pa 

TVSh, kontrata të lidhura pa TVSh në total prej 27,338,989 lekë, duke kursyer shumën prej 

2,453,212 lekë. 

-”Tender i Hapur”, 10 procedura, me fondin limit në total prej  364,961,326 lekë pa TVSh, 

kontrata të lidhura pa TVSh në total prej 301,733,666 lekë, duke kursyer shumën prej 

63,227,660 lekë ose në masën 17% të fondit limit.  

Për vitin 2019, në 10 procedura u evidentua se janë skualifikuar OE me ofertë ekonomike më 

të ulët se ajo e shpallur fituese të cilat u përzgjodhën për auditim kurse procedurat e tjera 

përfshi dhe ato me blerje me vlerë të vogël nuk u vlerësuan me rrisk pasi paraqiten me një OE 

të vetëm pjesëmarrës në tender ose është shpallur fitues OE me ofertën më të ulët. 

Për vitin 2018, në 8 procedura u evidentua se janë skualifikuar OE me ofertë ekonomike më 

të ulët se ajo e shpallur fituese të cilat u përzgjodhën për auditim kurse procedurat e tjera 

përfshi dhe ato me blerje me vlerë të vogël nuk u vlerësuan me rrisk pasi paraqiten me një OE 

të vetëm pjesëmarrës në tender, është shpallur fitues OE me ofertën më të ulët ose diferenca 

nuk është materiale. 

Për vitin 2017, 6-mujori i II-të, u përzgjodhën për auditim të gjitha procedurat e zhvilluara, 

gjithësej 3 procedura të llojit “Kërkesë për propozim”. 

Gjithashtu janë zhvilluar jashtë sistemit elektronik të prokurimit dy procedura të llojit 

“Negocim Pa shpallje paraprake të njoftimit të kontratës” të cilat u përzgjodhën për auditim. 

Auditimi i zbatimit të procedurave ligjore të prokurimit publik të realizuara nga Bashkia 

Divjakë në 6-mujorin e II-të, viti 2017.  

Këtu e në vazhdim, APP-Agjencia e Prokurimit Publik; AK-Autoriteti Kontraktor; NjP-Njësia 

e Prokurimit; KVO-Komisioni i Vlerësimit të Ofertave; OE-Operator Ekonomik; BOE-

Bashkim i Operatorëve Ekonomik; F.L.-Fondi Limit. 
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Më poshtë paraqiten vetëm procedurat e prokurimit të llojit “Negocim pa shpallje paraprake 

të njoftimit të kontratës” të konstatuara më shkelje e parregullsi, si vijon: 

1. Zhvillimi i Procedurës së Prokurimit me objekt: “Ndërtim urash ne  Bashkinë Divjake  dhe ne Njësitë 

Administrative te saj“ 

1.Urdhër Prokurimi  
 

nr.347 datë 09.10.2017 

3.Hartuesit e Dokumenteve të tenderit:  

1. J.A.                    (Jurist) 

2. R.M.                    (Ekonomist) 

3. E.N.                 (Inxhiniere) 

4.Komisioni i Vlerësimit 

Ofertave: 

Urdhër nr. 348  datë 

09.10.2017 

1. D.S.         Kryetar  

2.M.N.     Anëtar 

3.S.D.                Anëtar  

2. Lloji i Procedurës së 

Prokurimit:  

“Me negocim pa shpallje” 

5.Fondi Limit (pa tvsh)  

2 250  000 leke   

6.Oferta fituese:  

2 240 000   leke pa tvsh 
7.Diferenca me fondin limit   

10 000  leke pa tvsh 

8. Data e hapjes së tenderit: 

18.10.2017 

9.Burimi Financimit:   

Te ardhurat e Ujitjes 

10.Operatoret Ekonomike 

a)Pjesëmarrës në tender: 1 

OE 

b)S’kualifikuar  0 OE,  

c) Kualifikuar  1 OE 

11.Ankimime 

AK: Jo 
12. Përgjigje ankesës nga AK 

Jo 
13.Përgjigje Ankesës nga  

APP   apo KPP Jo 

Në procedurën me objekt : “Ndërtim urash ne  Bashkinë Divjakë  dhe në Njësitë 

Administrative te saj“ me të dhënat sipas pasqyrës së mësipërme, është aplikuar lloji “Me 

negocim pa shpallje paraprake të njoftimit të kontratës” pasi tenderi ka dështuar dy herë 

nëpërmjet sistemit elektronik të APP me llojin “Kërkesë për propozim”.  

Në procedurën e parë, me UP nr. 270, datë 21.07.2017, zhvilluar më datë 02.08.2017 është 

paraqitur vetëm një OE “S...” shpk me ofertë 2,007,960 lekë pa tvsh i cili është skualifikuar me 

arsyet se në vërtetimin e OSHEE nuk është përfshirë muaji korrik 2017 dhe nuk plotëson 

kriterin për punë të ngjashme. Nga verifikimi në sistemin elektronik të APP, në procedurën me 

REF 6541/31072017 rezulton se subjekti është skualifikuar pa të drejtë pasi arsyeja e 

skualifikimit nga KVO se në vërtetimin e OSHEE nuk ka përfshirë muajin korrik 2017 nuk 

qëndron pasi tenderi është zhvilluar në datën 02.08.2017 dhe fatura e muajit korrik del pas 

kësaj date nga OSHEE dhe, arsyeja e dytë se nuk plotëson kriterin për punë të ngjashme nuk 

qëndron pasi subjekti ka paraqitur tre kontrata për punë të ngjashme ku ajo që përputhet me 

kërkesat e DST është kontrata për shpatulla ure Terpan ku plotëson kërkesat e DST. 

Bashkëlidhur dokumentet e doënloaduara nga sistemi sa më sipër trajtuar. Në këto kushte KVO 

e ka skualifikuar pa të drejtë OE “S...” shpk me ofertë 2,007,960 lekë pa tvsh  si dhe ka anuluar 

pa të drejtë tenderin sa përshkruar më sipër. Nuk qëndron argumentimi se është anuluar për 

shkak të mungesës së konkurrencës. Veprimet dhe mosveprimet sa trajtuar më sipër janë objekt 

i vendimmarrjes së KVO. 

Në procedurën e dytë, me UP nr. 310, datë 22.08.2017, zhvilluar më datë 01.09.2017, janë 

paraqitur OE: 

“K...” shpk (2,074,750.6 lekë) 

Në urdhërpagesat e sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore mungon vula nga banka që vërteton 

pagesën e tyre. Ky argument nuk përbën shkak për skualifikim pasi OE “K...”shpk me ofertën 

ekonomike të leverdishme në shumën 2,074,750.6 lekë pa tvsh krahas me listëpagesat dhe 
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urdhërpagesat e sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore ka paraqitur urdhërxhirimet e bankës 

për likuidimin e tyre, foto bashkëlidhur akt konstatimit. 

Punët e ngjashme nuk janë të ngjashme me objektin që prokurohet. Në të vërtetë në 

përshkrimin e objektit nuk janë të ngjashme por në volume, kapacitete dhe zëra punimesh 

plotësohet kriteri në punët e ngjashme që ka paraqitur OE sa më sipër dhe nuk përbën shkak 

për skualifikim. 

“S...” shpk (2,007,960 lekë)  

Nuk ka paraqitur deklaratën mbi disponueshmërinë e mjeteve shtojca 8. Nga verifikimi 

rezulton se nuk kërkohet një shtojcë e tillë pasi dhe në procedurën me “Negocim pa shpallje 

paraprake të njoftimit të kontratës”, OE i shpallur fitues “L...” shpk nuk e ka dorëzuar këtë 

shtojcë.  

Punët e ngjashme nuk janë të ngjashme me objektin që prokurohet. Përsa i përket kriterit për 

punë të ngjashme edhe në këtë procedurë OE “S...” shpk me ofertë ekonomike 2,007,960 lekë 

pa tvsh ka paraqitur tre kontrata për punë të ngjashme, foto bashkëlidhur akt konstatimit. Në 

këto kushte “S...” shpk duhet të ishte shpallur fitues dhe të mos anulohej procedura. Nuk 

qëndron argumentimi se është anuluar për shkak të mungesës së konkurrencës. Veprimet dhe 

mosveprimet sa trajtuar më sipër janë objekt i vendimmarrjes së KVO. 

“Tea-D” shpk (2,027,010 lekë) 

Bilanci i vitit 2016 në shumicën e fletëve është pa firma dhe vula nga autoriteti tatimor 

përkatës. Kjo nuk përbën shkak për skualifikim pasi ka paraqitur bilancet për tre vitet e fundit 

dhe në bilancin e vitit 2016 janë të miratuara nga organet kompetente formatet që vërtetojnë 

rregullshmërinë e OE “T...” shpk me ofertë ekonomike të leverdishme në shumën 2,027,010 

lekë pa tvsh.  

Gjithashtu mungon dhe raporti i ekspertit kontabël për bilancin e vitit 2016. Kjo qëndron por 

nuk përbën shkak për skualifikim pasi bilanci është vërtetuar nga organet kompetente ligjore e 

para dhe e dyta, OE “L...” shpk, që është shpallur fitues në procedurën “Negocim pa shpallje 

me të njëjtat kërkesa dhe objekt nuk ka paraqitur raport të ekspertit kontabël në bilancin e vitit 

2016.  

Sa trajtuar më sipër, nuk qëndron argumentimi se është anuluar për shkak të mungesës së 

konkurrencës. Veprimet dhe mosveprimet sa trajtuar më sipër janë objekt i vendimmarrjes së 

KVO. 

Në procedurën e llojit “Me negocim pa shpallje paraprake të njoftimit të kontratës” e realizuar 

pas dështimit dy herë nëpërmjet sistemit elektronik të APP sipas Autoritetit Kontraktor, është 

paraqitur vetëm një OE, “L...” shpk, Divjakë me ofertën ekonomike në shumën 2,240,000 lekë 

pa tvsh, e cila është kualifikuar dhe shpallur fituese. 

Ndër të tjera, për efekt të krahasimit në vlerësim, rezulton se KVO, në procedurën e parë, me 

UP nr. 270, datë 21.07.2017, zhvilluar më datë 02.08.2017, ku është paraqitur një OE, “S...” 

shpk me ofertë 2,007,960 lekë pa tvsh i cili është skualifikuar me arsyet se në vërtetimin e 

OSHEE nuk është përfshirë muaji korrik 2017 dhe nuk plotëson kriterin për punë të ngjashme, 

për të njëjtën arsye nuk ka skualifikuar por ka marrë të mirëqenë ofertën e “L...” shpk, i cili në 

vërtetimin e OSHEE, rezulton të mos ketë përfshirë në vërtetim jo një muaj si në rastin e 
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mësipërm por 3 muaj, pasi tenderi është zhvilluar në datën 13.10.2017 dhe vërtetimi i OSHEE 

mban datën 17.10.2017 dhe ka vërtetuar se subjekti nuk ka detyrime deri më datën 17.07.2017, 

pa përfshirë faturën koherente të muajit qershor 2017. Gjithashtu, nëse në procedurën e parë të 

anuluar KVO reflekton se puna e ngjashme nuk është identike me zërat e preventivit, në rastin 

e “L...” shpk, nuk është paraqitur fare punë e ngjashme dhe si rezultat ky subjekt duhet të 

skualifikohej.  

Në procedurën e dytë të anuluar rezulton se OE pjesëmarrës janë skualifikuar me arsyet: 

“K...”shpk (2,074,750.6 lekë) 

Në urdhërpagesat e sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore mungon vula nga banka që vërteton 

pagesën e tyre. 

Po në të njëjtën situatë janë listë pagesat e subjektit “L...” shpk që është shpallur fitues. 

Punët e ngjashme nuk janë të ngjashme me objektin që prokurohet. 

Subjekti “L...” shpk nuk ka paraqitur fare punë të ngjashme. 

“S...” shpk (2,007,960 lekë) 

Nuk ka paraqitur deklaratën mbi disponueshmërinë e mjeteve shtojca 8 

Punët e ngjashme nuk janë të ngjashme me objektin që prokurohet. 

Subjekti “L...” shpk që është shpallur fitues nuk ka paraqitur shtojcën 8 si dhe nuk ka paraqitur 

fare punë të ngjashme. 

“T...” shpk (2,027,010 lekë) 

Bilanci i vitit 2016 në shumicën e fletëve është pa firma dhe vula nga autoriteti tatimor 

përkatës. Gjithashtu mungon dhe raporti i ekspertit kontabël për bilancin e vitit 2016. 

Edhe në subjektin “L...” shpk mungon raporti i ekspertit kontabël. 

Nga sa përshkruar më sipër, KVO ka skualifikuar pa të drejtë të gjithë OE pjesëmarrës në dy 

procedura prokurimi nëpërmjet sistemit elektronik të prokurimit për të organizuar një 

procedurë me negocim pa shpallje paraprake të njoftimit të kontratës për të siguruar shpalljen 

fitues të subjektit “L...” shpk, Divjakë, jashtë konkurrencës, me diferenca nga oferta 

ekonomike e skualifikuar pa të drejtë në dy procedurat e përshkruara më sipër në shumën 

(2,240,000 – 2,007,960) = 232,040 lekë  e cila përbën dem ekonomik. 

Për sa më sipër, veprimet dhe mosveprimet nuk përputhen me kërkesat e kuadrit rregullator për 

prokurimet publike dhe përgjegjësia është e vendimmarrjes së KVO sipas të dhënave të tenderit 

në tabelën e mësipërme të cilat nuk kanë pësuar ndryshime në të tre procedurat e realizuara.  

KVO është bazuar në vendimin e saj jo në përputhje me kërkesat e ligjit nr. 9643, datë 

20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar, sipas  neneve të mëposhtëm: 

-neni 33 

- 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” 
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- 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: 

“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. 

 

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

ndryshuar, neni 36 “Procedura me negociim, pa shpallje paraprake të njoftimit të kontratës; 1. 

Procedura me negociim, pa shpallje paraprake të njoftimit të kontratës është një procedurë 

prokurimi me faza, e cila përdoret vetëm në rrethanat e parashikuara në nenin 33 të LPP; 2. 

Autoriteti kontraktor mund ta përdorë këtë procedurë në kushtet e mëposhtme:  

a) Kur në përgjigje të dy procedurave të njëpasnjëshme mbi ose nën kufirin e ulët monetar nuk 

është dorëzuar asnjë ofertë apo kërkesë për pjesëmarrje. Kushtet e kontratës dhe kriteret e 

veçanta të pranimit, që nuk lidhen përpjesëtimisht me fondin limit, nuk duhet të ndryshojnë nga 

ato të procedurës së fundit të anuluar. Në çdo rast, mosdorëzimi i asnjë oferte apo kërkese për 

pjesëmarrje nuk duhet të vijë si shkak i gabimeve të bëra në dokumentet e tenderit dhe/ose për 

shkak të ndonjë veprimi të autoritetit kontraktor. b) Kur për arsye, që lidhen me mbrojtjen e së 

drejtës ekskluzive ose së drejtës së autorit, kontrata mund të lidhet me një operator të vetëm 

ekonomik.”  

Për procedurën e trajtuar sa më sipër është paraqitur observacion me nr. 851/3 Prot. B. 

Divjakë, dt. 26.02.2020 nga Autoriteti Kontraktor, NJP dhe KVO si dhe observacion mbi 

projektraportin me nr. 776/29, dt. 14.04.2020 me të njëjtën përmbajtje ku deklarohet se nuk 

është dakord me konstatimet sa më sipër por nuk provon me dokumente apo të dhëna zyrtare 

mosdakordësinë. Nga observacioni por dhe ballafaqimi në gjykimin profesional të audituesit 

nuk rezultojnë veprime të qëllimshme dhe në këto kushte u klasifikua si shpenzim jo efektiv nga 

dëm ekonomik i trajtuar në aktkonstatim dhe projektraport.    

 

2. Zhvillimi i Procedurës së Prokurimit me objekt: ”Blerje Fadrome për Bashkinë Divjake” 

1.Urdhër Prokurimi  
 

nr.387/1datë 17.11.2017 

3.Hartuesit e Dokumenteve të tenderit:  

1. J.A.                     (Jurist) 

2. R.M.                    (Ekonomist) 

3. E.N.                 (Inxhiniere) 

4.Komisioni i Vlerësimit 

Ofertave: 

Urdhër nr. 387/2 datë 17.11.2017 

1. D.S.          Kryetar  

2.M.N.     Anëtar 

3.S.D.                Anëtar 

2. Lloji i Procedurës së 

Prokurimit:  

“Me negocim pa shpallje” 

5.Fondi Limit (pa tvsh)  

2 500 000  leke pa tvsh 

6.Oferta fituese:  

2 500 000  leke pa tvsh 

 

7.Diferenca me fondin limit   

0 leke 
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8. Data e hapjes së tenderit: 

24.11.2017 

9.Burimi Financimit:   

Te ardhurat e Ujitjes 

10.Operatoret Ekonomike 

a)Pjesëmarrës në tender: 1 OE 

b)S’kualifikuar  0 OE,  

c) Kualifikuar  1 OE 

11.Ankimime 

AK: Jo 
12. Përgjigje ankesës nga AK 

Jo 
13.Përgjigje Ankesës nga  APP   

apo KPP Jo 

 

Në procedurën me objekt “Blerje Fadrome për Bashkinë Divjake” me të dhëna sa më sipër 

është aplikuar lloji «Me negocim pa shpallje paraprake të njoftimit të kontratës» me 

argumentimin se për mungesë të konkurrencës ka dështuar dy herë nëpërmjet procedurës së 

rregullt nëpërmjet sistemit elektronik të prokurimit të APP. 

Në të tre procedurat, janë kërkuar nga AK të njëjtat specifikime teknike si më poshtë: 

Specifikimet teknike: 

Fadroma të jetë e tipit JCB3CX 

Viti i prodhimit 1997 

Të xhirojë me katër goma 

Hapje e kovës përpara, zgjatje kolone prapa 

Me impiant çekiçi dhe me impiant kompresori 

106 kuaj fuqi 

Motori Perkins 

Në përcaktimin e specifikimeve teknike njësia e prokurimit nuk ka vepruar drejtë pasi në disa 

kërkesa ka paracaktuar specifikime që mund të plotësohen vetëm nga një OE i paracaktuar dhe 

konkretisht, ka kërkuar që fadroma të jetë prodhim i vitit 1997, çka përjashton çdo ofertë tjetër 

që mund të ofrojë me këtë çmim fadromë me të njëjtat kërkesa teknike më të re se viti 1997 

dhe, e dyta, është përcaktuar të ketë fuqinë 106 kuaj e cila përjashton çdo ofertë tjetër me fuqi 

më të lartë që plotëson kërkesat teknike me të njëjtin çmim të F.L. 

Specifikimet teknike janë të pandryshuara në të tre procedurat e zhvilluar për këtë objekt 

prokurimi si dhe nuk evidentohen ankesa nga OE. Megjithatë, disa OE që janë skualifikuar për 

shkak të certifikatës së origjinës mund të jenë penalizuar nga këto specifikime teknike. 

Ky kriter përveçse është i paargumentuara, është në kundërshtim me nenin 23 “Specifikimet 

teknike”, pika 2, të ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik” i ndryshuar, ku 

thuhet se: “Specifikimet teknike duhet të mundësojnë trajtim të njëjtë për të gjithë kandidatët 

dhe ofertuesit dhe të mos shërbejnë si pengesa për konkurrencën e hapur në prokurimin 

publik”. 

Për sa më sipër trajtuar është objekt i veprimtarisë së Njësisë së Prokurimit sipas të dhënave të 

tenderit në tabelën përkatëse. 

Në procedurën e parë, me UP nr. 219, datë 01.06.2017, zhvilluar më datë 12.06.2017, janë 

paraqitur 5 OE të cilët janë skualifikuar me arsyet e mëposhtme: 
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-«S...» shpk, nuk ka paraqitur certifikatën e origjinës së mallit. (me ofertë 2,301,000 lekë) 

-«A...» shpk nuk plotëson kriterin për punë të ngjashme. (me ofertë 2,390,000 lekë) 

Argumenti nuk është plotësisht bindës pasi OE sa më sipër ka paraqitur kontratë për shitje 

kamioni në të njëjtën vlerë me fadromën dhe objekti i kontratës është i ngjashëm. 

-«S...» nuk ka paraqitur vërtetimin nga tatimet për xhiron vjetore 2014, 2015. (me ofertë 

2,400,000 lekë) 

Është e vërtetë që nuk ka paraqitur vërtetim për vitet 2014-2015, por ka paraqitur për vitin 

2016 dhe xhiro e realizuar mbi 500 milion lekë nuk lë vend për dyshim të bilanceve të 

paraqitura për vitet 2014-2015 ku vërtetohet nga organet tatimore xhiro vjetore e realizuar dhe 

në këto kushte argumenti nuk qëndron për ta skualifikuar OE sa më sipër. 

-«K...» ka paraqitur fotokopje të dokumenteve përveç shtojcave. (me ofertë 2,480,000 lekë) 

-«M...» shpk për mungesë të vërtetimit për taksat vendore Bashkia Korçë dhe nuk plotëson 

punë të ngjashme. (2,500,000 lekë) 

Sa trajtuar më sipër, nuk qëndron argumentimi se është anuluar për shkak të mungesës së 

konkurrencës. Veprimet dhe mosveprimet sa trajtuar më sipër janë objekt i vendimmarrjes së 

KVO jo në përputhje me kërkesat e ligjit 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: 

“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. 

 

Ne procedurën e dytë, me UP nr. 290, datë 03.08.2017, zhvilluar më datë 14.08.2017, me 

procesverbalin e njësisë së prokurimit nr. 3684, datë 10.08.2017 është bërë modifikim i 

dokumenteve të tenderi ku është kërkuar që AK ka të drejtë të bëjë verifikimet në vend të 

mjetit përpara se të mbyllë procesin e vlerësimit të ofertave, ky procesverbal është miratuar nga 

titullari i AK me nr. 3685, datë 10.08.2017. 

Modifikimi i dokumenteve të tenderit nuk është komunikuar në sistem dhe pjesëmarrësit nuk 

kanë marrë dijeni. 

Në sistem figuron që tenderi është zhvilluar në datën 21.08.2017 dhe jo në datën 14.08.2017 siç 

është përshkruar në procesverbalin e hapjes së ofertave nga AK. 
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Në tender kanë marrë pjesë dy OE të cilët janë skualifikuar pasi nuk janë treguar të 

disponueshëm për verifikimin e mjetit nga AK. 

«M...» shpk (1,950,000 lekë) 

«S...» shpk (2,385,000 lekë) 

Nga AK nuk argumentohet e dokumentohet korrespondenca me OE pjesëmarrës për të 

vërtetuar disponueshmërinë e tyre për verifikimin e mjetit nga AK. Në këtë procedurë ka një 

ankesë nga OE «M...» e cila nuk është vlerësuar nga AK pasi është jashtë afateve të paraqitjes 

së ankimimit. 

Në procedurën e llojit «Me negocim pa shpallje paraprake të njoftimit të kontratës» janë ftuar 

tre OE por është paraqitur vetëm një OE, «K...» i cili është shpallur dhe fitues i tenderit. 

Nga auditimi i dokumenteve të paraqitura nga OE «K...» rezulton se: 

Pasqyrat financiare nuk janë dorëzuar të plota me të gjithë formatet e miratuara. 

Vërtetimi nga OSHEE referon se nuk ka kontratë energjie si person fizik dhe nuk vërteton nëse 

personi fizik nuk ka detyrime. 

Vërtetimi i lëshuar nga Bashkia Divjakë është lëshuar më shumë se tre muaj përpara datës së 

zhvillimit të tenderit. 

Vërtetimi i lëshuar nga Drejtoria Rajonale Tatimore Fier është lëshuar më shumë se tre muaj 

përpara datës së zhvillimit të tenderit. 

Kontrata për punë të ngjashme i referohet një automjeti i noterizuar shumë më përpara se tre 

muaj përpara datës së zhvillimit të tenderit. Kontrata bën fjalë për shitje në subjekte private për 

të cilat kërkohet fatura tatimore dhe arkëtimi të cilat nuk janë paraqitur nga OE i shpallur 

fitues. 

OE nuk ka paraqitur dokumente mbi të dhënat e mjetit të vërtetojë se plotësohen specifikimet 

teknike të kërkuara si dhe nuk është kërkuar dhe realizuar nga AK verifikimi i mjetit nga KVO 

përpara vlerësimit të ofertës. 

Në këtë procedurë, evidentohet se OE «K...» PF është paraqitur në procedurën e parë nëpërmjet 

sistemit elektronik të APP me ofertën ekonomike në shumën 2,480,000 lekë pa tvsh kurse në 

këtë procedurë të llojit «Me negocim pa shpallje paraprake të njoftimit të kontratës» është 

paraqitur me ofertën në shumën 2,500,000 lekë pa tvsh ose në masën 100% të F.L. të prokuruar 

çka lë të kuptohet se në procedurën ku konkurrenca nuk dihet është paraqitur me ofertë 

ekonomike më të ulët. 

Nga sa përshkruar më sipër, KVO ka skualifikuar pa të drejtë të gjithë OE pjesëmarrës në dy 

procedura prokurimi nëpërmjet sistemit elektronik të prokurimit për të organizuar një 

procedurë me negocim pa shpallje paraprake të njoftimit të kontratës për të siguruar shpalljen 

fitues të subjektit «Klodian Kajo» PF, Divjakë, jashtë konkurrencës, me diferenca nga oferta 

ekonomike e skualifikuar pa të drejtë në dy procedurat e përshkruara më sipër në shumën 

(2,240,000 – 2,007,960) = 550,000 lekë  e cila përbën dëm ekonomik. 
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Sa trajtuar më sipër nuk përputhet me kërkesat e kuadrit regullator në fuqi mbi prokurimet 

publike dhe veprimet e mosveprimet janë objekt i veprimtarisë së Njësisë së Prokurimit dhe 

KVO. KVO është bazuar në vendimin e saj jo në përputhje me kërkesat e ligjit nr. 9643, datë 

20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar, sipas  neneve të mëposhtëm: 

-neni 33 

- 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: 

“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. 

 

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

ndryshuar, neni 36 Procedura me negociim, pa shpallje paraprake të njoftimit të kontratës; 1. 

Procedura me negociim, pa shpallje paraprake të njoftimit të kontratës është një procedurë 

prokurimi me faza, e cila përdoret vetëm në rrethanat e parashikuara në nenin 33 të LPP; 2. 

Autoriteti kontraktor mund ta përdorë këtë procedurë në kushtet e mëposhtme:  

a) Kur në përgjigje të dy procedurave të njëpasnjëshme mbi ose nën kufirin e ulët monetar nuk 

është dorëzuar asnjë ofertë apo kërkesë për pjesëmarrje. Kushtet e kontratës dhe kriteret e 

veçanta të pranimit, që nuk lidhen përpjesëtimisht me fondin limit, nuk duhet të ndryshojnë nga 

ato të procedurës së fundit të anuluar. Në çdo rast, mosdorëzimi i asnjë oferte apo kërkese për 

pjesëmarrje nuk duhet të vijë si shkak i gabimeve të bëra në dokumentet e tenderit dhe/ose për 

shkak të ndonjë veprimi të autoritetit kontraktor. b) Kur për arsye, që lidhen me mbrojtjen e së 

drejtës ekskluzive ose së drejtës së autorit, kontrata mund të lidhet me një operator të vetëm 

ekonomik.”   

Për procedurën e trajtuar sa më sipër është paraqitur observacion me nr. 851/3 Prot. B. 

Divjakë, dt. 26.02.2020 nga Autoriteti Kontraktor, NJP dhe KVO si dhe observacion mbi 

projektraportin me nr. 776/29, dt. 14.04.2020 me të njëjtën përmbajtje ku deklarohet se nuk 

është dakord me konstatimet sa më sipër dhe bashkëlidhur ka paraqitur fotokopje të PV të 

modifikimit të dokumenteve të tenderit, shtojcën dhe urdhrin për këtë qëllim por ato nuk 

argumentojnë të kundërtën e konstatimeve sa më sipër megjithatë duke marrë pjesërisht në 

konsideratë sa është paraqitur në observacion dhe nga ballafaqimi në gjykimin profesional të 

audituesit nuk rezultojnë veprime të qëllimshme dhe në këto kushte u klasifikua si shpenzim jo 

efektiv nga dëm ekonomik i trajtuar në aktkonstatim dhe projektraport.    

Më poshtë paraqiten procedurat e prokurimit për vitin 2018. 

1. “Blerje grejderi  Bashkia  Divjake”, viti 2018, “Kërkesë për propozim”, F.L. 2,500,000 
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lekë, shpallur fitues OE “M..” shpk, me ofertën 2,440,000 lekë, diferenca me ofertën e OE të 

skualifikuar “P...” shpk, në shumën 2,350,000 lekë, është 90,000 lekë.  

-Zhvillimi i Procedurës së Prokurimit me objekt: “Blerje grejderi  Bashkia  Divjake ” 

1.Urdhër Prokurimi 
 

nr.122 datë 17.04.2018 me 

Nr.1312 prot 

 

3.Hartuesit e Dokumenteve të tenderit:  

1.S.D.  (Juriste) 

2.E..  (Inxhiniere) 

3.R.M.   (Ekonomist) 

 

4.Komisioni i Vlerësimit 

Ofertave: 

Urdhër nr.122/1 datë 

17.04.2018 

1.D.S.    kryetar  

2.I.K.          anëtar 

3.M.N.  anëtar  
2. Lloji i Procedurës së 

Prokurimit:  

“kerkese per propozim” 

5.Fondi Limit (pa tvsh)  

2 500 000 lekë pa tvsh  

6.Oferta fituese: ”M...” SHPK 

2 440 000 leke pa tvsh  
7.Diferenca me fondin 

limit   

60 000   lekë (pa tvsh) 

8. Data e hapjes së tenderit: 

28.05.2018 

9.Burimi Financimit:   

Grant+ Te ardhurat  
10.Operatoret Ekonomike 

a)Pjesëmarrës në tender: 2 

OE 

b)S’kualifikuar1 OE,  

c) Kualifikuar  1OE 

11.Ankimime 

AK: jo 
12. Përgjigje ankesës nga AK 

Jo 
13.Përgjigje Ankesës nga  

APP   apo KPP  

 

-Paera shpk 2,350,000 lekë   

 

Nga auditimi në sistemin elektronik të APP rezulton se OE “Paera” shpk është skualifikuar 

me të drejtë dhe nuk evidentohen mospërputhje të procedurës me të dhënat në tabelën e 

mësipërme me kriteret dhe kërkesat e kuadrit rregullator në fuqi mbi prokurimet publike. 

2. “Blerje kancelarie  per  Bashkine  Divjake”, viti 2018, “Kërkesë për propozim”, F.L. 

3,381,995 lekë, shpallur fitues OE “E...” shpk, me ofertën 1,930,364 lekë, diferenca me 

ofertën e OE të skualifikuar “Infosoft” shpk, në shumën 1,534,901 lekë, është 395,463 lekë. 

-Zhvillimi i Procedurës së Prokurimit me objekt: “Blerje kancelarie  per  Bashkine  Divjake ” 

1.Urdhër Prokurimi 
 

nr.116 datë 12.04.2018    

3.Hartuesit e Dokumenteve të tenderit:  

1.S.D.   (Juriste) 

2.I.K.   (Ekonomist) 

3.E.N.  (Inxhiniere) 

 

4.Komisioni i 

Vlerësimit Ofertave: 

Urdhër nr.116/1 datë 

12.04.2019 

1.D.S.   Kryetar  

2.R.M.  Anëtar 

3.M.N.  Anëtar  

2. Lloji i Procedurës së 

Prokurimit:  

“Kerkeseper Propozim” 

5.Fondi Limit (pa tvsh)  

3 381 995lekë pa tvsh 

6.Oferta fituese: ”E...” SHPK 

1 930 364 leke pa tvsh 
7.Diferenca me fondin 

limit   

1 451 631   lekë (pa 

tvsh) 

8. Data e hapjes së tenderit: 

27.04.2018 

9.Burimi Financimit:   

Buxheti Bashkisë  +Grant 
10.Operatoret 

Ekonomike 

a)Pjesëmarrës në tender: 

4 OE 

b)S’kualifikuar1OE,  

c) Kualifikuar  3 OE 

11.Ankimime 

AK: po 
12. Përgjigje ankesës nga AK 

Jo 
13.Përgjigje Ankesës 

nga  APP   apo KPP --- 

-I... shpk 1,534,901 lekë    
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-A... shpk 1,668,900 lekë   

Nga auditimi në sistemin elektronik të APP, rezulton se OE Infosoft Office shpk është 

skualifikuar nga KVO për mos paraqitjen e mostrave në ditën e hapjes së tenderit në bashki. 

Në realitet OE ka paraqitur mostrat dhe argumentimi i KVO për skualifikim nuk qëndron. Në 

këto kushte, disa zëra të preventivit që KVO pretendon se janë të hapura dhe nuk kanë pulla 

sigurie mbi origjinalitetin nuk është i bazuar dhe si rrjedhojë skualifikimi pa bazë i OE 

Infosoft Office shpk ka bërë që të mos kursehen fondet prej 395,463 lekë diferenca e ofertës 

ekonomike të  OE Infosoft Office shpk të skualifikuar pa të drejtë me atë të kualifikuar dhe 

shpallur fituese, E...shpk. 

Përsa trajtuar më sipër është objekt i vendimmarrjes së KVO si dhe kërkesë e tepruar dhe 

subjektive e vendosur nga Njësia e Prokurimit në kërkesat teknike në DST. Veprimet dhe 

mosveprimet e mësipërme nuk përputhen me kërkesat e kuadrit rregullator në fuqi mbi 

prokurimet publike dhe kanë shkaktuar përdorim jo sipas të 3-E të fondeve prej 395,463 lekë. 

3. “Blerje materiale ndërtimi për KUZ për Nj/Adm Tërbuf , Bashkinë  Divjakë” viti 

2018, “Kërkesë për propozim”, F.L. 7,523,320 lekë, shpallur fitues OE “V...” shpk, me 

ofertën 5,705,000 lekë, diferenca me ofertën e OE të skualifikuar “M...” shpk, në shumën 

5,297,200 lekë, është 407,800 lekë. 

-Zhvillimi i Procedurës së Prokurimit me objekt: “Blerje materiale ndertimi per KUZ per Nj/Adm Terbuf , 

Bashkine  Divjake ” 

1.Urdhër Prokurimi 
 

nr.36 datë 08.02.2018 

 

3.Hartuesit e Dokumenteve të tenderit:  

1.S.D.  (Juriste) 

2.R.M.  (Ekonomist) 

.E.N. (Inxhiniere) 

4.Komisioni i Vlerësimit 

Ofertave: 

Urdhër nr.38 datë 

08.02.2018 

1.D.S.      Kryetar  

2.A.H.          Anëtar 

3.M.N.  Anëtar  

2. Lloji i Procedurës së 

Prokurimit:  

“Kërkesë për propozim ” 

5.Fondi Limit (pa tvsh)  

7 523 320 lekë pa tvsh  

6.Oferta fituese: -“V...”            5 705 000 leke 

pa tvsh  
7.Diferenca me fondin 

limit   

1 818 320lekë (pa tvsh) 

8. Data e hapjes së tenderit: 

23.02.2018 

9.Burimi Financimit:   

Grand  + Te ardhurat 
10.Operatoret Ekonomike 

a)Pjesëmarrës në tender: 3 

OE 

b)S’kualifikuar1 OE,  

c) Kualifikuar  2OE 

11.Ankimime 

AK: Po 
12. Përgjigje ankesës nga AK 

Po 
13.Përgjigje Ankesës nga  

APP   apo KPP  

-M...  shpk 5,297,200 lekë   

-C... shpk 5,514,600 lekë   

-M.H. shpk 6,697,600 lekë   

Nga auditimi në sistemin elektronik të APP, rezulton se OE C... shpk është skualifikuar për 

arsye se  (1) certifikata ISO 9001 është e shoqërisë A...SHA e cila nuk i përket as shoqërisë 

që do të furnizojë C...dhe është paraqitur për firmën dhe jo prodhuesin, (2) kontrata e 

paraqitur si punë e ngjashme nuk është sipas objektit të prokurimit “Ndërtim linje ujësjellësi” 

dhe nuk është brenda afatit të kërkuat tre vjeçar dhe (3) nuk ka paguar faturën e energjisë 

elektrike për muajin janar. 

Gjithashtu është skualifikuar “M...” shpk për arsye se (1) kontrata e furnizimit me “Nigma 

Konstruksion” nuk ka të bashkangjitur dokumentet ligjore te shoqërisë Nigma, (2) kontratat 



 

 

KONTROLLI I LARTË I SHTETIT 

Raport përfundimtar për auditimin e ushtruar në Bashkinë Divjakë 

 

 

132 

 

për punë të ngjashme me Bashkinë Mirditë dhe Maliq nuk janë të lidhura me objektin e 

prokurimit dhe (3) nuk ka paguar faturën e energjisë për muajin janar. 

Nga auditimi në sistemin elektronik të APP rezulton OE “Murati D” shpk është skualifikuar 

pa të drejtë pasi kontrata e furnizimit është ligjore dhe nuk është kërkuar në DST që të ketë 

bashkëngjitur dokumentet ligjore të furnizuesit, kontratat me Bashkinë Mirditë dhe Maliq 

janë më shumë të lidhura me objektin e prokurimit se sa punë të ngjashme të paraqitur nga 

OE i shpallur fitues i cili i ka me operator privat për shitje çimento, tuba dhe tulla dhe, fatura 

e energjisë për muajin janar del në muajin shkurt dhe ska se si të figurojë që në datën 

23.02.2018 që është zhvilluar tenderi.  

Si rrjedhojë skualifikimi pa bazë i OE “M...” shpk ka bërë që të mos kursehen fondet prej 

407,800 lekë diferenca e ofertës ekonomike të  OE “M...” shpk të skualifikuar pa të drejtë me 

atë të kualifikuar dhe shpallur fituese, “V...” shpk. 

Përsa trajtuar më sipër është objekt i vendimmarrjes së KVO. Veprimet dhe mosveprimet e 

mësipërme nuk përputhen me kërkesat e kuadrit rregullator në fuqi mbi prokurimet publike 

dhe kanë shkaktuar përdorim jo sipas të 3-E të fondeve prej 407,800 lekë. 

4. “Blerje zjarrfikëse për shërbimin e MZSH-se, Bashkia  Divjakë” viti 2018, “Kërkesë 

për propozim”, F.L. 4,166,666 lekë, shpallur fitues OE “L...” shpk, me ofertën 4,100,000 

lekë, diferenca me ofertën e OE të skualifikuar “A...” shpk, në shumën 3,644,444  lekë, është 

455,556 lekë. 

-Zhvillimi i Procedurës së Prokurimit me objekt: “Blerje zjarrefikese per sherbimin e MZSH-se, Bashkia  

Divjake ” 

1.Urdhër Prokurimi 
Nr 170 datë 08.06.2018  

 

3.Hartuesit e Dokumenteve të tenderit:  

1.S.D...   (Juriste) 

2.E.N.  (Inxhiniere) 

3. I.K. (Ekonomist) 

4.Komisioni i 

Vlerësimit Ofertave: 

Urdhër nr.171datë 

2.06.2018 

1.D.S.    kryetar  

2.R.M.    anëtar 

3.M.N.anëtar  

2. Lloji i Procedurës së 

Prokurimit:  

“kerkese per propozim ” 

5.Fondi Limit (pa tvsh)  

4 166 666 pa tvsh  

6.Oferta fituese: -“L...”                           4 100 000 

(kater milion e njeqind mije  ) 
7.Diferenca me 

fondin limit   

66 666    lekë (pa 

tvsh) 

8. Data e hapjes së tenderit: 

16.11.2018 

9.Burimi Financimit:   

Granti  
10.Operatoret 

Ekonomike 

a)Pjesëmarrës në 

tender: 3 OE 

b)S’kualifikuar1OE,  

c) Kualifikuar  2OE 

11.Ankimime 

AK: po 
12. Përgjigje ankesës nga AK 

po 
13.Përgjigje 

Ankesës nga  APP   

apo KPP  

 

-Almeta shpk 3,644,444 lekë   

 

Nga auditimi në sistemin elektronik të APP rezulton se KVO ka skualifikuar OE “Almeta” 

shpk me argumentimin se nuk plotëson specifikimet teknike. Nga të dhënat e deklaruara nga 

OE i skualifikuar dhe foto të mjetit evidentohet se argumenti i KVO nuk është i bazuar dhe 

ka sjellë për pasojë mos kursimin e fondeve në shumën 455,556 lekë, diferenca e ofertës 
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ekonomike më të favorshme e OE të skualifikuar me atë të OE të shpallur fitues. Evidentohet 

qartë se KVO nuk është treguar objektive dhe e udhëhequr nga qëllimi kryesor i ligjit të 

prokurimeve publike ai i sigurimit të dobishmërisë së përdorimit të fondeve pasi OE i 

shpallur fitues nuk plotëson një kriter themelor të DST atë të kontratës për punë të ngjashme 

pasi ka deklaruar shitje të një kamioni me vinç dhe një kamioni autobot për ujërat e zeza 

ndërkohë, OE i skualifikuar “A...” shpk, ka deklaruar kontratë ligjore për shitje zjarrfikëse në 

Bashkinë Kolonjë duke shoqërua specifikimet teknike dhe me foto të mjetit. 

Përsa trajtuar më sipër është objekt i vendimmarrjes së KVO. Veprimet dhe mosveprimet e 

mësipërme nuk përputhen me kërkesat e kuadrit rregullator në fuqi mbi prokurimet publike 

dhe kanë shkaktuar përdorim jo sipas të 3-E të fondeve prej 455,556 lekë. 

5. “Rikonstruksion + shtese anësore ne shkollën 9 - vjeçare  "Hysi Malko", fshati 

Kryekuq, Bashkia Divjake” viti 2018, “Tender i hapur”, F.L. 34,711,140 lekë, shpallur 

fitues OE “S...” shpk, me ofertën 24,857,200 lekë, diferenca me ofertën e OE të skualifikuar 

“Sh...” shpk, në shumën 23,000,000  lekë, është 1,857,200 lekë. 

-Zhvillimi i Procedurës së Prokurimit me objekt: “Rikonstruksion + shtese anesore ne shkollen 9 - vjecare  

"Hysi Malko", fshati Kryekuq, Bashkia Divjake” 

1.Urdhër Prokurimi 
 

Nr 198 datë 25.07.2018  

3.Hartuesit e Dokumenteve të tenderit:  

1.S.D.   (Juriste) 

2.E.N.  (Inxhiniere) 

3.R.M. (Ekonomist) 

4.Komisioni i Vlerësimit 

Ofertave: 

Urdhër nr.198/1datë 

25.07.2018 

1.D.S.    Kryetar  

2.S.Sh.    Anëtar 

3.M.N. Anëtar  

2. Lloji i Procedurës së 

Prokurimit:  

“Tender  Hapur  ” 

5.Fondi Limit (pa tvsh)  

34 711 140leke  pa tvsh  

6.Oferta fituese: -“S...”                         24 857 

200 leke pa tvsh  
7.Diferenca me fondin limit   

9 853 940    lekë (pa tvsh) 

8. Data e hapjes së tenderit: 

27.08.2018 

9.Burimi Financimit:   

Granti +te adhurat 
10.Operatoret Ekonomike 

a)Pjesëmarrës në tender: 17 

OE 

b)S’kualifikuar 8OE,  

c) Kualifikuar  9OE 

11.Ankimime 

AK: po 
12. Përgjigje ankesës nga AK 

po 
13.Përgjigje Ankesës nga  

APP   apo KPP po 

-Sh... shpk 23,000,000 lekë   

Nga auditimi në sistemin elektronik të APP rezulton se ndër OE të skualifikuar është përfshirë 

dhe OE “Sh...” shpk, me ofertën ekonomike në shumën 23,000,000 lekë pa tvsh më e 

favorshme se ajo e shpallur fituese. Arsyet e skualifikimit janë - Nuk është paraqitur asnjë nga 

dokumentet e kërkuar për te provuar disponimin e mjetit Bobcat (cope 1) siç është kërkuar ne 

DST. Kjo vjen ne kundërshtim me piken 2.3 (i) “kapaciteti teknik”, Kriteret e Veçanta te 

Kualifikimit ne Dokumentet Standarde te Tenderit, -  Nuk eshte paraqitur  dokumentacioni i 

kërkuar për punëtori te specializuar si me poshtë:  saldator (1), pllakashtrues (2) , bojaxhi (2) , 

suvatues (2). Arsyet e skualifikimit nuk janë të qenësishme pasi OE “Sh...” me ofertë më të 

favorshme se ajo e shpallur fituese ka paraqitur kontratat ligjore të punëmarrësve ku në një nen 

të kontratës “Puna që do të kryej” është specifikuar saldator, pllakashtrues, bojaxhi dhe 

suvatues/merementues. Pësa i përket arsyes tjetër të skualifikimit ajo e mjetit Bobcat, OE ka 

paraqitur minieskavator jo domosdoshmërisht të brandit bobcat siç e kërkon pa të drejtë AK. 

Në këto kushte, nëse KVO do të udhëhiqej në vendimmarrjen e vet nga qëllimi kryesor i ligjit 

të prokurimeve publike ai i sigurimit të dobishmërisë maksimale të përdorimit të fondeve 
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publike nuk do ti konsideronte themelore argumentet sa më sipër dhe do te shpallte fitues OE 

“Sh...” shpk duke kursyer shumën prej 1,857,200 lekë. 

Në procedurën e prokurimit me të dhënat sipas tabelës më sipër rezulton se nga NJP është 

kërkuar mjeti Bobcat, dhe për këtë fakt KVO ka skualifikuar OE më ofertë më të leverdishme. 

NJP nuk duhet të përcaktojë brande për mjetet por përshkrim si p.sh. ne rastin konkret 

minieskavator. Veprimtaria e NJP nuk përputhet me kërkesat e kuadrit rregullator në fuqi mbi 

prokurimet publike të përcaktuara në nenin 23 të ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për 

prokurimin publik”, i ndryshuar , pika 5 “Specifikimet teknike nuk duhet të kenë asnjë kërkesë 

apo referencë te ndonjë markë apo emër i veçantë, patentë, vizatim ose tip, origjinë specifike, 

prodhues ose sipërmarrës shërbimi, përveç rasteve kur nuk ekziston një mënyrë e mjaftueshme, 

e saktë apo e kuptueshme, e përshkrimit të kërkesave, me kusht që fjalët “ose ekuivalent” të 

përfshihen detyrimisht në këto specifikime.” 

 

6. “Rikonstruksion + Shtese Anësore e Shkollës 9- Vjeçare Fshati Shënepremte ,Bashkia 

Divjake” viti 2018, “Tender i hapur”, F.L. 35,466,336 lekë, shpallur fitues OE “J...” shpk, 

me ofertën 28,185,600 lekë, diferenca me ofertën e OE të skualifikuar “Sh...” shpk, në 

shumën 25,000,000 lekë, është 3,185,600 lekë. 

-Zhvillimi i Procedurës së Prokurimit me objekt: ”Rikonstruksion + Shtese Anesore E Shkolles 9- Vjecare 

Fshati Shenepremte , Bashkia Divjake” 

1.Urdhër Prokurimi  
 

nr.192 /1datë 18.07.2018  

3.Hartuesit e Dokumenteve të tenderit:  

1.S.S.                        (Juriste) 

2. E.N.                    (Inxhiniere) 

3. R.M.                    (Ekonomist) 

 

4.Komisioni i Vlerësimit 

Ofertave: 

Urdhër nr.192/2  datë 

18.07.2018 

1.D.S.        Kryetar  

2.S.D.               Anëtar                       

3.M.N.     Anëtar 

 

2. Lloji i Procedurës së 

Prokurimit:  

“Tender i Hapur” 

5.Fondi Limit (pa tvsh)  

 35 466 336 lekë pa tvsh  

6.Oferta fituese: J...I 

28 185 600 leke pa tvsh 
7.Diferenca me fondin 

limit   

7 280 736 leke pa tvsh  

8. Data e hapjes së tenderit: 

20.08.2018 

9.Burimi Financimit:   

 FZHR  70%  

30% Grand + Te ardhura  

10.Operatoret Ekonomike 

a)Pjesëmarrës në tender: 12 

OE 

b)S’kualifikuar  8OE,  

c) Kualifikuar  4 OE 

11.Ankimime 

AK: Po 
12. Përgjigje ankesës nga AK 

Po 
13.Përgjigje Ankesës nga  

APP   apo KPP po 

-E...  shpk 22,896,371 lekë   

-Sh... shpk 25,000,000 lekë  

-S... shpk 26,974,124 lekë   

-A... shpk 26,537,991 lekë    

-Ll...  shpk 26,315,984 lekë   

 

Nga auditimi në sistemin elektronik të APP rezulton se ndër OE të skualifikuar është përfshirë 

dhe OE “Shkëlqimi 07” shpk, me ofertën ekonomike në shumën 25,000,000 lekë pa tvsh më e 

favorshme se ajo e shpallur fituese. Arsyet e skualifikimit janë -Për mjetet fadroma qe 

disponon shoqëria juaj, nuk është paraqitur dokumentacioni i kërkuar ne DST: leje qarkullimi, 



 

 

KONTROLLI I LARTË I SHTETIT 

Raport përfundimtar për auditimin e ushtruar në Bashkinë Divjakë 

 

 

135 

 

police sigurimi, etj, çka perben shkelje te dispozitave te Kodit Rrugor te Republikës se 

Shqipërisë; - Inxhinieret A.V. dhe Rr.H., pjese e stafit teknik ne shoqërinë tuaj, nga verifikimet 

e kryera nga autoriteti ynë kontraktor, rezultojnë te punësuar ne institucionin Bashkia Fier, - 

Paga e inxhiniereve/drejtuesve teknik e përcaktuar ne kontratën e punës nuk përputhet me 

pagesat e kryera nga ana juaj sipas verifikimeve te bëra ne listë pagesa, - Faturat e shitjes te 

paraqitura nga shoqëria juaj për te vërtetuar disponimin e pajisjeve: aparat saldimi, depozite 

uji, skela, gjeneratorë, betoniere, siç janë kërkuar ne DST, rezultojnë me Shitës dhe Blerës, 

shoqërinë “ Sh...” Sh.p.k. 

Arsyet e skualifikimit nuk janë të qenësishme pasi OE “Sh...” me ofertë më të favorshme se 

ajo e shpallur fituese ka paraqitur kontratat ligjore të punëmarrësve pjesë e stafit teknik përsa 

i përket plotësimit të kapaciteteve teknike që kërkohen nga AK dhe nuk përbën shkak 

themelor për të refuzuar një ofertë shumë më të leverdishme nga ajo e shpallur fituese paga 

për të cilën ka rënë dakord dhe paguhen inxhinierët e deklaruar nga OE.  Përsa i përket arsyes 

tjetër të skualifikimit, OE ka paraqitur fadroma në status agregatesh teknologjike për operim 

në sheshe ndërtimi dhe transferim nëpërmjet transportuesve rrugor, nuk janë mjete për 

qarkullim rrugor ku KVO i referohet shkeljeve të kodit rrugor. Në këto kushte, nëse KVO do 

të udhëhiqej në vendimmarrjen e vet nga qëllimi kryesor i ligjit të prokurimeve publike ai i 

sigurimit të dobishmërisë maksimale të përdorimit të fondeve publike nuk do ti konsideronte 

themelore argumentet sa më sipër dhe do te shpallte fitues OE “Sh...” shpk duke kursyer 

shumën prej 3,185,600 lekë.  

Në procedurat e prokurimit të evidentuara në këtë akt konstatim me përdorim fondesh jo sipas 

3-E (Eficencë, Efektivitet, Ekonomicitet) KVO në vendimmarrje nuk është udhëhequr nga ligji 

nr. 9643,  datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar, neni 1, pika 2 Qëllimi i këtij 

ligji është: a) të rrisë efiçencën dhe efikasitetin në procedurat e prokurimit publik, të kryera 

nga autoritetet kontraktore; b) të sigurojë mirëpërdorim të fondeve publike dhe të ulë 

shpenzimet procedurale; duke sklualifikuar oferta ekonomike më të favorshme për devijime të 

vogla ose jo të qenësishme jo në përputhje me përcaktimet në nenin 20 të ligjit të sipërcituar 

dhe nenin 23, pika 4 “Autoriteti kontraktor vlerëson një ofertë të vlefshme edhe nëse ajo 

përmban devijime të vogla, të argumentuara, të cilat nuk ndryshojnë thelbësisht karakteristikat, 

kushtet dhe kërkesat e tjera, të përcaktuara në dokumentet e tenderit, si edhe gabime shtypi, të 

cilat mund të korrigjohen pa prekur përmbajtjen e saj.” 

 

Auditimi i zbatimit të procedurave ligjore të prokurimit publik të realizuara nga Bashkia 

Divjakë gjatë vitit 2019. 

 

Më poshtë paraqiten procedurat e prokurimit për vitin 2019.  

1. “Blerje lubrifikantesh (vajra, filtra, graso) Për mjetet e Bashkise Divjake” viti 2019, 

“Kërkesë për propozim”, F.L. 2,253,667 lekë, shpallur fitues OE “T...” shpk, me ofertën 

1,810,760 lekë, diferenca me ofertën e OE të skualifikuar “K...” shpk, në shumën 1,489,030 

lekë, është 321,730 lekë. 

-Zhvillimi i Procedurës së Prokurimit me objekt:  ”Blerje lubrifikantesh (vajra, filtra, graso) Për mjetet e 

Bashkisë Divjake” 

1.Urdhër Prokurimi 
 

Nr.46, date 13.02.2019 

3.Hartuesit e Dokumenteve të tenderit:  
1.S.D.         (Juriste) 

2.E.H.      (Inxhinier) 

4.Komisioni i Vlerësimit 

Ofertave: 

Urdhër nr.103/1, datë 
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2. Lloji i Procedurës së 

Prokurimit:  

“Kerkese Për Propozim” 

3.I.K.    (Ekonomiste) 

 

18.04.2019 

1. D.S.          (Kryetar) 

2. M.N.     (Anetar) 

3. S.Sh.         (Anetar) 

5.Fondi Limit (pa Tvsh)  

2 253 667 leke pa Tvsh 

6.Oferta fituese: “T...” Sh.a                      1 810 

760 leke pa Tvsh 
7.Diferenca me fondin 

limit   

 442 907  lekë (pa Tvsh) 

8. Data e hapjes së tenderit: 
02.05.2019 

9.Burimi Financimit:   
Buxheti Bashkisë  + Granti 

10.OPëratoret 

Ekonomike 

a)Pjesëmarrës në tender: 3 

OE 

b)S’kualifikuar 2 OE  

c) Kualifikuar 1 OE 

11.Ankimime 

AK: Jo 
12. Përgjigje ankesës nga AK 

Jo 
13.Përgjigje Ankesës nga  

APP apo KPP Jo 

 

-K...  shpk 1,489,030 lekë   

Ndër OE të skualifikuar është OE “K...” shpk me ofertën ekonomike në shumën 1,489,030 

lekë, më e favorshme nga ajo e shpallur fituese me arsye të skualifikimit nga gara si nuk është 

paraqitur vërtetim për taksat vendore për vitin 2019 nga Bashkia Lezhe dhe Bashkia Dibër, 

nuk është paraqitur raport analize për vaj reduktori 80-90 dhe Raport analizat për vajrat 

janë paraqitur jashtë afateve te përcaktuara  ne DST. UP është i datës 13.02.2019 dhe tenderi 

është zhvilluar në 02.05.2019 pra një Përiudhë e fillimit të vitit ku taksat kanë veçoritë e tyre 

sipas kësteve të përcaktuara në vendimet e KB të bashkive të ndryshme. KVO kishte 

mundësitë të verifikonte në bashkitë homologe statusin e OE dhe të mos refuzonte ofertën më 

të favorshme për devijime të vogla që nuk cenojnë zbatimin e kontratës.  

Në këto kushte, nëse KVO do të udhëhiqej në vendimmarrjen e vet nga qëllimi kryesor i ligjit 

të prokurimeve publike ai i sigurimit të dobishmërisë maksimale të përdorimit të fondeve 

publike nuk do ti konsideronte themelore argumentet sa më sipër dhe do te shpallte fitues OE 

“K...” shpk duke kursyer shumën prej 321,730 lekë.  

Përsa trajtuar më sipër është objekt i vendimmarrjes së KVO. Veprimet dhe mosveprimet e 

mësipërme nuk përputhen me kërkesat e kuadrit rregullator në fuqi mbi prokurimet publike 

dhe kanë shkaktuar përdorim jo sipas të 3-E të fondeve prej 321,730 lekë. 

2. “Blerje pjese këmbimi dhe shërbime për mjetet e  Bashkisë Divjakë” viti 2019, 

“Kërkesë për propozim”, F.L. 6,666,317 lekë, shpallur fitues OE “M...” shpk, me ofertën 

6,490,500 lekë, diferenca me ofertën e OE të skualifikuar “R...” shpk, në shumën 5,262,600 

lekë, është 1,227,900 lekë. 

-Zhvillimi i Procedurës së Prokurimit me objekt:  ”Blerje pjese kembimi dhe sherbime Për mjetet e  

Bashkise Divjake” 

1.Urdhër Prokurimi 
 

Nr.10/1, date 10.01.2019   

3.Hartuesit e Dokumenteve të tenderit:  
1.S.D.       (Juriste) 

2.A.H.  (Ekonomiste) 

3.E.H.      (Inxhinier) 

 

 

 

4.Komisioni i Vlerësimit 

Ofertave: 

Urdhër nr.10/2, datë 

10.01.2019 

1. D.S.     (Kryetar) 

2. I.K.          (Anetar) 

3. S.Sh.     (Anetar) 

2. Lloji i Procedurës së 

Prokurimit:  

“Kerkese Për Propozim” - 

Marrëveshje Kuadër me një 

oPërator ekonomik   
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5.Fondi Limit (pa Tvsh)  

6 666 317 leke pa Tvsh 

6.Oferta fituese: “M...” Shpk,                          6 

490 500 leke pa Tvsh 
7.Diferenca me fondin 

limit   

 175 817  (pa Tvsh) 

8. Data e hapjes së tenderit: 
23.01.2019 

9.Burimi Financimit:   
Buxheti Bashkisë  + Granti 

10.OPëratoret 

Ekonomike 

a)Pjesëmarrës në tender: 3 

OE 

b)S’kualifikuar 2 OE  

c) Kualifikuar 1 OE 

11.Ankimime 

AK: Jo 
12. Përgjigje ankesës nga AK 

Jo 
13.Përgjigje Ankesës nga  

APP apo KPP Jo 

 

-Ra-Mi  shpk 5,262,600 lekë   

Nga auditimi në sistemin elektronik të APP rezulton se OE “R...” shpk është skualifikuar me 

të drejtë dhe nuk evidentohen mospërputhje të procedurës së prokurimit me të dhënat në 

tabelën e mësipërme me kriteret dhe kërkesat e kuadrit rregullator në fuqi mbi prokurimet 

publike. 

3. “Blerje materiale ndërtimi për KUZ dhe KUB, Bashkia  Divjake” viti 2019, “Tender i 

hapur”, F.L. 10,417,484 lekë, shpallur fitues OE “Ll...” shpk, me ofertën 9,073,750 lekë, 

diferenca me ofertën e OE të skualifikuar “M...” shpk, në shumën 8,819,840 lekë, është 

253,910 lekë. 

-Zhvillimi i Procedurës së Prokurimit me objekt:  “Blerje materiale ndertimi Për KUZ dhe KUB, Bashkia  

Divjake” 

1.Urdhër Prokurimi 
 

Nr.12/1, date 14.01.2019   

3.Hartuesit e Dokumenteve të tenderit:  
1.S.D.         (Juriste) 

2.A.H.   (Ekonomiste) 

3.E.H.       (Inxhinier) 

 

4.Komisioni i Vlerësimit 

Ofertave: 

Urdhër nr.12/2, datë 

14.01.2019 

1. D.S.     (Kryetar) 

2. I.K.           (Anetar) 

3. Sirjus Sh.      (Anetar) 

2. Lloji i Procedurës së 

Prokurimit:  

“Tender i hapur” 

5.Fondi Limit (pa Tvsh)  

10 417 484 leke pa Tvsh 

6.Oferta fituese: “LL...” Shpk,                      9 

073 750 leke pa Tvsh 
7.Diferenca me fondin 

limit1343734 lekë (pa Tvsh) 

8. Data e hapjes së tenderit: 

13.02.2019  
9.Burimi Financimit:   
Buxheti Bashkisë  + Granti 

10.OPëratoret Ekonomike 

a)Pjesëmarrës në tender: 9 

OE 

b)S’kualifikuar  6 OE  

c) Kualifikuar  3 OE 

11.Ankimime 

AK: Po 
12. Përgjigje ankesës nga AK 

Po 
13.Përgjigje Ankesës nga  

APP apo KPP - 

 

-M...shpk 8,819,840 lekë   

Nga auditimi në sistemin elektronik të APP rezulton se OE “R...” shpk është skualifikuar me 

të drejtë dhe nuk evidentohen mospërputhje të procedurës së prokurimit me të dhënat në 

tabelën e mësipërme me kriteret dhe kërkesat e kuadrit rregullator në fuqi mbi prokurimet 

publike. 

4. “Rikonstruksion dhe zgjerim i Rrugës Grabian-Dushk Can, Bashkia Divjake” viti 

2019, “Tender i hapur”, F.L. 26,367,442 lekë, shpallur fitues OE “Ll...” shpk, me ofertën 

21,074,250 lekë, diferenca me ofertën e OE të skualifikuar “S...” shpk, në shumën 18,999,950 

lekë, është 2,074,300 lekë. 
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-Zhvillimi i Procedurës së Prokurimit me objekt:  “Rikonstruksion dhe zgjerim i Rruges Grabian-Dushk 

Can, Bashkia Divjake” 

1.Urdhër Prokurimi 
 

Nr.15, date  15.01.2019   

3.Hartuesit e Dokumenteve të tenderit:  
1.V.R.        (Juriste)                            

2.E.H.            (Inxhinier)                      

3.R.M.   (Ekonomist) 

 

4.Komisioni i Vlerësimit 

Ofertave: 

Urdhër  nr.15/3, date  

16.01.2019 

1. D.S.      (Kryetar) 

2. S.D.           (Anetar) 

3. A.H.           (Anetar) 

2. Lloji i Procedurës së 

Prokurimit:  

“Tender i hapur” 

5.Fondi Limit (pa Tvsh)  

26 367 442  lekë pa Tvsh 

6.Oferta fituese: “LL...” Shpk,                        21 

074 250 leke pa Tvsh 
7.Diferenca me fondin 

limit   

5 293 192  lekë (pa Tvsh) 

8. Data e hapjes së tenderit: 
25.02.2019 

9.Burimi Financimit:   
Buxheti Bashkisë  + Granti 

10.OPëratoret Ekonomike 

a)Pjesëmarrës në tender: 14 

OE 

b)S’kualifikuar 11 OE 

c) Kualifikuar  3 OE 

11.Ankimime 

AK: Po 
12. Përgjigje ankesës nga AK 

Po 
13.Përgjigje Ankesës nga  

APP  apo KPP            - 

 

-K...  shpk 13,525,500 lekë   

-B...  shpk 16,589,400 lekë   

-E... shpk 17,883,500 lekë   

-S...  shpk 18,999,950 lekë   

-A...  shpk 19,754,100 lekë   

-E...  shpk 40,352,364 lekë   

-Sh...  shpk 19,948,000 lekë   

-B...  shpk 20,995,500 lekë   

-B...  shpk 21,021,304 lekë   

 

Nga auditimi në sistemin elektronik të APP rezulton se OE “S...” shpk është skualifikuar me 

të drejtë dhe nuk evidentohen mospërputhje të procedurës së prokurimit me të dhënat në 

tabelën e mësipërme me kriteret dhe kërkesat e kuadrit rregullator në fuqi mbi prokurimet 

publike. 

5. “Rikonstruksion dhe zgjerim i rrugës “Unaza e Sipërme, fshati Kryekuq”, Bashkia Divjake” 

viti 2019, “Tender i hapur”, F.L. 42,024,643 lekë, shpallur fitues BOE “XH...” Shpk  +  “G...shpk, me 

ofertën 31,636,000 lekë, diferenca me ofertën e BOE të skualifikuar “B...”, në shumën 28,697,660 

lekë, është 2,938,340 lekë. 

1.Urdhër Prokurimi 
Nr.23, date  22.01.2019 

3.Hartuesit e Dokumenteve të tenderit:  
1.S.Sh.          (Juriste)                            

2.E.H.            (Inxhinier)                      

3.R.M.    (Ekonomist) 

 

4.Komisioni i Vlerësimit 

Ofertave: 

Urdhër  nr.23/1, date  

22.01.2019 

1. A.H.             (Kryetar) 

2. S.D.                (Anetar) 

3. M.N.     (Anetar) 

2. Lloji i Procedurës së 

Prokurimit:  

“Tender i hapur” 

5.Fondi Limit (pa Tvsh)  

42 024 643  lekë pa Tvsh 

6.Oferta fituese: Bashkimi i oPëratoreve 

ekonomik “XH...&  K...” Shpk  +  “G...” Shpk 

31 636 000 leke pa Tvsh 

 

7.Diferenca me fondin 

limit   

10 388 643  lekë (pa 

Tvsh) 

8. Data e hapjes së tenderit: 
04.03.2019 

9.Burimi Financimit:   
Buxheti Bashkisë  + Granti 

10.OPëratoret 

Ekonomike 

a)Pjesëmarrës në tender: 
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14 OE 

b)S’kualifikuar 9 OE  

c) Kualifikuar  5 OE 

11.Ankimime 

AK: Po 
12. Përgjigje ankesës nga AK 

Po 
13.Përgjigje Ankesës nga  

APP  apo KPP       - 

-B... shpk  28,697,660 lekë   

-S... shpk        28,925,500 lekë   

-B...  shpk 30,648,300 lekë   

-E...  shpk 31,493,000 lekë   

 

Nga auditimi në sistemin elektronik të APP rezulton se ndër OE të skualifikuar është BOE 

“B...” me ofertë ekonomike më të favorshme se ajo e shpallur fituese, me arsyet e 

mëposhtme: 

Për mjetet e transportit vetëshkarkues mbi 15 ton kamion me targa përkatësisht, AA460DN, 

AA364PB dhe AA601NP, te paraqitur nga shoqëria B-93, certifikatat e transportit te mallrave 

janë ne emër te qiradhënësit dhe jo te shoqërisë B-93. Kjo vjen ne kundërshtim me nenin 41, te 

ligjit nr. 8308, date 18.03.1998 “Për transportet rrugore”. 

Për mjetet e transportit vetëshkarkues mbi 15 ton kamion me targa përkatësisht, AA226NJ 

AA421NX dhe AA585NE, te paraqitur nga shoqëria R..., certifikatat e transportit te mallrave 

janë ne emër te qiradhënësit dhe jo te shoqërisë R... Kjo vjen ne kundërshtim me nenin 41, te 

ligjit nr. 8308, date 18.03.1998 “Për transportet rrugore”. 

Për mjetet: kamionçine me targa AA653TB, afati i siguracionit dhe certifikata e kontrollit 

teknik, kane skaduar dhe për mjetin kamionçinë me targa AA993DJ, i gjithë dokumentacioni 

tekniko-ligjor i paraqitur, është ne emër te shoqërisë B... Sh.p.k. Kjo vjen ne kundërshtim me 

ligjin nr. 8308, date 18.03.1998 “Për transportet rrugore”. 

Për mjetin e transportit vetëshkarkues mbi 15 ton kamion me targa AA674LM, nuk është 

paraqitur certifikata e transportit te mallrave. Kjo vjen ne kundërshtim me nenin 41, te ligjit nr. 

8308, date 18.03.1998 “Për transportet rrugore”. 

Për mjetet Autobetoniere (cope 2) te paraqitur nga shoqëria B-93, me targa përkatësisht, 

TR8752K dhe TR1485N, janë paraqitur certifikata transporti te mallrave ne emër te 

qiradhënësit dhe jo te shoqërisë B-93.  Kjo vjen ne kundërshtim me nenin 41, te ligjit nr. 8308, 

date 18.03.1998 “Për transportet rrugore”. 

Për mjetin kamion tërheqës dhe rimorkiator, te paraqitur nga shoqëria R..., me targa 

përkatësisht, AA340RO dhe ADR326, nuk është paraqitur certifikata e transportit te mallrave. 

Kjo vjen ne kundërshtim me nenin 41, te ligjit nr. 8308, date 18.03.1998 “Për transportet 

rrugore”. 

Për mjetin kamion me vinç, me targa FR8664C, nuk është paraqitur certifikata e transportit te 

mallrave. Kjo vjen ne kundërshtim me nenin 41, te ligjit nr. 8308, date 18.03.1998 “Për 

transportet rrugore”. 

Thelbi i mos plotësimit të kërkesave më sipër që ka shtyrë KVO të skualifikojë këtë BOE ka 

të bëjë më certifikatën e transportit të lëshuar nga organet e vetëqeverisjes vendore ku 
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dominon fakti që shumica e tyre nuk janë në emër të BOE por të qiradhënësit çka përbën një 

devijim pa pasoja dhe mund të kualifikohej BOE për të siguruar kursimin e fondeve nga gara 

në shumën 2,938,340 lekë. 

Në këto kushte, nëse KVO do të udhëhiqej në vendimmarrjen e vet nga qëllimi kryesor i ligjit 

të prokurimeve publike ai i sigurimit të dobishmërisë maksimale të përdorimit të fondeve 

publike nuk do ti konsideronte themelore argumentet sa më sipër dhe do te shpallte fitues 

BOE “B...” duke kursyer shumën prej 2,938,340 lekë.  

6. “Rikualifikimi i rrugës “20 Janari” Qyteti Divjake, Bashkia Divjake” viti 2019, 

“Tender i hapur”, F.L. 60,654,209 lekë, shpallur fitues OE “A...” shpk, me ofertën 

58,728,300 lekë, diferenca me ofertën e OE të skualifikuar “G...” shpk, në shumën 

53,687,000  lekë, është 5,241,300 lekë. 

-Zhvillimi i Procedurës së Prokurimit me objekt:  “Rikualifikimi i rruges “20 Janari” Qyteti Divjake, 

Bashkia Divjake” 

1.Urdhër Prokurimi 
 

Nr.34, date  04.02.2019 

3.Hartuesit e Dokumenteve të tenderit:  
1.S.Sh.         (Juriste)                            

2.E.H.            (Inxhinier)                      

3.R.M.    (Ekonomist) 

 

4.Komisioni i Vlerësimit 

Ofertave: Urdhër  nr.34/1, 

date  04.02.2019 

1. A.H.             (Kryetar) 

2. S.D.              (Anetar) 

3. M.N.      (Anetar) 

2. Lloji i Procedurës së 

Prokurimit:  

“Tender i hapur” 

5.Fondi Limit (pa Tvsh)  

60 654 209  lekë pa Tvsh 

6.Oferta fituese: “A...” Shpk, me  Vlere  58 728 

300 leke pa Tvsh 
7.Diferenca me fondin 

limit   

1 925 909  lekë (pa Tvsh) 

8. Data e hapjes së tenderit: 
07.05.2019 

9.Burimi Financimit:   
Buxheti Bashkisë  + Grant 

10.OPëratoret Ekonomike 

a)Pjesëmarrës në tender: 7 

OE 

b)S’kualifikuar 6 OE  

c) Kualifikuar  1 OE 

11.Ankimime 

AK: Po 
12. Përgjigje ankesës nga AK 

Po 
13.Përgjigje Ankesës nga  

APP apo KPP     - 

 

-B...  shpk 48,796,481 lekë   

-L... shpk 51,557,850 lekë   

-G... shpk 53,687,000 lekë   

-E... shpk 54,640,700 lekë   

-B...shpk 55,494,600 lekë   

Nga auditimi në sistemin elektronik të APP rezulton se ndër OE të skualifikuar është OE 

“G...” shpk me ofertë ekonomike më të favorshme se ajo e shpallur fituese, me arsyet e 

mëposhtme: 

Për punonjësin Teknik Ndërtimi S.B. nuk është paraqitur dëshmia e kualifikimit siç është 

kërkuar ne DST.  

Ky argument nuk qëndron pasi është paraqitur e rregullt si për gjithë stafin teknik, fotokopje 

bashkëlidhur aktkonstatimit. 

Për punonjësin Autovinçier E.R. leja e drejtimit e paraqitur është për pozicionin e punës auto 

makinist dhe nuk është paraqitur dëshmia e aftësisë profesionale siç është kërkuar ne DST. 
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Ky argument është shtuar pa bazë pasi nuk evidentohet të jetë paraqitur nga OE ndonjë 

Autovinçier me emrin E.R. 

Për mjetin Autopompe me targa AA211VN, nuk është paraqitur certifikata e transportit te 

mallrave. Kjo vjen ne kundërshtim me nenin 41, te ligjit nr. 8308, date 18.03.1998 “Për 

transportet rrugore”. 

Për kontratën e qerase ose furnizimit te fabrikës se asfalto-betonit, nuk është paraqitur QKL, 

planimetri dhe dokumentacion qe vërteton pronësinë e fabrikës (Certifikate Për vërtetim 

pronësie), siç është kërkuar ne DST. 

Ky argument nuk është i bazuar pasi OE ka paraqitur deklaratat doganore që linja e fabrikës 

është zhdoganuar në emër të “G...” shpk. 

Thelbi i mos plotësimit të kërkesave më sipër që ka shtyrë KVO të skualifikojë këtë OE ka të 

bëjë më certifikatën e transportit të lëshuar nga organet e vetëqeverisjes vendore dhe forma e 

dëshmisë për një punonjës teknik dhe autovinçier si dhe dokumente të pronësisë për fabrikën 

e asfalto-betonit cka përbën një devijim pa pasoja duke parë kapacitetet dhe pjesën e tregut që 

zë ky OE dhe mund të kualifikohej OE për të siguruar kursimin e fondeve nga gara në 

shumën 5,241,300 lekë. 

Në këto kushte, nëse KVO do të udhëhiqej në vendimmarrjen e vet nga qëllimi kryesor i ligjit 

të prokurimeve publike ai i sigurimit të dobishmërisë maksimale të përdorimit të fondeve 

publike nuk do ti konsideronte themelore argumentet sa më sipër dhe do te shpallte fitues OE 

“G...” shpk duke kursyer shumën prej 5,241,300 lekë.  

7. “Ndërtim i skemës ujitëse – Sektori i Ri ne Xeng, Divjake”, viti 2019, “Tender i hapur”, 

F.L. 58,781,504 lekë, shpallur fitues OE “A...” shpk, me ofertën 58 047 565,8 lekë.  

-Zhvillimi i Procedurës së Prokurimit me objekt:  “Ndertim i skemes ujitese – Sektori i Ri ne Xeng, 

Divjake” 

1.Urdhër Prokurimi 
Nr.149/1, date 18.07.2019 

3.Hartuesit e Dokumenteve të tenderit:  
1.S.Sh.          (Juriste)                            

2.E.H.            (Inxhinier)                      

3.R.M.    (Ekonomist) 

 

4.Komisioni i 

Vlerësimit Ofertave: 

Urdhër  nr.149/2, date  

18.07.2019 

1. D.S.      (Kryetar) 

2. S.D.           (Anetar) 

3. A.H.          (Anetar) 

2. Lloji i Procedurës së 

Prokurimit:  

“Tender i hapur” 

5.Fondi Limit (pa Tvsh)  

58 781 504 leke pa Tvsh 

6.Oferta fituese: “A...” Shpk, me  Vlere  58 047 

565,8 leke pa Tvsh 
7.Diferenca me fondin 

limit   

733 938,2  lekë (pa Tvsh) 

8. Data e hapjes së tenderit: 
30.08.2019 

9.Burimi Financimit:   
Granti   

10.OPëratoret 

Ekonomike 

a)Pjesëmarrës në tender: 

10 OE 

b)S’kualifikuar 9 OE  

c) Kualifikuar  1 OE 

11.Ankimime 

AK: Jo 
12. Përgjigje ankesës nga AK 

Jo 
13.Përgjigje Ankesës 

nga  APP  apo KPP      

Jo 

 

-I... shpk  36,876,523 lekë    

-E...  shpk 40,352,364 lekë   
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-Sh...  shpk 42,221,966 lekë   

-N...shpk 43,289,664 lekë   

-G...  shpk 43,655,417 lekë   

-S...shpk  50,168,890 lekë   

-E...  shpk 40,352,364 lekë   

-S...  shpk 50,548,434 lekë   

-C... shpk 51,984,990 lekë   

 

I. Nga auditimi në sistemin elektronik të APP rezulton se OE të renditur më sipër janë 

skualifikuar me të drejtë. Nuk u evidentuan mospërputhje të procedurës me të dhënat e 

mësipërme me kriteret dhe kërkesat e kuadrit rregullator në fuqi mbi prokurimet publike. 
 

II. Për zbatimin e punimeve të ndërtimit në objektin: “Ndërtimi i skemës ujitëse - sektori 

i ri Xeng” Bashkia Divjakë” rezultoi si vijon: 

Kontratat (Sipërmarrjes, mbikëqyrjes dhe kolaudimit të punimeve). 

- Objekti i mësipërm është kryer sipas kontratës për punë publike me Nr. 3236/6 Prot, datë 

25.09.2019 të lidhur mes Autoritetit Kontraktor Bashkia Divjakë, të përfaqësuar nga Titullari 

Z. F.K. dhe Bashkimit të OPëratorëve  Ekonomik (OE)  “A...” SHPK  me nr. NIPTI 

J61812013R dhe licencë NZ.0709/17 datë 05.03.2019,  përfaqësuar nga administratri Z. A.K. 

Vlera e kontratës është 69,657,079 lekë me TVSH nga Granti, e ndarë: (28,573,126 lekë me 

TVSh nga Granti pë vitin 2019 dhe 41,083,953 lekë me TVSH nga Granti pë vitin 2020). Afati 

zbatimit të kontratës është përcaktuar Përiudha kohore 3 muaj, nga data e fillimit të punimeve. 

Përiudha e garancisë së difekteve është përcaktuar 12 muaj nga data e kolaudimit të punimeve.  

- Për mbikëqyrjen e punimeve të ndërtimit, është lidhur kontrata me nr. 3596 prot, datë 

30.09.2019 ndërmjet Bashkisë Divjakë përfaqësuar nga Z. F.K. dhe OE “A...” SHPK, 

përfaqësuar nga z. E.M.  me nr. licence për mbikëqyrje kolaudim punimesh MK. 2892/3, datë 

23.04.2019.Vlera e shërbimit të mbikëqyrjes është 712,591 lekë me TVSH. 

- Për kryerjen e shërbimit të kolaudimit të punimeve të ndërtimit, është lidhur kontrata me nr. 

466/1 prot, datë 31.01.2020 ndërmjet Bashkisë Divjakë përfaqësuar nga Z. F.K. dhe OE “G...” 

SHPK, përfaqësuar me prokurë të posaçme nga z. G.S. me nr. licence për mbikëqyrje kolaudim 

punimesh MK. 2928/8, datë 16.01.2020. 

Për objektin “Ndërtimi i skemës ujitëse - sektori i ri Xeng” nga kryetari i bashkisë Divjakë 

është lëshuar vendim nr. 94, datë 11.10.2019 me objekt, miratimin e deklaratës për kryerje 

punimesh, me afat vlefshmërie 12 muaj nga data e fillimit të punimeve, referuar grafikut të 

punimeve. 

Zbatimi i punimeve në terren. 

Nga dokumentacioni i vënë në dispozicion rezulton se punimet për “Ndërtimi i skemës ujitëse - 

sektori i ri Xeng” Bashkia Divjakë”, sipas njoftimeve përkatëse kanë nisur me datë 15.10.2019  

(sipas aktit për lirimin e sheshit dhe aktit të piketimit në objekt) dhe kanë përfunduar me datë 

21.01.2020 (sipas njoftimit për përfundimin e punimeve nga sipërmarrësi dhe mbikëqyrësi i 

punimeve). 

- Me datë 28.10.2019 është mbajtur procesverbal mbi evidentimin e volumeve faktike në 

objektin: “Ndërtimi i skemës ujitëse – Sektori i ri Xeng” Divjakë, në prani të investitorit 

Bashkia Divjakë, mbikëqyrësit të punimeve “A...” SHPK dhe sipërmarrësit të punimeve “A...” 

SHPK, ku vlera faktike e punimeve rezultoi 69,656,784 lekë me TVSH ndërsa  vlera e 

preventivit fitues është 69,657,079 lekë me TVSH, me diferencë -294.96 lekë me TVSH.  

- Për përdorimin e fondit rezervë në vlerën 2,028,846.9 lekë me TVSH është mbajtur 

procesverbal midis palëve dhe është miratuar nga titullari i AK. 
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Në zbatim të programit, u shqyrtua dokumentacioni si më poshtë: Dokumentacioni teknik i 

zbatimit: Projekt i zbatimit fillestar dhe të ndryshuar, preventivit bazë dhe të ndryshuar,  

Situacionet pjesore dhe Situacioni përfundimtar, Libreza e masave, Ditarit të punimeve, etj. 

Nga shqyrtimi i dokumentacionit të sipërcituar, të dhënat e përgjithshme paraqiten në tabelën e 

mëposhtme.  
 

 Zbatimi i Kontratës së Punimeve “  Ndërtimi i Skemës  ujise - sektori i ri Xeng” Bashkia Divjakë. ”. 

14.Lidhja e kontratës 

 Nr. 3236/6 Prot datë 25.09.2019 

 

 

15.Vlera e kontratës  

 67,657,079 lekë me tvsh 

OE fitues “A...” SHPK  

16.Likuiduar: 

Situac nr. 1 me vlerë 36,213,732 lekë 

me TVSH. 

Situacioni nr. 2 dhe  përfundimtar 

33,443,052 lekë me TVSH 

17- Situacioni Përfundimtar   

33,443,052 lekë me tvsh 

 

18.Afati i kontratës në dite 

Parashikuar  3 muaj.  

Fillimi punimeve: 15.10.2019 

Përfundimi punimeve sipas faktit. 21.01.2020 

19. Zgjatja e kontratës   

S’ka 

 

20. Mbikëqyrësi i punimeve 

Ing. E.M. 

Licenca Nr: 

MK. 2892/3 

Kontrata nr.3464  prot, datë 

30.09.2019. 

  

21. Kolaudatori i punimeve 

 -------------------- 

Licenca Nr: 

MK -------- 

Kontrata me nr. - prot., datë 

- 

  

22.Akt Kolaudimi: nga “G...” sh.p.k. 

Datë 04.02.2020. 

23.Akt i marrjes në dorëzim datë 

05.02.2020 

 

Në mënyrë të përmbledhur nga auditimi për këtë investim rezultoi se: 

 

1. Nga auditimi i situacionit përfundimtar, projekt - preventivit bazë, projekt - preventivit të 

rishikuar, librezës së masave, si dhe nga verifikimi në terren i punimeve të ndërtimit, lidhur me 

volumet e punës të situacionuara si dhe atyre të kryera në fakt, nuk rezultuan diferenca në 

volume apo punime ndërtimi. Për objektin: Ndërtimi i skemës ujitëse – sektori i ri ë Xeng, 

Divjakë, nga sipërmarrësi i punimeve dhe mbikëqyrësi i punimeve, është kryer prova në 

ngarkesë për tre ditë dhe me datë 21.01.2020 është mbajtur procesverbal midis palëve. Nga 

prova është konstatuar se skema funksionon normalisht me të gjithë elementët e linjës 

(hidrante, valvula, saracineskë, tubacione) dhe se nuk janë vërejtur probleme teknike. 

2. Në dosjen teknike të zbatimit të punimeve, rezultoi se nuk ka raporte testimi për betonin e 

përdorur për prodhimin e 10 (dhjetë) pusetave të hidrantit, veprim ky në kundërshtim me UKM 

nr. Nr.3, datë 15.2.2001”Për mbikëqyrjen dhe kolaudimin e punimeve të ndërtimit” të 

ndryshuar, pika (9) ku thotë se: “Materialet që vijnë në kantier duhet të jenë në përputhje me 

kërkesat teknike të projektit. Materialet në vepër përdoren vetëm me miratimin e mbikëqyrësit 

të punimeve. Materialet e ardhura, si dhe pajisjet e siguruara nga sipërmarrësi, por që nuk 

pranohen nga mbikëqyrësi, zëvendësohen me të tjera, me shpenzimet e sipërmarrësit. Në këto 

raste (si për materialet, ashtu dhe për pajisjet) mospranimi duhet dokumentuar me 

procesverbalet e analizave të provave, së bashku me aktin teknik, ku të argumentohen 

shmangiet e palejuara, referuar standardeve të detyrueshme shqiptare ose atyre evropiane”. 

 

8. “Ndërtim kopshti me dreke ne fshatin Cerme Sektor, Njësia Administrative Tërbuf, 

Bashkia Divjake” viti 2019, “Tender i hapur”, F.L. 56,051,653 lekë, shpallur fitues BOE 

“L...” shpk, me ofertën 40,090,140 lekë.  

 
-Zhvillimi i Procedurës së Prokurimit me objekt:  “Ndertim kopeshti me dreke ne fshatin Cerme Sektor, 

Njesia Administrative Terbuf, Bashkia Divjake” 
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1.Urdhër Prokurimi 
Nr.106, date 26.04.2019 

3.Hartuesit e Dokumenteve të tenderit:  
1.S.S.          (Juriste)                            

2.E.H.            (Inxhinier)                      

3.R.M.   (Ekonomist) 

  

4.Komisioni i Vlerësimit 

Ofertave: 

Urdhër nr.106/1, date  

26.04.2019 

1. D.S.       (Kryetar) 

2. S.D.               (Anetar) 

3. M.N.   (Anetar) 

2. Lloji i Procedurës së 

Prokurimit:  

“Tender i hapur” 

5.Fondi Limit (pa Tvsh)  

56 051 653 lekë pa Tvsh 

6.Oferta fituese: Bashkimi i oPëratoreve 

ekonomik “LL...”    40 090 140 leke pa Tvsh 
7.Diferenca me fondin 

limit   

15 961 513  lekë (pa Tvsh) 

8. Data e hapjes së tenderit: 
07.06.2019 

9.Burimi Financimit:   
Buxheti Bashkisë  + Granti 

10.OPëratoret 

Ekonomike 

a)Pjesëmarrës në tender: 16 

OE 

b)S’kualifikuar 5 OE  

c) Kualifikuar  11 OE 

11.Ankimime 

AK: Po 
12. Përgjigje ankesës nga AK 

Po 
13.Përgjigje Ankesës nga  

APP apo KPP Po 

 

-A... shpk 39,608,860 lekë    

-C... shpk 40,015,537 lekë   

 

Nga auditimi në sistemin elektronik të APP rezulton se ndër OE të skualifikuar është BOE 

“C...” shpk me ofertë ekonomike më të favorshme se ajo e shpallur fituese. Skualifikimi është 

bërë me arsyet e mëposhtme: 

- Nuk është paraqitur dokumentacioni i duhur i kërkuar Për mjetin: Pompe thithëse uji 

(1cope), siç është kërkuar ne DST.  

Ky argument nuk është i bazuar pasi BOE ka paraqitur faturën me tvsh të blerjes së një pompe 

thithëse si dhe përveç faturës dhe dokument shoqërues karakteristikash dhe foto të pompës 

tjetër thithëse të paraqitur.  

-Ne deklaratën për drejtuesin teknik te punimeve, te paraqitur nga shoqëria “C...”  Shpk, pasi u 

bene verifikimet e nevojshme, rezulton se nuk Përmbush kriterin Për Përvojën e punës prej 5 

vjet. 

Ky argument nuk është i bazuar pasi në deklaratën e OE “C...” janë paraqitur dy drejtues teknik 

cka plotëson kërkesën e DST edhe sikur njëri prej tyre të mos ketë eksperiencën prej 5 vjetësh 

gjë që nuk evidentohet dhe nuk argumentohet se ku i ka bërë verifikimet KVO për këtë 

pretendim. OE ka paraqitur dokumente për të dy Drejtuesit Teknik së bashku me kualifikimet 

përkatëse dhe CV ku evidentohet plotësimi i vjetërsisë. 

- Preventivi i ndarjes se punimeve, si pjese integrale e kontratës se bashkëpunimit te 

shoqërisë “C...”  Shpk dhe “N...” Shpk, nuk është paraqitur me vula lidhëse noteriale. 

Ky argument nuk qëndron pasi preventivi i ndarjes së punimeve është ligjor dhe i nënshkruar 

nga të dy OE në bashkëpunim së bashku me vulat zyrtare përkatëse të tyre. 

Në këto kushte, nëse KVO do të udhëhiqej në vendimmarrjen e vet nga qëllimi kryesor i ligjit 

të prokurimeve publike ai i sigurimit të dobishmërisë maksimale të përdorimit të fondeve 

publike nuk do ti konsideronte themelore argumentet sa më sipër dhe do te shpallte fitues 

BOE  “C...”  Shpk dhe “N...” Shpk duke kursyer shumën prej 74,603 lekë.  
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Përsa trajtuar më sipër është objekt i vendimmarrjes së KVO. Veprimet dhe mosveprimet e 

mësipërme nuk përputhen me kërkesat e kuadrit rregullator në fuqi mbi prokurimet publike 

dhe kanë shkaktuar përdorim jo sipas të 3-E të fondeve prej 74,603  lekë. Shuma nuk është 

materiale por nga konteksti vendimmarrja e KVO duhej të ishte udhëhequr nga qëllimi 

kryesor i ligjit të prokurimeve publike ai i sigurimit të dobishmërisë maksimale të përdorimit 

të fondeve publike. 

 

9. “Rikonstruksion dhe shtesë anësore 2 kate, Shkolla e Mesme e Bashkuar “Mihal 

Nako”, fshati Fier - Seman, Njësia Administrative Gradishtë”, viti 2019, “Tender i 

hapur”, F.L. 68,067,806 lekë, shpallur fitues OE “C...” shpk, me ofertën 52,219,980 lekë. 

-Zhvillimi i Procedurës së Prokurimit me objekt:  “Rikonstruksion dhe shtesë anësore 2 kate, Shkolla e 

Mesme e Bashkuar “Mihal Nako”, fshati Fier - Seman, Njësia Administrative Gradishtë” 

1.Urdhër Prokurimi 
Nr.107, date 26.04.2019 

3.Hartuesit e Dokumenteve të tenderit:  
1.V.R.         (Juriste)                            

2.E.H.             (Inxhinier)                      

3.I.K.          (Ekonomiste) 

 

4.Komisioni i 

Vlerësimit Ofertave: 

Urdhër  nr.107/1, date  

26.04.2019 

1. D.S.   (Kryetar) 

2. E.Z.   (Anetar) 

3. A.H.  (Anetar) 

2. Lloji i Procedurës së 

Prokurimit:  

“Tender i hapur” 

5.Fondi Limit (pa Tvsh)  

68 067 806  lekë pa Tvsh 

6.Oferta fituese: “C...”  52 219 980 leke pa 

Tvsh 
7.Diferenca me fondin 

limit   

15 847 826  lekë (pa 

Tvsh) 

8. Data e hapjes së tenderit: 
07.06.2019 

9.Burimi Financimit:   
Buxheti Bashkisë  + Granti 

10.OPëratoret 

Ekonomike 

a)Pjesëmarrës në tender: 

16 OE 

b)S’kualifikuar 9 OE  

c) Kualifikuar  7 OE 

11.Ankimime 

AK: Po 
12. Përgjigje ankesës nga AK 

Po 
13.Përgjigje Ankesës 

nga  APP apo KPP Po 

 

-A...  shpk 48,298,657 lekë   

-C...  shpk 48,495,143 lekë   

-Sh...  shpk 49,985,597 lekë   

-J...  shpk 49,960,691 lekë   

-B...  shpk 51,440,648 lekë   

 

Ndër OE të skualifikuar është OE “A...” shpk i cili është skualifikuar me arsyet e mëposhtme: 

Për punonjësin Manovrator K.K, nuk është paraqitur Dëshmia e aftësisë profesionale, siç është 

kërkuar ne DST. 

Për punonjësin Manovrator Sh. D, Lejes se drejtimit te paraqitur, nuk i duket kategoria e saj. 

Arsyet e argumentuara nga KVO nuk qëndrojnë por duke qenë se oferta ekonomike e këtij OE 

është më e lartë se ajo e shpallur fituese, nga auditimi nuk vlerësohet materiale por për efekt të 

koherencës në vendimmarrjen e KVO ky OE duhej të ishte kualifikuar. 

10.  ”Blerje kancelarie për  Bashkinë Divjake”, viti 2019, “Kërkesë për propozim”, F.L. 

2,491,465 lekë, shpallur fitues OE “A.K.”, me ofertën 2,087,000 lekë. 
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-Zhvillimi i Procedurës së Prokurimit me objekt:  ”Blerje kancelarie Për  Bashkine Divjake” 

1.Urdhër Prokurimi 
 

Nr.100, date 17.04.2019 

3.Hartuesit e Dokumenteve të tenderit:  
1.S.D.              (Juriste) 

2.R.M.   (Ekonomist) 

3.E.H.            (Inxhinier) 

 

4.Komisioni i Vlerësimit 

Ofertave: 

Urdhër nr.100/1, datë 

17.04.2019 

1. D.S.     (Kryetar) 

2. S.Sh.     (Anetar) 

3. I.K.          (Anetar) 

2. Lloji i Procedurës së 

Prokurimit:  

“Kerkese Për Propozim” 

5.Fondi Limit (pa Tvsh)  

2 491 465  leke pa Tvsh 

6.Oferta fituese: “A...”                    2 087 000 

leke pa Tvsh 
7.Diferenca me fondin 

limit   

 404 465  (pa Tvsh) 

8. Data e hapjes së tenderit: 
30.04.2019 

9.Burimi Financimit:   
Buxheti Bashkisë  + Grant 

10.OPëratoret Ekonomike 

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 KPP Po  

-I...  shpk 1,544,628 lekë   

-E...  shpk 1,788,192 lekë   

-E...shpk  1,834,775 lekë   

 

Nga auditimi në sistemin elektronik të APP rezulton se është skualifikuar nga KVO OE 

“E...shpk me arsyen e vetme se nuk ka paraqitur mostra ditën e hapjes se tenderit siç është 

përcaktuar ne DST. Për këtë argument KVO nuk dokumenton për të vërtetuar mosparaqitjen e 

mostrave përpos faktit që kancelerit nuk është e rëndësisë jetike paraqitja e mostrave pasi në 

më të shumtën e atyre që kërkohen tregtohen të ambalazhuara.  

Gjithashtu është skualifikuar OE “I...” shpk me arsyen se Janë paraqitur ISO 9001 nga 

kompani te ndryshme por asnjë dokument për autorizim prodhuesi. Ditën e caktuar për 

paraqitjen e mostrave te bojërave  te kërkuara , Personi i autorizuar nuk ka pranuar te beje 

hapjen dhe demostrimin e mostrave përpara komisionit . 

Ky argument i KVO është i pabazuar pasi duke qenë se kanceleritë janë të llojeve të ndryshme 

nga natyra nuk përbën shkak themelor për ta paraqitur ISO për çdo njërin prej tyre si ka 

ndodhur dhe me ofertën e OE të shpallur fitues në këtë procedurë. Përsa i përket hapjes së 

mostrave është më se e logjikshme dhe normale që të mos hapen pasi ato bëhen të përdorshme 

nëse hapen e rëndësishme është të paraqiten si mostra siç kërkohet në DST. Në këto kushte 

KVO e ka skualifikauar pa të drejtë OE “I...” shpk me ofertën më të favorshme se ajo e 

shpallur fituese duke sjellë për pasojë mos kursimin e fondeve prej 542,372 lekë diferenca e 

ofertës ekono mike më të favorshme e OE “I...” shpk me atë të OE të shpallur fitues. 

Përsa trajtuar më sipër është objekt i vendimmarrjes së KVO. Veprimet dhe mosveprimet e 

mësipërme nuk përputhen me kërkesat e kuadrit rregullator në fuqi mbi prokurimet publike 

dhe kanë shkaktuar përdorim jo sipas të 3-E të fondeve prej 542,372  lekë.  

Në procedurat e prokurimit të evidentuara në këtë akt konstatim me përdorim fondesh jo sipas 

3-E (Eficencë, Efektivitet, Ekonomicitet) KVO në vendimmarrje nuk është udhëhequr nga ligji 

nr. 9643,  datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar, neni 1, pika 2 Qëllimi i këtij 

ligji është: a) të rrisë efiçencën dhe efikasitetin në procedurat e prokurimit publik, të kryera 

nga autoritetet kontraktore; b) të sigurojë mirëpërdorim të fondeve publike dhe të ulë 



 

 

KONTROLLI I LARTË I SHTETIT 

Raport përfundimtar për auditimin e ushtruar në Bashkinë Divjakë 

 

 

147 

 

shpenzimet procedurale; duke sklualifikuar oferta ekonomike më të favorshme për devijime të 

vogla ose jo të qenësishme jo në përputhje me përcaktimet në nenin 20 të ligjit të sipërcituar 

dhe nenin 23, pika 4 “Autoriteti kontraktor vlerëson një ofertë të vlefshme edhe nëse ajo 

përmban devijime të vogla, të argumentuara, të cilat nuk ndryshojnë thelbësisht karakteristikat, 

kushtet dhe kërkesat e tjera, të përcaktuara në dokumentet e tenderit, si edhe gabime shtypi, të 

cilat mund të korrigjohen pa prekur përmbajtjen e saj.” 

 

Nga auditimi në sistemin elektronik të APP për vitin 2017 rezultoi se: 

 

1. ”Rikonstruksion dhe zgjerim i rruges Divjake-Germenj, Bashkia Divjake” viti 

2017, ”Tender i hapur”, F.L. 132 185 925 lekë pa tvsh, shpallur fitues BOE “T...”   

SHPK me ofertën 125 294 848 leke pa TVSH.         

                                                                                               
-Zhvillimi i Procedurës së Prokurimit me objekt: ”Rikonstruksion dhe zgjerim i rruges Divjake – Germenj, Bashkia 

Divjake” 

1.Urdhër Prokurimi  
nr.169/1 datë 19.04.2017 

3.Hartuesit e Dokumenteve të tenderit:  

1. V.R.                     (Juriste) 

2. R.M.                     (Ekonomist) 

3. E.N.                  (Inxhiniere) 

4.Komisioni i Vlerësimit Ofertave: 

Urdhër nr.168/1  datë 19.04.2017 

1.D.S.          Kryetar  

2.M.N.     Anëtar 

3.R.Gj.         Anëtar  
2. Lloji i Procedurës së 

Prokurimit:  

“Tender i Hapur” 

5.Fondi Limit (pa tvsh)  

 132 185 925 lekë pa tvsh  

6.Oferta fituese: 125   294 848 leke pa TVSH                                                                                              7.Diferenca me fondin limit   

6 891 077   lekë (pa tvsh) 

8. Data e hapjes së tenderit: 

17.05.2017 

9.Burimi Financimit:   

 FZHR   
10.Operatoret Ekonomike 

a)Pjesëmarrës në tender: 8 OE 

b)S’kualifikuar  6 OE,  

c) Kualifikuar  2 OE 

11.Ankimime 

AK: Po 
12. Përgjigje ankesës nga AK 

Po 
13.Përgjigje Ankesës nga  APP   apo 

KPP Jo 

 

Në procedurën e prokurimit sipas të dhënave në tabelën e mësipërme rezulton se kanë marrë 

pjesë 8 OE nga të cilët, 6 OE janë skualifikuar si më poshtë: 

“V...” shpk  eshte skualifikuar per arsyet e meposhtme :  

 Ne deklaraten per drejtuesin teknik, nuk eshte percaktuar pervoja mbi 5 vjet e drejtuesit 

teknik sic eshte kerkuar ne dokumentat e tenderit. 

 Vertetimi i Drejtorise Rajonale Tatimore per numrin e kerkuar te punonjesve, nuk eshte 

i rregullt pasi eshte leshuar per nje objekt prokurimi te zhvilluar nga nje autoritet tjeter 

kontraktor. 

 Prokura e posacme per bashkimin e perkohshem te operatoreve ekonomik, nuk eshte e 

sakte, pasi mungon nje nga elementet kryesor, data. 

 Ne shtojcen nr. 1, “Formulari i ofertes”, nuk eshte plotesuar sakte procedura e 

prokurimit. 

 Ne dokumentacionin e paraqitur nga shoqeria “Varaku”, certifikata e transportit per 

autobetoniere ka skaduar. 

“E...“  shpk eshte skualifikuar per arsyet e meposhtme :    

 Ne deklaraten per drejtuesin teknik, nuk eshte percaktuar pervoja mbi 5 vjet e drejtuesit 

teknik sic eshte kerkuar ne dokumentat e tenderit. 
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 Nuk eshte paraqitur dokumentacioni i kerkuar per mjetet: armature derrase dhe aparat 

per ngjitje tuba plastike. 

 Nuk eshte paraqitur dokumnt per depozite uji 5000 l (cope 1). 

 Nuk jane paraqitur listpagesat + urdher pagesat per punonjesit per periudhen  Janar – 

Korrik 2016 nga shoqeria “E…” shpk. 

 Shoqeria “Caushi” shpk nuk ka paraqitur vertetim per numrin e punonjesve te kerkuar 

per periudhen e caktuar. 

 Nuk eshte paraqitur dokumentacion per manovrator 3 dhe automakinist 1. 

 Mungon dokumentacioni per mjetin minieskavator. 

“B...” shpk eshte skualifikuar per arsyet e meposhtme:                                           

 Nuk eshte paraqitur certifikate transporti per mjetin eskavator.  

 Per specialistet hidraulik nuk eshte paraqitur deshmi/diploma (iqt) (deftese profesionale 

).  

 Per specialistet teknik ndertimi  nuk eshte paraqitur deshmi /diploma (iqt) (deftese 

profesionale )  

 Per specialistet elektriciste nuk eshte paraqitur deshmi / diploma (iqt) (deftese 

profesionale )  

 Per specialistet mekanike  nuk eshte paraqitur deshmi / diploma (iqt)  (deftese 

profesionale ) . 

“A...” shpk  eshte skualifikuar per arsyet e meposhtme: 

 Nuk eshte paraqitur Urdher pagesa  per sigurimet shoqerore per muajin  Maj 2016 dhe 

muajin Shkurt 2017  

 Nuk  eshte paraqitur  dokumentacioni per karpentier  dhe automakinist ( punetor krahu 

+ manovrator jane paraqitur).  

 Per specialistet teknike ndertimi, elektricist, hidraulike, makanike nuk jane paraqitur 

deshmi/diploma (iqt) (deftese profesionale )  

 Eshte paraqitur vetem nje gjenerator.  

 Per Inxhinierin Heldion Janina  nuk eshte paraqitur diploma & CV. 

“A...” shpk  eshte skualifikuar per arsyet e meposhtme :                                                               

 Nuk ka paraqitur asnje prej dokumentave te kerkuara ne DST.  

“SH...” shpk  eshte skualifikuar per arsyet e meposhtme :    

 Nuk ka paraqitur asnje prej dokumentave te kerkuara ne DST.  

Nga auditimi rezulton se OE “V...” shpk, “E...“  shpk, “B...” shpk, “A...” shpk, jane 

skualifikuar me të drejtë nga KVO. OE “A...”   shpk  dhe “SH...” shpk nuk kane  paraqitur 

asnjë dokument dhe jane skualifikuar me të drejtë. 

Në garë kanë mbetur 2 OE me ofertën ekonomike si më poshtë: 

“T.. ” & “ A...  ”   SHPK    125,294,848 leke pa tvsh                                                                                                                                          

“S...” shpk                           125,507,100  leke pa tvsh 

Nga auditimi i dosjes së prokurimit rezulton se për këtë procdurë janë paraqitur ankimime 

vetem ndaj AK.Është paraqitur ankesë nga OE “B...” shpk më datë 06.06.2017 me nr. 2645 

prot. Urdhëri për shqyrtimin e ankesës për këtë procedurë mban nr. 224/1 datë 07.06.2017. 

Këtj operatori ekonomik i është kthyer përgjigje me shkresën nr. 2645/1 datë 12.06.2017. Në 

lidhje me këtë procedurë prokurimi nuk evidentohen mospërputhje me kriteret dhe kërkesat e 

kuadrit rregullator  në fuqi mbi prokurimet publike. 

 

2. ”Rikonstruksion i shkolles 9 –vjecare, ”Koli Sako” Divjake” viti 2017.  
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-Zhvillimi i Procedurës së Prokurimit me objekt: ”Rikonstruksion i shkolles 9 –vjecare, ”Koli Sako” Divjake” 

1.Urdhër Prokurimi  
 

nr. 189 datë 03.05.2017 

 

3.Hartuesit e Dokumenteve të tenderit:  

1. V.R.                     (Juriste) 

2. D.S.                       (Inxhinier) 

3. E.N.                    (Inxhiniere) 

4.Komisioni i Vlerësimit Ofertave: 

Urdhër nr.189/3  datë 03.05.2017 

1.R.M.     Kryetar  

2.M.N.        Anëtar 

3.R.Gj.            Anëtar  2. Lloji i Procedurës së 

Prokurimit:  

“Tender i Hapur” 

5.Fondi Limit (pa tvsh)  

 48 670 178 leke pa tvsh 

6.Oferta fituese: 

 40 125 799  leke  pa TVSH                                                                                             
7.Diferenca me fondin limit   

8 544  379   lekë (pa tvsh) 

8. Data e hapjes së tenderit: 

31.05.2017 

9.Burimi Financimit:   

 Granti + te ardhurat  
10.Operatoret Ekonomike 

a)Pjesëmarrës në tender: 8 OE 

b)S’kualifikuar  5 OE,  

c) Kualifikuar  3 OE 

11.Ankimime 

AK: Jo 
12. Përgjigje ankesës nga AK 

Jo 
13.Përgjigje Ankesës nga  APP   apo 

KPP Jo 

 

Në procedurën e prokurimit sipas të dhënave në tabelën e mësipërme rezulton se kanë marrë 

pjesë 8 OE nga të cilët, 5 OE janë skualifikuar si më poshtë: 

“E...”  shpk  eshte skualifikuar per arsyet e meposhtme:  

 

 Nuk eshte paraqitur Ekstrakt mbi historikun e Subjektit nga shoqeria “B…” sh.p.k 

 Mungon vertetim per numrin e punonjesve te siguruar per periudhen janar -  mars 2016 

dhe janar – prill 2017 nga shoqeria “E…”. 

 Ne vertetimin e OSHEE te paraqitur nga te dyja shoqerite, nuk perfshihet muaji prill 

2017. 

 Nuk eshte paraqitur asnje dokument per Ing. Transporti nga asnjera prej dy shoqerive. 

 Per mjetin “minieskavator” me targa MF 120 te paraqitur nga shoqeria “E…”, mungon 

leje qarkullimi dhe siguracion i mjetit. 

 Nuk eshte paraqitur dokumentacion per punonjesit me IQT : hidraulik dhe buldozerist. 

 Per mjetin kamioncine te paraqitur nga shoqeria “E…” nuk eshte paraqitur siguracion. 

 Per mjetin kamion deri 3,5 ton te paraqitur nga shoqeria “B…” me targe AA 893 GP, 

mungon certifikata e transportit. 

“J...” shpk eshte skualifikuar per arsyet e meposhtme:    

  Asnjera prej shoqerive nuk ploteson kriterin per kategorine e kerkuar te licenses (NS – 

4C). 

 Nuk eshte paraqitur asnje dokument per Ing. Transporti nga asnjera prej shoqerive. 

 Per mjetin “minieskavator” dhe autovinc te paraqitur nga shoqeria “S…”, mungon leje 

qarkullimi dhe siguracion i mjetit. 

 Per mjetin “katerpilar” te paraqitur nga shoqeria “J…”, mungon leje qarkullimi dhe 

siguracion i mjetit. 

 Per mjetin “kamion” te paraqitur nga shoqeria “J…”, mungon certifikata e transportit 

dhe siguracion i mjetit. 

 Nuk eshte paraqitur shtojca nr 9 (deklarate mbi disponimin e mjeteve) nga shoqeria 

“B…”. 
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“...” shpk eshte skualifikuar per arsyet e meposhtme:                                   

 Ne vertetimin e OSHEE te paraqitur nga shoqeria “Sh…”, nuk perfshihet muaji prill 

2017. 

 Kontrata e punes per “mjekun” e paraqitur nga shoqeria “S..” nuk pershin periudhen e 

kerkuar ne dokumnetat e tenderit. 

 Per mjetin “kamion” me targe AA 613 DA te paraqitur nga shoqeria “2…”, ka skaduar 

certifikata e transportit me date 03.05.2017. 

 Per mjetin “kamion” me targe LU 2932 C te paraqitur nga shoqeria “2…”, nuk eshte 

paraqitur siguracioni dhe certifikata e transportit . 

 Per mjetin “kamion” me targe AA 539 CE dhe AA 528 HB te paraqitur nga shoqeria 

“2…”, nuk eshte paraqitur siguracioni dhe certifikata e transportit . 

“B...“ shpk  eshte skualifikuar per arsyet e meposhtme: 

- Nuk eshte paraqitur bilanci i vitit 2016, i percaktuar ne DST 

- Nuk eshte paraqitur vertetim per shlyerjen e taksave vendore per vitin 2017 

 

“B...” shpk  eshte skualifikuar per arsyet e meposhtme:     

- Nuk eshte paraqitur bilanci i vitit 2016, i percaktuar ne DST 

- Nuk eshte paraqitur vertetim per shlyerjen e taksave vendore per vitin 2017. 

 

Nga auditimi rezulton se OE “E...”  shpk ,“J...“ & “B...” shpk, “SH...” & “2...” shpk, “B...“ & 

“PIENVIS shpk, dhe “B...” shpk  jane skualifikuar me të drejtë nga KVO.  

Nga auditimi i dosjes së prokurimit rezulton se për këtë procdurë nuk janë paraqitur 

ankimime as ndaj AK dhe as ndaj KPP. Në lidhje me këtë procedurë prokurimi nuk 

evidentohen mospërputhje me kriteret dhe kërkesat e kuadrit rregullator  në fuqi mbi 

prokurimet publike. 

3. “Blerje karburanti per nevojat e Bashkise Divjake” viti 2019, “Tender i hapur” “ -  

Marrëveshje Kuadër me një operator ekonomik  , F.L. 51 953 329 lekë pa Tvsh, shpallur 

fitues OE “P…“ Shpk me marzh fitimi 13%. 

                                                                                               
-Zhvillimi i Procedurës së Prokurimit me objekt: “Blerje karburanti per nevojat e Bashkise Divjake” 

1.Urdhër Prokurimi  
 

Nr.262, date 13.11.2018 

3.Hartuesit e Dokumenteve të tenderit:  

1.S.Sh.             (Juriste)                            

2.E.N.     (Inxhiniere)                      

3.I.K.             (Ekonomiste) 

 

4.Komisioni i Vlerësimit Ofertave: 

Urdhër  nr.262/1, date 16.11.2018 

1. D.S.         (Kryetar) 

2. S.D.              (Anetar) 

3. M.N.     (Anetar) 2. Lloji i Procedurës së 

Prokurimit:  

“Tender i hapur” “ -  

Marrëveshje Kuadër me një 

operator ekonomik   

5.Fondi Limit (pa tvsh)  

 51 953 329 lekë pa Tvsh 

6.Oferta fituese: “P...“ Shpk, me   Vlere  Marzhi 

i fitimit  13 % 
7.Diferenca me fondin limit   

- 

8. Data e hapjes së tenderit: 

12.12.2018 

9.Burimi Financimit:   

 Buxheti Bashkisë + Grant   
10.Operatoret Ekonomike 

a)Pjesëmarrës në tender: 8 OE 

b)S’kualifikuar  3 OE,  

c) Kualifikuar  2 OE 
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11.Ankimime 

AK: Jo 
12. Përgjigje ankesës nga AK 

Jo 
13.Përgjigje Ankesës nga  APP   apo 

KPP Jo 

 

Në procedurën e prokurimit, sipas të dhënave në tabelën e mësipërme, rezulton se kanë marrë 

pjesë 3 OE nga të cilët, dy OE janë skualifikuar si më poshtë: 

“K...”  Shpk  me vlerë të ofertuar, marzhi i fitimit 13,8%. 

-Raport-analizat e mallit të Gazoil dhe Benzinë të paraqitura nga shoqëria juaj, rezultojnë të 

jenë në emër të një shoqërie tjetër.  Kjo vjen në kundërshtim me kriteret e përcaktuara në DST, 

sipas të cilave, raport-analizat duhet të paraqiten në emër të operatorit ofertues. 

-Për plotësimin e kriterit punë e ngjashme, është paraqitur kontrata me Bashkinë Divjakë me 

objekt: ”Blerje karburant për vitin 2018”, për të cilën nuk është paraqitur vërtetimi  për 

realizimin me sukses të kësaj kontrate. Po ashtu, është paraqitur vërtetim për realizimin me 

sukses të kontratës së lidhur me Bashkinë Divjakë për  objektin: “Blerje karburant për vitin 

2017” por nuk është paraqitur kontrata e lidhur me këtë autoritet kontraktor. Gjithashtu, vlera e 

kontratës sipas vërtetimit të mësipërm, rezulton të jëtë më e vogël se 40% e fondit limit të 

procedurës së prokurimit.  Kjo vjen në kundërshtim me kriteret e përcaktuara në DST. 

“G...”   Shpk  me vlerë të ofertuar  Marzhi i fitimit 14%. 

- Nuk është paraqitur vërtetim për shlyerjen e detyrimeve vendore për vitin 2018 nga Bashkitë 

në të cilat ushtron aktivitetin operatori juaj, përkatësisht nga: Bashkia Shijak, Bashkia Dibër, 

Bashkia Burrel, Bashkia Laç, Bashkia Krujë. 

- Nuk është paraqitur vërtetim për shlyerjen e detyrimeve vendore për vitin 2017 nga Bashkitë 

në të cilat ushtron aktivitetin operatori juaj përkatësisht nga: Bashkia Rrogozhinë, Bashkia 

Kamëz,  Bashkia Dibër, Bashkia Burrel, Bashkia Laç, Bashkia Krujë. 

- Për plotësimin e kriterit punë e ngjashme, janë paraqitur vetëm fatura me subjekte private, 

vlera totale e të cilave rezulton të jetë më e vogël se 40% e fondit limit të procedurës së 

prokurimit. 

- Vërtetimi  nga  OSHEE i paraqitur nga operatori juaj, nuk ka të përfshirë në të muajin tetor 

2018. 

- Nuk është paraqitur licenca për tregtimin e karburantit për pikën e shitjes Këmishtaj, për të 

cilën është paraqitur pjesa tjetër e dokumentacionit ligjor. Licenca është paraqitur për një pikë 

tjetër shitje, për të cilën nuk është paraqitur asnjë dokument tjetër ligjor. 

- Çertifikata për mbrojtjen ndaj zjarrit, është totalisht e palexueshme nga anëtarët e KVO dhe 

për këtë arsye ky kriter rezulton i papërmbushur nga ana juaj. 

- Nga verifikimi i bërë nga anëtarët e KVO në pikën e shitjes së deklaruar nga operatori juaj, 

rezultoi se operatori juaj nuk ka të instaluar pajisjen për leximin e kartave elektronike. 

Nga auditimi në sistemin elektronik të APP, rezulton se, për këtë procedurë prokurimi nuk  

janë paraqitur ankimime si ndaj AK ashtu dhe ndaj KPP. OE  pjesëmarrës “K...”  Shpk dhe 

“G...” Shpk, janë skualifikuar me të drejtë dhe nuk evidentohen mospërputhje të procedurës së 

prokurimit me të dhënat në tabelen e mësipërme me kriteret dhe kërkesat e kuadrit rregullator 

në fuqi mbi prokurimet publike. 

Nga auditimi ne sistemin elektronik te APP, rezulton se, per kete procedure prokurimi nuk  

jane paraqitur ankimime si ndaj AK ashtu dhe ndaj KPP. OE  pjesemarres “K...”  Shpk  dhe 

“G...” Shpk, jane skualifikuar me te drejte dhe nuk evidentohen mosperputhje te procedures 

se prokurimit me kriteret dhe kerkesat e kuadrit rregullator ne fuqi mbi prokurimet publike. 

4. “Rikonstruksion dhe zgjerim i rruges Remas, Bashkia Divjake”, viti 2019, “Tender i 

hapur”, F.L 12 439 470  lekë, shpallur fitues OE “N...“ Shpk, me oferten 9 160 550  leke 
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Zhvillimi i Procedurës së Prokurimit me objekt:  “Rikonstruksion dhe zgjerim i rruges Remas, Bashkia Divjake” 

1.Urdhër Prokurimi 
 

Nr.17, date  16.01.2019 

3.Hartuesit e Dokumenteve të tenderit:  
1.S.Sh.          (Juriste)                            

2.E.H.             (Inxhinier)                      

3.R.M.    (Ekonomist) 

 

4.Komisioni i Vlerësimit Ofertave: 

Urdhër  nr.17/1, date  16.01.2019 

1. S.D.              (Kryetar) 

2. A.H.             (Anetar) 

3. M.N.    (Anetar)  2. Lloji i Procedurës së 

Prokurimit:  

“Tender i hapur” 

5.Fondi Limit (pa Tvsh)  

12 439 470  lekë pa Tvsh 

6.Oferta fituese: “N...“ Shpk, me  Vlere  9 160 

550 (nente milion e njeqind e gjashtedhjete mije 

e peseqind e pesedhjete)  leke pa Tvsh 

 

7.Diferenca me fondin limit   

3 278 920  lekë (pa Tvsh) 

8. Data e hapjes së 

tenderit: 30.04.2019 
9.Burimi Financimit:   
Buxheti Bashkisë  + Granti 

10.Operatoret Ekonomike 

a)Pjesëmarrës në tender: 3 OE 

b)S’kualifikuar 2 OE 

c) Kualifikuar  1 OE 

11.Ankimime 

AK: Jo 
12. Përgjigje ankesës nga AK 

Jo 
13.Përgjigje Ankesës nga  APP apo KPP 

Jo 

 

Ne proceduren e prokurimit, sipas te dhenave ne tabelen e mesiperme, rezulton se kane marre 

pjese 3 OE nga te cilet, dy OE jane skualifikuar si meposhte: 

“SH...” Shpk  me vlere te ofertuar  9 946 350  leke 

 

- Listepagesat e Kontributeve te Sigurimeve Shoqerore, Shendetesore dhe Tatimit mbi te 

Ardhurat nga Punesimi, te paraqitura per periudhen Mars - Dhjetor 2018, jane te 

pafirmosura dhe te pavulosura nga Drejtoria Rajonale Tatimore Fier dhe Urdherpagesat 

e paraqitura per periudhen Shkurt - Dhjetor 2018, jane te pavulosura nga banka. 

- Per punonjesin Manovrator D.G., nuk eshte paraqitur deshmia e kualifikimit, deshmia e 

aftesise profesionale dhe libreza e punes sic eshte kerkuar ne DST. 

- Per punonjesin Manovrator E.B., nuk eshte paraqitur deshmia e kualifikimit, deshmia e 

aftesise profesionale dhe libreza e punes sic eshte kerkuar ne DST. 

- Nuk eshte paraqitur dokumentacioni tekniko-ligjor i duhur  per mjetin Bitumatrice, sic 

eshte kerkuar ne DST. Kjo vjen ne kundershtim me  ligjin nr. 8308, date 18.03.1998 

“Per transportet rrugore”. 

- Nuk eshte paraqitur dokumentacioni tekniko-ligjor i duhur  per mjetin Grejder, sic 

eshte kerkuar ne DST. Kjo vjen ne kundershtim me  ligjin nr. 8308, date 18.03.1998 

“Per transportet rrugore”. 

 

“S…”  Shpk  me vlere te ofertuar  9 397 900  leke 

 

- Per Ing.Gjeolog T.D., nuk eshte paraqitur dokumentacioni i kerkuar ne DST, por vetem 

kontrata e punes dhe libreza e punes. 

- Per punonjesin Hidraulik Y.B. nuk figuron ne listepagesa per periudhen Shtator-Nentor 

2018 sic eshte kerkuar ne DST. 

- Per Manovratorin P.Gj. nuk eshte paraqitur deshmia e kualifikimit sic eshte kerkuar ne 

DST. 
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- Per Manovratorin T.Xh. nuk eshte paraqitur deshmia e kualifikimit sic eshte kerkuar ne 

DST. 

- Per Manovratorin B.Z. nuk eshte paraqitur deshmia e aftesise profesionale sic eshte 

kerkuar ne DST. 

- Per punonjesin Karpentier Gj.M. nuk eshte paraqitur deshmia e kualifikimit sic eshte 

kerkuar ne DST. 

- Per mjetin Rimorkiator me targa AER165, nuk eshte paraqitur dokumentacioni i duhur 

tekniko-ligjor sic eshte kerkuar ne DST. Kjo vjen ne kundershtim me nenin 41, te ligjit 

nr. 8308, date 18.03.1998 “Per transportet rrugore”. 

- Nuk eshte paraqitur dokumentacioni i kerkuar ne DST per mjetin Minieskavator (1). 

 

Nga auditimi ne sistemin elektronik te APP, rezulton se, per kete procedure prokurimi nuk  

jane paraqitur ankimime si ndaj AK ashtu dhe ndaj KPP. OE  pjesemarres “SH...” Shpk  dhe  

“S...” Shpk, jane skualifikuar me te drejte dhe nuk evidentohen mosperputhje te procedures 

se prokurimit me kriteret dhe kerkesat e kuadrit rregullator ne fuqi mbi prokurimet publike. 

5. “Rikonstruksion dhe zgjerim i rruges Çerme Sektor, Njesia Administrative Terbuf, 

Bashkia Divjake” viti 2019, “Tender i hapur”, F.L 17 469 969  lekë, shpallur fitues BOE 

“B...“ Shpk  dhe “P...” Shpk, me oferten 11 502 280 leke 
 

Zhvillimi i Procedurës së Prokurimit me objekt:  “Rikonstruksion dhe zgjerim i rruges Çerme Sektor, Njesia 

Administrative Terbuf, Bashkia Divjake” 

1.Urdhër Prokurimi 
 

Nr.127, date 28.05.2019 

3.Hartuesit e Dokumenteve të tenderit:  
1.S.Sh.          (Juriste)                            

2.E.H.             (Inxhinier)                      

3.R.M.    (Ekonomist) 

 

4.Komisioni i Vlerësimit Ofertave: 

Urdhër  nr.127/1, date  28.05.2019 

1. D.S.         (Kryetar) 

2. S.D.               (Anetar) 

3. M.N.    (Anetar) 2. Lloji i Procedurës së 

Prokurimit:  

“Tender i hapur” 

5.Fondi Limit (pa Tvsh)  

17 469 969  leke pa Tvsh 

6.Oferta fituese: Bashkimi i operatoreve 

ekonomik “B...”  Shpk  +  “P...” Shpk, me  Vlere  

11 502 280 (njembedhjete milion e peseqind e 

dy mije e dyqind e tetedhjete)  leke pa Tvsh 

 

7.Diferenca me fondin limit   

5 967 689  lekë (pa Tvsh) 

8. Data e hapjes së 

tenderit: 28.06.2019 
9.Burimi Financimit:   
Buxheti Bashkisë  + Grant 

10.Operatoret Ekonomike 

a)Pjesëmarrës në tender: 5 OE 

b)S’kualifikuar 4 OE  

c) Kualifikuar  1 OE 

11.Ankimime 

AK: Jo 
12. Përgjigje ankesës nga AK 

Jo 
13.Përgjigje Ankesës nga  APP apo KPP 

Jo 

 

Ne proceduren e prokurimit, sipas te dhenave ne tabelen e mesiperme, rezulton se kane marre 

pjese 5 OE nga te cilet, kater OE jane skualifikuar si meposhte: 

“S...”  Shpk  &  “E...”  Shpk  me vlere te ofertuar  11 589 730  leke 

- Ne “Deklaraten per paraqitje oferte te pavarur” (Shtojca 1/1), te paraqitur nga shoqeria 

“S…”  Shpk, nuk eshte perzgjedhur nje nga alternativat, pra nuk eshte plotesuar ne 

formen e duhur ligjore, sic eshte kerkuar ne DST. 

- Nuk eshte paraqitur “Deklarata per paraqitje oferte te pavarur” (Shtojca 1/1), nga 

shoqeria “E…”  Shpk, sic eshte kerkuar ne DST. 
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- Nuk eshte paraqitur vertetimi qe konfirmon shlyerjen e te gjitha detyrimeve te 

maturuara te energjise elektrike te kontratave te ernergjise qe ka operatori ekonomik 

(OSHEE),  nga shoqeria “S…”  Shpk, sic eshte kerkuar ne DST. 

- Per punonjesit Manovratore M.P., A.Y., G.Gj., H.H., Q.R., I.G. dhe F.P., te paraqitur 

nga shoqeria “E…”  Shpk, nuk eshte paraqitur Deshmia e kualifikimit dhe Libreza e 

punes, sic eshte kerkuar ne DST. 

- Per punonjesit Automakiniste E.T., P.Y., M.F. dhe I.F., te paraqitur nga shoqeria “S.”  

Shpk, nuk eshte paraqitur Deshmia e kualifikimit, sic eshte kerkuar ne DST. 

- Per mjetin Rimarkiator me targa 04-493-AX, te paraqitur nga shoqeria “E…Shpk, nuk 

eshte paraqitur dokumentacioni i duhur, sic eshte kerkuar ne  DST. Kjo vjen ne 

kundershtim me Ligjin nr.8308, date 18.03.1998 “Per transportet rrugore”. 

- Nuk eshte paraqitur dokumentacioni i duhur i kerkuar per mjetin: Bitumatrice (1 cope), 

sic eshte kerkuar ne DST. 

- Per kontraten e qerase te lidhur me “B...”, per dhenien me qera te fabrikes se 

asfaltobetonit, te paraqitur nga shoqeria “S...”  Shpk, nuk eshte paraqitur asnje 

dokument i vlefshem qe verteton pronesine e saj (Certifikata e vertetimit te pronesise) si 

edhe planimetria, sic eshte kerkuar ne DST. 

- Per kontraten e furnizimit te lidhur me “B...”, per furnizimin me asfalt, te paraqitur nga 

shoqeria “E...”  Shpk, nuk eshte paraqitur asnje dokument i vlefshem qe verteton 

pronesine e saj (Certifikata e vertetimit te pronesise), sic eshte kerkuar ne DST. 

“M...”  Shpk  me vlere te ofertuar  13 093 550  leke 

- Preventivi i ndarjes se punimeve nuk eshte pjese integrale e kontrates se bashkepunimit 

te operatoreve ekonomik (nuk permban vula noteriale). 

- “Deklarata per drejtuesin teknik te punimeve”, te paraqitur nga shoqeria “M...”  Shpk, 

nuk eshte plotesuar ne formen e duhur ligjore, sic eshte kerkuar ne DST. 

- Nuk eshte paraqitur “Deklarata per drejtuesin teknik te punimeve”, nga shoqeria “M...”  

Shpk, sic eshte kerkuar ne DST. 

- Shtojca 10 “Deklarate mbi disponueshmerine e mjeteve”, eshte paraqitur nga te dy 

operatoret ekonomik pjese e bashkepunimit, kjo vjen ne kundershtim me DST dhe 

Ligjin e prokurimit publik, sipas te cilit, secili operator ekonomik pjesemarres, duhet ta 

paraqese kete deklarate individualisht. 

- Nuk eshte paraqitur dokumentacioni i duhur per punonjesin Teknik ndertimi (1), sic 

eshte kerkuar ne DST. 

- Per punonjesin Specialist ndertimi Sh.Gj., te paraqitur nga shoqeria “M...”  Shpk, nuk 

eshte paraqitur Deshmi/Diplome (deftese) profesionale dhe Libreza e punes, sic eshte 

kerkuar ne DST. 

- Per punonjesit Hidraulik L.J. dhe A.H., te paraqitur nga shoqeria “M...”  Shpk, nuk 

eshte paraqitur Libreza e punes, sic eshte kerkuar ne DST. 

- Per punonjesit Hidraulik F.Xh... dhe R.Xh..., te paraqitur nga shoqeria “M...”  Shpk, 

nuk eshte paraqitur Deshmi/Diplome (deftese) profesionale, sic eshte kerkuar ne DST. 

- Per punonjesin Hidraulik  P.S..., te paraqitur nga shoqeria “M...” Shpk, nuk eshte 

paraqitur Deshmia e kualifikimit dhe Libreza e punes, sic eshte kerkuar ne DST. 

- Per punonjesin Karpentier  K.P., te paraqitur nga shoqeria “M...” Shpk, nuk eshte 

paraqitur Deshmi/Diplome (deftese) profesionale, sic eshte kerkuar ne DST. 

- Per punonjesin Manovrator F.K., te paraqitur nga shoqeria “M...”  Shpk, nuk eshte 

paraqitur Deshmia e kualifikimit, sic eshte kerkuar ne DST. 
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- Per punonjesin Automakinist A.M., te paraqitur nga shoqeria “M...”  Shpk, nuk eshte 

paraqitur Deshmia e kualifikimit, sic eshte kerkuar ne DST. 

- Per punonjesin Automakinist A.Jenishi, te paraqitur nga shoqeria “M...”  Shpk, nuk 

eshte paraqitur Deshmia e kualifikimit, Deshmia e aftesise profesionale, sic eshte 

kerkuar ne DST. Gjithashtu, Libreza e punes per kete punonjes, eshte nenshkruar nga 

M.Mane, administrator i shoqerise “M...” Shpk. 

- Per punonjesin Automakinist T.H., te paraqitur nga shoqeria “M...”  Shpk, nuk eshte 

paraqitur Deshmia e aftesise profesionale, sic eshte kerkuar ne DST. 

- Per mjetin Bitumatrice me targa AA210TD, te paraqitur nga shoqeria “M...”  Shpk, 

afati i Polices se sigurimit te mjetit ka perfunduar. Kjo vjen ne kundershtim me Ligjin 

nr.8308, date 18.03.1998 “Per transportet rrugore”. 

- Per mjetin Bitumatrice me targa AA855BY, te paraqitur nga shoqeria “M…Shpk, nuk 

eshte paraqitur asnje dokumentacion tekniko-ligjor, sic eshte kerkuar ne DST. Kjo vjen 

ne kundershtim me Ligjin nr.8308, date 18.03.1998 “Per transportet rrugore”. 

- Per mjetin Autobetoniere me targa TR6294K, te paraqitur nga shoqeria “M…”  Shpk, 

afati i Polices se sigurimit te mjetit ka perfunduar. Kjo vjen ne kundershtim me Ligjin 

nr.8308, date 18.03.1998 “Per transportet rrugore”. 

- Nuk eshte paraqitur dokumentacioni i duhur i kerkuar per mjetin: Cekic (1 cope), sic 

eshte kerkuar ne DST. 

- Per kontraten e qerase te lidhur me “A…” Shpk, per dhenien me qera te fabrikes se 

asfaltobetonit, te paraqitur nga shoqeria “M…”  Shpk, nuk eshte paraqitur asnje 

dokument i vlefshem qe verteton pronesine e saj (Certifikata e vertetimit te pronesise) si 

edhe planimetria, sic eshte kerkuar ne DST. 

“T...” Shpk  &  “V...” Shpk  me vlere te ofertuar  13 581 777  leke 

- Preventivi i ndarjes se punimeve nuk eshte pjese integrale e kontrates se bashkepunimit 

te operatoreve ekonomik (nuk permban vula noteriale). 

- Listepagesat e Kontributeve te Sigurimeve Shoqerore dhe Shendetesore, te paraqitura 

nga shoqeria “V...” Shpk, per periudhen Prill-Korrik 2018 dhe Janar-Prill 2019, jane te 

paqarta. 

- Nuk eshte paraqitur Formulari i Urdherpagesave per deklarimin elektronik te 

Sigurimeve Shoqerore dhe Shendetesore perkatese te vulosura nga banka, per periudhen 

Shkurt-Mars 2019 dhe Janar 2018, nga shoqeria “T...” Shpk, sic eshte kerkuar ne DST. 

- “Deklarata mbi permbushjen e kritereve te pergjithshme” (Shtojca 8), e paraqitur nga 

shoqeria “T...” Shpk, nuk eshte plotesuar ne formen e duhur ligjore, sic eshte kerkuar ne 

DST. 

- Per punonjesin Automakinist L.Jaho, te paraqitur nga shoqeria “T...”  Shpk, nuk eshte 

paraqitur Deshmia e aftesise profesionale, Deshmia e kualifikimit dhe Libreza e punes, 

sic eshte kerkuar ne DST. 

- Per punonjesit Manovratore A.C. dhe E.H., te paraqitur nga shoqeria “V...”  Shpk, nuk 

eshte paraqitur Deshmia e kualifikimit, sic eshte kerkuar ne DST. 

- Per punonjesin Manovrator Z.M., te paraqitur nga shoqeria “V...”  Shpk, nuk eshte 

paraqitur Deshmia e aftesise profesionale, Deshmia e kualifikimit dhe Libreza e punes, 

sic eshte kerkuar ne DST. 

- Per punonjesin Manovrator A.L., te paraqitur nga shoqeria “V...”  Shpk, nuk eshte 

paraqitur Deshmia e aftesise profesionale, sic eshte kerkuar ne DST. 
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- Per punonjesin Manovrator M.H., te paraqitur nga shoqeria “V...”  Shpk, nuk eshte 

paraqitur Kontrata e punes dhe Deshmia e aftesise profesionale, sic eshte kerkuar ne 

DST. 

- Per punonjesin Manovrator M.I., te paraqitur nga shoqeria “V...”  Shpk, nuk eshte 

paraqitur Kontrata e punes, Deshmia e aftesise profesionale dhe Libreza e punes, sic 

eshte kerkuar ne DST. 

- Per punonjesin Manovrator K.Xh., te paraqitur nga shoqeria “T...”  Shpk, nuk eshte 

paraqitur Deshmia e kualifikimit, sic eshte kerkuar ne DST. 

- Per  mjetin Autovinc me targa AA784AO, te paraqitur nga shoqeria “T...” Shpk, nuk 

eshte paraqitur Certifikata e transportit te mallrave. Kjo vjen ne kundershtim me Ligjin 

nr.8308, date 18.03.1998 “Per transportet rrugore”. 

- Per  mjetet e transportit vetshkarkuese mbi 15 ton, kamione me targa perkatesisht 

AA271UJ  dhe  AA487VP  te paraqitur nga shoqeria “T…” Shpk, nuk eshte paraqitur 

Certifikata e transportit te mallrave. Kjo vjen ne kundershtim me Ligjin nr.8308, date 

18.03.1998 “Per transportet rrugore”. 

- Nuk eshte paraqitur dokumentacioni i duhur i kerkuar per mjetin: Minieskavator (1 

cope), sic eshte kerkuar ne DST. 

- Per  mjetin Autobot uji me targa AA041HE, te paraqitur nga shoqeria “T…” Shpk, nuk 

eshte paraqitur Certifikata e transportit te mallrave. Kjo vjen ne kundershtim me Ligjin 

nr.8308, date 18.03.1998 “Per transportet rrugore”. 

- Per mjetin Fabrike asfalti, te paraqitur nga shoqeria “V…”  Shpk, nuk eshte paraqitur 

asnje dokument i vlefshem qe verteton pronesine e saj (Certifikata e vertetimit te 

pronesise), Leje QKL, si edhe planimetria, sic eshte kerkuar ne DST. 

“S...” Shpk  me vlere te ofertuar  14 498 480  leke 

- Rrul per shtresen e asfaltit (1 cope), sic eshte kerkuar ne DST. 

- Nuk eshte paraqitur dokumentacioni i duhur i kerkuar per mjetin: Per punonjesin 

Ing.Gjeolog T.D., nuk eshte paraqitur Diplome, CV dhe Libreze pune, sic eshte kerkuar 

ne DST. 

- Per punonjesin Teknik ndertimi A.K., nuk eshte paraqitur Deshmi/Diplome (deftese) 

profesionale, sic eshte kerkuar ne DST. 

- Nuk eshte paraqitur dokumentacioni i duhur per punonjesin Teknik ndertimi (1), sic 

eshte kerkuar ne DST. 

- Per punonjesin Hidraulik Y.B.i, nuk eshte paraqitur Deshmi/Diplome (deftese) 

profesionale dhe Libreza e punes, sic eshte kerkuar ne DST. 

- Nuk eshte paraqitur dokumentacioni i duhur per punonjesin Karpentier (1), sic eshte 

kerkuar ne DST. 

- Per punonjesit Manovratore D.S., B.Z., B.G., B.M. dhe M.V., nuk eshte paraqitur 

Deshmia e kualifikimit, Deshmia e aftesise profesionale dhe Libreza e punes, sic eshte 

kerkuar ne DST. 

- Per punonjesit Manovratore P.Gj. dhe T.Xh., nuk eshte paraqitur Deshmia e 

kualifikimit dhe Libreza e punes, sic eshte kerkuar ne DST. 

- Nuk eshte paraqitur dokumentacioni i duhur per punonjesit Automakiniste (4), sic eshte 

kerkuar ne DST. 

- Per  mjetin Kamioncine me targa FR3215D, nuk eshte paraqitur Certifikata e transportit 

te mallrave. Kjo vjen ne kundershtim me Ligjin nr.8308, date 18.03.1998 “Per 

transportet rrugore”. 
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- Per  mjetin Autovinc me targa AA207FB, nuk eshte paraqitur Certifikata e pronesise se 

mjetit. Kjo vjen ne kundershtim me Ligjin nr.8308, date 18.03.1998 “Per transportet 

rrugore”. 

- Nuk eshte paraqitur dokumentacioni i duhur i kerkuar per mjetin e transportit Kamion 

veteshkarkues mbi 15 tone  (1 cope), sic eshte kerkuar ne DST. 

- Nuk eshte paraqitur dokumentacioni i duhur i kerkuar per mjetin: Minieskavator (1 

cope), sic eshte kerkuar ne DST. 

- Nuk eshte paraqitur dokumentacioni i duhur i kerkuar per mjetinPrerese asfalti (1 cope), 

sic eshte kerkuar ne DST. 

- Per kontraten e furnizimit te lidhur me “V...”, per furnizimin me Binder, Tapet, 

Konglomerat dhe Beton,  nuk eshte percaktuar ne te objekti i prokurimit, nuk eshte 

paraqitur asnje dokument i vlefshem qe verteton pronesine e saj (Certifikata e vertetimit 

te pronesise), si edhe nuk eshte paraqitur planimetria, sic eshte kerkuar ne DST. 

- Per kontraten e furnizimit te lidhur me “B...”, per furnizimin me asfaltobeton dhe 

derivative te betonit,  nuk eshte percaktuar ne te objekti i prokurimit, si edhe nuk eshte 

paraqitur asnje dokument i vlefshem qe verteton pronesine e saj (Certifikata e vertetimit 

te pronesise), sic eshte kerkuar ne DST. 

Nga auditimi ne sistemin elektronik te APP, rezulton se, per kete procedure prokurimi nuk  

jane paraqitur ankimime si ndaj AK ashtu dhe ndaj KPP. OE  pjesemarres BOE “SPEKTRI”  

Shpk & “E...” Shpk, BOE “M...” Shpk &  “M...”  Shpk, BOE “T...” Shpk  &  “V...” Shpk dhe 

OE “S...” Shpk, jane skualifikuar me te drejte dhe nuk evidentohen mosperputhje te 

procedures se prokurimit me kriteret dhe kerkesat e kuadrit rregullator ne fuqi mbi 

prokurimet publike. 

6. “Rikonstruksion i banesave te komunitetit  Rom dhe Egjiptian  Nj/Adm  Grabian, 

Bashkia Divjake” viti 2018, “Tender i hapur”, F.L 32 276 800 lekë pa tvsh lekë, shpallur 

fitues OE “J...” sh.p.k me oferten 26 454 691  leke pa tvsh. 

 
-Zhvillimi i Procedurës së Prokurimit me objekt: “Rikonstruksion i banesave te komunitetit  Rom dhe 

Egjiptian  Nj./Adm.  Grabian, Bashkia Divjake” 

1.Urdhër Prokurimi 
 

nr.206 datë 14.08.2018  

3.Hartuesit e Dokumenteve të tenderit:  

1V.Rr.      (Juriste) 

2.E.N. (Inxhiniere) 

3.I.K.        (Ekonomist) 

 

4.Komisioni i 

Vlerësimit Ofertave: 

Urdhër nr.206/1 datë 

14.08.2018 

1.D.S.   Kryetar  

2.S.D.         Anëtare 

3.M.N. Anëtare  

2. Lloji i Procedurës së 

Prokurimit:  

“Tender i hapur ” 

5.Fondi Limit (pa tvsh)  

32 276 800 lekë pa tvsh  

6.Oferta fituese: ”J...” SHPK 

26 454 691 leke pa tvsh 
7.Diferenca me fondin 

limit   

5 822 109lekë (pa tvsh) 

8. Data e hapjes së tenderit: 

14.09.2018 

9.Burimi Financimit:   

Ministria e Finances dhe ekonomise   
10.Operatoret 

Ekonomike 

a)Pjesëmarrës në tender: 

6OE 

b)S’kualifikuar2 OE,  

c) Kualifikuar  4OE 

11.Ankimime 

AK: Po 
12. Përgjigje ankesës nga AK 

Po 
13.Përgjigje Ankesës 

nga  APP   apo KPP  
PO 
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Nga auditimi ne sistemin elektronik te APP, rezulton se, per kete procedure prokurimi nuk  

jane paraqitur ankimime si ndaj AK ashtu dhe ndaj KPP. OE  pjesemarres  “B...“ sh.p.k dhe 

“E...sh.p.k jane skualifikuar me te drejte dhe nuk evidentohen mosperputhje te procedures se 

prokurimit me kriteret dhe kerkesat e kuadrit rregullator ne fuqi mbi prokurimet publike. 

Për procedurat e trajtuara më sipër, të cilat rezultojnë me mospërputhje të shoqëruara me 

shpenzime jo efektive, është paraqitur observacion me nr. 851/1,2 Prot. B. Divjakë, dt. 

26.02.2020 nga Autoriteti Kontraktor, NJP dhe KVO si dhe observacion mbi projektraportin 

me nr. 776/29, dt. 14.04.2020 me të njëjtën përmbajtje ku deklarohet se nuk janë dakord me 

konstatimet sa më sipër dhe bashkëlidhur ka paraqitur fotokopje të PV të modifikimit të 

dokumenteve të tenderit, shtojcën dhe urdhrin për këtë qëllim por ato nuk argumentojnë të 

kundërtën e konstatimeve sa më sipër megjithatë duke marrë pjesërisht në konsideratë sa është 

paraqitur nëdhe konkluzionet për cdo procedurë por nuk provojnë të kundërtën e tyre me prova 

apo dokumente zyrtare dhe si të tilla nuk merren në konsideratë.  

 

D.4. Hartimi, zbatimi i kontratave deri në marrjen në dorëzim të mallrave dhe 

shërbimeve dhe zbatimit i kontratave të punëve publike, kolaudimi dhe marrja në 

dorëzim e punimeve. 
 

Mangësitë e konstatuara nga auditimi i këtyre procedurave paraqiten si vijon: 

 

1. Objekti i prokurimit: “Rikonstruksion dhe zgjerim i rrugës Divjakë - Germenj” 

Bashkia Divjakë. 

- Objekti i mësipërm është kryer sipas kontratës për punë publike me Nr. 2225 Prot, datë 

11.07.2017 të lidhur mes Autoritetit Kontraktor Bashkia Divjakë, të përfaqësuar nga Titullari 

Z. F.K. dhe Bashkimit të Operatorëve  Ekonomik (BOE)  “T...” SHPK & “A...” SHPK me nr. 

NIPTI K83103001E, përfaqësuar me prokurë të posaçme nga Z. N.S. me nr. Personal 

H10428074L, drejtor i shoqërisë “T...” SHPK, si përfaqësues i përkohshëm i bashkimit të dy 

shoqërive   OE “T...” SHPK me drejtues lidjor Z. G.T., me licencë NZ.55895/1 “A...” SHPK  

me drejtues ligjor Z. P.P. dhe NZ. 3420/21. Kontrata e sipërmarrjes për sipërmarrësin e 

punimeve është nënshkruar nga personi i autorizuar me prokurë të posaçme Z. N.S. Vlera e 

kontratës është 150,353,818 lekë me TVSH.  Afati zbatimit të kontratës është përcaktuar 

periudha kohore 6 muaj, nga data e fillimit të punimeve. Periudha e garancisë së difekteve 

është përcaktuar 24 muaj nga data e kolaudimit të punimeve.  

- Për mbikëqyrjen e punimeve të ndërtimit, është lidhur kontrata me ndërmjet Bashkisë Divjakë 

përfaqësuar nga Z. F.K. dhe OE “C...” SHPK, përfaqësuar nga z. V.M.  me nr. licence për 

mbikëqyrje kolaudim punimesh MK. 2049/5. 

- Për shërbimin e kolaudimit të punimeve  të ndërtimit për objektin “Rikonstruksion dhe 

zgjerim i rrugës Divjakë - Germenj” Bashkia Divjakë.”, është lidhur kontrata me nr. 4570/1 

prot, datë 26.11.2019 ndërmjet Bashkisë Divjakë përfaqësuar nga Z. F.K. dhe OE “R...” SHPK, 

përfaqësuar nga Ing. L.N.  me nr. licence për mbikëqyrje kolaudim punimesh MK. 0230, datë 

22.01.2018. (Në dosjen teknike të zbatimit nuk ka kontratë apo urdher ndërmjet Autoritetit 

Kontraktor dhe personit të ngarkuar për kryerjen e shërbimit të kolaudimit të punimeve të 

ndërtimit). 

- Projekti i zbatimit është hartuar nga shoqëria “C...” SHPK me liçencë 6635/10, përfaqësuar 

nga z. V.M. dhe Z. A.M. 

Zbatimi i punimeve: 
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Për objektin: “Rikonstruksion dhe zgjerim i rrugës Divjakë - Germenj” nga Kryetari i Bashkisë 

Divjakë është lëshuar Leje Infrastrukturore me nr. 3018, datë 27.06.2017 me afat vlefshmërie 

12 muaj nga data e fillimit të punimeve, referuar grafikut të punimeve. 

Nga dokumentacioni i vënë në dispozicion rezulton se punimet për “Rikonstruksion dhe 

zgjerim i rrugës Divjakë - Germenj” Bashkia Divjakë”, sipas njoftimeve përkatëse kanë nisur 

me datë 25.07.2017  (sipas aktit për lirimin e sheshit dhe aktit të piketimit në objekt) dhe kanë 

përfunduar me datë 10.05.2018 (sipas njoftimit për përfundimin e punimeve nga sipërmarrësi 

dhe mbikëqyrësi i punimeve), ose brenda afatit kontraktual të përfundimit të punimeve të 

kontratës. 

Kronologjia e shtyrjes së afatit të punimeve dhe ndryshimit te disa volumeve: 

- Me datë 14.10.2017 (nr. prot. 4688),  mbikëqyrësi  i punimeve Ing. V. M.  i është drejtuar 

Bashkisë Divjakë me Kërkesë për rishikim projektit fillestar, të objektit: “Rikonstruksion dhe 

zgjerim i rrugës Divjakë - Germenj”  me argumentimin e plotësimit të projektit fillestar. 

- Me datë 23.10.2017, grupi i punës për ndjekjen e procedurave të zbatimit të kontratës me 

objekt: “Rikonstruksion dhe zgjerim i rrugës Divjakë - Germenj” i përbërë nga Ll. V.; F. T. 

dhe L.xh., i ngritur me urddher të kryetarit të bashkisë nr. 355/3, datë 20.10.2017 protokolluar 

me nr. 4688/1 prot, datë 20.10.2017, ka informuar Kryetarin e Bashkisë nëpërmjet një relacioni 

mbi ndryshimet e projektit të zbatimit fillestar duke shprehur domosdoshmërinë e disa 

ndryshimeve të propozuara nga zbatuesi dhe mbikëqyrësi i punimeve. 

- Me datë 25.10.2017, është mbajtur procesverbal mbi hartimin e preventivit të ndryshuar, 

sipërmarrësi i punimeve të paraqesë ofertat ekonomike për zërat e rinj të shoqëruara me 

analizat e çimeve dhe specifikimet përkatëse teknike dhe bashkia të përcaktojë çmimet njesore. 

Procesverbali është nënshkruar nga: Sipërmarrësi i punimeve, nga mbikëqyrësi i punimeve dhe 

nga Autoriteti Kontraktor nga Z. F.K. dhe Ark. Ll.V. 

 - Me datë 15.12.2017 dhe Nr. Prot. Extra,  sipërmarrësi i punimeve “T...” SHPK & “A...” 

SHPK i është drejtuar mbikëqyrësit të punimeve shoqërisë “C...” SHPK dhe për dijeni 

Investitorit Bashkisë Divjakë me një këkesë për miratimin e shtyrjes së afatit tëpunimeve në 

objektin: “Rikonstruksion dhe zgjerim i rrugës Divjakë - Germenj”  me argumentimin se janë 

konstatuar disa problematika ( 7 (Shtatë)) si  probleme teknike që pasohen me ndryshime të 

volumeve të punimeve për disa zëra punimesh. 

- Me datë 19.12.2017 (nr. prot. 5578) mbikëqyrësi i punimeve Ing. V.M. i është drejtuar AK, 

Bashkisë Divjakë me kërkesë me objekt për shtryjen e afatit të punimeve për shkak të kushteve 

atmosferike si dhe argumentimin e disa problemeve të cilat nuk ishin parashikuar në projekt 

zbatim. 

- Me datë 20.12.2017 (nr. Prot. 5571), është mbajtur procesverbal ndërmjet sipërmarësit, 

mbikëqyrësit dhe përfaqësuesëve të Bashkisë Divjakë sipas urdhrit nr. 355/3, datë 20.10.2017 

protokolluar me nr. 4688/1 prot, datë 20.10.2017  (Ll.V.; F.T. dhe L.xh.) me tematikë për 

miratimin e shtyrjes së afatit të punimeve në objektin: “Rikonstruksion dhe zgjerim i rrugës 

Divjakë - Germenj”. Në vijim komisioni i punës i miratuar nga kryetari i bashkisë dhe 

sipërmarrësi i punimeve, me shkresën me nr. Prot. 127/3, datë 17.01.2019, informojnë titullarin 

e AK, z. F.K. mbi problematikat e konstatuara gjatë zbatimit të punimeve për shtyrje të afatit të 

punimeve dhe ndryshimit të volumeve për disa zëra punimesh. Sa më sipër trajtuar mbi 

ndryshimet, është hartuar tabela krahasuese, ku punime që zbriten për 16 zëra punimesh, 

rezultuan në vlerën 26,035,400 lekë me TVSh dhe punime që shtohen për 39 zëra punimesh, 

rezultuan në vlerën 29,054,071.44 lekë me TVSH. Preventivi i ndryshuar i miratuar nga 

kryetari i Bashkisë Divjakë ka vlerën 153,372,489.2 lekë me TVSH, pra me 3,018,671.2 lekë 

me TVSH më shumë se oferta fituese (153,372,489.2 lekë me TVSH, preventivi i ripunuar – 



 

 

KONTROLLI I LARTË I SHTETIT 

Raport përfundimtar për auditimin e ushtruar në Bashkinë Divjakë 

 

 

160 

 

150, 353,818 lekë me TVSH, oferta fituese). Pavarësisht rritjes së preventimit nga rishikimi i 

volumeve të disa zërave, punimet janë realizuar në vlerën e preventivit me vlerë 150,353,817 

lekë me TVSh. 

- Kryetari i bashkisë Divjakë, me urdhërin nr. 167/1, datë 04.06.2018 dhe nr. Prot. 1938/1, datë 

04.06.2018, ka urdhëruar ngritjen e grupit të punës të përbërë nga Ll.V., F.T. dhe L.X., për 

verifikimin dhe marrjen e përkohshme në dorëzim të punimeve për objektin: “Rikonstruksion 

dhe zgjerim i rrugës Divjakë - Germenj” Bashkia Divjakë”. 

-Në zbatim të programit, u shqyrtua dokumentacioni si më poshtë: Dokumentacioni teknik i 

zbatimit: Projekt i zbatimit fillestar dhe të ndryshuar, preventivit bazë dhe të ndryshuar,  

Situacionet pjesore dhe Situacioni përfundimtar, Libreza e masave, Ditarit të punimeve, etj. 

Nga shqyrtimi i dokumentacionit të sipërcituar konstatohet që: 
 

 13. Zbatimi i Kontratës së Punimeve “  Rikonstruksion dhe zgjerim i rrugës Divjakë - Germenj” Bashkia 

Divjakë”. 

14.Lidhja e kontratës 

 Nr. 2225 Prot datë 11.07.2017 

 

 

15.Vlera e kontratës  

 150,353,818 lekë me tvsh 

BOE fitues “T...” SHPK 

16.Likuiduar: 

Situacioni përfundimtar 

150,353,817.24 lekë me 

TVSH 

17- Situacioni Përfundimtar   

150,353,817.24  lekë me tvsh 

 

18.Afati i kontratës në dite 

Parashikuar  6 muaj.  

Fillimi punimeve: 25.07.2017 

Perfundimi punimeve sipas faktit. 10.05.2018 

19. Zgjatja e kontratës   

S’ka 

 

20. Mbikëqyrësi i punimeve 

Ing. V.M. 

Licenca Nr: 

MK. 2049/5 

Kontrata nr.3464  prot, datë 25.07.2017 

21. Kolaudatori i punimeve 

  Ing. L.N. 

Licenca Nr: 

MK 0230/3 

Kontrata me nr. - prot., datë - 

22.Akt Kolaudimi   
Datë 25.05.2018-29.05.2018 

23.Akt i marrjes në dorëzim dt 05.06.2018 

 

Nga auditimi i zbatimit të punimeve civile të ndërtimit të kontratës me objekt “Rikonstruksioni 

dhe zgjerimi i rrugës Divjakë - Germenj”, Bashkia Divjakë, me vlerë 150,353,818lekë me 

TVSH, fituar nga BOE “T...” SHPK, rezultuan punime të kryera me cilësi të dobët dhe, për 

pasojë ka patur dëmtime të rreth 250 m2 sipërfaqe të shtresës asfaltike binder 5 cm dhe, 

asfaltobeton 3 cm. 

 

Shqyrtimi i observacionit: 
Shqyrtimi dhe vlerësimi i komenteve të mbikëqyrësit të punimeve “C...” me administrator Ing. 

V.M., me datë 26.02.2020, mbi Akt-Konstatimin Nr. 9, datë 20.02.2020 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 shoqëria “C...” sh.p.k me Administrator Z. V.M., lidhur me 

problematikat e konstatuara nga grupi i auditimit argumenton se: 

Lidhur me sipërfaqen e shtresës së stabilizantit 5 cm të dëmtuar gjatë periudhës së garancisë të 

objektit, subjekti i kontraktuar do të procedojë me rikthimin e objektit në gjendjen optimale në 

momentin e parë të stabilizimit të kohës. Në lidhje me shtresat asfaltike të dëmtuara (shtresë 

binder – shtresë asfalti) të dëmtuara, zbatuesi i punimeve ndërhyri me riparimin e tyre gjatë 

periudhës së dëmtimit që për shkak të temperaturave të ulta dhe jo optimale nuk rezultuan 

efektive. Subjekti do të ndërhyjë me riparimin e plotë e të gjitha problematikave në shtresat 

asfaltike.... në lidhje me riparimet përkatëse është mbajtur dhe një procesverbal ku sipërmarrësi 
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merr përsipër riparimet e difekteve të vërejtura gjatë kësaj periudhe (bashkëngjitur 

observacionit). Për sa i përket ndriçuesëve, të gjitha kokat e ndriçimit u riparuan dhe janë 

funksional siç tregohet edhe në fotot bashkëngjitur observacionit. 

b-Qëndrimi i grupit të auditimit të KLSh-së:  
Grupi  i auditimit pasi e lexoi me kujdes, merr në konsideratë argumentet e pasqyruara në 

observacion duke zbritur vlerën prej 1,296,070 lekë si dëm ekonomik. Pretendimet e ngritura 

në akt konstatimin nr. 9, do të rishikohen edhe një herë pas këtij observacioni, përgjatë 

periudhës së zbatimit të rekomandimeve të lëna për subjektin e audituar. Në lidhje me riparimet 

sipas problematikave të konstatuara, është mbajtur një proces verbal ku sipërmarrësi merr 

përsipër riparimet e defekteve të verejtura gjatë kësaj periudhe. 

 
 

2. Objekti i prokurimit: “Rikonstruksion + shtesë anësore në shkollën 9-vjeçare fshati 

Shenepremte” Bashkia Divjakë. 

2. Titulli i gjetjes:  Mos zbatim i zërave të punimeve në volumet e situacionuara me pasojë 

dëm ekonomik.  

Nga auditimi i zbatimit të punimeve civile të kontratës me objekt “Rikonstruksion + shtesë 

anësore në shkollën 9-vjeçare fshati Shenepremte” Bashkia Divjakë, me vlerë  33,822,720 lekë 

me TVSH, fituar nga Bashkimi i Operatorëve Ekonomikë (BOE) “J...” SHPK, rezultuan 

diferenca në volume pune të të zërave të punimeve të kryera në objekt në vlerën 2,100 lekë pa 

TVSH. Veprimet e mësipërme janë në kundërshtim me kontratën e sipërmarrjes së punimeve 

Nr. 76 Prot, datë 09.01.2019 të lidhur mes Autoritetit Kontraktor Bashkisë Divjakë dhe 

Bashkimit të Përkoshëm të Operatorëve Ekonomikë (BOE) “J...” SHPK. 

Situata:  Nga auditimi i realizimit të punimeve në objekt, u konstatua se: 

-Ka patur likuidime për punime ndërtimit të pakryera, për zërat e punimeve: Kapuç ajrimi në 

taracë Ø 110 mm; F.V. Tabela sinjalistike – Hidrant zjarri; F.V. Tabela sinjalistike – zjarri me 

pluhur karelato; F.V. Tabela sinjalistike – zjarri me pluhur 6 kg; F.V. Tabela sinjalistike – 

buton alarmi; F.V. Tabela sinjalistike – ndalim i shuarjes me ujë; F.V. Tabela sinjalistike – 

Drejtimi i daljes së emergjencës; F.V krah shtylla metalike KRH-MSI 1500/1500/10; F.V 

Elektroda tokëzimi të xinguara 50x3 mm, L=150 cm; F.V. Ndriçues dekorativë LED 75 ëat për 

ambiente të jashtme; F.V. Impiant volejbolli dhe F.V Tapet bari artificial për terrene sportive.  

Nga verifikimi në terren i punimeve të ndërtimit, lidhur me volumet dhe zërat e punës të 

pasqyruara në situacionin përfundimtar 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 2,100 lekë pa TVSH. 

Kriteri: Situacionimi i volumeve jo në përputhje me 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 me Nr. 4570 Prot, Datë 14.01.2019. 

Impakti: Si pasojë e mangësive të mësipërme, është shkaktuar dëm ekonomik në fondet e 

Bashkisë Divjakë. 

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

preventivit. Vlera prej 2,100 lekë pa TVSH, e cila përfaqëson likuidimin e punimeve të 

pakryera në fakt, konsiderohet si dëm ekonomik shkaktuar Buxhetit të Bashkisë Divjakë. 
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Për veprimet dhe mosveprimet e mësipërme ngarkohen me përgjegjësi: Z. A.Ç., me detyrë 

mbikëqyrës i kontratës së sipërmarrjes 

Rëndësia: I lartë 

Për këtë rekomandojmë: Të merren masa nga Bashkia Divjakë, që t’i kërkojë sipërmarrësit të 

punimeve Bashkimit të Operatorëve Ekonomikë (BOE) “J…” SHPK, duke ndjekur të gjitha 

procedurat e duhura administrative që, shuma prej 2,100  lekë pa TVSH të realizohet në objekt 

brenda periudhës së garancisë me datë 03.12.2020 për të garantuar silësinë dhe funksionalitetin 

e shkollës. Realizimi i punimeve duhet të konfirmohet zyrtarisht nga Autoriteti Kontraktor, 

Bashkia Divjakë, Mbikëqyrësi i punimeve si dhe Kolaudatori i punimeve të objektit brenda 

periudhës së garancisë (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). 

Shqyrtimi i observacionit: 

Shqyrtimi dhe vlerësimi i komenteve të: Zbatuesit të  punimeve “J…” SHPK,  me Drejtues 

Ligjor Z. J.B., përcjellë në KLSH me nr. Prot. 776/33, datë 16.04.2020, mbi Akt-Konstatimin 

Nr. 10, datë 20.02.2020 të mbajtur nga grupi i auditimit të KLSH-së,  mbi problematikat në 

objektin: Rikonstruksion + shtesë anësore në shkollën 9-vjeçare fshati Shënepremte Bashkia 

Divjakë, 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: 

Në observacio theksohet se jemi dakort në tërësi me këtë Akt-Konstatim, dhe ndërkohë ne ju 

njoftojmë se deri në këtë moment ne kemi realizuar punimet sipas tabelës për 11 

(njëmbëdhjetë) zëra punimesh në shumën 874,900 lekë pa TVSH, të cilat në akt konstatimin 

janë paraqitur si punime të pakryera. Kurse zëri “Kapuç ajrimi në taracë Ø 110 mm”, do të 

realizohen brenda afatit të garancisë së punimeve. Realizimi i zërave të punimeve të ndërtimit 

është argumentuar me fotografi.   

b-Qëndrimi i grupit të auditimit të KLSh-së:  

Referuar argumenteve në observacion, konstatohet se janë vendosur tabelat sinjalistike, 

impianti i volejbollit si dhe tapeti artificial për terrenin sportiv, si dhe zërat e tjerë. Kryerja e 

punimeve duket  qartë edhe në fotografitë bashkëlidhuara  këtij observacioni. 

Si përfundim observacioni i paraqitur, merret në konsiderate nga grupi i auditimit të  KLSH-së 

duke zbritur shumën prej 874,900 lekë si dëm ekonomik, por në vijim përgjatë kohës së 

zbatimit të rekomandimeve nga subjekti i audituar, do të verifikohen përsëri këto zëra punime,  

dhe ndërkohë rekomandojmë mbajtjen e një proces-verbali nga të gjithe palët. 

 

3. Objekti i prokurimit: “Rikonstruksion dhe zgjerim i rrugës Çerme Sektor, Njësia 

Administrative Terbuf” Bashkia Divjakë. 

3. Titulli i gjetjes:  Mos zbatim i zërave të punimeve në volumet e situacionuara me pasojë 

dëm ekonomik.  

Nga auditimi i zbatimit të punimeve civile të kontratës me objekt “Rikonstruksion dhe zgjerim 

i rrugës Çerme Sektor, Njësia Administrative Terbuf” Bashkia Divjakë, me vlerë  13,802,736 

lekë me TVSH, fituar nga Bashkimi i Operatorëve Ekonomikë (BOE) “B...” SHPK, rezultuan 

diferenca në volume pune të  zërave të punimeve të kryera në objekt në vlerën 516,880 lekë pa 

TVSH. Veprimet e mësipërme janë në kundërshtim me kontratën e sipërmarrjes së punimeve 
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nr. 2180/10 Prot, datë 09.08.2019 të lidhur mes Autoritetit Kontraktor Bashkisë Divjakë dhe 

Bashkimit të Operatorëve Ekonomikë (BOE) “B...” SHPK. 

Situata:  Nga auditimi i realizimit të punimeve në objekt, u konstatua se: 

Ka patur likuidime për punime ndërtimit të pakryera, për zërat e punimeve: Germim dheu me 

eskavator goma 0.25 m3, në kanale gjerësi deri 2 m, tok e zakonshme, kat III me shkarkim në 

mjet; Transport dheu me auto deri 2.0 km; Mbushje me çakell e gur C 20/25 (vepra art, 

kunetë); Punime për KUB; Pusetë b/a shiu 40 x 40 x 100 cm, gurore në trupin e rrugës, 

përhapur e ngjeshur me makineri (trup rruge + kasonet).  

Nga verifikimi në terren i punimeve të ndërtimit, lidhur me volumet dhe zërat e punës të 

pasqyruara në situacionin përfundimtar si dhe atyre të kryera në fakt, rezultoi se këta zëra 

punimesh nuk janë kryer të preventivit të ndryshuar, me pasojë dëm ekonomik ndaj buxhetit të 

shtetit dhe njësisë vendore në vlerën 516,880 lekë pa TVSH. 

Kriteri: Situacionimi i volumeve jo në përputhje me 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 me Nr. 3094 Prot, Datë 20.08.2019. 

Impakti: Si pasojë e mangësive të mësipërme, është shkaktuar dëm ekonomik në fondet e 

Bashkisë Divjakë. 

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

preventivit. Vlera prej 516,880 lekë pa TVSH, e cila përfaqëson likuidimin e punimeve të 

pakryera në fakt, konsiderohet si dëm ekonomik shkaktuar Buxhetit të Bashkisë Divjakë. 

Për veprimet dhe mosveprimet e mësipërme ngarkohen me përgjegjësi: Z. S.B., me detyrë 

mbikëqyrës i kontratës së sipërmarrjes 

Rëndësia: I lartë 
 

Për këtë rekomandojmë:  Nga Bashkia Divjakë, të merren masa për arkëtimin e vlerës prej 

516,880 lekë pa TVSH nga Bashkimi i Operatorëve Ekonomikë (BOE) “B…SHPK, në cilësinë 

e sipërmarrësit në kontratën me nr. 2180 prot, datë 09.08.2019 me objekt “Rikonstruksion i dhe 

zgjerim i rrugës Çermë Sektor, Njësia Administrative Terbuf”, Bashkia Divjakë, vlerë kjo e 

cila përfaqëson dëm ekonomik në buxhetin e njësisë vendore, si rrjedhojë e situacionimit të 

punimeve të pakryera sipas volumeve të situacionuara. 
 

Shqyrtimi i observacionit: 

Shqyrtimi dhe vlerësimi i komenteve të sipërmarrësit të punimeve “B…” SHPK me 

Administrator Z. B.B., protokolluar në KLSH me nr. 1051/6 prot, datë 14.04.2020, mbi Akt-

Konstatimin Nr. 11, datë 20.02.2020 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: 

1- Sipërmarrësi i punimeve shoqëria “Biba-X” sh.p.k për zërin e punimeve “Zëri 1. Germim 

dheu me eskavator goma 0.25 m3, në kanale gjerësi deri 2 m, tok e zakonshme, kat III me 

shkarkim në mjet” është shprehur se; volum pune i kryer është 951 m3 germim, në përputhje 

me preventivin e azhurnuar dhe situacionin përfundimtar. 
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2- Për zërin e punimeve “Zëri 4. Transport dheu me auto deri 2.0 km” sipërmarrësi i punimeve 

pretendon si  volum pune të kryer 951 m3 transport dheu, në përputhje me preventivin e 

azhurnuar dhe situacionin përfundimtar. 

3- Për zërin e punimeve “Germim dheu me eskavator zingjir 0.5 m3, me shkarkim në mjet” 

pretendoni për volum pune të kryer 950 m3 argumentuar si vijon: 

- Prog 0+660 deri 0+420 (240 ml x 1.44 seksioni terthor = 345.6 m3). 

- Prog 0+420 deri 0+80 (340 ml x 1.45 seksioni terthor = 493 m3). 

- Prog 0+80 deri 0+00 (80 ml x 1.39 seksioni terthor = 11.2 m3). 

4- Për zërin e punimeve “Mbushje me çakëll e gur gurore në trupin e rrugës, përhapur e 

ngjeshur me makineri (trup rruge + kasonetë)” sipërmarrësi pretendon se ky zë është realizuar 

në volumin 1400 m3 siç është situacionuar dhe jo në volumin 1,121.4 m3 siç e llogaritur grupi i 

auditimit me argumentin se në librezën e masave është paraqitur sipas tabelës në observacion 

5- Për zërin e punimeve “Zëri 8.F.V. Beton C 20/25” sipërmarrësi i punimeve pretendon se 

sasia e situacionuar 76 m3 është trajtuar në mënyrë analitike në librezat e masave dhe sipas 

faktit, sasia e betonit të përdorur dhe të hedhur në objekt është 76 m3.   

6- Për zërin e punimeve “Zëri 3. Pusetë b/a shiu 40x40x100 cm, me kapak gize hekuri” 

sipërmarrësi ipunimeve pretendon se janë realizuar 63 puseta në total, nga ku: 48 puseta me 

kapak gize për ujrat e shiut dhe 15 puseta për gjatë gjithë gjatësisë së rrugës me kapakë 

beton/arme, të cilat shërbejnë për kanalizimet e ujrave të zeza. Për shkak të konstos së njëjtë 

me pusetat e përfshira në situacion, është vendosur të mos kemi shtim zëri të ri nëpreventiv, 

por këto puseta të përfshihen në këtë zë punimesh. Pusetat janë paraqitur në projektin e 

azhurnuar dhe janë lehtësisht të verifikueshme në terren. 

b-Qëndrimi i grupit të auditimit të KLSh-së:  

Së pari: lidhur me pretendimin se ky observacion është dorëzuar në KLSH në datën 

02.03.2020, nga ana e shërbimit postar dhe është pranuar nga Protokolli i KLSh, akoma edhe 

sot nuk kemi asnjë përgjigje nga ana juaj, Ju sqarojmë se: 

Me ankesën Tuaj, jemi njohur me e-mailin tuaj të datës 28.02.2020 drejtuar audituesit shtetëror 

të autorizuar S.M., ku grupi i  auditimit pasi është njohur me argumentet e pasqyruara në 

observacion, kemi dhënë opinionin dhe qëndrimin e KLSh-së, duke zbritur shumën prej 

135,000 lekë si dëm ekonomik. Pjesa e efektit financiar negativ për moskryerje punimesh sipas 

volumeve të situasionuara krahasuar me volumet e preventivit,  në Prajekt Raportin e paraqitur 

në subjektin e audituar, Bashkia Divjakë është pasqyruar në shumën 516,880 lekë. 

Së dyti: Pasqyrimi i të njëjtit observacion për Projekt Raportin nga ana Juaj, kjo tregon se nuk 

jeni njoftuar nga Autoriteti Kontraktor, Bashkia Divjakë dhe, kjo nuk është përgjegjësi e 

KLSH-së. 

Së treti: Grupi  i auditimit pasi e lexoi me kujdes observacionin Tuaj, sqaron se: 

1. Në observacion nuk keni sjellë argumente që provojnë të kundërtën, madje në volumin që Ju 

pretendoni 951 m3 që i përkasin Prog 0+00 deri 0+420 dhe Prog 0+420 deri 0+660, keni bërë 

llogaritjet e volumit për gjatësinë 950 ml (670.10 m + 279.9 m). Në fakt llogaritjet janë të 

gabuara sepse, volumi në seksionin mesatar 1.05 m2 sipas progresive që ju keni pasqyruar në 

librezën e masave, korespondojnë me gjatësinë 660 ml dhe jo 950 ml. Pra, nga llogaritja 

rezulton: volum  i realizuar 693 m3 (1.05 m2 seksioni terthor x 660 ml gjatësia e rrugës). Sa më 

sipër trajtuar argumenti në observacion për këtë zë punimi nuk merret në konsideratë. 

2- Referuar arsyetimit mbi realizimin në fakt të zërit “Gërmim dheu me eskavator goma 0.25 

m3, në kanale gjerësi deri 2 m, tok e zakonshme, kat III me shkarkim në mjet” rezulton se për 

zërin “transport dheu me auto deri 2 km”, volum pune i kryer 693 m3 transport dheu, dhe jo 

951 m3. Pra volumi thjeshtë është përshtatuar në 951 m3 sipas situacionit dhe në fakt (referuar 
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progresiveve të paraqituara në observacion) transporti në volumin 693 m3 i përket edhe zërit të 

germimit në të njëjtin volum, pra 693 m3. Sa më sipër observacioni për këtë zë punimi, nuk 

merret në konsideratë.  

3- Lidhur me argumentet e paraqituara për zërin “Gërmim dheu me eskavator zingjir 0.5 m3 me 

shkarkim në mjet” keni paraqitur argumente ndryshe nga trajtimi që keni bërë në librezën e 

masave sepse: sipas pasqyrimit në librezën e masave seksioni terthor i gërmimit është pranuar 

1.31 m2 për gjatësinë 660 ml, ndërsa në argumentet e observacionit i ndryshoni si vijon: 

- 1.44 m2 seksioni terthor në prog 0+660 deri 0+420 

- 1.45 m2 seksioni terthor në prog 0+420 deri 0+80 

-  1.39 m2 seksioni terthor në prog 0+80 deri 0+00 

Thjesht keni bërë/paraqitur ndryshime, për të rakorduar volumin e situacionuar në përputhje me 

volumin e preventivit të ndryshuar. Sa më sipër observacioni për këtë zë punimi, nuk merret në 

konsideratë.  

4- Për zërin e punimeve “Mbushje me çakëll e gur gurore në trupin e rrugës, përhapur e 

ngjeshur me makineri (trup rruge + kasonetë)” sipërmarrësi pretendon se ky zë është realizuar 

në volumin 1400 m3 siç është situacionuar dhe jo në volumin 1,121.4 m3 siç është llogaritur 

nga grupi i auditimit, me argumentin se në librezën e masave është paraqitur sipas tabelës në 

observacion. Sqarojmë edhe një herë se, në librezën e masave janë bërë llogaritje sepse: 

-volumi që i përket progresivit Km 0+400-0+520 për gjatësinë 120 ml është pasqyruar në 

librezën e masave në volumin 172.6 m3 (43.8+27.6+27.6+27.6+23+23) 

- volumi që i përket progresivit Km 0+620-0+660 për gjatësinë 40 ml volumi i mbushjes 

rezulton 40 m x 3 m x 0.5 m = 60 m3, gjithashtu, referuar profilit gjatësor si dhe seksioneve 

terthore progresive, nuk rezulton që mbushja të jetë bërë në lartësinë 0.75 m. Sa më sipër 

observacioni nuk merret në konsideratë. 

5- Lidhur me realizimin në volumni 76 m3 beton për  zërin e punimeve “Zëri 8.F.V. Beton C 

20/25” në observacionin e paraqitur nga sipërmarrësi i punimeve, nuk jepen argumente mbi 

realizimin në volumin 76 m3, ndërkohë që grupi i auditimit ka sqaruar dhe argumentuar 

realizimin në volumin 65 m3, sepse referuar projektit të zbatimit gjatësia e kunetës është e 

barabartë me gjatësinë e bordurave të betonit 15 x 25 cm, dhe  nga llogaritja rezulton: Volum i 

betonit: 0.5 gjerësi kunete x 0.1 m trashësia e kunetës x 1300 ml gjatësia e bordurave = 65 m3. 

Sa më sipër trajtuar, observacioni Juaj nuk merret në konsideratë. 

 6- Lidhur me realizimin e  zërit të punimeve “Puseta shiu b/a 40x40x100 cm, me kapak gize 

hekuri” sqarojë se; sipërmarrësi i punimeve duhet që pusetat në sasinë 15 copë për kanalizimet 

e ujrave të zeza t’i trajtonte si zëra të rinjë sepse nuk kanë dimensione të njëjta me pusetat e 

shiut dhe si rrjedhojë nuk kanë kosto të njëjtë, megjithëatë nisur nga fakti se këto janë 

realizuar, observacioni merret në konsideratë duke zbritur vlerë 135,000 lekë si dëm ekonomik. 

Mbas shqyrtimit të observacionit i rekomandojmë AK, që t’i kërkojë Bashkimit të Operatorëve 

Ekonomikë (BOE) “B...” SHPK, në cilësinë e sipërmarrësit në kontratën me nr. 2180 prot, datë 

09.08.2019 me objekt “Rikonstruksion i dhe zgjerim i rrugës Çermë Sektor, Njësia 

Administrative Terbuf”, Bashkia Divjakë, likuidimin e shumës 516,880 lekë, vlerë kjo e cila 

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

punimeve të pakryera sipas volumeve të situacionuara. Mbikëqyrësi i punimeve nuk ka bërë 

observacionin. Titullari i Autoritetit Kontraktor të marrë masa, që, të kryejë kolaudimin e 

objektit si dhe, marrjen në dorëzim në mënyrë të përkohshme, në zbatim të Ligjin nr. 8402, 

datë 10.09.1998 “Për Kontrollin dhe Disiplinimin e Punimeve të Ndërtimi”, i ndryshuar, Kreu 

III, neni 12. 
 



 

 

KONTROLLI I LARTË I SHTETIT 

Raport përfundimtar për auditimin e ushtruar në Bashkinë Divjakë 

 

 

166 

 

 

4. Objekti i prokurimit: “Rikonstruksion + shtesë anësore  shkolla 9-vjeçare “Hysni 

Malko”, fshati Kryekuq Bashkia Divjakë. 

4. Titulli i gjetjes:  Mos zbatim i zërave të punimeve në volumet e situacionuara me pasojë 

dëm ekonomik.  

Nga auditimi i zbatimit të punimeve civile të kontratës me objekt “Rikonstruksion + shtesë 

anësore shkolla 9-vjeçare “Hysni Malko”, fshati Kryekuq” Bashkia Divjakë, me vlerë  

29,731,440 lekë me TVSH, fituar nga Bashkimi i Operatorëve Ekonomikë (BOE) “S...” SHPK, 

rezultuan diferenca në volume pune të  zërave të punimeve të kryera në objekt në vlerën 

480,850 lekë pa TVSH. Veprimet e mësipërme janë në kundërshtim me kontratën e 

sipërmarrjes së punimeve nr. 2180/10 Prot, datë 09.08.2019 të lidhur mes Autoritetit 

Kontraktor Bashkisë Divjakë dhe Bashkimit të Operatorëve Ekonomikë (BOE) “S...” SHPK. 

Situata:  Nga auditimi i realizimit të punimeve në objekt, u konstatua se: 

Ka patur likuidime për punime ndërtimit të pakryera, për zërat e punimeve: Kasetë shkarkimi 

me llamarinë; Punime të ndryshme; F.V. Parmakë metalizato në shkallë; F.V. Portë metalike 

dekorative rrëshqitëse; Punime të ndryshme; Kapuç ajrimi në tarracë Ø110mm; F.V. rezervuar 

zingato 1,000 litra; Punime elektrike; Sistemi i mbrojtjes kundër zjarrit; F.V. Tabelë 

sinjalistikë-Hidrant zjarri; F.V. Tabelë sinjalistikë- Fikse zjarri me pluhur karelato; F.V. Tabelë 

sinjalistikë-Fikëse zjarri me pluhur 6 Kg; F.V. Tabelë sinjalistikë-Buton alarmi; F.V. Tabelë 

sinjalistikë-Ndalim i shuarjes me ujë; F.V. Tabelë sinjalistikë-Drejtim i daljes së emergjencës; 

F.V. Pompë furnizimi me ujë HZ: V=5 m3/h, H=40mkH2O Lidhja hidraulika DN50, PN 10. 

Lidhja elektrike: 3-400 V, 50 Hz Ë = 2x1.2 kË at, P=2x8.5 A; Punime të sistemimit të sheshit; 

Bilbila të fshehtë për vaditje lulishte; F.V. Pompë 3 fazore 2 polëshe. 

Nga verifikimi në terren i punimeve të ndërtimit, lidhur me volumet dhe zërat e punës të 

pasqyruara në situacionin përfundimtar si dhe atyre të kryera në fakt, rezultoi se këta zëra 

punimesh nuk janë kryer të preventivit të ndryshuar, me pasojë dëm ekonomik ndaj buxhetit të 

shtetit dhe njësisë vendore në vlerën 480,850 lekë pa TVSH. 

Kriteri: Situacionimi i volumeve jo në përputhje me 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 me Nr. 3094 Prot, Datë 20.08.2019. 

Impakti: Si pasojë e mangësive të mësipërme, është shkaktuar dëm ekonomik në fondet e 

Bashkisë Divjakë. 

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

preventivit. Vlera prej 480,850 lekë pa TVSH, e cila përfaqëson likuidimin e punimeve të 

pakryera në fakt, konsiderohet si dëm ekonomik shkaktuar Buxhetit të Bashkisë Divjakë. 

Për veprimet dhe mosveprimet e mësipërme ngarkohen me përgjegjësi: E.N., me detyrë 

mbikëqyrës i kontratës së sipërmarrjes dhe kolaudatori Ing. A.K., në cilësinë e kolaudatorit të 

punimeve. 

Rëndësia: I lartë 
 

Për këtë rekomandojmë:  Bashkia Divjakë, të marrë masa që t’i kërkojë sipërmarrësit të 

punimeve, Bashkimit të Operatorëve Ekonomikë (BOE) ) “S…SHPK, duke ndjekur të gjitha 

procedurat e duhura administrative që, shuma prej 480,850  lekë pa TVSH të realizohet në 

objekt brenda periudhës së garancisë me datë 02.12.2020 për të garantuar silësinë dhe 
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funksionalitetin e shkollës. Realizimi i punimeve duhet të konfirmohet zyrtarisht nga Autoriteti 

Kontraktor, Bashkia Divjakë, Mbikëqyrësi i punimeve si dhe Kolaudatori i punimeve të 

objektit brenda periudhës së garancisë (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). 
 

Shqyrtimi i observacionit: 

Shqyrtimi dhe vlerësimi i komenteve të observacionit të bërë nga kolaudatori i punimeve z 

A.K., protokolluar në KLSH, me nr. 776/33, datë 16.04.2020,  mbi problematikat e konstatuara 

në objektin: Rikonstruksion i shkollës Hysni Malko, Bashkia Divjakë, 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: 

Kolaudatori i punimevenë observacionin e tij, jep argumente të shoqëruara me fotografi për 6 

zëra si vijon: 

- Kasetat e shkarkimit janë vendosur,  shuma 15,000 lekë. 

- Parmakët metalikë janë vendosur, shuma17,050 lekë. 

- Rezervuari i ujit është vendosur, shuma 15,000 lekë. 

- Tabelat e sinjalistikës të MNZ, janë vendosur, shuma 221,000 lekë. 

- Bilbilat e fshehtë janë vendosur, shuma 32,000 lekë 

- Pompë e vaditjes është vendosur, shuma 46,800 lekë. 

Zërat që nuk janë realizuar janë; 

- Kapuçët e ajrimit, shuma  2,600 lekë. 

- Portë metalike, shuma 33,000 lekë. 

- Tabelë fikse zjarri me bombull, shuma 32,500 lekë. 

- Tabela sinjalistike hidrant zjarri, shuma 15,000 lekë.  

b-Qëndrimi i grupit të auditimit të KLSh-së:  

Grupi  i auditimit pasi e lexoi me kujdes observacionin sqaron se: Referuar argumenteve në 

observacion si dhe fotografive, vërehet se, janë realizuar disa zëra punimesh. Por, për zbatimin 

e problematikave të konstatuara nga grupi i auditimit, nuk është mbajtur proces-verbal nga 

palët: Sipërmarrësi i punimeve “S...” SHPK & “E...” SHPK, mbikëqyrësi i punimeve “N...” 

SHPK dhe koladatori i punimeve shoqëria “R...” SHPK, përfaqësuar nga Ing. A.K., si dhe nga 

përfaqësuesit e Autoritetit Kontraktor. Si përfundim nga observacioni i paraqitur, konstatohet 

se janë bërë një pjesë e zërave të punimeve, por observacioni do të merret në konsiderate vetem 

me plotësimin e rekomandimit të mësipërm, me kryerjen e të gjitha punimeve dhe mbajtjen e 

një proces-verbali nga të gjithe palët. 
 

 

5. Objekti i prokurimit: “Rikonstruksion i shkollës 9-vjeçare, fshati Karavasta e Re” 

Bashkia Divjakë. 

5. Titulli i gjetjes:  Mos zbatim i zërave të punimeve në volumet e situacionuara me pasojë 

dëm ekonomik.  

Nga auditimi i zbatimit të punimeve civile të kontratës me objekt “Rikonstruksion i shkollës 9-

vjeçare, fshati Karavasta e Re” Bashkia Divjakë, me vlerë  19,101,654 lekë me TVSH, fituar 

nga Bashkimi i Operatorëve Ekonomikë (BOE) “Xh...” SHPK  & “K...” SHPK  & “G...” 

SHPK, rezultuan diferenca në volume pune të  zërave të punimeve të kryera në objekt në vlerën 
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258,386 lekë pa TVSH. Veprimet e mësipërme janë në kundërshtim me kontratën e 

sipërmarrjes së punimeve nr. 2453 Prot, datë 24.05.2017 të lidhur mes Autoritetit Kontraktor 

Bashkisë Divjakë dhe Bashkimit të Operatorëve Ekonomikë (BOE). 

Situata:  Nga auditimi i realizimit të punimeve në objekt, u konstatua se: 

Ka patur likuidime për punime ndërtimit të pakryera, për zërat e punimeve: Prishje suvatim 

muri + tavan i brendshem; Kasetë shkarkimi me llamarinë; F.V. Tabelë sinjalistikë-Buton 

alarmi; F.V. Tabelë sinjalistikë- Drejtimi i daljes; Lyrje nga jashtë me bojë hidroplastikë 

(Kontrata bazë); Lyrje nga jashtë me bojë hidroplastikë (Kontrata shtesë).   

Nga verifikimi në terren i punimeve të ndërtimit, lidhur me volumet dhe zërat e punës të 

pasqyruara në situacionin përfundimtar si dhe atyre të kryera në fakt, rezultoi se këta zëra 

punimesh nuk janë kryer të preventivit të ndryshuar, me pasojë dëm ekonomik ndaj buxhetit të 

shtetit dhe njësisë vendore në vlerën 258,386 lekë pa TVSH. 

Kriteri: Situacionimi i volumeve jo në përputhje me 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 me Nr. 2254 Prot, Datë 30.05.2017. 

Impakti: Si pasojë e mangësive të mësipërme, është shkaktuar dëm ekonomik në fondet e 

Bashkisë Divjakë. 

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

preventivit. Vlera prej 258,386 lekë pa TVSH, e cila përfaqëson likuidimin e punimeve të 

pakryera në fakt, konsiderohet si dëm ekonomik shkaktuar Buxhetit të Bashkisë Divjakë. 

Për veprimet dhe mosveprimet e mësipërme ngarkohen me përgjegjësi: Z. I.D. me detyrë 

mbikëqyrës i kontratës së sipërmarrjes 

Rëndësia: I lartë 
 

Për këtë rekomandojmë:  Të merren masa nga Bashkia Divjakë, që t’i kërkojë sipërmarrësit 

të punimeve Bashkimi i Operatorëve Ekonomikë (BOE) ) “Xh…” shpk, duke ndjekur të gjitha 

procedurat e duhura administrative që, shuma prej 258,386 lekë pa TVSH të realizohet në 

objekt brenda periudhës 31 mars 2020, për të garantuar silësinë, qëndrueshmërinë dhe 

funksionalitetin e shkollës. Realizimi i punimeve duhet të konfirmohet zyrtarisht nga Autoriteti 

Kontraktor, Bashkia Divjakë, 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). 

 

Shqyrtimi i observacionit: 

Shqyrtimi dhe vlerësimi i komenteve zbatuesit të  punimeve  (BOP) të përkohshëm “Xh…” 

SHPK,  përfaqësuar nga Administrator Z. G.L., përcjellë në KLSH me nr. Prot. 776/33, datë 

16.04.2020, mbi Akt-Konstatimin Nr. 13, datë 20.02.2020 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: 
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Në observacion theksohet se, shoqëria “Xh…” SHPK, deklaron se në bazë të rekomandimeve 

të lëna nga KLSH, për kryerjen e disa punimeve në objektin “Rikonstruksion shkolla 9-vjeçare 

Karavasta e re”, do t’i kryejë. Nisur nga kushtet e karantinimit të vendit me mirëkuptimin tuaj 

do t’i kryejmë menjë herë pas hapjes së kësaj situate. 

b-Qëndrimi i grupit të auditimit të KLSh-së:  

Sa më sipër paraqitur në observacion, grupi i auditimit merr në konsideratë pranimin nga ana 

juaj të realizimit të punimeve, në kohën më të afërt të mundshme, për zërat e punimeve: 

[Prishje suvatim muri + tavan i brendshem; Kasetë shkarkimi me llamarinë; F.V. Tabelë 

sinjalistikë-Buton alarmi; F.V. Tabelë sinjalistikë- Drejtimi i daljes; Lyrje nga jashtë me bojë 

hidroplastikë (Kontrata bazë); Lyrje nga jashtë me bojë hidroplastikë (Kontrata shtesë)] në 

shumën 258,386 lekë, për të garantuar silësinë, qëndrueshmërinë dhe funksionalitetin e 

shkollës. Realizimi i punimeve duhet të konfirmohet zyrtarisht nga Autoriteti Kontraktor, 

Bashkia Divjakë, 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). 
 

 

6. Objekti i prokurimit: “Rikonstruksion dhe zgjerim i rruges Grabian - Dushk Can” 

Bashkia Divjakë. 

Nga audituesit e KLSH-së u krye auditimi i zbatimit të punimeve në objektin  “Rikonstruksion 

dhe zgjerim i rruges Grabian - Dushk Can” Bashkia Divjakë,  ku rezultoi si vijon: 

Të përgjithshme mbi projektin e zbatimit: 

Projekti “Rikonstruksion dhe zgjerim i rruges Grabian - Dushk Can” Bashkia Divjakë” 

konsiston në rikonstruksion dhe zgjerimin e rrugës me gjatësi totale 1200 ml, gjerësia e trupit 

të rrugës (asfalt+kuneta) 6.5 m, sipërfaqja e trajtuar e rrugës 8500 m2. Për ndërtimin e  

“Rikonstruksion dhe zgjerim i rruges Grabian - Dushk Can” Bashkia Divjakë, Kryetari i 

Bashkisë ka lëshuar Leje Infrastrukturore nr. 1972/2, datë 16.05.2019. Projekti i zbatimit është 

realizuar nga shoqëria “C...” SHPK me Drejtues Ligjor Ing. A.M. 
 

 Kontratat (Sipërmarrjes, mbikëqyrjes dhe kolaudimit të punimeve). 

- Objekti i mësipërm është kryer sipas kontratës për punë publike me Nr. 165/14 Prot, datë 

08.04.2019 të lidhur mes Autoritetit Kontraktor Bashkia Divjakë, të përfaqësuar nga Titullari 

Z. F.K. dhe Operatorit  Ekonomik (OE)  “Ll...” SHPK me licencë NZ.4838/14 , me drejtues 

ligjor Z. A.L. Vlera e kontratës është 25,289,100 lekë me TVSH.  Afati zbatimit të kontratës 

është përcaktuar periudha kohore 6 muaj, nga data e fillimit të punimeve. Periudha e garancisë 

së difekteve është përcaktuar 12 muaj nga data e marrjes së përkohshme në dorëzim të 

investimit. Për objektin “Rikonstruksion dhe zgjerim i rruges Grabian - Dushk Can” është 

hartuar aneks kontrate nr.1, me nr. Prot. 165/18, datë 22.07.2019 me objekt: shtyrjen e afatit të 

punimeve nga zbatimi i projektit për ndërtimin e linjës së ujësjellësit të ri të fshatit Grabian me 

një afat 2(dy) muaj, nga data 03.12.2019 deri në datën 03.02.2020. 

- Për mbikëqyrjen e punimeve të ndërtimit, është lidhur kontrata me nr. 1550/2 prot, datë 

15.04.2019 ndërmjet Bashkisë Divjakë përfaqësuar nga Z. F.K. dhe OE “F...” SHPK, 

përfaqësuar nga Z. F.T. me nr. licence për mbikëqyrje kolaudim punimesh MK. 3166/1, datë 

28.08.2018. Vlera e kontratës së shërbimit të mbikëqyrjes është 316,520.40 lekë me TVSH. 

- Për kryerjen e sherbimit të kolaudimit të punimeve të ndërtimit të objektit “Rikonstruksion 

dhe zgjerim i rruges Grabian - Dushk Can” është lidhur kontrata me nr. 781/1 prot, datë 

18.02.2020 ndërmjet Bashkisë Divjakë përfaqësuar nga Z. F.K. dhe OE “Z...” SHPK, me 
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administrator Z. L.H. me nr. licence për mbikëqyrje kolaudim punimesh MK. 3360/2. Vlera e 

kontratës së shërbimit të mbikëqyrjes është 316,520.40 lekë me TVSH. 

Zbatimi i punimeve: 

Nga dokumentacioni i vënë në dispozicion rezulton se punimet për “Rikonstruksion dhe 

zgjerim i rruges Grabian - Dushk Can” Bashkia Divjakë”, sipas njoftimeve përkatëse kanë 

nisur me datë 23.05.2019  (sipas aktit për lirimin e sheshit dhe aktit të piketimit në objekt) dhe 

kanë përfunduar me datë 03.02.2020 (sipas njoftimit për përfundimin e punimeve nga 

sipërmarrësi dhe mbikëqyrësi i punimeve), ose brenda afatit kontraktual të përfundimit të 

punimeve të kontratës. 

- Me datë 02.08.2019 është mbajtur procesverbal ndërmjet Autoritetit Kontraktor, mbikëqyrësit 

të punimeve dhe sipërmarrësit të punimeve, me objekt mbi evidentimin dhe pasqyrimin e 

zërave shtesë (9 zëra) për objektin: “Rikonstruksion dhe zgjerim i rruges Grabian - Dushk 

Can”Bashkia Divjakë.  Vlera e preventivit të rishikuar mbetet e pandryshuar 25,289,100 lekë 

me TVSH.   

Në zbatim të programit, u shqyrtua dokumentacioni si më poshtë: Dokumentacioni teknik i 

zbatimit: Projekt i zbatimit fillestar dhe të ndryshuar, preventivit bazë dhe të ndryshuar,  

Situacionet pjesore dhe Situacioni përfundimtar, Libreza e masave, Ditarit të punimeve, etj. 

Nga shqyrtimi i dokumentacionit të sipërcituar konstatohet që, dosja teknike e zbatimit 

përmban të dhënat e paraqituara në tabelën si vijon: 
 

 13. Zbatimi i Kontratës së Punimeve “  Rikonstruksion dhe zgjerim i rruges Grabian - Dushk Can” Bashkia 

Divjakë”. 

14.Lidhja e kontratës 

 Nr. 165/14 Prot datë 08.04.2019 

 

 

15.Vlera e kontratës  

 25,289,100 lekë me tvsh 

OE fitues “L...” SHPK  

16.Likuiduar: 

Situacioni përfundimtar 

25,259,028 lekë me 

TVSH 

17- Situacioni Përfundimtar   

25,259,028 lekë me tvsh 

 

18.Afati i kontratës në dite 

Parashikuar  6 muaj + 2 muaj shtesë 

Fillimi punimeve: 23.05.2019/03.06.2019 

Perfundimi punimeve sipas faktit. 03.02.2020 

19. Zgjatja e kontratës   

Me dy muaj, miratuar nga 

Kryetari i Bashkisë. 

20. Mbikëqyrësi i punimeve 

Ing. F.T. 

Licenca Nr: 

MK. 3166/1 

Kontrata nr.1550/2  prot, datë 15.04.2019 

21. Kolaudatori i punimeve 

  Ing. Lorenc Hoxha 

Licenca Nr: 

MK 3360/2 

Kontrata me nr. 781/1 prot., datë 18.02.2020 

22.Akt Kolaudimi   
Datë 19.02.2020  

23.Akt i marrjes në dorëzim dt --------- 

 

Mbas shqyrtimit të observacionit, grupi i auditimit të KLSh-së, merr në konsideratë argumentet 

e pasqyruara në observacion, duke zbritur vlerën prej 298,780 lekë pa TVSH, si dëm 

ekonomik, sepse, problematikat e trajtuara nga auditimi i zbatimit të punimeve, janë realizuar 

në objekt por, megjithëatë  realizimi i punimeve të ndërtimit do të rishikohen në objekt, 

përgjatë periudhës së zbatimit të rekomandimeve të lëna për subjektin e audituar.  
 

Shqyrtimi i observacionit: 

Shqyrtimi dhe vlerësimi i komenteve të mbikëqyrësit të  punimeve “F…” SHPK me Drejtues 

Ligjor Ark. F.T, përcjellë në KLSH me nr. Prot. 778/20, datë 28.02.2020, mbi konstatimet në 

raportin paraprak të KLSH-së, të mbajtur nga grupi i auditimit të KLSH-së mbi problematikat 

në objektin: Rikonstruksion dhe zgjerim i rrugës Grabian-Dushk Can, Bashkia Divjakë, 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:  
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a-Argumente dhe komente nga subjekti i audituar u trajtua si vijon: 

Lidhur me problematikën e ngritur nga KLSH për zërat e punimimeve: “Rrafshim skarpatesh, 

me krahë në germim tokë e butë”; ““Shtresë stabilizanti 5 cm” dhe “shtresë betoni C 16/20” 

mbikëqyrësi ka sjllë argumente mbi realizimin e tyre në objekt, ku në fotografitë e dërguara 

duket qartë realizimi i tyre.  

b-Qëndrimi i grupit të auditimit të KLSh-së:  

Për zbatimin e problematikave mbi riparimin e punimeve të ndëtimit sipas rekomandimit të 

KLSH, është mbajtur proces-verbal riparimi i punimeve sipas rekomandimit të KLSH-së dhe 

është nënshkruar nga palët: Sipërmarrësi i punimeve “Ll…” SHPK, mbikëqyrësi i punimeve 

“F…” SHPK dhe koladatori i punimeve shoqëria “Z…” SHPK si dhe Titullari i Bashkisë 

Divjakë Z. F.K. Si përfundim nga argumentet e  paraqitura, observacioni merret në 

konsederatë, sepse vërehet se janë bërë riparimet sipas problematikave të konstatuara nga grupi 

i auditimit. Rekomandojmë që nga titullari i Autoritetit Kontraktor të fillojë zbatimi i 

procedurës për ngritjen e grupit e grupit për marrjen në dorëzim në mënyrë të parakohshme, të 

investimit të kryer dhe, të hartohet proces-verbali i marrjes në dorëzim.   

 

7. Objekti i prokurimit: “Rikonstruksion i banesave të komunitetit Rom dhe Egjiptian, 

Njësia Administrative Grabjan” Bashkia Divjakë. 

7. Titulli i gjetjes:  Mos zbatim i zërave të punimeve në volumet e situacionuara me pasojë 

dëm ekonomik.  

Nga auditimi i zbatimit të punimeve civile të kontratës me objekt “Rikonstruksion i banesave të 

komunitetit Rom dhe Egjiptian, Njësia Administrative Grabjan” Bashkia Divjakë, me vlerë  

31,745,629 lekë me TVSH, fituar nga Bashkimi i Operatorëve Ekonomik (BOE) “J...” SHPK 

& “N...” SHPK, rezultuan diferenca në volume pune të  zërave të punimeve të kryera në objekt 

në vlerën 152,700 lekë pa TVSH. Veprimet e mësipërme janë në kundërshtim me kontratën e 

sipërmarrjes së punimeve nr. 3149 Prot, datë 28.09.2018 të lidhur mes Autoritetit Kontraktor 

Bashkisë Divjakë dhe (BOE) “J...” SHPK & “N...” SHPK. 

Situata:  Nga auditimi i realizimit të punimeve në objekt, u konstatua se: 

Ka patur likuidime për punime ndërtimit të pakryera, për zërin e punimit “Lyrje nga brenda dhe 

nga jashtë me bojë hidroplastike. 

Nga verifikimi në terren i punimeve të ndërtimit, lidhur me volumet dhe zërat e punës të 

pasqyruara në situacionin përfundimtar si dhe atyre të kryera në fakt, rezultoi se këta zëra 

punimesh nuk janë kryer të preventivit të ndryshuar, me pasojë dëm ekonomik ndaj buxhetit të 

shtetit dhe njësisë vendore në vlerën 152,700 lekë pa TVSH. 

Kriteri: Situacionimi i volumeve jo në përputhje me 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.  

Impakti: Si pasojë e mangësive të mësipërme, është shkaktuar dëm ekonomik në fondet e 

Bashkisë Divjakë. 

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

preventivit. Vlera prej 152,700 lekë pa TVSH, e cila përfaqëson likuidimin e punimeve të 

pakryera në fakt, konsiderohet si dëm ekonomik shkaktuar Buxhetit të Bashkisë Divjakë. 
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Për veprimet dhe mosveprimet e mësipërme ngarkohen me përgjegjësi: Znj. Xh.D. me detyrë 

mbikëqyrës i kontratës së sipërmarrjes 

Rëndësia: I lartë 
 

Për këtë rekomandojmë:  Të merren masa nga Bashkia Divjakë, që t’i kërkojë sipërmarrësit 

të punimeve Bashkimi i Operatorëve Ekonomikë (BOE) ) “J…” SHPK, duke ndjekur të gjitha 

procedurat e duhura administrative që, shuma prej 152,700 lekë pa TVSH të realizohet në 

objekt brenda periudhës së garancisë së punimeve me datë 06.12.2020. Realizimi i punimeve 

duhet të konfirmohet zyrtarisht nga Autoriteti Kontraktor, Bashkia Divjakë, 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). 

 

Shqyrtimi i observacionit: 

Shqyrtimi dhe vlerësimi i komenteve të zbatuesit të  punimeve “J…” SHPK me Drejtues Ligjor 

Z. J.B., përcjellë në KLSH me nr. Prot. 776/33, datë 16.04.2020, mbi Akt-Verifikimin Nr. 4, 

datë 20.02.2020 të mbajtur nga grupi i auditimit të KLSH-së mbi problematikat në objektin: 

Rikonstruksion i banesave të Komunitetit Rom dhe Egjiptian, Njësia Administrative Grabjan, 

Bashkia Divjakë, 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: 

Në observacio theksohet se, sipërmarrësi i punimeve “J…” SHPK, është dakort në tërësi me 

këtë akt dhe, nëdrkohë njofton Autoritetin Kontraktor se deri në këtë moment janërealizuar të 

gjitha punimet e përshkruara në raport të punimeve të bojatisjes me bojë hidroplastike, të cilat 

në akt verifikim janë paraqitur si të pa kryera. 

b-Qëndrimi i grupit të auditimit të KLSh-së:  

Grupi  i auditimit pasi e lexoi me kujdes observacionin sqaron se: 

Në observacion nuk është konfirmuar realizimi i punimeve nga Titullari i Autoritetit 

Kontraktor si dhe nuk është mbajtur asnjë procesverbal mbi realizimin e punimeve. Si 

përfundim nga observacioni i paraqitur, argumentoni se janë bërë  riparimet, por nga ana Juaj 

nuk janë paraqitur fotografi për realizimin e tyre.  Klsh në vijimësi do të verifikojë zbatimin e 

punimeve, përgjatë kohës së zbatimit të rekomandimeve. 

 

8. “Rikonstruksioni dhe zgjerimi i rrugës Remas”, Bashkia Divjakë 

 

Në zbatim të programit, u shqyrtua dokumentacioni si më poshtë: 

- Dokumentacioni teknik i zbatimit: Projekt i zbatimit dhe projekti i azhurnuar, Situacioni 

përfundimtar, Libreza e masave, etj. 

Nga shqyrtimi i dokumentacionit teknik konstatohet që: 

 
 Zbatimi i Kontratës së Punimeve “Rikonstruksioni dhe zgjerimi i rrugës Remas”, Bashkia Divjakë 

14.Lidhja e kontratës 

Nr. 224/23 prot datë 24.05.2019 

15.Vlera e kontratës (me tvsh) 10,992,660 

lekë OE fitues “N...” SHPK 
16.Likuiduar deri dt  

 

17- Situacioni Përfundimtar   

-Vlera  me tvsh 10,941,098 lekë 

-Vlera pa tvsh 9,117,582 lekë 

18.Afati i kontratës në dite 

Parashikuar  120 ditë,   Zbatuar  178 ditë. 

Fillimi punimeve: 26.06.2019 

Perfundimi punimeve : 20.12.2019 

19. Zgjatja e kontratës   

Amendament nr. 224/28, dt 

15.10.2019, 2 muaj shtesë 
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20. Mbikëqyrësi i punimeve 

“N...” SHPK 

Licenca Nr: 

MK 1846/5 

Kontrata nr. 2071/11 prot, 

datë 17.06.2019 

Likuiduar   

 lekë 

Pa likuiduar  

 

21. Kolaudatori i punimeve 

“D...” SHPK 

Licenca Nr: 

MK 1676/8 

Kontrata nr. 713/1 prot., 

datë 13.02.2020 

Likuiduar  

(......lekë) 

Pa likuiduar (........ 

lekë) 

22.Akt Kolaudimi   
Datë 14.02.2020 

23.Akt i marrjes në dorëzim  

dt 17.02.2020 

24. Fletë Hyrja  Nr.... datë  

..................lekë 

(për mallrat) 

 

Nga auditimi i situacionit përfundimtar, projektit dhe preventivit bazë, preventivit të rishikuar, 

si dhe nga verifikimi në terren i punimeve të ndërtimit lidhur me volumet e punës të 

situacionuara si dhe atyre të kryera në fakt, rezultuan diferenca në volume apo punime jo të 

kryera në përputhje me projektin e hartuar nga projektuesi e të miratuar nga Autoriteti 

Kontraktor, me pasojë dëm ekonomik ndaj buxhetit të shtetit dhe njësisë vendore në vlerën 

479,930 lekë pa tvsh. 

 

 
Titulli i Gjetjes 

1&2:      
Diferenca në volume për punime të deklaruara të kryera në 

objektin “Rikonstruksioni dhe zgjerimi i rrugës Remas”, Bashkia 

Divjakë, nga zbatuesi i punimeve OE “N...” SHPK, për zërin e 

punimeve B.5.  
Situata: Nga auditimi i realizimit të punimeve në objekt, u konstatua se: 

-Ka patur diferenca në volume në zërin e punës “Shtresë binderi 

t=6 cm”, për pasojë vlera e kësaj diference është përfituar 

padrejtësisht nga sipërmarrësi i punimeve. Gjithashtu, nga 

verifikimi i këtij investimi në terren, rezulton se cilësia e punimeve 

nuk është sipas kontratës dhe specifikimeve teknike, duke 

reflektuar në dëmtimin e shtresës asfaltike në një sipërfaqe rreth 

150 m2.  
Kriteri: Situacionimi i volumeve jo në përputhje me projektpreventivin dhe 

faktin, veprime të cilat nuk janë në përputhshmëri me: 

 - Ligjin nr. 8402, datë 10.09.1998 “Për Kontrollin dhe 

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

dhe neni 12. 

- Udhëzimin nr. 3 datë 15.02.2001 “Për mbikëqyrjen dhe 

kolaudimin e punimeve të ndërtimit” e konkretisht Kreu II, Pika 3. 

- Kontratën e sipërmarrjes së punimeve sipas aktit me nr. 224/23 

prot datë 24.05.2019. 

- Kontratën e shërbimit të mbikëqyrjes së punimeve sipas aktit me 

nr. 2071/11 prot, datë 17.06.2019. 

- Kontratën e shërbimit të kolaudimit të punimeve sipas aktit me 

nr. 713/1 prot., datë 13.02.2020. 
Ndikimi/Efekti: Si pasojë e mangësive të mësipërme, është shkaktuar dëm 

ekonomik në fondet e Bashkisë Divjakë.  
Shkaku: Neglizhencë nga ana e mbikëqyrësit dhe kolaudatorit të punimeve 

në verifikimin e zbatimit të projektpreventivit, si dhe të grupit të 

marrjes së përkohshme në dorëzim. 
Rëndësia: I mesëm. 
Rekomandime: Nga Bashkia Divjakë të merren masa për arkëtimin e vlerës prej 
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479,930 lekë pa tvsh nga OE “N...” SHPK, në cilësinë e 

sipërmarrësit në kontratën me nr. 224/23 prot datë 24.05.2019 me 

“Rikonstruksioni dhe zgjerimi i rrugës Remas”, Bashkia Divjakë, 

vlerë kjo e cila përfaqëson një dëm ekonomik ndaj buxhetit të 

shtetit dhe njësisë vendore, si rrjedhojë e situacionimit të punimeve 

të pakryera. Të kryhen riparimet e sipërfaqes prej 150 m2, të 

dëmtuar për shkak të cilësisë jo të mirë të punimeve. 

 

 

Vlera prej 479,930 lekë, e cila përfaqëson likuidimin e punimeve të pakryera në fakt, 

konsiderohet si dëm ekonomik shkaktuar Buxhetit të Bashkisë Divjakë. Për veprimet dhe 

mosveprimet e mësipërme ngarkohen me përgjegjësi: 

 

1) Z. E.N. me detyrë mbikëqyrës i kontratës së sipërmarrjes; 

2) Z. V.T. me detyrë kolaudator i punimeve të përfunduara; 

 

9. “Rikonstruksion i Shkollës 9-vjecare ‘‘Koli Sako‘‘ Divjakë”, Bashkia Divjakë 

 

Në zbatim të programit, u shqyrtua dokumentacioni si më poshtë: 

- Dokumentacioni teknik i zbatimit: Projekt i zbatimit dhe projekti i azhurnuar, Situacioni 

përfundimtar, Libreza e masave, etj. 

Nga shqyrtimi i dokumentacionit teknik konstatohet që: 

 
 Zbatimi i Kontratës së Punimeve “Rikonstruksion i Shkollës 9-vjecare  ‘‘Koli Sako‘‘ Divjakë”, Bashkia Divjakë 

14.Lidhja e kontratës 

Nr. 3226 prot datë 11.07.2017 

15.Vlera e kontratës (me tvsh) 47,870,959 

lekë 

BOE fitues “A...” SHPK & “C...” shpk & 

“M...” SHPK 

16.Likuiduar deri dt  

 

17- Situacioni Përfundimtar   

-Vlera  me tvsh 47,870,959 lekë 

-Vlera pa tvsh 940,125,79  lekë 

18.Afati i kontratës në dite 

Parashikuar  90 ditë,   Zbatuar  89 ditë. 

Fillimi punimeve: 03.08.2017 

Perfundimi punimeve : 01.11.2017 

19. Zgjatja e kontratës   

Nuk ka 

20. Mbikëqyrësi i punimeve 

“C...” SHPK 

Licenca Nr: 

MK 2049/4 

Kontrata nr. 3465 prot, datë 

25.07.2017 

Likuiduar   

 lekë 

Pa likuiduar  

 

21. Kolaudatori i punimeve 

“S...” SHPK 

Licenca Nr: 

MK 1678/1 

Kontrata nr. 5174 prot., datë 

20.11.2017 

Likuiduar  

(......lekë) 

Pa likuiduar (........ 

lekë) 

22.Akt Kolaudimi   
Datë 27.11.2017 

23.Akt i marrjes në dorëzim  

dt 01.12.2017 

24. Fletë Hyrja  Nr.... datë  

..................lekë (për mallrat) 

 

Nga auditimi i situacionit përfundimtar, projektit dhe preventivit bazë, preventivit të rishikuar, 

si dhe nga verifikimi në terren i punimeve të ndërtimit lidhur me volumet e punës të 

situacionuara si dhe atyre të kryera në fakt, rezultuan diferenca në volume apo punime jo të 

kryera në përputhje me projektin e hartuar nga projektuesi e të miratuar nga Autoriteti 

Kontraktor, me pasojë dëm ekonomik ndaj buxhetit të shtetit dhe njësisë vendore në vlerën 

364,646 lekë pa tvsh. 

 

 
Titulli i Gjetjes 

1&2:      
Diferenca në volume për punime të deklaruara të kryera në 

objektin “Rikonstruksion i Shkollës 9-vjecare “Koli Sako”, 

Bashkia Divjakë, nga zbatuesi i punimeve BOE fitues “A...” 
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SHPK, për zërin e punimeve A.6, D.11, F.2, F.3 dhe G.4.  
Situata: Nga auditimi i realizimit të punimeve në objekt, u konstatua se: 

-Ka patur diferenca në volume në zërat e punimeve “Prishje pllaka 

çimentoje”, “Termoizolim solete t=5 cm me polisterol kompakt, 

cilësia I (çmimi)”, “Shtresë fino”, “Veshje fasade me polisterol 

kompakt jeshil t=5 cm + rrjetë + suva” dhe “Fasadë d/alumini 

dyfish xham”, për pasojë vlera e këtyre diferencave janë përfituar 

padrejtësisht nga sipërmarrësi i punimeve.  
Kriteri: Situacionimi i volumeve jo në përputhje me projektpreventivin dhe 

faktin, veprime të cilat nuk janë në përputhshmëri me: 

 - Ligjin nr. 8402, datë 10.09.1998 “Për Kontrollin dhe 

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

dhe neni 12. 

- Udhëzimin nr. 3 datë 15.02.2001 “Për mbikëqyrjen dhe 

kolaudimin e punimeve të ndërtimit” e konkretisht Kreu II, Pika 3. 

- Kontratën e sipërmarrjes së punimeve sipas aktit me nr. 3226 prot 

datë 11.07.2017. 

- Kontratën e shërbimit të mbikëqyrjes së punimeve sipas aktit me 

nr. 3465 prot, datë 25.07.2017. 

- Kontratën e shërbimit të kolaudimit të punimeve sipas aktit me 

nr. 5174 prot., datë 20.11.2017. 
Ndikimi/Efekti: Si pasojë e mangësive të mësipërme, është shkaktuar dëm 

ekonomik në fondet e Bashkisë Divjakë.  
Shkaku: Neglizhencë nga ana e mbikëqyrësit dhe kolaudatorit të punimeve 

në verifikimin e zbatimit të projektpreventivit. 
Rëndësia: I mesëm. 
Rekomandime: Nga Bashkia Divjakë të merren masa për arkëtimin e vlerës prej 

364,646 lekë pa tvsh nga BOE fitues “A...” SHPK, në cilësinë e 

sipërmarrësit në kontratën me nr. 3226 prot datë 11.07.2017 me 

“Rikonstruksion i Shkollës 9-vjecare ‘‘Koli Sako‘‘ Divjakë”, 

Bashkia Divjakë, vlerë kjo e cila përfaqëson një dëm ekonomik 

ndaj buxhetit të shtetit dhe njësisë vendore, si rrjedhojë e 

situacionimit të punimeve të pakryera.  

 

 

Vlera prej 364,646 lekë, e cila përfaqëson likuidimin e punimeve të pakryera në fakt, 

konsiderohet si dëm ekonomik shkaktuar Buxhetit të Bashkisë Divjakë. Për veprimet dhe 

mosveprimet e mësipërme ngarkohen me përgjegjësi: 

 

1) Z. V.M. me detyrë mbikëqyrës i kontratës së sipërmarrjes; 

2) Znj. A.R. me detyrë kolaudator i punimeve të përfunduara; 

 

Lidhur me objektin e mësipërm, me shkresën nr. 1051/8 prot, datë 22.04.2020, është observuar 

nga mbikëqyrësi i punimeve z. V.M. dhe kolaudatorit znj. A.R., si më poshtë: 

1... Duhet të theksojmë se shoqëria C... shpk ka qenë projektuese dhe mbikëqyrëse e punimeve 

duke qenë njohëse e mirë e projektit. Duke u bazuar te preventivi fillestar për zerin A.13 
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“Prishje e banjove ekzistuese” është parashikuar vetëm cmontimi i sistemit te Ujesjellesit dhe 

KUZ duke pasur dhe nje vlere 15 000 leke duke pasur parasysh qe ne nje grup tualetesh ne 

kat ka pasur rreth 6 wc dhe 4 lavamanë, prishja e pllakave dhe suvatimit kane qenë të 

parashikuara në zëra të tjerë të preventivit (shih bashkëngjitur analizen e çmimit të këtij zëri 

punimi). Pra, po të ishte siç e argumentoni ju, ky ze punimi duhet të ishte vendosur në 

preventivin fillestar në një vlerë më të madhe rreth 30,000 leke. Një fakt tjetër ësjtë që përr 

heqjen e KUZ dhe Ujësjellësit ekzistues, po të ishte sic arsyetoni ju, do te kishte të 

parashikuar zëra punimesh, por siç mund ta vini re në preventiv nuk ka zëra punimesh, 

duke vërtetuar dhe njëherë atë që po ju shpjegojmë që në këtë zë punimi është 

parashikuar vetëm çmontimi i KUB, Ujësjellësit dhe pajisjeve përkatëse, ndërsa për atë 

që ju thoni është përfshirë në këtë zë punimi, kemi të parashikuar në preventivin fillestar 

një zë të dedikuar për prishjen e pllakave. 
Për këtë arsye duhet te merret parasysh argumentimi jonë i mesipërm, i cili është në përputhje 

të plotë me manualet teknike të çmimeve dhe analizën e kostos për cmimet njësi... 

2... Në preventivin fillestar ka qenë parashikuar një shtresë 20 cm polisterol, i cili ka pasur për 

qëllim të bëjë termoizolimin e soletës duke u bazuar në ligjet për eficencën e energjisë, gjate 

zbatimit nga ana e kontraktorit erdhi nje propozim qe ne mund tas arinim kete eficence 

energjie duke perdorur nje polisterol me densitet me te larte me nje shtrese 5 cm kjo duke u 

shoqeruar dhe me negocimin e cmimit te ri duke e ulur zërin fillestar me 410 leke/m2 pa 

tvsh. Pra ajo qe kemi vendosur eshte nje shtrese 5cm polisterol kompakt me peshë volumore 

35 kg/m3 nga ajo që ka qenë e parashikuar 20 cm polisterol kompakt me peshe volumore 15 

kg/m3, normalisht polisteroli me peshë volumore më të madhe ka dhe koeficient më të keq të 

transmetimit të energjisë. Mendojmë që dhe ky konstatim nga ana juaj duhet të shihet pasi nuk 

mund te behen vleresimi me nje veprim arithmetik por te shikohen dhe ana teknike.. 

3. ... Nga verifikimi qe i kemi bere ketij akt konstatimi shohim qe ka pas keqkuptime ne lidhje 

me siperfaqet e matura per kete po jua paraqisim dhe njehere me te detajuar kete libreze 

masash ku jane hequr dritaret dhe dyeret sic i keni mare ju. 

Libreza e dorezuar ne observacionin e Akt Konstatimit Nr.7 është ndryshuar formulimi 

duke menduar që të ishte më e qartë për ju, pasi ne i qëndrojmë volumeve të 

situacionuara ku mendojme që nuk ka gabime. 

Për këtë arsye duhet te merret parasysh argumentimi jonë i mesipërm, i cili është në përputhje 

të plotë me manualet teknike të çmimeve dhe analizën e kostos për cmimet njësi 

Bashkangjitur është edhe libreza e masave për zerin Zërin F.2. Shtrese Fino. 

4... Ne lidhje me kete konstatim shohim qe nga ana e kontrollit nuk jane marre ne konsiderate 

xokoli i objektit pasi per hyrjen ne objekt jane 2 shkalle me 15 cm secila pra lartesia minimale 

e objektit eshte 13.2 m lartesia e objketit + 0.5m parapeti + 0.3 xokoli ne total minimalisht 

është 14 m (shih skicen). 

5. . Nga ajo ca konstatojme shohim se nga ana e audituesve është marrë lartesia e hyrjes ne 

shkolle 1.65 m kur ne fakt eshte 2.65m pra duke u bazuar ne kete fakt shohim qe libreza jone 

është e sakte (shih librezen bashkengjitur). Kemi realizuar volumin si më poshtë: 

36,3  m² + 118,8  m²  + 51,7m² = 206,8 m² janë realizuar faktikisht. Për këtë arsye duhet të 

merret parasysh argumentimi jonë i mësipërm, i cili është në perputhje të plotë me sasitë e 

situacionuara në vlerën 198 m2. 

6. Ne lidhje me pergjegjesine që Audituesit bëjnë Kolaudatoren e punimeve, ju bëjmë me dije 

se në dosje është e gjithë procedura e ndryshimeve në objekt, e cila është e firmosur nga 

investitori si projekti zbatimit dhe preventivi i ndryshuar kjo ne perputhje dhe te Ligjit 8402 
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(ndryshuar), Kreu III, neni 12 dhe Udhëzimit nr. 3 date 15.03.2001, Kreu II, Pika 3. Gjithashtu 

dhe per argumentimet e mësiperme rezulton se nuk ka diferenca ne librezat e masave. 

Opinioni i grupit të auditimit: 

1. Përsa i përket zërit A.13 “Prishje e banjove ekzistuese”, argumenti i sjellë në observacion, 

me gjithë shtesën e bërë me shkronja bold, nuk tregon atë që ju kërkoni, pasi nënzëri 

“Punëtori” me 32 orë pune/ m2 prishje dhe nënzëri “makineri” rreth 7 orë pune me matrapik, 

nuk mund të jenë vetëm për prishjen e instalimeve. Përsa sipër, ky pretendim nuk merret në 

konsideratë. 

2. Përsa i përket zërit F.3. “Veshje fasade me polisterol kompakt”, ju sqarojmë se nuk është 

bërë aritmetikë e thjeshtë, por është shqyrtuar emërtimi i zërit fillestar dhe zërit të ndryshuar 

dhe ka rezultuar që të jetë i njëjtë, përveç trashësisë së polisterolit. Përsa sipër, ky pretendim 

nuk merret në konsideratë. 

3. Nga riverifikimi i llogarive, rezulton të mos ketë keqkuptime dhe bashkëlidhur 

observacionit nuk gjendet ndonjë librezë masash e këtij zëri, iç shkruhet. Përsa sipër, ky 

pretendim nuk merret në konsideratë. 

4. Argumenti i sjellë në observacion, është marrë në konsideratë në fazën e Raportit. 

5. Pretendimi sjellë në observacion ka shifra që nuk përkojnë me matjet që janë bërë në prani 

edhe të mbikëqyrësit. Përsa sipër, ky pretendim nuk merret në konsideratë. 

6. Kolaudatori është ngarkuar me përgjegjësi, pikërisht për moszbatim të legjislacionit, të 

cituar prej tij në observacion, pot të pazbatuar. Përsa sipër, ky pretendim nuk merret në 

konsideratë. 

 

 

10. “Rikonstruksioni dhe zgjerimi i rrugës “Unaza e sipërme e fshatit Kryekuq”, Bashkia 

Divjakë 

 

Në zbatim të programit, u shqyrtua dokumentacioni si më poshtë: 

- Dokumentacioni teknik i zbatimit: Projekt i zbatimit dhe projekti i azhurnuar, Situacioni 

përfundimtar, Libreza e masave, etj. 

Nga shqyrtimi i dokumentacionit teknik konstatohet që: 

 
 Zbatimi i Kontratës së Punimeve “Rikonstruksioni dhe zgjerimi i rrugës “Unaza e sipërme e fshatit Kryekuq”, Bashkia 

Divjakë 

14.Lidhja e kontratës 

Nr. 1633 prot datë 05.04.2019 

15.Vlera e kontratës (me tvsh) 37,963,200 

lekë 

OE fitues “Xh...” 

16.Likuiduar deri  

 

17- Situacioni Përfundimtar   

-Vlera  me tvsh 37,963,200lekë 

-Vlera pa tvsh 31,636,000 lekë 

18.Afati i kontratës në dite 

Parashikuar  180 ditë,   Zbatuar  178 ditë. 

Fillimi punimeve: 15.05.2019 

Perfundimi punimeve : 13.11.2019 

19. Zgjatja e kontratës   

Nuk ka 

20. Mbikëqyrësi i punimeve 

“F...” SHPK 

Licenca Nr: 

MK 3166/1 

Kontrata nr. 1508/2 prot, 

datë 15.04.2019 

Likuiduar   

 lekë 

Pa likuiduar  

 

21. Kolaudatori i punimeve 

“P...” SHPK 

Licenca Nr: 

MK 2968/2 

Kontrata nr. 165/2 prot., 

datë 23.01.2020 

Likuiduar  

(......lekë) 

Pa likuiduar (........ 

lekë) 

22.Akt Kolaudimi   
Datë 27.01.2020 

23.Akt i marrjes në dorëzim  

dt 21.08.2017 

24. Fletë Hyrja  Nr.... datë  

..................lekë (për mallrat) 

 

Nga auditimi i situacionit përfundimtar, projektit dhe preventivit bazë, preventivit të rishikuar, 

si dhe nga verifikimi në terren i punimeve të ndërtimit lidhur me volumet e punës të 

situacionuara si dhe atyre të kryera në fakt, rezultuan diferenca në volume apo punime jo të 
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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 

255,600 lekë pa tvsh. 

 

 
Titulli i Gjetjes 

1&2:      
Diferenca në volume për punime të deklaruara të kryera në 

objektin “Rikonstruksioni dhe zgjerimi i rrugës “Unaza e sipërme e 

fshatit Kryekuq”, Bashkia Divjakë, nga zbatuesi i punimeve BOE 

“XH...” SHPK, për zërin e punimeve B.7, si dhe diferencë çmimi për 

po këtë zë pune.  
Situata: Nga auditimi i realizimit të punimeve në objekt, u konstatua se: 

-Ka patur diferenca në volume në zërin e punës “FV beton C16/20 

për Trotuare, kunetë, kanal”, për pasojë vlerat e kësaj diference 

janë përfituar padrejtësisht nga sipërmarrësi i punimeve.   
Kriteri: Situacionimi i volumeve jo në përputhje me projektpreventivin dhe 

faktin, veprime të cilat nuk janë në përputhshmëri me: 

 - Ligjin nr. 8402, datë 10.09.1998 “Për Kontrollin dhe 

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

dhe neni 12. 

- Udhëzimin nr. 3 datë 15.02.2001 “Për mbikëqyrjen dhe 

kolaudimin e punimeve të ndërtimit” e konkretisht Kreu II, Pika 3. 

- Kontratën e sipërmarrjes së punimeve sipas aktit me nr. 1633 prot 

datë 05.04.2019. 

- Kontratën e shërbimit të mbikëqyrjes së punimeve sipas aktit me 

nr. 1508/2 prot, datë 15.04.2019. 

- Kontratën e shërbimit të kolaudimit të punimeve sipas aktit me 

nr. 165/2 prot., datë 23.01.2020. 
Ndikimi/Efekti: Si pasojë e mangësive të mësipërme, është shkaktuar dëm 

ekonomik në fondet e Bashkisë Divjakë.  
Shkaku: Neglizhencë nga ana e mbikëqyrësit dhe kolaudatorit të punimeve 

në verifikimin e zbatimit të projektpreventivit. 
Rëndësia: I mesëm. 
Rekomandime: Nga Bashkia Divjakë të merren masa për arkëtimin e vlerës prej 

255,600 lekë pa tvsh nga BOE “Xh...” SHPK, në cilësinë e 

sipërmarrësit në kontratën me nr. 1633 prot datë 05.04.2019 me 

“Rikonstruksioni dhe zgjerimi i rrugës “Unaza e sipërme e fshatit 

Kryekuq”, Bashkia Divjakë, vlerë kjo e cila përfaqëson një dëm 

ekonomik ndaj buxhetit të shtetit dhe njësisë vendore, si rrjedhojë e 

situacionimit të punimeve të pakryera.  

 

 

Vlera prej 255,600 lekë, e cila përfaqëson likuidimin e punimeve të pakryera në fakt, 

konsiderohet si dëm ekonomik shkaktuar Buxhetit të Bashkisë Divjakë. Për veprimet dhe 

mosveprimet e mësipërme ngarkohen me përgjegjësi: 

 

1. Z. F.T. me detyrë mbikëqyrës i kontratës së sipërmarrjes; 
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2. Z. F.D. me detyrë kolaudator i punimeve të përfunduara; 

 

Lidhur me objektin e mësipërm, me shkresën nr. 776/21 prot, datë 27.02.2020, është observuar 

nga mbikëqyrësi i punimeve z. Fejzulla Tarba si më poshtë: 

1... sqarojmë se në llogaritjen që kemi bërë për volumin, kemi marrë sipërfaqen mesatare, 

duke marrë 3 sipërfaqe të ndryshme për gjatësinë e kanalit të hapur.. Në pikën 0 sipërfaqja 

është 0.7 m2, në pikën 9 sipërfaqja është 0.94 m2 dhe në pikën 18 sipërfaqja është 1.18 m2. 

Sipërfaqja mesatare është (0.7+0.94+1.18)/3 = 0.94 m2.... 

2.... Sqarojmë se me kërkesë të AK, që muri pritës të bëhet b/a, për arsye se muri pritës do të 

ngrihet akoma derisa të arrijë në kuotën maksimale të tokës, muret pritës janë bërë mure b/a 

dhe jo mure butobetoni. Bashkëlidhur do të gjeni fotot. 

 

Me shkresën nr. 776/25 prot, datë 27.02.2020, është observuar nga z. Llazar Vodo, në cilësinë 

e Drejtorit të Planifikimit të Terriotrorit të Bashkisë Divjakë dhe të anëtarit të gruppit të 

marrjes së përkohshme në dorëzim, si më poshtë: 

3... Bashkia Divjakë ka ndjekur të gjitha procedurat për pajisjen e këtij objekti me leje 

ndërtimi (bashkëlidhur). Grupi i marrjes në dorëzim ka hartuar një aktkonstatim mbi dëmtimet 

dhe problematikat që ka patur objekti. 

 

Opinioni i grupit të auditimit: 

1. Përsa i përket përmasave të mureve dhe kanaleve të paraqitura në observacion, sqarojmë se 

këto përmasa, për segmentin pik 0 – pik 18, janë ato të paraqitura në aktkonstatim dhe matja e 

tyre është bërë në praninë e mbikëqyrësit. Përsa sipër, ky pretendim nuk merret në konsideratë. 

2. Përsa argumentohet për diferencën e çmimit ndërmjet murit b/a dhe murit butobetoni, ky 

argument merret në konsideratë dhe do të reflektohet në vlerën e dëmit ekonomik.   

3. Për lejen e infrastrukturës së objektit, bazuar në dokumentacionin shoqërues të 

observacionit, argumenti merret në konsideratë. Ndërsa përsa i përket përgjegjësisë së grupit të 

marrjes së përkohshme në dorëzim, nga grupi i auditimit është cituar argumenti i nsjellë në 

observacion, por është evidentuar mungesa e koherencës (dy shkresa me përmbajtje të 

ndryshme në të njëjtën ditë).  

 

 

V. REKOMANDIMET 

Në përfundim të trajtimit të çështjeve sa më sipër, për përmirësimin e gjendjes, rekomandojmë: 

A. MASA ORGANIZATIVE 
 

1. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i kryer për arkëtimin e vlerës së taksës për lëshimin e 

autorizimeve/licencave për subjektet e tregtimit me pakicë të karburanteve, gazit të lëngshëm të 

naftës, për automjetet, vajrave lubrifikante dhe lëndëve djegëse për përdorim nga konsumatorët 

fundorë në zbatim 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 VKM nr. 344, datë 19.04.2017, kapitulli II, pika 1; germa “b” dhe pika 9 të 

Bashkisë Divjakë, për periudhën gjashtë mujori i dytë 2017, dhe viteve 2018 e 2019, konstatohet 

se në bashkinë Divjakë ushtrojnë aktivitet 4 subjekte të cilat nuk janë pajisur me 

autorizime/licenca për tregtimin me pakicë të karburanteve, gazit të lëngshëm të naftës, për 

automjetet, vajrave lubrifikante dhe për dhënien dhe përsëritjen e licencës për njësitë e shitjes së 
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lëndëve djegëse për përdorim nga konsumatorët në vlerën 2,900,000 lekë sipas aneksit B3/1 

(Trajtuar më hollësisht në faqet 66-68 të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

1.1 Rekomandim: Bashkia Divjakë të marrë masa të menjëhershme për arkëtimin e shumës 

2,900,000 lekë për subjektet e tregtimit me pakicë të karburanteve, gazit të lëngshëm, të naftës 

për automjetet, vajrave lubrifikante dhe lëndëve djegëse për përdorim nga konsumatorët fundorë 

në zbatim të VKM nr. 344, datë 19.04.2017, kapitulli II, pika 1; germa “b” dhe pika 9, nga 

subjektet sipas pasqyrës së mëposhtme: 
  Aneksi nr.B3/1 Pasqyra përmbledhëse e subjekteve që nuk ka likuiduar tarifën e licencimit/autorizimit  

Nr Emri Shoqërisë NIPTI Vendndodhja Detyrimi Arsyeja Diferenca lekë 

1 E..S Shpk K34212412T Çermë  1.000.000 mungon autorizim 14.7.17-14.7.19 400.000 

2 K...l shpk L61326501M Çerëm  1.000.000 Mungon autorizimi 26.5.17-5.12.2019 500.000 

3 T.&F. K84418401A Këmishtaj 1.000.000 Punon pa autorizim 4.10..2019 1.000.000 

4 V.M. K83709404I Tërbuf 1.000.000 Punon pa autorizim 20.12.2018 1.000.000 

  Totali     2.900.000 

Menjëherë 

2. Gjetje nga auditimi: Bashkia Divjakë nuk ka ngritur një sistem efektiv të menaxhimit 

financiar dhe kontrollit të brendshëm, duke mos hartuar një kuadër të plotë rregullash të 

shkruara për këtë qëllim. Nuk janë hartuar rregulla për ruajtjen e aktiveve, nuk është hartuar 

strategjia e riskut, gjurma e auditimit. Grupi i Menaxhimit Strategjik nuk ka miratuar plane 

zhvillimi strategjike me afat jo më pak se 5 vjet. Njësia ka në strukturë specialist të IT-së, por 

nuk ka programe të licencuara dhe për rrjedhojë nuk ka as programe për mbrojtjen e të dhënave 

të sistemit elektronik. Stafi drejtues dhe ai zbatues me gjithë punën e mirë ka ende mangësi në 

njohjen e ligjit nr. 10296, datë 08.07.2010 “Për menaxhimin financiar dhe kontrollin” dhe 

manualin përkatës në zbatim të këtij ligji. Veprimet e mësipërme nuk përputhen me kërkesat e 

ligjit nr. 10296 datë 08.07.2010 “Për menaxhimin financiar dhe kontrollin” dhe nenin 32, të 

ligjit nr. 68/2017 ”Për financat e vetëqeverisjes vendore” (Trajtuar më hollësisht në faqet 42-44 

të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

2.1.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 publike. Të hartohen rregulla për ruajtjen e aktiveve, duke përfshirë 

sigurimin e programeve kompjuterike të licensuara si dhe ruajtjen dhe sigurinë e informacionit 

elektronik. Të hartohet strategjia e riskut, gjurma e auditimit dhe lista e proceseve të punës për 

secilin sektor dhe në nivel institucioni.  

Menjëherë 
3. Gjetje nga auditimi: Nga vlerësimi i pyetësorit me drejtues dhe nëpunës të Bashkisë 

Divjakë rezultoi se 52% e kësaj strukture nuk kanë marrë pjesë fare në trajnime ose janë 

trajnuar jashtë programit të njësisë vendore, duke nxjerrë si shkak kryesorë mungesën e 

sigurimit të transportit nga bashkia për në Shkollën Shqiptare të Administratës (ASPA) në 

Tiranë ku kryhen trajnimet e administratës. (Trajtuar më hollësisht në faqet 42-44 të Raportit 

Përfundimtar të Auditimit). 

3.1. Rekomandim: Bashkia Divjakë të marrë masa për sigurimin e pjesëmarrjes së nëpunësve 

të administratës në trajnimet që organizohen nga Shkolla Shqiptare e Administratës (ASPA) 

duke marrë përsipër transportin dhe detyrimet e tjera në përputhje me kudrin ligjor në fuqi. 

Menjëherë 

4. Gjetje nga auditimi: Njësia e Auditit të Brendshëm nuk ka arsyetuar ndryshimet e 

planifikimit vjetor të auditimit. Nuk ka çelur në përputhje me standardet e pranuara dosjet e 
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përhershme të auditimit, veprim që nuk përputhet me kërkesat e manualit të auditit të 

brendshëm, Kapitulli VI, pika 6. Subjektet ndaj të cilëve është ushtruar auditimi i brendshëm 

nuk kanë hartuar e dërguar pranë Njësisë së Auditit të Brendshëm planin e veprimit për 

zbatimin e rekomandimeve, veprim që bie në kundërshtim me standardet e Kapitullit VI të 

MAB. Dokumentacioni i përfshirë në dosjet koherente nuk përputhet më iventarin e dosjes 

(Trajtuar më hollësisht në faqet 44-45 të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

4.1. Rekomandim: Njësia e Auditit të Brendshëm të marrë masa për celjen dhe administrimin 

e dosjeve të përhershme të subjekteve të audituar, të kërkoj nga subjektet objekt auditimi të 

paraqesin në kohë planin e veprimit për zbatimin e rekomandimeve të dhëna, gjithashtu të 

përgatisë dhe administrojë inventarin e dosjeve koherente në përputhje me manualin e AB. 

Menjëherë 

5. Gjetje nga auditimi: Në Bashkinë Divjakë nuk janë zbatuar rekomandimet e lëna nga 

auditimet e mëparshme të KLSH për masat shpërblim dëmi me vlerë 13,598,396 lekë, veprim 

në kundërshtim me nenet 15 dhe 30, të ligjit nr. 154/2015, datë 27.11.2014 “Për organizimin 

dhe funksionimin e Kontrollit të Lartë të Shtetit” (Trajtuar më hollësisht në faqet 45-47 të 

Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

5.1. Rekomandim: Kryetari i Bashkisë, të marrë në analizë situatën e zbatimit të kërkesave 

sipas shkresës nr. 1005/70, datë 20.12.2018 për zbatimin e masave të rekomanduara nga KLSH 

në auditimin e mëparshëm, të dalin përgjegjësitë individuale dhe institucionale për mos 

vlerësim dhe zbatim të masave të rekomanduara nga KLSH, si dhe të hartohet plan-veprimi 

specifik për vlerësimin sipas afateve administrative për zbatimin e masave të rekomanduara 

nga KLSH. 

Menjëherë 

6. Gjetje nga auditimi: Nga verifikimi i zbatimit të rekomandimeve rezulton se për 6 

rekomandime për shpërblim dëmi, të dërguara nga KLSH me shkresën e saj nr.1005/70, datë 

20.12.2018, protokolluar në Bashkinë Divjakë me shkresën nr.4311, datë 24.12.2018, me vlerë 

7,361,198 lekë, nuk janë ezauruar të gjitha rrugët ligjore për kërkimin e dëmit, duke bërë që të 

kalojnë afatet ligjore të parashikuar nga neni 112, 115, dhe 120 të Kodit Civil të RSH, dhe 

konkretisht rekomandimi nr.1.1, 5.6, 8.9, 9.10, 10.11, dhe 11.13 (Trajtuar më hollësisht në 

faqet 45-47 të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

6.1. Rekomandim: Kryetari i Bashkisë Divjakë të marrë masa dhe të analizojnë në Bashki dhe 

Këshillin Bashkiak, mos zbatimin e plotë të rekomandimeve të dërguara nga KLSH me 

shkresën e saj nr.1005/70, datë 20.12.2018, protokolluar në Bashkinë Divjakë me shkresën 

nr.4311, datë 24.12.2018 “Për zbatimin e Rekomandimeve nga auditimi i kryer në Bashkinë 

Divjakë”, duke nxjerrë përgjegjësitë e personave përgjegjës, si dhe të bëjë kontabilizimin dhe të 

nxjerrë urdhër-zhdëmtimeve për shumët e pakontabilizuar, me vlerë 7,361,198 lekë 

Menjëherë 
7. Gjetje nga auditimi: Bashkia Divjakë, ka trashëguar një kontratë qiraje e cila është 

vlerësuar nga KLSH e lidhur në kundërshtim me ligjin dhe në dëm të qeradhënësit dhe i ka 

rekomanduar Bashkisë Divjakë që të marrë masa duke ndjekur të gjitha procedurat e 

nevojshme administrative e ligjore për arkëtimin e vlerës 1,460,184 lekë, nga subjekti J. Rr. si 

dhe të bëj përditësimin e kontratës me subjektin, sipas referencës ligjore aktuale. Nga ana e 

Zyrës Juridike të kësaj bashkie nuk është kryer asnjë procedurë për korrigjimin e kontratës, 

dhe nga Drejtoria e Taksave dhe Tarifave Vendore nuk është kryer asnjë veprim për arkëtimin 
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e shumës së rekomanduar. (Trajtuar më hollësisht në faqet 45-47 të Raportit Përfundimtar të 

Auditimit). 

7.1. Rekomandim: Zyra Juridike në Bashkinë Divjakë, të marrë masa për verifikimin e 

kontratës së mëparshme, kushtet ligjore në kohën e lidhjes së saj dhe të veprojë në përputhje 

me kuadrin ligjor për korigjimin ose lënien në fuqi nësë vlerësohet e ligjshme, duke bërë 

argumentimin ligjor për cdo rast. 

Menjëherë 

8. Gjetje nga auditimi: Bashkia Divjakë, për periudhën objekt auditimi ka trashëguar detyrime 

të prapambetura nga vitet 2012 e në vijim, ku për 14 vendime gjyqësore në fund të vitit 2017, 

gjendja paraqitet në vlerën 5,987,978 lekë, në fund të vitit 2018 për 12 vendime gjyqësore 

gjendja paraqitet në vlerën 7,887,700 lekë dhe, në fund të vitit 2019, për 5 vendime gjyqësore 

gjendja paraqitet në vlerën 3,234,310 lekë, me objekt padie në 2 raste për shpërblim anëtar 

qarku, në 4 raste për zbatim kontrate dhe në 8 raste largim nga puna. Për këto procese 

gjyqësore të humbura Bashkia Divjakë nuk ka analizuar shkaqet dhe nuk ka marrë masat ndaj 

personave përgjegjës. Këto veprime janë në kundërshtim me Udhëzimin e MFE nr. 2, datë 

06.02. 2012 “Për procedurat standarde të zbatimit të buxhetit” pika 62 dhe 102; me Udhëzimin 

nr. 2, datë 09.01.2015 “Vendimet gjyqësore”, pika 6.1; me ligjin nr. 10296, datë 08.07.2010 

“Për menaxhimin financiar dhe kontrollin”, të ndryshuar, neni 12, pika 3 (Trajtuar më 

hollësisht në faqet 59-60 të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

8.1. Rekomandim: Bashkia Divjakë të marrë masa për të likuiduar detyrimet për 5 vendimet 

gjyqësore në vlerën 3,234,310 lekë të mbetura në fund të vitit 2019 si dhe të eleminojë sa të jetë 

e mundur krijimin e këtyre lloj detyrimeve dhe, në rastet e krijimit të detyrimeve të reja për 

vendime gjyqësore, të analizojë shkaqet dhe të marrë masa ndaj personave përgjegjës. 
 

  Menjëherë         

9. Gjetje nga auditimi: Nga testimi i transaksioneve financiare të kryera nëpërmjet bankës për 

periudhen 6-mujori i dytë viti 2017, viti 2018 dhe viti 2019 rezultoi se janë kryer pagesa me 

urdhër-shpenzime në 267 raste në vlerën 211,642,127 lekë mbi afatin 30 ditor të faturave për 

shpenzime mallra e shërbime dhe investime të mbërritura në institucion ku, në pjesën më të 

madhe të rasteve, janë krijuar nga vetë institucioni për mungesë likuiditetesh, ndërsa një pjesë e 

rasteve ka ardhur edhe si rezultat i vendosjes së limit të kufizuar të arkës për likujdim nga MFE 

në fund të viteve ushtrimore 2017-2018, duke shtyrë radhën e likuidimeve. Këto veprime janë 

në mosrespektim të ligjit nr. 9936, datë 26.6.2008 “Për menaxhimin e sistemit buxhetor në 

Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar, neni 52 (Trajtuar më hollësisht në faqet 57-58 të 

Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

9.1. Rekomandim: Bashkia Divjakë të marrë masa për sigurimin e likuiditeteve, në mënyrë që 

të mos krijojë kufizime limiti të arkës (përjashtuar kufizimet e MFE) për likuijdimin e faturave 

në kohë me qëllim që të mos akumulohet borxh për fatura të palikuiduara dhe përfshirjen e 

institucionit në vështirësi financiare.  

Menjëherë 
 

10. Gjetje nga auditimi: Buxheti për vitin 2017, 2018 dhe 2019 paraqitet me një performancë 

jo të kënaqshme realizimi ku, për vitin 2017 paraqitet në masën 87 %, për vitin 2018 në masën 

83% dhe për vitin 2019 në masën 79%. Në këtë nivel realizimi ka ndikuar niveli i ulët i 

fondeve për shpenzime operative për vitin 2017 në masën 60%, për vitin 2018 në masën 68% 

dhe për vitin 2019 në masën 79%, pra kemi planifikim me rezervë të këtij zëri buxhetor. Po 

kështu edhe fondet për investime të financuara nga të ardhurat e veta dhe transferta e 



 

 

KONTROLLI I LARTË I SHTETIT 

Raport përfundimtar për auditimin e ushtruar në Bashkinë Divjakë 

 

 

183 

 

pakushtëzuar janë realizuar për vitin 2017 në masën 75%, për vitin 2018 në masën 48% dhe për 

vitin 2019 në masën 50%. 

Kanë ndodhur ndryshime të vazhdueshme, konkretisht për vitin 2017 janë kryer 8 shtesa në 

vlerën 384,696 mijë leke, për vitin 2018 janë kryer 10 shtesa dhe 1 pakësim në vlerën 354,704 

mijë lekë dhe për vitin 2019 janë kryer 10 shtesa dhe 2 pakësime në vlerën 354,704 mijë lekë të 

cilat tregojnë qartë për planifikime optimiste të cilat gjatë vitit ushtrimor nxisin shkurtimin e 

shpenzimeve, ose rishpërndarje të shpeshta mes kapitujve dhe artikujve, duke e kthyer procesin 

e planifikimit dhe buxhetimit si edhe atë të përllogaritjes së kostos së produkteve, në një mjet 

joreal, të qëndrueshëm dhe efektiv.  

Duke u nisur nga burimi i financimit shpenzimet buxhetore janë përballuar: 

Për vitin 2017, nga të ardhurat e veta në shumën 64,815 mijë lekë ose në masën 7%, nga 

transferta e pakushtëzuar dhe transferta specifike në shumën 340,434 mijë lekë ose në masën 

36 %, nga transferta e kushtëzuar në shumën 187,420 mijë lekë ose në masën 20% dhe, nga 

FZHR dhe Ministritë e Linjës, në shumën 352,196 mijë lekë ose në masën 37%. 

Për vitin 2018, nga të ardhurat e veta në shumën 79,157 mijë lekë ose në masën 12%, nga 

transferta e pakushtëzuar dhe transferta specifike në shumën 265,332 mijë lekë ose në masën 

39%, nga transferta e kushtëzuar në shumën 194,614 mijë lekë ose në masën 28% dhe, nga 

FZHR dhe Ministritë e Linjës, në shumën 140,101 mijë lekë ose në masën 21%. 

Për vitin 2019, nga të ardhurat e veta në shumën 80,000 mijë lekë ose në masën 12%, nga 

transferta e pakushtëzuar dhe transferta specifike në shumën 302,226 mijë lekë ose në masën 

44 %, nga transferta e kushtëzuar në shumën 188,117 mijë lekë ose në masën 27% dhe, nga 

FZHR dhe Ministritë e Linjës, në shumën 118,703 mijë lekë ose në masën 17%. 

Detyrimet e papaguara paraqiten për vitin 2017 në shumën 67,902,316 lekë ose në masën 6% të 

shpenzimeve totale të planifikuara, për vitin 2018 në shumën 29,065,304 lekë ose 3% të 

shpenzimeve totale të planifikuara dhe për vitin 2019 në shumën 62,125,285 lekë ose në masën 

7% kurse të ardhurat për vitin 2017 janë realizuar në masën 42%, për vitin 2018 në masën 51% 

dhe për vitin 2019 në masën 47%, tregues këta që tregojnë për një planifikim të të ardhurave 

mbi një bazë jo reale, duke i fryrë ato për efekt të rritjes së fondeve të planifikuara për 

shpenzime. Këtë fakt e tregon dhe vlera e debitorëve të akumuluar ndër vite për taksa e tarifa 

vendore, e cila paraqitet në nivele të larta, përkatësisht në shumën 300,776,075 lekë në vitin 

2017, në shumën 278,715,743 lekë në vitin 2018 dhe në shumën 327,955,759 lekë në vitin 

2019, pa llogaritur debitorët familjarë.  

Për vitet 2017, 2018 dhe vitin 2019 janë përgatitur raporte 4-mujore për procesin e buxhetimit 

realizimit të tij në nivel programesh, duke përfshirë misionin dhe objektivat. Nuk janë 

formuluar produktet dhe kostot e tyre si dhe realizimi i tyre, por janë evidentuar aktivitetet e 

synuara dhe ato të realizuara dhe shpenzimet e kryera për to, duke evidentuar fondet e 

planifikuara dhe realizimi i tyre si dhe burimet e financimit. Nuk janë evidentuar në ç’masë 

janë arritur objektivat. Nuk janë analizuar shkaqet e morealizimeve dhe përcaktuar masat 

korrigjuese për përmirësimin e situatës. Këto veprime janë në kundërshtim me ligjin nr. 9936, 

datë 26.6.2008 “Për menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e Shqipërisë” nenet 42, 43, 

47, 50, 52 dhe 65, me UMF nr. 2, datë 06.02.2012 “Për procedurat standarte të zbatimit të 

Buxhetit” i ndryshuar, pikat 253, 354, me UMF nr. 5, datë 27.12.2014 “Për shlyerjen e 

detyrimeve të prapambetura”, “Detyrimet e prapambetura të Njësive të Vetëqeverisjes 

Vendore” pikat 82-91 (Trajtuar më hollësisht në faqet 64-66 të Raportit Përfundimtar të 

Auditimit). 

10.1. Rekomandim: Strukturat drejtuese të këtij institucioni, në bashkëpunim me Grupet e 

Menaxhimit të Programeve të kryejnë një proces planifikimi të buxhetit në mënyrë të 
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kujdesshme dhe të përgjegjshme, në mënyrë që programimet e shpenzimeve buxhetore gjatë 

vitit koherent, të jenë sa më të argumentuara dhe ndryshimet të jenë sa më të vogla dhe vetëm 

për raste të domosdoshme. Planifikimi i të ardhurave të bëhet mbi baza reale dhe shpërndarja e 

fondeve buxhetore të bazohet në parashikimin e fluksit të hyrjeve të parasë dhe të 

angazhimeve, ku të sigurohet një përdorim efiçent i burimeve financiare, duke rritur financimet 

nga të ardhurat e veta. Për uljen e borxhit në mënyrë të kontrolluar Drejtoria Financës dhe 

Buxhetit të paraqesë në mbledhjen e këshillit bashkiak, një material për gjendjen në fund të vitit 

2019 të faturave të pa likuiduara të prapambetura në vlerën reale 62,125,285 lekë, të hartojë një 

grafik, duke zbatuar radhën e pagesave. 
 

Menjëherë          
 

11. Gjetje nga auditimi: Bashkia Divjake për dy vitet 2017 dhe 2018 nuk ka hartuar Pasqyrat 

Financiare të Konsoliduara, kërkesë e parimeve të kontabilitetit të pranuara, pasi përveç 

Aparatit, Bashkia Divjakë ka në varësi njësinë shpenzuese Agjencia e Shërbimeve Komunale e 

cila është me bilanc më vete dhe fondet i akordohen nga Bashkia. Për këtë arsye në mbyllje të 

vitit ushtrimor bashkia krahas pasqyrave financiare të veta duhet të evidentonte informacionin 

kontabël të PF të Agjencisë së Shërbimeve Komunale dhe të pasqyronte të përmbledhur në 

formatin 9 të PF të Bashkisë Divjakë. Këto veprime janë në kundërshtim me me Ligjin nr. 

9936, datë 26.6.2008 “Për menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e Shqipërisë”, i 

ndryshuar, neni 62 “Përgatitja e llogarive vjetore të buxhetit”, me UMF nr. 26, datë 27.12.2007 

“Për disa shtesa e ndryshime në UMF nr. 14, datë 28.12.2006 “Për përgatitjen dhe raportimin e 

pasqyrave financiare vjetore 2007, 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 donator të huaj”, pika 5 “Për Konsolidimin e Pasqyrave Financiare”, me 

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

raportimit të pasqyrave financiare vjetore në njësitë e qeverisjes së përgjithshme” Kreu IV, pika 

103 (Trajtuar më hollësisht në faqet 79-80 të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

11.1. Rekomandim: Bashkia Divjakë të marrë masa për hartimin e Pasqyrave Financiare të 

konsoliduara në nivel bashkie, duke përfshirë në pasqyrat financiare të njësisë shpenzuese 

“Aparati i Bashkisë” edhe të njësise shpenzuese të vartësisë me llogari më vete “Agjencisë së 

Shërbimeve Komunale.”, me qëllim sigurimin e informacionit kontabël të konsoliduar për të 

ardhurat dhe shpenzimet të realizuara nga veprimtaria e tyre ekonomiko-financiare. 

Menjëherë 
 

 

12. Gjetje nga auditimi: Gjendja e llogarisë 411 “Klientë dhe llogari të ngjashme” në aktiv të 

bilancit paraqitet në mbyllje të vitit 2018 në vlerën 18,960,784 lekë dhe në mbyllje të vitit 2017 

në vlerën 3,399,254 lekë, llogari e cila debitohet për të drejtat, pra të ardhurat e konstatuara (për 

çmimet e shitjeve) dhe kreditohet për arkëtimet për të ardhurat nga shitja, ndërkohë që Bashkia 

Divjakë nuk ka veprime ekonomike apo transaksione financiare lidhur me shitjen. Kjo vlerë 

prej 18,960,784 lekë në fakt i përket gjendjes së llogarisë 401-408 “Furnitorë e llogari lidhur 

me to” të paraqitur në pasiv të bilancit, që përfaqësojnë detyrime të konstatuara të institucionit 

ndaj të tretëve për blerje aktivesh. Nisur nga këto arsyetime theksojmë se ky kontabilizim në 

llog.411 “Klientë dhe llogari të ngjashme” është i gabuar dhe vlera prej 18,960,784 lekë në 

mbyllje të vitit 2018 dhe vlera prej 3,399,254 lekë në mbyllje të vitit 2017 duhej të përfshihej 

në gjendjen e llogarisë 4342 “Të tjera operacione me shtetin (të drejta)”, llogari e cila 

përfaqëson detyrimin që shteti i ka institucionit për shpenzime të konstatuara gjatë periudhës 

ushtrimore, por ende të papaguara (grantet korrente apo kapitale që merren nga buxheti i 
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shtetit). Këto veprime janë në kundërshtim me Udhëzimin e MFE nr. 8, datë 09.03.2018 “Për 

procedurat e përgatitjes, paraqitjes dhe raportimit të pasqyrave financiare vjetore në njësitë e 

qeverisjes së përgjithshme” Kreu III. “Procedurat për përgatitjen, paraqitjen dhe konsolidimin e 

pasqyrave financiare në njësitë e qeverisjes së përgjithshme” Aneksi 1 “analiza e detajuar e 

klasave të llogarive të kontabilitetit në sektorin publik” (Trajtuar më hollësisht në faqet 86-87 

të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

12.1. Rekomandim: Drejtoria e Financës dhe Buxhetit në Bashkinë Divjakë në mbyllje të vitit 

ushtrimor 2019 të kryejë veprimet kntabël sistemuese në aktiv të bilancit për gjendjen në vlerën 

18,960,784 lekë duke debituar llogarinë 4342 “Të tjera operacione me shtetin (të drejta)” në 

kredi të llogarisë 411 “Klientë dhe llogari të ngjashme” për efekte të rregullimit të gjendjeve në 

fund të vitit 2018 si dhe në hartimin e pasqyrave financiare në mbyllje të vitit 2019 të ketë në 

konsideratë që të kryejë veprimet kontabël në mënyrë të saktë për detyrimet dhe të drejtat në 

postet përkatëse të bilancit në përputhje me parimet kontabël të pranuara. 

Menjëherë 
 

13. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi u konstatua se vlera e mbetur në fund të vitit 2018 prej 

12,658,902 lekë e aktiveve afatgjata jo materiale e paraqitur në gjendjen e llogarisë 202 

“Studime dhe Kërkime”, i përket 38 projekt-studime për investime të kryera që nga viti 2017, e 

cila nuk është shpërndarë sipas llojit të aktiveve materiale, ku janë kryer investimet, pavarësisht 

se punimet kanë përfunduar në vitet e mëparshme. Këto veprime janë në kundërshtim me 

Udhëzimin e MFE nr. 8, datë 9.3.2018 “Për procedurat e përgatitjes, paraqitjes dhe raportimit 

të pasqyrave financiare vjetore në njësitë e qeverisjes së përgjithshme” Aneksi 1 pika 2. klasa 2, 

“Aktivet afatgjata” (përbërja dhe trajtimi kontabël), Kreu II. pika 16/b.d, me VKM nr 783, datë 

22.11.2006 “Për përcaktimin e standarteve dhe rregullave kontabël”, Seksioni II “Aktivet e 

Qendrueshme të Patrupëzuar”, Pika 1/b “Klasifikimi kontabël” (Trajtuar më hollësisht në faqet 

90-91 të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

13.1. Rekomandim: Drejtoria e Financës dhe e Buxhetit në Bashkinë Divjakë të kryejë 

veprimet e sistemimit në kontabilitet për shpërndarjen e vlerës të studim-projektimeve sipas 

investimeve të kryera dhe për cdo lloj aktivi afatgjatë material si pjesë e kostos së tij, duke 

kredituar llog. 202 “Studime dhe Kërkime” dhe debituar llogaritë përkatëse të klasës 21 për 

vlerat e mbetura koresponduese, në mënyrë që aktivet sipas llojit të paraqiten në vlerë të plotë. 

Menjëherë 
 

14. Gjetje nga auditimi: Referuar analizës së inventarit kontabël të llogarisë 212 “Ndërtesa 

Konstruksione” konstatohet se në këtë llogari janë kontabilizuar gabim 2 artikuj aktive 

materiale në vlerën 340,464 lekë si: a. Shpronësim për varreza fshati Shënepremte në vlerën 

109,200 lekë dhe b. Rivitalizimi i sheshit qendror Bashkia Divjake në vlerën 231,264 lekë të 

cilat nuk i përkasin klasifikimit të kësaj llogarie kontabël por i përkasin klasifikimit kontabël të 

llogarisë 210 "Toka Troje Terrene". Këto veprime janë në kundërshtim me Udhëzimin e MFE 

nr. 8, datë 9.3.2018 “Për procedurat e përgatitjes, paraqitjes dhe raportimit të pasqyrave 

financiare vjetore në njësitë e qeverisjes së përgjithshme” Aneksi 1 pika 2. klasa 2, “Aktivet 

afatgjata” (përbërja dhe trajtimi kontabël), Kreu II. pika 16/b.d, me VKM nr 783, datë 

22.11.2006 “Për përcaktimin e standarteve dhe rregullave kontabël”, Seksioni II “Aktivet e 

Qendrueshme Patrupëzuar”Pika 1/b “Klasifikimi kontabël” (Trajtuar më hollësisht në faqet 92-

93 të Raportit Përfundimtar të Auditimit).  

14.1. Rekomandim: Drejtoria e Financës dhe Buxhetit në Bashkinë Divjakë të kryejë veprimet 

e sistemimit në kontabilitet për saktësimin e gjendjes së llogarisë 212 “Ndërtesa 
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Konstruksione” sipas klasifikimit që i përket këtij posti, duke debituar llog 210 "Toka Troje 

Terrene” në kredi të llog. 212 “Ndërtesa Konstruksione” për vlerën 340,464 lekë. 

Menjëherë 
 

15. Gjetje nga auditimi: Referuar analizës së inventarit kontabël të llogarisë 213 “Rrugë, 

rrjete, vepra ujore” konstatohet se janë kontabilizuar gabim 6 artikuj aktive materiale aftagjata 

në vlerën 41,024,233 lekë si: rikonstruksion lulishte, pemë dekorative, materiale elektrike e 

ndërtim palestre e terrene sportive, që nuk i përkasin klasifikimit të kësaj llogarije kontabël, por 

i përkasin klasifikimit kontabël të llogarisë 210 "Toka Troje Terrene" dhe llogarisë 212 

“Ndërtesa” e llogarisë 214 “Instalime teknike, makineri, pajisje, vegla pune”. Këto veprime 

janë në kundërshtim me Udhëzimin e MFE nr. 8, datë 9.3.2018 “Për procedurat e përgatitjes, 

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

Aneksi 1 pika 2. klasa 2, “Aktivet afatgjata” (përbërja dhe trajtimi kontabël), Kreu II. pika 

16/b.d, me VKM nr 783, datë 22.11.2006 “Për përcaktimin e standarteve dhe rregullave 

kontabël”, Seksioni II “Aktivet e Qendrueshme Patrupëzuar” Pika 1/b “Klasifikimi kontabël” 

(Trajtuar më hollësisht në faqet 93-95 të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

15.1.Rekomandim: Drejtoria e Financës dhe Buxhetit në Bashkinë Divjakë të kryejë veprimet 

e sistemimit në kontabilitet për saktësimin e gjendjes së llogarisë 213 “Rrugë, rrjete, vepra 

ujore”sipas klasifikimit që i përket këtij posti, duke debituar llog 210 "Toka Troje Terrene” për 

vlerën 2,960,868 lekë që i përkasin aktiveve: “Lilishte tregu javor” në vlerën 1,865,026 lekë 

“Rikonstruksion lulishte” në vlerën 299,400 lekë, “Pemë dekorative”në vlerën 667,656 lekë 

dhe “Rikonstruksion lulishte nr. 2 fshati Grabian” në vlerën 398,246 lekë; debituar llog. 212 

“Ndërtesa” për vlerën 33,631,525 lekë për aktivin “Ndertim palestre, terrene sportive shkolla 

Muhedin Zaka”; debituar llog. 214 “Instalime teknike, makineri, pajisje, vegla pune” për vlerën 

4,162,380 lekë që i përket aktivit “Blerje materiale elektrike” në total në kredi të llog. 213 

“Rrugë, rrjete, vepra ujore” për vlerën 41,024,233 lekë. 
 

Menjëherë 

16. Gjetje nga auditimi: Referuar analizës së inventarit kontabël të llogarisë 214 “Instalime 

teknike, makineri, pajisje, vegla pune”, konstatohet se në këtë llogari janë kontabilizuar gabim 

109 artikuj aktive materiale në vlerën 10,200,802 lekë si orendi e paisje të ndryshme, që nuk i 

përkasin klasifikimit të kësaj llogarie kontabël por i përkasin klasifikimit kontabël të llogarisë 

218 “ Inventar ekonomik”. Këto veprime janë në kundërshtim me Udhëzimin e MFE nr. 8, datë 

9.3.2018 “Për procedurat e përgatitjes, paraqitjes dhe raportimit të pasqyrave financiare vjetore 

në njësitë e qeverisjes së përgjithshme” Aneksi 1 pika 2. klasa 2, “Aktivet afatgjata” (përbërja 

dhe trajtimi kontabël), Kreu II. pika 16/b.d, me VKM nr 783, datë 22.11.2006 “Për përcaktimin 

e standarteve dhe rregullave kontabël”, Seksioni II “Aktivet e Qendrueshme Patrupëzuar”Pika 

1/b “Klasifikimi kontabël” (Trajtuar më hollësisht në faqet 95-97 të Raportit Përfundimtar të 

Auditimit). 

16.1. Rekomandim: Drejtoria e Financës dhe Buxhetit në Bashkinë Divjakë të kryejë veprimet 

e sistemimit në kontabilitet për saktësimin e gjendjes së llogarisë 214 “Instalime teknike, 

makineri, pajisje, vegla pune” sipas klasifikimit që i përket këtij posti, duke debituar llog 218 “ 

Inventar ekonomik” në kredi të llog. 214 “Instalime teknike, makineri, pajisje, vegla pune”për 

vlerën në vlerën 10,200,802 lekë. 

Menjëherë 
 

17. Gjetje nga auditimi: Gjendja kontabël e aktiveve afatgjata materiale (në vlerën bruto) për 

vitin 2017 në vlerën 3,570,731,613 lekë dhe për vitin 2018 në vlerën 3,852,219,924 lekë është 

paraqitur e plotë pasi janë pasqyruar të gjitha shtesat dhe pakësimet për çdo lloj grup aktivi. 
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Inventari kontabël i aktiveve materiale gjendje me 31.12.2018 në llogaritë: 210 “Toka, Troje, 

Terrene” është në vlerën 3,787,474 lekë; 212 “Ndërtesa Konstruksione” në vlerën 986,444,319 

lekë; 213 “Rrugë, rrjete, vepra ujore” në vlerën 2,663,120,929 lekë; nuk është i qartë në 

përcaktimet e emërtesave dhe vlerave të secilit aktiv artikull për artikull, duke mos përcaktuar 

vlerën e plotë të çdo aktivi, e cila duhet të përfshijë vlerën fillestare dhe shtesat gjatë viteve të 

secilit aktiv. Në këto inventare janë azhornuar bruto të gjithë investimet e kryera për të gjithë 

aktivet brenda llojit sipas emërtesave të projekteve të investimeve pa i ndarë dhe përmbledhur 

në një vlerë të vetme totale per çdo aktiv. Këto veprime janë në kundërshtim me UMF nr. 30 

datë 27.12.2011 “Për Menaxhimin e aktiveve në njësitë e sektorit publik” kapitulli III, pika 30 

(Trajtuar më hollësisht në faqet 98-100 të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

17.1. Rekomandim: Drejtoria Financës dhe Buxhetit në Bashkinë Divjakë të kryejë veprimet 

për krijimin dhe mbajtjen e një regjistri analitik aktivesh sipas formatit, ku duhet të përmbajë: 

datën e hyrjes ose marrjen në dorëzim, përshkrimin e aktivit, vlerën e blerjes, datën e daljes në 

përdorim, datën e skadencës, vlerën e shpenzimeve kapitale të mëpasshme që sjellin rritje të 

vlerës së aktivit, vend-ndodhjen, personin përgjegjës, vlerën e akumuluar të amortizimit, datën 

e daljes nga pronësia, në formë analitike. 
 

Menjëherë          
18. Gjetje nga auditimi: Gjëndja e llog. 231 “Shpenzime në proces për rritjen e AQT” në 

mbyllje të vitit ushtrimor 2018 dhe 2017 paraqitet në vlerën 0, kur në fakt ka investime në 

proces. Për kontratat e investimeve me shtrirje kohore më të gjatë se 1 vit rezulton se llogaritë 

230-231 “Shpenzime për investime në proces” janë mbyllur në mënyrë të gabuar në debi të 

llogarive të klasës 20-21 sipas llojit të aktivit për vlera pjesore të paguara pa u kapitalizuar 

aktivet deri në vlerë të plotë. Kështu në fund të vitit 2018 për 22 kontrata të lidhura në vitet 

2017-2018 e 3 kontrata para këtyre viteve janë paguar pjesërisht dhe gjendja e pa likujduar deri 

me 31.12.2018 është në vlerën 119,611,503 lekë, vlerë e cila në fakt duhej ti përkiste gjendjes 

debitore prej 113,911,503 lekë të llog. 231 “Shpenzime për Aktive Afatgjata materiale 

(investime në proces)” dhe gjendjes debitore prej 5,700,000 lekë të llog. 230 “Shpenzime për 

Aktive Afatgjata jo-materiale (investime në proces)”. Këto veprime janë në kundërshtim me 

Udhëzimin e MFE nr.8 datë 09.03.2018 “Për procedurat e përgatitjes, paraqitjes dhe raportimit 

të pasqyrave financiare vjetore në njësitë e qeverisjes së përgjithshme” Aneksi 1, Klasa 23 

(Trajtuar më hollësisht në faqet 104-106 të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

18.1. Rekomandim: Drejtoria Financës dhe Buxhetit në Bashkinë Divjakë të jetë e kujdesshme 

në mbajtjen e kontabilitetit për blerje aktivesh afatagjata materiale dhe jo materiale pasi, për 

pagesa të vlerave pjesore të AQT, duhet ti evidentojë ato në llogaritë 230-231 “Shpenzime në 

proces për rritjen e AQT” deri në vlerë të plotë, dhe pas realizimit të punimeve dhe likujdimit 

të plotë të vlerës së kontratave ti kontabilizojë në llogaritë e klasave 20-21 sipas llojit të aktivit 

të kapitalizuar. 
 

Menjëherë 

19. Gjetje nga auditimi: Nga testimi e pagesave me banke dhe dokumentacionit te urdhër-

shpenzimeve për 6-mujorin e parë 2018 dhe 6-mujorin e parë të vitit 2019 rezulton se në 

gjendjen e llogarisë 467 “Kreditorë të ndryshëm” nuk janë kontabilizuar gjatë vitit dhe 

evidentuar në mbyllje të vitit 2017 vlera prej 114,999,248 lekë, e ndarë në vlerën prej 

7,344,444 lekë e 11 faturave për shpenzime operative dhe në vlerën prej 107.654.804 lekë e 27 

faturave të furnitorëve për investime dhe në mbyllje të vitit 2018 vlera prej 49,064,721 lekë, e 

ndarë në vlerën prej 10,270,575 lekë të 20 faturave për shpenzime operative në vlerën 

38,794,146 lekë të 10 faturave të furnitorëve për investime. Këto vlera nuk janë kontabilizuar 
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dhe përfshirë as në gjendjen e llogarisë 404“Furnitorë e llogari të lidhura me to ( per 

investime)”të paraqitura në bilanc, duke sjellë një pasaktësi dhe informacion jo real kontabël në 

mbyllje të PF të vitit 2017 dhe 2018 për detyrimet e Bashkisë Divjakë ndaj të tretëve. Këto 

veprime janë në kundërshtim me Udhëzimin e MFE nr.8, datë 9.3.2018 ”Për procedurat e 

përgatitjes, paraqitjes dhe raportimit të pasqyrave financiare vjetore në njësitë e qeverisjes së 

përgjithshme” Kreu I pika 8, Kreu II pika 15/a,b,c,18/a,b, Kreu III pika 32 (Trajtuar më 

hollësisht në faqet 112-115 të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

19.1. Rekomandim: Drejtoria Financës dhe Buxhetit në Bashkinë Divjakë të kryejë veprimet e 

kontabilizimit në rastet e kryerjes së veprimeve ekonomike për blerje mallrash e sherbimesh si 

dhe me investimet në momentin e mbërritjes së faturës dhe celjes së fondeve, për njohjen e 

detyrimeve ndaj frnitorëve duke prekur llogaritë përkatëse në mënyrë që në fund të vitit të 

ushtrimor të paraqiten në bilanc deyrimet reale ndaj të tretëve në llogaritë e detyrimeve. 

          

Menjëherë 

20. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi rezulton se për vitet 2017-2018-2019 janë lidhur dhe 

zbatuar 56 kontrata në vlerën 2,082,144,454 lekë për blerje aktivesh materiale dhe jo materiale 

si mallra apo projekte investimesh si, 41 kontrata në vlerën 517,681,066 lekë, 5 kontrata në 

vlerën 402,705,028 lekë të financuara nga Ministritë, 6 kontrata në vlerën 985,412,057 lekë të 

financuara nga FZHR dhe 4 kontrata në vlerën 176,346,303 lekë të financuara në mënyrë të 

përbashkët nga FZHR dhe Buxheti i Bashkisë. Nga testet e kryera për kontabilizimin e tre 

kontratave deri në vlerë të plotë, rezulton se për këto kontrata nuk është kryer kontabilizimi i 

veprimeve ekonomike as në momentin e çeljes së fondeve, as në momentin e mbërritjes së 

faturave. Efektet e veprimeve ekonomike dhe të ngjarjeve ekonomike të kryera nuk janë marrë 

në llogari në kohën e kryerjes së veprimit apo të ndodhjes së ngjarjes por thjesht kur ndërhyn 

pagesa. Nuk janë kryer veprimet kontabël në kohën e lindjes të detyrimit për t'u paguar nga 

njësia ekonomike, detyrime këto që sjellin pagesa dhe që kanë sjellë për ushtrimin e dhënë 

shpenzime. Po kështu nuk janë kryer veprimet përkatëse kontabël në lidhje me fondet 

buxhetore të përdorura për investime në momentin e kapitalizimit të aktivit. Këto veprime janë 

në kundërshtim me VKM nr. 783, datë 22.11.2006 “Për përcaktimin e standardeve dhe të 

rregullave kontabël” Kapitulli I, pika 1, me Udhëzimin e MFE nr. 8, datë 9.3.2018 ”Për 

procedurat e përgatitjes, paraqitjes dhe raportimit të pasqyrave financiare vjetore në njësitë e 

qeverisjes së përgjithshme” kreu I pika 8, Kreu II pika 15/a,b,c,18/a,b, Kreu III pika 32 

(Trajtuar më hollësisht në faqet 117-120 të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

20.1.Rekomandim: Drejtoria Financës dhe Buxhetit në Bashkinë Divjakë të kryejë të gjitha 

veprimet e kontabilizimit sipas fazave të kryerjes së veprimeve ekonomike për kontratat e 

lidhura për blerje aktivesh afatgjata materiale dhe jo materiale duke pasqyruar të gjitha 

detyrimet financiare të lindura nga angazhimi i krijuar, që nga çelja e fondeve, me konstatimin 

e shpenzimit (mbërritja e faturës), deri në kapitalizimin e aktivit dhe jo thjesht kur ndërhyn 

pagesa, pasi evidentimi i saktë i detyrimeve ndaj të tretëve është i domosdoshëm për njohjen 

reale të borxhit të akumuluar dhe marrjen e masave për zvogëlimin gradual të tij. 
 

          Menjëherë 

21. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i zbatimit të punimeve civile të kontratës me objekt 

“Rikonstruksioni dhe zgjerimi i rrugës Divjakë - Germenj”, Bashkia Divjakë, me vlerë të 

kontratës 150,353,818 lekë me TVSH, fituar nga Bashkimi i Përkohshëm i Operatorëve 

Ekonomik (BOE) “T...” SHPK, rezultuan punime ndërtimi të kryera me cilësi të dobët dhe për 

pasojë ka patur dëmtime të rreth 250 m2 sipërfaqe të shtresës asfaltike binder 5 cm dhe 
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asfaltobeton 3 cm (Trajtuar më hollësisht në faqet 165-168 të Raportit Përfundimtar të 

Auditimit). 

21.1. Rekomandim: Bashkia Divjakë, të marrë masa dhe t’i kërojë kontraktorit BOE “T...” 

SHPK që në zbatim të kushteve të kontratës me nr. 2225 prot, datë 11.07.2017 si dhe të proces-

verbalit për riparimin e defekteve dhe konkretisht të sipërfaqes së dëmtuar për shkak të cilësisë 

së dobët të punimeve me shpenzimet e veta, duke zbatuar me përpikmëri standardet teknike për 

riparimin e shtresave asfaltike binder dhe asfaltobeton si: prerje në forma të rregullta 

gjeometrike, ngjeshje të nënshtresave, hedhjen e binderit dhe të asfaltit në temperaturën e 

duhur dhe ngjeshjen e tij sipas specifikimeve teknike, për të siguruar cilësinë dhe 

qëndrueshmërinë e rrugës. Realizimi i punimeve duhet të konfirmohet zyrtarisht nga Autoriteti 

Kontraktor, Bashkia Divjakë, Mbikëqyrësi i punimeve si dhe Kolaudatori i punimeve të 

objektit brenda periudhës së garancisë (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). 

Menjëherë 

22. Gjetje nga auditimi: Nga Drejtoria e të Ardhurave, Bashkia Divjakë, dhe 4 Njësitë 

Administrative, për mos pagimin në afat të detyrimit tatimore, më datën 31.12.2019 paraqitet 

vlera e debitorëve për taksat dhe tarifat vendore në shumën prej 307,653,839 lekë, e cila 

përfaqëson: 

-284 subjektet e biznesit të vogël e biznesit të madh, në vlerën 27,637,626 lekë, 

-9,146 familjarë për taksat e tokës në vlerën 264,844,245 lekë, 

-debitorë familjarë të tarifave vendore në vlerën 15,171,968 lekë, nga të cilat rreth 2911 

familjarë në vlerën 9,213,500 lekë, nuk kanë paguar taksat në Ujësjellës sha Divjakë dhe 

5,958,468 lekë debitor të taksës së ndikimit në infrastrukturë.  

(Trajtuar më hollësisht në faqet 69-72 të Raportit Përfundimtar të Auditimit).    

22.1. Rekomandim: Drejtoria e të Ardhurave Vendore, Bashkia Divjakë, të marrë masa për 

arkëtimin e detyrimeve për taksat dhe tarifat vendore në vlerën 307,653,839 lekë. Bazuar në 

nenin 70 pika 3 “E drejta për të nxjerrë njoftimin e vlerësimit tatimor”, të ligjit nr. 9920, datë 

19.05.2008 “Për Procedurat tatimore në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar, të nxirren 

njoftim vlerësimet tatimore për debitorët dhe të ridërgohen bankave urdhrat e bllokimit të 

llogarive në banka, bazuar në nenin 90 të ligjit nr. 9920, datë 19.05.2008 ”Për Procedurat 

Tatimore në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar.  

Menjëherë 

23. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i zbatimit të punimeve civile të kontratës me objekt 

“Rikonstruksioni dhe zgjerimi i rrugës Remas”, Bashkia Divjakë, me vlerë të kontratës (me 

tvsh) 10,992,660 lekë, fituar nga OE “N...a” SHPK, rezultuan punime të kryera me cilësi të 

dobët dhe për pasojë ka patur dëmtime të rreth 150 m2 sipërfaqe të shtresës asfaltike binder 

(Trajtuar më hollësisht në faqet 180-181 të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

 

23.1. Rekomandim: Nga Bashkia Divjakë, nisur nga fakti që ky objekt është brenda periudhës 

së garancisë së difekteve, të merren masa për detyrimin e kontraktorit për riparimin e 

sipërfaqes së dëmtuar për shkak të cilësisë së dobët të punimeve, me shpenzimet e veta, duke 

zbatuar me përpikmëri standardet teknike për riparimin e shtresave asfaltike si: prerje në forma 

të rregullta gjeometrike, ngjeshje të nënshtresave, hedhjen e binderit në temperaturën e duhur 

dhe ngjeshjen e tij sipas specifikimeve teknike. Realizimi i punimeve duhet të konfirmohet 
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zyrtarisht nga Autoriteti Kontraktor, Bashkia Divjakë, Mbikëqyrësi i punimeve si dhe 

Kolaudatori i punimeve të objektit brenda periudhës së garancisë (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). 

 

Menjëherë 

 

B. MASA PËR SHPËRBLIM DËMI 

 

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

Lartë të Shtetit” neni 15 shkronja (b) dhe (c) -Të drejtat e KLSH, dhe mbështetur në nenet 98-

102, të ligjit nr. 44, datë 30.04.2015 “Kodi i procedurave administrative në Republikën e 

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

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

aktiveve në njësitë e sektorit publik”, nga ana e Titullarit të njësisë publike (Bashkia 

Divjakë), të nxirren aktet administrative përkatëse dhe të kërkohet në rrugë ligjore (Padi 

Gjyqësore), duke ndjekur të gjitha procedurat e nevojshme administrative dhe procedurat e 

tjera në të gjitha shkallët e gjykimit, me qëllim kërkimin për shpërblimin e dëmit. Nëpunësi 

zbatues të ndjekë procesin me qëllim shpërblimin e dëmit në vlerën 2,511,092 lekë, si më 

poshtë: 

1. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i zbatimit të punimeve civile të kontratës me objekt 

“Rikonstruksioni dhe zgjerimi i rrugës Remas”, Bashkia Divjakë, me vlerë të kontratës (me 

tvsh) 10,992,660 lekë, fituar nga OE “N...a” SHPK, rezultuan diferenca në volume pune të 

pakryera në fakt në vlerën 479,930 lekë pa tvsh. Veprimet e mësipërme janë në kundërshtim 

me kontratën e sipërmarrjes së punimeve nr. 224/23 prot, datë 24.05.2019 të lidhur mes 

Autoritetit Kontraktor, Bashkia Divjakë dhe OE “N...a” SHPK (Trajtuar më hollësisht në faqet 

180-181 të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

1.1. Rekomandim: Nga Bashkia Divjakë të merren masa për arkëtimin e vlerës prej 479,930 

lekë pa tvsh nga OE “N...a” SHPK, në cilësinë e sipërmarrësit në kontratën me nr. 224/23 prot 

datë 24.05.2019, me objekt “Rikonstruksioni dhe zgjerimi i rrugës Remas”, Bashkia Divjakë, 

vlerë që përfaqëson dëm ekonomik ndaj buxhetit të shtetit dhe njësisë vendore, si pasojë e 

likuidimit të punimeve të pakryera. 

Menjëherë 

2. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i zbatimit të punimeve civile të kontratës me objekt 

“Rikonstruksion i Shkollës 9-vjecare ‘‘Koli Sako”, Bashkia Divjakë, me vlerë të kontratës 

(me tvsh) 47,870,959 lekë, fituar nga BOE “A...” SHPK & “C...” shpk & “M...S” SHPK, 

rezultuan diferenca në volume pune të pakryera në fakt në vlerën 364,646 lekë pa tvsh. 

Veprimet e mësipërme janë në kundërshtim me kontratën e sipërmarrjes së punimeve nr. 3226 

prot datë 11.07.2017 të lidhur mes Autoritetit Kontraktor Bashkia Divjakë dhe BOE “A...” 

SHPK & “C...” shpk & “M...S” SHPK (Trajtuar më hollësisht në faqet 181-184 të Raportit 

Përfundimtar të Auditimit). 

 

2.1. Rekomandim: Nga Bashkia Divjakë të merren masa për arkëtimin e vlerës prej 364,646 

lekë pa tvsh nga BOE “A...” SHPK & “C...” shpk & “M...S” SHPK, në cilësinë e sipërmarrësit 

në kontratën me nr. 3226 prot datë 11.07.2017, me objekt “Rikonstruksion i Shkollës 9-vjecare 
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‘‘Koli Sako”, Bashkia Divjakë, vlerë që përfaqëson dëm ekonomik ndaj buxhetit të shtetit dhe 

njësisë vendore, si pasojë e likuidimit të punimeve të pakryera. 

Menjëherë 

3. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i zbatimit të punimeve civile të kontratës me objekt 

“Rikonstruksioni dhe zgjerimi i rrugës “Unaza e sipërme e fshatit Kryekuq”, Bashkia 

Divjakë, me vlerë të kontratës (me tvsh) 37,963,200 lekë, fituar nga BOE “Xh...o & K...o” 

SHPK & “G...Y” SHPK, rezultuan diferenca në volume pune të pakryera në fakt në vlerën 

255,600 lekë pa tvsh. Veprimet e mësipërme janë në kundërshtim me kontratën e sipërmarrjes 

së punimeve nr. 1633 prot datë 05.04.2019 të lidhur mes Autoritetit Kontraktor Bashkia 

Divjakë dhe BOE “Xh...” SHPK (Trajtuar më hollësisht në faqet 184-186 të Raportit 

Përfundimtar të Auditimit). 

3.1. Rekomandim: Nga Bashkia Divjakë të merren masa për arkëtimin e vlerës prej 255,600 

lekë pa tvsh nga BOE “Xh...o & K...o” SHPK & “G...y” SHPK, në cilësinë e sipërmarrësit në 

kontratën me nr. 1633 prot datë 05.04.2019, me objekt “Rikonstruksioni dhe zgjerimi i rrugës 

“Unaza e sipërme e fshatit Kryekuq”, Bashkia Divjakë, vlerë që përfaqëson dëm ekonomik 

ndaj buxhetit të shtetit dhe njësisë vendore, si pasojë e likuidimit të punimeve të pakryera. 

Menjëherë 

4. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i zbatimit të punimeve civile të kontratës me objekt 

“Rikonstruksion dhe zgjerim i rrugës Çerme Sektor, Njësia Administrative Terbuf” Bashkia 

Divjakë, me vlerë 13,802,736 lekë me TVSH, fituar nga Bashkimi i Operatorëve Ekonomikë 

(BOE) “B...X” SHPK & “P...u” SHPK, rezultuan diferenca në volume pune të zërave të 

punimeve të kryera në objekt në vlerën 516,880 lekë pa TVSH. Veprimet e mësipërme janë në 

kundërshtim me kontratën e sipërmarrjes së punimeve Nr. 2180/10 Prot, datë 09.08.2019 të 

lidhur mes Autoritetit Kontraktor Bashkisë Divjakë dhe Bashkimit të Operatorëve Ekonomikë 

(BOE) “B...X” SHPK & “P...u” SHPK (Trajtuar më hollësisht në faqet 169-173 të Raportit 

Përfundimtar të Auditimit). 

4.1. Rekomandim: Nga Bashkia Divjakë, të merren masa për arkëtimin e vlerës prej 516,880 

lekë pa TVSH nga Bashkimi i Operatorëve Ekonomikë (BOE) “B...X” SHPK & “P...u” SHPK, 

në cilësinë e sipërmarrësit në kontratën me nr. 2180 prot, datë 09.08.2019 me objekt 

“Rikonstruksion i dhe zgjerim i rrugës Çermë Sektor, Njësia Administrative Terbuf”, Bashkia 

Divjakë, vlerë kjo e cila përfaqëson dëm ekonomik në buxhetin e njësisë vendore, si rrjedhojë e 

situacionimit të punimeve të pakryera sipas volumeve të situacionuara. 

Menjëherë 

 

5. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i zbatimit të punimeve civile të kontratës me objekt 

“Rikonstruksion + shtesë anësore shkolla 9-vjeçare “Hysni Malko”, fshati Kryekuq” Bashkia 

Divjakë, me vlerë 29,731,440 lekë me TVSH, fituar nga Bashkimi i Operatorëve Ekonomikë 

(BOE) “S...i” SHPK & “E...n” SHPK, rezultuan diferenca në volume pune të zërave të 

punimeve të kryera në objekt në vlerën 480,850 lekë pa TVSH. Veprimet e mësipërme janë në 

kundërshtim me kontratën e sipërmarrjes së punimeve Nr. 2180/10 Prot, datë 09.08.2019 të 

lidhur mes Autoritetit Kontraktor Bashkisë Divjakë dhe Bashkimit të Operatorëve Ekonomikë 

(BOE) “S...i” SHPK & “E...n” SHPK (Trajtuar më hollësisht në faqet 173-174 të Raportit 

Përfundimtar të Auditimit). 

5.1. Rekomandim: Të merren masa nga Bashkia Divjakë, që t’i kërkojë sipërmarrësit të 

punimeve Bashkimit të Operatorëve Ekonomikë (BOE) “S...i” SHPK & “E...n” SHPK, duke 

ndjekur të gjitha procedurat e duhura administrative që, shuma prej 480,850 lekë pa TVSH të 

realizohet në objekt brenda periudhës së garancisë me datë 02.12.2020 për të garantuar silësinë 
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dhe funksionalitetin e shkollës. Realizimi i punimeve duhet të konfirmohet zyrtarisht nga 

Autoriteti Kontraktor, Bashkia Divjakë, Mbikëqyrësi i punimeve si dhe Kolaudatori i punimeve 

të objektit brenda periudhës së garancisë (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). 

Menjëherë 

6. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i zbatimit të punimeve civile të kontratës me objekt 

“Rikonstruksion i shkollës 9-vjeçare, fshati Karavasta e Re” Bashkia Divjakë, me vlerë 

19,101,654 lekë me TVSH, fituar nga Bashkimi i Operatorëve Ekonomikë (BOE) “Xh...i” 

SHPK & “K...o” SHPK & “G...y” SHPK, rezultuan diferenca në volume pune të zërave të 

punimeve të kryera në objekt në vlerën 258,386 lekë pa TVSH. Veprimet e mësipërme janë në 

kundërshtim me kontratën e sipërmarrjes së punimeve nr. 2453 Prot, datë 24.05.2017 të lidhur 

mes Autoritetit Kontraktor Bashkisë Divjakë dhe Bashkimit të Operatorëve Ekonomikë (BOE) 

“Xh...i” SHPK & “K...o” SHPK & “G...y” SHPK (Trajtuar më hollësisht në faqet 175-176 të 

Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

 

6.1. Rekomandim: Të merren masa nga Bashkia Divjakë, që t’i kërkojë sipërmarrësit të 

punimeve Bashkimi i Operatorëve Ekonomikë (BOE) ) “Xh...i” & “K...o” & “G...G” shpk, 

duke ndjekur të gjitha procedurat e duhura administrative që, shuma prej 258,386 lekë pa 

TVSH të realizohet në objekt brenda periudhës 31 mars 2020, për të garantuar silësinë, 

qëndrueshmërinë dhe funksionalitetin e shkollës. Realizimi i punimeve duhet të konfirmohet 

zyrtarisht nga Autoriteti Kontraktor, Bashkia Divjakë, 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). 

Menjëherë 

7. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i zbatimit të punimeve të kontratës me objekt 

“Rikonstruksioni i banesave të komunitetit Rom dhe Egjiptian, Njësia Administrative Grabjan” 

Bashkia Divjakë, me vlerë 31,745,629 lekë me TVSH, fituar nga Bashkimi i Operatorëve 

Ekonomik (BOE) “J...i” SHPK & “N...4” SHPK, rezultuan diferenca në volume pune të zërave 

të punimeve të kryera në objekt në vlerën 152,700 lekë pa TVSH. Veprimet e mësipërme janë 

në kundërshtim me kontratën e sipërmarrjes së punimeve nr. 3149 Prot, datë 28.09.2018 të 

lidhur mes Autoritetit Kontraktor Bashkisë Divjakë dhe (BOE) “J...i” SHPK & “N...4” SHPK 

(Trajtuar më hollësisht në faqet 178-179 të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

 

7.1. Rekomandim: Të merren masa nga Bashkia Divjakë, që t’i kërkojë sipërmarrësit të 

punimeve të Bashkimit të Operatorëve Ekonomikë (BOE) ) “J...i” SHPK & “N...4” SHPK, 

duke ndjekur të gjitha procedurat e duhura administrative që, shuma prej 152,700 lekë pa 

TVSH të realizohet në objekt brenda periudhës së garancisë së punimeve me datë 06.12.2020. 

Realizimi i punimeve duhet të konfirmohet zyrtarisht nga Autoriteti Kontraktor, Bashkia 

Divjakë, 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). 

Menjëherë 
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C.1. MASA PËR ELIMIMIN E EFEKTEVE NEGATIVE TË KONSTATUARA NË 

ADMINISTRIMIN E FONDEVE PUBLIKE DHE PËR MENAXHIMIN ME 

EKONOMICITET, EFICENCE DHE EFEKTIVITET TË FONDEVE PUBLIKE. 

Nga auditimi i procedurave të prokurimit publik për periudhën objekt auditimi, janë konstatuar 

5 procedura me të meta, të cilat kanë çuar në përdorimin e fondeve publike me impakt negativ 

për vlerën 2,122,921 lekë jo duke u udhëhequr nga qëllimi kryesor i ligjit për prokurimet 

publike, ai i sigurimit të dobishmërisë maksimale të fondeve por duke skualifikuar OE për 

shkaqe të cilat nuk cenojnë thelbin e zbatimit të kontratës, procedura të cilat kanë sjellë pasoja 

me efekte negative. Konkretisht: 

 

C.1.1 Gjetje nga auditimi: “Blerje kancelarie per Bashkine Divjake”, viti 2018, “Kërkesë 

për propozim”, F.L. 3,381,995 lekë, shpallur fitues OE “E...e” shpk, me ofertën 1,930,364 lekë, 

diferenca me ofertën e OE të skualifikuar “I...t” shpk, në shumën 1,534,901 lekë, është 395,463 

lekë. 

Përsa trajtuar është objekt i vendimmarrjes së KVO si dhe kërkesë e tepruar dhe subjektive e 

vendosur nga Njësia e Prokurimit në kërkesat teknike në DST. Veprimet dhe mosveprimet e 

mësipërme nuk përputhen me kërkesat e kuadrit rregullator në fuqi mbi prokurimet publike dhe 

kanë shkaktuar përdorim jo sipas të 3-E të fondeve prej 395,463 lekë. 

C.1.2. Gjetje nga auditimi: “Blerje materiale ndërtimi për KUZ për Nj/Adm Tërbuf , 

Bashkinë Divjakë” viti 2018, “Kërkesë për propozim”, F.L. 7,523,320 lekë, shpallur fitues OE 

“V...i” shpk, me ofertën 5,705,000 lekë, diferenca me ofertën e OE të skualifikuar “M...D” 

shpk, në shumën 5,297,200 lekë, është 407,800 lekë. 

Përsa trajtuar është objekt i vendimmarrjes së KVO. Veprimet dhe mosveprimet e mësipërme 

nuk përputhen me kërkesat e kuadrit rregullator në fuqi mbi prokurimet publike dhe kanë 

shkaktuar përdorim jo sipas të 3-E të fondeve prej 407,800 lekë. 

C.1.3. Gjetje nga auditimi: “Blerje zjarrfikëse për shërbimin e MZSH-se, Bashkia 

Divjakë” viti 2018, “Kërkesë për propozim”, F.L. 4,166,666 lekë, shpallur fitues OE “L...S” 

shpk, me ofertën 4,100,000 lekë, diferenca me ofertën e OE të skualifikuar “Almeta” shpk, në 

shumën 3,644,444 lekë, është 455,556 lekë. 

Përsa trajtuar është objekt i vendimmarrjes së KVO. Veprimet dhe mosveprimet e mësipërme 

nuk përputhen me kërkesat e kuadrit rregullator në fuqi mbi prokurimet publike dhe kanë 

shkaktuar përdorim jo sipas të 3-E të fondeve prej 455,556 lekë. 

C.1.4. Gjetje nga auditimi: “Blerje lubrifikantesh (vajra, filtra, graso) Për mjetet e 

Bashkise Divjake” viti 2019, “Kërkesë për propozim”, F.L. 2,253,667 lekë, shpallur fitues OE 

“T...l” shpk, me ofertën 1,810,760 lekë, diferenca me ofertën e OE të skualifikuar “K...u” shpk, 

në shumën 1,489,030 lekë, është 321,730 lekë. 

Përsa trajtuar është objekt i vendimmarrjes së KVO. Veprimet dhe mosveprimet e mësipërme 

nuk përputhen me kërkesat e kuadrit rregullator në fuqi mbi prokurimet publike dhe kanë 

shkaktuar përdorim jo sipas të 3-E të fondeve prej 321,730 lekë. 

C.1.5. Gjetje nga auditimi: ”Blerje kancelarie për Bashkinë Divjake”, viti 2019, “Kërkesë 

për propozim”, F.L. 2,491,465 lekë, shpallur fitues OE “A...i”, me ofertën 2,087,000 lekë. 
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Përsa trajtuar është objekt i vendimmarrjes së KVO. Veprimet dhe mosveprimet e mësipërme 

nuk përputhen me kërkesat e kuadrit rregullator në fuqi mbi prokurimet publike dhe kanë 

shkaktuar përdorim jo sipas të 3-E të fondeve prej 542,372 lekë.  

C.1.(1-5)1. Rekomandim: Kryetari i Bashkisë Divjakë, nëpërmjet strukturave përgjegjëse, për 

gjetjet e më sipërme, të marrë masa për eliminimin e praktikave të prokurimeve për 

mallra/shërbime të cilat kanë çuar në përdorimin e fondeve publike me impakt negativ për 

vlerën totale 2,122,921 lekë pa tvsh duke u udhëhequr nga qëllimi kryesor i ligjit për 

prokurimet publike, ai i sigurimit të dobishmërisë maksimale të fondeve, të cilat nuk cënojnë 

thelbin e zbatimit të kontratës, procedura të cilat kanë sjellë pasoja me efekte negative. 

Në vijimësi 

D. MASA PËR ULJEN E BORXHIT TATIMOR DUKE RITUR PERFORMANCËN NË 

ARKËTIMIN E DETYRIMEVE PËR TATIM TAKSAT VENDORE, PËRFSHIRË DHE 

DETYRIMET NGA QIRADHËNI DHE TAKSA E NDIKIMIT NË INFRASTRUKTUR 

(TË ARDHURA TË MUNGUARA). 

 

1. Gjetje nga auditimi: Bashkia Divjakë ka lidhur kontrata qeraje me subjekte të ndryshëm për 

dhënien e aseteve në pronësi të saj, ku rezulton se Përparim Maho është debitor për 1,475,787 

lekë, H.M. është debitor për 811,678 lekë, L.V. është debitor për 631,227 lekë, L. V. është 

debitor për 929,112 lekë, R.H. është debitor për 149,323 lekë, A...C Shpk është debitor për 

511,395 lekë, S.P. i është debitor për 1,615,165 lekë, L...j ShPK është debitor për 243,800 lekë 

në mospërputhje me ligjin nr. 139, datë 17.12.2015 “Për Organizimin dhe funksionimin e 

qeverisjes vendore” dhe VKM nr. 529, datë 08.06.2011 “Për përcaktimin e kritereve, të 

procedurës dhe mënyrës së dhënjes me qera dhe enfiteoz” i ndryshuar me VKM nr. 291, datë 

02.05.2012. 

Nga 19 kontrata qiraje të marra nga subjekte me aktivitet të ndryshëm 8 prej këtyre subjekteve 

janë debitorë në vlerën 6,367,488 lekë e cila përbën të ardhura të munguara për Bashkinë 

Divjakë (Trajtuar më hollësisht në faqen 79 të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

1.1. Rekomandim: Nga Bashkia Divjakë të merren masa për arkëtimin e vlerës prej 6,367,488 

lekë nga subjektet me të cilët ka lidhur kontrata qeraje si P.M. debitor në vlerën 1,475,787 lekë, 

H.M. debitor në vlerën 811,678 lekë, L.V. debitor në vlerën 631,227 lekë, L.V. debitor në 

vlerën 929,112 lekë, R.H. debitor në vlerën 149,323 lekë, A...C Shpk debitor në vlerën 511,395 

lekë, S.P. debitor në vlerën 1,615,165 lekë, L...j ShPK debitor në vlerën 243,800 lekë, duke u 

mbështetur në ligjin nr. 139, datë 17.12.2015 “Për Organizimin dhe funksionimin e qeverisjes 

vendore” dhe VKM nr. 529, datë 08.06.2011 “Për përcaktimin e kritereve, të procedurës dhe 

mënyrës së dhënjes me qera dhe enfiteoz” i ndryshuar me VKM nr. 291, datë 02.05.2012.  

Menjëherë 

2. Gjetje nga auditimi: Drejtoria e Planifikimit, Zhvillimit të Territorit, Bashkia Divjakë, nuk 

ka zbatuar VKM nr. 860, datë 10.12.2014 “Për përcaktimin e mënyrës së mbledhjes dhe 

administrimit të ardhurave për ndërtimet pa leje dhe vlerave të zbatueshme për legalizim”, pika 

5, si dhe ligjin nr. 9632, datë 30.10.2006 “Për Sistemin e Taksave vendore”, i ndryshuar, pika 3 

e nenit 27- Taksa e ndikimit në infrastrukturë, për objektet që legalizohen. Rezulton se nuk 

kanë bërë pagesën e taksës së ndikimit në infrastrukturë me vlerë 5,958,468 lekë, e cila 
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konsiderohet e ardhur e munguar për buxhetin e Bashkisë Divjakë. (Trajtuar më hollësisht në 

faqen 78 të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

2.1. Rekomandim: Bashkia Divjakë, nëpërmjet Drejtorisë së Planifikimit, Zhvillimit së 

Territorit të marrë masa si dhe të ndjek të gjitha procedurat administrative dhe ligjore për 

arkëtimin e taksës së ndikimit në infrastrukturë për ndërtimet pa leje në vlerën 5,958,468 lekë. 

Menjëherë 

 

Anekset janë pjesë përbërëse e raportit. 
 

Për sa më sipër paraqitet ky Raport Përfundimtar Auditimi. 
 

 

 

 

KONTROLLI I LARTË I SHTETIT 

Anekse 
 

  Aneksi nr. 1 

  Urdher shpenzimi Fatura 

  6 Mujor II VITI  2017   

Nr Ush Date Vlera Pershkrimi  Nr date vlera 

1 352 03,07,2017 53.047 Sherb.teknik eskavat EC 220D(VOLVO 1 e  2) 165 11.05.2017 53.047 

2 353 03,07,2017 24.600 Sherb.teknik eskavat EC 220D(VOLVO 1 e  2) 50 11.05.2017 24.600 

3 357 07,07,2017 287.100 Pastrim kanale ujites ne Bashkine Divjake  9 12.04.2017 287.100 

4 371 13,07,2017 78.437 Sherbim Postar Mars 2017 invalidet  127,130, 31,03,2017 43.542 

5 377 21,07,2017 232.680 Hartim porjekte per kanalet ujites e kullues. 21 30.05.2017 332.400 

6 380 21,07,2017 35.000 Tarif sherb zjarr rene  pyll pisha kamenice  9 13.01.2017 35.000 

7 381 21,07,2017 45.000 Tarif sherb zjarr rene  ne Gur NJA Remas. 23 15.03.2017 45.000 

8 390 02,08,2017 705.600 Bl. P.Kemb motorr te Fadrome  eskavator 108 02.03.2017 705.600 

9 391 02,08,2017 335.400 Bl. pjese dhe riparime te mjeteve te Bashki  435 02.05.2017 525.332 

10 393 02,08,2017 9.000 Inter NJA Gradis, Terbuf, Grabj, Rema, Prill 17 73 16,05,2017 9.000 

11 394 02,08,2017 9.000 Inter NJA Gradi, Terbuf, Grabj, Rema,Qersh17 76 06,06,2017 9.000 

12 395 02,08,2017 23.862 Sherbim postar Prill 2017 Divjake  174,177 30,04,2017 23.862 

13 396 02,08,2017 16.873 Sherbim postar Maj 2017 Divjake 235,223 31,05,2017 16.873 

14 397 02,08,2017 65.559 Sherbim postar per Njesite Adm.  268,271,2 30,06,2017 65.559 

15 398 02,08,2017 18.972 Sigur Mercedes Benz E250 D e Zeze AA523DS  210 20,12,2016 18.972 

16 399 02,08,2017 149.280 Blerje materjalesh per festat  315 28,11,2016 149.280 

17 400 02,08,2017 71.930 Bl. materj per riparimin e korreseve te barit  772 23,06,2017 71.930 

18 405 02,08,2017 67.900 Hartim porjekte per kanalet ujites e kullues  29 16.06.2017 97.000 
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19 409 03,08,2017 22.500 Tarife sherb per zjarrin e rene ne Gradishte  32 10.04.2017 22.500 

20 410 03,08,2017 15.000 Tarife sherb zjarrin  rene fush e mbet  Grabjan  44 22.05.2017 15.000 

21 411 03,08,2017 15.000 Traife sherb per aksident e ndodhur ne Mize  49 31.05.2017 15.000 

22 429 21,08,2017 280.000 Bl mater elek NJA dhe Bashkine Divjake  24 12.12.2016 780.000 

23 430 21,08,2017 25.500 Det fin FSHF faze I sez.sport 16-17 ekipi femra 80 13.10.2016 25.500 

24 431 21,08,2017 16.000 Det fin FSHF faze II sez.sport 16-17 ekip femra 25 01.02.2017 16.000 

25 432 21,08,2017 204.355 Transport dherash me auto me gjatesi 2 km 142 14,04,2017 204.355 

26 433 22,08,2017 839.000 Bl. kancelarie B. Divjake eNJA  1965728 04.05.2017 2.017.374 

27 455 29,08,2017 722.400 Blerje vajrash per bashkine  2006244 08.05.2017 722.400 

28 456 29,08,2017 35.600 Kancel QFK akti. Kult. Cicerim 2017 e Konk Pik  3 19,05,2017 35.600 

29 457 29,08,2017 25.000 Bl mater aktivit kultur artistike QFK Divjake  4 29.05.2017 25.000 

30 458 29,08,2017 48.600 Bl dhurata per Miset Miss Sumer Ëorld 2017 1 26.05.2017 48.600 

31 459 29,08,2017 12.860 Bl mater aktivitetet kulturore-sportiv  Divjake  1 28.06.2017 12.960 

32 460 29,08,2017 92.500 Bl baze mater(topa) per 20 shkollat B. Divjake  642 22.02.2017 92.500 

33 461 29,08,2017 84.000 Bl. tabel me ndric LED per Qendr Kult Divjak  22 20.04.2017 84.000 

34 462 29,08,2017 100.000 Bl. libra jashtshkoll per Biblot  Shkolla B.Divjak  41 28.03.2017 100.000 

35 463 29,08,2017 100.000 Mbeshtetje per projektin" Femijet dhe Rinia" 1 19.05.2017 100.000 

36 464 29,08,2017 500.000 Blerje pjese per mjetet e Bashkise Divajke  13 05.05.2017 2.030.400 

37 488 11,09,2017 20.000 Bl mater  kampionatin e 2 te futbollit Divjake 31 18.05.2017 20.000 

38 489 11,09,2017 27.500 Bl mater per aktivit permbyll te B. Divjake 32 09.06.2017 27.500 

39 497 13,09,2017 22.500 Tarif sherb zjarr rene Autob ne Cerme Shkum 55 12,06,2017 22.500 

40 498 13,09,2017 10.000 Tarife sherb zjarrin e rene ne bar ne Stravec 62 28,06,2017 10.000 

41 499 13,09,2017 15.000 Tarife sherb zjarrin e rene afer shtepive Xeng 63 05,07,2017 15.000 

42 500 13,09,2017 30.000 Tarife sherbimi per zjarrin e rene Sulzotaj 67 18,07,2017 30.000 

43 501 13,09,2017 15.000 Tarife sherbimi per zjarrin e rene Grabjan 68 18,07,2017 15.000 

44 502 13,09,2017 15.000 Tarife sherbimi per zjarrin e rene ne Babunje  69 18,07,2017 15.000 

45 503 13,09,2017 15.000 Tarife sherbimi per zzjarrine rene ne Mertish  71 24,07,2017 15.000 

46 504 13,09,2017 15.000 tarife sherbimi per zjarrin e rene ne Kryekuq  73 25,07,2017 15.000 

47 519 27,09,2019 200.000 Bl.kancelari per B. Divjake e NJA 1965728 04.05.2017 2.017.374 

48 521 27,09,2019 75.000 Mirati I dhenies se ndihmes  menjehershme  Vkb 53 21,07,2017 75.000 

49 592 01,11,2017 110.520  proj per kanalet ujites e kullues ne B Divjake. 12 18.04.2017 368.400 

50 646 24,11,2017 18.000 Internet per 4  NJA. Qershor-Korrik 2017 78 14,08,2017 18.000 

51 708 22,12,2017 400.000 Rimbursim I invalideve per transportin urban Vkb 58 11,08,2017 400.000 

 6.356.075     

 VITI  2018   

 Ush Date Vlera Pershkrimi  Nr date vlera 

1 18 23.01.2018 1.800.000 Blerje karburanti Tetor 2017 294 30,10,2017 1.923.790 

2 22 29.01.2018 10.000 Page ekspert  jashtem pjese e Kpp-se 38 07,07,2017 10.000 

3 23 29.01.2018 10.000 Page ekspert  jashtem pjese e Kpp-se 23 01,08,2018 10.000 
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4 33 01.02.2018 978.374 Bl, mater kancela Bashki e NjA 1965728 04.05.2017 2.017.374 

5 37 01.02.2018 2.341.080 Blerje karburanti Gusht 2017 233 31,08,2017 2.341.080 

6 55 13.02.2018 1.388.800 Blerje karburanti Shtator 2017 252 29,09,2017 1.388.800 

7 97 22.02.2018 1.030.400 Blerje pjese per mjetet e Bashkise Divjake 13 05,05,2017 2.030.400 

8 106 23.02.2018 97.000 Bl mat QKF aktivit Konku interpr keng pop Div 6 29.05.2017 97.000 

9 120 07.03.2018 960.000 Aktiviteti artistik-kulturor Maratona e Kenges 987 04.08.2017 960.000 

10 131 09.03.2018 78.256 Sherb postar Korrik 2017 Divjake e Nj.Adm 308,316, 31,07,2017 78.256 

11 132 09.03.2018 65.802 Sher postar Gusht 2017 Divjake e Nj.Adm 355,363 31,08,2017 65.802 

12 133 09.03.2018 59.672 Sher postar Shtator 2017 Divjake e Nj.Adm 407,410, 30,09,2017 59.672 

13 167 20.03.2018 500.000 Blerje pjese per mjetet e Bashkise Divjake 13 05.05.2017 2.030.400 

14 168 20.03.2018 636.000 Bl materiale pastrimi per Bashkine Divjake 19,19/1, 15.05.2017 636.000 

15 174 20.03.2018 24.000 Uji I pijshem Mars 2016 Njad Terbuf 95,96 31,03,2016 24.000 

16 175 20.03.2018 12.720 Uji I pijshem Janar 2017 Njad Remas 12720 31,01,2017 12.720 

17 176 20.03.2018 14.160 Uji I pijshem Shkurt 2017 Njad Remas 14160 28,02,2017 14.160 

18 177 20.03.2018 8.880 Uji I pijsh Mars 2017  Remas, Njad Terbuf 559,561 31,03,2017 8.880 

19 178 20,03,2018 12.960 Uji I pij Prill 2017 Remas,  Terbuf, Gradish 600,602, 28,04,2017 12.960 

20 179 20,03,2018 11.520 Uji I pij Maj 2017 Remas,  Terbuf, Gradish 628,629, 31,05,2017 11.520 

21 186 20,03,2018 19.693 Siguracion Mercedez Benz AA781DR 111 04,08,2017 19.693 

22 187 20,03,2018 24.840 Bl. bater e ripar  mjet Mercedez Benz E250D 247 20,09,2017 24.840 

23 193 20,03,2018 177.600 Bl mater sport  ekipe  mosha futboll B.Divjake 272 24,03,2017 177.600 

24 263 24,04,2018 12.000 Transport ekipit te futbollit Kf Divjake faz I e II 3 25,02,2018 12.000 

25 264 24,04,2018 12.000 Transport ekipit te futbollit Kf Divjake faz I e II fat.3/1 25,02,2018 12.000 

26 268 24,04,2018 10.000 Transport ekipit te futbollit Kf Divjake faz I e II 1 17,02,2018 10.000 

27 269 24,04,2018 10.000 Transport ekipit te futbollit Kf Divjake faz I e II 2 24,02,2018 10.000 

28 276 24,04,2018 561.120 Bl unifor e mater inspektori e mbrojtjes civile 23 01,12,2017 561.120 

29 345 22,05,2018 10.800 Bl mat aktiv sport  Kamp IV  shahu shk 9-vjec  8 23,02,2018 10.800 

30 346 22,05,2018 11.450 Bl mat aktiv kult konkurs piktur shk. 9-vjecare  10 15,03,2018 11.450 

31 363 24,05,2018 10.000  eksper juridik  jasht komis  test statusin e NC 1 30,03,2018 10.000 

32 457 27,06,2018 85.174 Sherbim Postar Mars 2018 Njad dhe Bashkia 128,131, 31,03,2018 85.174 

33 459 27,06,2018 6.360 Uji I Pijshem shkurt 2018 Njad Remas   28,02,2018 6.360 

34 460 27,06,2018 5.760 Uji I Pijshem Mars 2018 Njad Remas   28,02,2018 5.760 

35 574 23,08,2018 70.800 Bl mater paisjen e punonj varka e vrojtuesve 42 29,06,2018 70.800 

36 575 23,08,2018 30.690 Fature telefoni Korrik 2018     30.690 

37 583 07,09,2018 84.000 Stud proj kanal kull ujites ne Bashkine Divjake 43 16,07,2018 120.000 

38 606 11,09,2018 12.000 Transp ekip futboll ndeshje kamp faze IV 8 23,06,2018 12.000 

39 607 11,09,2018 12.000 Transp ekip futboll ndeshje kamp faze IV 26 29,06,2018 12.000 

40 608 11,09,2018 12.000 Transp ekip futboll ndeshje kamp faze IV 28 02,07,2018 12.000 

41 609 11,09,2018 12.000 Transp ekip futboll ndeshje kamp faze IV 29 05,07,2018 12.000 

42 610 11,09,2018 15.000 Transp ekip futboll ndeshje kamp faze IV 30 08,07,2018 15.000 
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43 611 11,09,2018 80.598 Sherbim postar shkurt 2018 92 28,02,2018 80.598 

44 612 11,09,2018 75.080 Sherbim postar Qershor 2018 288,292, 30,06,2018 75.080 

45 651 25,09,2018 500.000 Blerje kancelarie per Bashkine Divjake 2352436 29,05,2018 2.316.437 

46 652 25,09,2018 180.000 Blerje kancelarie per Bashkine Divjake MZSH 2352436 29,05,2018 2.316.437 

47 663 25,09,2018 400.000 Bl. mat elek per ndricimie riparime B.Divjake 17 04,04,2018 959.928 

48 664 26,09,2018 900.000 Bl. pjese kembimi e riparim mjetet eB. Divjake 36 07,05,2018 900.000 

49 665 26,09,2018 96.000 Bl. pjese kemb e riparim mjete  Bordi Kullimit 35 07,05,2018 96.000 

50 666 26,09,2018 82.440 Bl. pjese kemb e riparim mjete Rruget Rurale 34 07,05,2018 82.440 

51 669 02,10,2018 500.000 Bl lende drus e mat ndihm punim te ndryshm 14 11,04,2018 756.000 

52 670 02,10,2018 500.000 Blerje detergjente dhe materiale pastrimi 76 04,06,2018 655.200 

53 674 02,10,2018 300.000 Realizimi I eventit Mis dhe Mister Divjaka 31 08,08,2018 800.000 

54 688 11,10,2018 19.693 Siguracion I mjetit te Bashkise Mercedez Benz 133 09,08,2018 19.693 

55 737 02,11,2018 496.000 Bl pjese kemb e sherb per mjetet e B. Divjake 46 06,08,2018 496.800 

56 738 02,11,2018 2.040 Uji I pijshem Gusht 2018 Njad Remas   31,08,2018 2.040 

57 741 02,11,2018 21.000 interneti per NJA muaji Korrik,Gusht 2018 86 04,09,2018 21.000 

58 743 02,11,2018 61.423 Sherb postar Gusht 2018 per NjA e Bashkine 392,396, 31,08,2018 61.423 

59 751 05,11,2018 50.000 Transm programe televiz per Bashkin Divjake 74 12,09,2018 50.000 

60 831 26,12,2018 500.000 Realizimi I eventit Mis dhe Mister Divjaka 31 08,08,2018 800.000 

61 856 27,12,2018 84.000 Stud proj kanalet kull ujit B Divjake 70% e vler 45 30,10,2018 120.000 

 

16.093.185     

 Urdher shpenzimi Fatura 

 VITI  2019   

 Nr Date Vlera Pershkrimi  Nr date vlera 

1 49 07,02,2019 141.602 Bl. ushqim kopesht e divjakes per vitin 2018   52-74 31,10,2018 172.573 

2 50 07,02,2019 29.971 Bl.e ushqim per kopesht divjak viti 2018 Loti II 52-74 31,10,2018 172.573 

3 56 07,02,2019 1.269.479 Bl pjese kemb e ripar per mjetet e B Divajke 36 07,05,2018 2.169.480 

4 67 12,02,2019 1.636.437 Blerje kancelarie per Bashkine Divjake 235243 29,05,2018 2.316.437 

5 68 12,02,2019 155.200 Blerje detergjente dhe materiale pastrimi 76 04,06,2018 655.200 

6 130 01,03,2019 50.000 Bl libra recetat e lizes per biblotekat e shkolla 109 21,05,2018 50.000 

7 138 05,03,2019 240.000 Uji I pijsh I instituc ne varesi te Bashk Divjake 20 29,10,2018 240.000 

8 141 05,03,2019 77.603 Shebim postar Tetor 2018 NJA dhe Divjake 495,499, 31,10,2018 77.603 

9 149 12,03,2019 24.000 Prrodhim dhe furnizimi me shtypshkrime  365 14,08,2018 24.000 

10 150 12,03,2019 9.240 Prrodhim dhe furnizimi me shtypshkrime  430 26,09,2018 9.240 

11 151 12,03,2019 24.000 Prrodhim dhe furnizimi me shtypshkrime  459 09,10,2018 24.000 

12 188 27,03,2019 17.500 Faza e I kampion komb 2018-2019 ekipi I  reja 103 09,11,2018 17.500 

13 189 27,03,2019 81.000 Uji I pijshem Muaji Maj 2018 Njad Remas   31,05,2018 81.000 

14 190 27,03,2019 7.200 Uji I pijshem Muaji Tetor 2018 Njad Remas   31,10,2018 7.200 

15 210 04,04,2019 494.868 Blerje lubrifikantesh(vajra,filtra,graso) 29 04,05,2018 1.040.208 

16 251 18,04,2019 31.209 Fature telefoni shkurt 2019   28,02,2019 31.209 
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17 256 24,04,2019 50.000 Emision per ecurine e punimeve ne B Divjake 27 28,02,2019 50.000 

18 262 26,04,2019 194.400 Studim projektim kanalet kulluese B Divjake  41 20,04,2018 648.000 

19 263 26,04,2019 36.000 Studim projektim kanalet kulluese B Divjake 43 16,07,2018 120.000 

20 264 26,04,2019 36.000 Studim projektim kanalet kulluese B Divjake 45 30,10,2018 120.000 

21 265 26,04,2019 110.520 Hartim projekte kanalet kulluese B Divjake 12 18,04,2017 368.400 

22 266 26,04,2019 99.720 Hartim projekte kanalet kulluese B Divjake 21 30,05,2017 332.400 

23 267 26,04,2019 29.100 Hartim projekte kanalet kulluese B Divjake 29 16,06,2017 97.000 

24 317 17,05,2019 39.600 Blerje banderola per Bashkine Divjake 33 28,03,2019 39.600 

25 319 17,05,2019 12.600 Uji I pijshem Janar 2019 Njad Remas   31,01,2019 12.600 

26 320 17,05,2019 5.880 Uji I pijshem Shkurt 2019 Njad Remas   28,02,2019 5.880 

27 348 29,05,2019 251.760 Blerje materiale per Qendren Kulturore 8 07,01,2019 251.760 

28 349 29,05,2019 12.000 Transport I ekipit te futbollit Divjake 6 01,03,2019 12.000 

29 350 29,05,2019 12.000 Transport I ekipit te futbollit Divjake 8 06,03,2019 12.000 

30 351 29,05,2019 12.000 Transport I ekipit te futbollit Divjake 6 22,03,2019 12.000 

31 352 29,05,2019 12.000 Transport I ekipit te futbollit Divjake 7 27,03,2019 12.000 

32 357 29,05,2019 12.000 Transport I ekipit te futbollit Divjake 3 22,02,2019 12.000 

33 362 29,05,2019 63.493 Sherbim postar Janar 2019 Njad dhe Divjake 30,34,43 31,01,2019 63.493 

34 383 18,06,2019 1.842.360 Bl mat ndert, ripar rruga Divjake Pushim shofe 56 03,01,2019 1.842.360 

35 391 18,06,2019 458.640 Blerje materiale pastrimi dhe detergjente  876 15,04,2019 458.640 

36 392 18,06,2019 188.666 Bl materiale elektrike per Bashkine Divjake 31 12,03,2019 188.666 

37 463 26,07,2019 95.950 Sherbim postar  Shkurt 2019 81,85,93 28,02,2019 95.950 

38 464 26,07,2019 37.637 Sherbim postar  Mars 2019 144 31,03,2019 37.637 

39 465 26,07,2019 98.700 Bl materiale per realizi e aktiviteteve ne QKF 7 06,05,2019 98.700 

40 466 26,07,2019 34.500 Bl mat aktiv,fjala artist,aktivivalle, kamp futbo 9 21,05,2019 34.500 

41 467 26,07,2019 10.500 Sherbim interneti muaji Mars 2019 Njad  176 26,03,2019 10.500 

42 468 26,07,2019 10.500 Sherbim interneti muaji prill 2019  Njad  187 26,04,2019 10.500 

43 469 26,07,2019 19.440 Uji I pijshem Prill 2019 Njad Remas   30,04,2019 19.440 

44 502 19,08,2019 144.500 pages person qe njoftuan votues dt 30.6.2019  snr.469/3 20,02,2019 144.500 

45 526 03,09,2019 140.813 Blerje e ushqimeve per kopeshtin e Divjakes 25-29 31,05,2019 140.813 

46 537 10,09,2019 70.161 Blerje e ushqimeve per kopeshtin e Divjakes 30-33 28,06,2019 70.161 

47 539 10,09,2019 887.405 Blerje lubrifik(vajra,filtra,graso) Bordi Kullimit   30,05,2019 887.405 

48 540 10,09,2019 78.825 Blerje lubrifik(vajra,filtra,graso Zjarrfikesja   30,05,2019 78.825 

49 543 10,09,2019 12.000 Transport I ekipit te futbollit Bashkia Divjake 19 08,05,2019 12.000 

50 544 10,09,2019 98.620 Sherbim postar Mars 2019 Njad dhe Bashkia 131,135 31,03,2019 98.620 

51 545 10,09,2019 148.052 Sherbim postar Prill 2019 Njad dhe Bashkia 180,184 30,04,2019 148.052 

52 563 13,09,2019 322.680 Bl mat per ndert 2 gabin sherb ne stac pomp  22 28,06,2019 322.680 

53 592 03,10,2019 6.072 Uji I pijshem MZSH Qershor, Korrik, Gusht   30,6,2019.31,7,2019.31,8 6.072 

54 596 08,10,2019 204.350 Sherbim postar Prill 2019 Njad  192 30,04,2019 204.350 

55 597 08,10,2019 227.784 Sherbim postar Maj 2019 Njad dhe Bashkia 229,233, 31,05,2019 227.784 
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56 598 08,10,2019 165.682 Sherbim postar Qershor 2019 NJA e Bashkia 279,283, 30,06,2019 165.682 

57 649 23,10,2019 25.000 Ekspe juridik jasht komis test per statusin eNC 12 11,07,2019 25.000 

58 650 23,10,2019 25.000 Ekspe juridik jasht komis test per statusin eNC 14 11,07,2019 25.000 

59 677 29,10,2019 687.351 Bl mat per ndert e treura  fsh Cerme Shkumbi  49 05,06,2019 687.351 

60 707 14,11,2019 10.992 Sigur I mjetit te B Divjake Fiat Allias AAMT50 31 06,02,2019 10.992 

61 708 14,11,2019 43.512 Sigur I mjetit B Divjak Kamion Scania AA235JE 32 06,02,2019 43.512 

62 709 14,11,2019 19.752 Sigur I mjetit te B Divjake Mercedez AA781DR 33 06,02,2019 19.752 

63 710 14,11,2019 19.032 Sigur  mjetit B Divjake Opel Frontera LU9511B 33 06,02,2019 19.032 

64 711 14,11,2019 19.032 Sigur  mjetit B Divjake Mercedez AA523DS 35 06,02, 2019 19.032 

65 712 14,11,2019 19.032 Sigur  mjetit Autovet Daimler Chrysler 36 06,02, 2019 19.032 

66 713 14,11,2019 22.044 Sigur  mjetit Fadrome Caterpilar AA533AT 37 06,02, 2019 22.044 

67 714 14,11,2019 19.752 Sigur  mjetit Kamion Iveco Fiat AA593BA 38 06,02, 2019 19.752 

68 715 14,11,2019 19.752 Sigur  mjetit Fouristrade Mitsubishi AA985PN 39 06,02, 2019 19.752 

69 744 26,11,2019 189.440 Sherbim postar Korrik 2019 Njad dhe Divjake 328,332, 31,07,2019 189.440 

70 770 11,12,2019 1.297.970 Stud proj kanale Ujit e kullues Bashkia Divjake 20 02,09,2019 1.297.970 

71 771 12,12,2019 45.682 Blerje e ushqimeve per kopeshtin Divjake   5 04,10,2019 45.682 

72 772 12,12,2020 42.532 Blerje e ushqimeve per kopeshtin Divjake   6 11,10,2019 42.532 

73 773 12,12,2021 42.907 Blerje e ushqimeve per kopeshtin Divjake   7 18,10,2019 42.907 

74 774 12,12,2022 37.498 Blerje e ushqimeve per kopeshtin Divjake   9 25,10,2019 37.498 

Shuma 2019 13.168.499 

 

 

Aneksi nr. 2 

Nr  Data Vendndodhja Objekti P.konstatim P. Pezullimi 
Gjoba 

Vendosur 
Gjoba Duhet Diferenca 

1 27.6.2017 Zharnec Shtese Kati Po Po-10 ditor  Jo 500.000 500.000 

2 27.6.2017 Mize Objekt 1 kt. Po Po -10 ditor  Jo 500.000 500.000 

3  06.7.2017 Kryekuq Shtese kati Po Po -10 ditor  Jo 500.000 500.000 

4  09.7.2017 Zharnec Shtese kati Po Po -10 ditor  Jo 500.000 500.000 

5  09.7.2017 Kryekuq Objekt 1 kt  Po Po -10 ditor  Jo 500.000 500.000 

6  09.7.2017 Kryekuq Objekt 1 kt Po Po -10 ditor Jo 500.000 500.000 

7 20.7.2017 Xeng Objekt 1 kt Po Po -10 ditor Jo 500.000 500.000 

8 21.7.2017 Zharnec Shtese kati Po Po -10 ditor  Jo 500.000 500.000 

9 21.7.2019 Çermë Shtese kati Po Po -10 ditor  Jo 500.000 500.000 

10  21.7.2017 Kamenicë Shtese kati Po Po -10 ditor  Jo 500.000 500.000 

11 02.8.2017 Germenj Objekt 1 kt Po Po-10 ditor  Jo 500.000 500.000 

12  30.8.2017 Germenj Shtese kati Po Po -10 ditor  Jo 500.000 500.000 

13  06.9.2017 Kryekuq Shtese kati Po Po -10 ditor  Jo 500.000 500.000 
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14  06.9.2017 Gur Shtes objek  Po Po -10 ditor  Jo 500.000 500.000 

15 30.10.2017 Kamenice Objekt 1 kt  Po Po -10 ditor  Jo 500.000 500.000 

16  7.11.2017 Kryekuq Shtese kati  Po Po -10 ditor  Jo 500.000 500.000 

17  10.11.2017 Fier seman Themele  Po Po -10 ditor  Jo 500.000 500.000 

18 9.12.2017 Zharnec Objekt 1 kt Po Po -10 ditor  Jo 500.000 500.000 

        9.000.000 

 

Aneksi nr. 3 

Nr Data Vendndodhja Objekti P.Konstatimi PV.Pezullimi 
Gjoba 

Vendosur 

Gjoba 

Duhet 
Diferenca 

1 12.04.2018 Cerme Sektor  Punime  Po Po -10 ditor Jo 500.000 500.000 

2  21.06.2018 Divjake  Mur rrethues  Po Po -10 ditor Jo 500.000 500.000 

3 20.08.2018 Babunje  Objekt 1kt Po Po -10 ditor Jo 500.000 500.000 

4  29.08.2018 Cerme e  Shtese kati  Po Po -10 ditor Jo 500.000 500.000 

5  29.08.2018 Mize  Objekt 1 kt Po Po -10 ditor Jo 500.000 500.000 

6  07.9.2018 Hallvaxhias  Çati  Po Po -10 ditor Jo 500.000 500.000 

7  07.09.2018 Çerme  Shtese kati  Po Po -10 ditor Jo 500.000 500.000 

8  14.09.2018 Çerme e  Themele  Po Po -10 ditor Jo 500.000 500.000 

9 18.09.2018 Çerme Sektor Themele  Po Po -10 ditor Jo 500.000 500.000 

10 26.11.2018 Karavasta  Shtese anesore Po Po -10 ditor Jo 500.000 500.000 

11  11.12.2018 Kryekuq  Shtese objekti Po Po -10 ditor Jo 500.000 500.000 

        5.500.000 

 

 

Aneksi nr. 4 

Nr Data Vendndodhja Objekti P.konstatimi Pv pezullimi 
Gjobë 

Vendosur 

Gjobë 

Duhet 
Diferenca 

1 04.02.2019 Çermë Kollona Po Po-10 ditor Jo 500.000 500.000 

2 7.02.2019 Çermë Shtese kati Po Po -10 ditor Jo 500.000 500.000 

3 03 .4.2019 Çermë Shtese kat Po Po -10 ditor Jo 500.000 500.000 

4 23.4.2019 Kryekuq Objekt 1 kt Po Po -10 ditor Jo 500.000 500.000 

5 29.4.2019 Kryekuq Shtese kati Po Po -10 ditor Jo 500.000 500.000 

6 02.5.2019 kryekuq Themele Po Po -10 ditor Jo 500.000 500.000 

7 08.5.2019 Kryekuq Shtese kati Po Po -10 ditor Jo 500.000 500.000 

8 05.6.2019 Stravec Shtese kati Po Po-10 ditor Jo 500.000 500.000 

9 04.7.2019 Kryekuq Objekt 1 kt Po Po -10 ditor Jo 500.000 500.000 
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10 08.7.2019 Shënepremte Shtese kati Po Po -10 ditor Jo 500.000 500.000 

11 09.08.2019 Mize Shtese kati Po Po -10 ditor Jo 500.000 500.000 

12 09.8.2019 Çerme Shtese kati Po Po -10 ditor Jo 500.000 500.000 

13 09.8.2019 Çerme Objekt 1 kt Po Po -10 ditor Jo 500.000 500.000 

14 09.08.2019 Germenj Objekt 1 kt Po Po -10 ditor Jo 500.000 500.000 

15 12.08.2019 Divjake Shtes kati Po Po -10 ditor Jo 500.000 500.000 

16 16.08.2019 Mize Shtes kati Po Po -10 ditor Jo 500.000 500.000 

17 21.08.2019 Mize Objekt 1 kt Po Po -10 ditor Jo 500.000 500.000 

18 30.08.2019 Hallvaxhias Objekt 1 kt Po Po -10 ditor Jo 500.000 500.000 

19 30.08.2019 Hallvaxhias Shtes kati Po Po -10 ditor Jo 500.000 500.000 

20 02.09.2019 Germenj Shtes objekti Po Po -10 ditor Jo 500.000 500.000 

21 02.09.2019 Bregas Magazin Po Po -10 ditor  Jo 500.000 500.000 

22 13.09.2019 Cerme Magazin Po Po -10 ditor Jo 500.000 500.000 

23 27.09.2019 Cerme Shtes kati Po Po -10 ditor Jo 500.000 500.000 

24 11.10.2019 Bregas Themele Po Po -10 ditor Jo 500.000 500.000 

25 16.10.2019 Divjake shkalle Po Jo Jo 500.000 500.000 

26 29.10.2019 Mizë Shtese kati Po Po -10 ditor Jo 500.000 500.000 

27 19.11.2019 Mizë Shtese kati Po Po -10 ditor Jo 500.000 500.000 

28 16.12.2019 Kamenicë Punime pa leje Po Po -10 ditor Jo 500.000 500.000 

29 27.12.2019 Gur Shtese kati Po Po -10 ditor Jo 500.000 500.000 

        14.500.000 

 

 

Aneksi nr. 5 

Nr Dt. gjobës Vlera Shkaku i gjobës Debitor 

1 26.04.18 5000 Zënie hap publike 5000 

2 22.6.18 5000 Shkelje orari transp 5000 

3 28.6.18 5000 Shkelje orari transp 5000 

4 10.7.18 5000 Transp pa liçencë 5000 

5 7.8.19 5000 Tejkalon kontratën 5000 

6 16.7.19 5000 Pa kontratë 5000 

7 17.7.19 5000 Mungesë dokumentacioni 5000 

8 8.8.19 5000 Tejkalon kontratën 5000 

9 8.8.19 5000 Tejkalon kontratën 5000 

10 21.8.19 5000 Zaptim toke shtet 5000 

11 21.8.19 5000 Zaptim toke shtet 5000 
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12 1.10.19 5000 Dëmtim pemëve publike 5000 

13 1.10.19 5000 Zaptim toke publike 5000 

14 5.11.19 5000 Prishje kanali 5000 

15 18.6.18 2000 Tregëtim i paligjshëm 2000 

    72.000 

 

 

Aneksi nr. 6 

Formati nr.1 

        AKTIVI I BILANCIT KONTABEL 2018 (Aparati i Bashkisë Divjake) 
                                                                                                                                                                (ne leke) 

Nr. 
 

  
Ushtrimi Ushtrimi 

Reshti 
 Referenca 

e 
E M E R T I M I 

 
Paraardhes 

 
 Logarive 

 
Mbyllur 

 1  A A K T I V E T  3856563766 3781764459 

2    I.Aktivet Afat shkurtra 518218053 562569353 

3    1.Mjete monetare dhe ekujvalent  te tyre 123668839 123811994 

4  531 Mjrete monetare ne Arke   

5  512,56 Mjrete monetare ne Banke   

6  520 Disponibilitete ne Thesar 114636539 114677194 

7  50 Letra me vlere   

8  532 Vlera te tjera 9032300 9134800 

9  54 Akreditiva dhe paradhenie   

10  59 Provigjone zhvlersimi letra me vlere (-)   

11    2.Gjendje Inventari qarkullues 52595199 50427527 

12  31 Materiale 12458856 8169536 

13  32 Inventar I imet 40136243 42257991 

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 (-)   

21    3.Llogari te Arketushme 312888611 320427511 

22  411 Kliente e llogari te ngjashme 18960784 3399254 

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 278715743 300776075 

33  4342 Operacione me shtetin(Te drejta) 18960784 16252182 

34  45 Mardhenie midis institucioneve apo njesive  ekonomike   

35  49 Shuma te parashikuara per xhvleresim(-)   

36    4.Te tjera aktive afatshkurtra 29065404 67902321 

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 29065404 67902321 

42    II.Aktivet Afat gjata 3338345713 3219195106 
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43  20 1.Aktive Afatgjata jo materiale  12658902 15441471 

44  201 Prime te emisionit dhe Rimbursimit te huave   

45  202 Studime dhe kerkime 12658902 15441471 

46  203 Koncesione,Patenta,Licenca e te ngjashme   

47  21 2.Aktive Afatgjata materiale  3325686811 3203753635 

48  210 Toka, T,roje, Terene 3158135 3787474 

49  211 Pyje, Plantacione 

  50  212 Ndertesa e Konstruksione 790281914 920785296 

51  213 Rruge, rrjete, vepra ujore 2406750403 2152741255 

52  214 Iinstalime teknike, makineri e paisje 12788905 14662274 

53  215 Mjete Transporti 79437076 66689983 

54  216 Rezerva Shteterore 0 0 

55  217 Kafshe pune e prodhimi 0 0 

56  218 Inventar ekonomik 33270378 45087353 

57  24 Aktive  afatgjata te demtuara 0  0  

58  28 Caktime te Aktiveve Afatgjata     

59  25-26 3.Aktive Afatgjata Financiare 0 0 

60  25 Huadhenie e Nenhuadhenie     

61  26 Pjesmarrje ne kapitalin e vet     

62    4.Investime 0 0 

63  230 Per Aktive Afatgjata jo materiale      

64  231 Per Aktive Afatgjata materiale    

  

 

Aneksi nr. 7 

Inventari  kontabel i llogarise 212 "Ndertesa " me 31.12.2018 
 

Nr. Emertimi Gjendja 

31.12.2017 

Gjendja 

31.12.2018 

Nr. Emertimi Gjendja 

31.12.2017 

Shtesat per 

2018 

Gjendja 

31.12.2018 

 
NDERTESA 

  
 NDERTESA 

   1 Zyrat  e  bashkise  Divjake 4,360,393 4,360,393  Qen  shende  Gradishte 1,968,034   1,968,034 

2 Zyra e  GJ.Civile 90,476 90,476  Ambulanca  Mertish 2,200,000   2,200,000 

3 Zyrat e Komunes  Grabian 13,527,583 13,527,583  Ambulanca   Babunje 2,190,000   2,190,000 

4 Qendra e kom. Stravec 1,500,000 1,500,000  Ambulanca  Fierseman 1,850,000   1,850,000 

5 Rrethim Fusha Sportit Grabian 4,943,833 4,943,833  Ambulanca   Spolate 2,000,000   2,000,000 

6 Rik.zyra  GJ.Civile 740,146 740,146  Ambulanca   Gungas 1,242,605   1,242,605 

7 Ish zyrat e Komunes   Gur 408,978 408,978  Ambulanca  Goricaj 1,260,970   1,260,970 

8 Ish zyrat e NB   Remas 139,100 139,100  Amb Gradishte(nd e re  1,776,791   1,776,791 

9 Zyrat e komunes   Remas 6,462,415 6,462,415  Ambulanca  Sopez 3,450,273   3,450,273 

10 Muri rrethues I Komunes 1,495,000 1,495,000  Ambulanca Tre  Ura 1,027,932   1,027,932 

11 Rrethimi varrezave  Mucias 396,418 396,418  Maternit Karavasta Re 108,000   108,000 

12 Rrethimi varrezave  Karavasta 798,196 798,196  Ambulanca   Remas 204,153   204,153 

13 Rrethimi varrezave Kryekuq 1,089,663 1,089,663  Rreth Qend shend Gur 384,705   384,705 

14 Gropa  septike  REMAS 162,991 162,991  Ambula   Karavasta 1,051,120   1,051,120 

15 Gropa  septike  Karavasta e Re 860,402 860,402  Ambulanca  Adriatik 1,549,925   1,549,925 

16 Godina  e  komunes  Terbuf 800,000 800,000  Ambulanca    Babunje 0  1,700,000 1,700,000 

17 Ndertim pjesor I  GJ.Civile 1,235,000 1,235,000  Shprone Varre Shenepre 0  109,200 109,200 

18 Nderte zyr. E vjetra Gradishte 2,000,000 2,000,000  
Shko. 9-vjec K.Sako 
Divjake  kopshti 31,069,793 28,755,983 59,825,776 

19 Pallati kultures Kemishtaj  zyra 6,198,131 6,198,131  Shk 9-vjec Çerm  Proshk 25,113,020 12,000 25,125,020 

20 Ndert per zhytse  105  Grabian 400,000 400,000  Shk  mesme Kemishtaj 71,161,663 7,590,720 78,752,383 

21 Tregu  Divjake 663,982 663,982  Nd mur rreth Shk.Grabi 4,381,475 230,604 4,612,079 

22 Shk e mese Divjak Miti  Zaka 35,184,188 35,184,188  Rik. Kopshti  Grabian 3,226,827 169,833 3,396,660 

23 

Nd palestr,terene sportive,mure 

rrethues shkolla Miti Zaka. 30,047,947 30,047,947  

Shkolla  9-vjecare 

Karavasta e Re 10,388,085 8,661,654 19,049,739 

25 
Rik.kopsht. Dhe palestr  
shkolla. K. Sako  Divjake 12,716,321 12,716,321  SHKOLLA  Bicukas 3,712,523 10,000 3,722,523 

26 Shkolla  Fillore  Mize  673,864 673,864  Shkolla   Sopez 0  3,200,000 3,200,000 

27 Shkolla  9-vjecare Divjake 72,271,595 72,271,595  Pallati kultures  Divjake 17,191,700  0 17,191,700 

29 Shkolla  9-vjecare  Germenje 1,018,995 1,018,995  Rreth fush Sport Divjake 3,945,552  0 3,945,552 

30 Shkolla   fillore  Zharnec 5,540,307 5,540,307  Kinema     3,753,590  0 3,753,590 

31 Rrethim shkolle Zharnec 283,869 283,869  Nderti  stacion autobuzi 1,619,999  0 1,619,999 
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32 Shkolla  fillore  Bregas 1,818,829 1,818,829  Rivital I sheshit qendror 234,264  0 234,264 

33 Kopshti   Divjake 97,260 97,260  Konvikti 1,500,000  0 1,500,000 

34 Shk e mesm Çerm  Shkumbin 66,915,105 66,915,105  Rik, banese komuniRom  7984250   11618760  19603010 

35 Shkolla mesme Çerm  Sektor 66,425,161 66,425,161  Gabina  plazhi  1--4   330073 330073 

36 Shk  9-vjecare Çerm e Siperme 49,166,760 49,166,760  Gabina  plazhi  5--6   238570 238570 

37 Shkoll9-vjecare  Shenepremte 4,349,201 4,349,201  Gabina     7--8   238570 238570 

38 Shkolla Sulzotaj  Fshat 16,449,530 16,449,530  Gabina   9--10   238570 238570 

39 Tualet te shk. Çerm Shkumbin  199,266 199,266  Gabina  11--12   238570 238570 

40 Ndertim tualete shk.Ç.Proshke 468,000 468,000  Gabina  13--14   238570 238570 

41 Shkolla   mesme  Fierseman 10,428,909 10,428,909  Gabina  15--16   238570 238570 

43 Shkolla  9-vjecare  Babunje 6,647,970 6,647,970  Gabina   17--21   302615 302615 

44 Shkolla 9-vjecare  Spolate 1,150,036 1,150,036  Gabina  78--85   982094 982094 

45 Shkolla Fillore  Sopez 864,534 864,534  Gabina  86--93   944482 944482 

46 Shkolla  fillore  Goricaj 912,483 912,483  Gabina  30--37   715361 715361 

47 Kopshti  Fierseman 188,920 188,920  Gabina  38--45   719936 719936 

48 Nd.Shkolla e mesme   Grabian 37,435,754 37,435,754  Gabina  124--126   91647 91647 

49 Shkolla  9-vjecare  Grabian 50,221,576 50,221,576  Gabina  54--61   723527 723527 

50 Ndertes Tualete shk. Grabian 1,090,089 1,090,089  Gabina  46--53   752858 752858 

51 Ndertes  shkolla  Ferras 3,050,000 3,050,000  Gabina  62--69   796443 796443 

52 Ndertim kopshti Tre  Urat 4,431,431 4,431,431  Gabina  70--73   438782 438782 

53 Rrethim  kopshti Tre urat 330,000 330,000  Gabina  pushimi   438782 438782 

54 Nd. Shkolla e  mesme  Remas     18,952,474 18,952,474  Gabina  1A--8A   672760 672760 

55 Nd. Shkolla  9-vjecare  Remas     5,105,860 5,105,860  Gabina  118--120   99376 99376 

56 Nderte tualet Shk.Karavasta Re 10,000 10,000  Gabina  121--123   127502 127502 

57 Rrethimi Shk. Karavasta e re 78,000 78,000  Gabina  94--108   197098 197098 

58 Ndertes Tualete  shk. Kryekuq 574,100 574,100  Gabina  e  punetor  1--16   8434140 8434140 

59 Mur rrethues  Shk. Kryekuq 1,228,300 1,228,300  Trualli  I  cadrave   1285800 1285800 

60 Ndertes Shk.9-vjecare Adriatik 6,570,707 6,570,707  Pallati  ushtrise   2982844 2982844 

61 Ndertes shkolla fillore Mucias 1,400,000 1,400,000  Furre  pjekje   153833 153833 

62 Kopshti   Mucias 321,990 321,990  Gabina  17--24  puntore   4383619 4383619 

63 Kopshti   Kamenic 5,000 5,000  Gabina  127--133   368724 368724 

64 Shkolla 9=vjecare Kryekuq 17,202,032 17,202,032  Gabina  Patmos   715323 715323 

65 Ndert  Q.Shendetsore Divjake 53,258,930 53,258,930  Pallati  nr.1   2693382 2693382 

66 Spitali    Divjake 2,617,148 2,617,148  Pallati  nr.2   3693382 3693382 

67 Qend  shendets Plazh-Divjake 2,775,479 2,775,479  Pallati  nr.3   2693382 2693382 

68 Ambulanca  Germenj 1,061,453 1,061,453  Pallati  nr.4   2693382 2693382 

71 Ambulanca   BICUKAS 118,883 118,883  Gabina  1--11   652328 652328 

72 Ambulanca   Bregas 25,473 25,473  Njesi  shitje  vajguri   480728 480728 

73 Ambulanca   Zharnec 1,526,292 1,526,292  Banjo  publike  nr. 4   6869993 6869993 

74 Ambulanca   Xeng 1,526,292 1,526,292  Banjo  publike    1571171 1571171 

75 Ambulanca   Dushkcan 1,020,000 1,020,000  Ish  depo  municioni   1424123 1424123 

76 Ndertes  Q.Shendetsore  Terbuf 5,413,058 5,413,058  Magazina  nr. 1  zyra   153833 153833 

77 Nderte  Q.ShendetsoÇ.Proshk 980,000 980,000  Magazina  nr. 2   3822989 3822989 

78 Ambulanca   Cerm  Vogel 260,000 260,000  Gabine  kujdestari   23460 23460 

79 Ambulanca  Cerm Shkumbin 2,488,842 2,488,842  Magazina e cadrave   318985 318985 

    

 Kalim kapital ZA Lush 

   80 Ambulanca   Shenepremte 150,000 150,000  Zyra  komando  Divjake   363648 363648 

81 Ambulanca   Sulzotaj Fshat 300,000 300,000  Klasat    757600 757600 

82 Ambulanca Cerm e Siperme 2,358,000 2,358,000  Guzhine  verore   132000 132000 

83 Ambulanca  Cerm  Kamp 1,095,900 1,095,900  Depo  materialesh   636384 636384 

84 Qendra  Shendetsore Kemishtaj 2,466,319 2,466,319  Tualete + Dushe   227368 227368 

85 Ujesjellsi   plazh  Divjake 115,252,408 0  

    86 Ujesjellsi  Shenepremte 6,805,510 0  
    

 
Objekte te dubluara 

  
 

      Shkolla  Cerm sektor 29,326,473 0  

      Ambulanca  Sopez 3,450,273 0  

      Ambulanca   Gradishte 1,776,791 0  

      
   

 
      SHUMA : 816,152,594 659,541,139  
 

1023699843 119,355,931 986444319 

 

 

Aneksi nr. 8 
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NR EMERTIMI Gjendje  

31.12.2017 

Gjendje me 

31.12.2018 

NR EMERTIMI Gjendje me 

31.12.2017 

Shtesa 

2018 

Gjendje me 

31.12.2018 

1 Gabina plazhi 55180177 0 96 Rruge  te  brendshme 300000  300000 

2 Ujesjellsi     Divjake 5693080 0 97 Rruga  Grabian =Lushnje 1100000  1100000 

3 Sheshi           Divjake 50958513 50958513 98 Ujesjellsi   Grabian 16370211  0 

4 Rruga  e  Prenajve 10687526 10687526 99 Ujesjellsi   Stravec 3500000  0 

5 Rruga  e  Gorrenjve 57149858 57149858 100 Kanalizime  Stravec 3500000  3500000 

6 Rruga  S.Prendi--sheshi 1122350 1122350 101 Rruga  Tre ura =Lushnje 400000  400000 

7 Rruga  I.Gorreja--Sheshi 1870560 1870560 102 Kanale   ujitse 165000  165000 

8 Trotuari A.Gjini--P.Mali 6400000 6400000 103 Riparim rrug Treura=Grabian 5741872  5741872 

9 Rruga  e  Kodres 2991130 2991130 104 Trotuar    Grabjan 1295965  1295965 

10 Rruga Divjak--Germenjcok 10543236 10543236 105 Mur rethues Q.Shendets Grabjan 795080  795080 

11 Ndricimi rrugor A.Gjini-P.Mali 7879100 7879100 106 Rip, rruge Tre ura=Grabjan 2948715  2948715 

12 Rruga  lagja Stanit 5369675 5369675 107 Asfaltim sheshi Qender=Grabjan 13127564  13127564 

13 Rruga C.Shkumb-bic-Germenj 29848532 29848532 108 Asfaltin  rruge Grabjan=Tre ura 50367244  50367244 

14 Rruga e  Paskallareve 40173501 40173501 109 Sistm.asfalt rruge hyrja e komun 4990032  4990032 

15 Rruga  e  Priftajve 36120219 36120219 110 Rip,rruge te brendshme  tregu 299700  299700 

16 Rruga  e  Varrezave 12339871 12339871 111 Rik,KUZ  Grabian 4235930  4235930 

17 Qendra e fshatit  Mize 3971600 3971600 112 KUZ  Tre ura 299470  299470 

18 Kanalizim ujrave bardha Divjake 23733000 23733000 113 KUZ   Ferras 299800  299800 

19 Sist,asfalt blloku perendimor 56896245 56458189 114 Rik, KUZ   Grabjan 900000  900000 

20 Lulishte  tregu  javor 1865026 1865026 115 Shtrim trotuari  Grabian 1486176  1486176 

21 Shtrim rruge dytsore me cakull 6620451 6620451 116 Berje  Rreth,brendshem Stravec 106600  106600 

22 Sistemim,asfaltim blloku lindor 9610700 9610700 117 Berje  Rreth,brendsh Ujesj Grabian 200000  200000 

23 Rruga Dushkcan-Grabian 937827 937827 118 Shtrim trotuari Q,Shend,=Oficin 299000  299000 

24 Sist,asf rrug Germenjcok-Dushkcan 17087282 17087282 119 Nivelim kanal betoni tek lemi 300000  300000 

25 Shtrim me cakull rruga e mesit kular 4000000 4000000 120 Rik,rruge  lagje  Derri 897200  897200 

26 Rruge  te  brendshme Zharnec 1042405 1042405 121 Rrethim  varreza fshati Stravec 299151  299151 

27 Rruga varrezave Xeng 4775503 4775503 122 Rik,lulishte nr,1 299400  299400 

28 Blerje materiale elektrike 995220 995220 123 Rik, KUZ  Lulishte nr,2 295000  295000 

29 Shetitorja  Divjake 35907354 35907354 124 Ndertim stac,pompe KUZ Ferras 10900208  10900208 

30 Rruga e varrezave  Mize 1129284 1129284 125 Peme  dekorative 667656  667656 

31 Sistemim asfaltim rruga Stanit 18870399 18870399 126 Vend bord Q,Shendt,=Oficine 245000  245000 

32 Sist asfa rrug brend. Divjak, rr.Ndin 1489756 1489756 127 Ndertim  KUZ Fshati  Ferras 2786275  2786275 

33 Ujesjellsi Plazh Divjake 31600510 0 128 Ndertim  rrugica  Grabian 1146614  1146614 

34 Sistemim,asfaltim Kongresi Man. 7974000 7974000 129 KUZ  lagje  Ndoneve 4088500  4088500 

35 Ndertim  trotuari  fshati Mize 1847848 1847848 130 KUZ lagje  Romeve 4549488  4549488 

36 Sistem,asfal Germenjcok-Divjake 13768894 13768894 131 Stac,pompe K/10651 150000  150000 

37 Sist,asfalt. Bllok verili-lagja Stanit 35661718 35661718 132 Pompe ujitse te  Ndonallaret 100000  100000 

38 Sistemim,asfalt. Rruga Zharnec 1149000 1149000 133 Sist,asfaltim rruge Shk,Grabian 1991308  1991308 

39 Ndert palest teren sport shk. M.Zaka 33631525 33631525 134 Sist,asfalt rruga  Ferras 6790114  6790114 

40 Rivital shesh qendr e trotuar Divjake 177166079 177166079 135 Sist,asfalt,rru Aender Grabian =Pazar 2926960  2926960 

41 Kolaudim rrugesh Cerm shkumb 35683 35683 136 Asfaltim rrugve brendsh Grabian 7300000  7300000 

42 Kolaudim rrugesh Dushk,grabian 49359 49359 137 KUZ  lagja ishkompleksi derrit 5080238  5080238 

43 Sis,asfaltim  rruga 

Fitorja,Rr.Kongresi,rr.Manast Mize 

9460000 9460000 138 Ndertim ujesjellsi Fsh, Treurat 4297467  0 

44 Rruga  V. Dhamo--S. Bitri 1679697 1679697 139 Rik,KUZ   Qend,shendets =Oficin 4988411  4988411 

45 Materiale elektrike 4162380 4162380 140 KUZ  lagja e  Skukeve Grabian 2635761  2635761 

46 Rruge Boshnjaku 12538666 12538666 141 Meremetim rruga varrezave Stravec 1307500  1307500 

47 Stacionet e autobuzeve 2700000 2700000 142 Meremetim rruga varrez,Grabian 2742960  2742960 

48 Sist.asfa.rr Gradisht--Spolat  madhe 132495701 132495701 143 Rik,lulishte nr,2  Grabian 398246  398246 

49 Sistemim I rruges varrezave Grabian 91800 91800 144 KUZ Treura shtep,Mitati- Lulzi Hasa 185000  185000 

50 Ndertim trotu ne fshatin  Karavasta 2028000 2028000 145 KUZ  Kopshti deri te  Q,Shendets 33800  33800 

51 Ndertim trotuari [ Jani  Ciko] 3907781 3907781 146 KUZ Grabi B,PeshkuL, DauP,Ndoni 61200  61200 

52 Ndertim I rrjetit KUB Grabian 1360800 1360800 147 Ndricim rrug, Grabian para v,2000 1600000  1600000 

53 Ndert rrjet KUB  e ndert.shesh midis 

pallate ekzistu ne fsha Karavasta e re 

3463548 3463548 148 Rik, KUZ  shpia Nas Veliu=Depo 

N,Ndonit 

280000  280000 

54 Materiale  ndricimi 9658630 9658630 149 Rip, garazhi kryesor  K10 420000  420000 

55 Bulevardi Rinia Cerm Sektor 26674892 26674892 150 Rruga  kryesore  Kryekuq 4592408  4592408 

56 Rr. kryqez qender ambul  Sektor 9424936 9424936 151 Rruga  Gur=Karavasta e Re 10963525  10963525 

57 Unaza  e  Sektorit 7483743 7483743 152 Rruga  Gur=Karavasta 21780799  21780799 

58 Rruga Sulzotaj  fshat 21881400 21881400 153 Rruge te brendshme 32203264  32203264 

59 Rruga 28 Nentori  Sektor 10300000 10300000 154 Rruge te brendshme 6543192  6543192 

60 Rruga  Sektor  Qender 8329483 8329483 155 Rruga Fshati  Mucias 29620178  29620178 

61 Rruga  Cerm  e  vogel 13630620 13630620 156 Ujesjellsi  Remas 29744501  0 

62 Rruga   Shenepremte 40950169 40950169 157 Qendra fsha, Karavasta e re 9155714  9155714 

63 Rruga e fshatit Cerm  Proshk 16609635 16609635 158 Kanaliz ujra zeze  fsh,Karavast re 896838  896838 

64 KUZ  Lagja jugore  Sektor 12478549 12478549 159 Rruga  Gur = Remas 7404875  7404875 

65 KUZ  Lagja Xhamia  Sektor 475746 475746 160 Rruga  Gur = Remas 2488634  2488634 

66 Rruge  me cakull Cerm Kamp 244800 244800 161 Rruga Karavasta e re=Adriatik 74433872  74433872 

67 Unaza jugore me cakull  Sektor 164400 164400 162 Rruga Karavasta e re=Adriatik 530150  530150 

68 Rruga  5 Maji Cerm Sektor asfalt 12730680 12730680 163 Rrug, qenderRemas=Karavasta re 7975920  7975920 

69 Rruget  fshati  Kemishtaj 13716102 13716102 164 Rrug, qenderRemas=Karavasta re 6696441  6696441 
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70 Rruget  fshati  Goricaj 14565837 14565837  Ndertim shetitore Divjak-pishe 18691540 1739992 20431532 

71 Rruget  fshati  Sopez 13670613 13670613  Rruget e brendshme Divjake 3336383 1288852 4625235 

72 Rruget  fshati   Mertish 4482492 4482492  Sistemim asfalti. seg.rrugor Xeng 8337060 5846208 14183268 

73 Rruget  fshati  Gradishte 7073031 7073031  Sist.asfalt.rruga Mertish-Tre urat 381442264 20000 381462264 

74 Rruget  fshati  Spolate 2372619 2372619  Segm nr.3 +ure ne dru pergjat rrug 

autom hyrj e park Godulla e brendsh 

51065118 48428634 99493752 

75 Rruget  fshati  Fierseman 9237132 9237132  Riko  e zgjerim rrug Divjak-Germenj 99655778 59198039 158853817 

76 Rruget  fshati  Gungas 4013945 4013945  Asfaltim. I parkimit midis pallate 5400000 3011998 8411998 

77 Rruget  fshati  Babunje 9432802 9432802  Sis. Asf rrug brends Bashk. Divjake 7496704 2000000 9496704 

78 Rezervuari   Fierseman 2155487 2155487  Rruga fshati  Gur NJ.ADM.Remas  1500000 1500000 

79 Rezervuari   Spolate 51000 51000  Rik.rruges  Sopi Madh  4645296 4645296 

80 Stacion pompash  Spolate 2345677 2345677  Rik.rrugeve brendsh.C.Siper  1147824 1147824 

81 UJEsjellsi  Kemishtaj 37471430 0  Rik. Rruge brendsh C.Shkumbin  2879328 2879328 

82 UJEsjellsi   Fierseman 4052035 0  Puse shpimi uji  plazh  600000 600000 

83 Ujesjellsi  Goricaj 32479607 0  Rik.rruge Mileterve fshati Fierseman  1238700 1238700 

84 Vende  strehimi 88000 88000  Ndertim KUZ  NJ.ADM.Terbuf  2886120 2886120 

85 Zyra ne raste  lufte 20000 20000  Ndertim Trotuari  B.ashkia Divjake  2847792 2847792 

86 VEnde  strehimi    Grabian 280000 280000  Blerje tubo betoni  796800 796800 

87 Ura   Gradishte 60000 60000  Materiale  ndertimi B.Divjake  1395480 1395480 

     Kalim kap nga Bordi Kullimit Fier    

88 Sistem  Agrar 98000 98000  Rehabili I diges rezervuari Divjake  80914133 80914133 

89 Rruge  ne Gradishte 820000 820000  Rezervuar ne teritor  Bashki  Divjake  8928648 8928648 

90 Rruga  Gradishte==Mertish 49700 49700  Kanale  kullues  ne Bashkine Divjake  123166788 123166788 

91 Lemi   Ferras 86800 86800  Vepra  arti rrjeti  Divjake  14921160 14921160 

92 Kanale  Kulluese 200000 200000  Kanale  ujites ne Bashkine Divjake  159047876 159047876 

93 Drenazh  I  perhershem 1645000 1645000      

94 Cezma  Stravec 734000 734000      

95 Ura   Gradishte 280000 280000      

 SHUMA :     2355060279 528449668 2663120929 

 

 

Aneksi nr. 9 

Inventari  kontabel i llog. 214 “Instalime teknike, makineri, pajisje, vegla pune” 
 

Nr. Emertimi 
Gjendja 

31.12.2017 

Gjendja 

31.12.2018 
Nr. Emertimi 

Gjendja 

31.12.2017 

Shtesat  

paksesime 

per 2018 

Gjendja 

31.12.2018 

1 Amplifikator Q.K.Femijeve Divjake 168,000 168,000 139 Transformator 168000   168000 

2 Aparat Fotografik 22,200 22,200 140 Dyshek Sfungjeri 25000   25000 

3 Aparat Fotografik 24,000 24,000 141 Dyshek Sfungjeri 252000   252000 

4 Aparat Fotografik Zyra IMTV 22,200 22,200 142 Krevat marinari 720000   720000 

5 Aspirator  24,000 24,000 143 Krevate Portativ kopeshti 1296000   1296000 

6 Autopolant Lensin Q.K.Femijeve Div 168,000 168,000 144 Lavaman  2 Gropa  2ml 60000   60000 

7 Bateri Xhazi Q.K.Femijeve Divjake 51,084 51,084 145 Mobilje per detergjente 10000   10000 

8 Firzarmonike Q.K.Femijeve Divjake 25,000 25,000 146 Banak 132000   132000 

9 Fotokopje  Bishup  63,000 63,000 147 Bar 15600   15600 

10 Fotokopje Z.Urbanistikes 42,000 42,000 148 Bufe 27000   27000 

11 Fotokopje Xerox Zyra Arkes 82,950 82,950 149 Etazher 42000   42000 

12 Frigorifer  72,000 72,000 150 Etazher 54000   54000 

13 Frogorifer Kolone 86,000 86,000 151 Etazher 5000   5000 

14 Grirese mishi > 30,000 30,000 152 Etazher 50000   50000 

15 Harmonika Q.K.femijeve Divjake 2,000 2,000 153 Etazher Dhome 86880   86880 

16 Kazan larje enesh 12,000 12,000 154 Etazher I hapur 30000   30000 

17 Kondicioner Drejtoria Bujqesise 51,000 51,000 155 Etazher me kanata 15000   15000 

18 Kondicioner Tea 200,000 200,000 156 Etazhere Rafte Librash 10000   10000 

19 Kondicioner Z.Auditit Te Brendshem 36,000 36,000 157 Komedine 5700   5700 

20 Kondicioner Zyra Juridike 90,000 90,000 158 Komedine e vogel 9000   9000 

21 Kondicioner Z.Nenkryetarit Bashkise 50,000 50,000 159 Komedine me celes 13200   13200 

22 Kondicioner Zyra Sekretares  11,000 11,000 160 Komo artesh 20000   20000 

23 Korrese Motorrike 264,000 264,000 161 Komo me 4 sirtar 8000   8000 

24 Lavastovilje 179,400 179,400 162 Komodine 5700   5700 

25 Lavatrice  60,000 60,000 163 Komodine me celes 6000   6000 

26 Mikroskop  Shkolla 9-Vj.Germenj I Madh 25,500 25,500 164 Komodine mesatare 5000   5000 

27 Magnetofon  15000 15000 165 Perde Komplet Muri 101990   101990 

28 Organo Q.K.Femijeve Divjake 100000 100000 166 Perde tyli komplet 12800   12800 

29 Organo+Organo Q.K.femijeve Divjake 240000 240000 167 Skrivaniere 3000   3000 

30 Pompe Elektrike 60000 60000 168 Tabela Bashkise dhe flamuret 25200   25200 

31 Projektor Bene Shkolla 9-Vj.Divjake 64570 64570 169 Tabela shkolles  30200   30200 

32 Projektor Bene Shkolla 9-Vj.Mize 64570 64570 170 Tabele Alumini 84000   84000 
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33 Projektor Shkolla 9-Vj.Germenj Madh 64570 64570 171 Tapet 5800   5800 

34 Projektor Shk.M.Divjake-Lab.Fizikes 64510 64510 172 Veshje dere 10000   10000 

35 Pult Zeri Pallati Kultures 200000 200000 173 Vetrate Xhami 9000   9000 

36 Sob prof.gaz+korend  360000 360000 174 Zgare hekuri dere 5000   5000 

37 Televizor Samsung 120000 120000 175 Fotokopje   0 76200 76200 

38 Tepsi (transporti) 14400 14400 176 Tavolina Nx. CL 0 944640 944640 

39 Tepsi pjekje 10800 10800 177 Tavolina Mesuesi Kabin 0 15600 15600 

40 Transformator 160000 160000 178 Tavolina Drejtuesi Forme L > 0 36000 36000 

41 Transformator 110000 110000 179 Karrige Nx.CU 0 635040 635040 

42 Transformator 130000 130000 180 Printer multifunksi  56525  (2016) 96600   96600 

43 Laptop+projektor  Shkoll.Kemishtaj 123346 123346 181 Kompjuter +monitor+ups 650 110031   110031 

44 Kompjutera  shkolla  Fierseman 626900 626900 182 Kompjuter 35727   35727 

45 Laptop+projekt+printer Shkoll.Fiersem. 123346 123346 183 Laptop  Siemens (Shk. Spolat)  17 58739   58739 

46 Kompjutera Shkolla Spolate 94680 94680 184 Kompj. PC Lenovo (GJ.Civ)     17 70615   70615 

47 Laptop+print+projektor shk.SpolatE 33997 33997 185 Printer Kryocera 3045 (Gj.civ)  17 28020   28020 

48 Kompj+printer+ups shkoll. Babunje 84290 84290 186 UPS  Bateri  PC   (GJ.CIV) 3983   3983 

49 Kompjuter +printer aparati 232700 232700 187 Kompjutera shkoll.Kemishtaj 1625701 143880 1481821 

50 Kompjuter+print  zgj.c 86940 86940 188 Laptop+projektor shkoll.  Babunje 222663 58739 163924 

51 Kompjut+printer lexmark+ups   ( 2016) 92617 92617 189 Kompjute  NJ.ADM.Gradisht  (18) 0 47400 47400 

52 Dollap I Math 7000 7000 190 Printer B&Ë shk.Kemishtaj  (18) 0 9600 9600 

53 Dollap 47750 47750 191 Karrike Arsimi I Mesem 221160   221160 

54 Dollap Garderobash 44352 44352 192 Karrige Kopeshti 122880   122880 

55 Dollap Klase 285600 285600 193 Karrike Kopeshti 32400   32400 

56 Dollap Grarderobe 43200 43200 194 Karrige Rrotulluese 13200   13200 

57 Dollap 36000 36000 195 Karruge Druri 9600   9600 

58 Dollap 5 Sirtar 40000 40000 196 Karrige 3960   3960 

59 Dollap 27600 27600 197 Karrige Rrotulluesi 10800   10800 

60 Derrasa te Zeza 218880 218880 198 Kondicioner 46788   46788 

61 Derrasa te Zeza 57600 57600 199 Raft te Pjerrta libri 12840   12840 

62 Kompjutera 719400 719400 200 Rafte te levizeshme 75360   75360 

63 Kompjuter+monitor 91002.26 91002.26 201 Rafte te Levizeshme mjetesh 21960   21960 

64 Kompjuter ( posta ) 53835 53835 202 Raft Letrash 26400   26400 

65 Kompjuter 82200 82200 203 Raft Kendor 12000   12000 

66 Kompjuter Hp 84180 84180 204 Raft Librash 18000   18000 

67 Pc Kinez 573407.8 573407.8 205 Kasaforte 1496   1496 

68 U.p.s  4242 4242 206 Kasaforte 25200   25200 

69 U.p.s 690 V 4242 4242 207 Kasaforte 49800   49800 

70 Ups 650 VA 4610 4610 208 Kellef kasaforte 3000   3000 

71 Printer lazer 25452 25452 209 Akses point(Pj Interneti) 19242   19242 

72 Printer multifunksional Fs 6525 MFP 96600 96600 210 Aksesore 240   240 

73 Printer Kyocera 28800 28800 211 Porta hekuri 20000   20000 

74 Printer 73200 73200 212 Invert 142008   142008 

75 Printer Kyocera 28000 28000 213 Pc Desktop 7951111   70312 70312 

76 Sëtr Porto 4940 4940 214 UPS 100VA Poëer TNC   7580 7580 

77 Sëitch 14419.2 14419.2 215 Printer Lex Mark 5312   14726 14726 

78 Roëter 3204 3204 216 Dollap  3560 2136 1424 

79 Tavolina Mesuesish 20940 20940 217 Dollap Garderobe femijesh 25920 8640 17280 

80 Tavoline Mesuesish Cikli Lart 39000 39000 218 Dollap 105840 23520 82320 

81 Tavoline Kompjuteri Drejtkendesh 28656 28656 219 Kompjuter Hp 140000 140000 0 

82 Tavoline Komjuteri Trapez 20160 20160 220 Ups 650 VA 5500 5500 0 

83 Tavoline Kompjuteri Rrethore 14220 14220 221 Printer Hp 22000 22000 0 

84 Tavoline Kopeshti 21600 21600 222 Fotokopje toshiba e-studio 88200 88200 0 

85 Tavoline per Edukatoret 28980 28980 223 Tavolina Nxenesish ( Lart ) 458160 121440 336720 

86 Tavoline Mbledhjesh 24600 24600 224 Tavolina Nxenesish ( Lart ) 684480 27600 656880 

87 Tavolina mesuesish cikli I ulet 84000 84000 225 Tavolina Arsimi I Mesem 204240 33120 171120 

88 Tavolina Kopeshti 33600 33600 226 Tavoline Mesuesish Cikli Lart 52440 18240 34200 

89 Tavoline Pune 60000 60000 227 Tavoline Zyre 43200 10800 32400 

90 Tavoline e Gjate 18000 18000 228 Tavoline nxenesish cikli I ulet  590400 81180 509220 

91 Tavoline Kompjuteri 15000 15000 229 Karrike Nxenesish ( Lart  ) 576840 79800 497040 

92 Tavoline 16800 16800 230 Karrike Nxenesish ( Ulet ) 310080 45600 264480 

93 Tavoline e Madhe 14400 14400 231 Karrige Mesuesi Arsim Mesem 11100 6660 4440 

94 Tavoline Pune 16800 16800 232 Karrige personeli 52800 9600 43200 

95 Tavoliune kompjuteri (posta) 12000 12000 233 Karrike nxenesish cikli I ulet 412800 25800 387000 

96 Tavoline shkrimi 15000 15000 234 Karrike mesuesish 52800 13200 39600 

97 Tavoline Pune 23640 23640 235 Monitor 30000 30000 0 

98 tavolina 120000 120000 236 karrige  rrotulluese 13000 13000 0 

99 tavolina 12866 12866 237 sobe me gaz 10000 10000 0 

100 etazher me kanata 15000 15000 238 bombul gazi 2400 2400 0 

101 PC(kompjutera) 1222980 1222980 239 sobe me gaz 13411 13411 0 

102 skaner per PC 9756 9756 240 bombul gazi 2500 2500 0 

103 laser printer 25452 25452 241 tavoline e gjate 12500   12500 

104 kabinet rask 74 9115 9115 242 raft biblioteke 63000   63000 

105 projektor 64570.5 64570.5 243 kondicioner 43344   43344 

106 tavolina 36540 36540 244 tavoline e madhe 75000   75000 

107 dollap laboratori 110160 110160 245 tavolin pune melamin 15000   15000 

108 rafte per libra 7920 7920 246 sobe me gaz dhe korent 13500   13500 
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109 raft I ulet qe paloset 20400 20400 247 bombul gazi 2500   2500 

110 derrase e zeze 6060 6060 248 tavoline pune 10500   10500 

111 lap top 58739.4 58739.4 249 tavoline pune 10500   10500 

112 kasaforte 3250 3250 250 rafte me kanata 15000   15000 

113 tavolina te medha 72000 72000 251 portmonto 4500   4500 

114 pompe uji zhytese 40000 40000 252 tavoline pune 10000   10000 

115 tavolina me sirtar 36000 36000 253 tavoline pune 10500   10500 

116 tavolina pa sirtar 34000 34000 254 etazher 13740   13740 

117 rafte me kanata 28000 28000 255 tavoline melamin 12000   12000 

118 kartoteke e madhe 28166 28166 256 dollap me rafte 20000   20000 

119 tavolina shkolle 60000 60000 257 sobe me gaz 12500   12500 

120 kompjuter  nxenesish 44339 44339 258 bombul gazi 2000   2000 

121 printer XEROX 14601 14601 259 tavoline 21000   21000 

122 derrase e zeze 72000 72000 260 stabilizator 9800   9800 

123 dollap biblioteke 46000 46000 261 tavoline pune 23640   23640 

124 tavoline me sirtar 30000 30000 262 karrige rrotulluese 10800   10800 

125 tavolina 60000 60000 263 dollap 27600   27600 

126 kartoteke e madhe 46000 46000 264 kasaforte 47760   47760 

127 dollap I madh 29000 29000 265 dollap kartoteke 32500   32500 

128 tavolina nxenesish 20000 20000 266 printer lexmark 36768   36768 

129 stola nxenesish 15000 15000 267 tavoline pune 21000   21000 

130 kasaforte 4000 4000 268 etazher 17176   17176 

131 tavolina pune 15000 15000 269 tavoline pune 10500   10500 

132 raft melamin1 19000 19000 270 tavoline pune 17000   17000 

133 sobe me gaz 11000 11000 271 rafte arkivi 95900   95900 

134 bombul gazi 2200 2200 272 kasaforte 110000   110000 

135 tavoline kompjuteri 30000 30000 273 port monto 4000   4000 

136 epson skaner 16930 16930 274 etazher melamin 15000   15000 

137 kompjuter   52000 52000 275 tavolin melamin 24000   24000 

138 tavoline  15000 15000 276 pompe uji zhytese 280000   280000 

  SHUMA  10,908,727 10,908,727     22469409 820132 23289541 

 

 

Aneksi nr. 10 

Nr. date Gjendja  31.12.2017 Likujd 2018  Gjendja  31.12.2018 

100 01,02,2016 1.800   1.800 

23 11,11,2016 62.944   62.944 

14 30,07,2017 5.846.208 5.846.208 0 

287 16,08,2017 548.000 548.000 

 380 25,10,2017 2.600 2.600 0 

147 14,08,2017 796.800 796.800 0 

9283 20,10,2017 179.400 179.400 0 

307 16,08,2017 400.000 400.000 0 

125 13,11,2017 1.063.200 1.063.200 0 

11 13,09,2017 1.500.000 1.500.000 

 170 16,11,2017 405.600 405.600 0 

1 24,11,2017 54.000 54.000 0 

nr,23,44,17,7 2009,2010, 2012, 10.518.004 8.500.000 2.018.004 

68 12.04.2012 3.693.390 2.000.000 1.693.390 

39 15.06.2018 2.575.680   2.575.680 

16 02.10.2013 500.605   500.605 

126 dt.4.9.17   5.700.000 5.700.000 0 

5% garanci   1.740.037 1.740.037 0 

pa dok   10.590.520 10.590.520 0 

126 27,06,2018     1.690.498 

200 29,06,2018     1.283.904 

13 15,03,2018     244.000 

236 09,07,2018     469.400 

86 24,07,2018     202.800 

12 29,10,2018     120.000 

14 29,10,2018     99.600 

157 05,11,2018     240.000 

147-247 05,09-28,09     7.584 

248-848 1.10-     2.962.512 

    46.178.788   39.326.365  14.172.721 

13 05,05,2017 1.530.400,00 1.530.400,00 0,00 
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39 09,10,2017 718.800,00 718.800,00 0,00 

247 20,09,2017 24.840,00 24.840,00 0,00 

987 04,08,2017 960.000,00 960.000,00 0,00 

111 04,08,2017 19.693,00 19.693,00 0,00 

272 24,03,2017 177.600,00 177.600,00 0,00 

  04,05,2017 978.374,00 978.374,00 0,00 

63 26,10,2017 575.000,00 575.000,00 0,00 

303 23,11,2017 480.000,00 480.000,00 0,00 

19frak1 15,05,2017 215.868,00 215.868,00 0,00 

19 15,05,2017 417.708,00 417.708,00 0,00 

19frak.2 15,05,2017 2.424,00 2.424,00 0,00 

23 01,08,2017 10.000,00 10.000,00 0,00 

38 07,07,2017 10.000,00 10.000,00 0,00 

6 29,05,2017 97.000,00 97.000,00 0,00 

pa dok 2012-2014 23.550,00   23.550,00 

308 31,07,2017 44.809,50 44.809,50 0,00 

316 31,07,2017 2.822,40 2.822,40 0,00 

319 31,07,2017 30.624,00 30.624,00 0,00 

355 31,08,2017 43.733,66 43.733,66 0,00 

363 31,08,2017 2.586,00 2.586,00 0,00 

366 31,08,2017 19.212,00 19.212,00 0,00 

407 30,09,2017 43.262,10 43.262,10 0,00 

410 30,09,2017 12.714,00 12.714,00 0,00 

411 30,09,2017 3.696,00 3.696,00 0,00 

459 31,10,2015 43.833,00 43.833,00 0,00 

462 31,10,2017 14.706,00 14.706,00 0,00 

463 31,10,2017 4.452,00 4.452,00 0,00 

499 30,11,2017 3.108,00 3.108,00 0,00 

507 30,11,2017 43.060,00 43.060,00 0,00 

510 30,11,2017 13.272,00 13.272,00 0,00 

95 1.11.2017 36.000,00 36.000,00 0,00 

  nentor 30695 30695 0,00 

95 31,03,2016 12.000,00 12.000,00 0,00 

96 09,03,2016 12.000,00 12.000,00 0,00 

474 31,01,2017 12.720,00 12.720,00 0,00 

499 28,02,2017 14.160,00 14.160,00 0,00 

559 31,03,2017 1.680,00 1.680,00 0,00 

561 31,03,2017 7.200,00 7.200,00 0,00 

600 28,04,2017 4.080,00 4.080,00 0,00 

602 28,04,2017 6.360,00 6.360,00 0,00 

603 28,04,2017 2.520,00 2.520,00 0,00 

628 31,05,2017 6.600,00 6.600,00 0,00 

629 31,05,2017 2.400,00 2.400,00 0,00 

630 31,05,2017 2.520,00 2.520,00 0,00 

112 18,11,2016 172.608,00 172608 0,00 

233 31,08,2017 2.341.080,00 2.341.080,00 0,00 

252 29,09,2017 1.388.800,00 1.388.800,00 0,00 

294 30,10,2017 1.923.790,00 1.923.790,00 0,00 

317 30,11,2017 317.720,00 317.720,00 0,00 

    261.000,00 261.000,00 0,00 

Qera2012-2013   520.000,00   520.000,00 

    2.092.475,00 2.092.475,00 0,00 

17 04,04,2018     85.294 

14 11,04,2018     559.928 

29 04,05,2018     256.000 

36 07,05,2018     494.868 

109 21,05,2018     1.269.480 

235243600 29,05,2018   50.000 

76 04,06,2018     1.636.437 

365 14,08,2018     155.200 

430 26,09,2018     24.000 

459 09,10,2018     9.240 

52-74 31,10,2018      24.000 

75-94 27,11,2018     171.572 

103 09,11,2018     139.612 

48 09,11,2018     17.500 

112 18.11.2016     305.000 
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495 31,10,2018     172.608 

495 31,10,2018     53.428 

499 31,10,2018     12.955 

508 31,10,2018     11.220 

546 30,11,2018     130.201 

550 30,11,2018     14.530 

558 30,11,2018     8.540 

595037 31,05,2018     62.880 

595038 31,05,2018     18.120 

619743 31,10,2018     360 

619746 31,10,2018     960 

619747 31,10,2018     240 

619749 31,10,2018     5.640 

6,1E+07 29,10,2018     240.000 

624629 30,11,2018     5.280 

624627 30,11,2018     360 

624626 30,11,2018     5.880 

        520.000 

  

 46.178.788  

 

14,172,721 

     15.735.555  7.004.883 

   61.914.343 

 

21.177.604  

  5.987.978 

 

7.887.700 

    67,902,321 

 

29,065,304 

      

 

Aneksi nr. 11 

Nr. 

rresht 

Nr. 

Llogari 

 

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  739.656.437 1.080.918.780 

2 70 I.TE ARDHURAT NGA TAKSAT E TATIMET 108.082.659 85.020.821 

3 700 1.Tatimi mbi te Ardhurat  558403 1.046251 

4 7000 Tatim mbi te ardhurat personale   

5 7001 Tatim mbi Fitimin   

6 7002 Tatim mbi Biznesin e vogel 558.403 1.046.251 

7 7009 Te tjera Tatime mbi te  ardhurat   

8 702 2.Tatimi mbi Pasurine 49.379.223 34.980.306 

9 7020 Tatim mbi Pasurine e palujtshme  49.058.573 34.644.564 

10 7021 Tatim mbi shitjen e pasurise se palujtshe 
  11 7029 Te tjera tatime mbi Pasurine  320.650 335.742 

12 703 3.Tatime mbi mallrat e sherbimet brenda vendit 19.435.967 22127397 

13 7030 Tatim mbi vleren e shtuar(TVSH)   

14 7031 Akciza   

15 7032 Takse mbi sherbimet specifike   

16 7033 Takse mbi perdorimin e mallrave dhe lejim veprimtarie  7.574.536 

17 7035 Taksa vendore mbi perdorimin e mallra e lejim veprimtarie 19.435.967 14552861 

 708 4.Te tjera tatime e taksa kombetare 110.290 163875 

18 704 4.Takse mbi tregtine  dhe transaksionet nderkombtare (Dogana)   

26 75 

II.KONTRIBUTE SIGURIME SHOQERORE E 

SHENDETESORE   

34 71 III.TE ARDHURA JO TATIMORE 38.598.776 26.702.992 

35 710 1.Nga ndermarrjet dhe pronesia 4.698.191 4.446.768 

36 7100 Nga Ndermarrjet publike jo financiare   

37 7101 Nga Ndermarrjet publike financiare   

38 7109 Te tjera nga ndermarrjet dhe pronesia 4.698.191 4.446.768 

39 711 2.Sherbimet Administrative dhe te Ardhura Sekondare 33.900.585 22.256.224 

40 7110 Tarifa administrative dhe rregullatore 30.792.657 20.765.429 

41 7111 Te ardhura sekondare e pagesa sherbimesh  2.450.646 1.378.500 

42 7112 Takse per veprime gjyqsore e noteriale   

43 7113 Te ardhura nga shitja e mallrave e sherbimeve  316.182 8000 

44 7114 Te ardhura nga biletat   

45 7115 Gjoba, kamatvonesa, sekuestrime e  zhdemtime 341.100 104.295 
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46 7116 Te ardhura nga   transferim prones,Legalizim ndertim pa leje   

47 719 3.Te tjera te ardhura jo tatimore   

48 76 IV.TE ARDHURA FINANCIARE (nga interesa hua,depozitetj) 631.573.778 881.220.765 

53 72 V.GRANTE KORENTE 

  54 720 1.Grant korent I Brendshem  

  55 7200 Nga Buxheti  per NJQP(Qendrore) 
  56 7201 Nga Buxheti  per NJQP(Vendore) 440831258 366.815.800 

57 7202 Nga Buxheti  per pagesa te posacme te ISSH 190.742.520 501.541.276 

58 7203 Nga Buxheti  per mbulim deficiti(ISSH E ISKSH)   

59 7204 Pjesmarrje e institucioneve ne tatime nacionale   

60 7205 Financim shtese per te ardhurat e krijuara brenda sistemit   

61 7206 Financim I pritshe nga buxheti  

 

12863689 

62 7207 Sponsorizime te brendshme( nga te trete) 

  63 7209 Te tjera grante korente te brendshme   

67   VI.TE ARDHURA TE TJERA 

  68 781 Te ardhura nga investimet ne ekonomi  

  69 782 Rimarrje Shumash te parashikuara per aktive afatshkurtra    

70 783 Rimarrje Shumash te parashikuara per aktive afatgjata  66.606.539 

71 784 Rimarrje Shumash per shpenzime te viteve ardhshme  48.070.655 

72 787 Terheqje nga seksioni I  investimeve    

73 73 

VII.NDRYSHIMI I GJENDJES SE INVENTARIT TE 

PRODUKTEVE    

74 B SHPENZIMET 

  75 600 I.PAGAT DHE PERFITIMET E PUNONJSEVE  151.588.920 137.248.131 

76 6001 Paga, personel I perhershem  151.588.920 137.248.131 

77 6002 Paga personel I Perkohshem    

78 6003 Paga personel I Perkohshem    

79 6009 Paga personel I Perkohshem    

80 601 II.KONTRIBUTE TE SIGURIMEVE  25.529.950 22.141.119 

81 6010 Kontributi I Sigurimeve Shendetesore 21.189.858 19.794.168 

82 6011 Kontributi I Sigurimeve Shendetesore 4.340.092 2.346.651 

83 602 III.BLERJE MALLRA E SHERBIME 84.678.018 89.834.626 

84 602 Mallra dhe sherbime te tjera    

85 6020 Materiale zyre e te pergjitheshme 2.432.774 1.407.000 

86 6021 Materiale dhe sherbime speciale 7.332.943 6.922.901 

87 6022 Sherbime nga te trete 16.837.767 21.407.370 

88 6023 Shpenzime transporti 38.420.041 41.236.605 

89 6024 Shpenzime udhetimi 99.000 635.476 

90 6025 Shpenzime per mirembajtje te zakonshme 
 

232.680 

91 6026 Shpenzime per qeramarrje 2.079.960 2.109.150 

92 6027 Shpenzime per detyrime per kompesime legale 

  93 6028 Shpenzime te lidhura me huamarrjen per hua 

  94 6029 Shpenzime te tjera operative  17.475.513 15.883.444 

95 603 IV.SUBVECIONE   

101   V.TRANSFERIME KORENTE 419.574.314 774.391.873 

102 604 1.Transferime  korente  te brendshme  5.640 10.462 

103 6040 Transferime korente tek nivele tjera te Qeverise 

  104 6041 Transferime korente tek institucione qeveritare te ndryshme 5.640 10.462 

105 6042 Transferime korente tek Sigurimet Shoqerore e Shendetsore   

106 6044 Transferime korente tek Organizatat jo fitimprurse   

107 605 2.Transferime  korente  me jashte   

112 606 3.Transferime  per Buxhetet familjare e Individe 

  113 6060 Transferta Te paguara nga ISSH e ISKSH 190.742.520 183.464.935 

114 6061 Transferta Paguara nga Inst.Tjera e Org.Pusht.Vendor 228.626.154 590.916.476 

130 63 VIII.NDRYSHIMI I GJENDJES SE INVENTARIT -2.167.672 9.232.376 

131   IX.SHPENZIME TE TJERA 

  
132 

85 

  

TEPRICA OSE DEFICITI I PERIUDHES 

(Rezultati I Veprimtarise se vitit Ushtrimor) 60.452.907 48.070.655 

 

 

Aneksi nr. 12 
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       Aneksi B3/1                                                                                                                                                       000/ lekë 

       

Nr 

  

 

Lloji 

Taksës 

 

6 mujori II 2017 Viti 2018 Viti  2019 

 

Plan 

 

Fakt % Plan Fakt % Plan Fakt % 

a b             

I Të ardhura nga Tatimet 615 523 85 1,230 564 46 930 954 103 

1 Tatimi Thjesht mbi Fitimin 615 523 85 1,230 564 46 930 954 103 

II Të ardhura nga Taksat 81,831 28,370 35 122,515 70,216 57 147,090 75,470 51 

1 Taksa e Pasurisë, Ndërtesë 4,312 4,517 105 16,500 6,040 37 18,500 6,991 38 

2 Taksa mbi tokën  bujqësore 27,409 12,444 45 54,818 35,777 65 51,818 39,407 76 

3 Taksë mbi rregj.  e Automjete 3,787 3,787 100 9,700 9,667 100 9,700 12,119 125 

4 Taksa e ndikimit  mbi infrastrukturë 43,151 5,534 13 35,557 13,451 37 61,132 10,916 18 

5 Taksë Tabele Reklame 164 432 263 1,090 560 51 1,090 188 17 

6 Taksë Parkimi 1,227 489 40 1,900 1,236 65 1,900 1,282 67 

7 Taksë për hapësira publike 1,120 539 48 1,740 2,723 158 1,740 3,144 181 

8 Taksë Fjetje në Hotel 269 98 36 430 218 51 430 1,196 278 

9 Taksë Trualli 170 362 213 340 224 66 340 181 53 

10 Taksë kalimit të Pronësisë 222 168 76 440 320 73 440   46 10 

III Të ardhura nga Tarifat 11,337 10,606 94 75,748 31,568 42 78,248 30,225 39 

1 Tarifa e  mbetjeve urbane 7,365 5,952 81 17,180 14,092 82 17,180 16,578 97 

2 Tarifë shërbimi,etj(Gjelbërim) 456 552 121 1,110 1,111 100 1,110 747 67 

3 Tarifat e  tregut të lirë tregje publike 2,318 1540 66 2,318 1,780 77 2,318 1,847 80 

4 Tarifë ndriçimi rrugor 494 710 144 2,100 1,539 73 2,100 1,212 58 

5 Tarifë për kulturën  dhe sportin 52 0 0 202 0 0 202 262 130 

6 Tarifa Ujitjeje  bujqësi 0 329 0 43,100 424 0 43,100 1,138 2 

7 Tarifë për pastrimin e kanaleve ujitëse 0 0 0 8,448 0 0 8,448 0 0 

8 Tarifa e kullës se vizitorëve 0 0 0 0 1,650 0 1,000 2,200 220 

9 Tarifa e shëtitjes me varkë 0 0 0 0 2,320 0 2,000 4,100 205 

10 Të tjera tarifa 652 1,523 470 1,290 8,652 988 790 2,141 271 

IV Të ardhura të tjera 4,667 2,223 48 9,311 5,691 61 11,311 3,817 34 

1 Qera tokë bujqësore  30 62 207 24 12 50 24 0 0 

2 Qera ndërtese 4,637 2,161 47 9,287 4,679 50 9,287 2,665 29 

3 Tarifa për kopështe dhe çerdhe 0 0 0 0 1,000 0 2,000 1,152 58 
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  GJITHSEJ   98,450 41,722 42 208,804 108,039 51 237,759 110,466 47 

 

                                         Aneksi B/3/2 

                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   
Aneksi  

nr.B3/3            

Tabela 
e debitorëve në mënyrë progresive 31.12.2019 

Nr NIPT Debitor Pagesa Ngarkesa Debitor Pagesa Ngarkesa Debitor Pagesa Ngarkesa 

2019 

TOTALI PROG. 

  1.1.2017 2017 2017 31.12.2017 2018 2018 31.12.2018 2019  31.12.2019 

1 K44427408E 64,374 0 77,772 142,146 0 54,232 196,378 0 47,828 244,206 

2 L13810401J 0 0 33,663 33,663 0 27,354 61,017 0 25,252 86,269 

3 K34127408R 61,437 0 0 61,437 0 0 61,437 0 0 61,437 

4 L64018402R 0 0 23,892 23,892 11,800 28,348 40,440 0 25,336 65,776 

5 K34219434P 74,212 0 37,862 112,074 0 2,200 114,274 0 28,609 142,883 

6 L34823401J 49,125 0 0 49,125 21,000 24,008 52,133 0 23,453 75,586 

7 L62512403G 0 0 32,913 32,913 0 28,204 61,117 0 26,635 87,752 

8 L54507412T 16,359 0 0 16,359 0 24,458 40,817 0 23,045 63,862 

9 K74018401J 0 0 15,847 15,847 0 0 15,847 0 0 15,847 

10 L63903402N 0 0 104,834 104,834 0 72,346 177,180 0 61,559 238,739 

11 K94001403L 0 0 77,894 77,894 0 80,848 158,742 0 55,486 214,228 

12 L63711403J 0 0 35,292 35,292 0 28,073 63,365 0 25,813 89,178 

13 K34219440N 0 0 0 0 0 83,764 83,764 0 18,713 102,477 

14 K53828401K 51,514 0 0 51,514 0 0 51,514 0 0 51,514 

15 L54504424O 32,305 0 0 32,305 0 0 32,305 10,000 0 22,305 

16 K44312411P 21,942 0 0 21,942 0 0 21,942 0 0 21,942 

17 K34219435A 39,956 0 0 39,956 0 0 39,956 0 0 39,956 

Nr Lloji Biznesit Viti Gjendja Regjistrime të Mbyllur Gjendja 

Në fillim Reja Aktiviteti në fund 

   
të Vitit 

1 Biznesi Vogël 6 mujori II 2017 564 19 29 554 

  
2018 553 25 49 529 

  
2019 537 45 37 545 

2 Biznesi Madh 6 mujori II 2017 63 7 4 66 

  
2018 69 9 1 77 

  
2019 78 1 2 77 

 
Gjithsej 6 mujori II 2017 627 26 33 620 

  
2018 622 34 50 606 

  
2019 615 46 39 622 
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18 L54521416Q 0 0 0 0 0 32,341 32,341 0 29,423 61,764 

19 L74227401P 0 0 0 0 0 19,694 19,694 0 17,490 37,184 

20 L54426416P 0 0 0 0 0 23,964 23,964 0 0 23,964 

21 L03812401S 0 0 0 0 0 43,884 43,884 0 0 43,884 

22 L63711404R 0 0 0 0 0 22,979 22,979 0 0 22,979 

23 L54521407R 0 0 0 0 0 17,066 17,066 0 17,066 34,132 

24 L54425402R 0 0 0 0 0 6,393 6,393 0 0 6,393 

25 L64822401H 0 0 0 0 0 13,427 13,427 0 0 13,427 

26 L54514408N 0 0 0 0 0 9,665 9,665 0 0 9,665 

27 L63712402G 0 0 0 0 0 8,950 8,950 0 59,083 68,033 

28 L54514417M 0 0 0 0 0 3,640 3,640 0 3,322 6,962 

29 L84611401R 0 0 0 0 0 0 0 0 27,281 27,281 

30 L54431411A 0 0 0 0 0 3,855 3,855 0 27,837 31,692 

31 K21505010P 0 0 0 0 0 13,775 13,775 0 32,547 46,322 

32 K74018401J 0 0 0 0 0 0 0 0 23,648 23,648 

33 L94311401J 0 0 0 0 0 0 0 0 8,430 8,430 

34 L54517404T 0 0 0 0 0 1,454 1,454 0 8,724 10,178 

35 K63816404V 0 0 0 0 0 4,365 4,365 0 3,331 7,696 

36 K64005408Ë 90,596 0 0 90,596 0 0 90,596 0 0 90,596 

37 K94808403B 569,468 0 0 569,468 0 0 569,468 0 0 569,468 

38 K43811402B 1,496,652 0 295,241 1,791,893 0 317,183 2,109,076 0 253795 2,362,871 

39 L13727404A 311,296 0 80,697 391,993 0 0 391,993 0 0 391,993 

40 L13726402C 406,390 0 45,347 451,737 0 47,784 499,521 50,000 29987 479,508 

41 K34512403G 77,138 0 0 77,138 0 0 77,138 0 0 77,138 

42 K64108402P 234,389 0 0 234,389 0 0 234,389 0 0 234,389 

43 K93719401M 168,304 0 33,156 201,460 0 33,156 234,616 0 0 234,616 

44 K34218407 0 0 0 0 0 27,061 27,061 0 26379 53,440 

45 K34212440B 34,278 0 0 34,278 0 0 34,278 0 0 34,278 

46 L14604402G 111,849 0 24,100 135,949 0 24,467 160,416 0 23672 184,088 

47 K44001404O 248,622 0 59,000 307,622 199,109 0 108,513 0 37203 145,716 

48 K53728402P 144,281 0 25,842 170,123 0 27,793 197,916 0 28183 226,099 

49 K74709401I 171,977 0 0 171,977 0 0 171,977 0 0 171,977 

50 K83906403O 75,270 75,270 0 0 0 45,346 45,346 0 39008 84,354 

51 K94322401P 98,591 20,000 28,768 107,359 0 28,768 136,127 100,000 26379 62,506 

52 K94511403H 151,887 0 35,594 187,481 0 35,594 223,075 0 31791 254,866 

53 K94322401P 70,507 0 0 70,507 0 0 70,507 0 0 70,507 

54 L43722404B 51,832 0 0 51,832 0 0 51,832 0 0 51,832 

55 L03931405L 186,921 0 0 186,921 0 0 186,921 0 0 186,921 

56 L14519403R 158,407 0 32,669 191,076 30,000 33,156 194,232 0 28183 222,415 
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57 L23705402N 204,502 0 40,958 245,460 0 42,908 288,368 0 39008 327,376 

58 L23821401T 64,412 0 0 64,412 0 0 64,412 0 0 64,412 

59 L23710406B 21,113 0 0 21,113 0 0 21,113 0 0 21,113 

60 L34705404J 81,234 0 0 81,234 0 0 81,234 0 0 81,234 

61 K84002405L 186,068 0 0 186,068 0 0 186,068 0 0 186,068 

62 K94006401U 84,038 0 0 84,038 0 0 84,038 0 0 84,038 

63 L43714402O 88,103 76,120 0 11,983 0 28,646 40,629 0 28183 68,812 

64 K44607406J 125,289 0 0 125,289 0 0 125,289 0 0 125,289 

65 K54008409V 159,876 39,320 28,768 149,324 0 44,371 193,695 0 33595 227,290 

66 K33002409K 25,404 0 0 25,404 0 0 25,404 0 0 25,404 

67 L64405401C 0 0 0 0 0 45,346 45,346 45,346 35594 35,594 

68 J64324409S 70,312 0 0 70,312 0 0 70,312 0 0 70,312 

69 L04228401N 48,565 0 0 48,565 0 0 48,565 0 0 48,565 

70 L24306401A 153,155 0 0 153,155 0 0 153,155 0 0 153,155 

71 l64306401E 33,254 0 0 33,254 0 0 33,254 0 0 33,254 

72 L14019401J 211,387 0 116,048 327,435 0 116,048 443,483 0 74115 517,598 

73 K44312412A 69,925 29,720 40,958 81,163 0 27,793 108,956 0 26379 135,335 

74 K93826401E 82,887 23,400 0 59,487 0 0 59,487 0 0 59,487 

75 K83716403M 20,138 0 0 20,138 0 0 20,138 0 20966 41,104 

76 L04225401V 28,037 0 26,818 54,855 0 0 54,855 0 0 54,855 

77 L24108401E 165,114 0 0 165,114 74,367 64,850 155,597 0 48028 203,625 

78 L24316402M 47,931 0 0 47,931 0 0 47,931 0 0 47,931 

79 K94016401B 76,943 0 0 76,943 0 0 76,943 0 25296 102,239 

80 L24323402B 61,243 0 137,161 198,404 0 0 198,404 0 0 198,404 

81 K94327402E 202,208 0 0 202,208 0 0 202,208 0 0 202,208 

82 K44601406J 61,742 0 33,156 94,898 0 55,313 150,211 0 35399 185,610 

83 L54511416M 38,271 0 0 38,271 0 0 38,271 0 0 38,271 

84 L54525402U 44,719 0 0 44,719 0 0 44,719 0 0 44,719 

85 L54514425D 26,467 0 23,892 50,359 0 25,842 76,201 0 24575 100,776 

86 L53706401N 51,560 0 0 51,560 0 0 51,560 0 0 51,560 

87 L54507412G 32,315 0 0 32,315 0 0 32,315 0 0 32,315 

88 L64021401B 155,045 0 0 155,045 0 0 155,045 0 0 155,045 

89 K94623404J 197,112 0 0 197,112 0 0 197,112 0 0 197,112 

90 K83716403M 121,461 0 0 121,461 0 0 121,461 0 0 121,461 

91 J84419610O 108,442 0 0 108,442 0 0 108,442 0 0 108,442 

92 K34212478R 56,866 0 0 56,866 0 0 56,866 0 0 56,866 

93 K64326401L 25,014 0 0 25,014 0 0 25,014 0 0 25,014 

94 K34512409I 72,799 0 0 72,799 0 0 72,799 0 0 72,799 

95 L14326403A 19,801 0 0 19,801 0 0 19,801 0 0 19,801 
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96 L04425402M 45,615 0 0 45,615 0 0 45,615 0 0 45,615 

97 K84330401K 79,747 0 0 79,747 0 0 79,747 0 0 79,747 

98 K93919402D 430,502 0 0 430,502 0 0 430,502 0 0 430,502 

99 K91503501U 53,417 0 0 53,417 0 0 53,417 0 0 53,417 

100 L04305403J 51,393 0 0 51,393 0 0 51,393 0 0 51,393 

101 K34212429V 29,744 0 0 29,744 0 0 29,744 0 0 29,744 

102 L13717402D 22,942 0 0 22,942 0 0 22,942 0 0 22,942 

103 K64504402H 46,468 0 0 46,468 0 0 46,468 0 0 46,468 

104 K84330401K 82,063 0 0 82,063 0 0 82,063 0 0 82,063 

405 K84303401N 54,989 0 0 54,989 0 0 54,989 0 0 54,989 

406 K64103401F 47,456 0 0 47,456 0 0 47,456 0 0 47,456 

407 K83718403A 59,390 0 0 59,390 0 0 59,390 0 0 59,390 

108 L04020404O 48,297 0 0 48,297 0 0 48,297 0 0 48,297 

109 L13803401U 63,169 0 0 63,169 0 0 63,169 0 0 63,169 

110  21,930 0 0 21,930 0 0 21,930 0 0 21,930 

111 L13711401L 0 0 0 0 0 0 0 0 23672 23,672 

112 L54503419T 0 0 0 0 0 0 0 0 42516 42,516 

113 L44001404P 0 0 0 0 0 0 0 0 29987 29,987 

114 L84616404U 0 0 0 0 0 0 0 0 57049 57,049 

115 L53728401I 0 0 0 0 0 0 0 0 20966 20,966 

117 L33801401M 28,367 0 0 28,367 0 0 28,367 0 0 28,367 

118 L54426402A 28,195 0 42,780 70,975 0 39,317 110,292 0 29,820 140,112 

119 J84407813N 0 0 0 0 0 0 0 0 65,780 65,780 

120 K84302405R 0 0 0 0 0 4,802 4,802 0 0 4,802 

121 K34413401P 33,332 0 0 33,332 0 0 33,332 0 0 33,332 

122 K34712436L 14,835 0 0 14,835 0 0 14,835 0 0 14,835 

123 K84112402O 107,980 0 0 107,980 0 0 107,980 0 0 107,980 

124 L54115401T 39,564 0 0 39,564 0 0 39,564 0 0 39,564 

125 K53711429A 82,100 0 0 82,100 0 0 82,100 0 0 82,100 

126 K34219480S 0 0 29,900 29,900 19,200 22,110 32,810 0 0 32,810 

127 K53919402Ë 0 0 38,180 38,180 40,000 35,618 33,798 0 26,565 60,363 

128 L54501409C 0 0 0 0 0 13,187 13,187 0 0 13,187 

129 K83926401G 86,610 0 28,980 115,590 0 0 115,590 0 0 115,590 

130 K83729401P 0 0 31,050 31,050 31,050 25,642 25,642 0 24,448 50,090 

131 L34811402D 0 0 22,540 22,540 0 0 22,540 0 0 22,540 

132 K44119405A 0 0 0 0 0 11,521 11,521 11,521 10,710 10,710 

133 K34226405O 0 0 18,170 18,170 15,800 2,868 5,238 0 22,805 28,043 

134 L94002402J 0 0 0 0 0 0 0 0 16,241 16,241 

135 K83725406M 40,120 0 29,210 69,330 0 0 69,330 0 0 69,330 
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136 L33926401C 30,952 0 30,590 61,542 37,966 10,226 33,802 33,802 13,476 13,476 

137 L54703402I 0 0 0 0 0 24,990 24,990 0 23,377 48,367 

138 K94508403P 0 0 0 0 0 2,474 2,474 0 22,838 25,312 

139 L54507416P 0 0 25,300 25,300 0 0 25,300 0 0 25,300 

140 L04627402F 127,205 0 0 127,205 0 0 127,205 0 0 127,205 

141 K74306405N 69,129 0 0 69,129 0 0 69,129 0 20,647 89,776 

142 K94802401B 22,120 0 0 22,120 0 0 22,120 0 0 22,120 

143 L54516407P 8,254 8,254 14,234 14,234 2,117 0 12,117 3,454 0 8,663 

144 L54501410G 0 0 0 0 0 20,692 20,692 0 0 20,692 

145 L54724401N 14,306 0 0 14,306 0 0 14,306 0 0 14,306 

146 L74609405P 0 0 22,310 22,310 22,310 0 0 0 22,857 22,857 

147 L54501411O 26,487 0 23,000 49,487 0 0 49,487 0 0 49,487 

148 K64806403L 108,430 0 0 108,430 0 0 108,430 0 0 108,430 

149 L53805401L 0 0 0 0 0 0 0 0 20,827 20,827 

150 L54405401B 0 0 0 0 0 23,688 23,688 0 0 23,688 

151 K84007401B 35,880 0 42,780 78,660 0 0 78,660 0 0 78,660 

152 K94030402K 44,240 0 0 44,240 0 0 44,240 0 0 44,240 

153 L34319401U 0 0 0 0 0 0 0 0 19,780 19,780 

154 L43723402N 60,360 0 0 60,360 0 0 60,360 0 0 60,360 

155 L54504412O 0 0 0 0 0 30,528 30,528 0 26,133 56,661 

156 L04821401T 38,709 0 48,300 87,009 0 0 87,009 0 0 87,009 

157 L44720401P 16,120 0 0 16,120 0 0 16,120 0 0 16,120 

158 L54607405D 0 0 25,760 25,760 25,760 23,167 23,167 0 22,118 45,285 

159 K94027401K 60,360 40,240 35,420 55,540 0 0 55,540 0 0 55,540 

160 K53816403M 19,780 0 0 19,780 0 0 19,780 0 0 19,780 

161 L04520401F 16,120 0 0 16,120 0 0 16,120 0 0 16,120 

162 L84109401P 0 0 0 0 0 0 0 0 26,974 26,974 

163 K74817403V 42,730 0 0 42,730 0 0 42,730 0 0 42,730 

164 L54029401R 41,630 0 39,330 80,960 0 0 80,960 0 29,820 110,780 

165 L73815402C 0 0 0 0 0 124,355 124,355 0 76,634 200,989 

166 K94418401A 100,480 0 0 100,480 0 0 100,480 0 0 100,480 

167 L03918404G 42,176 0 31,280 73,456 0 0 73,456 0 20,827 94,283 

168 K54213401L 0 0 37,030 37,030 0 29,158 66,188 0 26,531 92,719 

169 K34310404V 39,240 0 0 39,240 0 0 39,240 0 0 39,240 

170 K44628401F 86,610 0 0 86,610 0 0 86,610 0 0 86,610 

171 L83729401Q 0 0 0 0 0 0 0 0 25,625 25,625 

172 L63726401A 0 0 0 0 0 0 0 0 26,075 26,075 

173 L64502401N 14,107 0 0 14,107 0 0 14,107 0 0 14,107 

174 L54529401J 23,345 23,345 0 0 0 0 0 0 24,277 24,277 
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175 L84511404P 0 0 0 0 0 0 0 0 22,657 22,657 

176 L74723402S 0 0 0 0 0 23,948 23,948 23,948 6,010 6,010 

177 K34219478G 0 0 0 0 0 0 0 0 23,524 23,524 

178 K83913401K 25,150 0 0 25,150 0 0 25,150 0 0 25,150 

179 K34225430N 0 0 0 0 0 0 0 0 19,780 19,780 

180 K83807403Q 65,467 0 0 65,467 0 0 65,467 0 0 65,467 

181 L54622401A 0 0 31,280 31,280 0 26,293 57,573 0 20,827 78,400 

182 L43722402I 0 0 0 0 0 27,662 27,662 0 24,153 51,815 

183 K34226407H 83,340 0 35,880 119,220 0 34,435 153,655 153,655 26,236 26,236 

184 L54609404F 0 0 24,380 24,380 24,380 22,195 22,195 0 21,758 43,953 

185 L43727403S 19,120 0  19,120 0 9,389 28,509 28,509 13,912 13,912 

186 K54621402C 121,360 0 31,510 152,870 0 8,998 161,868 0 29,909 191,777 

187 K84109401O 37,275 0 24,955 62,230 0 0 62,230 0 0 62,230 

188 L54418401U 0 0 0 0 0 25,251 25,251 0 23,557 48,808 

189 K44201402O 254,744 0 0 254,744 0 0 254,744 0 0 254,744 

190 K83723402Q 110,459 0 0 110,459 0 0 110,459 0 0 110,459 

191 K64424402M 133,554 0 0 133,554 0 0 133,554 0 0 133,554 

192 K74813401I 106,745 0 0 106,745 0 0 106,745 0 0 106,745 

193 K34225422Ë 104,395 0 0 104,395 0 0 104,395 0 0 104,395 

194 K64202402C 152,570 0 0 152,570 0 9,094 161,664 9,094 0 152,570 

195 K54828401M 486,241 0 0 486,241 0 0 486,241 0 0 486,241 

196 K34225412P 61,243 0 0 61,243 0 0 61,243 0 0 61,243 

197 K83730401U 211,472 0 0 211,472 0 7,275 218,747 7,275 0 211,472 

198 K34225407C 57,586 0 0 57,586 0 4,365 61,951 4,365 0 57,586 

199 K94407401O 323,166 0 0 323,166 0 9,094 332,260 9,094 0 323,166 

200 K34225409S 173,683 0 0 173,683 0 2,110 175,793 173,683 44,013 46,123 

201 L54502426U 84,160 0 0 84,160 0 0 84,160 0 0 84,160 

202 L54426406I 307,919 0 28,260 336,179 55,108 6,402 287,473 0 0 287,473 

203  240,338 0 0 240,338 0 0 240,338 0 0 240,338 

204 L43706403F 152,667 0 0 152,667 0 0 152,667 0 0 152,667 

205 L54509431A 478,445 0 0 478,445 0 0 478,445 0 0 478,445 

206  161,469 0 0 161,469 0 0 161,469 0 0 161,469 

207  108,662 0 0 108,662 0 0 108,662 0 0 108,662 

208 L54515408S 36,472 0 0 36,472 0 1,310 37,782 1,310 0 36,472 

209 L53823401J 165,255 0 0 165,255 0 0 165,255 0 0 165,255 

210 K31510563P 123,411 0 0 123,411 0 0 123,411 0 0 123,411 

211 K94425401M 250,322 0 0 250,322 0 38,124 288,446 0 0 288,446 

212 K94613401E 188,406 44,240 0 144,166 0 0 144,166 0 0 144,166 

213 L54803402L 84,160 0 0 84,160 0 0 84,160 0 0 84,160 
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214  32,084 0 0 32,084 0 0 32,084 0 0 32,084 

215  97,294 0 0 97,294 0 0 97,294 0 0 97,294 

216  90,742 0 0 90,742 0 0 90,742 0 0 90,742 

217 L54517428T 138,430 0 0 138,430 0 0 138,430 0 0 138,430 

218 K83813401H 74,215 0 0 74,215 0 0 74,215 0 0 74,215 

219 K84317401O 55,513 0 0 55,513 0 1,819 57,332 1,819 0 55,513 

220 L53918401K 49,516 0 24,960 74,476 22,100 7,950 60,326 0 0 60,326 

221  48,175 0 0 48,175 0 0 48,175 0 0 48,175 

222 L34707408F 154,959 0 0 154,959 0 0 154,959 0 0 154,959 

223  64,753 0 0 64,753 0 0 64,753 0 0 64,753 

224  132,188 0 0 132,188 0 0 132,188 0 0 132,188 

225  224,369 0 0 224,369 0 0 224,369 0 0 224,369 

226 L84423401C 95,862 0 0 95,862 0 0 95,862 0 0 95,862 

227 L53823401J 102,006 0 0 102,006 0 0 102,006 67,000 0 35,006 

228  61,608 0 0 61,608 0 0 61,608 0 0 61,608 

229 L84111401C 114,147 0 0 114,147 0 0 114,147 0 15,546 129,693 

230  70,507 0 0 70,507 0 0 70,507 0 0 70,507 

231 L34401401C 68,556 0 22,440 90,996 0 23,295 114,291 0 0 114,291 

232  70,507 0 0 70,507 0 0 70,507 0 0 70,507 

233  72,701 0 0 72,701 0 0 72,701 0 0 72,701 

234 K94321402U 156,471 0 0 156,471 0 0 156,471 0 0 156,471 

235 K34225421O 86,841 0 0 86,841 0 0 86,841 0 0 86,841 

236  91,108 0 0 91,108 0 0 91,108 0 0 91,108 

237  101,348 0 0 101,348 0 0 101,348 0 0 101,348 

238 L54427415M 122,192 0 0 122,192 0 0 122,192 0 0 122,192 

239  102,810 0 0 102,810 0 0 102,810 0 0 102,810 

240 K94451802L 133,992 0 0 133,992 0 0 133,992 0 0 133,992 

241 K71811505H 40,276 0 0 40,276 0 0 40,276 0 0 40,276 

242 K64424402M 63,534 0 0 63,534 0 13,095 76,629 0 0 76,629 

243 L53820403K 72,616 0 0 72,616 0 0 72,616 0 0 72,616 

244 K83716404C 63,486 0 28,660 92,146 0 8,734 100,880 0 0 100,880 

245 L13714406U 77,538 0 0 77,538 0 0 77,538 0 0 77,538 

246  31,645 0 0 31,645 0 0 31,645 0 0 31,645 

247 K21505010P 0 0 0 0 0 30,475 30,475 0 7,152 37,627 

248 L63801402A 0 0 0 0 0 23,405 23,405 0 0 23,405 

249 L74603402H 0 0 0 0 0 23,062 23,062 23,062 22,622 22,622 

250 K34124406J 128,120 0 35,190 163,310 0 0 163,310 0 0 163,310 

251 L43724401K 0 0 59,000 59,000 0 44,830 103,830 0 39,890 143,720 

252 L44615402S 23,015 0 4,400 27,415 0 0 27,415 0 0 27,415 
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253 L44613404B 71,530 0 63,230 134,760 0 44,870 179,630 0 39,890 219,520 

254 K43716402A 110,980 0 24,300 135,280 39,120 0 96,160 0 0 96,160 

255 L34802402E 43,240 0 9,470 52,710 0 0 52,710 0 0 52,710 

256 K84105403K 70,960 0 15,540 86,500 0 0 86,500 0 0 86,500 

257 K34224403L 0 0 34,100 34,100 0 29,000 63,100 0 27,340 90,440 

258 K64513402D 115,590 0 25,300 140,890 0 4,370 145,260 0 0 145,260 

259 K34219437Y 110,870 0 39,150 150,020 0 20,300 170,320 0 0 170,320 

260 L24431401N 185,840 0 107,590 293,430 0 61,180 354,610 184,520 0 170,090 

261 L44822401F 11,120 0 2,440 13,560 0 0 13,560 0 0 13,560 

262 L34809403B 25,270 0 4,600 29,870 0 0 29,870 0 0 29,870 

263 L54508403M 23,110 0 24,020 47,130 0 25,450 72,580 0 24,500 97,080 

263 L54507428P 6,060 0 35,350 41,410 0 33,210 74,620 0 30,650 105,270 

265 L44707401T 23,120 0 25,800 48,920 0 0 48,920 0 0 48,920 

266 L64013402P 26,100 0 0 26,100 0 0 26,100 0 0 26,100 

267 L54529410T 17,250 0 18,300 35,550 0 0 35,550 0 0 35,550 

268 L54515417R 29,230 0 28,000 57,230 0 27,770 85,000 0 25,600 110,600 

269 L54702405E 67,370 0 33,900 101,270 0 0 101,270 0 0 101,270 

270 K34223463C 0 0 78,000 78,000 78,000 55,840 55,840 0 0 55,840 

271 L44109401L 0 0 36,800 36,800 36,800 0 0 0 27,920 27,920 

272 L44102403P 0 0 62,660 62,660 0 46,300 108,960 0 0 108,960 

273 L63719401K 0 0 58,750 58,750 0 0 58,750 0 0 58,750 

274 J93910403L 0 0 60,950 60,950 0 63,540 124,490 0 62,820 187,310 

275 L23713402H 0 0 79,470 79,470 79,470 0 0 0 49,350 49,350 

276 L34721401T 0 0 22,900 22,900 0 22,400 45,300 0 21,920 67,220 

277 L43810404N 0 0 29,000 29,000 0 2,400 31,400 0 24,870 56,270 

278 L01919019H 0 0 24,860 24,860 0 0 24,860 0 0 24,860 

279 L73813405Q 0 0 20,850 20,850 20,850 0 0 0 25360 25,360 

280 L73920401A 0 0 30,610 30,610 0 40,960 71,570 0 36,800 108,370 

281 L54510429P 22,340 0 24,860 47,200 0 23,360 70,560 0 29,260 99,820 

282 L54508416U 0 0 0 0 0 4,660 4,660 0 23,580 28,240 

283 L84306402O 0 0 0 0 0 0 0 0 23,690 23,690 

284 L54509418S 0 0 0 0 0 0 0 0 22,040 22,040 

285 L94317401Q 0 0 0 0 0 0 0 0 20,030 20,030 

 TOTAL          27.955,759 

 

                                                     

Aneksi nr.B3/4  

Nr Bashkia/Fshatra Debitorë për taksat e tarifat   
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Tokë Ndërtesa Pastrim Ndriçim Gjelbërim Truall  

Nr. Vlera Nr. Vlera Nr. Vlera Nr. Vlera Nr. Vlera Nr  

Famil Famil Famil Famil Famil Famil Vlera 

1 Nj.Adm.Divjakë 2,441 44,844,684 1,577 6,635,301 2,911 7,677,917 2,911 1,151,688 2,911 383,896 1,588 382,667 

2 Nj.Adm.Tërbuf 2,674 90,103,565 1,974 6,701,365 1,941 14,989,950 1,941 3,747,488 1,941 1,249,163 1,926 185,612 

3 Nj.Adm.Gradishtë 1,551 35,640,902 1,138 2,356,400 909 2,435,100 909 608,775 909 202,925 1,138 33,922 

4 Nj.Adm.Grabian 1,152 41,663,660 859 2,567,120 843 5,166,803 843 1,291,701 843 430,567 615 140,290 

5 Nj.Adm.Remas 1,328 30,250,720 800 3,318,577 727 4,015,800 727 1,003,950 727 334,650 695 19,460 

 Shuma 9,146 242,503,531 6,348 21,578,763 7,331 34,285,569 7,331 7,803,601 7,331 2,601,200 5,962 761,951 

 

 

Aneksi nr.B3/5 

 

 

 

 

 

                      Aneksi nr.B3/6 -Debitorët në njësit administrative për taksën e tokës në mënyrë progresive  

Nr  Njësia Admistrative  Nr. Familjeve Nga të cilat 

 

Debitorët për qiranë e tokës bujqësore të pandara 

Listave analitike  që u  nxorën gjatë periudhës së auditimit 

Debitorët Debitorë TOTAL 

 

të nxjera dhe llogaritura gjatë periudhës së 

auditimit 

familjarë të tarifave    

vendore 
të tjerë Bashkia 

  

Biznese private Debitorët familjarë te pronesise 

  

më datën 

31.12.2019 

Emërtimi Sip 

Nr Princip. 

Kamate Dety. 

Nr Lekë 

Kamat 

Shuma Anek Nr. Lekë Ane Lekë Ane Leke Lekë 

 

Ha vonese Total vonese 

  

1 2 3 4  (1+3) 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Nj. Divjakë 

(biznese) 
     

80 11,825,383 

 

11,825,383 

       

11,825,383 

Nj. Divjakë 

(familjarët) 
          

2,441 51,862,652 

   

532,475 52,395,127 

Nj. Gradishtë 

     

35 2,107,591 

 

2,107,591 

 

1551 38,031,224 

 

3,246,800 

 

0 43,385,615 

Nj. Terbuf 

     

72 3,620,445 

 

3,620,445 

 

2,674 96,990,542 

 

19,986,600 

 

0 120,597,587 

Nj. Grabian 

     

36 2,897,695 

 

2,897,695 

 

1,152 44,371,070 

 

6,889,070 

 

0 54,157,835 

Nj. Remas 

     

61 7,504,645 

 

7,504,645 

 

1328 33,588,757 

 

5,354,400 

 

0 46,447,802 

Ujësjellësi 

             

9,213,500 

  

9,213,500 

Taksa 

 infra.              

5,958,468 

  

5,958,468 

Shuma 

     

284 27,955,759 

 

27,955,759 

 

9,146 264,844,245 

 

50,648,838 

 

532,475 343,981,317 
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     Gjithësej 

Debitorë Paguar Pjesërisht 

Nuk kanë  paguar fare 

Debitorë  
Persona Arkëtuar 

1 Divjakë 3,199 2,441 758 1,654 787 24,926,919 51,862,652 

2 Gradishtë 2159 1551 608 1382 169 6,491,306 41,278,024 

3 Remas 1610 1328 282 1022 306 17,735,858 38,943,157 

4 Terbuf 3,419 2,799 620 1,620 1,179 70,018,481 116,977,142 

5 Grabian 1,578 1,152 426 455 697 29,268,060 41,663,660 

 Totali 11,965 9,271 2,694 6,133 3,138 148,440,624 290,724,635 

 

              Aneksi nr.B3/7 Njësia Administrative Divjakë 

Nr Fshati 

Numri i Familjeve Nga të cilat 

Gjithësej Debitorë Paguar Pjesërisht 
Nuk kanë  paguar fare 

Debitorë 
Persona Arkëtimet 

1 Divjake 1900 1430 470 949 481 12,890,345 25,725,494 

2 Mize 375 267 108 212 55 1,652,178 4,900,469 

3 Xeng 201 160 41 106 54 1,167,526 2,682,785 

4 Zharrnec 177 137 40 97 40 1,332,408 3,701,713 

5 Bregas 108 81 27 66 15 439,322 1,229,393 

6 Germenj e Vogel 58 36 22 25 11 879,563 1,866,060 

7 Germenj e Madhe 136 111 25 62 49 2,406,381 3,843,223 

8 Bicukas 112 103 9 73 32 1,887,133 4,032,453 

9 Dushk Can 68 57 11 33 23 1,063,771 1,887,901 

10 Hallvaxhias 64 59 5 34 25 1,208,292 1,993,161 

 
Totali NJA 3199 2441 758 1657 785 24,926,919 51,862,652 

   

               Aneksi nr.B3/8  Njesia Administrative Gradishtë  

Nr    Fshati 

Numri i Familjeve Nga të cilat 

       Gjithësej 
Debitorë Paguar Pjesërisht 

Nuk kanë  paguar fare 
Debitorë 

  Persona Vlera e debise 

1 Gradishte 219 161 58 19 25 966,144 4,348,296 

2 Kemishtaj 345 224 121 24 28 1,199,392 5,582,081 

3 Goricaj 233 161 72 40 9 263,078 3,651,865 

4 Spolat 215 178 37 28 19 1,279,202 7,414,719 

5 Mertish 403 278 125 46 19 683,525 6,328,299 

6 Babunje 272 212 60 38 27 1,001,655 5,964,849 
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7 Fierseman 203 152 51 22 17 389,027 3,185,682 

8 Gungas 112 75 37 11 18 481,735 2,171,447 

9 Sopez 157 110 47 27 7 227,548 2,630,786 

  Totali NJA  2159 1551 608 255 169 6,491,306 41,278,024 

 

                  

                 

                    Aneksi nr.B3/9 Njësia Administrative Grabjan   

Nr    Fshati 

Numri i Familjeve Nga të cilat 

       Gjithësej 

  
Debitorë Paguar Pjesërisht 

Nuk kanë  paguar fare 
Debitorë 

Persona Arkëtimet 

1 Grabjan + Treura  1,161 849 312 360 489 20,436,800 30,888,300 

2 Ferras  347 243 104 74 169 7,174,660 8,876,960 

3 Stravec  70 60 10 21 39 1,656,600 1,898,400 

  Totali NJA  1,578 1,152 426 455 697 29,268,060 41,663,660 

 

              Aneksi nr.B3/10 Njësia Administrative Remas  

Nr    Fshati 

Numri i Familjeve Nga të cilat 

       Gjithësej 

  
Debitorë Paguar Pjesërisht 

Nuk kanë  paguar fare 
Debitorë 

Person Vlera e debise  

1 Remas 201 160 41 120 40 2,591,292 5,373,035 

2 Kryekuq 295 254 41 214 40 1,719,661 5,305,732 

3 Kamenic 113 89 24 77 12 670,590 2,030,972 

4 Gur 287 227 60 191 36 2,053,393 6,063,565 

5 Mucias 186 160 26          127 33 2,181,544 4,832,125 

6 Remas 201 160 41 120 40 2,591,292 5,373,035 

7 Karavasta 182 146 36 114 32 2,235,605 4,955,783 

8 Karavasta e Re +Adriatik 346 292 54 179 113 6,283,773 10,381,945 

  Totali  1610 1328 282 1022 306 17,735,858 38,943,157 

 

              Aneksi nr.B/3.11 Njësia Administrative Tërbuf 

Nr    Fshati 

Numri i Familjeve Nga të cilat 

       Gjithësej 

  
Debitorë Paguar Pjesërisht 

Nuk kanë  paguar fare 

Debitorë 
Persona Arkëtimet 



 

 

KONTROLLI I LARTË I SHTETIT 

Raport përfundimtar për auditimin e ushtruar në Bashkinë Divjakë 

 

 

225 

 

1 Tërbuf 1,525 1,192 333 706 486 26,414,351 43,254,889 

2 Çermë Pasha 181 161 20 96 65 6,404,012 9,565,257 

3 Çermë Proshkë 205 171 34 104 67 4,222,329 7,432,499 

4 Sulzotaj 169 150 19 86 64 4,560,707 8,220,066 

5 Shënepremte 429 364 65 174 190 11,167,402 16,349,818 

6 Çermë Shkumbin 360 318 42 189 129 7,335,112 13,556,864 

7 Çermë e Sipërme 550 443 107 265 178 9,914,568 18,597,749 

  Totali NJA  3,419 2,717 620 1,538 1,179 70,018,481 116,977,142 

    

Aneksi B/3/12    Lista e subjekteve debitor për kontratat e qirave 

Nr 

 

 

Emri i objektit 

Periudha 

e kontra 

Qera 

vjetore 

Debitor 

viti 2017 

Detyrimi  

2018 

Detyrimi  

2019 

Mbetja  

31.12.19 

Gjoba 

21,90% 

Debitor 

  

1 Gabin pushimi 62-69,2/71 20 vjet 605.352 605.352 605.302 0 1.210.654 265.133 1.475.787 

2 Gabin pushimi 70-73,2/72 20 vjet 332.928 332.928 332.928 0 665.856 145.822 811.678 

3 Gabin pushimi 5-6,2/45 10 vjet 172.608 172.608 172.608 172.608 517.824 113.403 631.227 

4 Gabin pushimi 1-4,2/44 10 vjet 381.096 381.096 381.096 381.096 762.192 166.920 929.112 

5 Gabin pushimi 124-126 10 vjet 61.248 0 61.248 61.248 122.496 26.827 149.323 

6 Gabin pushimi 22-29,2/62 20 vjet 419.520 139.840 419.520 419.520 419.520 91.875 511.395 

7 Gabin A.K.A,nr.375/57  20 vjet 331.248 331.248 331.248 331.248 1.324.992 290.173 1.615.165 

8 Antene pyll nr 23 20 vjet 200.000 0 200.000 200.000 200.000 43.800 243.800 

  Shuma     2.474.867 5.168.058 4.200.579 5.223.534 1.143.954 6.367.488 

 

 

 

                                            Aneksi nr.B/3 /13        Debitorët e Taksës së Ndikimit në Infrastruktur 6 mujori II  2017 

Nr. 

Emri Atësia Mbiemri 

Fshati/ 

Lagjja 

Sip 

Ndërtimit Debitor 

1 Sh. T. Gj. Divjake 112 17,584 

2 H. H. H. Divjake 320 50,24 

3 E. A. P. Divjake 121 18,997 

4 Z. V. M. Divjake 516 81,012 

5 Nj. R. B. Divjake 1345 211,165 

6 A. J. C. Divjake 106 16,642 

7 Z. V. M. Divjake 101.5 15,936 

8 J. B. M. Divjake 351 55,107 

9 A. H. H. Divjake 99 15,543 
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10 A. S. P. Divjake 197 30,929 

11 J. T. K. Divjake 226 35,482 

12 F. A. V. Divjake 119 18,683 

13 V.  A. Q. Divjake 232 36,424 

14 J. K. Gj. Divjake 350 54,95 

15 B. Rr. D. Divjake 90.87 14,267 

16 J. T. Ll. Divjake 117 18,369 

17 F. K. Ll. Divjake 404.3 63,475 

18 A. H. H. Divjake 290 45,53 

  SHUMA   800,335 

 

                                      Aneksi nr.B/3/14  Debitorët e Taksës së Ndikimit në Infrastruktur viti 2018 

Nr. Emri Atësia Mbiemri 
Fshati 

/Lagjja 

Sip  

Ndërtimit 
Debitor 

1    Divjake 45 7,065 

2    Divjake 89 13,973 

3    Divjake 404.31 63,477 

4    Divjake 219 34,383 

5    Divjake 84 13,188 

6    Divjake 104.04 16,334 

7    Divjake 101.05 15,865 

8    Divjake 137.8 21,635 

9    Divjake 97.27 15,271 

10    Divjake 80.86 12,695 

11    Divjake 85.93 13,491 

12    Divjake 347.84 54,611 

13    Divjake 230.96 36,261 

14    FierSeman 104.86 16,463 

15    Divjake 308 48,356 

16    Sopez 224.77 35,289 

17    Spolate 105 16,485 

18    Spolate 243 38,151 

19    Mize 30 4,71 

20    Spolate 22.5 3,533 

21    Spolate 134 21,038 

22    Mertish 121 18,997 
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23    Gradishte 172.92 27,148 

24    Mertish 319 50,083 

25    Mertish 233.5 36,66 

26    Mertish 246.5 38,701 

27    Mertish 43 6,751 

28    Mertish 112 17,584 

29    Mertish 136 21,352 

30    Mertish 128 20,096 

31    Mertish 137 21,509 

32    Mertish 118 18,526 

33    Mertish 107.5 16,878 

34    Mertish 129 20,253 

35    Xeng 380 59,66 

36    C.Shkumbin 138 21,666 

37    Gradishte 311.22 48,862 

38    Gradishte 230.5 36,189 

39    Spolate 152 23,864 

40    Gradishte 91.52 14,369 

41    Goricaj 102.95 16,163 

42    Divjake 126 19,782 

43    Mertish 136 21,352 

44    Goricaj 103.24 16,209 

45    Kemishtaj 159 24,963 

46    Xeng 133 20,881 

47    Divjake 168 26,376 

48    Mertish 104 16,328 

49    Gradishte 342 53,694 

50    Shenepremte 201 31,557 

51    Mertish 135 21,195 

52    Goricaj 342.03 53,699 

53    Mertish 110 17,27 

54    Mertish 124.5 19,547 

55    Goricaj 153.07 24,032 

56    Goricaj 129.27 20,295 

57    Kemishtaj 70.73 11,105 
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58    Kemishtaj 91.19 14,317 

59    Divjake 52 8,164 

60    Goricaj 245.55 38,551 

61    Goricaj 141.57 22,226 

62    Cerme 277 43,489 

63    Spolate 273 42,861 

64    Goricaj 162.74 25,55 

65    Mertish 103 16,171 

66    Spolate 366 57,462 

67    Gradishte 283.06 44,44 

68    Sopez 91.42 14,353 

69    Zharnec 260 40,82 

70    Divjake 71 11,147 

71    Spolate 269 42,233 

72    Mertish 256 40,192 

73    Kemishtaj 38.18 5,994 

74    Goricaj 84 13,188 

75    Mertish 132 20,724 

76    Mertish 97 15,229 

77    Goricaj 208 32,656 

78    Goricaj 295.5 46,394 

79    Spolate 101 15,857 

80    Spolate 105 16,485 

81    Spolate 94 14,758 

82    Karavasta e re 35 5,495 

83    Mertish 147 23,079 

84    Mertish 164 25,748 

85    Mertish 127 19,939 

86    Mertish 133.5 20,96 

87    Mertish 296 46,472 

88    Sopez 61.32 9,627 

89    Sopez 147 23,079 

90    Sopez 89 13,973 

91    Babunje 397 62,329 

92    Mertish 99 15,543 
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93    Sopez 330.24 51,848 

94    Babunje 93 14,601 

95    Mertish 128 20,096 

96    Mertish 167 26,219 

97    Gradishte 258.4 40,569 

98    Divjake 111.5 17,506 

99    Mertish 127 19,939 

100    Mehallas 90 14,13 

SHUMA   2,550,283 

 

                                              Aneksi nr.B/3/15  Debitorët e Taksës së Ndikimit në Infrastruktur  viti 2019 

Nr Emri Atësia Mbiemri 
Fshati 

Lagjja 

Sip  

Ndërtimit 
Debitor 

1    Mertish 140 21,98 

2    Terbuf 535 83,995 

3    Spolate 134 21,038 

4    Spolate 15 2,355 

5    Babunje 44.3 6,955 

6    Divjake 106 16,642 

7    Spolate 134 21,038 

8    Gradishte 191.68 30,094 

9    Gradishte 308.28 48,4 

10    Mertish 313 49,141 

11    Mertish 218 34,226 

12    Sopez 200 31,4 

13    Sopez 175 27,475 

14    Mertish 151 23,707 

15    Gradishte 94.44 14,827 

16    Goricaj 111.61 17,523 

17    Gradishte 40.1 6,296 

18    Sopez 139 21,823 

19    Mertish 119 18,683 

20    Mertish 128 20,096 

21    Mertish 427 67,039 

22    Spolate 121 18,997 

23    Mertish 128 20,096 



 

 

KONTROLLI I LARTË I SHTETIT 

Raport përfundimtar për auditimin e ushtruar në Bashkinë Divjakë 

 

 

230 

 

24    Goricaj 203.74 31,987 

25    Mertish 104.5 16,407 

26    Kemishtaj 237 37,209 

27    Gradishte 116 18,212 

28    Babunje 94.76 14,877 

29    Babunje 98.95 15,535 

30    Babunje 144.21 22,641 

31    Babunje 104.13 16,348 

32    Gradishte 80.36 12,617 

33    Mertish 138.5 21,745 

34    Gungas 279.47 43,877 

35    Babunje 109.41 17,177 

36    Gungas 283.5 44,51 

37    Mertish 125 19,625 

38    Mertish 318.5 50,005 

39    Spolate 87 13,659 

40    Spolate 131 20,567 

41    Spolate 262 41,134 

42    Spolate 125.5 19,704 

43    Spolate 104 16,328 

44    Sopez 109 17,113 

45    Sopez 275 43,175 

46    Goricaj 251 39,407 

47    Kemishtaj 211.16 33,152 

48    Goricaj 216 33,912 

49    Kemishtaj 285.39 44,806 

50    Kemishtaj 81 12,717 

51    Mertish 312 48,984 

52    C. Siperme 519 81,483 

53    C. Siperme 322 50,554 

54    C. Siperme 112 17,584 

55    C. Siperme 151 23,707 

56    C. Siperme 161 25,277 

57    C. Siperme 149 23,393 

58    C. Siperme 112.5 17,663 
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59    C. Siperme 147 23,079 

60    C. Siperme 336 52,752 

61    C. Siperme 127 19,939 

62    C. Siperme 272 42,704 

63    C. Siperme 137 21,509 

64    C. Siperme 537 84,309 

65    C. Siperme 148 23,236 

66    C. Siperme 109 17,113 

67    C. Siperme 101 15,857 

68    C. Siperme 273.5 42,94 

69    C. Siperme 128 20,096 

70    C. Siperme 120 18,84 

71    C. Siperme 138 21,666 

72    C. Siperme 163 25,591 

73    C. Siperme 146 22,922 

74    C. Siperme 126 19,782 

75    C. Siperme 243 38,151 

76    C. Siperme 134 21,038 

77    C. Siperme 158 24,806 

78    C. Siperme 169 26,533 

79    C. Siperme 883 138,631 

80    C. Siperme 188 29,516 

81    C. Siperme 163 25,591 

82    C. Siperme 282 44,274 

83    C. Siperme 110 17,27 

84    C. Siperme 135 21,195 

85    C. Siperme 90 14,13 

86    C. Siperme 121 18,997 

87    C. Siperme 262 41,134 

88    C. Siperme 95 14,915 

89    Goricaj 70 10,99 

90    Bishcukas 111 17,427 

SHUMA   2,607,850 
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