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PËR 
 

AUDITIMIN E USHTRUAR NË BASHKINË MALËSI E MADHE “MBI 

AUDITIMIN FINANCIAR DHE TË PËRPUTHSHMËRISË” 
Për periudhën  nga data 01.01.2018 deri më datën 30.03.2020 

 
 
Në auditimin e ushtruar në subjektin Bashkinë Malësi e Madhe me objekt “Mbi auditimin 
financiar dhe të përputhshmërisë”, për periudhën 01.01.2018 deri më 30.03.2020, mbi shkallën 
e zbatueshmërisë nga subjekti, të rregullave, ligjeve dhe rregulloreve, u konstatuan të meta dhe 
mangësi në funksionimin e disa komponentëve të sistemit të kontrollit të brendshëm, 
devijime/shkelje nga kuadri ligjor dhe rregullator në fuqi, të rëndësisë materiale por jo të 
përhapura, efektet e të cilave justifikojnë dhënien e një opinioni financiar të kualifikuar.  

Pasi u njoha me Raportin Përfundimtar të Auditimit dhe Projektvendimin e paraqitur nga Grupi 
i Auditimit të Departamentit të Auditimit të Njësive të Vetëqeverisjes Vendore, shpjegimet e 
dhëna nga subjekti i  audituar, si dhe vlerësimet mbi objektivitetin dhe cilësinë e auditimit nga 
Kryeaudituesi dhe Drejtori i Departamentit të mësipërm, Drejtori i Drejtorisë së Standardeve dhe 
Sigurimit të Cilësisë së Auditimit dhe Drejtori i Përgjithshëm, në mbështetje të neneve 10, 15, 
25 dhe 30, të ligjit nr. 154/2014 miratuar në datën 27.11.2014 “Për Organizimin dhe 

Funksionimin e Kontrollit të Lartë të Shtetit”, me qëllim përmirësimin e gjendjes. 
 
 

VENDOSA: 
    
I. Të miratoj Raportin Përfundimtar të Auditimit “Mbi auditimin financiar dhe të 
Përputhshmërisë” të ushtruar në Bashkinë Malësi e Madhe, sipas programit të auditimit nr. 
259/1, datë 03.03.2020, ndryshuar me nr. 259/2, datë 24.04.2020 për veprimtarinë ekonomike e 
financiar nga data 01.01.2018 – 30.03.2020. 

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

I. Opinioni mbi pasqyrat financiare. 
Ne kemi audituar pasqyrat financiare në subjektin Bashkinë Malësia e Madhe të periudhave 
ushtrimore të vitit 2018 dhe 2019, të cilat përfshijnë pasqyrat e pozicionit financiar, pasqyrat e 
performancës financiare, pasqyrat e ndryshimeve të aktiveve, pasqyrat e fluksit të mjeteve 
monetare dhe pasqyrat e shënimeve shpjeguese. 
Ky auditim ka përfshirë ekzaminimin në bazë testimesh të dokumenteve që mbështesin shumat e 
llogarive të pasqyrave financiare, duke bërë vlerësimin e parimeve kontabël të aplikuara, 
vlerësimet të bëra nga drejtuesit si dhe vlerësimi i paraqitjes së përgjithshme të pasqyrave 
financiare. 
Në opinionin tonë, përsa i takon shkallës së zbatimit nga subjekti Bashkia Malësia e Madhe, të 
standardeve mbi raportimin financiar për vitin 2018 dhe 2019, në përgjithësi japin një pamje të 
drejtë dhe të sinqertë të pozicionit financiar të performancën financiare dhe lëvizjet e mjeteve 
monetare, kjo referuar UMF dhe Ekonomisë nr. 8, datë 9.03.2018 “Për procedurat e përgatitjes, 

paraqitjes dhe raportimit të pasqyrave financiare vjetore në Njësitë e Qeverisjes së 
Përgjithshme”, duke përjashtuar disa anomali materiale por jo të përhapura që janë baza për 
dhënien e një opinioni të kualifikuar1”.  
 
Baza për opinion: 
Përgjegjësitë tona janë përshkruar në mënyrë më të detajuar në seksionin përkatës të Raportit 
Përfundimtar të Auditimit (Kap IV/C, faqe 46-60).  
Parregullsitë e konstatuar në veprimet mbyllëse të llogarive të vitit 2019, kemi: 
-Në llog. 432 “Tatime, mbledhur për llogari të pushtetit lokal” në pasiv të pasqyrave financiare 

paraqitet vlera 49,682,860 lekë me kundër parti vlerat debitorë të llog. 423 “Debitorë për paga 
dhe shpërblime” për vlerën 6,611,726 leke dhe llog. 468 “Debitorë” për vlerën 43,565,134 lekë. 

Këto kontabilizimi nuk janë të sakta për faktin se shumat debitorë dhe kreditore, nuk kundrojnë 
për vlerë 494,000 lekë, gjithashtu emërtimi i këtyre llogarive, nuk përputhet me përmbajtjen e 
veprimit kontabël. 
-Llog. 467 “Kreditorë të ndryshëm” për vlerën 135,352,723 lekë përfaqëson  detyrime  për tu 

paguar ndaj të tretëve. Kjo llogari ka si kundërparti veprimin kontabël në debi të llog. 486 
“Shpenzime të periudhave të ardhshme”, llogari e cila në pasqyrat financiare është për vlerën 

debitorë 114,509,322 lekë dhe është e analizuar për këtë vlerë sipas subjekteve, faturave dhe 
vlerave përkatëse. Diferenca në këtë rast prej 20,843,401 lekë (135,352,723- 114,509,322), është 
vlerë e pa justifikuar me dokumente.  
Për këtë diferencë gjendja kreditore e llog. 467 është më shumë se gjendja debitorë e llog. 486 
përsa mungojnë dokumentet vërtetues, pra përfaqëson veprim kontabël, të pa mbështetur në 
dokumente justifikues. 
 
II. Opinioni mbi përputhshmërinë e procedurave të prokurimit. 
Ne kemi audituar përputhshmërinë e procedurave të prokurimit, sa i takon shkallës së 
zbatueshmërisë të rregullave, ligjeve dhe rregulloreve, politikave, kodeve të vendosura apo 
termave dhe kushteve, mbi të cilat është rënë dakord (kriteret e auditimit të përputhshmërisë). 
Auditimi ka përfshirë ekzaminimin, në bazë testimesh, të dokumenteve që vërtetojnë veprimtarinë 
e Bashkisë Malësi e Madhe mbi zbatueshmërinë e rregullave, ligjeve dhe rregulloreve, politikave, 

                                                 
1 Audituesi duhet të shprehë një opinion të kualifikuar:  
1. Kur audituesi ka marrë dëshmi të mjaftueshme dhe të përshtatshme të auditimit dhe arrin në përfundimin se anomalitë 
apo rastet e mospërputhshmërisë, individualisht ose së bashku, janë materiale, por jo të përhapura, në llogaritë vjetore apo 
transaksionet në fjalë; ose  
2. kur audituesi nuk është në gjendje për të marrë dëshmi të mjaftueshme dhe të përshtatshme të auditimit ku të bazojë 
opinionin, dhe efektet e mundshme mbi llogaritë vjetore apo transaksionet të kësaj pamundësie janë materiale por jo të 
përhapura 



KLSH  3 | F a q e  
 

kodeve të vendosura apo termave dhe kushteve, mbi të cilat është rënë dakord,  të procedurave të 
prokurimit në periudhat ushtrimore të vitit 2018 dhe 2019, bazuar në analizën e riskut2.  
Në përfundim të procesit të auditimit ne kemi konkluduar në dhënien e një Opinion i kualifikuar, 
pasi gjatë auditimit të veprimtarisë, u evidentuan devijime nga kuadri ligjor dhe rregullator në 
fuqi të përshkruara në paragrafin e “Bazës për Opinionin”, që nën gjykimin profesional të 
audituesit të pavarur janë materiale por jo të përhapura. 
 
Baza për opinion: 
Auditimi u krye në përputhje me Standardeve Ndërkombëtare të Auditimit (ISSAI), të cilat janë 
përshkruar në mënyrë më të detajuar në seksionin përkatës të Raportit Përfundimtar të Auditimit 
(Kap IV/D, faqe 69-101).  
Opinionin e dhënë e mbështesim në faktin se, subjekti i audituar në një pjesë të procedurave nuk 
ka vepruar në përputhje me aktet ligjore/ nënligjore në fuqi, veprime të cilat kanë sjellë anomali 
materiale por jo të përhapura, efektet e të cilave justifikojnë dhënien e opinionit të kualifikuar në 
procedurat e prokurimit, ku në 4 procedura kriteret nuk janë vendosur në përputhje me dispozitat 
e LPP dhe se në 3 procedura prokurimi OE/BOE të shpallur fitues nuk plotësojnë të gjitha kriteret 
e DST, veprime në paligjshmëri të përdorimit të fondeve publike me vlerë 118,638 mijë lekë. 
Në fushën e zbatimit të kontratave të punimeve janë konstatuar mos zbatimin të disa zërave të 
punimeve, duke evidentuar dëm ekonomik në vlerën 988 mijë lekë.  
Ne besojmë se evidencat e auditimit që kemi siguruar janë të mjaftueshme dhe të përshtatshme3, 
për të siguruar bazën për opinion të kundërt.  
 
Përgjegjësitë e Drejtuesve të Bashkisë. 
Stafi drejtues Bashkia Malësi e Madhe, është përgjegjës për përgatitjen dhe prezantimin e saktë 
të pasqyrave financiare në përputhje me kërkesat e kuadrit rregullator lidhur me raportimin 
financiar, si dhe kontrollin e brendshëm që ka rezultuar i nevojshëm për përgatitjen e pasqyrave 
financiare, për të shmangur gabimet apo mashtrimet. 
Gjithashtu është përgjegjës për zbatimin dhe përdorimin e burimeve financiare të fondeve të 
prokuruar në përputhje me politikat, ligjet dhe rregulloret e aplikuara (kriteret e vlerësimit). 
 
Përgjegjësitë e Audituesve të KLSH. 
Objektivi i audituesit të jashtëm publik lidhet me garantimin e sigurisë së arsyeshme4. Siguria e 
arsyeshme është një nivel i lartë sigurie, por nuk garanton që auditimi i kryer në përputhje me 
standardet mundëson identifikimin e çdo gabimi apo anomalie që mund të ekzistojë. Përveç 
standardeve ISSAI, audituesi i KLSH, gjithashtu aplikon edhe gjykimin dhe skepticizmin e tij 
profesional në punën audituese.  
Ne komunikojmë me drejtuesit ndër të tjera, edhe për planifikimin në kohë dhe përmbajtjen e 
auditimit si dhe konkluzionet/gjetjet, duke përfshirë edhe të metat e kontrollit të brendshëm që ne 
kemi identifikuar gjatë auditimit tonë. 
Auditimi identifikon çështjet më të rëndësishme lidhur me auditimin të cilat 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. 
 

                                                 
2 Sipas ISSAI 1315 (ISA 315), objektivi i audituesit është të verifikojë dhe vlerësojë risqet e mospërputhshmërisë me ligjet dhe 
rregullat në fuqi, duke siguruar kështu bazën për hartimin dhe zbatimin e proçedurave të auditimit. 
3 Objektivi i audituesit është të hartojë dhe kryejnë ato procedura auditimi që ju japin mundësi të sigurojë evidencën e auditmit e 
cila duhet të jetë e mjaftueshme, përkatëse dhe e besueshme (ISSAI 1500, ISA 300) 
4 ISSAI 300, Parimet bazë të auditmit në lidhje me përputhshmërinë pohojnë se auditim duhet të japë siguri të arsyeshme për 
zbulimin e gabimeve, parregullsive dhe veprimtarive të paligjshme që mund të cenojnë ndjeshëm objektin e auditmit. 



KLSH  4 | F a q e  
 

B. MASAT ORGANIZATIVE: 

1. Gjetje nga auditimi: Bashkia Malësi e Madhe 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 regjistri i 
riskut, strategjia e riskut, plani i veprimit, gjurma e auditimit. Grupi i Menaxhimit Strategjik, nuk 
ka miratuar plane zhvillimi strategjike me afat jo më pak se sa 5 vjet. Njësia ka në strukturë 
specialist të IT-së, por nuk ka programe të licencuara dhe për rrjedhojë nuk ka as programe për 
mbrojtjen e të dhënave të sistemit elektronik, veprime në kundërshtim ligjin nr. 10296 datë 
08.07.2010 “Për menaxhimin financiar dhe kontrollin” dhe nenin 32, të ligjit nr. 68/2017” Për 

financat e vetëqeverisjes vendore” (Më hollësisht trajtuar në pikën (A), faqe 14-15 të Raportit 
Përfundimtar të Auditimit). 
1.1. Rekomandimi: 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 liçensuar si dhe ruajtjen dhe sigurinë e informacionit elektronik. Të hartohet 
strategjia e riskut, regjistri i riskut, plani veprimit si dhe  gjurma e auditimit dhe lista e proceseve 
të punës për secilin sektor dhe në nivel institucioni.  

Menjëherë dhe na vazhdimësi 
 
2. Gjetje nga auditimi: Për vitet 2018 dhe 2019, është kryer inventari fizik i disa aktiveve të 
qëndrueshme të patrupëzuara/ të trupëzuara dhe qarkulluese, nga ku konstatohet se në vitin 2018 
janë kryer procedurat për nxjerrjen jashtë përdorimit, asgjësimin e inventarëve dhe sistemimin e 
llogarive kontabël, sipas rezultateve të inventarëve të kryera në vitin 2017, duke pakësuar 
llogaritë përkatëse për shumën totale 18,412,062 lekë. 
Mos pasqyrimit në kohë të rezultateve të inventarizimit, është në shkelje të kërkesave të UMF 
dhe Ekonomisë nr. 8, datë 9.03.2018 “Për procedurat e përgatitjes, paraqitjes dhe raportimit të 
pasqyrave financiare vjetore në Njësitë e Qeverisjes së Përgjithshme” Kap. II, pikat 5, 8, Kap. 
III, pikat 28, 30 (Më hollësisht trajtuar në pikën (C), faqe 46-60 të Raportit Përfundimtar të 
Auditimit). 
2.1 Rekomandimi: Kryetari i Bashkisë Malësia e Madhe, të marrë masa për mbylljen e 
procedurave të inventarizimit, brenda vitit ushtrimor dhe për diferencat eventuale të konstatuara 
nga inventarizimi, të nxjerrë përgjegjësitë përkatëse dhe të procedohet sipas ligjit për sistemimin 
e llogarive kontabël duke nxjerrë në kohë aktet e nevojshme administrative. 

Menjëherë dhe në vazhdimësi 
 

3. Gjetje nga auditimi: Në fund të vitit 2019, gjendja e llog. 466 “Kreditorë për mjete në ruajtje” 

është për vlerën kontabël 35,768,687 lekë. Nga analiza e përmbajtjes të kësaj llogarie, 
konstatohet se janë të ngurtësuara fonde për të cilat prej vitesh është përmbushur afati i garancisë 
prej 1 (një) viti nga dorëzimi i objekteve të investuara dhe nuk është bërë zhbllokimi i tyre, 
evidentuar kjo për 25 raste në shumën 4,962,799 lekë dhe nga Drejtoria e Financë dhe Menaxhim 
Buxhetit, nuk është kryer asnjë veprim sipas kushteve të kontratës për c’bllokimin e këtyre 

fondeve, veprime në kundërshtim me kërkesat e pikës 10, Kap. II të UKM nr. 3, datë 15.02.2011 
“Për mbikëqyrjen dhe kolaudimin e punimeve të ndërtimit” i ndryshuar (Më hollësisht trajtuar 
në pikën (C), faqe 46-60 të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 
3.1 Rekomandimi: Drejtoria e Financë dhe Menaxhim Buxhetit, në bashkëpunim me Drejtorinë 
e Shërbimeve Bashkia Malësi e Madhe, të saktësojnë subjektet dhe fondet për të cilat janë 
ngurtësuar si garanci për punimet e kryera dhe të përfunduara në kohë, për të cilat kanë humbur 
të drejtën e përfitimit të tyre ose që janë në kushtet e parashkrimit të së drejtës, duke proceduar 
sipas kërkesave ligjore pranë Degës së Thesarit për rimarrjen e fondeve të ngurtësuar dhe 
përdorimin e tyre në interes publik.  

Brenda datës 30.09.2020 
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4. Gjetje nga auditimi: Në fund të vitit 2019, gjendja e llog. 468 “Debitorë të ndryshëm”, 

paraqitet me vlerë kontabël 43,565,134 lekë. Nga analiza konstatohet se në debi të saj janë 
kontabilizuar edhe subjektet debitorët për tatim taksat lokale në shumën 36,472,533 lekë, ndërsa 
diferenca në vlerën 7,092,601 lekë përbën shumën e 8 subjekte debitorë të krijuar nga viti 2008. 
Një pjesë e cila është e trashëguar nga ish Komunat (sot Njësi Administrative e Bashkisë Malësi 
e Madhe). 
Nga Drejtoria e Financë dhe Menaxhim Buxhetit dhe Drejtoria Juridike e Bashkisë Malësi e 
Madhe, nuk është procedura sipas ligjit përfshi kërkesë padi në Gjykatë për arkëtimin e 
detyrimeve debitorë (Më hollësisht trajtuar në pikën (C), faqe 46-60 të Raportit Përfundimtar të 
Auditimit). 
4.1 Rekomandimi: Drejtoria e Financë dhe Menaxhim Buxhetit, në bashkëpunim me Drejtorinë 
Juridike, të marrë masat e nevojshme për arkëtimin e vlerave debitorë të krijuar në vite duke 
procedura me  kërkesë padi në Gjykatë, në zbatim të kërkesave ligjore.  

Brenda datës 31.12.2020 
 

5. Gjetje nga auditimi: Në fund të periudhave ushtrimore të viteve 2018 dhe 2019, kanë 
rezultuar detyrime të pa paguara ndaj të tretëve, ndërkohë që nuk janë përdorur të gjitha burimet 
financiare. 
Gjithashtu konstatohet se për vitet 2018 - 2019, shumat e detyrimeve të pa paguara janë më të 
mëdha se burimet financiare të papërdorura, gjë që tregon se janë kryer shpenzime të pa 
mbuluara me fonde, konkretisht: 
-Për vitin 2018, shuma e detyrimeve të papaguara (llog. 401-408 “Furnitorë e llogari të lidhura 

me to” dhe llogaria 467 “Kreditorë të ndryshëm”), paraqiten në shumën 185,767  mijë lekë, 
kurse fonde të trashëguara për vitin pasardhës (llog. 520 “Disponilitete në thesar”), paraqitet në 
shumën 179,436 mijë lekë. 
Nuk pasqyrohet si detyrim kreditor në një rast për shumën 15,447 mijë lekë (fatura tatimore nr. 
182, datë 03.06.2018 të subjektit “S.............J” ). 
-Për vitin 2019, shuma e detyrimeve të papaguara (llog. 486 “Shpenzime të periudhave të 

ardhshme”), paraqitet në shumën 114,509 mijë lekë, kurse fonde të trashëguara për vitin 
pasardhës (llog. 520 “Disponilitete në thesar”), paraqitet në shumën 97,657 mijë lekë. 
Nga analiza e detyrimeve kreditore të periudhës së vitit 2019, konstatohen vlera të mëdha 
detyrimesh të bartura nga vitet e kaluara në të cilën: 
-9 raste me vlerën 22,388 mijë lekë, janë detyrime të krijuara nga viti 2018, 
-25 raste me vlerën 3,581 mijë lekë, janë detyrime të krijuara nga viti 2015 dhe  
-2 raste me vlerën 16,491 mijë lekë, janë detyrime sipas Vendimeve Gjyqësore të formës së prerë 
nga viti 2015. 
Kjo praktikë e menaxhimit të fondeve është në kundërshtim me kërkesat e UMF nr. 2, datë 
6.2.2012 “Për procedurat standard të zbatimit të buxhetit” i ndryshuar, pika 101 dhe UMF nr. 8, 

datë 9.03.2018 “Për procedurat e përgatitjes, paraqitjes dhe raportimit të pasqyrave financiare 
vjetore në Njësitë e Qeverisjes së Përgjithshme” Kreut III, pika 28 dhe 30 (Më hollësisht trajtuar 
në pikën (C), faqe 46-60 të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 
5.1 Rekomandimi: Drejtoria e Financë dhe Menaxhim Buxhetit, të marrë masat për organizimin 
e mbajtjen e kontabilitetit sipas kërkesave të ligjit, duke kontabilizuar të drejtat dhe detyrimet 
ndaj të tretëve në momentin e konstatimit, të merren masa për shlyerjen në kohë të detyrimeve 
kreditore, në përmbushje të detyrimeve ligjore si dhe të eliminohet praktikat që sjellin shtesë 
detyrimesh të prapambetura.  

Brenda datës 31.12.2020 
 

6. Gjetje nga auditimi: Bashkia Malësia e Madhe nuk ka marrë masat e nevojshme për 
miradministrimin e të gjitha aktiveve afatgjatë materiale dhe jo materiale, për llogaritë e aktiveve 
me vlerat neto sipas të dhënave të Pasqyrave Financiare të vitit 2019: 
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Llog. 210 “Toka, troje, terene” për 9,822,183 lekë.  
Llog. 211 “Pyje kullota plantacione” për 15,388,760 lekë. 
Llog. 212 “Ndërtime konstruksione” për 755,176,177 lekë. 
Llog. 213 “Rrugë rrjete vepra ujore” për 2,189,281,771 lekë. 
Llog. 214 “Instalime teknike, makineri paisje, vegla pune” për 26,974,187 lekë. 
Nuk është kryer inventarizimi fizik në periudhat ushtrimore 2018 dhe 2019, si për aktivet ku me 
VKM nr. 366, datë 18.05.2016, nr. 458, datë 26.07.2018 dhe nr. 433, datë 8.6.2016, kanë kaluar 
në pronësi të Bashkisë Malësia e Madhe, ashtu edhe për aktivet e investuara nga Bashkia. 
Nuk është bërë regjistrimi i të gjithë aktiveve në pronësi të Bashkisë, duke përjashtuar 15 objekte 
të regjistruar në Kadastrën Urbane, në pronësi të Bashkisë Malësia e Madhe. 
Veprimet dhe mosveprimet e mësipërme janë në kundërshtim me kërkesat e ligjit nr. 139/2015 
“Për Vetëqeverisjen Vendore” I ndryshuar, Kap. III, neni 9, pika 12 dhe Kap. VII, neni 23, pika 

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

ndryshuar pikat 26, 27 dhe 30 (Më hollësisht trajtuar në pikën (C), faqe 46-60 të Raportit 
Përfundimtar të Auditimit). 
6.1 Rekomandimi: Kryetari i Bashkisë, të marrë masat që me specialistë të fushës, të 
inventarizojë dhe saktësojë pronat sipas të dhënave të kontabilitetit, regjistrimin e pronave në 
pronësi të vet, si dhe për krijimin e regjistrit të pronave. 

Brenda datës 31.12.2020 
 
7. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i llogarive të pasqyrave financiare për vitin ushtrimor 2019, 
u konstatuan disa pasaktësi në veprimet kontabël, duke sjellë për pasojë që: 
-Në disa raste detyrimin e llogarive, pra mospërputhje të përmbajtjes me emërtimin e llogarisë. 
-Disa llogari të pasivit që kanë kundërpartinë e vet në aktiv të pasqyrave financiare, nuk janë të 
rakorduar për vlerat e tyre duke krijuar pasiguri në veprimet e mbylljes së llogarive vjetore.  
-Raste ku shumat e llogarive, nuk janë mbështetur me dokumentacion justifikues ligjor. 
Konkretisht: 
Në debi të llog. 210 “Toka, troje, terrene”, është kontabilizuar vlera 479,989 lekë shpenzime për 

“Hartimin e planit të detajuar Vendor”, duhet të sistemohet në debi të llog. 202 “Studime dhe 
kërkime”. 
Në debi të llog. 213 “Rrugë rrjete vepra ujore”, është kontabilizuar vlera 594,572 lekë, 

shpenzime për supervizim për rikonstruksion të Shkollës 9-vjeçare “Abdyl Bajraktari”, duhet të 

sistemohet në debi të llog. 212 “Ndërtime konstruksione”. 
Në kredi të llog. 433 “Detyrime, shteti, fatkeqësi natyrore” është kontabilizuar vlera 2,460,677 
lekë që përfaqëson detyrime të pa paguara për sigurimet shëndetësore të punonjësve, duhet të 
sistemohet në kredi të llog. 436 “Sigurimet shëndetësore” . 
Në llog. 42 “Detyrime ndaj personelit” në vlerën 15,687,975 lekë janë kontabilizuar detyrimet 

për pagat e pa paguara të punonjësve. Kjo vlerë nuk është e saktë, pasi referuar listë pagesës së 
muajit Dhjetor 2019, pagat e pa paguara janë në shumën 13,737,187 lekë dhe për diferencën 
1,950,788 lekë, vlera e kësaj llogarie është e pa saktë dhe duhet të sistemohet.  
Në llog. 432 “Tatime, mbledhur për llogari të pushtetit lokal” në pasiv të pasqyrave financiare 
për vlerën 49,682,860 lekë me kundër parti vlerat debitorë të llog. 423 “Debitorë për paga dhe 
shpërblime” për vlerën 6,611,726 leke dhe llog. 468 “Debitorë” për vlerën 43,565,134 lekë. Këto 

kontabilizimi nuk janë të sakta për faktin se shumat debitorë dhe kreditore, nuk kundrojnë për 
vlerë 494,000 lekë, gjithashtu emërtimi i këtyre llogarive, nuk përputhet me përmbajtjen e 
veprimit kontabël. 
Llog. 467 “Kreditorë të ndryshëm” për vlerën 135,352,723 lekë, përfaqëson detyrime për tu 
paguar ndaj të tretëve. Kjo llogari ka si kundërparti veprimin kontabël në debi të llog. 486 
“Shpenzime të periudhave të ardhshme”, llogari e cila në pasqyrat financiare është për vlerën 

debitorë 114,509,322 lekë dhe është e analizuar për këtë vlerë sipas subjekteve, faturave dhe 
vlerave përkatëse. 
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Në këtë rast, diferenca për shumën 20,843,401 lekë (135,352,723- 114,509,322), është vlerë e 
pa justifikuar me dokumente. Për këtë diferencë gjendja kreditore e llog. 467 është më shumë se 
gjendja debitorë e llog. 486 përsa mungojnë dokumentet vërtetues, pra përfaqëson veprim 
kontabël, të pa mbështetur në dokumente justifikues. 
Veprimet dhe mosveprimet e mësipërme janë në kundërshtim me kërkesat e UMF nr. 8, datë 
9.03.2018 “Për procedurat e përgatitjes, paraqitjes dhe raportimit të pasqyrave financiare vjetore 
në Njësitë e Qeverisjes së Përgjithshme” Kap. III, pikat 42, 62, Rubrika II dhe Aneksi mbi: 
“Veçoritë e evidencës të llogarive të klasës ...”  (Më hollësisht trajtuar në pikën (C), faqe 46-60 
të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 
7.1 Rekomandimi: Drejtoria e Financë dhe Menaxhim Buxhetit, të marrë masat dhe të 
procedojë sipas akteve ligjore/nënligjore të ligjit për sistemimin e llogarive kontabël, përsa janë 
konstatuar veprimet të pa sakta sipas citimeve të më sipërme. Vlerat e llogarive kontabël, të jenë 
të përputhura me dokumente vërtetues ligjorë. 

Menjëherë  
 

8. Gjetje nga auditimi: Në auditimin e dokumentacionit të paraqitur, u konstatua se nga 
Drejtoria e të Ardhurave janë evidentuar 66 subjekte të biznesit të vogël që ushtrojnë aktivitetin 
e tyre ekonomik në Njësitë Administrative, Koplik, Qendër, Gruemirë, Kastrat, Shkrel dhe 
Kelmend, të pa regjistruar në QKB, duke bërë që këto subjekte të mos paguajnë detyrimet për 
taksat e tarifat vendore dhe krijuar mungesë të ardhurash në buxhetin e Bashkisë Malësi e Madhe 
dhe shkak për evazion fiskal. 
Nga Drejtoria e të Ardhurave Bashkia Malësi e Madhe, nuk është ndërmarrë asnjë veprim ligjor 
për detyrimin e këtyre subjekteve për regjistrim në QKB apo të ngarkohen me vlerën e detyrimit 
për taksat e tarifat vendore sipas VKB të miratuara, por është mjaftuar vetëm me evidentimin e 
tyre, veprim në kundërshtim me paragrafin e parë të nenit 4 të ligjit nr.9632, datë 30.10.2006 
“Për sistemin e taksave vendore”, në lidhje me zbatimin e nenit 41 dhe 121, pika 3, e ligjit nr. 

9920, datë 19.05.2008 “Për Procedurat Tatimore në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar  (Më 
hollësisht trajtuar në pikën (B/1.4), faqe 28-46 të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 
8.1. Rekomandimi: Drejtoria e të Ardhurave në bashkëpunim me Policinë Bashkiake dhe 
Drejtorinë Rajonale Tatimore Shkodër, të marrë masa për regjistrimin e 66 subjekteve të 
paregjistruar në QKB dhe aplikimin e detyrimeve fiskale për taksat e tarifat vendore nga 
momenti i evidentimit të tyre e vazhdim.  

Brenda datës 30.09.2020 
 

9. Gjetje nga auditimi: Në auditimin e procedurave të ndjekura nga Drejtoria e të Ardhurave, 
për arkëtimin e detyrimeve të prapambetura (borxhi tatimor), u konstatua se në fund të periudhës 
31.12.2019, gjendja e debitorëve për subjektet fizik/ juridik dhe abonentët familjare paraqitet në 
vlerën 11420 subjekte për vlerën 113,743,328 lekë, nga e cila: 
a- 211 subjekte fizik/ juridik me vlerë 26,652,289 lekë për taksat pasurisë, tokës, ndërtesës, 
hapësirave publike dhe tarifave vendore. 
b- 11209 abonentët familjarë me vlerë 87,091,039 lekë, për taksën e pasurisë dhe tarifat 
vendore, nga e cila: taksa tokë bujqësore në shumën 3,653,554 lekë, taksë ndërtese në vlerën 
16,763,185 lekë dhe tarifa shërbimi në vlerën 64,505,450 lekë. 
Kjo vlerë nuk është kontabilizuar saktë në llogarinë debitorë në llog. 468 
Nga të dhënat e mësipërme, konstatohet se vlera e debitorëve abonentëve familjarë është 76.5 % 
e vlerës së gjithë borxhit fiskal. 
Në totalin e debitorëve të paraqitur, u konstatua se 118 subjekte janë debitorë aktiv ose 56 % e 
subjekteve me detyrime për vlerën 10,848,212 lekë ose rreth 50 % e vlerës totale të borxhit 
tatimor, gjë e cila tregon punën e pamjaftueshme dhe jo këmbëngulëse të Drejtorisë së të 
Ardhurave në arkëtimin e detyrimeve debitor. 
Nuk u konstatua asnjë rast i ndjekjes së plotë të procedurave të arkëtimit të debitorëve, deri në 
nxjerrjen e Urdhër sekuestrimit, konfiskimit të pasurisë apo kallëzim penal të subjekteve për mos 
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shlyerje të detyrimeve, në kundërshtim me Kreun XI-“Mbledhja me forcë e detyrimit tatimor të 
papaguar”, të ligjit nr. 9920, datë 19.05.2008 “Për procedurat tatimore në Republikën e 

Shqipërisë”, me ndryshimet dhe nenit 4 të ligjit nr. 9632, datë 30.10.2006 “Për sistemin e taksave 

vendore”. 
Nga Bashkia Malësi e Madhe, nuk është përcaktuar mënyra efiçente për arkëtimin e taksave dhe 
tarifave vendore nga abonentët familjar, si nëpërmjet shoqërisë “Ujësjellësi Kanalizime” Sh.a, 
siç përcaktohet dhe në pikën (ii) e nenit 5 të ligjit 9642 datë 30.10.2006 “Për sistemin e taksave 

vendore” i ndryshuar, ku i jep të drejtën e përcaktimit të mënyrës së mbledhjes së taksës dhe 
zgjedhjen e agjentit fiskal,  nuk është realizuar përfshirja e vlerës së taksave dhe tarifave vendore 
familjare në faturën mujore të ujit të pijshëm, veprim i cili do të rriste të ardhurat në buxhetin e 
institucionit dhe do ti jepte më shumë mundësi për shërbime dhe investime ndaj komunitetit  (Më 
hollësisht trajtuar në pikën (B/1.4), faqe 28-46 të Raportit Përfundimtar të Auditimit) 
9.1. Rekomandimi: Sektori i Taksave dhe Tarifave, Bashkia Malësi e Madhe, 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 R.SH”, i ndryshuar, të marrë masa për nxjerrjen e njoftim vlerësimet 
tatimore për debitorët duke ndjekur të gjitha rrugët për arkëtimin e detyrimeve për taksat dhe 
tarifat vendore në vlerën 113,743,328 lekë, si më poshtë vijon: 
a-Tu dërgohen bankave të nivelit të dytë urdhrat e bllokimit të llogarive bankare, bazuar në 
nenin 90, të ligjit nr. 9920, datë 19.05.2008 ”Për procedurat tatimore  RSH”. 
b-Të dërgohet në Drejtorinë Rajonale të Transportit, kërkesa për vendosjen e barrës siguruese 
(për mjetet) dhe në AKSH (për pasuritë e paluajtshme), bazuar në nenin 91, të ligjit nr. 9920, 
datë 19.05.2008 “Për Procedurat Tatimore në RSH”. 
c- Për subjektet të cilët nuk kanë paguar detyrimet tatimore në afat, ndaj tyre të aplikohet 
llogaritja e gjobës në masën 0.06% të shumës së detyrimit të papaguar për çdo dit gjatë së cilës 
pagesa nuk është kryer, por jo më shumë se 365 ditë (gjobë), bazuar në nenin 114, të ligjit nr. 
9920, datë 19.05.2008 “Për Procedurat tatimore në RSH”, të ndryshuar me ligjin nr. 164/2014, 

datë 15.12.2014. 
d- Në rast se bizneset private edhe pas njoftimeve zyrtare dhe dërgimit të urdhër bllokimeve në 
bankë nuk kryejnë pagesën e detyrimeve, pasi të merren masat administrative apo sekuestro, të 
bëhet kallëzim penal, bazuar në Kodin Penal të RSH, miratuar me ligjin nr. 7895, datë 
27.1.1995 me ndryshimet e mëvonshme, neni 181 “Mospagimi i taksave dhe tatimeve”. 
e- Drejtoria e të Ardhurave Vendore Bashkia Malësi e Madhe në bashkëpunim me 6  
Njësitë Administrative, respektivisht: Kopliku, Rruemira, Kastrati, Kelmendi, Qendër dhe 
Shkrel, të evidentojë listat emërore të debitorëve familjarë në mënyrë elektronike dhe të printuar 
dhe në zbatim të udhëzimit plotësues të Ministrisë së Financave nr. 01, datë 17.01.2019 “Për 

zbatimin e buxhetit të vitit 2019”, pika 98, të njoftojë nëpërmjet postës familjarët të cilët nuk 

kanë paguar detyrimet për taksën e tokës/ tarifën e pastrimit, ndriçimit, banesave dhe gjelbërimit. 
2.1. Rekomandimi: Kryetari i Bashkisë Malësi e Madhe të përgatisë dhe të miratojë në Këshillit 
Bashkiake aktmarrëveshje me shoqërinë “Ujësjellës Kanalizime Malësi e Madhe”, si agjent 

tatimorë për mbledhjen e taksave dhe  tarifave vendore për familjet që kanë kontratë me këtë 
ndërmarrje, në zbatim të nenit 5, pika 1, shkronja “b” e ligjit 9920, datë 19.05.2008 “Për 

procedurat tatimore në Republikën e Shqipërisë”. 
Brenda datës 31.12.2020 

 
10. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i kontratave të lidhura për dhënien me qira nga fondi 
pyjor/kullosor në pronësi të Bashkisë Malësi e Madhe, u konstatua se 12 kontrata nuk janë lidhur 
tek noteri, veprime në kundërshtim me paragrafin e “I” të nenit 83, të Kodit Civil të Republikës 

së Shqipërisë, duke i bërë këto kontrata të pavlefshme ligjërisht dhe përjashtuar nga shqyrtimi 
gjyqësor për pasojat që mund të sjell moszbatimi i kushteve të përcaktuara në këto kontrata (Më 
hollësisht trajtuar në pikën (B/1.4), faqe 28-46 të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 
10.1. Rekomandimi: Bashkia Malësi e Madhe (Drejtoria Juridike), të marrë masat për 
përsëritjen (korrigjimin) e 12 kontratave për dhënien me qira të sipërfaqeve nga fondi 
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pyjor/kullosor, etj. të cilat duhet të hartohen dhe regjistrohen në zyrën noteriale për të realizuar 
vlefshmërinë ligjore të tyre. 

Më njëherë dhe në vazhdimësi 
 

11. Gjetje nga auditimi: Drejtoria e të Ardhurave, Bashkia Malësi e Madhe, nuk ka krijuar baza 
të plota të dhënash për detyrimet që vilen nëpërmjet agjentëve tatimorë, në bazë të cilave të bëjë 
akt-rakordimet, veprime të cilat kanë çuar në mos evidentimin e saktë të të ardhurave nga 
agjentët tatimor, në kundërshtim me nenin 117, të ligjit nr. 9920, dt. 19.5.2008, “Për Procedurat 

Tatimore”, ligji nr. 9632, datë 30.10.2006 “Për sistemin e taksave vendore” të ndryshuar, ligjin 

nr. 68-2017, “Për financat e vetëqeverisjes vendore”, ligjin nr. 139/2015, datë 17.12.2015 “Për 

vetëqeverisjen vendore”, ligjin nr. 9920, dt. 19.5.2008, “Për procedurat tatimore në Republikën 

e Shqipërisë ” dhe UMF nr. 26, dt. 04.09.2008 dhe UMF nr. 12, dt. 4.4.2017, “Për taksat 

kombëtare” (Më hollësisht trajtuar në pikën (B/1.4), faqe 28-46 të Raportit Përfundimtar të 
Auditimit). 
11.1 Rekomandimi: Drejtoria e të Ardhurave Bashkia Malësi e Madhe, të marrë masa për: 
- Evidentimin e diferencave të pambledhura nga agjentët tatimore, sipas llojit të taksës/tarifës, të 
cilat përbëjnë mungesë të ardhurash për buxhetin e saj dhe të fillojë procedurat për penalizmin e 
agjentëve tatimorë me 50% të shumës së plotë të taksave/tarifave të pambledhura apo të 
shmangura. 
-Krijimin e bazës së të dhënave për subjektet, tarifat apo taksat të cilat mblidhen nga agjentët 
tatimorë, të kryqëzojë informacionet me instuticioni e tjera përkatëse dhe rakordimet të bëhen 
në fund të çdo muaj sipas formularit përkatës të miratuar nga Ministria e Financave. 

Menjëherë dhe në vazhdimësi 
 

12. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i dokumentacionit në administrim të Sektorit të Njësisë 
së Auditit të Brendshëm (AB), për periudhën objekt auditimi (viti 2018 – 2019), u konstatua se: 
-Stafi i Njësisë Auditit të Brendshëm përbëhet nga 3 tre punonjës, nga të cilët; 1 një drejtues dhe 
2 dy auditues, vetëm njëri është i paçertifikuar, në kundërshtim  me pikën 2 e nenit 11, të ligjit 
nr. 114/2015, datë 22.10.2015 “Për auditimin e brendshëm në sektorin publik”. 
- Për vitin 2018, ne zbatim te planit vjetor të miratuar nga Kryetari i Bashkisë (shkresa nr. 4188, 
datë 13.10.2017), janë planifikuar dhe realizuar gjithsej 7 misione auditimi, nga të cilat 2 misione 
përputhshmërie, 1 (një) mision financiar dhe 4 misione të kombinuara. 
Në përfundim të procesit të auditmit, janë rekomanduar gjithsej 55 masa organizative dhe asnjë 
masë shpërblim dëmi dhe disiplinore.  
Nga 55 masa organizative janë zbatuar 45 masa dhe janë në proces 10 masa. 
- Për vitin 2019, ne zbatim te planit vjetor të miratuar nga Kryetari i Bashkisë (shkresa nr. 6488, 
datë 10.10.2018), janë planifikuar gjithsej 7 misione të gjitha të llojit të kombinuar.  
Nga 7 misione të planifikuara janë realizuar 5 misione dhe 2 misione janë në proces auditimi 
gjatë vitit 2020.  
Në përfundim të procesit të auditmit, janë rekomanduar gjithsej 27 masa organizative dhe asnjë 
masë shpërblim dëmi dhe administrative/ disiplinore.  
Nga 27 masa organizative, nuk është zbatuar asnjë masë dhe janë në proces 27 masa.  
(Të dhëna të cilat paraqiten në pasqyrën Aneks A/2.1 - 10, bashkëlidhur Raportit Përfundimtar 
të Auditimit). 
- Nga Njësia e Auditit të Brendshëm Bashkia Malësi e Madhe, nuk është bërë i mundur realizimi 
i kontrolleve për verifikimin e detyrave të lënë nga misionet e auditimit të kryera, pikë e cila nuk 
rezulton të jetë dhe në programet e auditimit të subjekteve të ri kontrolluara, duke bërë që si nga 
NJAB ashtu dhe titullari i njësisë të mos informohet mbi nivelin e zbatimit të rekomandimeve të 
lëna nga auditimet e realizuara; 
- Njësia e Auditit të Brendshëm Bashkia Malësi e Madhe, nuk ka kryer auditim në zonat me risk 
të lartë, si: prokurimet me vlerë të vogël dhe vlerë të lartë, lejet zhvillimore të lëshuara nga 
Sektori i PLZHT (taksën e ndikimit ne infrastrukturë), shpenzimet operative (art. 602), për të 
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gjitha llojet e blerjeve, administrim-menaxhim i aseteve pronë e bashkisë nuk janë zhvilluar 
auditime të thelluara, zbatimi i kontratave të punimeve dhe shërbimeve, menaxhimi i borxhit 
tatimore dhe rritja nga njëra periudhë në tjetrën, nuk është hartuar regjistri i riskut, etj; 
- Njësia e Auditit të Brendshëm Bashkia Malësi e Madhe, në rekomandimet e dhëna, konstatohet 
se janë dhënë vetëm masa organizative dhe asnjë masë shpërblim dëmi, si dhe nuk ka dalë 
përgjegjësia e personave përgjegjës për marrjen e masave disiplinore për rastet e konstatimeve 
të problematikave të trajtuar në raportet e auditimit, duke bërë që NJAB të mos e realizojë 
plotësisht misionin e saj për kryerjen e monitorimit të sistemit të menaxhimit financiar dhe 
kontrollit. 
-Dosjet e auditimit nuk janë të arshivuara në arshivë, por mbahen në ambientet e brendshme të 
Sektorit së Auditit të Brendshëm. 
Veprimet dhe mosveprimet e mësipërme bien ndesh me Ligjin nr.114/2015, datë 22.10.2015  
“Per auditimin e brendshëm ne sektorin publik”; Manuali i auditimit miratuar me urdhrin e 

Ministrit Financave nr. 100, datë 25.10.2016 ”Për miratimi e Manualit të Auditimit të Brendshëm 

në sektorin publik” Kap. VII, pika 7; VKM nr. 83,datë 03.02.2016” Për Miratimin e kritereve të 
krijimit të Njësive të Auditimit të Brendshëm në Sektorin Publik”; neni 11 i VKM nr. 114/2015 

datë 22.10.2015 “Për auditimin e brendshëm në Sektorin Publik”; Standartet e Auditimit; -
Rregulloren e brendshme te Bashkisë Malësi e Madhe  Miratuar  nga kryetari i bashkisë dhe 
Riregjistruar  nr. 1739Prot , datë 04.07.2016 (Më hollësisht trajtuar në pikën (A/2), faqe 15-18 
të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 
12.1. Rekomandimi:  Sektori i Njësisë së Auditit të Brendshëm (NJAB), të marrë masa që: 
- Në përfundim të misionit të auditimit, të kryejë procesin e kontrollit të cilësisë për çdo auditim 
dhe në të gjitha rastet e shkeljeve të konstatuara të dali përgjegjësi individuale e personave 
përgjegjës dhe ti propozohet masë disiplinore/ administrative për menaxherin të instuticioni. 
- Të kryhet monitorimi i zbatimit rekomandimeve i cili kërkon që në zbatim rekomandimeve, 
drejtuesi i Auditimit Brendshëm duhet të vendosë dhe të mirëmbaje një sistem për monitorimin 
e trajtimit të rezultateve të komunikuara menaxhimit sipas Manualit AB. 
- Të kryhet arkivimi në institucion dosjet e auditimit dhe të aplikojë opinione auditimi sipas 
standardeve të auditimit dhe manualit për auditimin në sektorin e brendshëm publik. 
12.2. Rekomandimi: Kryetari i Bashkisë Malësi e Madhe, të marrë masa të menjëhershme që 
punonjësit pa certifikatë të AB, të pajisjen me certifikata të Auditit të brendshëm, si dhe kryerjen 
e trajnimeve të vazhdueshme. 
12.3. Rekomandimi: Njësia e Auditimit të Brendshëm, të marrë masa që të sigurojë paraqitjen 
në mënyrë periodike para menaxhimit dhe Këshillit Bashkiak të raporteve të përmbledhura për 
rezultatet e veprimtarisë së auditimit, në mënyrë që të realizojë misionin e saj, ku veprimtaria e 
auditimit të brendshëm të funksionojë si veprimtari e pavarur, që mbështet menaxhimin e njësisë 
vendore për arritjen objektivave, duke ofruar siguri objektive dhe këshillim për të shtuar vlerën, 
duke nxitur ndryshime, që përmirësojnë veprimtarinë e menaxhimit dhe rritjen e 
përgjegjshmërisë. 

Menjëherë dhe në vazhdimësi 
 

13. Gjetje nga auditimi: Në programimin e buxheteve vjetore dhe afatmesëm për vitet 2018 
dhe 2019,  u konstatuan shkelje të kërkesave ligjore: 
- Mos miratimi në Këshillin Bashkiak Bashkia e Madhe, të programeve buxheteve afatmesëm 
(PBA) për periudhat 2018-2020, 2019-2021, veprime në kundërshtim me nenin 33, 34 dhe 37 të 
ligjit nr. 68/2017 “Për financat e vetëqeverisjes vendore”. 
- Mos programimi në buxhetet vjetore si zë më vete, për shlyerjen e detyrimeve të mbartura nga 
viti paraardhës, veprime në kundërshtim me pikën 101, të UMF Nr. 2, datë 6.2.2012 “Për 

procedurat standard të zbatimit të buxhetit” i ndryshuar, konkretisht për vitin 2018 në vlerën 
185,765 mijë lekë dhe për vitin 2019 në vlerën 114,509 mijë lekë. 
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- Mos analizimi dhe miratimi në Këshillin Bashkia e Madhe, treguesit e realizmit të buxheteve 
të periudhave 2018 dhe 2019, brenda datës 30 Qershor (të vitit pasardhës), veprime në 
kundërshtim me kërkesat e nenit 46, të ligjit nr. 68/2017 “Për financat e vetëqeverisjes vendore”. 
- Mos kryerja e pagesave të detyrimeve kreditore të krijuara në vitin ushtrimor si dhe ato të 
trashëguara nga viteve paraardhëse, pavarësisht faktit që në fund të periudhave ushtrimore ka 
gjendje financiare të pa përdorura, konkretisht për vitin 2018 në vlerën 179,436 mijë lekë dhe 
për vitin 2019 në vlerën 97,657 mijë lekë, si dhe mos programimi i të ardhurave jo reale ne raport 
me shpenzimet që planifikohen, veprime në kundërshtim me kërkesat e pikës 101, të UMF Nr. 
2, datë 6.2.2012 “Për procedurat standard të zbatimit të buxhetit”, i ndryshuar (Më hollësisht 
trajtuar në pikën (B), faqe 18-28 të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 
14.1. Rekomandimi: Drejtoria e Financës dhe Menaxhimi Buxhetit, Bashkia Malësi e Madhe, 
të marë masa për: 
- Zbatimin e procedurave ligjore në programimin e buxheteve vjetore dhe afat mesëm, duke 
ngritur në kohën e duhur, grupet e punës sipas projekteve të financimit, si dhe të monitorohet 
zbatimi i kalendarit të programimit të buxhetit sipas afateve ligjore. 
- Programimin e buxheteve afat mesëm sa më real, bazuar në radhë të parë me burimet e veta të 
financimit, duke zbatuar të gjitha procedurat ligjore. 
- Miratimin në Këshillin Bashkiak të raporteve të monitorimit të treguesve të buxhetit, si organi 
vetëm vendimmarrës, si dhe të gjitha fondet që akordohen kësaj bashkie nga burimet e veta, 
buxheti i shtetit apo donator të ndryshëm në fillim dhe gjatë vitit ushtrimorë, për të siguruar një 
transparencë të mirpërdormit të këtyre fondeve me efektivitet, ekonomicitet dhe eficencë në të 
mirë të komunitetit. 
- Programimin dhe monitorimin e shlyerjes së detyrimeve të prapambetura duke miratuar një 
kalendar mbi bazën e mundësive financiare dhe riskut nga penalitete të mundshme. 

Me miratimin e buxheteve vjetore 
 

14. Gjetje nga auditimi: Në auditimin e dokumentacionit mbi kryerjen e pagesave, konstatohet 
se shpenzimet (transaksionet), janë bazuar në dokumentacionin e nevojshme ligjor dhe 
evidentuar në llogaritë përkatëse sipas përmbajtjes ekonomike, por që një pjesë e tyre nuk janë 
regjistruar si detyrime në pasqyrat financiare të viteve respektive, konkretisht: 
Për periudhën objekt auditimi, janë testuar gjithsej 11 urdhër pagesa në vlerën 116,459,463 lekë, 
nga e cila në vitin 2018 6 urdhër pagesa në shumën 52,087,280 lekë dhe për vitin 2019 11 urdhër 
pagesa në shumën 64,372,183 lekë, ku është konstatuar se: 
- Në pasqyrat financiare të vitit 2018, nuk janë deklaruar si detyrime fatura tatimore për një rast 
në shumën 15,447,300 lekë nga subjekti “S.............J” (nr. 182 datë 03.06.2018); 
- Në pasqyrat financiare të vitit 2019, nuk janë deklaruar si detyrime 5 fatura me vlerë 9,530 
mijë lekë. 
- Në 72 raste me vlerë 102,369 mijë lekë, likujdim i faturave është kryer jashtë afatit 30 ditor 
nga momenti i dorëzimit të tyre në Bashkinë Malësi e Madhe, të dhëna të cilat paraqiten në 
pasqyrën Aneksi B/1 bashkëlidhur akt-konstatimit nr. 7, datë 22.05.2020. 
- Në 19 raste, faturat nuk janë likuiduar në vlerën e tyre të plotë, ku nga vlera prej 152,645 mijë 
lekë është likuiduar nga bashkia vlera prej 120,725 mijë lekë, të dhëna të cilat paraqiten në 
pasqyrën Aneksi B/2 bashkëlidhur akt-konstatimit nr. 7, datë 22.05.2020.  
Veprimet dhe mosveprimet e mësipërme bien në kundërshtim me kërkesat e UMF nr. 8, datë 
9.03.2018 “Për procedurat e përgatitjes, paraqitjes dhe raportimit të pasqyrave financiare 
vjetore në njësitë e qeverisjes së përgjithshme” Kap. II, pikat 5, 8, 30; pika 3 e nenit 52- Kryerja 
e shpenzimeve, të ligjit nr. 9936, datë 26.6.2008 ”Për menaxhimin e sistemit buxhetor në 

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

kontabilitetin dhe pasqyrat financiare”, i ndryshuar; UMF nr. 5, datë 27.12.2014 “Për shlyerjen 

e detyrimeve të prapambetura” i ndryshuar me UMF nr.5/1, datë 21.05.2014 dhe nenin 55 të 

ligjit nr. 68/2017, datë 24.7.2017 “Për financat e vetëqeverisjes vendore” dhe UMF nr. 8, datë 
9.03.2018 “Për procedurat e përgatitjes, paraqitjes dhe raportimit të pasqyrave financiare vjetore 
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në njësitë e qeverisjes së përgjithshme” Kap. II, pikat 5, 8, 30 (Më hollësisht trajtuar në pikën 
(C/1), faqe 60-69 të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 
14.1 Rekomandimi: Drejtoria e Financë dhe Menaxhim Buxhetit dhe Buxhetit të marrë masa 
që në zbatim të kërkesave ligjore në programimin e buxheteve, kryerjen e pagesave të detyrimeve 
kreditore në kohë dhe vlerën e tyre të plotë, si dhe pasqyrimin e tyre në kontabilitet për 
pasqyrimin e saktë të situatës kreditorë që Bashkia Malësi e Madhe ka ndaj të tretëve. 

Në vazhdimësi 
 

15. Gjetje nga auditimi: Në auditimin e 4 procedurave me vlerë kontrate 389,465 mijë lekë, 
janë konstatuar shkelje në aplikimin e kritereve jo në zbatim të akteve ligjore/nënligjore të LPP, 
ku kriteret nuk janë në përputhje me zërat e preventivit, si dhe nuk është mbajtur procesverbal 
për argumentimin e tyre për çdo rast, veprime në kundërshtim me pikën 2 e nenit 61, të VKM-
së nr. 914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” me ndryshime dhe 

VKM nr. 42, datë 16.01.2008 “Për miratimin e rregullores për kriteret dhe procedurat e dhënies 
së licencave profesionale të zbatimit, klasifikimit dhe disiplinimit të subjekteve juridike, që 
ushtrojnë veprimtari ndërtimi” (Më hollësisht trajtuar në pikën (D), faqe 69-101 të Raportit 
Përfundimtar të Auditimit). 
15.1 Rekomandimi: Kryetari i Bashkisë në cilësinë e Titullari i Autoritetit Kontraktor, Bashkia 
Malësi e Madhe, për çdo rast të procedurave të zhvilluara të ngrejë një grup pune me specialist 
të fushës (sipas llojit të procedurës), për hartimin e specifikimeve teknik dhe kritereve sipas llojit 
të procedurës, duke dhënë argumente për secilin kriter dhe të bëhen pjesë e dosjes. Argumentimi 
të bëhet duke u mbështetur në preventivin e punimeve, volumin dhe afatin e punimeve, si dhe të 
synohet eliminimi i zhvillimit të procedurave me një OE, duke vendosur kritere sipas llojit të 
procedurës dhe dhënë argumente për secilin kriter në zbatim të akteve ligjore/nënligjore të LPP 
dhe sipas objekteve të prokuruar. 

Menjëherë dhe në vazhdimësi 
 

16. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i dokumentacionit për zbatimin e rekomandimeve 
përcjellë nga KLSH-ja me shkresën nr. 1106/8, datë 28.03.2016, u konstatua se:  
- Nuk është respektuar afati prej 20 ditë dhe 6 muaj për kthimin e përgjigjes nga subjekti, mbi 
zbatimin e rekomandimeve, veprime në kundërshtim me ligjin nr. 154/2014, datë 27.11.2914 
“Për organizimin dhe funksionimin e Kontrollit të Lartë të Shtetit”, neni 30 -Rekomandimet e 
KLSH-së dhe ecuria e zbatimit. 
Gjatë auditimit rezultoi se, megjithëse bashkia është munduar për zbatimin e rekomandimeve të 
lëna nga KLSH-ja, konstatohet se për disa nga masat 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 shkaktarë nuk ka filluar kryerja 
e ndalesave, duke u bërë përgjegjës për kalimin e afateve ligjore të kërkimit të dëmit, përcaktuar 
në nenin 115,  të Kodit Civil në RSH dhe nenit 203 të Kodit Punës në R.SH (prej 3 vjetësh) apo 
të parashkrimit të vendimeve (vlerave) të gjobave përcaktuar në nenin 46 të ligjit “Për 
kundërvajtjet Administrative“ (brenda 2 vjetësh), sipas vendimeve  administrative të dënimit me 
gjobë, konkretisht: 
A. Masa Organizative: 
Nga 14 masa organizative të rekomanduara me vlerë 55,687,966 lekë, janë zbatuar 7 masa, janë 
në proces 2 masa dhe nuk anë zbatuar 5 masa me vlerë 55,687,966 lekë. 
B. Masa për shpërblim dëmi: 
Nga 19 masa shpërblim dëmi të rekomanduar me vlerë 18,441,036 lekë, janë zbatuar plotësisht 
2 masa me vlerë 162,000 lekë, janë në proces 5 masa me vlerë 8,569,521 lekë, nga e cila arkëtuar 
vlera 7,846,282 lekë dhe mbetet për arkëtim vlera 723,239 lekë dhe nuk janë zbatuar 12 masa 
me vlerë 9,871,916 lekë, të dhëna paraqitur në pasqyrën Aneks E/2, bashkëlidhur Projektraport 
Auditmit. 
D/1. Për Inspektoratin Vendor Mbrojtjes Territorit (IVMT) 
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Bashkia Malësi e Madhe nuk ka marrë asnjë masë administrative në mbështetje të ligjit nr. 8402, 
datë 10.09.1998 “Për kontrollin dhe disiplinimin e punimeve të ndërtimit”, i ndryshuar, Kreu III, 

nenet 15 e 16, për shkelje të neneve 7 dhe 12, të ligjit nr. 8402 “Për Kontrollin dhe Disiplinimin 
e Punimeve të Ndërtimit”, i ndryshuar dhe Udhëzimin nr. 3, datë 15.02.2001 “Për mbikëqyrjen 

dhe kolaudimin e punimeve të ndërtimit” i ndryshuar, Kreu II, pika 8.3, kontratën e mbikëqyrjes 

së punimeve me nr. 15, datë 01.03.2013, pikat 2, 5 dhe 6 si dhe VKM nr. 514, datë 15.8.2007 
“Për informatizimin e llogaritjes së kostos dhe hartimin e manualeve teknike të çmimeve të 

punimeve të ndërtimit”, i ndryshuar, pika 9, t’i kërkojë Kryeinspektorit të Inspektoratit Vendor 
të Mbrojtjes të Territorit, për 3 (tre) mbikëqyrësit e punimeve, si më poshtë:  
1. Ing. N. M. në cilësinë e mbikëqyrësit, për shkeljet e konstatuara në procedurat e zbatimit të 
kontratës me pasojë dëm ekonomik ndajë buxhetit të njësisë vendore në vlerë totale 852,943 lekë 
(pa TVSH).  
2. Ing. R. GJ. në cilësinë e mbikëqyrësit, për shkeljet e konstatuara në procedurat e zbatimit të 
kontratës e me pasojë dëm ekonomik ndajë buxhetit të njësisë vendore në vlerë totale 1,480,125 
lekë (pa TVSH). 
3. Ing. G. LL. në cilësinë e kolaudatorit të punimeve, për shkeljet e konstatuara në procedurat e 
zbatimit të kontratës për katër investime (trajtuar më hollësisht në raportin përfundimtar) me 
pasojë dëm ekonomik ndajë buxhetit të njësisë vendore në vlerë totale 2,333,068 lekë (pa 
TVSH). 
D/II. Mbi gjobat e rekomanduara Agjencisë prokurimit Publik. 
KLSH me shkresën nr. 688/9 prot, datë 13.09.2018 i ka rekomanduar Drejtorit të Përgjithshëm 
të Agjencisë së Prokurimit Publik, të vlerësojë shkeljet e konstatuara, duke vendosur marrjen e 
masave administrative (dënim me gjobë) në raport me shkeljet e konstatuara, apo me 
rekomandimin e autoritetit kontraktor (për marrjen e masave disiplinore) për 7 persona në 
shumën 2,477,856 lekë.   
Nga APP sipas Vendimit të APP nr. 119, datë 19.12.2018 janë aplikuar gjoba në masën 
2,477,856 lekë, nga e cila zbatuar për 6 persona me vlerë 2,177,856 lekë, në proces 1 (një) person 
me vlerë 300,000 lekë, nga e cila arkëtuar vlera 223,000 lekë dh mbetet për arkëtim vlera 77,000 
lekë. 
Veprimet e mësipërme janë në shkelje të nenit 15, shkronja (j) dhe nenit 30 pika 2, të ligjit nr. 
154/2014, datë 27.11.2914 “Për organizimin dhe funksionimin e Kontrollin të Lartë të Shtetit” 

dhe shkresën nr. nr. 1106/8, datë 28.03.2019 “Për zbatimin e Rekomandimeve nga auditimi i 

kryer në Bashkinë Malësi e Madhe” (Më hollësisht trajtuar në pikën (E), faqe 110-114të Raportit 
Përfundimtar të Auditimit). 
16.1. Rekomandimi: Kryetari i Bashkisë Malësi e Madhe të marrë masa dhe të analizojnë në 
Bashki dhe Këshillin Bashkiak, mos zbatimin e plotë të rekomandimeve të dërguara nga KLSH 
me shkresën nr. 1106/8, datë 28.03.2019 “Për zbatimin e Rekomandimeve nga auditimi i kryer 
në Bashkinë Malësi e Madhe”, duke nxjerrë përgjegjësitë e personave përgjegjës, si dhe të hartojë 
plan pune të veçantë e të marrë të gjitha masat e duhura ligjore për rizbatimin e plotë të tyre, 
respektivisht: 
a-Për 7 masa organizative me vlerë 55,687 mijë lekë, konkretisht për pikat; 
b-Për 17 masa shpërblim dëmi në vlerën 10,594 mijë lekë, për të gjitha pikat e rekomanduara; 
c- Për 1 masa administrative me vlerë 77 mijë lekë. 
d- Aplikimin e penaliteteve ndaj 3 mbikëqyrësve të punimeve. 

Brenda datës 30.09.2020 
 
17. Rekomandimi: Kryetari i Bashkisë Malësi e Madhe në mbledhjen e radhës të Këshillit 
Bashkiak të analizojë Raportin Përfundimtar të Auditimit të kryer në Bashkinë Malësi e Madhe 
për periudhën e veprimtarisë ekonomike 01.01.2017 - 31.12.2019, duke analizuar të gjitha 
shkeljet dhe rekomandimet e dhëna nga KLSH për nxjerrjen e përgjegjësive të personave 
përgjegjës dhe marrjen e masave për zbatimin e rekomandimeve dhe përmirësimin e punës në të 
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ardhmen, kjo në zbatim të pikës 4 e nenit 50, të ligjit nr. 68/2017, datë 27.4.2017 “Për Financat 

e Vetëqeverisjes Vendore”. 
Në mbledhjen e radhës së Këshillit Bashkiak 

 
 
C/I. MASA PËR SHPËRBLIM DËMI: 

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

të Shtetit” neni 15 shkronja (b) dhe (c) -Të drejtat e KLSH, dhe mbështetur në nenet 98-102, të 
ligjit nr. 44, datë 30/4/2015 “Kodi i procedurave administrative në Republikën e Shqipërisë”, 

nenet 21-33, të ligjit nr. 139, datë 17.12.2015 “Për vetëqeverisjen vendore”, dhe pikën 93 të 

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

e Titullarit të njësisë publike (Bashkia Malësi e Madhe), 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, si dhe nga Nëpunësi zbatues të ndiqet procesi me qëllim 
shpërblimin e dëmit në vlerën 14,572,482 lekë për 22 raste, si më poshtë: 
 

1. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i zbatimit të punimeve civile të kontratës nr. 4362 prot 
datë 26.10.2017, me objekt “Rruga Fshati Marshej – Rruga Koplik Dedaj”, Bashkia Malësi e 

Madhe, me vlerë të kontratës 19,670,546 lekë pa TVSH, fituar nga BOE “K...N” & “A...A”, 

rezultuan diferenca në volume pune të pakryera në fakt në vlerën 380,548 lekë pa TVSH, 
diferenca këto të konstatuara në volume dhe çmime në zërat e punës “Gërmim dheu me esk. 0.5 

m3, kanale > 2 m”, “Gërmim seksion i detyruar për KUB”, “Transport dheu deri 1 km”, 

“Struktura monolite betoni C 25/30” dhe “Shtresë stabilizanti për bankina t=15cm + t=10 cm”,  

për pasojë vlera e këtyre diferencave janë përfituar padrejtësisht nga sipërmarrësi i punimeve, 
veprime në kundërshtim 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. 4365, datë 26.10.2017, kontratën 
e shërbimit të mbikëqyrjes së punimeve sipas aktit me nr. 2364 prot, datë 18.08.2017 dhe 
kontratën e shërbimit të kolaudimit të punimeve, sipas aktit me nr. 2879 prot., datë 28.05.2018 
kontratën e sipërmarrjes së punimeve (Më hollësisht trajtuar në pikën (D/1.4), faqe 101-110 të 
Raportit Përfundimtar të Auditimit). 
1.1. Rekomandimi: Drejtoria e Financës dhe Menaxhim Buxhetit në bashkëpunim me Drejtorinë 
e Shërbimeve Bashkia Malësi e Madhe, të marrë masa për arkëtimin e vlerës prej 380,548 lekë 
pa TVSh nga BOE fitues “K...N”  & “A...A”, në cilësinë e sipërmarrësit në kontratën me nr. 
4362 prot datë 26.10.2017 me “Rruga Fshati Marshej – Rruga Koplik Dedaj”, Bashkia Malësi e 

Madhe, vlerë kjo e cila përfaqëson një dëm ekonomik ndaj buxhetit të shtetit dhe njësisë vendore, 
si rrjedhojë e situacionimit të punimeve të pakryera. 

Brenda datës 30.09.2020 
 

2. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i zbatimit të punimeve civile të kontratës nr. 414 prot datë 
11.01.2018, me objekt “Rruga Ura e Zhajes - Zagore”, Bashkia Malësi e Madhe, me vlerë të 
kontratës 36,665,930 lekë pa TVSH, fituar nga OE “S...J” , rezultuan diferenca në volume pune 

të pakryera në fakt në vlerën 257,000 lekë pa TVSh, diferenca këto të konstatuara në volume 
dhe çmime në zërat e punës “FV hekur betoni periodik d=6-10mm” dhe “FV hekur betoni 

periodik d>10mm”, për pasojë vlera e këtyre diferencave janë përfituar padrejtësisht nga 

sipërmarrësi i punimeve, veprime në kundërshtim 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. 414 prot datë 
11.01.2018, kontratën e shërbimit të mbikëqyrjes së punimeve sipas aktit me nr. 280, datë 
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11.01.2018 dhe kontratën e shërbimit të kolaudimit të punimeve, sipas aktit me nr. 5900 prot., 
datë 14.09.2018 (Më hollësisht trajtuar në pikën (D/1.4), faqe 101-110 të Raportit Përfundimtar 
të Auditimit). 
2.1. Rekomandimi: Drejtoria e Financës dhe Menaxhim Buxhetit në bashkëpunim me Drejtorinë 
e Shërbimeve Bashkia Malësi e Madhe, të marrë masa për arkëtimin e vlerës prej 257,000 lekë 
pa TVSh nga OE fitues “S...J” , në cilësinë e sipërmarrësit në kontratën me nr. 414 prot datë 
11.01.2018,  me objekt “Rruga Ura e Zhajes - Zagore”, vlerë kjo e cila përfaqëson një dëm 
ekonomik ndaj buxhetit të shtetit dhe njësisë vendore, si rrjedhojë e situacionimit të punimeve të 
pakryera. 

Brenda datës 30.09.2020 
 
3. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i praktikave të pajisjes me Autorizim/Licenca të 
subjekteve që kryejnë tregti me pakicë të karburanteve, gazit të lëngshëm të naftës, për 
automjetet, vajrave lubrifikante dhe lëndëve djegëse për përdorim nga konsumatorët fundorë, u 
konstatua se;  
- Nga 15 subjekte që tregtojnë karburant në territorin e Bashkisë Malësi e Madhe, u konstatua 
se 5 subjekte tyre nuk janë pajisur me Autorizim/Liçensën dhe konkretisht ndaj subjekteve, 
“O...A”, “L...L”,  “R...J”, “K...R”,  “G...G”, duke i shkaktuar dëm buxhetit të Bashkisë Malësi e 

Madhe në vlerën 5,000,000 lekë.  
- Nga 8 subjekte që janë pajisur me Autorizim/Liçensën për tregtimin me pakicë të 
hidrokarbureve, u konstatua se 5 subjekte tyre nuk kanë likuiduar detyrimin e plotë për pajisjen 
me këtë dokument, duke i shkaktuar dëm buxhetit të bashkisë në vlerë 500,000 lekë, konkretisht; 
“A...L”, “J...L”, “D...L”, “E...P”, “B...L” për vlerën 100, 000 lekë/secili. 
- Nga 7 subjektet që ishin pajisur me Liçensën/Autorizim përpara hyrjes në fuqi të VKM nr. 970, 
datë 02.12.2015, u konstatua se 4 subjekte nuk kanë rinovuar Licencën/Autorizimin për 
periudhën në vazhdim edhe pse vazhdojnë të ushtrojnë aktivitetin tregtar të tregtimit me pakicë 
të karburanteve etj, konkretisht: “J...L” përfunduar Liçensën në datë 12.03.2019, “D...L” 

përfunduar Liçensën në datë 01.10.2018, “E...P” përfunduar liçensa në datë 11.02.2019 dhe 

“B...L” përfunduar liçensa në datë 13,07.2019. 
Nga mos pajisja e këtyre subjekteve me Liçensen/Autorizimin përkatës kanë sjell mungesë të 
ardhurash për buxhetin e Bashkisë në vlerën 4,000,000 lekë, (4x 1,000,000).  
Veprime dhe mos veprime që bien në kundërshtim me VKM nr. 970, datë 02.12.2015 “Për 

përcaktimin e procedurave dhe të kushteve për dhënien e licencave për tregtimin e naftës bruto 
dhe nënprodukteve të saj” i ndryshuar, kapitulli II, pika 1; germa “b”, dhe pika 9, dhe pika 15.1, 

të cilët kanë sjell të ardhurash të munguara për buxhetin e Bashkisë Malësi e Madhe, në vlerën 
9,500,000 lekë (Më hollësisht trajtuar në pikën (B/1.4), faqe 28-46 të Raportit Përfundimtar të 
Auditimit). 
3.1. Rekomandimi: Drejtoria e të Ardhurave Vendore Bashkia Malësi e Madhe, të marrë masa 
për të kontabilizuar detyrimin dhe të kërkojë në rrugë ligjore arkëtimin e vlerës prej 9,500,000 
lekë, duke ndjekur të gjitha procedurat e nevojshme administrative dhe procedurat e tjera ligjore 
në të gjitha shkallët e gjykimit ndaj debitorëve, si mëposhtëm: 
- Shoqëria “O...A”, për vlerën 1,000,000 lekë 
- Shoqëria “L...L”, për vlerën 1,000,000 lekë 
- Shoqëria “R...J”, për vlerën 1,000,000 lekë 
- Shoqëria “K...R”, për vlerën 1,000,000 lekë 
- Shoqëria “G...G”, për vlerën 1,000,000 lekë 
- Shoqëria “D...L”, për vlerën 1,100,000 lekë 
- Shoqëria “E...P” , për vlerën 1,100,000 lekë 
- Shoqëria “B...L”, për vlerën 1,100,000 lekë 
- Shoqëria “J...L”, për vlerën 1,100,000 lekë 
- Shoqëria “A...L”, për vlerën 100,000 lekë 
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3.2. Rekomandimi: Drejtoria e të Ardhurave Vendore Bashkia Malësi e Madhe, të marrin masa 
për detyrimin e subjekteve që tregtojnë karburant me pakicë dhe që aktualisht rezultojnë të pa 
pajisur me Autorizim /Liçensën, të pajisen me autorizim, kundrejt tarifës së përcaktuar në VKM 
nr. 970, datë 2.12.2015, i ndryshuar. 

Brenda datës 30.09.2020 
 

4. Gjetje nga auditimi: Me përzgjedhje u audituan listëpagesat e periudhës (Janar- Mars 2018; 
Tetor-Dhjetor 2018 dhe Janar- Mars 2019; Tetor-Dhjetor 2019), u konstatua se për 4 punonjës 
pagesat nuk janë kryer në zbatim të Vendimin të KM nr.142, datë 12.03.2014 ndryshuar me 
VKM nr.305, datë 5.4.2017 dhe VKM nr. 765, datë 26.12.2018, për disa shtesa e ndryshime në 
Vendimin nr.142, datë 12.03.2014 “Për përshkrimin dhe klasifikimin e pozicioneve të punës në 

institucionet e Administratës Shtetërore dhe institucioneve të pavarura”, tek Kategoria IV 

Nënpunësi Civil të kategorive ekzekutive: Emërtimi i Pozicionit është vetëm Specialist i nivelit 
(a) dhe (b), pra lejohet vetëm emërtesa specialist dhe jo përgjegjës pasi përgjegjësit futen tek 
klasa e III kategoritë III-a/1 si dhe e  III-b dhe arsimi duhet të jetë master shkencor e profesional; 
kjo e argumentuar në fund të çdo klase ku përcaktohen kërkesat e posaçme. Në VKM nr. 177, 
datë 8.3.2017, tek lidhja 4, klasa IV, kategoria IV-a, emërtimi i pozicionit të punës, është vetëm 
specialist; shtesa e pagës për pozicion është 23,000 – 38,000 lekë. 
Në vendimin respektive të Këshillit Bashkiak për periudhën e viteve 2018 – 2019 – 2020 mbi 
strukturën e pagave, në disa pozicione pune janë emëruar punonjës jo me arsimin e duhur, duke 
i klasifikuar në kategorinë III/a-1, ndërkohë qё janë me arsim Bachelor jo master shkencor dhe 

duhej të vendoset kategoria e IV-a, veprime të cilat kanë çuar në kryerjen e pagesave në 
kundërshtim me aktet ligjore e nënligjore për vlerën 563,952 lekë, konkretisht pasqyra: 
a- Punonjës A.G. me pozicion “Sekretar i Këshillit”, për periudhën 01.01.2018 – 30.3.2020 
është paguar neto për grupit/dhe funksioni në vlerën 44,074 lekë/muaj, por duhej paguar vlerën 
40,284 lekë/muaj ose më shumën për pagën neto 102,330 lekë për periudhën 01.01.2018 – 
30.3.2020. 
b- Punonjës E.S. me pozicion “Përgjegjës Turizmi”, për periudhën 11.09.2019 – 
30.03.2020 është paguar neto për grupit/dhe funksioni në vlerën 45,590 lekë/muaj, por duhej 
paguar vlerën 40,284 lekë/muaj ose më shumën për pagën neto 31,836 lekë për periudhën 
01.01.2018 – 30.3.2020. 
c- Punonjës E.M. me pozicion “Përgjegjës Turizmi”, për periudhën 01.01.2018 – 
30.3.2020 është paguar neto për grupit/dhe funksioni në vlerën 45,590 lekë/muaj, por duhej 
paguar vlerën 40,284 lekë/muaj ose më shumën për pagën neto 143,262 lekë për periudhën 
01.01.2018 – 30.3.2020. 
d- Punonjës GJ.P. me pozicion “Përgjegjës Kulture”, për periudhën 01.01.2018 – 
30.3.2020 është paguar neto për grupit/dhe funksioni në vlerën 45,590 lekë/muaj, por duhej 
paguar vlerën 40,284 lekë/muaj ose më shumën për pagën neto 143,262 lekë për periudhën 
01.01.2018 – 30.3.2020. 
Punonjës P.Ç. me pozicion “Përgjegjës i Mirëmbajtjes së Rrugëve”, për periudhën 01.01.2018 

– 30.3.2020 është paguar neto për grupit/dhe funksioni në vlerën 45,590 lekë/muaj, por duhej 
paguar vlerën 40,284 lekë/muaj ose më shumën për pagën neto 143,262 lekë për periudhën 
01.01.2018 – 30.3.2020 (Më hollësisht trajtuar në pikën (C/1.), faqe 60-69 të Raportit 
Përfundimtar të Auditimit). 
4.1. Rekomandimi: Drejtoria e Financë dhe Menaxhim Buxhetit në bashkëpunim me Drejtorinë 
e Burimeve Njësore, të marrë masa duke ndjekur të gjitha rrugët administrative e ligjore në të 
gjitha shkallët e gjykimin për arkëtimin e pagave të paguar padrejtësisht në vlerën 563,952 lekë, 
konkretisht: 
- vlera 102,330 lekë, ndaj punonjës A.G. me pozicion “Sekretar i Këshillit”, për periudhën 

01.01.2018 – 30.3.2020. 
- vlera 31,836 lekë, ndaj punonjës E.S. me pozicion “Përgjegjës Turizmi”, për periudhën 

11.09.2019 – 30.03.2020. 
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- vlera 143,262 lekë, ndaj punonjës E.M. me pozicion “Përgjegjës Turizmi”, për periudhën 

01.01.2018 – 30.3.2020. 
- vlera 143,262 lekë, ndaj punonjës GJ.P. me pozicion “Përgjegjës Kulture”, për periudhën 

01.01.2018 – 30.3.2020. 
- vlera 143,262 lekë, ndaj punonjës P.Ç. me pozicion “Përgjegjës i Mirëmbajtjes së Rrugëve”, 

për periudhën 01.01.2018 – 30.3.2020  
4.2. Rekomandimi: Drejtoria e Burimeve Njësore, të marrë masa për plotësimin e vendeve të 
punës me kontratë, por që janë pozicione më statute të Nënpunësit civil, duke ndjekur procedurat 
ligjore të konkurrimit.  
Të përgatisë dhe të miratojë planin e nevojave për rekrutim në shërbimin civil për vitin e 
ardhshëm, për të gjitha pozicionet e mbetura veçanta deri në shkurt 2020, duke respektuar 
proçedurat dhe afatet e përcaktuara  VKM nr. 108, datë 26.02.2014 “Për planin vjetore të 

Shërbimit Civil”. 
Brenda datës 31.12.2020 

 
5. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i zbatimit të punimeve civile të kontratës nr. 6449 prot 
datë 09.10.2018, me objekt “Rikonstruksioni i shkollës 9-vjeçare “Abdyl Bajraktari” dhe i 

kopshtit Koplik”, Bashkia Malësi e Madhe, me vlerë të kontratës 63,273,970 lekë pa TVSH, 
fituar nga BOE “M...I” & “N...A”, rezultuan diferenca në volume pune të pakryera në fakt në 

vlerën 350,982 lekë pa TVSH, diferenca këto të konstatuara në volume dhe çmime në zërat e 
punës “Transport materiale ndërtimi, dheu deri 10 km”, “Hidroizolim me emulsion bituminoz 
dhe një shtresë k katrama”, “Plintuse grez importi h=10cm”, “Bojë hidroplastike importi 

(brenda)” dhe “Suvatim fasade + bojë hidroplastike importi”,  për pasojë vlera e këtyre 

diferencave janë përfituar padrejtësisht nga sipërmarrësi i punimeve, veprime në kundërshtim 
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. 6449 prot datë 09.10.2018, kontratën e shërbimit të mbikëqyrjes 
së punimeve sipas aktit me nr. 6448, datë 09.10.2018 dhe kontratën e shërbimit të kolaudimit të 
punimeve, sipas aktit me nr. 2555 prot., datë 10.05.2019. (Më hollësisht trajtuar në pikën 
(D/1.4), faqe 101-110 të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 
5.1. Rekomandimi: Drejtoria e Financës dhe Menaxhim Buxhetit në bashkëpunim me 
Drejtorinë e Shërbimeve Bashkia Malësi e Madhe, që t’i kërkojë sipërmarrësit të punimeve  

Bashkimit të Operatorëve Ekonomikë (BOE) “M...I” & “N...A”, në zbatim të kushteve të 
kontratës që të zbatohen në objekt, punimet e ndërtimit që i përkasin shumës prej 350,982 lekë 
pa TVSH, dhe të realizohet në objekt brenda periudhës së garancisë së defekteve. Realizimi i 
punimeve duhet të konfirmohet zyrtarisht nga Autoriteti Kontraktor, Bashkia Malësi e Madhe 
dhe Mbikëqyrësi i punimeve. Në rast të kundërt, moskryerja e punimeve sipas Projektit të 
Zbatimit dhe specifikimeve teknike brenda afatit të përfundimit të punimeve, do të konsiderohet 
dëm ekonomik dhe duhet të zhdëmtohet nga sipërmarrësi i punimeve. 

Brenda datës 30.09.2020 
 
6. Gjetje nga auditimi: Nga auditim i dokumentacionit mbi veprimtarinë e Inspektorati i 
Mbrojtjes së Territorit Vendor (IMTV), konstatohet se për periudhën objekt auditim nuk është 
marrë asnjë masë për ndërtimet pa leje. Dhe në auditimet e mëparshme të kryera nga KLSH në 
këtë sektor është konstatuar se nga IMTV janë aplikuar penalitet për ndërtimet pa leje me vlerë 
2,200,000 lekë, por si në periudhën e auditmit ashtu dhe gjatë zbatimit të rekomandimeve nga 
kjo strukturë nuk është ndjekur asnjë rrugë ligjore arkëtimi i tyre.  
Gjithashtu këto gjoba, nuk janë kontabilizuar në librat e llogarive dhe kontabilite si detyrime, 
pasi nga IVMT-ja nuk janë përcjellë për veprime të mëtejshme në Sektorin e Financës.  
Për personat e dënuar me gjobë nuk është aplikuar kamatëvonesa në masën 2% për çdo ditë 
vonesë, për mos derdhje në afat të gjobës deri në një muaj në masën 1,320,000 lekë.   
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Veprimet dhe mosveprimet e mësipërme janë në kundërshtim me ligjin  nr. 9780, datë 
06.07.2007 “Për Inspektimin dhe Mbrojtjen e Territorit nga Ndërtimet e Kundërligjshme” 

ndryshuar me ligjin nr. 183/2014 datë 24.02.2014 “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 

9780, datë 06.07.2007 “Për inspektimin e ndërtimit”, neni 5-Detyrat e inspektoratit të mbrojtjes 
së territorit të njësisë vendore; nenet 15, 24 dhe ligjin nr. 8116, datë 29.03.1996,”Kodi i 

Procedurës Civile në RSH “ i  ndryshuar, nenin 151, Rivendosja në afat, nenin 152 dhe neni 16, 
të ligjit nr. 8402, datë 15.12.1998 “Për kontrollin dhe disiplinimin e punimeve në ndërtim” dhe 

ligjin nr. 10279, datë 20.05.2010 “Për kundërvajtje administrative” përkatësisht nenet 9-
“Ekzekutimi i kundërvajtjeve administrative” dhe neni 22 (Më hollësisht trajtuar në pikën (E), 
faqe 110-114 të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 
6.1.Rekomandimi: Inspektorati i Mbrojtjes së Territorit Vendor (IMTV) në bashkëpunim me 
Sektorin Juridik dhe Drejtorinë e Financës, Bashkia Malësi e Madhe: 
a. Të marrin masat dhe të kërkojë në Gjykatë rivendosjen në afat të 4 vendime gjobe në vlerën 
2,200,000 lekë, bazuar në nenet 151 dhe 152, të “Kodit Procedurës Civile në RSH”,  
b. Të marrin masa për kontabilizimin e vendimeve të gjobave të IMTV dhe kthimin në tituj 
ekzekutiv të 4 vendimet e dënimit me gjobë të vendosura nga IMTV, në vlerën 2,200,000 lekë, 
në zbatim të nenit 24-Shndërrimi i vendimit për kundërvajtjen administrative në titull ekzekutiv 
, të ligjit nr. 10279, datë 20.05.2010 “Për kundërvajtjet administrative në, duke llogaritur edhe 

kamat vonesat në masën 1,320,000 lekë, bazuar në nenin 16 të ligjit nr. 8402, datë 10.09.1998 
”Për kontrollin dhe disiplinimin e punimeve” i ndryshuar)”, si dhe të ndiqet të gjitha procedurat 

administrative e ligjore në të gjitha shkallët e gjykimit për arkëtimin e vlerës 3,520, 000 lekë, 
sipas pasqyrës.  

Nr. Emër Mbiemër 
Nr. 

Vend 
Data 

Vlera e 
gjobës 

Kamata 

1. S. M. 3 27.11.2012 500,000 300,000 

2. A. S. 1 23.04.2013 1,000,000 600,000 

3. R. T. 4 26.02.2015 500,000 300,000 

4. A. K. 3 31.10.2014 200,000 120,000 

TOTALI. 2,200,000 1,320,000 
 

Brenda datës 31.12.2020 

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

Bazuar në ligjin nr. 154/2014, datë 27.11.2014 “Për organizimin dhe funksionimin e Kontrollit 
të Lartë të Shtetit” neni 15 shkronja (b) dhe (c) –Të drejtat e KLSH dhe mbështetur në nenet 98-
102, të ligjit nr. 44/2015, datë 30.4.2015 “Kodi i procedurave administrative në Republikën e 

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

dhe pikën 93, të UMF nr. 30, datë 27.12.2011 ”Për menaxhimin e aktiveve në njësitë e sektorit 

publik”, nga Kryetari i Bashkisë Malësi e Madhe, 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 dhe 
arkëtimin e të ardhurave të munguara në vlerën 27,345,879 lekë ndaj 203 raste, si më poshtë 
vijon:  

1. Gjetje nga auditimi: Drejtoria e të Ardhurave Bashkia Malësi e Madhe, nuk ka zbatuar 
dispozitat ligjore të VKM nr. 860, datë 10.12.2014 “Për përcaktimin e mënyrës së mbledhjes 

dhe administrimit të ardhurave për ndërtimet pa leje dhe vlerave të zbatueshme për legalizim”, 
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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, veprime të cilat 
kanë çuar në mospagesës e taksës së ndikimit në infrastrukturë për 189 persona me vlerë 
8,128,740 lekë, për periudhën 01.01.2018 – 31.12.2019, si e ardhur e munguar për Buxhetin e 
Bashkisë Malësi e Madhe (Më hollësisht trajtuar në pikën (B/1.4), faqe 28-46 të Raportit 
Përfundimtar të Auditimit). 
1.1. Rekomandimi: Drejtoria e të Ardhurave në bashkëpunim me Policinë Bashkiake, Bashkia 
Malësi e Madhe, të marrë masa duke ndjekur të gjitha rrugët administrative e ligjore në të gjitha 
shkallët e gjykimin për arkëtimin e taksës së ndikimit në infrastrukturë (ALUIZNI-t), nga 189 
persona me vlerë 8,128,740 lekë, si një e ardhur e munguar në buxhetin e Bashkisë Malësi e 
Madhe.  
Të njoftohet ASHK Shkodër, për bllokimin e pasurive të gjithë personave të cilat paraqiten për 
tu pajisur me çertifikatën e pronësisë, pa mundësuar pagesën e taksës së ndikimit në 
infrastrukturë nga ndërtimet e reja 

Brenda datës 31.1.2020 
 

2. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i zbatimit të kushteve të kontratave të lidhura me subjektet 
qiramarrëse, nuk është zbatuar penaliteti i parashikuar në kontratë për kamatë vonesën në rastet 
kur qiramarrësi nuk likuidon në kohë detyrimin, nga 0.01% në ditë, por jo më shumë se 10% e 
vlerës së detyrimit përkatës. Konkretisht me kompaninë “V...N” SHA për vlerën 110,504 lekë, 
dhe subjektin “S...I ” për vlerën 32,757 lekë. Veprim i cili ka sjell të ardhura të munguara për 

buxhetin e bashkisë në vlerën 143,261 lekë (Më hollësisht trajtuar në pikën (B/1.4), faqe 28-46 
të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 
2.1. Rekomandimi: Drejtoria e të Ardhurave në bashkëpunim me Drejtorinë Juridike, Bashkia 
Malësi e Madhe, të marrë masa duke ndjekur të gjitha rrugët administrative e ligjore në të gjitha 
shkallët e gjykimin për arkëtimin e vlerës 143,261 lekë,  përkatësisht;   
- vlera 110,504 lekë, nga shoqëria “V...N Sha”; 
- vlera 32,757 lekë, nga shoqëria “S...I ”, 
Të zbatoj në vazhdimësi të gjitha kushtet dhe penalitetet e vendosura në kontratat respektive të 
dhënies me qira të aseteve pronë e bashkisë.  

Brenda datës 30.09.2020 
 

3. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i zbatimit të kushteve të kontratave lidhur midis bashkisë 
Malësi e Madhe (ish Komuna Shkrel) me subjektin “M...R” 1,2,3, me nr. kontrate 626, 627, 
628, datë 26.02.2013, për dhënien me qira të sipërfaqes prej 15 ha për një kohë për 30 vite, 
rezulton se nuk është zbatuar neni 13.2, për zgjidhjen e një anshme të kontratës, pasi nuk kanë 
derdhur të plotë në arkën e bashkisë detyrimin e qirasë vjetore siç është parashikuar në nenin 5, 
pika 5.1 të kontratës së lidhur, nga momenti i lindjes së detyrimit dhe deri në 31.12.2019 vlerën 
prej 13,144,296 lekë, si e ardhura e munguara në buxhetin e Bashkisë, prej të cilave: vlera 
11,949,360 lekë detyrim qiraje dhe vlera 1,194,936 lekë kamatë vonesë (Më hollësisht trajtuar 
në pikën (B/1.4), faqe 28-46 të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 
3.1. Rekomandimi: Drejtoria e të Ardhurave në bashkëpunim me Drejtorinë Juridike, Bashkia 
Malësi e Madhe, të marrë masa për arkëtimin e detyrimit prej 13,144,296 lekë, nga subjekti 
debitor “M...R” 1,2,3, duke përdorur të gjitha rrugët administrative dhe ligjore dhe në rast mos 
pagesë të kërkohet prishja e njëanshme e kontratës nga ana e bashkisë 

Brenda datës 30.09.2020 
 

4. Gjetje nga auditimi: Në auditimin e mëparshëm të zhvilluar nga KLSH në Bashkinë Malësi 
e Madhe është konstatuar dhe njëherazi rekomanduar në lidhje me administrimin e aseteve, ku 
për 11 objekte me sipërfaqe funksionale ndërtimi 1646 m2 të miratuar me VKM si pronë e kësaj 
bashkie, nuk është bërë asnjë punë për evidentimin e tyre në terren mbi gjendjen aktuale dhe 
regjistrimin si prone e kësaj bashkia, pasi ato aktualisht janë në përdorim nga persona privat 
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(zënë forcërisht) dhe bashkia nuk arkëton asnjë të ardhure në favor të saj, ku nga mos menaxhimi 
i tyre për lirimin ose lidhjen e kontratave të qirasë së objekteve me personat që i kanë zaptuar 
ato, Bashkisë malësi e Madhe i mungojnë të në vlerën 5,925,600 lekë. 
Referuar VKM nr. 458, datë 26.7.2018 “Për transferimin në pronësi të bashkive të pronave të 

palujtshme shtetërore, që përdoren për kryerjen e veprimtarive sportive”, Bashkisë Malësi e 

Madhe i është kaluar në pronësi prona për zhvillimin e aktiviteteve sportive (fusha sporti), prona 
të cilat janë uzurpuar nga të tretë, por nga ana e saj bashkia është detyruar të marrë me qira prona 
të tjera për zhvillimin e aktiviteteve sportive, ku për periudhën objekt auditimi janë paguar qira 
fushë sporti në shumën 628,100 lekë. 
Gjithashtu nga Bashkia Malësi e Madhe është shpenzuar vlera prej 2,737,013 lekë (për vitin 
2018 në vlerën 1,006,000 lekë dhe për vitin 2019 në vlerën 1,731,013 lekë), për objekte me qira 
për në nevojat e bashkisë.  
Veprimet dhe mosveprimet e mësipërme bien ndesh me VKM nr. 529, datë 08.06.2011 “Për 

përcaktimin e kritereve, të procedurës dhe të mënyrës së dhënies me qira, enfiteozë apo kontrata 
të tjera të pasurisë shtetërore”, i ndryshuar me VKM nr. 54, datë 05.02.2014, i ndryshuar, 

Kapitulli III, pika 1/a,b; nenin 54/dh dhe 55/3 të ligjit nr. 139/2015, datë 17.12.2015 “Për 

Vetëqeverisjen Vendore”, i ndryshuar, si dhe nenet 40 dhe 46 të ligjit nr. 68/2017, datë 
27.04.2017 “Për Financat e Vetëqeverisjes Vendore” (Më hollësisht trajtuar në pikën (E), faqe 
110-114 të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 
4.1. Rekomandimi: Drejtoria e Aseteve në bashkëpunim me Policinë Bashkiake, Drejtorinë 
Juridike dhe Drejtorinë e Financë/Buxhet, Bashkia Malësi e Madhe, të marrë masa për lirimin e 
pronave publike që shfrytëzohen padrejtësisht nga persona privat pa pagesë, por në interes të 
Bashkisë për mos kryerjen e pagesave të qirave për objekte të cilat vetë bashkia është pronare. 
Në rast të kundërshtimit nga personat të cilat i kanë zaptuar ato, të mundësohet lidhja e 
kontratave të qiradhënies, duke përllogaritur detyrimet që rrjedhin nga shfrytëzimi i pronave 
publike që nga hyrja në fuqi e VKM nr. 269, datë 12.03.2008 dhe VKM nr. 93, datë 07.02.2012 
“Për miratimin e listës së inventarëve të pronave të paluajtshme shtetërore, në Bashkinë Malësi 
e Madhe (ish Bashkia Koplik), të Qarkut Shkodër”, për mungesën e të ardhurave të krijuar në 
vlerën 5,925,600 lekë nga mos lidhja e kontratave për dhënien me qira të këtyre objekteve. 

Brenda datës 31.12.2020 
 
 

C/III. MASA PËR ULJEN E BORXHIT TATIMOR DUKE RITUR PERFORMANCËN 
NË ARKËTIMIN E DETYRIMEVE PËR TATIM TAKSAT VENDORE. 

1. Gjetje nga auditimi: Në auditimin e procedurave të ndjekura nga Drejtoria e të Ardhurave, 
për arkëtimin e detyrimeve të prapambetura (borxhi tatimor), u konstatua se në fund të periudhës 
31.12.2019, gjendja e debitorëve për subjektet fizik/ juridik dhe abonentët familjare paraqitet në 
vlerën 11420 subjekte për vlerën 113,743,328 lekë, nga e cila: 
c- 211 subjekte fizik/ juridik me vlerë 26,652,289 lekë për taksat pasurisë, tokës, ndërtesës, 
hapësirave publike dhe tarifave vendore. 
d- 11209 abonentët familjarë me vlerë 87,091,039 lekë, për taksën e pasurisë dhe tarifat 
vendore, nga e cila: taksa tokë bujqësore në shumën 3,653,554 lekë, taksë ndërtese në vlerën 
16,763,185 lekë dhe tarifa shërbimi në vlerën 64,505,450 lekë. 
Nga të dhënat e mësipërme, konstatohet se vlera e debitorëve abonentëve familjarë është 76.5 % 
e vlerës së gjithë borxhit fiskal. 
Në totalin e debitorëve të paraqitur, u konstatua se 118 subjekte janë debitorë aktiv ose 56 % e 
subjekteve me detyrime për vlerën 10,848,212 lekë ose rreth 50 % e vlerës totale të borxhit 
tatimor, gjë e cila tregon punën e pamjaftueshme dhe jo këmbëngulëse të Drejtorisë së të 
Ardhurave në arkëtimin e detyrimeve debitor. 
Nuk u konstatua asnjë rast i ndjekjes së plotë të procedurave të arkëtimit të debitorëve, deri në 
nxjerrjen e Urdhër sekuestrimit, konfiskimit të pasurisë apo kallëzim penal të subjekteve për mos 
shlyerje të detyrimeve, në kundërshtim me Kreun XI-“Mbledhja me forcë e detyrimit tatimor të 
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papaguar”, të ligjit nr. 9920, datë 19.05.2008 “Për procedurat tatimore në Republikën e 

Shqipërisë”, me ndryshimet dhe nenit 4 të ligjit nr. 9632, datë 30.10.2006 “Për sistemin e taksave 

vendore”. 
Nga Bashkia Malësi e Madhe, nuk është përcaktuar mënyra efiçente për arkëtimin e taksave dhe 
tarifave vendore nga abonentët familjar, si nëpërmjet shoqërisë “Ujësjellësi Kanalizime” Sh.a, 
siç përcaktohet dhe në pikën (ii) e nenit 5 të ligjit 9642 datë 30.10.2006 “Për sistemin e taksave 

vendore” i ndryshuar, ku i jep të drejtën e përcaktimit të mënyrës së mbledhjes së taksës dhe 
zgjedhjen e agjentit fiskal,  nuk është realizuar përfshirja e vlerës së taksave dhe tarifave vendore 
familjare në faturën mujore të ujit të pijshëm, veprim i cili do të rriste të ardhurat në buxhetin e 
institucionit dhe do ti jepte më shumë mundësi për shërbime dhe investime ndaj komunitetit  (Më 
hollësisht trajtuar në pikën (B/1.4), faqe 28-46 të Raportit Përfundimtar të Auditimit) 
1.1. Rekomandimi: Sektori i Taksave dhe Tarifave, Bashkia Malësi e Madhe, 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 R.SH”, i ndryshuar, të marrë masa për nxjerrjen e njoftim vlerësimet 
tatimore për debitorët duke ndjekur të gjitha rrugët për arkëtimin e detyrimeve për taksat dhe 
tarifat vendore në vlerën 113,743,328 lekë, si më poshtë vijon: 
a-Tu dërgohen bankave të nivelit të dytë urdhrat e bllokimit të llogarive bankare, bazuar në 
nenin 90, të ligjit nr. 9920, datë 19.05.2008 ”Për procedurat tatimore  RSH”. 
b-Të dërgohet në Drejtorinë Rajonale të Transportit, kërkesa për vendosjen e barrës siguruese 
(për mjetet) dhe në AKSH (për pasuritë e paluajtshme), bazuar në nenin 91, të ligjit nr. 9920, 
datë 19.05.2008 “Për Procedurat Tatimore në RSH”. 
c- Për subjektet të cilët nuk kanë paguar detyrimet tatimore në afat, ndaj tyre të aplikohet 
llogaritja e gjobës në masën 0.06% të shumës së detyrimit të papaguar për çdo dit gjatë së cilës 
pagesa nuk është kryer, por jo më shumë se 365 ditë (gjobë), bazuar në nenin 114, të ligjit nr. 
9920, datë 19.05.2008 “Për Procedurat tatimore në RSH”, të ndryshuar me ligjin nr. 164/2014, 

datë 15.12.2014. 
d- Në rast se bizneset private edhe pas njoftimeve zyrtare dhe dërgimit të urdhër bllokimeve në 
bankë nuk kryejnë pagesën e detyrimeve, pasi të merren masat administrative apo sekuestro, të 
bëhet kallëzim penal, bazuar në Kodin Penal të RSH, miratuar me ligjin nr. 7895, datë 
27.1.1995 me ndryshimet e mëvonshme, neni 181 “Mospagimi i taksave dhe tatimeve”. 
e- Drejtoria e të Ardhurave Vendore Bashkia Malësi e Madhe në bashkëpunim me 6  
Njësitë Administrative, respektivisht: Kopliku, Rruemira, Kastrati, Kelmendi, Qendër dhe 
Shkrel, të evidentojë listat emërore të debitorëve familjarë në mënyrë elektronike dhe të printuar 
dhe në zbatim të udhëzimit plotësues të Ministrisë së Financave nr. 01, datë 17.01.2019 “Për 

zbatimin e buxhetit të vitit 2019”, pika 98, të njoftojë nëpërmjet postës familjarët të cilët nuk 

kanë paguar detyrimet për taksën e tokës/ tarifën e pastrimit, ndriçimit, banesave dhe gjelbërimit. 
1.2. Rekomandimi: Kryetari i Bashkisë Malësi e Madhe të përgatisë dhe të miratojë në Këshillit 
Bashkiake aktmarrëveshje me shoqërinë “Ujësjellës Kanalizime Malësi e Madhe”, si agjent 

tatimorë për mbledhjen e taksave dhe  tarifave vendore për familjet që kanë kontratë me këtë 
ndërmarrje, në zbatim të nenit 5, pika 1, shkronja “b” e ligjit 9920, datë 19.05.2008 “Për 

procedurat tatimore në Republikën e Shqipërisë”. 
Brenda datës 31.12.2020 

 
 

C/IV. MASA PËR ELIMIMIN E EFEKTEVE NEGATIVE TË KONSTATUARA NË 
PALIGJSHMËRINË E PËRDORIMIT TË FONDEVE PUBLIKE.  

1. Gjetje nga auditimi: Referuar të dhënave të regjistrit të realizimit të prokurimeve për 
periudhën 01.01.2017 – 31.12.2019, u konstatua se nga 49 procedura me vlerë kontrate 801,388 
mijë lekë pa TVSH, grupi i auditimit të KLSH ka vlerësuar për auditim 30 procedura me vlerë 
kontrate 760,798 mijë lekë pa TVSH ose 95 % e vlerës së kontratave të lidhura, nga e cila: për 
vitin 2018 për 17 raste me vlerë kontrate 184,210 mijë lekë dhe për vitin 2019 për 13 raste me 
vlerë kontrate 576,588 mijë lekë.  
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Në përfundim të procesit të auditimit dhe pas shqyrtimit të kundërshtive të subjekti Bashkia 
Malësi e Madh paraqitur me shkresën nr. 671/46, datë 08.06.2020 (prot KLSH nr. 259/4, datë 
10.06.2020), nga procedurat e audituara janë konstatuar me shkelje të akteve ligjore dhe 
nënligjore të ligjit të prokurimit publik në 4 procedura prokurimi me vlerë kontrate 116,122 mijë 
lekë pa TVSH ose 14% e vlerës së kontratave të audituar, ku operatorët ekonomik të shpallur 
fitues nuk plotësojnë kriteret e DST të miratuara nga Autoriteti Kontraktor (AK).  
Në kushtet kur në garë nuk ka operatorë të tjerë, proçedurat duhej anulluar për të shmangur 
paligjshmërinë e përdorimit të fondeve publike në vlerën 118,638,753 lekë pa TVSH, veprime 
në kundërshtim me ligjin nr. 9643, datë 20.11.2006, “Për prokurimin publik”, i ndryshuar, neni 

1 “Objekti dhe qëllimi” pika 2 e nenit 2 “Parimet e përzgjedhjes”, nenet 46 dhe 55, si dhe neni 

73 i VKM nr. 797, datë 29.12.2017 “ Për disa ndryshime dhe shtesa në vendimin nr. 914, datë 
29.12.2014, të këshillit të ministrave,” për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, të ndryshuar, 
konkretisht rastet: 
1. Tenderi me objekt “Rikonstruksion i shkollës 9-Vjeçare “Abdl bajraktari”, fituar nga BOE 
“S...I & S...N” me kontratë nr. 6449, datë 9.10.2018 për vlerën 64,700,422 lekë. 
2. Tenderi me objekt “Skeme ujitëse me rehabilitimin e kanaleve sekondare të Shtodrit, Loti 
2”, fituar nga BOE “S...I & S...N” me kontratë nr. 3684, datë 16.7.2019 për vlerën 35,872,731 
lekë. 
3. Tenderi me objekt “Sistemim Asfaltim Rruga Rrustemaj-Stacionit (Lagje e Re Koplik)”, 
fituar nga BOE “L...J” & S...I” me kontratë nr. 3321, datë 20.6.2019 për vlerën 8,562,992 lekë. 
4. Tenderi me objekt “Ndërtim Ujësjellësi Balshaj”, fituar nga subjekte “L...J”& “A...N” me 

kontratë nr. 4150, datë 20.8.2019 për vlerën 10,026,559 lekë (Më hollësisht trajtuar në pikën (D), 
faqe 69-101 të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 
 1.1. Rekomandimi: Kryetari i Bashkisë Malësi e Madhe të marrë masa për trajtimin e stafeve 
dhe të eliminojë praktikat e konstatuara në shkelje akteve ligjore e nënligjore të ligjin nr. 9643, 
datë 20.11.2006, “Për prokurimin publik”, i ndryshuar, veprime në paligjshmëri të përdorimit të 
fondeve publike për vlerën 118,638,753 lekë pa TVSH.  
Të konsiderojë faktin se kualifikimi i operatorëve ekonomik të cilët nuk plotësojnë kriteret e 
DST, përveçse është shkelje e kuadrit rregullator në fuqi, por edhe risk real për shpenzimet e 
njësisë publike, pasi këta operatorë për shkak të mangësive nuk japin siguri për kryerjen me 
sukses dhe cilësi të kushteve të kontratës. 

Menjëherë dhe na vazhdimësi 
 

2. Gjetje nga auditimi: Në testet e kryera nga analiza e riskut mbi pagesat e kryera në artikullin 
602, u konstatua se Bashkia e Malësi e Madhe ka financuar në formë Sponsorizime ekipin e 
futbollit, i cili ka status “Shoqatë”, duke e financiar për dieta, trajtim ushqimorë, shërbimin e 

transporti, gjithsej në shumën 12,004,500 lekë, nga të cilat në vitin 2018 në shumën 4,566,000 
lekë dhe në vitin 2019 në shumën 7,438,500 lekë. 
Këto financime nuk janë miratuar në Këshillin Bashkia, artikulli së cilës bashkia i referuar 
“Zhvillime Sportive”, nuk është artikull i detajuar për këtë qëllim, pasi ajo ka lidhje me aktivitet 
e ndryshme kulturore dhe sportive që zhvillon vetë bashkia, veprime në kundërshtim me kërkesat 
e neneve 1, 3, 4 të ligjit nr. 7892, datë 21.12.1994 “Për Sponsorizime”; të neneve 13, 19, 20, 21  

dhe 39 të ligjit nr. 79/2017, datë 27.04.2017 “Për Sportin” dhe nenit 54 të  ligji nr. 139/2015 
“Për vetëqeverisjen Vendore” (Më hollësisht trajtuar në pikën (C/1), faqe 60-69 të Raportit 
Përfundimtar të Auditimit). 
2.1. Rekomandimi: Kryetari i Bashkisë Malësi e Madhe në bashkëpunim me Drejtorinë e 
Financë/Buxhet dhe Drejtorinë Juridike, të analizojnë rastin dhe të marrin masa për ndërprerjen 
e sponsorizimet të Klubit të Futbollit, pasi praktika bie ndesh me kërkesat ligjore të sipërcituara. 

Menjëherë 
 

D. MASA  DISIPLINORE: 

D/I. Për punonjësit që marrëdhëniet e punës rregullohen me Kodin Civil: 



KLSH  23 | F a q e  
 

Për të gjithë punonjësit me status të nënpunësit civil, trajtuar me përgjegjësi në Raportin 
Përfundimtar të Auditimit dhe anekset bashkëlidhur, i rekomandojmë Kryetarit të Bashkisë 
Malësi e Madhe që t’i kërkojë Komisionit Disiplinor, pranë Institucionit Bashkia Malësi e 
Madhe, që bazuar në performancën e secilit punonjës dhe të shkeljeve të konstatuara në Raportin 
Përfundimtar të Auditimit të KLSH, për periudhën 01.01.2018 deri më 30.03.2020, të vlerësojë 
shkallën e përgjegjësisë për çdo punonjës të cituar më poshtë dhe marrjen e masave disiplinore 
nga “Vërejtje” deri në “Largim nga shërbimi civil”, mbështetur në nenin 15, të ligjit nr. 
154/2014, datë 27.11.2014 “Për Organizimin dhe Funksionimin e Kontrollit të Lartë të Shtetit”; 

shkronjat (b, c, ç) e nenin 58-“Llojet e masave disiplinore”, të ligjit nr. 152/2013 “Për nëpunësin 

civil”; VKM nr. 115, datë 05.03.2014 “Për përcaktimin e procedurës disiplinore dhe të rregullave 

për krijimin, përbërjen e vendimmarrjen në komisionin disiplinor në shërbimin civil”;  shkronja 
“e” dhe “ç” të nenit 11, për 4 punonjës, si më poshtë: 

1. z. A. RR., me detyrë Drejtor i Financës dhe Menaxhim Buxheti. 
Për shkeljet e mëposhtëm: 
- Për mos mbylljen brenda vitit ushtrimor të procedurave të inventarizimit fizik të aktiveve 
të qëndrueshme të patrupëzuara/ të trupëzuara dhe qarkulluese. Konkretisht, për vitin 
ushtrimor 2018 janë kryer veprime për sistemimin e llogarive kontabël sipas rezultateve të 
inventarizimit të vitit 2017 ku për nxjerrjet jashtë përdorimit, janë pakësuar llogaritë 
përkatëse për shumën totale 18,412,062 lekë. Kjo praktikë e mos pasqyrimit në kohë të 
rezultateve të inventarizimit, është shkelje e kërkesave të UMF dhe Ekonomisë nr. 8, datë 
9.03.2018 “Për procedurat e përgatitjes, paraqitjes dhe raportimit të pasqyrave financiare 
vjetore në Njësitë e Qeverisjes së Përgjithshme” Kap. II, pikat 5, 8, Kap. III, pikat 28, 30. 
- Mos ndjekja e detyrimeve kreditore në vitet 2018 dhe 2019, duke mos i programuar ato si 
zë më vehte në buxhetin e vitit pasardhës dhe njëkohësisht duke mos i paguar ato, megjithëse 
në fund të vitit ushtrimor, kanë rezultuar fonde të pa përdoruara, praktikë në menaxhimin e 
fondeve, në kundërshtim me kërkesat e UMF Nr. 2, datë 6.2.2012 “Për procedurat standard 
të zbatimit të buxhetit” i ndryshuar, pika 101 dhe UMF nr. 8, datë 9.03.2018 “Për procedurat 
e përgatitjes, paraqitjes dhe raportimit të pasqyrave financiare vjetore në Njësitë e 
Qeverisjes së Përgjithshme” Kreut III, pika 28 dhe 30. 
- Përsa janë konstatuar pasaktësi në disa llogari të pasqyrave financiare të vitit 2019 në 
veprimet e mbylljes si dhe raste ku vlerat e tyre, nuk janë të bazuara në dokumente kontabël 
ligjorë, në kundërshtim me kërkesat e UMF nr. 8, datë 9.03.2018 “Për procedurat e 
përgatitjes, paraqitjes dhe raportimit të pasqyrave financiare vjetore në Njësitë e Qeverisjes 
së Përgjithshme” Kap. III, pikat 42, 62, Rubrika II dhe Aneksi mbi: “Veçoritë e evidencës të 
llogarive të klasës .... “(Trajtuar më hollësisht në pikën (C), faqe 46-60 të Raportit 
Përfundimtar të Auditimit dhe akt-konstatimet nr. 1, datë 18.05.2020). 

- Për shkeljet e konstatuara në 2 procedura prokurimi, në cilësinë e Kryetarit të KVO, duke 
kualifikuar padrejtësisht OE/BOE me mangësi në plotësimin e kritereve dhe duke mos 
anuluar procedurën dhe zhvilluar procedurë tjetër, për të shmangur paligjshmërinë e 
përdorimit të fondeve me vlerë 18,775 mijë lekë, në kundërshtim me nenet 1, 2, 20, 24, 46, 
53 dhe 55 të ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar dhe VKM 
nr. 797, datë 29.12.2017 “ Për disa ndryshime dhe shtesa në vendimin nr. 914, datë 29.12.2014, 
të këshillit të ministrave,” për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, të ndryshuar, 
konkretisht praktikat: 

a- Tenderin me objekt “Sistemim Asfaltim Rruga Rustemaj-Stacionit (Lagje e Re 
Koplik)” me fond limit 8,749 mijë lekë, zhvilluar me datë 15.05.2019, ku fitues është 
shpallur BOE “L...J + S...I” për vlerën 8,562 mijë lekë pa TVSH. 
b- Tenderin me objekt “Ndërtim Ujësjellësi Balshaj” me fond limit 10,026 mijë lekë, 
zhvilluar me datë 10.06.2019, ku fitues është shpallur BOE “L...J + A...A” për vlerën 

9,783 mijë lekë pa TVSH. 
(Trajtuar më hollësisht në pikën (D), faqe 69-101 të Raportit Përfundimtar të Auditimit dhe 
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akt-konstatimet nr. 6, datë 21.05.2020) 
 
2- B. B. me detyrë specialist finance në NJA KASTRAT, në cilësinë e kryetarit të KVO. 
- Për shkeljet e konstatuara në 2 procedura prokurimi, në cilësinë e Kryetarit të KVO, duke 
kualifikuar padrejtësisht OE/BOE me mangësi në plotësimin e kritereve dhe duke mos 
anuluar procedurën dhe zhvilluar procedurë tjetër, për të shmangur paligjshmërinë e 
përdorimit të fondeve me vlerë 99,861 mijë lekë, në kundërshtim me nenet 1, 2, 20, 24, 46, 
53 dhe 55 të ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar dhe VKM 
nr. 797, datë 29.12.2017 “ Për disa ndryshime dhe shtesa në vendimin nr. 914, datë 29.12.2014, 
të këshillit të ministrave,” për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, të ndryshuar, 
konkretisht praktikat: 

a- Tenderin me objekt “Rikonstruksion i shkollës 9-vjeçare Abdyl Bajraktari dhe 
Kopshti Koplik” me fond limit 64,700 mijë lekë, zhvilluar me datë 13.08.2018, ku 
fitues është shpallur BOE “M...I + N...A” për vlerën 63,273,971 lekë pa TVSH. 
b- Tenderin me objekt “Rikonstruksion i Shkollës "Vasil Shanto", Fshati Vrake” 

me fond limit 35,161 mijë lekë, zhvilluar me datë 23.09.2019, ku fitues është shpallur 
BOE “M...I + E...T”, për vlerën 34,501 mijë lekë pa TVSH. 

(Trajtuar më hollësisht në pikën (D), faqe 69-101 të Raportit Përfundimtar të Auditimit dhe 
akt-konstatimet nr. 5 dhe 6, datë 21.05.2020) 
 

3- D. R. me detyrë Përgj/Sektori/Pastrim/Gjelbërim-mirëmbajtje Varreza, në cilësinë e 
anëtarit të KVO. 
- Për shkeljet e konstatuara në 4 procedura prokurimi, në cilësinë e Kryetarit të KVO, duke 
kualifikuar padrejtësisht OE/BOE me mangësi në plotësimin e kritereve dhe duke mos 
anuluar procedurën dhe zhvilluar procedurë tjetër, për të shmangur paligjshmërinë e 
përdorimit të fondeve me vlerë 118,636 mijë lekë, në kundërshtim me nenet 1, 2, 20, 24, 46, 
53 dhe 55 të ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar dhe VKM 
nr. 797, datë 29.12.2017 “Për disa ndryshime dhe shtesa në vendimin nr. 914, datë 29.12.2014, 
të këshillit të ministrave,” për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, të ndryshuar, 
konkretisht praktikat: 

a- Tenderin me objekt “Rikonstruksion i shkollës 9-vjeçare Abdyl Bajraktari dhe 
Kopshti Koplik” me fond limit 64,700 mijë lekë, zhvilluar me datë 13.08.2018, ku 
fitues është shpallur BOE “M...I + N...A” për vlerën 63,273,971 lekë pa TVSH. 
b- Tenderin me objekt “Rikonstruksion i Shkollës "Vasil Shanto", Fshati Vrake” me 

fond limit 35,161 mijë lekë, zhvilluar me datë 23.09.2019, ku fitues është shpallur BOE 
“M...I + E...T”, për vlerën 34,501 mijë lekë pa TVSH. 
c- Tenderin me objekt “Sistemim Asfaltim Rruga Rrustemaj-Stacionit (Lagje e Re 
Koplik)” me fond limit 8,749 mijë lekë, zhvilluar me datë 15.05.2019, ku fitues është 
shpallur BOE “L...J + S...I” për vlerën 8,562 mijë lekë pa TVSH. 
d- Tenderin me objekt “Ndërtim Ujësjellësi Balshaj” me fond limit 10,026 mijë lekë, 
zhvilluar me datë 10.06.2019, ku fitues është shpallur BOE “L...J + A... A”  për vlerën 

9,783 mijë lekë pa TVSH. 
(Trajtuar më hollësisht në pikën (D), faqe 69-101 të Raportit Përfundimtar të Auditimit dhe 
akt-konstatimet nr. 5 dhe 6, datë 21.05.2020) 
 
4- V. Z. me detyrë Specialiste Buxheti, në cilësinë e anëtarit të NJHDT. 
- Për mangësitë e konstatuara në 1 (një) procedurë prokurimi, për vendosjen e kritereve të 
kundërshtim me dispozitat e akteve ligjore/nënligjore të LPP, duke aplikuar kritere jo në 
përputhje me kushtet e zhvillimit të procedurës, veprime të cilat kanë çuar në uljen e numrit 
të OE dhe në kundërshtim me nenin 1 “Objekti dhe qëllimi” pika 2, germat (a); (b), neni 42 
të ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik” i ndryshuar dhe me nenin 30 dhe 
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61, të VKM nr. 914, datë 27.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” i 

ndryshuar, konkretisht praktikat: 
a- Tenderin me objekt “Rehabilitim, Pastrim i kanaleve kulluese” me fond limit 
5,115 mijë lekë, zhvilluar me datë 14.08.2018, ku fitues është shpallur BOE “S...J + 
E...L”  për vlerën 4,951 mijë lekë pa TVSH, sipas kontratës nr. 5889, datë 13.09.2018. 

(Trajtuar më hollësisht në pikën (D), faqe 69-101 të Raportit Përfundimtar të Auditimit dhe 
akt-konstatimet nr. 5, datë 21.05.2020) 
 

D/2. Për punonjësit që marrëdhëniet e punës rregullohen me Kodin e Punës: 

Për të gjithë punonjësit, të cilët janë trajtuar me përgjegjësi në Raportin Përfundimtar të 
Auditimit dhe anekset bashkëlidhur, i rekomandojmë Kryetarit të Bashkisë Malësi e Madhe, 
që bazuar në performancën e secilit punonjës dhe të shkeljeve të konstatuara në Raportin 
Përfundimtar të Auditimit të KLSH, për periudhën 01.01.2018 deri më 30.03.2020, të vlerësojë 
shkallën e përgjegjësisë për çdo punonjës të cituar më poshtë dhe marrjen e masave disiplinore 
nga “Vërejtje” deri në “Largim puna”, mbështetur në nenin 15, të ligjit nr. 154/2014, datë 
27.11.2014 “Për Organizimin dhe Funksionimin e Kontrollit të Lartë të Shtetit”,  nenin 37 të 
ligjit nr. 7691, datë 12.7.1995 “Kodi i Punës në Republikën e Shqipërisë” i ndryshuar dhe nenit 
14 të kontratës individualë, për 15 punonjës, si më poshtë: 

1- E. A., me detyrë me detyrë Përgjegjës i Sektorit Juridik. 
Për shkeljet e mëposhtëm:  
- Për mos përmbushje të detyrave në ndjekjen e procedurave ligjore lidhur me hartimin dhe 
zbatimin e kontratave të dhënies me qira të aseteve pronë e bashkisë, si më poshtë: 
- Për mos zbatimin e kërkesave të nenit 13.2, për zgjidhjen e një anshme të kontratës, pasi 
rezulton se subjektet “M...R” 1,2,3, nuk kanë derdhur në arkën e bashkisë detyrimin e qirasë 
vjetore siç është parashikuar në nenin 5, pika 5.1 të kontratës së lidhur me Bashkinë Malësi e 
Madhe nga momenti i lindjes së detyrimit dhe deri në 31.12.2019 vlerën prej 13,144,296 lekë, e 
cila përbën të ardhura të munguara në buxhetin e Bashkisë, (prej të cilave 11,949,360 lekë 
detyrim qira, dhe 1,194,936 lekë kamatë vonesë). 
(Trajtuar më hollësisht në pikën (B/1.4), faqe 28-46 të Raportit Përfundimtar të Auditimit dhe 
akt-konstatimet nr. 9, datë 21.05.2020) 
 
- Për mangësitë e konstatuara në 2 procedura prokurimi, për vendosjen e kritereve të kundërshtim 
me dispozitat e akteve ligjore/nënligjore të LPP, duke aplikuar kritere jo në përputhje me kushtet 
e zhvillimit të procedurës, në cilësinë e Kryetarit të NJHDT, veprime të cilat kanë çuar në uljen 
e numrit të OE dhe në kundërshtim me nenin 1 “Objekti dhe qëllimi” pika 2, germat (a); (b), neni 

42 të ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik” i ndryshuar dhe me nenin 30 dhe 
61, të VKM nr. 914, datë 27.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” i 

ndryshuar, konkretisht praktikat: 
a- Tenderin me objekt “Ndërtim dhe rikonstruksion shkollash” me fond limit 33,333 
mijë lekë, zhvilluar me datë 01,07,2019, ku fitues është shpallur BOE “M......I + N......A” 

me vlerë kontrate prej 33,003 mijë lekë pa TVSH. 
b- Tenderin me objekt “Furnizimi me ujë i zonës së Koplikut Qendër dhe Koplik i 
Sipërm” me fond limit 364,936 mijë lekë, zhvilluar me datë 01.10.2019, ku fitues është 
shpallur BOE “C...I + S...J” me vlerë kontrate prej 364,221 mijë lekë pa TVSH. 

 (Trajtuar më hollësisht në pikën (D), faqe 69-101 të Raportit Përfundimtar të Auditimit dhe akt-
konstatimet nr. 5 dhe 6, datë 21.05.2020) 

 
2- J. N. me detyrë Përgjegjës i Sektorit të Projekteve, në cilësinë e anëtarit të KVO. 
Për shkeljet e mëposhtëm:  
- Për shkeljet e konstatuara në 3 procedura prokurimi, në cilësinë e Kryetarit të KVO, duke 
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kualifikuar padrejtësisht OE/BOE me mangësi në plotësimin e kritereve dhe duke mos 
anulluar procedurën dhe zhvilluar procedurë tjetër, për të shmangur paligjshmërinë e 
përdorimit të fondeve me vlerë 108,610 mijë lekë, në kundërshtim me nenet 1, 2, 20, 24, 46, 
53 dhe 55 të ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar dhe VKM 
nr. 797, datë 29.12.2017 “ Për disa ndryshime dhe shtesa në vendimin nr. 914, datë 29.12.2014, 
të këshillit të ministrave,” për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, të ndryshuar, 
konkretisht praktikat: 

a- Tenderin me objekt “Rikonstruksion i shkollës 9-vjeçare Abdyl Bajraktari dhe 
Kopshti Koplik” me fond limit 64,700 mijë lekë, zhvilluar me datë 13.08.2018, ku 
fitues është shpallur BOE “M...I + N...A” për vlerën 63,273,971 lekë pa TVSH, sipas 

kontratës nr. 6449, datë 09.10.2018. 
b- Tenderin me objekt “Rikonstruksion i Shkollës "Vasil Shanto", Fshati Vrake” 

me fond limit 35,161 mijë lekë, zhvilluar me datë 23.09.2019, ku fitues është shpallur 
BOE “M...I + E...T”, për vlerën 34,501 mijë lekë pa TVSH, sipas kontratës nr. 5384, 

datë 25.10.2019. 
c- Tenderin me objekt “Sistemim Asfaltim Rruga Rrustemaj-Stacionit (Lagje e Re 
Koplik)” me fond limit 8,749 mijë lekë, zhvilluar me datë 15.05.2019, ku fitues është 
shpallur BOE “L...J + S...I”  për vlerën 8,562 mijë lekë pa TVSH, sipas kontratës nr. 

3321, datë 20.6.2019. 
 (Trajtuar më hollësisht në pikën (D), faqe 69-101 të Raportit Përfundimtar të Auditimit dhe 
akt-konstatimet nr. 5 dhe 6, datë 21.05.2020) 
 
3- G. I. me detyrë Specialist në Sektorin e Ujësjellës Kanalizimit (inxhinier), në cilësinë e 
anëtarit të NJHDT.  
Për shkeljet e mëposhtëm:  
- Për shkeljet e konstatuara në 1 (një) procedurë prokurimi, në cilësinë e Kryetarit të KVO, 
duke kualifikuar padrejtësisht OE/BOE me mangësi në plotësimin e kritereve dhe duke mos 
anulluar procedurën dhe zhvilluar procedurë tjetër, për të shmangur paligjshmërinë e 
përdorimit të fondeve me vlerë 10,026 mijë lekë, në kundërshtim me nenet 1, 2, 20, 24, 46, 
53 dhe 55 të ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar dhe VKM 
nr. 797, datë 29.12.2017 “ Për disa ndryshime dhe shtesa në vendimin nr. 914, datë 29.12.2014, 
të këshillit të ministrave,” për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, të ndryshuar, 
konkretisht praktikat: 

a- Tenderin me objekt “Ndërtim Ujësjellësi Balshaj” me fond limit 10,026 mijë lekë, 
zhvilluar me datë 10.06.2019, ku fitues është shpallur BOE “L...J + A...A”  për vlerën 

9,783 mijë lekë pa TVSH, sipas kontratës nr. 4150, datë 20.8.2019. 
(Trajtuar më hollësisht në pikën (D), faqe 69-101 të Raportit Përfundimtar të Auditimit dhe 
akt-konstatimet nr. 6, datë 21.05.2020) 
 
4- F. U. me detyrë Përgjegjës Sektori I Zhvillimit Urban, në cilësinë e anëtarit të NJHDT 
Për shkeljet e mëposhtëm:  
- Për mangësitë e konstatuara në 1 (një) procedurë prokurimi, për vendosjen e kritereve të 
kundërshtim me dispozitat e akteve ligjore/nënligjore të LPP, duke aplikuar kritere jo në 
përputhje me kushtet e zhvillimit të procedurës, veprime të cilat kanë çuar në uljen e numrit 
të OE dhe në kundërshtim me nenin 1 “Objekti dhe qëllimi” pika 2, germat (a); (b), neni 42 

të ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik” i ndryshuar dhe me nenin 30 dhe 

61, të VKM nr. 914, datë 27.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” i 

ndryshuar, konkretisht praktikat: 
a- Tenderin me objekt “Rehabilitim, Pastrim i kanaleve kulluese” me fond limit 
5,115 mijë lekë, zhvilluar me datë 14.08.2018, ku fitues është shpallur BOE “S...J + 
E...L”  për vlerën 4,951 mijë lekë pa TVSH, sipas kontratës nr. 5889, datë 13.09.2018. 
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 (Trajtuar më hollësisht në pikën (D), faqe 69-101 të Raportit Përfundimtar të Auditimit dhe 
akt-konstatimet nr. 6, datë 21.05.2020) 
 
5- A. Z. me detyrë Specialist Projektesh, në cilësinë e anëtarit të NJHDT. 
Për shkeljet e mëposhtëm:  
- Për mangësitë e konstatuara në 2 procedura prokurimi, për vendosjen e kritereve të kundërshtim 
me dispozitat e akteve ligjore/nënligjore të LPP, duke aplikuar kritere jo në përputhje me kushtet 
e zhvillimit të procedurës, veprime të cilat kanë çuar në uljen e numrit të OE dhe në kundërshtim 
me nenin 1 “Objekti dhe qëllimi” pika 2, germat (a); (b), neni 42 të ligjit nr. 9643, datë 

20.11.2006 “Për prokurimin publik” i ndryshuar dhe me nenin 30 dhe 61, të VKM nr. 914, datë 

27.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” i ndryshuar, konkretisht praktikat: 
- Për mangësitë e konstatuara në 2 procedura prokurimi, për vendosjen e kritereve të kundërshtim 
me dispozitat e akteve ligjore/nënligjore të LPP, duke aplikuar kritere jo në përputhje me kushtet 
e zhvillimit të procedurës, në cilësinë e Kryetarit të NJHDT, veprime të cilat kanë çuar në uljen 
e numrit të OE dhe në kundërshtim me nenin 1 “Objekti dhe qëllimi” pika 2, germat (a); (b), neni 

42 të ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik” i ndryshuar dhe me nenin 30 dhe 
61, të VKM nr. 914, datë 27.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” i 

ndryshuar, konkretisht praktikat: 
a- Tenderin me objekt “Ndërtim dhe rikonstruksion shkollash” me fond limit 33,333 
mijë lekë, zhvilluar me datë 01,07,2019, ku fitues është shpallur BOE “M...I + N...A” me 

vlerë kontrate prej 33,003 mijë lekë pa TVSH. 
b- Tenderin me objekt “Furnizimi me ujë i zonës së Koplikut Qendër dhe Koplik 
i Sipërm” me fond limit 364,936 mijë lekë, zhvilluar me datë 01.10.2019, ku fitues 
është shpallur BOE “C...I + S...J” me vlerë kontrate prej 364,221 mijë lekë pa TVSH. 

(Trajtuar më hollësisht në pikën (D), faqe 69-101 të Raportit Përfundimtar të Auditimit dhe 
akt-konstatimet nr. 6, datë 21.05.2020) 
 
6- E. L. me detyrë Përgjegjëse e Sektorit të Taksave 
Për shkeljet e mëposhtëm:  
-Për mos zbatimin e kërkesave të ligjit nr. 9632, datë 30/10/2006 “Për sistemin e taksave 

vendore”, i ndryshuar, nenet 89, 90, 91, të ligjit nr 9920, ”Për Procedurat Tatimore në Republikën 

e Shqipërisë”, i ndryshuar, si dhe VKB për paketën fiskale, duke mos realizuar  mbledhjen me 
forcë të detyrimeve tatimore për 211 subjekte në vlerën 26,652,289 lekë të biznesit të madh e të 
vogël, dhe për 11209 abonentë familjarë për taksë toke, taksë ndërtese, taksë trualli dhe tarifa 
vendore, në vlerën  87,091,039 lekë  
- Për mos zbatim të kërkesave të VKM nr. 860, datë 10.12.2014 “Për përcaktimin e mënyrës së 

mbledhjes dhe administrimit të ardhurave për ndërtimet pa leje dhe vlerave të zbatueshme për 
legalizim”, pika 5, si dhe ligjit 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 189 persona me vlerë 
8,128,740 lekë, për  periudhën 01.01.2018 – 31.12.2019. 
-Për mos zbatimin e kërkesave të kapitullit të II, pika 1; e shkronjës “b”, si dhe të pikës 9, të 

VKM nr. 970, datë 2.12.2015 “Për përcaktimin e procedurave dhe të kushteve për dhënien e 

licencave për tregtimin e naftës bruto dhe nënprodukteve të saj “i ndryshuar. Nga mos pajisja 
me Autorizim/Licencë, dhe mos arkëtimi i detyrimeve që rrjedhin nga zbatimi VKM së 
mësipërme ndaj subjekteve që ushtrojnë aktivitetin e tregtimit me pakicë të karburanteve, gazit 
të lëngshëm, të naftës, për automjetet, vajrave lubrifikante, dhe lëndëve djegëse për përdorim 
nga konsumatorët fundorë, Bashkisë Malësi e Madhe duke i shkaktuar të ardhura të munguara 
Bashkisë Malësi e Madhe në vlerën 9.500,000 lekë.   
(Trajtuar më hollësisht në pikën (B/1.4), faqe 28-46 të Raportit Përfundimtar të Auditimit dhe 
akt-konstatimet nr. 9, datë 21.05.2020) 
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7. R. T. me detyrë Inspektor në Sektorin e Taksave dhe Tarifave, 
8. E. D. me detyrë Inspektor në Sektorin e Taksave dhe Tarifave,  
9. E. S. me detyrë Inspektor në Sektorin e Taksave dhe Tarifave, 
10. V. V. me detyrë Inspektor në Sektorin e Taksave dhe Tarifave 
11. A. R. me detyrë Inspektore në Sektorin e Taksave dhe Tarifave 
12. E. B. me detyrë Inspektor në Sektorin e Taksave dhe Tarifave 
13. E. L. me detyrë Inspektor në Sektorin e Taksave dhe Tarifave 
14. T. V. me detyrë Inspektore në Sektorin e Taksave dhe Tarifave 
15. T. B. me detyrë Inspektor në Sektorin e Taksave dhe Tarifave 
Për shkeljet e mëposhtëm:  
-Për mos zbatimin e kërkesave të ligjit nr. 9632, datë 30/10/2006 “Për sistemin e taksave 
vendore”, i ndryshuar, nenet 89, 90, 91, të ligjit nr 9920, ”Për Procedurat Tatimore në Republikën 

e Shqipërisë”, i ndryshuar, si dhe VKB për paketën fiskale, duke mos realizuar  mbledhjen me 

forcë të detyrimeve tatimore për 211 subjekte në vlerën 26,652,289 lekë të biznesit të madh e të 
vogël, dhe për 11209 abonentë familjarë për taksë toke, taksë ndërtese, taksë trualli dhe tarifa 
vendore, në vlerën  87,091,039 lekë  
- Për mos zbatim të kërkesave të VKM nr. 860, datë 10.12.2014 “Për përcaktimin e mënyrës së 
mbledhjes dhe administrimit të ardhurave për ndërtimet pa leje dhe vlerave të zbatueshme për 
legalizim”, pika 5, si dhe ligjit 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 189 persona me vlerë 
8,128,740 lekë, për  periudhën 01.01.2018 – 31.12.2019 
-Për mos zbatimin e kërkesave të kapitullit të II, pika 1; e shkronjës “b”, si dhe të pikës 9, të 

VKM nr. 970, datë 2.12.2015 “Për përcaktimin e procedurave dhe të kushteve për dhënien e 

licencave për tregtimin e naftës bruto dhe nënprodukteve të saj “i ndryshuar. Nga mos pajisja 
me  Autorizim/Licencë, dhe mos arkëtimi i detyrimeve që rrjedhin nga zbatimi VKM së 
mësipërme ndaj subjekteve që ushtrojnë aktivitetin e tregtimit me pakicë të karburanteve, gazit 
të lëngshëm, të naftës, për automjetet, vajrave lubrifikante, dhe lëndëve djegëse për përdorim 
nga konsumatorët fundorë, Bashkisë Malësi e Madhe duke i shkaktuar të ardhura të munguara 
Bashkisë Malësi e Madhe në vlerën 9.500,000 lekë.   
- Për mos zbatimin e kërkesave të ligjit nr. 9632, datë 30/10/2006 “Për sistemin e taksave 
vendore”, i ndryshuar, nenet 89, 90, 91,, për mos arkëtimin e detyrimeve nga subjekti “M.......R” 

1,2,3, në cilësinë e qiramarrësit, e vlerës prej 13,144,296 lekë, e cila përbën të ardhura të 
munguara në buxhetin e Bashkisë.  
(Trajtuar më hollësisht në pikën (B/1.4), faqe 28-46 të Raportit Përfundimtar të Auditimit dhe 
akt-konstatimet nr. 9, datë 21.05.2020) 
 
16. E. H. me detyrë Përgjegjëse e Sektorit të aseteve: 
Për shkeljet e mëposhtëm:  
-Për mos zbatimin e kërkesave të nenit 13.2, për zgjidhjen e një anshme të kontratës, pasi rezulton 
se subjektet “M.......R” 1,2,3, nuk kanë derdhur në arkën e bashkisë detyrimin e qirasë vjetore 
siç është parashikuar në nenin 5, pika 5.1 të kontratës së lidhur me Bashkinë Malësi e Madhe 
nga momenti i lindjes së detyrimit dhe deri në 31.12.2019 vlerën prej 13,144,296 lekë, e cila 
përbën të ardhura të munguara në buxhetin e Bashkisë, (prej të cilave 11,949,360 lekë detyrim 
qira, dhe 1,194,936 lekë kamatë vonesë). 
(Trajtuar më hollësisht në pikën (B/1.4), faqe 28-46 të Raportit Përfundimtar të Auditimit dhe 
akt-konstatimet nr. 9, datë 21.05.2020) 
 
 
 

E. PËR NJOFTIMIN E DEPARTAMENTIT TË ADMINISTRTËS PUBLIKE DHE 
KOMISIONERIT TË SHËRBIMIT CIVIL: 
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Për punonjësit të cilët janë rekomanduar masat disiplinore sa më sipër (Drejtoria  e  Burimeve 
Njerëzore) , pasi të zbatojë procedurat e nevojshme ligjore dhe nënligjore për fillimin e ecurisë 
disiplinore dhe pas përfundimeve të afateve ankimore, të ndërmarrë veprimet si më poshtë: 
1. Të njoftojë Departamentin e Administratës Publike, për regjistrimin e masës disiplinore në 
Regjistrin Qendror të Personelit, në zbatim të neneve 7 dhe  17, të ligjit nr. 152/2013 ”Për 

Nëpunësin Civil”, të ndryshuar.  
2. Të njoftojë Komisionerin për Mbikëqyrjen e Shërbimit Civil, për mbikëqyrjen e ligjshmërisë 
në administrimin e shërbimit civil, në zbatim të nenit 1 Komisionari për Mbikëqyrjen e Shërbimit 
Civil, të ligjit nr. 152/2013 ”Për Nëpunësin Civil”, të ndryshuar. 
 
Me ndjekjen dhe kontrollin e zbatimit të detyrave dhe masave të përcaktuara në këtë vendim 
ngarkohet Departamenti i Auditimit të Vetëqeverisjes Vendore dhe Departamenti Juridik. 
 

Bujar LESKAJ  

 

 
K R Y E T A R                                                       


