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I. PËRMBLEDHJE EKZEKUTIVE 
Në përfundim të auditimit të pasqyrave financiare (bilance) të vitit 2020, grupi i auditimit të 
KLSH, pas vlerësimit të dokumentacionit, arrin në konkluzionin për një “Opinioni të 
Kualifikuar”.  Në dhënien e opinionit, ne kemi marrë në konsideratë faktin se: 
-Nuk janë përfshirë gjobat e vendosura nga IMTV-ja, në vlerën 5,300,000 lekë e akumuluar 
në fund të vitit ushtrimor 2020, këto shuma nuk rezultojnë të rregjistruara në kontabilitet në 
llogarinë që debitohet në bilancin kontabël 468 “Debitorë të ndryshëm” dhe llogarinë që 
kreditohet në pasqyrën e performancës financiare “7115 “Gjoba kamatvonesa, sekuestrime 
dhe zhdëmtime”. Pra kemi një nënvlerësim të llogarisë 468 “Debitorë të ndryshëm” dhe 
llogarisë “7115 “Gjoba kamatvonesa, sekuestrime dhe zhdëmtime” me 50,000 lekë për vitin 
2018, me 4,150,000 lekë për vitin 2019 dhe me 1,100,000 lekë për vitin 2020. 
-Për vitin 2018 Bashkisë Lushnjë i janë bërë dhurime dy projekte të cilat nuk janë 
identifikuar nga flet-hyrjet në magazinë për projektet e studim kërkimeve, të cilat nuk janë 
pasqyruar në kontabilitet në vitin 2018 për vlerën 2,075,653 lekë (Rikonstruksion i shkollës 
+ palester, shkolla e mesme e bashkuar 10 Korriku Dushk në vlerën 1,337,671 lekë si dhe 
Projekti “Rikonstruksion i shkolles 9-vjecare Karbunare e Vogel” në vlerën 737,982 lekë). 
Kjo ka bërë të mundur nënvlersimin e llogarisë 202 Studime dhe Kërkime në vlerën 
2,075,653 lekë për vitin 2018.-Për vitet 2018 – 2019 - 2020, janë lidhur dhe zbatuar 18 
kontrata në vlerën 564,836,087 lekë për blerje aktivesh materiale dhe jo materiale, si mallra 
apo projekte investimesh, të financuara nga buxheti i Bashkisë, Ministritë linjës dhe FZHR. 
Për këto kontrata nuk është kryer kontabilizimi i veprimeve ekonomike as në momentin e 
çeljes së fondeve, as në momentin e mbërritjes së faturave. Efektet e veprimeve ekonomike 
dhe të ngjarjeve ekonomike të kryera nuk janë  marrë në llogari në kohën e kryerjes së 
veprimit apo të ndodhjes së ngjarjes, por thjesht kur është bërë pagesa, Nuk janë  kryer 
veprimet kontabël në kohën e lindjes të detyrimit për t'u paguar nga njësia ekonomike, 
detyrime këto që sjellin pagesa, dhe që kanë sjellë për ushtrimin e dhënë shpenzime. Po 
kështu nuk janë kryer veprimet përkatëse kontabël në lidhje me fondet buxhetore të 
përdorura për investime deri në momentin e kapitalizmit të aktivit. Deri në fund të vitit 
ushtrimor 2020 janë prekur llogarite e aktiveve në vlerë pjesore për AQT e blera të cilat nuk 
janë kapitalizuar plotësisht, që kanë lidhje me 11 kontrata, ku vlera e mbetur e palikujduara e 
tyre prej 69,881,113 lekë nuk është evidentuar në kontabilitet.  
Gjithashtu në auditimin e fushave të tjera është konstatuar se: 
- Në zbatimin e kontratave të punëve publike, janë konstatuar parregullsi për vlerën e dëmit 
ekonomik 1,019 mijë lekë.  
- Në administrimin e të ardhurave vendore nga subjektet fizik/juridik dhe abonentët 
familjare, si dhe personat që kanë kontratë qiraje, nuk është ndjekur e plotë procedura në 
zbatim të dispozitave të ligjit nr. 9920, datë 28.5.2008 “Për Procedurat tatimore në RSH”, i 
ndryshuar, ligjit nr. 9632, datë 30.10.2006 “Për sistemin e taksave vendore”, me ndryshime 
dhe Vendimeve respektive të KB, për arkëtimin e debitorëve në vlerën 1,287,673 mijë lekë 
në fund të vitit 2020. 
- Mos zbatimi i rekomandimeve nga auditimet e kaluara, kryesisht për vlerën e shpërblimit 
të dëmit prej 20,600 mijë lekë.  
Për këto u analizuan pyetësorët e vetëvlerësimit, aktrakordimin me thesarin, u krye analiza e 
posteve të bilancit dhe llogarive analitike me formatet shoqëruese të tyre, duke prekur zonat 
e llogarive, 600-Paga; 202- Studime dhe kërkime; 401-408-Furnitorë e llogari te lidhura me 
to; 467-Kreditore të ndryshëm; 602-Shpenzime operative; 215-Mjete transporti; 218-
Inventar ekonomik; 32-Objekte inventari dhe 230- 231-Investime (12 procedura prokurimi 
me vlerë kontrate 167,529 mijë lekë ose 99 % e kontratave të lidhura për periudhën objekt 
auditimi 01.01.2018 – 31.12.2020). 
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I/1. Përshkrim i shkurtër i Projektit të Auditimit. 
Auditimi në Bashkinë Lushnjë u krye në kuadër të planifikimit vjetor të subjekteve të 
përzgjedhura për tu audituar. Në këtë subjekt, u evidentuan shmangie dhe të meta në fushën 
e financës por jo të përhapura si dhe të meta e dobësi në drejtim të përputhshmërisë me 
kërkesat dhe kriteret e vlerësimit sipas kuadrit rregullator në fuqi të shoqëruara me 
shpenzime jo sipas 3-E në fushën e prokurimeve. 
Nga audituesit u përgatit dokumentacioni i auditimit i mjaftueshëm për të mundësuar dhe 
kuptuar natyrën, kohën dhe shtrirjen e procedurave të auditimit të kryera në përputhje me 
standardet përkatëse dhe kërkesat e zbatueshme ligjore dhe rregullatorë, rezultatet e këtyre 
procedurave dhe evidencat e auditimit, si dhe çështje të rëndësishme, që dolën gjatë 
auditimit, janë reflektuar në përfundimet e arritura në drejtim të tyre dhe gjykimet 
profesionale në arritjen e konkluzioneve. Dokumentacioni i marrë për auditimin është i 
përshtatshëm dhe i rëndësishëm për të konfirmuar dhe mbështetur opinionet dhe raportin e 
audituesve dhe shërbeu si një burim informacioni për përgatitjen e tyre.  
Në përfundim të punës audituese në terren, grupi i auditmit mbi problemet e konstatuara ka 
mbajtur akt-konstatime për çdo problematik të konstatuar, kopjet e të cilave u dorëzuan në 
zyrën e protokollit Bashkia Lushnjë deri me datë 04.06.2021, datë e mbylljes së punës 
audituese në terren. 
Nga subjekti Bashkia Lushnjë në momentin e përgatitjes së Projektraportit të Auditimit u 
paraqitën kundërshtitë mbi problemet e konstatuara nga grupi i auditmit dhe të reflektuara në 
akt-konstatimeme me shkresë datë 04.06.2021 dhe shkresë nr.4164, datë 14.06.202, dhe të 
protokolluara në KLSH me nr 360/2, datë 14.06.2021 dhe  nr.360/3, datë 16.06.2021.  
Nga grupi i auditmit, u përgatit Projekt Raport Auditimi, i cili u dërgua në subjekt me 
shkresën nr. 360/4 prot, datë 05.07.2021. Bashkia Lushnjë, dërgoi pranë KLSH-së, shkresën 
për kthimin e Projekt Raportit të Auditimit, nr. 4816/2 prot, datë 29.7.2021 (prot KLSH nr. 
360/5, datë 02.08.2021).  
Pas mbërritjes së kundërshtive të Projekt Raport Auditimit dhe mbas shqyrtimit me 
objektivitet dhe profesionalizim të kundërshtive të paraqitura, me shkresën nr. 4816/2 prot, 
datë 29.072021 subjekti Bashkia Lushnjë është njoftuar me e-mail mbi disponushmërinë e 
KLSH-së për organizimin e një takimi përfundimtar mirëkuptimi në ambientet e KLSH. 
Grupi i Audituesve Shtetërorë, në Raportin Përfundimtar të Auditimit reflektoi kundërshtitë 
e paraqitura nga subjekti Bashkia Lushnjë për projektraportin.  
Me datë 03.09.2021 në orën 10.oo, në ambientet e KLSH-së, u zhvillua takimi përmbyllës 
mbi ballafaqimin e problemeve të evidentuara nga Grupi i Audituesve Shtetërorë dhe 
reflektuara në Raportin Përfundimtar të Auditimit.  
 
I/2. Përshkrim i gjetjeve kryesore dhe rekomandimeve. 

 
Gjetja 

nr. 

 
Përmbledhje e gjetjes 

Referenc
a me 

Raportin 
Përfundi

mtar 

 
Rëndësia 

 
Rekomandimi 

1 

Bashkia Lushnjë 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 ka 
politika dhe praktika që të garantojnë ruajtjen dhe 
zhvillimin e kompetencave profesionale të stafit, 
duke u mjaftuar vetëm me trajnimet e organizuara 
nga ASPA, duke mos hartuar dhe zhvilluar 

26-28 E lartë 

Kryetari i Bashkisë Lushnjë, me 
atributet e Kryetarit të GMS dhe në 
cilësinë e Nëpunësit Autorizues dhe 
Koordinatorit të Riskut, të marrë masa 
për njohjen dhe menaxhimin nga stafi 
i ligjit për MFK dhe komponentëve të 
tij, hartimin dhe zhvillimin e 
programeve të trajnimeve për ngritjen 
profesionale të stafit. 
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Gjetja 

nr. 

 
Përmbledhje e gjetjes 

Referenc
a me 

Raportin 
Përfundi

mtar 

 
Rëndësia 

 
Rekomandimi 

programe trajnimesh në njësinë vendore, nuk 
rezulton të janë çelur dhe administruar regjistrat e 
risqeve për nejësin vendore, por edhe për çdo 
sektorë të vartësisë, nuk janë hartuar programe për 
ngritjen dhe zhvillimin profesional të stafi. 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” 

Vendosjen e një sistemi komunikimi 
që të ofrojë informacionin e duhur për 
të gjithë punonjësit, menaxherët e 
lartë dhe titullarin e njësisë, të 
hartohen rregulla për ruajtjen e 
aktiveve, duke përfshirë sigurimin e 
programeve kompjuterike të liçensuar 
si dhe ruajtjen dhe sigurinë e 
informacionit elektronik 
 

2 

Nga auditimet e kryera për periudhën e vitit 2018- 
2020 nga Njësia e Auditit të Brendshëm Bashkia 
Lushnjë, u konstatua se:  nuk është bërë i mundur 
realizimi i kontrolleve për verifikimin e detyrave 
të lëna 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 kryera; 
- NJAB nuk ka kryer auditim në zonat me risk të 
lartë, si: prokurimet me vlerë të vogël e vlerë të 
lartë, lejet zhvillimore të lëshuara nga Sektori i 
PLZHT (taksën e ndikimit ne infrastrukturë), 
shpenzimet operative (art. 602), për të 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; 
 Në rekomandimet e dhëna, konstatohet se janë 
dhënë vetëm masa organizative dhe masa 
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 janë në 
kundërshtim me ligjin nr.114/2015, date 

28-31 I lartë 

Kryetari i Bashkisë Lushnjë, të marrë 
masa për plotësimin e organikës së 
Auditimit të Brendshëm, sipas 
standardeve dhe metodologjisë së 
miratuar në përputhje me  ligjin nr. 
114/2015, datë 22.10.2015 “Për 
auditim e brendshëm publik” neni 10, 
“Organizimi i shërbimit të auditimit të 
brendshëm” dhe VKM nr. 83, datë 
3.2.2016 “Për miratimin e kritereve të 
krijimit të njësive të Auditimit të 
Brendshëm”. 

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

nr. 

 
Përmbledhje e gjetjes 

Referenc
a me 

Raportin 
Përfundi

mtar 

 
Rëndësia 

 
Rekomandimi 

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 

3 

Nga të dhënat e paraqitura rezulton se më datën 
31.12.2020 Bashkia Lushnje ka detyrime të 
papaguara ndaj të tretëve në vlerën 99,429,232 
lekë, të cilat janë pasqyruar në kontabilitet, në 
llogarinë nr. 401-408 “Furnitor e llogari të 
lidhura me to” në kundërshtim me UMF nr.2, datë 
10.01.2018 “Për buxhetin e vitit 2020”, pikat 82-
91 “Detyrimet e prapambetura të Njësive të 
Vetëqeverisjes Vendore” dhe UMF nr.1, datë 
17.01.2019 “Për buxhetin e vitit 2019”, pikat 106-
110, “Detyrimet e prapambetura të Njësive të 
Vetëqeverisjes Vendore”, pikat 116-11, 7 
“Raportimi i detyrimeve te prapambetura ne 
njësitë e qeverisjes vendore”, 

31-42 E lartë 

Bashkia Lushnje (Sektori i Financës), 
të paraqesë në mbledhjen e Këshillit 
Bashkiak, një material për gjendjen e 
faturave të palikuiduara në vite, të 
hartojë një grafik duke zbatuar radhën 
e pagesave sipas kohës së krijimit të 
tyre për vlerën 99,429,232 lekë. Të 
respektojë radhën e financimit për 
procedurat e raportuara si të 
prapambetura dhe të zhvillojë 
procedura të mjaftueshme për 
planifikimin dhe shlyerjen e 
detyrimeve të prapambetura. 
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Në fund të vitit 2020 llogaria 466 “Kreditorë për 
mjetet në ruajtje” në pasqyrat financiare është për 
vlerën kontabël 34,425,404 lekë. Sipas analizës së 
kësaj llogarie të rakorduara me degën e thesari, 
kjo llogari është për vlerën 34,425,404 lekë dhe 
është e analizuar sipas objekteve për 44 raste, 
gjatë vitit 2021 është bërë çlirimi për 6 subjekte në 
vlerë 4,855,810 lekë duke mbetur 38 subjekte në 
vlerë 29,569,594 lekë. 

Nga analiza e përmbajtjes së kësaj llogarie, 
konstatohet së për 38 subjekte në shumën 
29,569,594 lekë gjenden të ngurtësuara fonde nga 
vitin 2012-2019 për të cilat është përmbushur afati 
i garancisë dhe nuk është bërë çbllokimi i tyre. 

Drejtoria e Financës, nuk ka kryer asnjë veprim 
sipas kushteve të kontratës për c’bllokimin e 
këtyre fondeve dhe përdorimin e tyre në buxhetin 
e vet. Përsa më sipër, këto veprime janë në 
kundërshtim me 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 29, 

60-85 E lartë 

Drejtoria e Financës, në bashkëpunim 
me Drejtorinë Juridike dhe Drejtorinë 
e Shërbimeve, të saktësojnë subjektet 
dhe fondet e ngurtësuara si garanci 
për punimet e kryera për të cilat kanë 
humbur të drejtën e përfitimit të tyre 
ose që janë në kushtet e parashkrimit 
të së drejtës, në zbatim të kërkesave të 
pikës 10, Kap. II të UKM nr. 3, datë 
15.02.2011 “Për mbikëqyrjen dhe 
kolaudimin e punimeve të ndërtimit” i 
ndryshuar. Drejtoria e Financës, për 
këto raste, të procedojë sipas 
kërkesave ligjore pranë Degës së 
Thesarit Lushnjë për rimarrjen e 
fondeve të ngurtësuar dhe përdorimin 
e tyre në interes publik.  
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30, 39, 50 dhe UKM nr. 3, datë 15.02.2011 “Për 
mbikëqyrjen dhe kolaudimin e punimeve të 
ndërtimit” i ndryshuar, Kap. II, pika 10 

5 

Në fillim të vitit 2019 gjendja e llogarisë 468 
“Debitorë të ndryshëm” është në vlerën historike 
664,965,713 lekë dhe në fund të vitit 2020, në 
vlerën historike 1,468,624,083 lekë me një rritje 
në vlerën 803,658,370 lekë. 

Në analizë kjo vlerë përbëhet nga debitorë të lënë 
nga rekomandimet e KLSH, gjatë viteve 2007-
2015 në vlerën 52,765,117 lekë dhe debitor nga 
Taksa dhe Tarifa vendore në vlerën  
1,415,858,966 lekë.  

Nga Drejtoria e Financës dhe Drejtoria Juridike e 
Bashkisë Lushnjë, nuk është procedura sipas 
ligjit përfshi kërkesë padi në Gjykatë për 
arkëtimin e detyrimeve debitorë, në kundërshtim 
me kërkesat ligjore. Sipas rakordimit me 
Inspektoratin e Mbrojtjes së Territorit nuk janë 
përfshirë gjobat e vendosura nga IMTV-ja, në 
vlerën 5,300,000 lekë e akumuluar në fund të vitit 
ushtrimor 2020, kjo shuma nuk rezultojnë e 
regjistruara në kontabilitet në llogarinë që 
debitohet në bilancin kontabël 468 “Debitorë të 
ndryshëm” dhe llogarinë që kreditohet në 
pasqyrën e performancës financiare “7115 
“Gjoba kamatëvonesa, sekuestrime dhe 
zhdëmtime”. Pra kemi një nënvlerësim të llogarisë 
468 “Debitorë të ndryshëm” dhe llogarisë “7115 
“Gjoba kamatëvonesa, sekuestrime dhe 
zhdëmtime” me 50,000 lekë për vitin 2018, me 
4,150,000 lekë për vitin 2019 dhe me 1,100,000 
lekë për vitin 2020, veprime janë bërë në 
kundërshtim me ligjin 9228 datë 29.04.2004 “Për 
kontabilitetin dhe pasqyrat financiare” neni 5, 6, 
7, 9 dhe 10, ligjin 10296 datë 08.07.2010 “Për 
menaxhimin financiar dhe kontrollin”, urdhrit nr. 
64 datë 22.07.2014 “ Për shpallje të Standardeve 
Kombëtare të Kontabilitetit të Përmirësuara” dhe 
Standardit Kombëtar të Kontabilitetit nr.8 “Të 
ardhurat”, pika 8 e standardit ku përcaktohet 
njohja fillestare e të ardhurës 

60-85 E lartë 

Drejtoria e Financës, në bashkëpunim 
me Drejtorinë Juridike, të marë masat 
e nevojshme për arkëtimin e vlerave 
debitorë të krijuar në vite duke 
procedura me  kërkesë padi në 
Gjykatë, në zbatim të kërkesave 
ligjore si dhe kontabilizimin e gjobave 
të vendosura nga IMTV-ja në fund të 
vitit 2020 në vlerën 5,300,000 lekë. 

Drejtoria e Financës, në bashkëpunim 
me Drejtorinë Juridike Të vlerësojë 
rastet e debitorëve pa shpresë arkëtimi 
dhe të procedojë sipas kërkesave 
ligjore për sistemimin e vlerave 
debitorë. 

 

6 

Nga Bashkia Lushnjë, nuk janë kryer procedurat 
për inventarizimin e të gjitha aktiveve afat gjata jo 
materiale dhe materiale të investuara në vite nga 
Bashka Lushnjë dhe ato që me miratim të Këshillit 
të Ministrave, kanë kaluar në pronësi të kësaj 
bashkie, konkretisht për llogaritë (me kostot 

60-85 E lartë 

Kryetari i Bashkisë, të marrë masat, 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, në zbatim të kërkesave të 
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historike): 

Llogaria 210 “Toka, troje, terrene” për 15,786,107 
lekë.  
Llogaria 211 “Pyje kullota plantacione” për 
249,000 lekë. 
Llogaria 213 “Rrugë rrjete vepra ujore” për 
3,374,779,265 lekë. 
Nuk është kryer inventarizimi fizik në vitin 2020 si 
për aktivet të cilat sipas miratimeve me VKM kanë 
kaluar në pronësi të Bashkisë Lushnjë, ashtu edhe 
për ato të investuara nga Bashkia. 
Nuk është bërë regjistrimi i aseteve të Bashkisë në 
pronësi të saj, pranë Kadastrës Urbane. 
Nuk është përgatitur regjistrimi i aktiveve në 
pronësi të Bashkisë. Përsa më sipër, mosveprimet 
janë në kundërshtim me kërkesat e ligjit nr. 
139/2015“Për Vetëqeverisjen Vendore” i 
ndryshuar, Kap. III, neni 9, pika 1.2 - Të drejtën 
dhe përgjegjësinë e pronësisë; Kap. VII, neni 23, 
pika 14 –Planifikimin, administrimin, zhvillimin 
dhe kontrollin e territorit, sipas mënyrës së 
përcaktuar me ligj , UMF nr. 30, datë 
27.12.2011“Për menaxhimin e aktiveve në njësitë 
e sektorit publik”, i ndryshuar pikat 26, 27, 30 dhe 
74, 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”. Kap III- Procedurat 
për përgatitjen, paraqitjen dhe konsolidimin e 
pasqyrave financiare në Njësitë e Qeverisjes së 
përgjithshme, pika 30. 

UMF nr. 30, datë 27.12.2011 “Për 
menaxhimin e aktiveve në njësitë e 
sektorit publik”, i ndryshuar dhe ligjit 
nr. 139/2015 “Për Vetëqeverisjen 
Vendore”, i ndryshuar. 

 

7 

Nga verifikimi i analitikëve, konstatohet se disa 
studime e projektime me kosto historike 
23,111,495 lekë, i përkasin investimeve për 
objekte të përfunduara në vitet e kaluara dhe të 
trashëguara nga ish Komunat të cilat tashmë janë 
pjesë e Bashkisë Lushnjë. Vlera e këtyre 
objekteve, duhej të ishte sistemuar në llogaritë 
përkatëse të investimit të përfunduar si pjesë e 
kostos totale të objektit dhe përkatësisht sipas 
listës së paraqitur nga bashkia që para 2018. 
Këto veprime kanë sjellë mbivlerësimin e llogarisë 
202 “Studime e kërkime” si dhe nënvlerësimin e 
Aktiveve Afatgjata Materiale me 23,111,495 lekë 
për 2019-2020.  
Gjithashtu për vitin 2018 bashkisë Lushnjë i janë 
bërë dhurime dy projekte të cilat nuk janë 
identifikuar nga fletë-hyrjet në magazinë për 
projektet e studim kërkimeve, të cilat nuk janë 

60-85 E lartë 

Drejtoria Ekonomike në Bashkinë 
Lushnjë të kryejë veprimet e 
sistemimit në kontabilitet për 
shpërndarjen e vlerës së studim-
projektimeve sipas investimeve të 
kryera dhe për çdo lloj aktivi afatgjatë 
material si pjesë e kostos së tij, duke 
kredituar llog. 202 “Studime dhe 
Kërkime” dhe debituar llogaritë 
përkatëse të klasës 21 për vlerat e 
mbetura korresponduese, në mënyrë 
që aktivet sipas llojit të paraqiten në 
vlerë të plotë. 
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pasqyruar në kontabilitet në vitin 2018 për vlerën 
2,075,653 lekë (Rikonstruksion i shkollës + 
palestër, shkolla e mesme e bashkuar 10 Korriku 
Dushk në vlerën 1,337,671 lekë si dhe Projekti 
“Rikonstruksion i shkollës 9-vjecare Karbunare e 
Vogël” në vlerën 737,982 lekë). Kjo ka bërë të 
mundur nënvlerësimin e llogarisë 202 Studime dhe 
Kërkime në vlerën 2,075,653 lekë për vitin 2018, 
veprime janë në kundërshtim me Udhëzim e MFE 
nr. 8, datë 9.3.2018 “Për procedurat e përgatitjes, 
paraqitjes dhe raportimit të pasqyrave financiare 
vjetore në njësitë e qeverisjes së përgjithshme” 
Aneksi 1 “Analiza e detajuar e klasave të llogarive 
të kontabilitetit në sektorin publik”  Pika 2. Klasa 
2, “Aktivet afatgjata” (përbërja dhe trajtimi 
kontabël), me VKM nr 783, datë 22.11.2006 “Për 
përcaktimin e standardeve dhe rregullave 
kontabël”, Seksioni II “Aktivet e Qëndrueshme 
Patrupëzuar” Pika 1/b “Klasifikimi kontabël” e 
cila ndër të tjera përcakton se: “Shpenzimet e 
kërkimeve të aplikuara dhe të zhvillimit - Llogaria 
202” 

8 

Nga auditimi u konstatua se, për vitet 2018 – 2019 
- 2020, janë lidhur dhe zbatuar 18 kontrata në 
vlerën 564,836,087lekë për blerje aktivesh 
materiale dhe jo materiale, si mallra apo projekte 
investimesh, të financuara nga buxheti i Bashkisë, 
Ministritë linjës dhe FZHR. Për këto kontrata nuk 
është kryer kontabilizimi i veprimeve ekonomike 
as në momentin e çeljes së fondeve, as në 
momentin e mbërritjes së faturave. Efektet e 
veprimeve ekonomike dhe të ngjarjeve ekonomike 
të kryera nuk janë  marrë në llogari në kohën e 
kryerjes së veprimit apo të ndodhjes së ngjarjes, 
por thjesht kur është bërë pagesa, Nuk janë  kryer 
veprimet kontabël në kohën e lindjes të detyrimit 
për t'u paguar nga njësia ekonomike, detyrime 
këto që sjellin pagesa, dhe që kanë sjellë për 
ushtrimin e dhënë shpenzime. Po kështu nuk janë 
kryer veprimet përkatëse kontabël në lidhje me 
fondet buxhetore të përdorura për investime deri 
në momentin e kapitalizmit të aktivit. Deri në fund 
të vitit ushtrimor 2019 janë prekur llogarite e 
aktiveve në vlerë pjesore për AQT e blera të cilat 
nuk janë kapitalizuar plotësisht, që kanë lidhje me 
11 kontrata, ku vlera e mbetur e palikujduara e 
tyre prej 69,881,113 lekë nuk është evidentuar në 
kontabilitet. Këto veprime janë në kundërshtim me 
VKM nr. 783, datë 22.11.2006 “Për përcaktimin e 

60-85 E lartë 

Drejtoria Ekonomike në Bashkinë 
Lushnjë të kryejë të gjitha veprimet e 
kontabilizimit sipas fazave të kryerjes 
së veprimeve ekonomike për kontratat 
e lidhura për blerje aktivesh afatgjata 
materiale dhe jo materiale, duke 
pasqyruar të gjitha detyrimet 
financiare të lindura  nga angazhimi i 
krijuar që nga çelja e fondeve, me 
konstatimin e shpenzimit (mbërritja e 
faturës), deri në  kapitalizmin e aktivit
dhe jo thjesht, kur ndërhyn pagesa, 
pasi evidentimi i saktë i detyrimeve 
ndaj të tretëve është i domosdoshëm 
për njohjen reale të borxhit të 
akumuluar dhe marrjen e masave për 
zvogëlimin gradual të tij. 
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standardeve dhe të rregullave kontabël” Kapitulli 
I, pika 1. Me  dhe Udhëzimin e MFE nr.8, datë 
9.3.2018 ”Për procedurat e përgatitjes, paraqitjes 
dhe raportimit të pasqyrave financiare vjetore në 
njësitë e qeverisjes së përgjithshme” kreu I pika 8, 
Kreu II pika 15/a,b,c,18/a,b, Kreu III pika 32 

9 

Nga auditimi i procedurave me vlera të lartë, janë 
konstatuar shkelje në aplikimin e kritereve 
konform akteve ligjore/nënligjore të LPP, ku 
kriteret nuk janë në përputhje me zërat e 
preventivit, si dhe në procesverbal kërkesat në 
lidhje me kategoritë e licencave, numrin e 
punonjësve dhe kategoritë e punësimit, numrin 
dhe llojin e mjeteve etj., nuk janë argumentuar me 
zbërthimin e preventivit dhe sipas grafikut të 
punimeve, mangësi këto të konstatuara në 15 raste 
me vlerë kontrate 446,574 mijë lekë ose 65 % e 
vlerës së kontratës së audituar 

85-116 E lartë 

Autoritetit Kontraktor, Bashkia 
Lushnjë, për çdo rast të procedurave 
të prokurimit të zhvilluara, në 
procesverbal kërkesat në lidhje me 
kategoritë e licencave, numrin e 
punonjësve dhe kategoritë e 
punësimit, numrin dhe llojin e 
mjeteve etj., të bëjë argumentimin e 
tyre duke zbërthyer preventivin sipas 
grafikut të punimeve, volumin dhe 
afatin e punimeve, duke dhënë 
argumente për secilin kriter dhe të 
bëhen pjesë e dosjes.  

10 

Nga auditimi i dokumentacionit për zbatimin e 
rekomandimeve përcjellë nga KLSH-ja me 
shkresën nr. 1337/49, datë 01.07.2019, u konstatua 
se:  

-Nga verifikimi rezulton se KLSH ka dërguar në 
Bashkinë Lushnjë rekomandimet e auditimit  me 
shkresën e saj nr.244/10, datë 29.06.2018, 
protokolluar në  Bashkinë Lushnjë me shkresën nr. 
4642, datë 08.07.2018, ndërsa nga Bashkia 
Lushnjë për zbatimin e rekomandimeve të KLSH 
është kthyer përgjigje pas 3 ditëve konkretisht me 
shkresën e saj  nr. 4940, datë 11.07.2018, 
protokolluar në KLSH me shkresën nr.244/20, 
datë 11.07.2018. 

Nga verifikimi rezulton se  përfundimet e 
auditimit i janë dërguar subjektit të audituar 
Bashkisë Lushnjë, me shkresën e Kryetarit të 
KLSH nr. 244/10,  datë 29.06.2018,dhe duhet të 
raportonte në KLSH brenda 6 muajve ,ose brenda 
datës 29.12.2018, ndërkohë nga ana e KLSH është 
dërguar shkresa nr. 1337/4, datë 04.12.2018,  e 
cila njofton për realizimin e një verifikimi në 
lidhje me zbatimin e detyrave të lëna. Mbas 
përfundimit të auditimit si dhe nxjerrjes së 
përfundimit duke qenë se kjo periudhe përkon dhe 
me periudhën e raportimit nga ana e Bashkisë 
Lushnjë do të dërgohet pranë Kontrollit të Lartë të 
Shtetit dhe raportimi 6 mujor në lidhje me këto 
rekomandime. Mbas përfundimit të auditimit për 

128-134 E lartë 

Kryetari i Bashkisë Lushnjë të marrë 
masa dhe të analizojë me Këshillin 
Bashkiak, mos zbatimin e plotë të 
rekomandimeve të dërguara nga 
KLSH me shkresën nr. 1337/49, datë 
01.07.2019 “Për zbatimin e 
Rekomandimeve nga auditimi i kryer 
në Bashkinë Lushnjë”, 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 5 masa organizative me vlerë 
308,942 mijë lekë, konkretisht për 
detyrimet nga taksat dhe tarifat 
vendore. 
b-Për 1 masa shpërblim dëmi në 
vlerën 20,600 mijë lekë, për të gjitha 
subjektet e rekomanduara. 
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zbatimin e detyrave të lëna nga ana e Bashkisë 
është dërguar dhe raportimi 6- mujor me shkresë 
nr. 2350/1 prot datë 15.04.2019. 

Nga auditimi rezultoi se: për rekomandimet e 
dhëna nga KLSH Bashkia Lushnjë 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 
përgjegjës nuk ka filluar kryerja e ndalesave, duke 
u bërë shkak për kalimin e afateve ligjore të 
kërkimit të dëmit, përcaktuar në nenin 115, 
konkretisht: 

A. Masa Organizative: 

Nga KLSH janë rikërkuar 8 masa organizative, 
nga e cila janë pranuar 8 masa. Nga të pranuarat 
janë zbatuar 3 masa, janë në proces 5 masa 
respektivisht rekomandimet nr. (2.1, 6.1, 10.1, 
11.1, 12.1)  dhe nuk ka masa të pa zbatuara.  

B. Masa për shpërblim dëmi: 

Nga KLSH është rikërkuar 1 masa shpërblim dëmi 
me vlerë 26,300,000 lekë, për 29 subjekte që 
ushtrojnë aktivitet në fushën e tregtimit të 
hidrokarbureve, prej të cilave janë pajisur me 
autorizim 9 subjekte me vlerë 5,700,000 lekë, 
duke mbetet për arkëtim vlera 20,600,000 lekë 

11 

Nga auditimi i zbatimit të punimeve civile të 
kontratës me objekt “Rikonstruksion i shkollës së 
mesme të bashkuar “10 Korriku” dhe 
ambienteve sportive, Dushk”, Bashkia Lushnjë, 
me vlerë të kontratës (me tvsh) 97,413,213.6 lekë, 
fituar nga BOE “S” & “E”, rezultuan diferenca në 
volume pune të pakryera në fakt në vlerën 718,350 
lekë pa tvsh. Veprimet e mësipërme janë në 
kundërshtim me kontratën e sipërmarrjes së 
punimeve nr. 6535 Prot, datë 21.09.2018  të lidhur 
mes Autoritetit Kontraktor Bashkia Lushnjë dhe 
BOE “S” & “E”. 

128-134 E lartë 

Nga Bashkia Lushnjë të merren masa 
për arkëtimin e vlerës prej 718,350
lekë pa tvsh nga BOE “S” & “E”,  në 
cilësinë e sipërmarrësit në kontratën 
me nr. 6535 Prot, datë 21.09.2018,  
me objekt “Rikonstruksion i shkollës 
së mesme të bashkuar “10 Korriku” 
dhe ambienteve sportive, Dushk”, 
Bashkia Lushnjë, vlerë që përfaqëson 
dëm ekonomik ndaj buxhetit të shtetit 
dhe njësisë vendore, si pasojë e 
likuidimit të punimeve të pakryera. 
 

12 

Nga auditimi i zbatimit të punimeve civile të 
kontratës me objekt “Sistemim asfaltim i rrugëve 
në fshatin Toshkëz”, Bashkia Lushnjë, me vlerë 
të kontratës (me tvsh) 44,466,431 lekë, fituar nga 
OE “L” SHPK, rezultuan diferenca në volume 
pune të pakryera në fakt në vlerën 214,425 lekë pa 
tvsh. Veprimet e mësipërme janë në kundërshtim 

128-134 E lartë 

Nga Bashkia Lushnjë të merren masa 
për arkëtimin e vlerës prej 214,425
lekë pa tvsh nga OE “L” SHPK, në 
cilësinë e sipërmarrësit në kontratën 
me nr. 6425 Prot, datë 26.07.2019,  
me objekt “Sistemim asfaltim i 
rrugëve në fshatin Toshkëz”, Bashkia 
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me kontratën e sipërmarrjes së punimeve nr. 6425 
Prot, datë 26.07.2019  të lidhur mes Autoritetit 
Kontraktor Bashkia Lushnjë dhe OE “L” SHPK 

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

 

13 

Nga auditimi i zbatimit të punimeve civile të 
kontratës me objekt “Sistemim asfaltim i rrugës 
në fshatin Konjat”, Bashkia Lushnjë, me vlerë të 
kontratës (me tvsh) 24,000,420 lekë, fituar nga OE 
“B” SHPK, rezultuan diferenca në volume pune të 
pakryera në fakt në vlerën 86,218 lekë pa tvsh. 
Veprimet e mësipërme janë në kundërshtim me 
kontratën e sipërmarrjes së punimeve nr. 3604 
Prot, datë 30.04.2019  të lidhur mes Autoritetit 
Kontraktor Bashkia Lushnjë dhe OE “B” SHPK   

 
 
 
 

128-134 

 
 
 
 

E lartë 

Nga Bashkia Lushnjë të merren masa 
për arkëtimin e vlerës prej 86,218 lekë 
pa tvsh nga OE “B” SHPK, në 
cilësinë e sipërmarrësit në kontratën 
me nr. 3604 Prot, datë 30.04.2019,  
me objekt “Sistemim asfaltim i rrugës 
në fshatin Konjat”, Bashkia Lushnjë,
vlerë që përfaqëson dëm ekonomik 
ndaj buxhetit të shtetit dhe njësisë 
vendore, si pasojë e likuidimit të 
punimeve të pakryera. 
 

14 

Nga auditimi i të dhënave, rezulton se më datën 
31.12.2020, detyrimet ndaj Bashkisë Lushnjë, janë 
në vlerën gjithsej 1,408,191,656 lekë. Kjo gjendje 
debitore është krijuar nga subjekte të biznesit të 
vogël dhe biznesit të madh, për vlerën 
319,672,208 lekë, dhe detyrimet familjare për 
taksë toke, taksë ndërtese, taksë trualli dhe tarifa 
vendore, në vlerën prej 1,088,519,448 lekë.  
-Nuk u gjet asnjë rast i ndjekjes së plotë të 
procedurave të arkëtimit të debitorëve, deri në 
nxjerrjen e Urdhër sekuestrimit, konfiskimit të 
pasurisë apo kallëzim penal të subjekteve për mos 
shlyerje të detyrimeve, në kundërshtim me Kreun 
XI-Mbledhja me forcë e detyrimit tatimor të 
papaguar, të ligjit nr. 9920, datë 19.05.2008 “Për 
procedurat tatimore në Republikën e Shqipërisë”, 
me ndryshime. 

42-60 E lartë 

Drejtoria e të Ardhurave Vendore, në 
bashkëpunim me Drejtorinë e Buxhetit 
dhe Financës dhe me Drejtorinë 
Juridike, të marrë masa për saktësimin 
e vlerave debitore të përshkruara më 
sipër dhe për arkëtimin e detyrimeve 
për taksat dhe tarifat vendore në vlerën 
1,408,191,656 lekë. Për bizneset, 
bazuar në nenin 70 pika 3 “E drejta për 
të nxjerrë njoftimin e vlerësimit 
tatimor”, të ligjit nr. 9920, datë 
19.05.2008 “Për Procedurat tatimore 
në Republikën e Shqipërisë”, i 
ndryshuar, të nxirren njoftim 
vlerësimet tatimore për debitorët 
dhe të ndiqen rrugët e mëposhtme: 

a- Tu 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 
ZVRPP (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 paguajnë 
detyrimet tatimore në afat, bazuar në  
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nenit 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, ndaj tyre të 
llogariten në vazhdimësi kamatë 
vonesat. 

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 R.SH, 
miratuar me ligjin nr. 7895, datë 
27.1.1995 me ndryshimet e 
mëvonshme, neni 181, - Mospagimi i 
taksave dhe tatimeve. 

e. Zyra e taksave dhe tarifave vendore 
të evidentojë dhe listojë në mënyrë 
elektronike abonentët familjarë dhe të 
merren masa për arkëtimin e taksës së 
tokës nga fermerë, sipas të dhënave 
që disponon Gjendja Civile, të 
njoftohen tatimpaguesit familjarë 
edhe në median lokale të Bashkisë 
për të paguar detyrimin tatimor. Në 
zbatim të  pikës 76, të udhëzimit 
plotësues të Ministrisë Financave nr. 
02, datë 19.01.2018 “Për zbatimin e 
buxhetit të vitit 2018”, njoftim 
vlerësimet t’ju dërgohen nëpërmjet 
Zyrës Postare familjarëve të cilët nuk 
kanë paguar  detyrimet për 
taksën/tarifën e pastrimit, ndriçimit, 
banesave, gjelbërimit etj. 

 

15 

Nga verifikimi i subjekteve që tregtojnë 
hidrokarbure dhe nënprodukte të tyre, u konstatua 
se 29 subjekte nuk figurojnë të regjistruar në të 
dhënat e bashkisë për licencat e tregtimit të 
hidrokarbureve. Sa më sipër, për subjektet që nuk 
kanë depozituar të dhënat në Drejtorinë e të 
Ardhurave në Bashkinë Lushnjë, konsiderohen si 
subjekte debitorë në lidhje me pagesën për 
licencimin (autorizimin) e tregtimit të 
hidrokarbureve, në vlerën 39,100,000 lekë e cila 
përbën të ardhur të munguar për buxhetin e 
Bashkisë Lushnjë. Veprimet e mësipërme janë në 

42-60 E lartë 

Bashkia Lushnjë, të saktësojë shumën 
e detyrimit prej 39,100,000 lekë, në 
ngarkim të subjekteve debitorë, sipas 
listës së lënë nga KLSH-ja dhe të 
kërkojë prej tyre arkëtimin e kësaj  
vlere, duke aplikuar masat 
shtrënguese ligjore si urdhër bllokimi 
në bankë apo vendosje të barrës 
siguruese, deri në fillimin e 
procedurave gjyqësore, penale apo 
civile, sipas rastit, sipas aneksit 
“tabela B18”, bashkëlidhur Raportit 
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kundërshtim me VKM nr. 170, datë 25.04.2002 
“Për përcaktimin e procedurave dhe të kushteve 
për dhënien e lejeve e të autorizimeve për 
tregtimin e naftës, gazit e nënprodukteve të tyre”, 
paragrafi 

Përfundimtar të Auditimit. 

16 

Nga auditimi u konstatua mos arkëtim i gjobave 
nga strukturat e Policisë Bashkiake dhe 
Inspektoratit të Mbrojtjes së Territorit, Bashkia 
Lushnje për vlerën prej 5,300,000 lekë si e 
ardhur e munguar për buxhetin e Bashkisë 

42-60 E lartë 

Inspektorati Mbrojtjes Territorit në 
bashkëpunim me Policinë Bashkiake 
të marrë masa për arkëtimin e gjobave 
të aplikuara për ndërtimet pa leje dhe 
shkeljet e ndryshme të kryera nga 
subjektet private, duke ndjekur të 
gjitha procedurat e nevojshme 
administrative dhe procedurat e tjera 
ligjore në të gjitha shkallët e gjykimit 
për arkëtimin e vlerës 5,300,000 lekë. 

17 

Nga auditimi u konstatua se, nuk është likuiduar 
Taksa e Ndikimit në Infrastrukturë nga ndërtimet e 
reja dhe legalizimit: 
- për vitin 2018 për 292  objekte, 
- për vitin 2019, për  55 objekte 
-për vitin 2020 për 469 objekte, me sipërfaqe totale 
158,524 m2 .  
Këto veprime dhe mosveprime kanë sjellë 
mungesë të ardhurash në buxhetin e Bashkisë në 
vlerën 24,854,265 lekë  shkaktuar nga menaxhimi 
jo me ekonomicitet, eficence dhe efektivitet në 
kryerjen e shpenzimeve dhe realizimin e të 
ardhurave buxhetore. 

42-60 E lartë 

Drejtoria e të Ardhurave Vendore në 
Bashkinë Lushnje, të marrë të gjitha 
masa administrative e ligjore për 
arkëtimin e taksës së ndikimit në 
infrastrukturë nga ndërtimet Informale 
(ALUIZNI), për 816 objekte me 
sipërfaqe totale 158,524 m2 për vlerën 
prej 24,854,265 lekë . 
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I/3.Konkluzioni dhe Opinioni i Auditimit.  

I. Opinioni i pasqyrave financiare viti 2019-2020: Objektivi i audituesve në auditimin 
financiar është të rrisim shkallën e besimit të përdoruesve të pasqyrave financiare, nëpërmjet 
shprehjes së një opinioni nëse këto pasqyra janë përgatitur në të gjitha aspektet materiale, në 
përputhje me kornizën e zbatueshme të raportimit financiar. Ne kemi audituar pasqyrat 
financiare përmbledhëse vjetore të konsoliduara të Bashkisë Lushnjë për vitin e fundit 
ushtrimor 2019-2020, ku përfshihet pasqyra e pozicionit financiar, performancës financiare, 
pasqyra e flukseve monetare, ndryshimeve në aktivet neto/fondet neto etj., si dhe shënimet 
dhe relacioni për llogaritë që shoqëronin këto pasqyra.Sipas mendimit tonë, pasi kemi marrë 
evidenca dhe dëshmi të mjaftueshme dhe të përshtatshme të auditimit, mbështetur në 
standardet (ISSAI 1700) , ISSAI 1705 dhe (ISSAI 1200), shprehim një opinion të 
kualifikuar për llogaritë vjetore të Bashkisë Lushnjë duke arritur në përfundimin se 
anomalitë e konstatuara apo rastet e mospërputhshmërisë, individualisht ose së bashku, janë 
materiale por jo të përhapura, në llogaritë vjetore të vitit ushtrimor 2019 dhe 2020”, të cilat 
justifikojnë dhënien e opinionit të kualifikuar.  
Baza për opinionin: 
Në dhënien e opinionit, ne kemi marrë në konsideratë faktin se: 
-Në pasqyrat financiare nuk janë përfshirë gjobat e vendosura nga IMTV-ja, në vlerën 
5,300,000 lekë e akumuluar në fund të vitit ushtrimor 2020, vlerë e cila nuk rezulton e 
regjistruara në kontabilitet në llogarinë që debitohet në bilancin kontabël 468 “Debitorë të 
ndryshëm” dhe llogarinë që kreditohet në pasqyrën e performancës financiare “7115 
“Gjoba kamatvonesa, sekuestrime dhe zhdëmtime”. Pra kemi një nënvlerësim të llogarisë 
468 “Debitorë të ndryshëm” dhe llogarisë “7115 “Gjoba kamatvonesa, sekuestrime dhe 
zhdëmtime” me 50,000 lekë për vitin 2018, me 4,150,000 lekë për vitin 2019 dhe me 
1,100,000 lekë për vitin 2020. 
-Për vitin 2018 Bashkisë Lushnjë i janë bërë dhurime dy projekte të cilat nuk janë bërë hyrje 
në magazinë projekte studime e kërkime dhe nuk janë pasqyruar në kontabilitet në vitin 
2018 për vlerën 2,075,653 lekë, për objektet “Rikonstruksion i shkollës + palestër, shkolla e 
mesme e bashkuar 10 Korriku Dushk në vlerën 1,337,671 lekë” dhe objekti “Rikonstruksion 
i shkollës 9-vjeçare Karbunare e Vogël” në vlerën 737,982 lekë”.  
- Për vitet 2018 – 2019 - 2020, janë lidhur dhe zbatuar 18 kontrata në vlerën 564,836,087 
lekë për blerje aktivesh materiale dhe jo materiale, si mallra apo projekte investimesh, të 
financuara nga buxheti i Bashkisë, Ministritë linjës dhe FZHR. Për këto kontrata nuk është 
kryer kontabilizimi i veprimeve ekonomike as në momentin e çeljes së fondeve, as në 
momentin e mbërritjes së faturave. Deri në fund të vitit ushtrimor 2020 janë prekur llogarite 
e aktiveve në vlerë pjesore për AQT e blera të cilat nuk janë kapitalizuar plotësisht, që kanë 
lidhje me 11 kontrata, ku vlera e mbetur e palikuiduara e tyre prej 69,881,113 lekë vlerë e 
cila nuk është evidentuar në kontabilitet.  
II. Opinioni mbi përputhshmërinë e procedurave të prokurimit. 
Auditimi ka përfshirë ekzaminimin, në bazë testimesh, të dokumenteve që vërtetojnë 
veprimtarinë e Bashkisë Lushnjë mbi zbatueshmërinë e rregullave, ligjeve, politikave, 
kodeve të vendosura apo termave dhe kushteve, mbi të cilat është rënë dakord,  të 
procedurave të prokurimit të periudhës ushtrimore 01.01.2018 – 31.12.2020, bazuar në 
analizën e riskut1.  
Në përfundim të procesit të auditimit ne kemi konkluduar në dhënien e një “Opinioni të 
Kualifikuar2”, pasi gjatë auditimit të veprimtarisë, u evidentuan devijime nga kuadri ligjor 
                                                             

1Sipas ISSAI 1315 (ISA 315), objektivi i audituesit është të verifikojë dhe vlerësojë risqet e mospërputhshmërisë me ligjet dhe 
rregullat në fuqi, duke siguruar kështu bazën për hartimin dhe zbatimin e procedurave të auditimi. 
2Audituesi duhet të shprehë një opinion të kualifikuar. 
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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 Projekt Raportit të 
Auditimit.  
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, pasi kriteret nuk janë në përputhje me zërat e preventivit, si dhe në procesverbal 
kërkesat në lidhje me kategoritë e licensave, numrin e punonjësve dhe kategoritë e 
punësimit, numrin dhe llojin e mjeteve etj., nuk janë argumentuar me zbërthimin e 
preventivit dhe sipas grafikut të punimeve, mangësi këto të konstatuara në 15 raste me vlerë 
kontrate 446,574 mijë lekë ose 65 % e vlerës së kontratës së audituar. 
Në fushën e zbatimit të kontratave të punimeve janë konstatuar mos zbatimin të disa zërave 
të punimeve, duke evidentuar dëm ekonomik në vlerën 1,019 mijë lekë.  
Ne besojmë se evidencat e auditimit që kemi siguruar janë të mjaftueshme dhe të 
përshtatshme3, për të siguruar bazën për opinion. 
Përgjegjësitë e Drejtuesve të Bashkisë. 
Stafi drejtues Bashkia Lushnjë, 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 nuk ka rezultuar efektiv 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. 
 
 

 

                                                             
3Objektivi 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) 
4ISSAI 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 
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I. HYRJA 
Mbështetur në ligjin nr. 154/2014, datë 27.11.2014 “Për Organizimin dhe Funksionimin e 
KLSH”, në zbatim të Projektit dhe Programit të Auditimit nr. 360/1, datë 06.04.2021, 
miratuar nga Kryetari i KLSH, nga data 07.04.2021 deri në datë 04.06.2021, në subjektin 
Bashkia Lushnjë, për periudhën nga 01.01.2018 deri në 31.12.2020, u krye auditimi “Mbi 
Auditimin financiar dhe përputhshmërie” nga Grupi i Auditimit me përbërje:  
 
1. P Gj,  
2. D K,  
3. H I,  
4. A Z,  
5. G K. 
 
1- Objekti i auditimit, është dhënia e opinionit me siguri të arsyeshme, për vitet 2019 - 2020, 
tëtransaksioneve financiare dhe ngjarjeve ekonomike nëse janë raportuar drejt dhe saktë në pasqyrat 
financiare të subjektit të audituar, kjo referuar kuadrit ligjor të raportimit financiar në fuqi. Në 
auditimin e përputhshmërisë synohet dhënia e një vlerësimi objektiv, profesional e të pavarur, 
mbi shkallën e ndjekjes nga subjekti i audituar të rregullave, ligjeve, politikave, kodeve të 
vendosura apo termave, prokurimin e mallrave/shërbimeve dhe investimeve. 
2- Qëllimi i auditimit, është dhënia e opinionit dhe hartimi i Raportit të Auditimit mbi 
bazën e vlerësimeve të gjetjeve dhe dhënia e rekomandimeve për përmirësim, mbështetur 
mbi evidenca të besueshme, të mjaftueshme dhe përkatëse. Vlerësimi nëse aktivitetet, 
transaksionet financiare dhe informacionet janë, në të gjitha aspektet materiale ose jo, në 
përputhje me kuadrin ligjor e rregullator mbi bazën e të cilit e ushtron veprimtarinë subjekti 
që auditohet. Të identifikojë dhe vlerësojë zbatimin e kuadrit ligjor në fuqi, si dhe vlerësojë 
risqet e anomalive materiale në pasqyrat financiare dhe nivelin e pohimeve, nëpërmjet të 
kuptuarit të njësisë dhe mjedisit të saj, duke krijuar kështu bazën për hartimin dhe 
implementimin e përgjigjeve kundrejt risqeve të vlerësuara dhe gabimeve materiale (ISSAI 
1315)5. 
Në bazë të vlerësimit të risqeve, nivelit të materialitetit dhe identifikimit të gabimeve, në 
mbështetje të ISSAI 1700, ne synojmë të japim opinionin tonë mbi pasqyrat financiare dhe 
procedurat e prokurimit, bazuar në vlerësimin e konkluzioneve të nxjerra nga evidencat e 
mbledhura. 
3- Identifikimi i çështjes: 
Ky Raport Përfundimtar Auditimi, synon të identifikojë përmbushjen e rolit të strukturave të 
Bashkisë Lushnjë dhe përgjegjësive të saj, që burojnë nga kuadri ligjor dhe dispozitat në 
fuqi, për përmirësimin e vazhdueshëm të punëve në shërbim të komunitetit, në funksion të 
zbatimit të strategjive që orientojnë zhvillimin e Bashkisë Lushnjë, si dhe përmirësimin e 
vazhdueshëm të cilësisë së shërbimit ndaj komunitetit në plotësimin e kërkesave të tyre. 
4- Përgjegjësitë e strukturave drejtuese të subjektit të audituar lidhur me çështjennën 
auditim. 
Strukturat drejtuese të Bashkisë Lushnjë, janë përgjegjëse për paraqitjen e drejtë të 
pasqyrave financiarë në përputhje me ligjin për kontabilitetin. Ato janë përgjegjës për 
aktivitetin financiar, në përputhje me kriteret e përputhshmërisë duke përfshirë, por pau 
kufizuar në ligjin e buxhetit dhe aktet nënligjore në zbatim të tij, ligjin e prokurimeve së 
bashku me aktet nënligjore në zbatim të tij, ligjin për menaxhimin financiar dhe kontrollin 
dhe aktet nënligjore në zbatim të tij, ligjin për auditin e brendshëm dhe aktet nënligjore në 
zbatim të tij. 

                                                             
5Në përputhje me kërkesat e Manualit të Auditimit Financiar të KLSH-së. 
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5- Përgjegjësitë e audituesve.  
Përgjegjësia jonë është që të shprehim një opinion në lidhje me pasqyrat financiare dhe 
përputhshmërinë e zbatimit të procedurave të prokurimit në zbatim të akteve ligjore dhe 
nënligjore. Auditimi është kryer në përputhje me Standardet Ndërkombëtare të Auditimit 
ISSAI sipas INOTSAI, të cilat kërkojnë që audituesi të respektojë kërkesat etike dhe të 
planifikojë dhe kryej auditimin me qëllim arritjen e një sigurie të arsyeshme në dhënien e 
opinionit, sipas evidencës së mbledhur të auditimit. 
6- Kriteret e vlerësimit.  

ü Ligji organik i KLSH-së nr.154/2014,datë 27.11.2014“Për Organizimin dhe Funksionimin e 
Kontrollit të Lartë të Shtetit”; 

ü Rregulloren e Brendshme “Mbi organizimin dhe funksionimit administrativ të KLSH-së”, 
miratuar me vendimin e Kryetarit të KLSH-së nr. 85, datë 30.06.2015 e ndryshuar; 

ü Rregullore e brendshme “Mbi Procedurat e auditimit në KLSH”, miratuar me vendimin nr. 
107, datë 08.08.2017 të Kryetarit të KLSH-sëndryshuar me nr. 63, datë 202.06.2020; 

ü Praktika të mira të fushës si: Manuali i Auditimit Financiar dhe të Përputhshmërisë 
tëGjykatës Evropiane të Audituesve;  

ü Kërkesat e Udhërrëfyesit të IDI-t, INTOSAI "Për  implementimin e 
StandardeveNdërkombëtare të  Auditimit, ISSAI mbi “Auditimin e përputhshmërisë", 
Manualet e Auditimit Financiar dhe Përputhshmërisë, të miratuar nga  Kontrollit i Lartë i 
Shtetit; 

ü Ligji nr. 68/2017, datë 27.04.2017 “Për financat e vetëqeverisjes Vendore”; 
ü Ligji nr. 109/2017, datë 18.12.2017 “Për buxhetin e vitit 2018”, ligji nr. 99/2018, datë 

31.12.2018 “Për buxhetin e vitit 2019” dhe aktet normative që e ndryshojnë këto ligje; 
ü Udhëzimin i MF nr. 22, datë 30.07.2018 “Për procedurat  standarde te monitorimit te 

buxhetit te Njësive te vetëqeverisjes vendore”;  
ü Udhëzimi i MF nr. 8, datë 09.03.2018”Për procedurën e përgatitjes, paraqitjes  dhe 

raportimit e të pasqyrave financiare vjetore të njësive të Qeverisjes së Përgjithshme“; 
ü Ligji nr. 9643, datë 20.11.2016  “Për Prokurimin Publik” i ndryshuar;  
ü VKM nr.914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” i 

ndryshuar me VKM nr. 797, datë 29.12.2017; 
ü Udhëzimi i APP nr. 3, datë 08.01.2018 “Për procedurën e prokurimit me vlerë të vogël”; 

etj. dhe kuadri rregullues i brendshëm i bashkisë. 
7- Standardet e auditimit” 

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

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

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

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

ü Praktika të mira të fushës si: Manuali i Auditimit Financiar dhe të Përputhshmërisë të 
Gjykatës Evropiane të audituesve; Kërkesat e Udhërrëfyesit të IDI-t, 

ü INTOSAI "Për implementimin e Standardeve Ndërkombëtare të Auditimit, ISSAI mbi 
Auditimin e përputhshmërisë"; etj. 

ü Manuali i Auditimit Financiar dhe të Përputhshmërisë të Gjykatës Evropiane të audituesve; 
Kërkesat e Udhërrëfyesit të IDI-t, INTOSAI "Për implementimin e Standardeve 
Ndërkombëtare të Auditimit, ISSAI mbi Auditimin e përputhshmërisë"; etj. 
8- Metodat e auditimit:                                                            
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1. Kontrolli aritmetik.  
Duke konsideruar faktin se kontabiliteti konsiston në thelb në regjistrimin e fakteve në një 
formë numerike, si dhe në paraqitjen sintetike të tyre, por midis regjistrimit fillestar të 
fakteve dhe paraqitjes së tyre në formë sintetike, që janë edhe qëllimi i tij, bëhen një seri 
veprimesh që kanë të bëjnë me evidentimin në llogari, mbartjet, klasifikimin dhe rigrupimin. 
Kontrolli aritmetik u krye me qëllim që të sigurohemi nëse veprimet e llogaritjes dhe të 
hedhjeve në llogaritë përkatëse, që përfundojnë me nxjerrjen e gjendjeve sintetike, nuk 
përmbajnë asnjë gabim (Ditari i kontabilizimit të urdhër shpenzimeve) 
2. Kontrolli me anë të pjesëve justifikuese.  
Edhe pse kontabilizimet nuk përmbajnë gabime aritmetike, ai mund të jetë i gabuar, nëse 
regjistrimet e bëra nuk korrespondojnë me realitetin. Kontrolli me zgjedhje i pjesëve 
justifikuese (Urdhër shpenzimeve), konstatoi nëse shifrat e kaluara kanë pasur justifikim të 
mjaftueshëm dokumentar në bazë të UMF nr. 30, dt. 27.12.2011 “Mbi menaxhimin e 
aktiveve në njësitë e sektorit publik”.   
3. Inspektimi fizik dhe kontrolli i gjendjeve ekzistuese.   
Konsistoi në ekzaminimin e aktiveve, të llogarive, të librave kontabël etj. Kontrolli kontabël 
i ushtruar ekzaminoj përputhjen ndërmjet regjistrimit kontabël dhe pjesëve justifikuese 
përkatëse, por probleme u konstatuan mbi ekzistencën reale të aktiveve në subjekt. 
Gjithashtu u krye mbikëqyrje fizike e magazinës për të verifikuar kryerjen e saktë të 
inventarizimit fizik dhe përputhjet e tij me atë kontabël.  
4. Kontrolli i vlerësimit.  
Kontrolli i vlerësimeve përcaktoi nëse vlerat që u atribuohen gjendjeve ekzistuese janë të 
sakta, nëse pasuritë duhet të qëndrojnë në bilanc me vlerat që u janë vendosur atyre.  
5. Konfirmim nga të tretët. 
Transaksionet e përzgjedhura për t’ju nënshtruar testeve të detajeve, u kryqëzuan me 
informacionin e gjeneruar nga Thesari dhe rakordimet periodike me ente dhe institucione të 
tjera shtetërore.   
6. Kontrolli sipas një treguesi.   
Përdorimi i treguesve statistikorë me qëllim që të kërkohen fakte ose të dhëna “jashtë 
normales”, që përbëjnë tregues të parregullsive kontabël. Mund të përmendim nëse ka 
mungesa e pjesëve justifikuese, gabimet e shpeshta në datat, numrat, referencat e 
brendshme, regjistrime pak të lexueshme, shifra të renditura keq, korrigjime të shumta të 
shifrave, etj.  
7. Intervistimi 
8. Raporte dhe Informacione  
9. Pyetësorët për vlerësimin e sistemeve të Kontrollit të Brendshëm. 
 
 
-Praktikat e ndjekura në kryerjen e auditimit.  
Mbështetur në ISSAI 1315, objektivi i audituesit është identifikimi dhe vlerësimi i risqeve e 
anomalive materiale në pasqyrat financiare si edhe nivelin e pohimeve, nëpërmjet të 
kuptuarit të njësisë dhe mjedisit të saj, duke përfshirë kontrollin e brendshëm të njësisë dhe 
duke krijuar kështu bazën për hartimin dhe implementimin e përgjigjeve kundrejt risqeve të 
vlerësuara të gabimeve materiale.  
Në këtë kontekst merr rëndësi vlerësimi i materialitetit në përputhje me ISSAI 1320 dhe 
ISSAI 1450,i cili përcakton nivelin e gabimit që audituesi konsideron të mundshëm për të 
influencuar te përdoruesit e pasqyrave financiare. Nisur nga gjykimi profesional i audituesit 
dhe ndjeshmëria e zonave të llogarisë, grupi i auditimit përcaktoi materialitetin në masën 
2% për të gjitha zonat e llogarisë të planifikuara për t’u audituar, ku si bazë për 
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përllogaritjen e materialitetit janë marrë shpenzimet për paga (600), shpenzime operative 
(602) dhe investime (231).  
Pas përcaktimit të nivelit të materialitetit, grupi i auditimit ka kryer vlerësimin e sistemeve 
të  kontrollit të brendshëm në institucion sa i takon: (a) hartimit; (b) implementimit; dhe (c) 
funksionimit të 5-të komponentëve të kontrollit të brendshëm. Gjatë kryerjes së testeve të 
kontrollit është arritur në përfundimin që sistemet e kontrollit të brendshëm paraqesin risk të 
moderuar deri të lartë.  
Metodologjia e aplikuar gjatë planifikimit konsiston në auditimin e të dhënave të siguruara 
nga vetë subjekti. Kemi ndërmarrë procedurat për vlerësimin e riskut (analiza), me qëllim 
sigurimin e nivelit të kërkuar të njohjes së riskut të brendshëm dhe riskut të kontrollit të 
subjektit. Informacion të vlefshëm administruam dhe nga procedurat e ndjekura nga vetë 
subjekti për vlerësimin e riskut, duke ia nënshtruar skepticizmit profesional nga ana e 
audituesve. Gjatë vlerësimeve u mbështetëm në Modelin e Riskut që KLSH-ja aplikon6. 
Nisur sa më sipër, jemi përpjekur të ruajmë nivelin e pranuar të Riskut të Auditimit prej 5%, 
duke shtuar nivelin e procedurave analitike (ISSAI 1520) dhe testeve thelbësore të kryera. 
Në këtë kontekst procedurat e ndjekura nga grupi i auditimit konsistojnë në analiza të 
marrëdhënieve mes informacionin financiar dhe jo financiar; inspektimeve që konsistojnë në 
regjistrimin e dokumenteve në regjistra/ ditarë/ partitarë, ose ne trajtë elektronike por edhe 
inspektime fizike; observimet që konsistojnë në analizën e proceseve ose procedurave të 
kryera nga të tjerë, me qëllim sigurimin e informacionit rreth performancës së 
proceseve/procedurave, por kjo mbetet e limituar deri në kohën kur observimi ka ndodhur; 
dhe së fundi kërkimi/hetimi që konsiston në kërkimin e informacionit te personat kompetent 
dhe të mirinformuar brenda dhe/ose jashtë njësisë shpenzuese. 

9- Dokumentimi i auditimit: 
Nga audituesit u përgatit dokumentacioni i auditimit, i konsideruar si i mjaftueshëm për të 
mundësuar dhe kuptuar natyrën, kohën dhe shtrirjen e procedurave të auditimit, kryer në 
përputhje me standardet përkatëse dhe kërkesat e zbatueshme ligjore dhe rregullator, 
rezultatet e këtyre procedurave dhe evidencat e marra të auditimit, si dhe çështje të 
rëndësishme, që dolën gjatë auditimit, janë reflektuar në përfundimet e arritura në drejtim të 
tyre dhe gjykimet  profesionale në arritjen e këtyre konkluzioneve. Ky dokumentacion është 
i përshtatshëm dhe i rëndësishëm për të konfirmuar dhe mbështetur opinionet dhe raportin e 
audituesve dhe shërben si një burim informacioni për përgatitjen e tyre. 
III. PËRSHKRIMI AUDITIMIT 

- Informacioni i Përgjithshëm:  
Auditimi në Bashkinë Lushnjë u krye në kuadër të planifikimit vjetor të subjekteve të 
përzgjedhura për tu audituar. Në këtë subjekt, u evidentuan shmangie dhe të meta në fushën 
e financës por jo të përhapura si dhe të meta e dobësi në drejtim të përputhshmërisë me 
kërkesat dhe kriteret e vlerësimit sipas kuadrit rregullator në fuqi të shoqëruara me 
shpenzime jo sipas 3-E në fushën e prokurimeve. 
Nga audituesit u përgatit dokumentacioni i auditimit i mjaftueshëm për të mundësuar dhe 
kuptuar natyrën, kohën dhe shtrirjen e procedurave të auditimit të kryera në përputhje me 
standardet përkatëse dhe kërkesat e zbatueshme ligjore dhe rregullatorë, rezultatet e këtyre 
procedurave dhe evidencat e auditimit, si dhe çështje të rëndësishme, që dolën gjatë 
auditimit, janë reflektuar në përfundimet e arritura në drejtim të tyre dhe gjykimet 
profesionale në arritjen e konkluzioneve. Dokumentacioni i marrë për auditimin është i 
përshtatshëm dhe i rëndësishëm për të konfirmuar dhe mbështetur opinionet dhe raportin e 
audituesve dhe shërbeu si një burim informacioni për përgatitjen e tyre.  

                                                             
6Risku i Auditimit = Risku i qenësishëm * Risku i kontrollit * Risku i Zbulimit 
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Në përgatitjen e materialit dokumentar për planifikimin e auditimit, grupi auditimit i është 
referuar auditimeve e kryera në periudhat e mëparshme, dokumentacionit të kërkuar 
subjektit, të dhënat e grumbulluara për demografinë, fondet e realizuara nga kjo njësi 
vendore të publikuara në faqen e Thesarit të Ministrisë së Financave dhe të APP për 
realizimin e prokurimit me fonde publike dhe të ardhurat e veta, aktivitetet kryesore dhe 
problematikat e trajtuara nga media, të realizuara këto nëpërmjet hulumtimeve dhe 
kërkimeve në internet dhe në median vizive.  
Bashkia Lushnjë është e organizuar dhe funksionon në bazë ligjit nr 139/2015, datë 
17.12.2015 “Për Vetëqeverisjen Vendore” dhe ligjit nr. 68/2017, datë 27.04.2017 “Për 
financat e vetëqeverisjes Vendore”, Rregulloren e funksionimit të Këshillit Bashkiak, 
Rregullorja dhe akteve të nxjerra nga Këshilli Bashkiak Lushnjë. 
1.Të dhëna të përgjithshme dhe pozicioni gjeografik: 
Profili i bashkisë Lushnjë 

 
Bashkia Lushnje numëron një popullsi banuese prej 
83.659  vetë, ndërsa në Regjistrin Civil rezulton një 
popullsi prej 129.000 vetë. Sipërfaqja e bashkisë së re 
është 372.72 km2. Në bazë të censusit, densiteti i 
popullsisë është 244.7 banorë për km2 ndërsa në bazë të 
regjistrit civil densiteti është 341.91 banorë për km2. 

Kjo bashki përbëhet nga 11 njësi administrative, të cilat 
janë: Lushnjë, Allkaj, Bubullimë, Hysgjokaj, Golem, 
Dushk, Karbunarë, Ballagat, Fier Shegan, Kolonjë dhe 
Krutje. Të gjitha njësitë administrative janë aktualisht 
pjesë e rrethit të Lushnjës dhe qarkut Fier. Bashkia e re 
ka nën administrimin e saj një qytet dhe 85 fshatra.  

 

- Parimet e auditimit financiar:  
Në punën tonë jemi mbështetur në parimet e mëposhtme: 
- Etika dhe pavarësia; 
- Kontrolli i cilësisë 
- Menaxhimi i grupit të auditimit dhe aftësive të tyre 
- Parimet lidhur me konceptet bazë të auditimit. 
- Pohimet rreth klasave të transaksioneve dhe ngjarjeve për periudhën nën 
auditim: 
Përkatësia: Transaksionet dhe ngjarjet që janë të regjistruara kanë ndodhur dhe i përkasin 
subjektit. 
Plotësia: Te gjitha transaksionet dhe ngjarjet që duhet të ishin regjistruar janë regjistruar. 
Saktësia: Shumat dhe të dhëna të tjera lidhur me transaksionet e regjistruara dhe ngjarjet 
janë regjistruar në mënyrë të përshtatshme. 
Periudha: Transaksionet dhe ngjarjet janë regjistruar në periudhën e saktë kontabël. 
Klasifikimi: Transaksionet dhe ngjarjet janë regjistruar në llogaritë e duhura. 
Ligjshmëria dhe rregullsia: Janë në përputhje me ndarjet buxhetore në dispozicion. 
- Pohimet rreth gjendjeve të llogarive në fund të periudhës 
Ekzistenca: asetet, detyrimet dhe interesat e kapitalit neto ekzistojnë. 
Të drejtat dhe detyrimet: Subjekti mban ose kontrollon të drejtat për asetet, detyrimet dhe 
janë obligimet e subjektit.  
Plotësia: Të gjitha asetet, detyrimet dhe interesat e kapitalit neto që duhet të ishin regjistruar 
janë regjistruar. 
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Vlerësimi dhe alokimi: Aktivet, pasivet dhe interesat e kapitali janë të përfshira në pasqyrat 
financiare dhe shumat përkatëse dhe ndonjë vlerësim ose alokim, rregullimet që rezultojnë 
janë të regjistruara. 
- Pohimet rreth prezantimit të shënimeve shpjeguese. 
Transaksionet, të drejtat dhe detyrimet: Ngjarjet e shpalosura, transaksionet, si dhe çështje të 
tjera që kanë ndodhur i përkasin subjektit. 
Plotësia: Te gjitha informacionet shpjeguese që duhet të ishin përfshirë në pasqyrat 
financiare janë përfshirë. 
Klasifikimi dhe kuptueshmëria: Informacioni financiar është paraqitur në mënyrë të 
përshtatshme dhe të përshkruara dhe shënimet e kanë shprehur qartë. 
Saktësia dhe vlerësimi: Informacioni financiar dhe të tjera është dhënë në mënyrë të drejtë 
dhe në sasi të duhur. 
- Objekti i këtij auditimi, është raportimi financiar dhe paraqitja e drejtë dhe e sinqertë e 
pasqyrave financiare për vitet 2019 - 2020. Gjithashtu, sipas programit të auditimit, objekt i 
këtij auditimi është edhe vlerësimi i përputhshmërisë së aktivitetit të subjektit të audituar me 
kriteret e vlerësimit në procedurat e prokurimit. 
- Qëllimi i auditimit, është dhënia e opinionit dhe hartimi i raportit të auditimit mbi bazën e 
vlerësimeve të gjetjeve dhe dhënia e rekomandimeve për përmirësime mbështetur mbi 
evidenca të besueshme, të mjaftueshme dhe përkatëse. Vlerësimi nëse aktivitetet, 
transaksionet financiare dhe informacionet janë, në të gjitha aspektet materiale, në përputhje 
me kuadrin ligjor e rregullator mbi bazën e të cilit e ushtron veprimtarinë subjekti që 
auditohet. Të identifikojë dhe vlerësojë zbatimin e kuadrit ligjor në fuqi, si dhe vlerësojë 
risqet e anomalive materiale në pasqyrat financiare dhe nivelin e pohimeve, nëpërmjet të 
kuptuarit e njësisë dhe mjedisit të saj, duke përfshirë kontrollin e brendshëm të njësisë dhe 
duke krijuar kështu bazën për hartimin dhe implementimin e përgjigjeve kundrejt risqeve të 
vlerësuara dhe gabimeve materiale (ISSAI 1315)7. 
Në bazë të vlerësimit të risqeve, nivelit të materialitetit dhe identifikimit të gabimeve, në 
mbështetje të ISSAI 1700, ne synojmë të japim një opinion mbi pasqyrat financiare bazuar 
në vlerësimin e konkluzioneve të nxjerra nga evidencat e mbledhura. 
- Fushëveprimi i këtij auditimi, përfshin të gjithë aktivitetin e aparatit të Bashkisë Lushnjë. 
Në bazë të kritereve të vlerësimit e gjykimit profesional, audituesit kanë bërë vlerësimin e 
rezultateve të testeve të kontrollit, analizimin dhe klasifikimin e gabimeve të zbuluara, duke 
vlerësuar evidencat e grumbulluara përsa i përket mjaftueshmërisë dhe përshtatshmërisë për 
qëllimet e auditimit. Procedurat e kryera, varen nga gjykimi profesional i audituesit, 
përfshirë vlerësimin e rrezikut material, për shkak të mashtrimit apo gabimit që do përdoren 
për procedura auditimi që janë me të përshtatshme për rrethanat.  
Nisur nga procedurat e ndjekura për auditim besojmë se evidencat e mbledhura janë të 
mjaftueshme dhe të përshtatshme për të dhënë opinionin tonë mbi veprimtarinë ekonomiko 
financiare të Bashkisë Lushnjë. 
- Misioni, për njësinë që auditohet është kryerja e funksioneve të veta, të përbashkëta dhe të 
deleguara në interes të komunitetit, duke përdorur në mënyrë efikase dhe të qëndrueshme 
burimet natyrore dhe financiare (të ardhurat e veta, grandin dhe fondet e dhëna nga buxheti 
i shtetit me synim krijimin e kushteve të sigurisë dhe mirëqenies për komunitetin). 
- Objektivat, burojnë nga ligji “Për vetëqeverisjen vendore”. 
Ndërsa administrata (aparati) i këtij institucioni ka si qëllim: përmirësimin e kushteve të 
punës, rritjen e nivelit të drejtimit dhe rishikimin funksional të Bashkisë, zhvillimin e 
politikave dhe strategjive, identifikimin, koordinimin dhe monitorimin e programeve, rritjen 
e efektivitetit të përdorimit të burimeve. 

                                                             
7Në përputhje me kërkesat e Manualit të Auditimit Financiar të KLSH-së. 
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Bashkia siguron qeverisjen në një nivel sa më afër shtetasve nëpërmjet:  njohjes së 
ekzistencës së identiteteve dhe vlerave të ndryshme të bashkësisë; respektimit i të drejtave 
dhe lirive themelore të shtetasve të sanksionuara në Kushtetutë ose në ligje të tjera; 
zgjedhjes së llojeve të ndryshme të shërbimeve dhe lehtësirave të tjera publike vendore në 
dobi të bashkësisë; ushtrimit efektiv të funksioneve, kompetencave dhe realizimit të 
detyrave nga Bashkia; realizimit të shërbimeve në forma të përshtatshme dhe nxitjes efektive 
të pjesëmarrjes së bashkësisë në qeverisjen vendore. 
Organi përfaqësues i Bashkisë është Këshilli Bashkiak.  
Organi ekzekutiv i  Bashkisë është Kryetari i Bashkisë 
Ushtrimi i autoritetit me interes publik vendor: krijon, mbledh të ardhura dhe bën shpenzime 
për përmbushjen e funksioneve të tyre, vendos taksa e tarifa për shërbimet si dhe nivelin e 
tyre në përputhje me legjislacionin në fuqi dhe interesat e bashkësisë, harton, miraton dhe 
ndjek zbatimin e buxhetit tyre. 
Bashkia kryen funksione të veta, të përbashkëta dhe funksione të deleguara.  
 
III. PËRSHKRMI I AUDITIMIT, SIPAS DREJTIMEVE TË AUDITIMIT 
 
1. Auditim mbi menaxhimin financiar, kontrollin dhe auditin e brendshëm. 
U auditua funksionimi i pesë elementëve të menaxhimit financiar dhe kontrollit të 
brendshëm: mjedisi i kontrollit, menaxhimi i riskut, veprimtaritë e kontrollit, informimi dhe 
komunikimi, monitorimi,  dhe në përfundim të auditimit arrihet në konkluzionin se nuk 
është bërë një punë e mirë në drejtim të plotësimit dhe administrimit të dokumentacionit 
përkatës sipas kuadrit ligjor, përveç Rregullores së Funksionimit të Brendshëm të Njësisë, e 
cila ka të përfshirë brenda edhe  Kodin Etik, nuk është hartuar një paketë e plotë rregullash 
të tjera të shkruara për të siguruar një funksionim më të mirë të kontrollit të brendshëm. 
Mjedisi i kontrollit, si elementi bazë dhe kryesor i kontrollit të brendshëm ka nevojë për 
përmirësim të mëtejshëm për të qen në nivelin e kërkuar nga kuadri ligjor. Drejtoria e 
Financës ka funksionuar përgjithësisht, dhe ka performuar nivel të kënaqshëm profesional. 
Drejtuesit dhe punonjësit kanë mangësi në njohjen e kërkesave të ligjit 10296, datë 
08.07.2010 “Për menaxhimin financiar dhe kontrollin” dhe të akteve të tjera nënligjore në 
zbatim të këtij ligji. Nuk janë hartuar programe për ngritjen dhe zhvillimin profesional të 
stafit. Nuk ka sisteme kompjuterike të liçensuar për njësinë. Për veprimet dhe mosveprimet 
ngarkohen me përgjegjësi titullari i Bashkisë Lushnjë, dhe të gjithë menaxherët kryesor të 
institucionit në nivel drejtorie e sektori. 
Situata: 
Menaxhimi financiar dhe sistemi i kontrollit të brendshëm në Bashkinë Lushnjë, në 
përgjithësi nuk ka funksionuar sipas ligjit. Sistemet e Kontrollit të Brendshëm nuk janë 
kuptuar dhe zbatuar si duhet nga Nëpunësi i Autorizuar, Nëpunësi Zbatues, dhe gjithë ekipi 
drejtues i bashkisë, dhe nuk është punuar për ti shtrirë më gjerë në sistemet e tjera brenda 
njësisë. Ligji për menaxhimi financiar dhe kontrollin në përgjithësi nuk është kuptuar dhe si 
pasojë nuk ka funksionuar në të gjitha hallkat e njësisë dhe në strukturat vartëse. Në lidhje 
me vlerësimin e komponentëve të menaxhimit financiar dhe kontrollit, rezultoi se: 
Në lidhje me mjedisin e kontrollit. Është hartuar Rregullorja e Funksionimit të Njësisë 
brenda së cilës është përfshirë edhe Kodi i Etikës. Nuk ka politika dhe praktika që të 
garantojnë ruajtjen dhe zhvillimin e kompetencave profesionale të stafit, duke u mjaftuar 
vetëm me trajnimet e organizuara nga ASPA, duke mos hartuar dhe zhvilluar programe 
trajnimesh në njësinë vendore. Rregullorja e Funksionimit të Brendshëm ka nevojë për 
përmirësim dhe përditësim, në përshtatje me ndryshimet e reja dhe dinamikën e zhvillimit, 
por edhe me plotësimin e kapitullit të trajtimit të shkeljeve disiplinore të punonjësve dhe të 
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drejtave të tyre për ankimimi, gjë e cila në rregulloren aktuale pasqyrohet në mënyrë 
sipërfaqësore.  
- Referuar auditimit të kryer nga “Komisioneri për Mbikëqyrjen e Shërbimit Civil” me 
Vendimin paralajmërues nr. 129 datë 11.11.2019 ku përfshin periudhën 2018-2019, është 
evidentuar se rekrutimi i punonjës të bashkisë nuk është në përputhje me ligjin nr. 152/2013 
“Për nëpunësin civil’, i ndryshuar, për të cilën janë rekomanduar dhe detyra përkatëse. Në 
referim të vendimit Nr. 129 datë 11.11.2019, Komisioneri për Mbikëqyrjen e Shërbimit 
Civil me shkresën nr. 348 prot datë 21.05.2020 ka paralajmëruar institucionin Bashkia 
Lushnjë për rregullimin e situatës së paligjshmërisë, duke përcaktuar veprime konkrete 
administrative që duhen të ndërmerren. Bashkia Lushnjë me shkresën nr. 3433/1 prot datë 
01.06.2020 ka informuar “Komisionerin për Mbikëqyrjen e Shërbimit Civil” në lidhje me 
praktikën e ndjekur për këtë proces duke evidentuar faktin se “ Vendimi nr. 129 datë 
11.11.2019 është zbatuar pjesërisht pasi janë hasur vonesa në aktet e emërimeve” kjo për 
shkake të situatës së shkaktuar nga pandemia COVID-19.   
Në lidhje me menaxhimin e riskut: Është hartuar regjistri i riskut për vitin 2019-2020, sipas 
modelit të marrë nga Ministria e Financave. Sipas urdhrit nr. 41 datë 12.02.2019, është 
ngritur grupi i punës për hartimin e strategjish së Menaxhimit të Riskut dhe me shkresën nr. 
4279 prot, datë 17.05.2019 janë përcaktuar objektivat mbi Strategjinë e Menaxhimit të 
Riskut. 
Me shkresat nr. 1172 prot, datë 13.02.2019, nr. 10527/1 datë 27.02.2020 dhe shkresën nr. 
4/1 prot, datë 26.02.2021, Bashkia Lushnjë i ka dërguar drejtorisë së Harmonizimit të 
Menaxhimit Financiar dhe Kontrollit pyetësorët e Vetëvlerësimit mbi funksionimin e 
sistemeve të kontrollit, dërguar Ministrisë së Financave  për vitin 2018-2020.  
Pas planifikimit të fondeve buxhetore institucioni analizon dhe bën kontrollin e risqeve hap 
pas hapi të cilët mund të venë në rrezik realizimin e treguesve buxhetore dhe ka hartuar 
regjistrat e risqeve, sipas drejtorive duke u bazuar në nenin 21, të ligjit nr. 10296, datë 
08.07.2010 “Për Menaxhimin Financiar dhe Kontrollin” dhe Manualit për Menaxhimin 
Financiar dhe Kontrollin, Kap. II, pika 2.5.2 “Menaxhimi i riskut”, njësia ka hartuar 
strategjinë e riskut. Gjithashtu është hartuar dhe “Plani i veprimit për Menaxhimin financiar 
dhe Kontrollin”. Gjithashtu nga auditimi nuk rezulton të janë çelur dhe administruar 
regjistrat e risqeve për nejësin vendore, por edhe për çdo sektorë të vartësisë.  
- Në lidhje me aktivitetet e kontrollit, nga auditimi rezultojë se nuk janë miratuar gjurmët e 
auditimit në kundërshtim me kërkesat e UMF nr. 2, datë 6.02.2012 “Për procedurat standart 
të zbatimit të buxhetit” pika 40, dhe ligjit nr. 10296, datë 8.07.2010, neni 4 pika 19, dhe neni 
16 pika 2. Njësia vendore nuk ka sisteme  kompjuterike të licencuara. 
-Në lidhje me informacionin dhe komunikimin: Punonjësit brenda institucionit 
komunikojnë me shkrim, postë elektronike dhe në mënyrë verbale ndërsa, jashtë 
institucionit komunikohet kryesisht në formë shkresore zyrtare dhe ka korrespondencë të 
rregullt me subjektet kryesore të jashtme pa përjashtuar komunikimin elektronik dhe atë 
telefonik. Njësia dhe strukturat vartëse, auditohet nga struktura e Auditit të Brendshëm 
dhe nga Kontrolli i Lartë i Shtetit. Njësia mund të identifikohet edhe nëpërmjet adresës 
UEBIT e cila është përditësuar në vazhdimësi, dhe të interesuarit nuk mund të marrin prej 
saj informacionin e plote në kohë reale. Njësia ka në strukturë shërbim të IT-së, ky 
shërbim kompetencat detyrat dhe te drejtat nuk i ka të parashikuar në Rregulloren e 
Brendshme të Bashkisë, dhe as në ndonjë rregullore të veçantë. 
Kriteri: 
Ligji nr. 10296, datë 8.7.2010 “Për menaxhimin financiar dhe kontrollin”. 
Impakti: 
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Trajnimi i pa mjaftueshëm për rritjen profesionale të stafit si dhe mos perfeksionimi i 
sistemeve të IT për ofrimin e informacionit, ndikojnë në arritjen e objektivave të 
institucionit. Risku i brendshëm është i nivelit të lartë. 
Shkaku: 
Mosnjohje e plotë e koncepteve të ligjit nr. 10296, datë 8.7.2010 “Për menaxhimin 
financiar dhe kontrollin” si dhe mos konsolidim të tërësisë së rregullave. Mosnjohja dhe 
mos zbatimi nga niveli i lartë drejtues i kritereve të MFK, me nivel mesatar të riskut të 
funksionit të sistemeve të kontrollit të brendshëm. 
Rëndësia: I lartë. 
Për këtë rekomandojmë: 
Kryetari i Bashkisë Lushnjë, me atributet e Kryetarit të GMS dhe në cilësinë e Nëpunësit 
Autorizues dhe Koordinatorit i Riskut, të marrë masa për njohjen dhe menaxhimin nga 
stafi i ligjit për MFK dhe komponentëve të tij. Hartimin dhe zhvillimin e programeve të 
trajnimeve për ngritjen profesionale të stafit. Vendosjen e një sistemi komunikimi që të 
ofrojë informacionin e duhur për të gjithë punonjësit, menaxherët e lartë dhe titullarin e 
njësisë. 
 
1.2.Mbi vlerësimin e auditimit të brendshëm publik. 
-Organizimi dhe funksionimi i strukturës së sektorit të Auditit të brendshëm; 
Njësia e auditimit të brendshëm është e organizuar në nivel sektori. Sipas Urdhrave nr. 
225/1 datë 14.12.2017, nr. 193 datë 06.12.2018 dhe Urdhër nr. 180 datë 16.12.2019 është 
Miratuar e Struktura Organizative e Bashkisë Lushnjë”, ku bën pjesë dhe  “Njësia e 
Auditimit të Brendshëm” për periudhën objekt auditimi, e cila ka si funksion kryesor 
mbështetjen e menaxhimit të lartë në zbatimin e objektivave, për Bashkinë Lushnjë, në 
zbatim të kërkesave të ligjit nr. 114/2015 “Për auditimin e brendshëm në sektorin 
publik”, neni 10, germa “c” si dhe nenit 64, germa “a” të ligjit nr. 139/2015 “Për 
Vetëqeverisjen Vendore”, e cila në vitin 2021, ka ndryshuar pasi sektori i Auditit të 
Brendshëm nuk ka në organikën e vetë 3 auditues sipas VKM se sipër cituar, por është e 
organizuar me 2 auditues prej të cilve përgjegjësja e sektorit znj. S G e çertifikuar dhe 
specialistja znj. A H e pa certifikuar, veprime në kundërshtim me funksionet kryesor të 
sektorit të auditit të brendshëm ku ka si qëllim mbështetjen e menaxhimit të lartë në 
zbatimin e objektivave, për Bashkinë Lushnjë, në zbatim të kërkesave të ligjit nr. 
114/2015 “ Për auditimin e brendshëm në sektorin publik”, neni 10, germa “c” si dhe 
nenit 64,  germa “a” të Ligjit nr. 139/2015 “Për Vetëqeverisjen Vendore”. Në tabelën e 
mëposhtme është paraqitur lëvizja e stavit të Sektorit të AB në 5 (pesë) vitet e fundit. 
A. Qarkullimi i stafit të NJAB (5 vitet e fundit) 
N
R

Emër Mbiemër Data e filimit Pozicioni Data e 
largimit 

Niveli i arsimit(Specifiko 
universitetin/instituconin 

përkatës) 
1 S G 01.08.2012 Përgjegjëse  Master shkencor 
2 E Q 20.10.2015 Specialiste 04.09.2020 Master shkencor 
3 A  D  19.02.2015 Specialiste 23.11.2020 Master shkencor 
4 A H 05.01.2021 Specialiste  Master shkencor 

 
-Realizimi i planit periodik dhe vjetor, analiza sipas llojit të auditimeve, respektimi i  
frekuencës së auditimit të subjekteve sipas shkallës së riskut për vitet 2018 - 2020.  
Nga njësia e auditimit të brendshëm janë hartuar dhe miratuar për çdo vit në zbatim të ligjit 
nr. 114/2015 “Për Auditimin e brendshëm ne sektorin Publike”, Planet strategjike dhe 
vjetore sipas formateve të dërguar në Njësinë e Harmonizimit për Auditimin e Brendshëm 
(Ministria e Financave) dhe të miratuara nga Kryetari i Bashkisë. Nga auditimi rezultoi se : 
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Për vitin 2018 NJAB ka planifikuar 11 (njëmbëdhjetë) auditime, nga të cilat: 2 (dy) auditime 
Financiare, 6 (gjashtë) auditime përputhshmërie dhe 3 (tre) auditime të kombinuara, nga të 
cilat janë realizuar 11 auditime në përputhje me planin konfirmuar me shkresën nr. 1172 
prot, date 13.02.2019 është dërguar pran Drejtorisë së Harmonizimit për Auditimin e 
Brendshëm në Ministrinë e Financave, raporti i veprimtarisë së NJAB për vitin 2018 dhe me 
shkresën nr. 8050 prot, datë 18.10.2018 është dërguar Plani Strategjik e vjetor për vitin 
2019-2021.  
Për vitin 2019 NJAB ka planifikuar 11 (njëmbëdhjetë) auditime, nga të cilat: 1 (një) 
auditime Financiare, 6 (gjashtë) auditime përputhshmërie dhe 4 (katër) auditime të 
kombinuara, nga të cilat janë realizuar 10 auditime duke mos realizuar objektivat e 
përcaktuara në planin vjetor të vitit 2019 si dhe nuk ka paraqitur në drejtorin e Harmonizimit 
për Auditimin e Brendshëm në Ministrinë e Financave ndonjë shkresë për “Ndryshim të 
planit vjetor” veprime të cilat bihen në kundërshtim me ligjin nr. 114/2015 “Për Auditimin e 
brendshëm ne sektorin Publike”,  konfirmuar me shkresën nr. 1289 prot, date 12.02.2020 
është dërguar pran Drejtorisë së Harmonizimit për Auditimin e Brendshëm në Ministrinë e 
Financave, raporti i veprimtarisë së NJAB për vitin 2019 dhe me shkresën nr. 8935 prot, datë 
18.10.2019 është dërguar Plani Strategjik e vjetor për vitin 2020-2022.  
Për vitin 2020 NJAB ka planifikuar 8 (tetë) auditime, nga të cilat: 6 (gjashtë) auditime 
përputhshmërie dhe 2 (tre) auditime të kombinuara duke realizuar 8 auditime në përputhje 
me ndryshimin e planit vjetor, konfirmuar me shkresën nr. 1216 prot, date 11.02.2021 është 
dërguar pran Drejtorisë së Harmonizimit për Auditimin e Brendshëm në Ministrinë e 
Financave, raporti i veprimtarisë së NJAB për vitin 2020 dhe me shkresën nr. 7947 prot, datë 
14.10.2020 është dërguar Plani Strategjik e vjetor për vitin 2021-2023 dhe me shkresën nr. 
8453 prot, datë 28.10.2020 është dërguar Drejtorisë së Harmonizimit për Auditimin e 
Brendshëm në Ministrinë e Financave. Në mënyrë të përmbledhur paraqiten në tabelë si 
vijon: 

Tabela në lidhje me aktivitetin e NJAB-së: 
 Viti 2018 Viti 2019 Viti 2020 

Llojet e misoneve të 
Auditimit 

Auditime të 
planifikuara 

Auditime të 
realizuara  

Auditime të 
planifikuara 

Auditime të 
realizuara 

Auditime të 
planifikuara 

Auditime 
të 

realizuara 
Auditime Financiare 2 2 1 0   
Auditime Përputhshmerie 6 6 6 6 6 5 
Auditime të Kombinuara 3 3 4 4 3 2 
Auditime Performance       
Misione të iniciuara nga 
titullari 

 
     

Misione të iniciuara nga 
denoncime të qytetareve 

 
     

Të tjera     0 1 
Totali  11 11 11 10 9 8 

 
II/a.3.-Zbatimi i Programit të auditimeve në subjektet e audituara, plotësimi i 
dokumentacionit të  auditimit  në përputhje me standardet e auditimit; 
Nga ana e sektorit të auditimit të Brendshëm ishin hartuar sipas kërkesave të ligjit nr. 
114/2015 “Për Auditimin e Brendshëm ne Sektorin Publik” Kartën e Auditit Brendshëm, 
Deklaratën e Pavarësisë, Rregulloren e Brendshme për sektorin. Gjithashtu me urdhër te 
Ministrit te Financave është miratuar Kodi Etik i auditit të Brendshëm në sektorin Publik.  
Nga shqyrtimi i dosjeve të auditimit rezultoj:   
1.Në zbatim të planit të miratuar për periudhën objekt auditimi vitin 2018-2020, janë hartuar 
programet e Auditimeve për çdo Drejtori e sektor të Audituar me drejtime kryesore, Urdhri i 
shërbimit, autirizimi për fillimin e misionit të auditimit dhe ishin miratuar nga K/Bashkisë 
në çdo rast, duke njoftuar subjektit si dhe ishin organizuar takimet prezantuese. 
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Sektori i auditit të Brendshëm për periudhën 2018-2019 është audituar nga Drejtoria e 
Përgjithshme e Harmonizimit të Kontrollit të Brendshëm Financiar Publik dhe me shkresën 
nr. 19573/4 prot, datë 17.12.2020 protokolluar në bashki me shkresën nr. 10176 datë 
28.12.2020 është dërguar “Raporti përfundimtar i vlerësimit të jashtëm të cilësisë”, në 
bashkinë Lushnjë.  
U përzgjodhën për auditim disa dosje të vitit 2020, për të mbikëqyrur plotësimin e 
dokumentacionit të  auditimit në përputhje me standardet e auditimit të cilat paraqiten në 
vijim: “Qendrën e Arsimit” dhe “Njësinë Administrative Golem”. Për periudhën 2018-2019 
sektori i auditit të brendshëm është audituar nga Drejtoria e Harmonizimit. 
Nga auditimi i dokumentacionit të vëna në dispozicion rezultoi se njësia e auditit të 
brendshëm nuk ka çelur dosjet e përhershme për ti shërbyer auditimit pasardhës, veprim që 
bie në kundërshtim me MAB, Kapitulli nr. VI, pika 6.3 Dosjet koherente nuk janë mbajtur e 
plotësuar në përputhje me standardet e Kapitullit VI të MAB, pasi në to nuk është përfshirë 
gjithë informacioni dhe dokumentet e nevojshme dhe nuk janë dorëzuar në arshivë.  Kjo 
njësi nuk ka ndjekur si duhet zbatimin e rekomandimeve nga subjekti, veprimet e 
mësipërme janë në kundërshtim me kërkesat e ligjit nr. 114/2015 “Për auditimin e 
brendshëm në sektorin publik”, neni 6, standardet e përcaktuara në Kap. VII, pika 4.1.12. 
Hapi 11 të MAB 
- Nga Njësia e Auditit të Brendshëm publik të Bashkisë ndjekja e zbatimit të 
rekomandimeve nuk është bere me program të miratuar nga K/Bashkisë dhe për rrjedhojë 
nuk është hartuar raport dhe për rekomandimet e për zbatuar nuk është kërkuar zbatimin i 
tyre. 
 
Situata:  
- Në auditimet e kryera për periudhën e vitit 2018- 2020, konstatohet se Sektori i Auditit të 
Brendshëm (AB), nuk është këmbëngulës në ndjekjen e zbatimit të rekomandimeve të lëna 
për periudhën objekt auditimi 2018-2020. 
Nga Njësia e Auditit të Brendshëm Bashkia Lushnjë, 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 kryera; 
- NJAB nuk ka kryer auditim në zonat me risk të lartë, si: prokurimet me vlerë të vogël e 
vlerë të lartë, lejet zhvillimore të lëshuara nga Sektori i PLZHT (taksën e ndikimit ne 
infrastrukturë), shpenzimet operative (art. 602), për të 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; 
- Jo i gjithë stafi i Sektorit të Njësinë e AB, Bashkia Lushnjë është në përputhje me kërkesat 
ligjore, pasi njëri nga audituesit është i pa certifikuar si auditues të brendshëm në sektorin 
publik një punonjës;  
- Në rekomandimet e dhëna, konstatohet se janë dhënë vetëm masa organizative dhe masa 
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. Përsa më sipër, ngarkohet me përgjegjësi znj. S G në 
cilësinë e përgjegjëses së Sektorit të Auditit të Brendshëm. 
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Kriteri:  
Ligjin nr.114/2015, date 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. 
Impakti:  
Mos thellimi në problematikat e trajtuara sipas fushave në auditimet e kryera si dhe mos 
nxjerrja e përgjegjësive e mos marrja e masave për rastet e konstatimeve të problematikave të 
trajtuar në raportet e auditimit, duke mos realizuar kryerjen e monitorimit të sistemit të 
menaxhimit financiar dhe kontrollit. 
Shkaku: Mungesa e kontrollit të cilësisë së auditimeve të kryera. 
Rëndësia: I mesëm 
Për këtë rekomandojmë:  
1. Kryetari i Bashkisë Lushnjë, të marrë masa për plotësimin e organikës së Auditimit të 
Brendshëm, sipas standardeve dhe metodologjisë së miratuar në përputhje me  ligjin nr. 
114/2015, datë 22.10.2015 “Për auditim e brendshëm publik” neni 10, “Organizimi i 
shërbimit të auditimit të brendshëm” dhe VKM nr. 83, datë 3.2.2016 “Për miratimin e 
kritereve të krijimit të njësive të Auditimit të Brendshëm”. 
2. Njësia e Auditit të Brendshëm, në përfundim të procesit të auditimit në subjekt, të raportojë 
gjetjet nga auditimi në raportin përmbledhës, të shoqëruar me shkresë përcjellëse dhe t’i 
kërkohet menaxherit të njësisë së audituar të reagojë në lidhjet me rekomandimet, si dhe të 
kryhet Monitorimi i zbatimit rekomandimeve i cili kërkon që, Drejtuesi i Auditimit 
Brendshëm duhet të vendosë dhe të mirëmbaje një sistem për monitorimin e trajtimit të 
rezultateve të rekomanduara menaxhimit sipas Manualit AB. 
 2. Mbi planifikimin dhe zbatimin e planit të buxhetit, bazuar në ligjin organik të 
buxhetit  të shtetit, nr. 9936, datë 26.6.2008 “Për menaxhimin e sistemit buxhetor në 
RSH”, i ndryshuar me ligjin nr. 114/2012, datë 07.12.2012 dhe ligjin nr. 57/2016, datë 
02.06.2016, ligjin nr. 130/2016, datë 17.12.2016 “Për buxhetin e shtetit të vitit 2017” dhe 
ligjin nr. 109/2017, datë 30.11.2017 “Për buxhetin e shtetit të vitit 2018”, ligji nr. 
99/2018, datë 31.12.2018 “Për buxhetin e vitit 2019”, ligji nr.88/2019, datë 18.12.2019 
“Për buxhetin e vitit 2020”  dhe aktet normative që e ndryshojnë këto ligje, me 
ndryshimet. 
 
-Programimi i PBA 2020-2022 dhe programimi i buxhetit vjetor 2018, 2019 dhe 2020. 
Nga auditimi i procedurave për përgatitjen PBA 2018-2020 ,2019-2021 dhe PBA 2020-2022 
rezultoi se janë realizuar fazat e përgatitjes, duke filluar që nga ngritja e grupit të punës 
Grupi i Menaxhimit Strategjik me urdhër të Titullarit të institucionit, organizimin e 
mbledhjes së këtij grupi për përcaktimin e tavaneve të shpenzimeve sipas programeve të cilat 
janë miratuar përkatësisht me VKB nr.41, datë 27.04.2017, nr.47, datë 20.04.2018 dhe nr.30, 
datë 21.03.2019.  Janë përcaktuar tendencat e politikave të shpenzimeve  sipas funksioneve. 
Në përgjithësi rritjet nga njëri vit në tjetrin sipas programeve janë të vogla, pasi ndikohen 
edhe nga detyrimet e prapambetura, të cilat janë pjesë e buxhetit. Për vitet 2020-2022 ka 
pësuar rritje të lehtë funksioni i Planifikim, menaxhim administrimi, Rrjeti rrugor, 
Menaxhimi i mbetjeve, Mbrojtja e mjedisit, Shërbimet publike vendore dhe funksioni 
Ndriçim rrugësh, ndërsa rritje më të vogël kanë pësuar Shërbimet e policisë vendore, 
Kujdesi social për PAK, si dhe funksionet e transferuara. Është bërë analiza e për pagat dhe 
janë llogaritur pesha specifike e këtyre llojeve të shpenzimeve në totalin e shpenzimeve. 
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Janë përcaktuar fushat prioritare në shpenzimet për investime konkretisht në dy funksionet 
më të rëndësishme në infrastrukturën e brendshme rrugore, në vazhdimin e ndërtimit të 
rrugëve rurale në të gjitha NJA dhe në funksionin e ndriçimit publik. Ndërsa furnizimi me 
ujë të pijshëm është i ndarë më vete si SH.A 
Në fazën përfundimtare duke iu referuar realizimeve të viteve paraardhëse, duke respektuar 
tavanet e përcaktuara në fazat e para të përgatitjes, janë hartuar formatet e detajuara me 
kërkesat për fonde për harkun kohor tre vjetor sipas programeve si për shpenzime korrente, 
investime dhe të ardhurat. Theksojmë se për investimet janë paraqitur në mënyrë të detajuar 
referuar dhe burimeve të financimit, kështu nga të ardhurat e veta dhe transferta e 
pakushtëzuar janë projektuar për vazhdimin e financimit në 8 objekte investimesh në 
infrastrukturë rrugore me një vlerë të planifikuar për vitin  2020, prej 99,345 mijë lekë. Këto 
janë objekte që do të  vazhdojnë edhe në vitin pasardhës. Me burim financimi nga FZHR-
fonde të vena në dispozicion nga Ministria e Arsimit dhe në bashkëfinancim me qeverisjen 
vendore  janë 3 projekte investimi nga të cilët dy në shkollë 9/vjeçare dhe një në shkollë të 
mesme. Dhe këto janë objekte që do të vazhdojnë edhe në vitin pasardhës.  
Në këtë program afatmesëm përgatitja dhe hartimi i PBA 2020-2022, është kryer në bazë të 
Udhëzimit të MFE nr.23, datë 30.07.2018 “Për procedurat standarte të përgatitjes së 
programit buxhetor Afatmesëm të njësive të Qeverisjes Vendore” në këtë program risi është 
futja e Instrumentit të planifikimit financiar i cili përbëhen nga: struktura financiare, 
struktura funksionale, shpenzime të viteve të kaluara, burimet e financimit të viteve të 
kaluara, detyrimet e prapambetura, trashëgimi me destinacion (kontratat në vazhdim), 
angazhimet (detyrimet e prapambetura sipas llojit), tavanet, llogaria ekonomike, vlerësimi i 
burimeve (të ardhurat, përmbledhje të kërkesës buxhetore për secilin program shpenzimet e 
pritshme (kostot direkte dhe të ardhurat e pritshme).  
Kërkesat buxhetore përfundimtare PBA 2020-2022, bashkë me buxhetin vjetor koherent 
2020, si viti i parë i PBA janë miratuar me VKB nr.139, datë 24.12.2019. 
Për hartimin e programeve buxhetore afatmesme dhe projektbuxhetet vjetore janë kryer 
konsultime me komunitetin dhe grupet e interesit në njësinë e vetëqeverisjes vendore, 
nëpërmjet procesit të “Buxhetimit me pjesëmarrje”. Buxhetet janë hartuar mbi bazën e 
kërkesave shkresore nga njësitë administrative, drejtoritë e shkollave, sektorët e bashkisë, 
etj, gjë që vërteton se prej tyre janë marrë kërkesat për nevojat reale e mbi bazën e tyre dhe 
të buxhetit faktit të mundshëm janë përzgjedhur ato më prioritare. Buxhetet e 3 viteve janë 
miratuar në Këshillin Bashkiak si dhe janë konfirmuar nga Institucioni i prefektit Qarku Fier.  
Për vitin 2018 buxheti është miratuar me VKB nr.103, datë 22.12.2017, konfirmuar nga 
Prefekti i Qarkut Fier me shkresen nr.1434/1, datë 11.01.2018. 
Për vitin 2019 buxheti është miratuar me VKB nr.131, datë 20.12.2018, konfirmuar nga 
Prefekti i Qarkut Fier me shkresën nr.prot.2126/1, datë 28.12.2018. 
Për vitin 2020 buxheti është miratuar me VKB nr. 139, datë 24.12.2019, konfirmuar nga 
Prefekti i Qarkut Fier  me shkresën nr.prot. 1967/1, datë 30.12.2019. 
Miratimet e buxhetit fillestar të Bashkisë Lushnje për vitin 2018, 2019 dhe 2020 paraqiten 
sipas pasqyrës nr.1 si më poshtë 

 
në 000/lekë 

Nr. Emërtimi 
Plani i vitit   2018 Plani i vitit   2019 Plani i vitit   2020 
Të Ardhurat Shpenzime Të Ardhurat Shpenzime Të Ardhurat Shpenzimet 

1 Të ardhura  të trashëguara  nga viti paardhës 71,100  90,098  44,000  
2 Transfertë e pakushtëzuar  trasheguar viti paardhës 382,365  390,513  400,677  
3 Transfertë e specifike  (E pa kushtezuar sektoriale) 240,382  242,790  246,492  
4 Plani i të ardhurave  viti ushtrimor 596,673  604,710  617,067  
 Fond i kushtezuar per emergjenca civile     30,090  
5 Shtese  transferta  pa kushtezuar   15,000    
6 Paga (600)  500,627  505,481  513,038 
7 Sigurime shoqërore (601)  80,435  80,785  82,827 
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Nr. Emërtimi 
Plani i vitit   2018 Plani i vitit   2019 Plani i vitit   2020 
Të Ardhurat Shpenzime Të Ardhurat Shpenzime Të Ardhurat Shpenzimet 

8 Shpenzime operative  (602)  400,536  417,732  448,857 
9 Transferta (604) F.ondi Rezerve dhe i kontigjences  10,000  10,000  10,000 
10 Inv(230 +231)  nga  ardhurat  e Tr.pakushez  298,922  329,113  283,604 
Totali i buxhetit 1,290,520  1,290,520 1,343,111 1,343,111 1,338,326 1,338,326 

 
Sipas  tabelës së mësipërme buxhetet e viteve 2018, 2019 dhe 2020 janë miratuar të balancuara dhe 
pa defiçite. Kështu për vitin 2018 të ardhurat dhe shpenzimet fillestare të miratuara janë në shumën 
1,290,520 mijë lekë, për vitin 2019 të ardhurat dhe shpenzimet fillestare të miratuara janë në shumën 
1,343,111 mijë lekë, për vitin 2020 të ardhurat dhe shpenzimet fillestare të miratuara janë në shumën 
1,338,326 mijë  lekë.  Krahasimi me PBA 2019-2021 plani i buxhetit vjetor 2019 paraqitet në 
tabelën nr. 2 si më poshtë: 

Në 000/lekë 

Nr Emertimi 
Plan përfundim 
2019 

Sipas PBA 
2019 

1 Shpenzime per pagat (600+601) (nga të ardhur e grant i pakush e spec.) 586,266 586,266 
2 Shpenzime (602.604.609) (nga ardhura e grant i pakushtëz e specif) 427,732 427,732 
3 Investime Bashkia (nga të ardhura e grant i pakushtëz)  329,113 329,113 
  Gjithsej 1,343,111 1,343,111 

 
Nga krahasimi i planit fillestar të buxhetit  të vitit 2020 me planin e vitit 2020 në PBA, 
rezulton se nuk ka diferenca. Në buxhetin e vitit 2020, bëjnë pjesë të ardhurat dhe 
shpenzimet e trashëguara nga viti i kaluar të cilat në hartimin e PBA-së nga ana e Bashkisë 
janë planifikuar. 
Krahasimi me PBA 2020-2022 plani i buxhetit vjetor 2020 paraqitet në tabelën nr.3 si më 
poshtë:  

Në 000/lekë 

Nr Emertimi 
Plan përfundim 
2020 

Sipas PBA 
2020 

1 Shpenzime per pagat (600+601) (nga të ardhur e grant i pakush e spec) 595,865 595,865 
2 Shpenzime (602.604.609) (nga ardhura e grant i pakushtëz e specif.) 428,767 458,857 
3 Investime Bashkia (nga të ardhura e grant i pakushtëz)  283,604 283,604 
  Total i planit fillestar 1,308,236 1,308,236 
4 Transfertë e kushtëzuar për Emergjencat civile (shpenzime 602) 30,090        30,090 
  Gjithsej 1,338,326 1,338,326 

 

Nga krahasimi i planit fillestar të buxhetit  të vitit 2020 me planin e vitit 2020 në PBA, 
rezulton se nuk ka diferenca. Në buxhetin e vitit 2020, bëjnë pjesë të ardhurat dhe 
shpenzimet e trashëguara nga viti i kaluar të cilat në hartimin e PBA-së nga ana e Bashkisë 
janë planifikuar. Vlera si transfertë e kushtëzuar prej 30,090 mijë lekë është vendosur pa 
pasur fond në dispozicion, por u është kërkuar nga Prefektura Fier që të shënohet 
deyrimisht, në zbatim të Ligjit nr.45/2019 datë 18.07.2019 “Për mbrojtjen Civile”. 
Krahasimi me PBA 2018-2020 nuk është i mundur pasi buxheti afatmesëm 2018-2020, 
është përgatitur në bazë të ligjeve e udhëzimeve që kanë qënë në fuqi (me Udhëzimin e 
MFE nr.10/1, datë 28.02.2017 “Për përgatitjen e PBA 2018-2020”) dhe jo me Udhëzimin e 
ri nr.23, datë 30.07.2018 “Për procedurat standarte të Programit Buxhetor Afatmesem në 
Njësitë e Vetëqeverisjes Vendore”. 
Çelja e fondeve buxhetore të vitit dhe ndryshimet sipas Akteve Normative. Kontrolli i 
realizimit të shpenzimeve bazuar në nivelin e fondeve të çelura; 
Në këto programe buxhetore është bërë shpërndarja e fondeve të vënë në dispozicion nga 
Pushteti Qendror të granteve nëpërmjet transfertës së pakushtëzuar, transfertës së kushtëzuar 
dhe fondeve të krijuar nga burimet e veta, për kryerjen e funksioneve të veta, ato të 
deleguara dhe të përbashkëta si dhe shpërndarjen e fondeve të granteve. 
Ndarja e plan buxhetit dhe detajimi i tyre në nivel titulli, kapitulli, artikulli dhe nën artikulli 
është kryer në respektim të disiplinës buxhetore sipas strukturës dhe burimeve të financimit. 
Gjatë vitit si rezultat i çeljeve të reja në llogarinë e  njësisë vendore në thesar, vlerat 
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përkatëse të buxhetit vjetor kanë pësuar ndryshime në kuptimin e vlerës totale, pasi janë 
çelur fondet për funksionet e deleguara, granteve qeveritare, ndihma ekonomike, gjendja 
civile, shpërblim lindje, etj. të cilat nuk kanë qenë të pasqyruara në çeljen fillestare të vitit. 
Gjithashtu gjatë vitit janë kryer ndryshime në buxhet, pasi janë kryer shtesa dhe pakësime 
në artikuj të ndryshëm të buxhetit, sipas nevojave, ku në rastet e lëvizjeve brenda të njëjtit 
artikull dhe brenda programit janë kryer me urdhër të Titullarit, ndërsa lëvizjet nga programi 
në program dhe nga një artikull në tjetrin janë kryer me VKB. 
Në hartimin e projekt buxhetit vjetor, janë marrë në konsideratë kërkesat e dokumentuara të 
sektorëve, por kryesisht realizimi i artikujve buxhetorë për vitin buxhetor paraardhës. 
Planifikimi dhe detajimi i buxhetit në nivel artikulli dhe nënartikulli, është bërë sipas 
nevojave të paraqitura dhe kërkesave për fonde buxhetore, duke u bazuar në kërkesat e 
udhëzimeve përkatëse “Për procedurat standarte të zbatimit të buxhetit”. Akordimi fillestar i 
buxhetit dhe ndryshimet që kanë pësuar zërat e tij gjatë vitit, janë të regjistruara e të 
rakorduara me Degën e Thesarit Lushnje dhe janë të raportuara periodikisht pranë degës së 
Thesarit dhe në MFE. Situacionet e shpenzimeve janë të plotësuara sipas klasifikimit 
buxhetor për të gjithë periudhën e audituar. Fondet e akorduara në planet buxhetore dhe 
ndryshimet e bëra në periudha të ndryshme, janë evidentuar dhe janë ndjekur në dinamikë, 
në nivel titulli, kapitulli, artikulli dhe nënartikulli sipas shërbimeve dhe më vete për çdo 
njësi vartëse e sipas periudhave të planifikuara. 
Analiza e shpenzimeve buxhetore për artikuj dhe nënartikuj është bërë periodikisht mbi 
bazën e situacioneve mujore të konfirmuara nga Dega e Thesarit. Raportimi i realizimit të 
buxhetit është i shoqëruar me relacionin e realizimit të buxhetit duke argumentuar edhe 
shtesat e buxhetit gjatë periudhës ushtrimore për zërat e buxhetit të planifikuara dhe që nuk 
janë alokuar fonde që në fillim të çeljes së buxhetit. 
Ndryshimet në buxhet gjatë vitit ushtrimor ndërmjet zërave korrente brenda të njëjtit 
progam dhe ndërmjet projekteve të investimeve, brenda të njëjtit program janë bërë me 
vendim të Kryetarit të Bashkisë, ndërsa ndryshimet ndërmjet zërave të programeve të 
ndryshme si dhe ndryshimet e ardhura nga rishikimi i buxhetit janë kryer me VKB. Kështu 
për vitin 2018 në muajt Janar dhe Maj janë bërë 3 shtesa buxheti në vleren 34,530 mijë lekë 
për shtesa të ardhura nga transferta pakushtëzuar, janë kryer 3 rishpërndarje buxheti nga të 
cilat 2 për investime në shkollat me bashkëfinancim dhe një për shpenzime operative. Fondi 
rezerve ka 13 raste përdorimi me vlerë  4,552 mijë lekë. Është vetëm 1 rast sistemim i 
brëndshëm në të njëjtin program (midis 01 dhe 05 për efektet e të ardhurave të trashëguara). 
Shtesa totale për vitin 2018 është  30,530 mijë lekë. 
Për vitin 2019 në muajt Maj dhe Qershor janë bërë 2 shtesa buxheti në vlerën 12,895 mijë 
lekë nga të cilat: shtesa të ardhura nga transferta e pakushtëzuar 10,000 lekë që është 
përdorur për investime dhe shtesa transferta specifike për 2,895 mijë për shtesën e pagave në 
arsim, janë kryer  2 rishpërndarje buxheti nga të cilat 1 për investime në shkollat me 
bashkëfinancim dhe një për shpenzime operative (dëmet e tërmetit të 26 Nëntorit 2019). 
Fondi rezerve ka 19 raste përdorimi me vlerë 6,833 mijë lekë. Është vetëm 1 rast sistemim i 
brëndshëm në të njëjtin program (midis 01 dhe 05 për efektet e të ardhurave të trashëguara). 
Shtesa totale për vitin 2019 është 21,729 mijë lekë. 
Për vitin 2020 në muajin Janar dhe Shtator janë bërë 2 shtesa buxheti në vlerën 22,000 mijë 
lekë në transfertën e pakushtëzuar, nga të cilat 15,000 shtesë nga Kuvendi (që është përdorur 
pjesërisht për dëmet e tërmetit dhe pjesa tjetër për rrugët rurale) dhe 7,000 shtesë nga (Fondi 
Rezervë i MF) që është përdorur për investim, janë kryer 4 rishpërndarje buxheti nga të cilat 
2 për investime, një për shpenzime operative (dëmet e tërmetit të 26 Nëntorit 2019) dhe një 
për efekt të ndryshimit të strukturës. Fondi rezerve ka 4 raste përdorimi me vlerë 3,493 mijë 
lekë. Janë 2 raste sistemim i brëndshëm në të njëjtin program (midis 01 dhe 05 për efektet e 
të ardhurave të trashëguara). Shtesa totale për vitin 2020 është  22,000 mijë lekë. 
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Auditim mbi saktësinë e realizimit të treguesve buxhetor dhe pasqyrimi në raportet e 
monitorimit. Fondet e shpenzuara nga njësia vendore për shkak të situatës Covid 2019, 
miratimi i këtyre fondeve sipas kuadrit rregullator në fuqi. Niveli i realizimit të të ardhurave 
dhe mënyra e përdorimit të tyre; 
Për zbatimet e buxheteve është rakorduar çdo muaj me Degën e Thesarit Lushnjë, si për 
shpenzimet e kryera  ashtu edhe për të ardhurat, duke mbajtur akt-rakordime përkatëse, janë 
ruajtur kufijtë e miratuar të shpenzimeve në total dhe për çdo artikull e nënartikull sipas 
klasifikimit  ekonomik. Në të gjithë periudhën e audituar janë respektuar të gjitha procedurat 
ligjore për çeljen e fondeve me Degën e Thesarit Lushnje, duke pasqyruar rregullisht dhe 
periodikisht ndryshimet në buxhetin fillestar për vitin respektiv të realizuar me vendimin e 
këshillit bashkiak, ose të diktuara nga transfertat e deleguara nga pushteti qendror si dhe 
rishikimet e buxhetit e rritjet e limit nga të ardhurat e realizuara. Nga auditimi i 
dokumentacionit të vënë në dispozicion mbi buxhetin dhe detajimin e tyre në nivel titulli, 
kapitulli, artikulli, nën artikulli u konstatua se si në planifikim dhe në realizimin në fakt 
është respektuar disiplina buxhetore. Pasqyra e realizimit të treguesve të buxhetit periudha  
vitet 2018, 2019 dhe viti 2020 referuar aktrakordimeve me thesarin për këto periudha 
paraqitet në tabelën e mëposhtme:  

Në 000/lekë 

 
Emërtimi 2018 2019 2020 

Nr 
 

Plan Fakt Real.% Plan Fakt Real.% Plan Fakt Real.% 
1 Paga   600  474,382 443,146 93.4 492,570 463,570 94.0 513,831 483,440 94.1 
2 Sigurime shoqërore  601 77,935 74,005 95.0 81,199 77,798 95.8 82,959 79,947 96.4 
3 Shp.operat   602-609 430,739 301,535  70.0 432,332  332,916 77.0 472,232 328,949 69.7 
4 Investime 230-231 341,993 186,567 54.6 358,856 223,480 62.3 291,304 179,697 61.7 
  Totali 1,325,050 1,005,253 75.9  1,364,840 1,097,302 80.4 1,360,326 1,072,032 78.8 

 

Për periudhen objekt auditimi realizimi i buxhetit paraqitet për vitin 2018 nga 1,325,050 
mijë lekë të planifikuara janë realizuar në vlerën 1,005,253 mijë lekë ose në masën 75.9 %, 
për vitin 2019, nga 1,364,840 mijë lekë të planifikuara janë realizuar 1,097,302 lekë ose në 
masën 80.4 % dhe për vitin 2020 nga 1,360,326 mijë lekë të planifikuara janë realizuar 
1,072,032 mijë lekë ose në masën 78,8%. Nga të dhënat e mësipërme konstatohet se peshën 
specifike më të madhe në buxhet e kanë shpenzimet për paga dhe sigurime që në totalin e 
shpenzimeve të planifikuara  për vitin 2018 është 41.7%, për vitin 2019 është 42% dhe për 
vitin 2020 është 43.8%. 
Shpenzimet për  investime, për vitin 2018 zënë 25.8%, për vitin 2019 zënë 26.3% dhe për 
vitin 2020 zënë 21.4% të shpenzimeve totale. Pesha specifike e shpenzimeve operative 
(602-609) në totalin e shpenzimeve të planifikuara për vitin 2018 është 32.5%, për vitin 
2019 është 31.7% dhe për vitin 2020 është 34.7%. 
 Me financim nga buxheti i Bashkisë, nga Ministritë e linjës dhe FZHR, janë planifikuar 
fonde për investime investime për vitin 2018 në vlerën 341,993 mijeë  lekë dhe janë 
realizuar  në vlerën 186,567 mijë lekë ose në masën 54.6%. Për vitin 2019 janë planifikuar 
fonde për investime në vlerën 358,856 mijë lekë dhe realizuar  në vlerën 223,480 mijë  lekë 
ose në masën 62.3 %. Për vitin  2020 janë planifikuar fonde për investime  në vlerën 
291,304 mijë lekë dhe realizuar në vlerën 179,697 lekë ose në masën 61.7%. 
Në çdo rast janë ndjekur hapat për realizimin e shpenzimeve, duke nxjerrë urdhrin e 
prokurimit për çdo rast dhe konfirmuar në Degën e Thesarit, është zhvilluar procedura e 
prokurimit, është lidhur kontrata, pune apo shërbime, janë marrë në dorëzim në çdo rast nga 
grupi i kolaudimit i ngritur për këtë qëllim, ndërsa për investimet grupi i ngritur nga Zyra e 
Urbanistikës si dhe pagesa është kryer mbi bazë faturash tatimore, situacionesh në rastet e 
punëve apo shërbimeve, fletë hyrja e magazinës në rastet e e mallrave etj. 
Në fund të viteve buxhetore janë bërë miratimet për shpenzimet faktike të realizuara, kështu 
për vitin 2018 me VKB nr.24, datë 20.02.2019 është bërë miratimi i Raportit Vjetor të 
Konsoliduar për zbatimin e Buxhetit të Vitit 2018 të Bashkisë Lushnje, për vitin 2019 me 
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VKB nr.23, datë 25.02.2020 është bërë miratimi i Raportit Vjetor të Konsoliduar për 
zbatimin e Buxhetit të Vitit 2019 të Bashkisë Lushnje dhe me VKB nr.14, datë 25.02.2021 
është bërë miratimi i Raportit Vjetor të Konsoliduar për zbatimin e Buxhetit të Vitit 2020 të 
Bashkisë Lushnje. Këto relacione përfundimtre të zbatimit të buxhetit janë hartuar dhe janë 
shoqëruar me realizimin e treguesve buxhetorë për të ardhurat dhe shpenzimet duke 
analizuar në mënyrë të hollësishme treguesit dhe me analizë faktoriale për realizimet e 
fondeve dhe rekomandimet për përmirësimin e situatës. 
Me miratimin e buxheteve është parashikuar në vitin 2018 fondi rezervë në shumën 7,000 
mijë lekë dhe fondi i kontigjencës në shumën 3,000 mijë lekë. Për vitin 2019 fondi rezervë 
në shumën 7,000 mijë lekë dhe fondi i kontigjencës në shumën 3,000 mijë lekë. Për vitin 
2020 fondi rezervë në shumën 7,000 mijë lekë dhe fondi i kontigjencës në shumën 3,000 
mijë lekë. 
Nga auditimi i dokumentacionit të realizimit të buxhetit dhe pagesave të kryera nëpërmjet 
bankës rezulton se fondi rezervë  për vitin 2018 është përdorur në masën 4,552 mijë lekë, 
nga kjo 11 raste përdorimi janë për ndihmë ekonomike për familjet në kuadrin e ndihmës 
ekonomike 6% që mbulohen nga buxheti i kushtëzuar dhe ato familje që nuk plotësohen me 
fondin e kushtëzuar, ndihmohen nga bashkia. Për vitin 2018 ky fond është  3,831 mijë lekë, 
1 rast prekje fondit rezervë është për dy shpronësime  me vlerë 537 mijë lekë dhe një rast 
për shpërblim të 6- nxënësve ekselentë me vlerë 180 mijë gjithsej. 
Fondi rezervë  për vitin 2019 është përdorur në masën 6,863 mijë lekë, nga kjo 13 raste 
përdorimi janë për ndihmë ekonomike për familjet në kuadrin e ndihmës ekonomike 6% që 
mbulohen nga buxheti i kushtëzuar dhe ato familje që nuk plotësohen me fondin e 
kushtëzuar, ndihmohen nga bashkia. Për vitin 2019 ky fond është 3,846 mijë lekë, 1 rast 
prekje fondit rezervë është për një shpronësim me vlerë 627 mijë lekë, 1 rast me 100 mijë 
lekë është për shpërblim të një nxënësi fitues olimpiade, një rast me 70 mijë lekë për 
mbështetje të nxënësvë të shkollës “Vath Korreshi” në botimin e librit “Ne gjimnazistët”, 
nje rast me 250 mijë lekë për mbështetje projekti kulturor në Qëndrën e Kulturës, një rast 
me  270,000 mijë lekë për shpërblim të 9- nxënësve ekselentë me vlerë 270 mijë gjithsej dhe 
një rast me 1,700 mijë lekë për kryerje shpenzimesh për termetin nga Qëndra e Arsimit.  
Fondi rezervë  për vitin 2020 është përdorur në masën 3,493 mijë lekë, nga kjo një rast  me 
1,500  mijë lekë për mbështetje projekti kulturor në Qëndrën e Kulturës, një rast me 1,431 
mijë lekë për blerje dizinfektantë për shkollat (në kuadrin e COVID-19) që u përdor nga 
Qëndra e Arsimit, një rast me 450 mijë lekë për shpërblim të 15- nxënësve ekselentë dhe një 
rast me 112 mijë lekë për dhënie burse dy nxënësve të verbër, që kishin mbetur jashë listave. 
Të gjitha prekjet e fondit rezervë janë bërë  me vendime të Këshillit Bashkiak. 
Për shkak të situatës Covid 2019, nga ana e Bashkise Lushnje, në zbatim të VKM nr. 2, datë 
24.03.2020 “Për përcactimin e masës së produkteve ushqimore dhe jo ushqimore minimale 
dhe llojit të procedurës të asistencës ndaj shtresave në nevoje”, me Vendim të Këshillit 
Bashkiak nr. 28 datë 30.03.2020 “Mbi miratimin e listës së familjeve në nevojë që do të 
përfitojnë nga paketa ushqimore që do shpërndajë Bashkia” janë  përcaktuar listat e 
familjeve që do trajtohen. Po kështu nëpërmjet këtij vendimi është përcaktuar shuma e 
lekëve që do merren nga fondi i emergjencës civile të planifikuar të jetë 8,000 mijë lekë. Me 
Urdhër Prokurimin nr.52, datë 31.03.2020 me objekt “Blerjen e produkteve ushqimore dhe 
jo ushqimore për asistencën ndaj shtresave në nevojë për përballimin e gjëndjes së 
fatkeqësisë natyrore, shkaktuar nga virusi COVID-19 ka kryer proceduren e prokurimit, mbi 
bazën e të cilës është lidhur kontrata nr.2631 datë 10.04.2020 me vlerë 6,501,000 lekë pa 
tvsh dhe 7,801,200 lekë me tvsh. Ushqimet ju ndanë familjeve në nevojë sipas listave të 
miratuara. Me Urdhër nr.56, datë 21.04.2020 është bërë dhe ndryshimi i sasisë së karburantit 
të mjeteve dhe u vu në dispozicion të 5-rajoneve të qytetit dhe 10- njësive administrative për 
të mundësuar transportin e ushqimeve 1,350 litra naftë. Ndërsa  me Vendim të Këshillit 
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Bashkiak nr.80, datë 25.09.2020 është prekur fondi rezervë në një rast me 1,431 mijë lekë 
për blerje dizinfektantë për shkollat (në kuadrin e COVID-19) që u përdor nga Qëndra e 
Arsimit. 
Nga auditimi i pagesave  nëpërmjet Bankës dhe testimi i tyre në lidhje me respektimin  afatit 
30-ditor të paraqitjes në Degën e Thesarit Lushnje të urdhër-shpenzimit me 
dokumentacionin shoqërues nga data e faturës së operatorit ekonomik u konstatua se: Për 
pagesat e kryera për mallra e shërbime të llogarisë 602 “shpenzime operative” rezultoi se në 
12 raste në vlerën 4,690,082 lekë për vitin 2018, në 7 raste në vlerën 2,317,727 lekë për 
vitin 2019 dhe në 28 raste në vlerën 13,749,292 për vitin 2020  janë likujduar me vonesë 
mbi afatin ligjor 30 ditor të pagesës nga data e mbërritjes së faturës. Rastet paraqiten në 
tabelën aneks 2/1 bashkëlidhur raportit. 
Pagesa për investime, llog 230-231 “Shpenzime për investime” 
Për pagesat e kryera investime të llogarisë 230-231 “Shpenzime për investime” rezultoi  se 
në 9 raste në vlerën 30,080,183 lekë për vitin 2018, në 11 raste në vlerën 33,575,733 lekë 
për vitin 2019 dhe në 28 raste në vlerën 60,310,182 lekë  në vitin 2020 janë likujduar me 
vonesë mbi afatin ligjor 30 ditor të pagesës nga data e mbërritjes së faturës. Rastet paraqiten 
në tabelën e mësipërme. 
-Vlerësimi i risqeve buxhetore nga niveli i faturave të palikujduara, vendimet gjyqësore, 
vendimet e shpronësimeve; (Faturat e palikujduara të shoqërohen me listë analitike, të 
detajuara me numër fature dhe datë krijimi etj, sipas  raportimit  në MF, ku të evidentohen 
detyrimet nga mungesa e burimeve të veta dhe detyrimet nga mungesa e alokimit të 
granteve si FZHR, Ministritë e linjës, etj). 
Me miratimin e fondeve sipas funksioneve dhe zërave të shpenzimeve prioritet kanë 
detyrimet e papaguara të vitit paraardhës, për të cilat nuk është bërë përcaktimi i tyre në 
vlerë dhe detajimi për çdo program. Megjithatë me fondet e vitit buxhetor 2018, vitit 2019 
dhe vitit 2020  janë likujduar edhe detyrimet për fatura të palikujduara të viteve të 
mëparshme. Nga ana e Bashkisë Lushnje janë shlyer pjesë-pjesë detyrimet kontraktuale 
sipas celjeve të fondeve nga rritja e limitit nga të ardhurat për shpenzimet e përballuara me 
fondet e veta, ndërsa për investimet e financuara nga Ministritë e linjës apo FZHR sipas 
fondeve të celura për cdo vit buxhetor të përcaktuar në PBA e periudhës përkatëse në bazë 
të shkresave përkatëse të alokimit të fondeve. 
Detyrimet e prapambetura. Trendi i faturave të palikujduara sipas viteve 2018-2019 dhe 
2020 bazuar në akt-rakordimin e thesarit, ditarëve të bankës të periudhave përkatëse si dhe 
urdhër-shpenzimeve dhe dokumentacionit financiar të vënë në dispozicion paraqitet 
analitikisht në tabelën aneks nr 2/2 bashkëlidhur raportit: 
 

Detyrimet e palikujduara janë raportuar në mënyrë periodike pranë Ministrisë së Financave 
dhe Ekonomisë, të cilat referuar dhe të dhënave të MFE rubrika “Detyrimet e prapambetura” 
sipas viteve dhe llojeve të detyrimeve të grupuara në raportet vjetore të detyrimeve të 
prapambetura paraqiten më poshtë si vijon: 
Zhvillimi i shumës së detyrimit të prapambetur në fund të periudhës 31.12.2018: 
 

Detyrime e NJQV  
Detyrimi në fillim të 
vitit i mbartu 
31.12.2017/lekë 

Detyrimi I krijuar në 
periudhën 01.01.2018 
- 31.12.2018 (lekë) 

Total 
detyrime/lekë 

Shlyrja e 
detyrimeve 
gjate vitit 
2018/lekë 

Mbetja e detyrimeve 
në fund të periudhës 
31.12.2018/ lekë 

a 1 2 3=1+2 4 5=3-4 
INVESTIME 86,394,956 95,942,094 182,337,050 70,432,517 111,904,533 
Mallra dhe shërbime 33,282,831 12,536,500 45,819,331 14,631,110 31,188,221 
Vendime gjyqësore 26,260,684 1,350,029 27,610,713 8,735,324 18,875,389 
Totali 145,938,471 109,828,623 255,767,094 93,798,951 161,968,143 

 

Zhvillimi i shumës së detyrimit të prapambetur në fund të periudhës 31.12.2019. 
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Detyrime e NJQV 

Detyrimi në fillim të 
vitit I mbartur 
31.12.2018 (lekë) 

Detyrimi I krijuar në 
periudhën 01.01.2019  
31.12.2019 (lekë) 

Total detyrime 
(lekë) 

Shlyrja e 
detyrimeve 
gjate vitit 2019 
(lekë) 

Mbetja e detyrimeve 
në fund të periudhës 
31.12.2019 (lekë) 

a 1 2 3=1+2 4 5=3-4 
INVESTIME 111,904,533 55,076,183 166,980,716 46,157,026 120,823,690 
Mallra dhe shërbime 31,188,221 19,459,614 50,647,835 12,354,321 38,293,514 
Vendime gjyqësore 18,875,389 3,336,397 22,211,786 19,375,389 2,836,397 
Totali 161,968,143 77,872,194 239,840,337 77,886,736 161,953,601 

 

Zhvillimi i shumës së detyrimit të prapambetur në fund të periudhës 31.03.2020. 

Detyrime e NJQV 
Detyrimi në fillim të 
vitit I mbartur 
31.12.2019 (lekë) 

Detyrimi I krijuar në 
periudhën 01.01.2020 
- 30.3.2020 (lekë) 

Total detyrime 
(lekë) 

Shlyrja e 
detyrimeve 
gjate vitit 2020 
(lekë) 

Mbetja e 
detyrimeve në 
fund të periudhës 
31.12.2020 (lekë) 

a 1 2 3=1+2 4 5=3-4 
INVESTIME  120,823,690 43,337,638  164,161,328  60,103,516  104,057,812  
Mallra dhe shërbime 38,293,514 36,673,958 74,967,472 45,243,008 29,724,464 
Vendime gjyqësore 2,836,397 0 2,836,397 1,836,397 1,000,000 
Totali 161,953,601 80,011,596 241,965,197 107,182,921 134,782,276 

 
Pësa i përket detyrimeve nga FZHR, në raportimin e vitit 2017 në Ministrinë e Financave 
është përfshirë vlera e dy rrugëve të transferuara nga njësitë administrative në vlerën prej  
37,484,363 lekë. 
Nga viti 2018 ka ndryshuar forma e raportimit të detyrimeve nga FZHR-ja. Ecuria e 
detyrimeve të FZHR-së është: 
Vlera e Plotë e kontratave të lidhura......... 318,360,266 lekë 
Vlera e financuar ne Vitin 2017..................  89,850,951 lekë  
Vlera e financuar ne Vitin 2018................  159,143,749 lekë  
Vlera e financuar ne Vitin 2019..................  18,513,189 lekë  
Vlera e financuar ne Vitin 2020..................  25,524,892 lekë 
Gjëndje në fund të Vitit 2020 të pa financuar vlera 25,327,485 lekë.  
Detyrimet e prapambetura për vendime gjykate nga marrëdheniet e punës sipas vitit të 
krijimit, likujdimet e kryera, gjëndjet në fund për vitet 2018-2019 paraqiten në tabelën e 
mëposhtme: 
 
Për vitet 2019 dhe 2020, kemi këto lëvizje në detyrimet gjyqësore nga marrëdheniet e 

Subjekti 
Vendim Gjykate nr 
datë 

Vlera e 
detyrimit 
sipas 
Vendimit te 
Gjykates 

Gjendja e 
palikujduar 
31.12.2017 

 
Krijuar 
detyrim ne 
vitin 2018 

Likujduar 
ne vitin 
2018 

Gjendja e 
palikujduar 
31.12.2018 

Likujduar 
2019 

RM 298 dt.21. 1.14 1,181,370 616,370  616,370 0 
 

FP 392 dt.2.4.12 624,000 294,000  294,000 0 
 

L.F 1272 dt.4.6.15 666,400 354,400  354,400 0 
 

L J 1844 dt.23.6.16 590,419 305,419  305,419 0 
 

L Sh 1012 dt.5.5.16 1,315,742 273,742  273,742 0 
 

D M 2115 dt.7.7.16 629,000 464,000  464,000 0 
 

LK 4397   dt.7.12.16 487,000 287,000  287,000 0 
 

N T 1414 dt.14.9.16 314,640 194,640  194,640 0 
 

K L 3845 dt.20.9.17 186,000 186,000  186,000 0 
 

F P 1140 dt.7.3.17 432,000 432,000  432,000 0 
 

H L 2890 dt.12.7.18 726,000  726,029 500,000 226,029 226,029 

M K 3364 dt.28.9.18 624,000  624,000 300,000 324,000 324,000 

Totali    7,814,600 3,407,571 1,350,029 4,207,571 550,029 550,029 
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punës: 
Gjatë vitit 2019 janë shtuar 3 persona: V L, me Vendim Gjykatës Administrative të Apelit 
nr.4245 date 22.11.2018, në vlerën 1,423,184 lekë dhe është likuiduar plotësisht brenda vitit 
2019 me studio përmbarimore D Mj sipas shkresës nr.1067/2 datë 23.01.2019 Për vënie 
sekuestro konservative; A B me Vendim Gjykatës Administrative të Apelit nr.148 986 datë 
24.01.2019, në vlerën 320,000 lekë (10 paga mujore) dhe është likuiduar plotësisht brenda 
vitit 2019; E T me Vendim Gjykatës Administrative të Apelit nr.1705 datë 30.05.2019, në 
vlerën 607,720 lekë dhe është likuiduar plotësisht brenda vitit 2019 me përmbarues privat D 
M sipas shkresës nr.543 08.07.2019 Për ekzekutimin vullnetar të detyrimit. 
Gjatë vitit 2020 janë shtuar 2 persona: A M me vlerë 527,090 me Gjykatës Administrative të 
Apelit nr.838 datë 30.09.2020, është likuiduar plotësisht brenda vitit 2020 me studio 
përmbarimore private E B Service sipas shkresës nr.8385 datë 27.10.2020 për ekzekutimin 
vullnetar të detyrimit; V K, Vendim Gjykatës Administrative të Apelit nr.869 datë 
14.10.2020, në vlerën 856,396 lekë dhe është likuiduar vetëm 456,396 lekë brënda vitit 
2020 me përmbarues privat D M sipas shkresës nr.1031, datë 26.11.2020 Për ekzekutimin 
vullnetar të detyrimit. Në fund të vitit 2020 ka rezultuar pa likuiduar me 400,000 lekë. 
Përsa i përket vendimeve të shpronësimeve, gjatë vitit 2018 janë ekzekutuar detyrime nga 2-
vendime të viteve të kaluara për vlerën 2,539,715 lekë të cilat në fund të vitit 2018 janë 
likuiduar plotësisht. Vendime për detyrime të tjera gjateë vitit 2018 janë ekzekutar detyrime 
nga 4 vendime gjyqësore në vlerë 3,563,296 lekë, nga të cilat një vendim rrjedh nga 
mosshlyerja e investimeve në vlerë 1,670,567 lekë dhe 3 vendime nga mosshlyerje detyrime 
nga njësitë administrative në vlerën 1,892,729 lekë. 
Për vitin 2019 është një vendim nga shpronësimet, që ka të bëjë me zbatimin e Vendimit të 
Gjykatës Administrative të Apelit nr.3091, datë 03.07.2017, në favor të A K, që ndiqet nga 
Dhoma Kombetare e Përmbaruesve Gjyqësorë Privatë, Shoqëria E B O shpk,  për vlerën 
totale (me gjithë tarifat përmbarimore e gjyqësore) 16,775,360 lekë. Fillimisht Bashkia 
Lushnje e ka marrë si detyrim të sajin, por pasi është parë me kujdes vendimi, palë të 
paditura janë tre: 1.Këshilli i Ministrave, 2.Ministria e Zhvillimit Urban dhe Turizmit dhe 3. 
Bashkia Lushnje dhe sipas shkresës nr.823 datë 23.04.2019 të përmbaruesit gjyqesor D B, 
është cilësuar se Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë ka likuiduar 1/3 e detyrimit, ose 
5,591,786 lekë. Në këto kushte edhe Bashkia Lushnje ka likuiduar 1/3 e detyrimit gjatë vitit 
2019 ose 5,591,786 lekë. Qytetari ende nuk ka marrë pjesën e detyrimit të mbetur dhe 
përmbaruesi gjyqësor, me shkresën e mësipërme, kërkon t’ja faturojë Bashkise Lushnje 
pjesën e mbetur.  
Për vitin 2020 nuk ka detyrime të reja, por vetëm ato që janë trashëguar dhe gjëndja e 
detyrimeve gjyqësore gjithsej është në vlerën totale 1,400,000 lekë, të cilat janë shlyer në 
fillim të vitit 2021.  
Raportet e Monitorimit. Për Vitin 2018, vitin 2019 dhe vitin 2020 janë përgatitur raporte 4-
mujore për procesin e buxhetimit realizimit të tij. Ky informacion i është paraqitur Këshillit 
Bashkiak si informacion në fund të çdo 4/mujori, në mbledhjen e radhës të muajit pasardhës 
dhe për materialin vjetor është dalë me vendim miratimi të buxhetit vjetor të konsoliduar, në 
nivel programesh, duke përfshirë misionin dhe objektivat dhe ndjekjen e realizimit të tyre. 
Çelja dhe ekzekutimi i fondeve të përfituara përmes FZHR, saktësia e raportimit buxhetor të 
tyre; 
Për periudhen objekt auditimi, Bashkia Lushnje ka përfituar fonde nga FZHR dhe Ministritë 
e linjës për realizimin e 12 projekteve të investimeve në infrastrukturë dhe arsim. Kështu: 
Për vitin 2018 janë çelur  fonde dhe paguar shpenzime për investime në shumën 285,679 
mijë lekë për 9 projekte, ku: 
- 1 projekt (Rikualifikimi Urban i hapsires Sportive” i përket vitit 2016 dhe në vitin 2018 
janë likuiduar 4,764 mijë lekë si pjesë e mbetur, me fonde të Zhvillimit të Rajoneve . 



38 
 

- 4 projekte i takojnë kontratave të lidhura në vitin 2017 dhe paguar në vitin 2018 në vlerën 
221,821 mijë lekë. Nga këto kontrata, 2 projekte: “Rikonstruksioni i komplekit të Shkollave 
dhe terreneve sportive Fiershegan” dhe “Rikostruksioni i shkollës 9/vjecare Krutje” janë me 
fonde të ardhura nëpërmjet Ministrisë së Arsimit (nga FZHR); dhe 2 objekte: “Sistemim 
Asfaltim i rrugës Bubullimë Imshtë” dhe “Ndërhyrje Polifunksionale në Lagjen Xhevdet 
Nepravishta” janë  me fonde të Zhvillimit të Rajoneve; 
 - 4 projekte investimi, e prokuruar dhe lidhur kontrata nëvitin 2018 dhe paguar në vlerën 
56,094 mijë lekë. Nga këto kontrata, një është për: Rehabilitimin e banesave të 
Komuniteteve të pafavorizuara, me fonde te Ministrise së Zhvillimit Urban dhe 3 objekte 
janë Rikonstruksion shkollash, me fonde të ardhura nëpërmjet Ministrisë së Arsimit (nga 
FZHR) dhe në bashkëfinancim me Bashkinë Lushnje. 
Për vitin 2019 janë çelur  fonde dhe paguar shpenzime për investime në vlerën 132,242 mijë 
lekë, për 7 projekte  nga të cilat: 
- 1 projekt investimi, i prokuruar dhe lidhur kontratat në vitin 2017, paguar në vlerën 18,513 
mijë lekë për objektin “Ndërhyrje Polifunksionale në Lagjen Xh N” është  me fonde të 
Zhvillimit të Rajoneve; 
- 4 projekte investimi, të  prokuruar dhe lidhur kontrata në vitin 2018, paguar në vlerën 
88,048 mijë lekë. Nga këto kontrata, 1 një është për: Rehabilitimin e banesave të 
Komuniteteve të pafavorizuara, me fonde te Ministrisë së Zhvillimit Urban dhe 3 objekte 
janë Rikonstruksione  shkollash, me fonde të ardhura nëpërmjet Ministrisë së Arsimit (nga 
FZHR) dhe në bashkëfinancim me Bashkinë Lushnje. 
- 2 projekte investimesh, të prokuruara dhe lidhur kontratat në vitin 2019 paguar në vlerën 
25,681 mijë lekë, janë Rikonstruksione shkollash, me fonde të ardhura nëpërmjet Ministrisë 
së Arsimit(nga FZHR)  dhe në bashkëfinancim me Bashkinë Lushnje. 
Për  vitit 2020 janë çelur  fonde dhe paguar shpenzime për investime në vlerën 61,954 mijë 
lekë, për 3 projekte nga të cilat: 
- 1 projekt investimi, i prokuruar dhe lidhur kontratat në vitin 2012, trashëguar nga Njësia 
Administrative Hysgjokaj (Ish Komuna Hysgjokaj), objekt i cili kishte përfunduar dhe 
marrë në dorëzim dhe firma nuk ishte paguar. Në vitin 2020 erdhi fondi nga Zhvillimi i 
Rajoneve dhe është  paguar në vlerën 25,525 mijë lekë.  
- 2 projekte investimesh, të prokuruara dhe lidhur kontratat në vitin 2019, paguar në vlerën 
36,429 mijë lekë, për Rikonstruksione shkollash, me fonde të ardhura nëpërmjet Ministrisë 
së Arsimit (nga FZHR) dhe në bashkëfinancim me Bashkinë Lushnje. 
Konkluzion: Nga auditimi i pagesave  nëpërmjet Bankës dhe testimi i tyre në lidhje me 
respektimin  afatit 30-ditor të paraqitjes në Degën e Thesarit Lushnje të urdhër-shpenzimit 
me dokumentacionin shoqërues nga data e faturës së operatorit ekonomik u konstatua se: 
Për pagesat e kryera për mallra e shërbime të llogarisë 602 “shpenzime operative” rezultoi 
se në 12 raste në vlerën 4,690,082 lekë për vitin 2018, në 7 raste në vlerën 2,317,727 lekë 
për vitin 2019 dhe në 28 raste në vlerën 13,749,292 për vitin 2020  janë likujduar me vonesë 
mbi afatin ligjor 30 ditor të pagesës nga data e mbërritjes së faturës, ku në pjesën më të 
madhe të rasteve janë krijuar nga vetë institucioni për mungesë likuiditetesh, ndërsa një 
pjesë e rasteve ka ardhur edhe si rezultat i vendosjes së limit të kufizuar të arkës për 
likuidim nga MFE në fund të viteve ushtrimore 2018-2020, duke shtyrë radhën e 
likuidimeve, veprime në kundërshtim me ligjin nr. 9936, datë 26.06.2008 “Për menaxhimin 
e sistemit buxhetor në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar, neni 52. Për pagesat e kryera 
investime të llogarisë 230-231 “Shpenzime për investime” rezultoi  se në 9 raste në vlerën 
30,080,183 lekë për vitin 2018, në 11 raste në vlerën 33,575,733 lekë për vitin 2019 dhe në 
28 raste në vlerën 60,310,182 lekë  në vitin 2020 janë likujduar me vonesë mbi afatin ligjor 
30 ditor të pagesës nga data e mbërritjes së faturës. 
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Nga të dhënat e paraqitura rezulton se më datën 31.12.2020 Bashkia Lushnje ka detyrime të 
papaguara ndaj të tretëve në vlerën 99,429,232 lekë, të cilat janë pasqyruar në kontabilitet, 
në llogarinë nr.401-408, furnitor e llogari të lidhura me to dhe gjatë viteve 2018-2020 janë 
paguar 17 persona me vlerë gjithsej 8,091,990 lekë nga të cilët 8 persona janë të mbartur 
nga viti 2017  me vlerë 2,789,571 lekë dhe 9 persona janë më vonë për pagesë në vitet 2018-
2020 në vlerën 5,302,419 lekë. Përpara zbatimit të vendimit gjyqësor, nga titullari nuk janë 
nxjerrë përgjegjësitë administrative dhe nuk është nxjerrë akti që provon gjurmën e 
auditimit të këtij procesi, në kundërshtim me kërkesat e pikës 62 të udhëzimit nr.2, datë 
06.02. 2012 “Për procedurat standarde të zbatimit të buxhetit”. Veprimet apo  mos veprimet 
janë në kundërshtim me: 
-Ligjin nr.9936, datë 26.06.2008 “Për menaxhimin e sistemit buxhetor në R.SH”, ndryshuar 
me ligjin nr.114/2012, datë 07.12.2012 dhe ligjin nr.57/2016, datë 02.06.2016), Neni 40 (8)-
E drejta për të kryer shpenzime, 
-Udhëzimin e Ministrisë së Financave nr. 5, datë 27.02.2014 “Për shlyerjen e detyrimeve të 
prapambetura” ndryshuar me udhëzimin nr.5/1, datë 21.05.2014. 
-Udhëzimin plotësues të Ministrisë Financave nr. 02, datë 10.01.2018 “Për buxhetin e vitit 
2018”, pikat 82-91 “Detyrimet e prapambetura të Njësive të Vetëqeverisjes Vendore”, 
-Udhëzimin e Ministrisë Financave nr. 22, datë 30.07.2018 “Për procedurat  standarde të 
monitorimit të buxhetit të Njësive të vetëqeverisjes vendore”.  
 
1. Titulli i Gjetjes: KLSH nga auditimi i transaksioneve financiare të kryera nëpërmjet 
bankës për periudhën viti 2018, viti 2019 dhe vitit 2020 për mallra e shërbime të llogarisë 
602 “shpenzime operative” rezultoi se në 12 raste në vlerën 4,690,082 lekë për vitin 2018, 
në 7 raste në vlerën 2,317,727 lekë për vitin 2019 dhe në 28 raste në vlerën 13,749,292 për 
vitin 2020 dhe për pagesat e kryera investime të llogarisë 230-231 “Shpenzime për 
investime” rezultoi se në 9 raste në vlerën 30,080,183 lekë për vitin 2018, në 11 raste në 
vlerën 33,575,733 lekë për vitin 2019 dhe në 28 raste në vlerën 60,310,182 lekë  në vitin 
2020 janë likujduar me vonesë mbi afatin ligjor 30 ditor të pagesës nga data e mbërritjes së 
faturës, ku në pjesën më të madhe të rasteve janë krijuar nga vetë institucioni për mungesë 
likuiditetesh, ndërsa një pjesë e rasteve ka ardhur edhe si rezultat i vendosjes së limit të 
kufizuar të arkës për likujdim nga MFE në fund të viteve ushtrimore 2018-2019, duke shtyrë 
radhën e likuidimeve.  
 
Situata: 
Për pagesat e kryera për mallra e shërbime të llogarisë 602 “shpenzime operative” rezultoi 
se në 12 raste në vlerën 4,690,082 lekë për vitin 2018, në 7 raste në vlerën 2,317,727 lekë 
për vitin 2019 dhe në 28 raste në vlerën 13,749,292 për vitin 2020  janë likujduar me vonesë 
mbi afatin ligjor 30 ditor të pagesës nga data e mbërritjes së faturës. 
Për pagesat e kryera investime të llogarisë 230-231 “Shpenzime për investime” rezultoi  se 
në 9 raste në vlerën 30,080,183 lekë për vitin 2018, në 11 raste në vlerën 33,575,733 lekë 
për vitin 2019 dhe në 28 raste në vlerën 60,310,182 lekë  në vitin 2020 janë likujduar me 
vonesë mbi afatin ligjor 30 ditor të pagesës nga data e mbërritjes së faturës. 
Kriteri:  
Përsa trajtuar më sipër, këto veprime janë në mosrespektim të ligjit nr.9936, datë 26.06.2008 
“Për menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar, neni 52 
Impakti:  
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Moslikujdim në kohë i shpenzimeve sjell akumulim të borxhit të institucionit për fatura të 
palikujduara 
Shkaku:  
Likujdim me vonesë i faturave në tejkalim të afatit ligjor prej 30 ditësh i pjesës më të madhe 
të rasteve ka rezultuar nga vetë institucioni për mungesë likuiditetesh, ndërsa një pjesë e 
rasteve ka ardhur edhe si rezultat i vendosjes së limit të kufizuar të arkës për likujdim nga 
MFE në fund të viteve ushtrimore 2018-2019, duke shtyrë radhën e likuidimeve 
 
Rëndësia: I mesëm. 
 
Për këtë rekomandojmë 
Bashkia Lushnje të marrë masa për sigurimin e likuiditeteve, në mënyrë që të mos krijojë 
kufizime limiti të arkës (përjashtuar kufizimet e MFE) për likuidimin e faturave në kohë, me 
qëllim që të mos akumulohet borxh për fatura të palikujduara dhe përfshirjen e institucionit 
në vështirësi financiare. 
 
Mbi planifikimin dhe zbatimin e planit të buxhetit, bazuar në ligjin organik të 
buxhetit të shtetit, nr. 9936, datë 26.06.2008 “Për menaxhimin e sistemit buxhetor 
në RSH”, ligjet vjetore “Për buxhetin e shtetit” të vitit 2018, 2019 dhe 2020, si dhe 
aktet nënligjore mbi planifikimin, monitorimin dhe zbatimin e buxhetit të shtetit. 
 
2.6.Burimi krijimit të ardhurave bazuar në kuadrin rregullator ligjor/nënligjor në fuqi, 
vlerësimi i mbledhjes së të ardhurave në përputhje me dispozitat ligjore dhe nxjerrja e 
detyrimeve tatimore e ndarë sipas viteve. 
 

2. Titulli i Gjetjes:  
Planifikimi dhe realizimi i të ardhurave nga taksat dhe tarifat vendore për vitin 2018, 2019 dhe 
vitit 2020. Gjendja e debitorëve për taksa e tarifa me datë 31.12.2018 dhe datë 31.12.2020. 
Mos realizim i taksës së tokës bujqësore. Gjendja e subjekteve objekt të taksave dhe tarifave 
vendore dhe informacioni mbi xhiron. 

 
Situata: -Vlera totale e debisë për taksën e tokës është 355,155,552 lekë (nga këto janë 

kontabilizuara 355,155,552 lekë), nga të cilat 217,620,481 lekë janë debitor për 
periudhën 2011-2017 dhe 137,535,071 lekë janë për periudhën 2018-2020. 

-Vlera totale e debisë për taksën e ndërtesës (familjarëve) është 282,209,669 lekë 
(të kontabilizuara në financë) nga të cilat 159,738,817 lekë janë debitor për 
periudhën 2011-2017 dhe 122,470,852 lekë janë për periudhën 2018-2020 . 
-Vlera totale e debisë për taksën mbi truallin (familjarëve) është 16,102,319 lekë 
(të kontabilizuara në financë) nga të cilat 7,895,533 lekë janë debitor për 
periudhën 2011-2017 dhe 8,206,786 lekë janë për periudhën 2018-2020. 

 -Vlera totale e debisë për tarifën e pastrimit, ndriçimit, gjelbërimit (familjarëve) 
është 455,051,914 lekë (të kontabilizuara në financë) nga të cilat 310,208,877 
lekë janë debitor për periudhën 2011-2017 dhe 144,843,037 lekë janë për 
periudhën 2018-2020  
-Vlera totale e debisë për bizneset (detyrim+kamatë) është 319,677,208 lekë, nga 
të cilat 234,113,909 lekë detyrime dhe 85,563,298 lekë kamatëvonesa (të 
kontabilizuara në financë) 
-Vlera totale e debisë (detyrim+kamatë) për kontratat e qirave është 4,319,598 
lekë    (pa kontabilizuara). 
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Kriteri:  
Ligjit nr. 9920, datë 19.05.2008 “Për Procedurat Tatimore në Republikën e Shqipërisë”, i 
ndryshuar,  Kreut XI-“Mbledhja me forcë e detyrimeve tatimore të papaguara”, të neneve 
88 deri 104, të ligjit nr. 9920, datë 19.05.2008 “Për Procedurat Tatimore”, të ndryshuar. 
Veprim ose mosveprim që bie në kundërshtim me pikën 19 të nenit 23 të ligjit nr. 9632, datë 
30.10.2006 “Për sistemin e taksave vendore”, i ndryshuar. 
 
Impakti:  
Veprime në mungesë të ardhurash në buxhetin e Bashkisë  Lushnje. Mos planifikimi i saktë i 
të ardhurave nga taksa e tokës bujqësore. 
 
Shkaku: Mos zbatimi i procedurave të plota në arkëtimin e debitorëve nga strukturat 
përgjegjëse. Mungesa e bashkëpunimit ndërsektorial. 

 
Rëndësia: E lartë 
Për këtë rekomandojmë: Drejtoria e të Ardhurave Bashkia Lushnje, të marrë masa për 
evidentimin e saktë të personave të pajisur me certifikate pronësie të ndarjes së tokës 
bujqësore sipas të dhënave të Drejtorisë së Bujqësisë për planifikimin dhe arkëtimin e të 
ardhurave nga taksa e tokës bujqësore në vlerën 355,155,552 lekë, si e ardhur e munguar në 
buxhetin e Bashkisë Lushnje.   
-Vlera totale e debisë për taksën e ndërtesës (familjarëve) është 282,209,669 lekë (të 
kontabilizuara në financë) nga të cilat 159,738,817 lekë janë debitor për periudhën 2011-
2017 dhe 122,470,852 lekë janë për periudhën 2018-2020. 
-Vlera totale e debisë për taksën mbi truallin (familjarëve) është 16,102,319 lekë (të 
kontabilizuara në financë) nga të cilat 7,895,533 lekë janë debitor për periudhën 2011-2017 
dhe 8,206,786 lekë janë për periudhën 2018-2020. 
-Vlera totale e debisë për tarifën e pastrimit, ndriçimit, gjelbërimit (familjarëve) është 
455,051,914 lekë (të kontabilizuara në financë) nga të cilat 310,208,877 lekë janë debitor 
për periudhën 2011-2017 dhe 144,843,037 lekë janë për periudhën 2018-2020. 
-Vlera totale e debisë për bizneset (detyrim+kamatë) është 319,677,208 lekë, nga të cilat 
234,113,909 lekë detyrime dhe 85,563,298 lekë kamatëvonesa (të kontabilizuara në 
financë). 
-Vlera totale e debisë (detyrim+kamatë) për kontratat e qirave është 4,319,598 lekë (pa 
kontabilizuara). 
Nga shqyrtimi i dokumentacionit të sipërcituar konstatohet që: 
Në Bashkinë Lushnjë, për vitin 2018, numri i përgjithshëm i punonjësve është miratuar me 
VKB-në nr.111, datë 22/12/2017 konfirmuar nga Prefekti Fier me shkresën nr.1434/1, datë 
11/01/2018, me urdhrin nr. 225/1, datë 14/12/2017 të Kryetarit të Bashkisë, ku përfshihet 
edhe struktura e Drejtorisë së të Ardhurave Vendore. Kjo drejtori ka në përbërje 20 
punonjës, të ndarë në 3 sektorë, konkretisht 1 Përgjegjës i Sektorit të Regjistrimit dhe 
Vlerësimit me 7 specialistë nga të cilët, 3 SNL për biznesin e vogël dhe 1 SNL për biznesin 
e madh, 1 SNL për taksat familjare & taksën e tokës bujqësore, 1 operator i administratës 
për të ardhurat tatimore dhe kontabilitetin, 1 SNL për Asistencën dhe shërbimin ndaj 
tatimpaguesit, Sektori i Kontrollit dhe Zbatimit, 1 Përgjegjës i Sektorit dhe 4 punonjës dhe 
Sektori i Mbledhjes së Borxhit Tatimor, i përbërë nga 1 përgjegjës sektori dhe 2 specialistë. 

                                                             
9 “Baza e taksës mbi tokën bujqësore është sipërfaqja e tokës bujqësore, në hektar, në pronësi ose përdorim të 
taksapaguesit. Sipërfaqja e tokës në pronësi përcaktohet sipas dokumenteve që e vërtetojnë atë. Në rast të 
mungesës së dokumentacionit të pronësisë, përdoruesi i tokës bujqësore bën një vetëdeklarimet të sipërfaqes së 
tokës bujqësore, pranë bashkisë ku ndodhet toka” 
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Krahas strukturës në qendër, edhe në Njësitë Administrative funksionojnë disa struktura për 
mbledhjen e taksave, konkretisht në Rajonet 1,2,3,4,5 ka nga 1 punonjës, i cili mbulon 
funksionin inspektor taksash për Kontrollin e pasurive të paluajtshme, ndërsa në Njësitë 
Administrative Kolonjë, Bubullimë, Krutje, Allkaj, Fier-Shegan, Karbunarë e Vogël, 
Hysgjokaj, Ballagat, Golem dhe Dushk ka nga 1 punonjës për tatimet, i cili mbulon 
funksionin SNL për taksat familjare & taksën e tokës bujqësore. 
Në Bashkinë Lushnjë, për vitin 2019, numri i përgjithshëm i punonjësve është miratuar me 
VKB-në nr.129, datë 20/12/2018, konfirmuar nga Prefekti Fier me shkresën nr.2126, datë 
28/12/2018, me urdhrin nr. 193, datë 06/12/2018 të Kryetarit të Bashkisë. 
Në Bashkinë Lushnjë, për vitin 2020, numri i përgjithshëm i punonjësve është miratuar me 
VKB-në nr.137, datë 24/12/2019, konfirmuar nga Prefekti Fier me shkresën nr.1967/1, datë 
30/12/2019, me urdhrin nr.180, datë 16/12/2019 të Kryetarit të Bashkisë. 
Parashikimi, realizimi dhe përdorimi i taksave vendore sipas llojeve, rezervat në planifikim: 
Për vitin 2018, paketa e taksave dhe tarifave vendore në territorin e Bashkisë Lushnjë është 
miratuar me VKB-në nr.102, datë 22.12.2017, konfirmuar nga Prefekti Fier me shkresën nr. 
1434/1, datë 11/01/2018, për vitin 2019, paketa e taksave dhe tarifave vendore në territorin e 
Bashkisë Lushnjë është miratuar me VKB-në nr.130, datë 20/12/2018, konfirmuar nga 
Prefekti Fier me shkresën nr.2126, datë 28/12/2018, për vitin 2020, paketa e taksave dhe 
tarifave vendore në territorin e Bashkisë Lushnjë është miratuar me VKB-në nr.138, datë 
24/12/2019, konfirmuar nga Prefekti Fier me shkresën nr.1967/1, datë 30/12/2019.  
Në lidhje me taksën e tokës, në Bashkinë Lushnjë, sipas regjistrit të taksës së tokës, vjelja e 
taksës së tokës ka filluar që nga viti 2011, e llogaritur me vlerën 100% dhe deri në vitin 
2020, është vjelë në nivelin 58.4%. 
Në Bashkinë Lushnjë si dhe Njësia Administrative Kolonjë, Bubullimë, Krutje, Allaj, Fier-
Shegan, Karbunarë, Hysgjokaj, Ballagat, Golem dhe Dushk, në bazë të regjistrit të taksës së 
tokës, vjelja e taksës së tokës ka filluar që nga viti 2011 dhe 2020 është llogaritur me 30% 
zbritje të nivelit të taksës, sipas ligjit nr.9632, datë 30.10.2006 “Për sistemin e taksave 
vendore” i ndryshuar dhe është vjelë me atë vlerë deri në vitin 2020. Në Bashkinë Lushnjë 
si dhe në Njësinë Administrative Kolonjë, Bubullimë, Krutje, Allaj, Fier-Shegan, 
Karbunarë, Hysgjokaj, Ballagat, Golem dhe Dushk, miratuar me vendimin Nr.102, datë 
22.12.2017 të KB, “Mbi miratimin e taksave dhe tarifave vendore në territorin e Bashkisë 
Lushnjë për vitin 2018”, e konfirmuar nga Prefekti Fier me shkresën nr.1434/1, datë 
11/01/2018. Për vitin 2019, është miratuar në vendimin nr.130, datë 20/12/2018 të KB, “Për 
nivelin e taksave dhe tarifave vendore, kundërvajtjet administrative dhe gjobave në 
Bashkinë Lushnjë si dhe mënyrën e administrimit të tyre për vitin 2019”, konfirmuar nga 
Prefekti Fier me shkresën nr.2126, datë 28/12/2018. Për vitin 2020, paketa e taksave dhe 
tarifave vendore në territorin e Bashkisë Lushnjë është miratuar me VKB-në nr.138, datë 
24/12/2019, konfirmuar nga Prefekti Fier me shkresën nr.1967/1, datë 30/12/2019. 
Në tabelat e mëposhtme paraqitet e detajuar situata e pagesave të kryera si më sipër, duke 
përfshirë edhe diferencat sipas viteve. Parashikimi për të ardhurat vendore është pjesë e 
parashikimeve buxhetore, duke u përgatitur nga Drejtoria e të Ardhurave Vendore. Për vitin 
2018, ky parashikim është miratuar me VKB-në Nr.103, datë 22.12.2017. 
Për vitin 2019, ky parashikim është miratuar me VKB-në nr.131, datë 20.12.2018. Për vitin 
2020, ky parashikim është miratuar me VKB-në nr.139, datë 24.12.2019. 
 

Realizimi i të ardhurave sipas viteve të rakorduara me thesarin, në vlerë dhe në përqindje 
për vitet 2018, 2019 dhe 2020 janë paraqitur në pasqyrën aneks 2/3 bashkëlishur raportit.  
Për vitin 2018, ka pasur realizim të planit të përgjithshëm të të ardhurave në masën 62.17% 
ose 370,927,000 lekë si dhe një mosrealizim në vlerën 225,746,000 lekë. Ky mosrealizim 
përgjithësisht përbëhet nga mungesa prej 45,951,000 lekë në të ardhurat e pritshme nga 
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taksa e tokës bujqësore, nga të ardhurat e tjera administrative + gjobat, në shumën 
179,795,000 lekë, etj. Tejkalimet dhe mosrealizimet janë argumentuar si më poshtë: 
Për vitin 2018-Taksa e tokës është realizuar në masën 54.05%. Nga auditimi i veprimtarisë 
të Drejtorisë së të Ardhurave Vendore në Bashkinë Lushnjë, u konstatua se është dërguar në 
çdo familje njoftim-vlerësimi për taksat, si dhe është bërë njoftimi për detyrimet e 
prapambetura konkretisht për vitin 2018: Njoftim për detyrimet nr. Prot 3727 datë 
28.05.2018. 
-Tatimi i Thjeshtuar mbi fitimin për biznesin e vogël është realizuar në masën 51.7%, si 
pasojë e mbledhjes me agjentin tatimor DRT Fier. 
-Taksa mbi ndërtesat për familjarët dhe subjektet që ushtrojnë aktivitet brenda territorit të 
Bashkisë Lushnjë është realizuar në masën 60%. 
-Taksa mbi truallin për familjarët dhe subjektet që ushtrojnë aktivitet brenda territorit të 
Bashkisë Lushnjë është realizuar në masën 363.32%. 
-Taksa mbi kalimin e të drejtës së pronësisë së paluajtshme e cila transferohet nga Zyra 
Vendore e Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme që funksionon si agjent tatimor, është 
realizuar në masën 48%. 
-Taksa vjetore e automjeteve që transferohet nga DRSHTRR Fier çdo muaj është realizuar 
në masën 103.9%. 
-Tarifë (për qëllime biznesi) për zënien dhe përdorimin e hapësirave publike është realizuar 
në masën 607%. 
-Taksa e ndikimit në infrastrukturë arkëtohet nga qytetarët që legalizojnë pronat si dhe 
ALUIZNI. Ky zë është realizuar në masën 68.14% pasi ka ulje të kërkesave për legalizime 
dhe leje ndërtimi. 
-Taksa për therjen e bagëtive është realizuar në masën 63.14% sepse është parashikuar në 
bazë të të dhënave që publikon Ministria e Bujqësisë për gjedhët dhe bagëtitë e imta. 
-Taksa e tabelës është realizuar në masën 138.59 % sepse me ndryshimet ligjore, është kryer 
identifikimi i të gjitha tabelave të trupëzuara nga 0 deri në 2 m2 në sipërfaqen e objektit. 
-Qiraja nga ndërtesat është realizuar në masën 67.51%. 
-Qiraja nga toka bujqësore dhe asete është realizuar në masën 9.7 %. 
-Tarifa për leje transporti është realizuar në masën 71.98% për shkak të uljes së kufirit të 
kapacitetit mbajtës/tonazhit për automjet e transportit të mallrave, detyrimit për pajisje me 
leje transporti, si dhe heqjes nga qarkullimi i automjeteve 8+1 dhe 6+1 për transport 
udhëtarësh. 
-Tarifa e pastrimit dhe higjenës e arkëtuar nga bizneset taksapagues dhe nga familjarët është 
arritur në masën 88.03%. 
- Taksa mbi veprimtarinë e shërbimit hotelier është realizuar në masën 169.77%. 
- Tarifa për dhënie licence është realizuar në masën 63.75%. 
- Renta minerare është realizuar në masën 56.6%. 
- Nga tatimi mbi të ardhurat personale është realizuar në masën 0 % pasi Ministria e 
Financave nuk ka kryer transferimin e shumë. 
Për vitin 2019, ka pasur realizim të planit të përgjithshëm të të ardhurave në masën 64.9% 
ose 395,974,000 lekë si dhe një mosrealizim në vlerën 214,569,000 lekë. Ky mosrealizim 
përgjithësisht përbëhet nga mungesa prej 55,922,000 lekë në të ardhurat e pritshme nga 
taksa e tokës bujqësore, nga të ardhurat e tjera administrative + gjobat, në shumën 
158,647,000 lekë, etj. Tejkalimet dhe mosrealizimet janë argumentuar si më poshtë: 
-Taksa e tokës është realizuar në masën 44.1%. Nga auditimi i veprimtarisë të Drejtorisë së 
të Ardhurave Vendore në Bashkinë Lushnjë, u konstatua se është dërguar në çdo familje 
njoftim-vlerësimi për taksat, si dhe është bërë njoftimi për detyrimet e prapambetura, 
konkretisht për vitin 2019: Njoftim për detyrimet nr. Prot 2677 datë 02.04.2019. 
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-Tatimi i Thjeshtuar mbi fitimin për biznesin e vogël është realizuar në masën 54%, si 
pasojë e mbledhjes me agjentin tatimor DRT Fier. 
-Taksa mbi ndërtesat për familjarët dhe subjektet që ushtrojnë aktivitet brenda territorit të 
Bashkisë Lushnjë është realizuar në masën 85.9%. 
-Taksa mbi truallin për familjarët dhe subjektet që ushtrojnë aktivitet brenda territorit të 
Bashkisë Lushnjë është realizuar në masën 192.5%. 
-Taksa mbi kalimin e të drejtës së pronësisë së paluajtshme e cila transferohet nga Zyra 
Vendore e Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme që funksionon si agjent tatimor, është 
realizuar në masën 79%. 
-Taksa vjetore e automjeteve që transferohet nga DRSHTRR Fier çdo muaj është realizuar 
në masën 121.6%. 
-Tarifë (për qëllime biznesi) për zënien dhe përdorimin e hapësirave publike është realizuar 
në masën 144.2%. 
-Taksa e ndikimit në infrastrukturë arkëtohet nga qytetarët që legalizojnë pronat si dhe 
ALUIZNI. Ky zë është realizuar në masën 39.2% pasi ka ulje të kërkesave për legalizime 
dhe leje ndërtimi. 
-Taksa për therjen e bagëtive është realizuar në masën 52.6% sepse është parashikuar në 
bazë të të dhënave që publikon Ministria e Bujqësisë për gjedhët dhe bagëtitë e imta. 
-Taksa e tabelës është realizuar në masën 136.3 % sepse me ndryshimet ligjore, është kryer 
identifikimi i të gjitha tabelave të trupëzuara nga 0 deri në 2 m2 në sipërfaqen e objektit. 
-Qiraja nga ndërtesat është realizuar në masën 88.4%. 
-Qiraja nga toka bujqësore dhe asete është realizuar në masën 17.7 %. 
-Tarifa për leje transporti është realizuar në masën 643.4% për shkak të uljes së kufirit të 
kapacitetit mbajtës/tonazhit për automjet e transportit të mallrave, detyrimit për pajisje me 
leje transporti, si dhe heqjes nga qarkullimi i automjeteve 8+1 dhe 6+1 për transport 
udhëtarësh. 
-Tarifa e pastrimit dhe higjienës e arkëtuar nga bizneset taksapagues dhe nga familjarët 
është arritur në masën 95.3%. 
- Taksa mbi veprimtarinë e shërbimit hotelier është realizuar në masën 248.8%. 
- Tarifa për dhënie licence është realizuar në masën 9.3%. 
- Renta minerare është realizuar në masën 69.7%. 
- Nga tatimi mbi të ardhurat personale është realizuar në masën 0 % pasi Ministria e 
Financave nuk ka kryer transferimin e shumës. 
Për vitin 2020, ka pasur realizim të planit të përgjithshëm të të ardhurave në masën 67.1% 
ose 413,774,000 lekë si dhe një mosrealizim në vlerën 203,293,000 lekë. Ky mosrealizim 
përgjithësisht përbëhet nga mungesa prej 41,561,000 lekë në të ardhurat e pritshme nga 
taksa e tokës bujqësore, nga të ardhurat e tjera administrative + gjobat, në shumën 
161,732,000 lekë, etj. Tejkalimet dhe mosrealizimet janë argumentuar si më poshtë: 
-Taksa e tokës është realizuar në masën 58.4%. Nga auditimi i veprimtarisë të Drejtorisë së 
të Ardhurave Vendore në Bashkinë Lushnjë, u konstatua se është dërguar në çdo familje 
njoftim-vlerësimi për taksat, si dhe është bërë njoftimi për detyrimet e prapambetura, 
konkretisht për vitin 2020: Njoftim për detyrimet nr. Prot 4325 datë 18.06.2020. 
-Tatimi i Thjeshtuar mbi fitimin për biznesin e vogël është realizuar në masën 69.9%, si 
pasojë e pandemisë COVID 19. 
-Taksa mbi ndërtesat për familjarët dhe subjektet që ushtrojnë aktivitet brenda territorit të 
Bashkisë Lushnjë është realizuar në masën 74.5%. 
-Taksa mbi truallin për familjarët dhe subjektet që ushtrojnë aktivitet brenda territorit të 
Bashkisë Lushnjë është realizuar në masën 142.1%. 
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-Taksa mbi kalimin e të drejtës së pronësisë së paluajtshme e cila transferohet nga Zyra 
Vendore e Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme që funksionon si agjent tatimor, është 
realizuar në masën 27.2 % si pasojë e pandemisë COVID 19. 
-Taksa vjetore e automjeteve që transferohet nga DRSHTRR Fier çdo muaj është realizuar 
në masën 118.3 %. 
-Tarifë (për qëllime biznesi) për zënien dhe përdorimin e hapësirave publike është realizuar 
në masën 73.4%. 
-Taksa e ndikimit në infrastrukturë arkëtohet nga qytetarët që legalizojnë pronat si dhe 
ALUIZNI. Ky zë është realizuar në masën 69.9% si pasojë e COVID 19. 
-Taksa për therjen e bagëtive është realizuar në masën 35.6 % sepse është parashikuar në 
bazë të të dhënave që publikon Ministria e Bujqësisë për gjedhët dhe bagëtitë e imta. 
-Taksa e tabelës është realizuar në masën 97.7 %. 
-Qiraja nga ndërtesat është realizuar në masën 97.4%. 
-Qiraja nga toka bujqësore dhe asete është realizuar në masën 22.3 %. 
-Tarifa për leje transporti është realizuar në masën 63.9% për shkak mbylljes së këtij grupi 
biznesi nga pandemia COVID 19. 
-Tarifa e pastrimit dhe higjienës e arkëtuar nga bizneset taksapagues dhe nga familjarët 
është arritur në masën 86.9%. 
- Taksa mbi veprimtarinë e shërbimit hotelier është realizuar në masën 106.4%. 
- Tarifa për dhënie licence është realizuar në masën 0%. 
- Renta minerare është realizuar në masën 45.1%. 
- Nga tatimi mbi të ardhurat personale është realizuar në masën 147.5 %.  
Të ardhurat nga dhënia e liçencave dhe çertifikatave deri me datë 31/12/2020. Liçencë për 
transport udhëtaresh me taxi (4+1) (8+1), (dublikat) 119,100 lekë. Liçencë + çertifikatë për 
transport udhëtaresh me autobus (dublikat ose linje e re) 58,500 lekë. Liçencë për transport 
malli për të tretë dhe  me qera 175,200 lekë.  Çertifikatë për transport mall për vete (person 
juridik) 491,300 lekë. Çertifikatë për transport mall për vete (person fizik) 108,600 lekë. 
Autorizim për tregti me pakicë, karburante 2,200,000 lekë. Çertifikatë për transport të 
prodhimeve bujqësore 26,100 lekë. Autorizime të ndryshme transporti 34,800 lekë. Në total 
kemi vlerë 3,213,600 lekë, deri me datë 31/12/2020. 
Për sa i përket përdorimit të ardhurave, janë përdorur sipas planifikimit buxhetor, ndërsa 
pjesa e papërdorur është mbartur në buxhetin e vitit pasardhës. Për qytetin dhe çdo njësi 
administrative është krijuar në mënyrë elektronike regjistri për taksat dhe tarifat vendore për 
subjektet private dhe familjarët, (Kolonjë, Bubullimë, Krutje, Allkaj, Fier-Shegan, 
Karbunarë e vogël, Hysgjokaj, Ballagat, Golem, Dushk) dhe për Bashkinë Lushnjë, si më 
poshtë: 
Regjistri Elektronik për Bizneset në formatin Excel. 
Regjistri Elektronik për taksën e Tokës në formatin Excel. 
Regjistri Elektronik për Popullatën në formatin Excel. 
Gjithashtu, regjistrat janë hartuar dhe funksionojnë edhe në formë manuale, konform me 
formatin përkatës të miratuar nga Ministria e Financave. 
Bizneset që ushtrojnë aktivitet në Bashkinë Lushnjë janë përmbledhur në pasqyrën aneks 
2/4 bashkëlidhur raportit. 
Nga Drejtoria e të ardhurave pranë Bashkisë Lushnjë, nuk janë krijuar regjistra të veçantë 
për subjektet që zhvillojnë aktivitet pa u regjistruar në QKB, ku të shënohet numri i 
procesverbalit/aktit të konstatimit, data e identifikimit, të dhënat identifikuese të personit, 
adresa e plotë etj., sipas kërkesave në pikën 41, “Identifikimi i personave, që ushtrojnë 
veprimtari tregtare pa u regjistruar” të udhëzimit nr. 24, datë 02.09.2008 të MF “Për 
procedurat tatimore në Republikën e Shqipërisë”, pasi nga auditimi i kryer dhe sipas 



46 
 

informacionit nga Sektori i Regjistrimit dhe Vlerësimit pranë Drejtorisë të Ardhurave 
Vendore, nuk rezultojnë subjekte të pa regjistruara në Qendrën Kombëtare të Biznesit. 
Nga auditimi i kryer në dokumentacionin që disponohet në Drejtorinë e të Ardhurave 
Vendore dhe në Policinë Bashkiake, u konstatua se bashkëpunimi me policinë bashkiake ka 
qenë normal dhe i vazhdueshëm, për shpërndarjen e njoftimeve të subjekteve që ushtrojnë 
aktivitet privat në territorin e Bashkisë Lushnjë, për njoftimin e debitorëve për kryerjen e 
pagesës, për mbledhjen me forcë e detyrimit nga debitorët, mbledhjen me forcë e detyrimit 
nga subjektet për zënien e hapësirës publike, siç parashikohet në nenin 5, shkronja “ç” 
nënpika “iii”, të ligjit nr. 9632 datë 30.10.2006 “Për sistemin e taksave vendore”. 
Të ardhurat nga ZVRPP-ja derdhen automatikisht në fillim të çdo muaji, për llogari të 
Bashkisë Lushnjë brenda datës 5 të çdo muaji. Këto derdhje bëhen rregullisht dhe 
konfirmohen nga Dega e thesarit Fier. 
Rakordimet në lidhje me TFTH janë mbajtur rregullisht në fund të çdo muaji me Drejtorinë 
Rajonale Tatimore Fier, sipas akt rakordimeve dhe nuk janë konstatuar probleme: 
Viti 2018-Akt Rakordimi Nr. 1192 Prot. datë 23.01.2018, Nr. 291 Prot. datë 08.01.2018, Nr. 
5659 Prot. datë 04.04.2018, Nr. 5660 Prot. datë 04.04.2018, Nr. 8031 Prot. datë 03.05.2018, 
Nr. 11535 Prot. datë 28.06.2018, Nr. 13311 Prot. datë 31.07.2018, Nr. 13310 Prot. datë 
31.07.2018, Nr. 14370 Prot. datë 27.08.2018, Nr. 17131 Prot. datë 12.10.2018, Nr. 21552 
Prot. datë 24.12.2018. 
Viti 2019-Akt Rakordimi Nr. 2794 Prot. datë 27.02.2020, Nr. 2795 Prot. datë 27.02.2020, 
Nr. 2796 Prot. datë 27.02.2020, Nr. 2797 Prot. datë 27.02.2020, Nr. 2798 Prot. datë 
27.02.2020, Nr. 696 Prot. datë 17.01.2020, Nr. 697 Prot. datë 17.01.2020, Nr. 698 Prot. datë 
17.01.2020, Nr. 699 Prot. datë 17.01.2020, Nr. 4340 Prot. datë 28.03.2019. 
Viti 2020-Akt Rakordimi Nr. 13082 Prot. datë 10.12.2020, Nr. 13081 Prot. datë 10.12.2020, 
Nr. 9116 Prot. datë 08.09.2020, Nr. 7062 Prot. datë 15.07.2020, Nr. 7063 Prot. datë 
15.07.2020 
Akt Rakordimi Nr. 7064 Prot. datë 15.07.2020, Nr. 7065 Prot. datë 15.07.2020. 
Rakordimet në lidhje me Rentën Minerare janë mbajtur rregullisht sipas çdo periudhe 
tatimore, me Drejtorinë e Përgjithshme të Buxhetit, Drejtoria e Menaxhimit të Buxhetit, 
pranë Ministrisë së Financave, sipas shkresave dhe nuk janë konstatuar probleme: 
Viti 2018-Shkresa Nr. 7072/3 Prot. datë 05.06.2018, Nr. 14182/1 Prot. datë 31.07.2018, Nr. 
14802/1 Prot. datë 12.09.2018, Nr. 16600 Prot. datë 15.10.2018, Nr. 18321/1 Prot. datë 
12.11.2018, Nr. 19316/1 Prot. datë 11/12/2018, Nr. 18036/1 Prot. datë 15.11.2018, Nr. 
21817/1 Prot. datë 26.12.2018, Nr. 20614/1 Prot. datë 15.01.2019. 
Viti 2019-Shkresa Nr. 3023/1 Prot. datë 23.02.2020, Nr. 24086/1 Prot. datë 31.12.2019, Nr. 
23228/1 Prot. datë 24.12.2019, Nr. 980/1 Prot. datë 26.12.2019, Nr. 13525/1 Prot. datë 
26.07.2019, Nr. 10436/1 Prot. datë 03.06.2019, Nr. 22006/1 Prot. datë 04.01.2019, Nr. 
6133/1 Prot. datë 26.04.2019, Nr. 7152/1 Prot. datë 06.05.2019. 
Viti 2020-Shkresa Nr. 23070/1 Prot. datë 30.12.2020, Nr. 23214/1 Prot. datë 21.12.2020, 
Nr. 14136/1 Prot. datë 17.08.2020, Nr. 13513/1 Prot. datë 29.07.2020, Nr. 7213/1 Prot. datë 
30.04.2020. 
Me DRSHTRR Fier, e cila është agjent tatimor i mbledhjes së taksës vjetore të mjeteve të 
përdorura është kryer Akt Rakordimi. DRSHTRR mbledh këtë taksë dhe e derdhin, brenda 
datës 30 të çdo muaji për llogari të Bashkisë Lushnjë. Nga shuma e përgjithshme e të 
ardhurave mujore të arkëtuara nga taksa vjetore e mjeteve të përdorura, drejtoritë rajonale të 
DRSHTRR-së, pasi mbajnë komisionin prej 5% të totalit mujor të të ardhurave, derdhin me 
anë të faturës për arkëtim, 25% të këtyre të ardhurave në llogarinë bankare të degës së 
thesarit të rrethit, për Bashkinë Lushnjë dhe 75% të të ardhurave, DPSHTRR-ja e derdh për 
llogari të drejtorisë rajonale, ku është regjistruar (drejtoria rajonale e tatimpaguesve të 
mëdhenj). Rakordimi i pagesës së taksës ndërmjet strukturave të DRSHTRR-së me organet 
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tatimore të administratës qendrore dhe vendore kryhet në bazë të regjistrit ditor të taksës 
vjetore të mjeteve të përdorura, formati i të cilit është i përcaktuar me udhëzim të Ministrit 
të Financave. Këto derdhje bëhen rregullisht dhe konfirmohen nga Dega e Thesarit Fier dhe 
Lushnjë. Për Vitin 2018 është arkëtuar e ardhur nga Taksa Vjetore e mjeteve të përdorura në 
shumën 30,240,000 lekë, për vitin 2019 në shumën 35,501,000 lekë, për vitin 2020 në 
shumën 37,864,000 lekë. 
Nga ana e Drejtorisë së të Ardhurave Vendore dhe Drejtorisë së Financës, por jo vetëm, 
duhet të bëhet rregullisht në mënyrë periodike rakordimi i plotë me të gjithë agjentët 
tatimorë. 
Gjendja e debitorëve për taksat dhe tarifat vendore sipas viteve, subjekteve dhe Njësive 
Administrative është paraqitur në Tabelat B9, B10, B11 dhe B12, bashkëlidhur këtij 
materiali. 
Detyrimi prej 28,885,717 lekë përbën të ardhura të munguara për buxhetin e Bashkisë 
Lushnjë, nga Biznesi i Vogël (qytet). 
Bashkia Lushnjë, debitorët e biznesit të vogël në Njësitë Administrative Kolonjë/ 
Bubullimë/ Krutje/ Allkaj/ Fier-Shegan / Karbunarë/ Hysgjokaj/ Ballagat/ Golem/ Dushk, 
jepen në tabelën B10, bashkëlidhur materialit. 
Detyrimi prej 31,220,267 lekë përbën të ardhura të munguara për buxhetin e Bashkisë 
Lushnjë, nga Biznesi i Vogël (Njësi Administrative). 
Bashkia Lushnjë/Njësitë Administrative, Biznesi i Madh, jepen sipas tabelës B11, 
bashkëlidhur materialit. 
Detyrimi prej 245,383,067 lekë përbën të ardhura të munguara për buxhetin e Bashkisë 
Lushnjë, nga Biznesi i Madh (qytet). 
 
Tabela B12 Pasqyra e bizneseve debitorë sipas njësive (e përmbledhur)  

në lekë. 

Kategoritë Totali i Debisë 
Totali i 
Kamatës 

TOTALI 
SHUMA 

(Debi+Kamatë) 

Biznesi i Vogël 
Qytet 23,562,749.53 5,322,968 28,885,717 

60,105,984.47 
Njësi Administrative 27,932,948.47 3,287,319 31,220,267.47 

Biznesi i Madh 
Qytet 162,261,447.75 23,848,649 186,110,097 

245,383,067 
Njësi Administrative 20,356,764 53,104,362.25 6,168,608 

SHUMA 234,113,909.75 85,563,298.25  319,677,208 

 
Biznesi i Madh 
Njësia 2011-2017 2018 2019 2020 Detyrimi Kamatvonesë SHUMA 
Lushnjë 62,158,636 23,545,382 32,095,828 44,461,602 162,261,448 23,848,649 186,110,097 
Kolonjë 2,203,545 2,280,710 4,291,921 5,753,412 14,529,588 1,797,392 16,326,980 
Bubullim 409,143 50,248 116,868 348,088 924,347 111,607 1,035,954 
Krutje 1,442,181 819,090 1,007,170 1,430,120 4,698,561 552,709 5,251,270 
Allkaj 608,220 127,000 87,120 176,490 998,830 110,438 1,109,268 
Fiershegan 864,550 227,064 359,565 1,051,072 2,502,251 242,006 2,744,257 
Karbunar 209,500 127,000 268,500 534,000 1,139,000 41,969 1,180,969 
Hysgjokaj 794,415 241,860 277,860 193,240 1,507,375 299,593 1,806,968 
Ballagat 52,610 0 0 0 52,610 15,528 68,138 
Golem 6,478,044 2,518,833 2,858,644 3,366,074 15,221,595 1,277,985 16,499,580 
Dushk 4,304,537 2,583,022 2,585,914 2,056,732 11,530,205 1,719,380 13,249,585 
SHUMA 79,525,381 32,520,209 43,949,390 59,370,829 215,365,810 30,017,256 245,383,066 
 
Biznesi i Vogël 
Njësia 2011-2017 2018 2019 2020 Detyrimi Kamatvonesë Total 
Lushnjë 10,928,940 3,049,892 2,922,824 6,661,093 23,562,749 5,322,968 28,885,717 
Kolonjë 3,146,060 444,561 590,089 1,474,192 5,654,902 697,266 6,35,2168 
Bubullim 1,527,868 212,999 296,613 538,304 2,575,784 418,556 2,994,340 
Krutje 1,979,544 614,666 825,,199 1,157,334 4,576,743 558,153 5,134,896 
Allkaj 877,024 259,119 335381 431,,023 1,902,547 302,,423 2,204,970 
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Fiershegan 6,493,274 564,110 533,481 830,520 8,421,385 497568 8,918,952 
Karbunar 162,381 43,550 36,331 240,157 482,419 72,871 555,290 
Hysgjokaj 48,100 13,900 19,071 60,431 141,502 19,549 161,050 
Ballagat 453,335 106,402 69,697 134,835 764,269 145,513 909,783 
Golem 767,623 228,084 253,,193 464,762 171,3662 289,868 2,003,529 
Dushk 1031,,038 83,910 172297 412,493 1,699,738 285,550 1,985,288 
SHUMA 27,415,187 5,621,192 6,054,177 12,405,144 51,495,700 8,610,285 60,105,983 
Burimi: Bashkia Lushnjë 

Ndërsa sipërfaqet e tokës, numrin e familjeve të trajtuara me tokë nga ligji 7501, etj., sipas 
njësive administrative, në hektarë paraqiten në Tabelën B13, bashkëlidhur materialit. 
Sipërfaqja e tokës së ndarë është sipërfaqja e tokës bujqësore që tatohet dhe regjistrohet në 
regjistrin e taksave pranë çdo njësie Administrative dhe në Drejtorinë e të Ardhurave 
Vendore familjet që kanë përfituar tokë sipas ligjit nr. 7501 “Për tokën”. 
Realizimi i vjeljes së taksës së tokës për Bashkinë Lushnjë dhe Njësitë Administrative dhe 
numri i familjeve debitore për vitet 2018, 2019, 2020  është paraqitur në tabelën B14, 
bashkëlidhur. 
Përmbledhja e pritshmërisë të taksës së tokës bujqësore për vitet 2018-2020 në Bashkinë 
Lushnjë, e llogaritur në bazë të sipërfaqes, është paraqitur në tabelën B15, bashkëlidhur.  
Nga tabela e mësipërme shihet se parashikimi për vjeljen e taksës së tokës për vitet 2018 
,2019 dhe 2020 është bërë afërsisht 81.2% e detyrimit vjetor. Detyrimet e prapambetura 
rezultojnë në masën 18.8% të vlerës së përgjithshme. (Vlera vjetore është 81,201,211 lekë, 
vlera e pritshme për t’u paguar nga debitorët është 18,798,789 lekë, parashikimi për vitet 
2018, 2019 dhe 2020 është 100,000,000 lekë). 
Vlera totale vjetore e taksës së tokës ka ndryshuar në vitin 2018, 2019 dhe 2020, pasi në 
Bashkinë Lushnjë, dhe në Njësitë Administrative është ulur niveli i taksës në masën 30% të 
vlerës, sipas VKB Nr. 102 datë 22/12/2017, “Mbi miratimin e taksave dhe tarifave vendore 
në territorin e Bashkisë Lushnjë për vitin 2018”, konfirmuar nga Prefekti i Qarkut Fier me 
shkresën nr. 1434/1, datë 11/01/2018. Për vitin 2019 është miratuar në vendimin nr. 130 
datë 20/12/2018 të KB, “Për nivelin e taksave dhe tarifave vendore, kundërvajtjet 
administrative dhe gjobave në Bashkinë Lushnjë si dhe mënyrën e administrimit të tyre për 
vitin 2019”, konfirmuar nga Prefekti i Qarkut Fier me shkresën nr. 2126, datë 28/12/2018. 
Për vitin 2020 është miratuar në vendimin nr. 138 datë 24/12/2019 të KB, “Për nivelin e 
taksave dhe tarifave vendore, kundërvajtjet administrative dhe gjobave në Bashkinë Lushnjë 
si dhe mënyrën e administrimit të tyre për vitin 2020”, konfirmuar nga Prefekti i Qarkut Fier 
me shkresën nr. 1967/1, datë 30/12/2019. 
Në tabelën B16 është paraqitur e përmbledhur gjendja e debisë për taksën e tokës bujqësore 
në Bashkinë Lushnjë. 
 Tabela B16        
                     Pasqyra përmbledhëse e gjendjes së debisë për taksën e tokës bujqësore në Bashkinë Lushnjë. 
 
                                                                                                                     
                                                                                                                   
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Njësia 2011-2017 2018 2019 2020 Detyrimi 
Lushnjë 38,632,520 5,732,077 6,280,709 7,617,423 58,262,729 
Kolonjë 21,824,764 3,451,908 4,853,482 7,615,141 37,745,295 
Bubullim 21,286,610 3,510,023 3,900,480 4,620,469 33,317,582 
Krutje 16,026,677 4,331,953 5,112,761 6,602,079 32,073,470 
Allkaj 14,283,569 3,136,799 3,480,323 3,981,791 24,882,483 
Fiershegan 30,272,511 4,619,296 4,971,860 5,377,377 45,241,044 
Karbunar 23,540,212 3,952,435 4,098,892 4,425,111 36,016,650 
Hysgjokaj 6,630,576 1,894,408 2,220,818 2,426,950 13,172,751 
Ballagat 6,368,782 1,135,053 1,271,417 1,397,806 10,173,059 
Golem 17,971,023 2,798,966 3,224,217 3,917,978 27,912,184 
Dushk 20783,237 4393,352 5,109,606 6,072,110 36,358,306 
SHUMA 217,620,481 38,956,269 44,524,565 54,054,236 355,155,552 
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Detyrimi prej 355,155,552 lekë përbën të ardhura të munguara për buxhetin e Bashkisë 
Lushnjë. 
Në tabelën B17, bashkëlidhur materialit, janë paraqitur të përmbledhur detyrimet e 
familjarëve për taksat dhe tarifat vendore. 
-Detyrimi nga tarifa e pastrimit, ndriçimit, gjelbërimit për kategorinë taksapagues 
familjar, prej 455,051,914 lekë përbën të ardhura të munguara për buxhetin e Bashkisë 
Lushnjë. 
-Detyrimi nga taksa mbi ndërtesat për kategorinë taksapagues familjar, prej 282,209,669 
lekë përbën të ardhura të munguara për buxhetin e Bashkisë Lushnjë. 
-Detyrimi nga mbi truallin për kategorinë taksapagues familjar, prej 16,102,319 lekë 
përbën të ardhura të munguara për buxhetin e Bashkisë Lushnjë. 
 
3.Titulli gjetjes: KLSH konstatoi se në bashkinë Lushnjë nuk janë paisur licencën e tregtimit 
me pakicë të karburantit dhe licencën për njësitë e shitjes së lëndëve djegëse dhe bombolave 
të gazit 58 subjekte. 
Situata: 
Janë konstatuar se deri më datë 31.12.2020  pa licencën e tregtimit me pakicë të karburantit 
dhe licencën për njësitë e shitjes së lëndëve djegëse dhe bombolave të gazit, 22 subjekte 
karburante janë të pajisura me licencën përkatëse dhe 26 subjekte nuk janë të pajisura, si dhe 
5 subjekte tregti gazi janë të pajisura me licencën përkatëse dhe 5 nuk janë të pajisura. 
Kriteri: 
Neni 35, të ligjin nr. 9632, datë 30.10.2006 “Për Sistemin e Taksave Vendore”, i ndryshuar, 
si dhe 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, 
përsa i përket arkëtimit të ardhurave për taksën e lëshimit të Autorizimeve / Licencave për 
subjektet që tregtojnë karburant për konsumatorët fundor, që ndodhen në territorin e  
Bashkisë Lushnje.  Referuar kapitullit II, pikës 1; germës “b”, pikës 9, dhe pikës 15.1,  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. 
Impakti: 
Mungesa e të ardhurave për realizimin e shërbimeve dhe investimeve nga ana e Njësisë së 
Qeverisjes Vendore. 
 
Shkaku: 
Mungesa e zbatimit me rigorozitet akteve ligjore nga strukturat përgjegjëse. 
 
Rëndësia: E lartë. 
 
Për këtë rekomandojmë: 
Drejtoria e të Ardhurave Bashkia Lushnje, të marrin masa për detyrimin e subjekteve që 
tregtojnë karburant me pakicë dhe që aktualisht rezultojnë të pa pajisur me Autorizim 
/Liçensa, të pajisen me autorizim të tregtimit të karburanteve, kundrejt tarifës së përcaktuar 
në VKM nr. 970, datë 02.12.2015, i ndryshuar, për vlerën 39,100,000 lekë. 
Në tabelën e B18 bashkëlidhur është paraqitur e përmbledhur gjendja e detyrimeve për 
“Tarifën e Autorizimit për pikat e tregtimit me pakicë të karburanteve dhe njësitë e shitjes së 
lëndëve djegëse dhe karburanteve dhe njësitë e shitjes së lëndëve djegëse dhe bombolave të 
gazit”. 
Nga verifikimi i tarifës vendore për subjektet që tregtojnë hidrokarbure dhe derivatet e tyre, 
u konstatua se ka mangësi në mbledhjen e detyrimeve specifike për këtë kategori biznesi. 
Nga tabela e mëposhtme shikohet se aktiviteti për tregti karburanti dhe tregti gazi ushtrohet 
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nga 58 subjekte me status AKTIVE në Qendrën Kombëtare të Biznesit nga të cilët 48 
subjekte me aktivitet karburant dhe 10 me aktivitet tregti gazi, gjithashtu 20 subjekte nuk e 
ushtrojnë më aktivitetin pasi janë me status ç’regjistruar ose pezulluar.  
Janë konstatuar se deri më datë 31.12.2020  pa licencën e tregtimit me pakicë të karburantit 
dhe licencën për njësitë e shitjes së lëndëve djegëse dhe bombolave të gazit, 22 subjekte 
karburante janë të pajisura me licencën përkatëse dhe 26 nuk janë të pajisura, si dhe 5 
subjekte tregti gazi janë të pajisura me licencën përkatëse dhe 5 nuk janë të pajisura. 
Me shkresat Nr. 5643 Prot. datë 10.08.2018, Nr. 5887 Prot. datë 09.02.2019, “Bashkia 
Lushnjë ka dërguar informacion në Ministrinë e infrastrukturës dhe Energjetikës, si dhe  
Inspektoratin Shtetëror Teknik dhe Industrial si dhe ka kërkuar marrjen e masave nga ana e 
tyre për bllokimin e të gjithë karburanteve dhe pikave të tregtimit të gazit të cilat nuk janë të 
pajisura me Autorizimin përkatës, gjithashtu me shkresën Nr.5888 Prot. datë 09.07.2019, i 
është dërguar shkresë Autoritetit Rrugor Shqiptarë për marrjen e masave për të gjithë ata 
subjekte të cilët nuk janë të pajisur me autorizimin e hyrje-dalje në autostrade  si një 
dokument i domosdoshëm për pikat e karburantit për pajisjen e tyre me autorizim për 
tregtim me pakicë të karburanteve, në zbatim të VKM Nr. 344, datë 19.04.2017, “Për disa 
ndryshime dhe shtesa në vendimin nr. 970 datë 02.12.2015, të Këshillit të Ministrave “Për 
përcaktimin e procedurave dhe të kushteve për dhënien e licencave për tregtimin e naftës 
bruto dhe nënprodukteve të saj” pika 15.1 “Në përputhje me legjislacionin në fuqi, organi që 
ka për detyrë të japë licencën informon menjëherë, inspektoratin shtetëror përgjegjës dhe 
bashkëpunon me të për marrjen e masave të bllokimit të veprimtarisë së subjekteve që 
ushtrojnë pa licencë aktivitetin e tregtimit me pakicë të karburanteve, gazit të lëngshëm, të 
naftës për automjetet, vajrave lubrifikante dhe lëndëve djegëse, për përdorim nga 
konsumatoret fundore”, nga ana e institucioneve të sipërpërmendura nuk është ndërmarr 
asnjë masë për moslejimin e ushtrimit të aktivitetit për këto subjekte gjë e cila ka sjell për 
Bashkinë Lushnje të mos arkëtohet vlera 39,100,000 lekë deri në datën 31.12.2020. 
Sa më sipër, në bazë të VKM-së së sipërpërmendur, këto subjekte figurojnë debitorë në 
Bashkinë Lushnjë për pagesën e licencës së tregtimit me pakicë të hidrokarbureve dhe i 
kanë shkaktuar të ardhura të munguara prej 39,100,000 lekë buxhetit të Bashkisë 
Lushnjë. 
Me zbatimin e reformës territoriale në vitin 2015, në zbatim të planit të punës së Drejtorisë 
të Ardhurave Vendore, si dhe urdhërit Nr. 119, datë 02.09.2015 të Kryetarit të Bashkisë 
Lushnjë “Mbi dorëzimin e dosjeve dhe regjistrit për subjektet që ushtrojnë aktivitet në 
njësitë administrative” është kryer inventari fizik në terren, si dhe inventari i gjendjes së 
dosjeve për subjektet. Gjithashtu janë dorëzuar normalisht listat e të gjithë debitorëve për 
taksa dhe tarifat vendore në njësitë administrative. 
Dokumentacioni për subjektet që ushtrojnë aktivitet privat në territorin e Bashkisë Lushnjë, 
aktualisht ndodhet në Drejtorinë e të Ardhurave Vendore. 
Nga ish-komunat Kolonjë, Bubullimë, Krutje, Allkaj, Fier-Shegan, Karbunarë, Hysgjokaj, 
Ballagat Golem, Dushk është bërë kalimi i dosjeve të subjekteve apo debitorëve në 
Bashkinë Lushnjë. Janë marrë në dorëzim regjistrat manualë të taksave të biznesit të vogël 
dhe biznesit të madh, ku gjenden të dhënat e të gjithë subjekteve. Regjistrat elektronikë në 
formatin Excel, për të gjitha subjektet që zhvillojnë aktivitet, për familjarët dhe për të gjitha 
llojet e aktivitetit tatimpagues, për debitorët, etj. 
Nëse për familjet të cilat nuk paguajnë taksat dhe tarifat vendore është nxjerrë njoftim 
vlerësimi dhe bërë njoftimi sipas udhëzimit plotësues të buxhetit të Ministrisë Financave 
“Për zbatimin e buxhetit respektiv të vitit 2018, 2019 dhe 2020”; Në lidhje me njoftimin për 
familjarët debitorë, nga Drejtoria e të Ardhurave Vendore, Sektori Regjistrimit dhe i 
Vlerësimit është bërë njoftim vlerësimi për detyrimet tatimore vendore për të gjithë 
subjektet dhe taksapaguesit familjare debitorë. 



51 
 

Në Bashkinë Lushnjë janë administruar 7 raste qeradhënie të tokave bujqësore dhe 
ndërtesave, në Nj. A. Kolonjë 23 raste qiradhënie të tokave bujqësore, në Nj. A. Golem 32 
raste qiradhënie të tokave bujqësore, ne Nj. A. Allkaj 1 rast qeradhënie toke bujqësore, në 
Nj. A. Ballagat 7 raste qiradhënie të tokave bujqësore, në total janë 70 kontrata. Kontratat e 
qirave për Bashkinë Lushnjë dhe Njësitë Administrive janë paraqitur në tabelën B19. 
Për sa më sipër arrijmë në përfundim se për vitet 2018, 2019 dhe 2020 në Bashkinë Lushnjë 
shuma totale e debisë për t’u arkëtuar në lidhje me kontratat e qirave është 4,319,598 lekë 
(detyrim + kamatë-vonesat), prodhimi, shërbimi e tjera. 
  
4. Titulli i gjetjes:  
Të ardhurat nga Taksa e Ndikimit në Infrastrukturë nga ndërtimet e reja dhe legalizimi. 
 
Situata: 
-Taksa e ndikimit në infrastrukturë, për aktivitetin e vitit 2018, janë 292 objekte të cilat nuk 
kanë likuiduar taksën e ndikimit në infrastrukturë, 
Në vitin 2019 janë 55 objekte që nuk kanë likuiduar taksën e ndikimit në infrastrukturë, 
Në vitin 2020 janë 469 objekte të cilat nuk kanë likuiduar taksën e ndikimit në 
infrastrukturë. 

Kriteri:  
Veprimi dhe mosveprimi jo në përputhje me kërkesat dhe përcaktimet e bëra në ligjin nr. 
9482 datë 03.04.2016, “Për legalizimin, urbanizimin dhe integrimin e ndërtimeve pa leje” i 
ndryshuar me ligjin nr. 50/2014 neni 23, ligjit nr. 9632, datë 30.10.2006, “Për sistemin e 
taksave vendore” të ndryshuar, VKM nr. 860, datë 10.12.2014 “Për përcaktimin e mënyrës 
se mbledhjes dhe administrimit të të ardhurave për ndërtimet pa leje dhe veprave të 
zbatueshme për legalizim” i ndryshuar . 

Impakti:  
Nuk janë marrë masa të veçanta për vjeljen e taksës së ndikimit në infrastrukturë për 
objektet ndërtimore që legalizohen nga ALUIZNI- Drejtoria Rajonale Lushnje, veprime në 
mungesë të ardhurash për 816 objekte me sipërfaqe totale 158,524.51 m2 duhej të 
arkëtoheshin 24,854,265 lekë  (158,524.51m2 x 31,357 lekë x 0.5%). 

Shkaku:  
Mos bashkëpunimi i strukturave të Bashkisë Lushnje me DR ALUZINI-t Lushnje. 

Rëndësia: I mesëm 

Për këtë rekomandojmë: 
Drejtoria e të Ardhurave në Bashkinë Lushnje, të marrë të gjitha masa administrative e 
ligjore për arkëtimin e taksës së ndikimit në infrastrukturë nga ndërtimet Informale 
(ALUIZNI), ndajë personave me vlerë 24,854,265 lekë, si e ardhur e munguar në buxhetin e 
Bashkisë Lushnje. Gjithashtu për personat debitorë të njoftohet Agjensia Shtetërore e 
Kadastrës (ASHK) Drejtoria Vendore Lushnje, për bllokimin e veprimeve në dhënien e 
certifikatës së pronësisë deri në kryerjen e pagesave të taksës së ndikimit në infrastrukturë. 

Drejtoria e ALUIZNI-t ka dërguar pranë Bashkisë Lushnjë shkresat, me nr.787prot. dt.05.02.2019, 
nr.894prot. dt.14.02.2019, nr.3285prot. dt.25.06.2019, nr.6864prot. dt.30.08.2019, nr.8119prot. 
dt.24.09.2019, nr.9641prot. dt.28.10.2019, nr.11118prot. dt.25.11.2019, nr.2044prot. dt.10.02.2021, 
nëpërmjet të cilave  ka dërguar informacion për objektet informale të kualifikuara per legalizim, për 
llogaritjen e pagesës e taksës së ndikimit në infrastrukturë. 
 
 

5. Titulli gjetjes:  
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Mos arkëtim të gjobave nga strukturat e Policisë Bashkiake dhe Inspektoratit Mbrojtjes 
Territorit, Bashkia Lushnje. 

 
Situata:  Nga auditimi i statistikave për aplikimin dhe arkëtimin e gjobave të vendosura nga 
IMTV në Bashkinë Lushnje, rezulton se ky sektor gjatë periudhës objekt auditimi ka 
aplikuar masën për subjekte të cilët janë gjetur në shkelje të kuadrit ligjor në vlerën totale 
2,650,000 lekë, paraqitur në tabelën e mëposhtme: 

Nr. Emër Subjekti Nr Serisë Vendim gjobe 
(nr/datë) 

Vlera 
gjobës 

Mandat arkëtim 
(nr/datë) 

Vlera 
arkëtimit 

1 M S 000016 Nr. 1/ 4.9.2018 100,000 TR Bank 24/05/2018 100,000 
2 A P 000017 Nr. 2/2.7.2018 500,000 Falur nga Kryetari - 
3 F C 000018 Nr. 3/3.9.2018 50,000 BKT 10/9/2018 50,000 
4 G H 000019 Nr. 4/3.9.2018 500,000 Falur nga kryetari - 
5 D L 000020 Nr. 5/13.9.2018 100,000 BKT 18/9/2018 100,000 
6 D L 000021 Nr. 6/4.10.2018 100,000 BKT 4/10/2018 100,000 
7 Y B 000022 Nr. 7/15.11.18 200,000 TR Bank 15/11/2018 200,000 
8 V T 000024 Nr. 8/12.12.18 50,000 BKT 3/1/2019 50,000 
9 E M 000025 Nr. 9/12.12.18 500,000 Proces gjyqsor-fituar - 
10 T S 000026 Nr. 10/12.12.18 500,000 Proces gjyqsor-fituar - 
11 A K 000027 Nr. 11/12.12.18 50,000 Pa paguar  
 SHUMA.................................... 3,150,000  600,000 
 Vlera mbetur............................... 50,000   
 
Nga vlera prej 3,150,000 lekë është arkëtuar vlera prej 600,000 lekë dhe mbetet për arkëtim 
vlera prej 50,000 lekë, si e ardhur e munguar në Bashkinë Lushnje për vitin 2018. 
 

Nr. Emër Subjekti Nr Serisë Vendim gjobe 
(nr/datë) 

Vlera gjobës Mandat arkëtim 
(nr/datë) 

Vlera 
arkëtimi

t 
1 A K 000027 Nr. 11/12.12.18 50,000 Pa paguar - 
2 B M 000028 Nr. 12/24.01.19 100,000 Falur nga Kryetari - 
3 A A 000029 Nr. 13/5.2.2019 100,000 BKT 7/2/2019 100,000 
4 A M 000030 Nr. 14/21.2.2019 100,000 TR Bank 21/2/2019 100,000 
5 Z H 000031 Nr. 15/6.3.2019 100,000 BKT 13/3/2019 100,000 
6 A K 000032 Nr. 16/15.3.2019 500,000 Pa paguar  
7 M shpk 000033 Nr. 17/15.3.2019 50,000 Raiffa. 26/6/2019 50,000 
8 AAC shpk 000034 Nr. 18/15.3.2019 50,000 Pa paguar  
9 C. R. 2008 000035 Nr. 19/15.3.2019 500,000 Pa paguar  
10 B H 000036 Nr. 20/15.3.2019 500,000 Pa paguar  
11 P Sh 000037 Nr. 21/2.4.2019 500,000 Pa paguar  
12 A K 000038 Nr. 22/3.4.2019 500,000 Pa paguar  
13 M K 000039 Nr. 23/9.9.2019 500,000 Pa paguar  
14 A B 000040 Nr. 24/17.9.2019 500,000 Pa paguar  
15 T H 000041 Nr. 25/7.10.2019 100,000 Pa paguar  
16 I C 000042 Nr. 26/10.10.19 500,000 Pa paguar  
17 L K 000043 Nr. 27/30.10.19 100,000 OTP 30/10/2020 100,000 
 SHUMA.................................... 4,300,000  450,000 
 Vlera mbetur............................... 3,850,000   
 
Nga vlera prej 4,300,000 lekë është arkëtuar vlera prej 350,000 lekë dhe mbetet për arkëtim 
vlera prej 3,950,000 lekë, si e ardhur e munguar në Bashkinë Lushnje për vitin 2019. 
 

Nr. Emër Subjekti Nr Serisë 
Vendim gjobe 

(nr/datë) 
Vlera 
gjobës 

Mandat arkëtim 
(nr/datë) 

Vlera 
arkëtimi

t 
1 A K 000027 Nr. 11/12.12.2018 50,000 Pa paguar - 
2 A K 000032 Nr. 16/15.3.2019 500,000 Pa paguar  
3 AAC shpk 000034 Nr. 18/15.3.2019 50,000 Pa paguar  
4 C. R. 2008 000035 Nr. 19/15.3.2019 500,000 Pa paguar  
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5 B H 000036 Nr. 20/15.3.2019 500,000 Pa paguar  
6 P Sh 000037 Nr. 21/2.4.2019 500,000 Pa paguar  
7 A K 000038 Nr. 22/3.4.2019 500,000 Pa paguar  
8 M K 000039 Nr. 23/9.9.2019 500,000 Pa paguar  
9 A B 000040 Nr. 24/17.9.2019 500,000 Pa paguar  
10 T H 000041 Nr. 25/7.10.2019 100,000 Pa paguar  
11 I C 000042 Nr. 26/10.10.19 500,000 Pa paguar  
12 L K 000043 Nr. 27/30.10.19 100,000 OTP 30/10/2020 100,000 
13 R K 000044 Nr. 28/17.1.20 500,000 Pa paguar  
14 D P 000045 Nr. 29/7.2.20 50,000 Credins 7/2/2020 50,000 
15 O G 000046 Nr. 30/26.5.20 500,000 Pa paguar  
16 S D 000047 Nr. 31/12.6.20 50,000 Pa paguar  
17 A T 000048 Nr. 32/25.6.20 50,000 Pa paguar  
18 N Q 000049 Nr. 33/11.8.20 100,000 Credins 19/8/2020 100,000 
 SHUMA.................................... 5,550,000 Pa paguar 250,000 
 Vlera mbetur............................... 5,300,000   
 

Kriteri: 
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, dhe VKM nr.131, datë 01.7.2002 “Për caktimin e strukturës, të numrit të punonjësve dhe 
shpenzimeve buxhetore të Policisë Bashkiake dhe Komunës” me ndryshime, si dhe ligjit nr. 
9920, datë 19.05.2008 “Për Procedurat Tatimore në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar,  
Kreut XI-“Mbledhja me forcë e detyrimeve tatimore të papaguara”, të neneve 88 deri 104, 
të ligjit nr. 9920, datë 19.05.2008 “Për Procedurat Tatimore”, të ndryshuar 

Impakti: 
Veprime në mungesë të ardhurash në buxheti nga mos dokumentimi i punës dhe mos 
arkëtim të vlerës së gjobave.  

Shkaku: Mos zbatim të akteve ligjore nga personat përgjegjës. 

Rëndësia:  I lartë 

Për këtë rekomandojmë: 
Inspektorati Mbrojtjes Territorit në bashkëpunim me Policinë Bashkiake të marrë masa për 
kontabilizimin e gjobave të aplikuara për ndërtimet pa leje dhe shkeljet e ndryshme të kryera 
nga subjektet private, duke ndjekur të gjitha procedurat e nevojshme administrative dhe 
procedurat e tjera ligjore në të gjitha shkallët e gjykimit për arkëtimin e vlerës 5,300,000 
lekë. 
Nga vlera prej 5,550,000 lekë është arkëtuar vlera prej 250,000 lekë dhe mbetet për arkëtim 
vlera prej 5,300,000 lekë si e ardhur e munguar në Bashkinë Lushnje për vitin 2018-
2020. 
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 30,000 lekë.   
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” 
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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. 
Nga korrespondenca me ALUIZNI-n rezulton se për vitin 2018-2020 janë legalizuar 1791 
objekte nga këto kanë likuiduar detyrimin e taksës në infrastrukturë 975 objekte, ndërsa 816 
objekte konstatohet se nuk kanë likuiduar taksën e ndikimit në infrastrukturë. 
Nga Bashkia Lushnjë,  me shkresën Nr. 4170 Prot datë 23.01.2018 i është dërguar “Kërkesë 
për bashkëpunim” përkatësisht Zyrës Qendrore të Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme 
Tiranë dhe ZVRPP-së Lushnjë, për bllokimin e veprimeve të regjistrimit të objekteve pa 
likuiduar më parë taksën e ndikimit në infrastrukturë. 
Në vitin 2018 janë 292 objekte të cilat nuk kanë likuiduar taksën e ndikimit në 
infrastrukturë, 
Në vitin 2019 janë 55 objekte që nuk kanë likuiduar taksën e ndikimit në infrastrukturë, 
Në vitin 2020 janë 469 objekte të cilat nuk kanë likuiduar taksën e ndikimit në 
infrastrukturë. 
Pra, për 816 objekte me sipërfaqe totale 158,524 m2 duhej të arkëtoheshin 24,854,265 
lekë  (158,524.51m2 x 31,357 lekë x 0.5%), shumë e cila përbën të ardhura të munguara 
në buxhetin e Bashkisë Lushnjë për vitin 2018, 2019, 2020. 
Drejtoria e të Ardhurave Vendore në Bashkinë Lushnjë ka dërguar Njoftim Detyrimin për të 
gjithë subjektet që ushtrojnë aktivitet dhe për Familjet që jetojnë brenda territorit 
Administrativ të Bashkisë Lushnjë, për vitet 2018, 2019 dhe 2020. Në zbatim të ligjit Nr. 
9920, datë 19.05.2008 “Për Procedurat Tatimore në Republikën e Shqipërisë” i ndryshuar, 
kreu VIII vlerësimi tatimor, Neni 69 Njoftimi i vlerësimit tatimor dhe kërkesa për pagesën e 
detyrimit tatimor, pika 1. Administrata tatimore, brenda 10 ditëve kalendarike nga data e 
llogaritjes së vlerësimit prej saj, i dërgon tatimpaguesit njoftimin e vlerësimit tatimor dhe 
kërkesën për pagesën e detyrimit tatimor: a) në rrugë elektronike, në përputhje me 
legjislacionin e komunikimeve elektronike dhe kur tatimpaguesit kanë dhënë pëlqimin për 
pranimin e njoftimit në rrugë elektronike dhe b) nëpërmjet shërbimit postar rekomande. 
Marrja dijeni nga tatimpaguesi dhe llogaritja e të gjitha afateve që janë të lidhura me 
njoftimin e vlerësimit bëhen sipas parashikimeve të pikës 3, të nenit 23, të këtij ligji. 
(Ndryshuar me Ligjin Nr. 84/2014, datë 17.07.2014.), konkretisht:  
-Viti 2018: Njoftim për detyrimet nr. Prot 3727 datë 28.05.2018 
-Viti 2019: Njoftim për detyrimet nr. Prot 2677 datë 02.04.2019 
-Viti 2020: Njoftim për detyrimet nr. Prot 4325 datë 18.06.2020 
Këshilli Bashkiak Lushnjë, ka vendosur me VKB-në “Për sistemin e taksave dhe tarifave 
vendore, administrimin e tyre në Bashkinë Lushnjë dhe penalitetet për kundërvajtjet 
administrative” afatin e fundit të pagesës së detyrimit datën 30 Qershor të çdo viti. Në 
zbatim të ligjit Nr. 9920 datë datë 19.05. 2008 i ndryshuar kreu IX pagesa dhe rimbursimi i 
tatimit, Neni 74 “Afatet dhe mënyrat e pagesës së detyrimit tatimor” 1. Tatimpaguesi shlyen 
detyrimet tatimore brenda afateve të parashikuara në ligjin tatimor përkatës. 2. Kur 
administrata tatimore nxjerr vlerësimin e një detyrimi tatimor, në përputhje me kreun VIII të 
këtij ligji, detyrimi tatimor i vlerësuar paguhet brenda 30 ditëve kalendarike, nga data në të 
cilën tatimpaguesi ka marrë ose vlerësohet të ketë marrë njoftimin e vlerësimit dhe kërkesën 
për pagesë. Në rastet kur një person i tatueshëm nuk e paguan shumën e plotë të detyrimit 
tatimor brenda afateve të përcaktuara në ligjet e veçanta tatimore, ai detyrohet të paguajë 
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kamatëvonesa 0,06% mbi shumën e detyrimit tatimor të papaguar duke filluar nga data në 
të cilën pagesa ka qenë e detyrueshme për tu paguar, deri në datën në të cilën pagesa 
kryhet. 
Bashkia Lushnjë, për periudhën 01.01.2011-31.12.2020, ka të evidentuar gjendjen e 
detyrimeve debitore me vlerë 319,677,208 lekë , nga të cilat: 
 
• Biznesi i madh në vlerën detyrime në vlerën 245,383,067 lekë, nga të cilat detyrime 
182,618,211.75 lekë dhe gjoba/kamatëvonesa në vlerën 76,953,011 lekë. 

- Qytet 186,110,097 lekë  
- Njësi Administrative 6,168,608 lekë. 

• Biznesi i vogël në vlerën detyrime në vlerën 60,105,984 lekë, nga të cilat detyrime 
51,495,698 lekë dhe gjoba/kamatëvonesa në vlerën 8,610,287 lekë. 

- Qytet 28,885,717 lekë.  
- Njësi Administrative 31,220,267 lekë. 

 
Këto detyrime kanë ardhur si rezultat i mos arkëtimit të detyrimeve për taksat dhe tarifat 
vendore. Gjithashtu në këto subjekte debitore, bëjnë pjesë dhe subjekte të mbyllura ose me 
status pasiv në DPT, të cilët nuk kanë bërë likuidimin e detyrimeve. 
Në Bashkinë Lushnjë dhe Njësitë Administrative para reformës territoriale konstatohen 
detyrime debitore nga mos mbledhja e të ardhurave nga taksat dhe tarifat vendore për 
subjekte që kanë ushtruar aktivitet në periudhën 2011-2015 në vlerën 53,642,011 lekë, 
situatë që ka ndikuar negativisht në buxhetin e Bashkisë. 
Në zbatim të ligjit Nr. 9920 datë 19.05.2008 i ndryshuar, kreu XI “mbledhja me forcë e 
detyrimit tatimor të papaguar”, neni 88 “autoriteti dhe kompetencat për mbledhjen e 
detyrimit tatimor të papaguar” 1. Administrata tatimore ka autoritetin dhe kompetencat e 
dhëna sipas këtij kreu për të mbledhur detyrimet tatimore të papaguara, për të cilat nuk është 
ushtruar e drejta e ankimit apo kanë kaluar të gjitha fazat e shqyrtimit administrativ dhe 
gjyqësor. 
Sipas nenit 88 të ligjit, paragrafi 1, Neni 88 “Autoriteti dhe kompetencat për mbledhjen e 
detyrimit tatimor të papaguar” 1. Administrata tatimore ka autoritetin dhe kompetencat e 
dhëna sipas këtij kreu për të mbledhur detyrimet tatimore të papaguara, për të cilat nuk është 
ushtruar e drejta e ankimit apo kanë kaluar të gjitha fazat e shqyrtimit administrativ dhe 
gjyqësor, administrata tatimore ka autoritetin për të mbledhur me forcë detyrimet tatimore të 
papaguara, kur konstaton se tatimpaguesi nuk ka paguar në afat detyrimet e tij tatimore. Para 
se të fillojë procedurat e mbledhjes me forcë të detyrimeve tatimore, administrata tatimore 
ka për detyrë të verifikojë nëse personi ndaj të cilit ajo do të veprojë sipas parashikimeve të 
Kreut XI të ligjit për procedurat tatimore, ka apeluar detyrimin tatimor në hallkën përkatëse 
të apelimit tatimor, konform kërkesave të këtij ligji. Në rastet kur detyrimi tatimor nuk është 
apeluar ose është humbur e drejta e apelimit ose ekziston një vendim apelimi i formës së 
prerë, administrata tatimore është e detyruar të dërgojë në adresë të tatimpaguesit njoftimin 
për pagimin e detyrimeve tatimore dhe të njoftojë atë për fillimin e procedurave të 
mbledhjes me forcë të detyrimeve tatimore. 
Nga ana e administratës tatimore të Bashkisë Lushnjë, në zbatim të dispozitave të pikës 88 
të UMF nr. 24, kur është arritur në përfundimin se një detyrim tatimor nuk është paguar 
plotësisht, menjëherë është njoftuar tatimpaguesi për detyrimin e papaguar, nëpërmjet postës 
rekomande. 
Njoftimi përmban shumën e detyrimit të papaguar,  
Llojin e tatimit/taksës/tarifës apo Sanksione që pasojnë në rast të mos pagimit, fillimin e 
aplikimit të masave shtrënguese.  
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Detyrimet tatimore Vendore janë konfirmuar nga Drejtori i të Ardhurave Vendore si dhe 
Kryetari i Bashkisë. 
Administrata tatimore ka nxjerrë rregullisht njoftimin e kërkesës për pagesë brenda tre 
ditëve pune nga dita e parë e punës pas përfundimit të afatit ligjor për pagimin e detyrimeve. 
Njoftimi vendoset në dosjen e tatimpaguesit brenda 5 ditëve nga data e dërgimit të tij me 
postë rekomande apo nga data kur njoftimi i është dorëzuar tatimpaguesit kundrejt 
konfirmimit të këtij të fundit për marrjen e tij. Me kalimin e 10 ditëve nga data e nisjes me 
postë të këtij njoftimi ose brenda 3 ditëve nga data e dorëzimit tatimpaguesit të njoftimit, 
fillon zbatimi i procedurës për mbledhjen me forcë të detyrimeve tatimore. 
Drejtoria e të Ardhurave Vendore pasi ka konstatuar me subjekte të cilët nuk kanë paguar të 
plotë ose kanë kryer pagesë të pjesshme të detyrimit tatimor të paraqitur pranë tij ndjek 
procedurën sipas Nenit 89 “Njoftimi dhe kërkesa për të paguar” konkretisht 

• Viti 2018: Njoftim dhe kërkesë për të paguar nr. Prot 8281 datë 24.10.2018 
• Viti 2019: Njoftim dhe kërkesë për të paguar nr. Prot 6337 datë 24.07.2019 
• Viti 2020: Njoftim dhe kërkesë për të paguar nr. Prot 9289 datë 24.11.2020 

Sa herë që administrata tatimore konstaton se një tatimpagues nuk ka paguar plotësisht dhe 
në datën e caktuar detyrimet tatimore, administrata tatimore i dërgon, me postë rekomande, 
një njoftim me shkrim, ku kërkon pagesën e plotë të detyrimit tatimor. Për njoftimin dhe 
kërkesën për të paguar zbatohen afatet dhe procedurat e parashikuara në nenin 69 të këtij 
ligji. 2. Nëse tatimpaguesi nuk përdor të drejtën e ankimit dhe nuk paguan detyrimin 
tatimor, administrata tatimore duhet ta mbledhë tatimin, duke përdorur njërën ose disa prej 
mënyrave, të parashikuara në këtë ligj. 
Nga Drejtoria e të Ardhurave Vendore në Bashkinë Lushnjë, janë evidentuar dhe janë 
njoftuar familjarët të cilët nuk kanë paguar detyrimet për taksën/tarifën vendore (taksën e 
ndërtesës, truallit, taksën e tokës Bujqësore), në zbatim të ligjit nr. 9920, datë 19.05.2008 
“Për procedurat tatimore në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar. 
Gjithashtu theksojmë se janë marrë masa për arkëtimin e detyrimeve debitorë, duke ribërë 
njoftim vlerësimet tatimore vendore për të gjithë subjektet debitorë. Bazuar në nenin 70 pika 
3, të ligjit nr. 9920, datë 19.05.2008 “Për Procedurat tatimore”, i ndryshuar, duke ndjekur 
rrugët e mëposhtme: Edhe pas dërgimit të shkresës “Njoftim dhe kërkesë për të paguar” 
subjekti nuk ka ndërmarrë masa për pagesën e detyrimit tatimor, Drejtoria e të Ardhurave 
Vendore ka filluar zbatimin e masave shtrënguese përkatësisht në zbatim të ligjit Nr. 9920 
datë 19.05.2008 “Për Procedurat Tatimore në Republikën e Shqipërisë” i ndryshuar Neni 90 
“Urdhëri i bllokimit të llogarive bankare të tatimpaguesit” 1. Nëse tatimpaguesi nuk paguan 
detyrimin tatimor në datën e caktuar, në përputhje me nenin 89 të këtij ligji, për njoftimin 
dhe kërkesën për pagesë, administrata tatimore, nëpërmjet një urdhri me shkrim, të lëshuar 
nga drejtori i drejtorisë rajonale apo drejtuesi i njësisë së ngjashme me të, apo titullari i 
zyrës tatimore të qeverisjes vendore, i kërkon çdo banke, ku tatimpaguesi ka llogari në emër 
të vet, të bllokojë një shumë, e cila duhet të jetë më e vogla ndërmjet: a) shumës që kërkohet 
të mbahet; b) shumës, që rezulton në atë çast në llogarinë bankare të tatimpaguesit.  
Shuma e bllokuar kalon për llogari të administratës tatimore sipas procedurës së përcaktuar 
me udhëzim të Ministrit të Financave, Konkretisht: 

• Viti 2018: Urdhër bllokimi i llogarive bankare nr. Prot 8281 datë 24.10.2018 
• Viti 2019: Urdhër bllokimi i llogarive bankare nr. Prot 6337 datë 24.07.2019 
• Viti 2020: Urdhër bllokimi i llogarive bankare nr. Prot 9012 datë 12.11.2020 

Pas bllokimit të llogarive dhe informacionit të vendosur në dispozicion, Drejtoria e të 
Ardhurave Vendore ka nxjerrë urdhëra ekzekutimi për llogaritë bankare të të gjithë 
subjekteve të cilëve ju është konstatuar se kanë gjendje pozitive në llogaritë bankare, duke 
përmbushur kështu detyrimin ligjor të përmendur më sipër. 
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Drejtoria e të Ardhurave Vendore ka filluar zbatimin e masave shtrënguese përkatësisht në 
zbatim të ligjit të sipërcituar, si dhe kërkon bashkëpunim dhe bllokim të shërbimit ndaj 
subjekteve debitorë nga Drejtoritë brenda institucionit të Bashkisë si dhe nga Ndërmarrjet 
vartëse të Bashkisë Lushnjë. 
Në zbatim të ligjit të sipërcituar Nr. 9920 datë 19.05.2008 “Për Procedurat Tatimore në 
Republikën e Shqipërisë” i ndryshuar Neni 91, “Masa e sigurimit të detyrimit tatimor” 1. 
Nëse tatimpaguesi nuk paguan në datën e caktuar detyrimin tatimor, në përputhje me nenin 
89 të këtij ligji, detyrimi tatimor i papaguar sigurohet në favor të administratës tatimore mbi 
të gjithë pasurinë e tatimpaguesit, në masën e nevojshme, për të përmbushur detyrimin 
tatimor të tij. 2. Masa e sigurimit të detyrimit tatimor të papaguar mund të jetë, sipas rastit, 
barrë siguruese dhe/ose barrë hipotekore. Vendimi për të vendosur një barrë siguruese 
dhe/ose barrë hipotekore mbi pasurinë e tatimpaguesit bëhet me shkrim nga drejtori i 
drejtorisë rajonale tatimore apo drejtuesi i njësisë së ngjashme me të ose titullari i zyrës 
tatimore të qeverisjes vendore. 3. Para vendosjes së një barre siguruese dhe/ose barre 
hipotekore mbi pasurinë e tatimpaguesit, ky i fundit duhet të njoftohet me shkrim. Njoftimi 
duhet të përmbajë të gjithë informacionin lidhur me to. Nga auditimi i kryer për listat e 
subjekteve debitorë, u konstatua se janë llogaritur sanksione në formë gjobe ndaj subjekteve 
(kamatëvonesa) në masën 0.06% për çdo ditë, për mos pagimin e detyrimeve në afat, sipas 
nenit 114 të ligjit nr. 9920 datë 19.05.2008” Për Procedurat tatimore në RSH”. 
Konkluzion: 
-Vlera totale e debisë për taksën e tokës është 355,155,552 lekë (nga këto janë 
kontabilizuara 355,155,552 lekë), nga të cilat 217,620,481 lekë janë debitor për periudhën 
2011-2017 dhe 137,535,071 lekë janë për periudhën 2018-2020. 
-Vlera totale e debisë për taksën e ndërtesës (familjarëve) është 282,209,669 lekë (të 
kontabilizuara në financë) nga të cilat 159,738,817 lekë janë debitor për periudhën 2011-
2017 dhe 122,470,852 lekë janë për periudhën 2018-2020. 
-Vlera totale e debisë për taksën mbi truallin (familjarëve) është 16,102,319 lekë (të 
kontabilizuara në financë) nga të cilat 7,895,533 lekë janë debitor për periudhën 2011-2017 
dhe 8,206,786 lekë janë për periudhën 2018-2020. 
-Vlera totale e debisë për tarifën e pastrimit, ndriçimit, gjelbërimit (familjarëve) është 
455,051,914 lekë (të kontabilizuara në financë) nga të cilat 310,208,877 lekë janë debitor 
për periudhën 2011-2017 dhe 144,843,037 lekë janë për periudhën 2018-2020 . 
-Vlera totale e debisë për bizneset (detyrim+kamatë) është 319,677,208 lekë, nga të cilat 
234,113,909 lekë detyrime dhe 85,563,298 lekë kamatëvonesa (të kontabilizuara në financë) 
-Vlera totale e debisë (detyrim+kamatë) për kontratat e qirave është 4,319,598 lekë (pa 
kontabilizuara). 
-Detyrimi nga subjektet me aktivitet karburant dhe tregti gazi, nga mos pajisja me 
“Autorizimin për tregtimin me pakice të karburanteve dhe njësite e shitjes së lëndëve 
djegëse dhe bombolave të gazit” është 39,100,000 lekë përbën të ardhurave të munguara për 
buxhetin e Bashkisë Lushnjë, pa kontabilizuara. 
-Detyrimi nga gjobat e IMTV me vlerë prej 5,300,000 lekë është e ardhur e munguar në 
Bashkinë Lushnje për vitin 2018-2020, pa kontabilizuara. 
-Për 816 objekte me sipërfaqe totale 158,524.51 m2 duhej të arkëtoheshin 24,854,265 
lekë  (158,524.51m2 x 31,357 lekë x 0.5%), shumë e cila përbën të ardhura të munguara në 
buxhetin e Bashkisë Lushnjë për vitin 2018, 2019, 2020. 

 
3. Vlerësim i raportimit financiar për të arritur në opinionin nëse pasqyrat financiare 
për periudhën 01.01.2018 – 31.12.2020, japin një paraqitje të vërtetë e të drejtë të 
pozicionit financiar, performancës financiare dhe fluksit të parasë të Bashkisë. 
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v Baza ligjore për mbajtjen e kontabilitetit dhe hartimin e pasqyrave financiare është: 
Për vitin 2019-200 nga njësia shpenzuese “Bashkia Lushnjë” për  hartimin e pasqyrave 
financiare dhe përgatitjen e llogarive vjetore është mbështetur në Udhëzimin e MFE nr.8 
datë 09.03.2018 “Për procedurat e përgatitjes, paraqitjes dhe raportimit të pasqyrave 
financiare vjetore në njësitë e qeverisjes së përgjithshme. Lidhur me operacionet buxhetore, 
është rakorduar dhe konfirmuar nga Dega e Thesarit Lushnjë si dhe nuk ka patur në asnjë 
rast kontestime. 

v Hartimi i pasqyrave financiare të konsoliduar.  
Bashkia Lushnjë për dy vitet 2019 dhe 2020, nuk ka hartuar Pasqyrat Financiare të 
Konsoliduar, me argumentin se janë njësi shpenzuese me vete dhe rakordojnë me degën e 
thesarit Lushnjë.  

v Afatet dhe konfirmimi i pasqyrave financiare 
Pasqyrat financiare janë të firmosura nga Kryetar i Bashkisë Lushnjë, në cilësinë e 
Nënpunësit Autorizues dhe Drejtor Ekonomik në cilësinë e Nënpunësit Zbatues, si dhe janë 
të dërguara në Degën e Thesarit Lushnjë për vitin ushtrimor 2019 me shkresë përcjellëse 
nr.1783 prot datë 26.02.2020 dhe për vitin ushtrimor 2020 me shkresë përcjellëse nr. 1703 
prot., datë 01.03.2021. Në cilësinë e Nëpunësit Autorizues është Kryetari Bashkisë Lushnjë 
dhe në cilësinë e Nëpunësit Zbatues është Drejtori Financës. Pra në këtë rast nuk ka 
delegime të këtyre detyrave. 

v Rakordimi i pasqyrave financiare me thesarin dhe bankat e nivelit të dytë si dhe me 
treguesit e realizimit të buxhetit.  
Për vitin 2019 dhe 2020 nga verifikimi për çdo muaj i ditarit kontabël të bankës sipas 
natyrës për shpenzimet e klasës 6 dhe klasës 2 me akt rakordimin e thesarit mbi bazë 
ekstrate banke (dokumenti i nxjerrjes së llogarisë nga thesari për çdo muaj) për shumat për 
çdo llogari dhe në total mujor e vjetor rezultoi se nuk ka diferenca. Për këtë janë përdorur 
ditari i bankës i mbajtur sipas natyrës për autorizimet buxhetore (çeljet) dhe përdorimi 
fondeve sipas llojit të shpenzimeve. 
 
Mënyra e mbajtjes së kontabilitetit dhe dokumentacionit bazë e justifikues si dhe sigurimi i 
informacionit kontabël, përgatitjen e llogarive për vlerësimin e gjendjes pasurore, 
financiare dhe rezultatit. 
 

v Pohimet e testeve të kryera rreth mbajtjes së kontabilitetit të Aparatit Bashkisë  
Si rezultat i testeve të kryera pohojmë se: 
- Kontabiliteti është mbajtur i plotë për të gjitha veprimet kontabël të rezultuara nga kryerja 
e veprimeve ekonomike, mbi bazën e dokumentacionit bazë dhe justifikues.  
- Në këtë bashki, kontabiliteti është organizuar dhe mbahet në mënyrë informatike në 
program “Excel” 
- Janë zbatuar drejt parimet e përgjithshme për përgatitjen e llogarive vjetore dhe mbajtjen e 
kontabilitetit, sipas përcaktimeve të dispozitave ligjore për kontabilitetin. 
- Azhurnimet e veprimeve ekonomike janë në mënyrë kronologjike dhe kontabilizimet e 
tyre janë kryer në ditarët e bankës, të arkës, magazinës, të pagave etj por nuk janë mbajtur 
partitarët për llogaritë kreditore e debitorë. Këto libra kontabël janë  bartës të informacionit 
të regjistruar në mënyrë kronologjike të efekteve të veprimeve të kryera, të marra nga 
dokumentat vërtetuese.  
-  Në tërësi organizimi i mbajtjes së kontabilitetit ka mundësuar nxjerrjen e gjendjeve të të 
llogarive sipas klasave, nisur nga dokumentet bazë justifikuese, të cilat janë të dhëna bazë të 
hyra në kontabilitet.  
- Plotësimi i dokumenteve bazë e justifikues është bërë në mënyrë të plotë, pasi  
përshkruajnë me vërtetësi veprimin ose ngjarjen, përmban te dhëna per shkakun e veprimit, 
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datën dhe vendin e kryerjes, objektin, treguesit sasiore dhe ato te vlerës, personat qe kane 
urdhëruar dhe ekzekutuar veprimin  me te dhënat te nevojshme qe i japin dokumentit forcën 
e një prove ligjore ose administrative. Kështu : Dokumentat vërtetues si Urdhër-shpenzimi, 
fletë hyrje-daljet, mandat arkëtimet e pagesat, janë të hartuara  me të gjitha elementet që 
kërkon formati i miratuar. Këto dokumente shoqërohen nga dokumente autorizues si 
kërkesat për financim për veprimet ekonomike të kryera nga drejtoritë përkatëse të miratuar 
sipas shkallës së hierarkisë, detyrave e përgjegjësive, duke argumentuar shkakun e veprimit  
të shoqëruar me urdhrat apo vendimet e organeve drejtuese, kontratat, dokumentat kryesore 
të procedurave të prokurimit, akt-marrëveshjet etj. Bashkëlidhur këtij dokumentacioni janë 
dokumentat vërtetues të shpenzimit si faturat, listpagesat, situacionet e shpenzimeve, 
procesverbalet, shkresat etj.  
- Informacioni kontabël është përgatitur mbi bazën e një kontabiliteti të quajtur të 
angazhimeve (ose në bazë të të drejtave të konstatuara), duke dhënë elementet e nevojshme 
për të vlerësuar gjendjen pasurore, gjendjen financiare dhe rezultatet e njësisë ekonomike. 
 

v Baza e dhënies së opinionit së Raportimit Financiar. Pohimet mbi saktësinë e paraqitjes 
së zërave të pasqyrave financiare.  
Për dhënien e opinionit mbi pasqyrat financiare, u analizuan treguesit e pasqyrave financiare 
të Bashkisë për aktivitetin ekonomiko - financiar 01.01.2019 deri më datën 31.12.2020. 
 
Pohimet rreth klasave të transaksioneve dhe ngjarjeve për periudhën nën auditim 
Përkatësia: Transaksionet dhe ngjarjet që janë të regjistruara kanë ndodhur dhe i përkasin 
subjektit. 
Plotësia: Të gjitha transaksionet dhe ngjarjet që duhet të ishin regjistruar janë regjistruar, 
përveç rastit të kontratave të investimeve në vlerë të plotë dhe vlerës së faturave të 
palikujduara për investime në fund të vitit ushtrimor 2020. 
Saktësia: Shumat dhe të dhëna të tjera lidhur me transaksionet e regjistruara dhe ngjarjet 
janë regjistruar në mënyrë të përshtatshme 
Periudha: Transaksionet dhe ngjarjet janë regjistruar në periudhën e saktë kontabël, përveç 
disa rasteve të shpenzimeve të kryera për investime, të cilat nuk janë regjistruar në 
momentin e çeljes së fondeve dhe mbërritjes së faturës. 
Klasifikimi: Transaksionet dhe ngjarjet janë regjistruar në llogaritë e duhura. 
Ligjshmëria dhe rregullsia: Janë në përputhje me ndarjet buxhetore në dispozicion 
Pohimet rreth gjendjeve të llogarive në fund të periudhës 
Ekzistenca: Asetet, detyrimet dhe fondet e veta ekzistojnë 
Të drejtat dhe detyrimet: Subjekti mban ose kontrollon të drejtat për asetet, detyrimet dhe 
janë obligimet e subjektit.  
Plotësia: Të gjitha asetet dhe fondet e veta janë regjistruar, por një pjesë janë të pa analizuar 
përsa i përket aseteve e ish-Komunave. Ndërsa detyrimet nuk janë regjistruar të gjitha në 
mbyllje të vitit ushtrimor, pra nuk janë të paraqitura të plota në bilanc, por janë regjistruar 
në momentin e pagesës në 6-mujorin e parë të vitit pasardhës, i cili është në vazhdim dhe i 
pa mbyllur. 
Vlerësimi dhe alokimi: Aktivet, pasivet dhe fondet e veta janë të përfshira në pasqyrat 
financiare , por ka pasaktësi në shumat e përfshira në PF.. 
Pohimet rreth prezantimit të shënimeve shpjeguese 
Transaksionet, të drejtat dhe detyrimet: Ngjarjet e shpalosura, transaksionet, si dhe 
çështje të tjera që kanë ndodhur i përkasin subjektit. 
Plotësia: Të gjitha informacionet shpjeguese që duhet të ishin përfshirë në pasqyrat 
financiare nuk janë përfshirë. 
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Klasifikimi dhe kuptueshmëria: Informacioni financiar është paraqitur në mënyrë të deri 
diku të përshtatshme dhe të përshkruara, ndërsa mungojnë shënimet që të shprehin 
paqartësitë e ndodhura . 
Saktësia dhe vlerësimi: Informacioni financiar dhe të tjera në përgjithësi është dhënë në 
mënyrë të drejtë, por jo në sasinë e duhur. 
Pasqyrat financiare janë përgatitur nga Drejtoria Financës. Gjatë fazës së ekzekutimit në 
terren, u kryen teste të detajeve dhe teste thelbësore, nga ku u konstatua se, janë 
mbartur saktë tepricat e llogarive dhe se tepricat në çelje për vitin 2020 rakordojnë me 
tepricat në mbyllje të vitit 2019. 
Nga verifikimi  i gjendjes së llogarive të bilancit të vitit ushtrimor 2019-2020 rezulton se, 
llogaritë e Aktivit dhe të Pasivit kundrojnë me formatet anekse pjese e PF, si dhe llogaritë 
sintetike kundrojnë me ato analitike; 
Totali i Aktivit për vitin 2020 është 3,214,761,306  lekë dhe për vitin 2019 është 
2,553,943,282 lekë, i paraqitur në formatin 1 dhe i zbërthyer në llogari, sipas Aneksit C/1, 
bashkëlidhur Projektraport Auditimit. 
 
1. Titulli i gjetjes: Drejtoria e Financës, nuk ka kryer asnjë veprim sipas kushteve të 
kontratës për zhbllokimin e këtyre fondeve dhe përdorimin e tyre në buxhetin e vet. 
Situata: Për auditimin e kësaj pike të programit të auditimit, U shqyrtua dokumentacioni si 
më poshtë: 
Pasqyrat financiare të vitit 2019, 2020. 
Dokumente kontabël. 
Të tjera dokumente mbështetëse. 
Nga shqyrtimi i dokumentacionit të sipërcituar konstatohet se: 
Për evidentimin kontabël të aktivitetetit ekonomik dhe financiar, në këtë bashki, është 
organizuar dhe funksionon Struktura e Drejtoria e Financës e përbërë nga këta punonjës: 
 
Nr 

Emër/ 
mbiemër Funksioni/ Emërtimi 

Diplomimi/ 
Profesioni 

Eksperiencë pune në 
kontabilitete Dt. e emërimit në detyrë 

1 LB Drejtore Financë-Buxhetit Financë 39 20.10.2012 

2 
JH 

SNL për Analizë & 
Planfikim Buxheti 

Financë/Kontabilitet 15 20.10.2012 

3 
E S 

SNL për pagat dhe 
sigurimet 

Financë/Kontabilitet 7 03.02.2020 

4 
A N 

SNL për Kontabilitet, 
Pagesat & Shpenzimet 

Financë/Kontabilitet 6 16.06.2016 

5 
D S 

SNL për PAK/ Ndihmë 
Ekonomike & të Ardhurat 

Financë/ 
Kontabilitet/ Audit 

2,5 27.05.2019 

6 
E K 

SNL për 
Magazinën/Arkëtar 

Menaxhim Biznes 1 04.09.2020 

 
Nxjerrja e pasqyrave financiare për vitin 2020 
Për vitin 2020, Në përputhje 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”, janë përgatitur pasqyrat financiare, dërguar Degës së Thesarit Lushnjë me 
shkresënNr. 1703 prot., datë 01.03.2020, të përbëra si vijon: 
Format nr. 1 –Pasqyra e pozicionit financiar. 
Format nr. 2 –Pasqyra e performancës financiare (Klasifikimi sipas natyrës ekonomike).  
Format nr. 3 – Pasqyra e flukseve monetare (Caush-Flou). 
Format nr. 4 –Pasqyra e ndryshimeve në aktivet neto/fondet neto.  
Format nr. 5 –Pyetësor dhe shënimet shpjeguese. 
Format nr. 6 –Investimet dhe burimet e financimit.  
Format nr. 7/a –Gjendja dhe ndryshimi i aktiveve (kosto historike). 
Format nr. 7/b –Gjendja dhe ndryshimi i aktiveve (vlera neto). 
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Format nr. 8 –Numri i punonjësve dhe fondi i pagave. (Bashkëngjitur Aktivi dhe Pasivi i 
bilancit Pasqyrat Nr.1  dhe Nr.2  ) 
- Baza ligjore për vitin 2019 dhe vitin 2020 
VKM nr. 248, datë 10.04.1998 “Për miratimin e planit kontabël publik, për Organet e 
Pushtetit Lokal, Institucionet Shtetërore, Qendrore dhe Lokale si dhe të Njësive që varen 
prej tyre” i ndryshuar me VKM nr. 25, datë 20.01.2001, UMF nr. 8 datë 9.03.2018 “Për 
procedurat e përgatitjes, paraqitjes dhe raportimit të pasqyrave financiare vjetore në njësitë e 
Qeverisjes së Përgjithshme” etj. legjislacion rregullues. 
Mbajtja e kontabilitetit viti. 2019.-2020 
Në këtë bashki, kontabiliteti është organizuar dhe mbahet në mënyrë manuale. Janë hapur 
ditarët përkatës për bankën, ditari i arkës, magazinën, ditari i veprimeve të ndryshme etj.0 
Për vitin 2019. 
Rakordimi i llogarive me Degën e Thesarit llogaria 520, 466 dhe llogaritë e të Ardhurave. V, 2019 
Llogaritë kryesore të rakordueshme me degën e Thesarit; llogaria 520 “Disponilitete në Thesar”, në 
pasqyrat financiare është për vlerën për vlerën debitore 104,557,021 lekë.  
Referuar aktit të rakordimit me Degën e Thesarit Lushnjë, kjo llogari është për vlerën 104,557,021 
lekë.  
Kjo vlerë sipas aktit të rakordimit me Degën e Thesarit, është e analizuar si vijon: 

I. Të trashëguara nga viti 2018  Lekë  Lekë 
Sipas aktit të rakordimit për shumën. Nga të cilat:   
Grant i trasheguar+te ardhura 102,584,023   
Mjete te ngurtesuara 53,596,472   
Total 156,180,495  
II.Shtesa gjatë vitit     
Grant i kushtezuar 645,992,854   
Nga ngurtesimet gjate vitit 16,870,216   
Ngagrant pa kushtezuar 241,613,365   
Të ardhurat e vitit 382,354,471   
Total 1,286,830,906  
III. Pakesime gjate vitit     
Transferim ndërmarrjeve   136,545,783 
Perdorim grant i kushtëzuar   645,992,854 
Derdhje në buxhet   1,357,056 
Paguar mjete në ruajtje   27,007,159 
Përdorur grant i pa kushtezuar   285,938,163 
Përdorur të ardhura   241,613,365 
 Total    1,338,454,380 
Total (I+II) 1,443,011,401 

 Teprica 31.12.2019 = (I+II) – III 104,557,021   
Nga kjo: 466 43,459,529   
85-Të ardh që trashëgohen 61,097,492   

 
Për vitin 2020. 
Rakordimi i llogarive me Degën e Thesarit llogaria 520, 466 dhe llogaritë e të Ardhurave. 
V, 2020 
Llogaritë kryesore të rakordueshme me degën e Thesarit; llogaria 520 “Disponilitete në 
Thesar”, në pasqyrat financiare është për vlerën për vlerën debitore 106,431,797 lekë.  
Referuar aktit të rakordimit me Degën e Thesarit Lushnjë, kjo llogari është për vlerën 
106,431,797 lekë.  
Kjo vlerë sipas aktit të rakordimit me Degën e Thesarit, është e analizuar si vijon: 

 Të trashëguara nga viti 2019  Lekë   Lekë  
Sipas aktit të rakordimit për shumën. Nga të cilat: 

 
  

Grant i trasheguar+të ardhura 61,097,492   
Mjete të ngurtesuara 43,459,529   
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Total 104,557,021  
 Shtesa gjate vitit     

Grant i kushtëzuar 699,576,305   
Nga ngurtesimet gjate vitit 11,175,559   
Ngagrant pa kushtezuar 266,680,000   
Të ardhurat e vitit 402,405,572   
Total 1,379,837,436  

 Pakesime gjate vitit     
Transferim ndermarrjeve   144,449,141 
Perdorim grant i kushtezuar   699,576,305 
Derdhje në buxhet   601,331 
Paguar mjete ne ruajtje   20,209,684 
Përdorur grant i pa kushtezuar   246,446,199 
Përdorur të ardhura   266,680,000 
 Total    1,377,962,660 
Total (I+II) 1,484,394,457 

 Teprica 31.12.2020 = (I+II) – III 106,431,797   
Nga kjo: 466 34,425,404.00    
85-Te ardh qe trashegohen 72,006,393.00    

 
Në këtë rast, llogaria 520 “Disponilitete në Thesar” është e rakorduar me të dhënat e Degës 
së Thesarit, në pasqyrat financiare, duke pasqyron saktë vlerën e saj në fund të vitit 
ushtrimor në vlerën 106,431,797 lekë. 
në përputhje 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 29, 30, 39, 50. 
-Konstatohet se: llogaria 466 “Kreditorë për mjetet në ruajtje” në pasqyrat financiare është 
për vlerën kontabël 34,425,404 lekë. Sipas analizës së kësaj llogarie të rakorduara me dëgën 
e thesari, kjo llogari është për vlerën 34,425,404 lekë dhe është e analizuar sipas objekteve 
për 44 raste, gjat vitit 2021 është bërë çlirimi për 6 subjekte në vlerë 4,855,810 lekë duke 
mbetur 38 subjekte në vlerë 29,569,594 lekë. 
Nga analiza e përmbajtjes së kësaj llogarie, konstatohet së për 38 subjekte në shumën 
29,569,594 lekë gjenden në ngurtësuara fonde nga vitin 2012-2019 për të cilat është 
përmbushur afati i garancisë dhe nuk është bërë çbllokimi i tyre. 
Drejtoria e Financës, nuk ka kryer asnjë veprim sipas kushteve të kontratës për c’bllokimin 
e këtyre fondeve dhe përdorimin e tyre në buxhetin e vet. (Më hollësisht të dhënat sipas 
Aneksi Nr. C/3 bashkëngjitur)  
Kriteri: 
Përsa më sipër, veprimet dhe mosveprimet janë në kundërshtim me 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 29, 30, 39, 50 dhe UKM nr. 
3, datë 15.02.2011 “Për mbikëqyrjen dhe kolaudimin e punimeve të ndërtimit” i ndryshuar, 
Kap. II, pika 10.  
Impakti: 
Mos funksionimi  i këtyre llogarive sipas parimeve kontabël të pranuara, përbën risk lidhur 
me saktësinë e aktiveve të bilancit me ndikim në informacionin kontabël që ofrojnë pasqyrat 
financiare në lidhje me të drejtat e lindura të konstatuara, duke paraqitur risk në 
besueshmërinë dhe përdorimin e tyre nga subjektet e interesuara. 
Shkaku:  
Drejtoria e Financës, nuk ka kryer asnjë veprim sipas kushteve të kontratës për c’bllokimin 
e këtyre fondeve dhe përdorimin e tyre në buxhetin e vet. 
Rëndësia: E Mesme 
Rekomandimi: 
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Drejtoria e Financës, në bashkëpunim me Drejtorinë Juridike dhe Drejtorinë e Shërbimeve, 
të saktësojnë subjektet dhe fondet për të cilat janë ngurtësuar si garanci për punimet e kryera 
për të cilat kanë humbur të drejtën e përfitimit të tyre ose që janë në kushtet e parashkrimit 
të së drejtës, në zbatim të kërkesave të pikës 10, Kap. II të UKM nr. 3, datë 15.02.2011 “Për 
mbikëqyrjen dhe kolaudimin e punimeve të ndërtimit” i ndryshuar. 
Drejtoria e Financës, për këto raste, të procedojë sipas kërkesave ligjore pranë Degës së 
Thesarit Lushnjë për rimarrjen e fondeve të ngurtësuar dhe përdorimin e tyre në interes 
publik.  
Përsa më sipër, ngarkohen me përgjegjësi Znj. L B, me detyrë Drejtore e Financës për 
periudhën 2018-2020 (Trajtuar me statusin e nëpunësit civil), 
-Analiza e llogarive të Aktiveve Afatgjata Materiale dhe të tjera Aktive, llogaritë; 202, 210, 
211, 212, 213, 214, 215, 218, 31, 32, Viti 2019 dhe Viti 2020 
U audituan gjendja analitike kontabël e llogarive të Aktiveve të Qëndrueshme dhe 
Qarkulluese për koston historike për llogaritë si vijon: 
-Llogaria 202“Studime dhe kërkime” për vlerën kontabël historike 23,111,495 lekë, nuk ka 
ndryshuar vlerën gjatë viteve 2018-2020. Kjo llogari është e analizuar si më poshtë vijon: 

Referenca 
Nr
. Përshkrimi  Debi lekë 

 D. Veprimev   Njësia Administrative Allkaj   

 
1 Proj.Rikonstruks.Shkolla Mesme Bashkuar Allkaj 300,000  

 
2 Proj.Rikonstruks.rruga Toshkez-Zhelizhan-Mazhaj 400,000  

 
3 Proj.Rikonstr.Ujsjellesi Toshkez-Delisufaj -Zhelizhan 300,000  

 
4 Proj.Rikonstr.rruga Toshkez-Delisufaj -Fiershegan 200,000  

 
 Njësia Administrative Bubullime   

 5 Projekti: Investime te vitit 2005 135,952  
 6 Projekti: Investime te vitit 2007 264,048  
 7 Projekti: Investime te vitit 2008 385,000  
 8 Projekti: Investime te vitit 2010 383,000  
 9 Projekt I rrugesBubullime- Halilaj 48,000  
 10 Projekti I ndertimit dhe sistemimit te Pazarit Bubullime 102,000  
 11 Projekti: Shtrim dhe mirembajtje I rrugeve Bujqesore 177,000  

 
12 Shtrim rruge me cakull,rreth,vorrezave te fshatit Bubull dhe sistem 

qendrave te fsh.Eskaj dhe Bubullime 178,000  

 
13 Projekt:Shtrim rr.bujqes me cakull dhe rikompozim i lulishtes 

Bubullime 178,800  

 
 Njësia Administrative Dushk   

 14 Projekt per ndricim rruga Gramsh 361,950  
 15 Projekt studimi (Puse çpimi)) 338,500  
 16 Studim Hidrologjik (Puse çpimi) 300,000  

 
 Njësia Administrative Fiershegan   

 
17 Studime kerkime v.2011(Hartim Projektesh) 200,000  

 18 Studime kerkime v.2012 (Hartim Projektesh) 279,248  
 19  Kolaudim ujsjellesi 32,277  
 20 Supervizion Asfaltim rruga Fiershegan -Koçaj 44,372  

 
 Njësia Administrative Hyzgjokaj   

 
21 Projekti i shkolles fillore Kurtine 150,000  

 
22 Projekti i Qendres Shendetesore Hyzgjokaj 99,600  

 
 Njësia Administrative Kolonje   

 23 Projekt rruge te brendeshme Kolonje   
 24 Projekt rruge te brendeshme Gorre   
 25 Projekt i zyrave te komunes   
 26 Projekt Kanalizimi ujrave te zeza Kolonje   
 27 Projekt Kanalizimi ujrave te larta Kolonje   
 28 Projekt Sistemim i Kanalit te fusha sportit Kolonje   
 29 Studim Projektim Shkolla CU Ardenice 131,000  



64 
 

 30 Projekt i Shkolles 9-Vjecare Rrapez 100,000  
 31 Projekt i Kopeshtit te Fshatit kolonje 220,000  
 32 Projekt Ujsjellesi Kolonje 100,000  
 33 Projekt ujsjellesi Gogolas 250,000  
  Bashkia   
 34  Studim proj.KUZ lgj.Gafurr Muco+K.Qystri-230  495,000  
 35  Projekti rrug.K.Qystri ----230  284,000  
 36  Studim Projekt.Unaza KUZ Lushnje- 230  424,456  
 37  Studime projektime te ndryshme 2001 e para 2,405,924  
 38  Studimi urbanistik I qendres qytetit - 230  980,000  
 39  Studim projekti Ura Stanit-230  141,293  
 40  Studim projekti Rruga Komunales-230  98,707  
 41  Studim pjesor urbanistikLgj. Xh. Nepravishta-230  240,000  
 42  Studim pjesor urbanistikLgj.G.Muco-230.  240,000  
 43  Studim pjesor urbanistikLgj.K.Qystri-230.  160,000  
 44  Proj.zbat.S.Asf.rr.Karbunare-230  80,000  
 45  Proj.zbat.S.Asf.rr.Sarave-230  80,000  
 46  Studim fizibiliteti Rruga Celeve-230  138,000  
 47  Proj.Zbat.rrug.Sist.Asf.rr.te kryqez.Stadiumit-230  100,000  
 48  Studim fizibiliteti Rrugane lagj.Kongresi-230  130,000  
 49  Plani pergjithshem.rregullues.i qytetit-230  1,240,200  
 50  Studim urbanistik Rr.Misto Mame-230  300,000  
 51  Studim urbanistik Rr.e kodres-spitali-230  300,000  
 52  Studim urbanistik Rr.Stan-Kafod-230  300,000  
 53  Studime projektime (230)  291,988  
 54  Leje mjedisore (230)  261,000  
 55  Studim I qendres qytetit(230)  300,000  
 56  Projekti sinjalist.horiz &vertikale qytetit  285,488  
 57  Projekti shkolles mesme qytet  1,515,000  
 58  Projektim Ura Trenit Thertore vjeter  205,137  
 59  Projekt.rruga ish Nd/ja .naftes  151,050  
 60  Proj.KUZ pall.20 Lgj.Loni Dhamo  29,469  
 61  Proj.rruge tek shkolla Sarave  316,006  
 62  Proj.rruges te vorrez.Karbunare  205,137  
 63  Proj.rruga Hasan Prishtina  205,000  
 64  Proj.rruga Ura Tomorrices  205,000  
 65  Projekt zbat.Sheshi para Bashkise  209,280  
 66  Rishikimi planit dhe persht.me ligj e ri  479,280  
 67  Azhorn.infrastrukt.dhe transp.urban  479,520  
 68  Rishikim I rregull.dhe pershtatja me ligjin e ri  479,280  
 69  Studim I vleresimit mjedisor  479,880  
 70  Projekt:Rivitalizim sheshi para Bashkise  1,196,027  
 71  Projekt:Shkolla mesme Bashkuar .Allkaj  482,015  
 72 Projekt: S..asf.rruga ish SMT Toshkez-Delisuf-Fiersheg 280,015  
 73 Proj.:Rikonst.i Shkolles Azem Quka Saver 359,596  
 74 Hartim I planeve te rilevimit Fshati Cinar 900,000  

  
 

 Shuma teprica datë 31.12.2020 
23,111,49
5  

Është kryer inventarizimi fizik përsa janë kontabilizuar në debi të kësaj llogarie.  
Nga verifikimi i analitikëve, konstatohet se disa studime e projektime me kosto historike 
23,111,495 lekë, i përkasin investimeve për objekte të përfunduara në vitet e kaluara dhe të 
trashëguara ngaish Komunat të cilat tashmë janë pjesë e Bashkisë Lushnjë. Vlera e këtyre 
objekteve, duhej të ishte sistemuar në llogaritë përkatëse të investimit të përfunduar si pjesë 
e kostos totale të objektit dhe përkatësisht sipas listës së paraqitur nga bashkia që para 2018. 
Kjo ka bënë të mundur mbivlerësimin e llogarisë 202 “Studime e kërkime” si dhe 
nënvlerësimin e Aktiveve Afatgjata Materiale me 23,111,495 lekë për 2018-2020.  
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Gjithashtu për vitin 2018 bashkisë Lushnjë i janë bërë dhurime dy projekte të cilat nuk janë 
identifikuar nga flet-hyrjet në magazinë për projektet e studim kërkimeve, të cilat nuk janë 
pasqyruar në kontabilitet në vitin 2018 për vlerën 2,075,653 lekë (Rikonstruksion i shkolles 
+ palester, shkolla e mesme e bashkuar 10 Korriku Dushk në vlerën 1,337,671 lekë si dhe 
Projekti “Rikonstruksion i shkolles 9-vjecare Karbunare e Vogel” në vlerën 737,982 lekë). 
Kjo ka bërë të mundur nënvlersimin e llogarisë 202 Studime dhe Kërkime në vlerën 
2,075,653 lekë për vitin 2018. 
Analitikisht llogaria 202 “Studime dhe kërkime” për periudhën objekt auditimi 2018-2020 
paraqitet si më sipër. Kjo paraqitje e llogarisë 202 “Studime e kërkime” është bërë në 
kundërshtim; 
- ligjin nr. 9228, datë 29.04.2004 “Për kontabilitetin dhe pasqyrat financiare“ neni 6,9 dhe 
10 Urdhrin e Ministrit nr.64 datë 22.07.2014 “Për shpallje të Standarteve Kombëtare të 
Kontabilitetit të Përmirësuara”dhe konkretisht standartin kombëtar të kontabilitetit nr.5 
“Aktivet afatgjata materiale dhe aktivet afatgjata jomateriale” paragrafët 10 deri 19 dhe 
pikat 46 deri 55 të këtij standarti. - UKM nr. 2, datë 08.05.2003 “Për klasifikimin dhe 
strukturën e kostos së punimeve të ndërtimit”, i ndryshuar, pika “c”, nën pika “b”. 
 
-Llogaria 210 “Toka, troje, terene” për vlerën kontabële historike 15,786,107 lekë. Gjatë periudhës 
objekt auditimi vit 2019-2020 kjo llogari nuk ka pasur shtesa ose pakësime.  
Kjo llogari është e analizuar në mënyrë kontabële sipas të dhënave si më poshtë vijon: 
Referenca Nr Përshkrimi Debi Leke 
D. Veprimev 1 Fushe volejbolli 1.000 
 2 Fushe volejbolli 500 
 3 Siperfaqe trualli te zyrat e ish shpim-kerkiimit (te rajoni) Sip.nen objekt 

274 m2 1,800,000 
 4 Siperfaqe trualli tek ish sheshi i naftes. Sip nen objekt =2312.3 13,000,000 
 5 TerreneLulishte 699,987 
 6 Terrene gjelberimi Bubullime 284,620 
  Shuma teprica datë 31.12.2020 15,786,107 
 
-Llogaria 211 “Pyje kullota plantacione” për vlerën kontabël historike 249,000 lekë. Kjo llogari, 
periudhës objekt auditimi vit 2019-2020, nuk ka pasur shtesa ose pakësime. 
Referenca Nr Përshkrimi Debi Leke 
D. Veprimev 1 Pyje, kullota , Plantacione  249,000 
  Shuma teprica datë 31.12.2019 249,000 
 
-Llogaria 212 “Ndërtime konstruksione” për vitin 2019 është në vlerën historike për 
403,094,099 lekë. Gjatë viti 2019, kjo llogari është shtuar për vlerën 
(729,837,655+171,540,932) – 498,284,488) = 403,094,099 lekë.  
-Llogaria 212 “Ndërtime konstruksione” për vitin 2020 është në vlerën historike për 
471,102,255 lekë. Gjatë viti 2020, kjo llogari është shtuar për vlerën 
(403,094,099+68,008,156) = 471,102,255 lekë.  
Gjendja e kësaj llogari në mënyrë të përmbledhur është analizuar si vijon: 

Referenca Nr Përshkrimi Debi Leke 
D. Veprimev 1 Bashika 220,272,561 
Centralizatori 2 Zjarrfikeset 15,856,791 
 3 Njesite administrative Allkaj 18,614,146 
 4 Njesite administrative Ballagat 12,778,390 
 5 Njesite administrative Bubullime 9,617,233 
 6 Njesite administrative Dushk 24,817,938 
 7 Njesite administrative Foershegan 40,210,645 
 8 Njesite administrative Golem 6,924,417 
 9 Njesite administrative Hysgjokaj 4,329,103 
 10 Njesite administrative Karbunare 2,000,000 
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 11 Njesite administrative Kolonje 42,061,710 
 12 Njesite administrative Krutje 73,619,321 
  Shuma teprica datë 31.12.2020 637,530,263 

 
-Llogaria 213 “Rrugë rrjete vepra ujore” për vitin 2019 është në vlerën historike 
3,217,215,454 lekë. Kjo llogari është shtuar gjatë vitit ushtrimor për vlerën debitorë 
(3,117,208,082 + 158,431,299) – 58,423,927) = 3,217,215,454 lekë.  
-Llogaria 213 “Rrugë rrjete vepra ujore” për vitin 2020 është në vlerën historike 
3,374,779,265 lekë. Kjo llogari është shtuar gjatë vitit ushtrimor për vlerën debitorë 
(3,217,215,454 + 157,563,811) – 58,423,927) = 3,374,779,265 lekë. 
Kjo llogari është e analizuar sipas objekteve si vijon: 
Referenca Nr.  Përshkrimi Debi Lekë Viti 
D. Veprimev 1   Sist.Asfalt.Aksi rrug.Unaza e qytetit-PTT e vjeter   4,343,258  2004 
Centralizatori 2   Rikonstruksion rruga Misto Mame   5,367,396  2005 
 3   Rikonstruksion rruga Palmave  12,567,995  2005 
 4   Riaftesimi Rruges ne lagjen Karbunare   1,859,004  2005 
 5   Rikonstruk.KUZ-Fabrika e miellit   2,659,880  2005 
 6   Punime shtese Asfaltim I Bulevardit kryesor   3,257,000  2005 
 7   KUZ Fabrika miellit-kryqez.lgj Stan   9,011,543  2005 
 8   Rikonstr.rruga bibliot.Ambulance   9,037,153  2005 
 9   Rikonstr.rruga lagja Kadri Qystri   8,015,662  2005 
 10   Rruga KUZ Fabrika miellit-kryqez.lgj Stan  12,207,346  2005 
 11   Rik.Rr.14 MarsiBlerimi -Lushnje  12,632,094  2005 
 12   Rik.rr.Biblioteke-Muze  14,614,225  2005 
 13   Rikonstruksion rruga Kafod-Spital   6,600,818  2005 
 14   Rikonstruksion I rruges Sarave   2,849,000  2005 
 15   Rikonstruks.rruges Xhevdet-Nepravishta-Spital   3,090,990  2005 
 16   Rikonstruks.i rruges K.Parafabrikat-Ypsilon   9,106,272  2006 
 17   Rikonstruksion I rruges Celeve  25,428,762  2006 
 18   Rikonstruksion rruga Lagje Xhevdet Nepravishta   3,510,000  2006 
 19   Rikonstruk rruga Misto Mame parafabrikat   6,159,926  2006 
 20   Rruga Kisha-shtepi e pritjes   2,514,000  2006 
 21   KUZ+KUB Sarave   5,270,088  2006 
 22   KUZ Stacioni I trenit  298,000  2006 
 23   Rikonstruks.i trotuareve   1,923,149  2006 
 24   Rruga Stadium R.Bami   5,844,552  2007 
 25   Rik.rruga K.Qystri   3,141,614  2007 
 26   Rik.rruga F.miellit-Stan 12,598,470  2007 
 27   Sistemim asfaltim rruga varrezave Karbunare   9,143,289  2007 
 28   Rikonstruksion rruga Sarave   6,057,879  2007 
 29   Rruga Ura e Trenit Thertore vjeter   8,455,104  2007 
 30   Rikonstruk.vorrez.deshmoreve  373,609  2007 
 31   Rruga te Shkolla Sarave  10,588,368  2008 
 32   Sist.Asfalt.rr ish Nd/ja Naftes   4,742,752  2008 
 33   Rik.rr.mes pallateve koder   2,856,422  2008 
 34   Ndert.rruge dytes.prapa bashkise   6,526,566  2008 
 35   Rik.rr.Ypsilon Hotel Xhorxho   7,779,000  2008 
 36   KUZ-Qytet   8,067,297  2008 
 37   Rikonstruks.Rruga Iliria Saver  12,376,698  2008 
 38   Sist.Asfalt.rruga Vaso Pasha   6,155,424  2008 
 39   KUZ Sabri Kosturi  10,233,330  2008 
 40   Rik.rruga Beqir Cela-Ura Tomorrices   5,994,031  2008 
 41   Sist.Asfalt.Rruga Hasan Prishtina   5,994,758  2008 
 42   Rikonstr.Linja Ujsj.Qytet   8,857,020  2008 
 43   Rikonstr.rr.Zoi Prifti   4,758,504  2008 
 44   KUZ Sarave   2,510,850  2008 
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 45   Rikons.Rr.Palmave-Fabrika Tullave   7,404,997  2008 
 46   Rikons.Rr.te Shkolla Mekanike   2,415,677  2008 
 47   Rikons.Rr.te Besim Nuri   5,419,748  2008 
 48   Sist.Asf.rruge te pallati mesueseve   4,823,752  2008 
 49   Sist.Asf.rruge Ura Qender-Stac.Trenit  45,477,157  2008 
 50   Rikonstr.Rruga Y.Xhorxho (trot.Lute Bano)   2,579,849  2008 
 51   Kanali Ujrave te larta Qytet  10,547,723  2008 
 52   Sist.Asf.Rr.Uan Gogu-Cajupi  14,962,519  2009 
 53   S.Asf.Sheshi lgj.Gafurr Muco  11,716,364  2009 
 54   Rikonstr.ujsjellesa Karb,Sav,sar,Sk.Lib,K.Qyst   3,000,000  2009 
 55   Rikonstr.trot.Qender Karbunare e Madhe   2,830,201  2009 
 56   Segmenti rrug.Spiro Moisiu   3,560,218  2009 
 57   Sistemim sheshi para Bashkise   6,350,164  2009 
 58   Pastrimi Lunjes Karbunare   4,726,626  2009 
 59   Sistemim asfaltim rruga Mankove   4,260,090  2010 
 60  Rikons.sheshi Abedin Nepravishta  3,575,060  2010 
 61  Rikonst.Rruga Margarita Tutulani  3,838,520  2010 
 62   Rikonstruks.rruges Hasan Gina   3,068,485  2010 
 63  Sistem.Asf sheshi Lagj.Gafurr Muco  8,262,737  2010 
 64   Hapje kanali +sistemim rruga Bastrishtes  902,070  2010 
 65   Rrethimi I vorrezave publike  568,697  2011 
 66   Sistemim ujrash Lagja Kongresi  296,453  2011 
 67   Ndertim KUZ pas Bashkise  322,793  2011 
 68   Blerje Asfalto-betoni   7,876,170  2011 
 69   Pastrimi kanali Sulenjenjve Karbunare  426,793  2011 
 70   Rikonstr.segmenti rrugor Saver   2,451,353  2011 
 71  Sist.Asf.Rruga Lasgush Poradeci  8,306,118  2011 
 72  Sist. Bllok Banimi Lagja Gafurr Muco  2,421,573  2011 
 73  Sist.Bllok Banimi Lagj.XhevdetNepravishta(rruge &sheshe)  8,099,118  2011 
 74  Sist.asf.sheshi Lgj.Loni Dhamo  5,527,875  2011 
 75  Ndertim muri mbajt.L.Kongr.  2,771,951  2011 
 76  SistemimAsfalt.rruga Dora D'istria  1,368,996  2012 
 77   Sist.Asf.Rruga Iljaz .Ahmeti   7,566,137  2012 
 78  KUZlagjiaSaver  5,377,185  2013 
 79  KUZLagje 18- Tetori  3,943,148  2013 
 80  RikonsRuges Pavaresia+Trafikndarese  7,235,373  2013 
 81  Sist Asfaltim Bll ban Lgj Kadri Qystri  6,669,448  2013 
 82  Sist Asfal Deg jugor I ruges Vngjo Nova 693,655  2011 
 83  Blerje prajmeridheasfalto beton 13,621,147  2011 
 84  Rikonstruks.trotuareve shetit.Palmave 12,313,565  2013 
 85  Rikonst I Ruges Misto Mame  4,251,099  2013 
 86  Bazamenti monumentit kushtuarKong.Lushnjes  5,044,212  2013 
 87  S.asf.Bllok Banimi Lgj.Sk.Lib.Zona 1 15,840,874  2013 
 88  Sistem.Asfaltim Rruga Sulenjve  3,686,817  2014 
 89  Permires.Kusht.Banimit Komuniteti Rom 29,401,507  2014 
 90  Rikualifikim sheshi,unifikim fasada  131,416,288  2014 
 91  Rotondo Plukut,rruga hyrese Lushnje-Tirane  109,208,693  2014 
 92   Rijetesim I shetitores Kongresi Lushnjes   151,892,583  2015 
 93  Permires.kusht.jeteses Komuniteti Egjiptjan  9,988,664  2015 
 94   Rehabilitimi I banesave ne bashkepronesi   7,948,679  2015 
 95   Rikonstruks.rrug.Zoi Moja  10,267,007  2015 
 96   Rikonstruks.rruges Abaz Bej Lushnja  45,178,596  2015 
 97  KUB lagje Skender Libohova  2,977,490  2015 
 98   Rikonstruks.i Rruges Vasil Bello   4,761,660  2015 
 99  S.asf.Bllok Banimi Lgj.Sk.Lib.Zona2  3,955,136  2015 
 100   Rehabilitimi I fasadave ne rugen Misto Mame  20,544,183  2015 
 101   Urbanizimi Zones Informale Lagja 18 Tetori  88,104,706  2015 
 102  Ujsjellesi Fshatit Kadiaj,komuna Krutje  4,410,229  2015 
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 103  Rikonstruksioni I rruges Idriz Seferi  3,571,059  2015 
 104  Rehabilitimi ndertesave te komunit.rom dhe egjiptjan  6,908,102  2016 
 105  Rotondo Plukut,rruga hyrese Lushnje-Tirane faza II  103,010,646  2016+17 
 106  S.Asf.i rr Karbun Vog-Zgjane-ura Bicak-Cerrage  116,620,622  2016 
 107  Projekt: S..asf.rruga ish SMT Toshkez-Delisuf-Fiersheg 278,000  2015 

 108  
Shtrim i rrugeve bujqes.me cakull dhe rikompozim lulishte 
Bubullime  5,700,000  2015 

 109  Ndert.ujsj.Lgj.hekurudh.clir.5%-golem 149,409  2015 
 110  Sistemim .asfalt.rr.Avdyl Korreshi 2,462,880  2016 
 111  Ndertim Lulishte ne fsh.Gramsh-Dushk 2,886,440  2016 
 112  Rikonst.i nje seg.Rr. Hekuran Zhiti 11,557,720  2016 
 113   Ndert.rr.Dushk Peq-Gol.Vogelnj.Dushk  3,310,644  2016 
 114  Rikonstruksion i rruges 'Dervish Gina " 22,227,096  2016 
 115  Sistemim Asf. I rruges ne Fshatin Fier I Ri 20,697,300  2016 
 116  Rikonstruk I rrug.Ll.Bozo,Papa I.Zegali,Estref Ber 11,960,600  2016 
 117  Sistemim Asfaltim I rruges ne Fshatin Gorre 12,570,013  2016 
 118  Rruga hyrese Balaj 3,384,201  2016 
 119  Sistem..Asfalt.rr. Fshati Fshati Allkaj 17,155,330  2017 
 120  Sistemim Asfaltim I rruges Hyzgj-Kurtine 20,045,168  2017 
 121  Rehabilitim Ujsjellesi Fshati Dushk 430,226  2015 
 122  Sistemim Asfaltim I rruges Delisufaj 10,000,000  2017 
 123  Rikons.Rr.Fshati Gramsh nj.a.Dushk 53,632,422  2017 
 124  Rikonstr.rruges Hasan Gina  10,010,460  2017 
 125  Studim fizibiliteti ujsjellesi fshatit Ciflig 4,530,975  2017+18 
 126   5%gar.Ndertim ure fshati Konjat  17,988  2015 
 127   5% garanci rruga Perroit Kolonje  136,464  2015 
 128  5%Gar.rruga nga fsh Arrez-Kamç nj.ad.Krutje 22,290  2015 
 129  Sistemim Asfalt.i rruges Bubullime Imshte 77,195,975  2017 
 130  Nderhyrje emergj.ne ban.e kom Rom & Egjiptjan 12,071,355  2017 
 131  Sistemim Asf.Rruges Vasil Prifti 5,453,784 2011 
 132  Sistemim Asfaltim I Rruges Seman Pirraj 11,785,560 2018 
 133  Op.Tekn."Projekt-Zbatimi:Unaza Bujqesore" 329,367  2018 
 134  Sistemim Asf.Rruga Halilaj-Bubullime 34,626,841  2018 
 135  Nderhyrje Polifunks.Lgj.Xhev.Nepravishta 136,904,838  2018 
 136  Sist,asfalt,gjelber.sheshi Lgj.L.Dhamo,pas ish postes 3,060,000  2018 
 137  Sistemim asfaltim i Rruges Seimenes 24,475,000 2018 
 138  Blerje pllakash dhe bord.per trotuare 7,012,260 2012 
 139  Sistemim asfaltim i Rruges ne fshatin Xibrake 7,035,469 2018 
 140  Sis. Asf.Segm.rrugor Hajdaraj NJ.Ad.Golem 7,021,000 2018 
 141  Sistemim Asfaltim Rruga Kodra e Hilajve 7,012,240 2018 
 142  Sistemim Asfaltim Rruga Rrupaj 10,014,520 2018 
 143  Sistemim Asfaltim I Rruges Aleks Dani 4,223,085 2011 
 144  Op tek:"Pr-Zbat:Rruga Plastmas-karbunare" 192,599 2018 
 145  Rehabilit.i banesave te Komun.te pafavorizuara 19,681,804  2018 
 146  Sistemim Asfaltim i Bllokut B Lgj.L.Dhamo 15,963,010 2019 
 147  Sistem.Asfaltim Rr.Rinise Pluk 6,896,124 2019 
 148  Nderhyrje ne infrastrukt.e Rruges Andrea Papaj  23,400,915 2019 
 149  Rikonstruks.i Rruges Depo-F.Ri-Gjaze 6,334,968 2012 
 150  Opon.Rik.i god, palest.dhe amb.sport.shk.Jani Nushi" 194,449 2019 
 151  Sherbim kons. Projek. i Rruges Sabri Kosturi 811,800 2019 
 152  Sistemim Asfaltim rruge ne Fshatin Lekaj 12,405,226 2019 
 153  Sistemim Asfaltim Rruga ne Fshatin Gjaze 15,028,410 2019 
 154  Sist.Asf.Rruga Hysgjokaj(Canakaj)-Ballagat 26,656,758 2019 
 155  Sistemim Asfaltim rruge ne Fshatin Rrapez 12,068,393 2019 
 156  Sistemim asfaltim i Rruges ne Fshatin Konjat 18,617,296 2019 
 157  Sist.Asf. I rruges ne Fshatin Toshkez 30,694,555 2019 
 158  Sistemim Asfaltim i rruges ne Fshatin Shegas 17,954,518 2019 
 159  Sist.Asf. I rruges ne Fshatin Stan Karbunare 17,363,398 2019 
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 160  Sist.Asf.Rruga Hysgjokaj-Ballagat 25,524,892 2012 
 161  5% gar.Ripar,rrug.Ngurrez,F.Ri….Krutje 218,207 2015 
 162  Opon.tek.Rikonstr.rruges "Vath Korreshi" Lushnje 182,218 2020 
 163  Mbikq.Ujsjellesi Fshatit Kadiaj, ish Komuna .Krutje 71,000 2013 
 164  Opon.tekn.Rikonst.Rruges "Sabri Kosturi" Lushnje 171,658 2020 
 165  Sherb.Konsul."Permiresim/ perd.PP- ZK 2999-Plug v.2020 2,000,000 2020 
  I Total Bashkia 31.12.2020 2,245,766,573    
  Njesite administrative Allkaj 81,135,557    
  Njesite administrative Ballagat 52,925,662  
  Njesite administrative Bubullime 176,461,934  
  Njesite administrative Dushk 167,227,168  
  Njesite administrative Fiershegan 124,075,798  
  Njesite administrative Golem 73,150,988  
  Njesite administrative Hysgjokaj 67,010,825  
  Njesite administrative Karbunare 40,606,726  
  Njesite administrative Kolonje 139,630,976  
  Njesite administrative Krutje 206,786,058  
 II Totali i Njësive Administrative 31.12.2020 1,129,012,692  
  Gjendje 21.12.2020 (I+II) 3,374,799,265  
     
 
-Llogaria 214 “Instalime teknike, makineri paisje, vegla pune” për vitin 2019 është në 
vlerën historike 31,613,909 lekë, pakësuar gjatë vitit ushtrimor për vlerën (30,474,289 + 
2,973,814) -1,834,194 = 31,613,909 lekë.  
-Llogaria 214 “Instalime teknike, makineri paisje, vegla pune” për vitin 2020 është në 
vlerën historike 31,613,909 lekë, pakësuar gjatë vitit ushtrimor për vlerën (31,613,909 + 
2,331,497) -2,075,438 = 31,869,968 lekë.  
Kjo llogari është e analizuar sipas objekteve si vijon: 
Referenca Nr Përshkrimi  Debi Lekë 
D. Veprimeve 1 Bashkia 24,476,924 
 2 Njesite administrative Allkaj 248,038 
 3 Njesite administrative Ballagat 329,138 
 4 Njesite administrative Bubullime 310,566 
 5 Njesite administrative Dushk 626,289 
 6 Njesite administrative Fiershegan 685,566 
 7 Njesite administrative Golem 3,360,687 
 8 Njesite administrative Hysgjokaj 432,094 
 9 Njesite administrative Karbunare 364,770 
 10 Njesite administrative Kolonje 386,988 
 11 Njesite administrative Krutje 648,906 
  Shuma teprica datë 31.12.2020 31,869,968 
 
-Llogaria 215 “Mjete transporti” për vitin 2019 është në vlerën historike 10,462,323 lekë, 
shtuar gjatë vitit ushtrimor për vlerën (10,462,323 + 3,555,772 - 3,555,772) = 10,462,323 
lekë, është sipas rezultateve të inventarizimit fizik. 
-Llogaria 215 “Mjete transporti” për vitin 2020 është në vlerën historike 10,462,323 lekë, 
shtuar gjatë vitit ushtrimor për vlerën (10,462,323 + 664,000) = 11,122,323 lekë, është sipas 
rezultateve të inventarizimit fizik. 
-Llogaria 218 “Inventar ekonomik” për vitin 2020 është në vlerën historike 16,604,910 lekë, 
është sipas rezultatet e inventarizimit fizik. 
Gjatë viti ushtrimor, kjo llogari është pakësuar për (16,898,487 + 103,263 – 396,840) = 
16,604,910 lekë 
Llog. 219 “Amortizimi i aktiveve të qëndrueshme të trupëzuara” (-) në fillim të vitit 2019 
rezulton për vlerën (1,822,092,559) lekë dhe në fund të vitit 2019 për vlerën 
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(2,124,590,063) lekë ose me rritje në vlerën (302,249,504) lekë, ndërsa në fund të vitit 2020 
është në vlerën (2,419,704,564) lekë, ose me rritje në vlerën 295,114,501 lekë, e cila është e 
zbërthyer në mënyrë analitike, për Bashkinë Lushnjë dhe Njësitë Administrative në varësi. 
-Llogaria 231 “Investime Afatgjata materiale” për vlerën kontabële 17,575,752 lekë. Kjo 
llogari është shtuar gjatë vitit 2019 për (44,486,392 + 304,007,659- 330,918,299) = 
17,575,752 lekë. Gjendja e kësaj llogarie është e analizuar si vijon: 
Referenca Nr Përshkrimi Debi Lekë 
D. Veprimev 1 Mbikq.Sis.Asf. i rruges Hysgj.(Canakaj)-Ballagat 327,378 
 2 Mbikq.Sis.Asf. i rruges ne Fshatin Gjaze 210,000 
 3 Mbikq.Sis.Asf. i rruges ne Fshatin Konjat 304,806 
 4 Mbikq.Sis.Asf. i rr.ne Fshatin Stan Karbunare 246,168 
 5 Mbikq.Sis.Asf. i rruges ne Fshatin Toshkez 401,310 
 6 Mbikq.Rikonstruksion i Shkolles 4 Deshmoret 561,340.8 
 7 Mbikq.Rikonstruksion i Shkolles Kolonje 793,877.4 
 8 Kolaud..Sis.Asf. i rruges ne Fshatin Toshkez 50,000 
 9 Kolaud..Rikonstruksion i Shkolles 4 Deshmoret 57,000 
 10 Kolaudim rruga Hysgjokaj-Canakaj Ballagat 40,000 
 11 Kolaudim rruga Gjaze 25,200 
 12 Kolaudim rruga Rrapez 21,120 
 13 Kolaud.Sis.Asf. i rr.ne Fshatin Stan Karbunare 30,000 
 14 Kolaud.Sis.Asf. i rruges ne Fshatin Konjat 37,200 
 15 Rikonstruksion i Shkolles 9/vjec.4 Deshmoret 3,696,835 
 16 Rikonstruk.Shk. "Th.Bozo"+ndert.palestre Kolonje 10,773,617 
  Shuma teprica datë 31.12.2019 17,575,852 
 
-Llogaria 31 “Materiale” në fillim të vitit 2019 është në vlerën historike 1,678,288 lekë dhe 
në fund të vitit 2019 në vlerën historike 2,211,244 lekë me një rritje në vlerën (532,956) 
lekë ndërsa në fund të vitit 2020 në vlerën historike 2,368,670 lekë me një rritje në vlerën 
(157,426) lekë, e cila është e zbërthyer në mënyrë analitike, për Bashkinë Lushnjë dhe 
Njësitë Administrative në varësi. 
-Llogaria 32 “Inventar i imët” në fillim të vitit 2019 është në vlerën historike 10,906,178 
lekë dhe në fund të vitit 2019 në vlerën historike 11,138,407 lekë me një rritje në vlerën 
(232,229) lekë ndërsa në fund të vitit 2020 në vlerën historike 10,428,869 lekë me një ulje 
në vlerën (709,538) lekë, e cila është e zbërthyer në mënyrë analitike, për Bashkinë Lushnjë 
dhe Njësitë Administrative në varësi. 

2. Titulli i Gjetjes: KLSH konstatoi se, për dy vitet ushtrimore 2018-2020 llogaria 202 
“Studime dhe Kërkime “paraqitet me te njëjtën gjendje në vlerën 23,111,495 lekë, kjo vlerë e 
cila i përket 74 projekt-studimeve nuk është shpërndarë sipas llojit të aktiveve materiale, ku 
janë kryer investimet, pavarësisht se punimet kanë përfunduar në vitet e mëparshme. 
Situata: 
Nga verifikimi i analitikëve, konstatohet se disa studime e projektime me kosto historike 
23,111,495 lekë, i përkasin investimeve për objekte të përfunduara në vitet e kaluara dhe të 
trashëguara ngaish Komunat të cilat tashmë janë pjesë e Bashkisë Lushnjë. Vlera e këtyre 
objekteve, duhej të ishte sistemuar në llogaritë përkatëse të investimit të përfunduar si pjesë 
e kostos totale të objektit dhe përkatësisht sipas listës së paraqitur nga bashkia që para 2018. 
Kjo ka bënë të mundur mbivlerësimin e llogarisë 202 “Studime e kërkime” si dhe 
nënvlerësimin e Aktiveve Afatgjata Materiale me 23,111,495 lekë për 2018-2020.  
Gjithashtu për vitin 2018 bashkisë Lushnjë i janë bërë dhurime dy projekte të cilat nuk janë 
identifikuar nga flet-hyrjet në magazinë për projektet e studim kërkimeve, të cilat nuk janë 
pasqyruar në kontabilitet në vitin 2018 për vlerën 2,075,653 lekë (Rikonstruksion i shkolles 
+ palester, shkolla e mesme e bashkuar 10 Korriku Dushk në vlerën 1,337,671 lekë si dhe 
Projekti “Rikonstruksion i shkolles 9-vjecare Karbunare e Vogel” në vlerën 737,982 lekë). 
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Kjo ka bërë të mundur nënvlersimin e llogarisë 202 Studime dhe Kërkime në vlerën 
2,075,653 lekë për vitin 2018. Përsa më sipër, ngarkohen me përgjegjësi Znj. Leonora Bitri, 
me detyrë Drejtore e Financës për periudhën 2018-2020 (Trajtuar me statusin e nëpunësit 
civil) dhe Znj. Adela Saraci, me detyrë ish SNL për Magazinën /Arkëtar për periudhën 2018 
2019. 
Kriteri 
Përsa trajtuar më sipër, këto veprime janë në kundërshtim me Udhëzim e MFE nr. 8, datë 
9.3.2018 “Për procedurat e përgatitjes, paraqitjes dhe raportimit të pasqyrave financiare 
vjetore në njësitë e qeverisjes së përgjithshme” Aneksi 1 “Analiza e detajuar e klasave të 
llogarive të kontabilitetit në sektorin publik”  Pika 2. Klasa 2, “Aktivet afatgjata” (përbërja 
dhe trajtimi kontabël), me VKM nr 783, datë 22.11.2006 “Për përcaktimin e standardeve 
dhe rregullave kontabël”, Seksioni II “Aktivet e Qëndrueshme Patrupëzuar” Pika 1/b 
“Klasifikimi kontabël” e cila ndër të tjera përcakton se: “Shpenzimet e kërkimeve të 
aplikuara dhe të zhvillimit - Llogaria 202”. 
Impakti 
- Mos pasqyrim i saktë i vlerës së plotë të aktiveve afatgjata materiale dhe pozicionimit të 
pasaktë në llogari te shpenzimeve të studim-projektimit me ndikim në informacionin 
kontabël që ofrojnë pasqyrat financiare në lidhje me plotësinë e vlerave të Aktiveve 
Afatgjata Materiale, duke paraqitur risk në besueshmërinë dhe përdorimin e tyre nga 
subjektet e interesuara. 
Shkaku 
- Nga Drejtoria Ekonomike nuk janë marrë masat e nevojshme  për saktësimin në kontabilitet 
të operacioneve të funksionimit në lidhje me procesin e kapitalizmit të aktiveve. 
Rëndësia:- E ulët. 
Rekomandimi: 
Drejtoria Ekonomike në Bashkinë Lushnjë të kryejë veprimet e sistemimit në kontabilitet për 
shpërndarjen e vlerës së studim-projektimeve sipas investimeve të kryera dhe për çdo lloj 
aktivi afatgjatë material si pjesë e kostos së tij, duke kredituar llog. 202 “Studime dhe 
Kërkime” dhe debituar llogaritë përkatëse të klasës 21 për vlerat e mbetura korresponduese, 
në mënyrë që aktivet sipas llojit të paraqiten në vlerë të plotë.  
Kryerja e Inventarizimit dhe Vlersimit të Aktiveve 
3. Titulli i Gjetjes: Nuk janë marë masat e nevojshme për mirëadministrimin e të gjitha 
Aktiveve afatgjatë materiale dhe jo materiale. Konkretisht për llogaritë e Aktiveve me vlerat 
neto sipas të dhënave të Pasqyrave Financiare të vitit 2019-2020: 
Situata: 
Gjatë vitit 2019, mbështetur dhe në udhëzimin nr.30 datë 27.11.2011 “Për menaxhimin e 
aktiveve në sektorin public” nga ana e titullarit të bashkisë është konceptuar dhe firmosur 
urdhëri nr.164 datë 11.11.2019 për ngritjen e komisionit të inventarizimit të elementëve të 
pasurisë së Bashkisë Lushnjë, përfshirë këtu dhe  njësitë administrative për vitin 2019. Pasi 
është mbajtur process-verbali i vlerësimit, janë identifikuar materiale për nxjerrje jashtë 
përdorimit për inventarët e imët (llogaria 327 Inventar i imët), llogaria 218 Inventari 
ekonomik si dhe llogarinë 214 Instalime teknike makineri e pajisje dhe llogaria 218 Inventar 
ekonomik, për të cilat është konceptuar dhe firmosur urdhëri nr. 32 datë  11.02.2020 për 
ngritjen e komisionit të vlerësimit të mateërialeve objekt inventari të cilat janë propozuar për 
tu nxjerrë jashtë përdorimit. 
Më pas nëpërmjet urdhërit nr.25 datë 17.02.2020 ëahtë ngritur urdhëri për asgjësimin e 
matërialeve të nxjerra jashtë përdorimit si më poshtë; 
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-Llogaria 214 “Instalime teknike, makineri e pajisje” të dala jasht përdorimit në vlerën 
465,375 lekë dhe të rakorduara me pasqyrën e gjendjes dhe ndryshimit të aktiveve afatgjata 
(vlera neto). 
-Llogaria 312 “Materiale” të dala jasht përdorimit në vlerën 26,394 lekë dhe të rakorduara 
me pasqyrën e gjendjes dhe ndryshimit të aktiveve afatgjata (vlera neto) 
- Llogaria 218 Pajisje elektronike dhe Pajisje zyre të dala jasht përdorimit në vlerën 574,230 
lekë dhe të rakorduara me pasqyrën e gjendjes dhe ndryshimit të aktiveve afatgjata (vlera 
neto) 
-  Llogaria 327 inventar i imët të dala jasht përdorimit në vlerën 754,732 lekë dhe të 
rakorduara me pasqyrën e gjendjes dhe ndryshimit të aktiveve afatgjata (vlera neto) 
Gjatë vitit 2020, mbështetur dhe në udhëzimin nr.30 datë 27.11.2011 “Për menaxhimin e 
aktiveve në sektorin public” nga ana e titullarit të bashkisë është konceptuar dhe firmosur 
urdhëri nr.171 datë 11.11.2020 për ngritjen e komisionit të inventarizimit të elementëve të 
pasurisë së Bashkisë Lushnjë, përfshirë këtu dhe  njësitë administrative për vitin 2020. Pasi 
është mbajtur process-verbali i vlerësimit, janë identifikuar materiale për nxjerrje jashtë 
përdorimit për inventarët e imët (llogaria 327 Inventar i imët),llogaria 218 Inventari 
ekonomik si dhe llogarinë 214 Instalime teknike makineri e pajisje dhe llogaria 218 Inventar 
ekonomik, për të cilat është konceptuar dhe firmosur Vendimi nr. 13 datë 11.02.2021 për 
ngritjen e komisionit të vlerësimit të mateërialeve objekt inventari të cilat janë propozuar për 
tu nxjerrë jashtë përdorimit. 
Më pas nëpërmjet urdhërit nr.13 datë 17.02.2021 ëahtë ngritur urdhëri për asgjësimin e 
materialeve të nxjerra jashtë përdorimit si më poshtë; 
-Llogaria 214 “Instalime teknike, makineri e pajisje” të dala jasht përdorimit në vlerën 
936,833 lekë dhe të rakorduara me pasqyrën e gjendjes dhe ndryshimit të aktiveve afatgjata 
(vlera neto). 
-Llogaria 312 “Materiale” të dala jasht përdorimit në vlerën 30,000 lekë dhe të rakorduara 
me pasqyrën e gjendjes dhe ndryshimit të aktiveve afatgjata (vlera neto) 
- Llogaria 218 Pajisje elektronike dhe Pajisje zyre të dala jasht përdorimit në vlerën 396,840 
lekë dhe të rakorduara me pasqyrën e gjendjes dhe ndryshimit të aktiveve afatgjata (vlera 
neto) 
-  Llogaria 327 inventar i imët të dala jasht përdorimit në vlerën 828,512 lekë dhe të 
rakorduara me pasqyrën e gjendjes dhe ndryshimit të aktiveve afatgjata (vlera neto) 
Por u konstatua se: 
Nga Bashkia Lushnjë, nuk janë kryer procedurat për inventarizimin e të gjitha aktiveve afat 
gjata jo materiale dhe materiale të investuara në vite nga Bashka Lushnjë dhe ato që me 
miratim të Këshillit të Ministrave, kanë kaluar në pronësi të kësaj bashkie, konkretisht për 
llogaritë (me kostot historike): 
Llogaria 210 “Toka, troje, terene” për 15,786,107 lekë.  
Llogaria 211 “Pyje kullota plantacione”për 249,000 lekë. 
Llogaria 212 “Ndërtime konstruksione”për 471,102,255 lekë. 
Llogaria 213 “Rrugë rrjete vepra ujore” për 3,374,779,265 lekë. 
Llogaria 215 “Mjete transporti”për 11,122,323 lekë. 
-Nuk është përgatitur regjistri i pronave. 
-Nuk është bërë regjistrimi i aktiveve në pronësi të Bashkisë. 
Në mënyrë të përmbledhur pronat e kaluara me VKM dhe të regjistruara në ASHK paraqiten si më 
poshtë: 
Nr. 

Bashkia/ Njesite 
Nr. Pronave në 
Inventar 

Nr. i Praktikave të 
Certifikuara Deri Dhjetor 
2017 

Nr. Praktikave te Certifikuara 
2018-2020 

Prona te pa Rregjistruara 

1 Bashkia Lushnje 4273 7 5 4261 
2 Nj.A. Allkaj 227 1 1 225 
3 Nj.A. Bubullimë 237 - 1 236 
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4 Nj.A. Hysgjokaj 129 - - 129 
5 Nj.A. Golem 257 2 2 253 
6 Nj.A. Dushk 164 9 6 149 
7 Nj.A. Karbunarë 137 - - 137 
8 Nj.A. Ballagat 102 - - 102 
9 Nj.A.Fier Shegan 186 - - 186 
10 Nj.A.Kolonjë 373 4 - 369 
11 Nj.A.Krutje 317 - - 317 

Kriteri:  
Përsa më sipër, mosveprimet janë në kundërshtim me kërkesat e ligjit nr. 139/2015 “Për 
Vetëqeverisjen Vendore” i ndryshuar, Kap. III, neni 9, pika 1.2 - Të drejtën dhe 
përgjegjësinë e pronësisë; Kap. VII, neni 23, pika 14 –Planifikimin, administrimin, 
zhvillimin dhe kontrollin e territorit, sipas mënyrës së përcaktuar me ligj , UMF nr. 30, datë 
27.12.2011“Për menaxhimin e aktiveve në njësitë e sektorit publik”, i ndryshuar pikat 26, 
27, 30 dhe 74, dhe UMF nr. 8, datë 9.03.2018 “Për procedurat e përgatitjes, paraqitjes dhe 
raportimit të pasqyrave financiare vjetore në Njësitë e Qeverisjes së Përgjithsshme”. Kap 
III- Procedurat për përgatitjen, paraqitjen dhe konsolidimin e pasqyrave financiare në 
Njësitë e Qeverisjes së përgjithsshme, pika 30 ku citohet: “Çdo njësi e qeverisjes së 
përgjithshme kryen verifikimin fizik të aktiveve dhe elementeve të tjera, konform kritereve 
të përcaktuara në aktet ligjore e nënligjore, si dhe saktëson vërtetësinë e llogarive të të 
drejtave e të detyrimeve ndaj të tretëve. Mbi këtë bazë, në kontabilitet, bëhen veprimet për 
sistemimin e diferencave të gjendjes fizike me gjendjen kontabël për llogari të vitit kontabël 
që mbyllet.” Për veprime dhe mosveprime, ngarkohet me përgjegjësi: Z. Xh S me detyrë ish 
pergjegjës i menaxhimit të aseteve për periudhën 2018-04.09.2019 (Aktualisht i larguar nga 
Bashkia) dhe Znj. L B me detyrë Drejtore e Financës për periudhën 2018-2020 
Impakti 
Mos pasqyrim i saktë i vlerës së plotë të aktiveve afatgjata materiale dhe pozicionimit të 
pasaktë të llogarive, me ndikim në informacionin kontabël që ofrojnë pasqyrat financiare në 
lidhje me plotësinë e vlerave të Aktiveve Afatgjata Materiale, duke paraqitur risk në 
besueshmërinë dhe përdorimin e tyre nga subjektet e interesuara. 
Shkaku 
Nga Drejtoria Ekonomike nuk janë marrë masat e nevojshme  për saktësimin në kontabilitet 
të operacioneve të funksionimit në lidhje me procesin e kapitalizmit të aktiveve. 
Rëndësia:- E Lartë. 
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 të 
kaluara me VKM-të përkatëse, si dhe për krijimin e regjistrit të pronave, në zbatim të 
kërkesave të UMF nr. 30, datë 27.12.2011 “Për menaxhimin e aktiveve në njësitë e sektorit 
publik”, i ndryshuar dhe ligjit nr. 139/2015 “Për Vetëqeverisjen Vendore”, i ndryshuar. 
 
Analiza e llogarive debitorë viti 2019-2020 
Në llogaritë financiare të vitit 2020, gjendja e llogarive debitore: 
-Llogaria 468 “Debitorë të ndryshëm”, në fillim të vitit 2019 është në vlerën historike 
553,733,042 lekë dhe në fund të vitit 2019 në vlerën historike 664,965,713 lekë me një rritje 
në vlerën (111,232,671) lekë ndërsa në fund të vitit 2020 në vlerën historike 1,468,624,083 
lekë me një rritje në vlerën (803,658,370) lekë. 
Në analizë kjo vlerë përbëhet nga debitorë të lënë nga rekomandimet e KLSH, gjatë viteve 
2007-2015 në vlerën 52,765,117 lekë dhe debitor nga Takasa dhe Tarifa vendore në vlerën  
1,415,858,966 lekë. Nga Drejtoria e Financës dhe Drejtoria Juridike e Bashkisë Lushnjë, 
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nuk është procedura sipas ligjit përfshi kërkesë padi në Gjykatë për arkëtimin e 
detyrimeve debitore, në kundësrhtim me kërkesat ligjore.  
Sipas rakordimit me Inspektoriatin e Mbrojtjes së Territorit dhe me njoftimet e 
protokolluara në bashkinë Lushnjë së bashku me procesverbalet e konstatimit të 
kundravajtjes “Ndërtim pa leje”, janë marrë vendime nga kryeinspektori i IMTV për denime 
me gjobë në shumat dhe vitet përkatëse si më poshtë; 

Nr. Emër Subjekti Nr Serisë Vendim gjobe 
(nr/datë) 

Vlera 
gjobës 

Mandat arkëtim 
(nr/datë) 

Vlera 
arkëtimit 

1 A K 000027 Nr. 11/12.12.18 50,000 Pa paguar - 
2 A K 000032 Nr. 5/15.3.2019 500,000 Pa paguar  
3 AAC shpk 000034 Nr. 7/15.3.2019 50,000 Pa paguar  
4 C. R. 2008 000035 Nr. 8/15.3.2019 500,000 Pa paguar  
5 B H 000036 Nr. 9/15.3.2019 500,000 Pa paguar  
6 P Sh 000037 Nr. 10/2.4.2019 500,000 Pa paguar  
7 A K 000038 Nr. 11/3.4.2019 500,000 Pa paguar  
8 M K 000039 Nr. 12/9.9.2019 500,000 Pa paguar  
9 A B 000040 Nr. 13/17.9.19 500,000 Pa paguar  
10 T H 000041 Nr. 14/7.10.19 100,000 Pa paguar  
11 I C 000042 Nr. 15/10.10.19 500,000 Pa paguar  
12 L K 000043 Nr. 16/30.10.19 100,000 OTP 30/10/2020 100,000 
13 R K 000044 Nr. 17/17.1.20 500,000 Pa paguar  
14 D P 000045 Nr. 18/7.2.20 50,000 Credins 7/2/2020 50,000 
15 O G 000046 Nr. 19/26.5.20 500,000 Pa paguar  
16 S D 000047 Nr. 20/12.6.20 50,000 Pa paguar  
17 A T 000048 Nr. 21/25.6.20 50,000 Pa paguar  
18 N Q 000049 Nr. 22/11.8.20 100,000 Credins 19/8/2020 100,000 
 SHUMA.................................... 5,550,000 Pa paguar 250,000 
 Vlera mbetur............................... 5,300,000   
 
Këto shuma nuk rezultojnë të rregjistruara në kontabilitet në llogarinë që debitohet në 
bilancin kontabël 468 “Debitorë të ndryshëm” dhe llogarinë që kreditohet në pasqyrën e 
performancës financiare “7115 “Gjoba kamatvonesa, sekuestrime dhe zhdëmtime”. Pra 
kemi një nënvlerësim të llogarisë 468 “Debitorë të ndryshëm” dhe llogarisë “7115 “Gjoba 
kamatvonesa, sekuestrime dhe zhdëmtime” me 50,000 lekë për vitin 2018, me 4,150,000 
lekë për vitin 2019 dhe me 1,100,000 lekë për vitin 2020. 
Këto veprime janë bërë në kundërshtim me ligjin 9228 datë 29.04.2004 “Për kontabilitetin 
dhe pasqyrat financiare” neni 5, 6, 7, 9 dhe 10, ligjin 10296 datë 08.07.2010 “Për 
menaxhimin financiar dhe kontrollin”, urdhërit nr.64 datë 22.07.2014 “ Për shpallje të 
Standarteve Kombëtare të Kontabilitetit të Përmirësuara” dhe Standartit Kombëtar të 
Kontabilitetit nr.8 “Të ardhurat”, pika 8 e standartit ku përcaktohet njohja fillestare e të 
ardhurës. 
-Llogaria 486 “Shpenzime të periudhave të ardhshme” në fillim të vitit 2019 është në vlerën 
historike 158,851,254 lekë dhe në fund të vitit 2019 në vlerën historike 151,877,319 lekë me 
një ulje në vlerën (6,973,935) lekë ndërsa në fund të vitit 2020 në vlerën historike 
99,424,232 lekë me një ulje në vlerën (52,453,087) lekë, e cila është e zbërthyer në mënyrë 
analitike, për Bashkinë Lushnjë dhe Njësitë Administrative në varësi.  
Vlera debitore e kësaj llogarie, është e kuadruar me shumën e llogarive kreditore të pasivit 
të bilancit, vlera e të cilave është në shumën totale 99,424,232 lekë sipas llogarive dhe as 
eshtë e analizuar sipas llojeve të detyrimeve të pa paguara.  

4. Titulli i Gjetjes: KLSH ka konstatuar se  në gjendjen e llogarisë 468 “Debitorë të 
ndryshëm”  nuk janë përfshirë gjendja e debitorëve për taksa dhe tarifa vendore në vlerën 
5,300,000 lekë. 
Situata: 
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Gjendja e llogarisë 468 “Debitorë të ndryshëm” në fillim të vitit 2019 është në vlerën 
historike 553,733,042 lekë dhe në fund të vitit 2019 në vlerën historike 664,965,713 lekë me 
një rritje në vlerën (111,232,671) lekë ndërsa në fund të vitit 2020 në vlerën historike 
1,468,624,083 lekë me një rritje në vlerën (803,658,370) lekë. 
Në analizë kjo vlerë përbëhet nga debitorë të lënë nga rekomandimet e KLSH, gjatë viteve 
2007-2015 në vlerën 52,765,117 lekë dhe debitor nga Takasa dhe Tarifa vendore në vlerën  
1,415,858,966 lekë. Nga Drejtoria e Financës dhe Drejtoria Juridike e Bashkisë Lushnjë, 
nuk është procedura sipas ligjit përfshi kërkesë padi në Gjykatë për arkëtimin e 
detyrimeve debitore, në kundësrhtim me kërkesat ligjore. Sipas rakordimit me Inspektoriatin 
e Mbrojtjes së Territorit dhe me njoftimet e protokolluara në bashkinë Lushnjë së bashku me 
procesverbalet e konstatimit të kundravajtjes “Ndërtim pa leje”, janë marrë vendime nga 
kryeinspektori i IMTV për denime me gjobë në shumat dhe vitet përkatëse si më poshtë; 

Nr. Emër Subjekti Nr Serisë Vendim gjobe 
(nr/datë) 

Vlera 
gjobës 

Mandat arkëtim 
(nr/datë) 

Vlera 
arkëtimit 

1 A K 000027 Nr. 11/12.12.18 50,000 Pa paguar - 
2 A K 000032 Nr. 5/15.3.2019 500,000 Pa paguar  
3 AAC shpk 000034 Nr. 7/15.3.2019 50,000 Pa paguar  
4 C. R. 2008 000035 Nr. 8/15.3.2019 500,000 Pa paguar  
5 B H 000036 Nr. 9/15.3.2019 500,000 Pa paguar  
6 P Sh 000037 Nr. 10/2.4.2019 500,000 Pa paguar  
7 A K 000038 Nr. 11/3.4.2019 500,000 Pa paguar  
8 M K 000039 Nr. 12/9.9.2019 500,000 Pa paguar  
9 A B 000040 Nr. 13/17.9.19 500,000 Pa paguar  
10 T H 000041 Nr. 14/7.10.19 100,000 Pa paguar  
11 I C 000042 Nr. 15/10.10.19 500,000 Pa paguar  
12 L K 000043 Nr. 16/30.10.19 100,000 OTP 30/10/2020 100,000 
13 R K 000044 Nr. 17/17.1.20 500,000 Pa paguar  
14 D P 000045 Nr. 18/7.2.20 50,000 Credins 7/2/2020 50,000 
15 O G 000046 Nr. 19/26.5.20 500,000 Pa paguar  
16 S D 000047 Nr. 20/12.6.20 50,000 Pa paguar  
17 A T 000048 Nr. 21/25.6.20 50,000 Pa paguar  
18 N Q 000049 Nr. 22/11.8.20 100,000 Credins 19/8/2020 100,000 
 SHUMA.................................... 5,550,000 Pa paguar 250,000 
 Vlera mbetur............................... 5,300,000   
Këto shuma nuk rezultojnë të rregjistruara në kontabilitet në llogarinë që debitohet në 
bilancin kontabël 468 “Debitorë të ndryshëm” dhe llogarinë që kreditohet në pasqyrën e 
performancës financiare “7115 “Gjoba kamatvonesa, sekuestrime dhe zhdëmtime”. Pra 
kemi një nënvlerësim të llogarisë 468 “Debitorë të ndryshëm” dhe llogarisë “7115 “Gjoba 
kamatvonesa, sekuestrime dhe zhdëmtime” me 50,000 lekë për vitin 2018, me 4,150,000 
lekë për vitin 2019 dhe me 1,100,000 lekë për vitin 2020. 
Kriteri 
Këto veprime janë bërë në kundërshtim me ligjin 9228 datë 29.04.2004 “Për kontabilitetin 
dhe pasqyrat financiare” neni 5, 6, 7, 9 dhe 10, ligjin 10296 datë 08.07.2010 “Për 
menaxhimin financiar dhe kontrollin”, urdhërit nr.64 datë 22.07.2014 “ Për shpallje të 
Standarteve Kombëtare të Kontabilitetit të Përmirësuara” dhe Standartit Kombëtar të 
Kontabilitetit nr.8 “Të ardhurat”, pika 8 e standartit ku përcaktohet njohja fillestare e të 
ardhurës. 
Impakti 
Mos funksionimi  i këtyre llogarive sipas parimeve kontabël të pranuara, përbën risk lidhur 
me saktësinë e aktiveve të bilancit me ndikim në informacionin kontabël që ofrojnë pasqyrat 
financiare në lidhje me të drejtat e lindura të konstatuara, duke paraqitur risk në 
besueshmërinë dhe përdorimin e tyre nga subjektet e interesuara. 
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Shkaku 
- Nga Drejtoria Ekonomike nuk është kryer kontabilizimi i të ardhurave dhe përfshirja ne 
formatin e performancës financiare të PF i të ardhurave të krijuara  është bërë nga evidencat 
e mbajtura (databaze) nga Drejtoria e taksave dhe tarifave Vendore, ku janë evidentuar të 
ardhurat sipas llojit në përputhje me klasifikimin e klasës 7 të llogarive. 
Rëndësia: I lartë. 
Rekomandimi 
Drejtoria Ekonomike në Bashkinë Lushnjë të mbajë evidencën kontabël për të ardhurat dhe 
të kryejë veprimet kontabël për evidentimin e debitorëve për taksat dhe tarifat në llog.468 
“debitorë të ndryshëm”, në mënyrë që përfshirja e të ardhurave në pasqyrat financiare të mos 
bëhet nga jashtë port ë ndjekë logjikën kontabël, duke I pozicionuar saktë në llogaritë 
përkatëse me qëllim që PF të ofrojnë një informacion të saktë mbi të drejta dhe detyrimet  e 
të tretëve ndaj shtetit për taksa dhe tarifa vendore. (Më hollsishtë trajtuar në aneksin C/2 të 
projekt raportit të Auditimit) 
 
Analiza e llogarive kreditore viti 2019-2020 
Gjendja e llogarive kreditore, referuar pasqyrave financiare, është si më poshtë vijon: 
-Llogaritë 401-408 “Furnitorë e llogari të lidhura me to” në fillim të vitit 2019 rezulton për 
vlerën 8,884,483 lekë dhe në fund të vitit 2019 është në vlerën 14,312,559 lekë ose me rritje 
në vlerën (5,428,076) lekë ndërsa në fund të vitit 2020 për vlerën 7,058,357 lekë, ose me 
ulje në vlerën 7,254,357 lekë, e cila është e zbërthyer në mënyrë analitike, për Bashkinë 
Lushnjë dhe Njësitë Administrative në varësi. (Më hollësisht të dhënat sipas Pasqyrës Nr. 
C/4 dhe Nr.C/5 bashkëngjitur). 
-Llogaria 467 “Kreditorë të ndryshëm” në fillim të vitit 2019 është në vlerën historike 
158,851,254 lekë dhe në fund të vitit 2019 në vlerën historike 151,877,319 lekë me një ulje 
në vlerën (6,973,935) lekë ndërsa në fund të vitit 2020 në vlerën historike 99,424,232 lekë 
me një ulje në vlerën (52,453,087) lekë, e cila është e zbërthyer në mënyrë analitike, për 
Bashkinë Lushnjë dhe Njësitë Administrative në varësi. Nga të dhënat analitike që na u 
paraqitën, kjo llogari është e analizuar për 98 raste për vlerën totale 99,424,232 lekë. Nga të 
cilat për 20 raste në vlerën 4,172,450 lekë janë detyrime të viteve 2008-2012 të trashëguara 
nga ish komunat. i cili është detyrim i pa definuar, pa dokumentacionin përkatës për t`u 
paraqitur si detyrim ndaj furnitorëve për mallra shërbime dhe punime të kryera, i mbartur 
nga vitet 2008 deri në vitin 2011, të cilat konsistojnë me kontrata pa vlerë, pa faturë të 
thjeshtë tatimore apo faturë tatimore me TVSH apo dhe pa procedurë të mbyllur, në 
kundërshtim me nenin 3, pika 1, të ligjit nr.9228, datë 29.04.2004,“Për kontabilitetin dhe 
pasqyrat financiare”, VKM nr. 783, datë 22.11.2006,  “Për përcaktimin e standardeve dhe 
rregullave kontabile”, pjesa e parë, “Rregulla të përgjithshme”, kapitulli i parë, “Mbajtja e 
kontabilitetit”, UMF nr. 14, datë 28.12.2006, “Për përgatitjen dhe raportimin e pasqyrave 
financiare vjetore, për institucionet qendrore, organet e pushtetit vendor dhe të njësive që 
varen prej tyre”, ndryshuar me UMF nr. 26, datë 27.12.2007, “Për përgatitjen dhe 
raportimin e pasqyrave financiare vjetore të institucioneve qendrore, organet e pushtetit 
vendor dhe njësitë që varen prej tyre si dhe njësive të menaxhimit/zbatimit të projekteve e 
marrëveshjeve me donatorët e huaj” (Më hollësisht të dhënat sipas Pasqyrës Nr. C/6 
bashkëngjitur). 
Llogaria 42 “Detyrime ndaj personelit” në fillim të vitit 2020 është në vlerën historike 
11,572,909 lekë dhe në fund të vitit 11,859,011 lekë. Nga analiza e kësaj llogarie, 
konstatohet se janë përfshirë detyrimet e pa paguara për pagat e personelit të 
prapambetura duke  përfshir muajin Dhjetor të fund vitit 2019. 
Llogaria 431 “Detyrimet ndaj shtetit për tatim taksat” në fillim të vitit 2020 është në vlerën 
historike 684,005 lekë dhe në fund të vitit 705,262 lekë. Nga analiza e kësaj llogarie, 
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konstatohet se janë përfshirë detyrimet e pa paguara për pagat e personelit të 
prapambetura duke  përfshir muajin Dhjetor të fund vitit 2019. 
Llogaria “435 “Sigurime Shoqërore” në fillim të vitit 2020 është në vlerën historike 
3,432,823 lekë dhe në fund të vitit 3,523,491 lekë. Nga analiza e kësaj llogarie, konstatohet 
se janë përfshirë detyrimet e pa paguara për pagat e personelit të prapambetura duke  
përfshir muajin Dhjetor të fund vitit 2019. 
Llogaria “436 “Sigurimet shëndetësore” për vlerën e detyrimeve 483,087 lekë. 
 
-Testimi i llogarisë 600 “Pagat dhe shpërblime” 
Për vitin 2018 numri i punonjësve është miratuar me Vendim i Kryetarit të Bashkisë nr. 101 
datë 22.12.2017. Miratuar në total numri 297 + 16 punonjësit të QKB dhe Gjendjes Civile = 
313 punonjës gjithsej, në fakt janë paguar sipas listë pagesave gjithsej 291 punonjës, nuk ka 
tejkalim të numrit të punonjësve. 
Për vitin 2019 numri i punonjësve është miratuar me Vendim të Kryetarit të Bashkisë nr. 
129 datë 20.12.2018. Miratuar në total numri 316 punonjës gjithsej, në fakt janë paguar 
sipas listë pagesave gjithsej 302 punonjës, nuk ka tejkalim të numrit të punonjësve. 
Për vitin 2020 numri i punonjësve është miratuar me Vendim i Kryetarit të Bashkisë nr. 137 
datë 24.12.2019. Miratuar në total numri 297 + 16 punonjësit të QKB dhe Gjendjes Civile = 
313 punonjës gjithsej, në fakt janë paguar sipas listë pagesave gjithsej 307 punonjës, nuk ka 
tejkalim të numrit të punonjësve. 
-Referuar kërkesave të VKM nr. 177 datë 08.03.2017, struktura e Bashkisë Lushnjë, është 
miratuar me Urdhër të Kryetarit të Bashkisë të sipërcituara. 
Sipas listë pagesave të muajve janar 2018, shtator 2019 dhe nëntor 2020, konstatohet se 
është zbatuar struktura sipas vendimeve miratues. 
Listë pagesat janë të firmosura nga Drejtori i Financës dhe nga Specialistet e pagave.  
Është përgatitur përmbledhësja e listë pagesave e cila është e firmosur nga Drejtori i 
Financës dhe nga Kryetari Bashkisë. 
Janë mbajtur listë prezencat dhe janë të firmosura nga Përgjegjëse i Burimeve Njerëzore dhe 
nga Kryetari Bashkisë. 
U verifikuan me përzgjedhje regullshmëria e pagave për 6 persona si më poshtë, bazuar 
në VKM nr. 177 datë 08.03.2017 “Për disa ndryshime dhe shtesa në Vendimin nr. 165, datë 
2.03.2016 të Këshillit t Ministrave “Për grupimin e Njësive të Vetëqeverisjes Vendore për 
efekt page dhe caktimin e kufijve të pagave të funksionareve të zgjedhur e të emëruar, të 
nëpunësve civilë e të punonjësve administrativë të Njësuve të Vetëqeverisjes Vendore”. 
Bazuar në urdhërin e Kryetarit të Bashkisë me nr. 11 Datë08.01.2020. Nuk u konstatuan 
diferenca, Pagat e funksionit janë sipas përcaktimeve në VKM nr. 177, datë 08.03.2017 dhe 
Vendimet e Kryetyarit të Bashkisë Lushnjë me nr. 193, datë 06.12.2018 “Për miratimin e 
strukturës dhe nivelit të pagave për vitin 2019”, emërimet në detyrë dhe pagat e punonjësve 
të aparatit të Bashkisë dhe Institucioneve vartëse” dhe nr. 180 prot., datë 16.12.2020 
“Emërimi në detyrë dhe pagat e punonjësve të aparatit të bashkisë dhe Institucioneve 
vartëse”. për vitin 2020. Konkretisht si më poshtë për: 
Për vitin 2019, sipas pagesave të muajit Shtator dhe për vitin 2020 për muajin Maj 2020.. 
1-z Sh K, Drejtore në Drejtorinë e Zhvillimit Rural, paga funksion 51940 lekë. 
2-z. E H, Përgjegjës Sektori Pyjeve dhe Kullotave , paga për funksion 44100 lekë. 
3-z. E K, me detyrë SNL për investimet, me paga për funksion 34300 lekë.  
4-znj L B Drejtoresh e Buxhetit dhe Financës, paga për funksion është 51940 lekë.  
5-znj E S me detyrë SNL për pagat dhe sigurimet, paga për funksion 34300 lekë.  
*Transaksionet financiare nëpërmjet arkës. 
Nga auditimi i dokumentacionit të veprimeve nëpërmjet arkës rezultoi se: 
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Me arkë janë kryer transaksione financiare, si arkëtim të ardhurash për detyrime nga taksa e 
tokës bujqësore, taksat e tarifat familjare, për të cilat janë prerë mandate arkëtimi të 
plotësuara me të gjitha ekstremitetet, sipas faturës për arkëtim e lëshuar nga sektori i taksave 
dhe tarifave vendore, arkëtim gjoba të policisë Bashkiake. Nga arka nuk është kryer asnjë 
transaksion pagese. Për veprimet me arkën është mbajtur libri i arkës, i cili është mbyllur 
për çdo muaj dhe është nënshkruar nga personi përgjegjës për arkën dhe specialiste e 
financës e ngarkuar për mbajtjen e ditarit të arkës.  
Për vitin 2019, janë prerë Mandat Arkëtime në, vlerë 13,234,397 lekë dhe mbyllet me MA, 
në vlerë 13,234,397 lekë. 
Për vitin 2020, janë prerë Mandat Arkëtime në, vlerë 7,332,765 lekë dhe mbyllet me MA, 
në vlerë 7,332,765 lekë. 
Nga auditimi i librit të arkës dhe ditarit të arkës konstatohet se të ardhurat nga arkëtimet e 
kryera për vitin, 2019 janë në vlerën  13,234,397 lekë , për vitin 2020 janë në vlerën 
7,332,765 të cilat në çdo fund viti janë derdhur totalisht në bankë dhe gjendja e arkës në 
fund të çdo muaji dhe në fund të çdo viti është me zero lekë. Të gjitha të ardhurat e 
arkëtuara janë bërë derdhje në Bankë në mënyrë periodike dhe arka rezulton me gjendje 
zero në fund të muajit. Gjithashtu është mbajtur ditari i arkës në formën klasike kontabël i 
cili rezulton i kuadruar. Përfshirja e shumës të ardhurave në pasqyrat financiare është bërë 
duke u bazuar në vijueshmërinë kontabël dhe në përputhje me VKM nr. 783, datë 
22.11.2006 “Për përcaktimin e standardeve dhe të rregullave kontabël”, si dhe të  UMF 
nr.30, datë 27.12.2011 “Për Menaxhimin e aktiveve në Njësitë e Sektorit Publik” pikat 
63,64. Nga Drejtoria e Financës janë kryer akt-rakordimet mujore dhe vjetore me Degën e 
Thesarit për të ardhurat.  
-Mbi evidentimin e konsumit të karburantit 
Për vitin 2019. Me urdhër të Kryetarit të Bashkisë Lushnjë, nr. 23/1, datë 04.02.2019 mbi: 
“Caktimin e normativave të harxhimit të karburantit për vitin 2019”, është ngritur komisioni 
për përcaktimin e normativave të konsumit të karburantit për 10 mjete transporti, si dhe për 
kaldajën e kopështve. si dhe me urdhërin nr. 152 datë 17.10.2019 “Për një ndryshim me 
urdhërin nr. 23 datë 04.02.2019 për planifikimin e Karburantit për mjetet e bashkisë për 
vitin 2019” është bërë ndryshimi i personit që do të përdor mjetin pa ndryshuar normativen 
e përcaktuar në buxhet. Gjithashtu janë përcaktuar normativat përkatëse sipas 
procesverbaleve të mbajtuar nga komisioni për cdo tip mjeti. 
Për vitin 2020. Me urdhër të Kryetarit të Bashkisë, nr. 444/1, datë 20.01.2020 mbi: 
“Caktimin e normativave të harxhimit të karburantit për vitin 2020”, është ngritur komisioni 
për përcaktimin e normativave të konsumit të karburantit për 10 mjete transporti. 
Me urdhrin nr. 56 datë 21.04.2020 është berë një ndryshim në planifikimin e karburantit për 
shkakë të situatës së pandemisë COVID – 19. duke përcaktuar normativat përkatëse sipas 
procesverbaleve të mbajtuar nga komisioni për cdo tip mjeti. 
Nga Kryetari i Bashkisë, janë lëshuar autorizime ditorë për udhëtimin e personave sipas 
natyrës së shërbimit si dhe duke përcaktuar edhe mjetin për të udhëtuar. 
Për cdo muaj, është përgatitur përmbledhësja e udhëtimeve për cdo mjet transporti të 
firmosura nga nëpunësi udhëzues i autorizuar, nga shoferi i mjetit dhe të miratuara nga 
Kryetari i Bashkisë. 
Në këtë përmledhësej të udhëtimit, janë shënuar edhe destinacioni i i lëvizjes dhe km rrugë 
të përshkruara, janë bërë edhe llogaritjet për konsumit të karburantit sipas normativava të 
konsumit të miratuara nga komisioni i miratuar nga titullari i Bashkisë.  
Testim mbi transaksionet financiare: 
1-Mbi financimin e “Klubit të Futbollit Shkumbini” sha. 
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Sipas dokumentacionit që na u vu në dispozicion, me Vendim të Këshillit të Bashkisë nr. 60, 
datë 06.09.2013, është vendosur krijimi i Shoqërisë “Klubit të Futbollit Lushnja 1930” sha 
me kapital 100% të Bashkisë Lushnjë. 
Ky klub është financuar nga Bashkia Lushnjë. Për periudhën e auditimi janë transferuar 
fonde për këtë klub në shumën totale 35,166,279 lekë, ku për vitin 2019, për shumën 
36,999,100 lekë për vitin 2020. 
Paguar me urdhër shpenzimet si më poshtë: 
Viti 2019; U. Shpenzimet nr. 6, 13, 20, 50, 58, 65, 71, 96, 122, 125, 133, 144, 150, 158, 159, 
176, 177, 185, 205, 206, 217, 218, 251, 251 dhe 252. 
Viti 2020; U. Shpenzimet nr. 7, 8, 18, 19, 38, 39, 59, 60, 68, 67, 79,80, 88, 98, 99, 117, 118, 
133, 134,149, 150, 165, 166, 196, 173 dhe 174. 
Në programet e viteve buxhetore 2019 dhe 2020, janë miratuar me Vendim të Këshillit të 
Bashkisë në zërin “Transferta për sportin” fondet për financimin e këtij klubi, përkatësisht 
për vitin 2019 në shumën 35,166,279 lekë dhe për vitin 2020 në shumën 36,999,100 lekë. 
Për këto pagesa, nuk ka miratim të bordit të shoqërisë “Klubit të Futbollit Lushnja 1930” 
sha për financim aktiviteti ose për shtesë të kapitalit të kësaj Shoqërie. 
Kontabilizimi i këtyre shpenzimeve, është në debi të llogarive të shpenzimeve, llogaria 603. 
Kjo praktikë e financimit të Klubit të Futbollit, Shkumbini sha, pa miratim të asmblesë të 
shoqërisë për destinacionin e këtij financimi, është në kundërshtim me kërkesat e ligjit nr. 
9901, datë 14.04.2008 “Për tregëtarët dhe shoqëritë tregëtare” i ndryshuar nenet 135, 145 
dhe 168, të ligjit nr. 7892, datë 21.12.1994 “Për sponsorizimet” i ndryshuar nenet 1, 3, 4, 
ligjit nr. 79/2017 “Për sportin” neni 3, pika 28, neni 20 dhe ligjit nr. 139/2015 “Për 
vetëqeverisjen vendore"” neniet 25 dhe 54. 
 
Kontratat e lidhura për viti 2018-2020 
Për vitet 2018-2019 dhe 2020 janë kryer investime me burim financimi nga fondet e 
siguruara nga transferta e pakushtëzuar, nga të ardhurat e veta dhe nga fondet e alokuara nga 
ministritë e linjës e FZHR. Në analizë këto investime paraqiten në tabelën e mëposhtme: 

Nr Objekti Operatori 
ekonomik 

 Gjithsejtë 
Vlera e 
plotë e 

kontratës 
(me TVSH) 

Likuidimi sipas viteve 

Likuiduar 
gjithsejtë 

për 
periudhën 
01.01.2018 

deri 
31.12.2020 

Pa u 
likuiduar 
deri me 

06.04.2021 
dhe e pa 

pasqyruar 
ne log 467 

Date 2018 2019 2020   

  b 1 6 10 (7+9) 11 12 13 
14(11+12+

13) 
15 ( 10-14) 

1 "Rikonstruksion i Gjimnazit "Dituria" Krutje Sh 17.09.2018 33,235,969 
14,742,631  

 
18,493,338  

 
- 33,235,969 0 

2 Mbikqyrje.SH.M.B.10-Korr.Dushk I 16.10.2018 1,173,002  
 

  1,173,002  - 1,173,002  
 

0 

3 Rehabilit.i banesave te Komun.te pafavorizuara Sh 17.10.2018 19,392,102 8,000,000 
 

11,392,102   19,392,102 0 

4 
Rikons.Sh.M.B. 10 Korriku dhe 
ambient.Sp.Dushk S & E 21.09.2018 97,413,214 29,283,228  68,128,760   97,413,214 0 

5 Rikons.Shkolla 9/vjecare Karbunare e Vogel S 27.12.2018 60,434,476 8,538,634 45,450,888 6,444,687  60,434,476 0 
6 Sistemim Asfaltim Bllok Ban.Lgj.L.Dhamo E  & C  16.8.2018 15,688,204 - 15,688,204   15,688,204 0 
7 Sistemim Asfaltim  Rruga Rinise Pluk E & A  06.06.2018 6,804,178 - 6,804,178 - 6,804,178 9,695,072 

8 Nderhyrje ne rrugen Andrea Papaj G 06.12.2018 23,124,571   14,302,000 8,822,508  23,124,508 0 

9 Sistemim Asfaltim i rrugeve ne Fshatin Toshkez L 26.07.2019 44,241,506   10,000,000  20,243,245 30,243,245 14,223,186 

10 Rikonstruksion i Shkolles 9/vjec.4 Deshmoret G + G 29.07.2019 49,755,823 - 14,976,268 23,716,792 38,693,060 11,062,763 

11 
Rikonstruk.Shk. "Th.Bozo"+ndert.palestre 
Kolonje 

S 02.09.2019 76,558,122   18,672,716 35,010,133  53,682,849 22,875,273 

12 Sistemim Asfaltim I rruges ne Fshatin Rrapez S-U 07.05.2019 15,375,949   3,966,199 7,905,401  11,871,600 3,504,349 
13 Sistemim Asfaltim I rruges ne Fshatin Gjaze S 07 14.05.2019 19,200,000   4,793,210 10,000,000 14,793,210 4,406,790 
14 Sist.Asf. I rruges Hysgjokaj(Canakaj) Ballagat S 07 20.05.2019 26,400,000   8,789,380 17,500,000 26,289,380 110,620 
15 Sistemim Asfaltim I rruges ne Fshatin Lekaj S-U 29.03.2019 14,794,759   4,086,310 8,102,000 12,170,310 2,624,490 
16 

Sistemim Asfaltim I rruges ne Fshatin Shegas E 
 .26.04.201
9 

19,076,450   5,697,880 12,000,000 17,697,880 1,378,570 

17 Sist.Asf. I rruges ne Fshatin Stan Karbunare E 06.06.2019 18,167,342   5,687,160 11,400,070 17,087,230 1,080,112  
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Nr Objekti Operatori 
ekonomik 

 Gjithsejtë 
Vlera e 
plotë e 

kontratës 
(me TVSH) 

Likuidimi sipas viteve 

Likuiduar 
gjithsejtë 

për 
periudhën 
01.01.2018 

deri 
31.12.2020 

Pa u 
likuiduar 
deri me 

06.04.2021 
dhe e pa 

pasqyruar 
ne log 467 

Date 2018 2019 2020 
  

  b 1 6 10 (7+9) 11 12 13 
14(11+12+

13) 
15 ( 10-14) 

18 Sist.Asf. I rruges ne Fshatin Konjat B  30.04.2019 24,000,420   6,075,290 12,200,000 18,275,290 5,725,130  
  

Investime         Shuma 
  

  
564,836,087 31,281,265 254,176,885 

115,162,10
7 

498,069,70
7 

69,881,113 
 

Konkluzion: Për vitet 2018-2019-2020 janë lidhur dhe zbatuar 18 kontrata në vlerën 
564,836,087 lekë për blerje aktivesh materiale dhe jo materiale, si mallra apo projekte 
investimesh, të financuara nga buxheti i Bashkisë, Ministritë linjës dhe FZHR. Për këto 
kontrata nuk është kryer kontabilizimi i veprimeve ekonomike as në momentin e çeljes së 
fondeve, as në momentin e mbërritjes së faturave. Efektet e veprimeve ekonomike dhe të 
ngjarjeve ekonomike të kryera nuk janë  marrë në llogari në kohën e kryerjes së veprimit apo 
të ndodhjes së ngjarjes, por thjesht kur është bërë pagesa. Nuk janë  kryer veprimet 
kontabël në kohën e lindjes të detyrimit për t'u paguar nga njësia ekonomike, detyrime këto 
që sjellin pagesa, dhe që kanë sjellë për ushtrimin e dhënë shpenzime. Po kështu nuk janë 
kryer veprimet përkatëse kontabël në lidhje me fondet buxhetore të përdorura për investime 
deri në momentin e kapitalizmit të aktivit. Deri në fund të vitit ushtrimor 2019 janë 
prekur llogarite e aktiveve në vlerë pjesore për AQT e blera të cilat nuk janë 
kapitalizuar plotësisht, që kanë lidhje me 11 kontrata, ku vlera e mbetur e 
palikujduara e tyre prej 69,881,113 lekë nuk është evidentuar në kontabilitet në 
llogarinë 467 “Kreditorë të ndryshëm”. 
Për këto investime nuk janë kryer veprimet kontabël sipa fazave të kryerjes së veprimeve 
ekonomike, kështu: 
Me celjen e fondeve mbritjen e shkresës së dërguar nga MFE për alokimin e fondit pjesor 
të vitit ushtrimor të detajuar sipas projekteve të investimeve duhej kryer veprimi kontabël 
për shumat përkatëse në debi të llog. 520 “Disponibilitete në thesar” në  kredi të llog. 476 
“Të ardhura të caktuara për t’u përdorur”.  
Me konstatimin e shpenzimit (mbërritja e faturës shoqëruar me situcion) duhej bërë 
veprimi kontabël në debi të llogarisë 231 “Investime për aktive afatgjata materiale”, në kredi 
të llogarisë 404 “Furnitor për investime”.  
Në momentin e pagesave të  faturave duhej kryer kontabilizimi për çdo pagesë në debi 
llogarisë 404“Furnitorë për investime” dhe në kredi të llogarisë 520 “Disponibilitete në 
thesar”.  
Në fund të vitit ushtrimor për fondet e përdorura për investimet në proçes të pa 
përfunduar duhej kryer veprimi kontabël në debi të llog.476 “Të ardhura të caktuara për t’u 
përdorur” në kredi të llog. 720 “Grant korrent i brendshëm” dhe në kredi të llog. 4342, 
“Operacione me shtetin (të drejta)” për pjesën e fondeve të përdorura gjatë vitit ushtrimor, 
për llogari të shpenzimeve të realizuara vitin e mëparshëm, por të financuara me fondet 
buxhetore të vitit ushtrimor raportues. 
Me përfundimin e investimit të konfirmuar me aktin e marrjes në dorëzim të investimit dhe 
likuidimit total të vlerës së kontratës është bërë kapitalizmi aktivit (hyrje sipas llojit të 
AQT), për të cilat duhej prerë artikulli kontabël në debi të llogarisë 21 “Aktive afatgjata 
materiale” në kredi të llogarisë 231 “Investime për aktive afatgjata materiale”.  
Me kapitalizmin e aktivit (per aktivet e marra ne dorëzim)duheshin kryer veprimet 
kontabël:  
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- në debi  të llogarisë 476 ”te ardhura te caktuara per t’u përdorur” në kredi llog. 105 
”Grante te brendeshme kapitale” per fondet buxhetore te perdorura per investime” dhe 
- në kredi të llogarisë 1011”Shtesa te fondit baze” në debi të llogarisë 105 ”Grante te 
brendeshme kapitale” për vlerën e aktiveve te blera. 
Kjo procedurë e ndjekur është në kundërshtim me Udhëzimin e MFE nr.8, datë 9.3.2018 
”Për procedurat e përgatitjes, paraqitjes dhe raportimit të pasqyrave financiare vjetore në 
njësitë e qeverisjes së përgjithshme” Aneksi 1 “Analiza e detajuar e klasave të llogarive të 
kontabilitetit në sektorin publik” kreu I pika 8, Kreu II pika 15/a,b,c,18/a,b, Kreu III pika 32, 
Në Kreun I “ Të përgjithshme” në pikën 8 përcakton: “Metoda e njohjes së shpenzimeve 
dhe të ardhurave në sektorin publik ka të bëjë me:- Njohjen e shpenzimeve të vitit buxhetor 
në çastin e ndodhjes së tyre, pavarësisht nga data e pagesës”, në Kreun II “ parimet dhe 
rregullat e organizimit dhe të mbajtjes së kontabilitetit publik në njësitë e qeverisjes së 
përgjithshme” në pikën 18/a përcaktohet: “Për realizimin dhe njohjen e investimeve bëhet 
regjistrimi kontabël si më poshtë:- Debitohet llogaria përkatëse e investimeve (grupi 23); 
dhe- Kreditohet llogaria përkatëse e detyrimeve (klasa 4)”, në Kreun III “Procedurat për 
përgatitjen, paraqitjen dhe konsolidimin e pasqyrave financiare në njësitë e qeverisjes së 
përgjithshme” në pikën 32 përcakton: “Kërkesat për arkëtim mbi debitorët, si dhe 
detyrimet të paraqiten në pasqyrat financiare me vlerën e evidentuar në kohën e lindjes së 
të drejtës dhe detyrimit. Në zbatim të nenit 61 të ligjit të buxhetit, lidhur më njohjen e të 
ardhurave dhe shpenzimeve në njësitë e qeverisjes së përgjithshme, të drejtat dhe detyrimet, 
në fund të periudhës raportuese duhet të paraqiten në kontabilitet, si më poshtë: 
-  Të drejtat duhet të evidentohen në kohën e lindjes së tyre, ndërsa si të ardhura të njihen 
dhe evidentohen në pasqyrat financiare në çastin e arkëtimit të tyre në llogaritë financiare, 
duke mbajtur nën kontroll evidentimin e të ardhurave me baza rritëse (llogaria 7206, 
“Financim i pritshëm nga buxheti”),të cilat evidentojnë të drejta të njësive të qeverisjes së 
përgjithshme në marrëdhënie me shtetin (llogaria 4342, “Operacione me shtetin (të 
drejta)”). 
- Detyrimet të evidentohen në pasqyrat financiare, duke mbajtur parasysh njohjen në 
çastin e ndodhjes si shpenzime, pavarësisht nga data e pagesës së tyre nga llogaritë 
financiare. Në këtë rast, duhet të mbahet nën kontroll evidentimi joreal i detyrimeve në 
marrëdhëniet e shtetit me njësitë e qeverisjes së përgjithshme (llogaria 4341, “Operacione 
me shtetin (detyrime)”. 
U kryen procedura testimi analitik me përzgjedhje kampionesh për zona të ndryshme 
llogarish, duke bërë verifikim të fondeve të planifikuar dhe të përdorura, të përllogaritjeve të 
vlerave për transaksione financiare të kryera si rezultat i ndodhjes së ngjarjeve ekonomike si 
dhe verifikimi i përputhshmërisë ligjore i dokumentacionit shoqërues mbështetës nëse ato 
ishin kryer në përputhje me kërkesat e ligjit  nr.139/2015 “Për Vetëqeverisjen Vendore” neni 
40 “Shpenzimet” pika 1. 
 
5. Titulli i gjetjes: KLSH ka konstatuar se, për vitet 2018 – 2019 - 2020, janë lidhur dhe 
zbatuar 18 kontrata në vlerën 564,836,087lekë për blerje aktivesh materiale dhe jo 
materiale, si mallra apo projekte investimesh, të financuara nga buxheti i Bashkisë, 
Ministritë linjës dhe FZHR. Për këto kontrata nuk është kryer kontabilizimi i veprimeve 
ekonomike as në momentin e çeljes së fondeve, as në momentin e mbërritjes së faturave. 
Efektet e veprimeve ekonomike dhe të ngjarjeve ekonomike të kryera nuk janë  marrë në 
llogari në kohën e kryerjes së veprimit apo të ndodhjes së ngjarjes, por thjesht kur është 
bërë pagesa, Nuk janë  kryer veprimet kontabël në kohën e lindjes të detyrimit për t'u paguar 
nga njësia ekonomike, detyrime këto që sjellin pagesa, dhe që kanë sjellë për ushtrimin e 
dhënë shpenzime. Po kështu nuk janë kryer veprimet përkatëse kontabël në lidhje me fondet 
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buxhetore të përdorura për investime deri në momentin e kapitalizmit të aktivit. Deri në fund 
të vitit ushtrimor 2019 janë prekur llogarite e aktiveve në vlerë pjesore për AQT e blera të 
cilat nuk janë kapitalizuar plotësisht, që kanë lidhje me 11 kontrata, ku vlera e mbetur e 
palikujduara e tyre prej 69,881,113 lekë nuk është evidentuar në kontabilitet. 

Situata: 
Nga testimi i  kontratave për blerje mallrash apo investimesh rezultoi se: për 18 kontrata të 
lidhura në vlerën 564,836,087lekë, që për shpenzimet e kryera për to janë përdorura fondet e 
vëna në dispozicion nga buxhetet e viteve 2018-2019-2020, kontabilizimi i veprimeve 
ekonomike nuk është bërë për vlerë të plotë të kontratës, por në momentin e pagesave për 
fatura të mbërritura. Efektet e veprimeve ekonomike dhe të ngjarjeve të tjera ekonomike të 
kryera nuk janë  marrë në llogari në kohën e kryerjes së veprimit apo të ndodhjes së ngjarjes, 
pra as në momentin e mbërritjes së faturës dhe as të çeljes së fondeve. Pra regjistrimet 
kontabël janë kryer në momentin kur është kryer pagesa dhe jo në kohën e lindjes të një 
detyrimi për t'u paguar nga njësia ekonomike, detyrime këto që sjellin pagesa, dhe që kanë 
sjellë për ushtrimin e dhënë shpenzime. Pra nuk janë kryer të gjitha veprimet kontabël sipas 
fazave të kryerjes së veprimeve ekonomike për të pasqyruar të gjitha detyrimet financiare të 
lindura  nga angazhimi i krijuar që nga çelja e fondeve, me konstatimin e shpenzimit 
(mbërritja e faturës), në momentin e pagesave, në fund të vitit ushtrimor për fondet e 
përdorura për investimet në proçes, me përfundimin e investimit të konfirmuar me aktin e 
marrjes në dorëzim dhe në fund me kapitalizmin e aktivit. 
Kriteri:  
VKM nr. 783, datë 22.11.2006 “Për përcaktimin e standardeve dhe të rregullave kontabël 
“Kapitulli I, pika 1. me Udhëzimin e MFE nr.8, datë 9.3.2018 ”Për procedurat e përgatitjes, 
paraqitjes dhe raportimit të pasqyrave financiare vjetore në njësitë e qeverisjes së 
përgjithshme” kreu I pika 8, Kreu II pika 15/a,b,c,18/a,b, Kreu III pika 32 
Impakti:  
Moskontabilizimi i kontratave të investimeve për blerje aktivesh afatgjata materiale dhe jo 
materiale në të gjitha fazat e kryerjes së veprimeve ekonomike për to, ka sjellë mosparaqitje 
të plotë të detyrimeve të lindura nga angazhimet financiare të krijuara nga lidhja e 
kontratave me të tretët si dhe fondeve të përdorura për to, gjë që ka sjellë ndikim në 
informacionin kontabël që ofrojnë pasqyrat financiare në lidhje me detyrimet e lindura të 
konstatuara, duke paraqitur risk në besueshmërinë dhe përdorimin e tyre nga subjektet e 
interesuara 
Shkaku:  
Nga Drejtoria Ekonomike nuk janë marrë masat e nevojshme për mbajtjen e evidencës 
kontabël në përputhje me parimet e të drejtave dhe detyrimeve të konstatuara 
Rëndësia: I lartë 
Për këtë rekomandojmë: 
Drejtoria Ekonomike në Bashkinë Lushnjë të kryejë të gjitha veprimet e kontabilizimit sipas 
fazave të kryerjes së veprimeve ekonomike për kontratat e lidhura për blerje aktivesh 
afatgjata materiale dhe jo materiale, duke pasqyruar të gjitha detyrimet financiare të lindura  
nga angazhimi i krijuar që nga çelja e fondeve, me konstatimin e shpenzimit (mbërritja e 
faturës), deri në  kapitalizmin e aktivit dhe jo thjesht, kur ndërhyn pagesa, pasi evidentimi i 
saktë i detyrimeve ndaj të tretëve është i domosdoshëm për njohjen reale të borxhit të 
akumuluar dhe marrjen e masave për zvogëlimin gradual të tij. 
 
Për sa është trajtuar në këtë pjesë të Raportit të Auditmit, nga subjekti i audituar është 
paraqitur observacioni me shkresë nr. 4816/2 datë 29.07.2021 “Observacion mbi 
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projektraportin e auditimit”nga znj. L B, me detyrë Drejtor i Drejtorisë së Financës dhe 
Buxhetit, ku janë shprehur objeksionet si më poshtë:  
 Pretendimi i subjektit:  
Pika IV – A. Masa organizative nr. 1 ndër të tjerat është cilësuar se nuk janë hartuar 
rregulla për ruajtjen e aktiveve. Në fakt për këtë qëllim kemi hartuar Rregulloren e 
Brendshme “Për menaxhimin e Aktiveve” me nr. 9733 datë 17.12.2018. 
Pika IV masa organizative nr. 6 ndër të tjerat thuhet që nuk është kryer inventarizimi fizik 
për llogaritë 215 “ Mjete transporti” për vlerën 11,122,323 lekë dhe llogaria 212 
“Ndërtesa” për vlerën 471,102,255 lekë. Për të dy këto llogari që paraqesin vlerën e 
pasqyruar në kontabilitet është kryer inventarizimi fizik. Për ndërtesat, një pjesë është e 
lidhur me inventarët e Bashkisë dhe njësitë i kanë vetë fletët e inventarëve. Ndërsa për 
llogaritë 210, llog. 211 dhe llogarinë 213 , kemi vetëm inventarin kontabël.  
Pika IV – A. Masa organizative nr. 8 Përsa i përket kontratave shumë vjeçare, duke qënë se 
kontratat kanë shtrirje 3 vjeçare dhe në buxhetin e vitit është planifikuar vetëm një pjesë, 
për vitin ushtrimor është kontabilizuar vetëm vlera që i përket atij viti dhe jo i gjithë 
detyrimi për punimet e kryera. Kjo nuk është bërë për të fshehur detyrimin por për të qënë 
realist me ngarkimin e detyrimeve të vitit. Nuk mund të quajmë detyrim të vitit punimet e pa 
planifikuara dhe të pa buxhetuara. për këtë vit dhe do të ngarkohen në vitet në vazhdim. 
Qëndrimet e Audituesit Shtetërorë të KLSH: Në lidhje me komentet e bëra nga subjekti i 
audituar të protokolluara në KLSH me shkresën nr. 360/5 datë 02.08.2021 sqarojmë se: 
Sa më sipër trajtimi i pretendimeve nga subjekti do të meren ne konsiderat pjesërisht duke 
ju referuar masës organizative nr. 1 në lidhje me Rregulloren e Brendshme “Për 
menaxhimin e Aktiveve” si dhe përsa i përket kryerjes së inventarit fizik për llogaritë 215 
dhe llogarinë 212 “Ndërtesa”, prandaj këto komente merren në konsideratë dhe do të 
trajtohet në materialin e auditimit, për sa i përket Masa organizative nr. 8 pretendimet e 
subjektit nuk qëndrojnë, pasi bien në kundërshtim me VKM nr. 783, datë 22.11.2006 “Për 
përcaktimin e standardeve dhe të rregullave kontabël” Kapitulli I, pika 1. Me  dhe 
Udhëzimin e MFE nr.8, datë 9.3.2018 ”Për procedurat e përgatitjes, paraqitjes dhe 
raportimit të pasqyrave financiare vjetore në njësitë e qeverisjes së përgjithshme” kreu I 
pika 8, Kreu II pika 15/a,b,c,18/a,b, Kreu III pika 32  
 
4.  Mbi planifikimin dhe zbatimin e kërkesave të ligjit nr. 9643, datë 20.11.2016  “Për 
Prokurimin Publik” i ndryshuar, VKM nr. 914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e 
rregullave të prokurimit publik” i ndryshuar me VKM nr. 797 datë 29.12.2017. 
-Programimi i nevojave, përgatitja e regjistrit të prokurimeve. 
Nevojat për prokurime janë realizuar duke marrë për bazë kërkesat nga secili sektor 
përfitues malli/ shërbimi apo planit të investimeve të parashikuara për vitet ushtrimore. 
Programi i nevojave është bërë mbi bazën e një studimi të nevojave reale që ka njësia 
vendore për punë e shërbime mallra, të cilat janë miratuar me VKB, pasqyra aneks 4/2, 4/3 
dhe 4/4 bashkëlidhur Projektraportit. 
–Likujdim i kontratave të lidhura për periudhën 2018,2019 dhe 2020. 
Nga uaditimi lidhur me likuidimin e kontratave rezulton se për periudhën objekt auditimi, 
likujdimi i tyre është kryer në kohë dhe sipas kushteve të kontratës. 
Kështu vlera gjithsej e kontratave është për vlerën 628,039,326 mijë lekë me TVSH ( viti 
2018 në shumën 327,767,516 lekë, viti 2019 në shumën 307,795,337 lekë dhe viti 2020 në 
shumën 46,476,473 lekë). 
Deri me datë 31.12.2020 janë likuduar gjithsej vlera 575,681,393 lekë (viti 2018 në shumën 
123,561,884, viti 2019 në shumën 270,276,927 lekë dhe viti 2020 në shumën 181,842,582 
lekë). 
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Diferencae palikujduar për vlerën 106,357,933 lekë i përket kontratave të cilat janë lidhur 
për periudhën 2019 dhe 2020 për të cilët në kontratë është parashikuar të likujdohen gjatë 
vitit 2021 për objektet si më poshtë: 
–Objekti “Ndërhyrje në infrastrukturën e rrugëve në Toshkëz”, në vlerën 14,223,186 lekë, 
–Objekti “Rikonstruksion i  shkollës 9 vjecare 4 Dëshmorët Lushnjë”, në vlerën 11,062,763 
lekë, 
–Objekti “Rikonstruksion i ambienteve të shkollës së bashkuar Thanas Bozo dhe ndërtim 
palestre, Kolonjë”, në vlerën 22,875,273 lekë, 
-Objekti “Sistemim asfaltim i rrugës në fashatin Rrapëz”, në vlerën 3,504,349 lekë,  
–Objekti “Sistemim asfaltim i rruges ne fshatin Gjaze”, në vlerën 4,406,790 lekë,  
–Objekti “Sistemim asfaltim i rrugës në fshatin Hysgjokaj (Canakaj)- Ballagat”, në vlerën 
110,620 lekë, 
–Objekti “Sistemim asfaltim i rruges ne fshatin Lekaj”, në vlerën 2,624,490 lekë,  
–Objekti “Sistemim asfaltim i rruges ne fshatin Shegas”, në vlerën 1,378,570 lekë, 
-Objekti “Sistemim asfaltim i rruges ne fshatin Stan Karbunare”, në vlerën 6,793,022 lekë, 
–Objekti “Sistemim asfaltim rruga Konjat”, në vlerën 5,725,130 lekë, 
–Objekti “Rivitalizim i Rrugeve te Fshatit Krutje”, në vlerën 31,929,336 lekë kontratë e 
lidhur 08.01.2021, 
–Objekti “Sherbimi i  gjelberimit ne Bashkine Lushnje”, në vlerë 1,509,483 lekë, pasqyra 
Aneks nr. 4/5 bashkalidhur Projektraportit. 
 
-Verifikimi i shpenzimeve të programuara në nivelin e fondeve të buxhetuara. 
Për arritjen e objektivave dhe përmbushjen e misionit të auditimit, grupi i auditimit të 
KLSH-së, pasi u njoh me bazën ligjore mbi të cilën operohej në zbatimin e procedurave të 
prokurimit, duke u bazuar në metodën e leximit të dokumenteve të paraqitura për auditim, 
ekzaminimit dhe rishikimit analitik të letrave të punës dhe ato në elektronikë marrë nga 
sistemi i APP, u konstatuan shkelje të akteve ligjore/ nënligjore të ligjit të prokurimit publik 
të cilat në mënyrë të hollësishme janë trajtuar, si vijon: 
Për periudhën objekt auditimi 01.01.2018-31.12.2020  nga subjekti Bashkia Lushnjë, 
konstatohet se janë zhvilluar gjithsej 24 procedura prokurime me vlera të larta dhe 2 shtesë 
kontrate nga të cilat: 21 procedura të hapura me fond limit 770,480 mijë lekë dhe me 
procedurë kërkesë me propozim janë 3 procedura me fond limit 19,116 mijë lekë të dhënat e 
të cilive paraqiten në pasqyrën si vijon: 
 

EMËRTIMI 

Viti 2018 Viti 2019 Viti 2020 

Vlera 
000/lekë 

Në % 
ndaj 
fondit 

Vlera 
000/lekë 

Në % 
ndaj 
fondit 

Vlera 
000/lekë 

Në % ndaj 
fondit 

Fondet prokuruar gjithsej      
Fondet prokuruar gjithsej 415,812  319,829  53,955  
Nga të cilat  

    
  - Në fushën e ndërtimit 245,136 59 319,829 100 41,667 77 
  -Në fushën e shërbimeve/ blerjeve 170,676 41 0 0 12,288 23 
Financime nga Bashkia/Grande  274,912 66 266,326 83 53,955 100 
Financim  FZHR, Ministri e linjës 140,900 34 53,503 17 0 0 

Rezultatet e auditimit të procedurave përudha 01.01.2018 – 31.12.2020 
Referuar të dhënave për procedurat e zhvilluara për vitin 2018, gjithsej 11 procedura me 
fond limit në vlerën 415,812 milë lekë, u audituan 7 procedura ose 63 % e procedurave të 
zhvilluara, me fond limit në vlerën 243,854 mijë lekë, ose 51% e fondit limit. 
Për procedurat e audituara për vitin 2018, vlera kontratave të lidhura është  213,424 mijë 
lekë ose 87% e fondit limit të prokuruar. 
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Konstatohet se numri i operatorëve ne procedurë varion nga 4 deri në 10 shoqëri 
pjesëmarrëse, gjë e cila tregon interesimin të OE, pavarsisht kritereve  që aplikohen nga AK.  
Kështu për procedurat e audituara kanë marrë pjesë 57 OE/BOE nga e cila janë s’kualifikuar 
44 OE/BOE dhe janë kualifikuar 13 OE/BOE.   
Për vitin 2019, gjithsej 10 procedura, me fond limit në vlerën 319,829 milë lekë, u audituan  
7 procedura ose 70 % e procedurave të zhvilluara, me fond limit në vlerën 234,630 mijë 
lekë, ose 73% e fondit limit. 
Për procedurat e audituara për vitin 2019, vlera kontratave të lidhura është 206,543 mijë 
lekë ose 88% e fondit limit të prokuruar. 
Konstatohet se numri i operatorëve ne procedurë varion nga 7 deri në 16 shoqëri 
pjesëmarrëse, gjë e cila tregon interesimin të OE, pavarësisht kritereve  që aplikohen nga 
AK. Kështu për procedurat e audituara kanë marrë pjesë 64 OE/BOE nga e cila janë 
s’kualifikuar 38 OE/BOE dhe janë kualifikuar 26 OE/BOE.   
Për vitin 2020, gjithsej 3 procedura, me fond limit në vlerën 53,955 milë lekë, u audituan 1 
procedur ose 33 % e procedurave të zhvilluara, me fond limit në vlerën 41,667 mijë lekë, 
ose 77% e fondit limit. 
Për procedurat e audituara për vitin 2020, vlera kontratave të lidhura është 26,607 mijë lekë 
ose 89% e fondit limit të prokuruar. 
Konstatohet se numri i operatorëve ne procedurë varion nga 8 shoqëri pjesëmarrëse, gjë e 
cila tregon interesimin të OE, pavarsisht kritereve që aplikohen nga AK. Kështu për 
procedurat e audituara kanë marrë pjesë 8 OE/BOE nga e cila janë skualifikuar 4 BOE/OE 
dhe janë kualifikuar 4 OE/BOE, pasqyra Aneks nr. 4/1 bashkalidhur Projektraportit. 

 
2. Titulli i gjetjes: Aplikimi i kritereve në procedurat e prokurimit, jo në përputhje me aktet 
ligjore/nënligjore të LPP 
Situata: 

Nga auditimi i procedurave me vlera të lartë, 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 në procesverbal kërkesat në lidhje me 
kategoritë e licensave, numrin e punonjësve dhe kategoritë e punësimit, numrin dhe 
llojin e mjeteve etj., nuk janë argumentuar me zbërthimin e preventivit dhe sipas 
grafikut të punimeve, mangësi këto të konstatuara në 15 raste me vlerë kontrate 
446,574 mijë lekë ose 65 % e vlerës së kontratës së audituar. 

Nr Objekti prokuruar 
Fondi limit pa 
TVSH në lekë 

Operatori fitues Kontrata me OE fitues 

  Nr/ datë 
Vlera pa 
TVSH në 
lekë 

Procedurat e vitit 2018 243,882,190 213,424,881 

1 Rikonstruksion i gjimnazit ″Dituria″ Krutje 43,876,876 Sh 07 “ Shpk Nr 6396 Dt  
17.09.2018 

27,700,007 

2 
Rehabilitim i banesave te komuniteteve te 
pafavorizuara 16,664,881 Sh 07 “ Shpk 

Nr 8025 Dt  
17.10.2018 16,160,085 

3 
Rikonstruksion i shkolles + palester, shkolla e 
mesme e bashkuar 10 Korriku Dushk 

82,776,670 “S “   & “ E “  
Nr 7891 Dt  
16.10.2018 

81,177,678 

4 Rikonstruksion i shkolles 9-vjecare Karbunare e 
Vogel 

50,825,200 “S “shpk Nr 10005 Dt  
27.12.2018 

50,362,064 

5 
Sistemim asfaltim bllok banimi ne Lagjen Loni 
Dhamo 19,166,666 “E ““C “  

Nr.5573 Prot           
06.08.2018 13,073,503 

6 Sistemin asfaltim rruga e Rinise Pluk- Lushnje 
 
8,483,985 

“E “ & “ A “  
Nr.3972Prot 
06.06.2018 

5,681,068 

7 Sistemim asfaltim e rruges Andrea Papaj 22,087,912 G.P.G C Nr 9439 Prot  
06/12/2018  

19,270,476 

Procedurat e vitit 2019 234,630,397 
  

206,543,372 

8 
Rikonstruksioni i shkollës Thanas Bozo, ndërtimi i 
palestrës dhe terrenet sportive NJA Kolonjë. 

 
65,437,914 

 
“Senkaˮ shpk 

Nr.7281 Prot 
Dt.02.09.2019 

 
63,798,435  



86 
 

Nr Objekti prokuruar 
Fondi limit pa 
TVSH në lekë 

Operatori fitues Kontrata me OE fitues 

  Nr/ datë 
Vlera pa 
TVSH në 
lekë 

9 Sistemim asfaltim i rrugeve ne fshatin Toshkez. 41,639,371 “Lˮ shpk  Nr.6425 Prot 
Dt.26.07.2019 

37,055,359 

10 
Rikonstruksion i shkollës 9-vjecare “4 Dëshmoretˮ 41,567,739 “G C” shpk Nr.6464 Prot 

Dt.29.07.2019 
41,463,186  

11 
Sistemim asfaltim i rrugës në fshatin Gjazë. 19,971,678 “Sh 07ˮ shpk Nr.4109 Prot 

Dt.14.05.2019 
16,000,000  

12 Sistemim asfaltim i rrugës në fshatin Lekaj. 16,958,946 “S. Uˮ shpk  Nr.2580 Prot 
Dt.29.03.2019 

12,329,000  

13 
Sistemim asfaltim i rrugës ne fshatin Shegas. 23,741,170  “E” shpk  

Nr.3560 Prot 
Dt.26.04.2019 15,897,042 

14 
“Sistemim, asfaltim i rrugës në fshatin Konjat” 
 

25,313,579 “B” shpk 
Nr.3604 Prot 

Dt.30.04.2019 20,000,350 

Procedurat e VITIT 2020 41,666,666  26,607,780 

15 "Rivitalizim i Rrugeve te Fshatit Krutje" 41,666,666 Bi &M shpk Nr 123datë 
08.01.2021 

26,607,780 

11 TOPTALI  01.01.2018 - 31.12.2020 
  

 
Kriteri: 

Veprimet dhe mosveprimet e mësipërme janë në kundërshtim me nenin 26 “Kontratat 
për punë publike”, pika 7 dhe neni 61, “Hartimi dhe publikimi i dokumenteve të 
tenderit”, pika 2, paragrafi 2, 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” dhe ngarkon me përgjegjësi anëtarët e llogaritjes së fondit limit dhe kritereve 
dhe NJHDT  sipas procedurave. 

Impakti:  
Vendosja e kritereve jo në përputhje me kushtet e zhvillimit të procedurës, ka çuar në 
uljen e numrit të operatorëve pjesëmarrës në procedurë, duke eliminuar kështu 
konkurrencën midis operatorëve dhe përdorimin e fondeve publike pa efiçence. 

Shkaku:  
Përgjegjësi e anëtarëve të llogaritjes së fondit limit dhe kritereve dhe  Njësisë së 
Hartimit të Dokumenteve, gjatë kohës së zhvillimit të procedurës. 

Rëndësia: I lartë 
Për këtë rekomandojmë:  

Autoritetit Kontraktor, Bashkia Lushnjë, për çdo rast të procedurave të zhvilluara, në 
procesverbal kërkesat në lidhje me kategoritë e licensave, numrin e punonjësve dhe 
kategoritë e punësimit, numrin dhe llojin e mjeteve etj., të bëjë argumentimin e tyre 
duke zbërthyer e preventivin sipas grafikut të punimeve, volumin dhe afatin e 
punimeve, duke dhënë argumente për secilin kriter dhe të bëhen pjesë e dosjes. 
Argumentimi të bëhet duke u mbështetur në preventivin e punimeve, 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.  

 
Procedurat me shkelje në vendosjen e kritereve për periudhën 01.01.2018 – 
31.12.2020. 

I-Tenderi me objekt: “Rehabilitim i banesave të komuniteteve të pafavorizuara” 
Zhvillimi i Procedurës së Prokurimit me objekt: “Rehabilitim i banesave të komuniteteve të pafavorizuara” 
1. Urdhër Prokurimi  
Nr 142 date 25.07.2018 

3. NJHDT 
Urdhër nr.142, datë 25.7.2018 

4. KVO 
nr. 143, datë 25.07.2018 
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2. Lloji i Procedurës 
E Hapur 

 L S  
X D 
LH 
3/1.KHKT Llogaritjen FL 
Urdhër nr.3/1, datë 04.01.2018 
M Ç  
A M  
B B  
A M  

G N Kryetar 
 EM Anëtar 
E K Anëtar 

5. Fondi Limit (pa TVSh) 
16,664,881 lekë 

6. Oferta fituese 16,160, 085 lekë OE 
“Sh ” shpk 

7. Diferenca me fondin limit 504,796 
lekë  

8. Data e hapjes së tenderit 
Date 03.09.2018 
REF-80712-07-26-2018 

9. Burimi Financimit  
Ministria e financave dhe Ekonomise 

10. OE 
a)Pjesëmarrës në tender 10 OE/BOE 
b) Skualifikuar 9 OE/BOE 
c) Kualifikuar 1 OE 

11. Ankimime 
AK – 1.”J shpk Nr 6737, 
datë 28.09.2018 

12. Përgjigje Ankesës  
1.Ji shpk Nr 6867/2 date 02.10.2018. 
 

13.Kontrata Nr 8025 Date 17.10.2018 
me vlere me tvsh 19 392 102. 
Afati kohore 69 dite kalendarike 

-Dokumentet e tenderit: Me urdhërin e Kryetarit të Bashkisë nr. 3/1, datë 04.01.2018 është 
ngritur komisioni për hartimin e kritereve për kualifikim, kapaciteti dhe aftësitë teknike dhe 
përllogaritjen e fondit limit për prokurimet publike. 
Me procesverbal nr. 1, datë 25.07.2018 është bërë miratimi i kritereve të DST. Me 
procesverbal nr. 5812, datë 24.08.2018, janë bërë ndryshim kriteresh me iniciative të AK.  
Nga auditimi i dokumentave në SPE u konstatu se, në hartimin e DT rezulton se nuk ka 
gjetur zbatim VKM nr. 914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit 
publik”, i ndryshuar, Seksioni II, “Informacione të veçanta për kontratat”, neni 26 
“Kontratat për punë publike”, pika 7 dhe  Kreu VII, “Zyrtarët e prokurimit dhe zhvillimi i 
procedurave”, neni 61, “Hartimi dhe publikimi i dokumenteve të tenderit”, pika 2, paragrafi 
2. Nga auditimi i kritereve, konstatohet se komisioni ngritur për hartimin e kritereve dhe 
specifikimeve teknike dhe NJHDT në procesverbalin e mbajtur (pjesë e dosjes) për 
argumentimin e çdo kriteri të vendosur konstatohet se disa kritere nuk janë vendosur sipas 
kushteve të zhvillimit të procedurës (zërave të preventivit) dhe nuk janë argumentuar me 
zbërthimin e preventivit dhe sipas grafikut të punimeve, konkretisht: 
Kërkesat në lidhje me: Një punësim mesatar i të paktën 40 personave duke përfshire stafin 
e përhershëm , për periudhën Janar 2018 – Qershor 2018 , të vërtetuar me; Vërtetim të 
lëshuar nga sigurimet shoqërore ose Administrata Tatimore ku të specifikohet numri i 
punonjësve për secilin muaj për periudhën Janar 2018 – Qershor 2018. Listëpagesa e 
Kontributeve të Sigurimeve Shoqërore, Shëndetësore dhe Tatimit mbi të Ardhurat nga 
Punësimi (Formulari numër E-SIG 025/a.1) për periudhën Janar 2018 – Qershor 2018, OE 
duhet të ketë pjesë të stafit të punësuar, të vërtetuar me diplomë (të arsimit të mesëm), 
kontratë pune të vlefshme, IQT ose ekuivalente me të, specialistët si:Teknik ndërtimi 1 (një) 
(3119.15),  Elektricistë 2 (dy) (7411.01) dhe disponim mjetesh sipas listës trajtuar në akt 
konstatim, nuk kanë argumentim për këtë staf me volume dhe grafik punimesh, sipas VKM 
Nr.629, datë 15.7.2015 "Për miratimin e manualeve teknike te çmimeve të punimeve të 
ndërtimit dhe te analizave teknike te tyre". 
Në DT është kërkuar: Inxhinier Civil (2142.02) 1 (një), Inxhinier Mjedisi (2143.03) 
1(një).  

Në lidhje me kërkesën inxhinier civil është në kundërshtim me: VKM nr. 514, datë 
20.9.2017,ˮPër miratimin e listës kombëtare të profesioneve (lkp)”, të rishikuar, ku duhej të 
ishte kërkuar: 2142.29 Inxhinier zbatimi në ndërtim. 
Në lidhje me kërkesën inxhinier mjedisi është në kundërshtim me: zërat e preventivit të 
punimeve ku nuk ka punime mjedisore në kuptim të  VKM nr.42, datë 16.01.2008 “Për 
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miratimin e rregullores ër kriteret dhe procedurat e dhënies së licencave profesionale të 
zbatimit, klasifikimit dhe disiplinimit të subjekteve juridike, që ushtrojnë veprimtari 
ndërtimi” 
-Në DT është kërkuar: Operatori ekonomik ofertues duhet të ketë pjesë të stafit të 
punësuar, të vërtetuar me kontratë pune të vlefshme, diplomë, CV, librezë pune, 1 (një) 
mjek të përgjithshëm, ose të ketë lidhur një kontratë shërbimi me klinikë/a e cila i ofron 
sherbimin e mjekut për shoqerinë/të . 
Kërkesa për mjek është e tepërt dhe nuk ka lidhje me asnjë nga përcaktimet e kontratës 
dhe është në kundërshtim me VKM nr. 632, datë 15.07.2015, e cila ka ndryshuar VKM 
nr.108, datë 9.2.2011 ‟Për aftësi që duhet të plotësojnë punëmarrësit, personat dhe 
shërbimet e specializuara, që merren me çështjet e sigurisë dhe të shëndetit në punë”, pika 1.  
Veprimet e mësipërme bien në kundërshtim me nenin 26 “Kontratat për punë publike”, pika 
7 dhe  neni 61, “Hartimi dhe publikimi i dokumenteve të tenderit”, pika 2, paragrafi 2, të 
VKM-së nr. 914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” me 
ndryshime dhe ngarkohen me përgjegjësi: Antarët e komisionit të llogaritjes së fondit limit 
dhe kritereve për kualifikim: z.M Ç me detyrë ish-Përgjegjës i Zyrës Projekteve, z.A M me 
detyrë SNL i Sektorit Projektimit dhe Planifikimit të Teritorit, znj. B B, SNL per Kadastrën 
Urbane dhe z. A M me detyrë SNL për Planifikimin dhe Përballimin eEmergjencave Civile  

 
II-Tenderi me objekt: “Rikonstruksion i shkollës së mesme të bashkuar “10 Korriku” dhe 
ambjenteve sportive Dushk” 
Zhvillimi i Procedurës së Prokurimit me objekt : “Rikonstruksion i shkolles se mesme te bashkuar 10 
Korriku dhe ambjenteve sportive Dushk” 
1. Urdhër Prokurimi  
Nr 135 date 18.07.2018 

3. NJHDT  
Nr 135 date 18.07.2018 
L S  
X D 
LH 
3/1.KHKT Llogaritjen FL 
Urdhër nr.3/1, datë 04.01.2018 
M Ç  
A M  
B B  
A M 

4. KVO 
nr. 136, datë 18.07.2018 
G N Kryetar 
 EM Anëtar 
E K Anëtar 

2. Lloji i Procedurës 
E Hapur 
Burimi i Financimit : FZHR 
dhe Buxheti i Bashkise  

5. Fondi Limit  
82,776,670 lekë 

6. Oferta fituese BOE “S” shpk & E” 
shpk 81,177,678 lekë 

7. Diferenca me fondin limit 1 
598 992.22 lekë  

8. Data e hapjes së tenderit 
Date 20.08.2018 
REF-79731-07-18-218 

9. Burimi Financimit  
FZHR dhe Buxheti i Bashkise 

10. Operatoret Ekonomike 
a) Pjesëmarrës në tender 10 OE 
b) Skualifikuar 9 OE,  
c) Kualifikuar 1  

11. Ankimime 
AK – ska  
KPP – ska 
 APP–s’ka 

12. Përgjigje Ankesës  
 

13.Kontrata Nr 6535 Date 
21.09.2018 me vlere me tvsh 
97,413,213 lekë me TVSH 

 
-Dokumentet e tenderit: Me urdhërin e Kryetarit të Bashkisë nr. 3/1, datë 04.01.2018 është 
ngritur komisioni për hartimin e kritereve për kualifikim, kapaciteti dhe aftësitë teknike dhe 
përllogaritjen e fondit limit për prokurimet publike. 
Me procesverbal nr. 1, datë 18.07.2018 është bërë miratimi i kritereve të DST. 
Nga auditimi i dokumentave në SPE u konstatu se, në hartimin e DT rezulton se nuk ka 
gjetur zbatim VKM nr. 914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit 
publik”, i ndryshuar, Seksioni II, “Informacione të veçanta për kontratat”, neni 26 
“Kontratat për punë publike”, pika 7 dhe  Kreu VII, “Zyrtarët e prokurimit dhe zhvillimi i 
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procedurave”, neni 61, “Hartimi dhe publikimi i dokumenteve të tenderit”, pika 2, paragrafi 
2. Nga auditimi i kritereve, konstatohet se komisioni ngritur për hartimin e kritereve dhe 
specifikimeve teknike dhe NJHDT në procesverbalin e mbajtur (pjesë e dosjes) për 
argumentimin e çdo kriteri të vendosur konstatohet se disa kritere nuk janë vendosur sipas 
kushteve të zhvillimit të procedurës (zërave të preventivit) dhe nuk janë argumentuar me 
zbërthimin e preventivit dhe sipas grafikut të punimeve, konkretisht: 
Kërkesat në lidhje me: Një punësim mesatar i të paktën 100 personave duke përfshire 
stafin e përhershëm , për periudhën Janar 2018 – Qershor 2018 , të vërtetuar me; Vërtetim të 
lëshuar nga sigurimet shoqërore ose Administrata Tatimore ku të specifikohet numri i 
punonjësve për secilin muaj për periudhën Janar 2018 – Qershor 2018. Listëpagesa e 
Kontributeve të Sigurimeve Shoqërore, Shëndetësore dhe Tatimit mbi të Ardhurat nga 
Punësimi (Formulari numër E-SIG 025/a.1) për periudhën Janar 2018 – Qershor 2018, OE 
duhet te kete ne listepagesa si dhe me kontrate pune të rregullt, Inxhinier Civil (2142.02) 1 
(nje), Inxhinier Elektrik (2151.01),  1(nje) Inxhnier Hidroteknik (2142.03),1 (nje), Inxhinier 
Mjedisi (2143.03) 1(nje), Topograf (2165.12) 1 (nje), OE duhet të ketë pjesë të stafit të 
punësuar, të vërtetuar me diplomë (te arsimit te mesem), kontratë pune të vlefshme, IQT ose 
ekuivalente me te, specialistet si: Hidraulik 2 (dy) (7126.03), Saldatore 2 (dy ) 
(7212.09),Elektriciste 2 (dy) (7411.01), OE duhet të ketë pjesë të stafit të punësuar, të 
vërtetuar me me deshmine e aftesise profesionale perkatese sipas kategorise te profesionit te 
leshuar nga institunet shteterore perkatese, specialistet si: Drejtues ekskavatori 3 (tre) 
(8342.02),Drejtues fadrome/fadromist 1 (nje) (8342.03),Vinçierë dhe operatorët lidhur me 
to” 1 (nje) (8343) dhe disponim mjetesh sipas listës trajtuar në akt konstatim, nuk kanë 
argumentim për këtë staf me volume dhe grafik punimesh, sipas VKM Nr.629, datë 
15.7.2015 "Për miratimin e manualeve teknike te çmimeve të punimeve të ndërtimit dhe te 
analizave teknike te tyre". 
Gjithashtu është e pargumentuar, kërkesa për liçensën për kategorinë N.P. 12 A 
(Punime te inxhinierise mjedisore), në preventiv nuk janë parashikuar punime të kësaj 
natyre, bazuar në përcaktimet e VKM nr.42, datë 16.01.2008 “Për miratimin e rregullores ër 
kriteret dhe procedurat e dhënies së licencave profesionale të zbatimit, klasifikimit dhe 
disiplinimit të subjekteve juridike, që ushtrojnë veprimtari ndërtimi”. 

Në DT është kërkuar: Inxhinier Civil (2142.02) 1 (një), Inxhinier Mjedisi (2143.03) 
1(një).  

Në lidhje me kërkesën inxhinier civil është në kundërshtim me: VKM nr. 514, datë 
20.9.2017,ˮPër miratimin e listës kombëtare të profesioneve (lkp)”, të rishikuar, ku duhej të 
ishte kërkuar: 2142.29 Inxhinier zbatimi në ndërtim. 
Në lidhje me kërkesën inxhinier mjedisi është në kundërshtim me: zërat e preventivit të 
punimeve ku nuk ka punime mjedisore në kuptim të  VKM nr.42, datë 16.01.2008 “Për 
miratimin e rregullores ër kriteret dhe procedurat e dhënies së licencave profesionale të 
zbatimit, klasifikimit dhe disiplinimit të subjekteve juridike, që ushtrojnë veprimtari 
ndërtimi”. 
Në DT është kërkuar: Operatori ekonomik ofertues duhet të ketë pjesë të stafit të punësuar, 
të vërtetuar me kontratë pune të vlefshme, diplomë, CV, librezë pune, 1 (një) mjek të 
përgjithshëm, ose te kete lidhur nje kontrate sherbimi me klinike/a e cila i ofron sherbimin e 
mjekut per shoqerine/te. 
Në lidhje me kërkesën për mjek është e tepërt dhe nuk ka lidhje me asnjë nga përcaktimet e 
kontratës dhe është në kundërshtim me VKM nr. 632, datë 15.07.2015, e cila ka ndryshuar 
VKM nr. 108, datë 9.2.2011 ‟Për aftësi që duhet të plotësojnë punëmarrësit, personat dhe 
shërbimet e specializuara, që merren me çështjet e sigurisë dhe të shëndetit në punë”, pika 1.  
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Veprimet e mësipërme bien në kundërshtim me nenin 26 “Kontratat për punë publike”, pika 
7 dhe  neni 61, “Hartimi dhe publikimi i dokumenteve të tenderit”, pika 2, paragrafi 2, të 
VKM-së nr. 914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” me 
ndryshime dhe ngarkohen me përgjegjësi: Antarët e komisionit të llogaritjes së fondit limit 
dhe kritereve për kualifikim: z.M Ç me detyrë ish-Përgjegjës i Zyrës Projekteve, z.A M me 
detyrë SNL i Sektorit Projektimit dhe Planifikimit të Teritorit, znj. B B, SNL per Kadastrën 
Urbane dhe z. A Mme detyrë SNL për Planifikimin dhe Përballimin eEmergjencave Civile  
 
III-Tenderi me objekt: “Rikonstruksion i gjimnazit ″Dituria″ Krutje” 
Zhvillimi i Procedurës së Prokurimit me objekt : Rikonstruksion i gjimnazit ″Dituria″ Krutje”  
1. Urdhër Prokurimi  
Nr 132 date 12.07.2018 

3. NJHDT.  
Urdhër nr.132, datë 12.7.2018 
L S  
X D 
LH 
3/1.KHKT Llogaritjen FL 
Urdhër nr.3/1, datë 04.01.2018 
M Ç  
A M  
B B  
A M 

4. KVO. 
nr. 133, datë 12.07.2018 
G N Kryetar 
 EM Anëtar 
E K Anëtar 

2. Lloji i Procedurës 
E Hapur 

5. Fondi Limit (pa TVSh) 
43,856,200 lekë 

6. Oferta fituese “Sh07 shpk ” 27,700, 007 
lekë  

7. Diferenca me fondin limit 16,156, 
193 lekë  

8. Data e hapjes së tenderit 
Date 14.12.2018 
REF-79154-07-13-2018 

9. Burimi Financimit  
FZHR dhe Buxheti i Bashkise 

10. Operatoret Ekonomike 
a)Pjesëmarrës në tender 4  
b) Skualifikuar 2  
c) Kualifikuar 2  

11. Ankimime AK – 1. Aurora 
Konstruksion shpk Nr 5160 date 
19.07.2018 KPP–s’ka 

12. Përgjigje Ankesës  
1. Aurora Konstruksion shpk Nr 5221 date 
20.07.2018 

13. Kontrata nr  6396 datë 17.09.2018 
me vlere me tvsh 33,240,008, afat 105 
ditë 

 
-Dokumentet e tenderit: Me urdhërin e Kryetarit të Bashkisë nr. 3/1, datë 04.01.2018 është 
ngritur komisioni për hartimin e kritereve për kualifikim, kapaciteti dhe aftësitë teknike dhe 
përllogaritjen e fondit limit për prokurimet publike. Me procesverbal nr. 1, datë 12.07.2018  
është bërë miratimi i kritereve të DST. 
Ankesë nga “A K’’ shpk, protokolluar në Bashkinë Lushnje me nr.5160, datë 19.07.2018, 
për ndryshim të kritereve të veçanta të kualifikimit në shtojcën nr.12. 
Me Urdhrin e Kryetarit të Bashkise nr. 139, datë 20.07.2018 është pezulluar procedua dhe 
është ngrit Komisioni i Shqyrtimit të Ankesave (KSHA), i përbërë nga: B  H, E K dhe E K. 
Me shkresë nr. 5221, datë 20.07.2018, është kthyer përgjigje shoqërisë “Aurora 
Konstruksion” shpk, që ankesa e operatorit ekonomik “A K ” shpk Tiranë të mos pranohet.  
Nga auditimi i dokumentave në SPE u konstatu se, në hartimin e DT rezulton se nuk ka 
gjetur zbatim VKM nr. 914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit 
publik”, i ndryshuar, Seksioni II, “Informacione të veçanta për kontratat”, neni 26 
“Kontratat për punë publike”, pika 7 dhe  Kreu VII, “Zyrtarët e prokurimit dhe zhvillimi i 
procedurave”, neni 61, “Hartimi dhe publikimi i dokumenteve të tenderit”, pika 2, paragrafi 
2. Nga auditimi i kritereve, konstatohet se komisioni ngritur për hartimin e kritereve dhe 
specifikimeve teknike dhe NJHDT në procesverbalin e mbajtur (pjesë e dosjes) për 
argumentimin e çdo kriteri të vendosur konstatohet se disa kritere nuk janë vendosur sipas 
kushteve të zhvillimit të procedurës (zërave të preventivit) dhe nuk janë argumentuar me 
zbërthimin e preventivit dhe sipas grafikut të punimeve, konkretisht: 
Kërkesat në lidhje me: Një punësim mesatar i të paktën 80 personave duke përfshire stafin 
e përhershëm , për periudhën Janar 2018 – Qershor 2018 , të vërtetuar me; Vërtetim të 
lëshuar nga sigurimet shoqërore ose Administrata Tatimore ku të specifikohet numri i 
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punonjësve për secilin muaj për periudhën Janar 2018 – Qershor 2018. Listëpagesa e 
Kontributeve të Sigurimeve Shoqërore, Shëndetësore dhe Tatimit mbi të Ardhurat nga 
Punësimi (Formulari numër E-SIG 025/a.1) për periudhën Janar 2018 – Qershor 2018, OE 
duhet te kete ne listepagesa si dhe me kontrate pune të rregullt, Inxhinier Civil (2142.02) 1 
(nje), Inxhinier Elektrik (2151.01),  1(nje) Inxhnier Hidraulik (2142.03),1 (nje), Inxhinier 
Mjedisi (2143.03) 1(nje), Topograf (2165.12) 1 (nje), OE duhet të ketë pjesë të stafit të 
punësuar, të vërtetuar me diplomë (te arsimit te mesem), kontratë pune të vlefshme, IQT ose 
ekuivalente me te, specialistet si: Hidraulik 1 (nje) (7126.03), Saldatore 2 (dy ) 
(7212.09),Elektriciste 2 (dy) (7411.01), OE duhet të ketë pjesë të stafit të punësuar, të 
vërtetuar me me deshmine e aftesise profesionale perkatese sipas kategorise te profesionit te 
leshuar nga institunet shteterore perkatese, specialistet si: Drejtues ekskavatori 2 (dy) 
(8342.02),Drejtues fadrome/fadromist 1 (nje) (8342.03),Vinçierë dhe operatorët lidhur me 
to” 2 (dy) (8343) dhe disponim mjetesh sipas listës trajtuar në akt konstatim, nuk kanë 
argumentim për këtë staf me volume dhe grafik punimesh, sipas VKM Nr.629, datë 
15.7.2015 "Për miratimin e manualeve teknike te çmimeve të punimeve të ndërtimit dhe te 
analizave teknike te tyre". 
Gjithashtu është e pargumentuar kërkesa për liçensën për kategorinë N.P. 12 A 
(Punime te inxhinierise mjedisore), në preventiv nuk janë parashikuar punime të kësaj 
natyre, bazuar në përcaktimet e VKM nr.42, datë 16.01.2008 “Për miratimin e rregullores ër 
kriteret dhe procedurat e dhënies së licencave profesionale të zbatimit, klasifikimit dhe 
disiplinimit të subjekteve juridike, që ushtrojnë veprimtari ndërtimi”.  
Në DT është kërkuar: Inxhinier Civil (2142.02) 1 (një), Inxhinier Mjedisi (2143.03) 1(një).  

Në lidhje me kërkesën inxhinier civil është në kundërshtim me: VKM nr. 514, datë 
20.9.2017,ˮPër miratimin e listës kombëtare të profesioneve (lkp)”, të rishikuar, ku duhej të 
ishte kërkuar: 2142.29 Inxhinier zbatimi në ndërtim. 
Në lidhje me kërkesën inxhinier mjedisi është në kundërshtim me: zërat e preventivit të 
punimeve ku nuk ka punime mjedisore në kuptim të  VKM nr.42, datë 16.01.2008 “Për 
miratimin e rregullores ër kriteret dhe procedurat e dhënies së licencave profesionale të 
zbatimit, klasifikimit dhe disiplinimit të subjekteve juridike, që ushtrojnë veprimtari 
ndërtimi”. 
Në DT është kërkuar: Operatori ekonomik ofertues duhet të ketë pjesë të stafit të punësuar, 
të vërtetuar me kontratë pune të vlefshme, diplomë, CV, librezë pune, 1 (një) mjek të 
përgjithshëm, ose te kete lidhur nje kontrate sherbimi me klinike/a e cila i ofron sherbimin e 
mjekut per shoqerine/te . 
Në lidhje me kërkesën për mjek është e tepërt dhe nuk ka lidhje me asnjë nga përcaktimet e 
kontratës dhe është në kundërshtim me VKM nr. 632, datë 15.07.2015, e cila ka ndryshuar 
VKM nr. 108, datë 9.2.2011 ‟Për aftësi që duhet të plotësojnë punëmarrësit, personat dhe 
shërbimet e specializuara, që merren me çështjet e sigurisë dhe të shëndetit në punë”, pika 
1.  

Veprimet e mësipërme bien në kundërshtim me nenin 26 “Kontratat për punë publike”, pika 
7 dhe  neni 61, “Hartimi dhe publikimi i dokumenteve të tenderit”, pika 2, paragrafi 2, të 
VKM-së nr. 914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” me 
ndryshime dhe ngarkohen me përgjegjësi: Antarët e komisionit të llogaritjes së fondit limit 
dhe kritereve për kualifikim: z.M Ç me detyrë ish-Përgjegjës i Zyrës Projekteve, z.A M me 
detyrë SNL i Sektorit Projektimit dhe Planifikimit të Teritorit, znj. B B, SNL per Kadastrën 
Urbane dhe z. A M me detyrë SNL për Planifikimin dhe Përballimin eEmergjencave Civile  

IV-Tenderi me objekt: “Ndërhyrje në infrastrukturën e rrugës Andrea Papaj, degëzimi 1, 
degëzimi 2” 
Zhvillimi i procedurës së prokurimit me objekt: “Nderhyrja ne infrastrukture ne rrrugen Andrea Papaj, degëzimi 1, 
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degëzimi 2” 
1. Urdhër Prokurimi  
Nr 123 date 02.07.2018 

3. NJHDT  
Urdher nr.123, datë 02.7.2018 
L S  
X D 
LH 
3/1.KHKT Llogaritjen FL 
Urdhër nr.3/1, datë 04.01.2018 
M Ç  
A M  
B B  
A M 

4. KVO 
Urdher nr. 124, datë 02.07.2018 
G N Kryetar 
 E M Anëtar 
E K Anëtar 

2. Lloji i Procedurës 
E Hapur 

5. Fondi Limit (pa TVSh) 
22,083,346 lekë 

6. Oferta fituese “G.” shpk 19,270,476 lekë. 7. Diferenca me fondin limit 
2,812,870 lekë  

8. Data e hapjes së tenderit 
Date 03.04.2018 
REF-77354-07-02-2018 

9. Burimi Financimit  
Buxheti Bashkise ,granti pakushtezuar 

10. Operatoret Ekonomike 
a)Pjesëmarrës në tender 10 (dhjete) OE 
b) Skualifikuar 07 (shtat) OE,  
c) Kualifikuar 03 (tre) OE/BOE 

11. Ankimime 
AK – 1. P G shpk Nr 5830 date 
27.08.2018 
2. S2F shpk Nr 5893 date 
28.08.2018 
3. G.C shpk nr 6020 date 
31.08.2018;  

12. Përgjigje Ankesës  
1.P G shpk Nr 6034 date 31.08.2018. 
2.S  Nr 6031 date 31.08.2018 
3.G. shpk Nr 6167/2 date 06.09.2018 

13. Përgjigje Ankesës nga APP apo 
AKKP ; – 1.S 2F shpk Vendim Nr 
773/2018 date 15.11.2018 
2.G.C shpk Vendim Nr 773/2018 date 
15.11.2018 

KPP – 1.S shpk Vendim Shqyrtimi Nr 1464/1date 07.09.2018 
2.G.shpk Vendim Shqyrtimi Nr 1492/1 date 07.09.2018 
APP–s’ka 

2.Kontrata Nr 10031 /1Date 
31.12.2018 – 19.04.2019 me vlere me 
tvsh 5,443,358 

 
-Dokumentet e tenderit: Me urdhërin e Kryetarit të Bashkisë nr. 3/1, datë 04.01.2018 është 
ngritur komisioni për hartimin e kritereve për kualifikim, kapaciteti dhe aftësitë teknike dhe 
përllogaritjen e fondit limit për prokurimet publike. Me procesverbal nr. 1, datë 02.07.2018  
është bërë miratimi i kritereve të DST. 
Nga auditimi i dokumentave në SPE u konstatu se, në hartimin e DT rezulton se nuk ka 
gjetur zbatim VKM nr. 914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit 
publik”, i ndryshuar, Seksioni II, “Informacione të veçanta për kontratat”, neni 26 
“Kontratat për punë publike”, pika 7 dhe  Kreu VII, “Zyrtarët e prokurimit dhe zhvillimi i 
procedurave”, neni 61, “Hartimi dhe publikimi i dokumenteve të tenderit”, pika 2, paragrafi 
2. Nga auditimi i kritereve, konstatohet se komisioni ngritur për hartimin e kritereve dhe 
specifikimeve teknike dhe NJHDT në procesverbalin e mbajtur (pjesë e dosjes) për 
argumentimin e çdo kriteri të vendosur konstatohet se disa kritere nuk janë vendosur sipas 
kushteve të zhvillimit të procedurës (zërave të preventivit) dhe nuk janë argumentuar me 
zbërthimin e preventivit dhe sipas grafikut të punimeve, konkretisht: 
Kërkesat në lidhje me: Një punësim mesatar i të paktën 30 personave duke përfshire stafin 
e përhershëm , për periudhën Janar 2018 – Qershor 2018 , të vërtetuar me; Vërtetim të 
lëshuar nga sigurimet shoqërore ose Administrata Tatimore ku të specifikohet numri i 
punonjësve për secilin muaj për periudhën Janar 2018 – Qershor 2018. Listëpagesa e 
Kontributeve të Sigurimeve Shoqërore, Shëndetësore dhe Tatimit mbi të Ardhurat nga 
Punësimi (Formulari numër E-SIG 025/a.1) për periudhën Janar 2018 – Qershor 2018, OE 
duhet te kete ne listepagesa si dhe me kontrate pune të rregullt, Inxhinier Civil (2142.02) 1 
(nje), Inxhinier Elektrik (2151.01),  1(nje) Inxhnier Hidraulik (2142.03),1 (nje), Inxhinier 
Mjedisi (2143.03) 1(nje), Topograf (2165.12) 1 (nje) dhe disponim mjetesh sipas listës 
trajtuar në akt konstatim, nuk kanë argumentim për këtë staf me volume dhe grafik 
punimesh, sipas VKM Nr.629, datë 15.7.2015 "Për miratimin e manualeve teknike te 
çmimeve të punimeve të ndërtimit dhe te analizave teknike te tyre". 
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Në DT është kërkuar: Operatori ekonomik duhet te kete ne listepagesa si dhe me kontrate 
pune te rregullt : Inxhinier Civil (2142.02) 1 (një). 

Në lidhje me kërkesën inxhinier civil është në kundërshtim me, objektin e prokurimit dhe 
me kategorinë e licensës të kërkuar, e konkretisht: N.P. 4 B (Rruge autostrada, ura, 
mbikalime, hekurudha, linja tramvai, metro, hekurudhe me kavo dhe pista aeroportuale); si 
dhe me, VKM nr. 514, datë 20.9.2017, “Për miratimin e listës kombëtare të profesioneve 
(lkp)”, të rishikuar, ku duhej të ishte kërkuar: a- 2142.20 Inxhinier për ndërtimin e rrugëve 
dhe autostradave, ose  b- 2142.29 Inxhinier zbatimi në ndërtim 
Në DT është kërkuar: Kandidati ofertues duhet të përcaktojë me anë të një deklaratë (nga 
Administratori i shoqërisë) Drejtuesin Teknik të punimeve në objekt të përfshirë në licensën 
e shoqerisë, dhe të deklaroje se ai do të jetë i pranishëm gjatë gjithë kohës që do të 
kryhen punimet në objekt. 
Lidhur me këtë kërkesë  është përcaktuar në kundërshtim me kreun I, pika 2.1 të UKM 
nr.2, datë 13.05.2005, “Për zbatimin e punimeve të ndërtimit, ku parashikohet se për punime 
deri në 30 milion lekë nuk është i detyrueshëm qëndrimi i drejtuesit teknik në kantier gjatë 
gjithë periudhës së punimeve. 
Veprimet e mësipërme bien në kundërshtim me nenin 26 “Kontratat për punë publike”, pika 
7 dhe  neni 61, “Hartimi dhe publikimi i dokumenteve të tenderit”, pika 2, paragrafi 2, të 
VKM-së nr. 914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” me 
ndryshime dhe ngarkohen me përgjegjësi: Antarët e komisionit të llogaritjes së fondit limit 
dhe kritereve për kualifikim: z.M Ç me detyrë ish-Përgjegjës i Zyrës Projekteve, z.A M me 
detyrë SNL i Sektorit Projektimit dhe Planifikimit të Teritorit, znj. B B, SNL per Kadastrën 
Urbane dhe z. A M me detyrë SNL për Planifikimin dhe Përballimin eEmergjencave Civile.  

V-Tenderi me objekt: “Sistemim, Asfaltim i Bllokut në lagjen Loni Dhamo” 
Zhvillimi i Procedurës së Prokurimit me objekt : “Sistemim, Asfaltim i Bllokut ne lagjen Loni Dhamo” 
1. Urdhër Prokurimi  
Nr 105 date 28.05.2018 

3. NJHDT  
 Urdhër nr.105, datë 28.05.2018 
L S  
X D 
LH 
3/1.KHKT Llogaritjen FL 
Urdhër nr.3/1, datë 04.01.2018 
M Ç  
A M  
B B  
A M 

4. KVO 
Urdhër nr. 106, datë 28.05.2018 
G N Kryetar 
 S M Anëtar 
E K Anëtar 

2. Lloji i Procedurës 
E Hapur 

5. Fondi Limit  
19,164,155 lekë 

6. Oferta fituese “E” shpk & “C” shpk  
Vlera 13,073,503 lekë 

7. Diferenca me fondin limit 
6,090, 652 (pa TVSh) lekë  

8. Data e hapjes së tenderit 
Date : 05/07/2018 
REF-71603-05-28-2018 

9. Burimi Financimit  
Buxheti Bashkise  

10. Operatoret Ekonomike 
a)Pjesëmarrës në tender 8 (tete) 
OE/BOE 
b) Skualifikuar 06 (gjasht) OE,  
c) Kualifikuar 02 (tre) OE/BOE 

11. Ankimime 
AK – s’ka  
KPP – s’ka 
APP–s’ka 

12. Përgjigje Ankesës  
 

13. 2.Kontrata Nr 5573Date 
06.08.2018 me vlere me tvsh 
15,688,204 . 
 

-Dokumentet e tenderit: Me urdhërin e Kryetarit të Bashkisë nr. 3/1, datë 04.01.2018 është 
ngritur komisioni për hartimin e kritereve për kualifikim, kapaciteti dhe aftësitë teknike dhe 
përllogaritjen e fondit limit për prokurimet publike. Me procesverbal nr. 1, datë 12.07.2018 
është bërë miratimi i DST. Me procesverbal nr. 3960, datë 06.6.2018, janë bërë ndryshim kriteresh 
me iniciative të AK. 
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Nga auditimi i dokumentave në SPE u konstatu se, në hartimin e DT rezulton se nuk ka 
gjetur zbatim VKM nr. 914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit 
publik”, i ndryshuar, Seksioni II, “Informacione të veçanta për kontratat”, neni 26 
“Kontratat për punë publike”, pika 7 dhe  Kreu VII, “Zyrtarët e prokurimit dhe zhvillimi i 
procedurave”, neni 61, “Hartimi dhe publikimi i dokumenteve të tenderit”, pika 2, paragrafi 
2. Nga auditimi i kritereve, konstatohet se komisioni ngritur për hartimin e kritereve dhe 
specifikimeve teknike dhe NJHDT në procesverbalin e mbajtur (pjesë e dosjes) për 
argumentimin e çdo kriteri të vendosur konstatohet se disa kritere nuk janë vendosur sipas 
kushteve të zhvillimit të procedurës (zërave të preventivit) dhe nuk janë argumentuar me 
zbërthimin e preventivit dhe sipas grafikut të punimeve, konkretisht: 
Kërkesat në lidhje me: Një punësim mesatar i të paktën 30 personave duke përfshire stafin 
e përhershëm , për periudhën Janar 2018 – Qershor 2018 , të vërtetuar me; Vërtetim të 
lëshuar nga sigurimet shoqërore ose Administrata Tatimore ku të specifikohet numri i 
punonjësve për secilin muaj për periudhën Janar 2018 – Qershor 2018. Listëpagesa e 
Kontributeve të Sigurimeve Shoqërore, Shëndetësore dhe Tatimit mbi të Ardhurat nga 
Punësimi (Formulari numër E-SIG 025/a.1) për periudhën Janar 2018 – Qershor 2018, OE 
duhet te kete ne listepagesa si dhe me kontrate pune të rregullt, Inxhinier Civil (2142.02) 1 
(nje), Inxhinier Elektrik (2151.01),  1(nje) Inxhnier Hidraulik (2142.03),1 (nje), Inxhinier 
Mjedisi (2143.03) 1(nje), Topograf (2165.12) 1 (nje) dhe disponim mjetesh sipas listës 
trajtuar në akt konstatim, nuk kanë argumentim për këtë staf me volume dhe grafik 
punimesh, sipas VKM Nr.629, datë 15.7.2015 "Për miratimin e manualeve teknike te 
çmimeve të punimeve të ndërtimit dhe te analizave teknike te tyre". 
Në DT është kërkuar: Vertetim i leshuar nga Bashkia per shlyerjen e taksave Vendore dhe 
tarifave vendore te parashikuara nga Pushteti Vendor per vitin 2018 prane te gjitha njesive 
vendore ku operatori ekonomik ka ushtruar apo ushtron aktivitetin sipas ekstraktit te QKR 
(pervec njesise vendore Bashkia Lushnje ku duhet te vertetohet pagimi i takasave vendore 
per vitin 2017). (Ne rastet e bashkimit te operatoreve ekonomike,ky vertetim duhet te 
paraqitet nga secili prej pjestareve te bashkimit)  

Në vendosjen e këtij kriteri (pervec njesise vendore Bashkia Lushnje ku duhet te 
vertetohet pagimi i takasave vendore per vitin 2017) NJHDT ka vepruar në kundërshtim me 
nenin 46, pika 1, e LPP ku përcaktohet se: “1. Operatorët ekonomikë, për të marrë pjesë në 
procedurat e prokurimit, duhet të kualifikohen, pasi të kenë përmbushur të gjitha kriteret e 
mëposhtme, që autoriteti kontraktor i vlerëson të nevojshme, për sa kohë që ato janë në 
përpjesëtim me natyrën dhe përmasat e kontratës që do të prokurohet dhe jodiskriminuese”, 
për rrjedhojë legjislacioni i prokurimit publik kërkon që kriteret e kualifikimit duhet të jenë 
të qarta dhe të mirëpërcaktuara nga AK, me qëllim që të jenë sa më të mirkuptueshme jo 
vetëm nga OE por edhe në funksion të procesit të vlerësimit. AK ka informacionin e 
nevojshëm në lidhje me detyrimet që OE mund të kenë në Bashki. Në këtë kuptim kërkesa e 
AK për paraqitjen e këtij vërtetimi konsiderohet e panevojshme dhe pengesë për ofertuesit 
pjesmarrës në këtë procedurë. Gjithashtu kjo kërkesë frenon pjesëmarrjen e operatorëve 
ekonomikë në procedurat e prokurimit public. 
Gjithashtu është e pargumentuar kërkesa për liçensën për kategorinë N.P. 12 A 
(Punime te inxhinierise mjedisore), në preventiv nuk janë parashikuar punime të kësaj 
natyre, bazuar në përcaktimet e VKM nr.42, datë 16.01.2008 “Për miratimin e rregullores ër 
kriteret dhe procedurat e dhënies së licencave profesionale të zbatimit, klasifikimit dhe 
disiplinimit të subjekteve juridike, që ushtrojnë veprimtari ndërtimi”, ku kjo kategori ka 
përshkrimin: “Konsiderohen ndërtime, mirëmbajtje ose ristrukturime të veprave dhe 
punimeve të veçanta ose të shpërndara në territor, dhe vlerësimit të kompaktësimit të 
zhvillimit të qëndrueshëm të ekosistemit, përfshirë të gjitha veprat dhe punimet e 
nevojshme për aktivitet botanik dhe zoologjik. Përfshin në mënyrë të thjeshtuar procesin e 
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riaftësimit natyror, botanik, faunistik, konservimin dhe riaftësimin e terrenit të përdorur për 
karriera e gurore, dhe të bazeneve hidrografike, eliminimin e prishjes së ekulibrave 
hidrogjeologjik nëpërmjet kthimit në toka buke të veprave për stabilizimin e shpateve dhe 
ripyllëzimeve të punimeve të sistemimit bujqësor dhe të veprave për rivegjetizimin e 
skarpateve rrugore, hekurudhor të karierave dhe mbetjeve inerte. 

Në DT është kërkuar: Inxhinier Civil (2142.02) 1 (një), Inxhinier Mjedisi (2143.03) 1(një).  

Në lidhje me kërkesën inxhinier civil është në kundërshtim me: VKM nr. 514, datë 
20.9.2017,ˮPër miratimin e listës kombëtare të profesioneve (lkp)”, të rishikuar, ku duhej të 
ishte kërkuar: 2142.29 Inxhinier zbatimi në ndërtim. 
Në lidhje me kërkesën inxhinier mjedisi është në kundërshtim me: zërat e preventivit të 
punimeve ku nuk ka punime mjedisore në kuptim të  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”.  

Veprimet e mësipërme bien në kundërshtim me nenin 26 “Kontratat për punë publike”, pika 
7 dhe  neni 61, “Hartimi dhe publikimi i dokumenteve të tenderit”, pika 2, paragrafi 2, të 
VKM-së nr. 914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” me 
ndryshime dhe ngarkohen me përgjegjësi: Antarët e komisionit të llogaritjes së fondit limit 
dhe kritereve për kualifikim: z.M Ç me detyrë ish-Përgjegjës i Zyrës Projekteve, z.A M me 
detyrë SNL i Sektorit Projektimit dhe Planifikimit të Teritorit, znj. B Be, SNL per 
Kadastrën Urbane dhe z. me detyrë SNL për Planifikimin dhe Përballimin eEmergjencave 
Civile dhe antarët e NJHDT: z. L.S me detyrë Përgjegjës i Zyrës së Prokurimeve, z. Xh D 
me detyrë Ing. Ndërtimi dhe znj L H me detyrë SNL  Ekonomiste, në  Zyrën e 
Prokurimeve. 

 
VI Tenderi me objekt “Sistemim, asfaltim rruga e Rinisë Plug Lushnje” 
Zhvillimi i Procedurës së Prokurimit me objekt: “Sistemim, asfaltim rruga e Rinise Plug Lushnje” 
1. Urdhër Prokurimi  
Nr 83 datë 19.04.2018 

3. NJHDT  
Urdhër nr. 83, datë 19.4.2018 
L S  
X D 
LH 
3/1.KHKT Llogaritjen FL 
Urdhër nr.3/1, datë 04.01.2018 
M Ç  
A M  
B B  
A M 

4. KVO. 
Urdhër nr. 84, datë 19.04.2018 
GN Kryetar 
 S M Anëtar 
EK Anëtar 

2. Lloji i Procedurës kerkes per 
propozim 

5. Fondi Limit (pa TVSh) 
8,483,985 lekë 

6. Oferta fituese “E ” shpk Lushnje & 
“A” shpk 5,681,068  

7. Diferenca me fondin limit 
2,802,917 pa TVSh) lekë  

8. Data e hapjes së tenderit 
Datë 02.05.2018 
REF-63778-04-19-2018 

9. Burimi Financimit  
Buxheti Bashkise. 

10. Operatoret Ekonomike 
a)Pjesëmarrës në tender 8 (tete) 
OE/BOE 
b) Skualifikuar 05 (pese) OE,  
c) Kualifikuar 03 (tre) OE/BOE 

11. Ankimime 
AK –nuk ka  
APP–s’ka  
AKKP ; – s’ka 

12. Përgjigje Ankesës  
Nuk ka 

13..Kontrata Nr 3972Datë 
06/06/2018 me vlere me tvsh. 6 
817 282 

-Dokumentet e tenderit: Me urdhërin e Kryetarit të Bashkisë nr. 3/1, datë 04.01.2018 
është ngritur komisioni për hartimin e kritereve për kualifikim, kapaciteti dhe aftësitë 



96 
 

teknike dhe përllogaritjen e fondit limit për prokurimet publike. Me procesverbal nr. 1, datë 
19.04.2018 është bërë miratimi i DST. 
Nga auditimi i dokumentave në SPE u konstatu se, në hartimin e DT rezulton se nuk ka 
gjetur zbatim VKM nr. 914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit 
publik”, i ndryshuar, Seksioni II, “Informacione të veçanta për kontratat”, neni 26 
“Kontratat për punë publike”, pika 7 dhe  Kreu VII, “Zyrtarët e prokurimit dhe zhvillimi i 
procedurave”, neni 61, “Hartimi dhe publikimi i dokumenteve të tenderit”, pika 2, paragrafi 
2. Nga auditimi i kritereve, konstatohet se komisioni ngritur për hartimin e kritereve dhe 
specifikimeve teknike dhe NJHDT në procesverbalin e mbajtur (pjesë e dosjes) për 
argumentimin e çdo kriteri të vendosur konstatohet se disa kritere nuk janë vendosur sipas 
kushteve të zhvillimit të procedurës (zërave të preventivit) dhe nuk janë argumentuar me 
zbërthimin e preventivit dhe sipas grafikut të punimeve, konkretisht: 
Në DT është kërkuar: Liçensa profesionale e shoqerisë e vlefshme me kategorite edhe për 
NP -12 A ( Punime te inxhinierise se mjedisit). 
Lidhur me kërkesën sa më sipër, rezulton se për kategorinë N.P. 12 A (Punime te 
inxhinierise mjedisore), nuk ka punime bazuar ne përcaktimet e 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”, ku kjo kategori ka përshkrimin: “Konsiderohen ndërtime, mirëmbajtje 
ose ristrukturime të veprave dhe punimeve të veçanta ose të shpërndara në territor, dhe 
vlerësimit të kompaktësimit të zhvillimit të qëndrueshëm të ekosistemit, përfshirë të gjitha 
veprat dhe punimet e nevojshme për aktivitet botanik dhe zoologjik. Përfshin në mënyrë të 
thjeshtuar procesin e riaftësimit natyror, botanik, faunistik, konservimin dhe riaftësimin e 
terrenit të përdorur për karriera e gurore, dhe të bazeneve hidrografike, eliminimin e 
prishjes së ekulibrave hidrogjeologjik nëpërmjet kthimit në toka buke të veprave për 
stabilizimin e shpateve dhe ripyllëzimeve të punimeve të sistemimit bujqësor dhe të 
veprave për rivegjetizimin e skarpateve rrugore, hekurudhor të karierave dhe mbetjeve 
inerte. 

Në DT është kërkuar: Ofertuesi duhet të ketë në listepagesa dhe me kontrate pune të 
rregullt nga një: Inxhinier Ndertimi, Inxhinier Topograf, Inxhnier Mjedisi, Inxhnier 
Elektrik, Inxhnier Hidroteknik. Si dhe Teknik Ndertimi 1, Teknik Mekanik 1, Eskavatoriste 
2, Specialiste elektriciste 1. 
Bazuar në preventivin e punimeve rezulton se nuk ka punime mjedisi për të pasur inxhinier 
mjedisi. 
Kërkesa sa më sipër nuk është e argumentuar sipas grafikut dhe preventivit të punimeve 
bazuar në VKM Nr.629, datë 15.7.2015 "Per miratimin e manualeve teknike te cmimeve të 
punimeve të ndërtimit dhe të analizave teknike te tyre" 

Në DT është kërkuar: Kandidati ofertues duhet të përcaktoje me anë të një deklaratë (nga 
Administratori i shoqërisë) Drejtuesin Teknik të punimeve në objekt te perfshire ne licensen 
e shoqerisë, dhe të deklaroje se ai do të jetë i pranishëm gjatë gjithë kohës që do të 
kryhen punimet në objekt. 
Lidhur me këtë kërkesë,është në kundërshtim me kreun I, pika 2.1 të UKM nr.2, datë 
13.05.2005, “Për zbatimin e punimeve të ndërtimit, ku parashikohet se për punime deri në 
30 milion lekë nuk është e detyrueshme qëndrimi i drejtuesit teknik në kantier gjatë gjithë 
periudhës së punimeve. 
Veprimet e mësipërme bien në kundërshtim me nenin 26 “Kontratat për punë publike”, pika 
7 dhe  neni 61, “Hartimi dhe publikimi i dokumenteve të tenderit”, pika 2, paragrafi 2, të 
VKM-së nr. 914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” me 
ndryshime dhe ngarkohen me përgjegjësi: Antarët e komisionit të llogaritjes së fondit limit 
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dhe kritereve për kualifikim: z. M Ç me detyrë ish-Përgjegjës i Zyrës Projekteve, z. A M 
me detyrë SNL i Sektorit Projektimit dhe Planifikimit të Teritorit, znj. B B, SNL per 
Kadastrën Urbane dhe z. A M me detyrë SNL për Planifikimin dhe Përballimin 
eEmergjencave Civile.  

VII-Tenderi me objekt “Rikonstruksion i shkolles 9 vjecare Karbunare e Vogël” 
Zhvillimi i Procedurës së Prokurimit me objekt: “Rikonstruksion i shkolles 9 vjecare Karbunare e Vogel” 
1. Urdhër Prokurimi  
Nr 182 datë 13.11.2018 

3. NJHDT 
Urdhër nr.182, datë 13.11.2018 
L S  
X D 
LH 
3/1.KHKT Llogaritjen FL 
Urdhër nr.3/1, datë 04.01.2018 
M Ç  
A M  
B B  
A M 

4. KVO 
Urdhër nr. 183, datë 13.11.2018 
G N Kryetar 
 EM Anëtar 
A N Anëtar 

2. Lloji i Procedurës 
e hapur 

5. Fondi Limit  
50,825,184 lekë (pa TVSh) 

6. Oferta fituese “S shpk ” 50,362,064 
lekë (pa TVSh) 

7. Diferenca me fondin limit  
463,120  lekë (pa TVSh)  

8. Data e hapjes së tenderit 
Datë 14.12.2018 
REF-93925-11-13-2018 

9. Burimi Financimit  
FZHR dhe Buxheti i Bashkise 

10. Operatoret Ekonomike 
a)Pjesëmarrës në tender 7 (shtate OE 
b) Skualifikuar 06 (gjashte) OE,  
c) Kualifikuar 01 OE/BOE 

11. Ankimime 
AK – 1.A shpk Nr 8960 datë 
16.11.2018  
KPP – ska 
APP–s’ka 

12. Përgjigje Ankesës  
1. A shpk shpk Nr 9058 datë 20.11.2018  

13.Kontrata Nr 10005 Datë 27.12.2018 
me vlere me tvsh 60,434,476.8 
 

 
-Dokumentet e tenderit: Me urdhërin e Kryetarit të Bashkisë nr. 3/1, datë 04.01.2018 
është ngritur komisioni për hartimin e kritereve për kualifikim, kapaciteti dhe aftësitë 
teknike dhe përllogaritjen e fondit limit për prokurimet publike. Me procesverbal nr. 1, datë 
13.11.2018 është bërë miratimi i DST. 
U konstatua se shoqëria “Avduli” shpk, Vlorë ka paraqitur ankesë në lidhje me kriteret që 
është protokolluar me nr. 8960, datë 16.11.2018. 
Me Urdhrin e Kryetarit të Bashkisë nr. 187, datë 20.11.2018 është pezulluar vazhdimi i 
procedurës së prokurimit dhe është ngrit Komisioni për shqyrtimin e  ankeses i përbërë nga 
B  H, L S dhe EM. Me vendim nr. 9058, datë 20.11.2018 KSHA nuk ka pranuar kërkesën e 
OE “A” shpk. 
Nga auditimi i dokumentave në SPE u konstatu se, në hartimin e DT rezulton se nuk ka 
gjetur zbatim VKM nr. 914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit 
publik”, i ndryshuar, Seksioni II, “Informacione të veçanta për kontratat”, neni 26 
“Kontratat për punë publike”, pika 7 dhe  Kreu VII, “Zyrtarët e prokurimit dhe zhvillimi i 
procedurave”, neni 61, “Hartimi dhe publikimi i dokumenteve të tenderit”, pika 2, paragrafi 
2. Nga auditimi i kritereve, konstatohet se komisioni ngritur për hartimin e kritereve dhe 
specifikimeve teknike dhe NJHDT në procesverbalin e mbajtur (pjesë e dosjes) për 
argumentimin e çdo kriteri të vendosur konstatohet se disa kritere nuk janë vendosur sipas 
kushteve të zhvillimit të procedurës (zërave të preventivit) dhe nuk janë argumentuar me 
zbërthimin e preventivit dhe sipas grafikut të punimeve, konkretisht: 
Janë të paargumentuar sipas grafikut dhe preventivit të punimeve bazuar në VKM Nr.629, 
datë 15.7.2015 "Per miratimin e manualeve teknike të cmimeve të punimeve të ndërtimit 
dhe të analizave teknike të tyre", kërkesa: për punësim mesatar i të paktën 82 personave 
duke përfshirë stafin e përhershem, stafin teknik dhe disponimi i mjeteve. 
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Në DT është kërkuar: Liçensa profesionale e shoqerisë e vlefshme edhe për kategorite: 

N.P. 2 A (Ndertime civile e industriale) dhe N.P. 12 A (Punime te inxhinierise 
mjedisore) 
Lidhur me kërkesën sa më sipër, rezulton se për kategorinë N.P. 12 A (Punime te 
inxhinierise mjedisore), nuk ka punime bazuar ne përcaktimet e 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”.  

Fakti që objekti i prokurimit është rikonstruksion nuk ka pse te kërkohet edhe kategoria N.P. 
2 A (Ndertime civile e industriale) 
Në DT është kërkuar: Ofertuesi duhet te kete ne listepagesa si dhe me kontrate pune te 
rregullt Arkitekt ndërtesash, Inxhinier Civil dhe Inxhinier Mjedisi. 

Në lidhje me kërkesën për arkitekt ndërtesash, rezulton se në dokumentet e procedurës 
së prokurimit AK ka publikuar njëherazi “Preventivin e punimeve”, “Relacionin Teknik”, 
“Specifikimet Teknike”, “Grafikun e punimeve” dhe “Projektin e Zbatimit”, duke i vënë në 
dispozicion, informacionin operatorëve ekonomikë pjesëmarrës mbi projektin të cilët këto të 
fundit do të zbatojnë në rast të fitimit të kontratës.  
Disponueshmëria si pjesë e stafit teknik të një arkiktekti në fazën e zbatimit të punimeve, ku 
ndër të tjera autoriteti kontrakor ka kërkuar referuar kritereve të veçanta të kualifikimit pjesë 
të stafit teknik, inxhinierët, si ndërtimi, hidroteknik, mekanik, gjeodet, elektrik, mjedisi, 
gjeolog, shkon përtej synimit të autoritetit kontraktor dhe njëherazi nuk është në proporcion 
me natyrën dhe volumin e kontratës. Disponueshmëria e një arkitekti referuar natyrës së 
punimeve dhe duke marrë në konsideratë faktin se autoriteti kontraktor ka parashikuar në 
mënyrë të detajuar projektin e zbatimit, specifikimet teknike, nuk shfaqet e nevojshme në 
proprocion me natyrën dhe volumin e punimeve. Gjithashtu rezulton se nuk ka emërtim me 
titull “arkitekt ndërtesash”. 
Në lidhje me kërkesën inxhinier civil është në kundërshtim me, VKM nr. 514, datë 
20.9.2017,ˮPër miratimin e listës kombëtare të profesioneve (lkp)”, të rishikuar, ku duhej të 
ishte kërkuar: 2142.29 Inxhinier zbatimi në ndërtim. 
Bazuar në preventivin e punimeve rezulton se nuk ka punime mjedisi për të pasur inxhinier 
mjedisi. 
Në DT është kërkuar: Operatori ekonomik ofertues duhet të ketë pjesë të stafit të punësuar, 
të vërtetuar me kontratë pune të vlefshme, diplomë, 1 mjek të përgjithshëm, ose te kete 
lidhur nje kontrate sherbimi me klinike/a e cila i ofron sherbimin e mjekut per shoqerine/te. 
Lidhur me kërkesën për mjek është e tepërt dhe nuk ka lidhje me asnjë nga përcaktimet e 
kontratës dhe është në kundërshtim me VKM nr. 632, datë 15.07.2015, e cila ka ndryshuar 
VKM nr. 108, datë 9.2.2011 ‟Për aftësi që duhet të plotësojnë punëmarrësit, personat dhe 
shërbimet e specializuara, që merren me çështjet e sigurisë dhe të shëndetit në punë”, pika 1.  
Veprimet e mësipërme bien në kundërshtim me nenin 26 “Kontratat për punë publike”, pika 
7 dhe  neni 61, “Hartimi dhe publikimi i dokumenteve të tenderit”, pika 2, paragrafi 2, të 
VKM-së nr. 914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” me 
ndryshime dhe ngarkohen me përgjegjësi: Antarët e komisionit të llogaritjes së fondit limit 
dhe kritereve për kualifikim: z.M Ç me detyrë ish-Përgjegjës i Zyrës Projekteve, z.A M me 
detyrë SNL i Sektorit Projektimit dhe Planifikimit të Teritorit, znj. B B, SNL per Kadastrën 
Urbane dhe z. A M me detyrë SNL për Planifikimin dhe Përballimin eEmergjencave Civile.  

Viti 2019. 

I-Tenderi me objekt: “Rikonstruksioni i shkollës Thanas Bozo, ndërtimi i palestrës dhe 
terrenet sportive NJA Kolonjë, Bashkia Lushnje”: 
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Zhvillimi i Procedurës së Prokurimit me objekt: “Rikonstruksion i Shkolles se Bashkuar ″Thanas Bozo” Kolonje” 
1. Urdhër Prokurimi  
Nr. 103, datë 01.07.2019 

3. NJHDT Urdher nr. 103, datë 01.7.2019 
L S  
Xh D 
L H 
3/1.KHKT Llogaritjen FL 
Urdhër nr.8, datë 25.01.2019 
M Ç  
A M  
E K  
A M 

4. KVO 
Urdhër nr. 104, datë 01.07.2019 
G N Kryetar 
 E M Anëtar 
E K Anëtar 

2. Lloji i Procedurës 
e hapur 

5. Fondi Limit (pa TVSh) 
65,437,914 lekë 

6. Oferta fituese “S “ 63,798,435 lekë  7. Diferenca me fondin limit 
1,639,479 lekë  

8. Data e hapjes së tenderit 
Datë 05.08.2019 
REF-29157-07-03-2019 

9. Burimi Financimit  
FZHR dhe Buxheti i Bashkisë 

10. OE 
a)Pjesëmarrës në tender 8 OE 
b) S`kualifikuar 07 OE,  
c) Kualifikuar 01 OE/BOE 

11. Ankimime 
AK – 1. KPP – ska, APP–s’ka 

12. Përgjigje Ankesës  2.Kontrata nr. 7281, datë 02.09.2019 
me vlerë 76 558 122 me tvsh, me 
afat 98 ditë kalendarike 

 
-Dokumentet e tenderit: Me urdhërin e Kryetarit të Bashkisë nr. 8, datë 25.01.2019 është 
ngritur komisioni për hartimin e kritereve për kualifikim, kapaciteti dhe aftësitë teknike dhe 
përllogaritjen e fondit limit për prokurimet publike. Me procesverbal nr. 1, datë 01.7.2019 
është bërë miratimi i DST. 
Nga auditimi i dokumentave në SPE u konstatu se, në hartimin e DT rezulton se nuk ka 
gjetur zbatim VKM nr. 914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit 
publik”, i ndryshuar, Seksioni II, “Informacione të veçanta për kontratat”, neni 26 
“Kontratat për punë publike”, pika 7 dhe  Kreu VII, “Zyrtarët e prokurimit dhe zhvillimi i 
procedurave”, neni 61, “Hartimi dhe publikimi i dokumenteve të tenderit”, pika 2, paragrafi 
2. Nga auditimi i kritereve, konstatohet se komisioni ngritur për hartimin e kritereve dhe 
specifikimeve teknike dhe NJHDT në procesverbalin e mbajtur (pjesë e dosjes) për 
argumentimin e çdo kriteri të vendosur konstatohet se disa kritere nuk janë vendosur sipas 
kushteve të zhvillimit të procedurës (zërave të preventivit) dhe nuk janë argumentuar me 
zbërthimin e preventivit dhe sipas grafikut të punimeve, konkretisht: 
Në DT janë kërkuar: Licenca profesionale e shoqërisë e vlefshme me kategoritë: N.P. 2 A 
(Ndërtime Civile e industriale), N.P 7 A (Rikonstruksion dhe mirëmbajtje godinash 
civile dhe industriale, veshje fasada) dhe N.P. 12 A (Punime te inxhinierisë mjedisore) 
Lidhur me kërkesat për licencat, rezulton se emërtimi i kategorisë NP 7 nuk është 
“Rikonstruksion dhe mirëmbajtje godinash civile dhe industriale, veshje fasada”, por 
“Ujësjellësa, gazsjellësa, vajsjellësa, vepra kullimi e vaditje”, objekti i prokurimit është 
rikonstruksion dhe si i tillë nuk duhej të ishte kërkuar kategoria N.P. 2 A (Ndërtime Civile 
e industriale), bazuar në konceptet e 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”. Nuk 
ka punime për kategorinë “N.P. 12 A (Punime te inxhinierisë mjedisore), bazuar në 
konceptet e 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”. Kërkesat për fuqinë mesatare 
punëtore të paktën 120 personave duke përfshire stafin e përhershëm, Teknik ndërtimi 
1,Teknik / inxhinieri elektrike 1, Teknik / inxhinieri mekanike 1, Teknik / inxhinieri civile 
(hidraulik) 1, Specialist i rrjetit kompjuterik 1, Teknik te Shërbimeve te mirëmbajtjes për 
mjetet e renda 1,Elektricistë 7, Shtrues pllakash 2, Hidraulik 3, Saldator 4, Karpentier 
3,Murator për mure tulle 2, Suvatues 2, Hekurkthyes 3, Bojaxhi për ndërtesa 2 dhe 
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diskonim të mjeteve, nuk kanë argumentim me grafik dhe volum punimesh, sipas VKM nr. 
629, datë 15.7.2015 "Për miratimin e manualeve teknike të çmimeve të punimeve të 
ndërtimit dhe të analizave teknike te tyre". 
Në DT janë kërkuar: Ofertuesi duhet te ketë ne listë pagesa si dhe me kontratë pune të 
rregullt: Inxhinier Civil 1, Topograf, 1 Inxhinier Hidraulik 1,Arkitekt Ndërtesash 
1,Inxhinier Elektrik 1,Inxhinier Mekanik 1,Inxhinier Mjedisi 1. 

Në lidhje me kërkesën inxhinier civil është në kundërshtim me,  VKM nr. 514, datë 
20.9.2017,ˮPër miratimin e listës kombëtare të profesioneve (lkp)”, të rishikuar, ku duhej të 
ishte kërkuar: 2142.29 Inxhinier zbatimi në ndërtim. Në lidhje me kërkesën për arkitekt 
ndërtesash, rezulton se në dokumentet e procedurës së prokurimit autoriteti kontraktor ka 
publikuar njëherazi “preventivin e punimeve”, “relacionin teknik”, “specifikimet teknike”, 
“grafikun e punimeve “dhe “projektin e zbatimit”, duke i vënë në dispozicion, 
informacionin operatorëve ekonomikë pjesëmarrës mbi projektin të cilët këto të fundit do të 
zbatojnë në rast të fitimit të kontratës. Disponueshmëria si pjesë e stafit teknik të një 
arkitekti në fazën e zbatimit të punimeve, ku ndër të tjera autoriteti kontrakor ka kërkuar 
referuar kritereve të veçanta të kualifikimit pjesë të stafit teknik, inxhinierët, si ndërtimi, 
hidroteknik, mekanik, gjeodet, elektrik, mjedisi, gjeolog, shkon përtej synimit të autoritetit 
kontraktor dhe njëherazi nuk është në proprocion me natyrën dhe volumin e kontratës. 
Disponueshmëria e një arkitekti referuar natyrës së punimeve dhe duke marrë në konsideratë 
faktin se autoriteti kontraktor ka parashikuar në mënyrë të detajuar projektin e zbatimit, 
specifikimet teknike, nuk shfaqet e nevojshme në proprocion me natyrën dhe volumin e 
punimeve. Gjithashtu sqarojmë se nuk ka emërtim me titull arkitekt ndërtesash”. 
Në lidhje me kërkesën Inxhinier Mjedisi, bazuar në preventivin e punimeve rezulton se 
nuk ka punime mjedisi për të pasur inxhinier mjedisi 

Në DT janë kërkuar: OE ofertues duhet të ketë pjesë të stafit të punësuar, të vërtetuar me 
me dëshminë e aftësisë profesionale përkatëse sipas kategorisë të profesionit te lëshuar nga 
institutet shtetërore përkatëse, specialistet si: Drejtues te makinave te betonit (manovratorë) 
2, Drejtues te makinave te ngjeshjes (manovratorë) 1, Drejtues te makinave te renda 
(manovratorë) 3 dhe Drejtues kamioni (manovratorë) 2.  

Për pjesën që punonjësit të jenë të pasqyruar në listë pagesa, kjo kërkesë kufizon numrin e 
shoqërive pjesëmarrëse që nuk zotërojnë staf teknik të përhershëm (gjë që reflektohet ne 
listë pagesat e shoqërisë), por që kane mundësinë t'a sigurojnë këtë staf, duke lidhur kontrata 
pune me afat sa afati i kontratës objekt prokurimi. 
Në DT janë kërkuar: OE ofertues duhet të ketë pjesë të stafit të punësuar, të vërtetuar me 
kontratë pune të vlefshme, diplomë 1 mjek të përgjithshëm, ose te ketë lidhur një kontrate 
shërbimi me klinike/a e cila i ofron shërbimin e mjekut për shoqërinë/te. 

Kërkesa për mjek është e tepërt dhe nuk ka lidhje me asnjë nga përcaktimet e kontratës dhe 
është në kundërshtim me VKM nr. 632, datë 15.07.2015, e cila ka ndryshuar VKM nr. 108, 
datë 09.02.2011 ‟Për aftësi që duhet të plotësojnë punëmarrësit, personat dhe shërbimet e 
specializuara, që merren me çështjet e sigurisë dhe të shëndetit në punë”, pika 1.  
Veprimet e mësipërme bien në kundërshtim me nenin 26 “Kontratat për punë publike”, pika 
7 dhe  neni 61, “Hartimi dhe publikimi i dokumenteve të tenderit”, pika 2, paragrafi 2, të 
VKM-së nr. 914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” me 
ndryshime dhe ngarkohen me përgjegjësi: Antarët e komisionit të llogaritjes së fondit limit 
dhe kritereve për kualifikim: z.M Ç me detyrë ish-Përgjegjës i Zyrës Projekteve, z.A M me 
detyrë SNL i Sektorit Projektimit dhe Planifikimit të Teritorit, z. E K SNL për Investimet 
dhe z. A M me detyrë SNL për Planifikimin dhe Përballimin eEmergjencave Civile.  

II-Tenderi me objekt: “Sistemim asfaltim i rrugëve në fshatin Toshkëz” 
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Zhvillimi i Procedurës së Prokurimit me objekt: “Sistemim, asfaltim rrugës në Fshatin Toshkëz” 
1. Urdhër Prokurimi  
Nr 79 datë 02.05.2019 

3. NJHDT 
Nr. 79, datë 02.05.2019 
L S  
Xh D 
L H 
3/1.KHKT Llogaritjen FL 
Urdhër nr.8, datë 25.01.2019 
M Ç  
A M  
E K  
A M 

4. KVO 
Urdher nr.80, datë 21.05.2019 
G N Kryetar 
 S M Anëtar 
E K Anëtar 

2. Lloji i Procedurës- e 
hapur 

5. Fondi Limit (pa TVSh) 
41,639,371 lekë 

6. Oferta fituese “Ll” Shpk  
37,055,359 lekë  

7. Diferenca me fondin limit  
4, 584,012 lekë  

8. Data e hapjes së tenderit 
Datë 21.06.2019 
REF-23010-05-21-2019 

9. Burimi Financimit  
Buxheti i Shtetit & Buxheti Bashkisë  

10. OE 
a)Pjesëmarrës në tender 7 OE/BOE 
b) S`kualifikuar 06 OE/BOE  
c) Kualifikuar 01 OE 

11. Ankimime 
AK –nuk ka APP–s’ka 
KPP- s’ka 

12. Përgjigje Ankesës  
Nuk ka 

13.Kontrata Nr. 6425, datë 
26/07/2019 me vlere me tvsh 44 466 
431 
Afati: 30 ditë kalendarike 

-Dokumentet e tenderit: Me urdhërin e Kryetarit të Bashkisë nr. 8, datë 25.01.2019 është 
ngritur komisioni për hartimin e kritereve për kualifikim, kapaciteti dhe aftësitë teknike dhe 
përllogaritjen e fondit limit për prokurimet publike. Me procesverbal nr. 1, datë 21.5.2019 
është bërë miratimi i DST. 
Nga auditimi i dokumentave në SPE u konstatu se, në hartimin e DT rezulton se nuk ka 
gjetur zbatim VKM nr. 914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit 
publik”, i ndryshuar, Seksioni II, “Informacione të veçanta për kontratat”, neni 26 “Kontratat 
për punë publike”, pika 7 dhe  Kreu VII, “Zyrtarët e prokurimit dhe zhvillimi i 
procedurave”, neni 61, “Hartimi dhe publikimi i dokumenteve të tenderit”, pika 2, paragrafi 
2. Nga auditimi i kritereve, konstatohet se komisioni ngritur për hartimin e kritereve dhe 
specifikimeve teknike dhe NJHDT në procesverbalin e mbajtur (pjesë e dosjes) për 
argumentimin e çdo kriteri të vendosur konstatohet se disa kritere nuk janë vendosur sipas 
kushteve të zhvillimit të procedurës (zërave të preventivit) dhe nuk janë argumentuar me 
zbërthimin e preventivit dhe sipas grafikut të punimeve, konkretisht: 
Kërkesat në lidhje me: Një punësim mesatar i të paktën 45 personave duke perfshire stafin 
e përhershëm, staf teknik dhe disponim të mjeteve nuk janë argumentuar me volume dhe 
grafik punimesh, sipas VKM Nr.629, datë 15.7.2015 "Për miratimin e manualeve teknike te 
çmimeve te punimeve te ndërtimit dhe te analizave teknike te tyre". 
Në DT janë kërkuar:Ofertuesi duhet te ketë në listë pagesa si dhe me kontrate pune të 
rregullt: Inxhinier Civil 1, Inxhinier elektrik 1, Teknik ndërtimi 1, Topograf 1, Elektricist 2, 
Saldator 1, Karpentier 2, Teknik te Shërbimeve te mirëmbajtjes per mjete te 
renda(mekanike) 2. Në lidhje me kërkesën inxhinier civil është në kundërshtim me: VKM 
nr. 514, datë 20.9.2017,ˮPër miratimin e listës kombëtare të profesioneve (lkp)”, të rishikuar, 
ku duhej të ishte kërkuar: 2142.29 Inxhinier zbatimi në ndërtim. Nuk ka diplomë të lëshuar 
nga Fakulteti i inxhinierisë për inxhinier civil, pa përcaktuar drejtimin e diplomimit. 
Në DT është kërkuar: OE ofertues duhet të ketë pjesë të stafit të punësuar, të vërtetuar me 
dëshminë e aftësisë profesionale (DAP) përkatëse sipas kategorisë te profesionit te lëshuar 
nga institucionet shtetërore përkatëse si dhe leje drejtimi te kategorise C, specialistet si 
parashikuar me poshtë: Drejtues te makinave te renda (13)  

Lidhur me kërkesën që punonjësit të jenë të pasqyruar ne listë pagesa, kjo kërkese kufizon 
numrin e shoqërive pjesëmarrëse që nuk zotërojnë staf teknik të përhershëm (gje qe 
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reflektohet ne listë pagesat e shoqërisë), por që kanë mundësinë t'a sigurojnë këtë staf, duke 
lidhur kontrata pune me afat sa afati i kontratës objekt prokurimi. 
Veprimet e mësipërme bien në kundërshtim me nenin 26 “Kontratat për punë publike”, pika 
7 dhe  neni 61, “Hartimi dhe publikimi i dokumenteve të tenderit”, pika 2, paragrafi 2, të 
VKM-së nr. 914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” me 
ndryshime dhe ngarkohen me përgjegjësi: Antarët e komisionit të llogaritjes së fondit limit 
dhe kritereve për kualifikim: z.M Ç me detyrë ish-Përgjegjës i Zyrës Projekteve, z.A M me 
detyrë SNL i Sektorit Projektimit dhe Planifikimit të Teritorit, z. E K SNL për Investimet 
dhe z. A M me detyrë SNL për Planifikimin dhe Përballimin eEmergjencave Civile.  

III-Tenderi me objekt: “Rikonstruksion i shkollës 9-vjecare “4 Dëshmoret 
Zhvillimi i Procedurës së Prokurimit me objekt: “Rikonstruksion i shkollës 9-vjecare 4 Dëshmoret” 
1. Urdhër Prokurimi  
Nr 71/2 datë 25.04.2019 

3. NJHDT 
Urdhër nr. 71/2 datë 25.04.2019 
L S  
Xh D 
L H 
3/1.KHKT Llogaritjen FL 
Urdhër nr.8, datë 25.01.2019 
M Ç  
A M  
E K  
A M 

4. KVO 
Urdhër nr. 71/3, datë 25.04.2019 
G N Kryetar 
 S M Anëtar 
E K Anëtar 

2. Lloji i Procedurës 
E Hapur 

5. Fondi Limit  
41,567,379 lekë (pa TVSh) 

6. Oferta fituese BOE “GG C” shpk & 
”Gj “shpk 41,463,186 lekë (pa TVSh) 

7. Diferenca me fondin limit  
104,193 lekë (pa TVSh)  

8. Data e hapjes së tenderit 
Datë 07.06.2019 
REF-19651-04-25-2019 

9. Burimi Financimit  
FZHR dhe Buxheti i Bashkisë 

10. OE 
a)Pjesëmarrës në tender 09 OE 
b) S`kualifikuar 08 OE/BOE 
c) Kualifikuar 01 BOE 

11. Ankimime 
AK – ka 1-“NG S” Shpk nr. 
3773, datë 06/05/2019 
2- OE “Sh “shpk nr. 5518, 
datë 26/06/2019 
KPP – s’ka, APP–s’ka 

12. Përgjigje Ankesës 1- “NG S” Shpk. 
-kthim pergjigje nr. 3773/1, datë 
09/05/2019 
2- Sh shpk nr 5644/2datë 28.06.2019 

13. Kontrata Nr 6464 Datë 
29.07.2019 me vlere me tvsh 49 755 
823 
 

-Dokumentet e tenderit: Me urdhërin e Kryetarit të Bashkisë nr. 8, datë 25.01.2019 është 
ngritur komisioni për hartimin e kritereve për kualifikim, kapaciteti dhe aftësitë teknike dhe 
përllogaritjen e fondit limit për prokurimet publike. Me procesverbal nr. 1, datë 25.4.2019 
është bërë miratimi i DST. 
Gjate afatit 7 ditor te ankesave për DT, (nga data e publikimit te njoftimit te kontratës ne 
faqen e internetit te Agjencisë se Prokurimit Publik ne ŵŵŵ.app.gov.al), ne Zyren e 
Protokollit është paraqitur një kërkese për sqarim nga “NG S” Shpk, me nr. 37 prot datë 
30.04.2019 . 
Kërkesa për sqarim e Shoqërisë “NG S” Shpk është me nr. 3773 prot., datë 06.05.2019.  
Ne ankesë e protokolluar, kërkonte disa ndryshime ne Kriteret e Veçanta të Kualifikimit, të 
vendosura në DST, konkretisht si me poshtë: 
Kundërshtimin e: 
- pikave te licencës, të kërkuara në këtë procedurë në pikën nr. 2 të Kritereve Teknike, 
Kritereve te Veçanta te Kualifikimit. 
- per fuqine mesatare te punetoreve dhe afatin e punimeve. 
- Heqjen e inxhinierit te mjedisit. 
- Heqjen e nje sere mjetesh dhe makinerish nga pika 6 e Kritereve Teknike. 
- Heqjen e kriterit, QKL Kodi III.2.B per: “Grumbullim dhe transport i mbetjeve nga 
ndertimet ose prishjet “, si diskriminues dhe te panevojshem. 

http://www.app.gov.al/


103 
 

Ne datë 09.05.2019 me shkresën nr 3773 /1 prot, Shoqërisë “NG S “shpk i është kthyer 
përgjigje nga AK me arsyetimin si me: se jeni jashtë afatit kohor të dorëzimit të ankesës 
bazuar LPP. 
Gjithashtu i ka bërë me dije se AK me nismen e tij ka bere disa ndryshime në DST (kritere) 
duke ngarkuar edhe shtojcën përkatëse, te cilat mund te përkojnë me pretendimet tuaja për 
këtë procedure. 
Nga auditimi rezultoi se AK me shtojcën nr. 3936, datë 08.05.2019, ka modifikuar DT 
me objekt: ”Rikonstruksion i shkolles 9-vjecare 4 Deshmoret”, pas rishikimit te kritereve 
teknike nga Komisioni për hartimin e kritereve për kualifikim “kapaciteti teknik “dhe 
përllogaritjen e fondit limit. 
Ne Drejtorinë Juridike dhe te Prokurimeve, Komisioni i sipercituar, ka paraqitur një 
procesverbal për kriteret teknike te rishikuar, te shoqëruar me shkresën përcjellëse nr.3853 
/1 prot., datë 07.05.2019 .  
Në DST, 2. Kriteret e Veçanta te Kualifikimit – 2.3 Për Kapaciteti teknik ndryshon si me 
poshtë: 
Ishte: 2.3 ) Për Kapacitetin Teknik:  
4).Ofertuesi duhet te ketë ne listë pagesa si dhe me kontrate pune te rregullt: 
Arkitekt Ndertesash1, Inxhinier Civil 1, Inxhinier Hidraulik 1, Inxhinier Elektrik 1, 
Inxhinier Mekanik 1, Topograf 1, Inxhinier Mjedisi 1, Inxhinier –Auditues energjie 1 hiqet, 
Ekspert i mbrojtjes kundër zjarrit i certifikuar 1 hiqet. 
Behet: 2.3 ) Per Kapacitetin Teknik: : 
4).Ofertuesi duhet te ketë ne listë pagesa si dhe me kontrate pune te rregullt: 
Arkitekt Ndërtesash 1, Inxhinier Civil 1, Inxhinier Hidraulik 1, Inxhinier Elektrik 1, 
Inxhinier Mekanik 1, Topograf 1, Inxhinier Mjedisi 1 
Ne DST, 2. Kriteret e Veçanta te Kualifikimit – 2.3 Për Kapacitetin teknik: ndryshohen si 
me poshtë: 
Ishte: 2.3 ) Për Kapacitetin Teknik:  
4.1 OE ofertues duhet të ketë pjesë të stafit të punësuar, të vërtetuar me diplomë, 
kontratë pune të vlefshme, IQT ose ekuivalente me te, specialistet si parashikuar me poshtë:  
Teknik ndërtimi 1, Elektricistë 4, Hidraulik 4, Karpentier 3, Bojaxhi për ndërtesa 2, Shtrues 
pllakash 4 hiqet, Murator për mure tulle 2, Hekurkthyes 3, Saldator 2 
Behet: 2.3 ) Për Kapacitetin Teknik: : 
4.1 OE ofertues duhet të ketë pjesë të stafit të punësuar, të vërtetuar me diplomë, 
kontratë pune të vlefshme, IQT ose ekuivalente me te, specialistet si parashikuar me poshtë:  
Teknik ndërtimi 1 ,Elektricistë 4, Hidraulik 4, Karpentier 3, Bojaxhi për ndërtesa 2, Shtrues 
pllakash 2, Murator për mure tulle 2, Hekurkthyes 3, Saldator 2. 
ishte: 2.3 ) për kapacitetin teknik:  
4.2 OE ofertues duhet të ketë pjesë të stafit të punësuar, të vërtetuar me dëshminë e 
aftësisë profesionale përkatëse sipas kategorisë te profesionit te lëshuar nga institutet 
shtetërore përkatëse, specialistet si parashikuar me poshtë:  
Drejtues te makinave te renda 2 
Behet: 2.3 ) Për Kapacitetin Teknik: : 
4.2OE ofertues duhet të ketë pjesë të stafit të punësuar, të vërtetuar me dëshminë e aftësisë 
profesionale përkatëse sipas kategorisë të profesionit të lëshuar nga institutet shtetërore 
përkatëse, specialistet si parashikuar me poshtë:  
Drejtues te makinave te renda (manovratore) 2 
Nga auditimi i dokumentave në SPE u konstatu se, në hartimin e DT rezulton se nuk ka 
gjetur zbatim VKM nr. 914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit 
publik”, i ndryshuar, Seksioni II, “Informacione të veçanta për kontratat”, neni 26 
“Kontratat për punë publike”, pika 7 dhe  Kreu VII, “Zyrtarët e prokurimit dhe zhvillimi i 
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procedurave”, neni 61, “Hartimi dhe publikimi i dokumenteve të tenderit”, pika 2, paragrafi 
2. Nga auditimi i kritereve, konstatohet se komisioni ngritur për hartimin e kritereve dhe 
specifikimeve teknike dhe NJHDT në procesverbalin e mbajtur (pjesë e dosjes) për 
argumentimin e çdo kriteri të vendosur konstatohet se disa kritere nuk janë vendosur sipas 
kushteve të zhvillimit të procedurës (zërave të preventivit) dhe nuk janë argumentuar me 
zbërthimin e preventivit dhe sipas grafikut të punimeve, konkretisht: 
Kërkesat në lidhje me: Arkitekt Ndërtesash 1, Inxhinier Civil 1, Inxhinier Hidraulik 1, 
Inxhinier Elektrik 1, Inxhinier Mekanik 1, Topograf 1 dhe Inxhinier Mjedisi 1, OE ofertues 
duhet të ketë pjesë të stafit të punësuar, të vërtetuar me diplomë, kontratë pune të vlefshme, 
IQT ose ekuivalente me te, specialistet si:Teknik ndërtimi 1, Elektricistë 4, Hidraulik 4, 
Karpentier 3, Bojaxhi për ndërtesa 2, Shtrues pllakash 2, Murator për mure tulle 2, 
Hekurkthyes 3, Saldator 2 dhe Disponimi i mjeteve,  nuk kanë argumentim për këtë staf me 
volume dhe grafik punimesh, sipas VKM Nr.629, datë 15.7.2015 "Për miratimin e 
manualeve teknike te çmimeve të punimeve të ndërtimit dhe te analizave teknike te tyre". 

 Në DT është kërkuar: Ofertuesi duhet te ketë ne listë pagesa si dhe me kontrate pune te 
rregullt: Arkitekt Ndërtesash 1, Inxhinier Civil 1, Inxhinier Hidraulik 1, Inxhinier Elektrik 
1, Inxhinier Mekanik 1, Topograf 1 dhe Inxhinier Mjedisi 1. 
Në lidhje me kërkesën për arkitekt (Arkitekt Ndërtesash), nuk është e qartë sepse, në 
dokumentet e procedurës së prokurimit autoriteti kontraktor ka publikuar njëherazi 
“Preventivin e punimeve”, “Relacionin Teknik”, “Specifikimet Teknike”, “Grafikun e 
punimeve “dhe “Projektin e Zbatimit”, duke i vënë në dispozicion, informacionin 
operatorëve ekonomikë pjesëmarrës mbi projektin të cilët këto të fundit do të zbatojnë në 
rast të fitimit të kontratës. Disponueshmëria si pjesë e stafit teknik të një arkiktekti në fazën 
e zbatimit të punimeve, ku ndër të tjera autoriteti kontrakor ka kërkuar referuar kritereve të 
veçanta të kualifikimit pjesë të stafit teknik, inxhinierët, si ndërtimi, hidroteknik, mekanik, 
gjeodet, elektrik, mjedisi, gjeolog, shkon përtej synimit të autoritetit kontraktor dhe 
njëherazi nuk është në proporcion me natyrën dhe volumin e kontratës. Disponueshmëria e 
një arkitekti referuar natyrës së punimeve dhe duke marrë në konsideratë faktin se autoriteti 
kontraktor ka parashikuar në mënyrë të detajuar projektin e zbatimit, specifikimet teknike, 
nuk shfaqet e nevojshme në proporcion me natyrën dhe volumin e punimeve.  

Gjithashtu sqarojmë se nuk ka emërtim me titull arkitekt ndërtesash”. 
Në lidhje me kërkesën inxhinier civil është në kundërshtim me: VKM nr. 514, datë 
20.9.2017,ˮPër miratimin e listës kombëtare të profesioneve (lkp)”, të rishikuar, ku duhej të 
ishte kërkuar: 2142.20 Inxhinier për ndërtimin e rrugëve dhe autostradave, ose  2142.29 
Inxhinier zbatimi në ndërtim. 
Nuk ka diplomë të lëshuar nga Fakulteti i inxhinierisë për inxhinier civil, pa përcaktuar 
drejtimin e diplomimit. 

Në DT është kërkuar: OE ofertues duhet të ketë pjesë të stafit të punësuar, të vërtetuar me 
kontratë pune të vlefshme, diplomë, 1 mjek të përgjithshëm, ose të ketë lidhur një kontratë 
shërbimi me klinike/a e cila i ofron shërbimin e mjekut për shoqërinë/të. 

Kërkesa për mjek është e tepërt dhe nuk ka lidhje me asnjë nga përcaktimet e kontratës dhe 
është në kundërshtim me VKM nr. 632, datë 15.07.2015, e cila ka ndryshuar VKM nr. 108, 
datë 9.2.2011 ‟Për aftësi që duhet të plotësojnë punëmarrësit, personat dhe shërbimet e 
specializuara, që merren me çështjet e sigurisë dhe të shëndetit në punë”, pika 1, ku 
përcaktohet se: 
“Pas pikës 5, të kreut II, shtohet pika 6, me përmbajtje, si më poshtë vijon: “6. Punëdhënësit 
e grupeve “A” dhe “B”, në zbatim të pikës 2, të kreut II, të këtij vendimi, për çdo 700 
punëmarrës, sigurojnë shërbimin mjekësor në ndërmarrje nëpërmjet mjekut të punës. Ndërsa 
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punëdhënësit e grupeve “C” dhe “D”, për çdo 1500 punëmarrës, sigurojnë shërbimin 
mjekësor në ndërmarrje nëpërmjet mjekut të punës të kontraktuar nga jashtë”. 
Veprimet e mësipërme bien në kundërshtim me nenin 26 “Kontratat për punë publike”, pika 
7 dhe  neni 61, “Hartimi dhe publikimi i dokumenteve të tenderit”, pika 2, paragrafi 2, të 
VKM-së nr. 914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” me 
ndryshime dhe ngarkohen me përgjegjësi: Antarët e komisionit të llogaritjes së fondit limit 
dhe kritereve për kualifikim: z.M Ç me detyrë ish-Përgjegjës i Zyrës Projekteve, z.A M me 
detyrë SNL i Sektorit Projektimit dhe Planifikimit të Teritorit, z. E K SNL për Investimet 
dhe z. A M me detyrë SNL për Planifikimin dhe Përballimin eEmergjencave Civile.  

 
IV-Tenderi me objekt: "Sistemim asfaltim i rrugës në fshatin Gjazë” 

Zhvillimi i Procedurës së Prokurimit me objekt: “Sistemim, asfaltim rrugës ne Gjazë” 
 
1. Urdhër Prokurimi  
Nr. 39 datë 06.03.2019 

3. NJHDT 
Nr. 39 datë 06.03.2019 
L S  
Xh D 
L H 
3/1.KHKT Llogaritjen FL 
Urdhër nr.8, datë 25.01.2019 
M Ç  
A M  
E K  
A M 

4. KVO 
Urdhër nr. 39/1, datë 06.03.2019 
GNi Kryetar 
 S M Anëtar 
E K Anëtar 

Lloji Procedurës  
Procedurë e hapur 

5. Fondi Limit (pa TVSh) 
19,971,678 lekë 

6. Oferta fituese “Sh” Shpk 16,000,000 
lekë (pa TVSh) 

7. Diferenca me fondin limit 
3,971,678 lekë (pa TVSh)  

8. Data e hapjes së 
tenderit 
Datë 08.04.2019 
REF-12376-03-06-2019 

9. Burimi Financimit  
Buxheti Bashkisë  

10. OE 
a)Pjesëmarrës në tender 9 OE/BOE 
b) S`kualifikuar 06 (OE,  
c) Kualifikuar 03 OE/BOE 

11. Ankimime 
AK –nuk ka  
APP–s’ka 
 AKKP ; – nuk ka 

12. Përgjigje Ankesës  
Nuk ka 

13. 2.Kontrata Nr. 4109, Datë 
14/05/2019 me vlere me tvsh19 200 
000 
Afati 35dit kalendarike 

-Dokumentet e tenderit: Me urdhërin e Kryetarit të Bashkisë nr. 8, datë 25.01.2019 është 
ngritur komisioni për hartimin e kritereve për kualifikim, kapaciteti dhe aftësitë teknike dhe 
përllogaritjen e fondit limit për prokurimet publike. Me procesverbal nr. 1, datë 21.5.2019 
është bërë miratimi i DST. 
Nga auditimi i dokumentave në SPE u konstatu se, në hartimin e DT rezulton se nuk ka 
gjetur zbatim VKM nr. 914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit 
publik”, i ndryshuar, Seksioni II, “Informacione të veçanta për kontratat”, neni 26 
“Kontratat për punë publike”, pika 7 dhe  Kreu VII, “Zyrtarët e prokurimit dhe zhvillimi i 
procedurave”, neni 61, “Hartimi dhe publikimi i dokumenteve të tenderit”, pika 2, paragrafi 
2. Nga auditimi i kritereve, konstatohet se komisioni ngritur për hartimin e kritereve dhe 
specifikimeve teknike dhe NJHDT në procesverbalin e mbajtur (pjesë e dosjes) për 
argumentimin e çdo kriteri të vendosur konstatohet se disa kritere nuk janë vendosur sipas 
kushteve të zhvillimit të procedurës (zërave të preventivit) dhe nuk janë argumentuar me 
zbërthimin e preventivit dhe sipas grafikut të punimeve, konkretisht: 
Kërkesat në lidhje me: Një punësim mesatar i të paktën 15 personave duke përfshire stafin 
e përhershëm, OE duhet të ketë në listë pagesa si dhe me kontrate pune te rregullt: Inxhinier 
Civil 1, Topograf, 1, Teknik ndërtimi 1 dhe disponimi i mjeteve sipas tabelës trajtuar në 
aktkonstatim, nuk janë të argumentuar sipas grafikut dhe preventivit të punimeve 



106 
 

bazuar në VKM Nr.629, datë 15.7.2015 "Për miratimin e manualeve teknike te çmimeve te 
punimeve të ndërtimit dhe të analizave teknike të tyre ". 

Në DT është kërkuar: Ofertuesi duhet të ketë në listë pagesa si dhe me kontrate pune te 
rregullt: Inxhinier Civil 1, Topograf, 1, Teknik ndërtimi 1.  

-Në lidhje me kërkesën inxhinier civil është në kundërshtim me: 
-Objektin e prokurimit dhe me kategorinë e licencës të kërkuar, e konkretisht - N.P. 4 B 
(Rruge autostrada, ura, mbikalime, hekurudha, linja tramvai, metro, hekurudhe me kavo 
dhe pista aeroportuale); si dhe me VKM nr. 514, datë 20.9.2017,ˮPër miratimin e listës 
kombëtare të profesioneve (lkp)”, të rishikuar, ku duhej të ishte kërkuar: 
a- 2142.20 Inxhinier për ndërtimin e rrugëve dhe autostradave, ose b- 2142.29 Inxhinier 
zbatimi në ndërtim.  

- Nuk ka diplomë të lëshuar nga Fakulteti i inxhinierisë për inxhinier civil, pa përcaktuar 
drejtimin e diplomimit. 

Veprimet e mësipërme bien në kundërshtim me nenin 26 “Kontratat për punë publike”, pika 
7 dhe  neni 61, “Hartimi dhe publikimi i dokumenteve të tenderit”, pika 2, paragrafi 2, të 
VKM-së nr. 914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” me 
ndryshime dhe ngarkohen me përgjegjësi: Antarët e komisionit të llogaritjes së fondit limit 
dhe kritereve për kualifikim: z.M Ç me detyrë ish-Përgjegjës i Zyrës Projekteve, z.A M me 
detyrë SNL i Sektorit Projektimit dhe Planifikimit të Teritorit, z. E KSNL për Investimet 
dhe z. A M me detyrë SNL për Planif ikimin dhe Përballimin e Emergjencave Civile.  

V-Tenderi me objekt: “Sistemim asfaltim i rrugës në fshatin Lekaj” 
 

Zhvillimi i Procedurës së Prokurimit me objekt: “Sistemim, asfaltim rrugës në Fshatin Lekaj” 
1. Urdhër Prokurimi  
Nr 11 datë 28.01.2019 

3. NJHDT 
Nr. 11 datë 28.01.2019 
L S  
Xh D 
L H 
3/1.KHKT Llogaritjen FL 
Urdhër nr.8, datë 25.01.2019 
M Ç  
A M  
E K  
A M 

4. KVO 
Urdhër nr.12, datë 28.01.2019 
GN Kryetar 
 E M Anëtar 
E K Anëtar 

2. Lloji i Procedurës 
Procedure e hapur 

5. Fondi Limit  
16,958,946 lekë (pa TVSh) 

6. Oferta fituese  
“S” 12,329,000 lekë (pa TVSh) 

7. Diferenca me fondin limit 4 629 
946 lekë (pa TVSh)  

8. Data e hapjes së tenderit 
Datë 01.03.2019 
REF-05289-01-28-2019 

9. Burimi Financimit &Buxheti 
Bashkisë Granti i pa Kushtezuar 

10. OE 
a)Pjesëmarrës në tender 9OE/BOE 
b) S`kualifikuar 05 OE/BOE  
c) Kualifikuar 04 OE 

11. Ankimime 
AK –nuk ka  
APP–s’ka KKP ; – nuk ka 

12. Përgjigje Ankesës  
Nuk ka 

13. 1.Kontrata Nr. me vlere 
14,794,800 lekë me tvsh 45 dit 
kalendarike 

-Dokumentet e tenderit: Me urdhërin e Kryetarit të Bashkisë nr. 8, datë 25.01.2019 është 
ngritur komisioni për hartimin e kritereve për kualifikim, kapaciteti dhe aftësitë teknike dhe 
përllogaritjen e fondit limit për prokurimet publike. Me procesverbal datë 28.01.2019 është 
bërë miratimi i DST. 
Nga auditimi i dokumentave në SPE u konstatu se, në hartimin e DT rezulton se nuk ka 
gjetur zbatim VKM nr. 914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit 
publik”, i ndryshuar, Seksioni II, “Informacione të veçanta për kontratat”, neni 26 
“Kontratat për punë publike”, pika 7 dhe  Kreu VII, “Zyrtarët e prokurimit dhe zhvillimi i 
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procedurave”, neni 61, “Hartimi dhe publikimi i dokumenteve të tenderit”, pika 2, paragrafi 
2. Nga auditimi i kritereve, konstatohet se komisioni ngritur për hartimin e kritereve dhe 
specifikimeve teknike dhe NJHDT në procesverbalin e mbajtur (pjesë e dosjes) për 
argumentimin e çdo kriteri të vendosur konstatohet se disa kritere nuk janë vendosur sipas 
kushteve të zhvillimit të procedurës (zërave të preventivit) dhe nuk janë argumentuar me 
zbërthimin e preventivit dhe sipas grafikut të punimeve, konkretisht: 
Kërkesat në lidhje me: Një punësim mesatar i të paktën 20 personave duke përfshirë stafin 
e përhershëm, OE duhet të ketë në listë pagesa si dhe me kontrate pune te rregullt: Inxhinier 
Civil 1, Topograf 1 , Teknik ndërtimi 1 dhe disponimi i mjeteve sipas tabelës trajtuar në 
aktkonstatim, nuk janë të argumentuar sipas grafikut dhe preventivit të punimeve 
bazuar në VKM Nr.629, datë 15.7.2015 "Për miratimin e manualeve teknike te çmimeve te 
punimeve të ndërtimit dhe të analizave teknike të tyre ". 

Në DT është kërkuar: Ofertuesi duhet të ketë në listë pagesa si dhe me kontrate pune te 
rregullt: Inxhinier Civil 1,Topograf 1,Teknik ndërtimi 1. 

Në lidhje me kërkesën inxhinier civil është në kundërshtim me: VKM nr. 514, datë 
20.9.2017,ˮPër miratimin e listës kombëtare të profesioneve (lkp)”, të rishikuar, ku duhej të 
ishte kërkuar: 2142.20 Inxhinier për ndërtimin e rrugëve dhe autostradave, ose 2142.29 
Inxhinier zbatimi në ndërtim. Nuk ka diplomë të lëshuar nga Fakulteti i inxhinierisë për 
inxhinier civil, pa përcaktuar drejtimin e diplomimit. 

Veprimet e mësipërme bien në kundërshtim me nenin 26 “Kontratat për punë publike”, pika 
7 dhe  neni 61, “Hartimi dhe publikimi i dokumenteve të tenderit”, pika 2, paragrafi 2, të 
VKM-së nr. 914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” me 
ndryshime dhe ngarkohen me përgjegjësi: Antarët e komisionit të llogaritjes së fondit limit 
dhe kritereve për kualifikim: z.M Ç me detyrë ish-Përgjegjës i Zyrës Projekteve, z.A M me 
detyrë SNL i Sektorit Projektimit dhe Planifikimit të Teritorit, z. E K SNL për Investimet 
dhe z. A M me detyrë SNL për Planifikimin dhe Përballimin e Emergjencave Civile.  

VI-Tenderi me objekt: “Sistemim asfaltim i rrugës ne fshatin Shegas” 
Zhvillimi i Procedurës së Prokurimit me objekt: “Sistemim, asfaltim rrugës në Fshatin Shegas” 
1. Urdhër Prokurimi  
Nr. 24, datë 05.02.2019 

3. NJHDT 
Nr. 24 datë 05.02.2019 
L S  
Xh D 
L H 
3/1.KHKT Llogaritjen FL 
Urdhër nr.8, datë 25.01.2019 
M Ç  
A M  
E K  
A M 

4. KVO 
Urdhër nr.25, datë 05.02.2019 
G NKryetar 
 EM Anëtar 
E K Anëtar 

2. Lloji i Procedurës 
Procedure e hapur 

5. Fondi Limit 23,741,170 
lekë (pa TVSh) 

6. Oferta fituese “E “ Shpk 15,897,042 
lekë (pa TVSh) 

7. Diferenca me fondin limit 
7,844,128 lekë (pa TVSh)  

8. Data e hapjes së tenderit 
Datë 01.03.2019 
REF-06662-02-06-2019 

9. Burimi Financimit &Buxheti 
Bashkisë Granti i pa Kushtëzuar 

10. OE 
a)Pjesëmarrës në tender 16 OE/BOE 
b) S`kualifikuar 05 OE/BOE  
c) Kualifikuar 11 OE 

11. Ankimime 
AK –S shpk, nr. 2596 datë 
29.03.2019  
APP–s’ka AKKP ; – nuk ka 

12. Përgjigje Ankesës  
 Urdhër nr.61 datë 02/04/2019, vendim 
nr. 2697/1, datë 03/04/2019, kthim 
përgjigje nr2697/2 datë 03/04/2019 

13. 1.Kontrata nr. 3560, datë 
26.4.2019 me vlere 19,076,450 me 
tvsh, afati 45 ditë kalendarike 

 
-Dokumentet e tenderit: Me urdhërin e Kryetarit të Bashkisë nr. 8, datë 25.01.2019 është 
ngritur komisioni për hartimin e kritereve për kualifikim, kapaciteti dhe aftësitë teknike dhe 
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përllogaritjen e fondit limit për prokurimet publike. Me procesverbal nr. 1, datë 05.02.2019 
është bërë miratimi i DST. 
Nga auditimi i dokumentave në SPE u konstatu se, në hartimin e DT rezulton se nuk ka 
gjetur zbatim VKM nr. 914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit 
publik”, i ndryshuar, Seksioni II, “Informacione të veçanta për kontratat”, neni 26 
“Kontratat për punë publike”, pika 7 dhe  Kreu VII, “Zyrtarët e prokurimit dhe zhvillimi i 
procedurave”, neni 61, “Hartimi dhe publikimi i dokumenteve të tenderit”, pika 2, paragrafi 
2. Nga auditimi i kritereve, konstatohet se komisioni ngritur për hartimin e kritereve dhe 
specifikimeve teknike dhe NJHDT në procesverbalin e mbajtur (pjesë e dosjes) për 
argumentimin e çdo kriteri të vendosur konstatohet se disa kritere nuk janë vendosur sipas 
kushteve të zhvillimit të procedurës (zërave të preventivit) dhe nuk janë argumentuar me 
zbërthimin e preventivit dhe sipas grafikut të punimeve, konkretisht:  
Kërkesat në lidhje me: Një punësim mesatar i të paktën 20 personave duke përfshirë stafin 
e përhershëm, OE duhet të ketë në listë pagesa si dhe me kontrate pune te rregullt: Inxhinier 
Civil 1, Topograf 1 , Teknik ndërtimi 1 dhe disponimi i mjeteve sipas tabelës trajtuar në 
aktkonstatim, nuk janë të argumentuar sipas grafikut dhe preventivit të punimeve 
bazuar në VKM Nr.629, datë 15.7.2015 "Për miratimin e manualeve teknike te çmimeve te 
punimeve të ndërtimit dhe të analizave teknike të tyre ". 
Në DT është kërkuar: Ofertuesi duhet të ketë në listë pagesa si dhe me kontrate pune te 
rregullt: Inxhinier Civil 1,Topograf 1,Teknik ndërtimi 1. 
Në lidhje me kërkesën inxhinier civil është në kundërshtim me: Objektin e prokurimit dhe 
me kategorinë e licencës të kërkuar, e konkretisht - N.P. 4 B (Rruge autostrada, ura, 
mbikalime, hekurudha, linja tramvaji, metro, hekurudhe me kavo dhe pista aeroportuale); si 
dhe me  VKM nr. 514, datë 20.9.2017,ˮPër miratimin e listës kombëtare të profesioneve 
(lkp)”, të rishikuar, ku duhej të ishte kërkuar: 2142.20 Inxhinier për ndërtimin e rrugëve dhe 
autostradave, ose 2142.29 Inxhinier zbatimi në ndërtim. Nuk ka diplomë të lëshuar nga 
Fakulteti i inxhinierisë për inxhinier civil, pa përcaktuar drejtimin e diplomimit. 

Veprimet e mësipërme bien në kundërshtim me nenin 26 “Kontratat për punë publike”, pika 
7 dhe  neni 61, “Hartimi dhe publikimi i dokumenteve të tenderit”, pika 2, paragrafi 2, të 
VKM-së nr. 914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” me 
ndryshime dhe ngarkohen me përgjegjësi: Antarët e komisionit të llogaritjes së fondit limit 
dhe kritereve për kualifikim: z.M Ç me detyrë ish-Përgjegjës i Zyrës Projekteve, z.A M me 
detyrë SNL i Sektorit Projektimit dhe Planifikimit të Teritorit, z. E K SNL për Investimet 
dhe z. A M me detyrë SNL për Planifikimin dhe Përballimin eEmergjencave Civile.  

 
VII. Tenderi me objekt: “Sistemim, asfaltim i rrugës në fshatin Konjat” 
Zhvillimi i Procedurës së Prokurimit me objekt: “Sistemim, asfaltim i rrugës në fshatin Konjat” 
1. Urdhër Prokurimi  
Nr. 28, datë 08.02.2019 

3. NJHDT 
Nr. 28 datë 08.02.2019 
L S  
Xh D 
L H 
3/1.KHKT Llogaritjen FL 
Urdhër nr.8, datë 25.01.2019 
M Ç  
A M  
E K  
A M 

4. KVO 
Urdhër nr.28/1, datë 08.02.2019 
G N Kryetar 
 E M Anëtar 
E K Anëtar 

2. Lloji i Procedurës 
Procedure e hapur 

5. Fondi Limit 25,313,579 
lekë (pa TVSh) 

6. Oferta fituese “B” Shpk 20,000,350 
lekë (pa TVSh) 

7. Diferenca me fondin limit 
5,313,229 lekë (pa TVSh)  

8. Data e hapjes së tenderit 
Datë 20.03.2019 

9. Burimi Financimit, Buxheti Bashkisë 
Granti i pa Kushtëzuar 

10. OE 
a)Pjesëmarrës në tender 6 OE/BOE 
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REF-07057-02-08-2019 b) S`kualifikuar 1 OE/BOE  
c) Kualifikuar 5 OE 

11. Ankimime 
AK – 
APP–s’ka  
AKKP ; – nuk ka 

12. Përgjigje Ankesës  
  

13. 1.Kontrata nr. 3604, datë 
30.4.2019 me vlere 24,000,420 lekë 
me tvsh, afati 56 ditë kalendarike 

 
-Dokumentet e tenderit: Me urdhërin e Kryetarit të Bashkisë nr. 8, datë 25.01.2019 është 
ngritur komisioni për hartimin e kritereve për kualifikim, kapaciteti dhe aftësitë teknike dhe 
përllogaritjen e fondit limit për prokurimet publike. Me procesverbal datë 08.02.2019 është 
bërë miratimi i DST. 
Nga auditimi i dokumentave në SPE u konstatu se, në hartimin e DT rezulton se nuk ka 
gjetur zbatim VKM nr. 914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit 
publik”, i ndryshuar, Seksioni II, “Informacione të veçanta për kontratat”, neni 26 
“Kontratat për punë publike”, pika 7 dhe  Kreu VII, “Zyrtarët e prokurimit dhe zhvillimi i 
procedurave”, neni 61, “Hartimi dhe publikimi i dokumenteve të tenderit”, pika 2, paragrafi 
2. Nga auditimi i kritereve, konstatohet se komisioni ngritur për hartimin e kritereve dhe 
specifikimeve teknike dhe NJHDT në procesverbalin e mbajtur (pjesë e dosjes) për 
argumentimin e çdo kriteri të vendosur konstatohet se disa kritere nuk janë vendosur sipas 
kushteve të zhvillimit të procedurës (zërave të preventivit) dhe nuk janë argumentuar me 
zbërthimin e preventivit dhe sipas grafikut të punimeve, konkretisht: 
Në DT janë kërkuar: 
Liçensa profesionale e shoqerise e vlefshme me kategorite: N.P. 4 A (Rruge autostrada, ura, 
mbikalime, hekurudha, linja tramvai, metro, hekurudhe me kavo dhe pista aeroportuale), 
N.S. 18 A (Punime topogjeodezike), Një punësim mesatar i të paktën  30  (tridhjete) 
personave duke perfshire stafin e perhershem, Ofertuesi duhet te kete ne listepagesa si dhe  
me kontrate pune te rregullt: nxhinier Civil 1 (nje), Topograf 1 (nje), Teknik ndërtimi 1 (nje) 
dhe disponimi i mjeteve sipas tabelës trajtuar në aktkonstatim. 
Kërkesat sa më sipër nuk janë të argumentuar sipas grafikut dhe preventivit të 
punimeve bazuar në VKM Nr.629, datë 15.7.2015 "Për miratimin e manualeve teknike te 
çmimeve te punimeve te ndërtimit dhe te analizave teknike te tyre". 

Në lidhje me kërkesën inxhinier civil është në kundërshtim me: VKM nr. 514, datë 
20.9.2017, “Për miratimin e listës kombëtare të profesioneve (lkp)”, të rishikuar, ku duhej të 
ishte kërkuar: 2142.20 Inxhinier për ndërtimin e rrugëve dhe autostradave, ose  2142.29 
Inxhinier zbatimi në ndërtim. Nuk ka diplomë të lëshuar nga Fakulteti i inxhinierisë për 
inxhinier civil, pa përcaktuar drejtimin e diplomimit. 
Në DT është kërkuar: Kandidati ofertues duhet të përcaktoje me anë të një deklaratë (nga 
Administratori i shoqërisë) Drejtuesin Teknik të punimeve në objekt te perfshire ne  
licensen e shoqerise. 
Lidhur me këtë kërkesë NJHDT,është në kundërshtim me kreun I, pika 2.1 të UKM nr.2, 
datë 13.05.2005, “Për zbatimin e punimeve të ndërtimit, ku parashikohet se për punime deri 
në 30 milion lekë nuk është e detyrueshme qëndrimi i drejtuesit teknik në kantier gjatë 
gjithë periudhës së punimeve. 
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Veprimet e mësipërme bien në kundërshtim me nenin 26 “Kontratat për punë publike”, pika 
7 dhe  neni 61, “Hartimi dhe publikimi i dokumenteve të tenderit”, pika 2, paragrafi 2, të 
VKM-së nr. 914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” me 
ndryshime dhe ngarkohen me përgjegjësi: Antarët e komisionit të llogaritjes së fondit limit 
dhe kritereve për kualifikim: z.M Ç me detyrë ish-Përgjegjës i Zyrës Projekteve, z.A M me 
detyrë SNL i Sektorit Projektimit dhe Planifikimit të Teritorit, z. E K SNL për Investimet 
dhe z. Arben Muça me detyrë SNL për Planifikimin dhe Përballimin eEmergjencave 
Civile.  

Viti 2020 
Tenderi me objekt: “Rivitalizim i rrugëve të fshatit Krutje” 
Zhvillimi i Procedurës së Prokurimit me objekt: “Rivitalizimi i rrugëve të fshatit Krutje, ” 
1. Urdhër Prokurimi  
Nr. 158 datë 23.10.2010 

3. NJHDT 
Urdhër nr.158, datë 23.10.2010 
L S 
Xh D 
L H 
3/1.KHKT Llogaritjen FL 
Urdhër nr.152, datë 14.10.2020 
M Ç  
AM  
E K  
A M 

4. KVO 
Urdhër nr.159, datë 23.10.2020 
G N Kryetar 
 E M Anëtar 
E K Anëtar 

2. Lloji i Procedurës 
E Hapur 

5. Fondi Limit  
41,666,626 lekë 

6. Oferta fituese BOE “B” shpk dhe M 
shpk Elbasan me vlere 26,607,780 lekë. 

7. Diferenca me fondin limit 
15,058,846 lekë  

8. Data e hapjes së tenderit 
Datë: 27/01/2020 
REF- 76682-10-26-2020 

9. Burimi Financimit  
Buxheti Bashkisë, granti pakushtëzuar 

10. OE 
a)Pjesëmarrës në tender 8 OE/BOE 
b) S`kualifikuar 04 OE/BOE  
c) Kualifikuar 04 OE/BOE 

11. Ankimime 
AK – s’ka, KPP – s’ka 
APP–s’ka 

12. Përgjigje Ankesës  
 

13. Kontrata nr. 123, datë 
08.01.2021 me vlere 31,929,336 
leke me tvsh  
 

 

-Dokumentet e tenderit: Me urdhërin e Kryetarit të Bashkisë nr. 152, datë 14.10.2020 
është ngritur komisioni për hartimin e kritereve për kualifikim, kapaciteti dhe aftësitë 
teknike dhe përllogaritjen e fondit limit për prokurimet publike. Me procesverbal nr. 1, datë 
23.10.2020 është bërë miratimi i DST. 
Nga auditimi i dokumentave në SPE u konstatu se, në hartimin e DT rezulton se nuk ka 
gjetur zbatim VKM nr. 914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit 
publik”, i ndryshuar, Seksioni II, “Informacione të veçanta për kontratat”, neni 26 
“Kontratat për punë publike”, pika 7 dhe  Kreu VII, “Zyrtarët e prokurimit dhe zhvillimi i 
procedurave”, neni 61, “Hartimi dhe publikimi i dokumenteve të tenderit”, pika 2, paragrafi 
2. Nga auditimi i kritereve, konstatohet se komisioni ngritur për hartimin e kritereve dhe 
specifikimeve teknike dhe NJHDT në procesverbalin e mbajtur (pjesë e dosjes) për 
argumentimin e çdo kriteri të vendosur konstatohet se disa kritere nuk janë vendosur sipas 
kushteve të zhvillimit të procedurës (zërave të preventivit) dhe nuk janë argumentuar me 
zbërthimin e preventivit dhe sipas grafikut të punimeve, konkretisht: 
Në DT është kërkuar: Një punësim mesatar i të paktën 136 personave duke përfshirë stafin 
e përhershëm, për periudhën Gusht 2020 – Tetor 2020, të vërtetuar me; i.Vërtetim të lëshuar 
nga sigurimet shoqërore ose Administrata Tatimore ku te specifikohet numri i punonjësve 
për secilin muaj për periudhën Gusht 2020 – Tetor 2020 ii. listë pagesa e Kontributeve te 
Sigurimeve Shoqërore, Shëndetësore dhe Tatimit mbi te Ardhurat nga Punësimi (Formulari 
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numër E-SIG 025/a.1) për periudhën Gusht 2020 – Tetor 2020 dhe Disponimi i mjeteve, 
sipas listës së trajtuar në aktkonstatim. 
Kërkesa sa më sipër nuk është e argumentuar sipas grafikut dhe preventivit të 
punimeve bazuar në VKM nr.629, datë 15.7.2015 "Për miratimin e manualeve teknike te 
çmimeve të punimeve të ndërtimit dhe të analizave teknike të tyre " 

Në DT është kërkuar: Ofertuesi duhet të ketë në listë pagesa si dhe me kontrate pune të 
rregullt: Inxhinier Civil 1 (2142.02),Inxhinier elektrik 1 (2151.01), Teknik ndërtimi 1 
(3119.15),Topograf   1 (2165.12), Elektricist 2 (7411.01), Saldator 1 (7212.09), Karpentier 
2 (7115.02),Teknik te Shërbimeve te mirëmbajtjes për mjete te renda (mekanike) 2 
(7233.31).  
Në lidhje me kërkesën inxhinier civil është në kundërshtim me: Objektin e prokurimit dhe 
me kategorinë e licencës të kërkuar, e konkretisht - N.P. 4 B (Rruge autostrada, ura, 
mbikalime, hekurudha, linja tramvaji, metro, hekurudhe me kavo dhe pista 
aeroportuale); si dhe me - VKM nr. 514, datë 20.9.2017,ˮPër miratimin e listës kombëtare 
të profesioneve (lkp)”, të rishikuar, ku duhej të ishte kërkuar: a- 2142.20 Inxhinier për 
ndërtimin e rrugëve dhe autostradave, ose b- 2142.29 Inxhinier zbatimi në ndërtim. 
- Gjithashtu nuk është argumentuar kërkesa për këtë staf me volume dhe grafik punimesh, 
sipas VKM Nr.629, datë 15.7.2015 "Për miratimin e manualeve teknike te çmimeve të 
punimeve të ndërtimit dhe të analizave teknike të tyre ". 

- Nuk ka diplomë të lëshuar nga Fakulteti i inxhinierisë për inxhinier civil, pa përcaktuar 
drejtimin e diplomimit. 

Në DT është kërkuar: OE ofertues duhet të ketë pjesë të stafit të punësuar, të vërtetuar me 
me dëshminë e aftësisë profesionale (DAP) përkatëse sipas kategorisë te profesionit te 
lëshuar nga institucionet shtetërore përkatëse si dhe leje drejtimi te kategorisë C, 
specialistet si parashikuar me poshtë:  

Drejtues te makinave te renda 13 (8332.11) 
Kërkesa për pjesën që punonjësit të jenë të pasqyruar në listë pagesa, e kufizon numrin e 
shoqërive pjesëmarrëse që nuk zotërojnë staf teknik të përhershëm (gjë qe reflektohet ne 
listë pagesat e shoqërisë), por që kanë mundësinë t'a sigurojnë këtë staf, duke lidhur kontrata 
pune me afat sa afati i kontratës objekt prokurimi. 
Veprimet e mësipërme bien në kundërshtim me nenin 26 “Kontratat për punë publike”, pika 
7 dhe  neni 61, “Hartimi dhe publikimi i dokumenteve të tenderit”, pika 2, paragrafi 2, të 
VKM-së nr. 914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” me 
ndryshime dhe ngarkohen me përgjegjësi: Antarët e komisionit të llogaritjes së fondit limit 
dhe kritereve për kualifikim: z.M Ç me detyrë ish-Përgjegjës i Zyrës Projekteve, z.A M me 
detyrë SNL i Sektorit Projektimit dhe Planifikimit të Teritorit, z. E K SNL për Investimet 
dhe z. A M me detyrë SNL për Planifikimin dhe Përballimin eEmergjencave Civile  

Auditimi i procedurave me vlera të vogla për periudhën 01.01.2018-31.12.2020 
- Në lidhje me rregullshmërinë dhe përputhshmërinë ligjore të kryerjes së pagesave 
nëpërmjet bankës dhe dokumentacionit mbështetës shoqërues si dhe të procedurave të 
prokurimit me vlera të vogla. 
Për vitin 2018-2020, Bashkia Lushnje, fondet e akorduara në artikullin 602 “Shpenzime 
operative” i ka parashikuar në regjistrin e parashikimit të prokurimit me proçedurë “Blerje 
me vlera të vogla”. Rregjistri i parashikimit të prokurimeve dhe regjistrat e realizimeve janë 
hartuar në zbatim të kreut “T” Neni 4, të VKM nr.914, datë 29.12.2004 “Për miratimin e 
rregullave të prokurimit publik’, i ndryshuar, sipas formatit “Tip” bashkëlidhur Udhëzimit të 
APP nr.2 datë 27.01.2015 “Për hartimin e regjistrit të parashikimit të prokurimit publik dhe 
regjistri i realizimit të prokurimit publik” dhe Udhëz. nr.01, datë 05.01.2018 “Për hartimin e 
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regjistrit të parashikimeve të proçedurave të prokurimit publik dhe regjistrit të realizimeve të 
proçedurave të prokurimit dhe krijimi i tyre në sistemin e prokurimit elektronik” Kreu U, 
pika 3. 
 

Nr Vitet Nr/proced. Fondi limit (pa tvsh) Vlera e kontratës (pa tvsh) Diferenca 
1 2018 32 4,761,765 3,968,138 793,627 
2 2019 29 8,089,450 6,741,208 1,348,242 
3 2020  25 7,707,166 7,163,695 543,471 
 TOTALI 86 20,558,381 17,873,041 2,685,340 

 
Për Vitin 2018. Punonjësit apo ish punonjësit e Bashkisë Lushnje, caktuar si anëtarë të 
komisionit të blerjeve në vlera të vogla, me Urdhër nr.08/1, datë 08.01.2018, të Titullarit të 
Autoritetit Kontraktor, si më poshtë: 
T K kryetar, E S, L C, anëtar. 
Sipas regjistrave të realizimit të dërguar në APP, për vitin 2018 janë zhvilluar 32 procedura 
prokurimi me fond limit pa tvsh për vlerën prej 4,761,765 lekë dhe vlerën e kontratës prej 
3,968,138 lekë pa tvsh. (Tabelat bashkëngjitur këtij aktkonstatimi). Nga 32 pocedura 17 prej 
tyre janë nën vlerën 100,000 lekë dhe 15 procedura janë mbi vlerën 100,000 lekë, nga të 
cilat u audituan dhe konkretisht: 
 
Nr Periudha Vlera në lekë 

Fondi limit 
pa tvsh 

Fituesi pa 
tvsh 

Operatori fitues 

1 “Mbikqyrje punimesh  800,000 550,916 E  

2 Blerje kartolina 50,000 43,500 O  
3 Blerje Kompjuterash 525,000 360,000 A 
4 Blerje materiale hidrosanitare pe sherbimin zjarrfikes 15,000 15,000 E   
5 Blerje materiale kancelari per Zyren e Pyjeve 123,333 122,500  J 
6 Blerje motosharre 25,000 24,166 B C  
7 Blerje paisje elektronike per sherbimin zjarrfikes 86,075 86,000 N Ç   
8 Blerje paisje zjarrefiksje per sherbimin zjarrfikes 62,166 60,800 P XH  
9 Blerje pajisje dhe Investime te tjera per Bashkine 791,666 770,000 L & C   
10 Blerje pajisje printer e fotokopje 516,666 70,000 JGJ 
11 Blerje radio nderlidhese per sherbimin zjarrfikes 100,000 98,091 ER  
12 Blerje uniforme per punonjesit per sherbimin zjarrfikes 149,333 132,000 BS 
13 Boje printeri+boje fotokopje 357,633 228,000 InfCI 

14,790 
583,333 225,700 CI  

14 Kancelari etj, pr nevojat e Bashkise dhe sherbimit zjarrfikes. 214,706 159,200 4K  
516,666 301,960 InO   

15 Kolaudim punimesh sistemim asfaltim rruga Bubullim- Imsht 42,245 42,245 AR  
16 Kolaudim punime: Nderhyrje polifunksi. ne L.Xh.Nepravishta L.I 54,822 50,000 AR  
17 Kolaudim punime: Rikonstr. i kompleksit te shkollave Fier Shegan 41,249 41,207 NA  
18 Materiale dhe uniforma per Policine Bashkiake 283,333 234,000 GJ  
19 Materiale te ndryshme, detergjente …. etj . 300,000 74,940 D   
20 Mbikq. pun.  me objekt: “Rikonstr. i gjim. ″Dituria″ Krutje”  664,421 416,785 G  
21 Mbikqy. Punim. me objekt: Siste. afaltim rruga e Rinise Pluk – LU. 131,128 76,622 "D"  
22 Mbik. Pun. me obj.:Rehab. i banesave te komunite. te pafavorizuara 286,969 220,585 G B  
23 Mbikqyrje punimesh me objekt:Sistemim asfaltim i rr Andrea Papaj 273,713 202,339 G  
24 Mbikq. pun. me objekt:Sist. Afal, bllok banimi ne L. "Loni Dhamo” 344,613 225,000 6D  
25 Pjesë këmbimi 201,540 179,700 TR   

750,000 548,460 TR 
26 Projektim i rruges Sabri Kosturi, Lagja 18 Tetori 799,873 676,500 AL  
27 Riparim mjetesh, blerje pjesesh, vaj, filtra etj 217,183 189,640 TR  
28 Sherbim Interneti per B. Lu. & nderrm. ne varesi te saj per v.2018 750,000 420,000 A   
29 Sherbim transporti dhe akomodimi 273,000 270,000 T  
30 Shtypshkrime 583,333 86,000 DSH  
31 Siguracione mjetesh, tarifa etj. 214,000 65,500 S 

S 54,800 
250,000 36,000 A 

32 Tubo hedhes per SHERBIMIN ZJARRFIKES 83,333 82,330 S 
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 TOTALI 4,761,765 3,968,138  

 
1.“Mbikqyrje punimesh per tenderin me objekt: Rikonstruksion i gjimnazit ″Dituria″ Krutje me 
fond limit 664,421 lekë dhe ka fituar operatori ekonomik “G” me vlerë 416,785 lekë. 
2.“Mbikqyrje punimesh për tenderin me objekt : “Rikonstruksion i shkollës 9 vjeçare Karbunarë 
e Vogël” me fond limit 800,000 dhe ka fituar operatori ekonomik “E” me vlere 550,916 lekë. 
3.“Shërbim Interneti për Bashkinë Lushnje dhe ndërrrmarjet në varësi të saj për vitin 2018” me 
fond limit 800,000 lekë dhe ka fituar operatori ekonomik “A” me vlerë 420,000 lekë 
4.“Blerje pajisje printer e fotokopje” me fond limit 516,666 lekë dhe ka fituar operatori 
ekonomik “J G” me vlerë 70,000 lekë. 
5.“Shtypshkrime” me fond limit 583,333 lekë dhe ka fituar operatori ekonomik “D SH” me 
vlerë 86,000 lekë. 
 
Për Vitin 2019. Punonjësit apo ish punonjësit e Bashkisë Lushnje, caktuar si anëtarë të 
komisionit të blerjeve në vlera të vogla, me Urdhër nr.03, datë 07.01.2019, me Urdhër nr. 
69, datë 16.04.2019 dhe me Urdhër nr.88, datë 06.06.2019 të Titullarit të Autoritetit 
Kontraktor, si më poshtë: 
T K (E S) kryetar, J B, L C (L S), anëtar. 
Sipas regjistrave të realizimit të dërguar në APP, për vitin 2019 janë zhvilluar 29 procedura 
prokurimi me fond limit pa tvsh për vlerën prej 8,089,450 lekë dhe vlerën e kontratës prej 
6,741,208 lekë pa tvsh. Nga 29 pocedura 9 prej tyre janë nën vlerën 100,000 lekë dhe 20 
procedura janë mbi vlerën 100,000 lekë, nga të cilat u audituan dhe konkretisht: 
 

Nr Periudha Vlera në lekë 
Fondi 
limit pa 
tvsh 

Fituesi pa 
tvsh 

Diferenca nga 
fondi limit pa tvsh 

1 Sherb Interneti per Bashkinë Lushnje dhe ndërr. ne varesi te saj per v.2019 800,000 411,000  
2 Kancelari 800,000 297,000  

        336,000 

 BLERJE UNIFORMA PER SHERBIMIN ZJARRFIKES 208,333 196,000  
4 MATERIALE ZJARRFIKESE 200,000 197,000  
5 Boje printeri dhe boje per fotokopje 584333 115,450  

234,155 
159,000 

6 Blerje pajisje 800,000 699,490  
88,900 

7 Transport dhe akomodim per trajnimin e keshillit bashkiak. 583,333 475,000  
8 Mbi. Pun. me objekt: Sistemim Asfaltim i Rruges Ne Fshatin Lekaj 207,743 174,763  
9 Mbi. Pun. me objekt: Sistemim Asfaltim i Rruges Ne Fshatin Konjat 300,000 254,005  
10 Mbi. Pun. me objekt: Sistemim Asfaltim i Rruges Ne Fshatin Shegas 253,000 213,418  
11 Rip. Mjetesh, pjese, vaj, filtra për SHERBIMIN ZJARRFIKES 416,666 369,000  
12 Mbi. Pun. me objekt: Sistemim Asfaltim i Rruges ne Fshatin Rrapez 180,095 146,394  
13 Mbi. Pun. me objekt: Sistemim Asfaltim i Rruges ne Fshatin Gjaze 215,000 175,000  
14 Materiale dhe uniforma per Policine Bashkiake 294,166 213,000  
15 Mbi. Pun. me objekt: Sistemim Asfaltim i Rruges Hysgjokaj Ballagat 321,750 272,815  
16 Mbi. Pun. me objekt: ”Sistemim Asfaltim i Rruges ne fshatin Stan-Karbuna. 242,988 205,140  
17 Sigurim i mjeteve te Sherbimit Zjarrfikes 50,000 43,440  
18 Pjese kembimi per mjetet e Bashkise dhe Policise Bashkiake 583,333 526,000  
19 Mbi. Pun. me objekt: Rikonstruksion i shkolle 9-vjecare 4 Deshmoret 574,800 467,784  
20 Mbi. Pun. me objekt: Sistemim Asfaltim i Rrugeve ne Fshatin Toshkez 404,021 334,425  
21 Mbi. Pun. me objekt: Rikons. i Shkolles Thanas Bozo, Nd. i Pales. dhe Terr. 

Sport. NjA Kolonje. 
750,000 661,564  

22 Materiale te ndryshme, detergjent 416,666 68,362  
23 Siguracione mjetesh 250,000 64,000  

57,000 
18,000 

24 Blerje materiale pastrimi(dorashka,qese) per amjentet e jashtme te Bashkise. 30,000 13,806  
25 Blerje kartona votimi dhe certif. mandatimi per Kesh. e ri Bashk. 2019/20 15,000 11,400  
26 Sherbim  sinjali per pajisje topogjeodezike GPS. 50,000 50,000  
27 Blerje shkume zjarrfikese 100,000 90,000  



114 
 

28 Furnizim vendosje materiale hidroizoluese per ambjentet e zjarrfikeses. 398,000 178,200  
29 Blerje kancelari te ndryshme per zyrat e QKB. 88,201 85,027  
 Gjithsej 8,089,450 6,741,208  
 

1.Shërbim Interneti për Bashkinë Lushnje dhe ndërrmarjet në varësi të saj për vitin 2019, me 
fond limit 800,000 lekë dhe ka fituar çmimi më i ulët A me vlerë 411,000 lekë. 
2.Materiale të ndryshme, detergjent me fond limit 416,666 lekë dhe ka fituar çmimi më i 
ulët A me vlerë 68,362 lekë. 
3.Furnizim vendosje materiale hidroizoluese për ambjentet e zjarrfikses Lushnje me fond 
limit 398,000 lekë dhe ka fituar çmimi më i ulët E Ll me vlerë 178,200 lekë. 
4. Kancelari me fond limit 800,000 lekë dhe ka fituar çmimi më i ulët InfoSoft Office me 
vlerë 297,000 lekë dhe E  G me vlerë 336,000 lekë. 
5. Siguracione mjetesh me fond limit 250,000 lekë dhe ka fituar çmimi më i ulët SIGMA I 
V I G  sh.a. me vlerë 64,000 lekë dhe SL U me vlerë 57,000 lekë dhe S U me vlerë 18,000 
lekë. 
 
Për Vitin 2020. Punonjësit apo ish punonjësit e Bashkisë Lushnje, caktuar si anëtarë të 
komisionit të blerjeve në vlera të vogla, me Urdhër nr.17, datë 29.01.2020, “Për krijimin e 
komisionit të prokurimit me vlera të vogla”, me Urdhër nr.65, datë 15.05.2020 dhe me 
Urdhër nr.95, datë 24.06.2020, të Titullarit të Autoritetit Kontraktor, si më poshtë:  
E S kryetar, J B, L L (L S, E D), anëtar. 
Sipas regjistrave të realizimit të dërguar në APP, për vitin 2020 janë zhvilluar 25 procedura 
prokurimi me fond limit pa tvsh për vlerën prej 7,707,166 lekë dhe vlerën e kontratës prej 
7,163,695 lekë pa tvsh. Nga 25 pocedura 10 prej tyre janë nën vlerën 100,000 lekë dhe 15 
procedura janë mbi vlerën 100,000 lekë, nga të cilat u audituan dhe konkretisht: 
 

Nr Periudha Vlera në lekë 
Fondi limit 
pa tvsh 

Fituesi pa 
tvsh 

Diferenca nga fondi 
limit pa tvsh 

1 Blerje automjet per administraten e Bashkise Lushnje 560,000 555,000  
2 Blerje kancelari te ndryshme per zyrat e QKB. 101,000 82,583  
3 Blerje karburanti per sherbime ndaj personave me aftesi te kufizuar 76,000 74,100  
4 Bl. mat. mbrojt. dhe dezinfektues per Sherbimin Zjarrfikes per COVID 

19 
55,000 54,016  

5 Blerje materiale per mirembajtje kondicionerash 100,000 50,000  
44,500 

6 Bl. Mat. per Qendr e Personave me Aftesi te Kufizuar financuar nga 
PNUD 

310,333 9,000  

7 Blerje pajisje per funksionimin dhe mirembajtjen e 
rrjetit,kompjuterave,printerave dhe fotokopjeve 

358,333 156,667  

8 Blerje pajisje,kompjutera dhe printera 
 
 

800,000 186,000  
484,000 
84,816 

9 Blerje pishe per pyllezim 516000 449,550  
10 Blerje pompe thithese zjarrfikese per MZSH 83,333 62,500  
11 Blerje tubo hedhese per MZSH 100,000 79,160  
12 Blerje uniforma per MZSH 208,333 168,000  
13 Blerje boje printeri dhe fotokopje 

 
583,333 110,300  

176,000 
14 Kancelari 525,000 157,000  

278,900 

15 Materiale dhe uniforma per Policine Bashkiake 305,833 259,000  
16 Materiale te ndryshme,detergjente 445,833 129,999  
17 Mbikq. Punim. me objekt: Rivitalizim i  rrugeve te fshatit Krutje 450,000 259,539  
18 Mirembajtje rrjeti, sistemi kompjuterik, printera dhe fotokopje 358,333 150,000  
19 Ripar. mjetesh,blerje pjesesh,vaj,filtra per autom. e Sektorit te MZSH-së. 416,666 368,000  
20 Sherbim Interneti per B. Lu. & nderrm. ne varesi te saj per vitin 2020 800,000 650,000  
21 Sherbime publikimi njoftimesh 50,000 25,000  
22 Shtypshkrime 583,333 13,000  

48,500 
23 Siguracion per mjetet e MZSH-se 50,000 43,440  
24 Siguracione mjetesh 250,000 56,700  
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106,000 
25 Sigurimi i jetes se punonjesve te MZSH Bashkia Lushnje 350,000 350,000  
 Gjithsej 7,707,166 7,163,695  

 
1.“Blerje pajisje për funksionimin dhe mirëmbajtjen e rrjetit, kompjuterave, printerave dhe 
fotokopjeve”  me fond limit 358,333 lekë dhe ka fituar çmimi më i ulët, operatori ekonomik 
J me vlerë 156,667 lekë. 
2.“Blerje boje printeri dhe fotokopje” me fond limit 583,333 lekë dhe kanë fituar 
përkatësisht operatori ekonomik B T me çmimin me të ulët 110,300 lekë dhe operatori 
ekonomik A me çmimin më të ulët 176,000 lekë në dy proçedura të ndryshme. 
3.“Materiale të ndryshme, detergjente” me fond limit 445,833 lekë dhe ka fituar çmimi më i 
ulët, operatori ekonomik T - 6 me vlerë 129,999 lekë. 
4.“Shtypshkrime” me fond limit 583,333 lekë dhe ka fituar operatori ekonomik T me 
çmimin më të ulet në dy proçedura të ndryshme, përkatësisht 13,000 lekë dhe 48,500 lekë. 
Konkluzion: Nga 25 procedura prokurimi me fond limit pa tvsh për vlerën prej 7,707,166 
lekë dhe vlerën e kontratës prej 7,163,695 lekë pa tvsh, (u audituan 8 procedura) me 
diferencë nga fondi limit pa tvsh prej 543,471 lekë, ka fituar vlera më e vogël konform, 
Udhëzimit të Agjencisë së Prokurimit Publik nr.2, datë 24.04.2017 “Për procedurën e 
prokurimit me vlerë të vogël”, Urdhri i Ministrit të Financave nr.33, datë 11.07.2013, i 
ndryshuar me urdhrin nr.57, datë 12.06.2014 “Për gjurmët standarde të auditimit për 
prokurimin me vlerë të vogël dhe të lartë”; 
 
4.4. Hartimi, zbatimi i kontratave deri në marrjen në dorëzim të mallrave dhe 
shërbimeve dhe zbatimit i kontratave të punëve publike, kolaudimi dhe marrja në 
dorëzim e punimeve. 
Në zbatim të pikës 4.4 të Programit të Auditimit nr. 360/1, datë 06.04.2021, në Bashkinë 
Lushnjë, nga ana e audituesve të KLSH-së, u analizuan regjistrat e investimeve të 
prokuruara në periudhën e auditimit, si më poshtë:  
    
Pasqyra e investimeve të prokuruara për periudhën 01.01.2018 – 31.12.2018 

Nr Objekti prokuruar 
Fondi limit 

pa TVSH në 
leke 

Operatori 
fitues 

Kontrata me OE fitues 

Nr/ datë 
Vlera pa 
TVSH në 

lekë 

1 
“Rikonstruksion i gjimnazit 
″Dituria″ Krutje” 

43,876,876 "SH 07" 17.9.2018  27,700,007 

2 
Rehabilitim i banesave te 
komuniteteve te pafavorizuara 

16,664,881 "SH 07" 
17.10.2018 

16,160,085 

3 
Rikonstruksion i shkolles + 
palester, shkolla e mesme e 
bashkuar 10 korriku Dushk 

82,776,670 S 

21.9.2018 

81,177,678 

4 
Rikonstruksion i shkolles 9-
vjecare Karbunare e Vogel 

50,825,200 S 
27.12.2018 

50,362,064 

5 
Sistemim asfaltim bllok 
banimi ne Lagjen Loni Dhamo 

19,166,666 "E " 
6.8.2018 

13,073,503 

6 
Sistemim asfaltim e rruges 
Andrea Papaj 

22,087,912 G. 
6.12.2018 

19,270,476 

7 
Sistemin asfaltim rruga e 
Rinise Pluk- Lushnje 

8,483,985 " 
6.6.2018 

5,681,068 

 SHUMA     
 
Pasqyra e investimeve të prokuruara për periudhën 01.01.2019 – 31.12.2019 

Nr Objekti prokuruar Fondi limit Operatori Kontrata me OE fitues 
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pa TVSH 
në leke 

fitues 
Nr/ datë 

Vlera pa 
TVSH në 

lekë 

1 
Nderhyrje ne infrastrukturen e 
rrugeve ne Toshkez 

49,969,070 LL  26.7.2019  37,055,359 

2 
Rikonstruksion i  shkolles 9 
vjecare 4 deshmoret Lushnje 

41,567,785 G. C  29.7.2019  41,463,186 

3 

Rikonstruksion i ambienteve 
te shkolles se bashkuar 
Thanas Bozo dhe ndertin 
palestre, Kolonje 

65,438,057 S  2.9.2019  63,798,435 

4 
Sistemim asfaltim i rruges ne 
fashatin Rrapez 

16,548,310 S.  7.5.2019  12,813,291 

5 
Sistemim asfaltim i rruges ne 
fshatin Gjaze. 

19,971,691 "SH 07"  14.5.2019  16,000,000 

6 
Sistemim asfaltim i rruges ne 
fshatin Hysgjokaj- Ballagat 

36,622,420 "SH 07"  20.05.2019  22,000,000 

7 
Sistemim asfaltim i rruges ne 
fshatin Lekaj 

16,959,607 S.  29.3.2019  12,329,000 

8 
Sistemim asfaltim i rruges ne 
fshatin Shegas 

23,741,170 "E "   26.4.2019  15,897,042 

9 
Sistemim asfaltim i rruges ne 
fshatin Stan Karbunare 

23,696,780 "E "   6.6.2019  15,139,452 

10 
Sistemim asfaltim rruga 
Konjat 

25,313,690 B  30.4.2019  20,000,350 

 SHUMA     
 
Pasqyra e investimeve të prokuruara për periudhën 01.01.2020 – 31.12.2020 

Nr Objekti prokuruar 

Fondi 
limit pa 

TVSH në 
leke 

Operatori 
fitues 

Kontrata me OE fitues 

Nr/ datë 
Vlera pa 
TVSH në 

lekë 

1 
"Rivitalizim i Rrugeve te Fshatit 
Krutje" 

41,666,666 BEQIRI & 
MATEO 

123/ 
08.01.2021  

26,607,780 

 SHUMA 2020  
  

 
 
Nga kjo analizë, janë përzgjedhur për auditim tre objekte në bazë të vlerës së kontratës dhe 
ka rezultuar si më poshtë: 
 

 
I. Rikonstruksion i shkollës së mesme të bashkuar “10 Korriku” dhe ambienteve 
sportive, Dushk”, Bashkia Lushnjë 
Kontratat. 
- Objekti i mësipërm është kryer sipas kontratës për punë publike me nr. 6535 Prot, datë 
21.09.2018 të lidhur mes Autoritetit Kontraktor Bashkia Lushnjë dhe BOE “S” Shpk & “E” 
Shpk.  Vlera e kontratës është  97,413,213.6 lekë me TVSH. Afati zbatimit të kontratës 
është përcaktuar periudha kohore 180 ditë, nga data e fillimit të punimeve.  

Nr Objekti Kontraktori Vlera e kontratës 
(pa TVSH) 

Shënime 

1 Rikonstruksion i shkolles + 
palester, shkolla e mesme e 
bashkuar 10 korriku Dushk 

“ S ” SHPK   81,177,678 Audituar 

2 “Nderhyrje ne infrastrukturen e 
rrugeve ne Toshkez” 

“LL” SHPK 37,055,359 Audituar 

3 “ Sistemim asfaltim rruga Konjat” “ B ” SHPK 20,000,350 Audituar 
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- Për mbikëqyrjen e punimeve të ndërtimit është lidhur kontrata me BOE “I” SHPK & “D” 
SHPK. 
- Për shërbimin e kolaudimit të punimeve  të ndërtimit, është lidhur kontrata me OE “M.” 
SHPK. 
-Marrja e përkohshme në dorëzim është bërë në datën 07.06.2019 nga grupi i përbërë prej z. 
E K, z. SM dhe znj. B B. 
Projektpreventivi 
- Projekti i zbatimit është hartuar nga shoqëria “E & L Co” Shpk në Dhjetor 2017 dhe 
projekti i zbatimit i administruar në dosje nuk është i miratuar nga Kryetari i Bashkisë 
(nënshkruar, vulosur). 
Në dosje administrohet leja e ndërtimit nr. 152, datë 27.08.2018, sipas kërkesës protokolluar 
me 5253 Prot., datë 27.08.2018. 
Zbatimi i punimeve 
Nga dokumentacioni i vënë në dispozicion rezulton se punimet kanë nisur me datë 
16.10.2018  dhe kanë përfunduar me datë 03.06.2019, ose brenda afatit kontraktual të 
përfundimit të punimeve, përfshirë edhe amendamentin e datës 19.03.2019.  
 
- Në zbatim të programit, u shqyrtua dokumentacioni si më poshtë:  
1. Projekt i zbatimit, preventivit bazë dhe të ndryshuar,  
2. Situacionet pjesore dhe Situacioni përfundimtar,  
3. Libreza e masave,  
4. Ditarit të punimeve, etj. 
 
Nga shqyrtimi i dokumentacionit të sipërcituar konstatohet që: 

13. Zbatimi i Kontratës së Punimeve me objekt: “Rikonstruksion i shkollës së mesme të bashkuar 10 korriku 
dhe ambienteve sportive, Dushk”, Bashkia Lushnjë 

14.Lidhja e kontratës 
 Nr. 6535 Prot, datë 21.09.2018 
 
 

15.Vlera e kontratës  
 97,413,213.6 lekë me Tvsh 
BOE fitues “S” SHPK & “E” SHPK  

16.Likuiduar:  
 

17- Situacioni Përfundimtar   
-Vlera  97,411,988 lekë me 
TVSH 
- Vlera 81,176,657 lekë pa TVSH 
 

18.Afati i kontratës në dite 
Parashikuar  180 ditë. Përfunduar 228 ditë  
Fillimi punimeve: 16.10.2018 
Perfundimi punimeve më datë 03.06.2019 

19. Zgjatja e kontratës   
Me shkresën nr. 2287, datë 
19.03.2019, është bërë shtyrja e 
punime deri në datën 18.06.2019 (48 
ditë). 

20. Mbikëqyrësi i punimeve 
  “I” Shpk& “D” SHPK 

Licenca Nr: 
MK. 2406/1 

Kontrata nr. 7891 prot, datë 
16.10.2018 

  

21. Kolaudatori i punimeve 
“M..“ Shpk 

Licenca Nr: 
MK 3119/2 

Kontrata me nr. 4882 prot, 
datë 05.06.2019 

  

22.Akt Kolaudimi   
Datë 07.06.2019 

23.Akt i marrjes në dorëzim dt 07.06.2019  

Nga auditimi i situacionit përfundimtar, projektit dhe preventivit bazë, preventivit të 
rishikuar, si dhe nga verifikimi në terren i punimeve të ndërtimit lidhur me volumet e punës 
të situacionuara si dhe atyre të kryera në fakt, rezultuan diferenca në volume apo punime jo 
të kryera në përputhje me projektin e hartuar nga projektuesi e të miratuar nga Autoriteti 
Kontraktor, me pasojë dëm ekonomik ndaj buxhetit të shtetit dhe njësisë vendore në vlerën 
718,350 lekë pa tvsh. 
 
Titulli i Gjetjes 1:      
Diferenca në volume për punime të deklaruara të kryera në objektin “Rikonstruksion i 
shkollës së mesme të bashkuar “10 Korriku” dhe ambienteve sportive, Dushk”, Bashkia 
Lushnjë, nga zbatuesi i punimeve BOE “S” SHPK & “E” SHPK, për zërat e punimeve III.2, 
IV.2 dhe VII.3.  
Situata: 
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Nga auditimi i realizimit të punimeve në objekt, u konstatua se: 
-Ka patur diferenca në volume dhe çmime në zërat e punës “Mure tulla te lehtesuar dopio 
deri ne 3m  me llaç te perzier M-25  (mure 20 cm)”, “Hidroizolim me emulsion bitumi i 
mureve të xokolaturës nga jashtë”, “Veshje xokoli me mermer travertin”, për pasojë vlera e 
këtyre diferencave janë përfituar padrejtësisht nga sipërmarrësi i punimeve.  
Kriteri: 
Situacionimi i volumeve jo në përputhje me projektpreventivin dhe faktin, veprime të cilat 
nuk janë në përputhshmëri me: 
 - Ligjin nr. 8402, datë 10.09.1998 “Për Kontrollin dhe Disiplinimin e Punimeve të 
Ndërtimi”, i ndryshuar, Kreu III, neni 7 dhe neni 12. 
- Udhëzimin nr. 3 datë 15.02.2001 “Për mbikëqyrjen dhe kolaudimin e punimeve të 
ndërtimit” e konkretisht Kreu II, Pika 3. 
- Kontratën e sipërmarrjes së punimeve sipas aktit me nr. 6535 Prot, datë 21.09.2018. 
- Kontratën e shërbimit të mbikëqyrjes së punimeve sipas aktit me nr. 7891 prot, datë 
16.10.2018. 
- Kontratën e shërbimit të kolaudimit të punimeve, sipas aktit me nr. 4882 prot, datë 
05.06.2019. 
Ndikimi/Efekti: 
Si pasojë e mangësive të mësipërme, është shkaktuar dëm ekonomik në fondet e Bashkisë 
Lushnjë.  
Shkaku: 
Neglizhencë nga ana e mbikëqyrësit dhe kolaudatorit të punimeve në verifikimin e zbatimit 
të projektpreventivit. 
Rëndësia: 
I mesëm. 
Rekomandime: 
Nga Bashkia Lushnjë të merren masa për arkëtimin e vlerës prej 718,350 lekë pa tvsh nga 
BOE “S” SHPK & “E” SHPK, në cilësinë e sipërmarrësit në kontratën me nr. 6535 Prot, 
datë 21.09.2018 me “Rikonstruksion i shkollës së mesme të bashkuar “10 Korriku” dhe 
ambienteve sportive, Dushk”, Bashkia Lushnjë, vlerë kjo e cila përfaqëson një dëm 
ekonomik ndaj buxhetit të shtetit dhe njësisë vendore, si rrjedhojë e situacionimit të 
punimeve të pakryera.  
 
Sa më sipër, është trajtuar me detaje në aktkonstatimin nr. 12, datë 04.06.2021 
Për këtë aktkonstatim, nuk është paraqitur observacion. 

Në mënyrë të përmbledhur për këtë investim rezultoi se i janë likuiduar tepër në vlerën 
718,350 lekë pa tvsh sipërmarrësit të punimeve për punime të pakryera, vlerë kjo e cila 
përbën dëm ekonomik ndaj buxhetit të shtetit dhe njësisë vendore. 
 
Për veprimet dhe mosveprimet e mësipërme ngarkohen me përgjegjësi: 
1. Z. A K me detyrë mbikëqyrës i kontratës së sipërmarrjes; 
2. Z. P Mme detyrë kolaudator i punimeve të përfunduara; 
 
 
II. “Sistemim asfaltim i rrugëve në fshatin Toshkëz”, Bashkia Lushnjë. 
Kontratat. 
- Objekti i mësipërm është kryer sipas kontratës për punë publike me nr. 6425 Prot, datë 
26.07.2019 të lidhur mes Autoritetit Kontraktor Bashkia Lushnjë dhe Operatorit  Ekonomik 
“L” SHPK. Vlera e kontratës është 44,466,431 lekë me TVSH. Afati zbatimit të kontratës 
është përcaktuar periudha kohore 30 ditë, nga data e fillimit të punimeve.  
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- Për mbikëqyrjen e punimeve të ndërtimit, është lidhur kontrata përkatëse e këtij shërbimi 
me “P” SHPK. 
- Për shërbimin e kolaudimit të punimeve të ndërtimit, është lidhur kontrata me OE “F” 
SHPK. 
-Marrja e përkohshme në dorëzim është bërë në datën 30.10.2019 nga grupi i përbërë prej z. 
E K, z. S M dhe znj. B B. 
Projektpreventivi 
- Projekti i zbatimit është hartuar nga Sektori I Projekteve në Bashkinë Lushnjë në Qershor 
2019. 
- Në dosje administrohet leja infrastrukturore nr. 163, datë 22.07.2019. 
Zbatimi i punimeve 
Nga dokumentacioni i vënë në dispozicion rezulton se punimet kanë nisur me datë 
29.07.2019  dhe kanë përfunduar me datë 25.09.2019, ose brenda afatit kontraktual të 
përfundimit të punimeve, përfshirë edhe amendamentin e datës 21.08.2019.  
 
- Në zbatim të programit, u shqyrtua dokumentacioni si më poshtë:  
1. Projekt i zbatimit, preventivit bazë dhe të ndryshuar,  
2. Situacionet pjesore dhe Situacioni përfundimtar,  
3. Libreza e masave,  
4. Ditarit të punimeve, etj. 
 
Nga shqyrtimi i dokumentacionit të sipërcituar konstatohet që: 

13. Zbatimi i Kontratës së Punimeve me objekt: “Sistemim asfaltim i rrugëve në fshatin Toshkëz”, Bashkia 
Lushnjë 

14.Lidhja e kontratës 
 Nr. 6425 Prot, datë 26.07.2019 
 
 

15.Vlera e kontratës  
 44,466,431 lekë me Tvsh 
OE fitues “Ll” SHPK  

16.Likuiduar:  
 

17- Situacioni Përfundimtar   
-Vlera  44,241,506 lekë me 
TVSH 
- Vlera 20,000,350 lekë pa 
TVSH 
 

18.Afati i kontratës në dite 
Parashikuar  30 ditë. Përfunduar 56 ditë  
Fillimi punimeve: 29.07.2019 
Perfundimi punimeve më datë 25.09.2019 

19. Zgjatja e kontratës   
Me shkresën nr. 7028/1, datë 
21.08.2019, është bërë shtyrja e 
punime deri në datën 25.09.2019 (30 
ditë). 

20. Mbikëqyrësi i punimeve 
  “P C” SHPK 

Licenca Nr: 
MK. 0899/17 

Kontrata nr. 6466, datë 
29.07.2019 

  

21. Kolaudatori i punimeve 
“F” SHPK 

Licenca Nr: 
MK 3166/1 

Kontrata me nr. 9251/1 
prot, datë 28.10.2019 

  

22.Akt Kolaudimi   
Datë 30.10.2019 

23.Akt i marrjes në dorëzim dt 
30.10.2019.2019 

 

Nga auditimi i situacionit përfundimtar, projektit dhe preventivit bazë, preventivit të 
rishikuar, si dhe nga verifikimi në terren i punimeve të ndërtimit lidhur me volumet e punës 
të situacionuara si dhe atyre të kryera në fakt, rezultuan diferenca në volume apo punime jo 
të kryera në përputhje me projektin e hartuar nga projektuesi e të miratuar nga Autoriteti 
Kontraktor, me pasojë dëm ekonomik ndaj buxhetit të shtetit dhe njësisë vendore në vlerën 
214,425 lekë pa tvsh. 
Titulli i Gjetjes 1:      
Diferenca në volume për punime të deklaruara të kryera në objektin “Sistemim asfaltim i 
rrugëve në fshatin Toshkëz”, Bashkia Lushnjë, nga zbatuesi i punimeve OE “Llazo” SHPK, 
për zërat e punimeve 3.6 në segmentin I dhe 2.2, 2.3, 2.5, 2.6, 3.1+3.2 dhe 3.5 në segmentin 
III.  
Situata: 
Nga auditimi i realizimit të punimeve në objekt, u konstatua se: 
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-Ka patur diferenca në volume dhe çmime në zërat e punës “Strukturë monolite betoni 
C12/15” “Shtresë binderi me granil gur kave t=5 cm me makineri”, “Shtresë asfaltobetoni 
me granil gur kave t=3 cm me makineri”, “Gërmim kanali me gjerësi deri 2 m+transport” 
etj.,  për pasojë vlera e këtyre diferencave janë përfituar padrejtësisht nga sipërmarrësi i 
punimeve.  
Kriteri: 
Situacionimi i volumeve jo në përputhje me projektpreventivin dhe faktin, veprime të cilat 
nuk janë në përputhshmëri me: 
 - Ligjin nr. 8402, datë 10.09.1998 “Për Kontrollin dhe Disiplinimin e Punimeve të 
Ndërtimi”, i ndryshuar, Kreu III, neni 7 dhe neni 12. 
- Udhëzimin nr. 3 datë 15.02.2001 “Për mbikëqyrjen dhe kolaudimin e punimeve të 
ndërtimit” e konkretisht Kreu II, Pika 3. 
- Kontratën e sipërmarrjes së punimeve sipas aktit me nr. 6425 Prot, datë 26.07.2019. 
- Kontratën e shërbimit të mbikëqyrjes së punimeve sipas aktit me nr. 6466, datë 
29.07.2019. 
- Kontratën e shërbimit të kolaudimit të punimeve, sipas aktit me nr. 9251/1 prot, datë 
28.10.2019. 
Ndikimi/Efekti: 
Si pasojë e mangësive të mësipërme, është shkaktuar dëm ekonomik në fondet e Bashkisë 
Lushnjë.  
Shkaku: 
Neglizhencë nga ana e mbikëqyrësit dhe kolaudatorit të punimeve në verifikimin e zbatimit 
të projektpreventivit. 
Rëndësia: 
I ulët. 
Rekomandime: 
Nga Bashkia Lushnjë të merren masa për arkëtimin e vlerës prej 214,425 lekë pa tvsh nga 
OE “L” SHPK, në cilësinë e sipërmarrësit në kontratën me nr. 6425 Prot, datë 26.07.2019 
me “Sistemim asfaltim i rrugëve në fshatin Toshkëz”, Bashkia Lushnjë, vlerë kjo e cila 
përfaqëson një dëm ekonomik ndaj buxhetit të shtetit dhe njësisë vendore, si rrjedhojë e 
situacionimit të punimeve të pakryera.  
 
Sa më sipër, është trajtuar me detaje në aktkonstatimin nr. 11, datë 04.06.2021. 
Për këtë aktkonstatim, nuk është paraqitur observacion. 
 
Në mënyrë të përmbledhur për këtë investim rezultoi se i janë likuiduar tepër në vlerën 
214,425 lekë pa tvsh sipërmarrësit të punimeve për punime të pakryera, vlerë kjo e cila 
përbën dëm ekonomik ndaj buxhetit të shtetit dhe njësisë vendore. 
 
Për veprimet dhe mosveprimet e mësipërme ngarkohen me përgjegjësi: 
1. Znj. V G me detyrë mbikëqyrës i kontratës së sipërmarrjes; 
2. Z. F T me detyrë kolaudator i punimeve të përfunduara; 
 
 
III. Sistemim asfaltim i rrugës në fshatin Konjat”, Bashkia Lushnjë  
Kontratat. 
- Objekti i mësipërm është kryer sipas kontratës për punë publike me nr. 3604 Prot, datë 
30.04.2019 të lidhur mes Autoritetit Kontraktor Bashkia Lushnjë dhe OE “B  SHPK. Vlera e 
kontratës është 24,000,420 lekë me TVSH. Afati zbatimit të kontratës është përcaktuar 
periudha kohore 56 ditë, nga data e fillimit të punimeve.  
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- Për mbikëqyrjen e punimeve të ndërtimit, është lidhur kontrata përkatëse e këtij shërbimi 
me “Arena”SHPK. 
- Për shërbimin e kolaudimit të punimeve  të ndërtimit, është lidhur kontrata me OE “A” 
SHPK. 
-Marrja e përkohshme në dorëzim është bërë në datën 22.08.2019 nga grupi i përbërë prej z. 
E K, z. S M dhe znj. B B. 
Projektpreventivi 
- Projekti i zbatimit është hartuar nga Sektori I Projekteve në Bashkinë Lushnjë. 
- Në dosje administrohet leja infrastrukturore nr. 95, datë 26.04.2019. 
Zbatimi i punimeve 
Nga dokumentacioni i vënë në dispozicion rezulton se punimet kanë nisur me datë 
30.04.2019  dhe kanë përfunduar me datë 15.07.2019, ose brenda afatit kontraktual të 
përfundimit të punimeve, përfshirë edhe amendamentin e datës 30.06.2019.  
 
- Në zbatim të programit, u shqyrtua dokumentacioni si më poshtë:  
1. Projekt i zbatimit, preventivit bazë dhe të ndryshuar,  
2. Situacionet pjesore dhe Situacioni përfundimtar,  
3. Libreza e masave,  
4. Ditarit të punimeve, etj. 
 
Nga shqyrtimi i dokumentacionit të sipërcituar konstatohet që: 

13. Zbatimi i Kontratës së Punimeve me objekt: “Sistemim asfaltim i rrugës në fshatin Konjat”, Bashkia 
Lushnjë 

14.Lidhja e kontratës 
 Nr. 3604 Prot, datë 30.04.2019 
 
 

15.Vlera e kontratës  
 24,000,420 lekë me Tvsh 
OE fitues “B” SHPK  

16.Likuiduar:  
 

17- Situacioni Përfundimtar   
-Vlera  24,000,420 lekë me 
TVSH 
- Vlera 20,000,350 lekë pa TVSH 
 

18.Afati i kontratës në dite 
Parashikuar  56 ditë. Përfunduar 77 ditë  
Fillimi punimeve: 30.04.2019 
Perfundimi punimeve më datë 15.07.2019 

19. Zgjatja e kontratës   
Me shkresën nr. 5383, datë 
30.06.2019, është bërë shtyrja e 
punime deri në datën 15.07.2019 (22 
ditë). 

20. Mbikëqyrësi i punimeve 
  “A” SHPK 

Licenca Nr: 
MK. 2892/2 

Kontrata nr. 3605, datë 
30.04.2019 

  

21. Kolaudatori i punimeve 
“A” SHPK 

Licenca Nr: 
MK 2463/5 

Kontrata me nr. 6922/1 
prot, datë 16.08.2019 

  

22.Akt Kolaudimi   
Datë 22.08.2019 

23.Akt i marrjes në dorëzim dt 22.08.2019  

Nga auditimi i situacionit përfundimtar, projektit dhe preventivit bazë, preventivit të 
rishikuar, si dhe nga verifikimi në terren i punimeve të ndërtimit lidhur me volumet e punës 
të situacionuara si dhe atyre të kryera në fakt, rezultuan diferenca në volume apo punime jo 
të kryera në përputhje me projektin e hartuar nga projektuesi e të miratuar nga Autoriteti 
Kontraktor, me pasojë dëm ekonomik ndaj buxhetit të shtetit dhe njësisë vendore në vlerën 
86,218 lekë pa tvsh. 
 
Titulli i Gjetjes 1:      
Diferenca në volume për punime të deklaruara të kryera në objektin “Sistemim asfaltim i 
rrugës në fshatin Konjat”, Bashkia Lushnjë, nga zbatuesi i punimeve OE “B” SHPK, për 
zërat e punimeve A.2.8 dhe A.2.9.  
Situata: 
Nga auditimi i realizimit të punimeve në objekt, u konstatua se: 
-Ka patur diferenca në volume dhe çmime në zërat e punës “Shtresë betoni C12/15, t=10 
cm, për kanal”, “Shtresë stabilizanti t=10 cm për bankinë”,  për pasojë vlera e këtyre 
diferencave janë përfituar padrejtësisht nga sipërmarrësi i punimeve.  
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Kriteri: 
Situacionimi i volumeve jo në përputhje me projektpreventivin dhe faktin, veprime të cilat 
nuk janë në përputhshmëri me: 
 - Ligjin nr. 8402, datë 10.09.1998 “Për Kontrollin dhe Disiplinimin e Punimeve të 
Ndërtimi”, i ndryshuar, Kreu III, neni 7 dhe neni 12. 
- Udhëzimin nr. 3 datë 15.02.2001 “Për mbikëqyrjen dhe kolaudimin e punimeve të 
ndërtimit” e konkretisht Kreu II, Pika 3. 
- Kontratën e sipërmarrjes së punimeve sipas aktit me nr. 3604 Prot, datë 30.04.2019. 
- Kontratën e shërbimit të mbikëqyrjes së punimeve sipas aktit me nr. 3605, datë 
30.04.2019. 
- Kontratën e shërbimit të kolaudimit të punimeve, sipas aktit me nr. 6922/1 prot, datë 
16.08.2019. 
Ndikimi/Efekti: 
Si pasojë e mangësive të mësipërme, është shkaktuar dëm ekonomik në fondet e Bashkisë 
Lushnjë.  
Shkaku: 
Neglizhencë nga ana e mbikëqyrësit dhe kolaudatorit të punimeve në verifikimin e zbatimit 
të projektpreventivit. 
Rëndësia: 
I ulët. 
Rekomandime: 
Nga Bashkia Lushnjë të merren masa për arkëtimin e vlerës prej 86,218 lekë pa tvsh nga OE 
“B” SHPK, në cilësinë e sipërmarrësit në kontratën me nr. 3604 Prot, datë 30.04.2019 me 
“Sistemim asfaltim i rrugës në fshatin Konjat”, Bashkia Lushnjë, vlerë kjo e cila përfaqëson 
një dëm ekonomik ndaj buxhetit të shtetit dhe njësisë vendore, si rrjedhojë e situacionimit të 
punimeve të pakryera.  
 
Sa më sipër, është trajtuar me detaje në aktkonstatimin nr. 13, datë 04.06.2021. 
 
Lidhur me objektin e mësipërm, është observuar nga mbikëqyrësi i punimeve z. E M 
dhe sipërmarrësi punimeve z. N B (akt konstatimi nuk është mbajtur me sipërmarrësin) me 
shkresën e protokolluar në KLSH nr. 360/2 prot, datë 14.06.2021, si më poshtë: 
1. Për zërin e punimeve 2. 8 .Shtrese betoni C12/15  t=10cm per bankine. Në lidhje me 
shtresë betoni për bankinë, ju sqarojmë se sipas faktit në Segmentin I janë realizuar:  
-Piketa 0-5 Majtas, shtrese betoni për bankinë  =122 ml . 
-Piketa 5-16 Majtas janë 245 ml shtrese betoni për bankine, (Pik 16 ), 380 m -  (Pik 5) 135 
m= 245 ml. 
-Piketa  7-8, 10-11-12-13 është realizuar shtresë betoni për rakordimin e 7 rrugicave, 7 *3 
m = 21 m2. 
-Piketa 16-18 Djathtas, 55 ml ,( 295-240=55ml ). 
-Piketa 19-28 Majtas janë 255 ml shtresë betoni për bankinë, (Pik 28) 735 m- 480 m (Pik 
19)  = 255 ml . 
-Piketa 23-24 Djathtas janë 20 ml shtresë betoni për bankinë  = 20 ml . 
-Piketa 28-31 Majtas, shtresë betoni për bankinë  =110 ml . 
Bashkangjitur është Libreza e masave e detajuar  
 Opinioni i grupit të auditimit: 
Grupi i auditimit, ka shqyrtuar pretendimet e ardhura nëpërmjet observacionit dhe sqaron 
se diferenca e volumit është konstatuar në bazë të librezës së paraqitur në dosjen teknike 
dhe projektit të azhurnuar. Për rrjedhojë, nuk merr në konsideratë pretendimet e 
mbikëqyrësit. 
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2. Për zërin e punës 2.9. Shtrese stabilizant t=10cm per bankine. Në lidhje me këtë zë ju 
sqarojmë se sipas faktit në terren gjatësia e segmentit I është = 863 ml x 0.5 m bankine = 
431 m2 - 75 ml x 0.5 = 390 m2. 
Segmenti II ,gjatesia e segmentit II është 538 ml x 0.5 =269 m2.  
Shuma totale = 390 + 269 = 659 m2. Shtrese stabilizant t=10cm per bankine.  
Opinioni i grupit të auditimit: 
Grupi i auditimit, ka konkluduar për diferencën e volumit, në bazë të librezës së paraqitur 
në dosjen teknike dhe projektit të azhurnuar. Për rrjedhojë, nuk merr në konsideratë 
pretendimet e mbikëqyrësit. 

 
Në mënyrë të përmbledhur për këtë investim rezultoi se i janë likuiduar tepër në vlerën 
86,218 lekë pa tvsh sipërmarrësit të punimeve për punime të pakryera, vlerë kjo e cila 
përbën dëm ekonomik ndaj buxhetit të shtetit dhe njësisë vendore. 
Për veprimet dhe mosveprimet e mësipërme ngarkohen me përgjegjësi: 
1. Z. E M me detyrë mbikëqyrës i kontratës së sipërmarrjes; 
2. Z. A Sh me detyrë kolaudator i punimeve të përfunduara; 

 
5. Auditim mbi zbatimin e Rekomandimeve në auditimin e mëparshëm. 
1- Titulli gjetjes: Realizimi i Rekomandimeve për ndryshime ligjore, masa organizative, 
masa shpërblim dëmi dhe masave disiplinore, sipas cilësimeve në plan veprimin të hartuar 
nga subjekti audituar, duke pasqyruar punën e bërë, të analizuar për Rekomandimit e 
realizuara plotësisht, pjesërisht, në proces realizimi dhe sa nga Rekomandimit nuk janë 
pranuar. 
Nga auditimi i dokumentacionit për zbatimin e rekomandimeve përcjellë nga KLSH-ja me 
shkresën nr. 1337/49 prot, datë 01.07.2019, u konstatua se:  
a. Janë rikërkuar 8 masa organizative, nga e cila janë pranuar 8 masa. Nga të pranuarat 
janë zbatuar 3 masa, janë në proces 5 masa dhe nuk ka masa të pa zbatuara.  
b. Është rikërkuar 1 masa shpërblim dëmi me vlerë 26,300,000 lekë, për 29 subjekte që 
ushtrojnë aktivitet në fushën e tregtimit të hidrokarbureve, prej të cilave janë pajisur me 
autorizim 9 subjekte me vlerë 5,700,000 lekë, duke mbetet për arkëtim vlera 20,600,000 
lekë.  
1. Hartimi i programit (Plan veprimit) dhe respektimi i afatit prej 20 ditë për kthimin e 
përgjigjes për zbatimin e rekomandimeve, siç është përcaktuar në nenin 15 shkronja (j) të 
ligjit nr.154/2014, datë 27.11.2014“Për organizimin dhe funksionimin e Kontrollin të Lartë 
të Shtetit”. 
-Nga verifikimi rezulton se KLSH ka dërguar në Bashkinë Lushnjë rekomandimet  e 
auditimit  me shkresën e saj nr.244/10, datë 29.06.2018, protokolluar në  Bashkinë Lushnjë  
me shkresën nr. 4642, datë 08.07.2018, ndërsa nga Bashkia Lushnjë për zbatim e 
rekomandimeve të KLSH është kthyer përgjigje pas 3 ditëve konkretisht me shkresën e saj  
nr. 4940, datë 11.07.2018, protokolluar në KLSH me shkresën nr.244/20, datë 11.07.2018. 
2. Respektimi i afatit ligjor prej 6 muajsh nga data e marrjes së njoftimit të raportit të 
auditimit, për raportimin në KLSH, të ecurisë së zbatimit të rekomandimeve të lëna nga 
auditimi i mëparshëm (pika 2 e nenit 30 të ligjit nr. 154/2014, datë 27.11.2014“Për 
organizimin dhe funksionimin e Kontrollit të Lartë të Shtetit. 
-Nga verifikimi rezulton se  përfundimet e auditimit i janë dërguar subjektit të audituar 
Bashkisë Lushnjë, me shkresën e Kryetarit të KLSH nr. 244/10,  datë 29.06.2018,dhe duhet 
të raportonte në KLSH brenda 6 muajve ,ose brenda datës 29.12.2018, ndërkohë nga ana e 
KLSH është dërguar shkresa nr. 1337/4, datë 04.12.2018,  e cila njofton për realizimin e një 
verifikimi në lidhje me zbatimin e detyrave të lëna. Mbas përfundimit të auditimit si dhe 
nxjerrjes së përfundimit duke qenë se kjo periudhe përkon dhe me periudhën e raportimit 
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nga ana e Bashkisë Lushnjë do të dërgohet pranë Kontrollit të Lartë të Shtetit dhe raportimi 
6 mujor në lidhje me këto rekomandime. 
Mbas përfundimit të auditimit për zbatimin e detyrave të lëna nga ana e Bashkisë është 
dërguar dhe raportimi 6- mujor me shkresë nr. 2350/1 prot datë 15.04.2019. 
 
Situata:  
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 R.SH, konkretisht: 
A. MASA ORGANIZATIVE 
KLSH i rikërkuar Bashkisë Lushnjë 8 masa organizative, janë zbatuar plotësisht 3 
masë organizative, janë në proces zbatimi 5 masa organizative dhe nuk ka masa të pa 
zbatuara  
2. Gjetje nga auditimi:  Nga Bashkia Lushnjë për vitin 2016 janë lidhur 15 kontrata 
punimesh dhe shërbimesh në vlerën 444,253,463 lekë me fonde të Bashkisë + grand i pa 
kushtëzuar dhe nga FZHR  për vitin 2017 janë lidhur 24 kontrata punimesh, shërbimi, 
mallrash në vlerën 709,519,669 lekë, kontrata të cilat përfundojnë gjatë dy –tre viteve dhe 
konkretisht për vitin 2017 në vlerën 298,327,727 lekë, për vitin 2018 në vlerën 359,752,388 
lekë dhe për vitin 2019 në vlerën 51,439,554 lekë të cilat nuk janë kontabilizuar në 
momentin e lidhjes së tyre si detyrim i konstatuar në llogarinë 401-408 “Furnitorë e llogari 
të lidhura me to” (Më hollësisht trajtuar në pikën B, faqet 74 -95 të Raportit Përfundimtar 
të Auditimit). 
2.1 Rekomandimi: Nga Drejtoria e Financës në Bashkinë Lushnjë, të merren masat për të 
kontabilizuar dhe paraqitur në pasqyrat financiare vlerat e kontratave të lidhura gjatë vitit 
ushtrimor me afat një vjeçar ose shumë vjeçar si detyrim i konstatuar në llogaritë furnitorë e 
llogari të lidhura me to. 
2.2 Nga verifikimi rezultoi se: Nga Drejtoria e Financë-Buxhetit ishin marrë masa dhe në 
pasqyrat financiare janë raportuar dhe kontabilizuar kontratat për një vit.(theksohet vëtëm 
për një vit ) 

Në proces zbatimi 
6. Gjetje nga auditimi: Në pasqyrat financiare vjetore detyrimet për taksat dhe tarifat 
vendore të prapambetura nga viti 2011 deri në vitin 2017 nuk janë pasqyruar në kontabilitet 
si vlerë për tu arkëtuar nga subjektet e biznesit të vogël, subjektet e biznesit të madh, në 
vlerën 134,433,765 lekë gjithsej, nga të cilat detyrimi në vlerën 110,106,867 lekë dhe kamat 
vonesa në vlerën 20,681,661 lekë, detyrimet për taksën e tokës në vlerën 245,105,403 lekë 
dhe detyrimet për shlyerjen e taksave e tarifave vendore nga subjektet familjare në vlerën 
81,331,585 lekë në total vlera 460,870,753 lekë. Detyrimet nga taksat dhe tarifat vendore 
evidentohen dhe ndiqen nga Drejtoria e të Ardhurave Vendore e cila ka strukturë të 
posaçme për këtë qëllim. 
Veprimet e mësipërme bien në kundërshtim me kërkesat e nenit 3, pika 1, të ligjit nr.9228, 
datë 29.04.2004, “Për kontabilitetin dhe pasqyrat financiare”, VKM nr. 783, datë 
22.11.2006, “Për përcaktimin e standardeve dhe rregullave kontabile” pjesa e parë, 
“Rregulla të përgjithshme” kapitulli i parë, “Mbajtja e kontabilitetit”, UMF nr. 14, datë 
28.12.2006, “Për përgatitjen dhe raportimin e pasqyrave financiare vjetore, për institucionet 
qendrore, organet e pushtetit vendor dhe të njësive që varen prej tyre”, ndryshuar me UMF 
nr. 26, datë 27.12.2007, “Për përgatitjen dhe raportimin e pasqyrave financiare vjetore të 
institucioneve qendrore, organet e pushtetit vendor dhe njësitë që varen prej tyre si dhe 
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njësive të menaxhimit/zbatimit të projekteve e marrëveshjeve me donatorët e huaj”, ligjin 
nr. 10296, datë 8.07.2010,  “Për menaxhimin financiar dhe kontrollin”, i ndryshuar dhe 
UMF nr. 30, datë 27.12.2011, “Për menaxhimin e aktiveve në sektorin publik”, kapitulli III, 
pika 42-50  (Më hollësisht trajtuar në pikën A, në faqet 17 -74 të Raportit Përfundimtar të 
Auditimit). 
6.1 Rekomandimi:Nga Drejtoria e Financës të Bashkisë Lushnjë të merren masat për 
kontabilizimin dhe arkëtimin e detyrimeve të pa shlyera për të ardhurat  vendore nga viti 
2011 deri në vitin 2017  në vlerën 460,870,753 lekë sipas evidencave të Drejtorisë të 
Ardhurave Vendore. 
6.2 Nga verifikimi rezultoi se: Drejtoria e te ardhurave vendore ka dërguar Njoftim Për 
Taksat dhe Tarifat Vendore për Bizneset dhe Familjarët nr. 4325 datë. 16.08.2020 në të 
gjitha Njësitë Vendore ,ka plotësuar disa akte detyrimi për tu zbatuar nga Bizneset të cilat i 
bashkëngjiten këtij materiali. Janë marrë të gjitha masat shtrënguese për shlyerjen e 
detyrimeve që janë bashkëngjitur këtij materiali, deri dhe ne bllokimin e llogarive bankare 
të një pjese të bizneseve.  
Në mënyrë  të përmbledhur debitorët e taksave vendore paraqiten si më poshtë: 
Nga rekomandimi i KLSH për arkëtimin e 25,251 debitoreve të taksave dhe tarifave 
vendore në vlerën 461,200,753 leke deri më datën 31.12.2017, nga të cilat deri në datën e 
verifikimit janë arkëtuar në vlerën 152,258,108 lekë për 12,799 debitorë ose në masen 33 
%, duke mbetur pa u arketuar më datën 31.12.2020 edhe 10,428 debitorë në vleren prej 
308,942,654 lekë,nga e cila vlera prej 98,505,437 lekë i përkasin 546 subjekteve debitorë 
Biznesi i madh dhe Biznesi i vogël, ndërsa vlera 210,437,217 lekë u përket 9882 debitorëve 
për taksat dhe tarifat vendore. 

Në proces zbatimi 
10. Gjetje nga auditimi: Si rezultat i mos marrjes së masave të duhura për vjeljen e taksave 
dhe tarifave vendore, deri në datën 31.12.2017, janë krijuar debitorë: 
- 245,105,403 lekë për taksën e tokës, nga të cilat janë kontabilizuar 156,529,899 lekë dhe 
88,575,504 lekë janë të pakontabilizuara; 
- për taksat e tarifat të familjarëve 81,331,585 lekë të pa kontabilizuara, për bizneset 
(detyrim + kamatë) është 134,433,765 lekë, (21,644,038 + 18,634,735 + 94,154,992) të pa 
kontabilizuara; 
- për kontratat e qirave të tokave/trojeve (detyrim + kamatë) është 1,446,964 lekë të pa 
kontabilizuara;  
- për 864 objekte me sipërfaqen totale 119,730 m2 duhej të arkëtoheshin 18,781,075 lekë, si 
taksë e ndikimit në infrastrukturë, e cila duhet të derdhet nga ALUIZNI, në rolin e agjentit 
tatimor, pa kontabilizuar (119,730 m2 x 31,375 lekë x 0.5%), shumë e cila përbën të ardhura 
të munguara në buxhetin e Bashkisë Lushnjë për vitin 2015, 2016, 2017 (Më hollësisht 
trajtuar në pikën B, në faqet 74 -95 të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 
10.1. Rekomandimi: Drejtoria e të Ardhurave Vendore, në bashkëpunim me Drejtorinë e 
Buxhetit dhe Financës dhe me Drejtorinë Juridike, të marrë masa për saktësimin e vlerave 
debitorë të përshkruara më sipër dhe për arkëtimin e detyrimeve për taksat dhe tarifat 
vendore në vlerën 481,098,792 lekë. Për bizneset, bazuar në nenin 70 pika 3 “E drejta për të 
nxjerrë njoftimin e vlerësimit tatimor”, të ligjit nr. 9920, datë 19.05.2008 “Për Procedurat 
tatimore në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar, të nxirren njoftim vlerësimet tatimore 
për debitorët dhe të ndiqen rrugët e mëposhtme: 
a- Tu 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 ZVRPP (për pasuritë e paluajtshme), bazuar në nenin 91 të 
ligjit nr. 9920, datë 19.05.2008 “Për Procedurat Tatimore në RSH”. 
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c- Për subjektet të cilët nuk paguajnë detyrimet tatimore në afat, bazuar në  nenit 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, ndaj tyre të llogariten në vazhdimësi kamatë vonesat. 
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 R.SH, miratuar me ligjin nr. 
7895, datë 27.1.1995 me ndryshimet e mëvonshme, neni 181, - Mospagimi i taksave dhe 
tatimeve. 
e. Zyra e taksave dhe tarifave vendore të evidentojë dhe listojë në mënyrë elektronike 
abonentët familjarë dhe të merren masa për arkëtimin e taksës së tokës nga fermerë, sipas 
të dhënave që disponon Gjendja Civile, të njoftohen tatimpaguesit familjarë edhe në 
median lokale të Bashkisë për të paguar detyrimin tatimor. Në zbatim të  pikës 76, të 
udhëzimit plotësues të Ministrisë Financave nr. 02, datë 19.01.2018 “Për zbatimin e 
buxhetit të vitit 2018”, njoftim vlerësimet t’ju dërgohen nëpërmjet Zyrës Postare 
familjarëve të cilët nuk kanë paguar  detyrimet për taksën/tarifën e pastrimit, ndriçimit, 
banesave, gjelbërimit etj. 
10.2 Nga verifikimi rezultoi se: Drejtoria e të Ardhurave Vendore ka dërguar Njoftim Për 
Taksat dhe Tarifat Vendore për Bizneset dhe Familjarët nr. 3727, dt. 28.05.2018 në të 
gjitha Njësitë Administrative, ka plotësuar disa akte detyrimi për tu zbatuar nga Bizneset të 
cilat i bashkëngjiten këtij materiali. Janë marrë të gjitha masat shtrënguese për shlyerjen e 
detyrimeve që janë bashkëngjitur këtij materiali, deri dhe në bllokimin e llogarive bankare 
të një pjese të bizneseve.  
Gjithashtu me shkresat nr. 2677 prot datë 02.04.2019 dhe shkresat nr. 4325 prot datë 
18.06.2020 janë marrë të gjitha masat shtrënguese për shlyerjen e detyrimeve për 
periudhën objekt auditimi.  

Në proces zbatimi 
11. Gjetje nga auditimi: Bashkia Lushnje është audituar nga KLSH dhe me shkresën nr. 
242/4, datë 09.05.2016  janë dërguar rekomandimet për përmirësimin e gjendjes. Për masat 
e marra ka njoftuar KLSH-në me shkresën nr. 2225, datë 03.03.2017 brenda 20 ditëve nga 
dërgimi i rekomandimeve. Nga auditimi i zbatimit të rekomandimeve të dhëna, u konstatua 
se nga 27 masa  të rekomanduara, janë realizuar 13 masa, ndërkohë që 7 masa janë në 
proces realizimi (procese gjyqësore, administrative, etj.) pa realizuar 4 masa dhe të 
realizuara pjesërisht 3 masa.  
Për disa nga rekomandimet e mësipërme, Bashkia Lushnjë, nuk ka nxjerrë vendimet 
ekzekutive dhe në disa raste është mjaftuar vetëm me nxjerrjen e vendimeve për kryerjen e 
ndalesave, pa u shoqëruar 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 të përcaktuara në nenin 115, të Kodit Civil 
në R.SH, me ndryshime apo pagesave të përfituara tepër, të përcaktuar në nenin 203 të 
Kodit të Punës të R.SH, me ndryshime (Më hollësisht trajtuar në pikën E, faqe 182 -200  të 
Raportit 
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Masa disiplinore janë rekomanduar 2 masa të cilat përfshijnë zgjidhjen e kontratës së punës 
për 6 punonjës dhe për 21 të tjerë janë rekomanduar vërejtje. Nga këto masa 1 konsiderohet 
e zbatuar për shkak të Vendimit të Gjykatës së Apelit Administrativ nr. 5400, datë 19.12.2017, 
dhe 1 nuk është zbatuar, pasi nga Kryetari i Bashkisë nuk janë pranuar rekomandimet. 
11.1. Rekomandimi: Kryetari i Bashkisë Lushnje të hartojë plan pune të veçantë e të marrë 
të gjitha masat e duhura ligjore për zbatimin e rekomandimeve të pa zbatuara të KLSH në 
auditimin e mëparshëm, si masa shpërblim dëmi dhe masa disiplinore, dërguar nga KLSH 

me shkresën nr. 242/4, datë 09.05.2016, ri kërkuar me shkresën nr. 1113, datë 04.11.2016, 
trajtuar më hollësisht në Akt Konstatimin nr. 4,  datë  02.05.2018 “Për zbatimin e 
rekomandimeve”. 
11.2 Nga verifikimi rezultoi se: Nga Kryetari i Bashkisë janë marrë masa për të realizuar 
rekomandimet e auditimit të mëparshëm. Për këtë qëllim është përgatitur Plani i Veprimit 
dhe janë ngarkuar personat përgjegjës të cilët kanë  raportuar me shkrim tek koordinatori i 
veprimeve të këtij Plan-Veprimi. Kanë dalë dhe janë analizuar përgjegjësitë individuale dhe 
institucionale, një pjesë prej të cilave janë realizuar ndërsa një pjesë nuk janë pranuar nga 
Kryetari i Bashkisë. Në lidhje masat vërejtje për 13 personat ishin protokolluar masat 
disiplinore “Vërejtje”. Përsa i përket masave shpërblim dëmi gjendja e tyre paraqitet si 
vijon: 
Tabela përmbledhëse për masat shpërblim dëmi. 

Nr. Subjekti Natyra e 
shkeljes 

Vlera e 
rekomanduar 

Arkëtuar 
deri 
31.12.2017 

Debitorë 
deri në 
datën 
31.12.2020 

Në proces Nisur 
njoftimi 
s`kanë 
paguar 

Nuk 
pranohen 
nga 
subjekti 

Arkëtimi Gjyqësor 

1 
Këshilltarë KB 
Lushnjë 

Shpërblim 
për punë të 
pakryer 

1,552,100 0 1,552,100 0 0 0 1,552,100 

2 
Këshilltarë KB 
ish-Komuna 
Golem 

Shpërblim 
për punë të 
pakryer 

654,750 0 654,750 0 0 0    654,750 

3 V D 
Taksë 
infrastrukturë 

97,077 97,077 0 0 0 0 0 

4 “T” shpk 
Taksë 
infrastrukturë 

470,502 470,502 0 0 0 0 0 

5 “Ë” shpk 
Taksë 
infrastrukturë 

1,790,604 1,790,604 0 0 0 0 0 

6 “A” shpk 
Taksë 
infrastrukturë 

75,312 75,312 0 0 0 0 0 

7 “F”shpk 
Taksë 
infrastrukturë 

70,000 0 70,000 0 0 70,000 0 

8 Gj” shpk 
Tarifë 
pastrimi 

70,000 0 70,000 0 0 70,000 0 

9 “L” shpk 
Tarifë 
pastrimi 

210,000 0 210,000 0 0 210,000 0 

10 “P” shpk 
Tarifë 
pastrimi 

70,000 70,000 0 0 0 0 0 

11 “S” shpk 
Tarifë 
pastrimi 

70,000 70,000 0 0 0 0 0 

Masa organizative janë rekomanduar gjithsej 9 nga të cilat janë realizuar 6 masa, 1 masë 
është në proces realizimi dhe 2 masa janë realizuar pjesërisht. 
Masa për shpërblim dëmi janë rekomanduar gjithsej janë 10 masa të rekomanduara në 
vlerën 10,631,933 lekë, nga të cilat deri në datën 31.12. 2017 është realizuar vlera 2,643,495 
lekë, nga të cilat 4 masa janë realizuar, 2 masa janë në proces realizimi, 1 masë është 
realizuar pjesërisht dhe 3 masa nuk janë realizuar. 
Për vlerën prej 7,788,463 lekë e cila është e pa arkëtuar, janë nxjerrë urdhër ekzekutivë dhe 
është kontabilizuar shuma prej 4,844,968 lekë, ndërkohë që nuk është kontabilizuar shuma 
3,143,470 lekë pasi nuk janë pranuar rekomandimet nga subjekti. 
Masa për mospërdorim fondi me efiçencë, ekonomicitet dhe efikasitet, janë rekomanduar 2 
masa të cilat janë realizuar. 
Masa administrative janë rekomanduar gjithsej 4 masa, të cilat janë në proces realizimi. 
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12 “G” shpk 
Tarifë 
pastrimi 

70,000 70,000 0 0 0 0 0 

13 “Si” shpk 
Punime të 
pakryera 

3,957,578 0 3,957,578 0 3,957,578 0 0 

14 “Ll” shpk 
Punime të 
pakryera 

537,390 0 537,390 0 537,390 0 0 

15 “L” shpk 
Punime të 
pakryera 

936,620 0 936,620 0 0 0    936,620 

 TOTALI  10,631,933 2,643,495 7,988,438 0 4,494,968 350,000 3,143,470 
Burimi i te dhënave: Bashkia Lushnjë 

Në proces zbatimi 
12. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i zbatimit të 15 procedurave të prokurimit publik të 
zhvilluara në Bashkinë Lushnje, në 6 raste procedurash u konstatuan disa mangësi në lidhje 
me përcaktimin e kritereve të veçanta për kualifikim, të cilat pavarësisht se nuk kanë pasur 
ndikim në vlerësimin e operatorëve ekonomikë pjesëmarrës, janë në mospërputhje me 
kërkesat e LPP e akteve nënligjore të prokurimit publik (Më hollësisht trajtuar në pikën C, 
në faqet 95 – 158  të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 
12.1. Rekomandimi:Autoriteti kontraktor Bashkia Lushnje, të marrë masa në zbatimin e 
akteve ligjore e nënligjore të LPP, për përcaktimin e kritereve të veçanta për kualifikim në 
përputhje me objektin e prokurimit.  
12.2. Nga verifikimi rezultoi se: Në zbatim të programit të auditimit nr. 360/1 datë 
06.04.2021 procedurat e prokurimit në bashkinë Lushnjë janë trajtuar si pikë më vetë në 
program. Ku për periudhën 2018-2020 do të dal me “Opinion për procedurat e 
prokurimit”. 

Në proces zbatimi 
B. Masa për shpërblim dëmi: 
Në zbatim të programit të Auditimit nr. 360/1 datë 06.04.2020 u bë verifikimi i 
rekomandimeve të rikërkuara nga KLSH me shkresën nr. 1337/49, datë 01.07.2019 në 
vlerën 26,300,000 lekë, respektivisht rekomandimi nr. 1, si vijon: 
1. Gjetje nga auditimi: Nga verifikimi i subjekteve që tregtojnë hidrokarbure dhe 
nënprodukte të tyre, u konstatua se 29 subjekte nuk figurojnë të regjistruar në të dhënat e 
bashkisë për licencat e tregtimit të hidrokarbureve. Sa më sipër, për subjektet që nuk kanë 
depozituar të dhënat në Drejtorinë e të Ardhurave në Bashkinë Lushnjë, konsiderohen si 
subjekte debitorë në lidhje me pagesën për licencimin (autorizimin) e tregtimit të 
hidrokarbureve, në vlerën 26,300,000 lekë e cila përbën dem ekonomik për buxhetin e 
Bashkisë Lushnjë. Veprimet e mësipërme janë në kundërshtim me VKM nr. 170, date 
25.4.2002 “Për përcaktimin e procedurave dhe të kushteve për dhënien e lejeve e të 
autorizimeve për tregtimin e naftës, gazit e nënprodukteve të tyre”, paragrafi III (Më 
hollësisht trajtuar në pikën B, në faqet 74 -95 të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 
1.1. Rekomandimi:Bashkia Lushnjë, të saktësojë shumën e detyrimit prej 26,300,000 lekë, 
në ngarkim të subjekteve debitore, sipas listës së lënë nga KLSH-ja dhe të kërkojë prej tyre 
arkëtimin e kësaj  vlere, duke aplikuar masat shtrënguese ligjore si urdhër bllokimi në bankë 
apo vendosje të barrës siguruese, deri në fillimin e procedurave gjyqësore, penale apo civile, 
sipas rastit, sipas aneksit “tabela B18”, bashkëlidhur Raportit Përfundimtar të Auditimit. 
1.2 Nga verifikimi rezultoi se : Nga të dhënat e mësipërme deri në datën 31.12.2020 janë 
pajisur me autorizim 9 subjekteve të cilët kanë paguar tarifën në vlerën 5,700,000 lekë. 
Gjithashtu nga drejtoria e taksave dhe tarifave vendore u relatua se në bashkinë Lushnjë 
ushtronin aktivitet për tregti karburanti dhe tregti gazi 69 subjekte, nga të cilët 8 subjekte 
janë mbyllur , 34 subjekte me aktivitet karburante/tregti gazi janë pa licencën e tregtimit me 
pakice të karburantit dhe licencën për njësit e shitjes së lendeve djegëse dhe bombolave të 
gazit, nga të cilët 27 subjekte ushtrojnë aktivitetin përgjatë autostradës dhe prej këtyre 23 
nuk plotësojnë kriteret e pajisjes me autorizim pasi këta subjekte nuk kane leje për hyrje 
dalje ne autostrade sipas vendimin  e KM nr. 970, datë 02.12.2015,  “Për përcaktimin e 
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procedurave dhe të kushteve për dhënien e licencave për tregtimin e naftës bruto dhe 
nënprodukteve të saj” kreu II pika 2 e. ,si dhe  45 subjekte janë të pajisura me licencën 
përkatëse. Në mënyrë të përmbledhur subjektet e pajisura me autorizim vijojnë si me poshtë: 

 
Në proces zbatimi 

Kriteri:  
Veprimet e mësipërme janë në shkelje të nenit 15, shkronja (j) dhe nenit 30 pika 2, të ligjit 
nr. 154/2014, datë 27.11.2014 “Për organizimin dhe funksionimin e Kontrollin të Lartë të 
Shtetit” dhe shkresën nr. 1337/49, datë 01.07.2019 “Për zbatimin e Rekomandimeve nga 
auditimi i kryer në Bashkinë Lushnjë”. 
Impakti:  
Mos ndjekje të procedurave në arkëtimin e detyrimeve për masa shpërblim dëmi në vlerën 
Mos ndjekje të procedurave në arkëtimin e detyrimeve për masa shpërblim dëmi në vlerën 
20,600 mijë lekë. 
Shkaku: 
Përgjegjësi e strukturave drejtues. 
Rëndësia: 
I lartë 
Për këtë rekomandojmë:  
Kryetari i Bashkisë Lushnjë të marrë masa dhe të analizojnë në Bashki dhe Këshillin 
Bashkiak, mos zbatimin e plotë të rekomandimeve të dërguara nga KLSH me shkresën nr. 
1337/49, datë 01.07.2019 “Për zbatimin e Rekomandimeve nga auditimi i kryer në 
Bashkinë Lushnjë”, 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 5 masa organizative me vlerë 308,942 mijë lekë, konkretisht për detyrimet nga taksat 
dhe tarifat vendore. 
b-Për 1 masa shpërblim dëmi në vlerën 20,600 mijë lekë, për të gjitha subjektet e 
rekomanduara; 
(Në mënyrë tabelore të dhënat paraqiten në pasqyrën Aneks E/1, dhe 2, bashkëlidhur 
Projektraport Auditimit) 
 
6. Mbi planifikimin dhe zhvillimin e territorit. 
Plani i Përgjithshëm Vendor i Bashkisë Lushnje (PPV), është miratuar me Vendim nr.04, 
datë 29.12.2016 të Këshillit Kombëtar të Territorit (KKT-së). Ky Plan mbulon Territorin e 
Bashkisë Lushnje me siperfaqe 372.72 km2. Kjo siperfaqe u rishikua me Vendim të Këshillit 
të Ministrave nr.360, date 29.05.2019 “Për miratimin e hartës së përditësuar të kufijve 
administrative-territoriale  të njësive të vetëqeverisjes vendore” dhe aktualisht është 379.58 

 
 
Nr 

Emri  Data  Lloji Shuma  
Afati i fillimit Afati i mbarimit 

1 D shpk  22.01.18 Karburant  1,000,000 24.01.2018 24.01.2023 
2 N shpk 07.02.18 Karburant 1,000,000 05.02.2018 04.02.2023 
3 A gaz shpk 09.03.18 Gaz 100,000 09.03.2018 0.03.2023 
4 X shpk 06.12.18 Karburant 200,000 06.12.2018 06.12.2019 
5 AP shpk 20.11.18 Karburan  200,000 20.11.2018 20.11.2019 
6 AP shpk 20.11.18 Karburant  200,000 20.11.2018 20.11.2019 

7 B shpk 01.10.18 Karburant  1,000,000 01.10.2018 30.09.2023 

8 K shpk 01.03.18 karburant 1,000,000 23.10.2017 22.10.2022 

9 I 08.03.18 Karburant 1,000,000 08.03.2018 07.03.2023 

 Totali    5.700.000   
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km2. Shtesa e sipërfaqes prej afërsisht 7 km2 që ndodhet jashtë kufijve të territorit që 
mbulohet me plan, trajtohet për leje ndërtimi, me parametrat e planeve të Bashkive kufitare, 
pjesë e të cilave ishin këto territore të shtuara, mbështetur në Vendimin nr.20, datë 
23.10.2019, të KKT-së “Për përcaktimin e mënyrës së zbatimit të Planeve të Përgjithshme 
Vendore në fuqi, pas miratimit të hartës së përditësuar të kufijve administrativo-territoriale 
për njësitë e vetëqeverisjes vendore”. PPV është rishikuar dhe miratuar me Vendim nr. 02, 
datë 13.01.2020 të KKT-së. 
Objekt i taksës së ndikimit në infrastrukturë janë vetëm lejet e ndërtimit. Pagesa e taksës 
mbështetet në ligjin Nr.107/2014, datë 31.07.2014, “Për Planifikimin dhe Zhvillimin e 
Territorit”, ndryshuar me ligjin Nr.28/2017, datë 23.03.2017,  neni 46 pika 1, i cili thotë: 
“Taksa e ndikimit në infrastrukturë nga ndërtimet e reja zbatohet për zhvillimet e reja që, 
sipas këtij ligji, kërkojnë pajisjen me leje ndërtimi dhe llogaritet sipas legjislacionit për 
sistemin e taksave vendore”. Niveli i taksës së ndikimit në infrastrukturë së bashku me 
tarifat që aplikohen në aplikimet që kryhen në sistemin e-leje, janë të përcaktuara me 
Vendim të Këshillit Bashkiak, në paketën fiskale vjetore, përkatësisht: 
Viti 2018 miratuar me VKB NR.102, datë 22.12.2017  
Viti 2019 miratuar me VKB NR.130, datë 20.12.2018  
Viti 2020 miratuar me VKB NR.138, datë 24.12.2019  
Lejet e zhvillimit; lejet e ndërtimit; Çertifikatat e përdorimit; Deklaratat paraprake te 
dhëna gjatë viteve 2018-2019-2020 në Bashkinë Lushnjë: 

Emërtimi i llojit të lejes Viti 2018 Viti 2019 Viti 2020 
Leje Ndërtimi  85 99 102 
Leje Zhvillimi 53 69 55 
Çertifikatë Përdorimi 29 21 17 
Deklarata paraprake 18 3 31 
Gjithsej :  185 192 205 

 
Lejet e ndërtimit dhe deklaratat paraprake të punimeve që janë dhënë gjatë vitit 2018-2020, 
klasifikohen në tabelën si më poshtë: 

Nr. Emërtimi i objektit për vitin 2018 LN LZH ÇP 
1. Shtëpi Banimi 1 kat 8 9 1 
2. Shtëpi Banimi 2 kat 7 3 5 
3. Shtëpi Banimi 3 kat 3 2 1 
4. Magazina të ndryshme 3 7 5 
5. Rikonstruksion 5   
6. Shtesë kati 8 16 3 
7. Ndërtim çatie 18   
8. Sera 3   
9. Leje infrastrukture (rruge, ujësjellës) 11 9 1 
10. Ambulanca 3 3 2 
11. Rikonstruksion shkolle 1   
12. Objekt kulti (xhami) 1 1  
13. Bar Bufe 1 1  
14. Mur rrethues 2 1  
15. Ndryshim Projekti 5  4 
16. Leje për shtyrje afati 1   
17. Ndryshim destinacioni 8   
18. Deklarat paraprake 14   
19. Stall 1 1 1 
20. Objekt polifunksional    4 
21. Ambjent tregtar i vogël   2 
 TOTALI 103 53 29 

 
Nr. Emërtimi i objektit për vitin 2019 LN LZH ÇP 
1. Shtëpi Banimi 1 kat 12 10 4 
2. Shtëpi Banimi 2 kat 2 3 1 
3. Shtëpi Banimi 3 kat 1 1 1 
4. Magazina të ndryshme 3 4 2 
5. Rikonstruksion 10   
6. Magazina bujqësore 7 16 5 
7. Shtesë kati 9 16 4 
8. Ndërtim çatie 23   
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9. Sera 1   
10. Leje infrastrukture (rruge, ujësjellës) 11 12  
11. Ambulanca 2 2  
12. Rikonstruksion shkolle 3   
13. Qendër kulturore 3kt 1   
14. Objekt 4kt shërbim+banim 1   
15. Bar Bufe 1  1 
16. Mur rrethues 1 5  
17. Ndryshim destinacioni 1  2 
18. Leje për shtyrje afati 3   
19. Ndryshim projekti 5   
20. Objekt polifunksional   2 
21. Objekt ndihmës (tualet) 1   
22. Prishje ndërtese 1   
 TOTALI 99 69 21 

 
Nr. Emërtimi i objektit për vitin 2020 LN LZH ÇP 
1. Shtëpi Banimi  27 35 5 
2. Magazina bujqësore 9 8 2 
3. Magazina të ndryshme jo bujqësore 4 4 1 
4. Rikonstruksion 13   
5. Ndërtim çatie 31   
6. Leje infrastrukture (rruge, ujësjellës) 2 2 2 
7. Mur rrethues 2 1  
8. Ndryshim Projekti 3   
9. Leje për shtyrje afati 1   
10. Ndryshim destinacioni 4  1 
11. Shtesë kati   4 
12. Objekt shërbimi 6 5 1 
13. Serë me themele   1 
 TOTALI 102 55 17 

 
VITI 2018 
1. Në rregjistrin elektronik të lejeve me nr.52, prot. datë 29.19.2017, ka aplikuar R L për 
zhvilluesin F P, me objekt “Shtëpi banimi 2 kt” në fshatin Rrapëz, NjA Kolonjë, Bashkia 
Lushnjë. Qytetari ka në pronesi një parcelë me Nr.pas 234/26, ZK 3208, me sip.590 m2 prej 
të cilës 200 m2 janë truall dhe ndërtesë ekzistuese 49 m2. Ndërtohet “Shtëpi banimi 2 kt” me 
sip. të përgjithshme ndërtimi 200 m2 me funksion banimi,  prej të cilave kati përdhe ka një 
sip. 137 m2 dhe kati i parë 63 m2. Objekti ekzistues me sip. 49 m2, prishet. Leja e zhvillimit 
dhënë me Vendim nr.227, datë 20.11.2017. Fatura për arkëtim është nr.20, datë 05.02.2018, 
me vlerë 345,800 lekë. Niveli i taksës 4%. Pagesa konfirmohet të jetë kryer me datë 
16.02.2018 në bankën Intesa-Sanpaolo. 
2. Në rregjistrin elektronik të lejeve me nr.2235, prot. datë 01.04.2018, ka aplikuar R L, për 
zhvilluesin N Q me objekt “Objekt 3kt (1 kt bodrum+1kt shërbim+1kat banim)” në lagjen 
“Kongresi i Lushnjës”, Bashkia Lushnjë. Qytetari ka në pronësi një parcelë me Nr. pasurie 
18/55, ZK 8571, me sip.355 m2 të llojit  truall dhe ndërtesë ekzistuese me siperfaqe  64 m2.  
Ndërtohet “Objekt 3 kt” me sip. të përgjithshme ndërtimi 340 m2 me funksion të përzier, 
prej të cilave kati bodrum ka një sip.110 m2 dhe kati perdhe 140 m2  me funksion shërbimi 
dhe kati i parë 90 m2 me funksion banimi. Objekti ekzistues me siperfaqe 64 m2, prishet. 
Leja e zhvillimit, dhënë me Vendim nr.28, datë 22.02.2018. Fatura për arkëtim nr.248, datë 
08.05.2018, me vlerë 710,610 lekë. Niveli i taksës 4%, është përdorur për sip. 90m2 banim, 
kurse niveli i takses 5%, është përdorur për katin bodrum dhe katin shërbime. Pagesa 
konfirmohet të jetë kryer me datë 11.05.2018 në Union Bank. 
3. Në rregjistrin elektronik te lejeve me nr.4558, prot. datë 27.06.2018, ka aplikuar M L, për 
zhvilluesin R K e bashkëpronarë, me objekt “Objekt 3 kt (1 kt bodrum+1kt restorant 
peshku+1kt banim)” në fshatin Zhame sektor, NjA Dushk, Bashkia Lushnjë. 
Bashkëpronarët kanë në pronësi parcelat me Nr.pas 46/3 dhe Nr.pas 46/8, ZK 3916, me 
sip.3504 m2 brënda të cilës ndodhet objekti ekzistues me sip.300 m2. Ndërtohet “Objekt 3 kt 
(1 kt bodrum-175m2+1kt restorant peshku-225m2+1kt banim-130m2)” me sip. të 
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përgjithshme ndërtimi 530 m2 me funksion të kombinuar, shërbime dhe banim. Objektit 
ekzistues me sip.300 m2 i hiqet 50 m2 dhe pjesa tjetër prej 250 m2 mbetet. Leja e zhvillimit 
dhënë me Vendim nr.102, datë 05.06.2018. Fatura për arkëtim nr.447, datë 18.07.2018, me 
vlerë 1,075,520 lekë. Niveli i taksës 4% është aplikuar për sip. banimi, niveli i taksës 5% 
është aplikuar për sip. bodrum dhe katin përdhe-restorant. Pagesa konfirmohet të jetë kryer 
me datë 23.07.2018 në BKT. 
4. Në rregjistrin elektronik të lejeve me nr.2374, prot. datë 06.04.2018, ka aplikuar E L, për 
zhvilluesin GZ person fizik, me objekt “Shtese 2 kt mbi objektin ekzistues 1 kt + shkallë” në 
Lagjen 18 Tetori, Bashkia Lushnje. Qytetari ka në pronësi nje parcele me Nr. pasurie 509/3, 
ZK 8572, me sip.5800 m2 e llojit arë + truall dhe ndërtesë ekzistuese 1264 m2.  Ndërtohet 
“Shtesë 2 kt mbi objektin ekzistues 1 kat + shkallë” me sip. të përgjithshme ndërtimi të 
shtesës 1410 m2 me funksion magazinim-shërbim,  prej të cilave kt parë ka një sip 1090 m2 
dhe kt i dytë 287 m2 dhe shkallët 33.1 m2. Leja e zhvillimit dhënë me vendim nr.45, datë 
30.03.2018. Fatura për arketim nr.233, datë 30.04.2018, me vlerë 2,892,050 lekë. Niveli i 
takses 5% për njësi shërbimi. Pagesa konfirmohet të jetë kryer me datë 04.05.2018 në BKT. 
5. Në rregjistrin elektronik të lejeve me nr.2012 prot. datë 22.03.2018, ka aplikuar A A, për 
zhvilluesit A A dhe E A me objekt “Objekt shërbim-servis mjetesh 1kt (rrethim prone dhe 
ndërtim ure)” në Lagjen Karbunarë Bashkia Lushnje. Qytetarët kanë në pronësi një parcelë 
me Nr.pas. 652/17, ZK 2087, me sip. 1540 m2 e llojit arë. Ndërtohet objekt shërbimi 1 kat 
me sip.249 m2 dhe rrethojne pronën në një gjatësi prej 225ml. Leja e zhvillimit dhënë me 
Vendim nr.154, datë 14.07.2017. Fatura për arkëtim nr.242, datë 02.05.2018, me vlerë 
582,365 lekë. Niveli i taksës  5% për ndërtimet për njësi shërbimi. Pagesa konfirmohet të 
jetë kryer me datë 07.05.2018 në UNION Bank. 
Konkluzion: Aplikanti është njoftuar për pagesën e taksës së ndikimit në infrastrukturë dhe 
tarifat e pastrimit dhe gjelbërimit që shoqërojnë çdo leje ndërtimi, mbështetur në Vendimin 
e Këshillit Bashkiak nr.102, datë 22.12.2017 “Për sistemin e taksave dhe tarifave vendore, 
administrimin e tyre në Bashkinë Lushnje dhe penalitet për kundërvajtje administrative për 
vitin 2018”. Baza e taksës në të dyja funksionet është kosto e shitjes/m2 = 40,100 lekë, 
miratuar nga Enti i Banesave për Bashkinë Lushnje. 
 
VITI 2019 
1. Në rregjistrin elektronik të lejeve me nr.9369, prot. datë 04.12.2018 ka aplikuar M L, për 
zhvilluesin L F me objekt “Mobileri 3 kt + bodrum (1kt bodrum+1kt ekspozitë+1kt 
magazine+1kt zyra) në Lagjen Karbunarë e poshtme, Bashkia Lushnje. Qytetari ka në 
pronësi një parcelë me nr. pas 652/29, ZK 2087, me sip.2610 m2. Ndërtohet objekti 3 kt mbi 
tokë dhe një kt nën tokë  me sip. të përgjithshme ndërtimi 2472 m2 me funksion te 
kombinuar shërbime dhe magazinim, prej të cilave kati bodrum  me sip.844 m2, kt përdhe 
sallë ekspozite me sip.640 m2 , kt I magazinë 640 m2 dhe kati II zyra me sip.348m2. Leja 
dhënë me Vendim nr.225, datë 15.11.2017. Fatura për arkëtim nr.631, datë 31.10.2018, me 
vlerë 4,426,276 lekë. Niveli i takses  4% është llogaritur për kt bodrum dhe kt e I magazinë, 
ndërsa niveli i taksës 5% është llogaritur për kt përdhe ekspozitë dhe kt e II zyra. Pagesa 
konfirmohet të jetë kryer me datë 28.12.2018 në Credins Bank. 
2. Në rregjistrin elektronik të lejeve me nr.155, prot. datë 10.01.2019, ka aplikuar K H, për 
zhvilluesin G N 17 me objekt “Magazinë për grumbullimin dhe përpunimin e produkteve 
bujqësore” në Lagjen “Saver”, Bashkia Lushnje. Zhvilluesi ka në pronësi një parcelë me nr. 
Pas 91/5, ZK 3268, me sip.16310 m2 të llojit arë. Ndërtohet objekt magazinë, me sip. të 
përgjithshme ndërtimi 2520 m2 me strukturë shërbimi në funksion të bujqësisë. Leja e 
zhvillimit dhënë me Vendim nr.260, datë 28.12.2018. Fatura për arkëtim nr.20, datë 
01.02.2019, me vlerë 2,279,035 lekë. Niveli i taksës  3%, baza e taksës është vlera e 
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preventivit në shumën 73,801,182 lekë. Pagesa konfirmohet te jete kryer me date 
07.02.2019 ne Raiffeissen Bank. 
3. Në rregjistrin elektronik të lejeve me nr.4922, prot. datë 06.06.2019, ka aplikuar E H, për 
zhvilluesin BP sh.p.k me objekt “Kapanon për përpunimin e shegëve” në fshatin Dushk, 
NjA Dushk, Bashkia Lushnje. Qytetari ka në përdorim një parcelë me nr. pas 228/1 deri 
228/13, ZK 1582, me sip.128249 m2 e llojit arë. Ndërtohet objekt “Kapanon për përpunimin 
e shegëve” me sip.1107 m2. Leja e zhvillimit dhënë me vendim nr.127, datë 31.05.2019. 
Fatura për arkëtim nr.281, datë 03.07.2019, me vlere 1,315,294 lekë. Niveli i taksës 3%, 
baza e taksës është vlera e preventivit në shumën 41,676,468 lekë. Pagesa konfirmohet të 
jetë kryer me datë 03.07.2019, në Raiffeissen Bank. 
4. Në rregjistrin elektronik të lejeve me nr.10455, prot. datë 06.12.2019, ka aplikuar 
shoqëria LL, për zhvilluesin G I,  me objekt “Shtëpi banimi 2kt” në fshatin Zham, NjA 
Dushk,   Bashkia Lushnje. Qytetari H I ka në pronësi një parcelë me nr.pas 680/6, ZK 3915, 
me sip.750 m2 e llojit arë. Ndërtohet shtëpi banimi 2 kt, me sip. të përgjithshme ndërtimi 
188.95 m2 prej të cilave kt përdhe 98.27 m2 dhe kati I 90.68 m2. Leja e zhvillimit dhënë me 
Vendim nr.249, datë 12.11.2019. Fatura për arkëtim nr.565, datë 20.12.2019, me vlerë 
213,605 lekë. Niveli i taksës  3%, baza e taksës vlera e preventivit në shumën 6,286,831 
lekë. Pagesa konfirmohet të jetë kryer me datë 13.12.2019 në Raiffeisen Bank. 
 
Konkluzion: Aplikanti është njoftuar për pagesën e taksës së ndikimit në infrastrukturë dhe 
tarifat e pastrimit dhe gjelbërimit që shoqërojnë çdo leje ndërtimi, mbështetur në Vendimin 
e Këshillit Bashkiak nr.130, datë 20.12.2018 “Për sistemin e taksave dhe tarifave vendore, 
administrimin e tyre në Bashkinë Lushnje dhe penalitet për kundërvajtje administrative për 
vitin 2019”. Baza e taksës në të dyja funksionet është vlera e preventivi.  
VITI 2020 
1. Në rregjistrin elektronik të lejeve me nr.9125, prot. datë 16.11.2020, ka aplikuar shoqëria 
L sh.p.k, për zhvilluesit G dhe A Q me objekt “Objekt banimi  2 kt + bodrum” në lagjen 
Skënder Libohova, Bashkia Lushnje. Qytetarët kanë në pronësi një parcelë me Nr.pas 9/14, 
ZK.8572, me sip.595 m2 e llojit truall. Ndërtohet objekti 2 kt mbi tokë dhe një kt nën tokë  
me sip. të përgjithshme ndërtimi 306.2 m2,  prej të cilave kt bodrum ka një sip. 133.7 m2, kt 
përdhe ka një sip.150.3 m2, kati i parë 155.9 m2. Leja e zhvillimit dhënë me Vendim nr.188 
datë 22.10.2020. Fatura për arkëtim nr.792, datë 27.11.2020, me vlerë 504,796 lekë. Niveli i 
takses  3%, baza e taksës vlera e preventivit. Vlera e preventivit 14,659,882 lekë.  
2. Në rregjistrin elektronik të lejeve me nr.7037, prot. datë 17.09.2020, ka aplikuar AM, për 
zhvilluesin ED, me objekt “Magazinë për grumbullim, përpunim, paketim dhe ruajtje 
produkteve bujqësore” në lagjen Karbunarë e Poshtme, Bashkia Lushnjë. Zhvilluesi ka në 
pronësi një parcelë me nr.pas 839/33, ZK 2087 me sip. 29,544 m2 të llojit  arë. Ndërtohet 
objekt magazinë, me sip. të përgjithshme ndërtimi 4,404 m2 me strukturë shërbimi në 
funksion të bujqësisë. Leja e zhvillimit dhënë me Vendim Nr.170, datë 17.09.2020. Fatura 
për arkëtim nr.776, datë 03.11.2020, me vlerë 3,434,058 lekë. Niveli i taksës  3%, baza e 
taksës është vlera e preventivit në shumën 110,301,947 lekë. 
3. Në rregjistrin elektronik të lejeve me nr.7138, prot. datë 28.10.2020,  ka aplikuar M L, për 
zhvilluesin S 95 Csh.p.k me objekt “Objekt tregëtim dhe magazinim i materialeve të drurit 
dhe aksesorëve për mobileri” në lagjen Gafurr Muço, Bashkia Lushnje. Zhvilluesi ka në 
pronësi një parcelë me Nr.pas16/68 dhe Nr.16/73 ZK 8572 me sip. 2283m2. Ndërtohet 
objekti, me sip. të përgjithshme ndërtimi 1,440 m2 me strukturë shërbimi. Leja e zhvillimit 
dhënë me Vendim nr. 140, datë 12.08.2020. Fatura për arkëtim nr.714, datë 15.10.2020, me 
vlerë 3,012,200 lekë. Niveli i takses 5% është llogaritur në bazë të kostos së 
shitjes/m2=40,100 lekë, miratuar nga Enti i Banesave për Bashkinë Lushnjë.  
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4. Në rregjistrin elektronik të lejeve me nr.4799, prot. datë 02.07.2020, ka aplikuar R L, per 
zhvilluesin F Kme objekt “Objektin 3 kt (Bar+ Restorant 1 kt + magazine 1kt + zyra 1 kt) në 
lagjen Saver, Bashkia Lushnje. Qytetari ka në pronësi parcelat Nr.pas 99/6, ZK 2087 dhe 
Nr.pas 99/7, ZK 3268 me sip. 6,577 m2. Ndërtohet objekt 3 kt mbi tokë me sip. të 
përgjithshme ndërtimi 749 m2 e re + 83 m2 ekzistuese me funksion të kombinuar shërbime 
dhe magazinim, prej të cilave, kt përdhe – bar restorant me sip. 279 m2 e re + 53 ekzistues, 
kt i I magazinë 269.5 m2 e re + 30 m2 ekzistues dhe kati i II zyra me sip. 200 m2. Leja e 
zhvillimit dhënë me Vendim nr.110, datë 29.06.2020. Fatura për arkëtim nr.648, datë 
23.07.2020, me vlerë 1,518,675 lekë. Niveli i takses 4% është llogaritur për kt e I-magazinë, 
ndërsa niveli i takses 5% është llogaritur për kt perdhe–bar restorant dhe katin e II–zyra. 
Baza e takses eshte kosto e shitjes/m2 = 40,100 lekë, miratuar nga Enti i Banesave për 
Bashkine Lushnje. 
5. Në rregjistrin elektronik të lejeve me nr.4983, prot. datë 07.07.2020 ka aplikuar E L, për 
zhvilluesit M dhe D S, me objekt “Objekt 3,4 kt (1 kt garazh + 2 kt banim)” në lagjen Loni 
Dhamo,  Bashkia Lushnje. Qytetarët M dhe D S kanë në pronësi një parcelë me Nr.pas 
1/577, ZK 8572, me sip. 563 m2 e llojit truall. Ndërtohet shtëpi banimi 3 kt, me sip. të 
përgjithshme ndërtimi  465.5 m2 prej të cilave kt përdhe 140 m2, kt I-152 m2 , Kati II-152 
m2 dhe dalja në taracë 21.5m2. Leja e zhvillimit dhënë me Vendim nr.209, datë 16.09.2019. 
Fatura për arkëtim nr.677, datë 19.08.2020, me vlerë 565,738 lekë. Niveli i taksës 3% , baza 
e taksës vlera e preventivit nëshumën 14,691,269 lekë. 
Pagesa konfirmohet te jete kryer me date 19.08.2020 ne Banken Tregtare Kombetare. 
 
Konkluzion: Aplikanti është njoftuar për pagesën e taksës së ndikimit në infrastrukturë dhe 
tarifat e pastrimit dhe gjelbërimit që shoqërojnë çdo leje ndërtimi, mbështetur në Vendimin 
e Këshillit Bashkiak nr. 138, datë 20.12.2019 “Për sistemin e taksave dhe tarifave vendore, 
administrimin e tyre në Bashkinë Lushnje dhe penalitet për kundërvajtje administrative për 
vitin 2019”. Baza e taksës në të dyja funksionet është vlera e preventivi dhe në bazë të 
kostos së shitjes/m2=40,100 lekë, miratuar nga Enti i Banesave për Bashkinë Lushnjë. 
 
 
IV. GJETJE DHE REKOMANDIME 
A. MASA ORGANIZATIVE  

1. Gjetje nga auditimi: Bashkia Lushnjë 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 ka politika 
dhe praktika që të garantojnë ruajtjen dhe zhvillimin e kompetencave profesionale të stafit, 
duke u mjaftuar vetëm me trajnimet e organizuara nga ASPA, duke mos hartuar dhe 
zhvilluar programe trajnimesh në njësinë vendore, nuk rezulton të janë çelur dhe 
administruar regjistrat e risqeve për nejësin vendore, por edhe për çdo sektorë të vartësisë, 
nuk janë hartuar programe për ngritjen dhe zhvillimin profesional të stafi. 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 faqe 26-28, të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 
1.1. Rekomandimi: Kryetari i Bashkisë Lushnjë, me atributet e Kryetarit të GMS dhe në 
cilësinë e Nëpunësit Autorizues dhe Koordinatorit të Riskut, të marrë masa për njohjen dhe 
menaxhimin nga stafi i ligjit për MFK dhe komponentëve të tij, hartimin dhe zhvillimin e 
programeve të trajnimeve për ngritjen profesionale të stafit. 
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Vendosjen e një sistemi komunikimi që të ofrojë informacionin e duhur për të gjithë 
punonjësit, menaxherët e lartë dhe titullarin e njësisë, të hartohen rregulla për ruajtjen e 
aktiveve, duke përfshirë sigurimin e programeve kompjuterike të liçensuar si dhe ruajtjen 
dhe sigurinë e informacionit elektronik 

Menjëherë dhe në vazhdimësi 
 
2. Gjetje nga auditimi: Nga auditimet e kryera për periudhën e vitit 2018- 2020 nga Njësia 
e Auditit të Brendshëm Bashkia Lushnjë, u konstatua se:  nuk është bërë i mundur realizimi i 
kontrolleve për verifikimin e detyrave të lëna 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 kryera; 
- NJAB nuk ka kryer auditim në zonat me risk të lartë, si: prokurimet me vlerë të vogël e 
vlerë të lartë, lejet zhvillimore të lëshuara nga Sektori i PLZHT (taksën e ndikimit ne 
infrastrukturë), shpenzimet operative (art. 602), për të 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; 
 Në rekomandimet e dhëna, konstatohet se janë dhënë vetëm masa organizative dhe masa 
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 janë në kundërshtim me ligjin nr.114/2015, date 
22.10.2015  “Për 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 (Më hollësisht trajtuar në faqe 28-31, të Raportit 
Përfundimtar të Auditimit). 
2.1. Rekomandimi: Kryetari i Bashkisë Lushnjë, të marrë masa për plotësimin e organikës 
së Auditimit të Brendshëm, sipas standardeve dhe metodologjisë së miratuar në përputhje me  
ligjin nr. 114/2015, datë 22.10.2015 “Për auditim e brendshëm publik” neni 10, “Organizimi 
i shërbimit të auditimit të brendshëm” dhe VKM nr. 83, datë 3.2.2016 “Për miratimin e 
kritereve të krijimit të njësive të Auditimit të Brendshëm”. 

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

Menjëherë dhe në vazhdimësi 
 
3.Gjetje nga auditimi: Nga të dhënat e paraqitura rezulton se më datën 31.12.2020 Bashkia 
Lushnje ka detyrime të papaguara ndaj të tretëve në vlerën 99,429,232 lekë, të cilat janë 
pasqyruar në kontabilitet, në llogarinë nr. 401-408 “Furnitor e llogari të lidhura me to” në 
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kundërshtim me UMF nr.2, datë 10.01.2018 “Për buxhetin e vitit 2020”, pikat 82-91 
“Detyrimet e prapambetura të Njësive të Vetëqeverisjes Vendore” dhe UMF nr.1, datë 
17.01.2019 “Për buxhetin e vitit 2019”, pikat 106-110, “Detyrimet e prapambetura të Njësive 
të Vetëqeverisjes Vendore”, pikat 116-11, 7 “Raportimi i detyrimeve te prapambetura ne 
njësitë e qeverisjes vendore”, (Më hollësisht trajtuar në faqe 31-42, të Raportit Përfundimtar 
të Auditimit). 
3.1Rekomandimi: Bashkia Lushnje (Sektori i Financës), të paraqesë në mbledhjen e 
Këshillit Bashkiak, një material për gjendjen e faturave të palikuiduara në vite, të hartojë një 
grafik duke zbatuar radhën e pagesave sipas kohës së krijimit të tyre për vlerën 99,429,232 
lekë. Të respektojë radhën e financimit për procedurat e raportuara si të prapambetura dhe të 
zhvillojë procedura të mjaftueshme për planifikimin dhe shlyerjen e detyrimeve të 
prapambetura. 

Menjëherë 
 

4. Gjetje nga auditimi: Në fund të vitit 2020 llogaria 466 “Kreditorë për mjetet në ruajtje” 
në pasqyrat financiare është për vlerën kontabël 34,425,404 lekë. Sipas analizës së kësaj 
llogarie të rakorduara me degën e thesari, kjo llogari është për vlerën 34,425,404 lekë dhe 
është e analizuar sipas objekteve për 44 raste, gjatë vitit 2021 është bërë çlirimi për 6 
subjekte në vlerë 4,855,810 lekë duke mbetur 38 subjekte në vlerë 29,569,594 lekë. 
Nga analiza e përmbajtjes së kësaj llogarie, konstatohet së për 38 subjekte në shumën 
29,569,594 lekë gjenden të ngurtësuara fonde nga vitin 2012-2019 për të cilat është 
përmbushur afati i garancisë dhe nuk është bërë çbllokimi i tyre. 
Drejtoria e Financës, nuk ka kryer asnjë veprim sipas kushteve të kontratës për c’bllokimin e 
këtyre fondeve dhe përdorimin e tyre në buxhetin e vet. Përsa më sipër, këto veprime janë në 
kundërshtim me 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 29, 30, 39, 50 dhe UKM nr. 3, datë 15.02.2011 “Për mbikëqyrjen dhe kolaudimin e 
punimeve të ndërtimit” i ndryshuar, Kap. II, pika 10 (Më hollësisht trajtuar në faqe 60-85, të 
Raportit Përfundimtar të Auditimit). 
4.1 Rekomandimi: Drejtoria e Financës, në bashkëpunim me Drejtorinë Juridike dhe 
Drejtorinë e Shërbimeve, të saktësojnë subjektet dhe fondet e ngurtësuara si garanci për 
punimet e kryera për të cilat kanë humbur të drejtën e përfitimit të tyre ose që janë në kushtet 
e parashkrimit të së drejtës, në zbatim të kërkesave të pikës 10, Kap. II të UKM nr. 3, datë 
15.02.2011 “Për mbikëqyrjen dhe kolaudimin e punimeve të ndërtimit” i ndryshuar. Drejtoria 
e Financës, për këto raste, të procedojë sipas kërkesave ligjore pranë Degës së Thesarit 
Lushnjë për rimarrjen e fondeve të ngurtësuar dhe përdorimin e tyre në interes publik.  

Brenda datës 31.12.2021 
 

5. Gjetje nga auditimi: Në fillim të vitit 2019 gjendja e llogarisë 468 “Debitorë të 
ndryshëm” është në vlerën historike 664,965,713 lekë dhe në fund të vitit 2020, në vlerën 
historike 1,468,624,083 lekë me një rritje në vlerën 803,658,370 lekë. 
Në analizë kjo vlerë përbëhet nga debitorë të lënë nga rekomandimet e KLSH, gjatë viteve 
2007-2015 në vlerën 52,765,117 lekë dhe debitor nga Taksa dhe Tarifa vendore në vlerën  
1,415,858,966 lekë.  
Nga Drejtoria e Financës dhe Drejtoria Juridike e Bashkisë Lushnjë, nuk është procedura 
sipas ligjit përfshi kërkesë padi në Gjykatë për arkëtimin e detyrimeve debitorë, në 
kundërshtim me kërkesat ligjore. Sipas rakordimit me Inspektoratin e Mbrojtjes së Territorit 
nuk janë përfshirë gjobat e vendosura nga IMTV-ja, në vlerën 5,300,000 lekë e akumuluar 
në fund të vitit ushtrimor 2020, kjo shumë nuk rezulton e regjistruar në kontabilitet në 
llogarinë që debitohet në bilancin kontabël 468 “Debitorë të ndryshëm” dhe llogarinë që 
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kreditohet në pasqyrën e performancës financiare “7115 “Gjoba kamatëvonesa, sekuestrime 
dhe zhdëmtime”. Pra kemi një nënvlerësim të llogarisë 468 “Debitorë të ndryshëm” dhe 
llogarisë “7115 “Gjoba kamatëvonesa, sekuestrime dhe zhdëmtime” me 50,000 lekë për 
vitin 2018, me 4,150,000 lekë për vitin 2019 dhe me 1,100,000 lekë për vitin 2020, veprime 
janë bërë në kundërshtim me ligjin 9228 datë 29.04.2004 “Për kontabilitetin dhe pasqyrat 
financiare” neni 5, 6, 7, 9 dhe 10, ligjin 10296 datë 08.07.2010 “Për menaxhimin financiar 
dhe kontrollin”, urdhrit nr. 64 datë 22.07.2014 “ Për shpallje të Standardeve Kombëtare të 
Kontabilitetit të Përmirësuara” dhe Standardit Kombëtar të Kontabilitetit nr.8 “Të 
ardhurat”, pika 8 e standardit ku përcaktohet njohja fillestare e të ardhurës (Më hollësisht 
trajtuar në faqe 60-85, të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 
5.1 Rekomandimi: Drejtoria e Financës, në bashkëpunim me Drejtorinë Juridike, të marë 
masat e nevojshme për arkëtimin e vlerave debitorë të krijuar në vite duke procedura me  
kërkesë padi në Gjykatë, në zbatim të kërkesave ligjore si dhe kontabilizimin e gjobave të 
vendosura nga IMTV-ja në fund të vitit 2020 në vlerën 5,300,000 lekë. 

Brenda datës 31.12.2021 
 
5.2 Rekomandimi: Drejtoria e Financës, në bashkëpunim me Drejtorinë Juridike Të 
vlerësojë rastet e debitorëve pa shpresë arkëtimi dhe të procedojë sipas kërkesave ligjore për 
sistemimin e vlerave debitorë. 

Brenda datës 31.12.2021 
 
6. Gjetje nga auditimi: Nga Bashkia Lushnjë, nuk janë kryer procedurat për inventarizimin 
e të gjitha aktiveve afat gjata jo materiale dhe materiale të investuara në vite nga Bashka 
Lushnjë dhe ato që me miratim të Këshillit të Ministrave, kanë kaluar në pronësi të kësaj 
bashkie, konkretisht për llogaritë (me kostot historike): 
Llogaria 210 “Toka, troje, terrene” për 15,786,107 lekë.  
Llogaria 211 “Pyje kullota plantacione” për 249,000 lekë. 
Llogaria 213 “Rrugë rrjete vepra ujore” për 3,374,779,265 lekë. 
Nuk është kryer inventarizimi fizik në vitin 2020 si për aktivet të cilat sipas miratimeve me 
VKM kanë kaluar në pronësi të Bashkisë Lushnjë, ashtu edhe për ato të investuara nga 
Bashkia. 
Nuk është bërë regjistrimi i aseteve të Bashkisë në pronësi të saj, pranë Kadastrës Urbane. 
Nuk është përgatitur regjistrimi i aktiveve në pronësi të Bashkisë. Përsa më sipër, 
mosveprimet janë në kundërshtim me kërkesat e ligjit nr. 139/2015 “Për Vetëqeverisjen 
Vendore” i ndryshuar, Kap. III, neni 9, pika 1.2 - Të drejtën dhe përgjegjësinë e pronësisë; 
Kap. VII, neni 23, pika 14 –Planifikimin, administrimin, zhvillimin dhe kontrollin e territorit, 
sipas mënyrës së përcaktuar me ligj , UMF nr. 30, datë 27.12.2011“Për menaxhimin e 
aktiveve në njësitë e sektorit publik”, i ndryshuar pikat 26, 27, 30 dhe 74, 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”. Kap III- Procedurat për 
përgatitjen, paraqitjen dhe konsolidimin e pasqyrave financiare në Njësitë e Qeverisjes së 
përgjithshme, pika 30. (Më hollësisht trajtuar në faqe 60-85, të Raportit Përfundimtar të 
Auditimit). 
6.1 Rekomandimi: Kryetari i Bashkisë, të marrë masat, 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, në zbatim të kërkesave të UMF nr. 30, datë 27.12.2011 “Për 
menaxhimin e aktiveve në njësitë e sektorit publik”, i ndryshuar dhe ligjit nr. 139/2015 “Për 
Vetëqeverisjen Vendore”, i ndryshuar. 

Menjëherë dhe në vazhdimësi 
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7. Gjetje nga auditimi: Nga verifikimi i analitikëve, konstatohet se disa studime e 
projektime me kosto historike 23,111,495 lekë, i përkasin investimeve për objekte të 
përfunduara në vitet e kaluara dhe të trashëguara nga ish Komunat të cilat tashmë janë pjesë 
e Bashkisë Lushnjë. Vlera e këtyre objekteve, duhej të ishte sistemuar në llogaritë përkatëse 
të investimit të përfunduar si pjesë e kostos totale të objektit dhe përkatësisht sipas listës së 
paraqitur nga bashkia që para 2018. 
Këto veprime kanë sjellë mbivlerësimin e llogarisë 202 “Studime e kërkime” si dhe 
nënvlerësimin e Aktiveve Afatgjata Materiale me 23,111,495 lekë për 2019-2020.  
Gjithashtu për vitin 2018 bashkisë Lushnjë i janë bërë dhurime dy projekte të cilat nuk janë 
identifikuar nga fletë-hyrjet në magazinë për projektet e studim kërkimeve, të cilat nuk janë 
pasqyruar në kontabilitet në vitin 2018 për vlerën 2,075,653 lekë (Rikonstruksion i shkollës 
+ palestër, shkolla e mesme e bashkuar 10 Korriku Dushk në vlerën 1,337,671 lekë si dhe 
Projekti “Rikonstruksion i shkollës 9-vjeçare Karbunare e Vogël” në vlerën 737,982 lekë). 
Kjo ka bërë të mundur nënvlerësimin e llogarisë 202 Studime dhe Kërkime në vlerën 
2,075,653 lekë për vitin 2018, veprime janë në kundërshtim me Udhëzim e MFE nr. 8, datë 
9.3.2018 “Për procedurat e përgatitjes, paraqitjes dhe raportimit të pasqyrave financiare 
vjetore në njësitë e qeverisjes së përgjithshme” Aneksi 1 “Analiza e detajuar e klasave të 
llogarive të kontabilitetit në sektorin publik”  Pika 2. Klasa 2, “Aktivet afatgjata” (përbërja 
dhe trajtimi kontabël), me VKM nr 783, datë 22.11.2006 “Për përcaktimin e standardeve 
dhe rregullave kontabël”, Seksioni II “Aktivet e Qëndrueshme Patrupëzuar” Pika 1/b 
“Klasifikimi kontabël” e cila ndër të tjera përcakton se: “Shpenzimet e kërkimeve të 
aplikuara dhe të zhvillimit - Llogaria 202” (Më hollësisht trajtuar në faqe 60-85, të Raportit 
Përfundimtar të Auditimit). 
7.1.Rekomandimi: Drejtoria Ekonomike në Bashkinë Lushnjë të kryejë veprimet e 
sistemimit në kontabilitet për shpërndarjen e vlerës së studim-projektimeve sipas 
investimeve të kryera dhe për çdo lloj aktivi afatgjatë material si pjesë e kostos së tij, duke 
kredituar llog. 202 “Studime dhe Kërkime” dhe debituar llogaritë përkatëse të klasës 21 për 
vlerat e mbetura korresponduese, në mënyrë që aktivet sipas llojit të paraqiten në vlerë të 
plotë. 

Brenda datës 31.12.2021 
 
8. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi u konstatua se, për vitet 2018 – 2019 - 2020, janë 
lidhur dhe zbatuar 18 kontrata në vlerën 564,836,087lekë për blerje aktivesh materiale dhe jo 
materiale, si mallra apo projekte investimesh, të financuara nga buxheti i Bashkisë, 
Ministritë e linjës dhe FZHR. Për këto kontrata nuk është kryer kontabilizimi i veprimeve 
ekonomike as në momentin e çeljes së fondeve, as në momentin e mbërritjes së faturave. 
Efektet e veprimeve ekonomike dhe të ngjarjeve ekonomike të kryera nuk janë  marrë në 
llogari në kohën e kryerjes së veprimit apo të ndodhjes së ngjarjes, por thjesht kur është bërë 
pagesa, Nuk janë  kryer veprimet kontabël në kohën e lindjes të detyrimit për t'u paguar nga 
njësia ekonomike, detyrime këto që sjellin pagesa, dhe që kanë sjellë për ushtrimin e dhënë 
shpenzime. Po kështu nuk janë kryer veprimet përkatëse kontabël në lidhje me fondet 
buxhetore të përdorura për investime deri në momentin e kapitalizmit të aktivit. Deri në fund 
të vitit ushtrimor 2019 janë prekur llogarite e aktiveve në vlerë pjesore për AQT e blera të 
cilat nuk janë kapitalizuar plotësisht, që kanë lidhje me 11 kontrata, ku vlera e mbetur e 
palikujduara e tyre prej 69,881,113 lekë nuk është evidentuar në kontabilitet. Këto veprime 
janë në kundërshtim me VKM nr. 783, datë 22.11.2006 “Për përcaktimin e standardeve dhe 
të rregullave kontabël” Kapitulli I, pika 1. Me  dhe Udhëzimin e MFE nr.8, datë 9.3.2018 
”Për procedurat e përgatitjes, paraqitjes dhe raportimit të pasqyrave financiare vjetore në 
njësitë e qeverisjes së përgjithshme” kreu I pika 8, Kreu II pika 15/a,b,c,18/a,b, Kreu III pika 
32 (Më hollësisht trajtuar në faqe 60-85, të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 
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8.1. Rekomandimi: Drejtoria Ekonomike në Bashkinë Lushnjë të kryejë të gjitha veprimet e 
kontabilizimit sipas fazave të kryerjes së veprimeve ekonomike për kontratat e lidhura për 
blerje aktivesh afatgjata materiale dhe jo materiale, duke pasqyruar të gjitha detyrimet 
financiare të lindura  nga angazhimi i krijuar që nga çelja e fondeve, me konstatimin e 
shpenzimit (mbërritja e faturës), deri në  kapitalizmin e aktivit dhe jo thjesht, kur ndërhyn 
pagesa, pasi evidentimi i saktë i detyrimeve ndaj të tretëve është i domosdoshëm për njohjen 
reale të borxhit të akumuluar dhe marrjen e masave për zvogëlimin gradual të tij. 

Brenda datës 31.12.2021 
 
9. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i procedurave me vlera të lartë, janë konstatuar shkelje 
në aplikimin e kritereve konform akteve ligjore/nënligjore të LPP, ku kriteret nuk janë në 
përputhje me zërat e preventivit, si dhe në procesverbal kërkesat në lidhje me kategoritë e 
licencave, numrin e punonjësve dhe kategoritë e punësimit, numrin dhe llojin e mjeteve etj., 
nuk janë argumentuar me zbërthimin e preventivit dhe sipas grafikut të punimeve, mangësi 
këto të konstatuara në 15 raste me vlerë kontrate 446,574 mijë lekë ose 65 % e vlerës së 
kontratës së audituar (Më hollësisht trajtuar në faqe 85-116, të Raportit Përfundimtar të 
Auditimit). 
9.1. Rekomandimi: Autoritetit Kontraktor, Bashkia Lushnjë, për çdo rast të procedurave të 
prokurimit të zhvilluara, në procesverbal kërkesat në lidhje me kategoritë e licencave, 
numrin e punonjësve dhe kategoritë e punësimit, numrin dhe llojin e mjeteve etj., të bëjë 
argumentimin e tyre duke zbërthyer preventivin sipas grafikut të punimeve, volumin dhe 
afatin e punimeve, duke dhënë argumente për secilin kriter dhe të bëhen pjesë e dosjes.  
 

Menjëherë dhe në vijimësi 
 
10. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i dokumentacionit për zbatimin e rekomandimeve 
përcjellë nga KLSH-ja me shkresën nr. 1337/49, datë 01.07.2019, u konstatua se:  
-Nga verifikimi rezulton se KLSH ka dërguar në Bashkinë Lushnjë rekomandimet e 
auditimit  me shkresën e saj nr.244/10, datë 29.06.2018, protokolluar në  Bashkinë Lushnjë 
me shkresën nr. 4642, datë 08.07.2018, ndërsa nga Bashkia Lushnjë për zbatimin e 
rekomandimeve të KLSH është kthyer përgjigje pas 3 ditëve konkretisht me shkresën e saj  
nr. 4940, datë 11.07.2018, protokolluar në KLSH me shkresën nr. 244/20, datë 11.07.2018. 
Nga verifikimi rezulton se  përfundimet e auditimit i janë dërguar subjektit të audituar 
Bashkisë Lushnjë, me shkresën e Kryetarit të KLSH nr. 244/10,  datë 29.06.2018,dhe duhet 
të raportonte në KLSH brenda 6 muajve ,ose brenda datës 29.12.2018, ndërkohë nga ana e 
KLSH është dërguar shkresa nr. 1337/4, datë 04.12.2018,  e cila njofton për realizimin e një 
verifikimi në lidhje me zbatimin e detyrave të lëna. Mbas përfundimit të auditimit si dhe 
nxjerrjes së përfundimit duke qenë se kjo periudhe përkon dhe me periudhën e raportimit nga 
ana e Bashkisë Lushnjë do të dërgohet pranë Kontrollit të Lartë të Shtetit dhe raportimi 6 
mujor në lidhje me këto rekomandime. Mbas përfundimit të auditimit për zbatimin e 
detyrave të lëna nga ana e Bashkisë është dërguar dhe raportimi 6- mujor me shkresë nr. 
2350/1 prot datë 15.04.2019. 
Nga auditimi rezultoi se: për rekomandimet e dhëna nga KLSH, Bashkia Lushnjë 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 
përgjegjës nuk ka filluar kryerja e ndalesave, duke u bërë shkak për kalimin e afateve ligjore 
të kërkimit të dëmit, përcaktuar në nenin 115, konkretisht: 
A. Masa Organizative: 
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Nga KLSH janë rikërkuar 8 masa organizative, nga e cila janë pranuar 8 masa. Nga të 
pranuarat janë zbatuar 3 masa, janë në proces 5 masa respektivisht rekomandimet nr. (2.1, 
6.1, 10.1, 11.1, 12.1)  dhe nuk ka masa të pa zbatuara.  
B. Masa për shpërblim dëmi: 
Nga KLSH është rikërkuar 1 masa shpërblim dëmi me vlerë 26,300,000 lekë, për 29 subjekte 
që ushtrojnë aktivitet në fushën e tregtimit të hidrokarbureve, prej të cilave janë pajisur me 
autorizim 9 subjekte me vlerë 5,700,000 lekë, duke mbetet për arkëtim vlera 20,600,000 lekë 
(Më hollësisht trajtuar në faqe 128-134, të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 
 10.1. Rekomandimi: Kryetari i Bashkisë Lushnjë të marrë masa dhe të analizojë me 
Këshillin Bashkiak, mos zbatimin e plotë të rekomandimeve të dërguara nga KLSH me 
shkresën nr. 1337/49, datë 01.07.2019 “Për zbatimin e Rekomandimeve nga auditimi i kryer 
në Bashkinë Lushnjë”, 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 5 masa organizative me vlerë 308,942 mijë lekë, konkretisht për detyrimet nga taksat 
dhe tarifat vendore. 
b-Për 1 masa shpërblim dëmi në vlerën 20,600 mijë lekë, për të gjitha subjektet e 
rekomanduara. 

Menjëherë dhe në vijimësi 
 
B. MASA PËR SHPËRBLIM DËMI: 
Bazuar në ligjin nr. 154, datë 27.11.2014 “Për Organizimin dhe Funksionimin e Kontrollit të 
Lartë të Shtetit” neni 15 shkronja (b) dhe (c) –Të drejtat e KLSH; 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 Lushnjë), 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 nga Nëpunësi Zbatues të ndiqet procesi për 
kontabilizimin e vlerës dhe arkëtimin e tij, në shumën 1,018,993 lekë, si më poshtë:  
  
1. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i zbatimit të punimeve civile të kontratës me objekt 
“Rikonstruksion i shkollës së mesme të bashkuar “10 Korriku” dhe ambienteve sportive, 
Dushk”, Bashkia Lushnjë, me vlerë të kontratës (me tvsh) 97,413,213.6 lekë, fituar nga 
BOE “S” Shpk & “E” SHPK, rezultuan diferenca në volume pune të pakryera në fakt në 
vlerën 718,350 lekë pa tvsh. Veprimet e mësipërme janë në kundërshtim me kontratën e 
sipërmarrjes së punimeve nr. 6535 Prot, datë 21.09.2018  të lidhur mes Autoritetit 
Kontraktor Bashkia Lushnjë dhe BOE “S” Shpk & “E” SHPK  (Më hollësisht trajtuar në 
faqe 120-128, të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 
1.1. Rekomandimi: Nga Bashkia Lushnjë të merren masa për arkëtimin e vlerës prej 
718,350 lekë pa tvsh nga BOE “S” Shpk & “E” SHPK, në cilësinë e sipërmarrësit në 
kontratën me nr. 6535 Prot, datë 21.09.2018,  me objekt “Rikonstruksion i shkollës së 
mesme të bashkuar “10 Korriku” dhe ambienteve sportive, Dushk”, Bashkia Lushnjë, vlerë 
që përfaqëson dëm ekonomik ndaj buxhetit të shtetit dhe njësisë vendore, si pasojë e 
likuidimit të punimeve të pakryera. 

Menjëherë 
 
2. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i zbatimit të punimeve civile të kontratës me objekt 
“Sistemim asfaltim i rrugëve në fshatin Toshkëz”, Bashkia Lushnjë, me vlerë të kontratës 
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(me tvsh) 44,466,431 lekë, fituar nga OE “Ll” SHPK, rezultuan diferenca në volume pune të 
pakryera në fakt në vlerën 214,425 lekë pa tvsh. Veprimet e mësipërme janë në kundërshtim 
me kontratën e sipërmarrjes së punimeve nr. 6425 Prot, datë 26.07.2019  të lidhur mes 
Autoritetit Kontraktor Bashkia Lushnjë dhe OE “Ll” SHPK (Më hollësisht trajtuar në faqe 
120-128, të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 
2.1. Rekomandim: Nga Bashkia Lushnjë të merren masa për arkëtimin e vlerës prej 214,425 
lekë pa tvsh nga OE “Ll” SHPK, në cilësinë e sipërmarrësit në kontratën me nr. 6425 Prot, 
datë 26.07.2019,  me objekt “Sistemim asfaltim i rrugëve në fshatin Toshkëz”, Bashkia 
Lushnjë, vlerë që përfaqëson dëm ekonomik ndaj buxhetit të shtetit dhe njësisë vendore, si 
pasojë e likuidimit të punimeve të pakryera. 

Menjëherë 
 
3. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i zbatimit të punimeve civile të kontratës me objekt 
“Sistemim asfaltim i rrugës në fshatin Konjat”, Bashkia Lushnjë, me vlerë të kontratës 
(me tvsh) 24,000,420 lekë, fituar nga OE “B” SHPK, rezultuan diferenca në volume pune të 
pakryera në fakt në vlerën 86,218 lekë pa tvsh. Veprimet e mësipërme janë në kundërshtim 
me kontratën e sipërmarrjes së punimeve nr. 3604 Prot, datë 30.04.2019  të lidhur mes 
Autoritetit Kontraktor Bashkia Lushnjë dhe OE “B” SHPK  (Më hollësisht trajtuar në faqe 
120-128, të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 
3.1. Rekomandim: Nga Bashkia Lushnjë të merren masa për arkëtimin e vlerës prej 86,218 
lekë pa tvsh nga OE “B” SHPK, në cilësinë e sipërmarrësit në kontratën me nr. 3604 Prot, 
datë 30.04.2019,  me objekt “Sistemim asfaltim i rrugës në fshatin Konjat”, Bashkia Lushnjë, 
vlerë që përfaqëson dëm ekonomik ndaj buxhetit të shtetit dhe njësisë vendore, si pasojë e 
likuidimit të punimeve të pakryera. 

Menjëherë 
 
B/I. MASA PËR ELIMIMIN E EFEKTEVE NEGATIVE TË KONSTATUARA NË 
ADMINISTRIMIN E FONDEVE PUBLIKE DHE PËR MENAXHIMIN ME 
EKONOMICITET, EFICENCE DHE EFEKTIVITET TË FONDEVE PUBLIKE, TË 
ARDHURAT E MUNGUARA. 
 
1. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i të dhënave, rezulton se më datën 31.12.2020, 
detyrimet ndaj Bashkisë Lushnjë, janë në vlerën gjithsej 1,408,191,656 lekë. Kjo gjendje 
debitore është krijuar nga subjekte të biznesit të vogël dhe biznesit të madh, për vlerën 
319,672,208 lekë, dhe detyrimet familjare për taksë toke, taksë ndërtese, taksë trualli dhe 
tarifa vendore, në vlerën prej 1,088,519,448 lekë.  
-Nuk u gjet asnjë rast i ndjekjes së plotë të procedurave të arkëtimit të debitorëve, deri në 
nxjerrjen e Urdhër sekuestrimit, konfiskimit të pasurisë apo kallëzim penal të subjekteve për 
mos shlyerje të detyrimeve, në kundërshtim me Kreun XI-Mbledhja me forcë e detyrimit 
tatimor të papaguar, të ligjit nr. 9920, datë 19.05.2008 “Për procedurat tatimore në 
Republikën e Shqipërisë”, me ndryshime. (Më hollësisht trajtuar në faqe 42-60, të Raportit 
Përfundimtar të Auditimit). 
1.1. Rekomandimi: Drejtoria e të Ardhurave Vendore, në bashkëpunim me Drejtorinë e 
Buxhetit dhe Financës dhe me Drejtorinë Juridike, të marrë masa për saktësimin e vlerave 
debitore të përshkruara më sipër dhe për arkëtimin e detyrimeve për taksat dhe tarifat 
vendore në vlerën 1,408,191,656 lekë. Për bizneset, bazuar në nenin 70 pika 3 “E drejta për të 
nxjerrë njoftimin e vlerësimit tatimor”, të ligjit nr. 9920, datë 19.05.2008 “Për Procedurat 
tatimore në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar, të nxirren njoftim vlerësimet tatimore 
për debitorët dhe të ndiqen rrugët e mëposhtme: 
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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 ZVRPP (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 paguajnë detyrimet tatimore në afat, bazuar në  nenit 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, ndaj tyre të llogariten në vazhdimësi kamatë vonesat. 
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 R.SH, miratuar me ligjin nr. 
7895, datë 27.1.1995 me ndryshimet e mëvonshme, neni 181, - Mospagimi i taksave dhe 
tatimeve. 
e. Zyra e taksave dhe tarifave vendore të evidentojë dhe listojë në mënyrë elektronike 
abonentët familjarë dhe të merren masa për arkëtimin e taksës së tokës nga fermerë, sipas 
të dhënave që disponon Gjendja Civile, të njoftohen tatimpaguesit familjarë edhe në 
median lokale të Bashkisë për të paguar detyrimin tatimor. Në zbatim të  pikës 76, të 
udhëzimit plotësues të Ministrisë Financave nr. 02, datë 19.01.2018 “Për zbatimin e buxhetit 
të vitit 2018”, njoftim vlerësimet t’ju dërgohen nëpërmjet Zyrës Postare familjarëve të cilët 
nuk kanë paguar  detyrimet për taksën/tarifën e pastrimit, ndriçimit, banesave, gjelbërimit etj. 

Menjëherë dhe në vijimësi 
 
2. Gjetje nga auditimi: Nga verifikimi i subjekteve që tregtojnë hidrokarbure dhe 
nënprodukte të tyre, u konstatua se 29 subjekte nuk figurojnë të regjistruar në të dhënat e 
bashkisë për licencat e tregtimit të hidrokarbureve. Sa më sipër, për subjektet që nuk kanë 
depozituar të dhënat në Drejtorinë e të Ardhurave në Bashkinë Lushnjë, konsiderohen si 
subjekte debitorë në lidhje me pagesën për licencimin (autorizimin) e tregtimit të 
hidrokarbureve, në vlerën 39,100,000 lekë e cila përbën të ardhur të munguar për 
buxhetin e Bashkisë Lushnjë. Veprimet e mësipërme janë në kundërshtim me VKM nr. 
170, datë 25.04.2002 “Për përcaktimin e procedurave dhe të kushteve për dhënien e lejeve e 
të autorizimeve për tregtimin e naftës, gazit e nënprodukteve të tyre”, paragrafi (Më 
hollësisht trajtuar në faqe 42-60, të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 
2.1. Rekomandimi: Bashkia Lushnjë, të saktësojë shumën e detyrimit prej 39,100,000 lekë, 
në ngarkim të subjekteve debitorë, sipas listës së lënë nga KLSH-ja dhe të kërkojë prej tyre 
arkëtimin e kësaj  vlere, duke aplikuar masat shtrënguese ligjore si urdhër bllokimi në bankë 
apo vendosje të barrës siguruese, deri në fillimin e procedurave gjyqësore, penale apo civile, 
sipas rastit, sipas aneksit “tabela B18”, bashkëlidhur Raportit Përfundimtar të Auditimit. 

Menjëherë  
 
 3. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi u konstatua mos arkëtim i gjobave nga strukturat e 
Policisë Bashkiake dhe Inspektoratit të Mbrojtjes së Territorit, Bashkia Lushnje për vlerën 
prej 5,300,000 lekë si e ardhur e munguar për buxhetin e Bashkisë (Më hollësisht 
trajtuar në faqe 42-60, të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 
 3.1. Rekomandimi: Inspektorati Mbrojtjes Territorit në bashkëpunim me Policinë 
Bashkiake të marrë masa për arkëtimin e gjobave të aplikuara për ndërtimet pa leje dhe 
shkeljet e ndryshme të kryera nga subjektet private, duke ndjekur të gjitha procedurat e 
nevojshme administrative dhe procedurat e tjera ligjore në të gjitha shkallët e gjykimit për 
arkëtimin e vlerës 5,300,000 lekë.  

Menjëherë 
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4. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi u konstatua se, nuk është likuiduar Taksa e Ndikimit 
në Infrastrukturë nga ndërtimet e reja dhe legalizimit: 
- për vitin 2018 për 292  objekte, 
- për vitin 2019, për  55 objekte 
-për vitin 2020 për 469 objekte, me sipërfaqe totale 158,524 m2 .  
Këto veprime dhe mosveprime kanë sjellë mungesë të ardhurash në buxhetin e Bashkisë në 
vlerën 24,854,265 lekë  shkaktuar nga menaxhimi jo me ekonomicitet, eficence dhe 
efektivitet në kryerjen e shpenzimeve dhe realizimin e të ardhurave buxhetore. (Më hollësisht 
trajtuar në faqe 42-60, të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 
4.1. Rekomandimi: Drejtoria e të Ardhurave Vendore në Bashkinë Lushnje, të marrë të 
gjitha masa administrative e ligjore për arkëtimin e taksës së ndikimit në infrastrukturë nga 
ndërtimet Informale (ALUIZNI), për 816 objekte me sipërfaqe totale 158,524 m2 për vlerën 
prej 24,854,265 lekë . 

Menjëherë 
 
 
 
 
C. MASA DISIPLINORE: 
 
D/I. Për punonjësit që marrëdhëniet e punës rregullohen me Kodin Civil: 
Për të gjithë punonjësit me status të Nëpunësit Civil, trajtuar me përgjegjësi në Raportin 
Përfundimtar të Auditimit dhe anekset bashkëlidhur, i rekomandojmë Kryetarit të 
Bashkisë Lushnjë që t’i kërkojë Komisionit Disiplinor, pranë Institucionit Bashkia 
Lushnjë, 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 31.12.2020, 
të vlerësojë shkallën e përgjegjësisë për çdo punonjës të cituar më poshtë dhe marrjen e 
masave disiplinore, 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 7 (shtatë) punonjës, si më poshtë: 
1.z.A M me detyrë SNL i Sektorit Projektimit dhe Planifikimit të Territorit.  
2.z. E K SNL për Investimet  
3.z. A M me detyrë SNL për Planifikimin dhe Përballimin e Emergjencave Civile  
 
Për shkeljet e konstatuara, në cilësinë e Antarët e komisionit të përllogaritjes së fondit limit 
dhe kritereve për kualifikim, 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 në 
procesverbal kërkesat në lidhje me kategoritë e licencave, numrin e punonjësve dhe 
kategoritë e punësimit, numrin dhe llojin e mjeteve etj., nuk janë argumentuar me zbërthimin 
e preventivit dhe sipas grafikut të punimeve, mangësi këto të konstatuara në 15 raste me 
vlerë kontrate 446,574 mijë lekë ose 65 % e vlerës së kontratës së audituar, veprimet në 
kundërshtim me nenin 26 “Kontratat për punë publike”, pika 7 dhe  neni 61, “Hartimi dhe 
publikimi i dokumenteve të tenderit”, pika 2, paragrafi 2, të VKM-së nr. 914, datë 29.12.2014 
“Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” me ndryshime.  
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4.z. L S me detyrë Përgjegjës i Zyrës së Prokurimeve,  
5.z. Xh D me detyrë Ing. Ndërtimi  
 6.znj L H me detyrë SNL  Ekonomiste, në  Zyrën e Prokurimeve. 
Për shkeljet e konstatuara, në cilësinë e antarëve të NJHTD, në aplikimin e kritereve jo në 
zbatim të akteve ligjore/nënligjore të LPP, mangësi këto të konstatuara në:  
1-Tenderin me objekt: “Sistemim, Asfaltim i Bllokut në lagjen Loni Dhamo”, ku është 
kërkuar Vërtetim i lëshuar nga Bashkia për shlyerjen e taksave Vendore dhe tarifave vendore 
të parashikuara nga Pushteti Vendor për vitin 2018 pranë të gjitha njësive vendore ku 
operatori ekonomik ka ushtruar apo ushtron aktivitetin sipas ekstraktit të QKR (përveç 
njësisë vendore Bashkia Lushnjë ku duhet të vërtetohet pagimi i takasave vendore për vitin 
2017). (Në rastet e bashkimit të operatoreve ekonomike, ky vërtetim duhet të paraqitet nga 
secili prej pjesëtareve të bashkimit).  
Në vendosjen e këtij kriteri (përveç njësisë vendore Bashkia Lushnjë ku duhet të 
vertetohet pagimi i taksave vendore për vitin 2017) NJHDT ka vepruar në kundërshtim me 
ligjin nr. 9643, datë 20.11.2006, “Për prokurimin publik”, i ndryshuar, nenin 46, pika 1(Më 
hollësisht trajtuar në faqe 85-116, të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 
7. znj. L B me detyrë Drejtore e Financës dhe Buxhetit. 
Për shkeljet e konstatuara, në cilin e nëpunësit zbatues: 
Për mos kryerjen e veprimeve kontabël në lidhje me fondet buxhetore të përdorura për 
investime deri në momentin e kapitalizmit të aktivit, për  11 kontrata në vlerën 69,881,113 
lekë (Më hollësisht trajtuar në faqe 60-85, të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 
 
D. MASA DISIPLINORE 
D.1 Referuar shkeljeve të konstatuara në fushën e ndërtimit, përcaktuar në nenit 7 dhe 12 i 
ndryshuar, Kreu III, nenet 15 e 16 të ligjit nr. 8402, datë 10.9.1998 “Për kontrollin dhe 
disiplinimin e punimeve të ndërtimit” i ndryshuar me Ligjin nr. 120/2020, datë 07.10.2020 
dhe Udhëzimin nr. 3 datë 15.02.2001 “Për mbikëqyrjen dhe kolaudimin e punimeve të 
ndërtimit” i ndryshuar, Kreu II, Pika 3, bazuar në nenin 15 dhe nenin 30, të ligjit nr. 
154/2014, datë 27.11.2014, “Për Organizimin dhe Funksionimin e Kontrollit të Lartë të 
Shtetit”, i rekomandojmë, Kryetarit të Bashkisë Lushnjë, të vlerësojë shkeljet e 
konstatuara dhe të iniciojë marrjen e masës disiplinore për një mbikëqyrës dhe një 
kolaudator, si më poshtë: 
 
1. Për Z. A K, në cilësinë e mbikëqyrësit të punimeve,  për shkeljet e konstatuara në 
kontratën nr. 6535 Prot, datë 21.09.2018 me objekt “Rikonstruksion i shkollës së mesme të 
bashkuar 10 korriku dhe ambienteve sportive, Dushk”, Bashkia Lushnjë, me sipërmarrës 
punimesh BOE “S” Shpk & “E” SHPK, me pasojë dëm ekonomik në vlerën 718,350 lekë pa 
TVSH, si rrjedhojë e diferencave në volume pune të likuiduara por të pakryera në fakt. 

Menjëherë 
2. Për Z. P M, në cilësinë e kolaudatorit të punimeve,  për shkeljet e konstatuara në 
kontratën nr. 6535 Prot, datë 21.09.2018 me objekt “Rikonstruksion i shkollës së mesme të 
bashkuar 10 korriku dhe ambienteve sportive, Dushk”, Bashkia Lushnjë, me sipërmarrës 
punimesh BOE “S” Shpk & “E” SHPK, me pasojë dëm ekonomik në vlerën 718,350 lekë pa 
TVSH, si rrjedhojë e diferencave në volume pune të likuiduara por të pakryera në fakt. 

Menjëherë 
 
*Shënim: Për punonjësit: z. M Ç, me detyrë ish-Përgjegjës i Zyrës Projekteve, në cilësinë 
anëtarët e komisionit të përllogaritjes së fondit limit dhe kritereve për kualifikim, z. Xh S me 
detyrë ish përgjegjës i menaxhimit të aseteve për periudhën 01.01.2018-04.09.2019 nuk 
mund të rekomandojmë masa disiplinore megjithëse mangësitë e shkeljet e konstatuara 
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ekzistojnë dhe janë të natyrës administrative, ndërsa nuk mund të ezaurohen si të tilla, pasi 
personat janë të larguar nga detyra. 
 
 
 
Për sa më sipër paraqitet ky Raport Përfundimtar Auditimi. 
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