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Përmbledhje.
Kontrolli i Lartë i Shtetit auditoi Bashkinë Shkodër periudha 2014-2016 dhe Njësitë
Administrative (ish-komunat Shalë, Pult, Shosh, Postrribë, Rrethina, Gur i Zi, Bërdicë, Ana
Malit, Dajç, Velipojë), periudhën 01.01.2013 deri 31.07.2015 me përzgjedhje, bazuar në
vlerësimin e risku, duke i kushtuar vëmendje të posaçme çështjeve që lidhen me vlerësimin e
aktivitetit ekonomik e financiar, menaxhimin financiar dhe kontrollin e brendshëm, prokurimin
e fondeve publike për mallra dhe shërbime, në fushën e planifikimit dhe zhvillimit urban mbi
procedurat mbi hartimin e Planit Përgjithshëm Vendor e shqyrtimit miratimit të kërkesave dhe
procedurave në vendimmarrjen për lejet zhvillimore lejet e përdorimit të objekteve,taksat dhe
tarifat vendore, menaxhimin dhe administrimin e aseteve, vlerësimin për shitje të trojeve nën
objekt, shitjen e trojeve, dhënien me qira të objekteve pronë publike, funksionimin e IMTV
dhe Policisë Bashkiake.
Veç kësaj është pasur në qendër të vëmendjes siguria e nivelit të menaxhimit si dhe
transparenca me publikun.
Gjatë viteve të fundit është konstatuar se është kushtuar kujdes nga ana e punonjësve të
administratës në Bashkisë, për probleme të parregullsive ligjore të konstatuara edhe nga
auditimet e mëparshme.
Objektivat kryesore për këtë çështje kanë qenë mirë administrimi i fondeve publike dhe në
përgjithësi zbatimi i ligjshmërisë në të gjithë sektorët e vartësisë.
Pas kthimit të Projektraportit të auditimit, dërguar me shkresën nr.491/5, datë 04.08.2017,
Bashkia Shkodër ka dërguar observacionet me shkresën nr.7802/108, datë 28.08.2017,
mbrritur në KLSH (nr.491/9,datë 30.08.2017). Kësaj shkrese me 4 fletë i janë bashkëlidhur
edhe 24 Observacione nga punonjësit e atakuar me procesverbalet dhe aktverifikimet e
mbajtura dhe në projektraportin e Auditimit; janë dërguar dhe observacionet nr.3544/5, datë
28.8.2017 (prot hyrje KLSH nr. 491/10, datë 31.08.2017)paraqitur nga nj. M. L. dhe znj. M.
Gj., obseracioni nr. 491/11, datë 04.09.2017, paraqitur nga znj. R. K., subjekti “L. V.”; si dhe
gjithashtu, pasi ish dërguar projekraporti në subjekt, pas datës 07.08.2017 kanë mrrijtur
dorazi observacionet nr.7802/42, datë 31.7.2017,për procesverbalin nr.8, datë 21.7.2017,
nr.7802/59, datë 02.08.2017,për procesverbalin nr.19, datë 28.7.2017, observacioni
nr.7802/77,78, datë 02.08.2017 për procesverbalin nr.17, datë 28.7.2017, observacioni nr.170,
datë 10.8.2017, për procesverbalin nr.18, observacioni nr.7802/86, datë 02.08.2017 për
procesverbalin nr.20, datë 31.7.2017,
nr.7802/69, 90, 91, 92, 93, 94, 96, 97, 98, datë
7.08.2017, nr.7802/100, datë 15.8.2017, nr.7802/102, 105, 106, 107, datë 16.8.2017 dhe
observacionet, protokolluar e bërë hyrje në KLSH, (nr. 491/6, datë 7.08.2017, nr. 491/7, datë
21.08.2017, nr. 491/8, datë 23.08.2017. Të gjitha observacionet u rishqyrtuan dhe pasqyruan
në Raportin Përfundimtar, duke marrë në konsideratë ato që kishin argument ligjor dhe prova
shkresore, ndërsa përfaqësuesit e subjektit Bashkisë Shkodër me emaele datë 06 Shtator 2017
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nuk kërkuan pjesëmarrje dhe takim përmbyllës në KLSH, duke menduar se observacionet e
personave të interesuar janë të bazuara në aktet ligjore si dhe kërkuan marrjen në konsideratë
të tyre e pasqyrimin në Raportin Përfundimtar.
Gjatë auditimit të Bashkisë Shkodër, në mënyrë të përmbledhur rezulton si më poshtë:
Hyrje
Kontrolli i Lartë i Shtetit, (këtu e në vazhdim KLSH) në përputhje me kompetencat e
parashikuara në zbatim të ligjit, nr.154/2014, datë 27.11.2014, “Për Organizimin dhe
Funksionimin e Kontrollit të Lartë të Shtetit”, ushtroi auditim në Bashkinë Shkodër për
periudhën v.2014-2016 dhe Njësitë Administrative (ish-komunat Shalë, Pult, Shosh,
Postrribë, Rrethina, Gur i Zi, Bërdicë, Ana Malit, Dajç, Velipojë), për periudhën
01.01.2013 deri 31.07.2015 me përzgjedhje, bazuar në vlerësimin e riskut, në zbatim të
programit të auditimit nr. 491/1, datë 24.05.2017 dhe shtesave ndryshim programit nr.491/2,
datë 05.06.2017, nr.491/3, datë 12.7.2017 dhe nr.491/4, datë 01.08.2017.
Lloji i auditimit, parashikuar sipas programit u krye për ligjshmërinë, rregullshmërinë,
përputhshmërinë dhe vlerësues për aktivitetin.
Metoda auditimit sipas pikave të programit ishte e njëpasnjëshme dhe me zgjedhje periudhash,
sipas cilësimeve në drejtimet e auditimit të përcaktuara në bazë të vlerësimit të riskut dhe
kritereve të vlerësimit.
Përshkrimi i çështjes që auditohet: KLSH auditoi në Bashkinë Shkodër dhe Njësitë
Administrative (ish-komunat Shalë, Pult, Shosh, Postrribë, Rrethina, Gur i Zi, Bërdicë, Ana
Malit, Dajç, Velipojë, duke i kushtuar vëmendjen e posaçme çështjeve që lidhen me: Zbatimin
e rekomandimeve të lëna nga auditimet e mëparshme, vlerësimin e menaxhimit financiar dhe
kontrollit të brendshëm, aktivitetit ekonomik e financiar, prokurimet me fonde publike, taksat
dhe tarifat vendore, fushën e planifikimit dhe zhvillimit urban mbi procedurat mbi hartimin e
Planit Përgjithshëm Vendor e shqyrtimit miratimit të kërkesave dhe procedurave në
vendimmarrjen për lejet zhvillimore lejet e përdorimit të objekteve,taksat dhe tarifat vendore,
menaxhimin dhe administrimin e aseteve, vlerësimin për shitje të trojeve nën objekt, shitjen e
trojeve, dhënien me qira të objekteve pronë publike, funksionimin e IMTV dhe Policisë
Bashkiake.
Në përputhje me: ligjin nr.154/2014, datë 27.11.2014, “Për Organizimin dhe Funksionimin e
Kontrollit të Lartë të Shtetit”, “Standardeve Ndërkombëtare të Auditimit të INTOSAI-t”
(ISSAI), “Standardet e Kontrollit të KLSH”, “Manualeve” si dhe udhëzimeve dhe rregullave të
nxjerra në zbatim të tyre dhe “Rregullores së Brendshme mbi Organizimin dhe Funksionimin
Administrativ të Kontrollit të Lartë të Shtetit”, miratuar me Vendim të Kryetarit të KLSH, Nr.
85, datë 30.06.2015, Ligjin nr. 139/2015 “Për vetëqeverisjen vendore”, ligjin nr. 10296, datë
08.07.2010 i ndryshuar me Ligjin nr. 110/2015, datë 15.10.2015 “Për menaxhimin financiar
dhe kontrollin”,udhëzimi nr. 28, datë 15.12.2011 “Mbi paraqitjen e deklaratës dhe raportit
vjetor për cilësinë. e sistemit te kontrollit te brendshëm në njësite publike”, ligji 114 /2015 “Për
auditin e brendshëm në Sektorin Publik”, ligji nr. 9936, datë 26.6.2008, “Për Menaxhimin e
Sistemit Buxhetor në Republikën e Shqipërisë”, udhëzimit Nr. 8, Datë 29.03.2012 “Për
procedurat standarde te përgatitjes se programit buxhetor afatmesëm”, Udhëzimin nr. 2, datë
02.06.2012 “Për procedurat standarde të zbatimit të buxhetit”, i ndryshuar, VKM nr. 848, datë
17.12.2014 “Për miratimin e rregullave të organizimit dhe funksionimit të kabineteve
ndihmëse, të organizmit të brendshëm të institucioneve të administratës shtetërore, si dhe për
procedurat e hollësishme për përgatitjen, propozimin, konsultimin dhe miratimin e organizimit
të brendshëm”, VKM “Për klasifikimin e funksioneve, grupimin e njësive të qeverisjes
vendore, për efekt page dhe caktimin e kufijve të pagave të punonjësve të organeve të
qeverisjes vendore”, ligji nr. 9228, datë 24.04.2004 “Për Kontabilitetin dhe Pasqyrat
financiare”, VKM nr. 248, date 10.4.1998 “Për miratimin e planit kontabël publik, për organet
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e pushtetit lokal, institucionet shtetërore, qendrore dhe lokale, si dhe te njësive që varen prej
tyre ", i ndryshuar me VKM Nr. 25, datë 20.01.2001,
VKM nr. 510, date 10.06.2015 "Për miratimin e procedurave për transferimin e të drejtave dhe
detyrimeve, personelit, aktiveve te trupëzuara dhe të pa trupëzuara, të arkivave dhe çdo
dokumentacioni tjetër zyrtar në njësite e qeverisjes vendore të prekura nga riorganizimi
administrativo-territorial", udhëzim nr. 14 date 28.12.2006 “ Për përgatitjen dhe raportimin e
pasqyrave financiare vjetore të vitit 2006 për institucionet qendrore, organet e pushtetit vendor
dhe njësive që varen prej tyre si dhe të njësive të menaxhimit / zbatimit të projekteve e
marrëveshjeve me donatore te huaj, ligji nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”, i
ndryshuar , VKM nr. 914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të Prokurimit Publik”
dhe akteve të tjera nënligjore të prokurimit publik”, ligji nr. 9920, datë 19.05.2008 "Për
Procedurat Tatimore në RSH", i ndryshuara, ligji nr. 85/2014 “Për disa ndryshime në ligjin nr.
9632, datë 30.10.2006, “Për sistemin e taksave vendore”, të ndryshuar, ligji nr. 107/2014, datë
01 .10. 2014 “Për planifikimin dhe zhvillimin e territorit”, ligji nr. 73/2015 “Për disa shtesa dhe
ndryshime në ligjin nr. 107/2014 “Për planifikimin dhe zhvillimin e territorit”,VKM nr. 408,
date 13.08.2015 "Për miratimin e Rregullores se Zhvillimit te Territorit", i ndryshuar, ligji
nr. 8743, datë 22.02.2001 “Për pronat e paluajtshme të shtetit”, i ndryshuar, ligji nr. 8744, datë
22.02.2001 “Për transferimin e pronave të paluajtshme publike të shtetit në njësitë e qeverisjes
vendore”, i ndryshuar, VKM nr. 500, datë 14.08.2001 ”Për inventarizimin e pronave të
paluajtshme shtetërore dhe transferimin e pronave në njësitë e qeverisjes vendore”, udhëzimi
nr. 1, datë 15.02.2002 “Për plotësimin e formularit për inventarizimin dhe transferimin e
ambienteve administrative në pronësi të njësive të qeverisjes vendore”, udhëzimi nr. 2, datë
30.04.2002 “Për inventarizimin e pronave të paluajtshme të shtetit dhe plotësimin e
formularëve”, udhëzimi nr. 3, datë 18.07.2002 “Për inventarizimin e pronave të paluajtshme të
shtetit nga njësitë e qeverisjes vendore”, udhëzimi nr. 15, datë 30.05.2003 “Për mënyrën e
paraqitjes nga njësitë e qeverisjes vendore të kërkesave për transferimin në pronësi të tyre të
pronave të paluajtshme publike”, udhëzimit nr. 30, datë 27.12.2011 “Për menaxhimin e
aktiveve në njësitë e sektorit publik”, ligjit nr. 9780, datë 16.07.2007 “Për inspektimin dhe
mbrojtjen e territorit nga ndërtimet e kundërligjshme”, të ndryshuar, VKM nr. 894, datë
4.11.2015 “Për unifikimin e procedurave të kontrollit të territorit nga inspektorati kombëtar i
mbrojtjes së territorit dhe ai i njësisë vendore”, VKM nr. 893, datë 4.11.2015 “Për organizimin
dhe funksionimin e inspektoratit kombëtar të mbrojtjes së territorit”, ligjit nr. 8224, datë
15.05.1997 për “Organizimin dhe funksionimin e Policisë së Bashkisë dhe Komunës” i
ndryshuar, etj si dhe aktet e tjera ligjore e nënligjore në zbatim të tyre.
Veç kësaj është pasur në qendër të vëmendjes siguria e nivelit të menaxhimit si dhe
transparenca me publikun.
Objektivat kryesore për këtë çështje kanë qenë: Që nëpërmjet një pune audituese
sistematike dhe me zgjedhje të evidentohen shkeljet dhe parregullsitë si në drejtim të
transaksioneve financiare ashtu dhe në zbatimin e procedurave ligjore nga strukturat e subjektit
të audituar me qëllim që auditi t’i shërbej subjektit në marrjen e masave për përmirësimin e
punës për të ardhmen si dhe për të bërë të mundur që menaxherët e lartë të Bashkisë të
kuptojnë nevojën e domosdoshme të një strukture kompetente dhe me pavarësi optimale të
Auditit të brendshëm e cila do të bënte të mundur evidentimin në kohë të mangësive e
shkeljeve me qëllim marrjen e masave në një kohë sa më të shpejtë për përmirësimin e
gjendjes.
Periudha e auditimit, përmbledh për Bashkinë Shkodër aktivitetin për harkun kohor nga data
01.01.2014 deri më 31.12.2016, për ish-Komunat, NJA harkun 01.01.2013 deri më
31.07.2015, me përzgjedhje bazuar në vlerësimin e riskut dhe për probleme të veçanta tej
këtyre periudhave.
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Objektivi kryesor i subjektit të audituar: Nga Bashkia Shkodër është përmbushja e
misionit të përcaktuar nga ligji nr. 139/2015 “Për vetëqeverisjen vendore”, menaxhimi me
transparencë, ekonomicitet, efikasitet dhe efektivitet i buxhetit lokal, dhe pasurive , aseteve e
Resurseve, kryerja e funksioneve dhe aktiviteteve të Bashkisë në përputhshmëri me
legjislacionin në fuqi, me qëllim rritjen e cilësisë së shërbimeve ndaj qytetarëve.
Qëllimi dhe procesi i auditimit.
Subjekti i audituar: Bashkia Shkodër.
Çështjet e audituara:
1. Auditim i zbatimit të detyrave e rekomandimeve të lëna nga auditimi i mëparshëm.
2. Auditim Mbi Menaxhimin Financiar dhe Kontrollin,
2.1 Vlerësimi i Auditit të brendshëm në sektorin publik
3. Auditimi mbi hartimin dhe zbatimin e Buxhetit të Bashkisë
4. Auditim mbi zbatimin e dispozitave ligjore që rregullojnë marrëdhëniet e punës
5. Auditim mbi organizimin dhe mbajtjen e kontabilitetit.
6. Auditim mbi prokurimin e fondeve publike për mallra, ndërtime dhe shërbime.
6.1 Organizimi i Prokurimit Publik
6.2 Zhvillimi i Procedurës së Prokurimit
6.3 Lidhja e Kontratës
6.4 Zbatimi i Kontratës
6.5 Dokumentet për pagesë në Thesar
6.6 Mbi ankandet Publike
6.7 Lidhja dhe zbatimi i kontratave
7.Auditim mbi planifikimin realizimin e të ardhurave dhe tarifave vendore
8. Auditim në fushën e planifikimit dhe zhvillimit të territorit
9. Auditim mbi administrimin e aseteve, procedurën e dhënies me qira
10. Auditim mbi aktivitetin e Inspektoratit Mbrojtjes së Territorit të NJQV
11. Auditim mbi organizimin dhe funksionimin e Policisë së Bashkisë.
12. Auditim në Ndërmarrjet dhe Institucionet në varësi të Bashkisë
13. Probleme të ndryshme të dala gjatë auditimit
Objektivat e auditimit: Zbulimi i devijimeve nga standardet e pranuara dhe identifikimi i
rasteve të shkeljes së parimeve të, Ligjshmërisë dhe rregullshmërisë financiare, përputhshmëria
me kriteret e përcaktuara nga ligjet që rregullojnë funksionimin e njësive të vetëqeverisjes
vendore, të menaxhimit financiar me qëllim përmirësimin e funksionimit të njësisë në të
ardhmen.
Kriteret e vlerësimit: Përcaktimet ligjore dhe rregullat e funksionimit të institucionit,
normat dhe metodat e përcaktuara sipas kërkesave të ligjeve, akteve administrative, rregullores
së institucionit, termat e kontratave dhe manualet përkatëse si dhe standardet e pranuara dhe të
sanksionuara me ligj.
Për arritjen e objektivave dhe përmbushjen e misionit të auditimit, grupi i auditimit të KLSH -së,
pasi u njoh me bazën ligjore e nënligjore dhe Vendimet e KB, mbi të cilën Bashkia Shkodër
vepron, ka kryer Auditimin në përputhje me Kodin Etik dhe Standardet, duke përfshirë
testimet, komunikimin e vazhdueshëm me stafin dhe specialistët e subjektit, për të dhënë një
vlerësimi objektiv, profesional e të pavarur, të saktë, të plotë e të qartë për zbatimin e
ligjshmërisë dhe rregullshmërisë së veprimtarisë ekonomiko-financiare, në përputhje me aktet
ligjore dhe nënligjore në fuqi.
Në përpilimin e raportit të auditimit, janë marrë në konsideratë edhe observacionet e paraqitura
nga subjekti lidhur me procesverbalet, akt verifikimet dhe Projektraportin e Auditimit.
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Rezultatet e auditimit:
1. Auditimi i zbatimit të detyrave të lëna në auditimet e mëparshme.
Kontrolli i Lartë i Shtetit në Bashkinë Shkodër ka kryer auditimin e mëparshëm për përiudhën
e veprimtarisë deri në vitin 2014 dhe me shkresën nr. 455/7, datë 31.07.2014 ka rekomanduar
gjithësej 13 masa nga të cilat: 5 masa organizative me vlerë 23,900,950 lekë, 2 masa
zhdëmtuese me vlerë 4,635,421 lekë dhe 6 masa disiplinore “Vërejtje” për 6 punonjës.
Bashkia Shkodër, lidhur me zbatimin e rekomandimeve ka ndërmarrë hapat si më poshtë:
-Ka nxjerrë Urdhrin e Brendshëm nr.168, datë 12.08.2014 “Për ndjekjen e zbatimit të
rekomandimeve te KLSH-së”,
- Bashkia Shkodër me shkresën nr. 4592, datë 18.08.2014 ka kthyer përgjigje në KLSH brenda
20 ditëve për masat e marra për zbatimin e rekomandimeve, në zbatim të ligjit nr. 8270, datë
23.12.1997, i ndryshuar me ligjin nr. 8599, datë 01.06.2000.
Në përfundim të auditimit niveli i zbatimit të rekomandimeve në mënyrë të grupuar paraqitet:
Masat organizative, nga 5 masa organizative 3 janë zbatuar plotësisht dhe 2 janë zbatuar
pjesërisht, 2 masat zhdëmtuese janë të realizuara dhe janë realizuar 6 masa disiplinore
“Vërejtje” për 6 punonjës.
Më hollësisht realizimi i rekomandimeve :
A.
Masa Organizative.
1.Lidhur me ”Rekomandimi 1, Drejtoria Juridike dhe drejtoritë e tjera të Bashkisë, të kryejnë
procedurat për kërkimin në rrugë ligjore të detyrimeve për te gjithë debitorët, në të gjithë
shkallët e gjykimit, detyrime të kontabilizuara (Trajtuar në faqen nr.19 të Raportit
Përfundimtar të Auditimit)”, konstatojmë se:
Janë bërë paditë gjyqësore mbështetur në raportin përfundimtarë të KLSH-së nr. 154/8, datë
11.09.2009, për vitet 2007-2008, mbështetur në Raportin Përfundimtar të KLSH-së nr. 112/10
datë 25.07.2011, për vitet 2009-2010, në Raportin Përfundimtarë të KLSH-së, nr. 143/7, datë
06.06.2012, për periudhën 2010-2011. Pra rekomandimi rezulton të jetë zbatuar.
2. Lidhur me “Rekomandimi 2, që Sektori i Policisë Bashkiake, të kërkojë në rrugë ligjore
arkëtimin e gjobave te vendosura nga policia bashkiake, për vitin 2012-2013 dhe të pa
arkëtuara në shumën 1,723,000 lekë, mbështetur në kërkesat e ligjit nr. 10/279 datë 20.05.2010
“Për kundërvajtjet administrative”, neni 6, “Shkelje që përbëjnë kundërvajtje administrative”
(Trajtuar ne faqen nr. 53 të Raportit Përfundimtar të Auditimit)“, konstatojmë se:
Për këtë rekomandim, është arkëtuar vlera 340,000 lekë, pjesa tjetër është në proces arkëtimi.
Në zbatim të pikës 2, ashtu siç është konstatuar edhe në Aktverifikimi me nr. 14/1 prot., datë
05.01.2015, të KLSH, lidhur me zbatimin e masave të rekomanduara në shkresën nr. 455/7,
date 31.07.2014, rezulton se shuma e pa arkëtuar është 1,383,000 lekë, edhe në periudhën në
vijim.
Për këtë arsye, Sektori i Policisë Bashkiake, me shkresën nr. 549/3, datë 26.06.2014, është
dërguar informacion Kryetarit te Bashkisë, në lidhje me arkëtimin e masave administrative në
tërësi, si dhe sasinë në vlerë, të gjobave të arkëtuara dhe të pa arkëtuara, për periudhën e
kërkuar. Ky informacion se bashku me fotokopjen e masave administrative të pa arkëtuara, i
është venë në dispozicion Drejtorisë se Financës, por nga ana e saj, nuk është kërkuar ndjekja e
mëtejshme, për arkëtimin e kësaj shume. Pra rekomandimi rezulton të jetë zbatuar pjesërisht.
- Lidhur me rekomandimin sa sipër, nga Bashkia Shkodër, ka nisur Observacionin e vetë, me
shkresën nr. 7802/08, datë 28.08.207, mbërritur në KLSH sipas shkresës nr. 791/9 datë
30.08.2017.
Në këtë observacion, Drejtoria e Financës dhe Drejtoria Juridike, pretendojnë se përgjegjësia
për ndjekjen në rrugë ligjore të shumës prej 1,383,000 lekë, i takon Policisë Bashkiake.
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Grupi i Auditimit, vlerësoj në përgjithësi pretendimet e ngritura në observacionin sa sipër,
mori në shqyrtim të gjitha procedurat e mëparshme që nga momenti i konstatimit të mos
arkëtimit të shumës në total prej 1,383,000 lekësh, si e ardhur e munguar në buxhetin vendor
dhe në përfundim vlerëson:
Lënia në ndjekje në rrugë ligjore e listës së personave debitorë të pa likuiduar në shumën prej
1,383,000 lekë, për tu ndjekur nga Policia Bashkiake, është një rekomandim jo i drejtë dhe pa
efektivitet.
Referuar kompetencave që i jepen strukturave të policisë bashkiake, sipas ligjit nr. 8224, datë
15.05.1997, i ndryshuar, si dhe Rregullores së Brendshme dhe detyrave funksionale të
përcaktuar në të, detyrimi ligjor i Policisë Bashkiake në funksion të kompetencave të
përcaktuara me ligjin organik, është përmbushur me përfundimin dhe paraqitjen e subjekteve
debitore, sipas Informacionit me nr. Prot 549/3 datë 16.06.2014, drejtuar Kryetarit të Bashkisë
Shkodër.
Në shkresën sa sipër, janë evidentuar me emra subjektet të cilat nuk kanë likuiduar detyrimet
dhe po nga kjo strukturë i është propozuar ish Kryetarit të Bashkisë, rruga ligjore për vjeljen e
detyrimeve.
Si përfundim, vjelja e këtyre detyrimeve, duhet të kërkohet të ndiqet sipas Specifikimeve në
listën përkatëse, nga Drejtoria Juridike dhe Drejtoria e Financës, kundrejt kompetencave që ju
jep ligji organik vendor.
3. Lidhur me “Rekomandimi 3, që Inspektorati Ndërtimor e Urbanistik Vendor, të kërkojë në
rrugë ligjore arkëtimin e gjobave të vendosura për periudhën 2012-2013, në shumën
21,897,169 lekë, në zbatim te nenit 5 të ligjit nr. 9780, datë 16.07.2007 “Për inspektimin e
ndërtimit”të ndryshuar, si dhe pika 3 neni 83, të ligjit nr. 10119, datë 23.04.2009 “Për
planifikimin e territorit”,të ndryshuar (Trajtuar në faqen nr.53 të Raportit Përfundimtar të
Auditit)”, konstatojmë se:
Sa sipër, rezulton të jenë bërë shkresat për arkëtimin e këtyre detyrimeve me nr. 5849, datë
21.10.2014, në vlerën 14,083,000 lekë, ndërsa për diferencën 7,814,169 lekë, është në procese
gjyqësore siç është evidentuar në Raportin përfundimtar të Auditimit.
Për zbatimin e rekomandimit sa sipër, Bashkia Shkodër ka ndërmarr të gjitha veprimet ligjore
për arkëtimin e tyre, duke filluar nga kontabilizimi i vlerave e duke vazhduar me ndjekjen në
rrugë ligjore, pranë organeve të gjykatës e përmbarimit, ku edhe ndodhen një pjesë e tyre.
Nga auditimi i dokumentacionit të paraqitur, nga Drejtoria e Financës, rezulton se gjendja e
arkëtimeve është e pa ndryshuar deri më 31.12.2016.
Sipas dokumentacionit të dërguar në këtë bashki nga Zyra Përmbarimore Shkodër, me nr. Prot.
183, datë 29.03.2017, bëhet me dije se janë marrë vendimet e pezullimit për praktikat në trajtim
deri në pritje të “...identifikimit të pasurive në ngarkim të subjekteve të penalizuara”.
Për çështjet në procese gjyqësore, nga dokumentacioni i paraqitur rezulton se, Bashkia Shkodër
vazhdon ndjekjen e tyre në funksion të stadeve ku ndodhen. Pra rekomandimi rezulton te jete
pjesërisht i zbatuar.
4. Lidhur me “Mbi Rekomandimin 4, që “Bashkia Shkodër të marrë masa për të arkëtuar 3% e
taksës së ndikimit në infrastrukturë në shumën 280.781 lekë, për lejen zhvillimore me nr. 27,
datë 11.06.2013 “Banesë tre Kt +Bodrum”, me zhvillues “K. K. K.” sh.p.k. nga pronari, Gj. P.
dhe të kryejë tërheqjen e lejes zhvillimore”, konstatojmë se:
Nga sa rezulton, sipas dokumentacionit të paraqitur, në këtë bashki, kjo leje zhvillimore, nuk
është tërhequr asnjëherë nga kërkuesi/zhvilluesi.
Në këto kushte,nuk mund të arkëtohet si e ardhur shuma sa sipër.
Një fakt i tillë vërtetohet edhe referuar informacionit mbi Lejet e Zhvillimit/Ndërtimit dhe
taksat përkatëse, të dhëna për vitin 2013.
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Pra, në këto kushte, nuk mund të arkëtohet shuma sa sipër, për mungesë të aktit të dalë nga
Bashkia Shkodër. Pra rekomandimi vlerësohet i zbatuar.
5. Lidhur me “Rekomandimi 6, Bashkia Shkodër të marrë masa për evidentimin dhe kalimin
e plotë në kontabilitet të pronave sipas VKM, “Për miratimin e listës përfundimtare të pronave
të paluajtshme publike që transferohen në Bashkinë Shkodër”, si dhe regjistrimin e aseteve të
marra, të cilat megjithëse janë regjistruar pjesërisht në ZRVPP Shkodër, nuk janë vlerësuar dhe
regjistruar në kontabilitet”(Trajtuar në faqen nr.17-18 të Raportit Përfundimtar të Auditimit)”,
konstatojmë se:
Nga auditimi i dokumentacionit të kërkuar, rezulton se për këtë rekomandim u paraqit shkresa
nr. 1339/b, datë 18.12.2014, për 54 objekte, si dhe vlera për këto objekte, i janë dërguar në
Drejtorisë së financës, për kontabilizim si asete dhe rezultojnë të jenë kontabilizuar.
Pra rekomandimi rezulton te jete zbatuar.
B.Masa për Shpërblim Dëmi
1. Lidhur me” Rekomandimi 1, për subjektin “A.” sh.p.k në vlerë 113,840 lekë, për sa nga
llogaritja e furnizimit sipas kontratës “Blerje karburant 2013”,të likuiduar, rezulton se nuk
është respektuar çmimi i miratuar për furniturën, bazuar në buletinin e APP, datë 24 maj 2013,
si rrjedhojë edhe vlefta e likuiduar është 4,965,957 lekë, për sasinë e gazoilit DI, prej 27,660
litra, është me e lartë se ajo e llogaritur me çmimin 175.42 lek/litër, që është 4,852,117 lekë,
duke sjellë pagese tepër prej 1,113,840 lekë (Trajtuar ne faqen nr. 38-39 të Raportit të
Auditit)”, konstatojmë se:
Nga dokumentacioni i paraqitur, rezulton se është nisur shkresa nr. 4517, datë 12.08.2014,
drejtuar subjektit “A.”, i cili refuzon shlyerjen e këtij detyrimi.
Për këtë nga Bashkia Shkodër, është bërë Akt-Padia, me nr. 6085, datë 04.11.2014, në
Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Shkodër, me paditës Bashkia Shkodër dhe i paditur subjekti “A.”.
Me Vendimin nr. 1320, datë 23.09.2015, Gjykata e Rrethit Gjyqësor Shkodër, ka vendosur:
“Pranimin e kërkese padisë”.
Është bërë ankim nga pala e paditur në Gjykatën e Apelit Shkodër, më datë 6.10.2015. Çështja
vazhdon në proces gjyqësor. Pra rekomandimi rezulton të jetë zbatuar.
2. Lidhur me ”Rekomandimi për ç`dëmtimin e vlerës në shumën 4,521,581lekë, për 3
punonjës, trajtuar ne faqen nr. 32-35, të Raportit Përfundimtar te KLSH, i ndryshuar me
shkresën nr. 455/11, datë 09.09.2014”. Pra rekomandimi vlerësohet i zbatuar.
C. Masa Disiplinore
Lidhur me “Rekomandimi i drejtuar Kryetarit të Bashkisë në zbatim të nenit 37, të ligjit nr.
7691, datë 12.02.1995 “Kodi i Punës i Republikës së Shqipërisë”, në lidhje me fillimin e
ecurisë disiplinore për masën “Vërejtje” për E. D., E. L., L. V., S. Z., A. Sh. dhe E. G.”,
konstatojmë se:
Për këtë rekomandim janë bërë vendimet nr. 171,172,173,174,175,176, datë 15.08.2014 për
dhënien e masës disiplinore “Vërejtje”, ndaj personave përkatës. Pra rekomandimi rezulton të
jetë zbatuar.
Sa sipër është mbajtur Aktverifikimi nr.5, datë 27.07.2017.
2. Menaxhimi financiar dhe kontrolli i brendshëm.
2.1. Hapat për instalimin dhe dokumentacionin e raportimit të MFK dhe kontrolli i
brendshëm.
Auditimi u përqendrua, kryesisht në 5 komponentët e kontrollit dhe dokumentacionin e
ofruar, nga administrata e Bashkisë Shkodër.
Mjedisi i kontrollit: Bashkia Shkodër për vitet 2014-2015-2016, ka miratuar strukturën
organizative, për Bashkinë Shkodër dhe institucionet e vartësisë si dhe rregulloren e
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brendshme te funksionimit. Sipas drejtorive dhe sektorëve, janë përcaktuar objektivat e
Bashkisë, Drejtorive dhe sektorëve. Është përpiluar Rregullorja e brendshme e funksionimit
dhe kodi i etikes.
Nëpunësi autorizues ka bërë ndarjen e përgjegjësive që lidhen me vendimmarrjen, kontrollin,
zbatimin dhe vendosjen e linjave të raportimit. Procedurat e brendshme në të gjitha rastet
garantojnë se punonjësit mbikëqyrin në mënyrën e duhur në kryerjen e detyrave të tyre.
Menaxhimi i Riskut: Bashkia Shkodër, Sipas Drejtorive dhe sektorëve , bazuar në objektivat e
përcaktuara në rregulloren e Bashkisë Shkodër, për situata apo ngjarje te mundshme, të cilat
kanë efekt të dëmshëm për përmbushjen e objektivave, si dhe për të dhënë siguri të arsyeshme,
se objektivat do të realizohen, për vitet 2014-2015 dhe 2016 , ka miratuar strategjinë e
menaxhimit të riskut si dhe ka hartuar regjistrin e riskut.
Regjistri i riskut është hartuar sipas Drejtorive dhe Sektorëve dhe më pas është
bërë përmbledhja e regjistrit të riskut për Bashkinë Shkodër.
Në regjistrin e riskut janë përfshirë, përshkrimi i riskut, niveli i riskut para kontrollit, kontrollet
ekzistuese, risqet pas kontrolleve, nevoja për kontrolle të mëtejshme, veprime për adresim të
boshllëqeve, zotëruesi i riskut, ndryshimet e riskut, pas lënies detyrave dhe komente.
Nga auditimi i regjistrit te riskut për vitet 2014-2015 dhe 2016, rezultoi se:
-Ka mangësi në evidentimin e risqeve, qe kanë ndikim të lartë në menaxhimin e aseteve, apo
përdoruesve te paligjshëm të tyre, nuk identifikohet statusi i gjendjes juridike dhe marrjen
vënien nën administrim dhe në eficencë të aseteve, apo identifikimin e aseteve në territor e
juridiksion (toka,troje, terrene ndërtesa, infrastrukturë urbane nen e mbi tokë, aseteve të llojit
pyje e toke bujqësore, ujëra vepra ujore, florë, faunë etj); gjendje kjo çka është në mos
përmbushje të Kreut të III, nenet 19-22 të nr. 10296, datë 8.7.2010.
-Ka mangësi në dokumentimin e hapave të realizimit te regjistrit të riskut, pasi regjistri i
riskut nuk shoqërohet me raportim për veprimeve të kryera nga Administrata e Bashkisë
-Nuk raportohen masat e marra për parandalimin e mashtrimit dhe të parregullsive.
- Në raste për çështje me risk të lartë ka vlerësim të ulët riskut, si drejtoria e Urbanistikës,
apo Drejtoria e të ardhurave.
-Në raste pas kontrollit ekzistues, risku vlerësohet nga i lartë në risk të ulët, si Drejtoria
Ardhurave, Drejtoria Juridike.
- Në raste dominon evidentim i risqeve të vlerësuara me nivel të ulet, si Drejtoria e
Shërbimeve Publike.
Veprimet e mësipërme bien ne kundërshtim me nenin 21 të ligjit nr. 10296 datë 08.07.2010
“Për menaxhimin financiar dhe kontrollin” I ndryshuar dhe formatet standarde te regjistrit
riskut.
Aktivitetet e kontrollit: Nga administrata e Bashkisë Shkodër, janë përcaktuar detyrat
kryesore sipas drejtorive dhe sektorëve, funksionon sistemi i e dy nënshkrimeve, i cili nuk
lejon që angazhimi financiar të kryhet pa marrë nënshkrimet e nëpunësit autorizues dhe të
nëpunësit zbatues të njësisë apo të nëpunësve të tjerë, janë të përcaktuara procedurat e
kryerjes së veprimtarisë nga administrate e Bashkisë.
Nga auditimi i kryer për aktivitetin e kontrollit rezultoi se:
-Nuk është përpiluar harta e proceseve sipas drejtorive apo sektorëve.
-Nuk janë përcaktuar procedurat e kryerjes kontrollit para dhe pas faktit.
- Mungojnë e nuk janë caktuar nga titullari, procedurat e brendshme të antikorrupsionit dhe
sinjalizimit të parregullsive,
Veprimet e mësipërme bien në kundërshtim me nenit 8, pika 8 (e) 17, 22 të ligjit nr. 10296
datë 08.07.2010 “Për menaxhimin financiar dhe kontrollin” i ndryshuar.
Informimi dhe komunikimi: Në rregulloren e Bashkisë Shkodër, janë përcaktuar rregullat e
informimit dhe komunikimit, sipas hierarkisë, lidhur me këtë komponent nuk u gjetën
parregullsi.
9

KONTROLLI I LARTË I SHTETIT
RAPORT PËRFUNDIMTAR I AUDITIMIT USHTRUAR NË BASHKINË SHKODËR

Monitorimi: Në rregulloren e Bashkisë Shkodër, janë përcaktuar rregullat e monitorimit,
lidhur me këtë komponent nuk u gjetën parregullsi.
Ngritja dhe funksionimi i Grupit Menaxhimit Strategjik (GMS): Bashkia Shkodër në
reference te nenin 27 të ligjit nr. 10296 datë 08.07.2010 “Për menaxhimin financiar dhe
kontrollin” i ndryshuar, ka ngritur strukturën e Grupit Menaxhimit Strategjik. Për të gjithë
periudhën e auditimit. (GMS), ka funksionuar, është mbledhur dhe ka vendosur për çështje të
rëndësishme te vendimmarrjes. Aktiviteti i (GMS) është dokumentuar në regjistër të veçantë i
cili në fund të takimeve është nënshkruar nga anëtarët e GMS-së.
Ngritja e Ekipit Menaxhimit te programeve: Në Bashkinë Shkodër, me urdhër të
brendshëm të Titullarit Bashkisë, është ngritur Ekipi Menaxhimit të Programeve (EMP), me
ekipe te veçanta sipas programeve.
Ekipet e ngritura, kanë përgatitur programet, bazuar në objektivat e njësisë, strategjinë e
zhvillimit dhe në fondet në dispozicion.
Deklarata për cilësinë e sistemeve të kontrollit të brendshëm dhe pyetësori i
vetëvlerësimit: Në reference të nenit 18 të ligjit nr. 10296, datë 08.07.2010 “Për menaxhimin
financiar dhe kontrollin” i ndryshuar, u bë auditim, lidhur me plotësimin e deklaratës për
cilësinë e sistemeve të kontrollit të brendshëm nga bashkia Shkodër, dhe rezultoi se për të
gjithë periudhën e auditimit është plotësuar deklarata nga Titullari i Bashkisë.
2. Pyetësori i vetëvlerësimit të funksionimit të SMFK: Në reference te nenin 18 të ligjit nr.
10296 datë 08.07.2010 “Për menaxhimin financiar dhe kontrollin” i ndryshuar , u bë auditim,
lidhur me plotësimin e pyetësorit vetëvlerësimit për cilësinë e sistemeve të kontrollit të
brendshëm nga Bashkia Shkodër, dhe rezultoi se për te gjithë periudhën e auditimit është
plotësuar pyetësori i vetëvlerësimit nga Titullari i Bashkisë Shkodër.
Me zgjedhje u bë auditim i plotësimit pyetësorit vetëvlerësimit, për vitin 2015 dhe nga
auditimi i kryer rezultoi:
Vlerësimi i gjendjes të sistemeve të kontrollit të brendshëm, për Bashkinë Shkodër është kryer,
nëpërmjet Pyetësorëve të Vetëvlerësimit nga drejtoritë e bashkisë, institucionet e varësisë si
dhe vetë punonjësit e Bashkisë Shkodër, sipas strukturës organizative. Nga përpunimi i
informacioneve të marra, nëpërmjet plotësimit të Pyetësorëve të Vetëvlerësimit për vitin 2015,
vihet re se të gjithë komponentët e kontrollit janë vlerësuar, mesatarisht ne nivelin 3.5, nga te
cilat: (Mjedisi i kontrollit- 4; Manaxhimi i Riskut-3; Aktivitetet e Kontrollit- 4; Monitorimi- 3)
janë të pranishëm dhe në pjesën më të madhe të tyre funksionojnë të plota në strukturat e
njësisë. Pra pyetësori megjithëse është plotësuar në mënyrë të plotë me komente sipas
rubrikave, por në disa prej tyre, vlerësimi është jo real e me tepri.
Procedurat dhe veprimtaritë e kontrolleve të ndërmarra nga subjektet e pyetësorit në të gjitha
nivelet e njësisë publike, konstatojmë se përgjithësisht garantojnë se menaxhimi financiar dhe
kontrolli është në përputhje me legjislacionin përkatës, kërkesat e buxhetit, si dhe me parimet e
menaxhimit financiar me transparencë, efektivitet, eficencë dhe ekonomi.
Në plotësimin e Pyetësorit të vetëvlerësimit si mangësi konstatojmë vlerësimin maksimal të dy
komponentëve të rëndësishëm, si “mjedisi i kontrollit” dhe “aktivitetet e kontrollit”, vlerësimi
i cili është jo real e me tepri dhe bien në kundërshtim edhe me mangësitë e konstatuara gjatë
kryerjes së auditimit nga ana jonë në Bashkinë Shkodër.
Për mangësitë e konstatuara, në menaxhimin e riskut, aktivitetet e kontrollit dhe vlerësimin me
tepri të disa rubrikave të pyetësorit vetëvlerësimit, mbajnë përgjegjësi:
- znj. T. H., në cilësinë e nëpunësit autorizues
- znj. B. M., në cilësinë e nëpunësit autorizues
Sa sipër është mbajtur aktverifikimi nr. 8, datë 28.7.2017,për të cilin nga subjekti nuk janë
paraqitur observacione.
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Pas kthimit të Projektraportit observacionet dhe sqarimet e dhëna me shkresën
nr.7802/108, datë 28.08.2017, mbërritur në KLSH (nr.491/9,datë 30.08.2017), ne lidhje me
këtë çështje subjekti identifikon vështirësitë risqet dhe rreziqet kryesisht ato të lidhura me
shtrirjen e madhe territoriale pas reformës territoriale, ndërtimi i strukturës organike, hartimi
i rregullores e sistemit të rregullave mekanizmave të kontrollit përshkrimet e vendeve të punës
në përputhje me ligjin e ri të vetëqeverisjes vendore, si dhe problematikat e tjera të lidhura me
Regjistrin e Riskut, Pyetësorët e vetëvlerësimit, sinjalizimin dhe mbrojtjen e sinjalizuesve,
transparencën dhe komunikimin me publikun, si sisteme të rëndësishme të Menaxhimit
Financiar dhe kontrollit në zbatim të ligjit nr.10296, datë 08.07.2010 “Për menaxhimin
financiar dhe kontrollin”,i ndryshuar.
2.1-Vlerësimi i Auditit të brendshëm të Bashkisë.
a.
Organizimi i njësisë së auditimit të brendshëm në nivel sektori apo drejtorie.
Njësia e Auditimi të Brendshëm, pranë Bashkisë Shkodër, është e ngritur dhe funksionon në
nivel sektori me vartësi direkte nga Kryetare e Bashkisë. Për vitin 2014, 2015 ka funksionuar
sipas ligjit nr. 9720 dt 23.04.2007 ndryshuar me ligjin nr 10.318 date 16.09.2010, ndryshuar,
V.K.M nr. 212, datë 30.3.2012, ndryshuar, Udhëzimi i Ministrisë Financave nr. 12 datë
05.06.2012 “Mbi procedurat e kryerjes se veprimtarisë Auditimit Brendshëm në Sektorin
Publik; ndërsa për vitin 2016 funksionon sipas ligjit nr. 114/2015 “Për Auditimin e Brendshëm
në sektorin publik VKM nr. 83, datë 03.02.2016 “Për miratimin e kritereve për ngritjen e
njësive të auditimit të Brendshëm në Sektorin Publik”, Urdhrin Ministrit të financave nr. 100,
datë 25.10.2016 “Për miratimin e manualit të Auditimit të Brendshëm në Sektorin Publik.
Njësia e Auditimit të Brendshëm ka në përbërje 3 punonjës përkatësisht një përgjegjës
Njësie i certifikuar me profesion ekonomist dhe dy Auditues të certifikuar, ekonomiste dhe
juriste.
NJAB Bashkisë Shkodër mbulon me auditime 13 entitete për v.2014, për v.2015 ne 12 entitite
dhe për vitin 2016 ne 15 entitete.
Aktualisht Njësia e Auditit Brendshëm, duhet te mbuloje me auditim, institucionet si me
poshtë:
nr
Strukturat dhe subjektet e
Numri i entiteteve sipas viteve
vartësisë (Entitetet)
2014
2015
2016
A
Bashkia Shkodër
19
37
37
A1. Drejtoritë
14
22
22

B
1
2
3
4
5
C
1
2
3
D
1
2

A2. NJA Qytet
A3.Njësi Administrative
Institucionet e vartësisë
Qendra Arsimit
Drejtoria Kopshte – Çerdhe
Teatri “M.”
Administrata e Kulturës
Sport klub V.
Qendra Rezidenciale
Shtëpia e Fëmijës Parashkollor
Shtëpia e Fëmijës shkollor
Qendra e Zhvillimit
Sipërmarrje
Sipërmarrja Pastrimit zona A
Sipërmarrja Pastrimit zona B

5
5

5
10
5

5
10
5

3

3

3

5

5

5

11

KONTROLLI I LARTË I SHTETIT
RAPORT PËRFUNDIMTAR I AUDITIMIT USHTRUAR NË BASHKINË SHKODËR

3
4
5
E

Sipërmarrja Gjelbërimit
Sipërmarrja Varreza publike
Sipërmarrja Mirmb rruge
Institucione
shtuar
nga
1
2
reforma Territoriale
1
Drejtoria e Emergjencave Civile
2
Drejtoria e Pyjeve, ujërave e
kullotave
Totali Entitete për Auditim
32
51
52
Shënim: Nga totali i 52 entiteteve vetëm 11entitete janë me bilanc me vehte, ndërsa, 41
entitete janë si struktura por që kërkohet shërbimi i auditimit kryesisht për ligjshmërinë,
rregullshmërinë përputhshmërinë dhe sidomos nga tematika e administrimit ruajtjes
menaxhimit identifikimit vënies nën administrim e përdorimit me eficencë të aseteve resurseve
dhe pasurive të tjera pronë publike e bashkisë.
b. Hartimi dhe zbatimi i planeve të Auditit të Brendshëm.
Për vitin 2014, plani vjetor dhe strategjik, është përpiluar nga drejtuesi i njësisë auditimit,
miratuar nga Kryetar i bashkisë dhe dërguar zyrtarisht Njësisë Qendrore Harmonizimit për
Auditim të Brendshëm (NJQHAB) me Shkresën nr. 4204, datë 10.10.2013.
Plani vjetor dhe strategjik i auditimit për vitin 2014, është përpiluar dhe miratuar, Sipas
Nenit 18 pika 2, e ligjit nr. 9720, datë 23.04.2007 “Për Auditimin e Brendshëm në Sektorin
Publik”, ndryshuar me ligjin nr. 10318, datë 16.09.2010 si dhe aktet nënligjore në zbatim të
këtij ligji.
Për vitin 2014 janë planifikuar 13 misione auditimi dhe janë realizuar 8 misione auditimi.
Plani i auditimit është realizuar 62%, që tregon nivel të ulët përformance të njësisë, mungesë
kapacitetesh dhe pamjaftueshmëri të strukturës së AB Shkodër.
Për vitin 2015, plani vjetor dhe strategjik, është përpiluar nga Drejtuesi i njësisë auditimit e
miratuar nga Kryetare e Bashkisë dhe me Shkresën nr. 5705, datë 15.10.2014 është dërguar
zyrtarisht, Njësisë Qendrore të Harmonizmit për Auditim të Brendshëm.
Plani vjetor dhe strategjik i auditimit për vitin 2015, është përpiluar dhe miratuar, sipas
nenit 18 pika 2, e ligjit nr. 9720, datë 23.04.2007 “Për Auditimin e Brendshëm në Sektorin
Publik”, ndryshuar me ligjin nr. 10318, datë 16.09.2010 si dhe aktet nënligjore në zbatim të
këtij ligji.
Gjatë vitit 2015, si rezultat i ndryshimeve territoriale dhe bashkimit të Bashkisë Shkodër me
10 njësia Administrative, me kërkesë të Kryetares Bashkisë janë kryer misione këshillimi,
duke dhënë ndihmën e nevojshme drejtimit.
Për vitin 2015 janë planifikuar për auditim 12 misione auditimi dhe janë realizuar 8 misione
auditimi. Plani i auditimit është realizuar 67 %, që tregon nivel të ulët performance të njësisë,
mungesë kapacitetesh dhe pamjaftueshmëri të strukturës së AB Shkodër.
Për vitin 2016, plani vjetor dhe strategjik është përpiluar nga Drejtuesi i Njësisë auditimit
miratuar nga Kryetare e Bashkisë dhe është dërguar zyrtarisht Kryetarit Bashkisë dhe
Njësisë Qendrore Harmonizmit për Auditim të Brendshëm me shkresën nr. 1258, datë
15.10.2015.
Plani vjetor dhe strategjik i auditimit për vitin 2016, është përpiluar dhe miratuar, sipas
nenit 14 germa c, e ligjit nr. 114/2015 “Për Auditimin e Brendshëm në Sektorin Publik”, si dhe
aktet nënligjore në zbatim të këtij ligji.
Për vitin 2016 janë planifikuar për auditim 15 misione auditimi dhe janë realizuar 10 misione
auditimi. Plani i auditimit është realizuar 67 %, që tregon nivel të ulët performance të njësisë,
mungesë kapacitetesh dhe pamjaftueshmëri të strukturës së AB Shkodër.
12

KONTROLLI I LARTË I SHTETIT
RAPORT PËRFUNDIMTAR I AUDITIMIT USHTRUAR NË BASHKINË SHKODËR

Në misionet e auditimit të planifikuara për vitin 2016 ka patur shmangie të planit te
auditimit. Drejtimi ka patur kërkesa të veçanta dhe për këtë arsye janë kryer misione
auditimit për Shtëpinë e Fëmijës 6-18 vjeç, për Sport Klub “V.”, misione angazhim këshillimi
për shërbimin e pastrimit dhe shërbimin e transportit urban.
Për vitin 2016 sipas nenit 9 pika 2, e ligjit nr. 114/2015 “Për Auditimin e Brendshëm në
Sektorin Publik”, në strukturën e auditimeve të realizuara, predominojnë shërbimet e auditimit
të llojit “angazhime për këshillim”.
b.
Zbatimi i Programit të auditimeve në subjektet e audituara. Plotësimi i
dokumentacionit të auditimit në përputhje me standardet.
Bazuar në Manualin e auditimit brendshëm, Udhëzimin e Ministrit Financave nr. 12, datë
05.06.2012 “Mbi procedurat e kryerjes se veprimtarisë Auditimit të Brendshëm në Sektorin
Publik” u auditua lidhur me zbatimin e Programeve të auditimit dhe plotësimin e
dokumentacionit deri në arkivimin e dosjes dhe rezultuan mangësitë si vijon:
Në përgjithësi, programet e auditimit, janë zbatuar sipas miratimit nga Titullari, ndërsa
janë konstatuar mangësi kryesisht në:
-Auditimet e kryera për Teatrin “M.” dhe administratën e kulturës, nuk është zgjeruar tematika
e menaxhimit financiar dhe kontrollit, ndërsa në vitet 2015-2016, auditimi i menaxhimit
financiar e kontrollit, ka patur përmirësime të ndjeshme.
- Auditimin kryer në vitin 2015 në Klubin e futbollit “V.” Sh.A ka patur vonesa në kryerjen e
misionit te auditimit, kjo vonese është dokumentuar, me argumentimit e volumit te
dokumentacionit dhe periudhës 5 vjeçare te auditimit.
- Audtimet e kryera në vitin 2016 në njësitë administrative, nuk është zgjeruar tematika e
menaxhimit të aseteve, kryesisht pasuritë natyrore, pyje, kullote, toke bujqësore të pa ndara.
Dosjet e audituara me zgjedhje, kanë të bashkëlidhur dokumentacionin e përcaktuar në
manualin e auditimit brendshëm, përfshirë, njoftimin për fillimin e misionit të auditimit,
autorizimin, programin e auditimit, planin e auditmit, ndarjen e detyrave, letrat e punës,
projekt-raportin e auditimit, dokumentimin e takimit pajtues, raportin final, memorandumin,
planin e veprimit për zbatimin e rekomandimeve, përfundimin e auditimit dhe inventarin e
dosjes.
c.
Evadimi i materialeve të auditit të brendshëm, në përputhje me standardet.
Sigurimi i cilësisë në auditimet e kryera dhe kontrolli i zbatimit të detyrave të lëna.
Nga subjektet e audituara për vitet 2014-2015-2016, është përpiluar plani i veprimit me
afate e detyra sipas punonjësve, është përpiluar dhe dërguar përfundimi i auditimit,
nënshkruar nga Kryetar i Bashkisë. Në përfundimet e auditimit, subjektet e audituara kanë
marre porosi të veçante për realizimin e rekomandimeve të auditmit.
Monitorimi i sistemit dhe sigurimit të cilësisë është kryer në dy nivele. Në nivelin e parë
është kryer nga kryesuesi i grupit te auditimit, i ngarkuar sipas autorizimit, i cili për të gjitha
misionet e auditimit ka kontrolluar procedurat e ndjekura sipas fazave te auditimit, sipas
pikave te programit te miratuar, realizimi i cilësisë testeve, dokumentimi dhe diskutimi i
gjetjeve, procedurat e ndjekura nga përpilimi i projekt raportit, deri në përpilimin e
memorandumit.
Niveli i dytë i monitorimit dhe sigurimit të cilësisë është kryer nga Drejtuesi i Njësisë
auditimit, ku për të gjithë misionet e auditimit është bërë monitorimi i misioneve auditimit, që
nga nxjerrja e autorizimit deri në dorëzimin e dosjes së auditimit.
Për vitin 2014, Drejtuesi i Njësisë Auditmit, ka përpiluar raportin vjetor të auditimit dhe e
ka dërguar zyrtarisht për Kryetarin Bashkisë, dhe Njësinë Qendrore Harmonizimit Për
Auditim të Brendshëm, me shkresën nr. 219, datë 15.01.2015. Raportimi vjetor është bërë
brenda afateve ligjore të përcaktuar në ligjin e auditimit brendshëm.
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Për vitin 2014 janë konstatuar gjetje me karakter financiar për vlerë 29.293. mijë lekë. Për
vitin 2014, janë dhënë 34 rekomandime, nga të cilat, me prioritet të lartë 18, me prioritet të
mesëm 14 dhe me prioritet të ulët 2 rekomandime.
Për vitin 2015, Drejtuesi i Njësisë Auditimit, ka përpiluar raportin vjetor të auditimit dhe e
ka dërguar zyrtarisht për Kryetaren e Bashkisë, dhe Njësinë Qendrore të Harmonizimit të
Auditim të Brendshëm,(NJQHAB) me shkresën nr. 413 datë 15.01.2016. Raportimi vjetor
është bërë brenda afateve ligjore të përcaktuar në ligjin e auditimit të brendshëm.
Për vitin 2015, janë konstatuar gjetje me karakter financiar për vlerë 90.584. mijë lekë.
Janë dhënë 80 rekomandime, nga të cilat, me prioritet të lartë 37, me prioritet të mesëm 38
dhe me prioritet të ulët 5 rekomandime.
Për vitin 2016, Drejtuesi i Njësisë Auditimit, ka përpiluar raportin vjetor të auditimit dhe e
ka dërguar zyrtarisht për Kryetaren e Bashkisë dhe (NJQHAB) me shkresën nr. 1767, datë
08.02.2017. Raportimi vjetor është bërë brenda afateve ligjore të përcaktuar në ligjin e
auditimit brendshëm.
Për vitin 2016, janë konstatuar gjetje me karakter financiar për vlerë 2608.3 mije lekë.
Janë dhënë 131 rekomandime, nga të cilat, me prioritet të lartë 57, me prioritet të mesëm
63 dhe me prioritet të ulët 11 rekomandime.
Për të gjithë auditimet e kryera, referuar rekomandimeve të lëna në raportin final të auditimit,
drejtuesit e subjekteve të audituar, kanë përpiluar planin e veprimit, me afate e persona
përgjegjës dhe e kanë dërguar pranë Njësisë së Auditimit të Brendshëm(NJAB). Njësia e
auditimit Brendshëm në fillim të vitit pasardhës ka bërë auditimin e realizimit të
rekomandimeve, gjithashtu në auditimet vijuese është vendosur pikë e veçantë për auditimin e
realizimit të rekomandimeve të lëna.
Për vitet 2016 e në vazhdim të gjitha raportet e auditimit janë publikuar në faqen zyrtare të
Bashkisë Shkodër.
Për mangësitë dhe shkeljet, pamjaftueshmërinë në plotësimin e strukturës së nevojshme për
përballimin me auditime, performancën e pamjaftueshme të realizimit të numrit të auditimeve,
për mos ushtrimin e kontrollit të zbatimit të rekomandimeve për auditimet e kryera në vitet
2014,2015,2016, tematika e kufizuar në llojet e auditimit dhe lënien mënjanë të auditimeve të
përputhshmërisë kryesisht të aseteve resurseve, mungesën e auditimeve të kombinuara me
përfshirjen në grupe auditimi të specialistëve të fushave të veçanta si bujqësi, pyje ujera,
kullota, etj të diktuara nga rritja e numrit të pasurive nga reforma Territoriale, në
papajtueshmëri me ligjit nr. 9720, datë 23.04.2007 ndryshuar me ligjin nr 10318 datë
16.09.2010, ndryshuar, VKM nr. 212, datë 30.3.2012, ndryshuar, Udhëzimi i Ministrisë
Financave nr. 12, datë 05.06.2012 “Mbi procedurat e kryerjes se veprimtarisë Auditimit
Brendshëm në Sektorin Publik; ndërsa për vitin 2016 funksionon sipas ligjit nr. 114/2015 “Për
Auditimin e Brendshëm në sektorin publik VKM nr. 83, datë 03.02.2016 “Për miratimin e
kritereve për ngritjen e njësive të auditimit të Brendshëm në Sektorin Publik”, mbajnë
përgjegjësi:
z. P. Z., me detyrë përgjegjës i Njësisë Auditimit të Brendshëm (NJAB)
Sa sipër është mbajtur aktverifikimi nr. 7, datë 28.7.2017,për të cilin nga subjekti nuk janë
paraqitur observacione edhe pas kthimit të Projektraportit të Auditimit me shkresën nr.
nr.7802/108, datë 28.08.2017, mbërritur në KLSH (nr.491/9,datë 30.08.2017),

3. Auditim mbi hartimin dhe zbatimin e buxhetit.
Mbi hartimin dhe zbatimin e buxhetit për vitet 2014, 2015 dhe 2016 për Bashkinë Shkodër
dhe për vitet 2013,2014 deri më 31.07.2015 për ish Komunat Shalë, Pult, Shosh, Postribë,
Rrethina, Guri i Zi, Berdicë, Ana e Malit, Dajç dhe Velipojë.
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1. Respektimi i procedurave për hartimin dhe miratimin e projekt-buxhetit të Bashkisë.
Hartimi dhe zbatimi i buxhetit vendor i Bashkisë Shkodër është bazuar nȅ dispozitat e
përcaktuara me nenin 32, germa “ç” të ligjit nr. 8652, datȅ 31.07.2000 “Pȅr organizimin dhe
funksionimin e Qeverisjes Vendore”, i ndryshuar, ligjit nr.9936, datë 26.06.2008 “ Pȅr
menaxhimin e sistemit buxhetor nȅ RSH”, ligjit nr.7776, datë 22.12.1993 “Për buxhetin lokal”,
i ndryshuar dhe të UMF nr. 8, datë 29.03.2012 “Për procedurat standarde të përgatitjes së
programit buxhetor afatmesëm”, ligjit nr. 152/2013 “Për nëpunësin civil”, VKM nr. 1619, datë
02.07.2008 “Për klasifikimin e funksioneve, grupimin e njësive të qeverisjes vendore për efekt
page dhe për caktimin e kufijve të pagave të punonjësve të organeve të qeverisjes vendore” të
ndryshuar dhe në udhëzimet vjetore të MF për përgatitjen e programeve buxhetore, janë hartuar
dhe miratuar projekt-buxhetet e Bashkisë Shkodër për periudhën objekt auditimi,duke
parashikuar treguesit ekonomik dhe financiar të njësisë së qeverisjes vendore në lidhje me të
ardhurat dhe shpenzimet.
1.a Për vitin 2014 nga Drejtoria e Buxhetit është kryer hartimi dhe miratimi i projekt-buxhetit
të bashkisë për programin buxhetor afatmesëm 2014-2016. Kryetari i Bashkisë ka ngritur
grupin e punës për menaxhimin strategjik (GMS), për Bashkinë Shkodër dhe institucionet e
varësisë, si dhe ka përgatitur plan buxhetin për vitin 2014-2016, duke parashikuar treguesit
ekonomik dhe financiar të Bashkisë Shkodër në lidhje me të ardhurat dhe shpenzimet. Plani i të
ardhurave dhe shpenzimeve për vitin 2014 është planifikuar në shumën 14,622,687 mijë lekë
duke përcaktuar edhe fushat prioritare përkatëse. Në planifikim ka ndikuar në mënyrë të
konsiderueshme fondi i planifikuar nga FZHR. PBA 2014-2016 është dorëzuar në Ministrinë e
Financave me numër protokolli 2515, datë 31.5.2015 bazuar në Udhëzimin e MF nr. 6, datë
25.02.2013 “ Për përgatitjen e buxhetit vendor”.
1.b Për vitin 2015 nga Drejtoria e Buxhetit është kryer hartimi dhe miratimi i projekt-buxhetit
të bashkisë për programin buxhetor afatmesëm 2015-2017. Kryetari i Bashkisë ka ngritur
grupin e punës për menaxhimin strategjik (GMS), për Bashkinë Shkodër dhe institucionet e
varësisë, si dhe ka përgatitur plan buxhetin për vitin 2015-2017, duke parashikuar treguesit
ekonomik dhe financiar të Bashkisë Shkodër në lidhje me të ardhurat dhe shpenzimet. Plani i të
ardhurave dhe shpenzimeve për vitin 2015 është planifikuar në shumën 15,379,290 mijë lekë
duke përcaktuar edhe fushat prioritare përkatëse. Në planifikim ka ndikuar në mënyrë të
konsiderueshme fondi i planifikuar nga FZHR. PBA 2015-2017 është dorëzuar në Ministrinë e
Financave me numër protokolli 4040, datë 15.07.2017 bazuar në UMF nr.7/1, datë 28.02.2014
“Për përgatitjen e buxhetit vendor”.
1.c Për vitin 2016 plani i të ardhurave dhe shpenzimeve është parashikuar në shumën
12,619,289 lekë duke përcaktuar edhe fushat prioritare përkatëse. Në planifikim ka ndikuar në
mënyrë të konsiderueshme fondi i planifikuar nga FZHR. Nga auditimi i dokumentacionit të
vënë në dispozicion rezulton se nga Drejtoria e Financës dhe Buxhetit është kryer hartimi dhe
miratimi i projekt-buxhetit të Bashkisë për vitin 2016 në programin buxhetor afatmesëm 20152017 por viti 2016 nuk ka bazë krahasimi me vitin 2015 për shkak të reformës administrative
territoriale.
2. Zbatimi i ligjit të buxhetit lokal dhe atij të shtetit për miratimin e buxhetit përfundimtar
(faktik). Hartimi dhe miratimi i plan buxhetit për vitin 2014, 2015 dhe 2016.
2.a - Miratimi i buxhetit përfundimtar (faktik) për vitin 2014. Nga auditimi i dokumentacionit
të vënë në dispozicion u konstatua se Drejtoria e Buxhetit dhe Drejtoria e Financës në Bashkinë
Shkodër ka paraqitur për miratim në këshillin e bashkisë realizimin faktik të buxhetit vendor
për vitin 2013 së bashku me miratimin e buxhetit vendor për vitin 2014 me VKB nr. 5, datë
25.02.2015 në vlerën 1,242,603 mijë lekë me realizim të shpenzimeve në masën 70.9 %, ose
mosrealizimi në masën 29.1% që vjen si rrjedhojë e akumulimit të fondeve gjendje nga vitet e
kaluara .
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2.b - Miratimi i buxhetit përfundimtar (faktik) për vitin 2015. Nga auditimi i dokumentacionit
të vënë në dispozicion u konstatua se Drejtoria e Buxhetit dhe Sektori i Financës në Bashkinë
Shkodër ka paraqitur për miratim në këshillin e bashkisë realizimin faktik të buxhetit vendor
për vitin 2014 së bashku me miratimin e buxhetit vendor për vitin 2014 me VKB nr.15, datë
28.04.2015 në vlerën 1,758,968 mijë lekë. Në miratimin e buxhetit faktik për vitin 2014 është
analizuar mos realizimi i shpenzimeve në masën 40.4 % dhe vlerën 1,036,346 mijë lekë sepse
ka akumulim të planeve nga vitet e kaluara dhe shtesa e planeve nga NjA pas bashkimit nga
reforma administrative territoriale .
Këshilli i Bashkisë Shkodër pas reformës territoriale me Vendimin nr.12, datë 07.09.2015 ka
miratuar buxhetin tranzitor për vitin 2015 në vlerën 1,527,237 mijë lekë të detajuar për ish
Bashkinë Shkodër dhe ish Komunat tashmë Njësi Administrative në varësi.
2.c - Miratimi i buxhetit përfundimtar (faktik) për vitin 2016. Nga auditimi i dokumentacionit
të vënë në dispozicion u konstatua se Drejtoria e Buxhetit dhe Sektori i Financës në Bashkinë
Shkodër ka paraqitur për miratim në këshillin e bashkisë realizimin faktik të buxhetit vendor
për vitin 2015 së bashku me miratimin e buxhetit vendor për vitin 2016 me shkresën nr. 862/b,
datë 20.03.2017 në vlerën 1,758,968 mijë lekë Në miratimin e buxhetit faktik për vitin 2016,
me Vendimin nr. 17, datë 28.04.2016, është analizuar mos realizimi i shpenzimeve në masën
24.9 % dhe vlerën 584, 623 mijë lekë .
2.1 a- Miratimi i plan buxhetit për vitin 2014. Nga auditimi i dokumentacionit mbi hartimin
dhe miratimin e buxhetit vendor u konstatua se Bashkia Shkodër në zbatim të ligjit nr. 9936,
datë 26.06.2008 ”Për menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e Shqipërisë” dhe ligjit
nr. 160/2014, datë 27.11.2014 “Për buxhetin e vitit 2015”, ka miratuar buxhetin vendor me
Vendimin e Këshillit Bashkiak nr. 5, datë 31.01.2014 “Miratimi i buxhetit të vitit 2014 dhe
realizimi i buxhetit faktik të vitit 2013”, në shumën 1,242,603,125 lekë, konfirmuar nga
Prefekti i Qarkut Shkodër me shkresën nr.155/1, datë 13.02.2014. Buxheti është korrigjuar
gjatë vitit me VKB dhe me shkresa të Ministrisë së Financave dhe ministrive të linjave prandaj
ndryshime të cilat janë reflektuar si në shtesa dhe pakësime gjatë vitit 2014 dhe pas këtyre
ndryshime buxheti në fund të vitit 2014 rezulton në vlerën 1,752,573,315 lekë.
2.1 b- Miratimi i plan buxhetit për vitin 2015. Nga auditimi i dokumentacionit mbi hartimin
dhe miratimin e buxhetit vendor u konstatua se Bashkia Shkodër në zbatim të ligjit nr. 9936,
datë 26.06.2008 ”Për menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e Shqipërisë” dhe ligjit
nr. 160/2014, datë 27.11.2014 “Për buxhetin e vitit 2015”, ka miratuar buxhetin vendor me
Vendimin e Këshillit Bashkiak nr. 5, datë 25.02.2015 “Miratimi i buxhetit të vitit 2015 dhe
miratimi i buxhetit faktik të vitit 2014, në shumën 1,584,728,126 lekë, konfirmuar nga Prefekti
i Qarkut Shkodër me shkresën nr.447/2, datë 09.03.2015. Këshilli i Bashkisë Shkodër pas
reformës territoriale në zbatim të VKM nr.510, datë 10.06.2015 me Vendimin nr.26 datë
03.08.2015 “Për miratimin e procedurave për transferimin e të drejtave dhe detyrimeve,
personelit, aktiveve të trupëzuara dhe të pa trupëzuara, të arkivave dhe çdo dokumentacioni
tjetër zyrtar në njësitë e qeverisjes vendore, të prekura nga riorganizimi administrativoterritorial”, ka miratuar buxhetin tranzitor për vitin 2015 në vlerën 1,527,237,548 lekë të
detajuar për ish Bashkinë Shkodër dhe ish Komunat tashmë Njësi Administrative në varësi,
konfirmuar për bazueshmërinë ligjore nga Prefekti i Qarkut Shkodër me shkresën nr.1493/1,
datë 15.09.2015. Buxheti është korrigjuar gjatë vitit me VKB dhe me shkresa të Ministrisë së
Financave dhe ministrive të linjave prandaj me ndryshimet e reflektuara në shtesa dhe
pakësime buxheti i korrigjuar në fund të vitit 2015 rezulton në vlerën 2,563,016,148 lekë.
2.1 c- Miratimi i plan buxhetit për vitin 2016. Nga auditimi i dokumentacionit mbi hartimin
dhe miratimin e buxhetit vendor u konstatua se Bashkia Shkodër në zbatim të ligjit nr. 9936,
datë 26.6.2008 ”Për menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e Shqipërisë” dhe ligjit nr.
160/2014, datë 27.11.2014 “Për buxhetin e vitit 2015”, të ligjit nr.139/2015, datë 17.12.2015
“Për vetëqeverisjen vendore ”, të ligjit nr.147/2015, datë 17.12.2015 “Për buxhetin e vitit
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2016“ dhe Udhëzimit të Ministrisë së Financës nr.2, datë 6.02.2012 “Për procedurat standarde
të zbatimit të buxhetit ’’, Bashkia Shkodër për vitin 2016 me Vendimin e Këshillit të Bashkisë
nr. 17, datë 28.04.2016 “Për miratimin e buxhetit të vitit 2016 të Bashkisë Shkodër , ka
miratuar buxhetin në vlerën 2,343,591,806 lekë konfirmuar nga Prefekti i Qarkut Shkodër me
shkresën nr.339/1, datë 03.05.2016. Buxheti është korrigjuar gjatë vitit me VKB dhe me
shkresa të Ministrisë së Financave dhe ministrive të linjave prandaj me ndryshimet e
reflektuara në shtesa dhe pakësime buxheti i korrigjuar në fund të vitit 2016 rezulton në vlerën
1,758,968,215 lekë.
-Miratimi i plan buxhetit në Bashkinë Shkodër për vitet 2014, 2015 dhe 2016 është hartuar
kryesisht mbi bazën e 19 programeve të cilat janë :
1. Programi i planifikimit, menaxhimit dhe administrimit,
2. Programi i shërbimit të gjendjes civile,
3. Programi i mbështetjes për zhvillim ekonomik.
4. Programi i menaxhimit të infrastrukturës së kullimit dhe ujitjes,
5. Programi i administrimit të pyjeve
6. Programi i transportit rrugor dhe mirëmbajtjes të rrugëve rurale
7. Programi i menaxhimit të rrugëve
8. Programi i transportit publik
9. Programi i zhvillimit të turizmit
10. Programi i shërbimeve publike vendore
11. Programi i ujësjellës , kanalizime vendore
12. Programi i zhvillimit të sportit
13. Programi i artit dhe kulturës
14. Programi i specifikimeve kulturore dhe turizmit
15. Programi i arsimit parashkollor dhe 9 vjeçar
16. Programi i arsimit të mesëm të përgjithshëm dhe profesional
17. Programi i shërbimit të kujdesit social
18. Programi i përfshirjes sociale
19. Programi i emergjencave civile
Nga auditimi i dokumentacionit të vënë në dispozicion rezultoi se programimi i plan buxhetit i
miratuar nga Këshilli i Bashkisë sipas pasqyrës më poshtë:
-Të ardhurat e veta dhe transferta e pakushtëzuar. Sipas evidencave të buxhetit konstatohet
se të ardhurat e veta dhe transferta e pakushtëzuar për vitin 2015, nga vlera 581,930,674 lekë të
planifikuara në krahasim me vitin 2014 janë rritur në masën 407,155,620 lekë ose 70 % e të
ardhurave të veta dhe transfertës se pakushtëzuar të planifikuara ndërsa në vitin 2016 nga vlera
989,085,294 lekë të planifikuara në krahasim me vitin 2015 janë realizuar më pak në vlerën
103,736,078 lekë ose në masën -10,5%. Të ardhurat e trashëguara për vitin 2015, nga vlera
376,602,856 lekë të planifikuara në krahasim me vitin 2014 janë rritur në vlerën 115,551,347
lekë ose 30,7 % e të ardhurave të trashëguara të planifikuara në vitin 2014 ndërsa për vitin
2016, nga vlera 492,154,203 lekë të planifikuara në krahasim me vitin 2015 janë zbritur në
vlerën 331,749,521 lekë ose në masën -67,4 % e të ardhurave të trashëguara të planifikuara në
vitin 2016 sepse me Vendim të Këshillit Bashkiak nr. 15, datë 28.04.2016 është bërë pakësim i
planit të akumuluar në vite, tepricë nga tenderët dhe planet e pagave dhe sigurimeve shoqërore
të pa konsumuara në vite.
Transferta specifike është planifikuar për herë të parë vetëm për vitin 2016 dhe ka vlerën
41,497,474 lekë për të mbuluar funksionet e përcaktuara në ligjin nr. 147/2015, “Për buxhetin e
vitit 2016”, pjesë e aneksit përkatës të ligjit.
Fondi i Zhvillimit të Rajoneve për vitin 2015, nga vlera 73,106,843 lekë të planifikuara në
krahasim me vitin 2014 janë rritur në vlerën 29,689,639 lekë ose në masën 40,6 % e të FZHR
të planifikuara në vitin 2014 ndërsa për vitin 2016, nga vlera 102,796,482 lekë të planifikuara
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në krahasim me vitin 2015 janë rritur në vlerën 59,925,795 lekë ose në masën 58,3 % e FZHR
të planifikuara në vitin 2016
Transferta e Kushtëzuar, nga vlera 720,923,942 lekë të planifikuara në krahasim me vitin 2014
janë rritur në vlerën 258,046,227 lekë ose në masën 35,8 % e të transfertës së kushtëzuar të
planifikuara në vitin 2014 ndërsa për vitin 2016, nga vlera 978,970,169 lekë të planifikuara në
krahasim me vitin 2015 janë rritur në vlerën 102,507,741 lekë ose në masën 10,5 % të
transfertës së kushtëzuar të planifikuar në vitin 2016
-Shpenzimet. Shpenzimet e pagave për vitin 2015, nga vlera 171,949,623 lekë të planifikuara
në krahasim me vitin 2014 janë rritur në vlerën 78,242,527 lekë ose në masën 45,5 % e të
shpenzimeve për paga të planifikuara në vitin 2015 ndërsa për vitin 2016, nga vlera
250,192,150 lekë të planifikuara në krahasim me vitin 2015 janë zbritur në vlerën 20,497,357
lekë ose në masën -8,2 % e të shpenzimeve për paga të planifikuara në vitin 2016.
Sigurimet shoqërore për vitin 2015, nga vlera 32,203,468 lekë të planifikuara në krahasim me
vitin 2014 janë rritur në vlerën 11,024,085 lekë ose në masën 34,2 % të shpenzimeve për
sigurimet shoqërore të planifikuara në vitin 2015 ndërsa për vitin 2016, nga vlera 43,227,553
lekë të planifikuara në krahasim me vitin 2015 janë zbritur në vlerën 6,456,765 lekë ose në
masën -14,9 % e të shpenzimeve për sigurimet shoqërore të planifikuara në vitin 2016.
Shpenzimet operative për vitin 2015, nga vlera 372,492,409 lekë të planifikuara në krahasim
me vitin 2014 janë rritur në vlerën 164,767,590 lekë ose në masën 44,2 % e të shpenzimeve
operative të planifikuara në vitin 2015 ndërsa për vitin 2016, nga vlera 537,259,999 lekë të
planifikuara në krahasim me vitin 2015 janë zbritur në vlerën 65,079,114 lekë ose në masën 12,1 % e të shpenzimeve operative të planifikuara në vitin 2016.
Shpenzimet për transferta për vitin 2015, nga vlera 779,115,449 lekë të planifikuara në
krahasim me vitin 2014 janë rritur në masën 281,017,626 lekë ose në masën 36,1 % e të
shpenzimeve për transferta të planifikuara në vitin 2015 ndërsa për vitin 2016, nga vlera
1,060,133,075 lekë të planifikuara në krahasim me vitin 2015 janë rritur në vlerën 17,514,494
lekë ose në masën 1,7% e të shpenzimeve për transferta të planifikuara në vitin 2016.
Shpenzimet për investime nga vlera 396,812,366 lekë të planifikuara në krahasim me vitin
2014 janë rritur në vlerën 275,391,005 lekë ose në masën 69,4 % e të shpenzimeve për
investime të planifikuara në vitin 2015 ndërsa për vitin 2016 nga vlera 672,203,371 lekë të
planifikuara në krahasim me vitin 2015 janë zbritur në vlerën 144,905,600 lekë ose në masën 21,6 % të shpenzimeve për investime të planifikuara në vitin 2016.
3. Ndarja e plan buxheteve dhe detajimi i tyre në nivel titulli, kapitulli, artikulli dhe nën
artikulli, respektimi i disiplinës buxhetore sipas strukturës dhe burimeve të financimit.
Nga auditimi i dokumentacionit të vënë në dispozicion mbi plan buxhetin dhe detajimin e tyre
në nivel titulli, kapitulli, artikulli, nën artikulli u konstatua se në të gjitha rastet është respektuar
disiplina buxhetore sipas pasqyrës më poshtë:
Për vitin 2014 shpenzimet buxhetore janë realizuar në masën 70,9% ose me diferencë më pak
nga plani në vlerën 509,970 mijë lekë, për vitin 2015 shpenzimet buxhetore janë realizuar në
masën 59,6% ose me diferencë më pak nga plani në vlerën 1,036,346 mijë lekë ndërsa për vitin
2016 janë realizuar në masën 75,1% ose me diferencë më pak nga plani në vlerën 584,624
mijë lekë. Mos realizimi i shpenzimeve financiare në Bashkinë Shkodër ka ardhur si rrjedhoje i
fondeve të akumuluara në vite si diferencë e tenderave dhe fondit të pagave dhe sigurimeve
shoqërore i pakonsumuar në vite, ndërsa në vitin 2015 ka ndikuar edhe fondi i akumuluar nga
Njësitë Administrative .
Për të gjithë periudhën e audituar, 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.
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Në miratimin e buxheteve të vitit 2014, 2015 dhe 2016, mbështetur në prioritetet, në studimet
dhe në buxhetimin faktik të vitit paraardhës, është paraqitur projektbuxheti dhe detajimi i tij për
vitin koherent.
Në këto programe buxhetore, është bërë shpërndarja e fondeve të vënë në dispozicion nga
Pushteti Qendror të grandeve 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.
Detajimi i shpenzimeve dhe të ardhurave është bërë në përputhje me strukturën buxhetore.
Hartimi dhe miratimi i buxheteve është bërë në bazë të kompetencave të dhëna nga ligji nr.
8652, datë 31.07.2000 “Për organizimin dhe funksionimin e organeve të qeverisjes vendore”; i
nderyshuar, ligji nr. 7776, datë 22.12.1993 “Për buxhetin lokal”, i ndryshuar; ligji nr. 9936,
datë 26.06.2008 “Për hartimin dhe zbatimin e buxhetit të shtetit në Republikën e Shqipërisë”,
ligjeve vjetore të buxheteve si dhe udhëzime përkatëse të dalë në zbatim të tyre.
3.1 Respektimi i procedurave për çeljen e fondeve në Degën e Thesarit dhe Autoritetit për
ndryshimet në plan buxhet.
Në të gjithë periudhën e audituar janë respektuar të gjitha procedurat ligjore për çeljen e
fondeve me Degën e Thesarit Shkodër duke pasqyruar rregullisht dhe periodikisht ndryshimet
në buxhetin fillestar për vitin respektiv të realizuar me Vendimin e Këshillit Bashkiak, ose të
diktuara nga grantet e deleguara nga pushteti qendror.
Janë respektuar të gjitha procedurat për çeljen e fondeve në Degën e Thesarit, është
respektuar gjithë procedura e autoritetit për ndryshimet në planin e buxhet për vitin 2014,
2015 dhe 2016, nga këshilli bashkiak, me përjashtim të ndonjë rasti, procedura këto të
përcaktuara në ligjin nr. 9936, datë 26.06.2008 “Për menaxhimin e sistemit buxhetor në
Republikën e Shqipërisë”, sipas pasqyrave bashkëlidhur.
Është rakorduar çdo muaj me Degën e Thesarit 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.
4. Përdorimi efektiv i fondeve të buxhetit. Analizë e detajuar plan fakt për investimet,
pagat, shpenzimet korente, etj.
4.1.a Planifikimi dhe realizimi i investimeve. Nga auditimi në lidhje me planifikimin dhe
realizimin e investimeve në Bashkinë Shkodër u konstatua se për vitin 2014, janë planifikuar
83 investime në vlerën 396,812 mijë lekë dhe realizuar 81 investime në vlerën 213,479 mijë
lekë ose në masën 52,8%.
4.1.b Planifikimi dhe realizimi i investimeve. Nga auditimi në lidhje me planifikimin dhe
realizimin e investimeve në Bashkinë Shkodër u konstatua se për vitin 2015, janë planifikuar
46 investime në vlerën 672,203 mijë lekë dhe realizuar 36 investime në vlerën 177,842 mijë
lekë ose në masën 50,4%.
4.1.c Planifikimi dhe realizimi i investimeve për vitin 2016
Nga auditimi në lidhje me planifikimin dhe realizimin e investimeve në Bashkinë Shkodër u
konstatua se për vitin 2016, janë planifikuar 105 investime në vlerën 527,298 mijë lekë dhe
realizuar 56 investime në vlerën 248,061 mijë lekë ose në masën 47%.
4.2 Planifikimi dhe realizimi i pagave për vitin 2014, 2015 dhe 2016
Nga auditimi rezulton se për vitin 2014 shpenzimet për pagat e punonjësve nuk janë realizuar
në shumën 80,961 mijë lekë ose në masën 47.1 %, për vitin 2015 shpenzimet për pagat e
punonjësve nuk janë realizuar në shumën 117,493 mijë lekë ose në masën 47 % ndërsa për
vitin 2016 pagat nuk janë realizuar në shumën 46,034 mijë lekë ose në masën 20 % e planit
vjetor.
Nga auditimi rezulton se nga Bashkia Shkodër planifikimi i pagave dhe sigurimeve shoqërore
nga transferta e pakushtëzuar dhe të ardhurat është bërë në zbatim të ligjit nr. 9936, datë
26.06.2008 “Për menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e Shqipërisë” por duke qenë se
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nuk janë realizuar shpenzimet e planifikuara për pagat për pasojë nuk janë realizuar edhe
shpenzimet e planifikuara për sigurimet shoqërore.
Diferenca e parealizuar e pagave dhe sigurimeve shoqërore në masë të konsiderueshme vjen
nga akumulimi në vite i fondit të pagave te pa konsumuar.
4.3- Planifikimi dhe realizimi i shpenzimeve operative.
Nga auditimi i dokumentacionit mbi respektimin e procedurave në plan buxhetin e vitit 2014,
2015 dhe 2016, u konstatua se nga Bashkia Shkodër janë respektuar treguesit e plan buxhetit
për shpenzimet operative.
Konstatohet se në përgjithësi nga Bashkia Shkodër zëri shpenzime operative për vitin 2014
është realizuar në masën 60.4% ose më pak në vlerën 147,451 mijë lekë, për vitin 2015 është
realizuar në masën 54.9% ose më pak në vlerën 242,398 mijë lekë ndërsa për vitin 2016 janë
planifikuar shpenzime operative në vlerën 472,181 mijë lekë dhe janë realizuar gjithsej në
vlerën 338,069 mijë lekë ose në masën 71.6% e planit vjetor duke mos tejkaluar parashikimin
në fillim të vitit financiar si për administratën ashtu edhe për arsimin, shërbimet publike, etj.
Sipas pasqyrës si më sipër rezulton se planifikimi i shpenzimeve operative sidomos për vitin
2015 në të gjitha zërat paraqitet me rezerva, gjë që tregon gjendjen e fondeve të akumuluar nga
Njësitë Administrative në procesin e transferimit të cilat janë bërë zbritje me vendim të
këshillit bashkiak në vitin 2016.
III/1. Auditimi me zgjedhje të administrimit të ndihmës ekonomike, procedurat e
shqyrtimit në Këshillin Bashkiak, plotësimi i dokumentacionit të nevojshëm për
përfitimin e tyre të përcaktuara në ligjin nr. 9355 datë 10.03.2005 “Për ndihmën dhe
shërbimet shoqërore”, i ndryshuar dhe aktet nënligjore në zbatim të tij.
Për periudhën objekt auditimi u auditua me zgjedhje kryesisht administrimi i fondit të ndihmës
ekonomike në Bashkinë Shkodër dhe shpërndarja e fondit të ndihmës ekonomike dhe
dokumentimi i pagesave të ndihmës ekonomike. Auditimi i administrimit të ndihmës
ekonomike, procedurat e shqyrtimit në Këshillin Bashkiak, plotësimi i dokumentacionit të
nevojshëm për përfitimin e tyre të dhe financimi u krye duke u mbështetur në këtë bazën
ligjore të NE dhe PAK .
Referuar të dhënave të buxhetit bazuar në situacionet e shpenzimeve vjetore rezulton se numri i
familjeve të trajtuara me ndihmë ekonomike të plotë dhe të pjesshme në vitin 2014 nga 2,370
familje në vitin 2015 është rritur në 5,250 familje dhe për vitin 2016 në 4,290 familje ose më
pak 960 familje ndërsa fondi i ndihmës ekonomike të shpërndarë në Bashkisë Shkodër në vitin
2014 në krahasim me planin vjetor 2014 ka pësuar ulje në vlerën 1,819 mijë lekë, në vitin 2015
në krahasim me planin vjetor 2015 ka pësuar ulje në vlerën 12,520 mijë lekë dhe në vitin 2016
në krahasim me planin e vitit 2016 ka pësuar ulje në vlerën 451 mijë lekë, si pasojë e reformës
administrative në zbatim të ligjit nr. 115, datë 31.07.2014 “Për ndarjen administrativoterritoriale të njësive të qeverisjes vendore në RSH” pasi janë përfshirë në fondin e ndihmës të
Bashkisë nga muaji Korrik viti 2015 e në vazhdim dhe fondi i ndihmës i Njësive
Administrative.
Auditimi i ndihmës ekonomike në Bashkinë Shkodër u krye kryesisht në lidhje me
dokumentimin e procedurave të përzgjedhjes së familjeve përfituese, dokumentimin e
shpërndarjes të fondit të ndihmës ekonomike si dhe të mbajtjes së rakordimeve për financimet
e kryera me Degën e Postës Shqiptare sha Shkodër si në Bashki dhe në 10 ish Komuna .
-Nga auditimi me zgjedhje i dosjeve për periudhën objekt auditimi rezultuan se
dokumentacioni i mbajtur nga ana e administratorit dhe i të gjithë dokumentacionit të punës në
Sektorin e Ndihmës Ekonomike në Bashkinë Shkodër rezultoi:
-Dokumentacioni i punës së sektorit të ndihmës ekonomike për periudhën objekt auditimi
rezultoi të jetë mbajtur i pasqyruar në regjistrin kombëtar elektronik me të dhënat e aplikuesve
të ndihmës ekonomike dhe është plotësuar mbështetur në dokumentacionin e parashikuar në
dispozitat ligjore.
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-Projekt-vendimet për dhënie ndihme ekonomike për periudhën objekt auditimi janë arkivuar
për çdo muaj në institucion.
-Regjistri analitik për familjet në nevojë përfituese të ndihmës ekonomike, të aftësisë së
kufizuar dhe të invalidëve janë hapur dhe regjistruar sipas Udhëzimit të ish MPÇSSHB nr.
338/3, datë 10.03.2006, për vitin 2013,2014,2015 dhe 2016 konformë Udhëzimit të ish
MPÇSSHB nr. 9, datë 23.06.2014.
Nga auditimi i zbatimit të bazës ligjore për administrimin e ndihmës ekonomike në lidhje me
ndjekjen e shpërndarjes së masës së ndihmës ekonomike tek përfituesi rezultoi :
- Nga auditimi i dosjeve të hapura dhe i Regjistrit Kombëtar Elektronik në Bashki rezultoi se
personat përfitues së NE janë trajtuar sipas nenit 5 të ligjit nr. 9355, datë 10.03.2005 “Për
ndihmën dhe shërbimet shoqërore”, i ndryshuar me ligjin nr. 10399, datë 17.03.2011,
ndryshuar me ligjin nr.44, datë 01.09.2016. Sipas nenit 5 të ligjit nr. 10399, datë 17.03.2011
“Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr.9355, datë 10.03.2005 “Për ndihmën dhe shërbimet
shoqërore”, ndryshuar me ligjin nr.44/2016 datë 01.09.2016, thuhet se përfitues të ndihmës
ekonomike janë familjet në nevojë, gjë e cila nënkupton familje pa të ardhura ose me të ardhura
të pamjaftueshme dhe sipas nenit 10 kjo është një pagesë mujore e kufizuar në kohë dhe e
kushtëzuar që jepet në formën e një shpërblimi mujor në lekë për kategori të caktuara .
Nga auditimi i bërë me zgjedhje të dosjeve të ndihmës ekonomike të dhënat e e vizitës çdo 6
mujor rezultuan të hedhura në sistem (Regjistrin Kombëtar Elektronik) të printuara dhe të
vendosura në dosjet e NE në zbatim të kërkesave të VKM nr.904, datë 12.12.2012 “Për
përcaktimin e kritereve, të procedurave dhe dokumentacionit të përfitimit të ndihmës
ekonomike në zonat pilot”, dhe Udhëzimi i MMSR nr. 9, datë 23.06.2014 “Mbi zbatimin e
VKM nr.904, datë 12.12.2012 “ Për përcaktimin e kritereve, të procedurave dhe të
dokumentacionit të përfitimit të ndihmës në zonat pilot”.
Regjistri për NE (Ndihmën ekonomike) dhe PAK (Paaftësinë e Kufizuar) është hapur për gjithë
periudhën e auditimit në përputhje me VKM nr.618, datë 07.09.2006 “Për përcaktimin e
kritereve të dokumentacionit dhe masës së përfitimit të pagesës për personat me aftësi të
kufizuar”.
Nga auditimi konstatohet se buxheti vjetor është hartuar dhe paraqitur në këshillin e Bashkise
për vitin 2014, 2015 dhe 2016 ne zbatim të ligjit nr. 9936, datë 26.06.2008 “Për menaxhimin e
sistemit buxhetor në Republikën e Shqipërisë” (Trajtuar hollësisht në aktverifikimin nr.4 datë
20.07,2017).

4.Auditim mbi zbatimin e dispozitave ligjore që rregullojnë marrëdhëniet e punës (Paga
dhe shpërblime etj).
- Hartimi, miratimi dhe respektimi i strukturave organike të miratuara.
Pagat janë mbështetur në dispozitat ligjore bazë dhe duke reflektuar të gjitha ndryshimet për
vitin 2014, 2015 dhe 2016 pagat janë vendosur sipas kërkesave të nenit 32 pika a dhe ç të ligjit
nr. 8652, datë 31.07.2000 “Për organizimin dhe funksionimin e qeverisjes vendore”, i
ndryshuar, VKM nr. 1619, datë 02.07.2008 “Për klasifikimin e funksioneve, grupimin e njësive
të qeverisjes vendore, për efekt page, për caktimin e kufijve të pagave të punonjësve të
organeve të Qeverisjes Vendore” me ndryshimet, VKM nr. 598 datë 27.04.2009, ligjit nr.
10405, datë 24.03.2011 “Për kompetencat në caktimin e pagave dhe shpërblimeve”, VKM nr.
474, datë 16.06.2011 “Për përcaktimin e standardeve dhe procedurës që duhet ndjekur dhe të
hartimit e miratimit të strukturës administrative të institucioneve të administratës publike”,
VKM nr. 527, datë 20.07.2011 “Për caktimin e pagës minimale në shkallë vendi”,VKM nr.
553, datë 11.08.2011 “Për disa ndryshime në VKM nr. 1619, datë 02.07.2008”, VKM nr. 518,
datë 16.08.2012, VKM nr. 586, datë 17.07.2013, etj.
Për vitin 2014, struktura organike është miratuar me Vendim të Këshillit Bashkiak nr. 3, datë
31.01.2014 “Për miratimin e strukturës organike të aparatit të Bashkisë” konfirmuar nga
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Prefekti i Qarkut Shkodër me shkresën nr.157/1, datë 14.02.2014 e organizuar me 10 Drejtori
dhe 5 Rajone Administrative. Administrata e Bashkisë me 153 punonjës gjithsej dhe
Institucionet e varësisë me 217 punonjës, gjithsej me 370 punonjës.
Për vitin 2015, në strukturën tranzitore struktura organike është miratuar me Vendim të
Këshillit Bashkiak nr. 3, datë 25.02.2015 “Për miratimin e strukturës organike të aparatit të
Bashkisë” konfirmuar nga Prefekti i Qarkut Shkodër me shkresën nr. 435/1, datë 05.03.2015 e
organizuar me 10 Drejtori me 153 punonjës dhe 5 Rajone Administrative e Institucione të
varësisë me 220 punonjës, gjithsej me 373 punonjës.
Pas reformës territoriale të vitit 2015, me Vendim të këshillit Bashkiak nr. 11, datë 07.09.2015
si rezultat i reformës territoriale janë përfshirë dhe 10 Njësi Administrative, duke u ndryshuar
në rritje numri i miratuar nga 153 punonjës gjithsej për Bashkinë Shkodër në 592 punonjës
bashkë me 10 Njësitë Administrative, ish Komunat, konfirmuar nga Prefekti i Qarkut Shkodër
me shkresën nr. 1492/1, datë 15.09.2015 ndryshuar me VKB nr. 93, datë 01.10.2015 e
organizuar me 20 Drejtori me 277 punonjës, Sektorin e Shërbimeve Publike me 77 punonjës,
10 Njësi Administrative, 9 institucione në varësi me 226 punonjës ose gjithsej me 590
punonjës.
Për vitin 2016, në zbatim të kërkesave të ligjit nr.10405, datë 24.03.2011 “Për kompetencat për
caktimin e pagave dhe të shpërblimeve”, të nenit 64/1 të ligjit nr. 139/2015, “Për
vetëqeverisjen”, ligjit nr. 147/2015, datë 17.12.2015 “Për buxhetin e vitit 2016”, VKM nr.165,
datë 02.03.2016 “Për grupimin e njësive të vetëqeverisjes vendore, për efekt page dhe caktimin
e kufijve të pagave të funksionarëve të zgjedhur e të emëruar, të nëpunësve civilë e të
punonjësve administrativ të njësive të vetëqeverisjes vendore”, me Vendimin e Këshillit
Bashkiak nr. 261, datë 11.05.2016 “Për strukturën organizative të Bashkisë”, është miratuar
struktura e vitit 2016 e organizuar me 20 Drejtori dhe Sektor me 288 punonjës, Sektorin e
Shërbimeve Publike me 77 punonjës, 10 Njësi Administrative, 9 institucione në varësi me 554
punonjës ose gjithsej me 919 punonjës konfirmuar nga Prefekti i Qarkut Shkodër. Nga
krahasimi i listë pagesave rezultoi se nuk është tejkaluar struktura organizative.
Administrata e Bashkisë Shkodër ka funksionuar sipas rregullores “Për organizimin,
funksionimin, detyrat dhe kompetencat e administratës së Bashkisë Shkodër” të miratuar me
VKB nr.77, datë 29.08.2013 konfirmuar për bazueshmërinë ligjore nga Prefekti i Qarkut
Shkodër me shkresën nr.1302/1, datë 09.09.2013 ndryshuar me VKB nr.96, datë 20.03.2017
në përmbushje të detyrimeve ligjore të nenit 64 të ligjit nr.139/2015 “Për vetëqeverisjen
vendore” ku janë përcaktuar saktësisht proceset dhe operacionet e punës për çdo post pune dhe
për emërimet e reja pas reformës territoriale si dhe për rekrutimin e punonjësve janë zhvilluar
procedurat e konkurimit.
Për vitin 2016 struktura është bërë sipas studimit me grup të veçantë pune për programimin e
numrit të domosdoshëm të nëpunësve, veprim në përputhje me nenin nr. 47, të ligjit nr . 9936,
datë 26.06.2008 “Për menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e Shqipërisë”, ku edhe
pse nuk është plotësuar orgaN. nuk është kërkuar rishikimi i zbatimit të buxhetit vendor brenda
vitit.
Mosrealizimi i fondit të pagave dhe i sigurimeve shoqërore e shëndetësore për vitin 2014, 2015
dhe 2016 është i ndikuar nga mosplotësimi i organikës.
Nga krahasimi i listë pagesave për numrin e nëpunësve të paguar me strukturën sipas
vendimeve të Këshillit Bashkiak (numër total) nuk u konstatuan pagesa mbi organikën e
miratuar çdo fillim viti buxhetor. OrgaN. është miratuar nga Prefektura e Qarkut Shkodër për
çdo vit buxhetor sipas vendimeve të Këshillit Bashkiak.
Nga auditimi rezulton se, është respektuar niveli i pagave sipas klasifikimit të funksioneve dhe
vendeve të punës, si edhe trajtohen sipas ligjit për shërbimin civil gjithsej 191 nëpunës ndërsa
pjesa tjetër me kod pune dhe kontratë individuale dhe punonjës me funksione të emëruara. Për
periudhën e audituar në marrjen në punë të punonjësve janë zhvilluar procedura konkurrimi, të
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cilat janë zhvilluar në muajin gusht të vitit 2015 dhe për vitin 2016, pas reformës
administrative, në përputhje me kërkesat e nenit 22,23 e 24 të ligjit nr.152/2013 “ Për
nëpunësin civil”,
- Hartimi i listë pagesave dhe listë prezencave: Nga auditimi me zgjedhje u konstatua se listë
pagesat sipas janë të shoqëruara me dokumentacionin mbështetës, listë prezencat, të cilat janë
të nënshkruara nga Kryetari i Bashkisë. Listë pagesat janë të nënshkruara nga nëpunësi zbatues
dhe nëpunësi urdhërues. Konstatohet se listë pagesa nuk jep informacion për pozicionin e
punës së punonjësit.
-Respektimi i dispozitave ligjore për kohëzgjatjen e kohës së punës, pagesa për orë jashtë
orarit të punës etj. Nga auditimi u konstatua se janë respektuar dispozitat ligjore për
kohëzgjatjen e punës dhe nuk janë kryer pagesa për orë jashtë orarit të punës.
-Hapja dhe azhurnimi periodik i librit të pagave e regjistrit të punonjësve, pajisja e tyre me
librezë pune, evidentimi i vjetërsisë së përgjithshme në punë.
Në Bashkinë Shkodër për vitin 2014, 2015 dhe 2016 janë hapur dhe plotësuar librat e pagave të
punonjësve, në të cilët janë pasqyruar të gjithë elementet e pagës.
Nuk është azhurnuar regjistri themeltar i punonjësve, për lëvizjet e nëpunësve që i përkasin
periudhës 2014, 2015 dhe 2016, me arsyetimin se nuk është arritur të përballohet si proces
pune për arsye të reformës administrative.
- Përcaktimi i pagave sipas klasifikimit të funksioneve dhe vendeve të punës në shërbimin civil
dhe atyre me kod pune. U audituan me zgjedhje listë pagesat për periudhën tremujori i parë dhe
i katërt për vitin 2014, për vitin 2015 dhe periudha tetor-dhjetor 2016. Niveli i pagave të
punonjësve të Bashkisë Shkodër është miratuar në përputhje me VKM nr. 1619, datë
02.07.2008 “Për klasifikimin e funksioneve, grupimin e njësive të qeverisjes vendore për efekt
page dhe caktimin e kufijve të pagave të punonjësve të organeve të qeverisjes vendore”, i
ndryshuar.
-Mbi shpërblimet e punonjësve, për rastet e festave të fund vitit,rastet e fatkeqësive ,etj. Nga
fondi i veçantë nuk janë kryer shpërblime punonjësish në fund të vitit dhe për raste festash.
Nga ky fond janë kryer pagesa për raste fatkeqësish të cilat janë të justifikuara me
dokumentacionin mbështetës.
-Punësimi i punonjësve dhe sa prej tyre janë punësuar me kontrata provizore.
Bashkia ka kryer pagesa për punonjës të përkohshëm gjatë vitit 2014, 2015 dhe 2016 e në
vazhdim. Për zgjedhjet parlamentare janë paguar shpenzime KZAZ sipas fondit të akorduar
nga buxheti i shtetit për këtë qëllim, nëpërmes artikullit 602, mbështetur në dokumentacionin e
hartuar për këtë qëllim.
-Auditim mbi zbatimin e vendimeve gjyqësore për largimin nga puna, efektet financiare. Në
zbatimin e vendimeve gjyqësore të formës së prerë janë zbatuar procedurat ligjore për ndjekjen
e zhvillimit të proceseve gjyqësore në të gjitha shkallët e gjykimit.
Nga auditimi rezultoi vetëm se në 1 rast në vlerën 231,192 lekë janë dokumentuar detyrime
nga vendimet gjyqësore të formës së prerë për largime të pa motivuara nga puna, që rrjedhin
nga viti 2014 të cilat në fund të vitit 2016 paraqitet në 1 rast, P. D., në vlerën 231,192 lekë si
vijon:
-Krijimi i komisioneve disiplinore (KD) dhe zbatimi i procedurave për fillimin e ecurisë
masave disiplinore,ndaj nëpunësve publik.
Nuk është krijuar komision disiplinor.
-Në se punonjësit e larguar apo ata që kanë filluar punë rishtazi, kanë dorëzuar dhe marrë
detyra dhe materialet me procesverbal, siç parashikohet në pikat 50 dhe 51 të VKM nr.
171,datë 26.03.2014“ Për transferimin e përhershëm dhe të përkohshëm të nëpunësve civil
pezullimin dhe lirimin”
Për largimet nga puna mbështetur në urdhrat e titullarit janë dorëzuar inventarët e pajisjet e
zyrës me proces verbal, por si mangësi u konstatua se, nuk është dorëzuar detyra me shkrim për
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azhurnimin e dokumentacionit sipas posteve të punës nga personat që kanë ndërprerë
marrëdhëniet e punës.
- Mbi hartimin, miratimin dhe zbatimin e rregullores së brendshme të funksionimit të
administratës bashkisë dhe këshillit bashkiak dhe konfirmimi i tyre në Prefekturën e Qarkut
Shkodër.
Nga Bashkia Shkodër është hartuar rregullore e re pas reformës administrative dhe miratuar me
Vendimin e Këshillit nr. nr.96, datë 20.03.2017 në përmbushje të detyrimeve ligjore të nenit
64 të ligjit nr.139/2015 “Për vetëqeverisjen vendore” .
- Mbi vlerësimin e rezultateve në punë të nëpunësve civil në zbatim të VKM nr. 109, datë
26.02.2014”Për vlerësimin e rezultateve në punë të nëpunësve civil”.
Nga auditimi i dokumentacionit që administrohet nga Sektori i Burimeve Njerëzore është kryer
vlerësimi i punës në fund të çdo viti ushtrimor, në përputhje me kërkesat e VKM nr. 109, datë
26.02.2014. Për këtë qëllim në bazë të programit nr.332/1 datë 18.04.2016 është ushtruar
inspektim nga Shërbimi Civil sipas aktit të inspektimit dërguar me shkresën nr.41/5, datë
30.12.2016 së bashku me Vendimin nr.177, daë 30.12.2016 ku në rekrutimin dhe vlerësimin e
punonjësve nuk janë konstatuar mangësi.
- Njësia e burimeve njerëzore duhet të paraqesë një listë të punonjësve në lidhje me trajtimin
juridik të marrëdhënieve të punës të punonjësve civil dhe kodin e punës.
Aktualisht janë me status të nëpunësit civil 191 nëpunës ndërsa të gjithë punonjësit e tjerë
nuk janë me status të nëpunësit civil, por me kod pune dhe kontratë pune individuale si dhe të
emëruar dhe deleguar, pasi nuk janë ndjekur procedurat ligjore për marrjet në punë nga ishkomunat (për punonjësit e sistemuar në bashki pas reformës territoriale).
Gjithashtu është zbatuar pika 4, e nenit 67, të ligjit nr.152/2013, për punonjësit që ka zënë në
punë ligji, në pozicione pjesë e shërbimit civil, ku thekson se: “janë nëpunës civil në periudhë
prove sipas nenit 24 të këtij ligji” për të cilët janë zhvilluar procedurat sipas nenit 24, për
kalimin në periudhë prove të nëpunësve në marrëdhënie pune të punësuar pa procedura
konkurrimi, por në pozicione pune të shërbimit civil. Janë bërë vlerësime të rezultateve
individuale në punë dhe janë kryer trajnime pranë ASPA-s .
Pagesa e Këshilltarëve të Këshillit të Bashkisë
Bazuar në nenin 29, pika 2, të ligjit nr. 8652, datë 31.07 2000 “Për organizimin dhe
funksionimin e qeverisjes vendore”, këshilltari shpërblehet për punën që kryen. Gjithashtu sipas
nenin 31 të po këtij ligji, pika 2, “Mbledhjet e radhës të këshillit komunal ose bashkiak
zhvillohen si rregull, sipas përcaktimit që bën vetë këshilli, por jo më pak se një herë në
muaj”.
Nga verifikimi i protokollit të mbledhjeve të Këshillit të Bashkisë për vitin 2014,2015 dhe
2016 u konstatua se prezenca e këshilltarëve në këto mbledhje nuk ka qenë e plotë, disa
këshilltarë nuk kanë marrë pjesë në këto mbledhje.
Në kundërshtim me nenin 29 dhe 31 të ligjit nr. 8652, datë 31.07.2000 “Për organizimin dhe
funksionimin e qeverisjes vendore”,ndryshuar, për vitin 2014,2015 dhe 2016 janë kryer pagesa
për 95 këshilltarë për muaj në të cilët nuk kanë marrë pjesë në mbledhje të Këshillit të
Bashkisë, duke u shpërblyer për punë të pakryer (Trajtuar hollësisht në procesverbalin nr.1
datë 30.06.2017).
Ish Komuna Postribë.
-Hartimi, miratimi dhe respektimi i strukturës organike të miratuar. Në zbatim të ligjit nr.
8652, datë 31.07.2000 “Për organizimin e funksionimin e qeverisjes vendore”, i ndryshuar, të
VKM-së nr. 1619, datë 02.07.2008 “Për klasifikim e funksioneve, grupimin e njësive të
qeverisjes vendore për efekt page dhe caktimin e kufijve të pagave të punonjësve të organeve të
qeverisjes vendore” i ndryshuar, nga Këshilli i Komunës është miratuar struktura dhe niveli i
pagave të ish Komunës Postribë Shkodër për vitin 2013, 2014 dhe 2015 me vendimet
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respektive të Këshillit të Komunës është bërë miratimi i strukturës dhe nivelit të pagave të
punonjësve të Komunës Postribë, miratuar nga Prefekti i Qarkut Shkodër.
- Hartimi i listë pagesave dhe listë prezencave: Nga auditimi me zgjedhje u konstatua se listë
pagesat sipas janë të shoqëruara me dokumentacionin mbështetës, listë prezencat, të cilat janë
të nënshkruara nga Kryetari i Komunës.
Listë pagesat janë të nënshkruara nga nëpunësi zbatues dhe nëpunësi urdhërues. Konstatohet se
listë pagesa nuk jep informacion për pozicionin e punës së punonjësit.
-Respektimi i dispozitave ligjore për kohëzgjatjen e kohës së punës, pagesa për orë jashtë
orarit të punës etj. Nga auditimi u konstatua se janë respektuar dispozitat ligjore për
kohëzgjatjen e punës dhe nuk janë kryer pagesa për orë jashtë orarit të punës.
-Hapja dhe azhurnimi periodik i librit të pagave: Në Komunën Postribë për vitin 2013, 2014
dhe 2015 janë hapur dhe plotësuar librat e pagave të punonjësve, në të cilët janë pasqyruar të
gjithë elementet e pagës.
- Përcaktimi i pagave sipas klasifikimit të funksioneve dhe vendeve të punës në shërbimin civil
dhe atyre me kod pune. U audituan me zgjedhje listë pagesat për periudhën mars-korrik 2013,
tetor-dhjetor 2014 dhe periudha prill-korrik 2015. Niveli i pagave të punonjësve të Komunës
Postribë është miratuar në përputhje me VKM nr. 1619, datë 02.07.2008 “Për klasifikimin e
funksioneve, grupimin e njësive të qeverisjes vendore për efekt page dhe caktimin e kufijve të
pagave të punonjësve të organeve të qeverisjes vendore”, i ndryshuar.
Pagesa e anëtarëve të Këshillit të Komunës. Bazuar në nenin 29, pika 2, të ligjit nr. 8652, “Për
organizimin dhe funksionimin e qeverisjes vendore”, këshilltari shpërblehet për punën që
kryen. Gjithashtu sipas nenin 31 të po këtij ligji, pika 2, “Mbledhjet e radhës të këshillit
komunal ose bashkiak zhvillohen si rregull, sipas përcaktimit që bën vetë këshilli, por jo më
pak se një herë në muaj”. Nga verifikimi i protokollit të mbledhjeve të Këshillit të Komunës
për vitin 2013, 2014 dhe 2015 u konstatua se:
-protokolli i mbledhjes së këshillit nuk është mbajtur në rregull,pasi për vitin 2013 dhe 2014
nuk është cilësuar prezenca e këshilltarëve dhe kryepleqëve në mbledhje,
- për vitin 2015 (deri më 31.07.2015) prezenca e këshilltarëve në këto mbledhje nuk ka qenë e
plotë pasi disa këshilltarë e kryepleq megjithëse nuk kanë marrë pjesë në mbledhje janë
paraqitur në (kohëshënues) listë prezencë për efekt pagese nga sekretari dhe kryetari i këshillit.
Veprimet e mësipërme bien në kundërshtim me nenin 37 pika 2 germa “a” dhe nenin 29 e 31 të
ligjit 8652 “Për organizimin dhe funksionimin e qeverisjes vendore”,i ndryshuar, për vitin
2013, 2014 dhe 2015 janë bërë pagesa për 19 këshilltarë dhe kryepleq të fshatrave muaj në të
cilët nuk kanë marrë pjesë në mbledhje të këshillit të komunës, duke u shpërblyer për punë të
pakryer (Trajtuar hollësisht në procesverbalin nr.2 datë 04.07.2017).
Ish Komuna Guri i Zi.
-Hartimi, miratimi dhe respektimi i strukturës organike të miratuar. Në zbatim të ligjit nr.
8652, datë 31.07.2000 “Për organizimin e funksionimin e qeverisjes vendore”, i ndryshuar, të
VKM-së nr. 1619, datë 02.07.2008 “Për klasifikim e funksioneve, grupimin e njësive të
qeverisjes vendore për efekt page dhe caktimin e kufijve të pagave të punonjësve të organeve të
qeverisjes vendore” i ndryshuar, nga Këshilli i Komunës është miratuar struktura dhe niveli i
pagave të ish Komunës Guri i Zi, Shkodër për vitin 2013, 2014 dhe 2015 me vendimet
respektive të Këshillit të Komunës është bërë miratimi i strukturës dhe nivelit të pagave të
punonjësve të Komunës Guri i Zi, miratuar nga Prefekti i Qarkut Shkodër.
- Hartimi i listë pagesave dhe listë prezencave: Nga auditimi me zgjedhje u konstatua se listë
pagesat sipas janë të shoqëruara me dokumentacionin mbështetës, listë prezencat, të cilat janë
të nënshkruara nga Kryetari i Komunës.
Listë pagesat janë të nënshkruara nga nëpunësi zbatues dhe nëpunësi urdhërues. Konstatohet se
listë pagesa nuk jep informacion për pozicionin e punës së punonjësit.
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-Respektimi i dispozitave ligjore për kohëzgjatjen e kohës së punës, pagesa për orë jashtë
orarit të punës etj. Nga auditimi u konstatua se janë respektuar dispozitat ligjore për
kohëzgjatjen e punës dhe nuk janë kryer pagesa për orë jashtë orarit të punës.
-Hapja dhe azhurnimi periodik i librit të pagave: Në Komunën Guri i Zi për vitin 2013, 2014
dhe 2015 janë hapur dhe plotësuar librat e pagave të punonjësve, në të cilër janë pasqyruar të
gjithë elementet e pagës.
- Përcaktimi i pagave sipas klasifikimit të funksioneve dhe vendeve të punës në shërbimin civil
dhe atyre me kod pune. U audituan me zgjedhje listë pagesat për periudhën mars-korrik 2013,
tetor-dhjetor 2014 dhe periudha prill-korrik 2015. Niveli i pagave të punonjësve të Komunës
Guri i Zi është miratuar në përputhje me VKM nr. 1619, datë 02.07.2008 “Për klasifikimin e
funksioneve, grupimin e njësive të qeverisjes vendore për efekt page dhe caktimin e kufijve të
pagave të punonjësve të organeve të qeverisjes vendore”, i ndryshuar.
Pagesa e anëtarëve të Këshillit të Komunës. Bazuar në nenin 29, pika 2, të ligjit nr. 8652, “Për
organizimin dhe funksionimin e qeverisjes vendore”, këshilltari shpërblehet për punën që
kryen. Gjithashtu sipas nenin 31 të po këtij ligji, pika 2, “Mbledhjet e radhës të këshillit
komunal ose bashkiak zhvillohen si rregull, sipas përcaktimit që bën vetë këshilli, por jo më
pak se një herë në muaj”. Nga verifikimi i protokollit të mbledhjeve të Këshillit të Komunës u
konstatua se:
-protokolli i mbledhjeve të këshillit për vitin 2013 dhe 2015 nuk është dokumentuar asnjë
mbledhje e Këshillit të Komunës.
- për vitin 2014 prezenca e këshilltarëve në këto mbledhje nuk ka qenë e plotë pasi disa
këshilltarë e kryepleq megjithëse nuk kanë marrë pjesë në këto mbledhje janë paraqitur në
(kohëshënues) listë prezencë për efekt pagese nga sekretari dhe kryetari i këshillit.
Veprimet e mësipërme bien në kundërshtim me nenin 37 pika 2 germa “a” dhe nenin 29 e 31 të
ligjit 8652 “Për organizimin dhe funksionimin e qeverisjes vendore”,i ndryshuar, për vitin
2014 janë bërë pagesa për 28 ish këshilltarë dhe kryepleq të fshatrave muaj në të cilët nuk kanë
marrë pjesë në mbledhje të këshillit të komunës.
Nga ish sekretari i këshillit z. R. K. dhe Kryetari i Këshillit të Komunës Guri i Zi z. S. O. janë
hartuar listë prezencat nga të cilat nuk janë hequr këshilltarët të cilët nuk kanë marrë pjesë në
mbledhjet e këshillit, gjë e cila i ngarkon ato me përgjegjësi (Trajtuar hollësisht në
procesverbalin nr.3 datë 07.07.2017).
Ish Komuna Ana e Malit.
-Hartimi, miratimi dhe respektimi i strukturës organike të miratuar. Në zbatim të ligjit nr.
8652, datë 31.07.2000 “Për organizimin e funksionimin e qeverisjes vendore”, i ndryshuar, të
VKM-së nr. 1619, datë 02.07.2008 “Për klasifikim e funksioneve, grupimin e njësive të
qeverisjes vendore për efekt page dhe caktimin e kufijve të pagave të punonjësve të organeve të
qeverisjes vendore” i ndryshuar, nga Këshilli i Komunës është miratuar struktura dhe niveli i
pagave të ish Komunës Ana e Malit, Shkodër për vitin 2013, 2014 dhe 2015 me vendimet
respektive të Këshillit të Komunës është bërë miratimi i strukturës dhe nivelit të pagave të
punonjësve të Komunës Ana e Malit, miratuar nga Prefekti i Qarkut Shkodër.
- Hartimi i listë pagesave dhe listë prezencave: Nga auditimi me zgjedhje u konstatua se listë
pagesat sipas janë të shoqëruara me dokumentacionin mbështetës, listë prezencat, të cilat janë
të nënshkruara nga Kryetari i Komunës.
Listë pagesat janë të nënshkruara nga nëpunësi zbatues dhe nëpunësi urdhërues. Konstatohet se
listë pagesa nuk jep informacion për pozicionin e punës së punonjësit.
-Respektimi i dispozitave ligjore për kohëzgjatjen e kohës së punës, pagesa për orë jashtë
orarit të punës etj. Nga auditimi u konstatua se janë respektuar dispozitat ligjore për
kohëzgjatjen e punës dhe nuk janë kryer pagesa për orë jashtë orarit të punës.
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-Hapja dhe azhurnimi periodik i librit të pagave: Në Komunën Ana e Malit për vitin 2013,
2014 dhe 2015 janë hapur dhe plotësuar librat e pagave të punonjësve, në të cilër janë
pasqyruar të gjithë elementet e pagës.
- Përcaktimi i pagave sipas klasifikimit të funksioneve dhe vendeve të punës në shërbimin civil
dhe atyre me kod pune. U audituan me zgjedhje listë pagesat për periudhën mars-korrik 2013,
tetor-dhjetor 2014 dhe periudha prill-korrik 2015. Niveli i pagave të punonjësve të Komunës
Ana e Malit është miratuar në përputhje me VKM nr. 1619, datë 02.07.2008 “Për klasifikimin
e funksioneve, grupimin e njësive të qeverisjes vendore për efekt page dhe caktimin e kufijve të
pagave të punonjësve të organeve të qeverisjes vendore”, i ndryshuar.
Pagesa e anëtarëve të Këshillit të Komunës. Bazuar në nenin 29, pika 2, të ligjit nr. 8652, “Për
organizimin dhe funksionimin e qeverisjes vendore”, këshilltari shpërblehet për punën që
kryen. Gjithashtu sipas nenin 31 të po këtij ligji, pika 2, “Mbledhjet e radhës të këshillit
komunal ose bashkiak zhvillohen si rregull, sipas përcaktimit që bën vetë këshilli, por jo më
pak se një herë në muaj”. Nga verifikimi i protokollit të mbledhjeve të Këshillit të Komunës
për vitin 2013, 2014 dhe 2015 u konstatua se:
-në disa raste dokumentimi i mbledhjeve të këshillit nuk është nënshkruar nga sekretari dhe
kryetari i këshillit dhe nuk është evidentuar prezenca e këshilltarëve në mbledhje,
- për vitin 2013 dhe deri më 15.04. 2014 prezenca e këshilltarëve në këto mbledhje nuk ka
qenë e plotë, pasi disa këshilltarë megjithëse nuk kanë marrë pjesë në mbledhje janë pasqyruar
padrejtësisht në kohëshënues (listë prezencë) për efekt pagese nga ish sekretari dhe kryetari i
këshillit.
- për vitin periudhën nga 15.04.2014 deri më 31.07. 2015 prezenca e këshilltarëve në mbledhje
nuk është dokumentuar.
Veprimet e mësipërme bien në kundërshtim me nenin 37 pika 2 germa “a” dhe nenin 29 e 31 të
ligjit 8652 “Për organizimin dhe funksionimin e qeverisjes vendore”,i ndryshuar, për vitin
2013, 2014 dhe 2015 janë bërë pagesa për 15 ish këshilltarë dhe 10 kryepleq të fshatrave muaj
në të cilët nuk kanë marrë pjesë në mbledhje të këshillit të komunës, duke u shpërblyer për
punë të pakryer.
Nga ish sekretari i këshillit z. H. N. dhe Kryetari i Këshillit të Komunës Ana e Malit z. Fahri
Hoti janë hartuar listë prezencat nga të cilat nuk janë hequr këshilltarët të cilët nuk kanë marrë
pjesë në mbledhjet e këshillit, gjë e cila i ngarkon ato me përgjegjësi (Trajtuar hollësisht në
procesverbalin nr.4 datë 10.07.2017).
Ish Komuna Berdicë.
-Hartimi, miratimi dhe respektimi i strukturës organike të miratuar. Në zbatim të ligjit nr.
8652, datë 31.07.2000 “Për organizimin e funksionimin e qeverisjes vendore”, i ndryshuar, të
VKM-së nr. 1619, datë 02.07.2008 “Për klasifikim e funksioneve, grupimin e njësive të
qeverisjes vendore për efekt page dhe caktimin e kufijve të pagave të punonjësve të organeve të
qeverisjes vendore” i ndryshuar, nga Këshilli i Komunës është miratuar struktura dhe niveli i
pagave të ish Komunës Berdicë, Shkodër për vitin 2013, 2014 dhe 2015 me vendimet
respektive të Këshillit të Komunës është bërë miratimi i strukturës dhe nivelit të pagave të
punonjësve të Komunës Berdicë, miratuar nga Prefekti i Qarkut Shkodër.
- Hartimi i listë pagesave dhe listë prezencave: Nga auditimi me zgjedhje u konstatua se listë
pagesat sipas janë të shoqëruara me dokumentacionin mbështetës, listë prezencat, të cilat janë
të nënshkruara nga Kryetari i Komunës.
Listë pagesat janë të nënshkruara nga nëpunësi zbatues dhe nëpunësi urdhërues. Konstatohet se
listë pagesa nuk jep informacion për pozicionin e punës së punonjësit.
-Respektimi i dispozitave ligjore për kohëzgjatjen e kohës së punës, pagesa për orë jashtë
orarit të punës etj. Nga auditimi u konstatua se janë respektuar dispozitat ligjore për
kohëzgjatjen e punës dhe nuk janë kryer pagesa për orë jashtë orarit të punës.
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-Hapja dhe azhurnimi periodik i librit të pagave: Në Komunën Berdicë për vitin 2013, 2014
dhe 2015 janë hapur dhe plotësuar librat e pagave të punonjësve, në të cilët janë pasqyruar të
gjithë elementet e pagës.
- Përcaktimi i pagave sipas klasifikimit të funksioneve dhe vendeve të punës në shërbimin civil
dhe atyre me kod pune. U audituan me zgjedhje listë pagesat për periudhën mars-korrik 2013,
tetor-dhjetor 2014 dhe periudha prill-korrik 2015. Niveli i pagave të punonjësve të Komunës
Berdicë është miratuar në përputhje me VKM nr. 1619, datë 02.07.2008 “Për klasifikimin e
funksioneve, grupimin e njësive të qeverisjes vendore për efekt page dhe caktimin e kufijve të
pagave të punonjësve të organeve të qeverisjes vendore”, i ndryshuar.
Pagesa e anëtarëve të Këshillit të Komunës. Bazuar në nenin 29, pika 2, të ligjit nr. 8652, “Për
organizimin dhe funksionimin e qeverisjes vendore”, këshilltari shpërblehet për punën që
kryen. Gjithashtu sipas nenin 31 të po këtij ligji, pika 2, “Mbledhjet e radhës të këshillit
komunal ose bashkiak zhvillohen si rregull, sipas përcaktimit që bën vetë këshilli, por jo më
pak se një herë në muaj”. Nga verifikimi i protokollit të mbledhjeve të Këshillit të Komunës
për vitin 2013, 2014 dhe 2015 u konstatua se:
-nuk është mbajtur në rregull dhe në të gjithë rastet është i pa nënshkruar nga sekretari dhe
kryetari i këshillit,
- prezenca e këshilltarëve në këto mbledhje nuk ka qenë e plotë pasi disa këshilltarë nuk kanë
marrë pjesë në këto mbledhje ndërkohë që janë paraqitur në (kohëshënues)listë prezencë për
efekt pagese nga sekretari dhe kryetari i këshillit.
- për vitin 2015 nuk është dokumentuar asnjë mbledhje e Këshillit të Komunës.
Veprimet e mësipërme bien në kundërshtim me nenin 37 pika 2 germa “a” dhe nenin 29 e 31 të
ligjit 8652 “Për organizimin dhe funksionimin e qeverisjes vendore”,i ndryshuar, për vitin
2013, 2014 dhe 2015 janë bërë pagesa për 19 këshilltarë dhe kryepleq të fshatrave muaj në të
cilët nuk kanë marrë pjesë në mbledhje të këshillit të komunës, duke u shpërblyer për punë të
pakryer. Nga ish Sekretari dhe Kryetari i Këshillit të Komunës Berdicë janë hartuar listë
prezencat nga të cilat nuk janë hequr këshilltarët të cilët nuk kanë marrë pjesë në mbledhjet e
këshillit, gjë e cila i ngarkon ato me përgjegjësi (Trajtuar hollësisht në procesverbalin nr.5,
datë 12.07.2017).
5.Auditim mbi organizimin dhe mbajtjen e kontabilitetit. Hartimi i Pasqyrave financiare
(bilanci kontabël) dhe inventarizimi i llogarive të pasurisë publike. Administrimi, ruajtja,
dokumentimi dhe qarkullimi i vlerave materiale e monetare dhe letrave me vlerë.
a.-Organizimi dhe mbajtja e kontabilitetit sipas planit unik kontabël për
institucionet (azhurrnimi i tij në librat përkatës, ditar, partitar, libri i madh ose
centralizatori, ditari veprimeve të ndryshme etj).
Sektori i kontabilitetit ka funksionuar me 4 (katër) punonjës, nga të cilët njëri me detyrën e
përgjegjësit, një specialist kontabiliteti, një specialist finance dhe një specialist (arkëtar), sipas
strukturës organike të miratuar me Vendimin e Këshillit të Bashkisë Shkodër nr.3, datë
31.01.2014 për vitin 2014, nr.3, datë 25.02.2015 për vitin 2015 ndryshuar me Vendimin e
Këshillit të Bashkisë Shkodër me nr. 11, datë 07.09.2015 pas reformës territoriale për vitin
2015 dhe Vendimin e Këshillit të Bashkisë Shkodër nr. 261, datë 11.05.2016 për vitin 2016.
Organizimi dhe mbajtja e kontabilitetit është bërë në zbatim të Planit Kontabël të miratuar për
institucionet dhe 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”.
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Funksionimi i këtij Sektori është mbështetur në Rregulloren e Brendshme të miratuar me
Vendimin e Këshillit të Bashkisë Shkodër nr.77, datë 29.08.2013 konfirmuar për
bazueshmërinë ligjore nga Prefekti i Qarkut Shkodër me shkresën nr.1302/1, datë 09.09.2013
ndryshuar me VKB nr.96, datë 20.03.2017 në përmbushje të detyrimeve ligjore të nenit 64 të
ligjit nr.139/2015 “Për vetëqeverisjen vendore”.
Nga auditimi u konstatua se kontabiliteti është azhurnuar me sistemin e ditarëve të plotësuar
me kompjuter duke realizuar regjistrimet në ditar dhe kontabilizuar në llogaritë përkatëse të
gjitha veprimet dhe faktet ekonomike që i përkasin kësaj njësie shpenzuese.
Për regjistrimin dhe kontabilizimin e veprimeve ekonomike janë mbajtur ditari arkës për
arkëtimet dhe pagesat, ditari i bankës sipas destinacionit dhe natyrës së shpenzimeve, ditarët
për magazinën dhe veprimet e ndryshme të cilat janë përmbledhur në centralizator si dhe janë
hartuar pasqyrat financiare vjetore.
Për çdo regjistrim kontabël janë shënuar origjina, natyra, data dhe përmbajtja e veprimit
ekonomik dhe kontabilizimi i veprimeve është bërë në llogaritë përkatëse bazuar në planin
kontabël.
-Transaksionet financiare të kryera nëpërmjet bankës janë regjistruar në mënyrë kronologjike
në bazë të urdhër-shpenzimeve të cilat ishin të nënshkruara nga nëpunësi autorizues dhe
zbatues të konfirmuar nga nëpunësi i thesarit dhe të vulosura nga të dy palët. Përpilimi i
urdhër-shpenzimeve ishte i bazuar në dokumentet bazë dhe plotësues sipas natyrës së
shpenzimit si urdhër prokurimi, procesverbale, oferta, kontrata, fatura e furnitorit, preventiva,
situacione, fletëhyrje etj.
Nga verifikimi një për një i shumave të urdhër-shpenzimeve për periudhën e audituar rezultoi
se totali është i barabartë me shumën e totale të shpenzimeve të aktrakordimit përfundimtar të
shpenzimeve me thesarin. Kontabilizimi i veprimeve ekonomike nëpërmjet bankës sipas
destinacionit dhe natyrës së shpenzimeve është bërë i saktë. Në fund të çdo periudhe mujore,
tremujore dhe sidomos vitit ushtrimor është bërë rakordimi i llogarive që preken nga veprimet
e arkëtimeve e pagesave dhe në të gjitha rastet, totali i shpenzimeve mujore dhe progresive
kuadronte me konfermat bankare përkatëse.
U verifikuan ditarët e kontabilitetit për azhurnimin me kërkesat e planit unik kontabël në
sistemin buxhetor dhe u gjetën të plotësuar konform dispozitave ligjore, ditari i thesarit,arkës,
magazinës, ditari i pagave si dhe ditari i veprimeve të ndryshme e libri i madh (centralizatori).
Sa sipër u kryen sondazhe për saktësinë e artikujve kontabël dhe mbylljen vjetore të llogarive
sintetike dhe përgjithësisht artikujt kontabël të azhurnuar janë kryer në përshtatje me kërkesat
e planit kontabël në sistemin buxhetor.
Në fund të periudhave ushtrimore është bërë përmbledhja e llogarive vjetore dhe pasqyrave
financiare sipas kërkesave të 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” dhe UMF nr. 26, datë 27.12.2007“Për përgatitjen dhe raportimin e
pasqyrave financiare vjetore për organet e pushtetit vendor”.
Administrimi i aktiveve, qarkullimi dhe kontabilizimi i tyre është bazuar në kërkesat e ligjit
nr.10296, datë 08.07.2010“Për menaxhimin financiar dhe kontrollin”, ligjit nr.9228, datë
29.04.2004 “Për kontabilitetin dhe pasqyrat financiare” i ndryshuar, VKM nr.783, datë
22.11.2006 “Për përcaktimin e standardeve dhe të rregullave kontabël” si dhe UMF nr. 14,
datë 28.12.2006 “Për përgatitjen dhe raportimin e pasqyrave financiare vjetore të vitit për
institucionet qendrore, organet e pushtetit vendor dhe njësive që varen prej tyre si dhe të
njësive të menaxhim/zbatimit të projekteve e marrëveshjeve me donatorë të huaj” të ndryshuar
me UMF nr. 26, datë 27.12.2007.

29

KONTROLLI I LARTË I SHTETIT
RAPORT PËRFUNDIMTAR I AUDITIMIT USHTRUAR NË BASHKINË SHKODËR

Nxjerrja e llogarisë vjetore (bilancit kontabël) është bazuar në azhurnimin e plotë të veprimeve
financiare si dhe rakordimin e llogarive sintetike e analitike dhe jo ekstra kontabël me
situacionin e shpenzimeve.
Pasqyrat financiare vjetore që shoqërojnë bilancet kontabile të viteve 2014, 2015 dhe 2016 janë
të rakorduara me tepricat e llogarive respektive të pasqyruara në llogaritë sintetike të aktivit
dhe të pasivit të cilat në auditimin e ushtruar u gjetën të rakorduara sipas klasave, aktive të
qëndrueshme,aktivet qarkulluese dhe detyrimet.
Janë pasqyruar në kontabilitet rritja e aktiveve të qëndrueshme dhe të aktiveve qarkulluese. Për
debi - kreditë, janë kryer veprimet sipas analizave ( subjekteve dhe personave) dhe tepricat e
llogarive sintetike janë të njëjta me llogaritë analitike.
b-Trajtimi i përmbajtjes dhe evidencës kontabile të llogarive të klasës 1 “Fonde të veta
dhe huatë”
Sipas formatit nr.2, të bilanceve kontabile vjetore“Fonde të veta”dhe“Detyrime” paraqitja e
vlerave të fondeve të veta dhe e detyrimeve në llogaritë sintetike dhe analitike është realizuar e
detajuar në fondet bazë, grantet e brendshme kapitale, grantet e huaja kapitale si dhe detyrimet
afatgjata dhe afatshkurtra të cilat rakordojnë plotësisht me njëra tjetrën.
Në bilancet kontabile si rezultat i zhvillimeve të ngjarjeve ekonomike, llogaria nr.10 “Fonde të
veta”, në fund të vitit 2014 paraqitet me gjendje në vlerën 4,284,275,970
lekë dhe në fund të vitit 2015 gjendja arrin në vlerën 6,735,585,766 lekë ose me rritje në
vlerën 2,451,309,796 lekë ndërsa në fund të vitit 2016 kjo gjendje arrin në vlerën
6,140,712,357 lekë ose me zvogëlim në vlerën 594,873,409 lekë.
Llogaria nr.12“Rezultati i mbartur” në fund të vitit 2014 paraqitet me gjendje në vlerën
163,401,404 lekë dhe në fund të vitit 2015 gjendja arrin në vlerën 25,403,629 lekë ose me
zvogëlim në vlerën 137,997,775 lekë ndërsa në fund të vitit 2016 kjo gjendje arrin në vlerën
18,867,667 lekë ose me pakësimin në vlerën 6,535,962 lekë.
Llogaria kryesore“Detyrime afatshkurtër” në fund të vitit 2014 paraqitet me gjendje në vlerën
198,702,402 lekë dhe në fund të vitit 2015gjendja arrin në vlerën 245,247,193 lekë ose me
rritje në vlerën 46,544,791 lekë ndërsa në fund të vitit 2016 kjo gjendje arrin në vlerën
219,350,271 lekë ose me renie në vlerën 25,896,922 lekë.
Llogaria analitike nr.401-408“Furnitor e llogari të lidhura me to” në fund të vitit 2014
paraqitet me gjendje në vlerën 15,685,790 lekë dhe në fund të vitit 2015 gjendja arrin në vlerën
46,098,943 lekë ose me rritje në vlerën 30,413,153 lekë ndërsa në fund të vitit 2016 kjo gjendje
arrin në vlerën 1,872,217 lekë ose me zvogëlim në vlerën 44,226,726 lekë.
Llogaria analitike nr.42“Personeli e llogari të lidhura me to” në fund të vitit 2014 paraqitet me
gjendje në vlerën 6,946,160 lekë dhe në fund të vitit 2015 gjendja arrin në vlerën 11,226,361
lekë ose me rritje në vlerën 4,280,201 lekë ndërsa në fund të vitit 2016 kjo gjendje arrin në
vlerën 14,280,145 lekë ose me rritje në vlerën 3,053,784 lekë.
Llogaria analitike nr.431“Detyrim ndaj shtetit për tatim taksa” në fund të vitit 2014 paraqitet
me gjendje në vlerën 442,106 lekë dhe në fund të vitit 2015 gjendja arrin në vlerën 693,928
lekë ose me rritje në vlerën 251,822 lekë ndërsa në fund të vitit 2016 kjo gjendje arrin në
vlerën 826,881 lekë ose me rritje në vlerën 132,953 lekë.
Llogaria analitike nr.4341“Të tjera operacione me shtetin kreditor” në fund të vitit 2014
paraqitet me gjendje në vlerën 17,426,948 lekë dhe në fund të vitit 2015 gjendja arrin në vlerën
31,161,905 lekë ose me rritje në vlerën 13,734,957 lekë ndërsa në fund të vitit 2016 kjo
gjendje arrin në vlerën 35,763,928 lekë ose me rritje në vlerën 4,602,023 lekë.
Llogaria analitike nr.435“Sigurime shoqërore” në fund të vitit 2014 paraqitet me gjendje në
vlerën 1,867,742 lekë dhe në fund të vitit 2015 gjendja arrin në vlerën 3,253,268 lekë ose me
rritje në vlerën 1,385,526 lekë ndërsa në fund të vitit 2016 kjo gjendje arrin në vlerën
4,161,927 lekë ose me rritje në vlerën 908,659 lekë.
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Llogaria analitike nr.436“Sigurime shëndetësore” në fund të vitit 2014 paraqitet në vlerën
259,840 dhe në fund të vitit 2015 gjendja arrin në vlerën 452,161 lekë ose me rritje në vlerën
192,321 lekë ndërsa në fund të vitit 2016 kjo gjendje arrin në vlerën 585,050 lekë ose me rritje
në vlerën 132,889 lekë.
Llogaria 44 Institucione te tjera publike paraqitet pa vlere për vitin 2014, me vlere 3000 për
vitin 2015 ose me rritje prej 3,000 lekë.
Llogaria analitike nr.466“Kreditor për mjete në ruajtje” në fund të vitit 2014 paraqitet me
gjendje në vlerën 42,305,134 lekë dhe në fund të vitit 2015 gjendja arrin në vlerën 48,960,435
lekë ose me rritje në vlerën 6,655,301 lekë ndërsa në fund të vitit 2016 kjo gjendje arrin në
vlerën 51,210,204 lekë ose me rritje në vlerën 2,249,769 lekë.
Llogaria analitike nr.467“Kreditor të ndryshëm” në fund të vitit 2014 paraqitet me gjendje
e113,768,682 lek dhe në fund të vitit 2015 paraqitet me gjendje në vlerën 103,397,192 lekë
ose me rënie në vlerën 10,371,490 lekë ndërsa në fund të vitit 2016 kjo gjendje arrin në vlerën
110,646,919 ose me rritje në vlerën 7,249,727 lekë.
Llogaria te ardhura për tu regjistruar nr 475 për vitin 2014 paraqitet pa gjendje , ne vitin 2015
paraqitet me gjendje 357,975,613 lekë që ka ardhur si rezultat i kalimit të debitorëve nga
llogaritë e rezultatit në këtë llogari dhe në vitin 2016 paraqitet me një gjendje prej 524,034,573
lekë ose një rritje në vlerën 166,058,960 lekë.
Llogaria nr.85“Rezultati i ushtrimit (saldo kreditore)” në fund të vitit 2014 paraqitet me
gjendje në vlerën 160,785,975 lekë dhe në fund të vitit 2015 gjendja arrin në vlerën
467,907,037 lekë ose me rritje në vlerën 307,121,062 lekë ndërsa në fund të vitit 2016 kjo
gjendje arrin në vlerën 723,070,778 lekë ose me rritje në vlerën 255,163,741 lekë.
c. Auditimi i pasqyrave financiare vjetore të njësive vendore.
-Nxjerrja e pasqyrave financiare (bilanci kontabël) bazuar në azhurnimin e plotë të veprimeve
financiare si dhe rakordimin e llogarive sintetike e analitike.
Nxjerrja e pasqyrave financiare (bilancit kontabël) është bazuar në azhurnimin e plotë të
veprimeve financiare si dhe rakordimin e llogarive sintetike e analitike dhe jo ekstra kontabël.
Bilancet kontabile vjetore janë plotësuar dhe dorëzuar në Degën Thesarit Shkodër, brenda
afateve të përcaktuara (brenda datës 28 shkurt të vitit pasardhës) dhe nga auditimi i bilancit
dhe dokumentacionit mbështetës për vitin 2013,2014 dhe deri më 31.07.2015 u konstatua se,
bilanci dhe pasqyrat financiare vjetore janë plotësuar dhe dorëzuar në Degën e Thesarit
Shkodër.
Bilanci vjetor ka të plotësuar aktivin dhe pasivin, pasqyrat financiare, anekset dhe
informacionin përkatës. Veprimet kontabile janë kaluar nga dokumentacioni bazë në ditarët
analitik përkatës, në centralizator dhe më tej në bilanc.
Janë mbajtur ditarët e arkës dhe bankës për rregjistrimin dhe kontabilizimin e urdhër
shpenzimeve, të fletë hyrjeve dhe fletë daljeve të magazinës dhe të veprimeve të ndryshme.
Në përgjithësi kontabilizimet në këta ditar janë të sakta, për të cilën u krye verifikimi i
mbledhjes aritmetikore i totaleve të ditarëve me ato të centralizatorit dhe rezultoi se ato
përputhen me të dhënat e pasqyruara në bilancin vjetor dhe shumat e llogarive sintetike të
paraqitura në bilanc rakordojnë me shumat e llogarive analitike.
Mbyllja e bilanceve vjetore për periudhën e audituar është bërë në përputhje me kërkesat e
ligjit nr. 9228, datë 29.04.2004 “Për kontabilitetin dhe pasqyrat financiare” neni 6, me VKM
nr. 248 ,datë 10.04.1998 “Për miratimin e planit kontabël” si dhe UMF nr. 14, datë
28.12.2006, ndryshuar me UMF nr. 26, datë 27.12.2007 dhe plotësimi i tij është bërë duke
rakorduar llogaritë me shumat përkatëse.
Pasqyrat financiare vjetore që shoqërojnë bilancet kontabile të viteve 2013, 2014 dhe deri
31.07.2015 janë të rakorduara me tepricat e llogarive respektive të pasqyruara në llogaritë
sintetike të aktivit dhe të pasivit të cilat në auditimin e ushtruar për saktësinë e tyre u gjetën të
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rakorduara sipas klasave, aktive të qëndrueshme, aktivet qarkulluese dhe detyrimet. Është
pasqyruar në kontabilitet rritja e aktiveve të qëndrueshme dhe të aktiveve qarkulluese.
d.Klasifikimi i fondeve të veta, granteve, financimeve të tjera dhe huatë. Funksionimi i
disa prej tyre.
Për periudhën e audituar, llogaritë “Fonde të veta” dhe “Detyrime” janë evidentuar dhe
klasifikuar në llogaritë sintetike dhe analitike detajuar sipas formatit nr.2, kreu III, në fondet
bazë, grantet e brendshme kapitale, grantet e huaja kapitale si dhe detyrimet afatgjata dhe
afatshkurtra të cilat rakordojnë plotësisht me njëra tjetrën në pasqyrat financiare vjetore dhe në
bilancet kontabile të mbyllura për vitin 2014, 2015 dhe 2016, në përputhje me kërkesat e ligjit
nr.9228, datë 29.04.2004 “Për kontabilitetin dhe pasqyrat financiare” ndryshuar me ligjin
nr.9477, datë 09.12.2006 dhe nr.10110, datë 02.04.2009 dhe UMF nr.26, datë 27.12.2007“Për
përgatitjen dhe raportimin e pasqyrave financiare vjetore për organet e pushtetit vendor”
Për periudhën e audituar, llogaritë“Aktive të qëndrueshme”janë evidentuar dhe klasifikuar në
llogaritë sintetike dhe analitike detajuar sipas formatit nr.1, kreu I, në aktive të qëndrueshme të
pa trupëzuara dhe aktive të qëndrueshme të trupëzuara dhe formatit nr.6, të bilanceve kontabile
vjetore “Gjendja dhe ndryshimet e aktiveve të qëndrueshme” llogaritja e amortizimit të
aktiveve të qëndrueshme është realizuar bazuar në normat e përcaktuara sipas manualeve dhe
dipozitave ligjore të cilat rakordojnë plotësisht me njëra tjetrën në pasqyrat financiare vjetore
dhe në bilancet kontabile të mbyllura për vitin 2014, 2015 dhe 2016.
Si rezultat i veprimeve ekonomike të zhvillimit në mënyrë të detajuar për llogarinë e aktiveve
të qëndrueshme, funksionimi i llogarive sintetike me llogaritë analitike paraqitet:
Llogaria sintetike nr.20,230“Aktive të qëndrueshme të pa trupëzuara” në fund të vitit 2014
paraqitet me gjendje në vlerën 17,817,619 lekë dhe në fund të vitit 2015 gjendja arrin në vlerën
29,466,216 lekë ose me rritje në 11,648,597 lekë ndërsa në fund të vitit 2016 kjo gjendje arrin
në vlerën 106,301,189,lekë ose me rritje në vlerën 76,834,973 lekë që përfaqëson investimet e
kryera dhe prurjet nga 10 Njësitë Administrative dhe shkrirjen e institucionit Drejtoria e
Projekteve e analizuar si vijon:
-llogaria nr.202“Studime dhe kërkime” në fund të vitit 2014 paraqitet me gjendje në vlerën
17,817,619 lekë dhe në fund të vitit 2015 gjendja arrin në vlerën 10,077,216 lekë ose me ulje
7,640,403 lekë ndërsa në fund të vitit 2016 kjo gjendje arrin në vlerën 53,189,561 lekë ose me
rritje në vlerën 43,112,345 lekë.
-llogaria nr.230“Shpenzime për rritjen e aktiv. qendr. patrupezuara” në fund të vitit 2014
paraqitet pa gjendje dhe në fund të vitit 2015 gjendja arrin në vlerën 19,389,000 lekë ose me
rritje 19,389,000 lekë ndërsa në fund të vitit 2016 kjo gjendje arrin në vlerën 53,111,628 lekë
ose me rritje në vlerën 33,722,628 lekë.
Llogaria sintetike nr.21,23,24,28 “Aktive të qëndrueshme të trupëzuara” në fund të vitit
2014 paraqitet me gjendje në vlerën 4,248,124,233 lekë dhe në fund të vitit 2015 gjendja arrin
në vlerën 6,715,937,489 lekë ose me rritje në vlerën 2,467,813,256 lekë ndërsa në fund të vitit
2016 kjo gjendje arrin në vlerën 6,033,433,167 lekë ose me zbritje në vlerën 2,467,813,256
lekë që përfaqëson investimet e kryera dhe prurjet nga 10 Njësitë Administrative dhe kalimet
kapitale të bëra në institucionet e varësisë e analizuar si vijon:
-llogaria nr. 210“Toka,troje, terrene” e cila në fund të vitit 2014 paraqitet me gjendje në vlerën
953,310,588 lekë dhe në fund të vitit 2015 gjendja arrin në vlerën 997,979,991 lekë ose me
rritje prej 44,669,403 lekë ndërsa në fund të vitit 2016 kjo gjendje arrin në vlerën 998,334,419,
lek ose me rritje në vlerën 355,428 lekë.
-llogaria nr.212 “Ndërtime e konstruksione” e cila në fund të vitit 2014 paraqitet me gjendje
në vlerën 988,997,651 lekë dhe në fund të vitit 2015 gjendja arrin në vlerën 1,793,994,224 lekë
ose me rritje në vlerën 804,996,573 lekë ndërsa në fund të vitit 2016 kjo gjendje arrin në vlerën
1,331,346,230, lekë ose me rritje në vlerën 462,650,994 lekë, kjo si rezultat i kalimit të
ujësjellësve të Njësive administrative në Ndërmarrjen e Ujësjellësit dhe kalimin e investimeve
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të shkollave nga pasqyrat financiare të administratës në pasqyrat financiare të administratës së
Arsimit, institucion në varësi të Bashkisë.
-llogaria nr.213“Rrugë, rrjete, vepra ujore” në fund të vitit 2014 paraqitet me gjendje në
vlerën 2,245,698,257 lekë dhe në fund të vitit 2015 gjendja arrin në vlerën 3,670,572,508 lekë
ose me rritje në vlerën 1,424,874,251 lekë ndërsa në fund të vitit 2016 kjo gjendje arrin në
vlerën 3,516,832,776 lekë ose me zbritje në vlerën 153,739,732 lekë kjo si rezultat i kalimit të
ujësjellësve të Njësive administrative në Ndërmarrjen e Ujësjellësit dhe kalimin e investimeve
të shkollave nga pasqyrat financiare të administratës në pasqyrat financiare të administratës së
Arsimit, institucion në varësi të Bashkisë.
- llogaria nr.214“Instalime teknike,makineri, pajisje, vegla pune” në fund të vitit 2014
paraqitet me gjendje në vlerën 78,674,200,lekë dhe në fund të vitit 2015 gjendja arrin në vlerën
109,922,905, lekë ose me rritje në vlerën 31,248,705 lekë ndërsa në fund të vitit 2016 kjo
gjendje arrin në vlerën 107,543,750, lekë ose me zbritje në vlerën 2,379,155 lekë kjo si
rezultat i kalimit të ujësjellësve të Njësive administrative në Ndërmarrjen e Ujësjellësit dhe
kalimin e investimeve të shkollave nga pasqyrat financiare të administratës në pasqyrat
financiare të administratës së Arsimit, institucion në varësi të Bashkisë.
- llogaria nr.215“Mjete transporti” në fund të vitit 2014 paraqitet me gjendje në vlerën
2,319,813 lekë dhe në fund të vitit 2015 gjendja arrin në vlerën 45,663,491 lekë ose me rritje
në vlerën 43,343,678 lekë dhe në fund të vitit 2016 kjo gjendje arrin në vlerën 42,990,091 lekë
ose me ulje në vlerën 2,673,400 lekë.
- llogaria nr.218“Inventar ekonomik” në fund të vitit 2014 paraqitet me gjendje në vlerën
48,281,245 lekë dhe në fund të vitit 2015 gjendja arrin në vlerën 115,070,946 lekë ose me rritje
në 66,786,701 lekë ndërsa në fund të vitit 2016 kjo gjendje arrin në vlerën 90,500,883 lekë ose
me ulje në vlerën 24,570,063 lekë kjo si rezultat i kalimin e investimeve të shkollave nga
pasqyrat financiare të administratës në pasqyrat financiare të administratës së Arsimit ,
institucion në varësi të Bashkisë.
- llogaria nr.219“Amortizimi i aktiveve të qëndrueshme të trupëzuara” në fund të vitit 2014
paraqitet me gjendje në vlerën - 71,811,238 lekë dhe në fund të vitit 2015 gjendja arrin në
vlerën - 315,267,961 lekë ose me rritje në vlerën -243,456,723 lekë ndërsa në fund të vitit 2016
kjo gjendje arrin në vlerën -253,262,008 lekë ose me ulje në vlerën - 62,005,953 lekë kjo si
rezultat i kalimit të ujësjellësve të Njësive administrative në Ndërmarrjen e Ujësjellësit dhe
kalimin e investimeve të shkollave nga pasqyrat financiare të administratës në pasqyrat
financiare të administratës së Arsimit, institucion në varësi të Bashkisë.
Amortizimi i Aktiveve të Qëndrueshme të Trupëzuara është llogaritur sipas normave ligjore të
miratuara në përputhje me VKM nr. 401, datë 23.10.1989 “Për llogaritjen e amortizimit të
aktiveve të qëndrueshme të trupëzuara”dhe është i ndarë në grupe analitike sipas zërave të
aktiveve të qëndrueshme të trupëzuara.
Amortizimi është pasqyruar në formatin nr.7 kolona nr.9 e cila është pasqyruar saktë dhe
kuadron me kolonën nr.19 në aktiv.
Shpenzimet për investime janë pasqyruar në zërin përkatës dhe shumat janë të barabarta me
kolonën nr.2, “Blerjet e krijuara me pagesë” dhe kolonën nr.3 “shtesa pa pagesë brenda
sistemit”dhe shumën totale te kolona 6 të formatit 6.
Gjendja në mbyllje të ushtrimit të formatit nr.6 “Gjendja dhe ndryshimet e aktiveve të
qëndrueshme (vlera bruto)” kolona 11 është e pasqyruar në formatin nr.1 në zërin “Aktivet e
Qëndrueshme”.
Për periudhën e audituar, llogaritë “Aktive Qarkulluese” janë evidentuar dhe klasifikuar në
llogaritë sintetike dhe analitike detajuar sipas formatit nr.1, kreu II, të bilanceve kontabile
vjetore “Gjendja e inventarit”,“kërkesë arkëtimi mbi debitorët” dhe “llogaritë financiare” dhe
rakordojnë plotësisht me njëra tjetrën në pasqyrat financiare vjetore dhe në bilancet kontabile të
mbyllura për vitin 2014, 2015 dhe 2016. Në mënyrë të detajuar për llogaria sintetike “Aktive
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qarkulluese” në fund të vitit 2014 paraqitet me gjendje në vlerën 543,877,615 lekë dhe në fund
të vitit 2015 gjendja arrin në vlerën 1,135,503,585 lekë ose me rritje në vlerën 591,625,970
lekë ndërsa në fund të vitit 2016 kjo gjendje arrin në vlerën 1,530,222,454 lekë ose me rritje në
vlerën 394,718,869 lekë, që përfaqëson blerjet e kryera dhe prurjet nga 10 Njësitë
Administrative e analizuar si vijon:
I. Llogaria sintetike “Gjendje inventari” e cila në fund të vitit 2014 paraqitet me gjendje në
vlerën 20,987,834 lekë dhe në fund të vitit 2015 gjendja arrin në vlerën 42,970,113 lekë ose me
rritje në vlerën 21,982,279 lekë ndërsa në fund të vitit 2016 kjo gjendje arrin në vlerën
29,021,924 lekë ose me renie në vlerën 7,039,645 lekë nga e cila:
-llogaria nr.31 “Materiale” e cila në fund të vitit 2014 paraqitet me gjendje në vlerën
18,776,585 lekë dhe në fund të vitit 2015 gjendja arrin në vlerën 16,733,409 lekë ose me ulje
në vlerën 2,043,176 lekë ndërsa në fund të vitit 2016 kjo gjendje arrin në vlerën 12,481,656
lekë ose me ulje në vlerën 4,251,753 lekë.
-llogaria nr.31 “Materiale” e cila në fund të vitit 2014 paraqitet me gjendje në vlerën
18,776,585 lekë dhe në fund të vitit 2015 gjendja arrin në vlerën 16,733,409 lekë ose me rënie
në vlerën 2,043,176 lekë ndërsa në fund të vitit 2016 kjo gjendje arrin në vlerën 12,481,656
lekë ose me rënie në vlerën 4,251,753 lekë.
-llogaria nr.32 “Objekte inventari” e cila në fund të vitit 2014 paraqitet me gjendje në vlerën
2,211,250 lekë dhe në fund të vitit 2015 gjendja arrin në vlerën 26,236,705 lekë ose me rritje
në vlerën 24,025,455 lekë ndërsa në fund të vitit 2016 kjo gjendje arrin në vlerën 16,540,268
lekë ose me rritje në vlerën 9,696,437 lekë kjo si rezultat i kalimit të inventarëve të shkollave
nga pasqyrat financiare të administratës në pasqyrat financiare të administratës së Arsimit,
institucion në varësi të Bashkisë.
II. Llogaria sintetike “Kërkesë arkëtimi mbi debitorët” në fund të vitit 2014 paraqitet me
gjendje në vlerën 166,616,512 lekë dhe në fund të vitit 2015 gjendja arrin në vlerën
439,895,787 lekë ose me rritje në vlerën 273,279,275 lekë ndërsa në fund të vitit 2016 kjo
gjendje arrin në vlerën 620,847,272 lekë ose me rritje në vlerën 180,951,485 lekë e analizuar:
- llogaria nr.43,42 “Të tjera operacione me shtetin” e cila në fund të vitit 2014 paraqitet me
gjendje në vlerën 44,417,899 lekë dhe në fund të vitit 2015 gjendja arrin në vlerën 54,758,269
lekë ose me rritje në vlerën 10,340,370 lekë ndërsa në fund të vitit 2016 kjo gjendje arrin në
vlerën 61,048,771 lekë ose me rritje në vlerën 6,290,502 lekë.
- llogaria nr.468 “Debitorë të ndryshëm” e cila në fund të vitit 2014 paraqitet me gjendje në
vlerën 122,198,613 lekë dhe në fund të vitit 2015 gjendja arrin në vlerën 385,137,518, lekë ose
me rritje në vlerën 262,938,905 lekë ndërsa në fund të vitit 2016 kjo gjendje arrin në vlerën
559,798,501 lekë ose me rritje në vlerën 174,660,983 lekë.
III. Llogaria sintetike “Llogaritë financiare” në fund të vitit 2014 paraqitet me gjendje në
vlerën 356,273,613 lekë dhe në fund të vitit 2015 gjendja arrin në vlerën 652,637,685 lekë
ose me rritje në vlerën 296,364,072 lekë ndërsa në fund të vitit 2016 kjo gjendje arrin në vlerën
880,353,258 lekë ose me rritje në vlerën 227,715,573 lekë e analizuar:
-llogaria analitike nr.520 “disponibilitete në thesar” e cila në fund të vitit 2014 paraqitet me
gjendje në vlerën 355,677,069 lekë dhe në fund të vitit 2015 gjendja arrin në vlerën
651,620,335 lekë ose me rritje në vlerën 295,943,266 lekë ndërsa në fund të vitit 2016 kjo
gjendje arrin në vlerën 863,353,258 lekë ose me rritje në vlerën 211,732,923 lekë.
-llogaria analitike nr.512 “llogari në bankë” e cila në fund të vitit 2014, 2015 paraqitet pa
gjendje ndërsa në fund të vitit 2016 kjo gjendje arrin në vlerën 15,877,240 lekë ose me rritje
në vlerën 15,877,240 lekë. Kjo llogari paraqet gjendjen në llogaritë jashtë thesarit të cilat janë
llogaritë e projekteve të cilat janë paraqitur pa gjendje në vitet 2014, 2015 pasi në vitin 2016
është mbyllur drejtoria e projekteve (institucion në varësi të bashkisë deri më 30 gusht 2016)
dhe pasqyrat financiare të saj kanë kaluar në pasqyrat financiare të administratës së bashkisë.
e.Huatë dhe detyrime të tjera të ngjashme.
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Në auditimin e ushtruar për huatë dhe dinamikën e detyrimeve të ngjashme u konstatua se,
Bashkia Shkodër nuk ka marrë hua dhe nga Sektori i Kontabilitetit, për menaxhimin e
detyrimeve të ngjashme llogaria e detyrimeve është mbajtur e analizuar dhe llogaria sintetike
kuadron me llogarinë analitike.
Për periudhën e audituar, në llogarinë “Detyrime” janë evidentuar dhe klasifikuar në llogaritë
sintetike dhe analitike detyrimet afatshkurtra, detajuar sipas formatit nr.2, kreu III, të cilat
rakordojnë plotësisht me njëra tjetrën në pasqyrat financiare vjetore dhe në bilancet kontabile të
mbyllura për vitin 2014, 2015 dhe 2016.
f. Përmbajtja dhe evidenca kontabile e fondeve të veta, granteve, financimeve të tjera dhe
huatë.
Nga auditimi i përmbajtjes së të dhënave për pasqyrimin e saktë të fondeve të veta, granteve të
kushtëzuara dhe të pa kushtëzuara, financimeve të tjera, sponsorizimeve, etj. në pasqyrat
financiare periodike dhe në bilancet kontabile të mbyllura për vitin 2014, 2015 dhe 2016,
rezulton se përmbajtja dhe evidenca kontabile e fondeve të veta, granteve, financimeve të tjera
dhe huave, është realizuar në përputhje me kërkesat ligjore.
Veprimet e mësipërme janë në përputhje me kërkesat e ligjit nr.9228, datë 29.04.2004 “Për
kontabilitetin dhe pasqyrat financiare” ndryshuar me ligjin nr.9477, datë 09.12.2006 dhe
nr.10110, datë 02.04.2009 dhe UMF nr.26, datë 27.12.2007“Për përgatitjen dhe raportimin e
pasqyrave financiare vjetore për organet e pushtetit vendor”.
Konkluzion: Nga auditimi i sistemit të mbajtjes së dokumentacionit kontabël dhe raportimit të
tij, nxjerrjes së bilanceve kontabël dhe pasqyrave financiare, nga ana e Sektorit të
Kontabilitetit, Bashkia Shkodër, konkludojmë se menaxhimi dhe zyrat përkatëse i njohin aktet
ligjore, nënligjore e normative dhe i kanë realizuar ato në procedurat e zbatimit të tyre në
praktikë.
Nga auditimi konstatohet se trajnimi i stafit që merret me këtë fushë ka qenë në nivelin e duhur
dhe ka ndarje të saktë të detyrave sipas Rregullores së Brendshme të Bashkisë (Trajtuar
hollësisht në aktverifikimin nr.1 datë 05.07.2017).
II- Administrimi, ruajtja, dokumentimi dhe qarkullimi i vlerave materiale.
Menaxhimi dhe rregjistri i aktiveve dhe dokumentimi i lëvizjes së tyre.
U audituan dokumentet e magazinës për periudhën kohore nga 01 Janar 2014 deri më 31
Dhjetor 2016 me sondazhe dhe me zgjedhje për tremujorin e parë dhe tremujorin e katërt si
vijon:
- Për vitin 2014 fletë hyrja e ushqimeve nga nr.1 datë 02.02.2014 deri në fletë hyrjen nr. 51
datë 31.03.2014 dhe fletë dalje nga nr.1 datë 02.02.2014 deri nr.329 datë 28.03.2014 dhe
tremujorin e katërt nga fletë hyrja nr.80 datë 07.11.2014 deri në fletë hyrjen nr. 159 datë
15.12.2014 dhe fletë dalje nga nr.738 datë 01.10.2014 deri nr.1076 datë 31.12.2014.
- Për vitin 2015 fletë hyrja e ushqimeve nga nr.1 datë 23.02.2015 deri në fletë hyrjen nr. 52
datë 13.03.2015 dhe fletë dalje nga nr.1 datë 23.02.2015 deri nr.52 datë 13.03.2015 dhe
tremujorin e katërt nga fletë hyrja nr.102 datë 20.10.2015 deri në fletë hyrjen nr. 173 datë
24.12.2015 dhe fletë dalje nga nr.102 datë 20.10.2015 deri nr.173 datë 24.12.2015.
- Për vitin 2016 fletë hyrja e ushqimeve nga nr.1 datë 07.01.2016 deri në fletë hyrjen nr. 24
datë 17.03.2016 dhe fletë dalje nga nr.1 datë 05.01.2016 deri nr.439 datë 31.03.2016 dhe
tremujorin e katërt nga fletë hyrja nr.85 datë 06.10.2016 deri në fletë hyrjen nr. 153 datë
30.12.2016 dhe fletë dalje nga nr.887 datë 03.10.2016 deri nr.1322 datë 30.12.2016.
Mbështetur në dokumentacionin e magazinës dhe veprimet kontabël të kryera në librat e
magazinës dhe në ditarin analitik përkatës u konstatua se lëvizja e mallrave, materialeve dhe
inventarëve periodik ishin të shoqëruara me kërkesa të nevojave për blerje materialesh,
mallrash dhe kryerje shërbimesh nga zyrat përkatëse.
Mbështetur në dokumentacionin e magazinës, fletë hyrjet dhe fletë daljet, kartelat limit, librin e
magazinës dhe ditarin analitik të lëvizjes së vlerave materiale, u konstatua se lëvizja e
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mallrave, materialeve e inventarëve nëpërmes magazinës, është shoqëruar me urdhra dorëzimi
dhe dokumentacionin mbështetës dhe nga auditimi i dokumentimit u konstatua se janë zbatuar
drejtë kriteret e përcaktuara në ligjin nr. 10296, datë 08.07.2010 “Për menaxhimin financiar
dhe Kontrollin” dhe UMF nr.30, datë 27.12.2011 “Për menaxhimin e aktiveve në njësitë e
sektorit publik”.
Fletë hyrjet e mallrave dhe materialeve janë dokumentuar brenda afatit ligjor dhe të shoqëruara
me dokumente mbështetëse nga furnitori ndërsa fletë daljet ishin të shoqëruara me dokumente
mbështetëse si urdhra dorëzimi, plan shpërndarje, kartela limit, preventiva, situacione,
procesverbale, etj. Kontabilizimi i veprimeve të magazinës është i azhurnuar për çdo veprim
ekonomik, hyrje, dalje, si për aktivet e qëndrueshme dhe për aktivet qarkulluese mbështetur në
kërkesat e Planit Unik Kontabël.
Për vitin 2014, 2015 dhe 2016, sipas dokumentacionit të magazinës janë bërë hyrje për nevojat
e kopshteve, ushqime, bukë, mish, makarona, oriz, sheqer, qumësht, djath, vaj, gjalp, niseshte,
vezë, fruta, perime, etj... për të cilën është ngritur komision për pritjen e mallit, janë
dokumentuar me fletë hyrje në magazinë, sikurse përcaktohet në UKM nr. 30, datë 27.12.2011
“Për menaxhimin e aktiveve në njësitë e sektorit publik”, kapitulli “Marrja në dorëzim e
aktiveve të furnizuara” pika 42 e 43 që kërkon:
“42. Titullari i njësisë miraton urdhrin për ngritjen e komisionit për marrjen në dorëzim të
aktiveve të furnizuara për sasinë, cilësinë, llojin, plotësinë e tyre dhe të dokumentacionit
shoqërues.
43. Komisioni përbëhet nga specialistë te fushës sipas llojit të aktiveve dhe, në rast nevoje,
edhe nga ekspertë të jashtëm. Në komision bëjnë pjesë jo më pak se tre veta, duke përfshirë
edhe punonjësin e përgjegjësi materiale.”
Ngritja e komisionit me urdhër të veçantë për marrjen në dorëzim të mallit, është kryer në
përputhje me kërkesat e VKM nr. 1, dt. 10.01.2007, “Për rregullat e prokurimit publik” kreu
VIII, pika 2/b : “Për t’u siguruar nëse cilësia …. e mallrave është e njëjtë me cilësinë e
premtuar në ofertë, autoriteti kontraktor duhet të monitorojë zbatimin e kontratës ose
lëvrimet,…. Autoriteti kontraktor, ……. mban procesverbal, me shkrim. Në përfundim të
kontratës, autoriteti kontraktor përgatit një raport përmbledhës për korrektësinë dhe cilësinë e
zbatimit të kontratës”.
II.a -Inventarizimi i pronës shtetërore, nxjerrja e rezultateve të inventarizimit dhe sistemimi i
diferencave në kontabilitet.
Nga auditimi në magazinën e Bashkisë Shkodër mbi ruajtjen, administrimin, dokumentimin
dhe qarkullimin e vlerave materiale rezulton se janë zbatuar drejtë dispozitat ligjore dhe në
magazinë nuk ka gjëndje mallra e materiale stok dhe me qarkullim të ngadalshëm.
Për vitin 2014 me urdhrin e Kryetarit të Bashkisë nr.252, datë 22.12.2014 është ngritur
komisioni i inventarizimit te materialeve te magazinës së bashkisë
Inventarizimi fizik është kryer brenda afatit të caktuar dhe pas rakordimit të gjendjes fizike me
gjendjen kontabël, sipas inventarit datë 31.12.2014 dhe relacionit datë 05.01.2015 nuk kanë
rezultuar diferenca në vlerat materiale.
Për vitin 2014 me urdhrin e Kryetarit të Bashkisë nr.253, datë 22.12.2014 është ngritur
komisioni i inventarizimit.
Inventarizimi fizik është kryer brenda afatit të caktuar dhe pas rakordimit të gjendjes fizike me
gjendjen kontabël, sipas inventarit datë 31.12.2014 dhe relacionit datë 05.01.2015 nuk kanë
rezultuar diferenca në vlerat materiale.
Për vitin 2015 me urdhrin e Kryetarit të Bashkisë nr.306, datë 28.12.2015 është ngritur
komisioni i inventarizimit të materialeve të magazinës së bashkisë.
Inventarizimi fizik është kryer brenda afatit të caktuar dhe pas rakordimit të gjendjes fizike me
gjendjen kontabël, sipas inventarit datë 31.12.2015 dhe relacionit datë 29.02.2016 nuk kanë
rezultuar diferenca në vlerat materiale.
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Për vitin 2015 janë ngritur komisionet e inventarizimit dhe marrjes në dorëzim të 10 ish
Komunave tashmë Njësive Administrative respektivisht :
- Dajç shkresa nr. prot. 1729/b, datë 20.11.2015,
- Rrethina shkresa nr. prot. 1972/b, datë 04.12.2015,
- Postribë shkresa nr. prot. 1973/b, datë 04 datë.12.2015,
- Ana e Malit shkresa nr. prot. 2218/b, datë 21.12.2015,
- Berdicë shkresa nr. prot. 2836/b, datë 22.12.2015,
- Velipojë shkresa nr. prot. 2301/b, datë 30.12.2015,
- Guri i Zi shkresa nr. prot. 2310/b, datë 30.12.2015,
- Pult shkresa nr. prot. 7222, datë 5.01.2016,
- Shalë shkresa nr. prot. 913, datë 29.01.2016,
-Shosh shkresa nr. prot. 6986/b, datë 08.06.2016.
Në bazë të relacioneve të inventarizimit fizik të të gjitha ish Komunave tashmë Njësive
Administrative titullari i Bashkisë ka nxjerrë urdhrin nr. 29, datë 29.01.2016 ku është
urdhëruar që mungesat e konstatuara tu vihen në ngarkim personave me përgjegjësi materiale si
dhe të gjitha aktivet e dëmtuara që ndodhen në të gjitha Njësitë Administrative të kalohen në
llogarinë aktive të dëmtuara deri në ngritjen e komisionit për vlerësimin e tyre.
Sipas Njësive Administrative kanë rezultuar materiale jashtë përdorimit respektivisht NJA
Bërdicë për 25 artikuj në vlerën 582,980 lekë, NJA Postribë për 14 artikuj në vlerën 185,220
lekë , NJA Dajç për 7 artikuj në vlerën 38,520 lekë, NJA Velipojë për 73 artikuj në vlerën
1,384,598 lekë, NJA Guri i Zi për 6 artikuj në vlerën 245,255 lekë, NJA Rrethina për 21
artikuj në vlerën 314,817 lekë, NJA Ana Malit për 6 artikuj në vlerën 36758 lekë, të detajuara
sipas njësive administrative, zyrave përkatëse dhe klasifikimit ekonomik,llogarive respektive
me analiza përkatëse.
Për vitin 2015 me urdhrin e Kryetarit të Bashkisë nr.306, datë 28.12.2015 është ngritur
komisioni i inventarizimit të Bashkisë.
Inventarizimi fizik është kryer brenda afatit të caktuar dhe pas rakordimit të gjendjes fizike me
gjendjen kontabël, sipas inventarit datë 31.12.2015 dhe relacionit datë 28.02.2016, nuk kanë
rezultuar diferenca por kanë rezultuar materiale jashtë përdorimit gjithsej në vlerën 15,919,939
lekë gjithsej të detajuara sipas njësive administrative, zyrave përkatëse dhe klasifikimit
ekonomik,llogarive respektive me analiza përkatëse.
Me urdhrin e titullarit të Bashkisë nr.178, datë 29.04.2016 është ngritur komisioni i vlerësimit
të aktiveve jashtë përdorimit i përbërë nga 7 punonjës. Komisioni për këtë qëllim ka hartuar
proces verbalin me shkresën nr.2050/8, datë 29.05.2017 miratuar nga titullari me 414 artikuj
për Bashkinë në shumën 13,131,791 lekë, NJA Berdicë me 25 artikuj në shumën 582,980 lekë,
NJA Postribë me 14 artikuj në shumën185,220 lekë, NJA Dajç me 7 artikuj në shumën 38,520
lekë, NJA Velipojë me 73 artikuj në shumën 1,384,598 lekë, NJA Guri i Zi me 6 artikuj në
shumën 245,255 lekë, NJA Rrethina me 21 artikuj në shumën 314,817 lekë, NJA Ana Malit
me 6 artikuj në shumën 36,758 lekë, të detajuara sipas njësive administrative, zyrave përkatëse
dhe klasifikimit ekonomik,llogarive respektive me analiza përkatëse
Këto aktive janë marrë në dorëzim fizikisht nga njësitë administrative dhe janë dokumentuar në
magazinën e bashkisë me fletë hyrjen nr. 152, datë 29.12.2016.
Për vitin 2016 me urdhrin e Kryetarit të Bashkisë nr.790, 791 dhe 792, datë 30.12.2016 janë
ngritur komisionet e inventarizimit.
Inventarizimi fizik është kryer brenda afatit të caktuar dhe pas rakordimit të gjendjes fizike me
gjendjen kontabël, sipas relacionit datë 29.02.2017, nuk kanë rezultuar diferenca dhe as vlera
materiale jashtë përdorimit.
II.b -Respektimi i dispozitave ligjore për nxjerrjen jashtë përdorimit të vlerave materiale,
kryerja e veprimeve kontabile për shkarkimin nga magazina.
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Me përfundimin e inventarizimit për vitin 2015 është përpiluar përmbledhëse inventari nga
financa, ka relacion për rezultatet e inventarizimit ku kanë rezultuar materiale jashtë përdorimit
në vlerën 15,919,939 lekë gjithsej nga të cilat: Bashkia në vlerën 13,131,791 lekë, NJA
Berdicë në vlerën 582,980 lekë, NJA Postribë në vlerën 185,220 lekë, NJA Dajç në vlerën
38,520 lekë, NJA Velipojë në vlerën 1,384,598 lekë, NJA Guri i Zi në vlerën 245,255 lekë,
NJA Rrethina në 314,817 lekë, NJA Ana Malit në vlerën 36,758 lekë të detajuara, sipas
njësive administrative, zyrave përkatëse dhe klasifikimit ekonomik,llogarive respektive me
analiza përkatëse
Konstatohet se materialet e nxjerra jashtë përdorimit administrohen në magazinë me fletë
hyrjen nr.30, datë 29.04.2016 për materialet e marra nga bashkia dhe fletë hyrjen nr. 152, datë
29.12.2016 për materialet e marra nga njësitë administrative në pritje për ngritjen e komisionit
të vlerësimit dhe asgjësimit të vlerave materiale jashtë përdorimit të rezultuara nga vlerësimi
paraprak i bërë, veprim i cili aktualisht është në proces.
Mbajta në magazinë e materialeve të vlerësuara për jashtë përdorimit në vitin 2015, si më sipër,
mos asgjësimi i tyre dhe sistemimi në kontabilitet, janë veprime të bëra në pa pajtueshmëri me
kërkesat e nenit 6, kreu II neni 7 “Mbajtja e kontabilitetit dhe inventarizimi i aktiveve”të ligjit
nr.9228, datë 29.04.2004 “Për kontabilitetin dhe pasqyrat financiare”, neni 12 pika 3, neni 16
pika 2, neni 23 pika 5 të ligjit nr. 10296, datë 08.07.2010 “Për menaxhimin financiar dhe
Kontrollin” dhe, kreu III pika 35 germa c “Dokumentimi i lëvizjes së aktiveve”, kreu IV pika
109, neni 73 deri në nenin 106, të UMF nr.30, datë 27.12.2011 “Për menaxhimin e aktiveve në
njësitë e sektorit publik” dhe VKM nr.510, datë 10.06.2015“Për miratimin e procedurave për
transferimin e të drejtave dhe detyrimeve, personelit,aktiveve të trupëzuara dhe të
patrupëzuara, të arkivave dhe çdo dokumentacioni tjetër zyrtar në njësitë e qeverisjes vendore,
të prekura nga riorganizimi administrativo-territorial”.
Nga auditimi i kryerjes së inventarizimit fizik të vlerave materiale, mbajtjes së
dokumentacionit për nxjerrjen jashtë përdorimit dhe asgjësimit të tyre, përcaktohet se kemi
rrisk të mesëm në këtë fushë.
II.c -Dokumentimi i ndihmave nga donatorë të ndryshëm apo humanitar.
Nga auditimi rezulton se Bashkia Shkodër për vitin 2014, 2015 nuk ka përfituar ndihma nga
donator të ndryshëm apo humanitar. Për vitin 2016 Bashkia Shkodër ka përfituar ndihma në dy
raste pajisje kompjuterike nga Shoqata “S. C.” dokumentuar në magazinë me fletë hyrjen nr.
70, datë 11.08.2016 në vlerën 113,652 lekë dhe Shoqata “G.” me fletë hyrjen nr. 69, datë
08.08.2016 në vlerën 633,799 lekë. Këto hyrje për aktivet e dhuruara kanë dokumentacionin
shoqërues që përbëhet nga akti i dhurimit i njësisë donator, fatura që indentifikon mallrat dhe
vlerën e tyre dhe procesverbali i marrjes në dorëzim i konfirmuar nga sektori i shërbimeve
(Trajtuar hollësisht në aktverifikimin nr.2 datë 11.07.2017).
III- “Mbi administrimin, ruajtjen, dokumentimin, qarkullimin e vlerave monetare dhe
zbatimin e procedurave të prokurimeve publike dhe kontratave për blerje dhe shërbime me
vlera të vogla për vitet 2014, 2015 dhe 2016”.
a.-Mbi veprimet me Arkë.
Sistemi i transaksioneve të kryera nëpërmjet arkës u auditua me metodën hap pas hapi, me
teknikën e auditimit të shqyrtimit të dokumentacionit justifikues të veprimtarisë së këtij sistemi
për të vlerësuar që kontrollet e brendshme kanë qenë efektive.
Nga auditimi i dokumentacionit të arkës për periudhën nga 01.01.2014 deri më 31.12.2016
bazuar në mandat arktimet dhe mandat pagesat, librin e arkës, dhe dokumenteve të tjera
justifikuese për arkëtimet dhe pagesat e kryera, u konstatua që dokumentet ishin plotësuar
konform nenit 4, pika 6, 25 dhe 26 të ligjit nr.10296, datë 08.07.2010 "Për menaxhimin
financiar dhe kontrollin" dhe kreut III pika 34 dhe 35 germat a, b dhe c të UMF nr. 30, datë
27.12.2011 "Për menaxhimin e aktiveve në njësitë e sektorit publik".
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Nga auditimi i njëpasnjëshëm i dokumentacionit të veprimeve të kryera me arkë për
tremujorin e parë dhe tremujorin e katërt të vitit 2014, 2015 dhe 2016, u konstatua se këto
veprime janë kryer vetëm në lekë (jo në monedha të huaja) dhe dokumentacioni është
regjistruar e azhurnuar sistematikisht, për çdo periudhë në librin e arkës dhe regjistrin e të
ardhurave vendore të cilët rakordojnë plotësisht me njëri tjetrin. Auditimi i veprimeve me
arkën për periudhën e audituar u krye i plotë, nga ku rezultoi se arkëtimet të cilat i përkasin të
ardhurave vendore dhe nga shitja e letrave me vlerë ndërsa pagesat me arkë i përkasin
derdhjeve në bankë, janë plotësuar dhe shoqëruar me dokumentacionin mbështetës
argumentues dhe justifikues. Për vitin 2014 janë kryer 535 arkëtime dhe 73 pagesa gjithsej të
cilat arrijnë në vlerën 5,782,580 lekë, për vitin 2015 janë kryer 180 arkëtime dhe 46 pagesa
gjithsej të cilat arrijnë në vlerën 4,993,450 lekë ndërsa për vitin 2016 janë kryer 515 arkëtime
dhe 47 pagesa gjithsej në vlerën 2,440,450 lekë. Mandat arkëtimet dhe mandat pagesat në të
gjitha rastet janë plotësuar dhe nënshkruar rregullisht nga financieri dhe arkëtari duke i
regjistruar kronologjikisht në librin e arkës ku nga krahasimi i vlerave rezulton se llogaria 531
“Llogari në arkë”, në fund të vitit 2014, 2015 dhe 2016 rezulton e rakorduar plotësisht me
llogarinë nr. 580 “Xhirimi i vlerave monetare të brendshme”.
Nga Drejtoria e Financës në fund të periudhave raportuese (mujore) është ushtruar kontrolli i
arkës dhe në mbyllje të periudhave ushtrimore 2014, 2015 dhe 2016 arka ka rezultuar pa
gjendje në lekë.
Letrat me vlerë, pulla takse të gjendjes civile, pulla takse gjykate dhe fletë gjoba të policisë
bashkiake, janë administruar dhe dokumentuar konformë dispozitave ligjore. Sipas librit të
arkës së letrave me vlerë gjendje në fillim të vitit 2014 rezulton si vijon:
- Pulla takse të gjendjes civile në vlerën 507,000 lekë ndërsa në fund të vitit 2014 ka rezultuar
vlera 273,000 lekë, në fund të vitit 2015 ka rezultuar vlera 477,000 lekë në fund të vitit 2016 ka
rezultuar vlera 711,000 lekë.
- Pulla takse gjykate në vlerën 54,300 lekë, ndërsa në fund të vitit 2014 ka rezultuar vlera
53,400 lekë, në fund të vitit 2015 ka rezultuar vlera 38,800 lekë në fund të vitit 2016 ka
rezultuar vlera 47,400 lekë,
- Fletë gjoba të Policisë Bashkiake në vlerën 35,700 lekë, ndërsa në fund të vitit 2016 ka
rezultuar vlera 33,180 lekë.
Kontabilizimi i veprimeve të mandat arkëtimeve dhe mandat pagesave është bërë sipas
pozicioneve të përcaktuara në planin kontabël të cilat janë rakorduar me librin ditor të arkës
dhe nga auditimi nuk u konstatuan pasaktësi dhe nga krahasimi i gjendjes kontabël të arkës
sipas të dhënave të pasqyruara në ditarin e kontabilizimeve dhe të librit të arkës ka përputhje
dhe nga kontrollet e brendshme të ushtruara nuk janë konstatuar diferenca.
Për veprimet me arkën janë zbatuar kërkesat e ligjit nr. 9228, datë 29.04.2004 “Për
kontabilitetin dhe pasqyrat financiare” , neni 12 pika 3, neni 16 pika 2 dhe neni 23 pika 5 të
ligjit nr.10296, datë 08.07.2010 "Për menaxhimin financiar dhe kontrollin"dhe Kreu IV pika
80 të UMF nr. 30, datë 27.12.2011 "Për menaxhimin e aktiveve në njësitë e sektorit publik".
Komuna Guri i Zi.
“Mbi administrimin, ruajtjen, dokumentimin, qarkullimin e vlerave monetare, për vitet
2013, 2014 dhe deri 31.07.2015”.
a-Rregullariteti i transaksioneve të kryera nëpërmjet arkës në lekë, në përputhje me
disiplinën financiare.
Sistemi i transaksioneve të kryera nëpërmjet arkës u auditua me metodën hap pas hapi, me
teknikën e auditimit të shqyrtimit të dokumentacionit justifikues të veprimtarisë së këtij sistemi
për të vlerësuar që kontrollet e brendshme kanë qenë efektive.
Nga auditimi i dokumentacionit të arkës për periudhën nga 01.01.2013 deri më 31.07.2015
bazuar në mandat arkëtimet dhe mandat pagesat, librin e arkës, dhe dokumenteve të tjera
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justifikuese për arkëtimet dhe pagesat e kryera, u konstatua se në përgjithësi dokumentet ishin
plotësuar konform nenit 4, pika 6, 25 dhe 26 të ligjit nr.10296, datë 08.07.2010 "Për
menaxhimin financiar dhe kontrollin" dhe kreut III pika 34 dhe 35 germat a, b dhe c të UMF
nr. 30, datë 27.12.2011 "Për menaxhimin e aktiveve në njësitë e sektorit publik".
Nga auditimi i njëpasnjëshëm i dokumentacionit të veprimeve të kryera me arkë për tremujorin
e parë dhe tremujorin e katërt të vitit 2013, 2014 dhe 2015, u konstatua se këto veprime janë
kryer vetëm në lekë (jo në monedha të huaja).
Por gjatë auditimit u konstatua se në disa raste mandat arkëtimet e të ardhurave nga taksat dhe
tarifat vendore nuk janë regjistruar e azhurnuar sistematikisht, në librin e arkës dhe në regjistrin
e të ardhurave vendore.
Gjatë auditimit grupi i auditimit administroi si provë materiale 8 (tetë) kopje të mandat
arkëtimeve të vulosura me vulën e ish Komunës Guri i Zi Shkodër nga të ardhurat vendore në
vlerën 80,060 lekë gjithsej dhe 2 (dy) vërtetime për shlyerje të detyrimeve të biznesit të
lëshuara nga ish titullari i Komunës Guri i Zi, z. M. L. të cilat nuk janë pasqyruar në librin dhe
ditarin e arkës, në kontabilitet dhe në likuidimin e detyrimeve të personave konkretisht si vijon:
1.M. Arkëtimi nr.717 datë 17.11.2014 shuma 1,714 lekë nga A....... (i palexueshëm),
2.M. Arkëtimi nr.717 datë 17.11.2014 shuma 1,714 lekë nga ...(i palexueshëm) L.,
3.M. Arkëtimi nr.812 datë 27.11.2014 shuma 1,714 lekë nga D. D.,
4.M. Arkëtimi nr.812 datë 27.11.2014 shuma 1,714 lekë nga L. K.
5.M. Arkëtimi nr.695 datë 30.01.2015 shuma 1,180 lekë nga L. K.
6.M. Arkëtimi nr.875 datë 29.02.2015 shuma 63,000 lekë nga subjekti “N.”
7.M. Arkëtimi nr.311 datë 19.05.2015 shuma 7,310mlekë nga...... (i palexueshëm) M.,
8.M. Arkëtimi nr.707 datë 25.05.2015 shuma 1,714 lekë nga F. J..
Vërtetimi datë 20.02.2015 për z. A. F.,
Vërtetimi datë 15.06.2015 për z. F. M..
Sipas informacioneve në ish Komunën Guri i Zi Shkodër aktualisht Njësi Administrative
zhvillojnë aktivitet biznesi rreth 90 subjekte dhe shumica e tyre (60-80% ) për vitin 2014 dhe
2015 rezultojnë debitorë por mund të disponojnë mandat arkëtime të tilla.
Për sa sipër nga ana e grupit të auditimit nëpërmjet z/v Kryetarit të Bashkisë z. B. Sh. janë
njoftuar që me datë 20.07.2017 për të dhënë sqarime ish Kryetari i Komunës z. M. L. dhe ish
përgjegjësja e financës zj.A. M. dhe në datën 26.07.2017 u paraqit vetëm zj.A. M. e cila pasi i
pa kopjet e mandat arkëtimeve të administruara nga ana jonë shpjegoi: “Mandat arkëtimet e
cilësuara më sipër nuk janë prerë nga ana ime, nënshkrimi në to nuk është bërë nga unë dhe
për rrjedhojë nuk mund të rezultojnë të pasqyruara në kontabilitet. Unë nuk di se kush mund ta
ketë bërë një veprim të tillë”.
Nga Sektori i Financës në fund të periudhave raportuese (mujore) është ushtruar kontrolli i
arkës dhe në mbyllje të periudhave ushtrimore 2013, 2014 dhe 2015 arka ka rezultuar pa
gjendje në lekë.
Veprimet e mësipërme në administrimin dhe dokumentimin e vlerave monetare, janë abuzive të
shkaktuara me qëllim përfitimi dhe bien në kundërshtim me kërkesat e ligjit nr. 9228, datë
29.04.2004 “Për kontabilitetin dhe pasqyrat financiare” , neni 12 pika 3, neni 16 pika 2 dhe
neni 23 pika 5 të ligjit nr.10296, datë 08.07.2010 "Për menaxhimin financiar dhe kontrollin"
dhe Kreu IV pika 80 të UMF nr. 30, datë 27.12.2011 "Për menaxhimin e aktiveve në njësitë e
sektorit publik" dhe ngarkojnë me përgjegjësi z. M. L., me detyrë ish Kryetar i Komunës Guri i
Zi, zj. A. M. me detyrë ish përgjegjëse e Sektorit të Financës dhe z, V. M. me detyrë ish
specialist finance, arkëtar (Trajtuar hollësisht në procesverbalin nr.16 datë 28.07.2017).
Në lidhje me procesverbalin nr.16 datë 28.07.2017 nga zj. A. M. me detyrë ish përgjegjëse e
sektorit të financës, është dërguar observacioni me nr. 7802/37, datë 31.07.2017 ku
pretendohet se:
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Në pozicionin e ish përgjegjëses së financës për sa i përket problemit në fjalë për 8 (tetë)
mandat arkëtimet theksoj edhe një herë se tetë mandat arkëtimet e cituara nuk janë prerë nga
ana ime dhe nënshkrimi në to nuk është bërë nga ana ime. Në çdo fund muaj kam marrë arkën
në dorëzim nga arkëtari së bashku me dokumentacionin justifikues. Kam verifikuar librin e
arkës si dhe gjithë mandat arkëtimet dhe pagesat, derdhjet në bankë për çdo lloj takse sipas
kodit të të ardhurave 7 (shtatë) shifror si dhe faturat për arkëtim, gjithçka ka qenë e saktë si në
dokumente dhe në lekë.
Nuk ka pasur këto mandat arkëtime si dhe asnjë dokument tjetër justifikues që vërteton që janë
derdhur këto lekë nga individët, sikurse thuhet në procesverbal kështu që nuk kam pasur ku ti
gjej që ti kontabilizoj dhe ti pasqyroj si në ditar ashtu edhe në bilanc kur nuk kanë hyrë në
arkë” prandaj për këtë nuk duhet të ngarkohemi ne me përgjegjësi.
Qëndrimi i grupit të auditimit: Pretendimi Juaj nuk qëndron pasi grupi i auditimit edhe në
ballafaqimin e dokumentacionit të mësipërm me juve edhe në procesverbal është shprehur
qartazi për këtë problem pasi këtu nuk kemi të bëjmë me mangësi të punës Tuaj por me veprime
abuzive me qëllim përfitimi. Tetë mandat arkëtimet (kopjet e tyre) janë të nënshkruara dhe të
vulosura me vulën e Komunës Guri i Zi,për të cilat ju pretendoni se nuk keni dijeni dhe nuk
keni nënshkruar. Ne nuk themi se është nënshkrimi juaj apo i arkëtarit V. M., pasi nuk jemi
organi kompetent që vertetojmë një gjë të tillë, por juve të dy së bashku jeni punonjësit e parë
që përgjigjeni ligjërisht për dokumentet e arkës dhe në rast se nuk janë përpiluar nga ana e juaj
duhet të keni dijeni për origjinën e tyre.
b-Mbi veprimet me Bankë
Në auditimin e ushtruar për rregullshmërinë e plotësimit dhe përpunimit të dokumentacionit të
bankës me metodën hap pas hapi, u konstatua se pagesat e kryera nëpërmes degës së thesarit,
përgjithësisht janë mbështetur në dokumentet justifikuese si fatura, situacione, përmbledhëse e
listë pagesave etj.
Teprica e llogarisë nr. 520 “Disponibilitete në thesar” e paraqitur në bilancet e viteve 2014,
2015 dhe 2016 është e rakorduar me Degën e Thesarit Shkodër dhe me të dhënat e pasqyruara
në ditarin e kontabilizimeve të urdhër shpenzimeve të bankës.
Nga kryqëzimi i dokumentacionit të arkës dhe të bankës për derdhje – tërheqjet e të hollave nga
arka dhe banka dhe rakordimin e llogarisë nr. 580 “Xhirimi i vlerave monetare” u konstatua se
arka, duke shërbyer vetëm për arkëtimin e taksave dhe tarifave vendore, derdhjet në bankë i ka
realizuar brenda afatit të caktuar dhe nga kryqëzimet me evidencat kontabile rezulton se ato
rakordojnë për të gjithë periudhën e audituar me kontabilitetin e bankës.
U audituan radhazi dokumentet e bankës për tremujorin e parë dhe të katërt të vitit 2014, 2015
dhe 2016 ku u konstatua se veprimet e kryera kanë bashkëlidhur dokumentet argumentuese dhe
justifikuese dhe urdhër pagesat janë plotësuar me të gjitha ekstremitetet e tyre. Në pagesat me
bankë për vitin 2014 janë kryer 797 transaksione në vlerën 1,251,978,208 lekë, për vitin 2015
janë kryer 1448 transaksione në vlerën 1,552,889,602 lekë ndërsa për vitin 2016 janë kryer
1745 transaksione në vlerën 1,773,728,776 lekë. Regjistrimi i veprimeve kontabile në ditar
është kryer në mënyrë kronologjike dhe periodike konformë planit kontabël. Dokumentacioni
është i sistemuar dhe i regjistruar në ditarin përkatës të bankës dhe shuma e veprimeve të kryera
përputhet me ekstratin vjetor të lëshuar nga banka, të cilat, në të gjitha rastet kuadrojnë me
ditarin e shpenzimeve të konfirmuara nga Dega e Thesarit Shkodër.
c. “Mbi zbatimin e procedurave të prokurimeve publike dhe kontratave për blerje dhe
shërbime me vlera të vogla dhe pagesat e kryera, për vitet 2014, 2015 dhe 2016”.
Bazuar në kërkesat e përcaktuara me VKM nr.1, datë 10.01.2007“Për miratimin e rregullave
të prokurimit publik” i ndryshuar, Udhëzimin APP nr. 2, datë 18.02.2008 “Për procedurën e
prokurimit me vlera të vogla”, nr.2 datë 28.03.2013, ndryshuar me Udhëzimin APP nr.5 datë
16.07.2013 dhe nr.1, datë 28.02.2014, VKM nr. 47, datë 21.01.2013 “Për një shtesë në VKM
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nr. 45, datë 21.01.2009 “Për kryerjen e procedurave të prokurimit në mënyrë elektronike” i
ndryshuar, për periudhën e audituar, sipas nevojave të Bashkisë Shkodër, me miratimin e
buxhetit, sipas regjistrit janë parashikuar fonde për blerje mallrash e kryerje shërbimesh në
vlera të vogla, me procedurën e prokurimit elektronik, në 381 raste gjithsej me fondin limit në
vlerën 28,536,800 lekë dhe janë realizuar në vlerën 24,566,901 lekë ose me diferencë më pak
në vlerën 3,969,899 lekë.
Sipas evidencës rezulton se për vitin 2014 në 106 raste me fondin limit në vlerën 17,313,741
mijë lekë dhe të realizuar në vlerën 13,940,134 mijë lekë ose me diferencë më pak në vlerën
3,373,607 mijë lekë, për vitin 2015 në 169 raste me fondin limit në vlerën 2,778,041 mijë lekë
dhe të realizuar në vlerën 2,692,109 mijë lekë ose me diferencë më pak në 85,932 mijë lekë
dhe për vitin 2016 në 106 raste me fondin limit në 8,445,018 mijë lekë dhe të realizuar në
vlerën 7,934,658 mijë lekë ose me diferencë më pak në vlerën 510,360 mijë lekë duke
përcaktuar sasinë, llojet dhe zërat e punimeve apo shërbimeve që do të kryhen, për të cilat
është hartuar regjistri i parashikimit dhe realizimit të prokurimeve publike.
Nga auditimi me zgjedhje i procedurave të realizuara për blerjen e disa lloj mallrash e
shërbimesh me vlera të vogla, si blerje materiale ndërtimi, blerje materiale elektrike, pjesë
këmbimi, blerje ushqime, rikonstruksione të ndryshme etj. dhe kontratat e shërbimeve dhe
furnizimeve rezulton se nuk janë patur parasysh kërkesat e përcaktuara në VKM nr.1, datë
10.01.2007“Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” i ndryshuar, Udhëzimin APP nr.
2, datë 18.02.2008 “Për procedurën e prokurimit me vlera të vogla”, nr.2 datë 28.03.2013,
ndryshuar me Udhëzimin APP nr.5 datë 16.07.2013 dhe nr.1, datë 28.02.2014, VKM nr. 47,
datë 21.01.2013 “Për një shtesë në VKM nr. 45, datë 21.01.2009 “Për kryerjen e
procedurave të prokurimit në mënyrë elektronike” i ndryshuar.
Për sa i përket procedurave dhe dokumentimit të blerjeve për periudhën e audituar është
ndjekur kjo praktikë dokumentare:
a -Në fillim të vitit kalendarik, Titullari i Njësisë Vendore, me urdhër të veçantë ka ngritur
komisionin e blerjeve në vlera të vogla, i ndryshuar disa herë sipas llojit dhe natyrës së
mallrave dhe shërbimeve me specialistë të fushës, i përbërë prej 3 anëtarë dhe konkretisht: me
urdhrin nr.12 datë 28.03.2013, nr.13 datë 28.03.2014, nr.13 datë 09.04.2014, nr.14 datë
09.04.2014, nr.42 dartë 20.06.2014, nr.43 datë 20.06.2014, nr.60 datë 08.08.2014, nr. 61 datë
08.08.2014, nr.74 datë 04.09.2014, nr.75 datë 04.09.2014, nr.102 datë 10.12.2014 dhe nr.103
datë 10.12.2014 për vitin 2014, nr.7 datë 02.03.2015, nr.8 datë 02.03.2015, nr.27 datë
05.06.2015, nr.28 datë 05.06.2015, nr.6 datë 13.02.2015, nr.7 datë 13.02.2015, nr.25 datë
28.05.2015, nr.26 datë 28.05.2015, nr.232, datë 24.11.2015 për vitin 2015 dhe nr.214 datë
20.05.2016, nr.245 datë 06.06.2016 dhe nr.427 datë 08.08.2016 për vitin 2016, të konfirmuara
për bazueshmërinë ligjore nga Prefekti i Qarkut Shkodër, është ngritur komisioni i blerjeve
dhe shërbimeve me vlera të vogla dhe është pajisur me llogari përdoruesi personi i autorizuar i
sistemit elektronik. Komisioni i prokurimeve me vlera të vogla është ngritur sipas specifikave
të blerjeve apo shërbimeve me specialistë të fushës dhe konkretisht: zj. V. Rr., anëtar, zj.R.
D., anëtar, zj.D. R. anëtar, zj. V. D., anëtar, zj.J. G., anëtar, zj.S. O., anëtar, A. S.,kryetar, S.
K., anëtar, N. D., kryetar,B. M., anëtar, A. L., kryetar, B. I., anëtar, E. B., anëtar, S. K., anëtar,
S. Z., anëtar, J. M. kryetar, R. L., anëtar, J. D., kryetar.
b -Komisioni i prokurimit me vlerë të vogël ka përcaktuar fondin limit duke bërë më parë
hartimin e kërkesave vjetore për mallra apo shërbime të ndryshme, testimin e tregut dhe ka
hartuar urdhër prokurimin sipas formatit standard të përcaktuar në Udhëzimin e APP nr. 2,
datë 28.03.2013 “Për procedurën e prokurimit me vlera të vogla” i cili është miratuar nga
Nëpunësi Autorizues. Ftesa për ofertë është publikuar në sistemin elektronik të prokurimeve
nga komisioni prokurimit me vlera të vogla (KPVV), duke ftuar të paktën tre ofertues.
Ofertuesit kanë paraqitur ofertën e tyre brenda 24 orëve nga shpallja e saj. KPVV ka bërë
vlerësimet në sistemin e prokurimit elektronik (SPE), sipas çmimit më të ulët dhe kanë kryer
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blerjen e mallit. Hapat e procesit janë formalizuar në procesverbalin e mbajtur nga KPVV, si
dhe njoftimi i fituesit është gjeneruar nga sistemi i prokurimit elektronik (SPE).
Për të gjitha rastet e blerjeve, janë mbajtur procesverbale, të cilët janë nënshkruar nga të gjithë
anëtarët e komisionit dhe në përfundim është hartuar raporti i blerjes.
c -Mbi bazën e këtij dokumentacioni dhe faturës së shitësit është bërë hyrja e mallit në
magazinë dhe kontabilizimi i veprimeve në librin e kontabilitetit.
Nga auditimi mbi të gjitha procedurat e prokurimit publik, në mënyrë jo eletronike dhe
elektronike, të blerjeve dhe shërbimeve me vlera të vogla u konstatua:
Sipas situacioneve të shpenzimeve për vitet 2014, 2015 dhe 2016, shpenzimet operative kanë
ardhur duke u ulur si rezultat i mosrealizimit të të ardhurave vendore të planifikuara, ndërkohë
që detyrimet ndaj faturave të palikuiduara dhe të kontabilizuara janë në vlerën 670,444,720
lekë ose në vlerën 628,950,002 lekë më pak se realizimi i shpenzimeve operative për tre vitet
e marra së bashku.
Ky fenomen tregon se pavarësisht se planifikohen nuk zbatohen si duhet sistemet e kontrollit,
planifikimet e shpenzimeve nuk bëhen të mirë studiuara,megjithëse raportohen brenda vitit
buxhetor nuk nxirret përgjegjësia e mosrealizimeve, duke mos lënë gjurmë auditimi ndërkohë
që nga ana e menaxhimit prokurohen blerje mallra e shërbime me vlera të vogla pa pasur
fonde në dispozicion dhe pa likuiduar detyrimet e prapambetura.
Ky veprim bie në kundërshtim me kërkesat e nenit 8, 9 dhe 12 të ligjit nr. 10296, datë
08.07.2010 “Për menaxhimin financiar dhe kontrollin”, për të cilin përgjegjësia është e
Nëpunësit Autorizues dhe Nëpunësit Zbatues.
Me urdhër shpenzimin nr. 133, datë 19.03.2014 në vlerën 297,999 lekë për llogari të
subjektit “L. A.” është kryer pagesë për blerje pajisje kompjuterike për zyrën me një ndalesë,
sipas urdhër prokurimit nr.103 datë 20.11.2013 me fondin limit në vlerën 347,200 lekë pa
TVSH me burim financimi donacion nga DLDP sipas VKB nr.101 datë 11.11.2013.
Në ftesën për ofertë datë 20.11.2013 është përcaktuar afati i zhvillimit të prokurimit me datë
21.11.2013 dhe afati i realizimit të furnizimit prej 5 ditë nga shpallja e fituesit. Prokurimi është
zhvilluar me datë 21.11.2013 ku kanë marrë pjesë 11 subjekte konkurruese dhe është renditur i
pari subjekti “T.” me ofertën në vlerën 271,999 lekë.
Komisioni i blerjeve me vlera të vogla me procesverbalin datë 25.11.2013 me arsyetimin se
duke qenë se “operatori i shpallur fitues “T.” në vlerën 271,999 lekë, u tërhoq nga furnizimi i
ofertuar”ka bërë s’kualifikimin e ofertës fituese “T.” i renditur i pari dhe “P. S.” në vlerën
280,000 lekë i renditur i dyti pa asnjë konfirmim nga ana e tyre dhe shpalljen fitues të subjektit
fizik “L. A.” i renditur i treti në vlerën 297,999 lekë pa TVSH. Në formularin e njoftimit të
fituesit L. A. me datë 25.11.2013 cilësohet se: “ në procedurën e prokurimit me vlerë të vogël
zhvilluar me datë 21.11.2013 ora 15 subjekti juaj është renditur i treti por për shkak të
tërheqjes nga ofertuesit e renditur në vend të parë dhe të dytë operatori juaj shpallet fitues”në
vlerën 297,999 lekë të ofertuar”.
Nga verifikimi i dokumentacionit rezulton se subjekti fizik L. A. ka depozituar ekstratin e
regjistrit tregtar të QKR me datë 27.11.2013, vërtetimin e Degës së Bankës Kombëtare Tregtare
Shkodër me datë 27.11.2013 ose 6 ditë pas zhvillimit të prokurimit. Blerja e pajisjeve
kompjuterike është realizuar me operatorin ekonomik “L. A.” i renditur i treti në klasifikim, ose
me diferencën më shumë nga oferta e parë në vlerën 26,000 lekë e cila përbën shkelje të
disiplinës financiare me dëm ekonomik. Me operatorin ekonomik sipërmarrës nuk është lidhur
kontratë, fatura e thjeshtë tatimore nr.50 datë 27.11.2013 dhe fletë hyrje nr.40 datë 27.11.2013,
procesverbali datë 27.11.2013 i komisionit marrjes në dorëzim të pajisjeve kompjuterike për
zyrën me një ndalesë. Kryerja e shpenzimeve me procedurën e prokurimit të blerjeve me vlera
të vogla, bie në kundërshtim me kërkesat e pikës 1/c kreu II “Rregullat e përgjithshme të
prokurimit” të VKM nr.1 datë 10.01.2007 “Për rregullat e prokurimit publik”i ndryshuar,
Udhëzimin APP nr. 2, datë 28.03.2013 “Për procedurën e prokurimit me vlera të vogla”,
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ndryshuar me Udhëzimin APP nr.5 datë 16.07.2013 dhe nr.1, datë 28.02.2014, VKM nr. 47,
datë 21.01.2013 “Për një shtesë në VKM nr. 45, datë 21.01.2009 “Për kryerjen e procedurave
të prokurimit në mënyrë elektronike” i ndryshuar, të cilat ngarkojnë me përgjegjësi titullarin e
institucionit dhe komisionin e blerjeve me vlera të vogla V. Rr., G. M. dhe A. B..
Me urdhër shpenzimin nr. 136, datë 19.03.2014 në vlerën 189,500 lekë për llogari të
subjektit “G. M.” është kryer pagesë për blerje pajisje kompjuterike për zyrën me një ndalesë,
sipas urdhër prokurimit nr.104 datë 04.12.2013 me fondin limit në vlerën 200,200 lekë pa
TVSH me burim financimi donacion nga DLDP sipas VKB nr.101 datë 11.11.2013. Në ftesën
për ofertë datë 04.12.2013 është përcaktuar afati i zhvillimit të prokurimit me datë 05.12.2013
dhe afati i realizimit të furnizimit prej 5 ditë nga shpallja e fituesit. Prokurimi është zhvilluar
me datë 05.12.2013 ku kanë marrë pjesë 5 subjekte konkurruese dhe është renditur i pari
subjekti “E. T.” me ofertën në vlerën 185,000 lekë. Komisioni i blerjeve me vlera të vogla me
procesverbalin datë 07.12.2013 me arsyetimin se duke qenë se “operatori i shpallur fitues “E.
T.” në vlerën 185,000 lekë, nuk u paraqit për furnizimin e ofertuar”ka bërë skualifikimin e
ofertës fituese “E. T.” i reditur i pari” në vlerën 185,000 lekë pa asnjë konfirmim nga ana e tij
dhe shpalljen fitues të subjektit fizik “G. M.” i renditur i dyti në vlerën 189,500 lekë pa
TVSH. Në formularin e njoftimit të fituesit G. M. me datë 07.12.2013 cilësohet se: “ në
procedurën e prokurimit me vlerë të vogël zhvilluar me datë 05.12.2013 ora 09.30 subjekti juaj
është renditur i dyti por për shkak të tërheqjes nga ofertuesi i renditur në vend të parë
operatori juaj shpallet fitues” në vlerën 189,500 lekë të ofertuar”. Nga verifikimi i
dokumentacionit rezulton se subjekti fizik L. A. ka depozituar ekstratin e regjistrit tregtar të
QKR me datë 09.12.2013 ose 4 ditë pas zhvillimit të prokurimit. Blerja e pajisjeve
kompjuterike është realizuar me operatorin ekonomik “G. M.” i renditur i dyti në klasifikim,
ose me diferencën më shumë nga oferta e parë në vlerën 4,500 lekë e cila përbën shkelje të
disiplinës financiare me dëm ekonomik. Me operatorin ekonomik sipërmarrës nuk është lidhur
kontratë, fatura e thjeshtë tatimore nr.12 datë 10.12.2013 dhe fletë hyrje nr.41 datë 10.12.2013,
procesverbali datë 10.12.2013 i komisionit marrjes në dorëzim të pajisjeve kompjuterike për
zyrën me një ndalesë. Kryerja e shpenzimeve me procedurën e prokurimit të blerjeve me vlera
të vogla, bie në kundërshtim me kërkesat e pikës 1/c kreu II “Rregullat e përgjithshme të
prokurimit” të VKM nr.1 datë 10.01.2007 “Për rregullat e prokurimit publik”i ndryshuar,
Udhëzimin APP nr. 2, datë 28.03.2013 “Për procedurën e prokurimit me vlera të vogla”,
ndryshuar me Udhëzimin APP nr.5 datë 16.07.2013 dhe nr.1, datë 28.02.2014, VKM nr. 47,
datë 21.01.2013 “Për një shtesë në VKM nr. 45, datë 21.01.2009 “Për kryerjen e procedurave
të prokurimit në mënyrë elektronike” i ndryshuar, të cilat ngarkojnë me përgjegjësi titullarin e
institucionit dhe komisionin e blerjeve me vlera të vogla V. Rr., G. M. dhe A. B..
Me urdhër shpenzimin nr. 620, datë 28.10.2014 në vlerën 335,866 lekë për llogari të
subjektit “E.” është kryer pagesë për lyerje me bojë kati parë i Bashkisë, sipas urdhër
prokurimit nr.76 datë 22.09.2014 me fondin limit në vlerën 358,222 lekë pa TVSH me burim
financimi nga buxheti i Bashkisë.
Në ftesën për ofertë datë 22.09.2014 është përcaktuar afati i zhvillimit të prokurimit me datë
24.09.2014 dhe afati i realizimit të furnizimit prej 10 ditë nga shpallja e fituesit. Prokurimi
është zhvilluar me datë 24.09.2014 ku kanë marrë pjesë 11 subjekte konkurruese dhe është
renditur i pari subjekti “B. B.” me ofertën në vlerën 248,950 lekë pa TVSH.
Komisioni i blerjeve me vlera të vogla me procesverbalin datë 26.09.2014 me arsyetimin se
duke qenë se “operatori i shpallur fitues “B. B.” në vlerën 248,950 lekë, nuk u paraqit për
zbatimin e ofertës”ka bërë s’kualifikimin e ofertës fituese “B. B.” i renditur i pari pa asnjë
konfirmim nga ana e tyre dhe shpalljen fitues të subjektit “E.” i renditur i dyti në vlerën
279,888 lekë pa TVSH.
Në formularin e njoftimit të fituesit “E.” me datë 26.09.2014 cilësohet se: “ në procedurën e
prokurimit me vlerë të vogël zhvilluar me datë 24.09.2014 ora 15 subjekti juaj është renditur i
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dyti por për shkak të mos paraqitjes nga ofertuesi i renditur në vend të parë operatori juaj
shpallet fitues”në vlerën 279,888 lekë të ofertuar”.
Lyerja me bojë e ambienteve të katit të parë të Bashkisë është realizuar me operatorin
ekonomik “E.” i renditur i dyti në klasifikim, ose me diferencën më shumë nga oferta e parë
në vlerën 30,938 lekë e cila përbën shkelje të disiplinës financiare me dëm ekonomik. Me
operatorin ekonomik sipërmarrës nuk është lidhur kontratë, fatura tatimore nr. 70 datë
10.10.2014 dhe procesverbali datë 10.10.2014 i komisionit marrjes në dorëzim të shërbimit të
lyerjes me bojë të katit të parë të Bashkisë.
Kryerja e shpenzimeve me procedurën e prokurimit të blerjeve me vlera të vogla, bie në
kundërshtim me kërkesat e pikës 1/c kreu II “Rregullat e përgjithshme të prokurimit” të VKM
nr.1 datë 10.01.2007 “Për rregullat e prokurimit publik”i ndryshuar, Udhëzimin APP nr. 2, datë
28.03.2013 “Për procedurën e prokurimit me vlera të vogla”, ndryshuar me Udhëzimin APP
nr.5 datë 16.07.2013 dhe nr.1, datë 28.02.2014, VKM nr. 47, datë 21.01.2013 “Për një shtesë
në VKM nr. 45, datë 21.01.2009 “Për kryerjen e procedurave të prokurimit në mënyrë
elektronike” i ndryshuar, të cilat ngarkojnë me përgjegjësi titullarin e institucionit dhe
komisionin e blerjeve me vlera të vogla A. B., A. Ç. dhe N. Ç..
Lidhur me sa më sipër, pagesat e kryera me e urdhër shpenzimet nr. 133, datë 19.03.2014 , nr.
136, datë 19.03.2014 dhe nr. 620, datë 28.10.2014, për blerjet me vlera të vogla pagesat e
mësipërme vlerësohen si shpenzime jo të ligjshme dhe jo si dëm ekonomik, pasi shërbimi është
kryer
Në lidhje me procesverbalin nr.15 datë 28.07.2017 dhe Projekt Raportin e Auditimit
nga Bashkia Shkodër është dërguar observacioni me nr. 3494/b, datë 23.08.2017 dhe nr.
3495/3, datë 23.08.2017 nga komisioni i blerjeve me vlera të vogla zj.V. Rr., z.G. M. dhe zj.A.
B. në lidhje konstatimet e bëra në u. shpenzimin nr. 133, datë 19.03.2014 dhe u. shpenzimin nr.
136, datë 19.03.2014 për “blerje pajisje elektronike për zyrën me një ndalesë” ku pretendohet
se:
“Në asnjë vend të VKM apo në udhëzim për blerjet e vogla nuk është e shprehur se
operatori ekonomik fitues duhet domosdoshmërisht të sjellë dokumente që kanë datë të
lëshimit të tyre përpara datës së zhvillimit të procedurës së prokurimit......”
Qëndrimi i grupit të auditimit: Pretendimi Juaj nuk qëndron pasi grupi i auditimit në
procesverbal dhe në ballafaqimin e dokumentacionit të mësipërm me juve edhe në Projekt
Raportin e Auditimit është shprehur qartazi për këtë problem pasi këtu kemi të bëjmë me
s‘kualifikim dhe kualifikim të pa drejtë të operatorëve ekonomik konkurrues.
Duke qenë se në pretendimin Tuaj nuk sillni ndonjë argument ligjor apo dokumente të tjera
plotësuese, grupi i auditimit nuk merr në konsideratë observacionin dhe i qëndron cilësimeve
të bëra në proces- verbalin nr.15 datë 28.07.2017
Mbi shpenzimet e pastrim grumbullim mbeturinave dhe te gjelbërimit
Lidhur me sa më sipër, meqenëse nga ana e Bashkisë në lidhjen e kontratës me subjektin
fitues nuk janë përcaktuar kriteret e mësipërme për kushtet e pagesës në ditët me shi, pagesat
e mësipërme vlerësohen si shpenzime dhe jo si dëm ekonomik.
Drejtoria e Shërbimeve Publike në hartimin e preventivave të shërbimit të pastrimit të qytetit
dhe mirëmbajtjes të sipërfaqeve të gjelbërta dhe lidhjen e kontratave themelore datë
24.01.2013, me afat 5 vjeçar dhe aneks kontratave, nuk ka parashikuar saktë zërat e punës ose
ka parashikuar me rezerva duke mos mbajtur parasysh qëllimin e shërbimit që do të ofrohet
nga pastrimi dhe gjelbërimi i qytetit, pagesat për punë të kryer në ditët me shi, etj. Përmendim
si zëra të pa argumentuar përfshirjen në shërbimin e pastrimit të qytetit në çdo muaj zërin
“menaxhim dhe mirëmbajtje kazanësh në sasinë 50- 60 copë”, zërin “mirëmbajtje 30% e
rrugëve në sipërfaqen prej 3,410 km” ndërkohë që në periudhën e audituar për mirëmbajtjen
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rutinë të rrugëve dhe trotuareve janë kryer vazhdimisht procedura të prokurimeve publike me
vlera të konsiderueshme nga operatori “K. M. K.”, zërin “fshirje mekanike” dhe“fshirje
manuale” aplikuar edhe në ditët me shi, etj. Ndërsa në preventivin dhe kontratën për
shërbimin e gjelbërimit konstatohet se në çdo muaj është llogaritur dhe paguar zëri “prodhim
fI.na lule sezonale” në sipërfaqen prej 500 m2 ndërkohë që në zërin “mirëmbajtje lulishte me
gjithë elementët” është llogaritur dhe paguar sipërfaqja 66,000 m2 ose thënë ndryshe i njëjti zë
pune përfshirë dy herë gjatë gjithë kohës.
Nga auditimi me zgjedhje i dokumentacionit të bankës në disa urdhër shpenzime lidhur me
shpenzimet e shërbimit të pastrimit dhe gjelbërimit rezultoi si më poshtë:
Lidhur me sa më sipër, pagesat e urdhër shpenzimet nr. 43,49, 593, 656, 9, 37, 114, 685, 846,
1057, 1261, 1262, 102, 103, 341, 342, 239, 1233 dhe 1235, për shërbimin e pastrimit dhe
gjelbërimit ,meqenëse nga ana e Bashkisë në lidhjen e kontratës me subjektin fitues nuk janë
përcaktuar kriteret e mësipërme për kushtet e pagesës në ditët me shi dhe shërbimin e luleve,
pagesat e mësipërme vlerësohen si shpenzime dhe jo si dëm ekonomik.
Për mangësitë sa sipër mban përgjegjësi drejtori i shërbimeve publike z.A. L., specialisti F. K.
dhe L. B. dhe mbikëqyrësit e shërbimit të pastrimit I. H. dhe Eva Poja (Trajtuar hollësisht në
procesverbalin nr.15 datë 28.07.2017).
Në lidhje me procesverbalin nr.15 datë 28.07.2017 dhe faqen 223 të Projekt Raportit të
Auditimit nga Bashkia Shkodër është dërguar observacioni me nr. 7802/84, datë 02.08.2017
dhe nr. 7802/108, datë 28.08.2017prot. në KLSH me nr. 491/9, datë 30.08.2017 z. A. L. me
detyrë Drejtor i Shërbimeve publike, specialisti i shërbimeve publike z. F. K. dhe supervizorët
e shërbimeve publike të pastrim- gjelbërimit të qytetit z. B. F., z.I. H. dhe zj.E. P. ku
pretendohet se:
1. “Për pagesat e kryera në ditë me shi” sqarojmë se proceset e punës së shërbimit të
pastrimit apo të mirëmbajtjes të sipërfaqeve të gjelbërta, nuk ndërpriten në asnjë moment,
edhe sikur të jetë ditë shiu. Kjo nga domosdoshmëria e kryerjes së këtyre shërbimeve në
mënyrë të vazhdueshme, njëkohësisht shërbimi në këto ditë verifikohet nga supervizorët dhe
raportohet prej tyre.
2. “Për pagesat për mirëmbajtje 30% e rrugëve” Ky zë, ashtu siç është shprehur në kontratë
dhe në analizën bashkëlidhur saj, shpreh mirëmbajtjen për pastrimin e rrugëve nga
mbeturinat, në të cilën është përcaktuar që një punëtor duhet të bëjë 7 km në ditë vajtje –
ardhje për mbledhjen e mbeturinave dhe pastrimin e zonës rreth kontinierëve që ndodhen në
këtë distancë. Pra nuk është ndërhyrje infrastrukturore e cila realizohet nga firma “K. M. K.”.
3. “Për pagesat për prodhim fI.na lule sezonale” Ky zë sipas analizës bashkëlidhur kontratës
themelore, përgjithson vetëm prodhimin e fI.nave në kantjerin e firmës (lule në kubik, e
gatshme për mbjellje). Pra ky zë pune është i veçantë dhe nuk është i përfshirë në zërin
“Mirëmbajtje lulishte me gjithë elementët e saj”.
Qëndrimi i grupit të auditimit: Pretendimi Juaj nuk qëndron pasi grupi i auditimit në
procesverbal dhe në ballafaqimin e dokumentacionit të mësipërm me juve edhe në Projekt
Raportin e Auditimit është shprehur qartazi për këtë problem pasi këtu kemi të bëjmë me
mangësi të organizimit të punës Tuaj si në përcaktimin e saktë të analizave përkatëse dhe
zërave të punës dhe shërbimeve publike të pastrim- gjelbërimit dhe lidhjen e kontratës
themelore dhe për pasojë edhe të pagesave të kryera për to.
Për ditët me shi, duke qenë se në fakt në ditët me shi është e pa mundur të kryhen disa procese
pune dhe shërbime të pastrim-gjelbërimit, (fshirja e rrugëve, mirëmbajtja e sipërfaqeve të
gjelbërta, etj. pavarësisht nga rrobat e punës.) pagesat e punëtorëve duhen të kryhen me pagën
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minimale të punonjësve të miratuar dhe deklaruar në tatime dhe sigurime shoqërore) dhe jo
me normë dhe volume pune sikurse keni vepruar në rastin konkret.
Pagesat e punëtorëve për mirëmbajtje 30% e rrugëve dhe për prodhim fI.na lule sezonale
konsiderohen të pa argumentuara pasi këto pagesa të paraqitura në zëra pune si të veçantë janë
përfshirë indirekt në zëra të tjerë të situacioneve të firmave sipërmarrëse, cilësuar më
hollësisht në procesverbalin nr.15 datë 28.07.2017
Lidhur me klasifikimin e parregullsisë konstatuar nga audituesi
- Vlera 2,971,125 lekë që ka lidhje me pagesat e shërbimit për pastrimin mekanik dhe
manual në ditët me shi, si dhe prodhimi i luleve si një zë i veçantë i kontratës së mirëmbajtjes
së luleve, ka kaluar në masa organizative me nr. 8, sipas vlerësimit të Departamenti Juridik
dhe Kontrollit të Zbatimit të Standardeve.
6. Auditim mbi prokurimin e fondeve publike për mallra, ndërtime dhe shërbime. dhe
ankandeve publike. 6 .1 Organizimi i Prokurimit Publik
1-Procedurat e prokurimit të zhvilluara nga AK (Bashkia Shkodër).
Në Autoriteti Kontraktor (AK) bashkia Shkodër në lidhje me zbatimi ligjshmërisë në
organizimin e prokurimit publik të analizuara (argumentimi e përllogaritja e vlerës limit të
njoftimit të kontratës), zhvillimin e procedurave (hapjen, pranimin, vlerësimin, klasifikimin,
kualifikimin, miratimin dhe shpallje fituese e ofertës konkurruese), zbatimin e kontratave dhe
likujdimet e tyre nëpërmjet thesarit për periudha raportuese 2014; 2015; 2016 rezultoi se,
Këshilli Bashkisë Shkodër ka miratuar e alokuar fonde publike të pasqyruar shpenzime për
investime llog.(230-231) dhe shpenzime operative llog.(602) me analizë e strukturë si më
poshtë;
në/lekë
Nr
1
2
3

Periudhat
raportuese
Viti 2014
Viti 2015
Viti 2016

(230)
(38,067,075)
(50,929,475)
(37,072,056)

Llogaritë e miratuara në buxheti bashkisë
(231)
Investime
(372,459,470)
410,526,545
(621,273,896)
672,205,371
(491,140,591)
528,212,647

Totali
Shp op (602)
372,492,409
537,259,999
472,180,885

783,018,954
1,209,463,370
1,000,393,532

Shënim: Të dhënat janë disponuar nga Drejtoria e Buxhetit bashkia Shkodër.

Për viti 2014, AK me VKB nr.5, datë 31.01.2014 në buxheti bashkisë janë miratuar e alokuar
fonde publike në shumën totale prej 783,018,954 lekë e detajuar shpenzime operative llogaria
(602) shuma 372,492,409 lekë me tvsh, përfshirë “blerjet e vogla, shpenzimet e kushtëzuara
dhe kontratat afatgjata, etj”. Për fondet e miratuara në shpenzime operative llogaria (602), janë
pasqyruar në regjistrin e parashikimeve me (shtesa e pakësime) për tu prokuruar shuma
331,735,929 lekë, ndërsa janë realizuar 25 procedura prokurimi në shumën 36,337,790 lekë me
tvsh, nga të cilat 13 procedura janë zhvilluar me “tender i hapur” me vlerë 27,835,169 lekë me
tvsh e 12 procedura janë zhvilluar “me negocim pa botim paraprak të njoftimit të kontratës
përfshirë dhe shtesa 20%” me vlerë 8,502,622 lekë me tvsh.
Për investimet llogaria (230 - 231), janë realizuar 62 procedura prokurimi në shumën
223,381,458 lekë me tvsh, nga të cilat 53 procedura janë zhvilluar me “tender i hapur” me vlerë
214,598,605 lekë me tvsh dhe 8 procedura janë zhvilluar “me negocim pa botim paraprak të
njoftimit të kontratës përfshirë dhe shtesa 20%” me vlerë 8,782,853 lekë me tvsh. Për të gjitha
procedurat e prokurimit të zhvilluara nga AK me operatorët konkurrues, oferta e të cilëve është
shpallur fituese janë lidhur 87 kontrata me vlerë 259,719,248 lekë me tvsh.
Për viti 2015, AK me VKB nr.5, datë 22.02.2015 në buxheti bashkisë janë miratuar e alokuar
fonde publike në shumën totale prej 1,209,463,370 lekë e detajuar shpenzime operative llogaria
(602) shuma 537,259,999 lekë me tvsh, përfshirë “blerjet e vogla, shpenzimet e kushtëzuara
dhe kontratat afatgjata, etj”. Për fondet e miratuara në shpenzime operative llogaria (602), janë
pasqyruar në regjistrin e parashikimeve me (shtesa e paksime) për tu prokuruar shuma
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339,704,344 lekë, ndërsa janë realizuar 23 procedura prokurimi në shumën 46,860,844 lekë me
tvsh, nga të cilat 12 procedura janë zhvilluar me “tender i hapur” me vlerë 39,587,874 lekë me
tvsh e 11 procedura janë zhvilluar “me negocim pa botim paraprak të njoftimit të kontratës
përfshirë shtesa 20%” me vlerë 7,272,970 lekë me tvsh. Për investimet llogaria (230-231), janë
realizuar 18 procedura prokurimi në shumën 243,516,392 lekë me tvsh, nga të cilat 17
procedura janë zhvilluar me “tender i hapur” me vlerë 241,842,152 lekë me tvsh dhe 1
procedurë është zhvilluar “me negocim pa botim paraprak të njoftimit të kontratës përfshirë
dhe shtesa 20%” me vlerë 1,674,240lekë me tvsh.
Për të gjitha procedurat e prokurimit të zhvilluara nga AK, me operatorët konkurrues, oferta e
të cilëve është shpallur fituese janë lidhur 41 kontrata me vlerë 290,377,236 lekë me tvsh.
Për vitin 2016 AK me VKB nr.17, datë 28.04.2016 në buxheti bashkisë janë miratuar e alokuar
fonde publike në shumën totale 1,000,393,532 lekë e detajuar shpenzime operative llogaria
(602) shuma 472,180,885 lekë me tvsh, përfshirë “blerjet e vogla, shpenzimet e kushtëzuara
dhe kontratat afatgjata, etj. Për fondet e miratuara në shpenzime operative llogaria (602), janë
pasqyruar në regjistrin e parashikimeve me (shtesa e pakësime) për tu prokuruar shuma
526,308,607 lekë, ndërsa janë realizuar 53 procedura prokurimi në shumën 125,109,201 lekë
me tvsh, nga të cilat 5 procedura janë zhvilluar me “tender i hapur” me vlerë 28,695,650 lekë
me tvsh e 21 procedura janë zhvilluar me “kërkesë për propozim” me vlerë 59,219,984 lekë me
tvsh dhe 27 procedura janë zhvilluar me “negocim pa botim paraprak të njoftimit të kontratës
përfshirë e shtesa 20%” me vlerë 37,193,567 lekë me tvsh.
Për investimet llogaria (230-231) janë realizuar 26 procedura prokurimi në shumën
126,484,291 lekë me tvsh, nga të cilat 3 procedura janë zhvilluar me “tender i hapur” me vlerë
63,211,616 lekë me tvsh, 22 procedura janë zhvilluar me “kërkesë për propozim” me vlerë
45,984,429 lekë me tvsh dhe 1 procedurë është zhvilluar me “negocim pa botim paraprak të
njoftimit të kontratës përfshirë dhe shtesa 20%” me vlerë 17,288,246 lekë me tvsh. Për të gjitha
procedurat e prokurimit të zhvilluara nga AK me operatorët konkurrues, oferta të shpallura
fituese janë lidhur 79 kontrata me vlerë 251,593,492 lekë me tvsh.
Nga auditimi mbi dokumentacionin e administruar në dosjet fizike të procedurës së prokurimit,
si dhe në dosjen e krijuar në faqen APP-së e shfaqur në sistemi prokurimit elektronik në AK
(Bashkia Shkodër), për procedurat e prokurimit të përzgjedhura për tu audituar nëpërmjet
analizës së riskut të miratuara nga përgjegjësi grupit, në zbatim të ligjit nr.9643, datë
20.11.2006 “Për prokurimin publik”, VKM nr.1, datë 10.01.2007 e VKM nr.914, datë
29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” i ndryshuar, udhëzime të
Agjencisë Prokurimit Publik (APP) dhe Komisionit të Prokurimit Publik (KPP) u konstatuan
mangësi dhe shkelje të konsideruara të përgjithshme në të gjitha procedurat e prokurimit të
zhvilluara nga AK me analizë për secilën procedurë paraqiten sa më poshtë;
a-AK nëpërmjet Njësisë së prokurimit nuk ka përgatitur dhe hartuar një raport përmbledhës dhe
informacion të hollësishëm në lidhje me veprimtarinë e procedurave të prokurimit të realizuara
në periudhat raportuese, veprim në mospërputhje me VKM nr.914, datë 29.12.2014 “Për
miratimin e rregullave të prokurimit publik” me ndryshime, Kreu I “Organizimi i prokurimit
publik”, neni 7 “Raportimi i realizimit të prokurimeve”, pikat (1), (2), me Udhëzimi APP nr.02,
datë 20.01.2015 “Për hartimin e regjistrit të parashikimeve dhe realizimeve të prokurimit
publik” për këtë ngarkohen me përgjegjësi drejtuesi NJP.
b-AK nëpërmjet Njësisë së prokurimit nuk ka përgatitur dhe hartuar asnjë raport të hollësishëm
në lidhje me korrektësinë dhe cilësinë e realizimit të suksesshëm të kontratave të lidhura me
operatorët ofertat e të cilëve janë shpallur fituese, ndërsa duhet theksuar se në të gjitha
kontratat e përpiluara dhe të miratuara nuk është emëruar me shkrim dhe nuk është përcaktuar
personi, ose struktura organizative përgjegjës në emër të palës për të ndjek realizimin e
kontratës, veprim në mospërputhje me Kreu IX “Ekzekutimi dhe mbikëqyrja e kontratës”, neni
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77 “Mbikëqyrja e kontratës” pikat (3), (4) të parashikuar në cdo kontratë neni përkatës
“Përfaqësimi palëve” dhe për këtë ngarkohen me përgjegjësi drejtuesi i NJP.
c-AK për periudhën raportuese objekt auditimi, NJP e ka të organizuar me strukturë organike
me përbërje 1(një) përgjegjës dhe 2(dy) specialistë, ndërkohë në të gjithë urdhrat e prokurimit
që ka nxjerr Titullari për çdo procedurë prokurimi, NJP është ngritur e përbërë me 1(një) jurist
dhe 2(dy) anëtarë, ku një anëtarë është i përfshirë nga struktura jashtë NJP, ndërsa nuk është
përfshirë në NJP edhe përgjegjësi, veprim në mospërputhje me ligjin nr.9643, datë 26.11.2016
“Për prokurimin publik” i ndryshuar, Kreu II “Organizimi i prokurimit publik”, neni 12
“Përgjegjësia e Autoritetit kontraktor” pika (5) dhe VKM nr. 914, datë 29.12.2014 “Për
miratimin e rregullave të prokurimit publik” me ndryshime, Kreu VII “Zyrtarët e prokurimit
dhe zhvillimi i procedurave”, neni 57 “Njësia e prokurimit”, pikat (1), (2) dhe për këtë
ngarkohen me përgjegjësi drejtuesi NJP.
d-Për ligjshmërinë e lidhjes së kontratave me operatorët ekonomik ofertat e të cilëve janë
shpallur fituese, në procedurat e prokurimit të zhvilluara në periudhat raportuese u konstatua
se; AK (Bashkia Shkodër) nuk ka zbatuar kërkesat e parashikuara nga ligji nr. 10018, datë
13.11.2008 “Për avokaturën e Shtetit”, neni 5 “Funksionet e Avokaturës së Shtetit”, pika 1,
germa (a) dhe neni 15 “Këshillimi”, në pika 4 shpreh qartë se: “Për hartimin dhe nënshkrimin e
kontratave administrative, këshillimi organit përkatës të Administratës publike me Avokaturën
e Shtetit është i detyrueshëm. Këshillimi i organeve të administratës publike me Avokaturën e
Shtetit zgjat deri në përmbushjen e detyrimeve të kontratave nga palët nënshkruese”, si dhe me
VKM nr. 392, datë 08.04.2009 “Për miratimin e rregullores për marrëdhëniet e Avokaturës së
Shtetit me institucionet shtetërore dhe entet publike, rolin e avokatëve të shtetit në gjykim si
dhe normat e posaçme proceduriale”, në rastin konkret Bashkia Shkodër dhe për këtë
ngarkohen me përgjegjësi drejtuesi NJP. Lidhur me këtë AK Shkodër nuk ka kërkuar këshillim
dhe nuk ka një marrëveshje me Avokaturën e Shtetit.
A-Procedurat e prokurimit të zhvilluara në vitin 2014.
2-Në tenderi zhvilluar me objekt “Ndriçimi rrugor nga Shiroka te ish/Fabrika e çimentos” me
të dhënat e regjistruara:
Të dhëna për tenderin

Komisioni i vlerësimit
të ofertave

Njësia e prokurimit

A

B

C

Urdhër Prokurim nr.23,datë 09.07.2014
Fondi limit -pa tvsh 12.517,377 lekë.
-me tvsh 15,020,852 lekë.
Pr.Prok “i hapur”elekt
Data e zhvillimit tenderit 02.08.2014,ora 10.
Morën pjesë në tender 9 operator.
Janë skualifikuar 6 operator.
Fituese “G.”shpk
Data e lidhjes kontratës 01.09.2014.
Vlera kontratës 10,822,430 lekë me tvsh
Likuidimi kontratës 10,822,430 lekë,100%.
Titullari autoriteti kontraktor; L. L.

A. L. Kryetar
E. L. Anëtare
Z. B.Anëtare

E. D. Jurist
D. K. Specialiste
I. T. Specialiste

Nga auditimi i dokumentacionit i administruar në dosjen e procedurës së prokurimit u
konstatuan mospërputhje me kërkesat ligjore në fuqi sa më poshtë;
a-Në raportin përmbledhës datë 09.07.2014 i hartuar dhe nënshkruar nga KVO për tenderin e
zhvilluar në datë 12.05.2014, Kryetari Autoritetit kontraktor ka miratuar anulimin e procedurës
së prokurimit dhe vazhdimin saj konform dispozitave në referim të ligjit nr.9643, datë
20.11.2006 “Për prokurimin publik” i ndryshuar dhe VKM nr.1, datë 10.01.2007 “Për
miratimin e rregullave të prokurimit publik” i ndryshuar, Kreu V “Zhvillimi i procedurave”
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pika 4 “Hapja dhe vlerësimi i ofertave”, germa (h), ndërsa për këtë procedurë Njësia e
prokurimit me procesverbalin datë 09.07.2014 ka hartuar dhe miratuar DST pa asnjë ndryshim
nga DST që ishin miratuar në procedurën e anuluar në datën 09.07.2014, ndërsa nuk ka
analizuar shkaqet që shkaktuan dështimin e procedurës dhe nëse duhet korrigjohen DST në
mënyrë që të bëhet e mundur rritja e konkurrencës, veprim në mospërputhje me VKM nr.1,
datë 10.01.2007, KREU VIII, neni 73 “Mungesa e konkurrencës”, pika 2 dhe për këtë
ngarkohet me përgjegjësi Njësia e Prokurimit.
b-Në procesverbali nr.1, datë 02.08.2014 ora 10.00 për pranim, hapje dhe evidetim të ofertave
për procedurën e prokurimit është pasqyruar se; “nga nëpunësi i autorizuar u bë hapja e
procedurës e dorëzimi i ofertave, ndërsa KVO vazhdoi me prezantimin dhe hapjen e
dokumenta...” dhe KVO ka pasqyruar se, në këtë procedurë prokurimi morën pjesë në
konkurrim gjithsej 9 operator ekonomik me oferta përkatëse. Nga auditimi i dosjes së
procedurës së prokurimit e krijuar në faqen APP-së i shfaqur në sistemi elektronik për
Autoriteti Kontraktor (Bashkia Shkodër) në ikona “Dorëzimi i ofertave” rezultojnë se, në këtë
tender të zhvilluar janë shfaqur me pjesëmarrje edhe 3 operator të tjerë ekonomik, të cilët kanë
krijuar dosje dhe kanë dorëzuar dokumentet ligjore e kualifikuese konkretisht; “E.” shpk me
“dokumente ligjore e teknike”, ndërsa operatorët “E. c.”shpk dhe “B.”shpk kanë krijuar dosje,
ndërsa nuk kanë dorëzuar dokumente kualifikuese për të cilën KVO duhet ti evidentonte
operator pjesëmarrës, veprim në mospërputhje me kërkesat e parashikuara nga ligji nr.9643,
datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik” i ndryshuar, neni 52 “Hapja e ofertave” pika 1 dhe 6,
neni 53 “Shqyrtimi i ofertave”, si dhe VKM nr.1, datë 10.01.20007 “Për miratimin e rregullave
të prokurimit publik” i ndryshuar, Kreu V “Zhvillimi i procedurave” pika 4 “Hapja dhe
vlerësimi i ofertave” germa (c), për këtë ngarkohet me përgjegjësi Komisioni i Vlerësimit të
Ofertave.
B-Procedurat e prokurimit të zhvilluara në vitin 2015.
1-Në tenderin e zhvilluar me objekt “Blerje karburanti për viti 2015” me të dhënat e
regjistruara:
Të dhëna për tenderin

Komisioni i vlerësimit
të ofertave

Njësia e prokurimit

A

B

C

Urdhër Prokurim nr.15,datë 20.04.2015
Fondi limit -pa tvsh 4,165,608 lekë.
-me tvsh 4,998,730 lekë.
Pr.Prok “i hapur” elektronik
Data e zhvillimit tenderit 15.05.2015
Morën pjesë në tender 1 operator
Fituese “K.”sha
Data e lidhjes kontratës 16.06.2015
Vlera kontratës 4,998,729 lekë me tvsh
Afati deri 31.12.2015
Likuidimi kontratës 4,998,729 lekë, 100%

A. P. Kryetare
E. L. Anëtare
L. V. Anëtar

E. D. Jurist
D. K. Anëtare
V. Rr. Anëtare

Urdhëri
nr.11,
20.04.2015
Për
komisionin
specifikimeve teknike
E. K.

datë
e

Titullari i Autoritetit Kontraktor: L. L..

Nga auditimi i dokumantacionit i administruar në dosjen e procedurës së prokurimit u
konstatuan mospërputhje me kërkesat ligjore në fuqi sa më poshtë;
a-Në regjistrin e parashikimit të prokurimeve i dërguar për botim në APP me shkresë nr.
42133, datë 14.04.2015 janë parashikuar se do të realizohet prokurimit me objekt “blerje
karburant” me fondi limit 4,165,608 lekë pa tvsh dhe 4,998,730 lekë me tvsh, nëpërmjet
procedurës “ tender i hapur” në periudha gjatë vitit, të cilën njësia e prokurimit i ka pasqyruar
të realizuar në regjistrin e realizimit të prokurimeve publike dërguar në APP me shkresë nr.419,
datë 18.01.2016 me të njëjtin objekt prokurimi “blerje karburant” me fond limit 4,165,608 lekë
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pa tvsh dhe 4,998,730 lekë me tvsh, e realizuar në maj 2015, duke pasqyruar edhe vlerat e
prokuruara.
Për argumentimin e përllogaritjen e vlerës limit të njoftimit të kontratës të procedurës së
prokurimit, në dosje është administruar urdhri nr.11, datë 20.04.2015, për ngritjen e komisionit
të hartimit të specifikeve teknike dhe përllogaritjen e vlerës limit të njoftimit të kontratës i
përbërë vetëm nga znj.E. K.e cila me procesverbalin datë 20.04.2015, ka përcaktuar nevojat për
karburant në vlerë totale 4,165,608 lekë pa tvsh e detajuar me Naftë sasia prej 25,700 litra dhe
Benxin sasia prej 3,000 litra.
Për sasinë e karburantit e përllogaritur dhe programuar për tu prokuruar, komisioni nuk ka
argumentuar me analizë të hollësishme referuar mbi; sasinë e karburantit gjendje në magazinë
në datë 01.01.2015 e cila është naftë 9,160 litra dhe benzinë 1,110 litra, mbi numrin e mjeteve
dhe agregatëve (motogjenerator, kaldaja, etj) në qarkullim e gjendje pune inventar i bashkisë
Shkodër, apo gjendje inventar në njësitë shpenzuese vartësi e bashkisë, mbi sasinë e
kilometrave të përshkruara nga mjetet në qarkullim dhe orë/pune të kryera nga agregatët për
periudhën raportuese paraardhës, mbi normativën e konsumit litra/100 km për mjetet dhe
orë/pune për agregatet e miratuar me Vendim të Këshillit të Bashkisë, mbi gjendjen teknike të
çdo tip mjeti e agregati, mbi viti prodhimit të mjetit e agregatit. Kjo mangësi është e vërtetuar
edhe me faktin se nga komisioni nuk janë marre në konsideratë normativat e harxhimit të
karburantit për automjetet e agregatet e bashkisë të miratuara me procesverbalin datë
05.01.2015 nga komisioni i ngritur me urdhrin e titullarit nr.4, datë 05.01.2015.
Përsa i përket çmimit të parashikuar nga komisioni është përllogaritur për naftën dhe benzinën
me 145,17 lekë/litri, ndërsa nuk ka analizuar e krahasuar në përllogaritje edhe çmimet e
kontratës së realizuar më parë ku marzhi fitimit është i pasqyruar me 7%, ndërsa për hartimin e
specifikimeve teknike dhe treguesit cilësor për gazoilin e benzinën që do të përdorin
automjetet, komisioni nuk i është referuar treguesve më cilësor sipas standardit (SSHEN
590:2009; A1:2010; SSHEN 228:2008/ AC; SSHUNI 6579:2011), sepse bashkëlidhur DST me
specifikime teknike, komisioni ka pasqyruar si tregues cilësor vetëm për artikulli benxinë
(SSHEN 228:2006) e SSHEN 228:2006/ AC), ndërsa për artikullin naftë nuk ka evidentuar
tregues cilësor.
Në këto kushte veprimet në lidhje me përllogaritjen dhe argumentimin e vlerës limit të
njoftimit të kontratës lidhen direkt me përdorimin ekonomik dhe efektiv të fondeve publike të
parashikuara nga neni 1 “Objekti dhe qëllimi” pika 2, germat (a); (b) të ligjit nr. 9643, datë
20.11.2006 “Për prokurimin publik” i ndryshuar dhe janë në mospërputhje me dispozitën e
parashikuar nga VKM nr. 914, datë 27.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit
publik” i ndryshuar, Kreu II “Rregullat e Përgjithshme të prokurimit” neni 9 “Llogaritja e
vlerës së kontratës”, për këtë ngarkohet me përgjegjësi Komisioni për përcaktimin e
specifikimeve teknike e përllogaritjes së vlerës limit të njoftimit të kontratës, si dhe Njësia e
Prokurimit që ka miratuar këto përllogaritje me DST.
b-Në procesverbali nr.1, datë 15.05.2015 ora 12.00 për pranim, hapje dhe evidentim të ofertave
për procedurën e prokurimit është pasqyruar se; “nga nëpunësi i autorizuar u bë hapja e
procedurës e dorëzimi ofertave, ndërsa KVO vazhdoi me prezantimin dhe hapjen e
dokumenta...” dhe KVO ka pasqyruar se, në këtë procedurë prokurimi morën pjesë në
konkurrim gjithsej 1 operator ekonomik me ofertë përkatëse. Nga auditimi i dosjes së
procedurës së prokurimit e krijuar në faqen APP-së i shfaqur në sistemi elektronik për
Autoriteti Kontraktor (Bashkia Shkodër) në ikona “Dorëzimi i ofertave” rezultojnë se, në këtë
tender të zhvilluar janë shfaqur me pjesëmarrje edhe 2 operator të tjerë ekonomik, të cilët kanë
krijuar dosje dhe kanë dorëzuar “dokumenta ligjore e teknike, kualifikuese, bile dhe formular
oferte me marzhi 6.6%” konkretisht operatorët; “A.”shpk dhe “E. D.”shpk për të cilët KVO
duhet ti pasqyronte dhe evidentonte operator pjesëmarrës, veprim në mospërputhje me kërkesat
e parashikuara nga ligji nr.9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik” i ndryshuar, neni 52
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“Hapja e ofertave” pika 1 dhe 6, neni 53 “Shqyrtimi i ofertave”, si dhe VKM nr. 914, datë
27.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” i ndryshua, Kreu V “Zhvillimi i
procedurave” pika 4 “Hapja dhe vlerësimi i ofertave” germa (c) dhe për këtë ngarkohet me
përgjegjësi Komisioni i Vlerësimit të Ofertave.
2-Në tenderin e zhvilluar me objekt “Rikualifikimi urban i ambienteve të jashtme të katedrales
së Shën Shtjefnit” me të dhënat e regjistruara:
Të dhëna për tenderin

Komisioni i vlerësimit
të ofertave

Njësia e prokurimit

A

B

C

Urdhër Prokurim nr.35,datë 26.11.2015
Fondi limit -pa tvsh 17.256,273 lekë.
-me tvsh 20,707,528 lekë.
Pr.Prok “i hapur”elekt
Data e zhvillimit tenderit 21.12.2015,ora 10.
Morën pjesë në tender 5 operator.
Janë skualifikuar 4 operator.
Fituese “B. M. K.”shpk
Data e lidhjes kontratës 05.02.2016.
Vlera kontratës 19,022,742 lekë me tvsh
Afati 120 ditë deri në 05.06.2016
Likuidimi kontratës 19,020,150 lekë,100%.
Titullari autoriteti kontraktor; V. A.

A. L. Kryetar
S. L. Anëtar
A. S. Anëtar

E. D. Jurist
D. K. Specialiste
Gj. L. Specialist

Nga auditimi i dokumentacionit i administruar në dosjen e procedurës së prokurimit u
konstatuan mospërputhje me kërkesat ligjore në fuqi sa më poshtë;
a-Në procesverbalin datë 26.11.2015, njësia e prokurimit në lidhje me përllogaritjen dhe
argumentimin e njoftimit të vlerës së kontratës (fondi limit) e miratimi DST, ka pasqyruar se,
njoftimi vlerë së kontratës është argumentuar në referim të projektit objekti “Katedralja Shën
Pjetrit” mbi të cilin ing.L. P. ka hartuar preventivin me zëra punime në vlerën totale 20,707,527
lekë me tvsh në referim neni 23 “Specifikimet teknike”, neni 28 “Metodat e përllogaritjes së
vlerës në kontratat publike” të ligjit nr.9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik” i
ndryshuar, si dhe neni 9 “Llogaritja e vlerës së kontratës” Kreu II; neni 59 “Përllogaritja e
vlerës limit të kontratës” Kreu VII. Nga auditimi i dokumentit për përllogaritjen e vlerës së
preventivit nëpërmjet analizës u konstatua se, për të njëjtin zë punimi është pasqyruar (An)
“shtresë pllaka guri deri në 8 cm +4 cm llac çimento për dysheme” duke aplikuar 2 çmime për
volumin 1950 m 2 x 3473 lekë/m2 vlera 6,772,350 lekë, ndërsa për volumin 519.9 m2 x 3700
lekë/m2 vlera 1,923,630 lekë pa tvsh në total shuma 8,695,980 lekë, ndërkohë që për volumin
2469.9 m2 duhet çmimi 3473 lekë/m2 për vlerën 8,577,962 lekë, për pasojë vetëm për këtë zë
punimi vlera e njoftimit të kontratës (fondi limit) është rritur padrejtësisht në shumën 118,017
lekë pa tvsh, veprime që lidhen direkt me përdorimin ekonomik dhe efektiv të fondeve publike
të parashikuar nga neni 1 “Objekti dhe qëllimi” pika 2 germa “a” të ligji nr.9643, datë
20.11.2006 “Për prokurimin publik” i ndryshuar, në mospërputhje me dispozitën e parashikuar
nga VKM nr.629, date 15.07.2015, për këtë ngarkohen me përgjegjësi anëtarët e njësisë
prokurimit specialisti i ngarkuar për hartimin e termave të referencës dhe specifikime teknike.
b-Në procesverbali nr.1, datë 21.12.2015 ora 10.00 për pranimin, hapjen e evidentimin e
ofertave për procedurën e prokurimit është pasqyruar “nga nëpunësi i autorizuar u bë hapja e
procedurës e dorëzimi ofertave, ndërsa KVO vazhdoi me prezantimin dhe hapjen e
dokumenta...”, ndërsa KVO ka pasqyruar se, në këtë procedurë prokurimi morën pjesë në
konkurrim gjithsej 5 operator ekonomik me oferta përkatëse. Nga auditimi i dosjes së
prokurimit e krijuar në faqen APP-së e shfaqur në sistemi elektronik për Autoriteti Kontraktor
(Bashkia Shkodër) në ikona “Dorëzimi i ofertave” rezulton se në tenderin e zhvilluar në datë
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21.12.2015 janë shfaqur me pjesëmarrje edhe 4 operator të tjerë ekonomik, të cilët kanë krijuar
dosje dhe kanë dorëzuar dokumenta ligjore e kualifikuese konkretishtë; “R. K.”shpk me “ofertë
ekonomike” e “Sh.”shpk me dokument kualifikues “estrakti QKR”, ndërsa operatorët “N.
2000”shpk dhe “D. I.” shpk rezulton se kanë krijuar dosje ndërsa nuk kanë dorëzuar
dokumenta kualifikuese, për të cilën KVO duhet të evidentoj operator pjesëmarrës, veprim në
mospërputhje me kërkesat e parashikuara nga ligji nr.9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin
publik” i ndryshuar, neni 52 “Hapja e ofertave” pika 1 dhe 6, neni 53 “Shqyrtimi i ofertave”, si
dhe VKM nr.914, datë 29.02.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” i
ndryshuar, Kreu VII “Zyrtarët e prokurimit dhe zhvillimi i procedurave” neni 64 “Hapja dhe
vlerësimi i ofertave” pika (4) dhe për këtë ngarkohet me përgjegjësi Komisioni i Vlerësimit të
Ofertave.
c-Në procesverbalin nr.2, datë 31.12.2015 nga KVO është vlerësuar e shpallur fituese oferta e
operatorit ekonomik “B. M. K.”shpk për të cilën KVO ka pasqyruar oferta “plotëson kërkesat
kualifikuese janë konform kërkesave ligjore administrative të kërkuara nga AK”, ndërsa nga
auditimi dokumentave të administruara në dosjen e procedurës së prokurimit e krijuar në faqen
APP-së i shfaqur në sistemi elektronik, kjo ofertë e shpallur fitues nuk plotëson kërkesën
kualifikuese, pjesa III “Kapaciteti teknik; Licencat profesionale me kategorinë”, pika 3
“Operatori ekonomik pjesmarrës duhet të zotëroj licencë profesionale sipas modelit të lëshuar
nga Ministria e Kulturës për zbatim në restaurimin e monumenteve të trashëgimisë arkitekturës
kategoria C/CZ me përvojë jo më pak se 3 vjet dhe kategorinë AZ/4. Zbatim në restaurim dhe
rikualifikim e qendrave historike”, sepse licenca e operatorit dhe ing përfaqësues nuk
plotësojnë afatin e përvojës 3 vjeçare, pasi ato rezultojnë të regjistruara në regjistrin themeltar
të MK dhe janë lëshuar në datën 09.10.2015 periudhë jashtë kërkesave të miratuara me DST.
Në këto kushte oferta nuk duhej të ishte vlerësuar për mosplotësim të kërkesës kualifikuese, për
pasojë procedura e tenderit duhej të ishte anuluar për mungesë konkurrencë pasi në garë nuk
ngelet asnjë ofertë e vlefshme, në mospërputhje me kërkesat e parashikuara në ligjin nr.9643,
datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik” i ndryshuar, neni 46 “Kualifikimi i ofertuesve” pika
1, neni 53 “Shqyrtimi i ofertave”, në VKM nr.914, datë 29.02.2014 “Për miratimin e rregullave
të prokurimit publik” i ndryshuar, Kreu VIII “Kushte të përgjithshme për zbatim”, neni 73
“Mungesa e konkurrencës” dhe për këtë ngarkohet me përgjegjësi KVO.
C-Procedurat e prokurimit të zhvilluara në vitin 2016.
1-Në tenderi zhvilluar me objekt “Blerje materiale elektrike për mirëmbajtje ndriçimi publik
dhe godina e bashkisë” me të dhënat e regjistruara:
Të dhëna për tenderin

Komisioni i vlerësimit
të ofertave

Njësia e prokurimit

A

B

C

Urdhër Prokurim nr.222, datë 25.05.2016
Fondi limit -pa tvsh 10.776,660 lekë.
-me tvsh 12,931,992 lekë.
Pr.Prok “i hapur”elekt
Data e zhvillimit tenderit 20.06.2016,ora 10.
Morën pjesë në tender 3 operator.
Janë s’kualifikuar 2 operator.
Fituese me rivlerësimi “I. G.”shpk
Data e lidhjes kontratës 26.07.2016.
Vlera kontratës 12,671,328 lekë me tvsh.
Afati 30 ditë deri në datë 26.08.2016.
Likuidimi kontratës 12,671,328 lekë,100%.
Titullari autoriteti kontraktor; V. A.

F. Sh. Kryetar
R. D. Anëtare
V. M. Anëtar

E. D. Jurist
D. K. Specialiste
V. Sh. Specialiste
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Nga auditimi i dokumentacionit i administruar në dosjen e procedurës së prokurimit u
konstatuan mospërputhje me kërkesat ligjore në fuqi sa më poshtë;
-Në procesverbalin nr.1, datë 20.06.2016, ora 10.00 për pranim, hapje dhe evidetim të ofertave
për procedurën e prokurimit është pasqyruar se; “nga nëpunësi i autorizuar u bë hapja e
procedurës e dorëzimi ofertave, ndërsa KVO vazhdoi me prezantimin dhe hapjen e
dokumenta...” dhe KVO ka pasqyruar se, në këtë procedurë prokurimi morën pjesë në
konkurrim gjithsej 3 operator ekonomik me oferta përkatëse. Nga auditimi i dosjes së
procedurës së prokurimit e krijuar në faqen APP-së i shfaqur në sistemi elektronik për
Autoriteti Kontraktor (Bashkia Shkodër) në ikona “Dorëzimi i ofertave” rezultojnë se, në këtë
tender të zhvilluar janë shfaqur me pjesëmarrje edhe 2 operator të tjerë ekonomik, të cilët kanë
krijuar dosje dhe kanë dorëzuar dokumenta ligjore e kualifikuese konkretishtë; “H.”shpk me
“dokumenta ligjore e teknike”, ndërsa operatori “D.”shpk ka krijuar dosje, por nuk kanë
dorëzuar dokumenta kualifikuese për të cilën KVO duhet ti evidentonte si operator
pjesëmarrës, veprim në mospërputhje me kërkesat e parashikuara nga ligji nr.9643, datë
20.11.2006 “Për prokurimin publik” i ndryshuar, neni 52 “Hapja e ofertave” pika 1 dhe 6, neni
53 “Shqyrtimi i ofertave”, si dhe VKM nr.914, datë 29.02.2014 “Për miratimin e rregullave të
prokurimit publik” i ndryshuar, Kreu VII “Zyrtarët e prokurimit dhe zhvillimi i procedurave”
neni 64 “Hapja dhe vlerësimi i ofertave” pika (4), për këtë ngarkohet me përgjegjësi Komisioni
i Vlerësimit të Ofertave.
2.-Në tenderi zhvilluar me objekt “Shërbimi pastrimit të mbetjeve urbane, Njësia
administrative Velipojë” me të dhënat e regjistruara:
Të dhëna për tenderin

Komisioni i vlerësimit
të ofertave

Njësia e prokurimit

A

B

C

Urdhër Prokurim nr.228, datë 27.05.2016
Fondi limit -pa tvsh 9,491,265 lekë.
-me tvsh 11,389,518 lekë.
Pr.Prok “negoc pa botim (shtese 20%)”
Data e negocimit 30.05.2016,ora 10.00
U negocua me operatori “L. 2007”shpk
Data e lidhjes kontratës 14.06.2016.
Vlera kontratës 11,389,518 lekë me tvsh
Afati 89 ditë kalendar (deri 10.09.2016)
Vlera për 1ditë e likuiduar 127,972 lekë.
Afati që kërkohet 216 ditë kalendarike
Vlera për 1ditë që kërkohet 52,729 lekë.
Diferencë për 1ditë 75,242 lekë.
Likuidimi kontratës 11,008,128 lekë, 96%.
Diferencë likuidimi 381,390 lekë, 4%.
Penalitete nuk janë llogaritur.
Titullari autoriteti kontraktor; V. A.

A. L. Kryetar
E. L. Anëtare
Z. B.Anëtare

E. D. Jurist
D. K. Specialiste
I. T. Specialiste

Nga auditimi i dokumentacionit i administruar në dosjen e procedurës së prokurimit u
konstatuan mospërputhje me kërkesat ligjore në fuqi sa më poshtë;
a-KVO në raportin përmbledhës datë 02.06.2016 ka pasqyruar se, prokurimi është zhvilluar me
procedurë “negocim pa shpallje paraprake të njoftimit”, në referim të ligjit nr.9643, datë
20.11.2006 “Për prokurimin publik” i ndryshuar, neni 33, pika 5, germa (a); nën pika (i) dhe
(ii) dhe VKM nr. 914, datë 29.12.2014; neni 36; pika 2; germa (dh) “Kur zgjaten kontratat e
shërbimeve, ose punëve nëse nevoja për punë/shërbime shtesë është shkaktuar nga rrethana të
paparashikuara, që nuk varen nga autoriteti kontraktor dhe që nuk mund të ndahen, teknikisht
ose ekonomikisht, nga kontrata fillestare, pa sjellë ndikime negative ose kosto të mëtejshme për
autoritetin kontraktor, por që janë të nevojshme për përfundimin e kontratës fillestare.
Autoriteti kontraktor mund ta përdorë këtë dispozitë vetëm me kusht që kontrata të lidhet me
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kontraktorin që po zbaton kontratën dhe vlera e plotë e kontratës shtesë të mos tejkalojë 20% të
vlerës së kontratës fillestare”. Referuar në DST dhe procesverbalin datë 27.05.2016 për
miratimin e procedurës së negocimit njësia e prokurimit është bazuar në kërkesë e Drejtorisë së
Shërbimeve dhe raportin teknik i cili pasqyron se “shërbimi i pastrimit në këtë njësi mbaron në
datë 23.05.2016 dhe për të mos ndërprerë pastrimin kërkojmë shtesë kontrate në masën 20%” e
shoqëruar me preventiv vlera prej 11,389,518 lekë (56,959,210x20%) dhe zërat e shërbimit të
pasqyruara në kushtet e kontratës së shërbimit datë 23.05.2013 me afat 36 muaj deri në datën
23.05.2016. Në këto kushte miratimi i procedurës me negocim pa botim të njoftimit, është në
mospërputhje pikërisht me kërkesat e parashikuara në referimin ligjor i cituar sa më sipër, për
këtë ngarkohet me përgjegjësi NJP.
b-Kontrata nr. 6325/9, datë 14.06.2016 e lidhur me subjektin “L. 2007”shpk me vlerë
11,389,518 lekë me tvsh me afat përfundimi deri në datë 10.09.2016 me 2.28 muaj, ose (89 ditë
kalendarike) është likuiduar nëpërmjet 3 u/shpenzime në shumën 11,008,128 lekë me diferencë
të pa realizuar shuma 381,390 lekë, ose në masën 96% të kontratës. Kontrata shtesë në datën
14.06.2016 me afat 2.87 muaj është lidhur në masë 20% mbi vlerën e kontratës bazë, ndërkohë
që afati është 36 muaj dhe afati i shërbimit me kontratën shitëse kërkohet të zbatohet për 7.2
muaj (36 muaj x 20%), ose deri në datën 20.12.2016. Referuar në neni 4 “Afati i shtesës së
kontratës” realizimi kontratës ka zgjatur deri në datën 10.09.2016, për pasojë shërbimi
pastrimit pas kësaj date përsëri ka qenë në kushtet e mosrealizimit. Në këto kushte likuidimi i
vlerës së kontratës me zëra shërbimi në preventiv në masën 20% me afat 2,87 muaj dhe vlerë
mujore 3,835,584 lekë (11,008,128 lekë/2.87muaj), është në mospërputhje me kriterin e shtesës
në masën 20% mbi afati 36 muaj i parashikuar në neni 4, pra afati shtesë është 7,2 muaj me
diferencë 4.33 muaj (7.2-2.87) me vlerë mujore 1,581,877 lekë (11,389,518 lekë/7.2muaj) me
diferencë e likuiduar
më tepër shuma 9,758,551
lekë (2,253,707lekë 4,33 muaj), shumë e përfituar pa drejtësisht nga subjekti “L. 2007”shpk.
Për likuidimin e kontratës bashkëlidhur është fatura tatimore e subjektit, situacioni dhe
procesverbali shërbimeve, ndërsa nuk është shoqëruar me grafik për shërbime të kryera sipas
zërave në preventiv, sepse nga situacioni nr.1 deri në situacionin nr.3 janë pasqyruar ndryshime
në sasi dhe volumeve të pa justifikuara. Për zbatimin e kontratës në neni 7 “Baza ligjore” është
përcaktuar se për sa nuk është pasqyruar në këtë kontratë qëndrojnë në fuqi ato të kontratës
bazë, për pasojë në neni 31 “Përfaqësimi i palëve” është parashikuar se palët do të emërojnë me
shkrim një person, ose post përgjegjës, ndërsa nuk rezulton se është emëruar personi përkatës.
Për këtë ngarkohet me përgjegjësi z. T. G. zbatues i kontratës.
3-Në tenderin e zhvilluar me objekt “Blerje karburanti për nevojat e bashkisë dhe institucionet
e varësisë (e përqendruar)”, me të dhënat e regjistruara:
Të dhëna për tenderin

Komisioni i vlerësimit
të ofertave

Njësia e prokurimit

A

B

C

E. K. Kryetare
R. G. Anëtar
M. B. Anëtar

E. D. Jurist
D. K. Anëtare
V. Sh. Anëtare

Urdhër Prokurim nr.231,datë 27.05.2016
Fondi limit -pa tvsh 14,855,592 lekë.
-me tvsh 17,826,710 lekë.
-Bashkia
4,986,667 lekë
-Shërbim pyjor
5,539,668 lekë
-Arsimi
2,436,250 lekë
-Emergjenca civile 1,393,040 lekë
-Teatri M.
291,667 lekë
-Klubi sportit V. 208,300 lekë
Pr.Prok “i hapur” elektronik
Data e zhvillimit tenderit 28.06.2016 ora 10
Morën pjesë në tender 2 operator
Janë skualifikuar 1 operator.
Fituese “K.”shpk
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Data e lidhjes kontratës 18.07.2016
Vlera kontratës (bashkia) 4,998,729 lekë me tvsh
Diferenc me fond limit e barabartë.
Likuidimi kontratës 4,998,729 lekë, 100%
Titullari i Autoritetit Kontraktor: V. A..

Nga auditimi i dokumentacionit i administruar në dosjen e procedurës së prokurimit u
konstatuan mospërputhje me kërkesat ligjore në fuqi sa më poshtë;
a-Në regjistrin e parashikimit të prokurimeve i dërguar për botim në APP me shkresë nr.5155,
datë 06.05.2016 janë parashikuar se do të realizohet prokurimit me objekt “blerje karburant për
bashkinë dhe njësitë e varësisë” me fondi limit 14,855,592 lekë pa tvsh dhe 17,826,710 lekë me
tvsh, nëpërmjet procedurës “ tender i hapur” në periudha gjatë vitit, të cilën njësia e prokurimit
i ka pasqyruar të realizuar në regjistrin e realizimit të prokurimeve publike dërguar në APP me
shkresë nr.1185, datë 27.01.2017 me të njëjtin objekt prokurimi “blerje karburant për bashkinë
dhe njësitë e varësisë” me vlerë të prokuruar 14,855,592 lekë pa tvsh dhe 17,267,710 lekë me
tvsh e realizuar në qershor 2016, duke pasqyruar edhe vlerat e prokuruara.
Për argumentimin e përllogaritjen e vlerës limit të njoftimit të kontratës të procedurës së
prokurimit, në dosje është administruar procesverbali datë 27.05.2016 i mbajtur nga njësia e
prokurimit për hartimit të specifikeve teknike dhe përllogaritjen e vlerës limit të njoftimit të
kontratës në të cilin nuk janë përcaktuar sasitë e nevojshme që do të furnizohet bashkia me
(naftë e benzinë), ndërsa ka evidentuar vetëm vlerë karburanti.
Vlera e karburantit e përllogaritur dhe programuar për tu prokuruar nuk është e argumentuar
me analizë të hollësishme referuar mbi; sasinë e karburantit gjendje në magazinë në datë
01.01.2016 e cila është naftë 13,910 litra dhe benzinë 1,460 litra, mbi numrin e mjeteve dhe
agregateve (motogjenerator, kaldaja, etj) në qarkullim e gjendje pune inventar i bashkisë
Shkodër, apo gjendje inventar në njësitë shpenzuese vartësi e bashkisë, mbi sasinë e
kilometrave të përshkruara nga mjetet në qarkullim dhe orë/pune të kryera nga agregatet për
periudhën raportuese paraardhës, mbi normativën e konsumit litra/100 km për mjetet dhe
orë/pune për agregatet e miratuar me Vendim të Këshillit të bashkisë, mbi gjendjen teknike të
çdo tip mjeti e agregati, mbi viti prodhimit të mjetit e agregatit. Përsa i përket vlerës së
përllogaritur për naftë dhe benzinë nuk është evidentuar çmimi i parashikuar, ndërsa nuk ka
analizuar e krahasuar në përllogaritje edhe çmimi i kontratës së realizuar më parë ku marzhi
fitimit është i pasqyruar me 9%. Në këto kushte veprimet në lidhje me përllogaritjen dhe
argumentimin e vlerës limit të njoftimit të kontratës lidhen direkt me përdorimin ekonomik dhe
efektiv të fondeve publike të parashikuara nga neni 1 “Objekti dhe qëllimi” pika 2, germat (a);
(b) të ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik” i ndryshuar dhe janë në
mospërputhje me dispozitën e parashikuar nga VKM nr. 914, datë 27.12.2014 “Për miratimin e
rregullave të prokurimit publik” i ndryshuar, Kreu II “Rregullat e Përgjithshme të prokurimit”
neni 9 “Llogaritja e vlerës së kontratës”, për këtë ngarkohet me përgjegjësi Komisioni për
përcaktimi specifikimeve teknike e përllogaritjes së vlerës limit të njoftimit të kontratës, si dhe
Njësia e Prokurimit që ka miratuar këto përllogaritje me DST.
-Nga z.E. D., znj.D. K.,znj.I. T., znj.V. Rr., z.Gj. L., z.J. V., znj.V. Sh. në cilësinë anëtar të
Njësisë Prokurimit me shkresë në datë 23.08.2017 e protokolluar në bashki me
nr.7802/108, datë 28.08.2017 dhe në KLSH me nr.491/9, datë 30.08.2017 janë dërguar
observacione në lidhje me mangësitë dhe shkeljet e trajtuara në Projektraporti Auditimit,
nëpërmjet të cilit justifikojnë veprimet e kryera në zbatimin e procedurave të prokurimit të
realizuara nga Autoriteti Kontraktor bashkia Shkodër konkretishtë në këto procedura; (1Ndricim rrugor nga Shiroka te ish/Fabrika e çimentos; 2-Rikualifikimi ambienteve të
katedrales Shën Shtjefnit; 3-Shërbim pastrimi ambetjeve urbane njësia administrative
Velipojë dhe 4-Blerje karburant 2015-2016), argumenta këto për të kundërshtuar
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konkluzionet mbi mangësitë dhe shkeljet e trajtuara në Projektraport, Sqarojmë se;
observacioni nuk merret në konsideratë sepse nëpërmjet tyre në asnjë rast nuk ka arsyetim
ligjore që të përmbushin tërësinë e fakteve dhe provave të reja me qëllim reflektimin dhe
pasqyrimin në rezultatet e auditimit, pasi hartimi dhe miratimi i DST është detyrë vetëm e
Njësisë së Prokurimit, për pasojë mangësit, shkeljet dhe përgjegjësia e anëtarëve të NJP të
trajtuara në Projektraport do trajtohen edhe në Raportin Përfundimtar të Auditimit.
-Nga z.A. L., znj.E. L., znj.Z. B., znj.S. L., z.A. S., znj.A. Sh., znj.S. S. në cilësinë anëtër të
KVO me shkresat nr.3488/b; nr.3493/b dhe nr.3499/b, datë 23.08.2017 të protokolluara në
bashki me nr.7802/108, datë 28.08.2017 dhe në KLSH me nr.491/9, datë 30.08.2017 janë
dërguar observacione në lidhje me mangësitë dhe shkeljet e trajtuara në Projektraporti
Auditimit për procedurën e prokurimit “1-Ndricimi rrugor nga Shiroka deri të ish/fabrika e
cimentos, 2-Rikualifikimi urban i ambjenteve të jashtme të katedrales së Shën Shtjefnit dhe
3-Rikualifikimi urban i rrugicave qëndra historike” ku në cilësinë e provës shkresore kanë
bashkëlidhur nga sistemi prokurimit elektronik fletën ikona “Vendi punës” me të cilën
shpjegojnë se; “…...për operatorët e evidentuar në projektraport, neve nuk na janë
cfaqur në vlerësim dhe KVO e ka të pa mundur të vlerësoj kur nuk cfaqen në vlerësim,
etj, etj…..” shpjegime këto për të kundërshtuar konkluzionet mbi shkeljen e trajtuar në
Projektraport, sqarojmë se; observacioni nuk merret në konsideratë, sepse nëpërmjet tyre
nuk ka asnjë arsyetim ligjore që të përmbush tërësinë e fakteve e provave të reja me qëllim
reflektim e pasqyrimin në rezultatet e auditimit, njëkohësishtë këta operator pjesmarrës të
evidentuar nga auditimi po nga kjo “ikonë” janë pasqyruar, për pasojë mangësitë, shekljet
e përgjegjësia për këto procedura prokurimi do trajtohen në Raporti Përfundimtar i
Auditimit.
-Nga z.M. L., znj.A. B., z.A. B. në cilësinë anëtër të KVO me shkresë nr.3489/b, datë
23.08.2017 e protokolluar në bashki me nr.7802/108, datë 28.08.2017 dhe në KLSH me
nr.491/9, datë 30.08.2017 janë dërguar observacione në lidhje me mangësitë dhe shkeljet e
trajtuara në Projektraporti Auditimit për procedurën e prokurimit “Punime silvikulturale
në pyje artificial” me të cilat shpjegojnë se; “…(....nënshkrimi i tërheqjes nga opertori M.
është pranuar nga ne se ky operator kishte prokurë përfaqësimi, pasi në momentin e
bashkimit qëllimi i është të shpallet fitues i këtij bashkimi, si dhe vendosja në shkresën e
tërheqjes nga konkurimi e datës 23.12.2014 është thejsht një pakujdesi nga KVO për të
bërë portokollimin e kësaj shkrese etj, etj..” shpjegime këto për të kundërshtuar
konkluzionet mbi shkeljen dëm ekonomik i trajtuar në Projektraport, Sqarojmë se;
observacioni merret merret në konsideratë sepse me këtë arsyetim ligjor i cili megjithëse i
përmbush jo plotësisht tërësinë e fakteve e provave të reja, por në kushtet se në se data e
portokollit të shkresës do të ishtë në datën e vlerësimi pra në 19.12.2014 edhe reflektimi në
pasqyrimin në rezultatet e auditimit, do të ishtë ndryshe pasi vlera e konfiskimit do të ishte
e pa përfillshme, për pasojë sheklja dhe dëmi ekonomik nuk do trajtohet në Raporti
Përfundimtar i Auditimit.
-Nga z.T. G.në cilësinë i ngarkuar për të ndjekur kushtet e kontratës, z.E. D., znj.V. Sh.,
znj.D. K. në cilësinë anëtër të Njësisë së Prokurimit dhe administratori subjektit “L.”shpk
me shkresë nr.3528/b, datë 25.08.2017 e protokolluar në bashki me nr.7802/108, datë
28.08.2017 dhe në KLSH me nr.491/9, datë 30.08.2017 janë dërguar observacione në lidhje
me shkeljen e trajtuar në Projektraporti Auditimit për zbatimin e kontratë së lidhur nga
zbatimi i procedurës së prokurimit “Shërbimi pastrimit të mbetjeve urbane, Njësia
administrative Velipojë” ku në cilësinë e provës shkresore kanë bashkëlidhur
dokumtacionin; (1-Vërtetim nr.1347, datë 04.09.2017 i lëshuar nga njësia administrative
Velipojë, 2-Grafikët e punimeve të shërbimit të pastrimit, 3-Situacionet nr.1, datë
31.10.2016; nr.2, datë 30.11.2016 dhe nr.3, datë 31.12.2016 Për shërbimin e pastrimit të
mbetjeve urbane Velipojë, 4-Fatura të lëshuara nga landfili që vërtetojnë realizimin e
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pastrimit dhe 5-Konfirmim nga Njësia e prokurimit për dështim të prokurimit të shërbimit
të pastrimit) me të cilat shpjegojnë se; “…..për periudhën nga data 10.09.2016 datë e cila
ka përfunduar afati i kontratëssë lidhur për 4.33 muaj, deri në datën 20.12.2016 datë e
cila duhej të kishte përfunduar afati i kontratës së lidhur në masën 20% të kontratës bazë
me 36 muaj, nga ky subjekt nuk është ndërprerë shërbimi i pastrimit të mbetjeve urbanë
në Velipojë, punimet e pastrimit pas datës 11.09.2016 janë kryer pa likujdim shtesë deri
në fund të vitit 2016 dhe për të kryer këtë shërbim është konsideruar pagesa e kryer në
formë paradhënie e në vlërën e përfshirë brenda kontratës së lidhur etj, etj..” shpjegime
këto për të kundërshtuar konkluzionet mbi shkeljen e trajtuar në Projektraport i cilësuar
dëm ekonomik Sqarojmë se; observacioni me shpjegimet e provat shkresore bashkëlidhur
do merren në konsideratë, megjithëse ky arsyetim ligjor përmbush jo plotësisht tërësinë e
fakteve, por në kushtet kur këto prova shkresore nuk janë paraqitur në procesin e auditimit
apo në momentin e mbajtjes së procesverbalit, të cilat evidentojnë e pasqyrojnë se subjekti
kontraktor ka vazhduar të kryej shërbimin e pastrimit të mbeturinave deri në fund të viti
2016, megjithëse afatit i përcaktuar në kontratë data 10.09.2016 kishte përfunduar, ku edhe
reflektimi në pasqyrimin e rezultateve të auditimit do të ishtë ndryshe, pasi vlera e likujduar
mund të konsiderohej pagesë e kryer në formë paradhënie për punime që janë kryer në
periudhën pasardhëse, në këto kushte likujdimi për punime të pakryera i cilësuar dëm
ekonomik do trajtohet në Raporti Përfundimtar të Auditimit mospërdorim me efektivitet,
eficencë dhe ekonomicitet i fondeve të buxhetit të bashkisë.
-Nga znj.A. P., znj.E. L., z.L. V., në cilësinë anëtar të KVO me shkresë nr.3496/b, datë
23.08.2017 dhe znj.E. K. në cilësinë anëtare e komisionit për specifikimet teknike me
shkresë nr.3497/b, datë 23.08.2017 të protokolluara në bashki me nr.7802/108, datë
28.08.2017 dhe në KLSH me nr.491/9, datë 30.08.2017 janë dërguar observacione në lidhje
me mangësitë dhe shkeljet e trajtuara në Projektraporti Auditimit për procedurën e
prokurimit “Blerje karburanti viti 2015” argumenta këto për të kundërshtuar konkluzionet
mbi mangësitë dhe shkeljet e trajtuara në Projektraport Sqarojmë se; observacioni nuk
merret në konsideratë, sepse shpjegimet e dërguara në asnjë rast nuk ka asnjë arsyetim
ligjore që të përmbushin tërësinë e fakteve dhe provave të reja me qëllim reflektimin dhe
pasqyrimin e tyre në rezultatet e auditimit, për pasojë mangësit, shkeljet dhe përgjegjësia
do trajtohen në Raportin Përfundimtar të Auditimit.
-Nga z.F.B. Sh., znj.R. D., z.V. M. në cilësinë anëtër të KVO me shkresën nr.3490/b;
nr.3493/b e protokolluar në bashki me nr.7802/108, datë 28.08.2017 dhe në KLSH me
nr.491/9, datë 30.08.2017 janë dërguar observacione në lidhje me mangësitë dhe shkeljet e
trajtuara në Projektraporti Auditimit për procedurën e prokurimit “Blerje materiale
elektrike për mirmbajtje ndricimi publik dhe të godinës së bashkisë” ku në cilësinë e provës
shkresore kanë bashkëlidhur nga sistemi prokurimit elektronik fletën ikona “Vendi punës”
me të cilën shpjegojnë se; “…...për operatorët e evidentuar në projektraport, neve nuk na
janë cfaqur në vlerësim dhe KVO e ka të pa mundur të vlerësoj kur nuk cfaqen në
vlerësim, etj, etj…..” shpjegime këto për të kundërshtuar konkluzionet mbi shkeljen e
trajtuar në Projektraport sqarojmë se; observacioni nuk merret në konsideratë, sepse
nëpërmjet tyre nuk ka asnjë arsyetim ligjore që të përmbush tërësinë e fakteve e provave të
reja me qëllim reflektim e pasqyrimin në rezultatet e auditimit, njëkohësishtë këta operator
pjesmarrës të evidentuar nga auditimi po nga kjo “ikonë” janë pasqyruar, për pasojë
mangësia, sheklja dhe përgjegjësia do trajtohen në Raporti Përfundimtar i Auditimit.
4-Procedurat e prokurimit të zhvilluara nga AK (ish/Komuna Guri Zi).
-Në tenderi zhvilluar me objekt “Rikonstruksion rruga Guri Zi-Rragam segmenti 2)” me të
dhënat e regjistruara:
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Të dhëna për tenderin

Komisioni i vlerësimit
të ofertave

Njësia e prokurimit

A

B

C

I-Urdhër Prokurim nr.10, datë 05.05.2014
Fondi limit -pa tvsh 5,428,039 lekë.
-me tvsh 6,513,646 lekë.
Pr.Prok “kërkesë për propozim”elekt.
Data e zhvillimit tenderit 30.05.2014,ora 13.
Morën pjesë në tender 3 operator.
Janë skualifikuar 3 operator.
II-Urdhër brendshë nr.600, datë 16.06.2014
Fondi limit -pa tvsh 5,428,039 lekë.
-me tvsh 6,513,646 lekë.
Pr.Prok “kërkesë për propozim”elekt.
Data e zhvillimit tenderit 30.06.2014,ora 09.
Morën pjesë në tender 2 operator.
Janë skualifikuar 2 operator.
III-Urdhër Prokurim nr.10/1, datë 17.07.2014
Fondi limit -pa tvsh 5,428,039 lekë.
-me tvsh 6,513,646 lekë.
Pr.Prok “negocim pa botim paraprak”.
U ftuan në pjesmarrrje 2 opeartor.
Data e zhvillimit tenderit 31.07.2014,ora 08.
Morën pjesë në tender 2 operator.
U skualifikua 1 operator.
Fituese “N. 2007”shpk
Data e lidhjes kontratës 18.08.2014.
Vlera kontratës 5,428,012 lekë me tvsh
Titullari autoriteti kontraktor; M. L.

A. H. Kryetar
V. Sh. Anëtar
L. I. Anëtar

P. M. Juriste
A. M. Anëtare
Gj. P. Anëtar

Nga auditimi i dokumantacionit i administruar në dosjen e procedurës së prokurimit u
konstatuan mospërputhje me kërkesat ligjore në fuqi sa më poshtë;
a-Me urdhërat e prokurimit nr.10, datë 05.05.2014; nr.600, datë 16.06.2014 dhe nr.10/1, datë
17.07.2014 janë urdhëruar fillimi i secilës procedurë prokurimi publik me objekt
“Rikonstruksion rruga Guri zi Rragam detryim segmenti 2” me fond limit 5,428,039 lekë pa
tvsh dhe 6,513,646 lekë me tvsh i vënë në dispozicion nga të ardhurat e bashkisë me procedura
të përcaktuara për prokurim publik 2 procedura “kërkesë për propozim” dhe 1 procedurë “me
negocim pa botim paraprakt të njoftimit të kontratës”. Për këto procedura të realizuara u
konstatua se, bashkëlidhur urdhër prokurimit me përjashtim të procesverbaleve nuk ka asnjë
dokumentet tjetër origjinal përfshirë dhe preventivi apo projekti rikonstruksionit, pasi
mungojnë aktet mbi të cilat janë bërë përllogaritjet e zërave të preventivit në mospërputhje me
VKM nr. 1, datë 10.01.2007 “Për Rregullat e Prokurimit Publik” i ndryshuar, Kreu V, pika 1,
gërma (ç); ligjin nr. 10296, datë 08.07.2010 “Për Menaxhimin Financiar dhe Kontrollin”, neni
15, 22 dhe për këtë ngarkohet me përgjegjësi Njësia e Prokurimit.
b-Në procesverabalet e miratimit të DST për secilën nga procedurat e prokurimit të zhvilluar
dhe të realizuar, njësia e prokurimit nuk ka justifikuar e dokumentuar argumentimin dhe
vendosjen e kritereve specifike për kualifikim, njëkohësishtë nuk ka argumentuar dhe arsyetuar
përllogaritjen e vlerës limit të njoftimit të kontratës referuar në VKM nr.568, datë 27.06.2013
“Për miratimin e manualeve teknikë të çmimeve të punimeve të ndërtimit dhe analizave teknike
të tyre”, në kontrata të mëparshme të realiuara me sukses, çmimet e tregut, çmimet e botuara
nga INSTAT dhe çmimet ndërkombëtare, për procedurën e prokurimit e çelur dhe e realizuar,
në mospërputhje me pika 2, gërma (a), Kreu V dhe pika 2 gërma (c) Kreu II të VKM nr. 1, datë
10.01.2007 “Për Rregullat e Prokurimit Publik” i ndryshuar dhe për këtë ngarkohet me
përgjegjësi Njësia e Prokurimit.
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c-Në raporti përmbledhës datë 10.06.2014 i hartuar e nënshkruar nga KVO për tenderi
zhvilluar në datë 30.05.2014, titullari AK ka miratuar anullimin e procedurës së prokurimit dhe
vazhdimin saj konform dispozitave në referim të ligjit nr.9643, datë 20.11.2006 “Për
prokurimin publik” i ndryshuar dhe VKM nr.1, datë 10.01.2007 “Për miratimin e rregullave të
prokurimit publik” i ndryshuar, Kreu V “Zhvillimi i procedurave” pika 4 “Hapja dhe vlerësimi
i ofertave”, gërma (h), për të cilën NJP me procesverbali datë 15.05.2014 ka hartuar e miratuar
DST për procedurën e anulluar. Për procedurën e rihapur NJP me procesverbalin datë
16.06.2014 ka hartuar e miratuar DST ndërsa nuk ka bërë asnjë ndryshim nga DST të miratuara
në procedurën e anulluar, njëkohësisht për procedurën e anulluar nuk ka analizuar anjë shkak
që ka çuar në dështimin e procedurës dhe nëse duhej të ishin korrigjuar DST në mënyrë që të
bëhet e mundur rritja e konkurrencës.
Megjithatë përsëri dhe për procedurën e dytë me raporti përmbledhës datë 11.07.2014 i hartuar
e nënshkruar nga KVO për tenderi zhvilluar në datën 04.07.2014 titullari AK, përsëri ka
miratuar anullimin e kësaj procedure prokurim me argumentin për mungesë konkurence dhe
vazhdim i procedurës konform dispozitave pa asnjë ndryshim në DST dhe pa asnjë arsyetim të
anullimit, në morpërputhje me VKM nr.1, datë 10.01.2007, KREU VIII, neni 73 “Mungesa e
konkurrencës” pika 2, për këtë ngarkohet me përgjegjësi NJP.
d-KVO në raportin përmbledhës datë 07.08.2014 ka pasqyruar se, prokurimi është zhvilluar me
procedur “negocim pa shpallje paraprake të njoftimit të kontratës”, në referim neni 33, ligji
nr.9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik” i ndryshuar, VKM nr. 1, datë 10.01.2007;
Kreu IV, pika 5; gërma (a) “Kur në përgjigje të procedurave të njëpasnjëshme mbi ose nën
kufirin e ulët monetar nuk është dorëzuar asnjë ofertë apo kërkesë e përshtatshme”. Për
procedurat e prokurimit të zhvlluara nga AK janë miratuar pa asnjë ndryshim të njëjtat DST e
faktuar kjo me procesverbalin datë 15.05.2014, procesverbalin datë 11.07.2014 dhe
procesverbalin datë 21.07.2014 në DST për dy procedura të anulluara me objekt “kërkesë për
propozim” dhe procedura “negocim pa botim paraprakt të njoftimit të kontratës” është
ndryshuar vetëm data e hapjes dhe afati dorëzimit të ofertëave, ndërsa AK për asnjë nga
procedurat e anulluara, nuk ka analizuar shkaqet e faktorët që kanë çuar në anullimin e
procedurave që ka sjellë mungesë konkurimi në dy procedura të njëpasnjshme dhe NJP nuk ka
bërë asnjë ndryshim në DST përveç se datën e shpalljes. Në këto kushte miratimi për
vazhdimin e procedurës së prokurimit me “negocim pa botim të njoftimi të kontratës” është në
mospërputhje pikërisht me kërkesat e parashikuara nga referimi ligjor i cituar sa më sipër nga
AK e cila që ka çuar në shmangie të konkurimit dhe për këtë ngarkohet me përgjegjësi Njësia e
Prokurimit.
e-Në datë 03.06.2014, KVO ka mbajtur proceverbalin e hapjes së ofertave (datë hapje është
30.05.2014) në të cilin ka pasqyruar se, kanë dorëzuar dokumenta dhe oferta ekonomike 3
operator konkretisht;
-“K. 04”shpk pa ofertë ekonomike, ndërsa ka dorëzuar një dokument ligjor.
-“K.”shpk ka paraqitur ofertë ekonomike në vlerë 4,879,600 lekë pa tvsh.
-“R. G.”shpk & “N. 007”shpk bashkim operator kanë paraqitur ofertë ekonomike në vlerë
4,458,452 lekë pa tvsh.
Në raporti përmbledhës datë 10.06.2014 për klasifikim të ofertave, KVO ka skualifikuar
ofertën me vlerë më të ulët e paraqitur nga OE “R. G.”shpk & “N. 007”shpk me arsyetimi; në
kërkesa e përgjithshme për kualifikim pika (1) “deklarata mbi gjendjen gjyqësore” mungon për
2 OE; “estrakti historik nga QKR” mungon për OE “R.”shpk dhe kërkesa të vecanta
kualifikimi, kapaciteti teknik mungon “deklarata e drejtuesit teknik të punimeve”.
II-Në datën 04.07.2014 nga KVO është mbajtur proceverbali hapjes së ofertave (datë hapje
është 30.06.2014) në të cilin është pasqyruar se kanë dorëzuar dokumenta dhe ofertë vetëm
BOE konkretisht; “N. 007”shpk &“R. G.”shpk me vlerë 4,500,112 lekë pa tvsh.
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Në raporti përmbledhës datë 11.07.2014 për klasifikimin e ofertave, KVO ka skualifikuar
ofertën e vetme në konkurim me arsyetimin dhe argument se; OE “N. 007”shpk në kërkesat
ekonomike e financiare pika (b) ka paraqitur vetëm (bilancin e vitit 2013, nga 3 bilance të
kërkuara); në kapaciteti teknik pika (1) nuk ka paraqitur (kontrata të ngjashme) dhe nuk ka
paraqitur (punësim mesatar 15 punëtor gjatë 2 viteve). Ndërsa OE “R. G.”shpk në kërkesat
ekonomike e financiare pika (b) nuk ka paraqitur (asnjë kopje të bilanceve për 3 vite 2011;
2012; 2013), nuk ka paraqitur (vërtetim për shlyerje të taksave vendore).
Nga auditimi në sistemi prokurimit elektronik për procedurën e vlerësimit me dokumentacion
ligjor dhe kërkesa kualifikuese të miratuara në DST pa asnjë ndryshim me dy procedurat e
prokurimit të paraqitura në konkurim nga OE pjesmarrës rezulton se; skualifikimi BOE “R.
G.”shpk&“N. 007”shpk për këtë procedurë nuk qëndron sepse; BOE me të njëjta dokumenta
kualifikues ishte paraqitur edhe në procedurën e zhvilluar në datën 03.06.2014 procedurë e
anulluar nga AK, ndërsa oferta është kualifikuar nga KVO për këto kërkesa kualifikuese e
faktuar në vlerësimin e bërë në këtë datë, ndërsa të ndodhur përpara faktit se, oferta ekonomike
është me vlerë më të favorshme për AK, ku kërkesat kualifikese të plotësuara nga BOE të cilat
nuk sillnin deformim të ofertës, në përmbushje të detyrimeve të parashikuara nga neni 53 dhe
54 i ligjit nr. 9643, date 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik” hynë në devijime të vogla, ndërsa
KVO duhej të kishte kërkuar nga OE plotësimin e paraqitje dokumentacion i dorëzuar më parë.
Në këkto kushtë mos vlerësimi është në mospërputhje me nenet 20, 46, 53, 54 të ligjit nr. 9643,
date 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik” i ndryshuar dhe Kreu V, VKM nr. 1, datë 10.01.2007
“Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” i ndryshuar, pasi skualifikimi ofertës e cila
plotësonë kriteret për kualifikim me devijime të vogla të pranuara nga ligji, ka ulur eficencën e
fondeve për investime, njëkohësishtë edhe ka rritur shpenzimet, për këtë ngarkohet me
përgjegjësi Komisioni Vlerësimit të Ofertave.
Për sa është trajtuar në Projektraport nga subjekti i audituar nuk u paraqit observacion.
5-Procedurat e prokurimit të zhvilluara nga AK (ish/Komuna Rrethina).
1-Në tenderi zhvilluar me objekt “Investim për mbjellje pemëtari dhe gjelbërim” me të dhënat
e regjistruara:
Të dhëna për tenderin

Komisioni i vlerësimit
të ofertave

Njësia e prokurimit

A

B

C

Urdhër Prokurim nr.4,datë 26.03.2013
Fondi limit -pa tvsh 3,483,991 lekë.
-me tvsh 4,180,789 lekë.
Pr.Prok “i hapur”elekt
Data e zhvillimit tenderit 12.04.2013,ora 12.
Morën pjesë në tender 2 operator.
Janë skualifikuar 1 operator.
Fitues operatori “N.”shpk
Data e lidhjes kontratës 15.05.2013.
Vlera kontratës 4,094,964 lekë me tvsh.
Titullari autoriteti kontraktor; Gj. P.

A. O. Kryetar
G. C. Anëtar
Rr. D.Anëtar

A. T. Jurist
A. T. Anëtar
T. H. Anëtare

Nga auditimi i dokumentacionit i administruar në dosjen e procedurës së prokurimit u
konstatuan mospërputhje me kërkesat ligjore në fuqi sa më poshtë;
a-Për pranimin, hapjen dhe evidentimi ofertave ekonomike pjesmarrëse në procedurë, KVO
nuk ka mbajtur e administruar procesverbalin përkatës, për pasojë nuk janë të pasqyruara
prezantimi dhe hapja e procedurës së prokurimit në datën dhe orën e përcaktuar në DST, në
mospërputhje me kërkesat e parashikuara nga ligji nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin
publik” i ndryshuar, neni 52 “Hapja e ofertave” pika 1 dhe 3, si dhe VKM nr.1, datë
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10.01.2007 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” i ndryshuar, Kreu II “Organizimi
i prokurimit publik”, neni 12 “Përgjegjësia e autoritetit kontraktor”, pika 2 e 3, Kreu V
“Zhvillimi i procedurave” pika 3 “Dorëzimi i ofertave” germa (a), (dh) për këtë ngarkohet me
përgjegjësi Komisioni Vlerësimit të Ofertave.
b-Në vendimin datë 26.04.2013 KVO nga 2 ofertat konkuruese pjesëmarrëse, ka kualifikuar 1
operatorë dhe ka skualifikuar operatorin tjetër, ndërsa nga auditimi i dosjes së procedurës së
prokurimit e krijuar në faqen APP-së e shfaqur në sistemi prokurimit elektronik për AK
(ish/Komuna Rrethina) në ikona “Dorëzimi i ofertave” rezulton se, në tenderin e zhvilluar në
datë 12.04.2013 ora 12.00 është shfaqur me pjesëmarrje edhe 1 operator tjetër me dosje të
krijuar dhe dokumenta ligjore kualifikuese të dorëzuar konkretisht, operatori “D. I.”shpk me
“ofertë ekonomike” dhe dokumenta kualifikues. ndërsa KVO nuk e ka evidentuar si operator
pjesëmarrës, në mospërputhje me kërkesat e parashikuara nga ligji nr.9643, datë 20.11.2006
“Për prokurimin publik” i ndryshuar, neni 52 “Hapja e ofertave” pika 1 dhe 6, neni 53
“Shqyrtimi i ofertave”; VKM nr.914, datë 29.02.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit
publik” i ndryshuar, Kreu VII “Zyrtarët e prokurimit dhe zhvillimi i procedurave” neni 64
“Hapja dhe vlerësimi i ofertave”, pika 4 dhe për këtë ngarkohet me përgjegjësi Komisioni i
Vlerësimit të Ofertave.
c-Për vlerësimin, kualifikimin, klasifikimin e ofertave ekonomike pjesëmarrëse në procedurë si
dhe për shpalljen e ofertës fituese, KVO nuk ka mbajtur dhe administruar procesverbalin
përkatës, për pasojë nuk rezulton i pasqyruar vlerësimi, kualifikimi, klasifikimi dhe shpallja
fituese e ofertës konkurruese, në mospërputhje me kërkesat e parashikuara nga ligji nr. 9643,
datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik” i ndryshuar, Kreu II “Organizimi i prokurimit
publik”, neni 12 “Përgjegjësia e autoritetit kontraktor”, pika 2 e 3; neni 53 “Shqyrtimi i
ofertave” pika 1 e 3, neni 55 “Kriteret e përcaktimit të ofertës fituese” pika 4, si dhe VKM nr.1,
datë 10.01.2007 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” i ndryshuar, Kreu V
“Zhvillimi i procedurave” pika 4 “Hapja dhe vlerësimi ofertave” germa (a); (b); (c), për këtë
ngarkohet me përgjegjësi Komisioni i Vlerësimit të Ofertave.
d-KVO me vendimin datë 26.04.2013 evidenton se ka kualifikuar 1 operatorë dhe s’kualifikuar
1 operator, ndërsa nuk ka pasqyruar arsyet e s’kualifikimit dhe cilat nga kërkesa kualifikuese
që nuk janë plotësuar nga oferta e pavlerësuar, ndërsa pas vendimit KVO ka përpiluar në datën
02.05.2013 “raportin përmbledhës për tenderin e zhvilluar”, mbi të cilin titullari ka marr
vendimin nr.3, datë 02.05.2013 “për miratimin e klasifikimit përfundimtar” dhe ka plotësuar
formularin e njoftimit të fituesit, veprim në mospërputhje me kërkesat e parashikuara nga ligji
nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik” i ndryshuar, Kreu II “Organizimi i
prokurimit publik”, neni 12 “Përgjegjësia e autoritetit kontraktor”, pika 2 e 3; neni 53
“Shqyrtimi i ofertave” pika 1 e 3, neni 55 “Kriteret e përcaktimit të ofertës fituese” pika 4, si
dhe VKM nr.1, datë 10.01.2007 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” i ndryshuar,
Kreu V “Zhvillimi i procedurave” pika 4 “Hapja dhe vlerësimi ofertave” germa (a); (b); (c);
(d), për këtë ngarkohet me përgjegjësi Komisioni i Vlerësimit të Ofertave.
2-Në tenderi zhvilluar me objekt “Mirëmbajtje rrugësh” me të dhënat e regjistruara:
Të dhëna për tenderin

Komisioni i vlerësimit
të ofertave

Njësia e prokurimit

A

B

C

Urdhër Prokurim nr.6/1,datë 07.06.2013
Fondi limit -pa tvsh 1,666,649 lekë.
-me tvsh 1,999,978 lekë.
Pr.Prok “i hapur”elekt
Data e zhvillimit tenderit 21.06.2013,ora 15.00
Morën pjesë në tender 1 operator.
Janë skualifikuar 0 operator.

A. O. Kryetar
G. C. Anëtar
Rr. D.Anëtar

A. T. Jurist
M. G. Anëtar
T. H. Anëtare
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Fitues operatori “N.”shpk
Data e lidhjes kontratës 22.07.2013.
Vlera kontratës 1,947,880 lekë me tvsh.
Titullari autoriteti kontraktor; Gj. P.

Nga auditimi i dokumentacionit i administruar në dosjen e procedurës së prokurimit u
konstatuan mospërputhje me kërkesat ligjore në fuqi sa më poshtë;
a-Për pranimin, hapjen dhe evidentimi ofertave ekonomike pjesëmarrëse në procedurë, nga
KVO nuk është mbajtur dhe administruar procesverbali përkatës, për pasojë nuk janë pasqyruar
prezantimi dhe hapja e procedurës së prokurimit në datën dhe orën e përcaktuar në DST, në
mospërputhje me kërkesat e parashikuara nga ligji nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin
publik” i ndryshuar, neni 52 “Hapja e ofertave” pika 1 dhe 3, si dhe VKM nr.1, datë
10.01.2007 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” i ndryshuar, Kreu II “Organizimi
i prokurimit publik”, neni 12 “Përgjegjësia e autoritetit kontraktor”, pika 2 e 3, Kreu V
“Zhvillimi i procedurave” pika 3 “Dorëzimi i ofertave” gërma (a), (dh) për këtë ngarkohet me
përgjegjësi KVO.
c-Për vlerësimin, kualifikimin, klasifikimin e ofertave ekonomike pjesëmarrëse në procedurë si
dhe për shpalljen e ofertës fituese, KVO nuk ka mbajtur dhe administruar procesverbalin
përkatës, për pasojë nuk rezulton i pasqyruar vlerësimi, kualifikimi, klasifikimi dhe shpallja
fituese e ofertës konkurruese, në mospërputhje me kërkesat e parashikuara nga ligji nr. 9643,
datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik” i ndryshuar, Kreu II “Organizimi i prokurimit
publik”, neni 12 “Përgjegjësia e autoritetit kontraktor”, pika 2 e 3; neni 53 “Shqyrtimi i
ofertave” pika 1 e 3, neni 55 “Kriteret e përcaktimit të ofertës fituese” pika 4, si dhe VKM nr.1,
datë 10.01.2007 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” i ndryshuar, Kreu V
“Zhvillimi i procedurave” pika 4 “Hapja dhe vlerësimi ofertave” germa (a); (b); (c), për këtë
ngarkohet me përgjegjësi Komisioni i Vlerësimit të Ofertave.
3-Në tenderi zhvilluar me objekt “Rikonstruksion i rrugëve kryesore” me të dhënat e
regjistruara:
Të dhëna për tenderin

Komisioni i vlerësimit
të ofertave

Njësia e prokurimit

A

B

C

Urdhër Prokurim nr.3, datë 08.05.2014
Fondi limit -pa tvsh 7,500,000 lekë.
-me tvsh 9,000,000 lekë.
Pr.Prok “Kërkesë për propozim”elekt
Data e zhvillimit tenderit 26.05.2014, ora 10.00
U ftuan kë konkurim 5 operator
Morën pjesë në tender 2 operator.
Janë skualifikuar 1 operator.
Fitues operatori “B.”shpk
Data e lidhjes kontratës 17.06.2014.
Vlera kontratës 8,967,984 lekë me tvsh.
Afati 35 ditë deri datë 12.07.2014.
Titullari autoriteti kontraktor; L. H.

A. T. Kryetar
A. T. Anëtar
K. T.Anëtare

T. Sh. Juriste
Rr. D. Anëtar
V. Sh. Anëtare

Nga auditimi i dokumentacionit i administruar në dosjen e procedurës së prokurimit u
konstatuan mospërputhje me kërkesat ligjore në fuqi sa më poshtë;
a-Për pranimin, hapjen dhe evidentimi ofertave ekonomike pjesëmarrëse në procedurë, KVO
nuk ka mbajtur e administruar procesverbalin përkatës, për pasojë nuk janë të pasqyruara
prezantimi dhe hapja e procedurës së prokurimit në datën dhe orën e përcaktuar në DST, në
mospërputhje me kërkesat e parashikuara nga ligji nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin
publik” i ndryshuar, neni 52 “Hapja e ofertave” pika 1 dhe 3, si dhe VKM nr.1, datë
10.01.2007 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” i ndryshuar, Kreu II “Organizimi
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i prokurimit publik”, neni 12 “Përgjegjësia e autoritetit kontraktor”, pika 2 e 3, Kreu V
“Zhvillimi i procedurave” pika 3 “Dorëzimi i ofertave” germa (a) e (dh), për këtë ngarkohet me
përgjegjësi KVO.
b-Për vlerësimin, kualifikimin, klasifikimin e ofertave ekonomike pjesmarrëse në procedurë si
dhe për shpalljen e ofertës fituese, KVO nuk ka mbajtur dhe administruar procesverbalin
përkatës, për pasojë nuk rezulton i pasqyruar vlerësimi, kualifikimi, klasifikimi dhe shpallja
fituese e ofertës konkurruese, në mospërputhje me kërkesat e parashikuara nga ligji nr. 9643,
datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik” i ndryshuar, Kreu II “Organizimi i prokurimit
publik”, neni 12 “Përgjegjësia e autoritetit kontraktor”, pika 2 e 3; neni 53 “Shqyrtimi i
ofertave” pika 1 e 3, neni 55 “Kriteret e përcaktimit të ofertës fituese” pika 4, si dhe VKM nr.1,
datë 10.01.2007 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” i ndryshuar, Kreu V
“Zhvillimi i procedurave” pika 4 “Hapja dhe vlerësimi ofertave” germa (a); (b); (c), për këtë
ngarkohet me përgjegjësi Komisioni i Vlerësimit të Ofertave.
4-Në tenderi zhvilluar me objekt “Rikonstruksion kopshti Dobrac” me të dhënat e regjistruara:
Të dhëna për tenderin

Komisioni i vlerësimit
të ofertave

Njësia e prokurimit

A

B

C

Urdhër Prokurim nr.2, datë 01.04.2015
Fondi limit -pa tvsh 2,058,230 lekë.
-me tvsh 2,469,876 lekë.
Pr.Prok “i hapur”elekt
Data e zhvillimit tenderit 13.04.2015, ora 10.30
Morën pjesë në tender 2 operator.
Janë skualifikuar 1 operator.
Fitues operatori “S. U.”shpk
Data e lidhjes kontratës 20.05.2015.
Vlera kontratës 2,191,710 lekë me tvsh.
Titullari autoriteti kontraktor; L. H.

T. Sh. Kryetare
Rr. D. Anëtar
K. T.Anëtare

A. T. Jurist
A. T. Anëtar
V. Sh. Anëtare

Nga auditimi i dokumentacionit i administruar në dosjen e procedurës së prokurimit u
konstatuan mospërputhje me kërkesat ligjore në fuqi sa më poshtë;
a-Për pranimin, hapjen dhe evidentimi ofertave ekonomike pjesëmarrëse në procedurë, KVO
nuk ka mbajtur e administruar procesverbalin përkatës, për pasojë nuk janë të pasqyruara
prezantimi dhe hapja e procedurës së prokurimit në datën dhe orën e përcaktuar në DST, në
mospërputhje me kërkesat e parashikuara nga ligji nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin
publik” i ndryshuar, neni 52 “Hapja e ofertave” pika 1 dhe 3, si dhe VKM nr.1, datë
10.01.2007 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” i ndryshuar, Kreu II “Organizimi
i prokurimit publik”, neni 12 “Përgjegjësia e autoritetit kontraktor”, pika 2 e 3, Kreu V
“Zhvillimi i procedurave” pika 3 “Dorëzimi i ofertave” germa (a) e (dh), për këtë ngarkohet me
përgjegjësi KVO.
b-Për vlerësimin, kualifikimin, klasifikimin e ofertave ekonomike pjesmarrëse në procedurë si
dhe për shpalljen e ofertës fituese, KVO nuk ka mbajtur dhe administruar procesverbalin
përkatës, për pasojë nuk rezulton i pasqyruar vlerësimi, kualifikimi, klasifikimi dhe shpallja
fituese e ofertës konkurruese, në mospërputhje me kërkesat e parashikuara nga ligji nr. 9643,
datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik” i ndryshuar, Kreu II “Organizimi i prokurimit
publik”, neni 12 “Përgjegjësia e autoritetit kontraktor”, pika 2 e 3; neni 53 “Shqyrtimi i
ofertave” pika 1 e 3, neni 55 “Kriteret e përcaktimit të ofertës fituese” pika 4, si dhe VKM nr.1,
datë 10.01.2007 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” i ndryshuar, Kreu V
“Zhvillimi i procedurave” pika 4 “Hapja dhe vlerësimi ofertave” germa (a); (b); (c), për këtë
ngarkohet me përgjegjësi Komisioni i Vlerësimit të Ofertave.
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5-Në tenderi zhvilluar me objekt “Rikonstruksion qendra shëndetësore Dobrac” me të dhënat e
regjistruara:
Të dhëna për tenderin

Komisioni i vlerësimit
të ofertave

Njësia e prokurimit

A

B

C

Urdhër Prokurim nr.3, datë 01.04.2015
Fondi limit -pa tvsh 1,244,412 lekë.
-me tvsh 1,493,294 lekë.
Pr.Prok “i hapur”elekt
Data e zhvillimit tenderit 13.04.2015, ora 10.00
Morën pjesë në tender 1 operator.
Nuk ka skualifikim.
Fitues operatori “S. U.”shpk
Data e lidhjes kontratës 07.05.2015.
Vlera kontratës 1,327,816 lekë me tvsh.
Afati 20 ditë deri datë 27.05.2015.
Titullari autoriteti kontraktor; L. H.

T. Sh. Kryetare
Rr. D. Anëtar
K. T.Anëtare

A. T. Jurist
A. T. Anëtar
V. Sh. Anëtare

Nga auditimi i dokumentacionit i administruar në dosjen e procedurës së prokurimit u
konstatuan mospërputhje me kërkesat ligjore në fuqi sa më poshtë;
a-Për pranimin, hapjen dhe evidentimi ofertave ekonomike pjesëmarrëse në procedurë, KVO
nuk ka mbajtur e administruar procesverbalin përkatës, për pasojë nuk janë të pasqyruara
prezantimi dhe hapja e procedurës së prokurimit në datën dhe orën e përcaktuar në DST, në
mospërputhje me kërkesat e parashikuara nga ligji nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin
publik” i ndryshuar, neni 52 “Hapja e ofertave” pika 1 dhe 3, si dhe VKM nr.1, datë
10.01.2007 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” i ndryshuar, Kreu II “Organizimi
i prokurimit publik”, neni 12 “Përgjegjësia e autoritetit kontraktor”, pika 2 e 3, Kreu V
“Zhvillimi i procedurave” pika 3 “Dorëzimi i ofertave” germa (a) e (dh), për këtë ngarkohet me
përgjegjësi KVO.
b-Në procesverbalin datë 15.04.2015, KVO pasi ka shqyrtuar e vlerësuar ofertat pjesëmarrëse
në konkurrim ka marr vendimin në datë 15.04.2015 dhe ka vlerësuar ofertën e operatorit “S.
U.”shpk me vlerë 1,327,816 lekë me tvsh me argument; “ka plotësuar të gjitha kërkesat
kualifikuese të DST ligjore, tekniko-financiare dhe ekonomike”, ndërsa nga auditimi
dokumentave të administruara në dosjen e procedurës e krijuar në faqen APP-së i shfaqur në
sistemi elektronik i prokurimit kjo ofertë e shpallur fitues nuk plotëson kërkesën e parashikuar
“Kritere të veçanta të kualifikimit”, pika 2.2 “Kapaciteti ekonomik dhe financiar” germa (dh)
“një dokument që vërteton se subjekti ka paguar taksat vendore për vitin 2014, dhe 3/mujor
parë viti 2015”, sepse vërtetimi nr.187 prot, datë 24.02.2015 i lëshuar nga Komuna Bërdicë
përfaqëson vetëm taksat vendore në juridiksion të kësaj Komune, ndërsa referuar në “Ekstrakti
Historik” nga data 10.05.2012 ky operator ushtron aktivitet edhe në adresën “lagje Vojo Kushi,
rruga Çlirimi, pranë xhamisë së Rusit” në juridiksion bashkia Shkodër e cila nuk ka pësuar
ndryshime deri në datën e hapjes së procedurës së prokurimit. Në këto kushte kjo ofertë e
vetme në konkurrim nuk duhej të ishte vlerësuar për mosplotësim të kërkesës kualifikuese, për
pasojë procedura e tenderit duhej të është anuluar për mungesë konkurrencë pasi në garë nuk
ngelet asnjë ofertë e vlefshme, në mospërputhje me kërkesat e parashikuara në ligjin nr.9643,
datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik” i ndryshuar, neni 46 “Kualifikimi i ofertuesve” pika
1, neni 53 “Shqyrtimi i ofertave”, në VKM nr.914, datë 29.02.2014 “Për miratimin e rregullave
të prokurimit publik” i ndryshuar, Kreu VIII “Kushte të përgjithshme për zbatim”, neni 73
“Mungesa e konkurrencës” dhe për këtë ngarkohet me përgjegjësi KVO.
-Nga z.A. Q., z.Rr. D., z.A. T., znj.T. Sh., znj.T. H., z.G. C., z.A. T., znj.K. T., znj.V. Sh. në
cilësinë anëtar të KVO dhe anëtar të NJP me shkresë nr.3431/b, datë 21.08.2017 e
protolluar në bashki me nr.7802/108, datë 28.08.2017 dhe në KLSH me nr.491/9, datë
30.08.2017, janë dërguar observacione për shkeljet e trajtuara në Projektraporti auditimit,
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nëpërmjet të cilit justifikojnë veprimet e kryera në zbatimin e procedurave të prokurimit të
realizuara nga Autoriteti Kontraktor ish/Komuna Rrethina, argumenta këto për të
kundërshtuar konkluzionet mbi shkeljet e trajtuara në Projektraport, sqarojmë se;
observacioni nuk merret në konsideratë sepse në asnjë rast nëpërmjet tyre nuk ka asnjë
arsyetim ligjore që të përmbush tërësinë e fakteve e provave të reja me qëllim reflektimin
dhe pasqyrimin në rezultatet e auditimit, për pasojë mangësitë dhe shkeljet e trajtuara në
Projektraporti auditimit do trajtohen edhe në Raporti Përfundimtar i Auditimit.
6-Procedurat e prokurimit të zhvilluara nga AK (ish/Komuna Postribë).
1-Në tenderin e zhvilluar me objekt “Gjelbërim ambiente publike komuna Postribë” me të
dhënat e regjistruara:
Të dhëna për tenderin

Komisioni i vlerësimit
të ofertave

Njësia e prokurimit

A

B

C

Urdhër Prokurim nr.02, datë 09.01.2013
Fondi limit -pa tvsh 2,651,493 lekë.
-me tvsh 3,181,791 lekë.
Pr.Prok “i hapur”elekt.
Data e zhvillimit tenderit 05.02.2013, ora 10.
Morën pjesë në tender 4 operator.
Janë skualifikuar 3 operator.
Fituese “A. G. & N/L”shpk
Data e lidhjes kontratës 11.03.2013.
Vlera kontratës 3,024,000 lekë me tvsh.
Afati 30 ditë kalendarike.
Titullari autoriteti kontraktor; F. Sh.

A. B. Kryetar
S. M. Anëtar
V. B. Anëtar

A. H. Jurist
A. I. Anëtar
F. H. Anëtar

Nga auditimi i dokumantacionit i administruar në dosjen e procedurës së prokurimit u
konstatuan mospërputhje me kërkesat ligjore në fuqi sa më poshtë;
a-Për pranimin, hapjen e evidentimin e ofertave ekonomike pjesëmarrëse në procedurë, KVO
nuk ka mbajtur e administruar procesverbalin përkatës, për pasojë rezulton se nuk janë
pasqyruar prezantimi e hapja e procedurës së prokurimit në datën dhe orën e përcaktuar në
DST, në mospërputhje me kërkesat e parashikuara nga ligji nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për
prokurimin publik” i ndryshuar, neni 52 “Hapja e ofertave” pika 1 dhe 3, si dhe VKM nr.1,
datë 10.01.2007 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” i ndryshuar, Kreu II
“Organizimi i prokurimit publik”, neni 12 “Përgjegjësia e autoritetit kontraktor”, pika 2 e 3,
Kreu V “Zhvillimi i procedurave” pika 3 “Dorëzimi i ofertave” germa (a) e (dh), për këtë
ngarkohet me përgjegjësi KVO.
b-Për vlerësimin, kualifikimin, klasifikimin e ofertave pjesëmarrëse në konkurrim, si dhe
shpalljen e ofertës fituese, KVO nuk ka mbajtur e administruar procesverbalet përkatëse, për
pasojë KVO nuk ka pasqyruar mënyrën e vlerësimit, kualifikimit, klasifikimit dhe shpallje të
ofertës fituese, në mospërputhje me kërkesat e parashikuara nga ligji nr.9643, datë 20.11.2006
“Për prokurimin publik” i ndryshuar, Kreu II “Organizimi i prokurimit publik”, neni 12
“Përgjegjësia e autoritetit kontraktor”, pika (2); (3); neni 53 “Shqyrtimi i ofertave” pika (1);
(3), neni 55 “Kriteret e përcaktimit të ofertës fituese” pika (4), si dhe VKM nr.1, datë
10.01.2007 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” i ndryshuar, Kreu V “Zhvillimi i
procedurave” pika (4) “Hapja dhe vlerësimi ofertave” germa (a); (b); (c), për këtë ngarkohet
me përgjegjësi Komisioni i Vlerësimit të Ofertave.
c-Në raportin përmbledhës të procedurës së prokurimit datë 19.02.2013 për tenderin e zhvilluar
në datë 05.02.2013 ora 10.00, ka kualifikuar ofertë e operatorit ekonomik “A. G.”shpk me
vlerë 3,024,000 lekë me tvsh, ndërsa nuk ka vlerësuar ofertën ekonomike e paraqitur nga
operatori “G.”shpk me vlerë me të ulët 2,869,301 lekë me tvsh. Në përfundim Titullari AK ka
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miratuar procedurën dhe në datë 04.03.2013 ka bërë njoftimin e fituesit në APP, ndërsa në datë
11.03.2013 është nënshkruar kontrata midis AK dhe operatorit i shpallur fitues.
Nga auditimi në sistemi prokurimit elektronik i procedurës së vlerësimit dhe dokumentacioni
ligjor i paraqitur nga operatorët pjesëmarrës rezulton se, s’kualifikimi operatorit ekonomik
“G.”shpk me vlerë më të ulët në ofertat konkurruese me arsye e argumentim se; “nuk paraqitët
punime të ngjashme për tre vitet e fundit 2010, 2011, 2012 sipas kërkesave të AK. Kontrata që
u paraqit nga ky operator si kontratë për punime të ngjashme nuk i përket 3 viteve të fundit të
aktivitetit të këtij operatori dhe nuk plotëson kriteret për punime të ngjashme të kërkuara nga
AK”.
Për këtë argument vlerësojmë se, gjatë shqyrtimit të ofertave KVO-ja duhet të kishte qenë me
fleksibël në zbatimin e kërkesave të parashikuara nga LPP, duke pasur në konsideratë kriterin e
vlerësimit “oferta më e ulët” në procesin e vlerësimit duhej të kishte kualifikuar dhe OE
“G.”shpk me ofertë ekonomike 2,869,301 lekë me tvsh, duke vlerësuar faktin se është ofertë
ekonomike me vlerë më të favorshme dhe nuk do të sillte deformim të ofertës në përmbushjen
e detyrimeve të parashikuara nga neni 53 dhe 54, të ligjit nr.9643, datë 20.11.2006 “Për
Prokurimin Publik”, ku për mangësitë e konstatuara më sipër në vlerësimin e bërë të cilat janë
cilësuar devijim i vogël dhe që nuk kanë cenuar thelbin e ofertës e parashikuar në LPP,
ndërkohë për kontratë të ngjashme është ky OE ka dorëzuar; “kontratën me bashkia Shkodër
ku punimet janë kolauduar në janar 2010”, nga KVO duhej të ishte kërkuar arsyetim nga
operatori konkurrues, duke parë ofertën ekonomike si favorizuese të këtij operatori. Vlerësimi i
bërë nga KVO-ja është në mospërputhje me kërkesat e parashikuara nga ligji nr. 9643, datë
20.11.2006 “Për prokurimin publik” i ndryshuar, neni 2 “Parimet e përzgjedhjes”, neni 20
“Mosdiskriminimi”, neni 46 “Kualifikimi i ofertuesve”, neni 52 “Hapja e ofertave” pika (1);
(6), neni 53 “Shqyrtimi i ofertave”, neni 54 “Alternativat”, neni 55 “Kriteret e përcaktimit të
ofertës fituese”, si dhe VKM nr.1, datë 10.01.2007 “Për miratimin e rregullave të prokurimit
publik” i ndryshuar, Kreu V “Zhvillimi i procedurave” pika 4 “Hapja dhe vlerësimi i ofertave”,
germat (c), (ç), pasi ka s’kualifikuar ofertën e cila plotësojnë kriteret për kualifikim me
devijime të vogla të pranuara nga ligji, si rrjedhojë vlerësimi ka sjell efekt financiar negativ dhe
mos përdorimin me eficencë të fondeve nga NJQV ish/Komuna Postrib me përzgjedhje të
ofertës fituese në vlerën 3,024,000 lekë, me diferencë 154,699 lekë me tvsh dhe për këtë
ngarkohet me përgjegjësi Komisioni Vlerësimit të Ofertave.
2-Në tenderin e zhvilluar me objekt “Asfaltim rruga Zhup-Drisht” me të dhënat e regjistruara:
Të dhëna për tenderin

Komisioni i vlerësimit
të ofertave

Njësia e prokurimit

A

B

C

Urdhër Prokurim nr.18,datë 18.04.2013
Fondi limit -pa tvsh 1,023,432 lekë.
-me tvsh 1,228,118 lekë.
Pr.Prok “i hapur”elekt.
Data e zhvillimit tenderit 03.05.2013,ora 10.
Morën pjesë në tender 1 operator.
Janë skualifikuar ska.
Fituese “D. I.”shpk
Data e lidhjes kontratës 21.05.2013.
Vlera kontratës 1,045,979 lekë me tvsh.
Afati 15 ditë kalendarike.
Titullari autoriteti kontraktor; F. Sh.

A. B. Kryetar
S. M. Anëtar
V. B.i Anëtar

A. H. Jurist
A. I. Anëtar
F. H. Anëtar

Nga auditimi i dokumentacionit i administruar në dosjen e procedurës së prokurimit u
konstatuan mospërputhje me kërkesat ligjore në fuqi sa më poshtë;
a-Për pranimin, hapjen e evidentimin e ofertave ekonomike pjesëmarrëse në procedurë, KVO
nuk ka mbajtur e administruar procesverbalin përkatës, për pasojë rezulton se nuk janë
pasqyruar prezantimi e hapja e procedurës së prokurimit në datën dhe orën e përcaktuar në
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DST, në mospërputhje me kërkesat e parashikuara nga ligji nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për
prokurimin publik” i ndryshuar, neni 52 “Hapja e ofertave” pika 1 dhe 3, si dhe VKM nr.1,
datë 10.01.2007 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” i ndryshuar, Kreu II
“Organizimi i prokurimit publik”, neni 12 “Përgjegjësia e autoritetit kontraktor”, pika 2 e 3,
Kreu V “Zhvillimi i procedurave” pika 3 “Dorëzimi i ofertave” germa (a) e (dh), për këtë
ngarkohet me përgjegjësi KVO.
b-Për vlerësimin, kualifikimin, klasifikimin e ofertave pjesëmarrëse në konkurrim, si dhe
shpalljen e ofertës fituese, KVO nuk ka mbajtur e administruar procesverbalet përkatëse, për
pasojë KVO nuk ka pasqyruar mënyrën e vlerësimit, kualifikimit, klasifikimit dhe shpallje të
ofertës fituese, në mospërputhje me kërkesat e parashikuara nga ligji nr.9643, datë 20.11.2006
“Për prokurimin publik” i ndryshuar, Kreu II “Organizimi i prokurimit publik”, neni 12
“Përgjegjësia e autoritetit kontraktor”, pika (2); (3); neni 53 “Shqyrtimi i ofertave” pika (1);
(3), neni 55 “Kriteret e përcaktimit të ofertës fituese” pika (4), si dhe VKM nr.1, datë
10.01.2007 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” i ndryshuar, Kreu V “Zhvillimi i
procedurave” pika (4) “Hapja dhe vlerësimi ofertave” germa (a); (b); (c), për këtë ngarkohet
me përgjegjësi Komisioni i Vlerësimit të Ofertave.
c-Në raportin përmbledhës të procedurës së prokurimit datë 13.05.2013 për tenderin e zhvilluar
në datë 03.05.2013 ora 10.00, nga KVO është vlerësuar e shpallur fituese oferta e vetme e
paraqitur në konkurrim nga operatori ekonomik “D. I.” shpk për të cilën KVO ka pasqyruar se,
“oferta u kualifikua si e rregullt”, ndërsa nga auditimi dokumentave të administruara në dosjen
e procedurës së prokurimit e krijuar në faqen APP-së i shfaqur në sistemi prokurimit
elektronik, kjo ofertë e shpallur fitues nuk plotëson kërkesën kualifikuese që i përket
“Kapaciteti teknik”, pika 4 “dëshmi për mjetet e pajisjet teknike sipas shtojca 9, për mjete me
qira apo në pronësi, të paraqiten leje qarkullimi, certifikata e kontrollit teknik dhe polica e
sigurimit”, sepse për eskavatorin me goma nuk është paraqitur (leja e qarkullimit, certifikata e
kontrollit teknik dhe polica e sigurimit). Në këto kushte oferta nuk duhej të ishte vlerësuar për
mosplotësim të kërkesës kualifikuese, për pasojë procedura e tenderit duhej të ishte anuluar për
mungesë konkurrencë pasi në garë nuk ngelet asnjë ofertë e vlefshme, në mospërputhje me
kërkesat e parashikuara në ligjin nr.9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik” i ndryshuar,
neni 46 “Kualifikimi i ofertuesve” pika 1, neni 53 “Shqyrtimi i ofertave”, në VKM nr.914, datë
29.02.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” i ndryshuar, Kreu VIII “Kushte të
përgjithshme për zbatim”, neni 73 “Mungesa e konkurrencës” dhe për këtë ngarkohet me
përgjegjësi KVO.
Për sa është trajtuar në Projektraport nga subjekti i audituar nuk u paraqit observacion.
7-Procedurat e prokurimit të zhvilluara nga AK (ish/Komuna Pulti).
a-Nga AK (ish/komuna Pult) për auditimin e procedurave të prokurimit të zhvilluara në
periudha raportuese objekti auditimit u vendos në dispozicion rregjistri parashikime të
prokurimeve publike viti 2013,2014, ku vetëm regjistri parashikimeve për viti 2014 është
shoqëruar me vulën e protokollit të degës së thesarit Shkodër nr.1168, datë 10.04.2014, pa
shkresë përcjellëse drejtuar në APP, ndërsa nuk vendosi në dispozicion regjistër për
parashikimet e prokurimeve publike viti 2015.
Për prokurimet publike të realizuara në përiudha raportuese objekt i auditimit 2013, 2014, deri
30.07.2015 nga AK nuk u vendos në dospozicion asnjë regjistër për prokurimet publike të
realizuara, detyrim ligjor për të raportuar e dërguar realizimin e procedurave të prokurimit në
APP. Në këto kushte AK nuk ka administruar dhe dokumentuar procesin e procedurave të
prokurimit publik, veprim në mospërputhje me VKM nr.914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e
rregullave të prokurimit publik” me ndryshime, Kreu I “Organizimi i prokurimit publik”, neni
7 “Raportimi i realizimit të prokurimeve”, pikat (1), (2), me Udhëzimi APP nr.02, datë
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20.01.2015 “Për hartimin e regjistrit të parashikimeve dhe realizimeve të prokurimit publik”
dhe për këtë ngarkohen me përgjegjësi drejtuesi Njësisë së Prokurimit e titullari AK.
b-Referuar në të dhënat e pasqyruara në dosjet e krijuara në sistemi prokurimit elektronik në
faqe APP-së për periudhën raportuese objekt i auditimit rezulton se, AK (ish/Komuna Pult) ka
krijuar dosje prokurimi e ka zhvilluar për viti 2013 e 2015, nga 1(një) procedurë, ndërsa për
procedurat e tjera AK i ka realizuar me “blerje e vogël”, nga të cilat u auditua vetëm
dokumentacioni i dosjes së prokurimit me objekt “Rikonstruksion rruga Pog-Plan-Kir-Xhan” e
parashikuar në regjistrin e vitit 2013 dhe dorëzuar në zyrën e arkivës bashkia Shkodër në
zbatim VKM nr.510, datë 10.06.2015 “Për miratimin e procedurave për transferimi e të
drejtave dhe detyrimeve, personelit, aktiveve te trupëzuara dhe të pa trupëzuara, të arkivave
dhe çdo dokumentacioni tjetër zyrtar në njësite e qeverisjes vendore të prekura nga
riorganizimi administrativo-territorial”, ndërsa dosja me objekt “Rikonstruksion rruga Brucaj”
që nuk ishte administruar në zyrën e arkivës Bashkia Shkodër u auditua vetëm nëpërmjet
dosjes së krijuar në sistemi prokurimit elektronik, në këto kushte AK nuk ka administruar dhe
dokumentuar procedurën e prokurimit e realizuar në vitin 2015, veprim në mospërputhje me
ligjin nr.9643, datë 26.11.2016 “Për prokurimin publik” i ndryshuar, Kreu II “Organizimi i
prokurimit publik”, neni 12 “Përgjegjësia e Autoritetit kontraktor” pikat 1; 2; 3; 4; 5 dhe VKM
nr. 914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” me ndryshime, Kreu
VII “Zyratët e prokurimit dhe zhvillimi i procedurave”, neni 57 “Njësia e prokurimit”, pikat
(1), (2), për këtë ngarkohen me përgjegjësi drejtuesi Njësisë së Prokurimit dhe titullari AK.
Nga auditimi dokumentacionit të procedurës së prokurimit i administruar në dosjen fizike dhe
në dosjen e krijuar në sistemi prokurimit elektronik i shfaqur faqe APP-së për AK (ish/Komuna
Pult) të përzgjedhura për auditim nëpërmjet analizës së riskut, si dosja fizike ashtu dhe dosja e
krijuar në sistemi prokurimit elektronik, në zbatim të ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për
prokurimin publik”, VKM nr.1, datë 10.01.2007 dhe VKM nr.914 29.12.2014 “Për miratimin e
rregullave të prokurimit publik” i ndryshuar, të Udhëzimeve të Agjencisë së Prokurimit Publik
(APP) dhe Komisionit të Prokurimit Publik (KPP) u konstatua sa më poshtë:
1-Në tenderin e zhvilluar me objekt “Rikonstruksion rruga Pog-Plan-Kir-Xhan” me të dhënat e
regjistruara:
Të dhëna për tenderin

Komisioni i vlerësimit
të ofertave

Njësia e prokurimit

A

B

C

Urdhër Prokurim nr.6,datë 05.06.2013
Fondi limit -pa tvsh 7,469,676 lekë.
-me tvsh 8,963,611 lekë.
Pr.Prok “Kërkesë për propozim”elekt.
Data e zhvillimit tenderit 10.06.2013,ora 10.
Morën pjesë në tender 1 operator.
U kualifikua 1 operator.
Fituese “D. I.”shpk
Data e lidhjes kontratës 18.06.2013.
Vlera kontratës 8,962,800 lekë me tvsh.
Afati kontratës 30 ditë deri në 18.07.2013
Likuidimi kontratës e pa audituar.
Titullari autoriteti kontraktor; S. C.

P. O. Kryetar
Z. F. Anëtar
M. G. Anëtar

N. K. Jurist
K. Gj. Anëtar
N. L. Anëtar
M. K. Anëtar (në PV)

Nga auditimi i dokumentacionit i administruar në dosjen e procedurës së prokurimit u
konstatuan mospërputhje me kërkesat ligjore në fuqi sa më poshtë;
a-Për këtë procedurë prokurimi nga AK në rregjistrin e parashikimit për vitin 2013 i dërguar në
APP ka pasqyruar për tu realizuar gjatë vitit me objekt “Rikonstruksion i rrugës Pog-Plan; KirXhan” me fond limit shumën 9,337,096 lekë pa tvsh dhe 11,204,515 lekë me tvsh dhe
prokurim “procedur e hapur”. Për këtë prokurim nga AK në DST për “Kontrata punë civile” ka
pasqyruar “procedurë e hapur”, ndërsa po në DST Seksioni IV “Lloji procedurës” është
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evidentuar procedura “Kërkesë për propozim”, njëkohësisht vlera limit e njoftimit të kontratës
është pasqyruar në shumën 7,469,676 lekë pa tvsh, ndërsa në regjistri parashikimit pasqyrohet
shuma 9,337,096 lekë pa tvsh.
b-Njësia e Prokurimit nuk ka përllogaritur, arsyetuar e argumentuar vlerën limit të njoftimit të
kontratës për procedurën e çelur për prokurim, referuar në çmimet e botuara nga INSTAT,
çmimet e tregut, kontratat e mëparshme të realizuara suksesshëm dhe çmimet ndërkombëtare të
publikuara, në mospërputhje me VKM nr. 1, datë 10.01.2007 “Për Rregullat e Prokurimit
Publik” i ndryshuar, Kreu II, pika 2 germa (c) dhe për këtë ngarkohet me përgjegjësi Njësia e
Prokurimit.
c-Në dosjen tenderit bashkëlidhur urdhër prokurimit me përjashtim të procesverbalit datë
05.06.2013 “Për hartimin e DST” nuk ka asnjë dokumentet tjetër pasi mungojnë aktet mbi të
cilat janë bërë përllogaritjet e zërave të preventivit, ndërsa njësia e prokurimit nuk ka
justifikuar dhe dokumentuar argumentimin e vendosjes së kritereve specifike për kualifikim, në
mospërputhje me VKM nr. 1, datë 10.01.2007 i ndryshuar Kreu V, pika 1, gërma (ç); pika 2,
gërma “a” dhe ligji nr.10296, datë 08.07.2010 “Për Menaxhimin Financiar dhe Kontrollin”
neni 15, 22.
d-Në procesverbali hapjes së ofertave e raporti përmbledhës të datës 10.0.2013, KVO pasi ka
shqyrtuar e vlerësuar ka kualifikuar dhe shpallur fituese ofertën e vetme pjesëmarrëse në
konkurrim e paraqitur nga operatori “D. I.”shpk me vlerë 8,962,800 lekë me tvsh argumenti;
“ka bërë kualifikimin e klasifikim përfundimtar”, ndërsa nga auditimi dokumentave të
administruara në dosjen e procedurës së prokurimit e krijuar në faqen APP-së i shfaqur në
sistemi prokurimit elektronik, kjo ofertë është shpallur fitues, ndërkohë nuk plotëson kërkesën
kualifikuese parashikuar në “Kritere të veçanta të kualifikimit”, pika 2.3 “Kapaciteti teknik”,
pika 2, gërma (b) “për drejtuesi teknik të paraqitet dokumentacioni (librezë pune, CV, kontrata
pune të vlefshme”, ndërsa për të 4 drejtuesit teknik nuk janë paraqitur “libeza pune”, për
drejtuesi teknik ing.M. B., kontrata e punës ka vlefshmëri deri në datë 01.07.2013 pra është
jashtë afatit të përfundimit të kontratës, njëkohësisht nuk plotëson pikën 4 “dëshmi për mjetet
dhe pajisjet në dispozicion për ekzekutimin e kontratës për 3 copë eskavator”, sepse nuk ka
paraqitur asnjë copë.
Në këto kushte për të gjitha arsyet e mësipërme, KVO nuk duhet të kishte kualifikuar ofertën e
operatorit ekonomik “D. I.”shpk, nuk duhej ti kishte propozuar titullarit shpalljen e fituesit,
ndërsa titullari nuk duhej të kishte miratuar e shpallur fitues këtë ofertë dhe për pasojë
procedura duhej të ishte anuluar, ndërsa mos anulimi i procedurës dhe shpallja fitues e
operatorit ekonomik i cili nuk plotëson kriteret dhe kërkesat e DST, është në mospërputhje neni
24 “Anulimi i një procedure prokurimi”, pika 1, germa (ç); ku citohet qartë; “Autoriteti
kontraktor anulon procedurën e prokurimit vetëm (ç) nëse asnjë nga ofertat e paraqitura nuk
përputhet me kriteret e përcaktuara në dokumentet e tenderit”, neni 46 “Kualifikimi i
ofertuesve” pika 1, neni 53 “Shqyrtimi i ofertave”, pika 3 ku citohet qartë; “Autoriteti
kontraktor, në zbatim të pikës 4 të këtij neni, vlerëson një ofertë të vlefshme,vetëm nëse ajo
është në përputhje me të gjitha kërkesat dhe specifikimet e përcaktuara në njoftimin e kontratës
dhe në dokumentet e tenderit, pa rënë ndesh me përcaktimet e nenit 54 të këtij ligji” dhe pika 5
ku citon qartë se; “Autoriteti kontraktor nuk e pranon një ofertë: a) kur ofertuesi nuk është i
kualifikuar; c) kur oferta e tij nuk përputhet me specifikimet e përcaktuara në dokumentet e
tenderit, me përjashtim të rasteve të parashikuara në nenin 54 të këtij ligji”, VKM nr.1, datë
10.01.2007 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” i ndryshuar, Kreu VII “Kushte të
përgjithshme për zbatim”, pika 1, germat (a), (b) dhe për këtë ngarkohet me përgjegjësi
Komisioni Vlerësimit të Ofertave dhe titullari AK.
2-Në tenderi zhvilluar me objekt “Rikonstruksion rruga Brucaj” me të dhënat e regjistruara:
Të dhëna për tenderin

Komisioni i vlerësimit
të ofertave

Njësia e prokurimit
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Urdhër Prokurim nr.1, datë 06.05.2015
Fondi limit -pa tvsh 1,595,000 lekë.
-me tvsh 1,914,000 lekë.
Pr.Prok “kërkesë për propozim”elekt
Data e zhvillimit tenderit 30.05.2015,ora 10.
Morën pjesë në tender 1 operator.
Fitues operatori “Gj.”shpk
Data e lidhjes kontratës 12.06.2015.
Vlera kontratës 1,910,424 lekë me tvsh.
Titullari autoriteti kontraktor; S. C.

B

P. O. Kryetar
Z. L. Anëtar
M. G.jAnëtar

C

M. K. Anëtar
Z. F.Anëtar
K. Gj. Anëtar

Nga auditimi i dokumentacionit i administruar në dosjen e procedurës së prokurimit u
konstatuan mospërputhje me kërkesat ligjore në fuqi sa më poshtë;
a-Për pranimin, hapjen e evidentimin e ofertave ekonomike pjesëmarrëse në procedurë, KVO
nuk ka mbajtur e administruar procesverbalin përkatës, për pasojë rezulton se nuk janë
pasqyruar prezantimi e hapja e procedurës së prokurimit në datën dhe orën e përcaktuar në
DST, në mospërputhje me kërkesat e parashikuara nga ligji nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për
prokurimin publik” i ndryshuar, neni 52 “Hapja e ofertave” pika 1 dhe 3, si dhe VKM nr.1,
datë 10.01.2007 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” i ndryshuar, Kreu II
“Organizimi i prokurimit publik”, neni 12 “Përgjegjësia e autoritetit kontraktor”, pika 2 e 3,
Kreu V “Zhvillimi i procedurave” pika 3 “Dorëzimi i ofertave” germa (a) e (dh), për këtë
ngarkohet me përgjegjësi KVO.
b-Për vlerësimin, kualifikimin, klasifikimin e ofertave pjesëmarrëse në konkurrim, si dhe
shpalljen e ofertës fituese, KVO nuk ka mbajtur e administruar procesverbalet përkatëse, për
pasojë KVO nuk ka pasqyruar mënyrën e vlerësimit, kualifikimit, klasifikimit dhe shpallje të
ofertës fituese, në mospërputhje me kërkesat e parashikuara nga ligji nr.9643, datë 20.11.2006
“Për prokurimin publik” i ndryshuar, Kreu II “Organizimi i prokurimit publik”, neni 12
“Përgjegjësia e autoritetit kontraktor”, pika (2); (3); neni 53 “Shqyrtimi i ofertave” pika (1);
(3), neni 55 “Kriteret e përcaktimit të ofertës fituese” pika (4), si dhe VKM nr.1, datë
10.01.2007 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” i ndryshuar, Kreu V “Zhvillimi i
procedurave” pika (4) “Hapja dhe vlerësimi ofertave” germa (a); (b); (c), për këtë ngarkohet
me përgjegjësi Komisioni i Vlerësimit të Ofertave.
c-Për këtë procedurë prokurimi në dosjen e krijuar faqe APP-së i shfaqur në sistemi prokurimit
elektronik rezulton se, ka marr pjesë në konkurrim oferta e vetme e paraqitur nga OE “Gj.”shpk
me vlerë 1,910,424 lekë me tvsh, ofertë e cila është shpallur fitues sipas kriterit “ofertë me
vlerë më të ulët” pjesëmarrëse e vetme në konkurrim, ndërkohë nga auditimi dokumentave të
administruara në dosja e prokurimit elektronik, kjo ofertë nuk plotëson kërkesat kualifikuese të
parashikuara në DST me “Kritere të veçanta të kualifikimit”, pika 2.2 “Kapaciteti ekonomik
dhe financiar” pika (4) “Vërtetim për shlyerjen e taksave vendore për vitin 2013, 2014, 2015,
sipas adresave te regjistruara në QKR”, sepse për likuidimin e taksave lokale, OE ka paraqitur
vërtetim nga bashkia Cërrik për likuidimin e taksave lokale për vitet 2013; 2014, ndërsa nuk ka
paraqitur vërtetim për likuidim të taksës lokale të vitit 2015 e parashikuar në kërkesa
kualifikuese.
Njëkohësisht vërtetimi për likuidim të taksave lokale është lëshuar vetëm nga bashkia Cërrik,
ndërkohë që me kërkesat kualifikuese është parashikuar edhe sipas adresave te regjistruara në
QKR”,ndërsa ky operator disponon ushtrim aktiviteti edhe në adresa në qyteti Elbasan dhe në
Peqin, për të cilën është e detyrueshme vërtetimi për likuidim të taksave lokale nga këto Njësi
administrative të qeverisjes vendore.
-Pika 2.3 “Kapaciteti teknik” pika 2 “kamion mbi 5 ton, duhet të paraqitet dokumenti që
vërteton regjistrimin (leje qarkullimi) policen e sigurimit, taksat vjetore te mjetit, Kolaudimin
si dhe lejen e transportit nga bashkia apo komuna për vete ose te trete si dhe kontrata e qerase”,
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sepse për kamionin e marr me qira targa EL 2996C nga OE është paraqitur si dokument
“Certifikatën e kontrollit teknik të mjetit” me afat vlefshmërie data deri 13.12.2014, si dhe
“polica e sigurimit të detyrueshëm” me afat vlefshmërie deri në datë 12.12.2014, për pasojë
kamioni paraqitur për konkurrim qarkullon dhe do të realizoj kontratën, ndërkohë që është mjet
pa kontroll teknik dhe policë sigurimi i detyrueshëm.
Në këto kushte për të gjitha arsyet e mësipërme, KVO nuk duhet të kishte kualifikuar ofertën e
operatorit ekonomik “Gj.”shpk, nuk duhej ti kishte propozuar titullarit shpallje fituese këtë
ofertë, ndërsa titullari nuk duhej të kishte miratuar e shpallur fitues ofertën, për pasojë
procedura duhej të ishte anuluar, ndërsa mos anulimi i procedurës dhe shpallja fitues e
operatorit ekonomik i cili nuk plotëson kriteret dhe kërkesat e DST dhe dokumenta të pa
vlefshme, është në mospërputhje neni 24 “Anulimi i një procedure prokurimi”, pika 1, germa
(ç); ku citohet qartë; “Autoriteti kontraktor anulon procedurën e prokurimit vetëm (ç) nëse
asnjë nga ofertat e paraqitura nuk përputhet me kriteret e përcaktuara në dokumentet e
tenderit”, neni 46 “Kualifikimi i ofertuesve” pika 1, neni 53 “Shqyrtimi i ofertave”, pika 3 ku
citohet qartë; “Autoriteti kontraktor, në zbatim të pikës 4 të këtij neni, vlerëson një ofertë të
vlefshme,vetëm nëse ajo është në përputhje me të gjitha kërkesat dhe specifikimet e
përcaktuara në njoftimin e kontratës dhe në dokumentet e tenderit, pa rënë ndesh me
përcaktimet e nenit 54 të këtij ligji” dhe pika 5 ku citon qartë se; “Autoriteti kontraktor nuk e
pranon një ofertë: a) kur ofertuesi nuk është i kualifikuar; c)kur oferta e tij nuk përputhet me
specifikimet e përcaktuara në dokumentet e tenderit, me përjashtim të rasteve të parashikuara
në nenin 54 të këtij ligji”, VKM nr.914, datë 29.12.2014, KREU VIII “Kriteret e përgjithshme
për zbatim”, neni 73 “Mungesa e konkurrencës”, pika 2, për këtë ngarkohet me përgjegjësi
Njësia e Prokurimit dhe Titullari i Autoritetit Kontraktor, për këtë ngarkohet me përgjegjësi
Komisioni Vlerësimit të Ofertave dhe titullari AK.
Për sa është trajtuar në Projektraport nga subjekti i audituar nuk u paraqit observacion.
6.3. Auditim mbi menaxhimin dhe mbikëqyrjen e zbatimit të kontratave për punë
publike.Lidhja e Kontratës.
- Auditim mbi prokurimin e fondeve publike për mallra, ndërtime, shërbime dhe
ankande publike Zbatimi i kontratave
Deri në fund të afatit u audituan plotësisht 11 investime me vlerë totale të kontratave të lidhura
117,988,762 lekë me t.v.sh. Nga auditimi rezultoi:
 Dëm ekonomik në vlerën 9,249,365 lekë pa tvsh si rrjedhojë e punimeve të pakryera
apo prej mos ndryshimit të zërit në situacion sipas zërit të punës të kryer në fakt;
Lista e investimeve të audituara paraqitet si më poshtë:
Tabela nr. 1
Nr.

Objekti prokurimit

Kontrata
Bazë
me tvsh

Kontratë
shtesë
Pa tvsh

OE fitues

Mbikëqyrësi
i punimeve

Kolaudatori
i punimeve

Data e
kontratës

Probleme të
tjera

Dëmi
ekonomik

BASHKIA SHKODËR
B. M. K.
&
K.A.N

A. Sh.

F. H.

24.07.2014

4,442,862

16,005,813

C. RR. K.

E. N.

F. H.

15.06.2015

1,355,002

Rikonstruksion rrugë
dytësore grupi i IV-të

16,822,446

C. RR. K.

E. N.

G. L.

15.06.2015

1,829,238

Mirëmbajtje e
rrugëve e trotuareve
të qytetit 2013

6,609,634

K. M. K.

Y. V.

-

03.07.2013

275,220

1

Blloku i pallateve
Vau i Dejës

2

Rikonstruksion rrugë
dytësore grupi i III-të

3

4

28,790,814
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Mirëmbajtje e
rrugëve e trotuareve
të qytetit 2014

7,000,000

K. M. K.

Z. B.

-

11.06.2014

106,400

6

Mirëmbajtje e
rrugëve e trotuareve
të qytetit 2015

3,697,242

K. M. K.

Z. B.

-

01.01.2015

67,760

3,113,350

K. M. K.

Z. B. & F. H.

-

09.06.2016

166,221

9185394

L. V.

V. T.

E. N.

12.12.2016

457,216

B. M. K.

J. R.

-

7

8

9

10

11

Mirëmbajtje e
rrugëve e trotuareve
të qytetit 2016
Zbatim rikualifikim
Urban Blloqe Banimi
Qemal Dracini
(pallati me Hark)
Rikualifikim urban i
ambienteve të
jashtme të Katedrales
së Shën Shtjefnit
Sistemim blloqe
banimi Bulevardi
Mehmet Pashe Plaku
(pallate parafabrikat)
Rikonstruksion linja
e ndriçimit rruga
Gjovalin Gjadri

19,022,742

Rritje fiktive
e fondit limit

127,883

2,417,008

-

M. & A.

I. K.

G. L.

16.06.2014

232,200

5,324,319

-

G.

F. H.

G. L.

27.07.2015

189,363

9,249,365

TOTAL

Konkretisht këto rezultuan në objektet si më poshtë:
1. Objekti “Blloku i pallateve Vau i Dejës”, Shkodër.
Projekti
Projekti për këtë investim është hartuar nga ing. R. Gj., përfaqësues ligjor i studios së
projektimit “C. R. Gj”. Investimi synon rikualifikimin e ambienteve përreth 7 pallateve
parafabrikat, Dergut.
Kontratat
Në përfundim të procedurës së prokurimit është shpallur fitues n, të përfaqësuar këta nga OE
“B. M. K.” sh.p.k sipas prokurës së posaçme me nr. 1748 rep. nr. 1019 kol. Punimet në objekt
janë kryer në bazë të kontratës për punë publike pa nr. prot datë 24.07.2014 të lidhur mes
Titullarit të Autoritetit Kontraktor Bashkia Shkodër L. L. dhe përfaqësuesit të BOE me vlerë të
kontratës 28,790,814 lekë me tvsh, me afat zbatimi kontrate 90 ditë nga data e lidhjes së
kontratës. Diferenca midis fondit limit dhe vlerës së kontratës së lidhur me OE është
10,684,074 lekë me t.v.sh ose 27 % më pak se fondi limit. Për mbikëqyrjen e punimeve të
ndërtimit, me datë 24.07.2014, është lidhur kontrata përkatëse e këtij shërbimi me ing. A. Sh.,
njëkohësisht Drejtore e Drejtorisë së Planifikimit Urban, me vlerë të kontratës 0 lekë për të
cilën nuk disponohet licenca përkatëse për mbikëqyrje kolaudim punimesh. Për kolaudimin e
punimeve të ndërtimit, me datë 15.12.2014, është lidhur kontrata përkatëse e këtij shërbimi me
ing. F. H. me nr. licence MK 1198/1 datë 15.12.2008 me vlerë të kontratës 0 lekë.
Zbatimi i punimeve
Nga krahasimi i volumeve të projektit të zbatimit të miratuar nga AK, volumeve të
situacionuara të punimeve si dhe i atyre të kryera në fakt, u konstatuan diferenca në volume
pune të pakryera por të likuiduara me pasojë një dëm ekonomik ndaj buxhetit të shtetit dhe
njësisë vendore në vlerën 4,442,862 lekë pa t.v.sh. Konkretisht tabela si më poshtë:
Tabela nr. 2
Zëri i punimeve

Njësia
1.

Gërmim dheu me ekskavator me goma
0.25 m3, në kanale me gjerësi deri në 2 m,
tokë e zak., kategoria e III, me shkarkim
në mjet

m3

Çmimi i
Situacioni
ofertës
përfundimtar
Punime Gërmimi
180

1064

Libri i
masave

Fakti

Diferenca në +
Vol.
Vlera

841.5

841.5

222.5

40,050
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Thyerje shtresa betoni
Transport dheu 5 km
Shtresë + mbushje me rërë për tuba
Shtresë çaklli t= 8 cm, përhapur e
ngjeshur me makineri
Shtresë stabilizanti t= 5 cm
Shtresë binderi 4 cm, me zall lavatrice,
me krahë
Shtresë asfaltobetoni 3 cm
Tub i brinjëzuar 315 mm
Pusetë shkarkimi 0.8 x 0.8 x 1.5 m b/a C
20/25, kapak G.e
Pusetë shiu 0.6 x 0.4 x 0.8 m b/a C 20/25,
kapak G.e
F.V ngritje kapak pusete (mbulesë b/a,
kapak G.e, etj.)
F.V tub ujësjellësi + rakorderi, PPR d-63
mm
F.V saraçineskë d=74 mm + shpindel

m3
m3
2.
m2

2,500
34
200
2627
Punime Shtresash
150
850

28.3
659.5

28.3
659.5

5.7
1967.5

14,250
393,500

850

607

243

36,450

2

135

8780

8498

8498

282

38,070

2

152

8780

7406.5

7406.5

1373.5

208,772

2

660

8780

6652

6652

2128

1,404,480

610
8780
Punime ndërtimi
1,180
300

6652

6652

2128

1,298,080

288

288

12

14,160

m
m
m

2

m
3.
ml
copë

27,000

36

28

28

8

216,000

copë

8,770

60

26

26

34

298,180

copë

16,060

27

0

0

27

433,620

345

360

250

250

110

37,950

3

2

2

1
Total

ml
copë

9,300

9,300
4,442,862

Diferenca e mësipërme në vlerë rezultoi nga diferencat në volume pune mes atyre të paraqitura
në librezën e masave si dhe volumeve të paraqitura në situacion. Si përfundim, për të gjitha
veprimet dhe mosveprimet e mësipërme lidhur me diferencat për volume pune të likuiduara por
të pakryera në fakt në vlerën 4,442,862 lekë pa tvsh dhe ngarkohen me përgjegjësi
mbikëqyrësja e punimeve ing. A. Sh. dhe kolaudatorja e punimeve ing. F. H.. Konkretisht:
- Nga mbikëqyrësja e punimeve, Ing. A. Sh.:
1. Nuk është zbatuar Ligji nr. 8402, datë 10.09.1998 “Për Kontrollin dhe Disiplinimin e
Punimeve të Ndërtimi”, i ndryshuar, Kreu III, neni 7 ku përcaktohet se: “Mbikëqyrësi i
punimeve është i detyruar të kontrollojë periodikisht dhe në fazat më kryesore, librin e kantierit
dhe është përgjegjës për saktësinë vërtetësinë e dokumenteve dhe cilësinë e punimeve të
ndërtimit.”;
2. Nuk është zbatuar kontrata e shërbimit për mbikëqyrjen e punimeve, datë 24.07.2014.
- Nga kolaudatorja e punimeve, Ing. F. H.:
1. Nuk është zbatuar ligji nr., 8402, datë 10.09.1998 “Për Kontrollin dhe Disiplinimin e
Punimeve të Ndërtimit”, dhe konkretisht neni 12 ku përcaktohet se:
Të gjitha objektet e përkufizuara në nenin 3 duhet t'i nënshtrohen kolaudimit tekniko ekonomik,
i cili ka për qëllim të verifikojë nëse: 1. objekti është realizuar në kushtet teknike; 2. objekti
është realizuar në përputhje me kontratën dhe anekset e saj; 3. çmimet e aplikuara janë sipas
përcaktimeve të kontratës; 4. në këtë akt verifikohen edhe kërkesat e zbatuesit të paraqitura
gjatë zbatimit të punimeve.
2. Nuk është zbatuar Udhëzimi nr. 3 datë 15.02.2001 “Për mbikëqyrjen dhe kolaudimin e
punimeve të ndërtimit” e konkretisht Kreu II, Pika 3 ku përcaktohet se:
Kolaudatori ose grupi i kolaudimit duhet të verifikojë me përgjegjësi:
a. Realizimin e objektit, në përputhje me projektin, lejen e ndërtimit, standardet dhe rregullat
teknike.
b. Realizimin e objektit, në përputhje me kontratën e nënshkruar.
c. Përputhjen e dokumenteve me të dhënat nga matjet në dimension, formë, sasi dhe cilësi.
ç. Përputhjen e vlerës së preventivuar dhe të kontraktuar me atë të paraqitur në situacionin
përfundimtar, si dhe sqarimet përkatëse, në rastet e mospërputhjes.
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Për sa më sipër është mbajtur procesverbali nr. 25 datë 31.07.017 me ing. A. Sh. me detyrë
mbikëqyrëse e punimeve si dhe me ing. F. H. me detyrë kolaudatore e punimeve, nga ana e të
cilave është bërë observacioni nr. 890/42 prot., datë 17.07.2017 ku pretendohet se:
“Gjatë verifikimit në vend të kryer me mbikëqyrësen e punimeve apo kolaudatorin e punimeve
në asnjë rast nuk u konstatua se ka patur rruge/sheshe të paasfaltuara. Kjo duket edhe nga
fotot. Gjithashtu, nga verifikimi në vend nuk rezultoi asnjë sipërfaqe e pa asfaltuar me shtresat
e parashikuara në projekt/preventiv pra e njëjta sipërfaqe shtruar me çakëll është kryer edhe
me shtresat asfaltike si shtresë stabilizanti, binderi stabilizanti, binderi dhe asfaltobetoni. Një
gabim njerëzor material, ku këto zëra nuk janë shënuar në librezën e masave nuk përbën punë
të pakryer. Kështu janë shtresat e asfaltit në rr. Fahri Ramdani etj.”
Sqarim për observacionin nga grupi i auditimit
Pretendimi juaj mbi diferencat në volume nuk merret në konsideratë nga grupi i auditimit pasi
nga auditimi i plotë i dokumentacionit të vënë në dispozicion rezultoi sa përshkruhet në
procesverbal. Sqarojmë se auditimi bazohet në gjurmët dokumentare të hartuara e të ndodhura
në dosjen teknike deri në momentin e dorëzimit dhe arkivimit të dosjes teknike pranë AK
Bashkia Shkodër. Gjithashtu referuar Udhëzimit Nr. 3, Datë 15.2.2001 Të Këshillit Të
Ministrave “Për mbikëqyrjen dhe kolaudimin e punimeve të ndërtimit”, të ndryshuar, pikat 3.2
dhe 3.3 përkatësisht përcaktohet se: 3.2 “Libreza e masave për punimet e ndërtimit është
dokumentacioni bazë për verifikimin e saktësisë së vëllimeve të punimeve të ndërtimit, të
vendosura në situacion. Kjo librezë hartohet nga drejtuesi teknik i objektit dhe firmoset nga ai,
nga mbikëqyrësi i punimeve dhe nga përfaqësuesi ligjor i sipërmarrësit, për të cilin është
miratuar leja e ndërtimit.
3.3 Situacionet mujore pjesore, progresive dhe përfundimtare hartohen mbi bazën e volumeve
të
llogaritura në librezën e masave dhe çmimeve faktike, mbështetur në analizat teknike të
çmimeve, që përfshihen në manualin teknik të çmimeve të ndërtimit, të miratuara çdo vit me
vendim të Këshillit të Ministrave. Ato firmosen nga drejtuesi teknik i objektit, mbikëqyrësi i
punimeve dhe përfaqësuesi ligjor i sipërmarrësit për të cilin është miratuar leja e ndërtimit.”.
Mbështetur në sa më sipër pretendimet tuaja nuk qëndrojnë dhe nuk sjellin argumente shtesë
lidhur me sa është konstatuar nga auditimi i dokumentacionit të vënë në dispozicion e si të tilla
nuk merren në konsideratë nga grupi i auditimit.
2. Objekti “Rikonstruksion rrugë dytësore grupi i III-të”, Shkodër.
Projekti
Projekti për këtë investim është hartuar nga ing. Gj. L. dhe ing. A. S. dhe parashikon
rikonstruksionin e gjashtë rrugëve si më poshtë:
1. Rruga Gjon Destanishta;
2. Rruga Kuklej;
3. Rruga Karl Gurakuqi;
4. Rruga Dr. Todi;
5. Rruga Kel Kodheli;
6. Rrugica At Martin Gjoka;
7. Rruga Fusha Lekures;
8. Rruga Rinia
Kontratat
Në përfundim të procedurës së prokurimit është shpallur fitues OE “C. RR. K. Tiranë” sh.p.k
me nr. licence në zbatim NZ. 0112/23 datë 04.02.2015. Punimet në objekt janë kryer në bazë të
kontratës për punë publike pa nr. prot datë 15.06.2015 të lidhur mes ish Titullarit të Autoritetit
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Kontraktor Bashkia Shkodër z. L. L. dhe OE me vlerë të kontratës 16,005,813 lekë me tvsh, me
afat zbatimi kontrate 60 ditë nga data e lidhjes së kontratës.
Diferenca midis fondit limit dhe vlerës së kontratës së lidhur me OE është 8,617,992 lekë me
t.v.sh ose 35 % më pak se fondi limit. Për mbikëqyrjen e punimeve të ndërtimit, me datë
15.06.2015, është lidhur kontrata përkatëse e këtij shërbimi me subjektin mbikëqyrës “N. S.”
me nr. licence MK 1846/3 datë 03.09.2012 me përfaqësues ligjor ing. E. N., me vlerë të
kontratës 145,200 lekë me tvsh. Për kolaudimin e punimeve të ndërtimit, me datë 11.11.2015,
është lidhur kontrata përkatëse e këtij shërbimi me ing. F. H., me nr. licence MK 1198/1 datë
15.12.2008 me vlerë të kontratës 44,933 lekë me tvsh.
Zbatimi i punimeve
Nga krahasimi i volumeve të projektit të zbatimit të miratuar nga AK, volumeve të
situacionuara të punimeve si dhe i atyre të kryera në fakt, u konstatuan diferenca në volume
pune të pakryera por të likuiduara me pasojë një dëm ekonomik ndaj buxhetit të shtetit dhe
njësisë vendore në vlerën 1,355,002 lekë pa t.v.sh. Konkretisht tabela si më poshtë:
Tabela 3
Zëri i punimeve

Njësia

Shtresë zhavorri t= 30 cm
mbi tuba
Beton nën bordurë
Beton për kunetë

m2
3

m
m3

Çmimi i
ofertës

Diferenca në +
Vol.
Vlera

Situacioni
përfundimtar

Libri i
masave

Fakti

50

939

939

0

939

46,950

6,000
6,500

19.4
72.9

19.4
72.9

0
42.9

19.4
30
Total

116,400
195,000
358,350

Të argumentuara këto si më poshtë:
- Shtresë zhavorr lumi t=30 cm mbi tuba
Situacioni përfundimtar pasqyron në total për të shtatë akset rrugore, për punimet e KUB
volumin prej 1258 m2 shtresë me zhavorr me t=30 cm mbi tubat e KUB. Libreza e masave
pasqyron në mënyrë analitike të njëjtat volume. Në fakt, punimet e vendosjes së tubave me
diametër 315 mm dhe atyre me diametër 400 mm janë realizuar sipas zërit me nr. analize
3.An/1t “F V tuba te brinjëzuar HDPE SN8 d=315 mm” dhe 3.An/2t “F V tuba te brinjëzuar
HDPE SN8 d=400 mm “sipas të cilëve punimet e materialit të nevojshëm për mbulimin e tubit
janë parashikuar nën këtë zëra. Si rrjedhojë, janë përfituar tepër nga ana e sipërmarrësit të
punimeve volumi prej 1258 m2 shtresë me zhavorr për tubat me diametër 315 mm dhe atyre me
diametër 400 mm.
- Zëri: Beton nën bordurë
Situacioni përfundimtar pasqyron në total për të gjashtë akset rrugore, volumin prej 31.68 m 3
beton për fiksim bordure. Libri masave pasqyron në mënyrë analitike volumin prej 31.68 m 3.
Në fakt, punimet për bordurat janë kryer sipas zërit “Bordura betoni 15x30 cm” sipas të cilit
dhe referuar manualit sipas VKM nr. 629 dt. 15.07.2015 “Për miratimin e manualeve teknike
të çmimeve të punimeve të ndërtimit dhe të analizave teknike të tyre”, punimet e shtresës për
fiksimin dhe nivelimin e bordurave janë përfshirë nën këtë zë. Duke bërë korrigjimet përkatëse
rezulton se prej likuidimit dy herë të volumit të materialit për shtresë të bordurave janë
përfituar tepër nga ana e sipërmarrësit të punimeve volumet prej 31.68 m3 beton për fiksim
bordure.
- Zëri: Beton për kunetë
Situacioni përfundimtar pasqyron në total për të gjashtë akset rrugore, volumin prej 72.9 m3
beton për kunetë. Libri masave pasqyron në mënyrë analitike volumin prej 72.9 m3. Sipas
librezës së masave rezulton se për punimet e kunetës është pasqyruar trashësia prej 17 cm dhe
një gjerësi prej 40 cm. Në fakt, nga verifikimi në terren i punimeve rezultoi se nuk janë
respektuar këto dimensione por kuneta është realizuar me dimensione 40 cm x 10 cm. Për
rrjedhojë janë përfituar më tepër nga sipërmarrësi i punimeve volumi prej 30 m3 beton për
kunetë.
Tabela 4
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Zëri i punimeve
Shtresë binderi me zall lavatriçe, 4 cm me
makineri + Shtresë asfaltobetoni me zall
lavatriçe, 3 cm me makineri

Njësia
m2

Sasia në
preventiv

Çmimi i
preventivit

5,164

700+650

Çmimi
faktik
1,157

Diferenca ne +
Çmim
Vlera
193

996,652

Shuma

996,652

* 193 lekë/m2 = (700+650) lekë/m2 x 1/7

Nga verifikimi në terren i punimeve të maskuara, në sondazhet e kryera, rezultoi se nuk janë
respektuar zërat e parashikuar të punimeve në përputhje me projektin dhe preventivin kontratës
së sipërmarrjes. Konkretisht rezultoi se shtresat binderit dhe asfaltobetonit nuk janë realizuar
sipas paketës së projektit dhe preventiv – ofertës, përkatësisht 4 cm + 3 cm por janë realizuar
me një trashësi jo më shumë se 6 cm asfaltobetoni + binder. Këto fakte rezultuan në 6 sondazhe
të kryera në akset e parashikuara për tu realizuar me këto shtresa. Duke bërë korrigjimet
përkatëse rezulton se janë përfituar tepër në vlerë nga sipërmarrësi si rrjedhojë e mos
reflektimit të një çmimi tjetër nga ai i preventiv ofertës lidhur me zërat e tabelës nr. 2.
Si përfundim, për të gjitha veprimet dhe mosveprimet e mësipërme lidhur me diferencat për
volume pune të likuiduara por të pakryera në fakt në vlerën 1,355,002 lekë pa tvsh ngarkohen
me përgjegjësi mbikëqyrësi i punimeve ing. E. N. dhe kolaudatorja e punimeve ing. F. H..
Konkretisht:
- Nga mbikëqyrësi i punimeve, Ing. E. N.:
1. Nuk është zbatuar Ligji nr. 8402, datë 10.09.1998 “Për Kontrollin dhe Disiplinimin e
Punimeve të Ndërtimi”, i ndryshuar, Kreu III, neni 7 ku përcaktohet se: “Mbikëqyrësi i
punimeve është i detyruar të kontrollojë periodikisht dhe në fazat më kryesore, librin e kantierit
dhe është përgjegjës për saktësinë vërtetësinë e dokumenteve dhe cilësinë e punimeve të
ndërtimit.”;
2. Nuk është zbatuar kontrata e shërbimit për mbikëqyrjen e punimeve, datë 15.06.2015,
konkretisht Kreu I i kontratës ku përcaktohen edhe detyrimet përkatëse.
- Nga kolaudatorja e punimeve, Ing. F. H.:
1. Nuk është zbatuar ligji nr., 8402, datë 10.09.1998 “Për Kontrollin dhe Disiplinimin e
Punimeve të Ndërtimit”, dhe konkretisht neni 12 ku përcaktohet se:
Të gjitha objektet e përkufizuara në nenin 3 duhet t'i nënshtrohen kolaudimit tekniko ekonomik,
i cili ka për qëllim të verifikojë nëse: 1. objekti është realizuar në kushtet teknike; 2. objekti
është realizuar në përputhje me kontratën dhe anekset e saj; 3. çmimet e aplikuara janë sipas
përcaktimeve të kontratës; 4. në këtë akt verifikohen edhe kërkesat e zbatuesit të paraqitura
gjatë zbatimit të punimeve.
2. Nuk është zbatuar Udhëzimi nr. 3 datë 15.02.2001 “Për mbikëqyrjen dhe kolaudimin e
punimeve të ndërtimit” e konkretisht Kreu II, Pika 3 ku përcaktohet se:
Kolaudatori ose grupi i kolaudimit duhet të verifikojë me përgjegjësi:
a. Realizimin e objektit, në përputhje me projektin, lejen e ndërtimit, standardet dhe rregullat
teknike.
b. Realizimin e objektit, në përputhje me kontratën e nënshkruar.
c. Përputhjen e dokumenteve me të dhënat nga matjet në dimension, formë, sasi dhe cilësi.
ç. Përputhjen e vlerës së preventivuar dhe të kontraktuar me atë të paraqitur në situacionin
përfundimtar, si dhe sqarimet përkatëse, në rastet e mospërputhjes.
3. Nuk është zbatuar kontrata e shërbimit për kolaudimin e punimeve, datë 11.11.2015
konkretisht neni 7 ku edhe detyrimet përkatëse.
Për sa më sipër është mbajtur procesverbali nr. 35 datë 31.07.017 me ing. E. N. me detyrë
mbikëqyrës i punimeve si dhe me ing. F. H. me detyrë kolaudatore e punimeve, nga ana e të
cilëve është bërë observacioni nr. 890/42 prot., datë 17.07.2017 ku pretendohet se:
“Zëri: “Shtresë zhavorr lumi 30 cm mbi tuba”
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Referuar analizave të cilat ju citoni dhe sipas të cilave janë realizuar punimet theksojmë që në
analizat 3.An/1t dhe 3.An/2t, saktësisht në rreshtin e gjashtë të analizës, shkruhet përkatësisht
analizave “Rërë për mbrojtjen e tubit, m3, 0.15” dhe “Rërë për mbrojtjen e tubit, m3, 0.19” e
cila përkon me mbështjelljen e tubit 10 cm me rërë, ndërkohë që projekti në zërin “Shtresë
zhavorr lumi 30 cm mbi tuba” parashikon mbulimin e tubave 30 cm mbi rërën që mbron tubin
nga dëmtimet.
Prandaj llogaritjet sipas librezave të masave, (1258 m2 zhavorr 30 cm mbi tuba), që
pasqyrojnë punimet e realizuara ne fakt janë situacionuar konform analizave teknike (VKM Nr.
629, datë 15.07.2015), projektit dhe preventivit.
Zëri: “Beton nën bordurë”
Referuar analizave të cilat ju citoni dhe sipas të cilave janë realizuar punimet theksojmë që në
analizën 3.617/1, saktësisht në rreshtin e gjashtë dhe të shtatë të analizës, shkruhet: “çimento
32.5N, kg, 4.5” dhe “Rërë natyrore, m3, 0.018” e cila përkon me llac çimento për fiksimin e
bordurës e cila vendoset mbi betonin e realizuar nën bordurë, sipas zërit “beton nën bordure”.
(Shënim: Sipas analizës 1.24/1 “Prodhim llac çimento” për 1 m3 duhen 251 kg çimento 32.5N
dhe 1.04 m3 rërë).
Prandaj llogaritjet sipas librezave te masave, (31.68 m3 beton nen bordure), që pasqyrojnë
punimet e realizuara ne fakt janë situacionuar konform analizave teknike (VKM Nr. 629, date
15.07.2015), projektit dhe preventivit.
Zëri: “Beton për kunetë”
Zëri: “Shtrese binderi me zall lavatriçe, 4 cm me makineri + Shtresë asfaltobetoni me zall
lavatriçe, 3 cm me makineri”
Ju keni sqaruar se punimet për zërat e mësipërm nuk janë realizuar sipas librezave të masave
për sa i përket trashësive respektivisht. Sqarojë së kontrollet e kryera dhe sondazhet sipas të
cilave janë nxjerrë konkluzionet e mësipërme janë kryer në kundërshtim me kushtet teknike që
përcaktojnë mënyrat e provave dhe nxjerrjen e rezultateve (dhe nuk duhet të kryhen me “kazmë
e lopate”, me këtë mënyrë janë bërë 8 sondazhe në 7 rrugë për shtresat e binderit dhe asfaltit
dhe pa përcaktim numri i sondazheve për kunetën), janë në kundërshtim me Ligjin Nr. 9290,
datë 07.10.2004 “Për produktet e ndërtimit” i ndryshuar, BS EN 12504-1:2009, BS EN 131081:2006, si dhe standardeve shqiptare për kontrollin e realizimit të punimeve dhe materialeve
për betonet dhe asfalto betonet”.
Sqarim për observacionin nga grupi i auditimit
Zëri: “Shtrese zhavorr lumi 30 cm mbi tuba”
Pretendimi juaj mbi këtë pikë nuk merret në konsideratë nga grupi i auditimit pasi nga auditimi
i dokumentacioni të vënë në dispozicion rezultoi sa përshkruhet në procesverbal. Konkretisht,
nga krahasimi i zërave të likuiduar me situacionin përfundimtar dhe dokumentacionit
fotografik të ndodhur në dosjen teknike rezultoi se është likuiduar i njëjti proces dhe volum
pune i parashikuar nën vetë zërin e furnizimit dhe vendosjes së tubave. Pretendimi juaj mbi
realizimin e mbulimit të tubave me rërë për mbrojtjen e tubit dhe më pas me zhavorr 30 cm nuk
qëndron pasi nga dokumentacioni fotografik dhe libreza e masave këto dy procese pune nuk
janë kryer.
Zëri: “Beton nën bordurë”
Pretendimi juaj mbi këtë pikë nuk merret në konsideratë nga grupi i auditimit pasi nga auditimi
i dokumentacioni të vënë në dispozicion rezultoi sa përshkruhet në procesverbal. Konkretisht,
nga krahasimi i zërave të likuiduar me situacionin përfundimtar dhe dokumentacionit
fotografik të ndodhur në dosjen teknike rezultoi se është likuiduar i njëjti proces dhe volum
pune i parashikuar nën vetë zërin e furnizimit dhe vendosjes së bordurave. Sipas analizës së
paraqitur edhe nga ana juaj parashikohet një sasi prej 0.02 m3 llac për fiksimin e një bordure
prej 1 ml. Kjo do të thotë se për një ml bordurë kemi një sasi llaci me gjerësi 15 – 20 cm dhe
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trashësi 6 - 10 cm, e mjaftueshme kjo për fiksimin dhe vendosjen e bordurës. Nga ana juaj
pretendohet se është vendosur kjo sasi llaci dhe më pas është vendosur një shtresë betoni me
trashësi 10 cm, ose gati 20 cm në total me gjithë llacin. Një pretendim i tillë nuk qëndron pasi
nga dokumentacioni fotografik dhe libreza e masave këto dy procese pune nuk janë kryer në
bordurë.
Zëri: “Beton për kunetë”
Zëri: “Shtrese binderi me zall lavatriçe, 4 cm me makineri + Shtresë asfaltobetoni me zall
lavatriçe, 3 cm me makineri”
Pretendimi juaj mbi këtë pikë nuk merret në konsideratë nga grupi i auditimit pasi observacioni
nuk paraqet fakte të reja shtesë dhe kundër argumente lidhur me diferencat në volume të
konstatuara nga inspektimi në objekt i punimeve të përfunduara. Ligji Nr. 9290, datë
07.10.2004 “Për produktet e ndërtimit”, i ndryshuar, që ju përmendni ka si objekt të tij atë që
edhe përcaktohet në nenin 1 “Ky ligj përcakton kushtet e përdorimit te produkteve të ndërtimit,
pranimin e miratimeve teknike për këto produkte, vlerësimin dhe vërtetimin e konformitetit me
kërkesat themelore, si dhe rregullon hedhjen në treg të produkteve të ndërtimit, kryerjen e
mbikëqyrjes së tregut dhe zbatimin e procedurave të veçanta për njohjen e tyre.”, që do të
thotë lidhet me pjesën e konformitetit teknik dhe cilësor ndërkohë që nga auditimi u konstatuan
diferenca në volume për tre zërat e paraqitur në procesverbal dhe jo ndryshime të markës së
betonit apo asfaltit të përdorur në objekt.
3. Objekti “Rikonstruksion rrugë dytësore grupi i IV-të”, Shkodër.
Projekti
Projekti për këtë investim është hartuar nga ark. N. D. dhe ing. A. S. dhe parashikon
rikonstruksionin e gjashtë rrugëve si më poshtë:
9. Rruga Mehmet Pashë Plaku;
10. Rruga Ahmet Efendi Kalaja;
11. Rruga Danej
12. Rruga At Donat Kurti segmenti II;
13. Rruga tek Shkolla 3 Dhjetori;
14. Rrugica Degëzim Banja e Vogël;
15. Rruga Kol Kamzi;
Kontratat
Në përfundim të procedurës së prokurimit është shpallur fitues OE “C. RR. K. Tiranë” sh.p.k
me nr. licence në zbatim NZ. 0112/23 datë 04.02.2015. Punimet në objekt janë kryer në bazë të
kontratës për punë publike pa nr. prot datë 15.06.2015 të lidhur mes ish Titullarit të Autoritetit
Kontraktor Bashkia Shkodër z. L. L. dhe OE me vlerë të kontratës 16,822,446 lekë me tvsh, me
afat zbatimi kontrate 60 ditë nga data e lidhjes së kontratës. Diferenca midis fondit limit dhe
vlerës së kontratës së lidhur me OE është 9,047,317 lekë me t.v.sh ose 35 % më pak se fondi
limit. Për mbikëqyrjen e punimeve të ndërtimit, me datë 15.06.2015, është lidhur kontrata
përkatëse e këtij shërbimi me subjektin mbikëqyrës “N. S.” me nr. licence MK 1846/3 datë
03.09.2012 me përfaqësues ligjor ing. E. N., me vlerë të kontratës 133,332 lekë me tvsh. Për
kolaudimin e punimeve të ndërtimit, me datë 11.11.2015, është lidhur kontrata përkatëse e këtij
shërbimi me ing. G. L., me nr. licence MK 0913/2 datë 07.04.2015 me vlerë të kontratës
46,927 lekë me tvsh.
Zbatimi i punimeve
Nga krahasimi i volumeve të projektit të zbatimit të miratuar nga AK, volumeve të
situacionuara të punimeve si dhe i atyre të kryera në fakt, u konstatuan diferenca në volume
pune të pakryera por të likuiduara me pasojë një dëm ekonomik ndaj buxhetit të shtetit dhe
njësisë vendore në vlerën 1,829,238 lekë pa t.v.sh. Konkretisht tabela si më poshtë:
Tabela 5
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Zëri i punimeve

Njësia

Shtresë zhavorri t= 30 cm
mbi tuba
Beton nën bordurë
Beton per kunetë

m2
3

m
m3

Çmimi i
ofertës

Diferenca në +
Vol.
Vlera

Situacioni
përfundimtar

Libri i
masave

Fakti

50

1,258

1,258

0

1,258

62,902

6,500
700

31.68
60.34

31.68
60.34

0
35.5

31.68
24.8
Total

205,920
17,392
286,214

Të argumentuara këto si më poshtë:
- Shtresë zhavorr lumi t=30 cm mbi tuba
Situacioni përfundimtar pasqyron në total për të shtatë akset rrugore, për punimet e KUB
volumin prej 1258 m2 shtresë me zhavorr me t=30 cm mbi tubat e KUB. Libreza e masave
pasqyron në mënyrë analitike të njëjtat volume. Në fakt, punimet e vendosjes së tubave me
diametër 315 mm dhe atyre me diametër 400 mm janë realizuar sipas zërit me nr. analize
3.An/1t “F V tuba te brinjëzuar HDPE SN8 d=315 mm” dhe 3.An/2t “F V tuba te brinjëzuar
HDPE SN8 d=400 mm “sipas të cilëve punimet e materialit të nevojshëm për mbulimin e tubit
janë parashikuar nën këtë zëra. Si rrjedhojë, janë përfituar tepër nga ana e sipërmarrësit të
punimeve volumi prej 1258 m2 shtresë me zhavorr për tubat me diametër 315 mm dhe atyre me
diametër 400 mm.
- Zëri: Beton nën bordurë
Situacioni përfundimtar pasqyron në total për të gjashtë akset rrugore, volumin prej 31.68 m 3
beton për fiksim bordure. Libri masave pasqyron në mënyrë analitike volumin prej 31.68 m3.
Në fakt, punimet për bordurat janë kryer sipas zërit “Bordura betoni 15x30 cm” sipas të cilit
dhe referuar manualit sipas VKM nr. 629 dt. 15.07.2015 “Për miratimin e manualeve teknike
të çmimeve të punimeve të ndërtimit dhe të analizave teknike të tyre”, punimet e shtresës për
fiksimin dhe nivelimin e bordurave janë përfshirë nën këtë zë. Duke bërë korrigjimet përkatëse
rezulton se prej likuidimit dy herë të volumit të materialit për shtresë të bordurave janë
përfituar tepër nga ana e sipërmarrësit të punimeve volumet prej 31.68 m3 beton për fiksim
bordure.
- Zëri: Beton për kunetë
Situacioni përfundimtar pasqyron në total për të gjashtë akset rrugore, volumin prej 60.34 m 3
beton për kunetë. Libri masave pasqyron në mënyrë analitike volumin prej 60.34 m3. Sipas
librezës së masave rezulton se për punimet e kunetës është pasqyruar trashësia prej 17 cm dhe
një gjerësi prej 40 cm. Në fakt, nga verifikimi në terren i punimeve rezultoi se nuk janë
respektuar këto dimensione por kuneta është realizuar me dimensione 40 cm x 10 cm. Për
rrjedhojë janë përfituar më tepër nga sipërmarrësi i punimeve volumi prej 24.8 m3 beton për
kunetë.
Tabela 6
Zëri i punimeve
Shtresë binderi me zall lavatriçe, 4 cm me
makineri + Shtresë asfaltobetoni me zall
lavatriçe, 3 cm me makineri

Njësia
m2

Sasia në
preventiv

Çmimi i
preventivit

4,792

800+750

Çmimi
faktik
1217

Diferenca ne +
Çmim
Vlera
322

1,543,024

Shuma

1,543,024

* 322 lekë/m2 = (800+750) lekë/m2 x 1.5 /7

Nga verifikimi në terren i punimeve të maskuara, në sondazhet e kryera, rezultoi se nuk janë
respektuar zërat e parashikuar të punimeve në përputhje me projektin dhe preventivin kontratës
së sipërmarrjes. Konkretisht rezultoi se shtresat binderit dhe asfaltobetonit nuk janë realizuar
sipas paketës së projektit dhe preventiv – ofertës, përkatësisht 4 cm + 3 cm por janë realizuar
me një trashësi jo më shumë se 5.5 cm asfaltobetoni + binder. Këto fakte rezultuan në 8
sondazhe të kryera në akset e parashikuara për tu realizuar me këto shtresa. Duke bërë
korrigjimet përkatëse rezulton se janë përfituar tepër në vlerë nga sipërmarrësi si rrjedhojë e
mos reflektimit të një çmimi tjetër nga ai i preventiv ofertës lidhur me zërat e tabelës nr. 2.
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Si përfundim, për të gjitha veprimet dhe mosveprimet e mësipërme lidhur me diferencat për
volume pune të likuiduara por të pakryera në fakt në vlerën 1,829,238 lekë pa tvsh ngarkohen
me përgjegjësi mbikëqyrësi i punimeve ing. E. N. dhe kolaudatori i punimeve ing. G. L..
Konkretisht:
- Nga mbikëqyrësi i punimeve, Ing. E. N.:
1. Nuk është zbatuar Ligji nr. 8402, datë 10.09.1998 “Për Kontrollin dhe Disiplinimin e
Punimeve të Ndërtimi”, i ndryshuar, Kreu III, neni 7 ku përcaktohet se: “Mbikëqyrësi i
punimeve është i detyruar të kontrollojë periodikisht dhe në fazat më kryesore, librin e kantierit
dhe është përgjegjës për saktësinë vërtetësinë e dokumenteve dhe cilësinë e punimeve të
ndërtimit.”;
2. Nuk është zbatuar kontrata e shërbimit për mbikëqyrjen e punimeve, datë 15.06.2015,
konkretisht Kreu I i kontratës ku përcaktohen edhe detyrimet përkatëse.
- Nga kolaudatori i punimeve, Ing. G. L.:
1. Nuk është zbatuar ligji nr., 8402, datë 10.09.1998 “Për Kontrollin dhe Disiplinimin e
Punimeve të Ndërtimit”, dhe konkretisht neni 12 ku përcaktohet se:
Të gjitha objektet e përkufizuara në nenin 3 duhet t'i nënshtrohen kolaudimit tekniko ekonomik,
i cili ka për qëllim të verifikojë nëse: 1. objekti është realizuar në kushtet teknike; 2. objekti
është realizuar në përputhje me kontratën dhe anekset e saj; 3. çmimet e aplikuara janë sipas
përcaktimeve të kontratës; 4. në këtë akt verifikohen edhe kërkesat e zbatuesit të paraqitura
gjatë zbatimit të punimeve.
2. Nuk është zbatuar Udhëzimi nr. 3 datë 15.02.2001 “Për mbikëqyrjen dhe kolaudimin e
punimeve të ndërtimit” e konkretisht Kreu II, Pika 3 ku përcaktohet se:
Kolaudatori ose grupi i kolaudimit duhet të verifikojë me përgjegjësi:
a. Realizimin e objektit, në përputhje me projektin, lejen e ndërtimit, standardet dhe rregullat
teknike.
b. Realizimin e objektit, në përputhje me kontratën e nënshkruar.
c. Përputhjen e dokumenteve me të dhënat nga matjet në dimension, formë, sasi dhe cilësi.
ç. Përputhjen e vlerës së preventivuar dhe të kontraktuar me atë të paraqitur në situacionin
përfundimtar, si dhe sqarimet përkatëse, në rastet e mospërputhjes.
3. Nuk është zbatuar kontrata e shërbimit për kolaudimin e punimeve, datë 11.11.2015
konkretisht neni 7 ku edhe detyrimet përkatëse.
Për sa më sipër është mbajtur procesverbali nr. 26 datë 31.07.017 me ing. E. N. me detyrë
mbikëqyrës i punimeve si dhe me ing. G. L. me detyrë kolaudator i punimeve, nga ana e të
cilëve është bërë observacioni nr. 890/42 prot., datë 17.07.2017 ku pretendohet se:
“Zëri: “Shtresë zhavorr lumi 30 cm mbi tuba”
Referuar analizave të cilat ju citoni dhe sipas të cilave janë realizuar punimet theksojmë që në
analizat 3.An/1t dhe 3.An/2t, saktësisht në rreshtin e gjashtë të analizës, shkruhet përkatësisht
analizave “Rërë për mbrojtjen e tubit, m3, 0.15” dhe “Rërë për mbrojtjen e tubit, m3, 0.19” e
cila përkon me mbështjelljen e tubit 10 cm me rërë, ndërkohë që projekti në zërin “Shtresë
zhavorr lumi 30 cm mbi tuba” parashikon mbulimin e tubave 30 cm mbi rërën që mbron tubin
nga dëmtimet.
Prandaj llogaritjet sipas librezave të masave, (1258 m2 zhavorr 30 cm mbi tuba), që
pasqyrojnë punimet e realizuara ne fakt janë situacionuar konform analizave teknike (VKM Nr.
629, datë 15.07.2015), projektit dhe preventivit.
Zëri: “Beton nën bordurë”
Referuar analizave të cilat ju citoni dhe sipas të cilave janë realizuar punimet theksojmë që në
analizën 3.617/1, saktësisht në rreshtin e gjashtë dhe të shtatë të analizës, shkruhet: “çimento
32.5N, kg, 4.5” dhe “Rërë natyrore, m3, 0.018” e cila përkon me llac çimento për fiksimin e
bordurës e cila vendoset mbi betonin e realizuar nën bordurë, sipas zërit “beton nën bordure”.
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(Shënim: Sipas analizës 1.24/1 “Prodhim llac çimento” për 1 m3 duhen 251 kg çimento 32.5N
dhe 1.04 m3 rërë).
Prandaj llogaritjet sipas librezave te masave, (31.68 m3 beton nen bordure), që pasqyrojnë
punimet e realizuara ne fakt janë situacionuar konform analizave teknike (VKM Nr. 629, date
15.07.2015), projektit dhe preventivit.
Zëri: “Beton për kunetë”
Zëri: “Shtrese binderi me zall lavatriçe, 4 cm me makineri + Shtresë asfaltobetoni me zall
lavatriçe, 3 cm me makineri”
Ju keni sqaruar se punimet për zërat e mësipërm nuk janë realizuar sipas librezave të masave
për sa i përket trashësive respektivisht. Sqarojë së kontrollet e kryera dhe sondazhet sipas të
cilave janë nxjerrë konkluzionet e mësipërme janë kryer në kundërshtim me kushtet teknike që
përcaktojnë mënyrat e provave dhe nxjerrjen e rezultateve (dhe nuk duhet të kryhen me “kazmë
e lopate”, me këtë mënyrë janë bërë 8 sondazhe në 7 rrugë për shtresat e binderit dhe asfaltit
dhe pa përcaktim numri i sondazheve për kunetën), janë në kundërshtim me Ligjin Nr. 9290,
datë 07.10.2004 “Për produktet e ndërtimit” i ndryshuar, BS EN 12504-1:2009, BS EN 131081:2006, si dhe standardeve shqiptare për kontrollin e realizimit të punimeve dhe materialeve
për betonet dhe asfalto betonet.”
Sqarim për observacionin nga grupi i auditimit
Zëri: “Shtrese zhavorr lumi 30 cm mbi tuba”
Pretendimi juaj mbi këtë pikë nuk merret në konsideratë nga grupi i auditimit pasi nga auditimi
i dokumentacioni të vënë në dispozicion rezultoi sa përshkruhet në procesverbal. Konkretisht,
nga krahasimi i zërave të likuiduar me situacionin përfundimtar dhe dokumentacionit
fotografik të ndodhur në dosjen teknike rezultoi se është likuiduar i njëjti proces dhe volum
pune i parashikuar nën vetë zërin e furnizimit dhe vendosjes së tubave. Pretendimi juaj mbi
realizimin e mbulimit të tubave me rërë për mbrojtjen e tubit dhe më pas me zhavorr 30 cm nuk
qëndron pasi nga dokumentacioni fotografik dhe libreza e masave këto dy procese pune nuk
janë kryer.
Zëri: “Beton nën bordurë”
Pretendimi juaj mbi këtë pikë nuk merret në konsideratë nga grupi i auditimit pasi nga auditimi
i dokumentacioni të vënë në dispozicion rezultoi sa përshkruhet në procesverbal. Konkretisht,
nga krahasimi i zërave të likuiduar me situacionin përfundimtar dhe dokumentacionit
fotografik të ndodhur në dosjen teknike rezultoi se është likuiduar i njëjti proces dhe volum
pune i parashikuar nën vetë zërin e furnizimit dhe vendosjes së bordurave. Sipas analizës së
paraqitur edhe nga ana juaj parashikohet një sasi prej 0.02 m3 llac për fiksimin e një bordure
prej 1 ml. Kjo do të thotë se për një ml bordurë kemi një sasi llaci me gjerësi 15 – 20 cm dhe
trashësi 6 - 10 cm, e mjaftueshme kjo për fiksimin dhe vendosjen e bordurës. Nga ana juaj
pretendohet se është vendosur kjo sasi llaci dhe më pas është vendosur një shtresë betoni me
trashësi 10 cm, ose gati 20 cm në total me gjithë llacin. Një pretendim i tillë nuk qëndron pasi
nga dokumentacioni fotografik dhe libreza e masave këto dy procese pune nuk janë kryer në
bordurë.
Zëri: “Beton për kunetë”
Zëri: “Shtrese binderi me zall lavatriçe, 4 cm me makineri + Shtresë asfaltobetoni me zall
lavatriçe, 3 cm me makineri”
Pretendimi juaj mbi këtë pikë nuk merret në konsideratë nga grupi i auditimit pasi observacioni
nuk paraqet fakte të reja shtesë dhe kundër argumente lidhur me diferencat në volume të
konstatuara nga inspektimi në objekt i punimeve të përfunduara. Ligji Nr. 9290, datë
07.10.2004 “Për produktet e ndërtimit”, i ndryshuar, që ju përmendni ka si objekt të tij atë që
edhe përcaktohet në nenin 1 “Ky ligj përcakton kushtet e përdorimit te produkteve të ndërtimit,
pranimin e miratimeve teknike për këto produkte, vlerësimin dhe vërtetimin e konformitetit me
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kërkesat themelore, si dhe rregullon hedhjen në treg të produkteve të ndërtimit, kryerjen e
mbikëqyrjes së tregut dhe zbatimin e procedurave të veçanta për njohjen e tyre.”, që do të
thotë lidhet me pjesën e konformitetit teknik dhe cilësor ndërkohë që nga auditimi u konstatuan
diferenca në volume për tre zërat e paraqitur në procesverbal dhe jo ndryshime të markës së
betonit apo asfaltit të përdorur në objekt.
4. Objekti “Mirëmbajtje e rrugëve e trotuareve të qytetit 2013”, Shkodër.
Kontratat
Në përfundim të procedurës së prokurimit është shpallur fitues OE “K. M. K.” sh.p.k me
përfaqësues ligjor M. K.. Punimet në objekt janë kryer në bazë të kontratës për punë publike nr.
- prot., datë 03.07.2013 të lidhur mes Autoritetit Kontraktor Bashkia Shkodër të përfaqësuar
nga ish Titullari z. L. L. dhe OE me vlerë të kontratës 6,609,634 lekë me tvsh, me afat zbatimi
kontrate deri më 31.12.2013. Mbikëqyrja e punimeve të ndërtimit është bërë nga ing. Y. V..
Zbatimi i punimeve
Nga krahasimi i volumeve të projektit të zbatimit të miratuar nga AK, volumeve të
situacionuara të punimeve si dhe atyre të kryera në fakt, u konstatuan diferenca në volume
pune të pakryera por të likuiduara me pasojë një dëm ekonomik ndaj buxhetit të shtetit dhe
njësisë vendore në vlerën 275,220 lekë pa t.v.sh. Konkretisht tabelat:
Tabela nr. 7
Zëri i punimeve

Njësia

Gërmim dheu kasonetë me
ekskavator 0.25, me hedhje ne mjet
Transport dherash 5 km
Spërkatje me prajmer 1 l/m2

m3
3

m
m2

Çmimi i
ofertës

Diferenca në +
Vol.
Vlera

Situacioni
përfundimtar

Libri i
masave

Fakti

300

308

399

0

308

92,400

300
60

380
1507

399
1753

91
0

308
1507
Total

92,400
90,420
275,220

Të argumentuara këto si më poshtë:
- Zëri nr. 1: Gërmim dheu kasonetë me ekskavator 0.25, me hedhje ne mjet:
- Zëri nr. 2: Transport dherash 5 km:
Situacioni përfundimtar pasqyron volumin 308 m3 gërmim dheu kasonetë me ekskavator dhe
hedhje në mjet. Libreza e masave pasqyron si volume pune për këtë zë volumin prej 399 m3.
Konkretisht në këtë volum prej 399 m3 janë përfshirë volume gërmimi për tuba me diametër ɸ
300 mm dhe diametër ɸ 600 mm kur ndërkohë preventivit i punimeve dhe situacioni
përfundimtar nuk përmban punime për këto lloje tubash. Gjithashtu, janë përfshirë si volume
pune gërmim kasonet edhe volumet e punës për sakrifikimin e shtresave rrugore asfaltike, tek
rrugica e shkollës austriake, kur ndërkohë volumet e punës për skarifikim dhe prerje shtresash
asfaltike janë pasqyruar në preventiv si zë më vete. Gjithashtu, edhe nga materiali fotografik i
ndodhur në dosjen teknike rezulton se ky volum pune nuk është kryer. Për rrjedhojë janë
përfituar tepër nga sipërmarrësi i punimeve volumi prej 308 m3 gërmim dhe transport materiali.
- Zëri nr. 4: Spërkatje me prajmer 1 l/m2
Situacioni përfundimtar pasqyron volumin 1507 m2 spërkatje me prajmer. Libreza e masave
pasqyron si volume pune për këtë zë volumin prej 1753 m2. Konkretisht ky volum pune është
realizuar nën të gjitha sipërfaqet e realizuara me binder dhe asfaltobeton. Në fakt, referuar nr.
të analizës së zërit të parashikuar në preventiv si të binderit dhe asfaltobetonit, rezulton se sasia
e nevojshme e bitumit për lidhjen e shtesave me njëra tjetrën është e parashikuar nën zërat e
vetë shtresave asfaltike. Të dy zërat e punimeve 3.222/2 “Shtresë binderi me granil gur kave,
6cm, me makineri” dhe 3.226/1 “Shtresë asfaltobetoni me granil gur kave, 4cm, me makineri”
kanë të përfshirë në strukturën e kostos të miratuar sipas VKM nr. 568 datë 27.06.2013 “Për
miratimin e manualeve teknike të çmimeve të punimeve të ndërtimit dhe të analizave teknike të
tyre” materialin lidhës prajmer. Për rrjedhojë rezulton se prej likuidimit dy herë të punimeve
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për spërkatjen me emulsion bituminoz, janë përfituar tepër nga ana e sipërmarrësit të punimeve
sasia prej 1507 m2 spërkatje me emulsion bituminoz.
Si përfundim, për të gjitha veprimet dhe mosveprimet e mësipërme lidhur me diferencat për
volume pune të likuiduara por të pakryera në fakt në vlerën 275,220 lekë pa tvsh dhe
ngarkohet me përgjegjësi mbikëqyrësi i punimeve ing. Y. V..
Konkretisht:
- Nga mbikëqyrësi i punimeve, Ing. Y. V.:
1. Nuk është zbatuar Ligji nr. 8402, datë 10.09.1998 “Për Kontrollin dhe Disiplinimin e
Punimeve të Ndërtimi”, i ndryshuar, Kreu III, neni 7 ku përcaktohet se: “Mbikëqyrësi i
punimeve është i detyruar të kontrollojë periodikisht dhe në fazat më kryesore, librin e kantierit
dhe është përgjegjës për saktësinë vërtetësinë e dokumenteve dhe cilësinë e punimeve të
ndërtimit.”.
Për sa më sipër është mbajtur procesverbali nr. 28 datë 31.07.017 me ing. Y. V. me detyrë
mbikëqyrës i punimeve, nga ana e të cilit është bërë observacioni nr. 890/42 prot., datë
17.07.2017 ku pretendohet se:
““Zëri: “Gërmim dheu kasonetë me ekskavator 0.25 hedhje ne mjet”
Të gjitha riparimet në sipërfaqet e rrugëve dhe trotuareve pas rregullimit të defekteve të
ujërave të zeza, të bardha nga shtypja e makinerive të renda, auto betonierëve etj., ndërhyrjeve
nga sipërmarrësit janë bërë rrënjësisht në thellësi t tubacionit të ujësjellësit, KUB dhe KUZ,
duke larguar dherat e përziera sipas rastit ku kanë ndodhur shembjet. Gropat, kanalet janë
hapur me ekskavator, janë mbushur me dhera për të siguruar ngjeshje të mirë duke kaluar
makinat e qarkullimit disa ditë, gërmimi është bërë më i madh por ne e kemi marrë 25 cm si
mesatare duke e çuar në thellësinë e bazës së shtresave çakëll + shtresat asfaltike. Sasitë e
gërmuara janë llogaritur sipas matjeve faktike të pasqyruara n librezën e masave në këtë zë
pune.;
“Transport dherash 5 km”
Gjatë punimeve janë larguar nga vendi i defekteve të gjitha materialet, mbeturinat e
gërmimeve dhe janë transportuar deri tek landfilli Bushat i cili ndodhet 15 km nga Shkodra +
lëvizja nëpër qytet e mjeteve për grumbullimin e mbeturinave të përpunimit të gropave dhe
trotuareve që janë riparuar;
“Zëri: “Spërkatje me prajmer 1 litër/m2”
Për të krijuar një aderim më të plotë dhe më të sigurtë, duke respektuar kushtet teknike,
Metodat e realizimit dhe të riparimit është bërë lagie me emulsion për pjesët anësore të
prerjeve të asfalteve. Lagie me bitum të lëngët. Për rrjepje dhe dëmtime sipërfaqësore me
thellësi t=2 – 3 cm (0.8 deri në 1 litër). Për gropëzime kur thellësia e gërmimit nuk kalon 5 – 6
cm dhe mbushja bëhet me asfaltobeton (2 litra bitum/m2) kur thellësia e gropëzimit është mbi 6
cm por nuk kalon trashësinë e shtresave asfaltike, kur mbushja e gropëzimit bëhet me dy
shtresa (binder+asfaltobeton) 2+0.5 litër/m2. Kur mbushja e gropëzimit bëhet me një shtresë
me asfaltobeton (2 litra bitum/m2)...”.
Sqarim për observacionin nga grupi i auditimit
Pretendimet tuaja mbi punimet e gërmimit dhe transportit të materialit të gërmuar në kasonetë
nuk merren në konsideratë nga grupi i auditimit pasi nga verifikimi i dokumentacionit të vënë
në dispozicion rezultoi sa përshkruhet në procesverbal. Pretendimi juaj mbi punimet e prajmerit
nuk merret në konsideratë nga grupi i auditimit pasi referuar numrit të analizës me të cilën janë
kryer punimet e shtresave asfaltike rezulton se sasia e nevojshme e bitumit për tu përdorur
është përfshirë nën këta dy zëra (zërat e shtresave asfaltike). Për këtë arsye pretendimet tuja
mbi këto pika nuk qëndrojnë e si të tilla nuk merren në konsideratë nga grupi i auditimit.
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Grupi i auditimit merr në konsideratë pjesërisht observacionin lidhur me zërin “Shtresë çaklli
me t=10 cm” pas argumentimeve të sjella dhe kryen rillogariten e dëmit ekonomik.
5. Objekti “Mirëmbajtje e rrugëve e trotuareve të qytetit 2014”, Shkodër.
Kontratat
Në përfundim të procedurës së prokurimit është shpallur fitues OE “K. M. K.” sh.p.k me
përfaqësues ligjor M. K.. Punimet në objekt janë kryer në bazë të kontratës për punë publike nr.
- prot., datë 11.06.2014 të lidhur mes Autoritetit Kontraktor Bashkia Shkodër të përfaqësuar
nga ish Titullari z. L. L. dhe OE me vlerë të kontratës 7,000,000 lekë me tvsh, me afat zbatimi
kontrate deri më 31.12.2014.
Mbikëqyrja e punimeve të ndërtimit është bërë nga ing. Z. B..
Zbatimi i punimeve
Nga krahasimi i volumeve të projektit të zbatimit të miratuar nga AK, volumeve të
situacionuara të punimeve si dhe atyre të kryera në fakt, u konstatuan diferenca në volume
pune të pakryera por të likuiduara me pasojë një dëm ekonomik ndaj buxhetit të shtetit dhe
njësisë vendore në vlerën 106,400 lekë pa t.v.sh. Konkretisht tabelat:
Tabela nr. 8
Nr.
1

Zëri i punimeve
Spërkatje me prajmer 1 l/m2

Njësia
m2

Çmimi i
ofertës
80

Situacioni
përfundimtar
1330

Libri i
masave
1330

Fakti
0

Diferenca në +
Vol.
Vlera
1330
106,400
Total
106,400

Të argumentuara këto si m poshtë:
- Zëri nr. 4: Spërkatje me prajmer 1 l/m2
Situacioni përfundimtar pasqyron volumin 1330 m2 spërkatje me prajmer. Libreza e masave
pasqyron si volume pune për këtë zë volumin prej 1330 m2. Konkretisht ky volum pune është
realizuar nën të gjitha sipërfaqet e realizuara me binder dhe asfaltobeton. Në fakt, referuar nr.
të analizës së zërit të parashikuar në preventiv si të binderit dhe asfaltobetonit, rezulton se sasia
e nevojshme e bitumit për lidhjen e shtesave me njëra tjetrën është e parashikuar nën zërat e
vetë shtresave asfaltike. Të dy zërat e punimeve 3.222/2 “Shtresë binderi me granil gur kave,
6cm, me makineri” dhe 3.226/1 “Shtresë asfaltobetoni me granil gur kave, 4cm, me makineri”
kanë të përfshirë në strukturën e kostos të miratuar sipas VKM nr. 568 datë 27.06.2013 “Për
miratimin e manualeve teknike të çmimeve të punimeve të ndërtimit dhe të analizave teknike të
tyre” materialin lidhës prajmer. Për rrjedhojë rezulton se prej likuidimit dy herë të punimeve
për spërkatjen me emulsion bituminoz, janë përfituar tepër nga ana e sipërmarrësit të punimeve
sasia prej 1330 m2 spërkatje me emulsion bituminoz.
Si përfundim, për të gjitha veprimet dhe mosveprimet e mësipërme lidhur me diferencat për
volume pune të likuiduara por të pakryera në fakt në vlerën 106,400 lekë pa tvsh dhe
ngarkohet me përgjegjësi mbikëqyrësja e punimeve ing. Z. B..
Konkretisht:
- Nga mbikëqyrësja e punimeve, Ing. Z. B.:
1. Nuk është zbatuar Ligji nr. 8402, datë 10.09.1998 “Për Kontrollin dhe Disiplinimin e
Punimeve të Ndërtimi”, i ndryshuar, Kreu III, neni 7 ku përcaktohet se: “Mbikëqyrësi i
punimeve është i detyruar të kontrollojë periodikisht dhe në fazat më kryesore, librin e kantierit
dhe është përgjegjës për saktësinë vërtetësinë e dokumenteve dhe cilësinë e punimeve të
ndërtimit.”.
Për sa më sipër është mbajtur procesverbali nr. 29 datë 31.07.017 me ing. Z. B. me detyrë
mbikëqyrëse e punimeve, nga ana e të cilës është bërë observacioni nr. 890/42 prot., datë
17.07.2017 ku pretendohet se:
““Zëri: “Spërkatje me prajmer 1 litër/m2”
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Për të krijuar një aderim më të plotë dhe më të sigurtë, duke respektuar kushtet teknike,
Metodat e realizimit dhe të riparimit është bërë lagie me emulsion për pjesët anësore të
prerjeve të asfalteve. Lagie me bitum të lëngët. Për rrjepje dhe dëmtime sipërfaqësore me
thellësi t=2 – 3 cm (0.8 deri në 1 litër). Për gropëzime kur thellësia e gërmimit nuk kalon 5 – 6
cm dhe mbushja bëhet me asfaltobeton (2 litra bitum/m2) kur thellësia e gropëzimit është mbi 6
cm por nuk kalon trashësinë e shtresave asfaltike, kur mbushja e gropëzimit bëhet me dy
shtresa (binder+asfaltobeton) 2+0.5 litër/m2. Kur mbushja e gropëzimit bëhet me një shtresë
me asfaltobeton (2 litra bitum/m2)...”.
Sqarim për observacionin nga grupi i auditimit
Pretendimi juaj mbi këtë pikë nuk merret në konsideratë nga grupi i auditimit pasi referuar
numrit të analizës me të cilën janë kryer punimet e shtresave asfaltike rezulton se sasia e
nevojshme e bitumit për tu përdorur është përfshirë nën këta dy zëra (zërat e shtresave
asfaltike). Për këtë arsye pretendimet tuja mbi këto pikë nuk qëndrojnë e si të tilla nuk merren
në konsideratë nga grupi i auditimit.
Grupi i auditimit merr në konsideratë pjesërisht observacionin lidhur me zërin “Shtresë çaklli
me t=10 cm” pas argumentimeve të sjella dhe kryen rillogariten e dëmit ekonomik.
6. Objekti “Mirëmbajtje e rrugëve e trotuareve të qytetit 2015”, Shkodër.
Kontratat
Në përfundim të procedurës së prokurimit është shpallur fitues OE “K. M. K.” sh.p.k me
përfaqësues ligjor M. K.. Punimet në objekt janë kryer në bazë të kontratës për punë publike nr.
- prot., datë 01.01.2015 të lidhur mes Autoritetit Kontraktor Bashkia Shkodër të përfaqësuar
nga ish Titullari z. L. L. dhe OE me vlerë të kontratës 3,697,242 lekë me tvsh, me afat zbatimi
kontrate deri më 31.12.2015.
Mbikëqyrja e punimeve të ndërtimit është bërë nga ing. Z. B..
Zbatimi i punimeve
Nga krahasimi i volumeve të projektit të zbatimit të miratuar nga AK, volumeve të
situacionuara të punimeve si dhe atyre të kryera në fakt, u konstatuan diferenca në volume
pune të pakryera por të likuiduara me pasojë një dëm ekonomik ndaj buxhetit të shtetit dhe
njësisë vendore në vlerën 67,760 lekë pa t.v.sh. Konkretisht tabelat:
Tabela nr. 9
Nr.
1

Zëri i punimeve
Spërkatje me prajmer 1 l/m2

Njësia
m2

Çmimi i
ofertës
80

Situacioni
përfundimtar
847

Libri i
masave
847

Fakti
0

Diferenca në +
Vol.
Vlera
847
67,760
Total
67,760

Të argumentuara këto si m poshtë:
- Zëri nr. 4: Spërkatje me prajmer 1 l/m2
Situacioni përfundimtar pasqyron volumin 847 m2 spërkatje me prajmer. Libreza e masave
pasqyron si volume pune për këtë zë volumin prej 847 m2. Konkretisht ky volum pune është
realizuar nën të gjitha sipërfaqet e realizuara me binder dhe asfaltobeton. Në fakt, referuar nr.
të analizës së zërit të parashikuar në preventiv si të binderit dhe asfaltobetonit, rezulton se sasia
e nevojshme e bitumit për lidhjen e shtesave me njëra tjetrën është e parashikuar nën zërat e
vetë shtresave asfaltike. Të dy zërat e punimeve 3.222/2 “Shtresë binderi me granil gur kave,
6cm, me makineri” dhe 3.226/1 “Shtresë asfaltobetoni me granil gur kave, 4cm, me makineri”
kanë të përfshirë në strukturën e kostos të miratuar sipas VKM nr. 568 datë 27.06.2013 “Për
miratimin e manualeve teknike të çmimeve të punimeve të ndërtimit dhe të analizave teknike të
tyre” materialin lidhës prajmer. Për rrjedhojë rezulton se prej likuidimit dy herë të punimeve
për spërkatjen me emulsion bituminoz, janë përfituar tepër nga ana e sipërmarrësit të punimeve
sasia prej 847 m2 spërkatje me emulsion bituminoz.
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Si përfundim, për të gjitha veprimet dhe mosveprimet e mësipërme lidhur me diferencat për
volume pune të likuiduara por të pakryera në fakt në vlerën 67,760 lekë pa tvsh dhe ngarkohet
me përgjegjësi mbikëqyrësja e punimeve ing. Z. B..
Konkretisht:
- Nga mbikëqyrësja e punimeve, Ing. Z. B.:
1. Nuk është zbatuar Ligji nr. 8402, datë 10.09.1998 “Për Kontrollin dhe Disiplinimin e
Punimeve të Ndërtimi”, i ndryshuar, Kreu III, neni 7 ku përcaktohet se: “Mbikëqyrësi i
punimeve është i detyruar të kontrollojë periodikisht dhe në fazat më kryesore, librin e kantierit
dhe është përgjegjës për saktësinë vërtetësinë e dokumenteve dhe cilësinë e punimeve të
ndërtimit”.
Për sa më sipër është mbajtur procesverbali nr. 30 datë 31.07.017 me ing. Z. B. me detyrë
mbikëqyrëse e punimeve, nga ana e të cilës është bërë observacioni nr. 890/42 prot., datë
17.07.2017 ku pretendohet se:
“Zëri: “Spërkatje me prajmer 1 litër/m2”
Për të krijuar një aderim më të plotë dhe më të sigurtë, duke respektuar kushtet teknike,
Metodat e realizimit dhe të riparimit është bërë lagie me emulsion për pjesët anësore të
prerjeve të asfalteve. Lagie me bitum të lëngët. Për rrjepje dhe dëmtime sipërfaqësore me
thellësi t=2 – 3 cm (0.8 deri në 1 litër). Për gropëzime kur thellësia e gërmimit nuk kalon 5 – 6
cm dhe mbushja bëhet me asfaltobeton (2 litra bitum/m2) kur thellësia e gropëzimit është mbi 6
cm por nuk kalon trashësinë e shtresave asfaltike, kur mbushja e gropëzimit bëhet me dy
shtresa (binder+asfaltobeton) 2+0.5 litër/m2. Kur mbushja e gropëzimit bëhet me një shtresë
me asfaltobeton (2 litra bitum/m2)...”.
Sqarim për observacionin nga grupi i auditimit
Pretendimi juaj mbi këtë pikë nuk merret në konsideratë nga grupi i auditimit pasi referuar
numrit të analizës me të cilën janë kryer punimet e shtresave asfaltike rezulton se sasia e
nevojshme e bitumit për tu përdorur është përfshirë nën këta dy zëra (zërat e shtresave
asfaltike). Për këtë arsye pretendimet tuja mbi këtë pikë nuk qëndrojnë e si të tilla nuk merren
në konsideratë nga grupi i auditimit.
Grupi i auditimit merr në konsideratë pjesërisht observacionin lidhur me zërin “Shtresë çaklli
me t=10 cm” pas argumentimeve të sjella dhe kryen rillogariten e dëmit ekonomik.
7. Objekti “Mirëmbajtje e rrugëve e trotuareve të qytetit 2016”, Shkodër.
Kontratat
Në përfundim të procedurës së prokurimit është shpallur fitues OE “K. M. K.” sh.p.k me
përfaqësues ligjor M. K.. Punimet e mirëmbajtjes janë kryer në bazë të dy kontratave për punë
publike, asaj me nr. 2416 prot., datë 01.03.2016 të lidhur mes Autoritetit Kontraktor Bashkia
Shkodër të përfaqësuar nga Titullari znj. V. A. dhe OE me vlerë të kontratës 616,190 lekë me
tvsh, me afat zbatimi kontrate deri më 30.04.2016 si dhe kontratës me nr. 7072 prot., datë
09.06.2016 me vlerë 3,113,350 lekë me tvsh dhe me afat nga 01.05.2016 deri më 31.12.2016.
Mbikëqyrja e punimeve të ndërtimit është bërë nga ing. Z. B. deri në muajin prill si dhe nga
ing. F. H. deri në fund të vitit 2016.
Zbatimi i punimeve
Nga krahasimi i volumeve të projektit të zbatimit të miratuar nga AK, volumeve të
situacionuara të punimeve si dhe atyre të kryera në fakt, u konstatuan diferenca në volume
pune të pakryera por të likuiduara me pasojë një dëm ekonomik ndaj buxhetit të shtetit dhe
njësisë vendore në vlerën 166,221 pa t.v.sh. Konkretisht tabelat:
Tabela nr. 10
Zëri i punimeve

Njësia

Çmimi i

Situacioni

Libri i

Fakti

Diferenca në +
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ofertës
Gërmim dheu kasonetë me
ekskavator 0.25, me hedhje ne mjet
Transport dherash 5 km
Spërkatje me prajmer 1 l/m2

3
3

m

m
m2

përfundimtar

masave

Vol.

Vlera

200

221.8

221.8

0

221.8

44,360

200
80

269.89
968.77

269.89
968.77

48.09
0

221.8
968.77
Total

44,360
77,501
166,221

Të argumentuara këto si m poshtë:
- Zëri nr. 1: Gërmim dheu kasonetë me ekskavator 0.25, me hedhje ne mjet:
- Zëri nr. 2: Transport dherash 5 km:
Situacioni përfundimtar pasqyron volumin 221.8 m3 gërmim dheu kasonetë me ekskavator dhe
hedhje në mjet. Libreza e masave pasqyron si volume pune për këtë zë volumin prej 221.8 m3.
Konkretisht në këtë volum prej 221.8 m3 janë përfshirë në volume gërmimi volumet për
gërmim nën shtresat asfaltike me thellësi 25 cm. Duke përfshirë edhe sakrifikimin e shtresave
të rrugës, i cili është parashikuar si zë më vete rezulton se thellësia e gërmimet të shtresave
rrugore të parashikuara për tu riparuar duhet te shkojë deri në 35 cm. Në fakt, referuar
materialit fotografik të ndodhur në dosjen teknike nuk rezulton te jetë gërmuar deri në këtë
thellësi në segmentet e riparuara. Për rrjedhojë janë përfituar tepër nga sipërmarrësi i punimeve
volumi prej 221.8 m3 gërmim dhe transport materiali.
- Zëri nr. 4: Spërkatje me prajmer 1 l/m2
Situacioni përfundimtar pasqyron volumin 967.77 m2 spërkatje me prajmer. Libreza e masave
pasqyron si volume pune për këtë zë volumin prej 968.77 m2. Konkretisht ky volum pune është
realizuar nën të gjitha sipërfaqet e realizuara me binder dhe asfaltobeton. Në fakt, referuar nr.
të analizës së zërit të parashikuar në preventiv si të binderit dhe asfaltobetonit, rezulton se sasia
e nevojshme e bitumit për lidhjen e shtesave me njëra tjetrën është e parashikuar nën zërat e
vetë shtresave asfaltike. Të dy zërat e punimeve 3.222/2 “Shtresë binderi me granil gur kave,
6cm, me makineri” dhe 3.226/1 “Shtresë asfaltobetoni me granil gur kave, 4cm, me makineri”
kanë të përfshirë në strukturën e kostos të miratuar sipas VKM nr. 629 datë 15.07.2015 “Për
miratimin e manualeve teknike të çmimeve të punimeve të ndërtimit dhe të analizave teknike të
tyre” materialin lidhës prajmer. Për rrjedhojë rezulton se prej likuidimit dy herë të punimeve
për spërkatjen me emulsion bituminoz, janë përfituar tepër nga ana e sipërmarrësit të punimeve
sasia prej 968.77 m2 spërkatje me emulsion bituminoz.
Si përfundim, për të gjitha veprimet dhe mosveprimet e mësipërme lidhur me diferencat për
volume pune të likuiduara por të pakryera në fakt në vlerën 166,221 lekë pa tvsh dhe
ngarkohen me përgjegjësi mbikëqyrëset e punimeve ing. Z. B. dhe ing. F. H..
Konkretisht:
- Nga mbikëqyrëset e punimeve, Ing. Z. B. dhe ing. F. H.:
1. Nuk është zbatuar Ligji nr. 8402, datë 10.09.1998 “Për Kontrollin dhe Disiplinimin e
Punimeve të Ndërtimi”, i ndryshuar, Kreu III, neni 7 ku përcaktohet se: “Mbikëqyrësi i
punimeve është i detyruar të kontrollojë periodikisht dhe në fazat më kryesore, librin e kantierit
dhe është përgjegjës për saktësinë vërtetësinë e dokumenteve dhe cilësinë e punimeve të
ndërtimit.”.
Për sa më sipër është mbajtur procesverbali nr. 30 datë 31.07.017 me ing. Z. B. dhe ing. F. H.
me detyrë mbikëqyrëse punimesh, nga ana e të cilave është bërë observacioni nr. 890/42 prot.,
datë 17.07.2017 ku pretendohet se:
““Zëri: “Gërmim dheu kasonetë me ekskavator 0.25 hedhje ne mjet”
Të gjitha riparimet në sipërfaqet e rrugëve dhe trotuareve pas rregullimit të defekteve të
ujërave të zeza, të bardha nga shtypja e makinerive të renda, auto betonierëve etj., ndërhyrjeve
nga sipërmarrësit janë bërë rrënjësisht në thellësi t tubacionit të ujësjellësit, KUB dhe KUZ,
duke larguar dherat e përziera sipas rastit ku kanë ndodhur shembjet. Gropat, kanalet janë
hapur me ekskavator, janë mbushur me dhera për të siguruar ngjeshje të mirë duke kaluar
makinat e qarkullimit disa ditë, gërmimi është bërë më i madh por ne e kemi marrë 25 cm si
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mesatare duke e çuar në thellësinë e bazës së shtresave çakëll + shtresat asfaltike. Sasitë e
gërmuara janë llogaritur sipas matjeve faktike të pasqyruara n librezën e masave në këtë zë
pune.;
“Transport dherash 5 km”
Gjatë punimeve janë larguar nga vendi i defekteve të gjitha materialet, mbeturinat e
gërmimeve dhe janë transportuar deri tek landfilli Bushat i cili ndodhet 15 km nga Shkodra +
lëvizja nëpër qytet e mjeteve për grumbullimin e mbeturinave të përpunimit të gropave dhe
trotuareve që janë riparuar;
“Zëri: “Spërkatje me prajmer 1 litër/m2”
Për të krijuar një aderim më të plotë dhe më të sigurtë, duke respektuar kushtet teknike,
Metodat e realizimit dhe të riparimit është bërë lagie me emulsion për pjesët anësore të
prerjeve të asfalteve. Lagie me bitum të lëngët. Për rrjepje dhe dëmtime sipërfaqësore me
thellësi t=2 – 3 cm (0.8 deri në 1 litër). Për gropëzime kur thellësia e gërmimit nuk kalon 5 – 6
cm dhe mbushja bëhet me asfaltobeton (2 litra bitum/m2) kur thellësia e gropëzimit është mbi 6
cm por nuk kalon trashësinë e shtresave asfaltike, kur mbushja e gropëzimit bëhet me dy
shtresa (binder+asfaltobeton) 2+0.5 litër/m2. Kur mbushja e gropëzimit bëhet me një shtresë
me asfaltobeton (2 litra bitum/m2)...”.
Sqarim për observacionin nga grupi i auditimit
Pretendimet tuaja mbi punimet e gërmimit dhe transportit të materialit të gërmuar në kasonetë
nuk merren në konsideratë nga grupi i auditimit pasi nga verifikimi i dokumentacionit të vënë
në dispozicion rezultoi sa përshkruhet në procesverbal. Pretendimi juaj mbi punimet e prajmerit
nuk merret në konsideratë nga grupi i auditimit pasi referuar numrit të analizës me të cilën janë
kryer punimet e shtresave asfaltike rezulton se sasia e nevojshme e bitumit për tu përdorur
është përfshirë nën këta dy zëra (zërat e shtresave asfaltike). Për këtë arsye pretendimet tuja
mbi këto pika nuk qëndrojnë e si të tilla nuk merren në konsideratë nga grupi i auditimit.
Grupi i auditimit merr në konsideratë pjesërisht observacionin lidhur me zërin “Shtresë çaklli
me t=10 cm” pas argumentimeve të sjella dhe kryen rillogariten e dëmit ekonomik.
8. Objekti “Zbatim rikualifikim Urban Blloqe Banimi Qemal Dracini (pallati me Hark)”,
Shkodër.
Kontratat
Në përfundim të procedurës së prokurimit është shpallur fitues OE “L. V.” sh.p.k me nr.
licence në zbatim NZ. 4800/10 datë 11.02.2016 me përfaqësues ligjor M. K.. Punimet në objekt
janë kryer në bazë të kontratës për punë publike nr. 12579/15 prot., datë 12.12.2016 të lidhur
me Autoritetin Kontraktor Bashkia Shkodër të përfaqësuar nga Titullari i AK znj. V. A. dhe
OE me vlerë të kontratës 9,185,394 lekë me tvsh, me afat zbatimi kontrate 30 ditë nga momenti
i lidhjes së kontratës. Për mbikëqyrjen e punimeve të ndërtimit, sipas aktit me nr. 5491/15
prot., datë 12.01.2016, është lidhur kontrata përkatëse e këtij shërbimi me ing. V. T.,
përfaqësues ligjor i subjektit mbikëqyrës të punimeve “DRICONS” sh.p.k me nr. licence MK
1676/4 datë 25.01.2016 me vlerë të kontratës 38,640 lekë me tvsh. Për kolaudimin e punimeve
të ndërtimit, me datë 28.02.2017, është lidhur kontrata përkatëse e këtij shërbimi me ing. E. N.,
përfaqësues ligjor i subjektit mbikëqyrës të punimeve “N. S.” sh.p.k me nr. licence MK 1846/3
datë 03.09.2012 me vlerë të kontratës 23,616 lekë me tvsh.
Dosja teknike
Konstatohet se sipas fletës së furnizimit me materialet e shtresave asfaltike rezulton se një
pjesë e sasive të materialeve janë prodhuar 1-2 ditë përpara përfundimit të punimeve. Referuar
numrit të mjeteve me të cilat sipërmarrësi i punimeve ka zbatuar kontratën rezulton se punimet
nuk kanë përfunduar me datë 03.02.2017 siç edhe përcaktohet në njoftimin e përfundimit të
punimeve nga ana e sipërmarrësit dhe mbikëqyrësit të punimeve. Sa më sipër tregon se ky
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njoftim nuk është i vërtetë por është bërë në mënyrë fiktive për te respektuar formalisht afatin e
përfundimit të punimeve.
Zbatimi i punimeve
Nga krahasimi i volumeve të projektit të zbatimit të miratuar nga AK, volumeve të
situacionuara të punimeve si dhe i atyre të kryera në fakt, u konstatuan diferenca në volume
pune të pakryera por të likuiduara me pasojë një dëm ekonomik ndaj buxhetit të shtetit dhe
njësisë vendore në vlerën 457,216 lekë pa t.v.sh. Konkretisht tabela si më poshtë:
Tabela 11
Zëri i punimeve
Gërmim kanal h-1.5 m (për
tub ujësjellësi e transport
karro 10 ml)
Transport dheu 5 km

Njësia

Çmimi i
Situacioni
ofertës
përfundimtar
1. Punime gërmimi

m3

400

m3
2.

Shtresë + Mbushje me rërë
për tuba
Struktura betoni monolite C
16/20 (Kuneta bk=50 cm, t=0
cm)
Shtresë zhavorri 10 cm nën
kunetë

300
887.2
Punime shtresash

Fakti

531

366

165.2

66,080

887.2

722

165.2

49,560

m2

1,400

82.26

82.31

30.57

51.69

72,366

m3

9,000

13.3

13.3

11.97

1.33

11,970

m2

1,000

133

133

119.7

13.3

13,300

3.
Tub i brinjëzuar HDPE SN8 ɸ
315 mm
Struktura monolite betoni C
7/10 (nën bordurë) 10 cm
Shtresë zhavorri lumi nën
bordurë t=10 cm
Hekur betoni 6-10 mm (rrjeta
20 x 20)

531.2

Diferenca në +
Vol.
Vlera

Libri i
masave

Punime ndërtimi

ml

1,600

180

180

159.1

20.9

33,440

m3

7,000

14.75

14.79

0

14.75

103,250

m2

100

170

170

0

170

17,000

Ton

95,000

0.95

0.95

0

0.95

90,250

Total

457,216

Të argumentuara këto si më poshtë:
- Zëri: Gërmim kanal h-1.5 m (për tub ujësjellësi e transport karro 10 ml)
- Transport dheu 5 km
Situacioni përfundimtar pasqyron në total volumin prej 531.2 m3 gërmim materiali. Libreza e
masave pasqyron në mënyrë analitike volumin prej 531 m3. Në fakt, referuar projektit të
miratuar i cili nuk rezulton të ketë pësuar ndryshime, rezulton se në librezën e masave janë
pasqyruar me gabime dhe jo në përputhje me projektin thellësitë e gërmimeve për kasonetën e
trupit të rrugës, kjo për të dyja segmentet, linjën 0 – 8 dhe linjën 1 – 9 – 22. Si rrjedhojë janë
përfituar tepër nga sipërmarrësi i punimeve 165.2 m3 gërmim dhe transport materialit deri në 5
km.
- Zëri: Shtresë + Mbushje me rërë për tuba
Situacioni përfundimtar pasqyron në total volumin prej 82.26 m3 mbushje me rërë për tubat.
Libreza e masave pasqyron në mënyrë analitike volumin prej 82.31 m3. Në fakt, referuar
preventivit të punimeve rezulton se punimet për tubat janë kryer sipas zërave me nr. analize
3.An/1t “Tub i brinjëzuar HDPE SN 8 ɸ 315 mm” dhe 3.An/2t “Tub i brinjëzuar HDPE SN 8
ɸ 400 mm”. Sipas manualit teknik të çmimeve në fuqi rezulton se volumet e punës së
furnizimit dhe vendosjes së tubave përfshijnë edhe volumet e punës për vendosjen dhe
mbushjen me rërë. Për rrjedhojë, vendosja dhe mbushja me rërë për tubat me diametër 315 mm
dhe 400 mm si zë me vete është situacionuar, likuiduar dhe përfituar tepër nga a e sipërmarrësit
të punimeve.
- Struktura betoni monolite C 16/20 (Kuneta bk=50 cm, t=0 cm)
- Shtresë zhavorri 10 cm nën kunetë
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- Tub i brinjëzuar HDPE SN8 ɸ 315 mm
Situacioni përfundimtar pasqyron në total volumin prej 13.3 m3 beton për kunetat, 133 m2
shtresë me zhavorr për kunetat dhe 180 ml tub të brinjëzuar ɸ 315 mm. Libreza e masave
pasqyron në mënyrë analitike volumin prej 13.3 m3 beton, 133 m2 shtresë me zhavorr dhe 180
ml tuba të brinjëzuar. Në fakt, referuar detajeve të projektit, rezulton se gjatë përllogaritjeve të
volumeve në librezën e masave nuk janë zbritur volumet e betoni për kunetë, zhavorrit nën
kunetë dhe tubave të brinjëzuar ɸ 315 mm, për efekt të 19 pusetave të shiut. Konkretisht nuk
është zbritur volumi prej 1.33 m3 beton (19 x 1.4 x 0.5 x 0.1) dhe volumi prej 20.9 ml tub (19 x
1.1) Për rrjedhojë, volumet e mësipërme janë përfituar tepër nga sipërmarrësi.
- Zëri: Beton C 12/15 për n/shtresë bordure
Situacioni përfundimtar pasqyron volumin prej 14.75 m3 beton për nënshtresë bordure. Libri
masave pasqyron në mënyrë analitike volumin prej 14.79 m3. Në fakt, punimet për bordurat
janë kryer sipas zërit me nr. analize 3.617 “Bordura betoni 15x35 cm” sipas të cilit, punimet e
shtresës për fiksimin dhe nivelimin e bordurave janë përfshirë nën këtë zë. Duke bërë
korrigjimet përkatëse rezulton se prej likuidimit dy herë të volumit të materialit për shtresë të
bordurave janë përfituar tepër nga ana e sipërmarrësit të punimeve volumet prej 14.75 m3 beton
për nënshtresë bordure.
- Zëri: Shtresë zhavorri lumi nën bordurë t=10 cm
Situacioni përfundimtar pasqyron volumin prej 170 m2 shtresë me zhavorr me t=10 cm. Libri
masave pasqyron në mënyrë analitike volumin prej 170 m2. Në fakt, referuar materialit
fotografik të ndodhur në dosjen teknike rezulton se ky volum pune nuk është kryer dhe si i tillë
është përfituar tepër nga sipërmarrësi i punimeve.
- Zëri: Hekur betoni 6-10 mm (rrjeta 20 x 20)
Situacioni përfundimtar pasqyron volumin prej 0.95 ton hekur të përdorur. Libri masave
pasqyron në mënyrë direkte pa saktësuar se ku është përdorur ky volum pune prej 0.95 ton.
Referuar materialit fotografik të ndodhur në dosjen teknike nuk rezultojnë gjurmë të përdorimit
të këtij volumi pune. Për rrjedhojë janë përfituar tepër nga sipërmarrësi i punimeve volumi prej
0.95 ton hekur.
Si përfundim, për të gjitha veprimet dhe mosveprimet e mësipërme lidhur me diferencat për
volume pune të likuiduara por të pakryera në fakt në vlerën 457,216 lekë pa tvsh ngarkohen
me përgjegjësi mbikëqyrësi i punimeve ing. V. T. dhe kolaudatori i punimeve ing. E. N..
Konkretisht:
- Nga mbikëqyrësi i punimeve, Ing. V. T.:
1. Nuk është zbatuar Ligji nr. 8402, datë 10.09.1998 “Për Kontrollin dhe Disiplinimin e
Punimeve të Ndërtimi”, i ndryshuar, Kreu III, neni 7 ku përcaktohet se: “Mbikëqyrësi i
punimeve është i detyruar të kontrollojë periodikisht dhe në fazat më kryesore, librin e kantierit
dhe është përgjegjës për saktësinë vërtetësinë e dokumenteve dhe cilësinë e punimeve të
ndërtimit.”;
2. Nuk është zbatuar kontrata e shërbimit për mbikëqyrjen e punimeve, nr. 5491/15 prot., datë
12.01.2016, konkretisht Kreu I i kontratës ku përcaktohen edhe detyrimet përkatëse.
- Nga kolaudatori i punimeve, Ing. E. N.:
1. Nuk është zbatuar ligji nr., 8402, datë 10.09.1998 “Për Kontrollin dhe Disiplinimin e
Punimeve të Ndërtimit”, dhe konkretisht neni 12 ku përcaktohet se:
Të gjitha objektet e përkufizuara në nenin 3 duhet t'i nënshtrohen kolaudimit tekniko ekonomik,
i cili ka për qëllim të verifikojë nëse: 1. objekti është realizuar në kushtet teknike; 2. objekti
është realizuar në përputhje me kontratën dhe anekset e saj; 3. çmimet e aplikuara janë sipas
përcaktimeve të kontratës; 4. në këtë akt verifikohen edhe kërkesat e zbatuesit të paraqitura
gjatë zbatimit të punimeve.
2. Nuk është zbatuar Udhëzimi nr. 3 datë 15.02.2001 “Për mbikëqyrjen dhe kolaudimin e
punimeve të ndërtimit” e konkretisht Kreu II, Pika 3 ku përcaktohet se:
91

KONTROLLI I LARTË I SHTETIT
RAPORT PËRFUNDIMTAR I AUDITIMIT USHTRUAR NË BASHKINË SHKODËR

Kolaudatori ose grupi i kolaudimit duhet të verifikojë me përgjegjësi:
a. Realizimin e objektit, në përputhje me projektin, lejen e ndërtimit, standardet dhe rregullat
teknike.
b. Realizimin e objektit, në përputhje me kontratën e nënshkruar.
c. Përputhjen e dokumenteve me të dhënat nga matjet në dimension, formë, sasi dhe cilësi.
ç. Përputhjen e vlerës së preventivuar dhe të kontraktuar me atë të paraqitur në situacionin
përfundimtar, si dhe sqarimet përkatëse, në rastet e mospërputhjes.
3. Nuk është zbatuar kontrata e shërbimit për kolaudimin e punimeve, datë 28.02.2017 ku edhe
detyrimet përkatëse.
9. Objekti “Rikualifikim urban i ambienteve të jashtme të Katedrales së Shën Shtjefnit”,
Shkodër.
Kontratat
Në përfundim të procedurës së prokurimit është shpallur fitues OE “B. M. K.” sh.p.k me nr.
licence në zbatim punimesh ndërtimi NZ.2128/10 datë 03.12.2014 dhe me përfaqësues ligjor
M. Gj.. Punimet në objekt janë kryer në bazë të kontratës për punë publike nr. 1228 prot., datë
05.02.2016 të lidhur mes Autoritetit Kontraktor Bashkia Shkodër të përfaqësuar nga Titullari
znj. V. A. dhe OE me vlerë të kontratës 19,022,742 lekë me tvsh, me afat zbatimi kontrate 4
muaj nga momenti i lidhjes së kontratës.
Nga auditimi rezulton se, si pasojë e përllogaritjes së gabuar të çmimeve të zërave të punimeve,
është shkaktuar një rritje fiktive e fondit të vënë në dispozicion të investimit në vlerën
1,531,871 lekë pa tvsh nga të cilat vlera 127,883 lekë pa tvsh (1,531,871 – 1,403,988) përbën
dëm ekonomik ndaj buxhetit të shtetit dhe njësisë vendore dhe ngarkon me përgjegjësi
hartuesin e preventivit të punimeve ing. L. P.. Konkretisht, nga auditimi rezulton se gjatë
zbërthimit të analizës së zërave në preventiv për zërat “Shtresë me pllaka guri deri në 8 cm+4
cm llac çimento, për dysheme gri” dhe “Shtresë me pllaka guri deri në 8 cm+4 cm llac
çimento, për dysheme të bardhë” rezulton se janë përllogaritur në këtë analizë çmimi edhe
punime me skelë inventari dhe trapan elektrik kur ndërkohë këto lloj punimesh për punimet e
pllakave nuk janë të domosdoshme dhe të nevojshme për shtrimin e pllakave të gurit.
Gjithashtu konstatohet se gjatë përllogaritjes së orëve të punës për shtrimin e një metri katror
me pllaka guri është paraqitur si kohë e orëve të punë sasia prej 5.5 orë. Në fakt, referuar
manualit teknik të çmimeve në fuqi, për zëra që kanë të bëjnë me punime të ngjashme
parashikohet jo më tepër se 3 orë pune/m2. Gjithashtu duhet theksuar edhe fakti se nëse do të
përllogaritej koha e realizimit të kontratës (4 muaj), zërave të preventivit e mbi të gjitha numrit
të punëtorëve të kërkuar për të qenë pjesë e zbatimit të punimeve (20) rezulton se këto orë pune
janë të rritura gati dyfishin e orëve të nevojshme për realizimin e punimeve.
Duke bërë korrigjimet përkatëse rezulton një çmim për m2 për shtrimin me pllaka me ngjyrë
gri prej 2,851 lekë/m2 dhe një çmim për shtrimin me pllaka me ngjyrë të bardhë prej 3,084
lekë/m2.
Për veprimet e mësipërme ngarkohet me përgjegjësi hartuesi i preventivit të punimeve ing. L.
P.. Konkretisht:
- Nga hartuesi i preventivit ing. L. P.:
1. Nuk është zbatuar Vendimi Nr.514, datë 15.08.2007 “Për informatizimin e llogaritjes së
kostos dhe hartimin e manualeve teknike të çmimeve të punimeve të ndërtimit, ndryshuar me
vendim nr. 664, datë 26.09.2012 “Për disa ndryshime dhe shtesa në vendimin nr. 514, datë
15.08.2007 të Këshillit të Ministrave “Për informatizimin e llogaritjes së kostos dhe hartimin e
manualeve teknike të çmimeve të punimeve të ndërtimit”, e konkretisht pika 2, 3 dhe 9 ku
përkatësisht përcaktohet se:
Pika 2 -Hartimi i çdo preventivi apo situacioni në fushën e ndërtimit, si dhe zbatimi e
mbikëqyrja e çdo punimi ndërtimi, që realizohet nga persona fizikë dhe juridikë, publikë ose
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privatë, me fonde publike ose private, në territorin e Republikës së Shqipërisë, bëhen në
përputhje me këtë vendim;
Pika 3 - Metodologjia e llogaritjes së kostos, sipas këtij vendimi, është pjesë e dokumentacionit
teknik të çdo objekti të projektuar apo ndërtuar në Republikën e Shqipërisë.
Pika 9 - Vlera e zërave të punës të preventivave të objekteve që ndërtohen me financim publik
të projektuara nga subjekte, publike apo private, llogariten si prodhimi i volumeve të punës, të
llogaritura në librezën e masave të projektit me çmimet për njësi të manualit teknik të çmimeve
në fuqi.
Për sa më sipër është mbajtur procesverbali nr. 33 datë 31.07.017 me ing. L. P., nga ana e të
cilit është bërë observacioni nr. 890/42 prot., datë 17.07.2017 ku pretendohet se:
““Zëri: “Përdorimi i trapanit elektrik”
Sqarojë se për fugat e shtresës së pllakave të bardha është përdorur material i gatshëm pluhur
mermeri i ambalazhuar dhe për përgatitjen e tij është dashur përzierës elektrike (trapan +
pajisja përzierëse);
“Përdorimi i skelës së inventarit”
Për këtë pikë sqarojë se gjatë procesit të shtrimit të pllakave përdorimi i skelave të inventarit
konsiston në ndërtimin sipas pozicioneve të punës së banakëve të prerjes së pllakave 90 cm mbi
dysheme në mënyrë që specialist të jetë në këmbë, kjo për lehtësi pune;
“Rritja e orëve të punës”
Në rastin konkret pllaka e përdorur për Sheshin e Katedrales Shën Shtjefni Shkodër ka qenë
pllakë me dy ngjyra e bardhë dhe gri. Pllaka e bardhë është përdorur për shirita dhe kornizime
dhe pllaka gri është pllaka në masë me të cilën është shtruar sheshi. Trashësia e pllakave ka
qenë 4-5-6 cm. Dimensionet e pllakave kane qenë të ndryshme dhe në projekt ka patur një
rregull për vendosjen e tyre në çdo pozicion të caktuar në projekt. Duke patur parasysh
ndryshimet e dimensioneve të pllakave, rreshtave të shpeshtë të vendosjes së tyre përcaktuar në
projekt, kombinimet e ngjyrave gri me të bardha gjatë shtrimit të përcaktuara në projekt,
shkallën e vështirësisë në shtresën me pllaka të labirintit tek Arqipeshkvia ku pllakat dhe
rreshtat janë të alternuara me ngjyrat përkatëse, shkalla e madhe e prerjes së pllakave te
labirinti, procesi shumë i vështirë i pastrimit me furçë teli i fugave të pllakave, larja e pllakave
pas këtij procesi është menduar kjo shtesë punëtori dhe sipas eksperiencës time shumë vjeçare
në ndërtim ka qenë e nevojshme.
Sqarim për observacionin nga grupi i auditimit
Pretendimet tuaja mbi përdorimin e trapanit dhe skelave të inventarit për shtrimin e pllakave të
gurit nuk merren në konsideratë nga grupi i auditimit pasi përdorimi i këtyre nën zërave nuk
është i nevojshëm në realizimin e procesit të punës në fjalë. Gjithashtu, nuk merret në
konsideratë argumentimi lidhur me orët e punës së shtrimit nga 3 o.p në 5.5 o.p pasi referuar
manualit teknik të çmimeve në fuqi për zëra të ngjashme, rezulton sa përshkruhet në
procesverbal.
Grupi i auditimit merr në konsideratë pjesërisht observacionin lidhur me përdorimin e vinçit të
kullës dhe bojakut të çimentos pas argumentimeve konkrete të dhëna në përdorimin e tyre dhe
kryen rillogariten e dëmit ekonomik.
10 Objekti “Sistemim blloqe banimi Bulevardi Mehmet Pashe Plaku (pallate parafabrikat)”,
Shkodër.
Kontratat
Në përfundim të procedurës së prokurimit është shpallur fitues BOE “M.” sh.p.k dhe “A.”
sh.p.k, të përfaqësuar këta nga OE “M.” sh.p.k sipas prokurës së posaçme me nr. 1237/1 rep.
dhe nr. 526/1 kol. datë 29.04.2014. Punimet në objekt janë kryer në bazë të kontratës për punë
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publike pa nr. - prot datë 16.06.2014 të lidhur me Autoritetin Kontraktor Bashkia Shkodër të
përfaqësuar nga ish – Titullari i AK z. L. L. dhe BOE me vlerë të kontratës 2,417,008 lekë me
tvsh, me afat zbatimi kontrate 30 ditë nga momenti i lidhjes së kontratës. Sipas aktit me nr. –
prot., datë 12.09.2014 është lidhur kontrata shtesë për vlerën 479,220 lekë me tvsh. Për
mbikëqyrjen e punimeve të ndërtimit, sipas aktit me nr. - prot., datë 16.06.2014, është lidhur
kontrata përkatëse e këtij shërbimi me ing. I. K., përfaqësues ligjor i subjektit mbikëqyrës të
punimeve “G. C.” sh.p.k me nr. licence MK 1945/3 datë 17.09.2012 me vlerë të kontratës
11,400 lekë me tvsh. Për kolaudimin e punimeve të ndërtimit, sipas aktit me nr. - prot., datë
02.07.2014, është lidhur kontrata përkatëse e këtij shërbimi me ing. G. L., me nr. licence MK
0913/1 datë 06.06.2011 me vlerë të kontratës 11,077 lekë me tvsh.
Zbatimi i punimeve
Nga krahasimi i volumeve të projektit të zbatimit të miratuar nga AK, volumeve të
situacionuara të punimeve si dhe i atyre të kryera në fakt, u konstatuan diferenca në volume
pune të pakryera por të likuiduara me pasojë një dëm ekonomik ndaj buxhetit të shtetit dhe
njësisë vendore në vlerën 232,200 lekë pa t.v.sh. Konkretisht tabela si më poshtë:
Tabela 12

KONRATA BAZË
Çmimi i
Situacioni
ofertës
përfundimtar
4. Punime në shesh

Fakti

560

560

0

560

56,000

140

140

0

140

35,000

8,700
10
5. Punime KUB
1,300
4

10

0

10

87,000

4

0

4
Total

5,200
183,200

Njësia

Spërkatje me emulsion bitumi
1 l/m2
Shtresë zhavorri t=20 cm nën
bordurë dhe kunetë
Shtresë betoni nën bordurë

m2

100

m2

250

Shtresë rëre nën tub

m3

3

m

Diferenca në +
Vol.
Vlera

Libri i
masave

Zëri i punimeve

Të argumentuara këto si më poshtë:
- Zëri: Spërkatje me emulsion bitumi 1 l/m2
Situacioni përfundimtar për kontratën bazë pasqyron në total volumin prej 560 m 2 spërkatje me
emulsion bituminoz. Libreza e masave pasqyron në mënyrë analitike volumin prej 560 m2. Në
fakt, referuar punimeve të parashikuara për paketën asfaltike, sipas projekt – preventivit të
miratuar të zbatimit, ky zë konsiderohet i pakryer pasi sasia e nevojshme e bitumit për lidhjen e
asfaltit me tokën është parashikuar nën zërin me nr. analize 3.226/1 “Shtrese asfaltobetoni me
granil guri kave, 4cm, me makineri”. Për rrjedhojë rezulton se prej likuidimit dy herë të
punimeve për spërkatjen me emulsion bituminoz, janë përfituar tepër nga ana e sipërmarrësit të
punimeve sasia prej 560 m2 spërkatje me emulsion bituminoz.
- Zëri: Shtresë zhavorri t=20 cm nën bordurë dhe kunetë
Situacioni përfundimtar pasqyron në total volumin prej 140 m2 shtresë më zhavorr me t=20 cm
nën kunetë dhe bordurë. Libreza e masave pasqyron në mënyrë analitike volumin prej 140 m 2.
Në fakt, referuar materialit fotografik të ndodhur në dosje rezulton se ky volum pune nuk është
kryer. Për rrjedhojë janë përfituar tepër nga sipërmarrësi i punimeve volumi prej 140 m2.
- Zëri: Shtresë betoni nën bordurë
Situacioni përfundimtar pasqyron volumin prej 10 m3 beton për nënshtresë bordure. Libri
masave pasqyron në mënyrë analitike volumin prej 10 m3. Në fakt, punimet për bordurat janë
kryer sipas zërit me nr. analize 2.291 “Bordura trotuari 25x12cm derdhur ne vend” sipas të
cilit, punimet e shtresës për fiksimin dhe nivelimin e bordurave janë përfshirë nën këtë zë.
Duke bërë korrigjimet përkatëse rezulton se prej likuidimit dy herë të volumit të materialit për
shtresë të bordurave janë përfituar tepër nga ana e sipërmarrësit të punimeve volumet prej 10
m3 beton për nënshtresë bordure.
- Zëri: Shtresë rëre nën tub
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Situacioni përfundimtar pasqyron në total volumin prej 4 m3 mbushje me rërë për tubat.
Libreza e masave pasqyron në mënyrë analitike volumin prej 4 m3. Në fakt, referuar preventivit
të punimeve rezulton se punimet për tubat janë kryer sipas zërit me nr. analize 3.An/1t “Tub i
brinjëzuar HDPE SN 8 ɸ 315 mm”. Sipas manualit teknik të çmimeve në fuqi rezulton se
volumet e punës së furnizimit dhe vendosjes së tubave përfshijnë edhe volumet e punës për
vendosjen dhe mbushjen me rërë. Për rrjedhojë, vendosja dhe mbushja me rërë për tubat me si
zë me vete është situacionuar, likuiduar dhe përfituar tepër nga a e sipërmarrësit të punimeve.
Tabela 13
Zëri i punimeve

Njësia

Spërkatje me emulsion bitumi
1 l/m2

m2

KONRATA SHTESË
Çmimi i
Situacioni
Libri i
ofertës
përfundimtar
masave
6. Punime në shesh
100

490

490

Fakti

0

Diferenca në +
Vol.
Vlera
490

49,000

Total

49,000

Të argumentuara këto si më poshtë:
- Zëri: Spërkatje me emulsion bitumi 1 l/m2
Situacioni përfundimtar për kontratën shtesë pasqyron në total volumin prej 490 m2 spërkatje
me emulsion bituminoz. Libreza e masave pasqyron në mënyrë analitike volumin prej 490 m 2.
Në fakt, referuar punimeve të parashikuara për paketën asfaltike, sipas projekt – preventivit të
miratuar të zbatimit, ky zë konsiderohet i pakryer pasi sasia e nevojshme e bitumit për lidhjen e
asfaltit me tokën është parashikuar nën zërin me nr. analize 3.226/1 “Shtrese asfaltobetoni me
granil guri kave, 4cm, me makineri”. Për rrjedhojë rezulton se prej likuidimit dy herë të
punimeve për spërkatjen me emulsion bituminoz, janë përfituar tepër nga ana e sipërmarrësit të
punimeve sasia prej 490 m2 spërkatje me emulsion bituminoz.
Si përfundim, për të gjitha veprimet dhe mosveprimet e mësipërme lidhur me diferencat për
volume pune të likuiduara por të pakryera në fakt në vlerën 232,200 lekë pa tvsh ngarkohen
me përgjegjësi mbikëqyrësi i punimeve ing. I. K. dhe kolaudatori i punimeve ing. G. L..
Konkretisht:
- Nga mbikëqyrësi i punimeve, Ing. I. K.:
1. Nuk është zbatuar Ligji nr. 8402, datë 10.09.1998 “Për Kontrollin dhe Disiplinimin e
Punimeve të Ndërtimi”, i ndryshuar, Kreu III, neni 7 ku përcaktohet se: “Mbikëqyrësi i
punimeve është i detyruar të kontrollojë periodikisht dhe në fazat më kryesore, librin e kantierit
dhe është përgjegjës për saktësinë vërtetësinë e dokumenteve dhe cilësinë e punimeve të
ndërtimit.”;
2. Nuk është zbatuar kontrata e shërbimit për mbikëqyrjen e punimeve, nr. - prot., datë
16.06.2014, konkretisht Kreu I i kontratës ku përcaktohen edhe detyrimet përkatëse.
- Nga kolaudatori i punimeve, Ing. G. L.:
1. Nuk është zbatuar ligji nr., 8402, datë 10.09.1998 “Për Kontrollin dhe Disiplinimin e
Punimeve të Ndërtimit”, dhe konkretisht neni 12 ku përcaktohet se:
Të gjitha objektet e përkufizuara në nenin 3 duhet t'i nënshtrohen kolaudimit tekniko ekonomik,
i cili ka për qëllim të verifikojë nëse: 1. objekti është realizuar në kushtet teknike; 2. objekti
është realizuar në përputhje me kontratën dhe anekset e saj; 3. çmimet e aplikuara janë sipas
përcaktimeve të kontratës; 4. në këtë akt verifikohen edhe kërkesat e zbatuesit të paraqitura
gjatë zbatimit të punimeve.
2. Nuk është zbatuar Udhëzimi nr. 3 datë 15.02.2001 “Për mbikëqyrjen dhe kolaudimin e
punimeve të ndërtimit” e konkretisht Kreu II, Pika 3 ku përcaktohet se:
Kolaudatori ose grupi i kolaudimit duhet të verifikojë me përgjegjësi:
a. Realizimin e objektit, në përputhje me projektin, lejen e ndërtimit, standardet dhe rregullat
teknike.
b. Realizimin e objektit, në përputhje me kontratën e nënshkruar.
c. Përputhjen e dokumenteve me të dhënat nga matjet në dimension, formë, sasi dhe cilësi.
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ç. Përputhjen e vlerës së preventivuar dhe të kontraktuar me atë të paraqitur në situacionin
përfundimtar, si dhe sqarimet përkatëse, në rastet e mospërputhjes.
3. Nuk është zbatuar kontrata e shërbimit për kolaudimin e punimeve, datë 24.07.2014, neni 7
ku përcaktohen detyrimet përkatëse.
Për sa më sipër është mbajtur procesverbali nr. 34 datë 31.07.017 me ing. I. K. me detyrë
mbikëqyrës i punimeve si dhe me ing. Gëzim Lika me detyrë kolaudator i punimeve të
përfunduara, nga ana e të cilëve është bërë observacioni nr. 890/42 prot., datë 17.07.2017 ku
pretendohet se:
“Zëri: “Spërkatje me emulsion bituminoz 1 l/m2”
“Zëri: “Shtresë betoni nën bordurë dhe kunetë”
“Zëri: “Shtresë rëre nën tub”
Këta zëra janë dhënë të ndarë nga projektuesi ndajë dhe shoqëria sipërmarrëse ka bërë ndarje
çmimi për secilin zë.”
Sqarim për observacionin nga grupi i auditimit
Pretendimi juaj mbi këto diferenca në volume nuk merret në konsideratë nga grupi i auditimit
pasi nga auditimi i dokumentacioni të vënë në dispozicion rezultoi sa përshkruhet në
procesverbal. Konkretisht, nga krahasimi i zërave të likuiduar me situacionin përfundimtar dhe
dokumentacionit fotografik të ndodhur në dosjen teknike rezultoi se janë likuiduar dy herë të
njëjtat procese pune dhe volume pune të kryera një herë. Për këtë arsye pretendimet tuaja nuk
qëndrojnë e si të tilla nuk merren në konsideratë.
11. Objekti “Rikonstruksion linja e ndriçimit rruga Gjovalin Gjadri”, Shkodër.
Kontratat
Në përfundim të procedurës së prokurimit është shpallur fitues OE “G.” sh.p.k me nr. licence
për zbatim punimesh NZ.2885/13 datë 23.03.2015. Punimet në objekt janë kryer në bazë të
kontratës për punë publike nr. - prot., datë 27.07.2015 të lidhur Autoritetit Kontraktor Bashkia
Shkodër të përfaqësuar nga ish Titullari z. L. L. dhe OE me vlerë të kontratës 5,324,319 lekë
me tvsh, me afat zbatimi kontrate 30 ditë nga momenti i lidhjes së kontratës. Për mbikëqyrjen e
punimeve të ndërtimit, me datë 27.07.2015, është lidhur kontrata përkatëse e këtij shërbimi me
ing. F. H. me nr. licence MK 1198/1 datë 15.12.2008 me vlerë të kontratës 43,080 lekë me
tvsh. Për kolaudimin e punimeve të ndërtimit, me datë 02.12.2016, është caktuar ing. G. L. me
nr. licence për mbikëqyrje kolaudim punimesh në ndërtim MK 0913/2 datë 06.06.2011 me të
cilin edhe lidhur kontrata përkatëse me vlerë të kontratës 18,526 lekë me tvsh.
Zbatimi i punimeve
Nga krahasimi i volumeve të projektit të zbatimit të miratuar nga AK, volumeve të
situacionuara të punimeve si dhe i atyre të kryera në fakt, u konstatuan diferenca në volume
pune të pakryera por të likuiduara me pasojë një dëm ekonomik ndaj buxhetit të shtetit dhe
njësisë vendore në vlerën 189,363 lekë pa t.v.sh. Konkretisht tabelat:
Tabela nr. 14
Nr.

Zëri i punimeve

Njësia

1
2

Autovinç 5 ton për ngritje materiale
F.V shtresë rëre natyrore t=10 cm
Shtresë çaklli mbeturinë kave t=20
cm, përhapur e ngjeshur me makineri
F.V struktura monolite betoni C
16/20 (jastëk betoni për tuba)

orë
m2

Çmimi i
ofertës
910
120

m2
m3

3
4

0
0

Diferenca në +
Vol.
Vlera
74
67,340
42.36
5,083

42.36

0

42.36

16,944

9.04

0

9.04

75,032

Total

164,399

Situacioni
përfundimtar
74
42.36

Libri i
masave
74
42.36

400

42.36

8,300

9.04

Fakti

Të argumentuara këto si më poshtë:
- Zëri nr. 1: Autovinç 5 ton për ngritje materiale
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Situacioni përfundimtar pasqyron volumin prej 74 orë pune me autovinç për instalimin e
shtyllave dhe ndriçueseve. Libri masave pasqyron në mënyrë analitike të njëjtin volum pune.
Në fakt, nëse i referohemi analizës përkatëse të çmimit sipas Vendimit nr. 629 të KM datë
15.07.2015 “Për miratimin e manualeve teknike të çmimeve të punimeve të ndërtimit dhe të
analizave teknike të tyre”, zërat me nr. analize 3.An/1k “FV shtylla metalike konike ndriçimi
H=9m PAICC-3” dhe 3.An/ksh “FV krah shtylla metalike KRH - MSI 1500/1500/10” siç është
edhe rasti në fjalë, rezulton se sasia e nevojshme e orëve të punës për autovinçin është
parashikuar nën këta dy zëra. Duke bërë korrigjimet përkatëse rezulton se, nga përfshirja e
orëve të punës për autovinç shtesë për montimin e shtyllave, si një zë më vetë në preventiv,
janë përfituar tepër nga sipërmarrësi i punimeve volumi shtesë prej 74 orë pune i autovinçit.
- Zëri nr. 2: F.V shtresë rëre natyrore t=10 cm;
- Shtresë çaklli mbeturinë kave t=20 cm, përhapur e ngjeshur me makineri;
- F.V struktura monolite betoni C 16/20 (jastëk betoni për tuba);
Nga dokumentacioni fotografik i ndodhur në dosjen teknike të objektit, zërat e mësipërm të
punimeve rezultojnë se nuk janë kryer. Për rrjedhojë, janë përfituar tepër nga sipërmarrësi i
punimeve përkatësisht volumet 42.36 m2 shtresë me rërë, 42.36 m2 shtresë me çakëll me t=20
cm dhe 9.04 m3 beton për struktura monolite për jastëk.
Tabela nr. 15
Zëri i punimeve
F.V trotuar me 10 cm beton me krehje

Njësia
m2

Sasia në
preventiv
195.8

Çmimi i
preventivit
980

Çmimi
faktik
852.5

Diferenca në +
Çmim
Vlera
127.5
24,964
Shuma
24,964

Nga dokumentacioni fotografik i ndodhur në dosjen teknike të objektit, zëri i mësipërm
rezulton se nuk është kryer sipas zërit të përshkruar me sipër, pra zërit me nr. analize 3.620
“Trotuar, me 6 cm beton, me pllaka” por është kryer sipas zërit me nr. analize 2.262/4
“Shtresë betoni C 16/20”. Për këtë ndryshim nuk rezulton të jetë mbajtur procesverbal për
korrigjimin e zërit dhe negocimin e çmimit sipas manualit teknik të çmimeve në fuqi por është
ruajtur çmimi i trotuarit me pllaka betoni. Duke bërë korrigjimet përkatëse rezulton se janë
përfituar tepër në vlerë nga sipërmarrësi si rrjedhojë e mos reflektimit të një çmimi tjetër nga ai
i preventiv ofertës.
Si përfundim, për të gjitha veprimet dhe mosveprimet e mësipërme lidhur me diferencat për
volume pune të likuiduara por të pakryera në fakt në vlerën 189,363 lekë pa tvsh dhe
ngarkohen me përgjegjësi mbikëqyrësja e punimeve ing. F. H. dhe kolaudatori i punimeve ing.
G. L..
Konkretisht:
- Nga mbikëqyrësja e punimeve, Ing. F. H.:
1. Nuk është zbatuar Ligji nr. 8402, datë 10.09.1998 “Për Kontrollin dhe Disiplinimin e
Punimeve të Ndërtimi”, i ndryshuar, Kreu III, neni 7 ku përcaktohet se: “Mbikëqyrësi i
punimeve është i detyruar të kontrollojë periodikisht dhe në fazat më kryesore, librin e kantierit
dhe është përgjegjës për saktësinë vërtetësinë e dokumenteve dhe cilësinë e punimeve të
ndërtimit.”;
2. Nuk është zbatuar kontrata e shërbimit për mbikëqyrjen e punimeve, datë 27.07.2015,
konkretisht Kreu I i kontratës ku përcaktohen edhe detyrimet përkatëse.
- Nga kolaudatori i punimeve, Ing. G. L.:
1. Nuk është zbatuar ligji nr., 8402, datë 10.09.1998 “Për Kontrollin dhe Disiplinimin e
Punimeve të Ndërtimit”, dhe konkretisht neni 12 ku përcaktohet se:
Të gjitha objektet e përkufizuara në nenin 3 duhet t'i nënshtrohen kolaudimit tekniko ekonomik,
i cili ka për qëllim të verifikojë nëse: 1. objekti është realizuar në kushtet teknike; 2. objekti
është realizuar në përputhje me kontratën dhe anekset e saj; 3. çmimet e aplikuara janë sipas
përcaktimeve të kontratës; 4. në këtë akt verifikohen edhe kërkesat e zbatuesit të paraqitura
gjatë zbatimit të punimeve.
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2. Nuk është zbatuar Udhëzimi nr. 3 datë 15.02.2001 “Për mbikëqyrjen dhe kolaudimin e
punimeve të ndërtimit” e konkretisht Kreu II, Pika 3 ku përcaktohet se:
Kolaudatori ose grupi i kolaudimit duhet të verifikojë me përgjegjësi:
a. Realizimin e objektit, në përputhje me projektin, lejen e ndërtimit, standardet dhe rregullat
teknike.
b. Realizimin e objektit, në përputhje me kontratën e nënshkruar.
c. Përputhjen e dokumenteve me të dhënat nga matjet në dimension, formë, sasi dhe cilësi.
ç. Përputhjen e vlerës së preventivuar dhe të kontraktuar me atë të paraqitur në situacionin
përfundimtar, si dhe sqarimet përkatëse, në rastet e mospërputhjes.
3. Nuk është zbatuar kontrata e shërbimit për kolaudimin e punimeve, datë 02.12.2015,
konkretisht Neni 7 i kontratës ku përcaktohen edhe detyrimet përkatëse.
7.Auditim mbi planifikimin dhe realizimin e të ardhurave dhe tarifave vendore.
- Mbi planifikimin dhe realizimin e të ardhurave dhe tarifave vendore për Bashkinë Shkodër
dhe ish Komunat Shalë, Pult, Shosh, Postribë, Rrethina, Guri i Zi, Berdicë, Ana e Malit,
Dajç dhe Velipojë.
Për arritjen e objektivave dhe përmbushjen e misionit të auditimit, grupi i auditimit të KLSH-së,
pasi u njoh me bazën ligjore dhe Vendimet e Këshillit të Bashkisë Shkodër mbi të cilën
përcaktohen taksat e tarifat vendore për subjektet fizike, juridike, institucione shtetërore dhe
abonentë familjarë, si dhe duke u bazuar në metodën e leximit të dokumenteve të paraqitura për
auditim, ekzaminimit dhe rishikimit analitik të letrave të punës, të pasqyrave të paraqitura në
format elektronik, ligjshmërinë e pagesave në auditimin me zgjedhje të disa dosjeve të
subjekteve, rezultoi se:
a. Krijimi i strukturave për administrimin dhe mbledhjen e taksave dhe tarifave vendore.
Për periudhën e auditimit datë 01.01.2013 deri më datën 31 Dhjetor 2016, në zbatim të ligjit nr.
9632, datë 30.10.2006 “Për sistemin e taksave vendore”, i ndryshuar, ligjin nr. 8652, datë
31.07.2000 “Për organizimin dhe funksionimin e qeverisjes vendore” të ndryshuar,Këshilli i
Bashkisë Shkodër, ka marrë vendime për miratimin e paketave fiskale sipas viteve.
Për vitin 2014 Drejtoria e Tatim Taksave dhe Tarifave Vendore si strukturë organike është
miratuar me vendimin nr. 03, datë 03.02.2014 të Këshillit Bashkiak Shkodër, të konfirmuar nga
Prefektura e Qarkut Shkodër me shkresën nr. 157/1, datë 14.02.2014.
Për vitin 2015 Drejtoria e Tatim Taksave dhe Tarifave Vendore si strukturë organike është
miratuar me vendimin nr. 3, datë 25.02.2015 të Këshillit Bashkiak Shkodër, të konfirmuar nga
Prefektura e Qarkut Shkodër me shkresën nr. 435/1, datë 05.03.2015,ndryshuar me Vendimin
nr. 24 datë 03.08.2015 në zbatim të VKM nr.510, datë 10.06.2015“Për miratimin e
procedurave për transferimin e të drejtave dhe detyrimeve, personelit, aktiveve të trupëzuara
dhe të patrupëzuara, të arkivave dhe çdo dokumentacioni tjetër zyrtar në njësitë e qeverisjes
vendore, të prekura nga riorganizimi administrativo-territorial”.
Për vitin 2016 Drejtoria e Tatim Taksave dhe Tarifave Vendore si strukturë organike është
miratuar me vendimin nr. 261, datë 11.05.2015 të Këshillit Bashkiak Shkodër, të konfirmuar
nga Prefektura e Qarkut Shkodër.
Për periudhën e audituar Drejtoria e të Ardhurave Vendore ka funksionuar me 12 punonjës
gjithsej, një Drejtor, një Përgjegjës Sektori regjistrimi me 4 specialistë dhe një Përgjegjës
Sektori Kontrolli dhe Verifikimi masave shtrënguese me 5 Inspektor terreni. Në muajin Gusht
2016 është krijuar sektori i Kontabilitetit me një Përgjegjës Sektori dhe dy specialistë, është
krijuar sektori i Taksave dhe Tarifave Familjare me një përgjegjës dhe një specialist, si dhe
janë shtuar në organikë inspektorë terreni. Në fund të viti 2016 Drejtoria e të Ardhurave
Vendore ka funskionuar me 23 punonjës gjithsej.
Këshilli i Bashkisë me Vendimin nr. 02, datë 31.01.2014, ka miratuar Paketën Fiskale të vitit
2014, ndryshuar me Vendimin nr. 14, datë 01.04.2014 dhe Vendimin nr. 81, datë 27.11.2014,
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për vitin 2015 me Vendimin nr. 2 datë 25.02.2015, ndryshuar me Vendimin nr 10 datë
07.09.2015, dhe për vitin 2016 me Vendim Nr. 1, datë 22.01.2016 ndryshuar me Vendimin nr.
10, datë 09.06.2016, dhe Vendim nr. 14 datë 28.04.2016 në të cilët është përcaktuar niveli sipas
llojeve të taksave dhe tarifave vendore, auditimi i nivelit të taksave aplikuar në paketën fiskale
rezultoi se ato janë në përputhje me legjislacionin në fuqi.
Sipas të dhënave dhe aktrakordimeve me Degën e Thesarit Shkodër, të paraqitura edhe në
bilancin kontabël të vitit 2014, planifikimi i të ardhurave vendore ka qenë në vlerën 373,400
mijë lekë dhe realizimi në vlerën 310,554 mijë lekë me një diferencë më pak në vlerën 62,846
mijë lekë, ose në masën 83,17%, për vitin 2015, planifikimi i të ardhurave vendore duke
përfshirë edhe ish-komunat ka qenë në vlerën 583,896 mijë lekë dhe realizimi në vlerën
482,687 mijë lekë me një diferencë më pak në vlerën 101,209 mijë lekë, ose në masën 82,67%
ndërsa për vitin 2016, planifikimi i të ardhurave vendore ka qenë në vlerën 600,101mijë lekë
dhe realizimi në vlerën 506,154 mijë lekë me një diferencë më pak në vlerën 93,948 mijë lekë,
ose në masën 84,34%.
b.Parashikimi, realizimi dhe përdorimi i taksave vendore sipas llojeve, rezervat në
planifikim. Respektimi i kritereve të përcaktuara me udhëzimin e përbashkët me Ministrinë e
Financave.
Nga auditimi u konstatua se Këshilli i Bashkisë Shkodër, me vendim nr. 5, datë 03.02.2014
“Për buxhetin e vitit 2014 të Bashkisë Shkodër”, të konfirmuar nga Institucioni i Prefektit të
Qarkut Shkodër me shkresën nr. 155/1, datë 13.02.2014,ka miratuar planin e të ardhurave nga
taksat dhe tarifat vendore për vitin 2014, në shumën 373,400 mijë lekë, nga të cilat janë
realizuar 310,554 mijë lekë në masën 83,17 %, ose realizuar më pak në vlerën 62,846 mijë
lekë.
Për vitin 2015, Këshilli i Bashkisë Shkodër, me vendim nr. 5, datë 25.02.2015 “Për buxhetin e
vitit 2015 të Bashkisë Shkodër”, të konfirmuar nga Institucioni i Prefektit të Qarkut Shkodër
me shkresën 447/2 datë 09.03.2015, ka miratuar planin e të ardhurave nga taksat dhe tarifat
vendore për vitin 2015, në shumën 370,140 mijë lekë, nga të cilat janë realizuar 366,808 mijë
lekë në masën 99,10 %, ose realizuar më pak në vlerën 3,332 mijë lekë. Pas shkrirjes së
komunave me Bashkinë Shkodër plani i të ardhurave për vitin 2015 arriti shumën 583.896 mijë
lekë, nga të cilat janë realizuar 482,687 mijë leke në masën 82,67%, ose realizuar më pak
101,209 lekë.
Për vitin 2016, Këshilli i Bashkisë Shkodër, me vendim nr. 17, datë 28.04.2016 “Për buxhetin e
bashkisë Shkodër për vitin 2016”, të konfirmuar nga Institucioni i Prefektit të Qarkut Shkodër,
ka miratuar planin e të ardhurave nga taksat dhe tarifat vendore për vitin 2016, në shumën
600,101 mijë lekë, nga të cilat janë realizuar 506,154 mijë lekë në masën 84,34 %, ose
realizuar më pak në vlerën 93,948 mijë lekë.
Për periudhën e audituar 2014-2016mos realizimi i të ardhurave nga taksat dhe tarifat
vendore në vlerën 3,331 mijë lekë gjithsej nga të cilat për vitin 2014 në vlerën 62,846 mijë
lekë, për vitin 2015 (që është vit reforme territoriale dhe përfshin edhe planin vjetor te 10 ishkomunave të cilat ju bashkuan Bashkisë Shkodër në gusht 2015) në vlerën 101,209 mijë
lekëdhe për vitin 2016 në vlerën 93,948 mijë lekë përbën të ardhura të munguara në
buxhetin e Bashkisë Shkodër.
Në mënyrë të detajuar planifikimi dhe realizimi i të ardhurave për vitin 2014, 2015 dhe
2016 paraqitet në pasqyrën më poshtë:
Në 000/lekë.
N
r

Emërtimi
taksave
TOTALI

VITI 2014
Plan
373,400

Fakt
310,554

VITI 2015
Dif.

%

-62,846

83

Plan
583,896

Fakt
482,687

VITI
Dif.

%

-101,209

83

Plan
600,101

Fakt
506,154

2016
Dif.

%

-93,947
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Nga analiza e disa treguesve financiare mbi planifikimin, realizimin dhe rezervat në taksa dhe
tarifa vendore u konstatua se:
Për vitin 2014, 2015 dhe 2016 janë bërë dhe planifikimet në zërin të ardhurat nga taksat
vendore, referuar informacionit ku konstatohet se në këtë Bashki zhvillojnë aktivitet dhe kanë
dosjet respektive subjekte biznesi gjithsej nga këto, 5,186 subjekte janë biznes i vogël dhe
1,167 biznes i madh.
Për vitin 2014 sipas regjistrit të biznesit në Bashkinë Shkodër rezultojnë 3,031 subjekte
gjithsej, nga të cilat 2,337 subjekte të biznesit të vogël me aktivitete të ndryshme, dhe 694
subjekte të biznesit të madh me aktivitete të ndryshme.
Për vitin 2015 sipas regjistrit të biznesit në Bashkinë Shkodër rezultojnë 3,318 subjekte
gjithsej,nga të cilat 2,435 subjekte të biznesit të vogël me aktivitete të ndryshme, dhe 883
subjekte të biznesit të madh me aktivitete të ndryshme.
Për vitin 2016 sipas regjistrit të biznesit në Bashkinë Shkodër rezultojnë 4,736 subjekte
gjithsej,nga të cilat 3,661 subjekte të biznesit të vogël me aktivitete të ndryshme dhe 1,075
subjekte të biznesit të madh.
Taksa e tarifa nga familjet viti 2014, 2015 dhe 2016
Për vitin 2014, 2015 dhe 2016, janë planifikuar të ardhura nga taksa dhe tarifa vendore në
vlerën 257,286 mijë lekë gjithsej dhe janë realizuar në vlerën 218,996 mijë lekë gjithsej në
masën 85,1% ose me mos realizim në vlerën 38,290 mijë lekë.
Në zërin taksa e ndërtesës për familje dhe biznes për vitin 2014 janë planifikuar në vlerën
52,800 mijë lekë dhe janë arkëtuar 47,450 mijë lekë, në masën 89,9% ose me diferencë më pak
në vlerën 5,350 mijë lekë, për vitin 2015 janë planifikuar 90,397 mijë lekë dhe janë arkëtuar
75,512 mijë lekë, në masën 83.53% ose me diferencë më pak në vlerën 14,885 mijë lekë ndërsa
për vitin 2016 janë planifikuar 86,266 mijë lekë dhe janë realizuar në vlerën 91,376 mijë lekë
në masën 105,92% ose me tejkalim në vlerën 5,110 mijë lekë. Për të tre vitet e audituara janë
planifikuar 229,463 mijë lekë dhe janë arkëtuar 214,338 mijë lekë, në masën 93,4% ose me
diferencë më pak në vlerën 15,125 mijë lekë gjithsej.
Në zërin taksa e ndërtesës për biznesin për vitin 2014 janë planifikuar në vlerën 40,800 mijë
lekë dhe janë arkëtuar 34,875 mijë lekë, në masën 85.5% ose me diferencë më pak në vlerën
5,925 mijë lekë, për vitin 2015 janë planifikuar në vlerën 68,392 mijë lekë dhe janë arkëtuar
59,898 mijë lekë, në masën 87.6% ose me diferencë më pak në vlerën 8,494 mijë lekë, ndërsa
për vitin 2016 janë planifikuar 61,475 mijë lekë dhe janë realizuar në vlerën 72,207 mijë lekë
në masën 117,5% ose me tejkalim në vlerën 10,732 mijë lekë. Për të tre vitet e audituara janë
planifikuar 170,667 mijë lekë dhe janë arkëtuar 166,980 mijë lekë, në masën 97,8% ose me
diferencë më pak në vlerën 3,687 mijë lekë gjithsej.
Në zërin taksa e ndërtesës për popullatën për vitin 2014 janë planifikuar në vlerën 12,000
mijë lekë dhe janë arkëtuar 12,575 mijë lekë, në masën 104,8% ose me tejkalim në vlerën 575
mijë lekë, për vitin 2015 janë planifikuar në vlerën 22,005 mijë lekë dhe janë arkëtuar 15,614
mijë lekë, në masën 71,0% ose me diferencë më pak në vlerën 6,391 mijë lekë ndërsa për vitin
2016 janë planifikuar 24,791 mijë lekë dhe janë realizuar në vlerën 19,169 mijë lekë në masën
77,3% ose me diferencë më pak në vlerën 5,622 mijë lekë. Planifikimi për periudhën e audituar
është bërë duke u bazuar në parashikimin e dërguar nga agjenti tatimor Ndërmarrja Ujësjellës
Kanalizime Shkodër. Për të tre vitet e audituara janë planifikuar në vlerën 28,796 mijë lekë dhe
janë arkëtuar 47,358 mijë lekë, në masën 80,5% ose me diferencë më pak në vlerën 11,438
mijë lekë gjithsej.
Në zërin taksa e tokës bujqësore për vitin 2015 janë planifikuar në vlerën 21,394 mijë lekë
dhe janë arkëtuar në vlerën 2,855 mijë lekë, në masën 13.3% ose me diferencë më pak në
vlerën 18,539 mijë lekë, ndërsa për vitin 2016 janë planifikuar 18,585 mijë lekë dhe janë
realizuar në vlerën 3,312 mijë lekë në masën 17.8% ose me diferencë më pak në vlerën 15,272
mijë lekë. Për të dy vitet e audituara janë planifikuar në vlerën 39,979 mijë lekë dhe janë
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arkëtuar 6,167 mijë lekë, në masën 15,4% ose me diferencë më pak në vlerën 33,812 mijë lekë
gjithsej.
Për vitin 2015 për taksën mbi tokën bujqësore nuk është bërë planifikim real i mbështetur në të
dhënat që dispononin ish-komunat për taksën e tokës bujqësore. Pra kemi një planifikim
formal, pa studim mbi gjendjen e tokës bujqësore pa marrë parasysh sipërfaqen në ha që
disponon ish-komuna.
Për vitin 2016 është bërë planifikimi bazuar në kapacitetet e plota sipas të dhënave që
disponojnë Njësitë Administrative. Plani është konfirmuar nga Administratorët e Njësive
Administrative, por nuk ka qenë i konfirmuar zyrtarisht nga Drejtoria e Bujqësisë, Zhvillimit
Rural dhe trajtimit të AMTP-ve, kështu që nuk kanë informacion të saktë mbi gjendjen e tokës
bujqësore, regjistrin për secilën familje, pranë Drejtorisë së të ardhurave vendore. Nga
Drejtoria e të ardhurave vendore me shkresën nr. 1899, datë 22.08.2016 është kërkuar
informacion nga Drejtoria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural mbi listën e poseduesve të tokës
bujqësore për Njësitë Administrative, por drejtoria është shprehur se nuk disponon informacion
zyrtar. Si rezultat i mos pajisjes me informacion, nuk është mbajtur dokumentacion për
sipërfaqet e mbjella pemëtore, ullishte, vreshtari për të saktësuar taksën sipas ligjit nr. 9632,
datë 30.10.2006 “Për sistemimin e Taksave Vendore”, neni 23, pika 3, ku shprehimisht thuhet
“Përjashtohen nga taksa tokat bujqësore, që mbillen me kultura drufrutore dhe vreshtari për
pesë vitet e para nga çasti i mbjelljes”.Nuk ka regjistër elektronik sipas viteve, për të nxjerrë të
dhëna të sakta, sipërfaqet që disponon çdo qytetar, kategorinë e bononitetin e tokës, detyrimin e
taksës së tokës si dhe vlerën e likuidimit. Nga auditimi rezulton se të ardhurat nga toka
bujqësore faturohen pranë Njësive Administrative dhe arkëtohen nga agjenti tatimor Ujësjellës
Kanalizime Shkodër, i cili për të qenë sa më afër taksapaguesit ka krijuar arka në të gjitha
Njësitë Administrative.
Në zërin taksë trualli për vitin 2016 janë planifikuar në vlerën 9,924 mijë lekë dhe janë
arkëtuar në vlerën 8,917 mijë lekë, në masën 89,9 % ose me diferencë më pak në vlerën 1,007
mijë lekë.
Në zërin tatim i thjeshtuar fitimi biznesit të vogël për vitin 2014 janë planifikuar 56,300 mijë
lekë dhe janë arkëtuar 56,394 mijë lekë, në masën 100.0% ose me realizim më shumë në vlerën
94 mijë lekë, për vitin 2015 janë planifikuar 76,350 mijë lekë dhe janë arkëtuar 79,329 mijë
lekë, në masën 103.9% ose me realizim më shumë në vlerën 2,979 mijë lekë ndërsa për vitin
2016 janë planifikuar në vlerën 8,652 mijë lekë dhe janë realizuar në vlerën 13,045 mijë lekë
në masën 150,8% ose me realizim më shumë në vlerën 4,393 mijë lekë.
Në zërin taksa e automjeteve të përdorura për vitin 2014 janë planifikuar 29,000 mijë lekë
dhe janë arkëtuar 25,026 mijë lekë, në masën 86.3% ose me diferencë më pak në vlerën 3,974
mijë lekë, për vitin 2015 janë planifikuar 34,034 mijë lekë dhe janë arkëtuar 47,264 mijë lekë,
në masën 138.9% ose me realizim më shumë në vlerën 13,230 mijë lekë, ndërsa për vitin 2016
janë planifikuar 51,000 mijë lekë dhe janë realizuar në vlerën 48,150 mijë lekë në masën
105,6% ose me diferencë më pak në vlerën 2,850 mijë lekë.
Në zërin taksa e zënies së hapësirave publike për vitin 2014 janë planifikuar 1,100 mijë lekë
dhe janë arkëtuar 894 mijë lekë, në masën 181,3% ose me diferencë më pak në vlerën 206 mijë
lekë, për vitin 2015 janë planifikuar 11,200 mijë lekë dhe janë arkëtuar 6,662 lekë, në masën
59,5% ose me diferencë më pak në vlerën 4,538 mijë lekë, ndërsa për vitin 2016 janë
planifikuar 19,685 mijë lekë dhe janë realizuar në vlerën 40,220 mijë lekë në masën 204,3%
ose me realizim më shumë në vlerën 20,535 mijë lekë, falë rritjes së kërkesës për përdorim në
zonat turistike.
Në zërin taksa e ndikimit në infrastrukturë&Aluizni për vitin 2014 janë planifikuar 64,000
mijë lekë dhe janë arkëtuar 22,039 mijë lekë, në masën 34.4% ose me diferencë më pak në
vlerën 41,961 mijë lekë, për vitin 2015 janë planifikuar 120,924 lekë dhe janë arkëtuar 75,376
mijë lekë, në masën 62.3% ose me diferencë më pak në vlerën 45,548 mijë lekë ndërsa për
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vitin 2016 janë planifikuar 115,824 lekë dhe janë realizuar në vlerën 51,655 mijë lekë në masën
44.6% ose me tejkalim në vlerën 64,169 mijë lekë. Për periudhën e audituar 2014-2016 plani
nuk është realizuar si pasojë e ndërprerjes së lejeve të ndërtimit me Vendimin nr 1, datë
02.08.2014 të Këshillit Kombëtar të Territorit të lejeve të reja ndërtimore, si dhe nga frenimi i
ndërtimeve të reja deri në përfundimin e planit të përgjithshëm vendor.
Në zërin taksë tabele për qëllime identifikimi dhe reklamimi për vitin 2014 janë planifikuar
8,400 mijë lekë dhe janë arkëtuar 6,479 mijë lekë, në masën 77.1% ose me diferencë më pak në
vlerën 1,921 mijë lekë, për vitin 2015 janë planifikuar 8,627 mijë lekë dhe janë arkëtuar 8,749
mijë lekë, në masën 101.4% ose me realizim më shumë në vlerën 122 mijë lekë ndërsa për vitin
2016 janë planifikuar 16,809 mijë lekë dhe janë realizuar në vlerën 16,594 mijë lekë në masën
94.0% ose me diferencë më pak në vlerën 215 mijë lekë.
Në zërin taksa të ndara (renta minerare) për vitin 2016 janë planifikuar 0 lekë dhe janë
arkëtuar 71 mijë lekë.
- Tarifa e pastrim gjelbërimit dhe ndriçimit për vitin 2014 janë planifikuar 116,200 mijë
lekë dhe janë arkëtuar 114,731 mijë lekë, në masën 98.7% ose me diferencë më pak në vlerën
1,469 mijë lekë, për vitin 2015 janë planifikuar të ardhura në vlerën 158,635 mijë lekë dhe
janë realizuar në vlerën 140,346 mijë lekë ose në masën 88.5% me mos realizim në vlerën
18,289 mijë lekë, ndërsa për vitin 2016 janë planifikuar në vlerën 171,338 mijë lekë dhe janë
realizuar në vlerën 171,945 mijë lekë në masën 100,4%, ose me realizim më shumë në vlerën
607 mijë lekë.
Për të tre vitet e audituara janë planifikuar 446,173 mijë lekë dhe janë arkëtuar 427,022 mijë
lekë, në masën 95,7% ose me diferencë më pak në vlerën 19,151 mijë lekë gjithsej.
Bazuar në VKB Nr. 73, dt. 28.12.2011, “Për zgjedhjen e Sh.A. Ujesjellës Kanalizime Shkodër
si agjent tatimor për pagesën e taksave dhe tarifave të Bashkisë Shkodër për taksapaguesit
familjare”, taksat dhe tarifat vendore për popullatën arkëtohen nga Ndërmarrja e Ujësjellës
Kanalizime Shkodër. Për periudhën e audituar 2014-2016 janë lidhur akt-marrëveshjet
ndërmjet agjentit tatimor dhe Bashkisë Shkodër nr 858, datë 20.02.2014, nr 48, datë
08.01.2015 dhe nr. 2578, datë 03.03.2016. Bazuar në këto akt-marrëveshje agjenti tatimor
grumbullon taksën e banesës si dhe tarifat e pastrimit, ndriçimit dhe gjelbërimit për popullatën.
Për vitin 2016 agjenit tatimor grumbullon edhe taksën e truallit dhe të tokës bujqësore.
Për planifikimin e të ardhurave nga tarifat e popullatës në Bashkinë Shkodër për periudhën
2014,2015 dhe 2016, Bashkia Shkodër është bazuar në kapacitetet e familjeve rezidente
referuar censusit të vitit 2011, dhe nga llogaritja sipas VKB për tarifat e popullatës bazuar në
numrin e familjeve me lehtësi ose me përjashtime nga këto tarifa invalidët,invalidët e punës, të
verbrit, parapegjikët dhe tetrapeligjikët, përfituesit e ndihmës ekonomike, ku përfitojnë tatim
me lehtësi 8,750 familje gjithsej (pensionistë, tetraplegjikë dhe invalidë 4,300 familje, me
ndihmë ekonomike 4,450 familje). Planifikimi i të ardhurave nga tarifat e popullatës
konstatohet se ka qenë me rezerva pasi nuk është bërë një analizë specifike, reale dhe nuk është
ngritur një grup pune me specialistë me përvojë dhe të analizoheshin zërat dhe resurset për të
programuar dhe për të paraqitur një projekt plan, më të detajuar dhe sa më afër realitetit duke
shfrytëzuar të gjitha kapacitetet e mundshme.
- Tarifë therje bagëtie për vitin 2014 janë planifikuar 1,300 mijë lekë dhe janë arkëtuar 407
mijë lekë, në masën 31.3% ose me diferencë më pak në vlerën 893 mijë lekë, për vitin 2015
janë planifikuar të ardhura në vlerën 250 mijë lekë dhe janë realizuar 114 mijë lekë në masën
45.6% me diferencë më pak në vlerën 136 mijë lekë, ndërsa për vitin 2016 janë planifikuar në
vlerën 280 mijë lekë dhe janë realizuar në vlerën 119 mijë lekë në masën 42,5%, ose me
diferencë më pak në vlerën 161 mijë lekë. Për të tre vitet e audituara janë planifikuar 1,830
mijë lekë dhe janë arkëtuar 640 mijë lekë, në masën 35% me diferencë më pak në vlerën 1,190
mijë lekë gjithsej.
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- Tarifë dhënie leje, licence, autorizime, etj... për vitin 2014 janë planifikuar 2,500 mijë lekë
dhe janë arkëtuar në vlerën 2,044 mijë lekë, në masën 82.8% ose me diferencë më pak në
vlerën 456 mijë lekë, për vitin 2015 janë planifikuar të ardhura në vlerën 12,230 mijë lekë
dhe nuk është realizuar 7,316 mijë lekë në masën 59,8% me diferencë më pak në vlerën 4,914
mijë lekë, ndërsa për vitin 2016 janë planifikuar në vlerën 5,400 mijë lekë dhe janë realizuar në
vlerën 3,221 mijë lekë në masën 59,6%, ose me diferencë më pak në vlerën 2,179 mijë lekë.
- Tarifa të tjera administrative për vitin 2014 janë planifikuar 3,600 mijë lekë dhe janë
arkëtuar 4,673 mijë lekë, në masën 129.8% ose me realizim më shumë në vlerën 1,073 mijë
lekë, për vitin 2015 janë planifikuar të ardhura në vlerën 2,800 mijë lekë dhe është realizuar
2,281 mijë lekë në masën 81.5% me mosrealizim në vlerën 519 mijë lekë, ndërsa për vitin 2016
janë planifikuar në vlerën 4,050 mijë lekë dhe realizuar në vlerën 4,655 mijë lekë ose 114,9%,
me tejkalim në vlerën 605 mijë lekë.
- Tarifë parkimi automjetesh për vitin 2014 janë planifikuar 3,300 mijë lekë dhe janë
arkëtuar 2,077 mijë lekë në masën 62.9% ose me diferencë më pak në vlerën 1,223 mijë lekë,
për vitin 2015 janë planifikuar të ardhura në vlerën 2,540 mijë lekë dhe janë realizuar 2,511
mijë lekë në masën 98,9% me diferencë më pak në vlerën 29 mijë lekë, ndërsa për vitin 2016
janë planifikuar në vlerën 2,493 mijë lekë dhe janë realizuar në vlerën 4,421 mijë lekë
ose177,3% tejkalim në vlerën 1,928 mijë lekë.
-Të ardhura nga qiraja për vitin 2014 janë planifikuar 700 mijë lekë dhe janë arkëtuar 754
mijë lekë në masën 107.7% ose me realizim më shumë në vlerën 54 mijë lekë, për vitin 2015
janë planifikuar të ardhura në vlerën 8,015 mijë lekë dhe janë realizuar 2,757 mijë lekë në
masën 34.4% me mosrealizim në vlerën 5,258 mijë lekë, ndërsa për vitin 2016 janë planifikuar
në vlerën 5,520 mijë lekë dhe janë realizuar në vlerën 3,149 mijë lekë në masën 57%, me
diferencë më pak në vlerën 2,371 mijë lekë.
-Pagesa për kopshte e çerdhe për vitin 2014 janë planifikuar 13,300 mijë lekë dhe janë
arkëtuar 11,392 mijë lekë në masën 85,7% ose me diferencë më pak në vlerën 1,908 mijë lekë,
për vitin 2015 janë planifikuar të ardhura në vlerën 11,200 lekë dhe janë realizuar 12,484
mijë lekë në masën 111,5% me tejkalim në vlerën 1,284 mijë lekë, ndërsa për vitin 2016 janë
planifikuar në vlerën 11,110 mijë lekë dhe janë realizuar në vlerën 2,14,188 mijë lekë në masën
100,18%, ose me tejkalim në vlerën 3,078 mijë lekë.
-Gjoba për vitin 2014 janë planifikuar 11,500 mijë lekë dhe janë arkëtuar 6,733 mijë lekë në
masën 58.5% ose me diferencë më pak në vlerën 4,767 mijë lekë, për vitin 2015 janë
planifikuar të ardhura në vlerën 7,350 lekë dhe janë realizuar 6,166 mijë lekë në masën
83.9% me diferencë më pak në vlerën 1,184 mijë lekë, ndërsa për vitin 2016 janë planifikuar në
vlerën 8,850 mijë lekë dhe janë realizuar në vlerën 7,129 mijë lekë në masën 80.6% ose me
diferencë më pak në vlerën 1,721 mijë lekë.
Planifikimi për vitin 2014 është bazuar në numrin e subjekteve, si dhe në informacionin
shkresor të dërguar nga agjentët tatimor, institucione varësie ose nga drejtorit brenda Bashkisë:
janë dërguar shkresa për parashikimin e të ardhurave Zyrës Vendore të Pasurive të Paluajtshme
nr. 4508, datë 30.10.2013, Drejtorisë Rajonale të Shërbimit të Transportit Rrugor nr. 4508, datë
30.10.2013, Agjencisë Legalizimit dhe Urbanizimit dhe Integrimit të Zonave/Ndërtimeve
Informale nr. 4508, datë 30.10.2013, Ndërmarrjes Sh.A. Ujësjellës Kanalizime Shkodër, Zyra e
Veterinarisë, nr. 673, datë 30.10.2013, Drejtorisë Juridike datë 30.10.2013, Sektorit të Aseteve
nr. 675, datë 30.10.2013, Policisë Bashkiake Shkodër nr. 676, datë 30.10.2013, Drejtorisë
Promovim Zhvillimit nr. 677, datë 30.10.2013, Drejtorisë së Urbanistikës nr. 678, datë
30.10.2013, Drejtorisë së Shërbimeve Publike nr. 671, datë 30.10.2013, Drejtorisë së Kulturës
dhe Arsimit nr. 4508, datë 30.10.2013, Inspektoratit Ndërtimor Vendor nr. 672, datë
30.10.2013. Nga këto është kthyer përgjigje mbi planifikimin e të ardhurave për vitin 2014 nga
Drejtoria e Kulturës dhe Arsimit me shkresën nr. 690, datë 04.11.2013, Drejtoria e Shërbimeve
Publike me shkresën nr. 671, datë 31.10.2013, Zyra e veterinarisë nr. 673, datë 08.11.2013,
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Zyra Vendore e Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme me shkresën nr. 6122, datë 04.11.2013,
Drejtoria e Promovim Zhvillimit, Agjencia e Legalizimit Urbanizimit dhe Integrimit të
Zonave/Ndërtimeve Informale me shkresë nr. 1765, datë 03.01.2014, Drejtoria Rajonale e
Shërbimeve të Transportit Rrugor me shkresën nr. 593, datë 14.11.2013
Planifikimi i taksave dhe tarifave familjare është bërë duke ju referuar censusit kombëtar të
vitit 2011 si dhe familjeve me lehtësi fiskale.
Realizimi për vitin 2014: Kryesisht është krijuar vështirësi ne realizimin e te ardhurave te zëri
taksa e ndikimit ne infrastrukture nga pezullimi me Vendim nr 1, datë 02.08.2014 të Këshillit
Kombëtar të Territorit të lejeve të reja ndërtimore, zëri taksa e ndërtesës, zëri tatimi i thjeshtuar
i biznesit të vogël i cili nga Janari 2014 nuk administrohet më nga pushteti vendor, zëri taksat
për automjetet e përdorura që arkëtohet nga DRShTRr, taksa e kalimit të drejtës së pronësisë që
administrohet nga ZVRPP, tarifa për legalizim dhe urbanizim që arkëtohet nga Aluizni.
Planifikimi për vitin 2015 për qytetin është bazuar në numrin e subjekteve, si dhe në
informacionin shkresor të dërguar nga agjentë tatimorë, institucione varësie ose nga drejtoritë
brenda Bashkisë: janë dërguar shkresa për parashikimin e të ardhurave Insitucioneve të arsimit
dhe kulturës në varësi të bashkisë me shkresën nr. 107, datë 07.01.2015,Ndërmarrjes Sh.A.
Ujëjsellës Kanalizime Shkodër nr.107, datë 07.01.2015, Zyrës Vendore të Regjistrimit të
Pasurive të Paluajtshme nr.107, datë 07.01.2015, Agjencisë së Legalizimit Urbanizimit dhe
Integrimit të Zonave/Ndërtimeve Informale me shkresë nr. 107, datë 07.01.2015, Drejtorisë
Rajonale të Shërbimit të Transportit Rrugor nr. 107, datë 07.01.2015, Drejtorisë Rajonale
Tatimore nr. 107, datë 07.01.2015, Drejtorisë së Shërbimeve Publike nr. 27, datë 07.01.2015,
Zyrës së Veterinarisë nr. 27, datë 07.01.2015, Drejtorisë së Urbanistikës nr. 27, datë
07.01.2015, Inspektoratit Ndërtimor Vendor nr. 27, datë 07.01.2015, Drejtorisë Shërbimeve,
Kulturës, Sportit dhe Gruas nr. 27, datë 07.01.2015, Drejtorisë Promovim Zhvillimit, nr 27,
datë 07.01.2015, Sektorit të Aseteve nr. 27, datë 07.01.2015, Drejtorisë Juridike, Prokurimeve
dhe Aseteve nr. 27, datë 07.01.2015, Policisë Bashkiake Shkodër nr. 27, datë 27.01.2015.
Nga këto institucione është marrë përgjigje mbi planifikimin e të ardhurave për vitin 2015 nga
Agjencia e Legalizimit Urbanizimit dhe Integrimit të Zonave/Ndërtimeve Informale me
shkresë nr. 42, datë 15.01.2015, Zyra e Veterinarisë dt. 15.01.2015, nga Zyra Vendore e
Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme me shkresë nr. 182, datë 13.01.2015, nga Sport Klub nr.
22, datë 20.01.2015, Drejtoria Rajonale e Tatimeve Shkodër nr. 191, datë 21.01.2015, nga Zyra
e Arsimit nr. 56, datë 13.01.2015, Nga Drejtoria e Shërbimeve Publike nr. 43, datë 09.01.2015.
Planifikimi i taksave dhe tarifave familjare është bërë duke ju referuar cenusit kombëtar të vitit
2011, si dhe familjeve me lehtësi fiskale.
Realizimi për vitin 2015: Pas realizimit të reformës territoriale, plani dhe realizimi i të
ardhurave vjetor i ish-komunave u bashkua arithmetikisht me planin vjetor të bashkisë
Shkodër. Për periudhën Janar-Qershor 2015 Bashkia Shkodër qytet kishte planifikuar 187,694
mijë lekë dhe janë arkëtuar 204,364 mijë lekë në masën 109% ose me realizimin më shumë në
vlerën 16.670 mijë lekë. Plani për periudhën Janar-Qershor për ish-komunat të marra së bashku
ishte 108,499 mijë lekë në masën 52% ose me diferencë 51,813 mijë lekë. Për vitin 2015
Bashkia Shkodër qytet kishte planifikuar me realizimin më shumë me vlerë 16.670 mijë lekë
ose 109%. Pas bashkimit të planeve dhe realizimeve vjetore për vitin 2015 Bashkia Shkodër
Njësia Qendër kishte planifikuar 370,140 mijë lekë dhe arkëtuar 366,808 mijë lekë në masën
99% ose me diferencë më pak në vlerën 3,332 mijë lekë. Njësitë Administrative (ish-komunat)
kishin planifikuar 213,756 mijë lekë dhe arkëtuar 115,879 mijë lekë në masën 54% ose me më
pak në vlerën 101,209 mijë lekë. Realizimin më të lartë në raport me parashikimin vjetor e ka
Bashkia Qendër me 99% të realizimit të të ardhurave. Efektet në mosrealizimin e planit vijnë
nga diferenca në të ardhura nga Njësitë Administrative. Mosrealizimi i planit vjetor vjen
kryesisht nga planifikimi i gabuar nga ish-Komunat për pjesën më të madhe të zërave kryesor
që janë tatim fitimi i thjeshtuar me realizim plani, taksa e pasurisë së paluajtshme, taksa e tokës
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bujqësore me realizim, taksa e fjetjes në hotel, taksa e mjeteve të përdorura, taksa e zënies së
hapësirës publike dhe tarifa pastrimit.
Planifikimi për vitin 2016 është bazuar në numrin e taksave dhe tarifave për familjet, si dhe
ne informacionin shkresor të dërguar nga agjentë tatimorë, institucione varësie ose nga
drejtoritë brenda Bashkisë: janë dërguar shkresa për parashikimin e të ardhurave Drejtorisë
Rajonale të Shërbimit të Transportit Rrugor nr. 11243, datë 02.12.2015, Zyrës Vendore të
Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme nr. 11241, datë 02.12.2015, Drejtorisë Rajonale
Tatimore nr. 11244, datë 02.12.2015, Agjencisë së Legalizimit Urbanizimit dhe Integrimit të
Zonave/Ndërtimeve Informale me shkresë nr. 11242, datë 02.12.2015, Ndërmarrjes Ujësjellës
Kanalizime Sh.A. me shkresë nr. 11240, datë 02.12.2015 si dhe të gjitha Njësive
Administrative. Nga këto është kthyer përgjigje mbi planifikimin e të ardhurave për vitin 2016
nga Agjencia e Legalizimit Urbanizimit dhe Integrimit të Zonave/Ndërtimeve Informale me
shkresë nr. 3490, datë 11.12.2015, Drejtoria e Kontrollit të Zhvillimit të Territorit nr. 154, datë
08.01.2016, nga Zyra Vendore e Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme nr. 9910, datë
01.12.2015, nga Ndërmarrja e Ujësjellës Kanalizime Shkodër nr159, datë 10.02.2015, nga
Drejtoria Rajonale e Shërbimeve të Transportit Rrugor nr. 08, datë 12.12.2015, nga Drejtoria e
Shërbimeve Publike nr. 111, datë 21.01.2016, dhe nga administratorët e Njësive Administrative
Realizimi për vitin 2016: Kryesisht është krijuar vështirësi në realizimin e të ardhurave tek
zëri taksa e ndikimit në infrastrukturë si pasojë e ndërprerjes së lejeve të ndërtimit Vendim nr
1, datë 02.08.2014 të Këshillit Kombëtar të Territorit të lejeve të reja ndërtimore, si dhe nga
frenimi i ndërtimeve të reja deri në përfundimin e planit të përgjithshëm vendor, zëri taksa e
tokës bujqësore, zëri taksat për automjetet e përdorura që arkëtohet nga DRShTRr, taksa e
kalimit të drejtës së pronësisë që administrohet nga ZRRPP si pasojë e numrit të vogël të
aplikimeve pranë kësaj zyre, zëri të ardhura nga qiraja. Për mos planifikim të saktë të disa
zërave të të ardhurave, të tarifave të popullatës, taksës së banesës së popullatës, taksës së tokës
bujqësore, taksës së ndikimit në infrastrukturë, sa sipër mbajnë përgjegjësi z. B. Gj. me detyrë
Drejtor i të Ardhurave Vendore, z. E. D. me detyrë Përgjegjës i zyrës Kontrollit dhe masave
shtrënguese, Zyrat e taksave vendore të Ish-komunave, dhe administrata e Njësive
Administrative.
ç. Krijimi i regjistrit të taksave vendore dhe plotësimi i kartelave analitike.
Nga auditimi i u konstatua se Bashkia Shkodër operon me një sistem elektronik të taksave dhe
tarifave vendore. Në Bashkinë Shkodër është dixhitalizuar pjesërisht sistemi i taksave dhe
tarifave vendore (dixhitalizimi është bërë vetëm për biznesin) sistemi TAIS. Rregjistri i taksa
paguesve familjarë administrohet nga agjenti tatimor Ujësjellës Kanalizime Shkodër.
d. Kontrollet e bëra për grumbullimin e taksave, rakordimi me agjentet tatimor,
problemet e dala dhe masat e marra.
Nga verifikimi i dokumentacionit u konstatua se Drejtoria e të Ardhurave Vendore ka ushtruar
kontroll në subjektet tatimpagues biznesi i madh dhe biznesi i vogël, e për rrjedhojë janë
trajtuar probleme. Gjithashtu, në mbledhjen e taksave dhe të tarifave vendore janë kryer
rakordime me agjentët tatimor.
e. Rakordimi periodik me degën e tatimeve dhe degën e thesarit për taksën vendore të
biznesit të vogël, zbatimi i grafikëve të derdhjes nga agjentët tatimorë dhe financa e
Bashkisë.
Nga verifikimi u konstatua se rakordimet me Degën e Thesarit Shkodër realizohen nga
Drejtoria e të Ardhurave Vendore, e cila ka kryer rakordime me degën e thesarit në mënyrë
analitike për taksat dhe tarifat vendore dhe të ardhurat e tjera tatimore.
f. Masat e marra (pezullim, gjobë e sekuestrim) për personat fizikë e juridikë që nuk
likuidojnë taksat dhe tarifat vendore.
Gjatë periudhës 2014-2016 janë marrë këto masa për mbledhjen me forcë të detyrimeve
tatimore të prapambetura të subjekteve të biznesit ndaj Bashkisë Shkodër:
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-Në mbështetje të VKB “Mbi miratimin e taksave dhe tarifave vendore, vjeljen dhe arkëtimin e
tyre”, ndaj subjekteve të cilat nuk kanë paguar taksat dhe tarifat vendore brenda afatit të
përcaktuar,për periudhën 2014-2016 janë aplikuar gjoba kamatëvonese në 4742 raste për
vlerën 34,831 mijë lekë. Nga këto deri më datë 30.06.2017 janë shlyer 17,852 mijë lekë, ose
51% e tyre.
-Nga Bashkia Shkodër është dërguar njoftim subjekteve të biznesit që rezultojnë debitorë të
taksave dhe tarifave vendore për periudhën 2014-2016, njoftim i bërë në zbatim të nenit 4 (pika
1 e 2) të ligjit nr.9632, datë 30.10.2006 “Për sistemin e taksave vendore”, i ndryshuar; nenit 89
të ligjit nr.9920, datë 19.05.2008 “Për procedurat tatimore në Republikën e Shqipërisë”, i
ndryshuar dhe pikës 89 të Udhëzimit të MF nr.24, datë 02.09.2008 “Për procedurat tatimore të
Republikës së Shqipërisë” i ndryshuar. Për vitin 2014 pas kalimit të afatit për pagimin në
mënyre vullnetare të këtyre detyrimeve, për 553 subjekte Drejtoria e të Ardhurave Vendore me
shkresën nr. 7302, datë 26.12.2014 ka bërë njoftimin e tyre për shlyerjen e detyrimeve.
Për vitin 2014 pas kalimit të afatit për pagimin në mënyre vullnetare të këtyre detyrimeve,
Drejtoria e të Ardhurave me shkresën nr.164, datë 13.01.2014 për 212 subjekte në vlerën
17,936,510 lekë, me shkresën nr. 7304, datë 26.12.2014 për 94 subjekte në vlerën 19,478,419
lekë, ka urdhëruar bllokimin e llogarive bankare apo llogarive depozitë, në zbatim të nenit
4 (pika 1 e 2) të ligjit nr.9632, datë 30.10.2006 “Për sistemin e taksave vendore”, i ndryshuar,
nenit 90 të ligjit nr.9920, datë 19.05.2008 “Për Procedurat Tatimore në Republikën e
Shqipërisë”, i ndryshuar dhe pikës 90 të Udhëzimit të MF nr.24, datë 02.09.2008 “Për
Procedurat Tatimore të Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar. Me shkresën nr.7303 datë
26.01.2014 për 94 subjekte në vlerën 19,478,419 ka urdhëruar vendosjen e barrës hipotekore,
mbështetur në pikën 5 të nenit 91, të ligjit nr. 9920, datë 19.05.2008 “Për procedurat tatimore
në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar, të nenit 4 (pika 1 e 2) të ligjit nr.9632, datë
30.10.2006 “Për sistemin e taksave vendore” i ndryshuar, dhe pikës 91 të Udhëzimit të MF
nr.24, datë 02.09.2008 “Për procedurat tatimore të Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar,
VKM nr. 1234, datë 16.12.2009 “Për përcaktimin e formatit dhe të elementeve për barrën
siguruese dhe/ose barrën hipotekare”. Për vitin 2015 pas kalimit të afatit për pagimin në
mënyre vullnetare të këtyre detyrimeve, për 483 subjekte me vlerën 24,683,307 lekë Drejtoria e
të Ardhurave Vendore me shkresën nr. 10172, datë 05.11.2015 ka bërë njoftimin e tyre për
shlyerjen e detyrimeve. Për vitin 2016 për 412 subjekte me vlerën 68,465,084 lekë Drejtoria e
të Ardhurave Vendore me shkresën nr. 3990, datë 31.03.2016 ka bërë njoftimin e tyre për
shlyerjen e detyrimeve.
Për vitin 2016 pas kalimit të afatit për pagimin në mënyre vullnetare të këtyre detyrimeve,
Drejtoria e të Ardhurave me shkresën nr.10205, datë 18.08.2016 për 50 subjekte në vlerën
20,350,965 lekë, me shkresën nr. 10516, datë 28.08.2016 për 40 subjekte në vlerën 9,581,217
lekë, me shkresën nr. 11776, datë 21.10.2016 për 40 subjekte në vlerën 118,944 lekë, me
shkresën nr. 13279, datë 18.10.2016 për 374 subjekte në vlerën 73,820,107 lekë, me shkresën
nr. 14115, datë 28.10.2016 për 128 subjekte në vlerën 33,366,803 lekë, ka urdhëruar
bllokimin e llogarive bankare apo llogarive depozitë, në zbatim të nenit 4 (pika 1 e 2) të ligjit
nr.9632, datë 30.10.2006 “Për sistemin e taksave vendore”, i ndryshuar, nenit 90 të ligjit
nr.9920, datë 19.05.2008 “Për Procedurat Tatimore në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar
dhe pikës 90 të Udhëzimit të MF nr.24, datë 02.09.2008 “Për Procedurat Tatimore të
Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar.
Nga Drejtoria e te Ardhurave Vendore është bërë rakordim me agjentët tatimor si Drejtoria
Rajonale e Tatimeve Shkodër për periudhën nga 01.01.2014 deri në 31.12.2014, nga
01.01.2015 deri në 31.12.2015 dhe periudhën nga 01.01.2016-31.12.2016 për shumat e
arkëtuara nga biznesi i vogël në llogarinë përkatëse të DRT-së Shkodër dhe me Zyrën Rajonale
të Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme për periudhën nga data 01.01.2014- 31.12.2014,
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01.01.2015- 31.12.2015 dhe nga data 01.01.2016-31.12.2016 për taksën e kalimit të drejtës së
pronësisë në territorin e Bashkisë.
Mbi detyrimet debitore në Bashkinë Shkodër për taksat dhe tarifat vendore të pa arkëtuara.
Me gjithë punën e bërë për arkëtimin e detyrimeve për periudhën e audituar nga ana e
Drejtorisë Ardhurave, rezultojnë përpara shkrirjes me ish-komunat 2,545 subjekte me detyrime
të palikuiduara në vlerën 109,928,429 lekë ndërsa përfshirë dhe detyrimet e ish-komunave për
1,116 subjekte në vlerën 106,273,366 lekë detyrimi total për periudhën e audituar arrin në
3,661 subjekte biznesi me detyrime të pa likuiduara në vlerën 216,201,795 lekë,të detajuara
sipas viteve:
- të trashëguara nga viti 2014 janë 589 subjekte debitor në vlerën 40,284,353 lekë,
- për vitin 2015 janë 1,648 subjekte debitor në vlerën 121,893,568 lekë,
- për vitin 2016 janë 1,424 subjekte debitore në vlerën 54,023,874 lekë
-Nga Drejtoria e të Ardhurave të Bashkisë Shkodër nuk janë krijuar regjistrat e plotë mbi
evidentimin e taksës mbi tokën bujqësore dhe taksën për ndërtesën, nuk janë marrë të dhënat e
nevojshme nga Njësitë Administrative (ish komuna) dhe nga ZVRPP Shkodër për pronësinë
mbi tokën bujqësore dhe ndërtesat.
-Nga Bashkia Shkodër dhe 10 ish Komunat (Njësitë Administrative) para dhe pas reformës
territoriale detyrimet debitore për periudhën e audituar kanë arritur në vlerën 216,201,795
gjithsej veprim i cili ka ndikuar negativisht në mos ndjekjen si duhet të arkëtimit të tyre
(Trajtuar hollësisht në procesverbalin nr.7 datë 21.07.2017).
Në lidhje me procesverbalin nr.7 datë 21.07.2017 dhe në faqen 238 të Projekt Raportit të
Auditimit nga Bashkia Shkodër është dërguar observacioni me nr. 7802/43, datë
31.07.2017 dhe nr. 7802/108, datë 28.08.2017 prot. në KLSH me nr. 491/9, datë 30.08.2017
z. B. Gj. me detyrë Drejtor i të Ardhurave Vendore, Përgj.Sektorit Kontabilitetit zj. F. D. dhe
Përgj.Sektorit Familjar z.F. K. ku pretendohet se:
1. “Për kontabilizimin dhe arkëtimin e detyrimeve të pa shlyera nga 3,661 subjekte në
vlerën 216,201,795 lekë” sqarojmë se detyrimi në vlerën e mësipërme është kontabilizua por
mendojmë se ndjekja e arkëtimit të detyrimeve në të gjitha shkallët e gjykimit duhet ti lihet
detyrë Drejtprisë Juridike.
2. “Për përfundimin e regjistrit përfundimtar të detyrimeve për biznesin dhe familjarët me
të dhënat e sakta të pronësisë mbi tokën truall, tokën bujqësore dhe ndërtesat” Drejtoria e
Taksave dhe Tarifave Vendore i ka marrë masat e nevojshme duke u përpjekur të përfundojë
këto regjistra por megjithë kërkesat e vazhdueshme nga ana jonë (citohen nr. dhe datat e
kërkesave) nuk kemi marrë akoma informacionin e nevojshëm me të dhëna të sakta nga
ZVRPP Shkodër, Drejtoria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural Shkodër dhe Prefektura Shkodër.
Qëndrimi i grupit të auditimit: Pretendimi Juaj qëndron pjesërisht pasi grupi i auditimit
në procesverbal dhe në ballafaqimin e dokumentacionit të mësipërm me juve edhe në Projekt
Raportin e Auditimit është shprehur qartazi për këtë problem pasi këtu kemi të bëjmë me
mangësi të organizimit të punës Tuaj dhe bashkëpunimin me Drejtori dhe Institucione të tjera
për përcaktimin e saktë të detyrimeve të biznesit dhe të familjarëve.

8. Auditim në fushën e planifikimin dhe zhvillimit të territorit.
1.Auditimi mbi zbatimin e procedurave ligjore në hartimin e Planit të Përgjithshëm Vendor
(PPV) dhe Plani i detajuar vendor.
Për hartimin e PPV nga Kryetari Bashkisë është ndërmarrë nisma me shkresën nr. 10247, datë
09.11.20115, ”Për marrje të nismes për hartimin e Planit të Përgjithshëm Vendor” dhe është
miratuar me VKB nr. 348, datë 09.11.2015, pasuar me zbatimin e dëgjesave publike sipas
fazave për Miratimin e analizës së territorit Bashkisë është hartuar dokument i pasqyruar
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shkresërisht dhe elektronikisht në Regjistrin e Integruar të Territorit, në zbatim të ligjit
nr.107/2014 “Për Planifikimin e Territorit”
Me vendim të Këshillit të Bashkisë nr. 19, datë 24.03.2017 dhe nr. 27 datë 20.04.2017 është
miratuar Strategjia dhe Plani i Zhvillimit të Territorit.
Me shkresën e Prefektit nr. 361/1, datë 06.04.2017 dhe nr. 463/1, datë 05.05.2017 është dhënë
“Shprehja e Ligjshmërisë” për dy vendimet e mësipërme.
Bashkia Shkodër në bashkëpunim me Ministrinë e Zhvillimit Urban (MZHU), me Konsulentin
“M. P. & A. S. U.”,ka hartuar e nënshkruar marrëveshjen e bashkëpunimit bazuar në shkresën
nr.4313, datë 289.07.2015 “Mbi procedurat për hartimin e PPV, sipas së cilës fondet e
nevojshme për hartimin përballohen nga Buxheti shtetit te v. 2015-2016, detyrë e cila ngarkuar
ta zgjidh MZHU me institucionin e Agjencisë Kombëtarë të Planifikimit të Territorit (AKPT)
ku përfshihet hartimi i PPV-ve të 26 Bashkive, pra dhe Bashkia Shkodër.
Gjendja aktuale e ecurisë së procesit të hartimit të PPV
AKPT Tiranë me shkresën nr. 252/01 datë 13.02.2016 “Mbi kontrollin e Përputhshmërisë së
Dokumenteve të PPV dhe Raportin e Vlerësimit teknik të dokumenteve ka vendosur e
shprehur lëshimin e Akt-përputhshmërisë për Dokumentet përbërëse të PPV përbërë nga:
Strategjia Territoriale Bashki Shkodër,
Plani Zhvillimit Territorial,
Rregullorja e Planit
Pra hartimi i PPV ndodhet në vazhdim të procedurave përfundimtare të miratimit.
Referuar strukturës së projektit të PPV përbërë nga 3 komponente konstatojmë se nuk
reflektohen qartësisht elementet si: a. analiza e konsoliduar e cila përfshinë pikat e forta dhe
mundësitë, pikat e dobëta dhe kërcënimet; b. Matrica e Qëllimeve, objektivave, programeve
dhe projekteve të planit; c. Matrica e zbatimit të planit; d. Matrica e prioritarizimit të
projekteve; dhe e. Fishat e projekteve) të gjitha këto shoqëruar me shpërndarjen e buxheteve të
nevojshëm apo burimet e financimit të mbuluar nga buxheti i Bashkisë, dhe buxheti
Qendror, me synim që ky të jetë sa më funksional i aplikushëm dhe lehtësisht i përdorshëm
nga personeli zbatues gjatë shtrirjes në kohën prej 25 vjetesh te parashikuar por edhe
lehtësisht i monitorueshëm.
2-Auditimi mbi organizimi dhe funksionimin e regjistrit të territorit.
Është organizuar dhe funksionon përdorimi i Regjistrit Kombëtar të Territorit. Ky regjistër
funksionon prej vitit 2014 ku azhurnohet me publikimin e akteve të nxjerra.
3-Auditimi mbi ngritjen e Këshillit Teknik dhe hartimi i procesverbalit të mbledhjes.
Me Urdhër të brendshëm të Kryetarit të Bashkisë, nr.2 datë 06.05.2013 për “Funksionimin e
Këshillit Teknik”, roli i këshillit teknik i është ngarkuar Drejtorisë së Përgjithshme të
Planifikimit dhe Kontrollit të Zhvillimit të Territorit në Bashkisë Shkodër, dhe ka funksionuar
sipas “Procedurës së shqyrtimit të aplikimeve për leje ndërtimi” miratuar me Urdhrin nr. 1
datë 25.04.2013 të Kryetarit të Bashkisë.
Ndërsa pas vitit 2015, për shqyrtimin e kërkesave për leje ndërtimi është vepruar sipas
procedurave përcaktuar në Vendimin nr.1, datë 30.07.2015 të Këshillit Kombëtar të
Territorit (KKT) “Për përcaktimin e rregullave dhe procedurave që do të ndiqen nga
autoritetet e zhvillimit të territorit për shqyrtimin e kërkesave për leje ndërtimi deri në
miratimin e planeve të përgjithshme vendore” pikat 2 dhe pika 5.
4-Auditimi mbi shqyrtimin e kërkesave në zbatimin të procedurave ligjore në marrjen e
vendimeve për leje zhvillimore ndërtimi në pronë private dhe publike.
Për periudhën 2014-2016 nga Drejtoria e Planifikimit të Territorit dhe Zhvillimit Urban
Bashkia Shkodër (Autoriteti Zhvillimit Territorit), me miratim te Agjencisë Kombëtare të
Planifikimit te Territorit (AKPT), pas marrjes së njoftimit në rrugë elektronike të aplikuesve,
pra Drejtoria e Planifikimit të Territorit dhe Zhvillimit Urban Bashkia Shkodër ka pranuar
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dokumentet e aplikimeve për 15 dosje leje ndërtimi, nga të cilat 9 për ndërtime publike dhe 6
për ndërtime private, ndarë në 14 dosje në vitin 2015 dhe 1 në vitin 2016, sipas pikës 2 dhe 5
të VKKT nr.1, datë 30.07.2015 dhe VKM nr. 408, datë 13.05.2015 “Për Miratimin e
Rregullores së Zhvillimit të Territorit”, i ndryshuar, pasqyruar në tabelat emërtuar:” Tabela e
lejeve te ndertimit Bashkia Shkodër viti 2015 Tabela 1.1 “ dhe “Tabela e lejeve te
ndertimit viti 2016 Bashkia ShkodërTabela nr. 1.2”
a. Nga auditimi me zgjedhje i dokumentacionit përbërës të dosjeve të lejeve të ndërtimit u
konstatua mangësi dhe shkelje në drejtim të kontrollit të zbatimit të lejeve të ndërtimit lidhur
me ecurinë e fazave të procesit të punimeve dhe afatet, për 3 leje prej 28 leje ne total, ku 2 leje
janë për objektet e kultit dhe 5 objekte publike, të vitit 2014, dhe që kanë sjellë si pasojë të
ardhura të munguara dhe dëm ekomomik në vlerën 300.000 lekë;
Për 3 leje prej 19 leje në total, ku 9 leje janë publike, të vitit 2015, dhe që kanë sjellë si pasojë
të ardhura të munguara dhe dëm ekomomik në vlerën 300.000 lekë;
Për 8 leje prej 84 leje ne total, ku 15 leje janë për objektet publike, të vitit 2016, dhe që kanë
sjellë si pasojë të ardhura të munguara dhe dëm ekomomik në vlerën 800.000 lekë;
Nga shkelja e afatit të përfundimit të punimeve,në kundërshtim me nenin 13 të ligjit nr.8402,
datë 10.09.1998 "Për Kontrollin dhe disiplinimin e punimeve të ndërtimit", me neni 52, pika 3
ligjit nr. 107/2014 “Për Planifikimin e Territorit”, dhe në kundërshtim me afatet dhe grafikë
përcaktuar në lejet përkatëse të ndërtimit, pasqyruar në tabelën emërtuar: “Të ardhurat e
munguara dhe dëmi ekonomik nga mungesa e kontrollit të zbatimit të LN për v.2015 dhe
2016”, bashkëlidhur.
b. Gjendja e inventarizimit të 131 dosjeve, është e paraqitur me listë emërtimi dokumentesh pa
numër perkatës fletësh të secilit dokumenti përbërës të dosjes si dhe dosjet ndodhen në arkivin
e urbanistikës të pa dorëzuara në arkivin e bashkisë, gjendje kjo në kundërshtim me ligjin
nr.9154, datë 6.01.1993 “Për Arkivat” .
c. Për vitin 2014-2016 në dhënien e lejeve të ndërtimit për 25 objekte në troje publike me
financim publik nuk është llogaritur, vlerësuar e përfshirë në kontabilitet vlera prej
16,362,310 lekë e tarifës së ndikimit në infrastrukturë përkatësisht: 4 objekte në v.2014 (të
llogariten), 8 objekte ne vitin 2015 me vlerën e taksës 10,527, 660 lekë dhe 13 objekte në
vitin 2016 me vlerën e taksës 5,834,650 lekë, vlera këto që do të përfshihen në vlerën e kostos
së marrjes së objektit në kontabilitet, mosveprim që vjen në kundërshtim me ligjin nr.8402,
datë 10.9.1998 “Për Kontrollin dhe Disiplinimin e Punimeve të Ndërtimit” dhe me ligjin
nr.9228, datë 24.04.2004 “Për Kontabilitetin dhe Pasqyrat Financiare”, si më poshtë:
Për vitin 2014 nuk është llogaritur e vlerësuar vlera prej (të llogariten), për 4 objekte me
emërtimet përcaktuar sipas tabelës,
Për vitin 2015 nuk është llogaritur e vlerësuar vlera prej 10,527, 660 lekë e tarifës së
ndikimit në infrastrukturë për 8 leje ndërtimi invetime publike me buxhetin e Bashkisë, me
emërtimet përcaktuar sipas tabelës,
Për vitin 2016 nuk është llogaritur e vlerësuar vlera prej 5,834,650 lekë e tarifës së ndikimit
në infrastrukturë për 13 leje ndërtimi investime publike me buxhetin e Bashkisë; me
emërtimet përcaktuar sipas tabelës; vlera këto që do të përfshihen në vlerën e kostos së marrjes
së objektit në kontabilitet, mosveprim që vjen në kundërshtim me ligjin nr.8402, datë
10.9.1998 “Për Kontrollin dhe Disiplinimin e Punimeve të Ndërtimit” dhe me ligjin nr.9228,
datë 24.04.2004 “Për Kontabilitetin dhe Pasqyrat Financiare” pasqyruar në tabelën emërtuar:
“Tabela e lejeve te ndërtimit Bashkia Shkodër viti 2014, 2015, 2016 Tabela 1.1, 1.2, 1.3 “
Lidhur me klasifikimin e parregullsisë konstatuar nga audituesi
- Vlera 1,400,000 lekë, për gjobat e pavendosura për mos ndjekjen e afateve të lejeve të
ndërtimit, nga Drejtori i Përgjithshëm janë vlerësuar të ardhura të munguara, kaluar në
masë organizative nr. 16.
109

KONTROLLI I LARTË I SHTETIT
RAPORT PËRFUNDIMTAR I AUDITIMIT USHTRUAR NË BASHKINË SHKODËR

5-Auditim mbi zbatimin e procedurave ligjore në dhënien e lejeve të përdorimit, hartimi
dhe firmosja e procesverbaleve të kolaudimit nga kolaudatori, zbatuesi dhe mbikëqyrësi i
punimeve.
Lidhur me klasifikimin e parregullsisë konstatuar nga audituesi
- Vlera 1,900,000 lekë, për gjobat e pavendosura për mos ndjekjen e afateve të lejeve të
përdorimit, nga Drejtori i Përgjithshëm janë vlerësuar të ardhura të munguara, kaluar në
masë organizative nr. 17
Për periudhën 2014-2016 nga Drejtoria e Planifikimit të Territorit dhe Zhvillimit Urban
Bashkia Shkodër (Autoriteti Zhvillimit Territorit),janë zbatuar procedurat ligjore e janë dhene
71 leje përdorimi përkatësisht 40 leje përdorimi në vitin 2014, 29 leje përdorimi në vitin 2015
dhe 2 leje përdorimi në vitin 2016, pasqyruar në tabelat bashkëlidhur.
Për periudhën e 2014-2016 konstatohet ecuri e ngadaltë e lëshimit të lejeve të përdorimit, nga
mos ndjekja e afateve të lejeve të ndërtimit, theksuar më sipër, pra janë lëshuar 19 leje
përdorimi tej afateve të lejes së ndërtimit me vonesë nga 6 muaj deri në 4 vjet, në kundërshtim
me afatet që kanë shkaktuar vlerën të ardhurave të munguara dhe dëmit ekonomik 1,900,000
(600,000+1.300.000), në kundërshtim me nenin 11, të ligjit nr. 8402, datë 10.09.1998 “Për
Disiplinimin e Punimeve të Ndërtimit”, dhe me nenin 52, pika a,b,c të ligjit nr.107/2014 “Për
Planifikimin dhe Zhvillimin e Territorit”, pasqyruar në tabelën emërtuar: “Lejet e Perdorimit
te Miratuara dhe Mungesa e Aplikimit të Gjobave për Vonesat Viti 2015-2016 Tabela
nr.2.1, 2.2 dhe 2.3”, bashkëlidhur, konkretisht:
Për vitin 2014 janë lëshuar 17 leje përdorimi, tej afateve të lejes së ndërtimit me vonesë nga 6
muaj deri në 4 vjet, në kundërshtim me afatet që kanë shkaktuar të ardhura të munguara dhe
dëmin ekonomik në vlerën 1,700.000 lekë, duke mos aplikuar vlerën e gjobës, në kundërshtim
me nenin 11, të ligjit nr. 8402 datë 10.09.1998 “Për Disiplinimin e Punimeve të Ndërtimit”,
dhe me nenin 52, pika a,b,c të ligjit 107/2014 “Për Planifikimin dhe Zhvillimin e Territorit”,
pasqyruar në tabelën emërtuar: “Lejet e Përdorimit te Miratuara dhe Mungesa e Aplikimit
të Gjobave për Vonesat Viti 2015 Tabela nr.2.1”, bashkëlidhur .
Për vitin 2015 janë lëshuar 2 leje përdorimi tej afateve të lejes së ndërtimit me vonesë nga 1
vjet deri në 2 vjet, në kundërshtim me afatet që kanë shkaktuar të ardhura të munguara dhe
dëmin ekonomik në vlerën 200,000 lekë, duke mos aplikuar vlerën e gjobës, në kundërshtim
me nenin 11, të ligjit nr. 8402 datë 10.09.1998 “Për Disiplinimin e Punimeve të Ndërtimit”,
dhe me nenin 52, pika a,b,c të ligjit 107/2014 “Për Planifikimin dhe Zhvillimin e Territorit”,
pasqyruar në tabelën emërtuar: “Lejet e Përdorimit te Miratuara dhe Mungesa e Aplikimit
të Gjobave për Vonesat Viti 2016 Tabela nr.2.2”, bashkëlidhur.
Për veprimet dhe mosveprimet lidhur me mangësitë në Hartimin e PPV; krahas strukturave të
tjera; mangësitë ne inventarizimin e dosjeve dhe shkeljet në drejtim të kontrollit të zbatimit të
lejeve të ndërtimit të vitit 2014-2016 lidhur me ecurinë e fazave të procesit të punimeve dhe
afatet, për 14 leje ndërtimit prej 131 gjithsej, që kanë sjellë si pasojë të ardhura të munguara e
dëm ekomomik në vlerën 1,400,000 lekë nga mungesa e kontrollit përfundimtar dhe nga mos
kontrolli në kohë i fazave, në kundërshtim me nenin 13 të ligjit nr.8402, datë 10.09.1998 "Për
Kontrollin dhe disiplinimin e punimeve të ndërtimit", me neni 52, pika 3 ligjit nr.107/2014
“Për Planifikimin e Territorit”, dhe në kundërshtim me afatet dhe grafikët përcaktuar në lejet
përkatëse të ndërtimit, pasqyruar në tabelën emërtuar: “Të ardhurat e munguara dhe dëmi
ekonomik nga mungesa e kontrollit të zbatimit të LN për 2014, v.2015 dhe 2016”,
bashkëlidhur dhe për ecuri të ngadaltë të lëshimit të lejeve të përdorimit, nga mos ndjekja e
afateve të lejeve të ndërtimit, lëshimin e 19 leje përdorimi tej afateve të lejes së ndërtimit me
vonesë nga 6 muaj deri në 4 vjet, në kundërshtim me afatet që kanë shkaktuar vlerën e të
ardhurave të munguara dhe dëmit ekonomik 1,900,000 lekë, në kundërshtim me nenin 11, të
ligjit nr. 8402 datë 10.09.1998 “Për Disiplinimin e Punimeve të Ndërtimit”, dhe me nenin 52,
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pika a,b,c të ligjit 107/2014 “Për Planifikimin dhe Zhvillimin e Territorit”, pasqyruar në
tabelën emërtuar: “Lejet e Përdorimit te Miratuara dhe Mungesa e Aplikimit të Gjobave
për Vonesat Viti 2014, 2015-2016 Tabela nr.2.1, 2.2 dhe 2.3”, bazuar në ligjin nr. 139/2015,
datë 17.12.2015 “Për Vetëqeverisjen Vendore” ngarkohen me përgjegjësi:
z. A. K., me detyrë Drejtor i Drejtorisë të Studimit, Planifikimit dhe Koordinimit të
Investimeve (për PPV), për mangësitë në hartimin e PPV
z. K. K., me detyrë Drejtori Kontrollit, Zhvillimit të Territorit prej Korrikut 2016,
znj. A. Sh., me detyrë ish Drejtore urbanistikes deri Korrik 2015
z. S. Z., me detyrë Përgjegjës Sektori Lejeve Ndertimit Kontrollit Territorit,
znj. E. Z., me detyrë përgjegjëse Arkivit të Urbanistikës
Sa sipër është mbajtur procesverbali nr.20, datë 31.7.2017, dorëzuar në protokoll për të cilin
nga subjekti nuk është reaguar deri në hartimin e Projektraportit në mospërmbushje të Ligjit
nr. 154/2014, datë 27.11.2014 "Për organizimin dhe funksionimin e Kontrollit të Lartë të
Shtetit", neni 15, pika "dh”.
Pasi ish dërguar projekraporti në subjekt, pas datës 07.08.2017 kanë mbrrijtur dorazi observacionet
observacioni nr.7802/86, datë 02.08.2017 për procesverbalin nr.20, datë 31.7.2017,me 1 fletë paraqitur
nga z. A. K., z. K. K., znj. A. Sh., z. S. Z., znj. E. Z. , dhe pas shqyrtimit të observacionit grupi i
auditimit sqaron:

-Në lidhje me pikën 5 sqarojmë se janë dhënë lejet e përdorimit tej afateve të lejes së ndërtimit
me vonesë nga 6 muaj deri në 4 vjet, qe u përkasin lejeve të ndërtimit të para viteve 2014 në
kundërshtim me afatet që kanë shkaktuar vlerën të ardhurave të munguara dhe dëmit
ekonomik 1,900,000 (600,000+1.300.000), në kundërshtim me nenin 11, të ligjit nr. 8402, datë
10.09.1998 “Për Disiplinimin e Punimeve të Ndërtimit”, pra observoni mbështetet ne
interpretim të gabuar duke mos mbajtur parasysh nenin 11 të ligjit nr.8402, janë lëshuar lejet e
përdorimit; prandaj observacioni nuk qëndron e nuk merret në konsideratë.
Pas kthimit të Projektraportit të auditimit, dërguar me shkresën nr.491/5, datë 04.08.2017,
Bashkia Shkodër ka dërguar observacionet me shkresën nr.7802/108, datë 28.08.2017,
mbërritur në KLSH (nr.491/9,datë 30.08.2017) bashkëlidhur dhe observacionin nr. 3449/?,
datë 21.8.2017 (observacion për rekomandimin fq.206, por që ne fakt është faqe 205), për të
cilin pas rishqyrtimit grupi i auditimit sqaron:
Observacioni nr. 3449/?, datë 21.8.2017 (observacion për rekomandimin fq.206, por që ne fakt
është faqe 205), është fotokopje e observacioni nr.7802/86, datë 02.08.2017 për procesverbalin
nr.20, datë 31.7.2017, sqaruar më sipër,rekomandim i cili nuk merret në konsideratë dhe
prandaj rekomandimi qëndron e është i mbështetur në fakte e dokumente prova ligjore.
9. Auditim mbi administrimin e aseteve, procedurën e dhënies me qira të aseteve të
qëndrueshme në varësi të Bashkisë dhe shitja e trojeve publike.
ASETET BASHKIA
A. ASETET FOND PYJOR-KULLOSOR
a. Marrja në dorëzim e fondit pyjor–kullosor dhe e të drejtave dhe detyrime lidhur me to
Në zbatim të VKM nr. 433, datë 08.6.2016 ‘Për Transferimin në Pronësi të Bashkive të Pyjeve
dhe të Kullotave Publike, sipas Listave të Inventarit dhe aktualisht në Administrim të
Ministrisë së Mjedisit e të ish-Komunave/Bashkive’, urdhrit nr. 4632, datë 18.7.2016 ”Mbi
Dorëzimin e pyjeve dhe kullotave në Bashki”,të Ministrit të Mjedisit, ku caktohet grupi
përfaqësues i Ministrisë Mjedisit.
Bashkia Shkodër me Urdhrin e Brendshëm nr. 415, datë 01.06.2016, të znj. V. A., Kryetares
Bashki, ka ngritur dhe autorizuar Grupin e punës përbërë prej z.A. Gj. Kryetar Grupi, me
detyrë zv. Kryetar Bashkie, znj. A. Sh., me detyrë Drejtore Drejtorisë Mjedisit, Pyjeve dhe
Menaxhimit të ujërave, z.Z. U., me detyrë specialist inxhinier Pyje, me z. Gj. G., me detyrë
teknik Pyjesh, me znj.V. Rr., me detyrë specialiste personeli anëtare grupi me detyrë:
111

KONTROLLI I LARTË I SHTETIT
RAPORT PËRFUNDIMTAR I AUDITIMIT USHTRUAR NË BASHKINË SHKODËR

rakordimin e punës me Ministrinë e Mjedisit në mënyrë që punonjësit e ISHMP dhe të
Administratave Rajonale të Zonave të Mbrojtura që kanë në dorëzim asetet përkatëse të ishDrejtorive Rajonale të Pyjeve dhe Kullotave, të bëjë dorëzimin në prani të Komisionit të
përbashkët Bashki-Ministri e Mjedisit si dhe të mbajnë aktet përkatëse, procesverbalin dhe të
Administratave Rajonale të Zonave të Mbrojtura.
Sipas Raportit përmbledhës nr.2431/b, datë 17.10.2016, procesverbalit “Për marrje dorëzim
të Pyje kullotave nga Mjedisit dhe ish-Komunat, së bashku me listat e inventarit“,
procesverbalit të marrjes dorëzim të pajisjeve teknike dhe Knou Hau softuer ne diskete” datë
4.11.2016, dhe listës së aseteve me nr.rendor 10, janë marrë në dorëzim:
a. Hartat plani inventarizimi v.1985 copë 45 cope të Ekonomive Pyjore”
b. Hartat plani Mbarështrimi 5 copë të viteve: 1967, 1985, 1992, dhe 2001,
c. Plane Menaxhimi te Pyjeve dhe kullotave Komunale copë 4 (3 copë përkatësisht: për ishKomunat Shosh, Guri Zi, Shalë, si dhe 1 për EP Cukal). Gjithashtu dhe Plane Mbarështimi 3
cope përkatësisht: të ish-Komunave Shllak, Temal dhe Bashkisë V. Dejës, te cilat janë marrë në
dorëzim jashtë të drejtës, pasi ndodhen jashtë juridiksionit të Bashkisë Shkodër dhe duhet tu
dorëzohen njësive përkatëse Bashkisë Vau Dejës.
d. kontrata për sipërfaqe pyjore në përdorim nuk ka,
e,Libra azhurnimi të fondit pyjor me formularë të lidhur copë 27
f. Regjistrat e kullotave v.82 dhe v.85 si dhe materiale dokumente te tjera sipas nr.79-94 të
listes shoqëruese.
Referuar dokumentacionit të mësipërm rezulton se janë marrë në dorëzim sipërfaqe fondit
pyjor prej 43 806 ha, me strukturën e përgatitur gjatë auditimit si vijon:
Struktura dhe shtrirja Territoriale e fondit Pyjor
Nr. Lloji Fondit

1.
2.
3.
4
5

Kullota
Pyje
Toke inprod
Djerr
Bimesi pyjore
Total

total
sip
ha
5377
30993
5556
1029
851
43806

Postr

Struktura sipas shtrirjes territoriale ne ha
Shal
Shosh G.zi A.M RR Berdice Vel

Pult

630
909 1525
6404 10131 6767
511 1790 1619
204
587
145
749
8498 13417 10056

546 1767
5801 1890
1481 155
85
2
33
7913 3847

-

-

6
69
75

Shk
-

-

Shënim: 1. Shkurtimet i referohen emrave te plote si vijon; Postr= Postribe, Pult, Shale,
Shosh, GZi= Guri i Zi, A.M= Ana e Malit, RR= Rrethina, Berd=Bërdicë, Vel= Velipojë, Shk=
Shkodër
2. Njësitë Ana Mali, Rrethina, Velipojë dhe Shkodër fondi pyjor i tyre trajtohet e administrohet
nga Agjencia Rajonale e Zonave të Mbrojtura (ARZM) Shkodër dhe Agjencia Kombëtare e
Zonave të Mbrojtura (AKZM) Tiranë.
Struktura sipas Ekonomive Pyjore
N

Lloji Fondit

r

total sip
ha

Struktura sipas Ekonomive Pyjore ne ha
L1

L2

.

M.

R.R

Pej

rj

840

613

Sh1

Sh2

Lug

Brucaj

R.Drisht

Kir

P.Shel

Shll1

Shal

5377

209

165

422

123

757

152

17

1768

30993

4161

2593

3581

2220

7351

2781

5451

1900

Toke inprod

5556

742

876

536

945

1616

175

504

154

8

Djerre

1029

69

54

8

77

533

49

143

33

57

750

32

6865

3887

1

Kullota

2

Pyje

3
4
5

Bimesi pyjore
Total

851
43806

5181

3688

840

613

4547

3365

10257

D.GJ

B.B

di

3154

311
955

6
69

1020

311

6

69
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Shënim 1. Shkurtimet i referohen emrave te plote si vijon; L1=Lugina e Shalës 1, L 2=Lugina
e Shalës 2, M.Pej= Maja e Pejës, R.Rj= Rosek Rrjoll, Sh1= Shosh 1, Sh2= Shosh 2,
Lg.Kir=Lugina e Kirit, Brucaj, R.Drisht=Rosek-Drisht,P.Sheldi=Pruemos Sheldi,
Shll.1=Shllak 1, Shal=Shalë, Drin- Gjadër, B.B.= Bushat-Bërdicë.
b. Nuk janë përfshirë në listën e pronave dhe nuk janë dorëzuar aksesoret si lerat e pirjes së
ujit për bagëtitë ne fondin kullosor dhe as gjurmët ekzistuese të tyre të trashëguara, evidentimi
dhe inventarizimi me skemat përkatëse është domosdoshmëri si kusht paraprak për
rehabilitimin por dhe për vënien në eficencë te resurseve kullosore, me synim zhvillimin e
qëndrueshëm të sipërfaqes prej 5377 ha të fondit kullosor, gjendje kjo ne kundërshtim me
ligjin nr. 9693, datë 19.3.2007 “Për Fondin Kullosor”, neni 5, pika 2 germa “b”,”Pronësia”,
neni 7, “Inventarizimi”, neni 8,”Regjistrimi”, neni 9, “Regjistri i Fondit Kullosor”, neni 14,
“Planet e Mbarështimit” dhe neni 15, “Bimët Mjekësore”.
c. Nisur nga sipërfaqja e konsiderueshme e fondit pyjor-kullosor, normat sipas ligjit organik të
pyjeve, i ndryshuar, si dhe nga gjendja aktuale prej 9 personash e personelit te Strukturës së
Pyjeve, e cila rezulton e pa plotësuar dhe e mangët, kundrejt nevojës prej jo më pak se 25 sipas
normave, Bashkia duhej të kish marrë masa për plotësimin dhe kompletimin e strukturës së
domosdoshme për menaxhimin dhe mbarështimin e Fondit Pyjor Kullosor në zbatim të ligjit
nr. 139/2015 “Për vetëqeverisjen vendore” neni 22 pika 4 dhe neni 27 pika 5. Administrimin e
fondit pyjor dhe kullosor publik, sipas legjislacionit në fuqi, Ligjit nr. 9385, datë 04.05.2005,
“Për Pyjet dhe Shërbimin Pyjor”, të ndryshuar, të ligji nr. 9693, datë 19.3.2007 “Për Fondin
Kullosor”, të ndryshuar dhe të ligjit nr. 10296, datë 08.07.2010, “Për Menaxhimin Financiar
dhe Kontrollin”.
d. Mbi administrimin, mbarështimin dhe përdorimin procedura e dhënies me qira për
qëllime pushim çlodhje vjeljen e prodhimeve të dyta të aseteve pyje kullota sipërfaqe bimësi
pyjore.
Lidhur me mbarështrimin e fondit pyjor
1.PLANET E MBARËSHTRIMIT të pyje kullotave, megjithëse ekzistojnë e marrë në
dorëzim c. Plane Menaxhimi te Pyjeve dhe kullotave Komunale copë 6 (5 copë përkatësisht:
për ish-Komunat Shosh prej v.2008, Guri Zi prej v.2008, Shal prej v.2009,Postrribë prejv.2007
dhe Pult prej v.2008 si dhe 1 për EP Cukal), me afat shtrirje 10 vjeçar, me vlera të
dokumentacionit dhe njohurive Knou-hau por në marrjen në dorëzim nga palët dorëzuese nuk
jepen të dhëna dokumente për ecurinë e zbatimit të tyre, qe do të ndihmonte nismën për
vlerësimin e vazhdimit te zbatimit të tyre në periudhën e mëvonshme nga Bashkia Shkodër ,
me synim vënien nën administrim, menaxhim të fondit pyjor përkatës të këtyre ekonomive me
fond mbi 14458 ha, por dhe bërjen e Planeve të tjera menaxhimi për Fondin pyjor total prej 43
806 ha nga e cila kullota 5 377 ha, për gjenerimin e të ardhurave dhe punësimin e komunitetit
te zonave rurale, vendosjen dhe inicimin e bashkëpunimit me shoqatat e përdorimit të Pyjeve
kullotave e operatoreve të tjerë në këtë fushe por edhe përdorimin e burimeve të ardhurave nga
pyjet sipas destinacionit ligjor, gjendje kjo në kundërshtim me pikën 6 të shkresës nr. 7531,
datë 28.12.2015 “Mbi marrjen e masave për menaxhimin e pyjeve dhe kullotave”, të Ministrit
të Mjedisit për “shqyrtimin e planeve të Mbarështimit për fondin Pyjor dhe Kullosor”.
Gjithashtu mungojnë plani operacional vjetor për vitin 2016 për aktivitetet vjetore ne pyje
kullota bazuar në të dhënat e Planeve të Mbarështimit të Pyjeve për vitin referues në planet e
mbarështimit dhe mungojnë përfshirja ne planin vjetor buxhetor ”Programi i pyjeve dhe
kullotave”, pra në përfshirje dhe apo ndryshime në Buxhetin korrent 2016 të Bashkisë, në
kundërshtim me pikën 7 dhe 17 të urdhrit të ministrit të Mjedisit nr 7531, datë 28.12.2015“.
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Mbi Përdorimin e fondit pyjor kullosor sipas destinacionit marrëdhëniet, në vjeljen e
produkteve kryesore dhe të dyta të ardhurat dhe destinimi ligjor i tyre për zhvillim të
qëndrueshëm .
1.Në bashkinë Shkodër, nisur nga struktura dhe shpërndarje e mësipërme e fondit pyjor
kullosor prej 43806 ha, nuk evidentohet asnjë produkt kryesor si dru zjarri, lëndë as dytësor
si bime mjekësore e tanifere të vjellë prej fondit pyjor megjithëse marrja në dorëzim është
bërë deri fund viti 2016, gjendje kjo në kundërshtim me ligjin nr. 9693, datë 19.3.2007 “Për
Fondin Kullosor”, të ndryshuar me ligjin nr. 9385, datë 04.05.2005, “Për Pyjet dhe Shërbimin
Pyjor”, të ndryshuar me ligjin nr. 10296, datë 08.07.2010, “Për Menaxhimin Financiar dhe
Kontrollin”.
2. Bashkia Shkodër ka një fond kullosor prej 5377ha ndarë: Lugina Shalës 1,2 sipërfaqe 374

ha, Maja e Pejës 840 ha, Rrosek Rrjollë 613 ha, Shosh (1+2) sipërfaqe 545 ha, Lugina e
Kirit 757 ha, Brucaj 152 ha, Rosek Drisht 17 ha, Prumos Sheldi 1768 ha dhe Shalë 311 ha
por edhe nga Ish-Komunat aktualisht Njësisë Administrative Postrribë, Pult, Shal,Shosh dhe
Guri i Zi për vitin 2013, 2014, 2015 dhe 2016 nuk është hartuar e nuk është zbatuar asnjë
plan menaxhimi e mbarështimi në kullota livadhe, lidhur me kryerjen e shërbimeve
mbarështuese dhe vjeljen e, produkteve të cilat do të siguronin zhvillim të qëndrueshëm,
burime të ardhurash dhe vënien në eficencë të plotë të këtyre resurseve. Ky mosveprim vjen në
kundërshtim me ligjin si një funksion i deleguar i bazuar në ligjin nr. 139/2015 “Për
vetëqeverisjen vendore” neni 22 pika 4 dhe neni 27 pika 5. Administrimin e fondit pyjor dhe
kullosor publik, sipas legjislacionit në fuqi, Ligjit nr. 9385, datë 04.05.2005, “Për Pyjet dhe
Shërbimin Pyjor”, të ndryshuar dhe me VKM nr. 22, datë 9.01.2008, “Për Përcaktimin e
procedurave dhe të Kritereve të Administrimit të Pyllit Komunal”, pikat 3, 4 e në vijim. Për
pasojë nuk ka gjetur zbatim me pikën 6 të VKM nr. 396, datë 21.6.2006, ku shprehet se: “... Jo
më pak se 70% e fondit të krijuar sipas shkronjës “e” të pikës 5 të këtij vendimi përdoret për
përmirësimin e pyllit Komunal” dhe me pikën 3 shkronja “e” ku shprehet se: “... Të realizojë
menaxhim të qëndrueshëm dhe afatgjatë të pyjeve, duke kryer investimet e parashikuara në
Planin e Menaxhimit, me financimet e veta a donacionet...”
-Mungon e nuk është bëra mbajtja, evidentimi, administrimi bilancimi i fondit kullosor,
mosveprim ky në kundërshtim ligjin nr. 9693, datë 19.3.2007 “Për Fondin Kullosor”, neni 5,
pika 2 germa “b”,”Pronësia”, neni 7, “Inventarizimi”, neni 8,”Regjistrimi”, neni 9, “Regjistri i
Fondit Kullosor”, neni 14, “Planet e Mbarështimit” dhe neni 15, “Bimët Mjekësore”.
Të ardhurat e munguara nga mungesa e menaxhimit dhe administrimit të fondit kullosor.
Nga mos vënia nën administrim dhe në eficencë për periudhën (referuar cilësimit kullota
verore) Qershor 2013-Qershor 2016 të sipërfaqes prej 5377 ha kullotë, janë krijuar të ardhura
të munguara në vlerën prej 129,048,000 lekë, llogaritur si vijon:
Sipas normës që 1 ha kullotë ka kapacitet 10 krerë të imta dhe tarifa është 100 lekë për krerë në
muaj, si dhe mbajtja parasysh që kullota është Verore pra funksionon 6 muaj në vit, të ardhurat
e munguara llogariten:
5377 ha x 10 krerë/ha x 100 lekë/krerë/muaj x 6 muaj x 4 sezone = 129,048,000 lekë
Gjithashtu nga auditimi i destinimit të ardhurave të pa vjela nga përdorimi i Fondit kullosor e
pyjor rezulton se gjatë 4 viteve 2013-2016 nga të ardhurat e pa vjela nga përdorimi i kullota
pyjeve në shumën prej 129,048,000 lekë është krijuar pamundësia për të veçuar, destinuar e
përdorur 70% e vlerës prej 90,333,600 lekësh, shumë kjo që nuk është drejtuar e përdorur për
përmirësimin e pyjeve kullotave bashkisë, pra për hartimin dhe zbatimin e planeve të
menaxhimit për vënien në eficencë të aseteve pyjorë dhe për mbarështimin e qëndrueshëm të
tyre.
Ky mosveprim vjen në kundërshtim me pikën 6 të VKM nr. 396, datë 21.6.2006, ku shprehet
se: “... Jo më pak se 70% e fondit të krijuar sipas shkronjës “e” të pikës 5 të këtij vendimi
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përdoret për përmirësimin e pyllit Komunal” dhe me pikën 3 shkronja “e” ku shprehet se: “...
Të realizojë menaxhim të qëndrueshëm dhe afatgjatë të pyjeve, duke kryer investimet e
parashikuara në Planin e Menaxhimit, me financimet e veta a donacionet...” Për mos veprimet
e mësipërme ngarkohen me përgjegjësi:
z. F. Sh., me detyrë ish-Kryetar komunës Postribë
z. P. I., me detyrë ish-specialist pyjesh Komuna Postrribë,
z. M. C. me detyrë ish Kryetar i Komunës Pult,
z. Gj. P., me detyrë ish- Specialist i Pyjeve Komunës Pult,
z. B. V. me detyrë ish- Kryetar i Komunës Shal,
z. M. K., me detyrë ish- kryetar i Komunës,
z. M. L., me detyrë ish- Kryetar i Komunës Gur i Zi,
z. E. Zh., me detyrë ish- specialist i pyjeve,
3.Përdorimi i Pyjeve dhe sipërfaqeve të fondit pyjor për instalime pajisje të Operatorëve
celular.
a. Për kontratat me operatoret lidhur nga ish-DSHP dhe ish-Komunat marrja në dorëzim e
dokumentacionit origjinal, menaxhimi, monitorimi dhe plotësimi i detyrimeve
Nuk janë dokumentuar marrja në dorëzim i kontratave dhe dokumentacioni përkatës të
qiradhënies për 2 kontrata nga ish DSHP Shkodër dhe 1 Kontratë nga ish- Komuna Guri i
Zi të lidhura me A. për dhënie sipërfaqe pyjore për instalim antenash, si dhe nuk
dokumentohet shlyerja e detyrimeve nga operatori A. nuk dokumentohen e as pasqyrohen e
raportohen në marrjen në dorëzim lidhur me pjesën e të drejtave dhe detyrimeve të kontratave,
gjendje kjo në kundërshtim me pikën 2 të VKM nr. 433, datë 08.6.2.2016“ ‘Për Transferimin
në Pronësi të Bashkive të Pyjeve dhe të Kullotave Publike, sipas Listave të Inventarit, dhe
aktualisht në Administrim të Ministrisë së Mjedisit e të ish-Komunave/Bashkive”, ku shprehet
se; “Të drejtat dhe detyrimet e personave fizik/juridik të fituara me kontratat ekzistuese për
marrjen në përdorim të sipërfaqeve të fondit pyjor dhe kullosor vazhdojnë deri në përfundimin
e tyre sipas parashikimeve kontraktore dhe legjislacionit në fuqi” urdhrit nr. 4632, datë
18.7.2016 ”Mbi Dorëzimin e pyjeve dhe kullotave në Bashki” të Ministrit të Mjedisit. Këto
mosveprime kanë sjellë si pasoje dëmin ekonomik dhe të ardhura të munguara në vlerën
3,309,367 lekë ndarë përkatësisht sipas shkakut: 140,079 lekë nga llogaritja e mos përfshirja
1vit të vlerës për periudhën nga koha e daljes së VKM nr.1064, datë 22.12.2010, që ka sjellë
dëmin ekonomik prej 140,079 lekë, 503,008 lekë nga përdorimi pa kontratë i sipërfaqeve dhe
2,666,280 lekë nga mos justifikimi me dokumente bankare te hyra në bashki të qerasë së
pretenduar si e paguar, ndaj A. Tiranë, në kundërshtim me VKM nr. 1064, datë 22.12.2010
°Për disa ndryshime ne VKM nr.391, datë 21.06.2006 °Për Përcaktimin e Tarifave në Sektorin
e Pyjeve dhe Kullotave“, pasqyruar në tabelën emërtuar “Kontratat e Lidhura nga ish-DSHP
dhe ish Komunat transferuar në Bashki për Antena të telefonisë celulare dhe në proces lidhje
kontrate Bashkia Shkodër“, që ngarkojnë me krahas strukturave përkatëse edhe strukturat e
Bashkisë.
b. Antena të telefonisë celulare të transferuara ne përgjegjësi administrimi të Ministrisë
Brendshme me VKM nr.338, datë 6.06.2007, brenda fondit Pyjor me pronësi të Bashkisë
Shkodër.
Brenda fondit pyjor kullosor në pronësi të Bashkisë Shkodër të transferuar ndodhen edhe te 11
antena për të cilat janë lidhur kontratat në sipërfaqen 2650 m2 fond pyjor dhe shfrytëzojnë
4,411 km rrugë brenda fondit, për të cilat nga Bashkia Shkodër e cila tashmë zotëron titujt e
pronësisë, nuk zotërohen kontratat dhe nuk merret asnjë e ardhur, për shkak të administrimit të
tyre nga Ministria e Brendshme sipas VKM nr.338, datë 6.6.2007 “Për Ndryshimin e
Përgjegjësisë së Administrimit të Pasurive Toka Pyjore Publike ku janë Ndërtuar Stacione
Bazë të Transmetimeve të Sinjaleve BTS nga Ministria e Mjedisit Pyjeve dhe Administrimit të
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Ujërave”, për të cilat nga kjo bashki nuk ka ndërmarrë asnjë hap ligjor a korrespondencë, me
Ministrinë e Brendshme, dhe nuk vjel asnjë të ardhur nga këto kontrata, në kundërshtim me
ligjin nr. 139/2015 “Për vetëqeverisjen vendore” neni 22 pika 4 dhe neni 27 pika 5.
Administrimin e fondit pyjor dhe kullosor publik, sipas legjislacionit në fuqi, Ligjit nr. 9385,
datë 04.05.2005, “Për Pyjet dhe Shërbimin Pyjor”, të ndryshuar, të ligji nr. 9693, datë
19.3.2007 “Për Fondin Kullosor°, të ndryshuar dhe të ligjit nr. 10296, datë 08.07.2010, “Për
Menaxhimin Financiar dhe Kontrollin”,pasqyruar në tabelën emërtuar “Antena të telefonisë
celulare të transferuara ne përgjegjësi administrimi MB me VKM nr.338, datë 6.06.2007,
brenda fondit Pyjor me pronësi të Bashkisë Shkodër “ si vijon:
Antena të telefonisë celulare të transferuara ne përgjegjësi administrimi MB me VKM
nr.338, datë 6.06.2007, brenda fondit Pyjor me pronësi të Bashkisë Shkodër
Nr
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Vendndodhja sipas
emerteses
Bërdicë
Bërdicë
Bërdicë
Bërdicë
Rrethina/Bardhaj
Rrethina/Bardhaj
Rrethina/Bardhaj
Rrethina/Bardhaj
Postrribë
Postrribë
Pult (Lugina e Kirit)
Totali

Lloji i Objektit
Antene
A.
V.
E. M.
P.
A.
V.
E. M.
P.
E. M.
A.
A.
-

Parcela
1
1
1
1
50a
50a
50a
50a
3
3
204
-

Sipërfaqja e
ndërtimit (m2)
300
300
300
150
300
300
300
150
300
300
300
2650

Gjatësi rruge
km, tarifa
0.15
0.15
0.15
0.15
0.77
0.77
0.77
0.77
0.35
0.35
0.032
4,411

Të ardhura
te munguara

Shenim: Tarifa e qirasë sipërfaqes është …… lekë/m2/vit pika 7, për afatin 6-10 vjetë
Tarifa e rrugës është … lekë/ km/ vit vkm nr.1064, datë 22.12.2010”Për disa Ndryshime të
VKM NR.391” , SHTOJCA II PIKA 12 për afatin 6-10 vjet.
4. Per Regjistrimin e PPL-PYJE
Sipas VKM nr. 433/2016, pika 48, pasuritë që përbëjnë Fondin pyjor/kullosor që i kalon në
pronësi Bashkisë Shkodër është gjithsej 2160 pasuri, ndërsa sipas azhurnimit të fundit të kryer
aktualisht përmban 2117 pasuri me sipërfaqet si mësipër.
Qysh nga dalja e VKM nr 433/2016 dhe marrjes në dorëzim të dokumentacionit mbi fondin
pyjor/kullosor janë përgatitur dhe dërguar për regjistrim pranë ZVRPP Shkodër 318 prona,
Referuar VKM nr 433/2016, nga pasuria me nr 1620 deri tek pasuria me nr 1937. Ky
dokumentacion është përcjellë me shkresën nr 13944 prot datë 26.10.2016.
Nga ZVRPP Shkodër nuk është bërë asnjë regjistrim i këtyre pasurive me argumentin se: Fondi
Pyjor/kullosor është jashtë Zonave Kadastrale të përcaktuara dhe deri ne krijimin e këtyre
zonave nuk pranojnë asnjë aplikim për regjistrim, për të cilat Bashkia ka paguar vlerën prej
462,000 lekë dhe nuk ka marrë shërbimin por dhe as kthyer vlerën e mësipërme, gjendje kjo në
kundërshtim me ligjin nr.33, datë 21.3.2012 “Për Regjistrimin e Pasurive të Paluajtshme” dhe
me ligjin nr. 10296, datë 08.07.2010, “Për Menaxhimin Financiar dhe Kontrollin” .
Për veprimet e mosveprimet si më sipër, lidhur me marrjen në dorëzim administrimin dhe
menaxhimin e fondit pyjor dhe aseteve, pyje kullota procedura e dhënies me qira të aseteve
në varësi të Bashkisë mos marrjen në dorëzim të dokumentacionit dhe kontratave të
qiradhënies ne fondin pyjor, mos rinovimin e rishqyrtimin e tyre me pasoja krijimin e të
ardhura të munguara në vlerën si më sipër, në kundërshtim me ligjin nr. 139/2015 “Për
vetëqeverisjen vendore” neni 22 pika 4 dhe neni 27 pika 5. Administrimin e fondit pyjor dhe
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kullosor publik, sipas legjislacionit në fuqi nr. 9693, datë 19.3.2007 “Për Fondin Kullosor”, të
ndryshuar me ligjin nr. 9385, datë 04.05.2005, “Për Pyjet dhe Shërbimin Pyjor”, të ndryshuar
me ligjin nr. 10296, datë 08.07.2010, “Për Menaxhimin Financiar dhe Kontrollin” me ligjin
nr.33, datë 21.3.2012 “Për Regjistrimin e Pasurive të Paluajtshme, në kundërshtim me pikën 7
dhe 17 të urdhërit të ministrit të Mjedisit nr 7531, datë 28.12.2015 “,në kundërshtim me VKM
nr 1064, datë 22.12.2010 “Për disa ndryshime ne VKM nr.391, datë 21.06.2006 °Për
Përcaktimin e Tarifave në Sektorin e Pyjeve dhe Kullotave“, pasqyruar në tabelën emërtuar
“Kontratat e Lidhura nga ish-DSHP dhe ish-Komunat transferuar në Bashki për Antena të
telefonisë celulare dhe në proces lidhje kontrate Bashkia Shkodër“, ngarkohen me përgjegjësi.
z. A. Gj. Kryetar Grupi, me detyrë zv. Kryetar Bashkie,
znj. A. Sh., me detyrë Drejtore Drejtorisë Mjedisit, Pyjeve dhe Menaxhimit të ujërave, z.Z. U.,
me detyrë specialist inxhinier Pyje,
z. Gj. G., me detyrë teknik Pyjesh,
z. F. Sh., me detyrë ish-Kryetar komunës Postrribë
z. P. I., me detyrë ish-specialist pyjesh Komuna Postrribë,
z. M. C. me detyrë ish- Kryetar i Komunës Pult,
z. Gj. P., me detyrë ish-Specialist i Pyjeve Komunës Pult,
z. B. V. me detyrë ish-Kryetar i Komunës Shal,
z. M. K., me detyrë ish- kryetar i Komunës,
z. M. L., me detyrë ish- Kryetar i Kounës Gur i Zi,
z. E. Zh., me detyrë ish- specialist i pyjeve
znj. V. Rr., me detyrë specialiste personeli dhe me cilësinë e anëtarëve të grupit për marrjen në
dorëzim nga transferimi të aseteve Pyje-kullota dhe dokumentacionit përkatës,
Sa sipër është mbajtur procesverbali nr.8, datë 21.7.2017 dorëzuar në protokoll për të cilin
nga subjekti nuk janë paraqitur observacione deri në hartimin e projektraportit.
Pasi ish dërguar projekraporti në subjekt, pas datës 07.08.2017 kanë mbrrijtur dorazi
observacionet nr.7802/42, datë 31.7.2017,me 4 fletë,për procesverbalin nr.8, datë 21.7.2017,
paraqitur nga z.A. Gj., znj.A. Sh., z.Gj. G., z. P. I. dhe znj. V. Rr., ndërsa personat e tjerë nuk
kanë reaguar. Pas shqyrtimit të observacionit grupi i auditimit sqaron:
-Në lidhje me pikën (a) të procesverbalit, për mosidentifikimin dhe mos dorëzimin e lerave
ekzistuese të pirjes së ujit të bagëtive në fondin kullosor, sqarojmë se merret në konsideratë
pasi nuk është përgjegjësi dhe nuk ngarkojmë me përgjegjësi për këtë as në procesverbal e as
në projektraport, grupin e marrjes në dorëzim, por problemi është identifikimi i tij për të
ndërmarre hapat e duhur lidhur me identifikimin, për rikonstruksion dhe për rritjen e fuqisë
kullosore të fondit.
-Në lidhje me pikën (d1) të procesverbalit,sqarojmë: planet e mbarështimit të cilat mungojnë
për vitet 2013,2014,2015 dhe 2016, të cilat duhej të bëheshin nga ish-Komunat dhe duheshin
kërkuar apo theksuar mungesa në marrjen në dorëzim, pra pretendimi nuk qëndron, dhe
përgjegjësia kryesore bije mbi ish-Komunat.
-Në lidhje (me faqen 2 të observacionit) me të ardhurat e munguara nga mungesa e
menaxhimit dhe administrimit, pretendimet nuk qëndrojnë as për ish Komunat dhe as për
Bashkinë, pasi së pari sipërfaqja e fondit kullosor të dhëna nga Ju e paraqitur në tabelat është
5377 ha dhe jo 2492 ha si pretendoni, megjithatë është detyrë e Bashkisë dhe Drejtorisë
përkatëse të ndjekë procedurat ligjore të pretendimit për kalim apo ndryshime të zërit
kadastral, pasi auditimi mbështetet në të dhënat aktuale,pra ky pretendim nuk qëndron për
mungesë argumenti ligjor; gjithashtu shtojmë se argumenti indirekt lidhur fuqinë kullosore
matur me krerë të imta nga ana juaj, nuk qëndron pasi ju mungon bilanci total i gjësë së gjallë
dhe përfshirja në të gjësë së gjallë të trashë e të kafshëve të punës (ndërsa flisni për statistika
të imtave); së dyti; edhe ky pretendim nuk qëndron pasi ka qene dhe është detyra e ish117
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Komunave dhe pas v.2016 detyrë e bashkisë zbatimi i procedurave ligjore dhe hartimi i
dokumentimit për dhënien me qira e përdorim të kullotave, vënia nën administrim dhe eficencë
e kësaj pasurie për të gjeneruar zhvillim të qëndrueshëm, por edhe për të shmangur
përdorimin e paligjshëm e pa pagesë te fuqisë kullosore, për këto argumente pretendimi nuk
merret në konsideratë, dhe vlera e fiksuar në procesverbal si e ardhur e munguar dhe dëm
ekonomik është e argumentuar ligjërisht, e qëndrueshme, për të cilën Drejtoria përkatëse e
Bashkisë detyrohet të marrë masat e duhura ligjore për vënien nen menaxhim administrim e
kontroll të këtij resursi.
-Në lidhje me Pikën 3 (faqe 3-4 të observacionit), për përdorimin e pyjeve për instalime të
pajisjeve të operatorëve celular, sqarimet e dhëna nga ana e bashkisë për kontratat ekzistuese ,
nuk qëndrojnë e nuk kanë bazë faktike e dokumente, janë shmangie nga faktet e përcaktuara në
procesverbal,trajtuar në ballafaqim në subjekt gjatë procesit auditimit dhe në Projektraport
për pasojë vlerat e dëmit ekonomik dhe të ardhurat e munguara janë të argumentuara dhe të
identifikuar operatorët që kanë detyrimi për shlyerje, ndërsa është përgjegjësi e kësaj Drejtorie
si gjatë mangësive në procesin e marrjes ne dorëzim të kontratave, ashtu edhe të nisjes së
procedurave ripërtëritjes së kontratave ekzistuese proces i cili do të niste me shlyerjen dhe
dokumentacionin e detyrimeve për periudhën e mëparshme sikundër përcaktuar në VKM
përkatëse për transferimin e të drejtave dhe detyrimeve nga kontratat e mëparshme, këto
mosveprime ngarkon me përgjegjësi, trajtuar hollësisht më sipër.
Pas kthimit të Projektraportit të auditimit, dërguar me shkresën nr.491/5, datë 04.08.2017,
Bashkia Shkodër ka dërguar observacionet me shkresën nr.7802/108, datë 28.08.2017,
mbritur në KLSH (nr.491/9,datë 30.08.2017) edhe observacionin nr 3435?, datë 21.08.2017,
Öbservacion mbi gjetjet dhe rekomandimet”, paraqitur nga z.A. Gj., znj.A. Sh. dhe z. Z. U., për
të cilin pas rishqyrtimit grupi auditimit sqaron:
-Për rekomandimin faqe 206 të projektraportit, pretendimi se janë dorëzuar planet e
mbarështimit, nuk qëndron pasi na asnjë prej listave të procesverbalit dhe pasqyrave
bashkëlidhur tij, nuk rezulton dorëzimi i Planeve të mbarështimit të EP , prandaj observacioni
për mungesë provash nuk merret në konsideratë, dhe
-Për rekomandimin faqe 208 të projektraportit, pretendimi për refuzim të vlerës e të
ardhuravëe të munguara dhe dëmin ekonomik si tarifë kullosore e pa vendosur dhe e pavjelë si
nga ish Komunat ashtu edhe nga Bashkia për fund vitin 2016,(apo dhe për kontabilizim si
shpreheni ku një gjë e tillë nuk shkruhet as ne projektraport) nuk qëndron, argumentuar
hollësisht në observacionet nr.7802/42, datë 31.7.2017, më sipër, në procesverbal dhe në
projekt raport, pra për mungesë argumentesh ligjore prova shkresore observacioni nuk merret
ne konsideratë.
-Për rekomandimin faqe 209 të projektraportit, pretendimi për refuzim të vlerës së demit
ekonomik të pa vjelë nga operatori A., rrjedhur nga mos arkëtimet e vlerës së qerase dhe
kamatëvonesave të pa rakorduara, nuk qëndron,kjo argumentuar hollësisht në observacionet
nr.7802/42, datë 31.7.2017, më sipër, në procesverbal dhe në projekt raport, pra për mungesë
argumentesh ligjore prova shkresore observacioni nuk merret ne konsideratë
-Observacioni nr.3544/b, datë 28.08.2017, paraqitur nga Drejtoria Juridike dhe Aseteve znj.
M. Gj. dhe znj.M. L. në kthim të Projektraportit lidhur me rekomandimet ne projektraport, pas
shqyrtimit, grupi i auditimit sqaron:
- Observacioni ka karakter përshkrues të veprimeve të kësaj Drejtorie për zbatimin e
rekomandimeve (faqe 1-2observacionit), pra tregon që rekomadimi i është i qëndrueshëm
Të njëjtën gjë shprehet edhe për rekomandimet 2 dhe nr.3,
-Për rekomandimin 4(faqe 3-4), lidhur me problemet e identifikimit të titujve të pronësisë apo
lidhur me vlerën e ndërtesave pra të gjitha këto probleme kanë qenë e janë detyrë e asaj
drejtorie për ti zgjidhur me përgjegjësi dukë siguruar ruajtjen nga përvetësimet e pa ligjshme
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të pronave publike të bashkisë sidomos të institucioneve arsimore, social kulturore të riskuara
nga zaptimet e paligjshme; Rekomandimi 4 qëndron dhe të zbatohet plotësimi me përgjegjësinë
maksimale,
Situatat e paraqitura për rekomandimet 5,6,7,8,9,10 dhe nr.11, sipas renditjes së
observacionit. Pra grupi i auditimit vlerëson se observacioni i paraqitur me përshkrime faktesh
të njohura e të evidentuara gjatë procesit të auditimit, ballafaqimit me specialistet, tregon se
prej disa vitesh në këtë bashki ka munguar identifikimi i pasurive, marrja dhe venia nën
eficencë dhe administrim, ruajtja nga zaptimet e përdorimet e jashtëligjshme e pa tituj pronësie
nga persona të tretë; mosveprime këto me pasoja dhe ngarkojnë me përgjegjësi strukturat
përkatëse të Bashkisë. Prandaj observacioni për mungesë argumentesh e provash ligjore nuk
merret në konsideratë.
B. ASETET Troje Ndërtesa Bashkia transferuar me VKM nr.421,datë 2.6.2010

Për periudhën 4 vjeçare nga data 01.01.2013 deri 31.12.2016 në Bashkinë Shkodër
1. Mbi ecurinë e regjistrimit në ZVRPP të pasurive pronë e Bashkisë Shkodër
Në zbatim të kritereve të ligjit nr. 8744, datë 22.02.2001 “Për transferimin e pronave të
paluajtshme publike në Njësitë e Qeverisjes Vendore”, ligjit nr.9385, datë 04.05.2005 “Për
pyjet dhe shërbimin pyjor”, VKM nr.500, datë 14.08.2001 “Për inventarizimin e pronave të
paluajtshme shtetërore dhe transferimin e pronave në Njësitë e Qeverisjes Vendore”, VKM. nr.
421, datë 2.06.2010 “Për miratimin e listës përfundimtare të pronave të paluajtshme publike,
shtetërore, që transferohen ne pronësi ose përdorim të Bashkisë Shkodër, të Qarkut të
Shkodrës”, ligjit nr. 33/2012 “Për regjistrimin e pasurive të paluajtshme”, janë të regjistruara ,
në favor të Bashkisë Shkodër 65 prona me VKM-ve përkatëse.
Nga Bashkia Shkodër janë dërguar për regjistrim në ZVRPP Shkodër që në vitin 2010 e në
vazhdim gjithsej 111 prona, duke kryer detyrimet ndaj ZVRPP Shkodër ne vlerën 462 000
lekë. (pasqyra bashkëlidhur)
Bazuar në kriteret e përcaktuara me VKM nr.598, datë 14.05.2008 “Për miratimin e listës
përfundimtare të pronave të pronave pyje dhe kullota, që do të transferohen në pronësi të
Njësisë së Qeverisjes Vendore, Bashkia Shkodër, Qarkut të Shkodrës” ka transferuar në
pronësi te Bashkisë Shkodër “Ekonomi Pyjore dhe ekonomi ne territorin e Bashkisë Shkodër,
te regjistruara totalisht dhe rezulton 958.5 ha pyje dhe kullota.
Në zonën kadastrale 8591 ekonomia pyjore kullosore Tarabosh 43 prona me 163.26 ha
Në zonën kadastrale 8595 ekonomia pyjore kullosore Tarabosh 44 prona me 217.34 ha
Në zonën kadastrale 8596 ekonomia pyjore kullosore Tarabosh 39 prona me 557.38 ha
Në zonën kadastrale 8597 “Kodrat e Tepes”
5 prona me 20.5 ha
Gjithsej 131 prona me 958.5 ha.

Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Emërtimi i Ekonomisë
Fushat e Bunës
Dajç - Velipoje
Dajç - Velipoje
Dajç - Velipoje
Ek.Pyjore “Tarabosh”
Ek.Pyjore “Tarabosh”
Rosek - Drisht
Ek.Pyjore “Tarabosh”
Ek.Pyjore “Tarabosh”

Nr.
Ngastres
1
64
65
66
12a,b,c
13
210a
31ab
34

Nr. pronave
26
4
2
1
6
4
5
30
4

Siperfaqe
ha
136.53
1.01
2.24
5.13
12.22
6.13
20.5
29.98
85.54
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10
11
12
13
14
15
16
17

Ek.Pyjore “Tarabosh”
Ek.Pyjore “Tarabosh”
Ek.Pyjore “Tarabosh”
Ek.Pyjore “Tarabosh”
Ek.Pyjore “Tarabosh”
Ek.Kullosore“Tarabosh
Ek.Kullosore“Tarabosh
Ek.Kullosore“Tarabosh
Shuma

28a,b,c,d
29a,b,
32
30
33
7
8
9

6
1
1
1
1
22
13
5
131

23.28
7.06
18.5
33.5
19.48
206.46
153.35
197.56
958.5

Në zbatim të VKM-së nr. 433, datë 8.6.2016 “Për transferimin në pronësi të bashkive të pyjeve
dhe të kullotave publike, sipas listave të inventarëve dhe aktualisht në administrim të Ministrisë
së Mjedisit e të ish Komunave /bashkive, janë dërguar me shkresën nr. 13944 prot, datë
26.10.2016 dokumentet për regjistrimin e sipërfaqeve pyjore dhe kullosore, sipas listës së
inventarit që transferohen në pronësi të Bashkisë Shkodër, sipas shtojcës 46, Ekonomia pyjore /
kullore Rosek- Drisht, në total 318 pasuri.
Në zbatim të “Udhëzues për regjistrimin fillestar të pyjeve dhe kullotave” është detyrim i
ZVRPP të realizohet ky proces.
2. Mbi identifikimin e gjendjes juridike fizike, marrjen nën administrim dhe vënien në
eficencë të pasurive dhe resurseve pronë e Bashkisë me origjinë nga transferimi sipas
VKM-ve përkatëse.
Në zbatim të VKM-së nr. 510, datë 10.6.20015 “Për miratimin e procedurave për transferimin
e të drejtave dhe detyrimeve, personelit, aktiveve të trupëzuara dhe të patrupëzuara, të arkivave
dhe çdo dokumentacioni tjetër zyrtar në Njësitë e Qeverisjes Vendore të prekura nga
riorganizimi Administrativo territorial”, janë tërhequr nga Ministria e Brendshme,AITPP të
gjithë Vendimet e Këshillit të Ministrave të transferuara Ish-Komunave, sot NJA, në
juridiksion të Bashkisë Shkodër ku rezultojnë ne juridiksion 2245 prona, të ndara në 11 njësi
Administrative, Shkodër, Velipojë, Dajç,Berdicë, Ana e Malit, Rrethinat, Gur i Zi, Postribë,
Shalë, Shosh, Pult.(pasqyra bashkëlidhur)
Në zbatim të VKM-së nr. 510, datë 10.6.20015, Kreu VI, pika 4, Bashkia Shkodër i është
drejtuar ZVRPP-se Shkodër me shkresën nr. 11840 prot, datë 16.02.2015, ku nga ana e ZVRPP
Shkodër duhet të përditësoheshin pronat e regjistruara në favor të ish-Komunave në emër të
Bashkisë Shkodër.
2.1. Në kuadër të riorganizimit administrativ territorial, në zbatim të VKM-së nr. 366, datë
13.5.2016 “Për transferimin në pronësi të bashkive të pronave të paluajtshme dhe të luajtshme
shtetërore të Shërbimit të Mbrojtjes nga Zjarri dhe Shpëtimit dhe për disa Ndryshime në
Vendimin nr. 1691, datë 10.10.2007, të Këshillit të Ministrave “Për miratimin e Listës së
Inventarit të pronave të Paluajtshme shtetërore, të cilat i kalojnë në përgjegjësi administrimi
Ministrisë së Brendshme, për prefektët në qarqe dhe nën prefektët, administratën e tyre, për
drejtorinë e përgjithshme civile,(Drejtorinë e PMNZSH-së), të ndryshuar” është dërguar për
regjistrim dhe është aplikuar dhe kryer detyrimet ndaj ZVRPP Shkodër me urdhër shpenzimin
nr. 344, datë 24.03.2016.
2.2. Në zbatim të VKM nr. 1108, datë 30.12.2015“Për transferimin, nga Ministria e Bujqësisë,
Zhvillimit Rural dhe Administrimit të Ujërave te Bashkitë, të Infrastrukturës së Ujitjes dhe
Kullimit, të personelit dhe të aseteve të luajtshme e të paluajtshme të Bordeve Rajonale të
Kullimit” është mbajtur proces verbali i transferimit të aseteve të luajtshme dhe të paluajtshme.
Sipas VKM-së Prona Bordi i kullimit Shkodër Sipërfaqe trualli 10200 m2, nga kjo ndërtesë
1. Zyra 1669 m2,
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2. Oficine + magazinë 3250,5 m2.
Situata është e tillë:
Nga kjo pasuri
1. Pasuria nr.10/80/1 Vol 10, faqe 100, me sipërfaqe 2300 m2 trashëgimtare F. K. K.( të cilët
ne vend kane rrethuar me shume se sipërfaqja përcaktuar ne certifikate pronësie).
2.Pasuria 10/505 Vol 43, faqe 65 në favor te L. Gj., Gj. Gj..
Informuar me shkresën nr. 912/1 prot, datë 8.03.2016 të ZVRPP Shkodër
2.3. Për pasuritë e përfshira në VKM e transferimit dhe të privatizuara apo kthyera ish
pronarëve në kohën para, gjatë dhe pas daljes së VKM për transferimin tek Bashkia.
Në VKM-në nr. 421, datë 14.06.2010 janë identifikuar disa prona me shënimin e zënë
forcërisht të cilët rezultojnë si më poshtë:
1. Pronat me nr. 17,”Ish Zyrat e Sektorit I-rë të ish-Nd/jes Komunale Banesa me nr pasurie
2/51,2/52,2/53 ne zonen kadastrale 8594 regjistruar ne emër të familjes D. kjo bërë me dije nga
ZVRPP Shkodër me shkresën nr.3508/1 prot, datë 25.03.2011 në kthim përgjigjeve të
shkresave të Bashkisë që ka dërguar për regjistrim pronën me shkresën nr. 2962 prot, datë
06.09.2010. Certifikatë për vërtetim pronësie regjistruar ne vol 22, faqe 128, data e lëshimit të
certifikatës 06.06.2001.
2. Pronat me nr. 18, Zyra e mag sek I-re ish-Nd/jes Komunale Banesa, regjistruar në emër te
familjes D. kjo bërë me dije nga ZVRPP Shkodër me shkresën nr.3508/1 prot, datë 25.03.2011
në kthim përgjigjeve të shkresave të Bashkisë që ka dërguar për regjistrim pronën me shkresën
nr. 2962 prot, datë 06.09.2010.
3.Pronat me nr.inv.19 “Ish dekori” ish-Nd/jes Komunale Banesa regjistruar ne emër të familjes
D. kjo bërë me dije nga ZVRPP Shkodër me shkresën nr.3508/1 prot, datë 25.03.2011 në kthim
përgjigjeve të shkresave të Bashkisë që ka dërguar për regjistrim pronën me shkresën nr. 2962
prot, datë 06.09.2010. Regjistruar ne Vol 23, faqe 245, ref 5380 me kontrate shitje nga
Agjencia e Privatizimit, dega Shkodër.
4. Pronat me nr. inv.22,”Ish Zyrat e rajonit tek Artistikja, nr. 23 “Ish Zyrat e rajonit tek
Artistikja” ne pronësi te familjes Gj.. Origjina e të drejtës së pronësisë Vendimi nr. 310, date
29.11.1994, KK Pronave Shkodër, që ka njoh të drejtën e parablerjes të realizuar me kontratë
shitblerje e datë 22.01.1997 nga trashëgimtare Gj., e regjistruar pranë ZVRPP Shkodër,
2.4. Për pasuritë e përfshira në VKM e transferimit dhe të zaptuar nga qytetarët dhe të
kthyer në banim në kohën para, gjatë dhe pas daljes së VKM për transferimin tek
Bashkia.
Gjendja, administrimi Funksionimi dhe Eficenca e Pasurive troje, objekte-prona me
funksion arsimi parashkollor, apo të tjera.
Tabela nr .1
Sipas List. VKM
Fakt verifik
Vlera e Qerasë
m2
m2
000/lekë
Nr Nr.
Emërtimi
Truall
Nga
Truall Nga
Për
Për
Shum
.
List
kjo
kjo
trua ndërtesë
a
Sn
Sn
llin
n
1
69
Kopështi lagja
Ndoc Mazi
Zaptuar nga A. P.
3,096
3,096
215
215
215
215
Pretendues i
objektit si pronar
trualli
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2

71

Kopështi Zdrale
Zaptuar nga F. M.
per objekt banimi

1950

220

?

72.5

?

522

?

2,736
Kopesht –Daniel
1891
380
?
380
?
?
Matlia
Zaptuar nga A.
Sh., S. Sh., G. L.,
G. M., D. Gj. per
objekt banimi
Shuma
4056
815
?
667,5
?
6354
?
Shënim: Llogaritjet për vlerën e të ardhurave të munguara prej 6354
mijë lekë për shfrytëzim dhe përdorim të jashtë ligjshëm dhe pa titull pronësie të sipërfaqes
prej m2 truall në pronësi të Bashkisë me 815 m2 ndërtesa janë bërë për 4 vitet 2013-2016
mbi bazën e VKM nr. 529, datë 8.6.2011”Për Përcaktimin e Kritereve, Procedurës dhe të
Mënyrës së Dhënies me Qira Emfiteozë apo Kontrata të tjera të Pasurisë Shtetërore”,
ndryshuar me VKM nr. 54, datë 5.2.2014 dhe konkretisht për truallin është përdorur për
ndërtesat 100 lekë për m2/ muaj,
Lidhur me klasifikimin e parregullsisë konstatuar nga audituesi
Vlera 6,354,000 lekë, kaluar në masë organizative nr. 25, e cila trajton objektet pronë
publike (3 kopshte) të zaptuara forcërisht nga qytetar të ndryshëm, kanë kaluar në masa
organizative, duke i rekomanduar Bashkisë Shkodër marrjen e masave në bashkëpunim me
Organet e Rendit për lirimin nga zaptimi i jashtëligjshëm dhe vënien në funksion të
objekteve. Kjo edhe për shkak se marrëdhëniet detyruese lindin, në se nuk ka një kontratë
midis palëve, prandaj në raportin përfundimtar të auditimit mbeten e shifrat sikundër
trajtuar në projekraportin e auditimit me argumentin nëse do të kishte një kontratë qiraje të
ardhurat e bashkisë do të rriteshin me atë vlerë të llogaritur .
3
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2.5 Për pasuritë e përfshira në VKM e transferimit dhe të dhëna me kontrata Qiraje nga
Ish-Ministrisa e Ekonomisë Publike dhe Privatizimit apo nga Ministritë e tjera të Linjës.
Prona me nr. 219, në listen e inventarit të pronave rezulton “K. M.” me kontratë qiraje 20 vjet,
nr. 650 rep, nr. 133 kol. datë 24 mars 2000,e lidhur ndërmjet Ministrisë së Ekonomisë Publike
dhe Privatizimit dhe Shoqërisë “I.” sh.a .
Objekti i është transferuar në pronësi bashkisë Shkodër me VKM-në nr. 421, datë
2.06.2010“Për miratimin e listës përfundimtare të pronave të paluajtshme publike, shtetërore,
që transferohen ne pronësi ose përdorim të Bashkisë Shkodër, të Qarkut të Shkodrës, Në këtë
kohë meqenëse prona i është transferuar Bashkisë Shkodër, duhej njohur kërkuar e transferuar
edhe kontrata e qirasë.
Dëmi Ekonomik dhe të ardhura të munguara nga kontrata nr. 650 rep, nr. 133 kol. datë 24
Mars 2000 e Qirasë K. M. Shkodër
Sipas List.
Sipas kontratës
Vlera e Qerasë
2
2
VKM
m
m
000/lekë
Nr Nr.
Emërtimi
Truall
Snd
Truall
Nga
Sipas
Sipas
.
List
funsiona
funsional
kjo
List.
Kontratës
l
Sn
VKM
1
219
K. M.
811
680
466
667
10611.72
9578.52
Shënim: Llogaritjet për vlerën e të ardhurave të munguara prej 9578.52 mijë lekë për
periudhën 7-te vitet 2010-2017 mbi bazën e VKM nr. 529, datë 8.6.2011”Për Përcaktimin e
Kritereve, Procedurës dhe të Mënyrës së Dhënies me Qira Emfiteozë apo Kontrata të tjera të
122

KONTROLLI I LARTË I SHTETIT
RAPORT PËRFUNDIMTAR I AUDITIMIT USHTRUAR NË BASHKINË SHKODËR

Pasurisë Shtetërore”, ndryshuar me VKM nr. 54, datë 5.2.2014 dhe konkretisht për truallin
funksional është përdorur 30 leke/m2 për ndërtesat 100 lekë për m2/ muaj,
Nuk janë identifikuar objekte, troje e asete të tjera, që ka sjellë si pasojë përdorimin e
paligjshëm me ndërtime apo me ushtrime aktivitetesh të ndryshme përdorim për banese
përdorim të jashtëligjshëm dhe pa tituj pronësie nga persona të ndryshëm, objektet Thertore
tek Ura e bunes, nr. Inv. 107, sip totale te pronës 1253m2, nga kjo 972m2 ndërtesë, Çerdhe tek
zootekN., nr. Inv. 246 sip totale te pronës 234m2, nga kjo 234 m2, Konvikti i shkollës
veterinare ,nr. Inv. 63, me sip totale 742 m2, sip nd 742 m2, për të cilat të identifikohen
përdoruesi, te llogariten të ardhurat e munguara, si dhe të vendoset statusi ligjor i përdoruesit
në përputhje me ligjin nr..10296, datë 8.7.2010 “Për menaxhimin financiar dhe kontrollin”i
ndryshuar, VKM nr. 54, datë 5.2.2014 “Për përcaktimin e kritereve, të procedurës e të mënyrës së
dhënies me qira, emfiteozë apo kontrata të tjera të pasurisë shtetërore”, ligji nr. 139/2015 “Për
vetëqeverisjen vendore”
Për veprimet dhe mosveprimet lidhur me identifikimin, vënien në eficencë, marrjen nen
administrim te aseteve te Bashkisë transferuar me VKM-në nr. 421, datë 14.06.2010, krahas
strukturave të tjera në mbështetje të Rregullores së bashkisë, mbajnë përgjegjësi:
zj. M. Gj., me detyre Drejtore e Drejtorisë Juridike dhe Menaxhimit te Aseteve dhe Aksioneve
të Ndërmarrjeve,
zj. M. L., me detyrë Përgjegjëse e Zyrës së Aseteve,
Sa sipër është mbajtur aktverifikimi nr.9, datë 31.7.2017 dorëzuar në protokoll për të cilin nga
subjekti nuk janë paraqitur observacione deri në hartimin e projektraportit.
Lidhur me klasifikimin e parregullsisë konstatuar nga audituesi
- Vlera 10,611,720 lekë, kaluar në masa organizative, kjo lidhur me objektin “K. M.”,
miratuar në listën e pronave për bashkinë Shkodër, ndërkohë që për këtë objekt ka kontratë
të datës 24.03.2000, lidhur ndërmjet ish-Ministrisë së Ekonomisë Publike dhe Privatizimit
dhe Shoqërisë “I.” sh.a, kontratë e cila është rekomanduar për t’u verifikuar paraprakisht
nga ana e Auditit të Brendshëm Publik të Bashkisë Shkodër
C. Asetet ish komunat
C.1 AUDITIMI PËR ISH-KOMUNËN POSTRRIBË
Për periudhën 4 vjet vjeçare nga data 01.01.2013 deri 31.12.2016 në Bashkinë Shkodër
1. Ish Komuna Postrribë, aktualisht NJA Bashkia Shkodër, sipas VKM nr. 477, datë
29.06.2011 “Për Miratimin e Listës Përfundimtare të Pronave të Paluajtshme Publike,
Shtetërore, që Transferohen, në Pronësi ose Përdorim, të Komunës Postribë, të Qarkut të
Shkodrës”, vendim ky i bazuar në kërkesat dhe listat e Këshillit të kësaj Komune dhe në
zbatim të procedurës është nxjerrë VKM –ja e mësipërme, me listat përkatëse sipas të cilave
listohen 521 pasuri prej të cilave ka përfituar 67 pasuri-prona me status juridik në pronësi, 27
prona-pasuri me status në përdorim dhe ka në juridiksion 427 prona-pasuri, pasqyruar në
Formularët për inventarizimin e pronave të paluajtshme shtetërore që i bashkëlidhen VKM-së.
Ka munguar një bilanc i aseteve dhe pronave grupuar sipas funksioneve dhe gjendjes juridike,
dokument ky që do ti shërbente identifikimit të gjendjes tyre juridike ,ruajtjes marrjes nën
administrim dhe mirë menaxhimit e vënies në eficencë nëpërmjet hartimit të planeve të
menaxhimit, duke siguruar kështu të ardhura të konsiderueshme për buxhetin e bashkisë dhe
parashikuar shpenzimet me destinacion si dhe krijimin e burimeve të punësimit për
komunitetin.
Nuk ka një program vjetor të kryerjes së inventarizimeve dhe nuk është kryer inventarizimi
fizik për identifikimin gjendjes juridike fizike e teknike të pronave-pasurive dhe aseteve
pronë e bashkisë për secilin prej viteve 2013 dhe 2014 të miratuar nga titullari (Kryetari) dhe
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të hartuar e nënshkruar nga Drejtor i Drejtorisë Planifikimit Urban, Përgjegjëse Sektorit të
Pronave dhe Kadastrës, specialist i sektorit të Pronave dhe apo Drejtori i Drejtorisë së
Shërbimeve, Drejtori Drejtorisë Ekonomike, dokument ky i ruajtur konfidencialisht nga zyra
përkatëse, me synim sigurimin e rastësisë e të befasisë para dhe gjatë kryerjes së inventarizimit
të Aseteve, pronë Bashkisë, mungesë kjo që lidhet me objektivitetin e kryerjes së
inventarizimit, që vjen në kundërshtim me ligjin nr. 9228, datë 29.04.2004 “Për kontabilitetin
dhe pasqyrat financiare”, me Ligjin nenin 18, Kreu V, ”Inventarizimi i Vlerave Materiale”, me
ligjin nr. 10296, datë 08.07.2010 “Për Menaxhimin Financiar dhe Kontrollin”, me Udhëzimin e
Ministrisë Financave nr. 30, datë 27.12.2011”Për Menaxhimin e Aktiveve në Njësitë e Sektorit
Publik”, dhe që ngarkon me përgjegjësi përgjegjësit apo Drejtorët e Zyrave apo Drejtorive
përkatëse dhe ish-Kryetarin e Komunës.
Nga auditimi i administrimit dhe vënies në eficencë të aseteve në pronësi përdorim e
juridiksion të kësaj bashkie sipas listave përfundimtare, në kushtet e mungesës së kontrollit të
territorit për identifikimin e gjendjes juridike, gjë e cila ju kërkua strukturave përkatëse të bëhej
edhe gjatë procesit të auditimit nëpërmjet verifikimit e matjes në vend por nuk u realizua, për
pasojë mbështetur në të dhënat operative marrë nga audituesit e KLSH, gjendja, administrimi,
inventarizimi marrja nën administrim dhe funksionimi dhe vënia në eficencë e aseteve
paraqitet si më poshtë:
a. Nuk janë kryer inventarizimet, pra nuk janë identifikuar objekte, troje e asete të tjera, që
ka sjellë si pasojë përdorimi e paligjshëm me ndërtime apo me ushtrime aktivitetesh të
ndryshme përdorim për banese përdorim të jashtëligjshëm dhe pa tituj pronësie nga persona
të ndryshëm të 6 objekte ndërtesa me funksion zhvillimi ekonomik me sipërfaqe trualli prej
16906 m2 në pronësi të Bashkisë me 16906 m2 ndërtesa,ndodhur në fshatrat Mes, Myselim,
Drisht, Dragoç dhe fshatin Kullaj jane zaptuar e përdoren për banesa nga qytetarët; ndërsa
Terreni Sportiv i Fshatit Dragoç, fusha e sportit me sipërfaqe 13000 m2 është zaptuar dhe
mbjellë me Ullishtë pa titull pronësie,që kanë sjellë përveç dëmit të ndryshimit të funksionit
edhe të ardhura të munguara për buxhetin e bashkisë dhe buxhetin e shtetit prej 81,150,000
lekë për 6 objekte dhe 26,929 lekë si nivel qiraje e munguar e pa kërkuar dhe e pa arkëuar
për shfrytëzim dhe përdorim të jashtë ligjshëm dhe pa titull pronësie, në kundërshtim me ligjin
nr. 10296, datë 08.07.2010 “Për Menaxhimin Financiar dhe Kontrollin”, ligjin nr 8652, datë
31.7.200 ”Për Organizimin dhe Funksionimin e Qeverisjes Vendore” nr. 139/2015 ”Për
Vetëqeverisjen Vendore“, me VKM nr. 477, datë 29.06.2011 “Për Miratimin e Listës
Përfundimtare të Pronave të Paluajtshme Publike, Shtetërore, që Transferohen, në Pronësi ose
Përdorim, të Komunës Postribë, të Qarkut të Shkodrës”, me UMF nr. 30, datë 27.12.2011”Për
Menaxhimin e Aktiveve në Njësitë e Sektorit Publik” VKM nr. 529, datë 8.6.2011”Për
Përcaktimin e Kritereve, Procedurës dhe të Mënyrës së Dhënies me Qira Emfiteozë apo
Kontrata të tjera të Pasurisë Shtetërore”, ndryshuar me VKM nr. 54, datë 5.2.2014,pasqyruar
në tabelën emërtuar:”Gjendja, administrimi Funksionimi dhe Eficenca e Pasurive troje,
objekte-prona me funksion ekonomik dhe terren sportiv, apo të tjera të ish-Komunës
(NJA) Postrribë “
Gjendja, administrimi Funksionimi dhe Eficenca e Pasurive troje, objekte-prona me
funksion ekonomik dhe terren sportiv, apo të tjera të ish-Komunës (NJA) Postrribë.
Tabela nr .1
Nr.

Nr.
List

Emërtimi

Sipas List. VKM
m2
Truall
Nga kjo
Sn

Fakt verifik
m2
Truall
Nga kjo
Sn

Vlera e Qerasë
000/lekë
Për
Për
Shuma
trualli ndërtesë
n
n
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1

2

34

Ndërtesë Fshati Mes
-Funksionon
Zaptuar nga:
1.F. K.
Për banesë 10 shtëpi

5698

5698

?

?

?

27,350

?

35

Ndërtesë
Fshati
Myselim
Zaptuar nga:
1512
1512
?
?
?
7,258
?
1.F. H.
3
36
Ndërtesë Fshati Boks
Zaptuar nga:
2800
2800
13,440
1.F. P.
?
?
?
?
Per banesë 4 shtëpi
4
37
Ndërtesë
Fshati
Drisht
Zaptuar nga:
3477
3477
16,690
?
?
?
?
1.F. Sh.
Per banesë
5
38
Ndërtesë
Fshati
Dragoç
Zaptuar nga:
847
847
4,066
?
?
?
?
1.F. H.
Per banesë
6
39
Ndërtesë
Fshati
Kullaj
2572
Zaptuar nga:
2572
12,346
?
?
?
?
1.F. A.
Per banesë 4 shtepi
13000
7
520 Terren sportive,
12022
30
Fshati Dargoç
Zaptuar nga B. Ç. per
Ullishtë
16906 16906
81150
Shuma
?
Shënim: Llogaritjet për vlerën e të ardhurave të munguara dhe dëmit ekonomik prej 81150
mijë lekë për shfrytëzim dhe përdorim të jashtë ligjshëm dhe pa titull pronësie të sipërfaqes
prej 16906 m2 truall në pronësi të Bashkisë me 16906 m2 ndërtesa janë bërë për 4 vitet 20132016 mbi bazën e VKM nr. 529, datë 8.6.2011”Për Përcaktimin e Kritereve, Procedurës dhe të
Mënyrës së Dhënies me Qira Emfiteozë apo Kontrata të tjera të Pasurisë Shtetërore”,
ndryshuar me VKM nr. 54, datë 5.2.2014 dhe konkretisht për truallin është përdorur 100 lekë
për m2/ muaj, ndërtesat 100 lekë për m2/ muaj,
Llogaritjet e qerasë së përdorimit të sipërfaqes truallit me funksion bujqësor janë bërë mbi
bazën e tarifës sipas ligjit nr 8312, datë 26.3.1998 “Për Tokat Bujqësore të Pandara“ dhe
Udhëzimin e Këshillit të Ministrave nr.3, datë 16,5,2007 “Për procedurat e dhënies me qira të
tokave Bujqësore të pandara”, si vijon:
Dargoç 12022 m2 x 4 vjet x 5600lekë/10 000 m2 = 26,929 lekë
Për veprimet dhe mosveprimet si më sipër, si moskryerja e inventarizimit fizik dhe teknik, mos
verifikimi e mosvënia në eficencë e pasurive mosveprim ky në kundërshtim me ligjin nr. 9228,
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datë 29.04. 2004, me ligjin nr. 10296, datë 08.07.2010 “Për Menaxhimin Financiar dhe
Kontrollin”, me Udhëzimin e Ministrisë Financave nr. 30, datë 27.12.2011”Për Menaxhimin e
Aktiveve në Njësitë e Sektorit Publik”,në kundërshtim me VKM nr. 529, datë 8.6.2011”Për
Përcaktimin e Kritereve, Procedurës dhe të Mënyrës së Dhënies me Qira Emfiteozë apo
Kontrata të tjera të Pasurisë Shtetërore” ndryshuar me VKM nr. 54, datë 05.02.2104, dhe në
kundërshtim me ligjin nr 8652, datë 31.7.200 ”Për Organizimin dhe Funksionimin e Qeverisjes
Vendore”, që ka sjellë pasojë të ardhura të munguara për buxhetin e Bashkisë dhe Buxhetin e
Shtetit në bazë të ligjit nr. 139/2015 ”Për Vetëqeverisjen Vendore”, përkatësisht sipas
periudhave,ngarkohen me përgjegjësi.
z. F. Sh., me detyrë ish-Kryetar i Komunës,
z.V. B., me detyrë ish- inginier, aktualisht punonjës i Bashkis 137 Shkodër,
z.A. Sh., me detyrë Kryetar i NJA Postrrib prej v.2015
Sa sipër është mbajtur procesverbali nr. 17, datë 28.7.2017 dorëzuar në protokoll për të cilin
nga subjekti nuk janë paraqitur observacione deri në hartimin e projektraportit.
Pasi ish dërguar projekraporti në subjekt, pas datës 07.08.2017 kanë mbrrijtur dorazi
observacionet nr.7802/77,78, datë 02.08.2017 për procesverbalin nr.17, datë 28.7.2017,me 1
fletë paraqitur nga z. F. Sh., z.V. B., dhe z.A. Sh., dhe pas shqyrtimit të observacionit grupi i
auditimit sqaron:
-Në lidhje me pikën (1, paragrafi i dytë, për justifikimi për pamundësinë e kryerjes
inventarizimit të aseteve nuk qëndron dhe nuk ka bazë ligjore , prandaj nuk merret ne
konsideratë,pasi është detyrim ligjor dhe bëhet me personelin e komunës.
-Në lidhje me objektet pronë e ish Komunës e zaptuara pa titull pronësie e pa pagesë që kanë
shkaktuar dëmin ekonomik, nuk qëndrojnë pretendimet si ïsh objekte te ish-kooperativës, apo të
zaptuara me parë”, këto pretendime nuk qëndrojnë pasi nuk keni vepruar sipas ligjit për
marrjen e vënien nën administrim dhe eficencë të pasurive të ish komunës duke lejuar për
dorëzimin e paligjshëm të tyre nga persona pa titull pronësie.
Me argumentet e mësipërme nuk merren ne konsideratë as pretendimet e paraqitura në
observacionin nr.7802/78, datë 02.08.2017 për procesverbalin nr.17, datë 28.7.2017 nga z.
V.B.
Lidhur me klasifikimin e parregullsisë konstatuar nga audituesi
- Vlera 81,176,929 lekë, lidhur me objektet pronë publike të zaptuara forcërisht nga persona
të ndryshëm, janë kaluar në Rubrikën Masa organizative, duke i rekomanduar Bashkisë
Shkodër marrjen e masave në bashkëpunim me Organet e Rendit, për çlirimin nga zaptimi
i jashtëligjshëm dhe vënien në funksion të objekteve publike sipas funksionit. kaluar në
masë organizative nr. 26
C.2 AUDITIMI PËR ISH-KOMUNËN ANA MALIT
1. Ish Komuna Ana e Malit, aktualisht NJA, Bashkia Shkodër, sipas VKM nr. 552, datë
16.01.2013 “Për Miratimin e Listës Paraprake të Pronave të Paluajtshme Publike, Shtetërore,
që Transferohen, në Pronësi ose Përdorim, të Komunës Ana e Malit, të Qarkut të Shkodrës”,
vendim ky i bazuar në kërkesat dhe listat e Këshillit të kësaj Komune dhe në zbatim të
procedurës është nxjerrë VKM –ja e mësipërme, me listat përkatëse sipas të cilave listohen 603
pasuri prej të cilave ka përfituar 553 pasuri-prona me status juridik në pronësi, 9 prona-pasuri
me status në përdorim dhe ka në juridiksion 41 prona-pasuri, pasqyruar në Formularët për
inventarizimin e pronave të paluajtshme shtetërore që i bashkëlidhen VKM-së.
Ka munguar një bilanc i aseteve dhe pronave grupuar sipas funksioneve
Nuk ka një
program vjetor të kryerjes së inventarizimeve dhe nuk është kryer inventarizimi fizik për
identifikimin gjendjes juridike fizike e teknike të pronave-pasurive dhe aseteve pronë e
bashkisë për secilin prej viteve 2013 dhe 2014 të miratuar nga titullari (Kryetari) dhe të hartuar
e nënshkruar nga Drejtor i Drejtorisë Planifikimit Urban, Përgjegjëse Sektorit të Pronave dhe
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Kadastrës, specialist i sektorit të Pronave dhe apo Drejtori i Drejtorisë së Shërbimeve, Drejtori
Drejtorisë Ekonomike, dokument ky i ruajtur konfidencialisht nga zyra përkatëse, me synim
sigurimin e rastësisë e të befasisë para dhe gjatë kryerjes së inventarizimit të Aseteve, pronë
Bashkisë, mungesë kjo që lidhet me objektivitetin e kryerjes së inventarizimit, që vjen në
kundërshtim me ligjin nr. 9228, datë 29.04.2004 “Për kontabilitetin dhe pasqyrat financiare”,
me Ligjin nenin 18, Kreu V, ”Inventarizimi i Vlerave Materiale”, me ligjin nr. 10296, datë
08.07.2010 “Për Menaxhimin Financiar dhe Kontrollin”, me Udhëzimin e Ministrisë Financave
nr. 30, datë 27.12.2011”Për Menaxhimin e Aktiveve në Njësitë e Sektorit Publik”, dhe që
ngarkon me përgjegjësi përgjegjësit apo Drejtorët e Zyrave apo Drejtorive përkatëse dhe ishKryetarin e Komunës.
Nga auditimi i administrimit dhe vënies në eficencë të aseteve në pronësi përdorim e
juridiksion të kësaj bashkie sipas listave përfundimtare, gjendja, administrimi, inventarizimi
marrja nën administrim dhe funksionimi dhe vënia në eficencë e aseteve paraqitet si më
poshtë:
a. Nuk janë kryer inventarizimet, pra nuk janë identifikuar objekte, troje e asete të tjera, që
ka sjellë si pasojë përdorim për banese të jashtëligjshëm, etj dhe pa tituj pronësie nga
persona të ndryshëm të sipërfaqes prej 1500m2 truall në pronësi të Bashkisë me 900m2
ndërtesa, që kanë sjellë të ardhura të munguara dhe dëm ekonomik për buxhetin e bashkisë dhe
buxhetin e shtetit prej 7200 mijë lekë për shfrytëzim dhe përdorim të jashtë ligjshëm dhe pa
titull pronësie
Gjendja, administrimi Funksionimi dhe Eficenca e Pasurive troje, objekte-prona
me funksion ekonomik apo të tjera Ish-Komuna Ana Mali NJA.
Tabela nr .1
Sipas List.
Fakt verifik
Vlera e Qerasë
2
2
VKM
m
m
000/lekë
Nr. Nr.
Emërtimi
Truall
Nga
Truall
Nga
Për
Për
Shum
List
kjo
kjo
trual ndërte
a
Sn
Sn
lin
sën
1
19
Magazine
fshati
Oblike
-Funksionon
200
100
?
?
480
480
960
Zaptuar nga:
2
20
Zyra e sektorit fshati
Oblike
Zaptuar nga:
500
300
?
?
960
1440
2400
3

4

5

21

22

23

Shuma

Oficine fshati Oblike
Zaptuar nga:

300

200

?

?

480

960

1440

300

200

?

?

480

960

1440

200

100

?

?

480

480

960

1500

900

2340

4320

7200

Stalle tufezash Nr. 1
Zaptuar nga:

Stalle tufezash Nr. 1
Zaptuar nga:
Per banim
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Shënim: Llogaritjet për vlerën e të ardhurave të munguara dhe dëmit ekonomik prej 7200
mijë lekë për shfrytëzim dhe përdorim të jashtë ligjshëm dhe pa titull pronësie të sipërfaqes
prej 1500m2 truall nen ndërtesa, në pronësi të Bashkisë me 900 m2 ndërtesa janë bërë për 4
vitet 2013-2016 mbi bazën e VKM nr. 529, datë 8.6.2011”Për Përcaktimin e Kritereve,
Procedurës dhe të Mënyrës së Dhënies me Qira Emfiteozë apo Kontrata të tjera të Pasurisë
Shtetërore”, ndryshuar me VKM nr. 54, datë 5.2.2014 dhe konkretisht për truallin është
përdorur 100 lekë për m2/ muaj, ndërtesat 100 lekë për m2/ muaj,
Për veprimet dhe mosveprimet si më sipër, si moskryerja e inventarizimit fizik dhe teknik, mos
verifikimi e mosvënia në eficencë e pasurive mosveprim ky në kundërshtim me ligjin nr. 9228,
datë 29.04. 2004, me ligjin nr. 10296, datë 08.07.2010 “Për Menaxhimin Financiar dhe
Kontrollin”, me Udhëzimin e Ministrisë Financave nr. 30, datë 27.12.2011”Për Menaxhimin e
Aktiveve në Njësitë e Sektorit Publik”,në kundërshtim me VKM nr. 529, datë 8.6.2011” që ka
sjellë pasojë të ardhura të munguara për buxhetin e Bashkisë dhe Buxhetin e Shtetit në bazë të
ligjit LIGJ Nr. 139/2015 ”PËR VETËQEVERISJEN VENDORE”, përkatësisht sipas
periudhave, ngarkohen me përgjegjësi.
z. Xh. M., me detyrë ish-Kryetar i Komunës,
z. V. G., me detyrë specialist
z. A. C., me detyrë Kryetar i NJA Ana e Malit prej v.2015
Sa sipër është mbajtur procesverbali nr. 18, datë 28.7.2017 dorëzuar në protokoll për të cilin
nga subjekti nuk janë paraqitur observacione deri në hartimin e projektraportit.
Pasi ish dërguar projekraporti në subjekt, pas datës 07.08.2017 kanë mbrrijtur dorazi
observacioni nr.170, datë10.8.2017për procesverbalin nr.18, datë 28.7.2017,me 2 fletë
paraqitur nga z. Xh. M., z. V. G., z. A. C., me detyrë Kryetar i NJA Ana e Malit prej v.2015,
dhe pas shqyrtimit të observacionit grupi i auditimit sqaron:
- Pretendimi për statusin e pronave ne lista paraprake të hartuara nuk është argument ligjor
që Ju shmang nga e drejta dhe detyrimi i marrjes, vënies nën administrim dhe eficencë të
pasurive të ndodhura në territor juridiksion dhe të inventarizuara e kërkuara për transferim,
prandaj përgjegjësitë ligjore të pa ushtruara me pasoja zaptimin e përdorimin e paligjshëm e
pa tituj pronësie nga persona të tjerë, veprime që kane pasuar të ardhurat e munguara ju
ngarkon me përgjegjësi edhe për mungesë të bashkërendimit me organet e rendit në ushtrimin
e kontrollit të territorit dhe të pasurive e rsurseve. Prandaj observacioni për mungesë
argumentesh e provash ligjore të tjera nga ato fiksuar ne procesverbale në projekt raport, nuk
merret në konsideratë.
Lidhur me klasifikimin e parregullsisë konstatuar nga audituesi
- Vlera 7,200,000 lekë, lidhur me objektet pronë publike të zaptuara forcërisht nga persona
të ndryshëm, në ish Komunën Ana e Malit janë kaluar në Rubrikën Masa organizative,
duke i rekomanduar Bashkisë Shkodër marrjen e masave në bashkëpunim me Organet e
Rendit, për lirimin nga zaptimi i jashtëligjshëm dhe vënien në funksion të objekteve publike
sipas funksionit kaluar në masë organizative nr. 26
C.3 AUDITIMI PËR ISH-KOMUNËN GURI I ZI
1. Ish- Komuna Gur i ZI, aktualisht NJA Gur i Zi, Bashkia Shkodër, sipas VKM nr. 1088,
datë 23.7.2008 “Për Miratimin e Listës Përfundimtare të Pronave të Paluajtshme Publike,
Shtetërore, që Transferohen, në Pronësi ose Përdorim, të Komunës Gur i Zi , të Qarkut të
Shkodrës”, vendim ky i bazuar në kërkesat dhe listat e Këshillit të kësaj Komunë dhe në
zbatim të procedurës është nxjerrë VKM –ja e mësipërme, me listat përkatëse sipas të cilave
listohen 383 pasuri prej të cilave ka përfituar 78 pasuri-prona me status juridik në pronësi, 33
prona-pasuri me status në përdorim dhe ka në juridiksion 272 prona-pasuri, pasqyruar në
Formularët për inventarizimin e pronave të paluajtshme shtetërore që i bashkëlidhen VKM-së.
Ka munguar një bilanc i aseteve dhe pronave grupuar sipas funksioneve dhe gjendjes juridike,
dokument ky që do ti shërbente identifikimit të gjendjes tyre juridike, ruajtjes marrjes nën
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administrim dhe mirë menaxhimit e vënies në eficensë nëpërmjet hartimit të planeve të
menaxhimit, duke siguruar kështu të ardhura të konsiderueshme për buxhetin e bashkisë dhe
parashikuar shpenzimet me destinacion si dhe krijimin e burimeve të punësimit për
komunitetin.
Nuk ka një program vjetor të kryerjes së inventarizimeve dhe nuk është kryer
inventarizimi fizik për identifikimin gjendjes juridike fizike e teknike të pronave-pasurive
dhe aseteve pronë e bashkisë për secilin prej viteve 2013 dhe 2014 të miratuar nga titullari
(Kryetari) dhe të hartuar e nënshkruar nga Drejtor i Drejtorisë Planifikimit Urban, Përgjegjëse
Sektorit të Pronave dhe Kadastrës, specialist i sektorit të Pronave dhe apo Drejtori i Drejtorisë
së Shërbimeve, Drejtori Drejtorisë Ekonomike, dokument ky i ruajtur konfidencialisht nga
zyra përkatëse, me synim sigurimin e rastësisë e të befasisë para dhe gjatë kryerjes së
inventarizimit të Aseteve, pronë Bashkisë, mungesë kjo që lidhet me objektivitetin e kryerjes së
inventarizimit, që vjen në kundërshtim me ligjin nr. 9228, datë 29.04.2004 “Për kontabilitetin
dhe pasqyrat financiare”, me Ligjin nenin 18, Kreu V, ”Inventarizimi i Vlerave Materiale”, me
ligjin nr. 10296, datë 08.07.2010 “Për Menaxhimin Financiar dhe Kontrollin”, me Udhëzimin e
Ministrisë Financave nr. 30, datë 27.12.2011”Për Menaxhimin e Aktiveve në Njësitë e Sektorit
Publik”, dhe që ngarkon me përgjegjësi përgjegjësit apo Drejtorët e Zyrave apo Drejtorive
përkatëse dhe ish-Kryetarin e Komunës.
Nga auditimi i administrimit dhe vënies në eficencë të aseteve në pronësi përdorim e
juridiksion të kësaj bashkie sipas listave përfundimtare, në kushtet e mungesës së kontrollit të
territorit për identifikimin e gjendjes juridike, gjë e cila ju kërkua strukturave përkatëse të bëhej
edhe gjatë procesit të auditimit nëpërmjet verifikimit e matjes në vend por nuk u realizua, për
pasojë mbështetur në të dhënat operative marrë nga audituesit e KLSH, gjendja, administrimi,
inventarizimi marrja nën administrim dhe funksionimi dhe vënia në eficencë e aseteve
paraqitet si më poshtë:
a.
Nuk janë kryer inventarizimet, pra nuk janë identifikuar objekte, troje e asete të tjera,
që ka sjellë si pasojë përdorim për banese të jashtëligjshëm, etj dhe pa tituj pronësie nga
persona të ndryshëm
Prona me nr. 255”tokë bujqësore inproduktive” Komuna Gur i ZI me sipërfaqe 5299 ha nuk
është e plotësuar me të dhëna kadastrale, nuk ka mundësi të identifikohen.
Pronat me fushë përdorimi “Arsim” nuk kanë të dhënat kadastrale, mungojnë indekset e
hartave dhe nr e pasurive, të cilët sjellin pasoja në regjistrimin e këtyre pronave.
Pronat me fushë përdorimi “Shëndetësi” nuk janë të plotësuar formularët me nr. pasurie
mungojnë indekset e hartave dhe nr e pasurive, të cilët sjellin pasoja në regjistrimin e këtyre
pronave.
Pronat me fushë përdorimi “Infrastrukturë shërbime publike varreza”, nuk janë të plotësuar
formularët me nr. pasurie mungojnë indekset e hartave dhe nr e pasurive, të cilët sjellin pasoja
në regjistrimin e këtyre pronave.
Për veprimet dhe mosveprimet si më sipër, si moskryerja e inventarizimit fizik dhe teknik, mos
verifikimi e mosvënia në eficencë e pasurive mosveprim ky në kundërshtim me ligjin nr. 9228,
datë 29.04. 2004, me ligjin nr. 10296, datë 08.07.2010 “Për Menaxhimin Financiar dhe
Kontrollin”, me Udhëzimin e Ministrisë Financave nr. 30, datë 27.12.2011”Për Menaxhimin e
Aktiveve në Njësitë e Sektorit Publik”,në kundërshtim me VKM nr. 529, datë 8.6.2011”Për
Përcaktimin e Kritereve, Procedurës dhe të Mënyrës së Dhënies me Qira Emfiteozë apo
Kontrata të tjera të Pasurisë Shtetërore”, ndryshuar me VKM nr. 54, datë 05.02.2104, VKM nr.
632, datë 11.6.2009 “Për miratimin e tarifave të përdorimit të kullotave dhe livadheve
shtetërore për kullosje dhe kositje” dhe në kundërshtim me ligjin nr 8652, datë 31.7.200 ”Për
Organizimin dhe Funksionimin e Qeverisjes Vendore”, që ka sjellë pasojë të ardhura të
munguara dhe dëmin ekonomik për buxhetin e Bashkisë dhe Buxhetin e Shtetit në bazë të
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ligjit nr. 139/2015 ”Për Vetëqeverisjen Vendore”, përkatësisht sipas periudhave ,ngarkohen
me përgjegjësi.
z. M. L., me detyrë ish-Kryetar i Komunës,
z. D. P., specialist
z. P. M., me detyrë Kryetar i NJA Gur i Zi, prej v.2015
Sa sipër është mbajtur procesverbali nr. 19, datë 28.7.2017, për të cilin subjekti nuk ka
observacione deri në hartimin e projektraportit të auditimit.
Pasi ish dërguar projekraporti në subjekt, pas datës 07.08.2017 kanë mbërritur dorazi
observacioni nr.7802/59, datë 02.08.2017,për procesverbalin nr.19, datë 28.7.2017, me 2 fletë
paraqitur nga z. P. M., personat e tjerë nuk kanë reaguar, dhe pas shqyrtimit të observacionit
grupi i auditimit sqaron:
- Pretendimi për kohën e emërimit në detyrë si Administrator prej v.2015 dhe se përgjegjësitë e
adresuara njëherë ndaj ish Komunës deri në v,2015 dhe pas v. 2015 ndaj Bashkisë, nuk janë
fakte që e shmangin nga përgjegjësia, prandaj mbështetur ne faktet dhe argumentet ligjor
trajtuar në procesverbal dhe projektraport, pretendimet me observacionin nuk merren ne
konsideratë nga grupi auditimit. statusin e pronave ne lista paraprake të hartuara nuk është
argument ligjor që Ju shmang nga e drejta dhe detyrimi i marrjes, vënies nën administrim dhe
eficencë të pasurive të ndodhura në territor juridiksion dhe të inventarizuara e kërkuara për
transferim, prandaj përgjegjësitë ligjore të pa ushtruara me pasoja zaptimin e përdorimin e
paligjshëm e pa tituj pronësie nga persona të tjerë, veprime që kane pasuar demin ekonomik
dhe të ardhurat e munguara ju ngarkon me përgjegjësi edhe për mungesë të bashkërendimit me
organet e rendit në ushtrimin e kontrollit të territorit dhe të pasurive e rsurseve. Prandaj
observacioni për mungesë argumentesh e provash ligjore të tjera nga ato fiksuar ne
procesverbale në projekt raport, nuk merret në konsideratë.
10.Auditim mbi organizimin dhe funksionimin e Inspektoratit Mbrojtjes së Territorit të
Njësisë Vendore (IMTV)
1.Struktura e IMTV Bashkisë Shkodër, e parashikuar dhe plotësuar ne vitin 2014 me 3
ispektor, fakt 3, ne vitin 2015 me 9 inspektorë dhe 3 në fakt, në vitin 2016 përcaktuar 8
inspektorë në fakt 4 inspektor, është e pa argumentuar, ndonëse territori është zgjeruar pas
reformës me përfshirjen e 10 komunave, pra është strukturë e paargumentuar dhe e paplotësuar
në secilin prej viteve 2014, 2015 dhe 2016, (megjithëse në v.2017 ajo është plotësuar) që ka
sjellë si pasojë mungesën e ushtrimit tërësor të kontrollit të territorit, përmbushjes së detyrave
funksionale lidhur me marrjen nën administrim, ruajtjen dhe administrimin e aseteve
resurseve, pasurive sipas llojeve në pronësi ndodhur dhe shtrirë në juridiksionin territorial të
bashkisë Kavajë, gjendje kjo në kundërshtim me ligjin nr. 9780, datë 16.07.2007 “Për
Inspektimin e ndërtimit”, ligjin nr.107/2014, datë 31.07.2014 “Për Planifikimin e Territorit”
dhe me ligjin nr. 10296, datë 08.07.2010, “Për Menaxhimin Financiar dhe Kontrollin”, me
UMF nr. 30, datë 27.12.2011” Për Menaxhimin e Aktiveve në Njësitë e Sektorit Publik”.
Për periudhën 2014, 2015-2016 nuk ka programe të IMTV dhe programe bashkëpunimi,
shkëmbime informacioni ndërmjet IMTV; Drejtorisë Planifikimit Zhvillimit Territorit
(Drejtoria PZHT) dhe as nuk ka paraqitje ueb site lidhur me publikimin e lejeve të sheshit dhe
lejeve të ndërtimit, përdorimit si dhe lidhur me zbatimin ligjor të afateve dhe kushteve të
lejeve, mosveprim që ka sjellë si pasojë mungesën e bashkëpunimit ndërmjet Strukturave të
Bashkisë Kavajë, gjendje kjo në kundërshtim me ligjin nr. 9780, datë 16.07.2007 “Për
Inspektimin e ndërtimit”, ligjin nr.107/2014, datë 31.07.2014 “Për Planifikimin e Territorit”
dhe me ligjin nr. 10296, datë 08.07.2010, “Për Menaxhimin Financiar dhe Kontrollin”, me
UMF nr. 30, datë 27.12.2011” Për Menaxhimin e Aktiveve në Njësitë e Sektorit Publik” dhe
me ligjin nr.8402, datë 10.9.1998 “Për Kontrollin dhe Disiplinimin e Punimeve të Ndërtimit”.
130

KONTROLLI I LARTË I SHTETIT
RAPORT PËRFUNDIMTAR I AUDITIMIT USHTRUAR NË BASHKINË SHKODËR

Mbi vendimet e marra nga IMTV për prishjen e objekteve pa leje zhvillimi.-Auditimi
mbi ekzekutimin e vendimeve të IMTV.
Nuk ka nje evidentim te kontrollit te territorit mbi gjendjen e ndërtimeve pa leje për vitet 20152016, mungesë që nuk na lejon te shprehim opinionin për vendimmarrjen në lidhje me
ushtrimin e plotë të kontrollit të territorit të Bashkisë Shkodër.
Për periudhën 2014, 2015-2016 nga IMTV Shkodër janë marrë gjithsej 12vendime për prishje
objektesh përkatësisht 4 në v.2014, asnjë ne v.2015 dhe 8 në vitin 2016 dhe zbatimi,
ekzekutimi vetëm 6 objekte janë prishur, ndërsa 6 nuk janë ekzekutuar, nuk janë zbatuar
vendimet për prishje, çka tregon performance të pamjaftueshme të punës për kontrollin e
territorit, gjendje kjo në kundërshtim Ligjin nr.10119 neni 83, ligjin nr.107/2014, datë
31.07.2014 “Për Planifikimin e Territorit” neni 39 neni 52/1 germat “ë”,”ii”dhe me ligjin nr.
9780, datë 16.07.2007 “Për Inspektimin e ndërtimit”, pasqyruar në tabelën emërtuar:
“Vendimet e Prishjeve për periudhën 2014, 2015-2016 nga IVMT Bashkia Shkodër
Tabela nr.1“, bashkëlidhur.
Mbi masat për shkeljet në kontrollin e territorit vendimet për gjobat dhe ecuria e
arkëtimit
Bashkia Shkodër IMT ka në proces arkëtimi ne përmbarimin gjyqësor vjeljen 44 gjobave me
vlerën totale 23,048,666 lekë prej të cilave: 14 gjoba me vlerë 8,300,000 lekë të v.2012, për
v. 2013 janë 21gjoba me vlerë 13,498,666 lekë (veçuar 9 gjoba me vlerë 9,648,666 lekë
llogaritur me kamatëvonesën 2%, ndërsa 13 gjoba me vlerë 3,850,000 pa kamatëvonesë), në
vitin 2014 janë 8 gjoba me vlerë 750,000 lekë, pa kamatëvonesë, në vitin 2015 është 1 gjobë
me vlerë 500,000 lekë pa kamatëvonesë,pasqyruar në tabelën emërtuar “Gjendje gjoba të pa
arkëtuara për periudhën deri 31Dhjetor 2015-31 Dhjetor 2016”. Në vlerën e gjobave v.20122015 nuk janë llogaritur e kërkuar vlera e 2% kamatë vonesë, pra në përmbarim nuk është
llogaritur përfshirë e kërkuar për 44 gjoba vlera totale prej 31,088,666 lekë me KMV duke
lënë jashtë llogaritjes e kërkimin për 38 gjoba me vlerën 13,400,000 lekë, vlerën e
kamatëvonesës prej 8,040,000 lekë që përbën të ardhura të munguara ( ndarë: 4,980,000 lekë
për 14 gjoba me vlerë 8,300,000 lekë të v.2012, dhe 2,300,000 lekë për 13 gjoba me vlerë
3,850,000 lekë të v.2013, dhe vlerën e kamatë vonesës prej 450,000 lekë për 8 gjoba me vlerë
750,000 lekë të v.20144 si dhe vlerën e kamatëvonesës prej 300,000 lekë për 1 gjobe me vlerë
500,000 lekë të v.2015 ), pasqyruar në tabelën emërtuar “Gjendje gjoba të paarkëtuara për
periudhën deri 31 Dhjetor 2015-31 Dhjetor 2016 vendosur nga IMT”;
Për vitin 2016 nga IMT Bashkia Shkodër për 22 gjoba me vlerën 4,600,000 lekë pa kamatë
vonesa prej të cilave: janë pa likuiduar 9 gjoba me vlerë 3,650,000 lekë pa kamatëvonesa dhe
janë likuiduar 13 gjoba me vlerë 950,000 lekë pa kamatëvonesa, pra nuk eshtë llogaritur ndalur
dhe kërkuar vlera e kamatëvonesës prej 1,105,000 lekë që përbën dëm ekonomik dhe të
ardhura të munguara (ndarë; 890,000 lekë kmv për 9 gjoba me lerën 3,650,000 lekë debitore
te pa likuiduara dhe 215,000 lekë kmv për 13 gjoba me vlerë 950,000 lekë të likuiduara pa
kmv, ndërkohe që si pasojë e mungesës së vendosjes së mekanizmave të kontrollit të
brendshëm duheshin llogaritur përfshirë e kërkuar e likuiduar vlera me kamatë vonesa prej
4,755,000 lekë për 22 gjoba ndarë: për 9 gjoba të pa likuiduara me vlerë 4,540,000 lekë,
prej saj 890,000 lekë kmv dhe për 13 gjoba të likuiduara në vlerën 950,000 lekë pa kërkuar
e arkëtuar kmv prej 215,000 lekë, pasqyruar në tabelën emërtuar “Debitorët e gjobave
vendosur nga IMT V.2016”; gjendje kjo për periudhën para v.2014, v.2014, 2015 dhe v.2016
ne kundërshtim me ligjin nr.8402, datë 10.9.1998 “Për Kontrollin dhe Disiplinimin e Punimeve
të Ndërtimit”, neni 16 dhe me ligjin nr.10279, datë 20.05,2010 “Për Kundërvajtjet
Administrative” neni 9 dhe 22 “Ekzekutimi i kundërvajtjeve administrative”,neni 30 pika 3 dhe
me ligjin nr. 10296, datë 08.07.2010, “Për Menaxhimin Financiar dhe Kontrollin”, me UMF nr.
30, datë 27.12.2011” Për Menaxhimin e Aktiveve në Njësitë e Sektorit Publik”
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Gjobat janë vendosur, për shkakun e shkeljeve të afatit ligjor të lejeve Ligji nr. 107/2014 neni
52 germat “dh”, “ë”,”ii”, “e,” i që tregon dhe vërteton përvec mungesës së koordinimit dhe
bashkëpunimit me Urbanistikën, me Drejtoritë e Aseteve, dhe strukturat e tjera , por tregon se
ka munguar ndjekja e përditësuar dhe koherente e zbatimit të ligjit të urbanistikës për lejet e
dhëna prej vitit 2013,2014,2015 dhe 2016 dhe kjo as edhe për ndjekjen e zbatimin e detyrimeve
për ushtrimin e kontrollit sipas fazave të ndërtimit, gjendje kjo në kundërshtim me ligjin
nr.8402, datë 10.9.1998 “Për Kontrollin dhe Disiplinimin e Punimeve të Ndërtimit”, neni 16
dhe me ligjin nr.10279, datë 20.05,2010 “Për Kundërvajtjet Administrative” neni 9 dhe 22
“Ekzekutimi i kundravajtjeve administrative”, pasqyruar në tabelën emërtuar: “Shkaqet e
vendosjes me Vendimet e Gjobave të IVMT Bashkia Shkodër dhe ecuria e vjeljes v.2014,
2015-2016 Tabela nr.2”,
Vendimet e pezullimit dhe ecuria e ekzekutimit dhe vazhdimit të procedurave për
periudhën 2015-2016
Për periudhën 2015-2016 janë mbajtur 47 procesverbale vendime pezullimi prej të cilave ; 15
vendime për vitin 2014, prej të cilave nuk është ekzekutuar asnjë ku për 6 nuk ka
informacion dhe për 9 është mjaftuar vetëm vendosje gjobe; 6 vendime për vitin 2015 nuk
është ekzekutuar asnjë mjaftuar me vendosje gjobe; dhe 24 vendime për vitin 2016, prej të
cilave 1 është pajisur me leje ndërtimi 9 nuk janë ekzekutuar prishjet dhe për 14 pretendohet
dhe raportohet prishja ,Vendimet e pezullimit dhe prishjes janë për shkaqe se nga kontrollet
e IMTV ndërtimet kanë rezultuar me shkelje dhe në kundërshtim me Ligjin nr.10119 neni 83,
ligjin nr.107/2014, datë 31.07.2014 “Për Planifikimin e Territorit” neni 39 neni 52/1 52/3
germat “ë”,”ii”dhe me ligjin nr. 9780, datë 16.07.2007 “Për Inspektimin e ndërtimit”, dhe nga
ana e IMTV zbatimi i procedurave te ekzekutimit dhe ecurisë së vendimeve të pezullimit
tregon për ngadalësi lidhur me gjendjen e lartë të vendimeve të pa ekzekutuar prishja prej mbi
një vit dhe mungon informacioni, çka tregon për ngadalësi dhe mungesë transparence, gjendje
kjo në kundërshtim me Ligjin nr.10119 neni 83, ligjin nr.107/2014, datë 31.07.2014 “Për
Planifikimin e Territorit” neni 39 neni 52/1 germat “ë”,”ii”dhe me ligjin nr. 9780, datë
16.07.2007 “Për Inspektimin e ndërtimit”, pasqyruar në tabelën emërtuar:”Vendimet e
Pezullimit dhe ecuria e ekzekutimit procedurave për periudhën 2014,2015-2016 nga
IVMT Bashkia Shkodër Tabela nr.3 “, bashkëlidhur
Për veprimet dhe mosveprimet lidhur me mos plotësimin dhe argumentimin me inspektorë të
strukturës së IMTV Bashkisë Shkodër në përshtatje me reformën territoriale, performancës
së pamjaftueshme, mungesën e programeve vjetore të bashkëpunimit ndërmjet strukturave,
mungesën e shkëmbimeve të informacionit ndërmjet IMTV; Drejtorisë Planifikimit Zhvillimit
Territorit (Drejtoria PZHT) dhe me strukturat e tjera Drejtori e Aseteve dhe as nuk ka
paraqitje ueb site lidhur me publikimin e lejeve të sheshit dhe lejeve të ndërtimit që kanë sjellë
si pasojë mungesën e ushtrimit tërësor të kontrollit të territorit, përmbushjes së detyrave
funksionale lidhur me marrjen nën administrim, ruajtjen dhe administrimin e aseteve
resurseve, pasurive sipas llojeve në pronësi ndodhur dhe shtrirë në juridiksionin territorial të
bashkisë Shkodër, për numrin e kufizuar të vendimeve për prishje dhe mosekzekutim të
vendime për prishje, për nivel të pamjaftueshëm të vendosjes, ekzekutimit ndjekjes së
procesit, mos aplikimit të kamatëvonesave në vlerën 9,145,000 lekë (8,040,000
lekë+1,105,000 lekë) dhe për mos arkëtim të vlerës gjobave P. kamatëvonesave prej
35,843,666 lekë (31,088,666 lekë + 4,755,000 lekë të v.2016 ndarë 890,000 lekë kmv për 9
gjoba me vlerën 3,650,000 lekë debitorë te pa likuiduara dhe 215,000 lekë ) të cilat janë
përmbarim dhe ne proces gjyqësor (apel & ShI) si dhe për gjendjen e lartë të vendimeve të
pezullimit, mos ekzekutimin e tyre dhe mungon informacioni, lidhur 18 vendime të mbetura
në proces dhe pa veprim, pra për më se 1 vit nuk është vepruar, çka tregon për ngadalësi dhe
mungesë transparence të pa vazhduar procedurat për një periudhë prej mbi 1 vit pra nivel të
ulët performance, që vijnë në kundërshtim me ligjin nr.107/2014 “Për Planifikimin e
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Territorit” dhe me rregulloren nr.408, datë 13.05.2015 “Për Miratimin e Rregullores së
Zhvillimit të Territorit”, me ligjin nr.9780, datë 16.07.2007 “Për Inspektimin e ndërtimit”, me
ligjin nr. 10296, datë 08.07.2010, me UMF nr. 30, datë 27.12.2011” me ligjin nr.8402, datë
10.9.1998” dhe me ligjin nr.10279, datë 20.05,2010 “Për Kundërvajtjet Administrative” neni 9
dhe 22 pasqyruar në tabelën emërtuar: “Vendimet e Prishjeve për periudhën 2014, 20152016 nga IVMT Bashkia Shkodër Tabela nr.1“, “Gjendje gjoba të pa arkëtuara për
periudhën deri 31 Dhjetor 2015’31 Dhjetor 2016 vendosur nga IMT”; “Shkaqet e vendosjes
me Vendimet e Gjobave të IVMT Bashkia Shkodër dhe ecuria e vjeljes v.2014, 20152016 Tabela nr.2”, ”Vendimet e Pezullimit dhe ecuria e ekzekutimit procedurave për
periudhën 2014,2015-2016 nga IVMT Bashkia Shkodër Tabela nr.3 “,“Debitorët e gjobave
vendosur nga IMT V..2016”; bazuar në ligjin nr. 139/2015, datë 17.12.2015 “Për
Vetëqeverisjen Vendore” ngarkohen me përgjegjësi,
z.K. K. me detyrë Drejtor Drejtorisë Kontrollit dhe Zhvillimit të Territorit,
z.G. I.,me detyrë Kryeinspektor IMT prej Tetorit v. 2016,
z. S. K., me detyrë ish-Kryeinspektor IMT deri Shtator 2016 Tetor v. 2016,
Sa sipër është mbajtur procesverbali nr.6, datë 13.7.2017, për të cilin për të cilin është për të
cilin nga subjekti janë paraqitur observacioni nr.7803/10, datë 18.7.2017 ,nga z. G. I. dhe
observacioni nr. 7803/14, datë 19.7.2017 ,nga z. K. K., për secilin ,pas shqyrtimit nga grupi i
auditimit sqarojmë:
Për observacionin nr.7803/10, datë 18.7.2017,nga z. G. I. sqarojmë:
Marrja e detyrës në Tetor 2016 si afat mbahet parasysh, por fakti i mungesës së procesverbalit
të marrjes në dorëzim të detyrës nga paraardhësi, nuk justifikon përkundrazi sjell përgjegjësi
në mos përmbushje të ligjit nr.10296, datë 08.07.2010 “Për Menaxhimin Financiar dhe
Kontrollin”dhe me Legjislacionin e të Drejtës së punës rregulluar nga Ligji për Shërbimin
Civil ose Kodi i Punës
Pas kthimit të Projektraportit të auditimit, dërguar me shkresën nr.491/5, datë 04.08.2017,
Bashkia Shkodër ka dërguar observacionet me shkresën nr.7802/108, datë 28.08.2017,
mbërritur në KLSH (nr.491/9,datë 30.08.2017), bashkëlidhur këtij edhe observacionin
nr.3430/3, datë 21.08.2017,”Öbservacin për Projektraportin”, paraqitur nga z. G. I., për të
cilin pas rishqyrtimit grupi auditimit sqaron:
-observacioni nr.3430/3, datë 21.08.2017,është identik me observacionin nr.7803/10, datë
18.7.2017, nr.3442/?, datë 21.08.2017sqaruar një herë më sipër.
Lidhur me klasifikimin e parregullsisë konstatuar nga audituesi
- Vlera 44,988,000 lekë, për vendimet e gjobave të cilat Inspektorati i Mbrojtjes së Territorit
Vendor Bashkia Shkodër për mos pagimin në afat nga kundërvajtësit, nuk ka aplikuar
kamatëvonesa, janë kaluar në Rubrikën masa organizative nr. 28, duke i rekomanduar
Bashkisë Shkodër që pasi të vendoset dhe vlera e kamat-vonesave për gjobat e tjera të cilat
nuk kanë kaluar në proces gjyqësor të vazhdojë ndjekjen deri në arkëtimin e vlerës plotë të
tyre.
11. Auditim mbi organizimin dhe funksionimin e Policisë së Bashkisë.
Për vitin 2014, 2015 dhe 2016, në strukturën organizative të Bashkisë Shkodër, është
organizuar dhe funksionon, policia bashkiake në zbatim të kërkesave të ligjit nr. 8224, datë
15.05.1997 i ndryshuar me ligjin nr. 8335, datë 23.04.1998. Në vitin 2011 në strukturën e
Policisë Bashkiake, është miratuar kjo strukturë me Vendim nr 54. datë 26.03.2011, të Këshillit
Bashkiak.
Sipas këtij vendimi, Këshilli Bashkiak ka miratuar strukturën e Sektorit të Policisë, me një
K/Inspektor, një inspektor për kundërvajtje administrative, tre inspektor policie (te
përgjithshëm), trembëdhjete punonjës policie, 6 roje objekti dhe 1 shofer.
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Me hyrjen ne fuqi të reformës territoriale, nuk është miratuar nga Këshilli Bashkiak struktura e
re e policisë bashkiake, bazuar ne kushtet e reja dhe hapësirën territoriale ku ushtron aktivitetin
kjo strukturë, për këtë arsye policia bashkiake ka funksionuar sipas strukturës se miratuar me
Vendim te Këshillit te Ministrave nr. 313, datë 01.07.2002, ku përcaktohet se struktura e
policisë bashkiake për Rrethin Shkodër, ka 48 punonjës policie, nga te cilët një kryeinspektor,
dy inspektor dhe 45 punonjës policie, si dhe funksionet roje objekti dhe shofer kanë kaluar në
varësi të Drejtorisë së Burimeve njerëzore dhe nuk janë pjesë e policisë Bashkiake..
Në interpretim të reformës territoriale, në hapësirën që mbulon aktualisht Bashkia Shkodër,
krahasuar me hapësirën territoriale të Rrethit Shkodër, (sipas ndarjes territoriale të vjetër),
struktura e Policisë Bashkiake, duhet të ketë 1 Kryeinspektor, dy Inspektore dhe 34 punonjës
policie, sipas përcaktimeve të Vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 313, datë 01.07.2002.
Strukturë kjo, që duhet plotësuar për një periudhe 3 vjeçare, nga hyrja ne fuqi e reformës
territoriale.
Aktualisht Struktura e Policisë Bashkiake, është e përbërë nga, 1 Kryeinspektor, 1 Inspektor
dhe 20 punonjës policie.
Për periudhën e audituar, përzgjedhja e K/inspektori të propozuar nga Kryetari i Bashkisë me
shkresë nr. 19/3 datë 7.06.2011, për emërimin e tij në krye të policisë, ja ka deleguar prefektit i
cili e ka konfirmuar me shkresën nr. 867/1datë 10.06.2011.
Për këtë problem, Prefekti me shkresë nr. 1667, datë 11.05.2012, ja delegon D.P.P. të Shtetit
Tiranë, për pëlqimin e zotit A. G., në krye të policisë bashkiake.
Kthim përgjigje nga D.P.P. të shtetit nuk ka, me Vendim nr.736 datë 10.10.2016, është emëruar
në krye te Policisë Bashkiake Shkodër, zoti A. H. dhe ka filluar procedura nëpërmjet
komunikimit shkresor me D.P.P Shtetit, për dhënien e pëlqimit, janë dërguar disa shkresa dhe e
fundit me nr. 5879 datë 27.04.2017
Në zbatim të nenin 11, të Rregullores nr. 823, datë 11.04.2003, K/Inspektorit A. H., është i
diplomuar në Akademinë e Rendit, dhe ka kaluar programin e formimit të kësaj akademie, në
zbatim të nenit 3, të ligjit nr. 8224, datë 15.05.1997, ndryshuar me ligjin nr. 8335, datë
23.04.1998,“Për përcaktimin e strukturës, të numrit të punonjësve dhe shpenzimeve
buxhetore”.
Policia Bashkiake, funksionon në bazë të Rregullores së vetë të miratuar me Vendim të
Këshillit të Bashkisë të vitit 2011, ku janë përcaktuar detyra dhe të drejtat e punonjësit, vendim
ky i nxjerrë në mbështetje të “Rregullores së Brendshme TIP të policisë së bashkisë dhe të
komunës”, të miratuar me urdhrin e përbashkët të dy Ministrive, ish-Ministria e Pushtetit
Vendor dhe Decentralizimit si dhe ish-Ministria Rendit Publik. Gjithashtu është hartuar dhe
miratuar nga Kryetari i Bashkisë, Rregullorja e Disiplinës.
Secili nga punonjësit e Policisë Bashkiake, para emërimit në detyrë, ka lidhur një kontrate pune
me afat 3 vjeçar, sipas përcaktimeve ligjore, kopjet e kontratave gjenden në dosjen personale te
secilit punonjës, në Drejtorinë e Burimeve Njerëzore.
Për periudhën objekt auditimi, Akademia e Rendit si institucioni i vetëm i certifikuar për
trajnimin e kualifikuar të strukturës së policisë bashkiake, nuk ka ofruar kurse kualifikimi
specifike për policinë bashkiake, sipas përcaktimeve ligjore.
K/Inspektori i policisë së Bashkisë Shkodër, ishte me arsim të lartë juridik, aktualisht është
ndryshuar dhe është me arsim të lartë, i diplomuar në Akademinë e Rendit.
Bashkëpunimi zyrtar i Bashkisë me M.P Brendshme, është në zbatim të nenit 4 si: “Në policinë
e Bashkisë ose të Komunës mund të shërbejnë shtetas shqiptare të titulluar oficerë ose policë
sipas kritereve të përcaktuara nga ministri i brendshëm”.
Për periudhën objekt auditimi struktura e policisë bashkiake nuk ka pasur ndryshime.
Më datë 22.05.2017, janë emëruar 10 punonjës policie, të cilët kanë kaluar nëpërmjet
komisionit, sipas përcaktimit të nenit 5, të ligjit nr. 8224, datë 15.05.1997, i ndryshuar,
procedurë kjo dokumentuar me Procesverbalin nr. 6753, datë 12.05.2017.
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- Mbi funksionimin e policisë së Bashkisë.
Për periudhën objekt auditivi, nuk ka programe vjetore të miratuara nga Kryetari i Bashkisë,
për punën e policisë së Bashkisë, por funksion mbi bazën e planeve tremujore të miratuara,
duke u bazuar kryesisht në problematikat me të cilat haset qyteti i Shkodrës.
Në përmirësimin e cilësisë së punës se tyre, për periudhën objekt auditimi, punonjësit e
Policisë Bashkiake, nuk janë nënshtruar asnjë kualifikimi apo trajnimi.
Kundërvajtjet administrative kanë qenë në qendër të vëmendjes, ku policia bashkiake
nëpërmjet grupeve të organizuara në terren, ka monitoruar gjithë territorin e Bashkisë Shkodër,
duke këshilluar qytetarët për ndjekjen e rregullave të përcaktuara, si dhe dënim me gjobë për
kundërvajtësit.
Për periudhën objekt auditimi, për të evidentuar në mënyrë analitike, pra sipas destinacionit
dhe numrit të gjobave, të dhënat jepen në tabelën sa më poshtë :
Për vitin 2014
Lloji i gjobës

Vlera

Parkim gabuar, treg. paligjshme ambulant.
Bllok Rruge, thyerje tabele
Bllokim rruge, parkim i gabuar
Zënie hapësire publike
Bllokim trotuari
Total

lekë

1,000
2,000
5,000
15,000
3,000

Sasia
gjobave
535
13
36
11
4
599

Total
535,000
26,000
180,000
165,000
12,000
918,000

Për vitin 2015.
Lloji i gjobës

Vlera

Parkim gabuar, treg. paligjshme ambulant.
Bllok Rruge, thyerje tabele
Bllokim rruge, hapësirë publike
Zënie hapsir publike
Bllokim trotuari
Total

lekë

1,000
2,000
5,000
15,000
10,000

Sasia
gjobave
122
8
13
6
2
151

Total
122,000
16,000
65,000
90,000
20,000
313,000

Për vitin 2016.
Lloji i Gjobës

Vlera lekë

Ndalim qëndrimi
Transport pa licencë(motokarro)
Ekspozim malli
Ndalim qëndrimi
Bllokim trotuari
Ndotje ambienti, hedhje inerte
Zënie hapësirës tavolina
Total

1,000
2,000
5,000
3,000
10,000
15,000
20,000

Sasia e
gjobave
363
15
25
48
13
2
3
470

Total
363,000
30,000
125,000
144,000
130,000
30,000
60,000
882,000

- Për periudhën objekt auditimi, sipas të dhënave të mara nga Sektori i Policisë Bashkiake, u
morën në referencë të inventarit të gjobave të vendosura si dhe të dhënave nga Drejtoria e të
Ardhurave Vendore, ndarë sipas viteve, të dhënat në vlerë për Gjobat e vendosura dhe
arkëtimin e tyre, siç renditen në tabelën e mëposhtme.
Periudha
Viti 2014
Viti 2015
Viti 2016
Total

Gjob gjithsej në
vlerë
918,000
313,000
882,000
2,113,000

Gjob. Arkëtuara në
vlerë
256,000
51,000
598,315
905,315

Gjob. Pa arkëtuara
në vlerë
662,000
262,000
283,685
1,207,685

Realizimi i
arkëtimit në %
28
17
68
43
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Sipas tabelës sa sipër rezulton se, në vitin 2014, janë vendosur masa administrative me vlerë
918,000 lekë, ndërsa janë arkëtuar në përqindje 28 % e tyre.
Për vitin 2014, numri i gjobave është më i madh në numër (599 gjoba) po ashtu edhe në vlerë,
por arkëtimi është në përqindje shumë i ulët (28%).
Për vitin 2015, janë vendosur masa administrative me vlerë 313,000 lekë, ndërsa janë arkëtuar
në përqindje 17 % e tyre.
Për vitin 2016, janë vendosur masa administrative me vlerë 882,000 lekë, ndërsa janë arkëtuar
në përqindje 68 % e tyre.
Në analizë të dhënave sa sipër, në total për të tre vitet, niveli i arkëtimit të gjobave është në
masën 43% dhe konstatohet një rritje e nivelit të arkëtimeve në vitin 2016.
Kjo rritje është rezultat i masave shtrënguese të efektivit të Policisë Bashkiake, zbatimi i
kritereve ligjore në emërtesën e drejtuesit të sektorit (K/Inspektorit), bashkëpunimi më efiçent i
Policisë Bashkiake me Drejtorinë e të ardhurave si dhe rritja e nivelit të pranimit, në strukturën
e punonjësve të shërbimit.
Në analizë të shkaqeve të cilat kanë ndikuar në nivelin e ulët të vjeljes së gjobave, rezulton si
shkak kryesor mungesa e një database kombëtar të targave dhe bashkëpunimi me strukturat e
tjera që mundet të shërbejnë si agjent tatimor, për vjeljen e detyrimeve nga shtetasit
kundërvajtës.
Një problematikë e tillë dot zgjidhej, në qoftë se gjoba e vendosur nga policia bashkiake do të
evidentohej në sistemin e gjobave të Policisë së Shtetit.
Për realizimin dhe evidentimit në kohë të arkëtimit të gjobave të policisë bashkiake, duhet të
merret nisma ligjore nga Bashkia Shkodër, për të realizuar marrëveshje Bashkëpunimi me
Drejtorinë e Përgjithshme të Policisë së Shtetit, në referencë me kompetencat që i jepen, në
zbatim të Ligjit nr. 139/2015, “Për Vetëqeverisjen Vendore”, neni 9, pika 1.6 dhe neni 6; Ligjit
nr. 8378 datë 22.07.1998, “Për Kodin Rrugor të Republikës së Shqipërisë”; Ligjit nr. 8824,
datë 15.05.1997, “Për Organizimin dhe funksionimin e Policisë të Bashkisë dhe Komunës”,(i
ndryshuar); Ligjin nr. 9228, datë 29.04.2004 për “Kontabilitetin dhe Pasqyrat Financiare”,(i
ndryshuar); Vendimin e Këshillit të Ministrave nr. 153, datë 07.04.2000 “Rregullore për
Zbatimin e Kodit Rrugor”.
Për evidentimin në numër të masave administrative të vendosura, sipas viteve nga Sektori i
Policisë Bashkiake, referuar edhe të dhënave në pasqyrat sa sipër, në total numri i masave
administrative është 1,220, me vlerë totale 2,113,000 lekë pra :
Për periudhën 2014, janë vendosur 599 masa administrative.
Për periudhën 2015, janë vendosur 151 masa administrative.
Për periudhën 2016, janë vendosur 470 masa administrative.
Referuar dokumentacionit të paraqitur, rezulton se prej datës 11.05.2016 tërheqja e blloqeve te
gjobave funksionon sipas rregullave ligjore te përcaktuara për mbajtjen dhe administrimin e
letrave me vlere, ndryshe nga periudha e mëparshme.
Konkretisht blloqet tërhiqen ne arkën e financës pranë bashkisë dhe dorëzohen tek Drejtoria e
te Ardhurave.
Në strukturën dhe numrin e punonjësve të policisë bashkiake, nuk ka pasur ndryshime në
organikë, mbasi këto ndryshime janë kufizuar nga VKM nr. 313, datë 01.07.2002.
-Mbi administrimin e blloqeve të gjobave, nga Policia e Bashkisë.
Nga auditimi i të dhënave të vëna në dispozicion nga Sektori i Policisë Bashkiake rezultoi se
për vitet 2014, 2015 dhe 2016, policia bashkiake kishte vendosur gjithsej për periudhën 3
vjeçare gjoba me vlere 2,113.000 lekë, arkëtuar 905,315 lekë dhe pa arkëtuar 1,207,685 lekë
ose 57% të vlerës totale.
Të dhënat sa sipër, tregojnë se sistemi i vjeljes se gjobave nuk është funksional dhe ndikon
drejtpërsëdrejti në performancën e punës se policisë.
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Gjobat variojnë në të shumtën e rasteve, në vlerën 1,000 lekë dhe shumë pakë me vlerë 15,000
lekë, këto gjoba u përkasin subjekteve private për kundërvajtje administrative, për shembull
shkeljet si bllokim rruge, parkime të gabuara etj.
Nga auditivi i dokumentacionit rezulton se Punonjësit e Policisë, sipas ligjit organik, (detyrimi i
patrullimit jo me pak se dy punonjës) punojnë në grup dhe blloqet e gjobave janë plotësuar nga
dy punonjës policie.
Nga analiza e statistikave të gjobave vihet re një shpërndarje jo normale në vendosjen e
gjobave nga i gjithë efektivi.
Kjo shpërndarje e vendosjes se gjobave, ka të bëje me detyrat funksionale që kanë bërë
punonjësit e policisë që në planëzim të shërbimit.
Për periudhën Janar 2014 deri më Dhjetor 2016, efektivi i policisë bashkiake ka pësuar
ndryshime ne numër dhe konkretisht:
Ne vitin 2014, struktura e policisë Bashkiake ka pasur 25 punonjës nga te cilët njëKryeinspektor, katër-Inspektore, 13-punonjës policie, një shofer dhe gjashtë rroje institucioni
(objekti).
Në vitin 2015, ky numër ka ndryshuar për shkak të kalimit të rojeve në varësi të Drejtorisë së
Burimeve Njerëzore si dhe ndryshimeve të vet efektivit.
Konkretisht, gjashtë roje dhe një shofer kane kaluar ne varësi te Drejtorisë se Burimeve
Njerëzore, për pasojë numri i punonjësve është reduktuar ne tetëmbëdhjetë punonjës.
Aktualisht struktura është përmirësuar ne vitin 2017 dhe ka gjithsej 23 punonjës.
Nisur nga destinacioni i kundërvajtjeve të konstatuara, vihet re se ato janë kryesisht për
parkime të gabuara, bllokim rruge, zënie të hapësirës publike, ndotje ambienti etj.
Është për tu theksuar, se mungesa e një sistemi për evidentimin e masave administrative në
tërësi dhe për secilin shkelës në veçanti, bën të vështirë identifikimin e shkelësve që kryejnë
kundravajtje në mënyrë të përsëritur.
Nga auditimi i administrimit të blloqeve të gjobave, rezulton se ishte hapur dhe azhurnuar
regjistri i gjobave.
Konstatohet gjithashtu se mbas vendosjes së gjobave, nuk rakordohej me zyrën e financës për
ç`do muaj, por kishte vetëm rakordim vjetor, si shkak kryesor ishte mungesa e sistemit të
evidentimit të masave administrative dhe koha e nevojshme për rakordimin ndërmjet Drejtorisë
së të Ardhurave Vendore me bankat, për rastet kur gjobat paguhen pranë Bankave .
Konstatohet gjithashtu se, pothuajse të gjitha gjobat e vendosura janë në vlera simbolike prej
1000 lekë, vendosur personave të cilët kryejnë shkelje të cilat trajtohen nga Kodi Rrugor.
Mos vendosja e gjobave edhe për shkelje të tjera, si ndotja e ambientit, mos regjistrimi i
subjekteve, mos pagimi i detyrimeve tatimore, ndërtimet pa lejë, prishjen e rrugëve, trotuarëve,
etj. vjen pasi, nga ana e Këshillit Bashkiak nuk është miratuar paketa e plotë me llojet dhe
masën e gjobës për çdo shkelje, të cilat përbëjnë kundërvajtje administrative.
Një gjë e tillë është detyrim ligjor i Këshillit Bashkiak Shkodër, referuar kërkesave të Ligjit nr.
10279, datë 20.5.2010 “Për kundërvajtjet administrative”, neni 6.
Në kondicionet sa sipër saktësohet se: “.....Shkeljet që përbëjnë kundërvajtje administrative”, të
cilat sipas shkronjës (a) parashikohen që llojet e gjobave vendosen me akte të Këshillit
Bashkiak”, ku sipas nenit 10 pika 3, masa e gjobës nga Këshilli Bashkiak, nuk mund të
vendoset më tepër se kufiri 20,000 lekë.
Si rezultat, nga Policia Bashkiake Shkodër, me përjashtim të mangësive të cituara më sipër,
është zbatuar Ligji nr. 8224, datë 15.07.1998 “Për krijimin e policisë bashkisë dhe komunës”
dhe Urdhri i përbashkët i Ministrit të Pushtetit Vendor dhe Decentralizimit dhe Ministrit të
Rendit Publik, nr. 01, datë 15.07.1997 “Për miratimin e rregullores “TIP” të policisë
bashkiake dhe të Komunës”.
Më poshtë nga auditimi me zgjedhje po evidentojmë disa blloqe gjobash që kanë vendosur
punonjësit e policisë.
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- Blloku nr. (1). Janë mbajtur Procesverbal-konstatimi për kundërvajtje, administrative nga data
27.06.2014, deri në datën 27.07.2015, me nr. serie 003334 deri në 003366.
Janë marrë masa administrative, për kundërvajtjet e konstatuara për parkime të gabuara me 29
gjoba, me referencë ligjore nenin 157/3 i Kodit Rrugor dhe masë të gjobës 1,000 lekë.
Rasti i një gjobe parkim i gabuar, me vlere 2,000 lekë.
Rasti i një gjobe për bllokim trotuari, 1 gjobë me vlerë 2,000 lekë.
Për thyerje tabele 2 gjoba me vlerë 2,000 lekë, baza ligjore neni 1 pika 4 e V.K.B nr. 78 datë
28.12.2011.
Në total, sa sipër janë vendosur gjithsej 33 gjoba, me vlerë totale 37,000 lekë, të vendosura
nga polici L. B..
- Blloku nr. (2), me nr. serie 003268 deri në 003300, në të cilin janë mbajtur Procesverbalekonstatimi për kundërvajtje administrative, për periudhën nga data 11.07.2014 deri në datën
09.12.2014.
Janë marrë masa administrative për kundërvajtjet e konstatuara, si për parkime të gabuara 27
gjoba, me referencë ligjore nenin 157, pika 3, të Ligjit 9808 datë 24.09.2007, me gjobë nga
1,000 lekë.
Dy gjoba me vlerë 15,000 lekë, për zënie e hapësirës publike, sipas V.K.B nr. 78, datë
28.12.2011.
Një gjobë për bllokim rruge, me vlerë 5,000 lekë, sipas pikës VKB nr. 78, datë 28.12.2011, të
gjitha të vendosura nga polici A. E..
- Blloku nr. (3), me numër serial 003407 deri në 003428, është mbajtur Procesverbal konstatimi
për kundërvajtje administrative, nga data 05.01.2015, deri në datën 14.09.2015, janë marrë
masa administrative për kundërvajtjet e konstatuara për:
Parkime të gabuara, 17 gjoba, me bazë ligjore nenin 157, pika 3, të Ligjit 9808 datë
24.09.2007, me gjobë nga 1000 lekë.
Një gjobë për ndotje të ambientit familjar, sipas VKB nr. 78, datë 28.12.2011, në masën 1,000
lekë.
Një gjobë për shitje të pa ligjshme në trotuar, sipas VKB nr.78, për 2,000 lekë.
Dy gjoba për zënie e hapësirës publike me vlerën 15,000 lekë, sipas V.K.B nr 78.
Në total sa sipër janë 21 gjoba me vlerë totale 50.000 lekë, të vendosura nga polici A. R..
- Blloku nr. (4), me numër seria, nga 003441 deri në 003465, është mbajtur Procesverbal
konstatimi për kundërvajtje administrative për periudhën, nga data 12.01.2015 deri në datën
21.08.2015 dhe janë marre masa administrative për kundërvajtjet e konstatuara për :
Parkime të gabuara 23 gjoba, baza ligjore, neni 157, pika 3, te Ligjit 9808, datë 24.09.2007, me
vlera gjobe 1,000 lekë dhe 1 gjobë me vlerë 2,000 lekë.
Një gjobë shitje të pa ligjshme në trotuar, sipas VKB nr.78, me vlerë 1,000 lekë.
Në total sa sipër, janë 24 gjoba me vlerë totale 24.000 lekë, të vendosura nga polici A. E..
- Blloku nr. (5), me nr. serial, 000601 deri në 000650, për të cilin është mbajtur Procesverbalkonstatimi për kundërvajtje, administrative, për periudhën nga data 26.07.2016, deri në datën
21.12.2016, janë marrë masa administrative për kundërvajtjeje e konstatuara për :
Parkime të gabuara 39 gjoba, baza ligjore neni 156 pika “d”, të ligjit 8378, datë 22.07.1998, me
gjobë nga 1,000 lekë dhe një gjobë me vlerë 3,000 lekë.
Një gjobë, zënie e hapësirës së gjelbër pa leje, me vlerë 20,000 lekë, sipas pikës 7/3, të V.K.B
nr. 1, datë 22.01.2016.
Gjashtë gjoba, ekspozim malli, sipas pikës 4/3, të V.K.B nr. 1, datë 22.01.2016 me vlerë 5,000
lekë dhe 1 gjobë me vlerë 10,000 lekë, po sipas kësaj V.K.B.
Në total sa sipër, janë vendosur 48 gjoba, me vlerë totale 102,000 lekë, të vendosura nga polici
S. Gj..

138

KONTROLLI I LARTË I SHTETIT
RAPORT PËRFUNDIMTAR I AUDITIMIT USHTRUAR NË BASHKINË SHKODËR

- Blloku nr.(6), me nr. serial, 000051 deri në 000100, është mbajtur Procesverbal-konstatimi
për kundërvajtje administrative, nga data 01.08.2016, deri në datën 27.11.2016 dhe janë marrë
masa administrative për kundërvajtjet e konstatuara :
Për parkime të gabuara 24 gjoba, baza ligjore neni 156 pika “d”, të Ligjit nr. 8378, datë
22.07.1998, me gjobë nga 1,000 lekë dhe 22 gjoba me vlerë 3,000 lekë.
Katër gjoba ekspozim malli, sipas pikës 4/3, të VKB nr. 1, datë 22.01.2016, me vlerë 5,000
lekë.
Në total sa sipër janë vendosur 50 gjoba, me vlerë totale 110,000 lekë, të vendosura nga polici
R. H..
Për sa u tha më lartë, konstatohet se në të shumtën e rasteve, referenca ligjore është përcaktuar
sipas nenit 157, pika 3, e Ligjit nr. 9808, datë 24.09.2007.
Në rastet e më sipërme konstatohet se është mangësi përdorimi i bllokuesve në rrota, gjë që do
të bënte të detyrueshëm vjeljen e gjobës në vend, si dhe mungesa e evidentimit të rasteve kur
shkeljet administrative kryhen në mënyrë të përsëritur dhe sipas praktikave të aplikuara, nuk ka
mundësi evidentimi.
Sa sipër është mbajtur Aktverifikimi nr. 3, datë 11.07.2017.
12. Auditim me zgjedhje sipas analizës riskut në Ndërmarrjet dhe Institucionet në vartësi
të Bashkisë.
Kjo çështje është trajtuar në brendi të Raportit Përfundimtar të auditimit si të ish komunave dhe
aktualisht të Njësive Administrative.
13. Të ndryshme (sipas indiceve dhe ankesave të ardhura në KLSH)
A. Mbi verifikimin e ankesës nr. 1237/8, datë 24.03.2017 (nr. 765 , datë 12.7.2017 KLSH)
Beqiraga, sipas së cilës kërkohet të bëhet transparencë me publikun nga Kryetarja e Bashkisë
Shkodër lidhur me Futboll Klubin “V.”.
Nga auditimi i dokumentacionit të paraqitur, lidhur me pretendimet e ngritura nga IRSH për
“Kërkesë për transparencë me publikun”, datë 10 korrik 2017, drejtuar Kontrollit të Lartë të
Shtetit, për mungesë transparence, në lidhje me monitorimin e aktivitetit të K.F. “V.” sh.a.,
sipas Aktverifikimit nr. 6, datë 27.07.2015, të mbajtur për këtë qëllim, rezulton se:
- Në lidhje me pretendimin për “Mungese transparence dhe përgjegjshmërie ndaj
taksapaguesve shkodrane për mënyrën e administrimit financiar, të KF “V.” sh.a, sipas
I.R.SH, u kontaktua me stafin administrativ dhe u kërkua dokumentacioni i korrespondencës
për transparencën e aktivitetit të kësaj shoqërie me grupet e interesit.
Për periudhën e pretenduar për mungesë transparence me publikun, mbas përfundimit të
Auditimit të KLSH-së, me shkresën nr. 1237/8, datë 24.03.2017, për “Raportin përfundimtar i
auditimit dhe rekomandimet”, në KF “V.”sh.a, u gjetën të protokolluara në adresë të Bashkisë
Shkodër, përgjigjet për I.R.SH., si dhe korrespondencat si më poshtë:
- Kërkesës për informim nr. 10, datë 6 mars 2017, dërguar nga I.R.SH. dhe protokolluar me
nr. 3120 prot. datë 07.03.2017,në protokollin e Bashkisë Shkodër, i jepet përgjigje me shkresën
“Dërgim informacioni mbi strukturën e pagave dhe honorarëve për punonjësit e K.F.V.”
sh.a. me nr. 65 prot, datë 17.03.2017.
- Kërkesës për informim nr. 14 datë 22 mars 2017, dërguar nga I.R.SH. protokolluar me nr.
3918 prot., datë 24.03.2017, në protokollin e Bashkisë Shkodër, i jepet përgjigje me shkresën
“Dërgim informacioni mbi pagat e lojtarëve dhe shpërblimet përkatëse në K.F.” V. “ sh.a me
nr. 86 prot. datë 04.04.2017.
- Kërkesës për informim nr. 16, datë 19 prill 2017, dërguar nga I.R.SH. protokolluar me nr.
5280 prot datë 20.04.2017; Kërkesës për informim nr. 17 datë 19 prill 2017, dërguar nga
I.R.SH. protokolluar me nr. 5279 prot. datë 20.04.2017; si dhe Kërkesë për informim nr. 18,
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datë 19 prill 2017, dërguar nga I.R.SH. protokolluar me nr. 5278, prot. datë 20.04.2017, të
protokolluara në Bashkinë Shkodër, ju jepet përgjigje me:
Shkresa me objekt “Dërgim informacioni mbi Vendimet e Këshillit Mbikëqyrës, si dhe
marrëveshjet me Drejtorinë Rajonale të Tatim Taksave Shkodër”, të Shoqërisë KF “V.” sh.a
me nr.123 prot. datë 28.04.2017, (bashkëlidhur janë kopje te shkresës me nr. 2204/1 datë
31.03.2017, lëshuar nga Drejtoria Rajonale Tatimore Shkodër, ne lidhje me pagesën me këste
të detyrimeve tatimore, Kopje te Vendimit te Këshillit Mbikëqyrës të KF “V.” sh.a, nr. 4, datë
08.01.2016, Kopje të Vendimit të Këshillit Mbikëqyrës, të KF “V.” sh.a., nr. 7, datë
02.03.2016, Kopje të Vendimit të Këshillit Mbikëqyrës të KF “ V. “ sh.a nr. 9, datë 02.03.2016
).
- Kërkesës për informim nr. 19, datë 9 maj 2017, dërguar nga I.R.SH. protokolluar me nr.
6909 prot. datë 10.05.2017, në protokollin e Bashkisë Shkodër, i jepet përgjigje me :
Shkresën me objekt “Dërgim informacioni në lidhje me Akt-Marrëveshjen ndërmjet Drejtorisë
Rajonale Tatimore Shkodër dhe K.F.” V.” sh.a, me nr.154 prot., datë 22.05.2017, (
bashkëlidhur edhe një kopje Akt-Marrëveshjen nr.1261/1, datë 29.01.2016, lidhur ndërmjet
Drejtorisë Rajonale Tatimore Shkodër dhe K.F.” V. “ sh.a ).
- Kërkesës për informim me nr. 20, datë 9 maj 2017, dërguar nga I.R.SH. protokolluar me nr.
6908, prot. datë 10.05.2017, në protokollin e Bashkisë Shkodër, i jepet përgjigje me:
Shkresën me objekt “Dërgim informacioni në lidhje me Vendimet e Këshillit Mbikëqyrës të
K.F.” V. sh.a., me nr.153 prot., datë 22.05.2017, (bashkëlidhur edhe një kopje Vendimit të
Këshillit Mbikqyrës nr.14, datë 26.08.2016, si dhe Vendimit të Këshillit Mbikëqyrës nr.16,
datë 24.12.2016”.
- Kërkesë për informim me nr. 21, datë 14 Qershor 2017, dërguar nga I.R.SH., protokolluar
me nr. 9269, prot datë 16.06.2017, në protokollin e Bashkisë Shkodër, i jepet përgjigje me :
Shkresën me objekt “Dërgim informacioni në lidhje me Vendimet e Këshillit Mbikëqyrës dhe
kontabilizimin e detyrimeve të K.F.”V.”sh.a., me nr. 176 prot., datë 28.06.2017, (bashkëlidhur
edhe një kopje Vendimit të Asamblesë së Përgjithshme nr. 5, datë 20.04.2017”.
Në vijim të auditimit, lidhur me vendim marrjen si dhe ndarjen e përgjegjësive, rezulton se në
KF.“V.” sh.a., ka një strukture organizative të miratuar nga Asambleja e
Përgjithshme.(bashkëngjitur është Vendimi i Asamblesë nr. 5, datë 20.04.2017).
Për sa i përket llogaritjes dhe derdhjes së TAP, në masën prej 15%, nga konfirmimi i të
dhënave në Degën e Tatimeve, rezulton se ky detyrim është deklaruar dhe kontabilizuar dhe
është në poçes të shlyerjes së plotë. ( kjo e dhënë është lehtësisht e verifikueshme në sistemin e
C@TS bashkëlidhur FDP).
Përsa i përket shlyerjes së detyrimeve tatimore te prapambetura ndaj Drejtorisë Rajonale
Tatimore Shkodër, nga auditimi i dokumentacionit të paraqitur rezulton se:
K.F.”V. sh.a., ka lidhur një Aktmarrëveshje për pagese me këste, të detyrimeve tatimore, me
Drejtorinë Rajonale Tatimore Shkodër, sipas shkresës me nr. 1261/1, datë 29.01.2016, me një
grafik shlyerjeje prej 23 këstesh.
Siç rezulton, për sa i përket bllokimit të llogarive bankare, K.F.” V. “ sh.a., ka hapur proces
gjyqësor, në lidhje me shpalljen e pavlefshmërisë së urdhrit për ekzekutim, (çështja është ne
proces gjykimi), pasi ai vendim, është dhënë në padijeni dhe në mungesë të totale te shoqërisë
K.F.” V. “ sh.a.
Lidhur me pretendimin e ngritur, nga ana e IRSH “për neglizhencë të drejtuesve të
shoqërisë”, në ndjekjen e kësaj çështje, nga auditimi i dokumentacionit rezulton se nga “K.F.
V.” sh.a., janë kryer këto veprime konkrete, sa më poshtë:
- Korrespondenca me MEDART (bashkëlidhur me dokumentacionin e më poshtë cituar).
- Kërkesë për shpalljen e mos kompetencës, me nr. 19 prot, datë 18.04.2016, adresuar Qendrës
së Ndërmjetësimit dhe Arbitrazhit Tregtar ( MEDART ).
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- Kërkesë e ripërsëritur për shpalljen e mos kompetencës, së qendrës MEDART dhe është
emëruar Av. E. B., si arbitër nga qendra MEDART, sipas shkresës me nr. 23 prot, datë
11.05.2016, adresuar Qendrës së Ndërmjetësimit dhe Arbitrazhit Tregtar(MEDART).
- Fillimi i procedurave gjyqësore,(bashkëlidhur me dokumentacionin e më poshtë cituar).
- Lajmërim për ekzekutim vullnetar, dërguar nga Studio Përmbarimore L.D.C. Tiranë, me nr.
451/1 prot. datë 28.03.2017 si dhe protokolluar me nr. 29 prot. datë 29.03.2017.
- Kërkesë për vënie në dispozicion dokumentacioni, drejtuar qendrës MEDART nga ana e
K.F. “ V., “sh.a., me shkresën nr. 87, prot. datë 04.04.2017.
- Kërkesë për vënie në dispozicion dokumentacioni, drejtuar Studios Përmbarimore L.D.C –
Tiranë, nga ana e K.F. “V.” sh.a., me shkresën nr. 90 prot. datë 04.04.2017.
- Kërkesë ankimore, përpara Gjykatës së Apelit Shkodër, dërguar nga ana e K.F. “ V. “ sh.a me
shkresën nr.91.prot datë 05.04.2017.
Dërgim kopje kërkese ankimore, para Gjykatës së Apelit Shkodër, drejtuar qendrës MEDART,
me nr. 92.prot., datë 05.04.2017 (me postë ).
Vërtetim lëshuar nga Gjykata e Apelit Shkodër, që çështja civile në fjalë është në gjykim me
nr.1090 prot., datë 18.04.2017.
- Kërkesë për caktim të seancës gjyqësore, drejtuar Kryetarit të Gjykatës së Apelit Shkodër,
dërguar nga ana e K.F.”V.” sh.a., me shkresën nr.101.prot., datë 11.04.2017.
- Shkresë përcjellëse, drejtuar K.F. “V.” sh.a., nga ana e studios përmbarimore L.D.C–Tiranë,
për dërgim dokumentacioni, me nr. 451/2 prot., datë 07.04.2017 dhe dokumentacione të
protokolluara me shkresat respektivisht me nr. 37 prot, datë 12.04.2017, nr. 39 prot, datë
12.04.2017, nr. 40 prot, datë 12.04.2017, nr. 41 prot, datë 12.04.2017, nr. 42 prot, datë
12.04.2017.
- Njoftim për kalim ekzekutim të detyrueshëm, dërguar nga studio përmbarimore L.D.C –
Tiranë me nr. 451/3 prot., datë 11.04.2017 dhe protokolluar me shkresën me nr. 43 prot., datë
13.04.2017.
- Kërkesë padi Përpara: Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Shkodër me nr. 107 prot., datë
14.04.2017 ( bashkëlidhur edhe faturat e pagesave të tarifave për regjistrim padie ).
- Urdhër për vendosjen e sekuestro konservative, nga ana e studios përmbarimore L.D.C –
Tiranë me nr. 451/7 prot., datë 11.05.2017 dhe protokolluar me shkresën me nr. 51, prot. datë
12.05.2017.
- Urdhër për vendosjen e sekuestros konservative, nga ana e studios përmbarimore L.D.C –
Tiranë me nr. 451/8 prot., datë 11.05.2017 dhe protokolluar me shkresën, me nr. 52 prot. datë
12.05.2017.
- Vendim i Gjykatës së Apelit Shkodër, me nr. Vendimi 75, datë 22.05.2017, për shpallje mos
kompetence tokësore të Gjykatës së Apelit Shkodër dhe dërgimin e akteve për kompetencë
gjykimi Gjykatës së Apelit Tiranë.
Në vazhdim të auditimit të dokumentacionit, për problemet e trajtuara në ankesën e IRSH, në
lidhje me Vendimet Këshillit Mbikëqyrës për marrje huaje, (hua te cilat janë me interes zero,
pra pa humbje për financat e shoqërisë ), nga auditimi i dokumentacionit rezulton se këto hua,
janë shlyer plotësisht brenda vitit 2016, përveç një shume prej 4,000,000 ( katër milion ) lekë,
që është një pjesë nga huaja e marrë nga F.SH.F-ja.
Nga sa rezulton, K.F.V. sha.,ka kontrata afat gjata me lojtarët, gjë që garanton vazhdimësinë e
aktivizimit të tyre.
Po ashtu, për sa i përket transfertës së talenteve, referuar çdo pagese për transferimin e këtyre
lojtarëve nga klubi tek klubet e tjera, veprimet e pagesave, janë kryer nëpërmjet sistemit
bankar, dhe ritmikisht kanë kaluar duke u depozituar në pasqyrat financiare si të ardhura të
tjera, dhe pasqyruar në bilanc.
Lidhur me pretendimin se Këshilli Mbikëqyrës është në konflikt të hapur interesi, lidhur me
marrjen e Vendimit nr. 6, datë 07.01.2017, “Për pagesën e natarëve të Këshillit Mbikëqyrës”,
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me 10% të pagës bruto të Administratorit, si dhe pagesën e Kryetarit të Këshillit Mbikëqyrës
me 15% të pagës bruto të Administratorit, rezulton se, sipas nenit 160, të ligjit nr. 9901, datë
14.8.2008, “Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare”, të ndryshuar, kriteret sa sipër janë brenda
normave, konfirmuar dhe legjitimuar edhe nga Asambleja e Përgjithshme, me Vendimin nr. 5
datë 20.04.2017 “Për miratimin e nivelit të pagave të punonjësve dhe skemës së shpërblimit
për këshillin mbikëqyrës të shoqërisë aksionare K.F.V. sh.a.,”
Ne lidhje me pretendimin e IRSH-së, se i është mohuar e drejta për informim, përsa i përket
nivelit të pagave të KF.V. sha., rezulton se kjo e fundit, me shkresën nr. 65 prot. datë
17.03.2017, ka njoftuar se: “Anëtarët dhe Kryetari i Këshillit Mbikëqyrës paguhen me “ zero
lekë”.
Nga sa rezulton, nuk ka ndonjë shkresë apo deklaratë të Këshillit Mbikëqyrës, ku të jetë hequr
dorë nga kjo pagesë, por me vullnetin e tyre nuk është kërkuar pagesa.
Sa sipër është mbajtur Aktverifikimi nr. 6, datë 27.07.2017.
B. ANKESA shkresë nr.605 prot, datë 29.05.2017
-Probleme të ndryshme të dala gjatë auditimit. (Ankesa për procedurën e prokurimit e
zhvilluara nga AK, bashkia Shkodër).
Për procedura e prokurimit e realizuar në datë 24.03.2017 me objekt “Blerje materiale elektrike
për mirëmbajtje ndriçimi publik dhe godina e bashkisë”, në Kontrollin e Lartë të Shtetit me
shkresë nr.605 prot, datë 29.05.2017 është regjistruar ankesa e operatorit ekonomik
pjesëmarrës në konkurrim “V.”shpk me argumentin se; “si operator i dëmtuar nga veprime
korruptive të autoritetit kontraktor Bashkia Shkodër”, në zbatimin e ligjshmërisë për
skualifikimin e ofertës konkurruese për procedurën e prokurimit, ndërsa grupi auditimit që po
auditon në Njësia administrative Bashkia Shkodër për të shqyrtuar ankesën kërkoi vënien në
dispozicion të dokumentacionit i administruar në dosjen e procedurës së prokurimit e zhvilluar
nga AK në periudha raportuese viti 2017.
Nga auditimi i dokumentacionit në dosjen fizike dhe në dosjen e prokurimit e krijuar në faqen
APP-së e shfaqur në sistemi prokurimit elektronik nëpërmjet analizës së hollësishme në lidhje
me procedurat e ndjekura nga KVO dhe NJP filluar nga argumentimi e përllogaritja e vlerës
limit të njoftimit të kontratës, hapja, pranimi, vlerësimi, klasifikimi, kualifikimi e shpallja fitues
e ofertës ekonomike konkurruese, në zbatim të ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin
publik” i ndryshuar, VKM nr.914 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”
i ndryshuar dhe Udhëzimeve të Agjencisë së Prokurimit Publik (APP) e Komisionit të
Prokurimit Publik (KPP) në përfundim u konstatua se:
-Në tenderin e zhvilluar me objekt “Blerje materiale elektrike për mirëmbajtje ndriçimi publik
dhe godina e bashkisë” me të dhëna të regjistruara:
Të dhëna për tenderin

Komisioni i vlerësimit
të ofertave

Njësia e prokurimit

A

B

C

Urdhër Prokurim nr.115, datë 28.02.2017
Fondi limit -pa tvsh 13,916,305 lekë.
-me tvsh 16,699,566 lekë.
Pr.Prok “i hapur”elektronik.
Data e zhvillimit tenderit 24.03.2017,ora 10.
Morën pjesë në tender 4 operator.
Janë skualifikuar 4operator.
Rikualifikuar 1 operator.
Fituese me rivlerësim “I. G.”shpk
Data e lidhjes kontratës 05.06.2017.
Vlera kontratës 16,655,664 lekë me tvsh
Afati kontratës (10 ditë) deri 15.06.2017
Likuidimi kontratës në masën 100%.

F. Sh. Kryetar
S. S. Anëtare
Gj. Gj.Anëtar

E. D. Jurist
D. K. Specialiste
E. H. Specialist
Komisioni mostrave
Urdhër nr.215, datë 10.04.17
B. K.
S. R.
R. B.
Komisioni marrje dorëzim
A. S.
S. R.
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B. K.

U konstatuan mospërputhje me kërkesat ligjore në fuqi sa më poshtë;
a-Në zbatim të urdhrit nr.10, datë 06.01.2017 për argumentimin dhe përllogaritjen e vlerës limit
të njoftimit të kontratës në dosje është administruar procesverbali datë 28.02.2017 i mbajtur
nga njësia e prokurimit në të cilin është evidentuar se, pasi u njohëm me dokumentacionin e
Drejtorisë së Shërbimeve me procesverbalin nr.462/b, datë 10.02.2017 që pasqyron se, është
testuar tregu i çmimeve nga 3 subjekte me çmimin mesatar dhe me nevojat e sasisë së artikujve
është përllogaritur vlera totale e fondit për materiale elektrike në vlerën 16,699,566 lekë me
tvsh. Përllogaritja e grupit të punës nuk është pasqyruar dhe argumentuar nëpërmjet njoftimit
me shkresën e testimit të tregut me çmimet e paraqitura nga subjektet e testuara, nuk është
pasqyruar sasia gjendje në magazinë e artikujve që do të prokurohen me qëllim mos krijimin e
stokut, nuk janë analizuar e krahasuar çmimet e kontratës së realizuar suksesshëm më parë nga
AK, të cilët nga verifikimi i kryer rezulton se janë më të ulët se çmimet e përllogaritjes së
testuar, ndërsa hartimi specifikimeve teknike dhe treguesit cilësor për artikujt që do prokurohen
nuk i referohen treguesve cilësor sipas standardit të artikujve, sepse në specifikimet teknike
nuk është pasqyruar e bashkëlidhur asnjë tregues cilësor. Veprimet e mësipërme që i përkasin
përllogaritjes dhe argumentimit të vlerës limit të njoftimit të kontratës, lidhen direkt me
përdorimin ekonomik dhe efektiv të fondeve publike të parashikuar nga neni 1 “Objekti dhe
qëllimi” pika 2, germa (a); (b) të ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik” i
ndryshuar dhe janë në mospërputhje me dispozitën e parashikuar nga VKM nr. 914, datë
27.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” i ndryshuar, Kreu II “Rregullat e
Përgjithshme të prokurimit” neni 9 “Llogaritja e vlerës së kontratës”, për këtë ngarkohet me
përgjegjësi Njësia e Prokurimit që ka miratuar përllogaritjen e vlerës limit të njoftimit të
kontratës pjesë e DST.
b-Në procesverbalin nr.1, datë 24.03.2017, ora 10.00 është pasqyruar se; “nga nëpunësi i
autorizuar u bë hapja e procedurës dhe dorëzimi ofertave”, ndërsa KVO ka vazhduar me
prezantimin dhe hapjen e dokumenteve me ofertat e 4 operatorëve ekonomik në konkurrim të
analizuar me renditjen si më poshtë;
1-oferta e operatorit “V.”shpk me vlerë 12,238,828 lekë pa tvsh dhe 14,686,594 lekë me tvsh.
2-oferta e operatorit “R. C.”shpk me vlerë 13,836,600 lekë patvsh dhe 16,603,920 lekë me
tvsh.
3-oferta e operatorit “I. G.”shpk me vlerë 13,879,720lekë pa tvsh dhe 16,655,664 lekë me tvsh.
4-oferta e operatorit “H.”shpk i cili nuk ka paraqitur vlerë oferte.
Nga auditmi i mëtejshëm në dokumentacionin e administruar në dosjen e procedurës së
prokurimit e krijuar në faqen e APP-së shfaqur në sistemi prokurimit elektronik për AK
Bashkia Shkodër në ikona “Dorëzimi i ofertave” janë të shfaqur si pjesëmarrës me dosje të
krijuar dhe dokumente të dorëzuara gjithsej 5 operator ekonomik, ku në procesverbal operatori
ekonomik “D. I.”shpk nuk është evidentuar pjesëmarrës në konkurrim, ndërkohë që ka krijuar
dosje por nuk ka dorëzuar dokumente ligjore kualifikuese, veprim në mospërputhje me
kërkesat e parashikuara nga ligji nr.9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik” i ndryshuar,
neni 52 “Hapja e ofertave” pika 1 dhe 6, neni 53 “Shqyrtimi i ofertave” dhe VKM nr.914, datë
29.02.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” i ndryshuar, Kreu VII “Zyrtarët e
prokurimit dhe zhvillimi i procedurave” neni 64 “Hapja dhe vlerësimi i ofertave” pika (4) dhe
për këtë ngarkohet me përgjegjësi Komisioni i Vlerësimit të Ofertave.
c-Me procesverbalin nr.2, datë 10.04.2017 ora 10.00 nga KVO janë shqyrtuar, vlerësuar,
kualifikuar dhe klasifikuar ofertat dhe në përfundim me shumicë vote KVO ka arsyetuar sa më
poshtë;
I-Anëtarët e KVO z.F. Sh., z.Gj. Gj.kanë skualifikuar të 4 (katër) ofertat konkuruese me
argumentimet;
1-oferta e operatorit “I. G.”shpk u skualifikua për këto arsye;
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-“mungon certifikata ISO 9001-2008 për PRUSMAN; MAREL; 3M; ZIPPO; SMART;
RELKO; OPTON.LED; KANLUX; BRENNENSHTUL; CONTAKTITALIA;VIMAR”.
-“mungon katalogu për shina automat; tel xingato; kuti komp për jashtë; kabëll 2x6 mm
koaksial”.
-“mungon vërtetimi për shlyerje taksa lokale në bashkia Durrës”.
2-oferta e operatorit “V.”shpk u skualifikua për këto arsye;
-“në skedën teknike nuk janë të sakta kodet e produkteve për llampat, drosela dhe kabëll dhe
nuk lejon të shifen specifikimet teknike”.
-“jetëgjatësia e llampave 150ë dhe 250ë janë nën 32,000 orë pune, ndërkohë kërkohet 40,000
orë pune”.
-“llampa led 10ë E27 është CCT (K)6000 ndërkohë kërkohet CCT (K) 2700/3000 dhe
dimensionet janë 60x113 mm ndërkohë kërkohet 60x 109mm”.
-“rele krespuskolare fusha e rregullimit është 2Lx-100Lx, ndërkohë kërkohet 10Lx-100Lx”.
-“për kabllin FG70R 50x10mm2 nuk ka paraqitur specifikime teknike”.
-“kodi droselave 150Ë SPA në skedë nuk përputhet me kodin e mostrës së dorëzuar”.
-“mungon certifikata ISO 9001-2008 për,ROHS; SMART;ELMARK; COMBI”.
-“mungon katalogu për lëshues 25A4P; bobina 220Vac; lëshues 40A4P; bobina 220Vac4 polar;
lëshues 63A4P; lëshues 25A2P ”.
-“kontaktorët magno termik nuk përcaktohet qartë numri cikleve, megjithatë nga verifikimi
rezulton se është 150,000 ndërkohë kërkohet 200,000”.
3-oferta e operatorit “R. C.”shpk u s’kualifikua për këto arsye;
-“nuk ka paraqitur mostrat e shoqëruara me katalogët e prodhimit”.
-“mungon vërtetimi nga dega e Tatim taksave për xhiro realizuar 2014; 2015; 2016”.
-“mungon bilancet vitet 2013; 2014; 2015”.
-“mungon furnizime të ngjashme”.
-“mungon deklarata e gjendjes financiare”.
4-oferta e operatorit “H.”shpk u s’kualifikua për këto arsye;
-“nuk ka paraqitur formular me ofertë ekonomike”.
-“nuk ka paraqitur shumë dokumenta ligjore, teknike dhe ekonomike”.
II-Ndërsa anëtare znj.S. S. (K.) ka s’kualifikuar 3 (tre) oferta konkurruese konkretisht;
operatorin “V.”shpk; “R.C.”shpk,“H.”shpk me të njëjtin argument që kanë skualifikuar edhe 2
anëtarët e tjerë të KVO-së, ndërsa ka kualifikuar ofertën e operatorit “I. G.”shpk me argument
se; “u paraqit konform kërkesave ligjore administrative të kërkuara nga AK dhe kualifikohet”,
ndërsa për vlerësimin e kësaj oferte nuk ka bërë asnjë shpjegim se, cilat nga kërkesat
kualifikuese ka plotësuar oferta, ndërkohë që 2 anëtar e tjerë nuk e kanë vlerësuar, por vetëm
ka pasqyruar përshkrimin e mësipërm.
Për vlerësimin e ofertës në DST ka qenë kusht se, në hapjen e procedurës prokurimit operatori
duhet të paraqes 8 mostra për artikujt e prokuruar të cilat do të krahasohen me specifikimet
teknike dhe për krahasimin e mostrave AK ka nxjerr urdhrin nr.215, datë 10.04.2017 për të
ngritur komisionin përkatës i cili me procesverbal nr. 1143/b, datë 10.04.2017 ka evidentuar se,
kanë dorëzuara mostra 2 operatorë ekonomik dhe në përfundim ka shpjeguar se, mostrat janë
analizuar e krahasuar me specifikimet teknike mostrat me përshkrimin, ashtu si është
përshkruar në procesverbalin e vlerësimit të datës 10.04.2017, por vetëm për 5 mostrat e
artikujve (nr.2; nr.3; nr.4; nr.5;nr.10), nga 8 mostra të dorëzuara nga operatori “V.”shpk, ndërsa
për 3 mostra të tjera nuk është evidentuar e pasqyruar në se janë paraqitur konformë me
specifikimet teknike. Ndërsa për verifikimin e mostrave të dorëzuara nga operatori “I. G.”shpk
komisioni ka evidentuar vetëm se; “mostrat e paraqitura janë në përputhje me specifikimet
teknike të kërkuara nga AK”, ashtu si është përshkruar në procesverbalin e vlerësimit të datës
10.04.2017. Në këto kushte komisioni i verifikimit të mostrave dhe krahasimit me specifikimet
teknike nuk ka analizuar dhe pasqyruar se, cila nga mostrat e dorëzuara është, apo nuk është në
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përputhje me specifikimet teknike të publikuara nga AK dhe që përbën kusht s’kualifikimi të
ofertës konkurruese.
Në përfundim të procedurës së vlerësimit e krahasimit të mostrave me specifikimet teknike,
KVO me shumicë në vlerësim ka marr vendimin nr.2773/12, datë 10.04.2017 ku ka vendosur
s’kualifikimin e 4 ofertave ekonomike konkurruese. Për këtë vendim të KVO, operatori
ekonomik konkurrues “I. G.”shpk me shkresë nr.484, datë 11.04.2017 ka depozituar në AK
ankesën nr.5134 prot, datë 14.04.2017, ndërsa operatori ekonomik konkurrues “V.”shpk ka
depozituar ankesën nr.4928 prot, datë 12.04.2017 me objekt ankimim për s’kualifikimin e
ofertave të paraqitura prej tyre të shoqëruara edhe me “formular ankese pranë Autoritetit
Kontraktor” të dërguara me postë elektronike. Për vazhdimin e mëtejshëm të procedurës
Titullari AK me vendimet nr.2773/13, datë 12.04.2017; nr.2773/14, datë 14.04.2017 është
pezulluar procedura e prokurimit deri në shqyrtimin e plotë të këtyre ankesave.
Shqyrtimi ankesave drejtuar AK është bërë nga z.E. D. jurist me detyrë specialist në Njësinë e
prokurimit i ngarkuar me urdhër të tituklarit i cili për cdo ankesë të shqyrtuar ka mbajtur
procesverbalet përkatës sa më poshtë;
1-Shqyrtimi ankesës së operatorit “V.”shpk është pasqyruar në procesverbalin nr. 2773/15, datë
19.04.2017, ku në përfundim ka arritur në konkluzion se; “ankesa e bërë nuk është e drejtë dhe
nuk duhet të pranohet, ndërsa s’kualifikimi dhe vendimi KVO është i drejtë”. Ky operator ka
bërë ankesë edhe në KPP i cili ka shqyrtuar ankesën dhe në përfundim ka marr vendimin
nr.315/2017, datë 17.05.2017 nëpërmjet të cilit ka vendosur; “mos pranimin e ankesës së
paraqitur dhe lejon AK të vazhdoj procedurën e prokurimit”.
2-Shqyrtimi ankesës së opearatorit “I. G.”shpk është pasqyruar në procesverbalin nr.2773/16,
datë 23.04.2017, ku në përfundim ka arritur në konkluzion se; “ankesa e bërë me pretendime
nga ankimuesi qëndron dhe ajo pranohet, ndërsa KVO duhej të kualifikonte ofertën për
devijime të vogla dhe nuk ndryshon thelbin dhe specifikimet”.
Nga auditimi i argumentimit për rivlerësimin e ofertës së s’kualifikuar konstatohet se;
Për pretendimin e parë; KVO ka s’kualifikuar ofertën sepse referuar në Kërkesa për kualifikim
“Kapaciteti teknik” pika 4 ku shpjegohet se, “operatori ofertues duhet të paraqes certifikatën
sipas standardeve ISO 9001-2008 (Mbi sistemet e menaxhimit të cilësisë), të prodhuesit të
mallrave objekt i prokurimit”, në arsyetimin e specialistit i cili pasqyron; “....jo për të gjithë
listën e artikujve të kërkuar në preventiv duhet detyrimisht të paraqitet certifikata ISO, pasi ajo
do të ishte një ngarkesë e kot që nuk cenon thelbin e ofertës dhe cilësinë e mallrave objekt i
prokurimit......”, ky shpjegim dhe argumentim mund të merret në konsideratë, duke e cilësuar si
devijim të vogël e parashikuar dhe nga LPP, ndërsa KVO e ka trajtuar kriter kryesor
kualifikues.
Për pretendimin e dytë; KVO ka kualifikuar ofertën sepse referuar në Kërkesa për kualifikim
“Kapaciteti teknik” pika 5 ku shpjegohet se, “operatori ofertues duhet të paraqes katalogët e
prodhuesit për mallrat që janë objekt i këtij prokurimi, që përmbushin specifikimet teknike të
kërkuara”, në arsyetimin e specialistit i cili pasqyron; “....ankimuesi nuk ka paraqitur katalog ,
apo pjesë të katalogut për artikuj të cilat AK nuk ka përgatitur specifikime teknike që edhe
sikur ju ti kishit sjellë ato nuk ishte e mundur të bëhej krahasimi midis specifikimeve të
hartuara nga AK me specifikimet e paraqitura nga ofertuesi për të parë në se ato përputhen
midis tyre......”, ky shpjegim e argumentim mund të merret në konsideratë, duke e cilësuar si
devijim i vogël parashikuar nga LPP, ndërsa KVO ka trajtuar kriter kryesor kualifikues.
Për pretendimin e tretë; KVO ka s’kualifikuar ofertën sepse referuar në Kërkesa për kualifikim
“kapaciteti ekonomik dhe financiar”, pika 5 ku shpjegohet se, “operatori ofertues duhet të
paraqes një dokument që vërteton se subjekti juaj ka paguar taksat vendore për vitin 2016 e
lëshuar nga administrata lokale”, shpjegimi e argumentimi janë të pa bazuar e në mospërputhje
me Kërkesa kualifikuese e cila është miratuar po nga AK, sepse referuar “Ekstraktit mbi
historikun e subjektit” mbi të cilën është evidentuar s’kualifikimi konstatohet se, ky subjekt
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kryen aktivitet edhe në qyteti Durrës për të cilën ka detyrime lokale, ndërsa në arsyetimin se
“paraqitja e vërtetimit për vendin ku subjekti ka selinë për të cilën nuk është shprehur kërkesa
kualifikuese dhe paraqitja e vërtetimit për vendin ku ka selinë dhe ku paguhet masa më e
madhe e detyrimeve në krahasim me vendet e tjera ku ushtron aktivitet si tatim fitimi, sigurime
dhe tvsh e përmbush më së miri këtë kërkesë të DST” edhe ky shpjegim e argumentim mundet
të merret në konsideratë, duke e cilësuar si devijim të vogël e parashikuar nga LPP, ndërsa
KVO e ka trajtuar kriter kryesor kualifikues.
Në këto kushte s‘kualifikimi ofertës nga KVO me argumentim se, nuk plotëson kriteret për
kualifikim, nëpërmjet rivlerësimit oferta është kualifikuar dhe ka vazhduar konkurrimi, sepse
mangësitë në kërkesat kualifikuese janë cilësuar devijim i vogël që nuk kanë cenuar thelbin e
ofertës e parashikuar nga LPP, procese të trajtuara nga ky AK edhe në procedura të tjera
prokurimi, ndërsa për ofertën e rivlerësuar me operatorin është lidhur kontrata nr.2773/21, datë
05.06.2017 në vlerë 16,655,664 lekë me tvsh e afat 10 ditë kalendarike e likuiduar nëpërmjet
U/shpenzimit nr.852, datë 21.06.2017 e shoqëruar me faturë tatimore shitje nr.365, datë
14.06.2017, procesverbalin nr.9126, datë 14.06.2017 për marrje në dorëzim të artikujve objekt i
prokurimit. Kontrata është realizuar me marrje në dorëzim nga komisioni me analizë për gjithë
artikujt e kontraktuar, se ata plotësojnë specifikimet teknike sipas kërkesave të procedurës së
prokurimit, ndërsa bashkëlidhur likuidimit nuk janë pasqyruar certifikata e cilësisë, certifikata e
origjinës së mallit dhe certifikata e garancisë për 12 muaj. Artikujt janë bërë hyrje në magazinë
me dokument hyrje nr. 96, datë 14.06.2017 për 57 artikuj me vlerë totale 16,655,664 lekë me
tvsh e barabartë me vlerën e ofertës e shpallur fituese.
Për sa është trajtuar në faqet 168-171 të Raportit përfundimtar të auditimit, nga subjekti i
audituar nuk u paraqit observacion në kthim të Projektraportit të auditimit faqet 185-189
Gjetje nga auditimi: Nga verifikimi i ankesës nr.605 prot, datë 29.05.2017, rezultoi se nga
auditimi i dosjes së prokurimit, s’kulifikimi i subjektit ankimues është i drejtë (Trajtuar
gjerësisht me aktverikimi nr.11, datë 28.07.2017 dhe në faqet 168-171 të Raportit
Përfundimtar të Auditimit).
Rekomandim: Bashkia Shkodër ti kthejë përgjigje subjektit ankues sipas përfundimit të
Raportit Përfundimtar të auditimit dhe të njoftojë KLSH-në.
II. AUDITIME NË ISH KOMUNAT me zgjedhje
II.1 AUDITIMI PËR ISH-KOMUNËN DAJÇ
Nga auditimi i dokumentacionit bashkëngjitur pagesave të kryera me bankën, për periudhën 1
Janar 2013 deri më 31 Dhjetor të vitit 2013, lidhur me rregullshmërinë e zbatimit të kritereve
ligjore, në përdorimin e fondeve nga buxheti vendor, për ekonomicitetin, efiçencën,
efikasitetin e përdorimit, si dhe zbatimin e ligjshmërisë më procedurat e prokurimit për Blerjet
me Vlera të Vogla, u mbajt Procesverbali nr. 9, datë 28.07.2017, ku konstatohet se:
1. Sipas U-Shpenzimit nr. 13 datë 23.01.2013, është kryer pagesa me bankë në shumën 51,000
lekë, për Blerje me Vlera të Vogla, për Gaz për ngrohje.
- Sipas Urdhër Prokurimit nr. 22 datë 07.2.2012, për Blerje me Vlera të Vogla, është caktuar
sasia e gazit të kërkuar por nuk është përcaktuar fondi limit për blerjen e kërkuar.
- Bashkëlidhur pagesës sa sipër, ndodhen dy formularë “Kërkesë për prokurim”, përkatësisht
në datat 30.11.2012 dhe 03.12.2012 për “Gaz për ngrohje” në sasinë 60 kg. dhe 240 kg., me
kërkues malli V. Gj..
Formularët sa sipër, kanë një pjesë shtesë, ku vërtetohet miratimi i kërkesës, nga Struktura për
Prokurim, vetëm me firmën e V. Gj..
Kjo pjesë e formularit sa sipër duhej të konfirmohej, nga e njëjta strukturë që është edhe në
Komisionin e Prokurimit me Vlera të Vogla.
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Edhe miratimin e kërkesës, e ka konfirmuar V. Gj., më sipër me cilësinë e Kërkueses së Mallit,
ndërsa dy firmat e tjera në këtë formular, nuk ndodhen.
- Bashkëngjitur dokumenteve të pagesës sa sipër, ndodhet edhe Urdhër Prokurimi nr. 22 datë
07.12.2012, ku miratohet sasia e mallit për tu prokuruar, por nuk është dhënë vlera e llogaritur
e fondit limit.
- Bashkëlidhur pagesës sa sipër, ndodhet një Procesverbal, datë 10.12.2012, i pretenduar sipas
Formularit nr. 3, për testimin e çmimeve të tregut.
Në këtë Procesverbal, janë renditur vlerat për ofertat që subjekte, duhet të kishin paraqitur në
formularët e ofertave, të cilat nuk ekzistojnë, prandaj ky hap i procedurës së prokurimit është i
jashtë ligjshëm.
Siç rezulton, në dokumentacionin e ofruar për pagesën sa sipër, nuk ekzistojnë formularë të
ofertave, nga Subjektet “A. K.”; “G.” dhe “L. V.”.
- Bashkëlidhur pagesës sa sipër, ndodhet një Procesverbal datë 10.12.2012, i pretenduar sipas
Formularit nr. 4, ku Komisioni i Blerjeve me Vlera të Vogla, ka miratuar e ofertën më të ulët
dhe fitues Subjektin e Biznesit të Vogël “A. K.”. Bashkëngjitur këtij procesverbali, nuk
ekziston oferta përkatëse.
- Bashkëlidhur pagesës sa sipër, ndodhet Procesverbali datë 11.12.2012, ku cilësohet marrja në
dorëzim i mallit të prokuruar sa sipër, konfirmuar nga Komisioni i prokurimit.
Pra në përmbledhje të konstatimeve sa sipër, - është urdhëruar prokurimi i mallit të kërkuar,
pa u llogaritur më parë fondi limit, - kërkesa për materiale është firmosur nga Kryetarja e
Komisionit të Blerjeve me Vlera të Vogla, - janë vlerësuar ofertat pa formularë të ofertave të
paraqitura dhe përfundimisht - është marrë në dorëzim malli, po nga komisioni i Blerjeve me
Vlera të Vogla.
2. Sipas U-Shpenzimit nr. 24 datë 20.02.2013, është kryer pagesa me bankë në shumën
163,985 lekë, për Blerje me Vlera të Vogla, për Materiale kancelarie.
- Sipas Urdhër Prokurimit nr. 20, datë 07.12.2012, për Blerje me Vlera të Vogla, është kërkuar
blerja sipas një liste materialesh për kancelari, por nuk është përcaktuar fondi limit për blerjen
e kërkuar.
- Bashkëlidhur pagesës sa sipër, ndodhen një formular “Kërkesë për prokurim”, përkatësisht
në datën 27.11.2012 për “Materiale Kancelarie” sipas listës, me kërkues malli V. Gj..
Formulari sa sipër, ka si shtesë një pjesë shtesë, ku vërtetohet miratimi i kërkesës, nga
Struktura për Prokurim, firmosur nga V. Gj. dhe anëtarët e tjerë të komisionit.
- Po ashtu, ndodhet edhe një formular kërkesë për Prokurim, me një listë materialesh (flamurë
shqiptar të llojeve të ndryshme), e firmosur nga I. Gj.dhe e miratuar nga Komisioni i
B.V.Vogla.
- Bashkëlidhur pagesës sa sipër, ndodhet një Procesverbal, datë 10.12.2012, i pretenduar sipas
Formularit nr. 3, për testimin e çmimeve të tregut për mallin e kërkuar.
Në fakt, në këtë Procesverbal, janë renditur vlerat që tre subjekte kanë dhënë për artikullin e
kërkuar.
Siç rezulton, në dokumentacionin për pagesën sa sipër, nuk ekzistojnë formularë të ofertave,
nga Subjektet “G. M.”; “M. B.” dhe “H. T.”.
- Bashkëlidhur pagesës sa sipër, ndodhet një Procesverbal datë 10.12.2012, i pretenduar sipas
Formularit nr. 4, ku Komisioni i Blerjeve me Vlera të Vogla, ka miratuar e ofertën më të ulët
dhe fitues Subjektin e Biznesit të Vogël “G. M.”, me vlerën 163,985 lekë. Bashkëngjitur këtij
procesverbali, nuk ekziston oferta përkatëse.
- Bashkëlidhur pagesës sa sipër, ndodhet Procesverbali datë 11.2.2012, ku cilësohet marrja në
dorëzim i mallit të prokuruar sa sipër, konfirmuar nga Komisioni i Prokurimit.
- Bashkëlidhur pagesës sa sipër, ndodhet Procesverbali datë 11.12.2012, ku cilësohet marrja në
dorëzim i mallit të prokuruar sa sipër, konfirmuar nga Komisioni i prokurimit.
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Pra në përmbledhje të konstatimeve sa sipër, është urdhëruar prokurimi i mallit të kërkuar, pa
u llogaritur më parë fondi limit, kërkesa për materiale është firmosur nga Kryetarja e
komisionit të Blerjeve me Vlera të Vogla, Janë vlerësuar ofertat pa formularë të ofertave të
paraqitura dhe përfundimisht është mare në dorëzim malli, po nga komisioni i Blerjeve me
Vlera të Vogla.
3. Sipas U-Shpenzimit nr. 25 datë 20.02.2013, është kryer pagesa me bankë në shumën 55,300
lekë, për Blerje me Vlera të Vogla, për Pjesë këmbimi.
- Sipas Urdhër Prokurimit nr. 19 datë 20.09.2012, për Blerje me Vlera të Vogla, është kërkuar
blerja sipas një liste pjesë ndërrimi, por nuk është përcaktuar fondi limit për blerjen e kërkuar.
- Bashkëlidhur pagesës sa sipër, ndodhen një formular “Kërkesë për prokurim”, përkatësisht
në datën 20.11.2012 për “Riparim makinës teknologjike” sipas listës, me kërkues malli pa
emër por vetëm një firmë.
Formulari sa sipër, ka si shtesë një pjesë shtesë, ku vërtetohet miratimi i kërkesës, nga
Struktura për Prokurim, firmosur nga V. Gj. dhe dy anëtarë të komisionit.
- Bashkëlidhur pagesës sa sipër, ndodhet një Procesverbal, datë 20.09.2012, i pretenduar sipas
Formularit nr. 3, për testimin e çmimeve të tregut për mallrat e kërkuar.
Në fakt, në këtë Procesverbal, janë renditur vlerat që tre subjekte kanë dhënë për artikujt e
kërkuar.
Siç rezulton, në dokumentacionin për pagesën sa sipër, nuk ekzistojnë formularë të ofertave,
nga Subjektet “L. B.”; “K. Gj.” dhe “L.”.
- Bashkëlidhur pagesës sa sipër, ndodhet një Procesverbal datë 20.09.2012, i pretenduar sipas
Formularit nr. 4, ku Komisioni i Blerjeve me Vlera të Vogla, ka miratuar e ofertën më të ulët
dhe fitues Subjektin e Biznesit të Vogël “L. B.”, me vlerën 55,300 lekë. Bashkëngjitur këtij
procesverbali, nuk ekziston oferta përkatëse.
- Bashkëlidhur pagesës sa sipër, ndodhet Procesverbali datë 21.09.2012, ku cilësohet marrja në
dorëzim i mallit të prokuruar sa sipër, konfirmuar nga Komisioni i prokurimit.
Pra në përmbledhje të konstatimeve sa sipër, është urdhëruar prokurimi i mallit të kërkuar, pa
u llogaritur më parë fondi limit, kërkesa për materiale është firmosur nga Kryetarja e
komisionit të Blerjeve me Vlera të Vogla, janë vlerësuar ofertat pa formularë të ofertave të
paraqitura dhe përfundimisht është marrë në dorëzim malli, po nga komisioni i Blerjeve me
Vlera të Vogla.
4. Sipas U-Shpenzimit nr. 29 datë 15.02.2013, është kryer pagesa me bankë në shumën
160,000 lekë, Blerje me Vlera të Vogla, për Dru Zjarri.
- Sipas Urdhër Prokurimit nr. 23 datë 07.12.2012, për Blerje me Vlera të Vogla, është kërkuar
blerja për 40 m3 Dru zjarri, por nuk është përcaktuar fondi limit për blerjen e kërkuar.
- Bashkëlidhur pagesës sa sipër, ndodhen një formular “Kërkesë për prokurim”, përkatësisht
në datën 03.12.2012, për 40 m3 Dru zjarri me kërkues malli I. Gj.
Formulari sa sipër, ka si shtesë një pjesë, ku vërtetohet miratimi i kërkesës, nga Struktura për
Prokurim, dhe Kryetari i Komunës.
- Bashkëlidhur pagesës sa sipër, ndodhet një Procesverbal, datë 10.12.2012, i pretenduar sipas
Formularit nr. 3, për testimin e çmimeve të tregut për mallin e kërkuar.
Në fakt, në këtë Procesverbal, janë renditur vlerat që tre subjekte kanë dhënë për artikujt e
kërkuar.
Siç rezulton, në dokumentacionin për pagesën sa sipër, nuk ekzistojnë formularë të ofertave,
nga Subjektet “F. G.”; “D.” dhe “M. Sh.”.
- Bashkëlidhur pagesës sa sipër, ndodhet një Procesverbal datë 10.12.2012, i pretenduar sipas
Formularit nr. 4, ku Komisioni i Blerjeve me Vlera të Vogla, ka miratuar e ofertën më të ulët
dhe fitues Subjektin e Biznesit të Vogël “F. G.”, me vlerën 160,000 lekë. Bashkëngjitur këtij
procesverbali, nuk ekziston oferta përkatëse. Vërehet se në tabelën e mallit të kërkuar në këtë
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procesverbal, ka një lapsus për sasinë e shënuar në tabelë. Kështu nuk duhej shënuar 300 por
40 m3.
- Bashkëlidhur pagesës sa sipër, ndodhet Procesverbali datë 21.09.2012, ku cilësohet marrja në
dorëzim e mallit të prokuruar sa sipër, konfirmuar nga Komisioni i prokurimit. Edhe në këtë
rrastë, është Komisioni i Blerjeve me vlera të vogla, si marrës në dorëzim dhe jo përfaqësuesi i
administratës apo sektorit që ka pasur si destinacion, malli i kërkuar.
Pra në përmbledhje të konstatimeve sa sipër, është urdhëruar prokurimi i mallit të kërkuar, pa
u llogaritur më parë fondi limit, kërkesa për materiale është firmosur nga Kryetarja e
komisionit të Blerjeve me Vlera të Vogla, janë vlerësuar ofertat pa formularët përkatës; si dhe
është marrë në dorëzim malli nga Komisioni i Blerjeve me Vlera të Vogla.
Posaçërisht në këtë rast, në zbatim të kërkesave të parashikuara në ligjin për Prok. Publik, nuk
janë kërkuar si kusht për kualifikimin e ofertuesve, Kontratat e Shfrytëzimit të lëndës drusore
të Operatorëve, me Drejtorinë Rajonale të Shërbimit Pyjor. Për pasojë nuk dihet se ku dhe si
është materializuar vëllimi i lëndës drusore si dhe dëmi ekonomik i shkaktuar, nga prerjet e
kundërligjshme.
5. Sipas U-Shpenzimit nr. 30 datë 15.02.2013, është kryer pagesa me bankë në shumën 65,000
lekë, Blerje me Vlera të Vogla, për Material Pastrimi.
- Sipas Urdhër Prokurimit nr. 18 datë 27.08.2012, për Blerje me Vlera të Vogla, është kërkuar
blerja sipas një liste për materiale pastrimi, por nuk është përcaktuar fondi limit për blerjen e
kërkuar.
- Bashkëlidhur pagesës sa sipër, ndodhen dy formularë “Kërkesë për prokurim”, përkatësisht
në datën 22.08.2012, me kërkues malli I. Gj.; si dhe në datën 20.08.2012, me kërkuese malli V.
Gj..
Formulari sa sipër, ka si shtesë një pjesë shtesë, ku vërtetohet miratimi i kërkesës, nga
Struktura për Prokurim, dhe Kryetari i Komunës.
- Bashkëlidhur pagesës sa sipër, ndodhet një Procesverbal, datë 28.08.2012, i pretenduar sipas
Formularit nr. 3, për testimin e çmimeve të tregut për mallin e kërkuar.
Në fakt, në këtë Procesverbal, janë renditur vlerat që tre subjekte kanë dhënë për artikujt e
kërkuar.
Siç rezulton, në dokumentacionin për pagesën sa sipër, nuk ekzistojnë formularë të ofertave,
nga Subjektet “L. V.”; “F. R.” dhe “L. L.”.
- Bashkëlidhur pagesës sa sipër, ndodhet një Procesverbal datë 10.12.2012, i pretenduar sipas
Formularit nr. 4, ku Komisioni i Blerjeve me Vlera të Vogla, ka miratuar e ofertën më të ulët
dhe fitues Subjektin e Biznesit të Vogël “L. V.”, me vlerën 65,970 lekë. Bashkëngjitur këtij
procesverbali, nuk ekziston oferta përkatëse
- Bashkëlidhur pagesës sa sipër, ndodhet Procesverbali datë 29.08.2012, ku cilësohet marrja në
dorëzim e mallit të prokuruar sa sipër, konfirmuar nga Komisioni i prokurimit. Edhe në këtë
rrastë, është Komisioni i Blerjeve me vlera të vogla, si mars në dorëzim dhe jo përfaqësuesi i
sektorit që ka pasur si destinacion malli i kërkuar.
Pra në përmbledhje të konstatimeve sa sipër, është urdhëruar prokurimi i mallit të kërkuar, pa
u llogaritur më parë fondi limit, kërkesa për materiale është firmosur nga Kryetarja e
komisionit të Blerjeve me Vlera të Vogla, janë vlerësuar oferta të pa argumentuara me
formularë të ofertave të paraqitura dhe përfundimisht është marrë në dorëzim malli, po nga
Komisioni i Blerjeve me Vlera të Vogla.
6. Sipas U-Shpenzimit nr. 32 datë 25.02.2013, është kryer pagesa me bankë në shumën 94,220
lekë, Blerje me Vlera të Vogla, për Riparime hidraulike.
- Sipas Urdhër Prokurimit nr. 24 datë 07.12.2012, për Blerje me Vlera të Vogla, është kërkuar
blerja sipas një liste për Riparime hidraulike, por nuk është përcaktuar fondi limit për blerjen e
kërkuar.
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- Bashkëlidhur pagesës sa sipër, ndodhen dy formularë “Kërkesë për prokurim”, përkatësisht
në datën 27.11.2012, me kërkues malli E. L. por pa firmën e tijë; si dhe në datën 05.12.2012,
me kërkuese malli I. Gj. po edhe ky pa firmën e tij.
Formulari sa sipër, ka si shtesë një pjesë shtesë, ku vërtetohet miratimi i kërkesës, nga
Struktura për Prokurim, por nuk ka për konfirmim firmën e ish Kryetarit A. Gj..
- Bashkëlidhur pagesës sa sipër, ndodhet një Procesverbal, datë 0.12.2012, i pretenduar sipas
Formularit nr. 3, për testimin e çmimeve të tregut për mallin e kërkuar.
Në fakt, në këtë Procesverbal, janë renditur vlerat që tre subjekte kanë dhënë për artikujt e
kërkuar.
Siç rezulton, në dokumentacionin për pagesën sa sipër, nuk ekzistojnë formularë të ofertave,
nga Subjektet “M. Gj.”; “S. B.” dhe “L. H.”.
- Bashkëlidhur pagesës sa sipër, ndodhet një Procesverbal datë 10.12.2012, i pretenduar sipas
Formularit nr. 4, ku Komisioni i Blerjeve me Vlera të Vogla, ka miratuar e ofertën më të ulët
dhe fitues Subjektin e Biznesit të Vogël “M. Gj.”, me vlerën 94,220 lekë. Bashkëngjitur këtij
procesverbali, nuk ekziston oferta përkatëse
- Bashkëlidhur pagesës sa sipër, ndodhet Procesverbali datë 13.12.2012, ku cilësohet marrja në
dorëzim e mallit të prokuruar sa sipër, konfirmuar nga Komisioni i prokurimit. Edhe në këtë
rast, është Komisioni i Blerjeve me vlera të vogla, si mars në dorëzim dhe jo përfaqësuesi i
sektorit që ka pasur si destinacion malli i kërkuar.
Pra në përmbledhje të konstatimeve sa sipër, është urdhëruar prokurimi i mallit të kërkuar, pa
u llogaritur më parë fondi limit, kërkesa për materiale është firmosur nga Kryetarja e
komisionit të Blerjeve me Vlera të Vogla, janë vlerësuar oferta të pa argumentuara me
formularë të ofertave të paraqitura dhe përfundimisht është marrë në dorëzim malli, po nga
Komisioni i Blerjeve me Vlera të Vogla.
7. Sipas U-Shpenzimit nr. 45 datë 26.03.2013, është kryer pagesa me bankë në shumën 32,000
lekë, Blerje me Vlera të Vogla, për Pastrim të rrugëve të komunës.
- Sipas Urdhër Prokurimit nr. 12 datë 01.08.2012, për Blerje me Vlera të Vogla, është kërkuar
blerja sipas një liste për Pastrim të rrugëve të komunës, është përcaktuar fondi limit për vlerën
33,000 lekë, por nuk ka preventivim për shumën e vlerësuar sa sipër, për shërbimin e kërkuar e
kërkuar.
- Bashkëlidhur pagesës sa sipër, ndodhen dy formularë “Kërkesë për prokurim”, përkatësisht
në datën 27.11.2012, me kërkues malli E. L..
Formulari sa sipër, ka në vijim, një pjesë shtesë, ku vërtetohet miratimi i kërkesës, nga
Struktura për Prokurim, por nuk ka firmën e ish Kryetarit A. Gj..
- Bashkëlidhur pagesës sa sipër, ndodhet një Procesverbal, datë 02.08.2012, i pretenduar sipas
Formularit nr. 3, për testimin e ofertave, për shërbimin e kërkuar.
Në fakt, në këtë Procesverbal, janë renditur vlerat që tre subjekte kanë dhënë për kryerjen e
punimeve.
Siç rezulton, në dokumentacionin për pagesën sa sipër, nuk ekzistojnë formularë të ofertave,
nga Subjektet “P. M.”; “Gj. Sh.” dhe “T. L.”.
- Bashkëlidhur pagesës sa sipër, ndodhet një Procesverbal datë 10.12.2012, i pretenduar sipas
Formularit nr. 4, ku Komisioni i Blerjeve me Vlera të Vogla, ka miratuar e ofertën më të ulët
dhe fitues Subjektin e Biznesit të Vogël “P. M.”, me vlerën 32,000 lekë. Bashkëngjitur këtij
procesverbali, nuk ekziston oferta përkatëse.
- Në dokumentacionin bashkëngjitur pagesës sa sipër, ndodhet një Preventiv i punimeve të
parashikuara, nga Përgjegjësi i Shërbimeve Publike E. L.. Ky preventiv për vëllim punimesh,
sasitë e punimeve të parashikuara për tu kryer, nuk i ka të shoqëruara me Projekte sipas
Rrugëve që do të pastroheshin, kështu që vëllimi i punimeve të kërkuara nuk është i
dokumentuar teknikisht.
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-Fatura e thjesht tatimore nr. 2 datë 06.08.2012, është pa vulë biznesi dhe për subjektin e
paguar nuk ka vërtetim nga QKR Shkodër.
- Bashkëlidhur pagesës sa sipër, ndodhet Procesverbali datë 06.08.2012, ku cilësohet marrja në
dorëzim e mallit të prokuruar sa sipër, konfirmuar nga Komisioni i prokurimit. Edhe në këtë
rrastë, është Komisioni i Blerjeve me vlera të vogla, si marrës në dorëzim dhe jo përfaqësuesi i
sektorit që ka pasur si destinacion shërbimin e kërkuar.
Pra në përmbledhje të konstatimeve sa sipër, është urdhëruar kryerja e shërbimit sa sipër, pa u
llogaritur më parë fondi limit, si dhe janë vlerësuar oferta të pa argumentuara me formularë të
ofertave dhe përfundimisht është marrë në dorëzim kryerja e punimeve, po nga Komisioni i
Blerjeve me Vlera të Vogla.
8. Sipas U-Shpenzimit nr. 47 datë 04.04.2013, është kryer pagesa me bankë në shumën 20,600
lekë, Blerje me Vlera të Vogla, për Punime për mirëmbajtjen e urrës në fshatin Suka.
- Sipas Urdhër Prokurimit nr. 25 datë 07.12.2012, për Prokurimin me Vlera të Vogla, është
kërkuar kryerja e punimeve për Mirëmbajtjen e urrës, dhe është përcaktuar fondi limit për
vlerën 22,000 lekë, por nuk ka preventivim për llogaritjen e fondit limit.
- Bashkëlidhur pagesës sa sipër, një formularë “Kërkesë për prokurim”, në datën 05.12.2012,
me kërkues shërbimi punonjësin E. L., firma mungon, dhe miratuar punimet, nga komisioni i
prokurimit, vetëm me firmat e V. Gj. dhe M. M.. Në këtë formular mungon firma e Kryetarit të
Komunës Dajç.
- Bashkëlidhur pagesës sa sipër, ndodhet një Procesverbal, datë 10.12.2012, i pretenduar sipas
Formularit nr. 3, për vlerësimin e ofertave, për shërbimin e kërkuar.
Në fakt, në këtë Procesverbal, janë renditur vlerat që tre subjekte kanë dhënë për kryerjen e
punimeve.
Siç rezulton, në dokumentacionin për pagesën sa sipër, nuk ekzistojnë formularë të ofertave,
nga Subjektet “P. M.”; “Gj. Sh.” dhe “T. L.”.
- Bashkëlidhur pagesës sa sipër, ndodhet një Procesverbal datë 10.12.2012, i pretenduar sipas
Formularit nr. 4, ku Komisioni i Blerjeve me Vlera të Vogla, ka miratuar e ofertën më të ulët
dhe fitues Subjektin e Biznesit të Vogël “T. L.”, me vlerën 32,000 lekë. Bashkëngjitur këtij
procesverbali, nuk ekzistojnë ofertat nga operatorët përkatës.
- Në dokumentacionin bashkëngjitur pagesës sa sipër, ndodhet një Preventiv i punimeve të
parashikuara, nga Përgjegjësi i Zyrës së Urbanistikës B. J.. Ky preventiv për vëllim punimesh,
sasitë e punimeve të parashikuara për tu kryer, nuk i ka të shoqëruara me Projekte sipas
Rrugëve që do të pastroheshin, kështu që vëllimi i punimeve të kërkuara nuk është i llogaritur
teknikisht.
- Në praktikën e pagesës me bankë, ndodhet Situacioni i Punimeve të kryera nga ofruesi i
shërbimit T. L., dhe referuar vulës së biznesit të vogël, rezulton se ky subjekt, ishte i licencuar
për Transport inertesh, por jo për punime ndërtim urash apo rrugësh.
Pra shërbimi i kërkuar i është besuar një subjekti të pa pajisur me lejen përkatëse teknike.
-Fatura e thjesht tatimore nr. 1 datë 12.12.2012, është pa vulë biznesi dhe për subjektin e
paguar nuk ka vërtetim nga QKR Shkodër.
- Bashkëlidhur pagesës sa sipër, ndodhet Procesverbali datë 12.12.2012, ku cilësohet marrja në
dorëzim e mallit të prokuruar sa sipër, konfirmuar nga Komisioni i prokurimit. Edhe në këtë
rrastë, Komisioni i Blerjeve me vlera të vogla, ka tejkaluar kompetencën e tij si mars në
dorëzim, kur ligjërisht një detyrë e tillë i takon Zyrës së Urbanistikës.
Pra në përmbledhje të shkeljeve ligjore sa sipër, - është urdhëruar kryerja e shërbimit sa sipër,
pa u llogaritur më parë fondi limit, - janë vlerësuar oferta të pa argumentuara me formularë të
ofertave, - është lejuar kryerja e punimeve nga një subjekt i pa licencuar; - si dhe është marrë
në dorëzim kryerja e punimeve nga Komisioni i Blerjeve me Vlera të Vogla dhe jo Sektori i
Urbanistikës në komunë.
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9. Sipas U-Shpenzimit nr. 48 datë 04.04.2013, është kryer pagesa me bankë në shumën 20,600
lekë, Blerje me Vlera të Vogla, për Shpenzime mirëmbajtje pajisje zyre
- Sipas Urdhër Prokurimit nr. 26 datë 10.12.2012, për Prokurimin me Vlera të Vogla, është
kërkuar kryerja e punimeve për Shpenzime mirëmbajtje pajisje zyre dhe është përcaktuar fondi
limit për vlerën 600,000 lekë, por nuk ka preventivim për llogaritjen e fondit limit.
- Në dokumentacionin bashkëngjitur kryerjes së pagesës për shërbimin e kërkuar, nuk figuron
kërkesa për materiale nga sektori përkatës.
- Bashkëlidhur pagesës sa sipër, ndodhet një Procesverbal, datë 11.12.2012, i pretenduar sipas
Formularit nr. 3, për vlerësimin e ofertave, për shërbimin e kërkuar.
Në fakt, në këtë Procesverbal, janë renditur vlera të tre subjekte si oferta, për kryerjen e
punimeve.
Siç rezulton, në dokumentacionin për pagesën sa sipër, nuk ekzistojnë formularë të ofertave,
nga Subjektet “G. M.”; “M. B.” dhe “H. T.”.
- Bashkëlidhur pagesës sa sipër, ndodhet një Procesverbal datë 11.12.2012, i pretenduar sipas
Formularit nr. 4, ku Komisioni i Blerjeve me Vlera të Vogla, ka miratuar e ofertën më të ulët
dhe fitues Subjektin e Biznesit të Vogël “G. M.”, me vlerën 57,800 lekë. Bashkëngjitur këtij
procesverbali, nuk ekzistojnë ofertat nga operatorët përkatës.
- Situacioni i shpenzime për riparimet e kërkuara, është paraqitur dy ditë mbas miratimit të
ofertës fituese dhe është firmosur nga komisioni i Blerjeve me Vlera të Vogla.
- Procesverbali i marrjes në dorëzim të punimeve të kryera është firmosur nga Komisioni i
Blerjeve me Vlera të Vogla dhe gjithashtu në fund të paragrafit të parë, thuhet se ky
procesverbal mbahet për “.....marrjen në dorëzim te shërbimeve në makinën e komunës tipfadromë....”.
Pra në përmbledhje të shkeljeve ligjore sa sipër, - është urdhëruar kryerja e shërbimit sa sipër,
pa u llogaritur më parë fondi limit, - janë vlerësuar oferta të pa argumentuara me formularë të
ofertave, - është lejuar kryerja e punimeve nga një subjekt i pa licencuar; - si dhe në
kundërshtim me ligjin, është marrë në dorëzim kryerja e punimeve nga Komisioni i Blerjeve
me Vlera të Vogla, me një procesverbal ku nuk përputhet lloji i punimeve të kryera me pagesën
e kryer.
10. Sipas U-Shpenzimit nr. 71 datë 23.05.2013, është kryer pagesa me bankë për Blerje me
Vlera të Vogla, për Shpenzime kancelarie, në shumën 167,765 lekë, për subjektin G. M..
- Sipas Urdhër Prokurimit nr. 01 datë 17.01.2013, për Prokurimin me Vlera të Vogla, është
kërkuar kryerja e shpenzimeve për blerja materiale kancelari, dhe është përcaktuar fondi limit
për vlerën 167,000 lekë, por nuk ka preventivim për llogaritjen e fondit limit.
- Në dokumentacionin bashkëngjitur kryerjes së pagesës për shërbimin e kërkuar, kërkesa për
materiale është firmosur nga Kryetarja e Komisionit për Blerje me Vlera të Vogla, V. Gj..
Bashkëlidhur pagesës sa sipër, ndodhet një Procesverbal, datë 18.01.2013, i pretenduar sipas
Formularit nr. 3, për vlerësimin e ofertave, për shërbimin e kërkuar.
Në fakt, në këtë Procesverbal, janë renditur vlera të tre subjekte si oferta, për kryerjen e
furnizimit me materiale.
Siç rezulton, në dokumentacionin për pagesën sa sipër, nuk ekzistojnë formularë të ofertave,
nga Subjektet “G. M.”; “M. B.” dhe “H. T.”.
- Bashkëlidhur pagesës sa sipër, ndodhet një Procesverbal datë 18.01.2013, i pretenduar sipas
Formularit nr. 4, ku Komisioni i Blerjeve me Vlera të Vogla, ka miratuar e ofertën më të ulët
dhe fitues Subjektin e Biznesit të Vogël “G. M.”, me vlerën 167,765 lekë. Bashkëngjitur këtij
procesverbali, nuk ekzistojnë ofertat nga operatorët përkatës.
- Procesverbali i marrjes në dorëzim të materialeve të furnizuara, përsëri është firmosur nga
Komisioni i Blerjeve me Vlera të Vogla.
Pra në përmbledhje të shkeljeve ligjore sa sipër, - është urdhëruar kryerja e pagesave për
materialet sa sipër, pa u llogaritur më parë fondi limit, - janë vlerësuar oferta të pa
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argumentuara me formularë të ofertave, - si dhe në kundërshtim me ligjin, është marrë në
dorëzim furnizimi me materiale, nga Komisioni i Blerjeve me Vlera të Vogla.
11. Sipas U-Shpenzimit nr. 72 datë 23.05.2013, është kryer pagesa me bankë për Blerje me
Vlera të Vogla, për Shpenzime kancelarie, në shumën 79,309 lekë, për subjektin D. SHPK.
- Sipas Urdhër Prokurimit nr. 05 datë 15.04.2013, për Prokurimin me Vlera të Vogla, është
kërkuar kryerja e shpenzimeve për blerja materiale kancelari, dhe është përcaktuar fondi limit
për vlerën 92,000 lekë, por nuk ka preventivim për llogaritjen e fondit limit.
- Në dokumentacionin bashkëngjitur kryerjes së pagesës për shërbimin e kërkuar, kërkesa për
materiale është firmosur nga Kryetarja e Komisionit për Blerje me Vlera të Vogla, V. Gj..
- Bashkëlidhur pagesës sa sipër, ndodhet një Procesverbal, datë 02.05.2013, i marrjes në
dorëzim të mallrave sipas listës përkatëse.
- Një dokument ku thuhet “Formular i njoftimit të fituesit”, datë 30.04.2013.
12. Sipas U-Shpenzimit nr. 149 datë 05.11.2013, është kryer pagesa me bankë për Blerje me
Vlera të Vogla, për Materiale pastrimi, në shumën 73,700 lekë, për subjektin L. V..
Në dokumentacionin shoqërues të pagesës sa sipër, janë bashkëngjitur:
- Urdhër Prokurimi nr. 6, datë 11.09.2013, si dhe Urdhër-Prokurimi nr. 08, datë 03.10.2013.
- Procesverbal për anulim tenderi datë 03.0.2013.
- Procesverbal për anulim tenderi datë 10.10.203.
- Procesverbal për mosrealizimin në sistem të procedurës së prokurimit(formulari nr. 6), datë
14.10.2013.
- Fatura nr. 01, datë 14.10.2013.
- Flet-hyrja nr. 08, datë 14.10.2013.
- Procesverbali marrjes në dorëzim.
Nga sa rezulton, nuk janë kryer procedurat për prokurimin elektronik, procesverbalet e anulimit
të prokurimit dhe procesverbali i mosrealizimit të procedurës së prokurimit(formulari 6) duke
mos qenë të konfirmuar elektronikisht, janë të pa besueshëm ligjërisht.
Ashtu si dhe në të gjitha rastet e tjera, kërkesa për materiale mungon dhe marja në dorëzim e
materialeve, është kryer nga komisioni i prokurimit.
13. Sipas U-Shpenzimit nr. 166 datë 12.12.2013, është kryer pagesa me bankë për Blerje me
Vlera të Vogla, për Pjesë këmbimi, në shumën 203,300 lekë, për subjektin L. Gj..
Nga sa rezulton, nuk janë kryer procedurat për prokurimin elektronik, bashkëngjitur pagesës,
nuk figuron asnjë nga formularët e parashikuar në Udhëzimit nr. 7, datë 20.12.2012, “Për
zhvillimin e prokurimeve me vlerë të vogël në sistemin elektronik”. Ashtu si dhe në të gjitha
rastet e tjera, kërkesa për materiale mungon dhe marrja në dorëzim e materialeve, është kryer
nga komisioni i prokurimit.
Në përmbledhje të konstatimeve sa sipër, rezulton të mos jetë argumentuar me nevojat reale të
autoritetit kontraktor, përcaktimi i vlerës së kufirit monetar të mallrave dhe shërbimeve të
ngjashëm, duke keq administruar fondet dhe përdorur padrejtësisht procedurën “blerje me vlera
të vogla”, në mos zbatim të kreut II pika 2 të VKM nr. 1, datë 10.01.2007 “Për rregullat e
prokurimit publik”, të ndryshuar.
- Në të gjitha rastet sa sipër, nuk janë zbatuar kriteret ligjore të përcaktuara në ligjin nr. 9643,
datë 20.11.2006 ndryshuar me ligjin 131/112 dhe VKM nr. 1, datë 10.01.2007 “Për Rregullat e
Prokurimit Publik”, të ndryshuar, dhe Udhëzimit nr. 7, datë 20.12.2012, “Për zhvillimin e
prokurimeve me vlerë të vogël në sistemin elektronik”.
-Në të gjitha rastet sa sipër, janë konstatuar Shkelje të ligjshmërinë në përpilimin e
dokumentacionit shoqërues të shpenzimeve për Blerjet me Vlera të Vogla.
Kështu, në të gjitha rastet e pagesave me bankë për Blerjet me Vlera të Vogla, formularët e
Kërkesat për shërbime, mallra e materiale, nuk janë plotësuar sipas kritereve ligjore të
përcaktuara në Udhëzimin e Ministrisë së Financave nr. 2, datë 6.2.2012 “Për procedurat
standarde të zbatimit të buxhetit”, pikat 140-142, si dhe të Urdhrit Ministrit Financave nr.
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92, datë 29.12.2011, “Për gjurmët standarde të auditit për prokurimin me vlerë të vogël dhe
të lartë”.
- Në të gjitha rastet sa sipër, Procesverbalet e Komisionit të Prokurimit, nuk janë mbajtur sipas
formularëve TIP, të parashikuara në ligjin për prokurimin publik. Veçanërisht, në rastin e
Procesverbaleve të marrjes në dorëzim të mallrave e materialeve dhe shërbimeve të kërkuara,
veç shkeljeve në zbatim të kritereve të ligjit prokurimin publik, është vepruar edhe në
kundërshtim me Udhëzimi nr. 30, datë 27.12.2011, “Për Menaxhimin e Aktiveve, në Njësitë e
Sektorit Publik”, kapitulli për “Marrjen në dorëzim të aktiveve të furnizuara”, pika 42 dhe 43.
- Po ashtu, në të gjitha raste sa sipër, nuk ekzistojnë bashkëngjitur pagesave me bankë,
formularët e ofertave.
- Në të gjitha rastet sa sipër, në praktikat e pagesave me bankën, nuk janë evidentuar
Specifikimet teknike, për sasitë e mallrave apo llojet e shërbimeve, në kundërshtim me
Udhëzimin nr. 2, datë 28.3.2013, të APP, pika 5 ku përcaktohet se... “Titullari i autoritetit
kontraktor ose personi i autorizuar prej tij nxjerr urdhrin e prokurimit ku përcaktohet natyra
dhe sasia e mallrave, shërbimeve dhe punëve, të cilat kërkohen të prokurohen në këtë
procedurë si dhe fondi i përllogaritur për ketë procedure, sipas formularit nr. 2 bashkëlidhur.
Kjo procedure prokurimi do te zhvillohet ne sistemin e prokurimit elektronik sipas Udhëzimit
nr. 7, date 20.12.2012 “Për zhvillimin e prokurimeve me vlerë të vogël ne sistemin elektronik
për autoritetet kontraktore dhe operatoret ekonomike”.
- Në të gjitha rastet sa sipër, kur janë evidentuar punime me karakter ndërtimi, Preventivi për
punimet e kryera, nuk është shoqëruar me plan vendosje apo skica me dimensione të
përcaktuara, me gjatësi dhe kuota për përcaktimin e volumeve të punimeve të kryera, në
kundërshtim me nenin 3 dhe 5 të ligjit nr. 8402, datë 17.09.1998 “Për Kontrollin dhe
disiplinimin e punimeve të ndërtimit”, si dhe me Udhëzimi i Këshillit të Ministrave nr. 2, datë
08.05.2003, “Për klasifikimin dhe strukturën e kostos së punimeve të ndërtimit në vitin 2012
për ”Rikonstruksione”.
Në përfundim të shkeljeve të ligjshmërisë sa sipër, në referencë të nenit 72, të ligjit nr. 9643,
datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik” ( i ndryshuar) dhe VKM nr. 1, datë 10.01.2007 “Për
rregullat e prokurimit publik” (i ndryshuar), Kreu X, pika 3, mbajnë përgjegjësi personat sa
më poshtë:
1. A. Gj., me detyrë ish Kryetar Komunës Dajç.
2. V. Gj.j, me detyrë ish Përgjegjëse e Financës në ish Komunën Dajç.
3. Gj. D., anëtar i Kom.Prokurimit për Blerje me Vlera të Vogla.
4. M. M., anëtar i Kom.Prokurimit për Blerje me Vlera të Vogla.
Sa sipër është mbajtur Procesverbali nr. 9, datë 28.07.2017,
Lidhur me konstatimet, në Procesverbalin sa sipër, nga subjekti i audituar, kanë
mbritur në KLSH në datën 07.08.2017, Observacionet sipas shkresës nr. 7802/83 datë
02.08.2017.
Grupi i Auditimit, mori në analizë rast pas rasti sipas pikave të pretendimeve të ngritura,
vlerëson se disa nga të cilat mundet të merren në konsideratë, porsa i për këtë dokumentimit të
destinacionit të mallrave të prokuruara. Në fakt mbetet përsëri pretendimi i ngritur më parë në
Procesverbalin nr. 9 datë 28.07.2017, për mos plotësimin e dokumentacionit të pagesave me
bankën, pra dokumentacioni i dërguar në observacion, duhej të ndodhej bashkëngjitur Urdhër
shpenzimeve.
Por grupi i Auditimit kursesi nuk mund të pranoj si të ezauruara pretendimet sa sipër lidhur
me shkeljet e ligjshmërisë të konstatuara , sipas rasteve të detajuara.
Pra si konkluzion, nuk argumentohet, përgjegjësia e nënpunësve të evidentuar si përgjegjës
për shkeljet e ligjshmërisë sa sipër, për :
- Mos respektim të kritereve ligjore të përcaktuara në ligjin nr. 9643, datë 20.11.2006
ndryshuar me ligjin 131/112 dhe VKM nr. 1, datë 10.01.2007 “Për Rregullat e Prokurimit
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Publik”, të ndryshuar, dhe Udhëzimit nr. 7, datë 20.12.2012, “Për zhvillimin e prokurimeve
me vlerë të vogël në sistemin elektronik”.
- Shkelje të ligjshmërinë në përpilimin e dokumentacionit shoqërues të shpenzimeve për Blerjet
me Vlera të Vogla.
Formularët e Kërkesat për shërbime, mallra e materiale, nuk janë plotësuar sipas kritereve
ligjore të përcaktuara në Udhëzimin e Ministrisë së Financave nr. 2, datë 6.2.2012.
- Mos evidentim të Specifikimet teknike, për sasitë e mallrave apo llojet e shërbimeve, në
kundërshtim me Udhëzimin nr. 2, datë 28.3.2013, të APP, pika 5.
Po ashtu, ato procedura prokurimi, në të gjitha rastet, nuk janë zhvilluar sipas Udhëzimit nr. 7,
date 20.12.2012 “Për zhvillimin e prokurimeve me vlerë të vogël ne sistemin elektronik për
autoritetet kontraktore dhe operatoret ekonomike”.
- Në të gjitha rastet e pagesave për punimet me karakter ndërtimi, mungojnë Preventivi për
punimet e kryera, si dhe plan vendosjet apo skicat, me dimensione të përcaktuara, në
kundërshtim me nenin 3 dhe 5 të ligjit nr. 8402, datë 17.09.1998 “Për Kontrollin dhe
disiplinimin e punimeve të ndërtimit”, si dhe me Udhëzimi i Këshillit të Ministrave nr. 2, datë
08.05.2003, “Për klasifikimin dhe strukturën e kostos së punimeve të ndërtimit në vitin 2012
për ”Rikonstruksione”.
Nga auditimi i dokumentacionit të pagesave të kryera me bankën, për periudhën 1 Janar 2014,
deri më 31 Qershor 2015, lidhur me rregullshmërinë e zbatimit të kritereve ligjore, në
përdorimin e fondeve nga buxheti vendor, për ekonomicitetin, eficencën dhe efikasitetin e
përdorimit, si dhe zbatimin e ligjit për Prokurimin Publik, sipas Procesverbalit nr. 10, datë
28.07.2017, rezulton se :
1. Sipas U-Shpenzimit nr. 39 datë 19.03.2014, është kryer pagesa me bankë në shumën
342,000 lekë, për Blerje me Vlera të Vogla, për Blerje pajisje kompjuterike.
Në dokumentacionin e pagesës me bankë sa sipër, bashkëngjitur, ndodhen vetëm këto
dokumente.
- Urdhër Prokurimit nr. 11, datë 06.11.2013, për Blerje me Vlera të Vogla, në të cilin është
caktuar lloji dhe sasia e mallrave që do të prokurohen, si dhe fondi limit prej 315,833 lekë.
- Procesverbali i marrjes në dorëzim të mallrave, datë 11.11.2013, i firmosur nga Komisioni i
Prokurimit për Blerjet me Vlera të Vogla.
- Fatura tatimore nr. 270 datë 11.11.2013, për shumën 342,000 lekë.
- Fletë-hyrja, nr. 9, datë 11.11.2013.
Në lidhjen sa sipër të pagesës me bankë, mungojnë formularët e tjerë të parashikuara nga ligji
për prokurimin publik, si dhe konstatohet marrja në dorëzim e mallrave, nga komisioni i
prokurimit.
2. Sipas U-Shpenzimit nr. 69 datë 27.05.2014, është kryer pagesa me bankë në shumën 47,040
lekë, për Blerje me Vlera të Vogla, për “Prerje dhe çarje pemësh”.
Në dokumentacionin e pagesës me bankë sa sipër, bashkëngjitur, ndodhen vetëm këto
dokumente.
- Urdhër Prokurimit nr. 03, datë 24.04.2014, për Blerje me Vlera të Vogla, në të cilin është
caktuar lloji i shërbimit, që do të prokurohen, si dhe fondi limit prej 48,000 lekë.
- Kërkesa për prokurim, e pa firmosur nga E. L., datë 22.04.2014.
- Preventiv për llojin e shërbimit, datë 22.04.2014.
- Ftesë për ofertë (formulari 3), për prokurimin në datën 29.04.2014.
- Procesverbali i anulimit të tenderit, datë 29.04.2014, i firmosur nga Komisioni i Prokurimit
për Blerjet me Vlera të Vogla.
- Njoftim për anulim tenderi datë 29.04.2014.
- Urdhër Prokurimit nr. 05, datë 29.04.2014, për përsëritjen e procedurës së prokurimit.
- Ftesë për ofertë (formulari 3), për prokurimin në datën 30.04.2014.
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- Procesverbali i agullimit të tenderit, datë 05.05.2014, i firmosur nga Komisioni i Prokurimit
për Blerjet me Vlera të Vogla.
- Njoftim për akullim tenderi datë 07.05.2014.
- Procesverbal (formulari 6), i rasteve të mosrealizimit të procedurës së prokurimit, datë
08.05.2014.
- Vendim i Komisionit B.V.Vogla, për vazhdimin e procedurës në rrugë shkresore, ftesa per
ofertë për tre operatorë.
- Procesverbali i marrjes në dorëzim të mallrave, datë 22.05.2014, i firmosur nga Komisioni i
Prokurimit për Blerjet me Vlera të Vogla.
- Situacion punimesh i datës 22.05.2014.
- Fatura e thjeshtë tatimore, nr 01, datë 22.05.2014.
Në lidhjen sa sipër, të pagesës me bankë, mungojnë formularët e tjerë të parashikuara nga ligji
për prokurimin publik elektronik, si dhe konstatohet marrja në dorëzim e mallrave, nga
komisioni i prokurimit.
3. Sipas U-Shpenzimit nr. 40 datë 20.03.2014, është kryer pagesa me bankë në shumën
315,600 lekë, për Blerje me Vlera të Vogla, për Grumbullim dhe transport mbetjesh urbane,
për subjektin “L.-2007”.
Në dokumentacionin e pagesës me bankë sa sipër, bashkëngjitur, ndodhen vetëm këto
dokumente.
- Urdhër Prokurimit nr. 07, datë 25.09.2013, për Blerje me Vlera të Vogla, në të cilin është
caktuar shërbimi që do të prokurohen, si dhe fondi limit prej 263.000 lekë.
- Procesverbali i marrjes në dorëzim të mallrave, datë 31.12.2013, i firmosur nga Komisioni i
Prokurimit për Blerjet me Vlera të Vogla.
- Fatura tatimore nr. 106 datë 31.12.2013, për shumën 315,600 lekë.
- Situacion i Operatorit ekonomik L.-2007, në datën 31.12.2013.
- Printim i shpalljes për tender të faqes zyrtare të APP.
Në lidhjen sa sipër, të pagesës me bankë, mungojnë formularët e tjerë të parashikuara nga ligji
për prokurimin publik elektronik, si dhe konstatohet marrja në dorëzim e mallrave, nga
komisioni i prokurimit.
4. Sipas U-Shpenzimit nr. 81 datë 17.06.2014, është kryer pagesa me bankë në shumën 56,448
lekë, për Blerje me Vlera të Vogla, për “Depozitim mbetjesh urbane në landfill”.
Në dokumentacionin e pagesës me bankë sa sipër, bashkëngjitur, ndodhen vetëm këto
dokumente.
- Urdhër Prokurimit nr. 04, datë 24.04.2014, për Blerje me Vlera të Vogla, në të cilin është
caktuar lloji i shërbimit, që do të prokurohen, si dhe fondi limit prej 400,000 lekë.
- Kërkesa për prokurim, e pa firmosur nga E. L., datë 22.04.2014.
- Preventiv për llojin e shërbimit, datë 22.04.2014.
- Ftesë për ofertë (formulari 3), për prokurimin në datën 29.04.2014.
- Procesverbali i anulimit të tenderit, datë 29.04.2014, i firmosur nga Komisioni i Prokurimit
për Blerjet me Vlera të Vogla.
- Njoftim për anulim tenderi, mungesë ofertash, për APP-në, datë 29.04.2014.
- Urdhër Prokurimit nr. 06, datë 29.04.2014, për përsëritjen e procedurës së prokurimit.
- Ftesë për ofertë (formulari 3), për prokurimin në datën 30.04.2014.
- Procesverbali i anulimit të tenderit, datë 06.05.2014, i firmosur nga Komisioni i Prokurimit
për Blerjet me Vlera të Vogla.
- Formulari i njoftimit të fituesit, për operatorin D. I., datë 06.05.2014.
- Procesverbal datë 07.05.2014, për anulimin e tenderit të datës 30.04.2014, pasoj e mos
paraqitjes së dy operatorëve.
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- Procesverbal (sipas formularit 6), në rastet e mosrealizimit në sistem të procedurës së
prokurimit, datë 08.05.2014. Vazhdimi i procedurës në rrugë shkresore, përzgjidhet oferta e
“N. B.” SHA.
- Situacion datë 31.05.2014, i paraqitur nga Operatori “N. B.”, ku vërehet se sasia në ton e
transportit të inerteve ndryshon nga 400 ton sipas kërkesës për prokurim, në 47,040 ton.
Shënim: Ky Situacion, ka shumë lapsuse në sasitë dhe vleftat.
- Procesverbali i marrjes në dorëzim të mallrave, datë 31.05.2014, i firmosur nga Komisioni i
Prokurimit për Blerjet me Vlera të Vogla, ku rishtazi evidentohet sasia e pa planifikuar prej
47,040 ton mbeturina.
- Fatura tatimore nr. 46, datë 31.05.2014, në vlerën 56,448 lekë.
Për sa sipër, konstatohet, se në dokumentacionin bashkëngjitur pagesës sa sipër, nuk ndodhet
asnjë nga dokumentacioni i parashikuar nga ligji për prokurimin publik elektronik.
Po ashtu, në kundërshtim me ligjin, procedurat e llogaritjes së vëllimit në shërbimin e kërkuar
në Kërkesën për pastrim si dhe marrja në dorëzim e punimeve të kryera, janë firmosur nga
komisioni i prokurimit.
5. Sipas U-Shpenzimit nr. 101 datë 25.07.2014, është kryer pagesa me bankë në shumën
44,640 lekë, për Blerje me Vlera të Vogla, për “Blerje kancelarie”, për llogari të subjektit
TIM.
Në dokumentacionin e pagesës me bankë sa sipër, bashkëngjitur, ndodhen vetëm këto
dokumente.
- Urdhër Prokurimit nr. 08, datë 09.07.2014, për Blerje me Vlera të Vogla, për mallrat që do të
prokurohen, si dhe fondi limit prej 47,500 lekë.
- Ftesë për ofertë (formulari 3), për prokurimin në datën 11.07.2014.
Vo. Procedurë e rregullt, por si edhe në rastet e tjera, në kundërshtim me ligjin, procedurat e
llogaritjes së vëllimit e mallrave të kërkuar, si dhe marrja në dorëzim e tyre, janë firmosur nga
komisioni i prokurimit.
6. Sipas U-Shpenzimit nr. 122 datë 02.09.2014, është kryer pagesa me bankë në shumën
72,192 lekë, për Blerje me Vlera të Vogla, për “Blerje materiale pastrimi”.
Në dokumentacionin e pagesës me bankë sa sipër, bashkëngjitur, ndodhen vetëm këto
dokumente.
- Urdhër Prokurimit nr. 11, datë 21.08.2014, për Blerje me Vlera të Vogla, në të cilin është
caktuar lloji i mallit, që do të prokurohen, si dhe fondi limit prej 82,360 lekë, llogaritur sipas
Preventivit të datës 21.08.2014.
- Ftesë për ofertë (formulari 3), për prokurimin në datën 25.08.2014.
Për sa sipër, konstatohet, se në dokumentacionin bashkëngjitur pagesës sa sipër, nuk ndodhet
asnjë nga dokumentacioni i parashikuar nga ligji për prokurimin publik elektronik.
Po ashtu, në kundërshtim me ligjin, procedurat e llogaritjes së vëllimit në shërbimin e kërkuar
në Kërkesën për pastrim si dhe marrja në dorëzim e punimeve të kryera, janë firmosur nga
komisioni i prokurimit.
7. Sipas U-Shpenzimit nr. 154 datë 04.11.2014, është kryer pagesa me bankë në shumën
15,840 lekë, për Blerje me Vlera të Vogla, për “Blerje xhama për shkollat”, për llogari të
subjektit L. V..
Në dokumentacionin e pagesës me bankë sa sipër, bashkëngjitur, ndodhen vetëm këto
dokumente.
- Urdhër Prokurimit nr. 15, datë 21.09.2014, për Blerje me Vlera të Vogla, në të cilin është
caktuar lloji i mallit, që do të prokurohen, si dhe fondi limit prej 16,200 lekë, llogaritur pa
Preventiv.
- Ftesë për ofertë (formulari 3), për prokurimin në datën 29.09.2014.
- Printim i APP-së, me një ofertë të vetme.
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- Procesverbali i anullimit të tenderit, datë 07.10.2014, i firmosur nga Komisioni i Prokurimit
për Blerjet me Vlera të Vogla për tërheqje të operatorit ekonomik.
- Njoftim anulim tenderi datë 07.10.2014.
- Urdhër Prokurimi nr. 16, datë 07.10.2014.
- Ftesë për ofertë (formulari 3), për prokurimin në datën 08.10.2014.
- Procesverbal i anulimit të tenderit, datë 08.10.2014, i firmosur nga Komisioni i Prokurimit
për Blerjet me Vlera të Vogla për tërheqje të operatorit ekonomik.
- Njoftim për anulim tenderi, për APP-në, datë 08.10.2014.
- Procesverbal në rastet e mosrealizimit të procedurës së prokurimit (formulari nr.6), jepen një
pasqyrë e ofertave nga tre operatorë, por bashkëngjitur mungojnë ofertat e nënshkruara prej
tyre, pranohet oferta e operatorit “L. V.”, prej 15,840 lekë.
8. Sipas U-Shpenzimit nr. 163 datë 17.11.2014, është kryer pagesa me bankë në shumën
289,386 lekë, për Blerje me Vlera të Vogla, për “Blerje dru zjarri”, për llogari të subjektit
M.B.Kurti.
Në dokumentacionin e pagesës me bankë sa sipër, bashkëngjitur, ndodhen vetëm këto
dokumente.
- Preventiv për caktimin e fondit limit, me preventives V. Gj., me detyrë Kryetare e Komisionit
të Blerjeve me vlera të Vogla, fondi limit i llogaritur 298,080 lekë.
- Urdhër Prokurimit nr. 17, datë 22.10.2014, për Blerje me Vlera të Vogla, në të cilin është
caktuar lloji i mallit, që do të prokurohen, si dhe fondi limit prej 248.400 lekë, pa TVSH.
- Ftesë për ofertë (formulari 3), për prokurimin në datën 27.10.2014.
- Printim i APP-së, me dy oferta, datë 27.10.2014.
- Procesverbali datë 27.10.2014, për njoftimin e fituesit.
Vo. Konstatohet se në këtë procedurë pagese, janë këto mangësi ligjore:
- Në dokumentacionin e pagesës me bankë, sa sipër mungon dokumentacioni i firmës fituese
përcaktuar në pikën 5 të Specifikimeve teknike.
- Po ashtu, mungojnë Procesverbalet e marrjes në dorëzim të druve të zjarrit, nga drejtorët e
shkollave, sipas pikës 4, të Specifikimeve teknike.
- Mungon Kërkesa për dru zjarri, llogaritur nga konsumatorët, pra drejtoritë e shkollave.
- Mungon fletë dalja e firmosur nga drejtorët e shkollave.
Në përmbledhje të konstatimeve sa sipër, rezulton të mos jetë argumentuar me nevojat reale të
autoritetit kontraktor, përcaktimi i vlerës së kufirit monetar të mallrave dhe shërbimeve të
ngjashëm, duke keq administruar fondet dhe përdorur padrejtësisht procedurën “blerje me vlera
të vogla”, në mos zbatim të kreut II, pika 2, të VKM nr. 1, datë 10.01.2007 “Për rregullat e
prokurimit publik”, të ndryshuar.
- Në të gjitha rastet sa sipër, nuk janë zbatuar kriteret ligjore të përcaktuara në ligjin nr. 9643,
datë 20.11.2006 ndryshuar me ligjin 131/112 dhe VKM nr. 1, datë 10.01.2007 “Për Rregullat e
Prokurimit Publik”, të ndryshuar, dhe Udhëzimit nr. 7, datë 20.12.2012, “Për zhvillimin e
prokurimeve me vlerë të vogël në sistemin elektronik”.
-Në të gjitha rastet sa sipër, janë konstatuar Shkelje të ligjshmërinë në përpilimin e
dokumentacionit shoqërues të shpenzimeve për Blerjet me Vlera të Vogla.
Kështu, në të gjitha rastet e pagesave me bankë për Blerjet me Vlera të Vogla, formularët e
Kërkesat për shërbime, mallra e materiale, nuk janë plotësuar sipas kritereve ligjore të
përcaktuara në Udhëzimin e Ministrisë së Financave nr. 2, datë 6.2.2012 “Për procedurat
standarde të zbatimit të buxhetit”, pikat 140-142, si dhe të Urdhrit Ministrit Financave nr.
92, datë 29.12.2011, “Për gjurmët standarde të auditit për prokurimin me vlerë të vogël dhe
të lartë”.
- Në të gjitha rastet sa sipër, Procesverbalet e Komisionit të Prokurimit, nuk janë mbajtur sipas
formularëve TIP, të parashikuara në ligjin për prokurimin publik. Veçanërisht, në rastin e
Procesverbaleve të marrjes në dorëzim të mallrave e materialeve dhe shërbimeve të kërkuara,
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veç shkeljeve në zbatim të kritereve të ligjit prokurimin publik, është vepruar edhe në
kundërshtim me Udhëzimi nr. 30, datë 27.12.2011, “Për Menaxhimin e Aktiveve, në Njësitë e
Sektorit Publik”, kapitulli për “Marrjen në dorëzim të aktiveve të furnizuara”, pika 42 dhe 43.
- Po ashtu, në të gjitha raste sa sipër, nuk ekzistojnë bashkëngjitur pagesave me bankë,
formularët e ofertave të operatorëve.
- Në të gjitha rastet sa sipër, në praktikat e pagesave me bankën, nuk janë evidentuar
Specifikimet teknike, për sasitë e mallrave apo llojet e shërbimeve, në kundërshtim me
Udhëzimin nr. 2, datë 28.3.2013, të APP, pika 5 ku përcaktohet se... “Titullari i autoritetit
kontraktor ose personi i autorizuar prej tij nxjerr urdhrin e prokurimit ku përcaktohet natyra
dhe sasia e mallrave, shërbimeve dhe punëve, të cilat kërkohen të prokurohen në këtë
procedurë si dhe fondi i përllogaritur për ketë procedure, sipas formularit nr. 2 bashkëlidhur.
- Në të gjitha rastet sa sipër, kur janë evidentuar:
- punime me karakter ndërtimi; - shërbime pastrimi dhe - shërbime të tjera; Preventivi për
punimet e kryera, nuk është shoqëruar me plan vendosje apo skica me dimensione të
përcaktuara, me gjatësi dhe kuota për përcaktimin e volumeve të punimeve të kryera, në
kundërshtim me nenin 3 dhe 5 të ligjit nr. 8402, datë 17.09.1998 “Për Kontrollin dhe
disiplinimin e punimeve të ndërtimit”, si dhe me Udhëzimi i Këshillit të Ministrave nr. 2, datë
08.05.2003, “Për klasifikimin dhe strukturën e kostos së punimeve të ndërtimit në vitin 2012
për ”Rikonstruksione”.
Sa sipër është mbajtur Procesverbali nr. 10, datë 28.07.2017,
Lidhur me konstatimet, në Procesverbalin sa sipër, nga subjekti i audituar, kanë
mbritur në KLSH në datën 07.08.2017, observacionet sipas shkresës nr.7802/83 datë
02.08.2017.
Grupi i Auditimit, mori në analizë rast pas rasti sipas pikave të pretendimeve të ngritura në
observacion dhe vlerëson se disa nga të cilat mundet të merren në konsideratë, porsa i për ketë
dokumentimit të destinacionit të mallrave të prokuruara.
Por në atë Observacin, nuk argumentohet, përgjegjësia e nëpunësve të evidentuar si
përgjegjës për shkeljet e ligjshmërisë sa sipër, për:
- Mos respektim të kritereve ligjore të përcaktuara në ligjin nr. 9643, datë 20.11.2006
ndryshuar me ligjin 131/112 dhe VKM nr. 1, datë 10.01.2007 “Për Rregullat e Prokurimit
Publik”, të ndryshuar, dhe Udhëzimit nr. 7, datë 20.12.2012, “Për zhvillimin e prokurimeve
me vlerë të vogël në sistemin elektronik”.
- Mos evidentim të Specifikimet teknike, për sasitë e mallrave apo llojet e shërbimeve, në
kundërshtim me Udhëzimin nr. 2, datë 28.3.2013, të APP, pika 5.
Po ashtu, ato procedura prokurimi, në të gjitha rastet, nuk janë zhvilluar sipas Udhëzimit nr. 7,
date 20.12.2012 “Për zhvillimin e prokurimeve me vlerë të vogël ne sistemin elektronik për
autoritetet kontraktore dhe operatoret ekonomike”.
III.Sqarime mbi disa ndryshime ndërmjet projektraportit dhe raportit përfundimtar të
auditimit.
Pas përfundimit të punës në teren Kontrolli i Lartë i Shtetit me shkresën nr. 491/5 prot., datë
04.08.2017 i ka dërguar bashkisë Shkodër, projektraportin e auditimit, në të cilin gjenden dhe
rekomandimet përkatëse sipas problematikës së evidentuar. Pas marrjes së komenteve dhe
shpjegimeve të subjektit të audituar, bazuar në Rregulloren e Brendshme nr. 107, datë
08.08.2017 “Për procedurat e auditimit në Kontrollin e Lartë të Shtetit , neni 35-Kontrolli i
Cilësisë për Raportin Përfundimtar, për të siguruar cilësinë e këtij auditimi Drejtoria e
kontrollit të cilësisë në KLSH dhe Drejtori i Përgjithshëm, rishikoi në tërësi Raportin
Përfundimtar të Auditimit në Bashkinë Shkodër dhe për përmirësimin e cilësisë së
rekomandimeve, u propozuan disa rekomandime të karakterit organizativ, të shpërblimit të
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dëmeve ku një pjesë e këtyre ët fundit kaluan në Rubrikën e masave organizative, përdorimit
të fondeve, me qëllim mbështetjen e gjetjeve nga auditimi në përputhje me kuadrin rregullator
në fuqi.
Sipas projektraportit të auditimit të dërguar më parë në bashkinë Shkodër, tek Rubrika
rekomandimet për masa shpërblim dëmi nga vlera prej 169,240,556 lekë, në raportin
përfundimtar të auditimit konsiderohet si shpërblim dëmi vlera 12,638,792 lekë, duke
vlerësuar dhe kaluar rekomandime në Rubrikën Masa organizative vlera prej 156,601,774
lekë e detajuar si më poshtë:
- Vlera 81,176,929 lekë, lidhur me objektet pronë publike të zaptuara forcërisht nga persona të
ndryshëm, janë kaluar në Rubrikën Masa organizative, duke i rekomanduar Bashkisë Shkodër
marrjen e masave në bashkëpunim me Organet e Rendit, për çlirimin nga zaptimi i
jashtëligjshëm dhe vënien në funksion të objekteve publike sipas funksionit. kaluar në masë
organizative nr. 23 (Trajtuar më hollësisht në faqen 124- 127 të Raportit Përfundimtar të
Auditimit)
- Vlera 44,988,000 lekë, për vendimet e gjobave të cilat Inspektorati i Mbrojtjes së Territorit
Vendor Bashkia Shkodër për mos pagimin në afat nga kundërvajtësit, nuk ka aplikuar
kamatëvonesa, janë kaluar në Rubrikën masa organizative nr. 25, duke i rekomanduar Bashkisë
Shkodër që pasi të vendoset dhe vlera e kamat-vonesave për gjobat e tjera të cilat nuk kanë
kaluar në proces gjyqësor të vazhdojë ndjekjen deri në arkëtimin e vlerës plotë të tyre.
(Trajtuar më hollësisht në faqen 131- 134 të Raportit Përfundimtar të Auditimit)
- Vlera 10,611,720 lekë, kaluar në masa organizative, kjo lidhur me objektin “K. M.”, miratuar
në listën e pronave për bashkinë Shkodër, ndërkohë që për këtë objekt ka kontratë të datës
24.03.2000, lidhur ndërmjet ish-Ministrisë së Ekonomisë Publike dhe Privatizimit dhe
Shoqërisë “I.” sh.a, kontratë e cila është rekomanduar për t’u verifikuar paraprakisht nga ana e
Auditit të Brendshëm Publik të Bashkisë Shkodër (Trajtuar më hollësisht në faqen 123-124 të
Raportit Përfundimtar të Auditimit)
- Vlera 7,200,000 lekë, lidhur me objektet pronë publike të zaptuara forcërisht nga persona të
ndryshëm, në ish Komunën Ana e Malit janë kaluar në Rubrikën Masa organizative, duke i
rekomanduar Bashkisë Shkodër marrjen e masave në bashkëpunim me Organet e Rendit, për
lirimin nga zaptimi i jashtëligjshëm dhe vënien në funksion të objekteve publike sipas
funksionit kaluar në masë organizative nr. 24 (Trajtuar më hollësisht në faqen 127-129 të
Raportit Përfundimtar të Auditimit)
Vlera 6,354,000 lekë, kaluar në masë organizative nr. 22, e cila trajton objektet pronë publike
(3 kopshte) të zaptuara forcërisht nga qytetar të ndryshëm, kanë kaluar në masa organizative,
duke i rekomanduar Bashkisë Shkodër marrjen e masave në bashkëpunim me Organet e Rendit
për lirimin nga zaptimi i jashtëligjshëm dhe vënien në funksion të objekteve. Kjo edhe për
shkak se marrëdhëniet detyruese lindin, në se nuk ka një kontratë midis palëve, prandaj në
raportin përfundimtar të auditimit mbeten e shifrat sikundër trajtuar në projekraportin e
auditimit me argumentin nëse do të kishte një kontratë qiraje të ardhurat e bashkisë do të
rriteshin me atë vlerë të llogaritur (Trajtuar më hollësisht në faqen 124- 127 të Raportit
Përfundimtar të Auditimit)
- Vlera 2,971,125 lekë që ka lidhje me pagesat e shërbimit për pastrimin mekanik dhe manual
në ditët me shi, si dhe prodhimi i luleve si një zë i veçantë i kontratës së mirëmbajtjes së luleve,
ka kaluar në masa organizative me nr. 7, sipas vlerësimit të Departamenti Juridik dhe Kontrollit
të Zbatimit të Standardeve (Trajtuar më hollësisht në faqen 46-47 të Raportit Përfundimtar të
Auditimit)
- Vlera 1,400,000 lekë, për gjobat e pavendosura për mos ndjekjen e afateve të lejeve të
ndërtimit, nga Drejtori i Përgjithshëm janë vlerësuar të ardhura të munguara, kaluar në masë
organizative nr. 15 (Trajtuar më hollësisht në faqen 108-110 të Raportit Përfundimtar të
Auditimit)
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- Vlera 1,900,000 lekë, për gjobat e pavendosura për mos ndjekjen e afateve të lejeve të
përdorimit, nga Drejtori i Përgjithshëm janë vlerësuar të ardhura të munguara, kaluar në masë
organizative nr. 16 (Trajtuar më hollësisht në faqen 110-111 të Raportit Përfundimtar të
Auditimit).
Gjithashtu janë bërë ndryshime nga projektraporti në raportin përfundimtar të auditimit
dhe në rekomandimet tek Rubrika “Masa organizative” dhe për “Mosefektivitete të
fondeve” për prokurimet publike.
Në projektraportin e auditimit janë rekomanduar gjithsej masa organizative në vlerën 391,677,434 lekë,
pas kontrollit të Drejtorit të Cilësisë, Drejtorit Përgjithshëm vlera e masave organizative, ndryshoi pasi
është hequr shuma prej 129,048,000 lekë, e cila përfaqëson të ardhur të munguar nga mos menaxhimi i
aseteve për kullota, në se do të jepeshin me qera.
Gjetjet dhe Rekomandimet.
Për përmirësimin e gjendjes rekomandojmë marrjen e masave si më poshtë:

A. MASA ORGANIZATIVE
Bazuar në ligjin nr. 154/2014, datë 27.11.2014 “Për organizimin dhe funksionimin e Kontrollit
të Lartë të Shtetit” neni 15 germa (b) dhe (c) –Të drejtat e KLSH dhe mbështetur në nenet 98102, të ligjit nr. 44/2015, datë 30.04.2015 “Kodi i procedurave administrative në Republikën e
Shqipërisë”, nenet 21-33, të ligjit nr. 139/2015, datë 17.12.2015 “Për vetëqeverisjen vendore”
dhe pikën 93, të udhëzimit të Ministrit të Financave nr. 30, datë 27.12.2011 “Për menaxhimin e
aktiveve në njësitë e sektorit publik”, nga Titullari i njësisë publike, të nxirren aktet
administrative përkatëse (vendimet ekzekutive), si edhe nëpunësi zbatues të ndjekë procesin
me qëllim sistemimin, likuidimin e vlerave në shumën 265,872,795 lekë, veçanërisht arkëtimin
e të ardhurave të munguara nga taksat vendore në vlerën 216,201,795 lekë (1,383,000 lekë nga
rekomandimet e mëparshme, 216,201,795 lekë nga taksat, 3,300,000 lekë nga lejet e ndërtimit
dhe shfrytëzimit dhe 44,988,000 lekë gjoba e kamatëvonesa), si më poshtë:
1. Gjetje nga auditimi: Bashkia Shkodër për periudhën 2014-2016 lidhur me hapat për
instalimin, zbatimin e kërkesave për Sistemin e Menaxhimit Financiar dhe Kontrollit, ka
mangësi në hartimin e mbajtjen, dokumentimin, raportimin e veprimeve dhe masave për
parandalimin e mashtrimit dhe parregullsive, lidhur me “Regjistrin e Riskut”, në identifikimin
e menaxhimin e risqeve me ndikim të lartë në fushën e menaxhimit të aseteve, identifikimin e
statusit të gjendjes juridike, marrjen e vënien nën administrim dhe në eficencë të aseteve pronë
e bashkisë, identifikimin e aseteve në territor e juridiksion (toka, troje, terrene ndërtesa,
infrastrukturë urbane nën e mbi tokë, aseteve të llojit pyje e toke bujqësore, ujëra vepra ujore,
florë, faunë etj); gjendje kjo çka është në mos përmbushje të Kreut të III, nenet 19-22 të nr.
10296, datë 8.7.2010.
Në disa raste për çështje me risk të lartë ka vlerësim jo të drejtë të risqeve dhe fushave me risk
për realizimin e objektivave, si në fushat që mbulohen nga Drejtoria e Urbanistikes, Drejtoria e
te ardhurave, Drejtoria Juridike dhe e Aseteve dhe Drejtoria e Shërbimeve Publike.
Në plotësimin e dokumentit “Pyetësor i Vetëvlerësimit” ka mangësi të lidhura me vlerësimin
maksimal të dy komponentëve të rëndësishëm, si “mjedisi i kontrollit” dhe “aktivitetet e
kontrollit”, vlerësime të cilat bien ndesh me realitetin dhe me mangësitë që janë konstatuar
edhe gjatë kryerjes së audimit në Bashkinë Shkodër (Trajtuar hollësisht ne faqet nr. 8-11 të
Raportit Përfundimtar të Auditimit).
1.1.Rekomandim: Bashkia Shkodër, përkatësisht Drejtoria Juridike e Aseteve, Drejtoria e të
Ardhurave, Drejtoria e Planifikimit dhe Zhvillimit Urban, Drejtoria e Shërbimeve Publike
Drejtoria e Menaxhimit të Pyjeve Ujërave, të marrin masat në përmirësimin, hartimin ndjekjen
e kërkesave të Sistemit të Menaxhimit Financiar dhe Kontrollit; hartimin e ndjekjen e sakte të
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“Regjistrit te Riskut”; identifikimin, evidentimin menaxhimin e risqeve, me ndikim të lartë në
menaxhimin e aseteve; identifikimin e statusit të gjendjes juridike, marrjen dhe vënien nën
administrim dhe në eficencë të aseteve; dokumentimin e hapave të realizimit të regjistrit të
riskut, i cili të shoqërohet me raportim për veprimet e kryera masat e marra për parandalimin e
mashtrimit dhe të parregullsive; vlerësimin e kategorizimin e saktë të risqeve në fushën e
Urbanistikes dhe fushën e të ardhurave nga taksat, si dhe në plotësimin me saktësi dhe vërtetësi
të dokumentit “Pyetësor i Vetëvlerësimit” të gjithë komponentëve përkatës, sidomos dy
komponentëve të rëndësishëm, “mjedisi i kontrollit” dhe “aktivitetet e kontrollit.
Menjëherë dhe në vazhdimësi
2. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i debitorëve rezulton se llogaria sintetike “Kërkesë
arkëtimi mbi debitorët” në fund të vitit 2014 paraqitet me gjendje në vlerën 166,616,512 lekë
dhe në fund të vitit 2015 gjendja arrin në vlerën 439,895,787 lekë, ndërsa në fund të vitit 2016
kjo gjendje arrin në vlerën 620,847,272 lekë ose me rritje në vlerën 180,951,485 lekë, ku
vlerën kryesore e ka llogaria nr. 468 “Debitorë të ndryshëm” e cila në fund të vitit 2014
paraqitet në vlerën 122,198,613 lekë dhe në fund të vitit 2015 gjendja arrin në vlerën
385,137,518, lekë. Në fund të vitit 2016 gjendja e llogarisë “Debitorë të ndryshëm” arrin në
vlerën 559,798,501 lekë pra me një rritje në vlerën 174,660,983 lekë (Trajtuar hollësisht ne
faqen nr. 34 të Raportit Përfundimtar të Auditimit).
2.1 Rekomandim: Bashkia Shkodër të marrë masa të hartojë program të veçantë pune duke
përcaktuar detyra konkrete me afate për secilën strukturë në drejtim të arkëtimit të vlerave të
detyrimeve debitore përcaktuar sipas viteve 2014, 2015 dhe 2016, duke ndjekur të gjitha
procedurat ligjore për arkëtimin e tyre.
Menjëherë dhe në vazhdimësi
3. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i llogarisë 401-408 “Furnitorë dhe llogari të lidhura me
to” (detyrimet ndaj të tretëve) rezulton se gjendja me datë 30.09.2016 është në vlerën
188,215,385 lekë, dhe në datë 30.09.2017 gjendja rezulton 82,027,253 lekë, pra gjatë periudhës
1 vjeçare janë likujduar 100,188,132 lekë. (Trajtuar hollësisht ne faqen nr. 44-50 të Raportit
Përfundimtar të Auditimit).
3.1. Rekomandim: Nga Bashkia Shkodër të merren të gjitha masat organizative për të
likuiduar shumën ndaj kreditorëve në vlerën prej 82,027,253 lekë, detyrime të prapambetura
sipas gjendjes pasqyruar datë 30.09.2017.
Për këtë Kryetari i Bashkisë Shkodër të hartojë një plan për daljen nga situata e vështirë
financiare dhe ta dërgojë për miratim në Këshillin Bashkiak propozimin, bazuar në disa nga
alternativat e mundshme:
a) Bashkia me burimet e veta në dispozicion, të marrë masat për të risjellë situatën e pagesave
në normalitet brenda një afati të përcaktuar nga Këshilli Bashkiak.
b) Të mundësojë rishikimin e buxhetit për të adresuar problemin duke ndryshuar zërat e
shpenzimeve;
c) Të mundësojë negocimin me kreditorët për të ristrukturuar pagesat për detyrimet e
konstatuara dhe të palikuiduara.
Menjëherë dhe në vazhdimësi
4. Gjetje nga auditimi: Në Bashkinë Shkodër për periudhën 2014-2016, lidhur me vlerësimin,
funksionimin dhe eficencën e strukturës së Sektorit të Auditimit të Brendshëm u konstatua
pamjaftueshmëri në kapacitetet audituese të nevojshme për përballimin me auditime sipas
fushave, performancë e pamjaftueshme shprehur në mosrealizimin e numrit të auditimeve
(realizimi i planeve vjetore në nivelet 62-67 %), mosndjekje e realizimit të rekomandimeve për
auditimet e kryera në vitet 2014, 2015, 2016, si dhe tematikë e kufizuar në llojet e auditimit
dhe lënien mënjanë të auditimeve të përputhshmërisë kryesisht të fushës së aseteve.
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Konstatohet mungesë e auditimeve të kombinuara me përfshirjen në grupe auditimi të
specialistëve të fushave të rëndësishme si bujqësi, pyje ujëra, kullota, territor- urbanistikë
pasuri e resurse etj, të diktuara nga rritja e numrit të pasurive prej Reformës Territoriale. Kjo
gjendje bie në papajtueshmëri me ligjin nr. 114/2015 “Për Auditimin e Brendshëm ne sektorin
publik” VKM nr. 83, datë 03.02.2016 “Për miratimin e kritereve për ngritjen e njësive te
auditimit te Brendshëm ne Sektorin Publik” dhe me legjislacionin e mëparshëm (Trajtuar
hollësisht ne faqet nr. 11-14 të Raportit Përfundimtar të Auditimit).
4.1 Rekomandim: Bashkia Shkodër, të marr masat të analizojë, plotësojë dhe përshtasë
kapacitetet audituese me ndryshimet e ndodhura pas Reformës Territoriale e cila ka sjellë
transferimin e aktiviteteve, veprimtari të reja, shtim të funksioneve, në mënyrë që të sigurohet
rritja e shkallës së eficencës dhe efektivitetit të Auditimit të Brendshëm në funksion të
përmbushjes së misionit të tij.
Menjëherë dhe në vazhdimësi
5. Gjetje nga auditimi: Në Bashkinë Shkodër nuk rezultojnë të dokumentuara dhe
administruara në cilësinë e letrave me vlerë blloqet e gjobave të IMTV, gjobat e urbanistikës,
gjobat e tatimorëve, gjobat e inspektorëve veterinerë, sikundër administrohen letrat me vlerë,
pulla takse të gjendjes civile, pulla takse gjykate dhe fletë gjoba të policisë bashkiake; gjendje
kjo në kundërshtim me VKM nr. 1497, datë 19.11.2009 “Për shtypjen e letrave me vlerë” i
ndryshuar, pika 2 dhe UMF nr. 30, datë 27.12.2011 “Për menaxhimin e aktiveve në njësitë e
sektorit publik (Trajtuar hollësisht në faqet nr. 39-40 të Raportit Përfundimtar të Auditimit).
5.1 Rekomandim: Bashkia Shkodër, Drejtoria e Financës dhe Drejtoritë e Strukturat përkatëse
të marrin masa të dokumentojnë dhe administrojnë si letra me vlerë edhe blloqet e gjobave të
IMTV, gjobat e urbanistikës, gjobat e tatimorëve dhe gjobat e inspektorëve veterinerë sipas
VKM përkatëse.
Menjëherë dhe në vazhdimësi
6. Gjetje nga auditimi: Drejtoria e Shërbimeve Publike në hartimin e preventivave të
shërbimit të pastrimit dhe mirëmbajtjes të sipërfaqeve të gjelbërta dhe lidhjen e kontratave
themelore datë 24.01.2013, me afat 5 vjeçar dhe aneks kontratave, nuk ka parashikuar saktë
zërat e punës duke llogaritur gabim pagesat për punë të kryer në ditët me shi, etj, ka përcaktime
jo të sakta të zërave “menaxhim dhe mirëmbajtje kazanësh në sasinë 50- 60 copë”,
“mirëmbajtje 30% e rrugëve në sipërfaqen prej 3,410 km” dhe në zërin “fshirje mekanike”
,“fshirje manuale”, në zërin “prodhim fI.në lule sezonale në sipërfaqen prej 500 m2”,
“mirëmbajtje lulishte me gjithë elementët”, elementë këto të kontratës së gjelbërimit (Trajtuar
hollësisht në faqet nr. 46-47 të Raportit Përfundimtar të Auditimit).
6.1 Rekomandim: Drejtoria e Shërbimeve publike në lidhjen e kontratave për vitin 2018, të
bëjë rishikimin e preventivave pjesë e kontratave të shërbimit të pastrimit dhe gjelbërimit të
qytetit duke reflektuar në to gjithë elementët, përfshirë kushtet atmosferike, argumentimin e
zërave cilësuar më sipër, me synim rritjen e cilësisë së shërbimeve publike dhe rritjen e
efektivitetit të shpenzimeve për këto shërbime.
Menjëherë dhe në vazhdimësi
7. Gjetje nga auditimi: Në Bashkinë Shkodër dhe në ish Komunat nuk është mbajtur në
rregull protokolli i mbledhjeve të Këshillit duke mos evidentuar saktësisht prezencën e
këshilltarëve ndërkohë që listë prezenca për pagesat e ish këshilltarëve është nënshkruar
rregullisht në çdo muaj nga sekretari dhe Kryetari i Këshillit pa mungesa duke u paguar në
mënyrë jo mirë të dokumentuar vlera prej 9,255,291 lekë. Veprimet e mësipërme bien në
kundërshtim me nenin 37 pika 2 germa “a” dhe nenin 29 e 31 të ligjit nr.8652 “Për organizimin
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dhe funksionimin e qeverisjes vendore” (Trajtuar hollësisht në faqet nr. 24-28 të Raportit
Përfundimtar të Auditimit).
7.1 Rekomandim: Njësia e Auditimit të Brendshëm në Bashki, në bazë të një programi
tematik auditimi të miratuar nga Titullari i Bashkisë, të verifikojë të gjithë dokumentacionin
mbi të cilin është bërë pagesa e këtyre këshilltarëve. Pas verifikimit dhe saktësimit të këtyre
pagesave, i lihet në kompetencë Kryetarit të Bashkisë, të përcaktojë masat përkatëse në
lidhje me vlerën e dëmit që duhet të kthejnë në buxhet këshilltarët.
Detyrimi për mos llogaritjen e tatimit mbi pagë duhet të paguhet, pasi rrjedh nga kërkesat e
kreut II-të, neni 8 “E ardhur e tatueshme” shkronja “g” , neni 33 “Mbajtja në burim e tatimit
mbi të ardhurat”, të ligjit nr. 8438, datë 28.12.1998 “Për tatimin mbi të ardhurat” i ndryshuar
me ligjin nr. 83/2014 datë 17.07.2014 dhe 156/2014 datë 27.11.2014.
Menjëherë dhe në vazhdimësi
8. Gjetje nga auditimi: Për vitin 2015 është kryer inventarizimi fizik dhe sipas inventarit datë
31.12.2015 dhe relacionit datë 28.02.2016, nuk kanë rezultuar diferenca, por kanë rezultuar
materiale jashtë përdorimit në vlerën 15,919,939 lekë të detajuara sipas njësive administrative,
zyrave përkatëse, klasifikimit ekonomik, llogarive respektive me analiza përkatëse
(dokumentuar me fletë hyrjet nr.152, datë 29.12.2016 dhe nr.30, datë 29.04.2016). Mbajtja në
magazinë e materialeve të vlerësuara për jashtë përdorimit në vitin 2015, mos asgjësimi i tyre
dhe sistemimi në kontabilitet, janë veprime në pa pajtueshmëri me kërkesat e ligjit nr. 9228,
datë 29.04.2004 “Për kontabilitetin dhe pasqyrat financiare”, ligjit nr. 10296, datë 08.07.2010
“Për menaxhimin financiar dhe Kontrollin”, kreun IV pika 109, neni 73 deri në nenin 106, të
UMF nr. 30, datë 27.12.2011 “Për menaxhimin e aktiveve në njësitë e sektorit publik” dhe
VKM nr. 510, datë 10.06.2015 (Trajtuar hollësisht në faqen nr. 36-38 të Raportit Përfundimtar
të Auditimit).
8.1 Rekomandim: Bashkia Shkodër me ish Komunat (Njësitë Administrative) të marrë masat
për vazhdimin e procedurave ligjore, ngritjen e komisionit të asgjësimit të vlerave materiale të
vlerësuara për jashtë përdorimit në fund të vitit 2015. Të analizohet niveli i lartë i vlerave të
nxjerra jashtë përdorimit dhe të dalë përgjegjësia individuale dhe institucionale rast pas rasti.
Menjëherë
9. Gjetje nga auditimi: Në Bashkinë Shkodër dhe ish Komunat (Njësitë Administrative) para
dhe pas reformës territoriale konstatohen detyrime debitore nga mos mbledhja e të ardhurave
nga taksat vendore për periudhën e audituar në vlerën 216,201,795 lekë situatë që ka ndikuar
negativisht në buxhetin e Bashkisë.
Me gjithë punën e bërë nga Drejtoria e të Ardhurave Vendore të Bashkisë Shkodër, detyrimet e
pa likuiduara në vlerën 109,928,429 lekë (2545 subjekte) i përkasin Bashkisë përpara
përfshirjes së ish-komunave, dhe me përfshirjen e detyrimeve të ish-komunave për 1116
subjekte në vlerën 106,273,366 lekë, pas reformës detyrimi në total arrin në vlerën
216,201,795 lekë për 3661 subjekte biznesi. Sipas historikut të krijimit të këtyre detyrimeve
rezulton:
- të trashëguara nga viti 2014 janë 589 subjekte debitor në vlerën 40,284,353 lekë,
- për vitin 2015 janë 1,648 subjekte debitor në vlerën 121,893,568 lekë,
- për vitin 2016 janë 1,424 subjekte debitore në vlerën 54,023,874 lekë (Trajtuar hollësisht
në faqet nr. 99-108 të Raportit Përfundimtar të Auditimit).
9.1 Rekomandim: Drejtoria e Financës dhe Drejtoria e Taksave dhe Tarifave Vendore të
marrë masat për kontabilizimin dhe arkëtimin e detyrimeve të pa shlyera nga 3,661 subjektet e
biznesit në vlerën 216,201,795 lekë. Bazuar në nenin 70 pika 3 “E drejta për të nxjerrë njoftimin
e vlerësimit tatimor”, të ligjit nr. 9920, datë 19.05.2008 “Për Procedurat tatimore në Republikën
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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 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 kamat vonesa.
d. Në rast se bizneset private edhe pas njoftimeve zyrtare dhe dërgimit të urdhër bllokimeve në
bankë nuk kryejnë pagesën e detyrimeve, bazuar në nenin 181, të ligjit nr. 7895, datë
27.01.1995 “Kodi Penal i Republikës Shqipërisë” i ndryshuar, pasi të vendosen masa
administrative (llogaritjen e kamat vonesave) të bëhet kallëzim penal.
e. Drejtoria e të ardhurave vendore, të evidentojë dhe njoftojë familjarët për të cilët nuk kanë
paguar detyrimet për taksën/tarifën e pastrimit, ndriçimit, banesave dhe gjelbërimit, etj., në
zbatim të pikës 71, të UMF nr. 01, datë 15.01.2016 “Për zbatimin e buxhetit të vitit 2016”. Të
hartohet regjistri i taksapaguesve familjar.
d. Nga Drejtoria e të ardhurave vendore, Bashkia Shkodër të listohen në mënyrë elektronike
abonentët familjarë dhe të merren masa për arkëtimin e taksave të tokës nga fermerë, taksa e
popullatës, sipas të dhënave që disponon Gjendja Civile. Në zbatim të pikës 71, të udhëzimit
plotësues të Ministrisë Financave nr. 01, datë 15.01.2016 “Për zbatimin e buxhetit të vitit
2016”, sipas të dhënave që disponon Gjendja Civile, të njoftohen tatimpaguesit familjarë me
njoftim vlerësimi tatimor edhe në median lokale të Bashkisë Shkodër për të paguar detyrimin
tatimor. Njoftim Vlerësimet t’ju dërgohen nëpërmjet Zyrës Postare, për të gjitha llojet dhe
shumën e taksave të papaguara, si taksën e tokës, ndërtesës dhe tarifat të tjera të pa paguara.
e. Zyra e taksave dhe tarifave vendore në bashkëpunim me Drejtorinë e Financës të kryej
rakordim me të gjitha subjektet që zhvillojnë aktivitet minerar në territorin e saj, për
përcaktimin e saktë të detyrimeve të pa paguara që kanë ndaj bashkisë, si edhe ndaj ish
komunave, lidhur me taksat dhe tarifat vendore. Pas këtij rakordimi të hartoj listën
përfundimtare të debitorëve për këto subjekte dhe të marrë masa për arkëtimin e tyre.
Menjëherë
10. Gjetje nga auditimi: Pas reformës administrative territoriale për vitin 2015 për taksën mbi
tokën bujqësore nuk është bërë planifikim real i studiuar dhe mbështetur në të dhënat dhe në
sipërfaqen në ha që dispononin ish-komunat. Për vitin 2016 është bërë planifikimi bazuar në
kapacitetet e plota sipas të dhënave që disponojnë Njësitë Administrative. Plani është
konfirmuar nga Administratorët e Njësive Administrative, por nuk ka qenë i konfirmuar
zyrtarisht nga Drejtoria e Bujqësisë, Zhvillimit Rural dhe trajtimit të AMTP-ve, kështu që nuk
ka evidencë të saktë mbi gjendjen e tokës bujqësore, regjistrin për secilën familje, pranë
Drejtorisë së të ardhurave vendore. Gjithashtu nuk janë krijuar regjistrat e plotë mbi
evidentimin e taksës mbi tokën bujqësore dhe taksës për ndërtesën, nuk janë marrë të dhënat e
nevojshme nga Njësitë Administrative (ish komuna) dhe nga ZVRPP Shkodër për pronësinë
mbi tokën bujqësore dhe ndërtesës (Trajtuar hollësisht në faqen nr. 100-102 të Raportit
Përfundimtar të Auditimit).
10.1 Rekomandim: Bashkia Shkodër të ngrejë komision me specialistë të fushës, në
bashkëpunim me Drejtorinë e Administrimit dhe Mbrojtjes së Tokës së Qarkut Shkodër
(DAMT), për azhurnimin e sipërfaqeve të tokës, pajisjen me AMTP të familjeve, në Njësitë
Administrative dhe regjistrimin e tyre pranë ZVRPP Shkodër, sipas kërkesave të VKM nr.
994, datë 9.12.2015 ”Për regjistrimin e Akteve të Marrjes së Tokës në Pronësi” si dhe të marrë
165

KONTROLLI I LARTË I SHTETIT
RAPORT PËRFUNDIMTAR I AUDITIMIT USHTRUAR NË BASHKINË SHKODËR

masa për plotësimin e dokumentacionit të nevojshëm mbi transferimin e zërave kadastral,
dëmtimin e tokave, klasifikimin dhe kategorizimin e tokave dhe plotësimin e regjistrave të
tokave, me synim parashikimin real dhe mbledhjen e të ardhurave nga taksa e tokës bujqësore.
Gjithashtu të marrë masat për përfundimin e regjistrave të evidentimit të sipërfaqeve dhe
detyrimeve të pa shlyera nga subjektet e biznesit dhe familjarët për taksën e tokës bujqësore
dhe taksën e ndërtesës duke ndjekur të gjitha hapat ligjor.
Menjëherë dhe në vazhdimësi
11. Gjetje nga auditimi: Nga Autoriteti Kontraktor (Bashkia Shkodër) nuk është përgatitur e
hartuar asnjë raport i hollësishëm në lidhje me korrektësinë dhe cilësinë e realizimit të
suksesshëm të kontratave, njëkohësisht në të gjitha kontratat e përpiluara e miratuara të lidhura
me operatorët ofertat e të cilëve janë shpallur fituese, nuk është përcaktuar personi, ose
struktura organizative përgjegjës në emër të palës për të ndjek realizimin dhe përfundimin e
kontratës, veprim në mospërputhje me Kreu IX “Ekzekutimi dhe mbikëqyrja e kontratës”, neni
77 “Mbikëqyrja e kontratës” pikat (3), (4) të parashikuar në çdo kontratë neni përkatës
“Përfaqësimi palëve” (Trajtuar më hollësisht në faqe 47-49 të Raportit Përfundimtar të
Auditimit).
11.1 Rekomandim: Autoriteti Kontraktor nëpërmjet Njësisë Prokurimit të marrë masa të plota
për të gjitha kontratat e lidhura në përfundim të afatit të hartojë raport të hollësishëm për
korrektësinë dhe cilësinë e realizimit të suksesshëm të saj, nëpërmjet personit, apo strukturës
organizative përgjegjës.
Menjëherë
12. Gjetje nga auditimi: Në 11 investimet e audituara në Bashkinë Shkodër, “Blloku i
pallateve Vau i Dejës”, “Rikonstruksion rrugë dytësore grupi i III-të”, “Rikonstruksion rrugë
dytësore grupi i IV-të”, “Mirëmbajtje e rrugëve e trotuareve të qytetit 2013”, “Mirëmbajtje e
rrugëve e trotuareve të qytetit 2014”, “Mirëmbajtje e rrugëve e trotuareve të qytetit 2015”,
“Mirëmbajtje e rrugëve e trotuareve të qytetit 2016”, “Zbatim rikualifikim Urban Blloqe
Banimi Qemal Draçini (pallati me Hark)”, “Rikualifikim urban i ambienteve të jashtme të
Katedrales së Shën Shtjefnit”, “Sistemim blloqe banimi Bulevardi Mehmet Pashe Plaku
(pallate parafabrikat)” dhe “Rikonstruksion linja e ndriçimit rruga Gjovalin Gjadri” me vlerë
totale të kontratave 98,323,968 lekë pa t.v.sh nga verifikimi i dokumentacionit teknik të
zbatimit, mbikëqyrjes dhe kolaudimit të punimeve të ndërtimit të administruara në dosjet
teknike si dhe nga verifikimi në terren, rezultuan diferenca në volume pune të pakryera në katër
prej tyre në vlerën 9,249,365 lekë pa t.v.sh si dhe mangësi në dokumentacion. Veprimet e
mësipërme janë në kundërshtim me nenin 7 dhe 12 të ligjit nr. 8402 “Për Kontrollin dhe
Disiplinimin e Punimeve të Ndërtimit”, i ndryshuar, Udhëzimin nr. 1 datë 16.06.2011 “Për
disa ndryshime në udhëzimin nr.3, datë 15.2.2001 të Këshillit të Ministrave “Për mbikëqyrjen
dhe kolaudimin e punimeve të ndërtimit”, pika b, nr. 3.3 paragrafi i dytë, Udhëzimin nr. 3 datë
15.02.2001 “Për mbikëqyrjen dhe kolaudimin e punimeve të ndërtimit” i ndryshuar, Kreu II,
pika 8.1 dhe 8.3, Vendimin Nr. 514 të Këshillit të Ministrave, datë 15.08.2007 “Për
informatizimin e llogaritjes së kostos dhe hartimin e manualeve teknike të çmimeve të punimeve
të ndërtimit”, i ndryshuar, pika 9 dhe Udhëzimin nr.1, datë 16.06.2011 “Për disa ndryshime në
udhëzimin nr.3, datë 15.02.2001 të Këshillit të Ministrave “Për mbikëqyrjen dhe kolaudimin e
punimeve të ndërtimit””, pika 4, paragrafi 4 (Trajtuar më hollësisht në faqet nr. 73 -99 të
Raportit Përfundimtar të Auditimit).
12.1 Rekomandim: Nga Bashkia Shkodër, të merren masa për monitorimin e vazhdueshëm të
investimeve, si gjatë periudhës së zbatimit të punimeve ashtu edhe në përfundim të tyre. Dosjet
teknike të objekteve të përfunduara të merren në dorëzim nga zyra e autorizuar sipas
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Rregullores së Brendshme të Bashkisë vetëm pas plotësimit të tyre në përputhje me Udhëzimin
nr. 1, datë 16.06.2011, pika, 4 paragrafi 4.
Menjëherë
13. Gjetje nga auditimi: Në Bashkinë Shkodër, Plani i Përgjithshëm Vendor (PPV) me tre
Dokumentet përbërës, është në vazhdim të procedurës së miratimit nga Kryetari i Bashkisë dhe
Këshilli Bashkiak dhe dërgimi e marrjen e miratimit në Këshillin Kombëtar të Territorit
(KKT). Referuar strukturës së projektit të PPV përbërë nga 3 komponentë konstatojmë se nuk
reflektohen qartësisht elementet si: a. analiza e konsoliduar e cila përfshinë pikat e forta dhe
mundësitë, pikat e dobëta dhe kërcënimet; b. Matrica e Qëllimeve, objektivave, programeve
dhe projekteve të planit; c. Matrica e zbatimit të planit; d. Matrica e prioritarizimit të
projekteve; dhe e. Fishat e projekteve) të gjitha këto shoqëruar me shpërndarjen e buxheteve të
nevojshëm apo burimet e financimit të mbuluar nga buxheti i Bashkisë dhe buxheti Qendror,
me synim që ky të jetë sa më funksional i aplikushëm dhe lehtësisht i përdorshëm nga personeli
zbatues gjatë shtrirjes në kohën prej 25 vjetësh te parashikuar por edhe lehtësisht i
monitorueshëm, gjendje kjo në kundërshtim me ligjin nr. 107/2014 “Për Planifikimin dhe
Zhvillimin e Territorit”, ligjin nr.10296, datë 10.07.2010 “Për Menaxhimin Financiar dhe
Kontrollin” dhe me ligjin nr. 9936 date 26.06.2008, “Për Menaxhimin e Sistemit Buxhetor ne
Republikën e Shqipërisë” (Trajtuar hollësisht ne faqet 108-109 të Raportit Përfundimtar të
Auditimit).
13.1 Rekomandim: Bashkia Shkodër, Kryetari dhe Këshilli Bashkiak të marrin masa, të
vazhdojnë procedurat deri në miratim dhe njëkohësisht me grup të veçantë të shqyrtojnë
plotësinë, saktësinë dhe funksionalitetin e strukturës së projektit të PPV përbërë nga 3
komponente ku të reflektohen qartësisht elementet trajtuar më sipër; të gjitha këto të
shoqëruara me shpërndarjen e buxheteve të nevojshëm apo burimet e financimit të mbuluar nga
buxheti i Bashkisë, dhe buxheti Qendror, me synim që Projekti PPV të jetë sa më funksional i
aplikushëm dhe lehtësisht i përdorshëm dhe i monitorueshëm nga personeli zbatues në
shtrirjen kohore te parashikuar 25 vjet.
Menjëherë
14. Gjetje nga auditimi: Në Bashkinë Shkodër, nga auditimi me zgjedhje i dokumentacionit
përbërës të dosjeve të lejeve të ndërtimit (Lejeve zhvillimore) u konstatuan mangësi dhe
shkelje në drejtim të kontrollit të zbatimit të lejeve të ndërtimit lidhur me ecurinë e fazave të
procesit të punimeve dhe afatet. Konstatuam se 14 leje ndërtimi prej 131 lejeve gjithsej, kanë
sjellë si pasojë të ardhura të munguara në vlerën 1,400,000 lekë nga mungesa e kontrollit
përfundimtar dhe nga mos kontrolli në kohë i fazave, në referencë të nenit 13 të ligjit nr. 8402,
datë 10.09.1998 "Për Kontrollin dhe disiplinimin e punimeve të ndërtimit", nenit 52, pika 3 të
ligjit nr. 107/2014 “Për Planifikimin e Territorit” i ndryshuar dhe duke rezultuar me deviacione
në afatet dhe grafikët përcaktuar në lejet përkatëse të ndërtimit, pasqyruar në tabelën emërtuar:
“Të ardhurat e munguara nga mungesa e kontrollit të zbatimit të LN për 2014, v. 2015 dhe
2016”, bashkëlidhur (Trajtuar hollësisht ne faqet nr. 108-112 të Raportit Përfundimtar të
Auditimit).
14.1 Rekomandim: Bashkia Shkodër, Drejtoria e Kontrollit të Zhvillimit të Territorit në
bashkëpunim me IMTV të marrin masat për ushtrimin e kontrollit të zbatimit të lejeve të
ndërtimit lidhur me ecurinë e fazave të procesit të punimeve dhe afatet, 14 leje ndërtimit prej
131 gjithsej si dhe të marrin masat e duhura administrativo–ligjore për arkëtimin e të ardhurave
të munguara në vlerën 1,400,000 lekë vlerë e gjobave të pa aplikuara nga mos kontrolli në kohë
sipas fazave të ndërtimit, pasqyruar në tabelën emërtuar “Të ardhurat e munguara nga mungesa
e kontrollit të zbatimit të LN për 2014, 2015 dhe 2016”
Menjëherë
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15. Gjetje nga auditimi: Nga Drejtoria e Kontrollit të Zhvillimit të Territorit, Bashkia Shkodër
(Autoriteti Zhvillimit Territorit), për periudhën 2014-2016 janë zbatuar procedurat ligjore e
janë dhëne 71 leje përdorimi përkatësisht 40 leje përdorimi në vitin 2014, 29 leje përdorimi në
vitin 2015 dhe 2 leje përdorimi në vitin 2016, duke reflektuar ecuri të ngadaltë të lëshimit të
lejeve të përdorimit. Nga mos ndjekja e afateve të lejeve të ndërtimit, rezulton se janë lëshuar
19 leje përdorimi tej afateve të lejes së ndërtimit me vonesë nga 6 muaj deri në 4 vjet, në
kundërshtim me afatet e miratuara, shoqëruar kjo situatë me vlerën e të ardhurave të munguara
nga mos aplikimi i gjobave në masën 1,900,000 lekë (600,000+1,300,000), kjo bazuar në
nenin 11, të ligjit nr. 8402, datë 10.09.1998 “Për Disiplinimin e Punimeve të Ndërtimit”, dhe
me nenin 52, pika a,b,c të ligjit nr. 107/2014 “Për Planifikimin dhe Zhvillimin e Territorit”,
pasqyruar në tabelën emërtuar: “Lejet e Përdorimit te Miratuara dhe Mungesa e Aplikimit të
Gjobave për Vonesat Viti 2015-2016, konkretisht: Për vitin 2014 janë lëshuar 17 leje
përdorimi, tej afateve të lejes së ndërtimit me vonesë nga 6 muaj deri në 4 vjet, duke shkaktuar
të ardhura të munguara nga mos aplikimi i vlerës së gjobës në vlerën 1,700,000 lekë, për vitin
2015 janë lëshuar 2 leje përdorimi tej afateve të lejes së ndërtimit me vonesë nga 1 vjet deri në
2 vjet, duke shkaktuar të ardhura të munguara nga mos aplikimi i vlerës së gjobës në vlerën
200,000 lekë (Trajtuar hollësisht ne faqet nr. 108-112 të Raportit Përfundimtar të Auditimit).
15.1 Rekomandim: Bashkia Shkodër, (Autoriteti Zhvillimit Territorit), nga Drejtoria e
Kontrollit të Zhvillimit të Territorit dhe Zhvillimit Urban në bashkëpunim me IMTV të marrin
masat e duhura administrativo–ligjore, të procedojnë për aplikimin e gjobave dhe arkëtimin e
vlerës së të ardhurave të munguara në vlerën 1,900,000 lekë gjobë e pa aplikuar që iu përkasin
të 17 leje përdorimi lëshuar në vitin 2014 tej afateve të lejes së ndërtimit dhe për 2 leje
përdorimi në vitin 2016 tej afateve të lejes së ndërtimit.
Menjëherë
16. Gjetje nga auditimi: Në Bashkinë Shkodër, nga auditimi me zgjedhje i dokumentacionit
përbërës të dosjeve të lejeve të ndërtimit (Lejeve zhvillimore) u konstatuan se gjendja e
inventarizimit të 202 dosjeve, (131 dosje leje zhvillimi dhe 71 dosje leje përdorimi), është e
paraqitur vetëm me listë emërtimi dokumentesh pa numër përkatës fletësh të secilit dokumenti
përbërës të dosjes si dhe dosjet ndodhen në arkivin e urbanistikës të pa dorëzuara në arkivin e
bashkisë, gjendje kjo në kundërshtim me ligjin nr. 9154, datë 6.01.1993 “Për Arkivat” ,
pasqyruar në tabelat emërtuar: “Të ardhurat e munguara dhe dëmi ekonomik nga mungesa e
kontrollit të zbatimit të LN për v. 2014, v. 2015 dhe 2016” ,”Lejet e Përdorimit te Miratuara
dhe Mungesa e Aplikimit të Gjobave për Vonesat Viti 2014, 2015-2016 Tabela nr.2.1, 2.2 dhe
2.3”, bashkëlidhur (Trajtuar hollësisht ne faqet nr.108-112 të Raportit Përfundimtar të
Auditimit).
16.1 Rekomandim: Bashkia Shkodër, Drejtoria e Kontrollit të Zhvillimit të Territorit të marrë
masa të inventarizojë dhe dorëzojë në arkiv 202 dosjet, (131 dosje leje zhvillimi dhe 71 dosje
leje përdorimi) me numër fletësh progresiv për çdo dosje dhe çdo emërtimi dokumentesh
përbërës të dosjeve, konformë ligjit të inventarizimit dhe administrimit të dokumenteve
arkivor.
Menjëherë
17. Gjetje nga auditimi: Bashkia Shkodër, sipas raportit përmbledhës nr. 2431/b, datë
17.10.2016, procesverbalit “Për marrje dorëzim të pyje kullotave, mjedisit dhe ish-Komunave
së bashku me listat e inventarit“ dhe procesverbalit të marrjes në dorëzim të pajisjeve teknike
dhe Knoë Hoë ka marrë në dorëzim ndërmjet të tjerash:
Plane Menaxhimi te Pyjeve dhe kullotave Komunale copë 4 (3 copë përkatësisht: për ishKomunat Shosh, Guri Zi, Shalë, si dhe 1 për EP Cukal). Gjithashtu dhe Plane Mbarështimi 3
cope përkatësisht: të ish-Komunave Shllak, Temal dhe Bashkisë Vau Dejës, te cilat janë marrë
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në dorëzim jashtë të drejtës, pasi ndodhen jashtë juridiksionit të Bashkisë Shkodër dhe duhet
tu dorëzohen njësive përkatëse Bashkisë Vau Dejës, veprim që bie në kundërshtim me VKM
nr. 433, datë 08.6.2016 “Për Transferimin në Pronësi të Bashkive të Pyjeve dhe të Kullotave
Publike, sipas Listave të Inventarit dhe aktualisht në Administrim të Ministrisë së Mjedisit e të
ish-Komunave/Bashkive” dhe Urdhrin nr. 4632, datë 18.7.2016 “Mbi dorëzimin e pyjeve dhe
kullotave në Bashki”, të Ministrit të Mjedisit (Trajtuar hollësisht në nr. faqet 112-114 të
Raportit Përfundimtar të Auditimit).
17.1 Rekomandim: Bashkia Shkodër, Drejtoria Mjedisit, Pyjeve dhe Menaxhimit të Ujërave,
të marrë masa të dorëzojë zyrtarisht me procesverbal njësive përkatëse Bashkisë Vau Dejës, 3
cope Plane Mbarështimi përkatësisht: të ish-Komunave Shllak, Temal dhe Bashkisë Vau Dejës,
te cilat janë marrë në dorëzim jashtë të drejtës, pasi ndodhen jashtë juridiksionit të Bashkisë
Shkodër.
Menjëherë
18. Gjetje nga auditimi: Bashkia Shkodër, ka marrë në dorëzim 6 plane Mbarështimi qe i
përkasin ish-Komunave Shosh prej v.2008, Guri Zi prej v.2008, Shal prej v.2009, Postrribë
prej v.2007 dhe Pult prej v.2008 si dhe 1 për EP Cukal), me afat 10 vjeçar shtrirje deri 20172018-2019, me vlera të dokumentacionit dhe njohurive Knoë-hoë, por në marrjen në dorëzim
nga pala dorëzuese nuk jepen të dhëna dokumente për ecurinë e zbatimit të tyre, qe do të
ndihmonte nismën për vlerësimin e vazhdimit te zbatimit të tyre në periudhën e mëvonshme
nga Bashkia Shkodër, me synim vënien nën administrim, menaxhim të fondit pyjor prej mbi 43
806 ha (prej saj 6 685 ha sipërfaqe inproduktive e djerrë e mundshme për shtim të fondit),
gjenerimin e të ardhurave dhe punësimin e komunitetit te zonave rurale, vendosjen dhe
inicimin e bashkëpunimit me shoqatat e përdorimit të pyjeve kullotave e operatoreve të tjerë në
këtë fushe, por edhe përdorimin e burimeve të ardhurave nga pyjet për zhvillimin e
qëndrueshëm, sipas destinacionit ligjor; gjendje kjo në kundërshtim me pikën 6 të shkresës nr
7531, datë 28.12.2015 “Mbi marrjen e masave për menaxhimin e pyjeve dhe kullotave”, të
Ministrit të Mjedisit për “shqyrtimin e planeve të Mbarështimit për fondin Pyjor dhe Kullosor”.
Gjithashtu mungon plani operacional vjetor për vitin 2016 për aktivitetet vjetore ne pyje kullota
bazuar në të dhënat e Planeve të Mbarështimit të Pyjeve për vitin referues sipas planeve te
mbarështimit dhe mungojnë përfshirja ne planin vjetor buxhetor “Programi i pyjeve dhe
kullotave”, pra në përfshirje dhe apo ndryshime në Buxhetin korrent 2016 të Bashkisë, në
kundërshtim me pikën 7 dhe 17 të urdhrit të ministrit të Mjedisit nr 7531, datë 28.12.2015
(Trajtuar në faqet 112-120 të Raportit Përfundimtar të Auditimit).
18.1 Rekomandim: Bashkia Shkodër të marrë masa të rishqyrtojë e vlerësoje dhe verë në
eficencë zbatimin e 6 planeve të mbarështimi përkatësisht: Plani Menaxhimit të pyjeve për
ish-Komunat Shosh prej v.2008, Guri Zi prej v.2008, Shal prej v.2009, Postrribë prej v.2007
dhe Pult prej v.2008 si dhe 1 për EP Cukal), me afat 10 vjeçar shtrirje deri v.2017-2019, si dhe
të hartojë planin operacional vjetor për aktivitetet vjetore ne pyje kullota bazuar në të dhënat e
Planeve të Mbarështimit të Pyjeve, me synim vënien nën administrim, menaxhim të fondit
pyjor prej 43 806 ha (prej saj 6 685 ha inproduktive djerrë e mundshme për shtim të fondit),
gjenerimin e të ardhurave dhe punësimin e komunitetit te zonave rurale, vendosjen dhe
inicimin e bashkëpunimit me shoqatat e përdorimit të Pyjeve kullotave e operatorëve të tjerë në
këtë fushë, si dhe përdorimin e burimeve të ardhurave nga pyjet për zhvillim të qëndrueshëm,
sipas destinacionit ligjor.
Menjëherë dhe në vazhdimësi
19. Gjetje nga auditimi: Në Bashkinë Shkodër, nisur nga struktura dhe shpërndarja e fondit
pyjor kullosor prej 43806 ha, nuk evidentohet nga ish-Komunat dhe Bashkia asnjë produkt
kryesor si dru zjarri, lëndë dhe as produkte dytësore si bimë mjekësore e tanifere të vjelë prej
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fondit pyjor megjithëse marrja në dorëzim nga Bashkia është bërë deri fund viti 2016, gjendje
kjo në kundërshtim me ligjin nr. 9693, datë 19.3.2007 “Për Fondin Kullosor”, të ndryshuar me
ligjin nr. 9385, datë 04.05.2005, “Për Pyjet dhe Shërbimin Pyjor”, të ndryshuar me ligjin nr.
10296, datë 08.07.2010, “Për Menaxhimin Financiar dhe Kontrollin” (Trajtuar në faqet nr.
112-120 të Raportit Përfundimtar të Auditimit).
19.1 Rekomandim: Bashkia Shkodër, të marrë masa të evidentojë, parashikojë, programojë e
vjelë produktet kryesore si dru zjarri, lëndë me prejardhje nga zbatimi i Planeve të Menaxhimit
në respekt të Memorandumeve, si dhe produktet dytësore si bime mjekësore e tanifere
nëpërmjet Shoqatave përkatëse dhe operatoreve të tjerë, mbështetur në strukturën dhe
shpërndarjen e fondit pyjor kullosor prej 43806 ha, si dhe të ardhurat ti përfshijë dhe
shpërndajë në PB dhe PBA përkatëse, në zbatim të ligjit nr. 9693, datë 19.3.2007 “Për Fondin
Kullosor”, të ndryshuar me ligjit nr. 9385, datë 04.05.2005, “Për Pyjet dhe Shërbimin Pyjor”, të
ndryshuar, si dhe të ligjit nr. 10296, datë 08.07.2010, “Për Menaxhimin Financiar dhe
Kontrollin”.
Menjëherë dhe në vazhdimësi
20. Gjetje nga auditimi: Bashkia Shkodër me VKM nr. 421, datë 2.06.2010 “Për miratimin e
listës përfundimtare të pronave të paluajtshme publike, shtetërore, që transferohen ne pronësi
ose përdorim të Bashkisë Shkodër, të Qarkut të Shkodrës” ka në pronësi objektin “K. M.”,
me nr. 219, në listën e inventarit të pronave, me truall funksional 811 m2 sipërfaqe ndërtimi
680 m2 nga e cila sipërfaqja 466 m2 truall funksional dhe 667 m2 ndërtesë janë dhënë me qira
me kontratën nr. 650 rep, nr. 133 kol. datë 24 mars 2000, lidhur ndërmjet ish-Ministrisë së
Ekonomisë Publike dhe Privatizimit (MEPP) dhe Shoqërisë “I.” sh.a; kontratë e cila nuk
disponohet, nuk i është bërë e njohur Bashkisë nuk është përditësuar pas VKM-së së
ndryshimit të pronësisë mbi këtë aktiv. Konstatohet mungesa e informacionit dhe transparenca
e sipërfaqeve në shfrytëzim apo përdorim. Nuk ka informacion për shlyerjen e detyrimit
kontraktor të qiramarrjes nga ana e shoqërisë “I.”, por është e sigurt që në buxhetin e Bashkisë
mungon vlera pre 10,611,720 lekë si nivel qiraje e derdhur në llogaritë e Bashkisë për
periudhën 7 vjet (2010-2017), në kundërshtim me ligjin nr. 139/2015 “Për vetëqeverisjen
vendore”, ligjin nr. 10296, datë 8.7.2010 “Për Menaxhimin Financiar dhe Kontrollin“, i
ndryshuar, VKM nr. 421, datë 2.06.2010, VKM nr. 54, datë 5.2.2014 “Për përcaktimin e
kritereve, të procedurës e të mënyrës së dhënies me qira, enfiteozë apo kontrata të tjera të
pasurisë shtetërore”, dhe me nenet 801-805 të Kodit Civil “Kontrata e Qirasë”, (Trajtuar
hollësisht në faqet nr. 123-124 të Raportit Përfundimtar të Auditimit).
20.1 Rekomandim: Bashkia Shkodër, Drejtoria Juridike dhe Aseteve të marrë masa të
administroje e krkoj zyrtarisht dokumentacionin lidhur me këtë marrëdhënie kontraktore. Të
shqyrtojë e vlerësojë plotësimin e detyrimeve të palëve të kontratës nr. 650 rep, nr. 133 kol.
Datë 24 mars 2000, me objekt dhënien me Qira të objektit “K. M.” Shkodër pronë e Bashkisë
lidhur ndërmjet ish-Ministrisë së Ekonomisë Publike dhe Privatizimit dhe Shoqërisë “I.” sh.a,
si dhe të vendosë për vijimësinë e kësaj kontrate.
Menjëherë
21. Gjetje nga auditimi: Në Bashkinë Shkodër 3 objekte kopshte me funksion arsimi
parashkollor, me sipërfaqe totale 4056 m2, me sipërfaqe ndërmore 815 m2 përkatësisht: Kopshti
lagja “Ndoc Mazi”, Kopshti Zdrale, Kopsht “Daniel Matlia” (nr. 69,71,72 të listës së VKM nr.
421) janë zaptuar pa tituj pronësie nga qytetarët dhe përdoren për banim e aktivitete të tjera,
duke sjellë kështu ndërprerjen e funksionit arsimor parashkollor publik, në kundërshtim me
VKM nr. 421, datë 2.06.2010, VKM nr. 54, datë 5.2.2014 dhe me UMF nr. 30, datë
27.12.2011”Për Menaxhimin e Aktiveve në Njësitë e Sektorit Publik”, pasqyruar në tabelën
“Gjendja, administrimi Funksionimi dhe Eficenca e Pasurive troje, objekte-prona me funksion
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arsimi parashkollor apo të tjera” (Trajtuar hollësisht në faqet nr. 122-123 të Raportit
Përfundimtar të Auditimit).
21.1 Rekomandim: Bashkia Shkodër, Drejtoria Juridike dhe Aseteve të marrë masa në
bashkëpunim me Organet e Rendit për çlirimin nga zaptimi i jashtëligjshëm dhe vënien në
funksion të arsimit parashkollor të tre objekteve me funksion arsimi parashkollor prone publikë
e Bashkisë përkatësisht: Kopshti lagja “Ndoc Mazi”, Kopshti Zdrale dhe Kopsht “Daniel
Matlia” (nr. 69,71,72 të listës së VKM nr.421).
Menjëherë
22. Gjetje nga auditimi: Në Ish-Komunën Postrribe, aktualisht NJA Bashkia Shkodër, nuk
është kryer inventarizimi, identifikimi dhe marrja nën administrim i pasurive kaluar në pronësi
me VKM nr. 477, datë 29.06.2011 “Për Miratimin e Listës Përfundimtare të Pronave të
Paluajtshme Publike, Shtetërore, që Transferohen, në Pronësi ose Përdorim, të Komunës
Postribë, të Qarkut të Shkodrës”, ndërsa prej viteve 2012-2016 janë zaptuar 6 objekte ndërtesa
me funksion zhvillimi ekonomik me sipërfaqe trualli prej 16906 m2 në pronësi të Bashkisë me
16 906 m2 ndërtesa, ndodhur në fshatrat Mes, Myselim, Drisht, Dragoç dhe Kullaj që përdoren
për banesa nga qytetarët; ndërsa Terreni Sportiv i Fshatit Dragoç, fusha e sportit me
sipërfaqe 13000 m2 është zaptuar dhe mbjellë me Ullishtë pa titull pronësie,që kanë sjellë si
pasojë ndryshim të qëllimit e funksioneve; gjendje në kundërshtim me VKM nr. 477, datë
29.06.2011 “Për Miratimin e Listës Përfundimtare të Pronave të Paluajtshme Publike,
Shtetërore, që Transferohen, në Pronësi ose Përdorim, të Komunës Postribë, të Qarkut të
Shkodrës”, me UMF nr. 30, datë 27.12.2011, pasqyruar në tabelën emërtuar: ”Gjendja,
administrimi Funksionimi dhe Eficenca e Pasurive troje, objekte-prona me funksion ekonomik
dhe terren sportiv, apo të tjera të ish-Komunës (NJA) Postrribë “(Trajtuar hollësisht në faqet
nr. 124-127 të Raportit Përfundimtar të Auditimit).
22.1 Rekomandim: Bashkia Shkodër, Drejtoria Juridike dhe Aseteve, NJA Postrribë të marrë
masa në bashkëpunim me Organet e Rendit për çlirimin nga zaptimi i jashtëligjshëm dhe
vënien në funksion të 6 objekteve ndërtesa me funksion zhvillimi ekonomik me sipërfaqe
trualli prej 16906 m2 në pronësi të Bashkisë me 16906 m2 ndërtesa, ndodhur në fshatrat Mes,
Myselim, Drisht, Dragoç dhe Kullaj të zaptuara e që përdoren për banesa nga qytetarë dhe të
objektit Terren Sportiv (Fusha sportit) Fshati Dargoç, me sipërfaqe 13000 m2 e zaptuar dhe
mbjellë me Ullishtë pa titull pronësie, (përkatësisht nr.34, 35, 36, 37, 38, 39 dhe nr. 520 të
listës së VKM nr. 477, datë 29.06.2011).
Menjëherë
23. Gjetje nga auditimi: Në Ish-Komunën Ana e Malit, aktualisht NJA Bashkia Shkodër, nuk
është kryer inventarizimi identifikimi dhe marrja nën administrim i pasurive kaluar në pronësi
me VKM nr. 552, datë 16.01.2013 “Për Miratimin e Listës Paraprake të Pronave të
Paluajtshme Publike, Shtetërore, që Transferohen, në Pronësi ose Përdorim, të Komunës Ana e
Malit, të Qarkut të Shkodrës”, ndërsa prej viteve 2012-2016 janë zaptuar 5 objekte ndërtesa 2
zyra 1 ofiçinë dhe 2 stalla, me funksion zhvillimi ekonomik me sipërfaqe trualli prej 1500 m2
në pronësi të Bashkisë me sipërfaqe ndërtimi 900 m2 ndërtesa, ndodhur në fshatin Oblikë
përdoren për banesa nga qytetarët; që kanë sjellë si pasojë ndryshim të funksionit dhe qëllimit
funksional të përdorimit, në kundërshtim me ligjin nr. 10296, datë 08.07.2010, VKM nr. 552,
datë 16.01.2013, me UMF nr. 30, datë 27.12.2011, pasqyruar në tabelën emërtuar: ”Gjendja,
administrimi Funksionimi dhe Eficenca e Pasurive troje, objekte-prona me funksion ekonomik
apo të tjera Ish-Komuna Ana Mali, NJA“(Trajtuar hollësisht në faqet 127-129 të Raportit
Përfundimtar të Auditimit).
23.1 Rekomandim: Bashkia Shkodër, Drejtoria Juridike dhe Aseteve, NJA Ana Mali të marrë
masa të identifikojë nëse disponojnë tituj të Pronësisë dhe në bashkëpunim me Organet e
Rendit të veprojnë për çlirimin nga zaptimi i jashtëligjshëm dhe vënien në funksion të Bashkisë
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të 5 objekte ndërtesa 2 zyra 1 ofiçinë dhe 2 stalla me funksion zhvillimi ekonomik me
sipërfaqe trualli prej 1500 m2 në pronësi të Bashkisë me sipërfaqe ndërtimi 900 m2 ndërtesa të
zaptuara e që përdoren për banesa nga qytetarë pa titull pronësie, (përkatësisht nr. 19, 20, 21,
22 dhe nr. 23 të listës së VKM nr. nr. 552, datë 16.01.2013).
Menjëherë
24. Gjetje nga auditimi: Bashkia Shkodër IMT ka në proces arkëtimi ne përmbarimin
gjyqësor vjeljen e 44 gjobave me vlerën totale 23,048,666 lekë prej të cilave: 14 gjoba me vlerë
8,300,000 lekë të vitit 2012, 21gjoba me vlerë 13,498,666 lekë të vitit 2013, (veçuar 9 gjoba
me vlerë 9,648,666 lekë me kamatëvonesën 2%, ndërsa 13 gjoba me vlerë 3,850,000 pa
kamatëvonesë), 8 gjoba me vlerë 750,000 lekë, pa kamatëvonesë të vitit 2014, dhe 1 gjobë me
vlerë 500,000 lekë pa kamatëvonesë e vitit 2015, pasqyruar në tabelën emërtuar “Gjendje gjoba
të pa arkëtuara për periudhën deri 31Dhjetor 2015-31 Dhjetor 2016”.
Në vlerën e gjobave 2012-2015 nuk janë llogaritur e kërkuar vlera e 2% kamatë vonesë, pra në
përmbarim nuk është llogaritur përfshirë e kërkuar për 44 gjoba vlera totale prej 31,088,666
lekë, kamatëvonesa, duke lënë jashtë llogaritjes e kërkimin për 38 gjoba me vlerën 13,400,000
lekë, vlerën e kamatëvonesës prej 8,040,000 lekë që përbën dëm ekonomik dhe të ardhura të
munguara (ndarë: 4,980,000 lekë kmv për 14 gjoba me vlerë 8,300,000 lekë të v.2012, dhe
2,300,000 lekë për 13 gjoba me vlerë 3,850,000 lekë të v.2013, dhe vlerën e kamatë vonesës
prej 450,000 lekë për 8 gjoba me vlerë 750,000 lekë të v.2014 si dhe vlerën e kamatëvonesës
prej 300,000 lekë për 1 gjobe me vlerë 500,000 lekë të v.2015), pasqyruar në tabelën emërtuar
“Gjendje gjoba të pa arkëtuara për periudhën deri 31 Dhjetor 2015-31 Dhjetor 2016 vendosur
nga IMT”;
Për vitin 2016 nga IMT Bashkia Shkodër për 22 gjoba me vlerën 4,600,000 lekë pa kamatë
vonesa janë pa likuiduar 9 gjoba me vlerë 3,650,000 lekë pa kamatëvonesa dhe janë likuiduar
13 gjoba me vlerë 950,000 lekë pa kamatëvonesa, pra nuk është llogaritur ndalur dhe kërkuar
vlera e kamatëvonesës prej 1,105,000 lekë duke rezultuar në të ardhura të munguara (ndarë;
890,000 lekë për 9 gjoba me lerën 3,650,000 lekë debitorë te pa likuiduara dhe 215,000 lekë
për 13 gjoba me vlerë 950,000 lekë të likuiduara pa kamate, ndërkohe që si pasojë e mungesës
së vendosjes së mekanizmave të kontrollit të brendshëm duheshin llogaritur përfshirë e kërkuar
e likuiduar vlera me kamatë vonesa prej 4,755,000 lekë për 22 gjoba ndarë: për 9 gjoba të pa
likuiduara me vlerë 4,540,000 lekë, prej saj 890,000 lekë kmv dhe për 13 gjoba të likuiduara
në vlerën 950,000 lekë pa kërkuar e arkëtuar kmv prej 215,000 lekë, pasqyruar në tabelën
emërtuar “Debitorët e gjobave vendosur nga IMT V.2016”; gjendje kjo për periudhën para
v.2014, v.2014, 2015 dhe v.2016 ne kundërshtim me ligjin nr.8402, datë 10.9.1998 “Për
Kontrollin dhe Disiplinimin e Punimeve të Ndërtimit”, neni 16 dhe me ligjin nr.10279, datë
20.05.2010 “Për Kundravajtjet Administrative”, neni 9, 22 “Ekzekutimi i kundërvajtjeve
administrative” (Trajtuar në faqet 131-134 Raportit Përfundimtar të Auditimit).
24.1 Rekomandim: Bashkia Shkodër, IMT dhe Drejtoria Juridike të marrin masa të ndjekin të
gjitha hapat dhe procedurat ligjore e gjyqësore për arkëtimin e vlerës totale prej 44,988,000
lekë nga e cila vlera prej 35,843,000 lekë vlera e gjobave ne përmbarim dhe vlera e
kamatëvonesave të pa kërkuara e llogaritur për gjobat në përmbarim e në gjykatë dhe vlera
prej 9,145,000 lekë kamatëvonesa të pa llogaritura e kërkuara për gjobat e viteve 2012-2015
dhe vitit 2016 pasqyruar në tabelat “Gjendje gjoba të pa arkëtuara për periudhën deri 31
Dhjetor 2015-31 Dhjetor 2016”, “Gjendje gjoba të pa arkëtuara për periudhën deri 31 Dhjetor
2015-31 Dhjetor 2016 vendosur nga IMT”; dhe në tabelën në tabelën emërtuar “Debitorët e
gjobave vendosur nga IMTV v.2016”.
Deri shkurt 2018
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25. Gjetje nga auditimi: Brenda fondit pyjor kullosor të transferuar në pronësi të Bashkisë
Shkodër ndodhen edhe 11 antena për të cilat janë lidhur kontratat në sipërfaqen 2650 m2 fond
pyjor dhe që shfrytëzojnë 4,411 km rrugë brenda fondit, për të cilat nga Bashkia Shkodër e cila
tashmë zotëron titujt e pronësisë, nuk zotërohen kontratat dhe nuk merret asnjë e ardhur, për
shkak të administrimit të tyre nga Ministria e Brendshme sipas VKM nr. 338, datë 6.6.2007
“Për Ndryshimin e Përgjegjësisë së Administrimit të Pasurive Toka Pyjore Publike ku janë
Ndërtuar Stacione Bazë të Transmetimeve të Sinjaleve BTS nga Ministria e Mjedisit Pyjeve
dhe Administrimit të Ujërave”. Konstatohet se Bashkia nuk ka ndërmarrë asnjë hap ligjor a
korrespondencë, me Ministrinë e Brendshme dhe nuk vjel asnjë të ardhur nga këto kontrata, në
kundërshtim me ligjin nr. 139/2015 “Për vetëqeverisjen vendore” neni 22 pika 4 dhe neni 27
pika 5. Administrimin e fondit pyjor dhe kullosor publik, sipas legjislacionit në fuqi, ligjin nr.
9385, datë 04.05.2005 “Për Pyjet dhe Shërbimin Pyjor”, të ndryshuar, ligjin nr. 9693, datë
19.3.2007 “Për Fondin Kullosor°, të ndryshuar dhe ligjin nr. 10296, datë 08.07.2010, “Për
Menaxhimin Financiar dhe Kontrollin”, pasqyruar në tabelën emërtuar “Antena të telefonisë
celulare të transferuara ne përgjegjësi administrimi MB me VKM nr. 338, datë 6.06.2007,
brenda fondit Pyjor me pronësi të Bashkisë Shkodër “(Trajtuar në faqet 116-117 të Raportit
Përfundimtar të Auditimit).
25.1 Rekomandim: Bashkia Shkodër të marrë masa të rakordojë me Ministrinë e Brendshme
për marrjen dhe vënien nën administrim të 11 kontratave që i përkasin 11 antenave për të cilat
janë lidhur kontratat në sipërfaqen 2650 m2 fond pyjor dhe shfrytëzojnë 4,411 km rrugë brenda
fondit, të ndodhura brenda fondit pyjor për të cilat Bashkia Shkodër tashmë zotëron titujt e
pronësisë, në zbatim të ligjit nr. 139/2015 “Për vetëqeverisjen vendore” neni 22 pika 4 dhe neni
27 pika 5. Administrimin e fondit pyjor dhe kullosor publik, sipas legjislacionit në fuqi, Ligjin
nr. 9385, datë 04.05.2005 “Për Pyjet dhe Shërbimin Pyjor”, sipas tabelës emërtuar “Antena të
telefonisë celulare të transferuara në përgjegjësi administrimi MB me VKM nr. 338, datë
6.06.2007, brenda fondit Pyjor me pronësi të Bashkisë Shkodër”.
Menjëherë
26. Gjetje nga auditimi: Sipas VKM nr. 433/2016, pika 48, pasuritë që përbëjnë Fondin
pyjor/kullosor që i kalon në pronësi Bashkisë Shkodër janë gjithsej 2160 pasuri, ndërsa sipas
azhornimit të fundit të kryer aktualisht numri shkon në 2117 pasuri. Nga dalja e VKM nr
433/2016 dhe marrjes në dorëzim të dokumentacionit mbi fondin pyjor/kullosor janë përgatitur
dhe dërguar për regjistrim pranë ZVRPP Shkodër 318 prona, nga pasuria me nr 1620 deri tek
pasuria me nr 1937. Ky dokumentacion është përcjellë me shkresën nr. 13944, datë 26.10.2016,
ndërsa nga ZVRPP Shkodër nuk është bërë asnjë regjistrim i këtyre pasurive me argumentin se:
Fondi Pyjor/kullosor është jashtë Zonave Kadastrale të përcaktuara dhe deri ne krijimin e
këtyre zonave nuk pranojnë asnjë aplikim për regjistrim, për të cilat Bashkia ka paguar
shpenzimet për aplikim vlerën prej 462,000 lekë, gjendje kjo në kundërshtim me ligjin nr.33,
datë 21.3.2012 “Për Regjistrimin e Pasurive të Paluajtshme” dhe me ligjin nr. 10296, datë
08.07.2010, “Për Menaxhimin Financiar dhe Kontrollin” (Trajtuar në faqet nr 117-118, 120121 të Raportit Përfundimtar të Auditimit).
26.1 Rekomandim: Bashkia Shkodër të marr masa të prezantojë problemin në ZQRPP të
rakordojë me ZVRPP Shkodër dhe të kërkoj regjistrimin e 318 pasurive pyjore për të cilat është
paguar vlera e aplikimit dhe shërbimi nuk është marr, në të kundërt të kërkoj kthimin e vlerës
prej 462,000 lekë.
Menjëherë
27. Gjetje nga auditimi: Bashkisë Shkodër i janë transferuar e kaluar në pronësi pasuritë e
ish-Bordi i kullimit Shkodër me Sipërfaqe trualli 10200 m2, nga kjo ndërtesë 1. Zyra 1669 m2,
dhe 2. Ofiçine+magazinë 3250,5 m2, sipas VKM nr. 1108, datë 30.12.2015 “Për transferimin,
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nga Ministria e Bujqësisë, Zhvillimit Rural dhe Administrimit të Ujërave te Bashkitë, të
Infrastrukturës së Ujitjes dhe Kullimit, të personelit dhe të aseteve të luajtshme e të
paluajtshme të Bordeve Rajonale të Kullimit”.
Nga identifikimi i gjendjes juridike me proces verbalin e transferimit dhe marrjes në dorëzim
të aseteve të luajtshme dhe të paluajtshme mbajtur nga bashkia me ish-Bordin, dhe sipas
konfirmimit të ZVRPP Shkodër me shkresën nr. 912/1 prot, datë 8.03.2016 rezulton se:
1. Pasuria nr.10/80/1 Vol 10, faqe 100, me sipërfaqe 2300 m2 , e trashëgimtarëve F. K. K.(te
cilët ne vend kane rrethuar me shume se sipërfaqja përcaktuar ne certifikate pronësie).
2.Pasuria 10/505 Vol 43, faqe 65 në favor te L. Gj., Gj. Gj..
Gjendja e mësipërme me pasojë zotërime pa tituj pronësie e të jashtëligjshme nga persona të
pjesëve të pasurisë troje e ndërtesa që i përkasin ish-Bordit të Kullimit është në kundërshtim
me ligjin nr.10296, datë 8.7.2010 “Për Menaxhimin Financiar dhe Kontrollin“ dhe me UMF nr.
30, datë 27.12.2011”Për Menaxhimin e Aktiveve në Njësitë e Sektorit Publik”, VKM nr. 1108,
datë 30.12.2015“Për transferimin, nga Ministria e Bujqësisë, Zhvillimit Rural dhe
Administrimit të Ujërave te Bashkitë, të Infrastrukturës së Ujitjes dhe Kullimit, të personelit
dhe të aseteve të luajtshme e të paluajtshme të Bordeve Rajonale të Kullimit” (Trajtuar në
faqet nr. 121-122 të Raportit Përfundimtar të Auditimit).
27.1 Rekomandim: Bashkia Shkodër, Drejtoria Juridike dhe Aseteve të marrë masa të ndjekë
në rrugë ligjore dhe në Bashkëpunim me organet e Rendit, të kërkoj çlirimin e pasurive të
zaptuara e pa tituj pronësie pronë e Bashkisë që i përkasin ish-Bordit të Kullimit, duke veçuar
pjesën e pasurisë të dokumentuar me Titullin Origjinal të Pronësisë, të marr dhe vendosë nën
administrim pasurinë e transferuar në kufijtë dhe sipërfaqen e përcaktuar nga VKM nr.1108; si
dhe të llogarisë, kërkoj dhe arkëtojë vlerën e të ardhurave të munguara në nivelin e vlerës së
qirasë së munguar të rrjedhur nga zaptimi pa tituj pronësie të sipërfaqes së truallit dhe të
ndërtesësnga F. K. K., L. Gj. dhe Gj. Gj..
Menjëherë
28. Gjetje nga auditimi: Bashkia Shkodër nga identifikimi i listave që i përkasin VKM nr.
421, datë 2.06.2010 “Për miratimin e listës përfundimtare të pronave të paluajtshme publike,
shtetërore, që transferohen ne pronësi ose përdorim të Bashkisë Shkodër, të Qarkut të
Shkodrës” janë identifikuar disa prona me shënimin “e zënë forcërisht”, si më poshtë:
1. Pronat me nr. 17 në listë, “Ish Zyrat e Sektorit I-rë të ish-Nd/jes Komunale Banesa me nr
pasurie 2/51,2/52,2/53 ne zonën kadastrale 8594 regjistruar ne emër te familjes D. sipas
konfirmimit, nga ZVRPP Shkodër me shkresën nr.3508/1 prot, datë 25.03.2011 në kthim
përgjigjeve të shkresave të Bashkisë që ka dërguar për regjistrim pronën me shkresën nr. 2962
prot, datë 06.09.2010. Certifikatë për vërtetim pronësie regjistruar ne vol 22, faqe 128, data e
lëshimit të certifikatës 06.06.2001.
2. Pronat me nr. 18, në listë “Zyra e magazinë sek I-re ish-Nd/jes Komunale Banesa”,
regjistruar ne emër te familjes D. kjo bërë me dije nga ZVRPP Shkodër me shkresën nr.3508/1
prot, datë 25.03.2011 në kthim përgjigjeve të shkresave të Bashkisë që ka dërguar për
regjistrim pronën me shkresën nr. 2962 prot, datë 06.09.2010.
3. Pronat me nr.inv.19 në listë “Ish dekori” ish-Nd/jes Komunale Banesa regjistruar ne emër te
familjes D. kjo bërë me dije nga ZVRPP Shkodër me shkresën nr. 3508/1 prot, datë 25.03.2011
në kthim përgjigjeve të shkresave të Bashkisë që ka dërguar për regjistrim pronën me shkresën
nr. 2962 prot, datë 06.09.2010, Regjistruar ne Vol 23, faqe 245, ref 5380 me kontrate shitje nga
Agjencia e Privatizimit, dega Shkodër (Trajtuar në faqet nr. 122-123 të Raportit Përfundimtar
të Auditimit).
28.1 Rekomandim: Bashkia Shkodër, Drejtoria Juridike dhe Aseteve të marr masa të ndjekë
në rrugë ligjore të bëjë identifikimin e plotë të origjinës së pasurive të regjistruara dhe
174

KONTROLLI I LARTË I SHTETIT
RAPORT PËRFUNDIMTAR I AUDITIMIT USHTRUAR NË BASHKINË SHKODËR

konfirmuara nga ZVRPP Shkodër duke zotëruar dokumentacionin përkatës, pra të pasurive që
përfshihen në listat e VKM nr. 421, datë 2.06.2010 kaluar në pronësi të Bashkisë Shkodër dhe
të ndjekë hapat për identifikim konkretisht:
1. Për Pronat me nr. 17 në listë, objekti “Ish Zyrat e Sektorit I-rë të ish-Nd/jes Komunale
Banesa dhe Pronat me nr. 18, në listë objekti “Zyra e magazinë sek I-re ish-Nd/jes Komunale
Banesa” dhe pasuritë nr. 2/51,2/52,2/53 ZK 8594, konfirmuar nga ZVRPP me shkresën
nr.3508/1, datë 25.03.2011 dhe regjistruar ne emër te familjes D. pasuritë nr. 2/51,2/52,2/53 zk
8594 vol 22, faqe 128, lëshuar certifikate datë 06.06.2001, të kërkohet dokumenti i origjinës
së pronës së regjistruar dhe dokumenti procesverbali i dorëzimit të pronës nga Ish-nd/ja
Komunale apo Bashkia si dhe të behet bilanci i pasurive të llojit truall e ndërtesë të regjistruar
nga ZVRPP, bilanci të krahasohet me sipërfaqen e truallit dhe të Ndërtesës përcaktuar nr. 17,
nr.18 në listë, objekti ”Ish Zyrat e Sektorit I-rë të ish-Nd/jes Komunale” dhe objekti “Zyra e
magazina sek I-re ish-Nd/jes Komunale Banesa” sikundër përcaktuar në VKM nr.421.
2. Për Pronat me nr.inv.19 në listë objekti “Ish dekori” ish-Nd/jes Komunale Banesa,
konfirmuar nga ZVRPP Shkodër me shkresën nr.3508/1 prot, datë 25.03.2011 regjistruar ne
emër te familjes D. ne Vol 23, faqe 245, ref 5380 me kontrate shitje nga Agjencia e
Privatizimit, dega Shkodër, të kërkohet dokumenti i origjinës së regjistrimit kontrate shitje i
Agjencia e Privatizimit, dega Shkodër, së bashku me genplanin përkatës, likuidimi i vlerës
ndërtimore të objektit dhe truallit (nëse nuk është i kthyer) dhe procesverbali i dorëzimit të
pronës nga ISH-nd/ja Komunale apo Bashkia si dhe të bëhet bilanci e të krahasohet me
sipërfaqen e truallit dhe të Ndërtesës përcaktuar në nr inv.19 në listë “Ish dekori” ish-Nd/jes
Komunale Banesa, sikundër përcaktuar në VKM nr.421.
Pas përputhshmërisë ligjore të titujve të pronësisë dhe disponimit të dokumenteve përkatës dhe
përputhshmërisë të sipërfaqeve te trojeve dhe sipërfaqeve ndërtimore, dhe pas justifikimit me
dokumente të likuidimit të vlerave eventuale, këto pasuri me VKB të posaçëm hiqen nga lista e
inventarit të pronave të VKM nr.421, datë 2.06.2010 “Për miratimin e listës përfundimtare të
pronave të paluajtshme publike, shtetërore, që transferohen ne pronësi ose përdorim të
Bashkisë Shkodër, të Qarkut të Shkodrës”.
Menjëherë
29. Gjetje nga auditimi: Në Bashkinë Shkodër nga identifikimi i listave që i përkasin VKM
nr. 421, datë 2.06.2010 “Për miratimin e listës përfundimtare të pronave të paluajtshme
publike, shtetërore, që transferohen ne pronësi ose përdorim të Bashkisë Shkodër, të Qarkut të
Shkodrës” janë identifikuar Pronat me nr. inv.22, objekti “Ish Zyrat e rajonit tek Artistikja, nr.
23 objekti “Ish Zyrat e rajonit tek Artistikja” ne pronësi te familjes Gj.. Origjina e te drejtës se
pronësisë Vendimi nr. 310, date 29.11.1994, KK Pronave Shkodër, qe ka njoh te drejtën e
parablerjes te realizuar me kontrate shitblerje e date 22.01.1997 nga trashëgimtaret Gj., e
regjistruar pranë ZVRPP Shkodër (Trajtuar në faqet nr. 122-123 të Raportit Përfundimtar të
Auditimit).
29.1 Rekomandim: Bashkia Shkodër, Drejtoria Juridike dhe Aseteve të marr masa të ndjek në
rrugë ligjore të bëj identifikimin e plotë të origjinës së pasurive të regjistruara dhe konfirmuara
nga ZVRPP Shkodër duke zotëruar dokumentacionin përkatës, pra të pasurive që përfshihen
në listat e VKM nr. 421, datë 2.06.2010 kaluar në pronësi të Bashkisë Shkodër dhe të ndjek
hapat për identifikim konkretisht:
Për pronat me nr.inv.22 dhe nr.23 në listë objekti “Ish Zyrat e rajonit tek Artistikja” të
kërkohet dokumenti i origjinës së regjistrimit Vendimi nr. 310, date 29.11.1994 të KK Pronave
Shkodër së bashku me genplanin përkatës, likuidimin e vlerës ndërtimore të objektit dhe
truallit (nëse nuk është i kthyer) dhe procesverbali i dorëzimit të pronës nga Ish-nd/ja Artistike
apo Bashkia si dhe të bëhet bilanci të krahasohet me sipërfaqen e truallit dhe të Ndërtesës
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përcaktuar në inv. nr. 22 dhe nr.23 në listë objekti ”Ish Zyrat e rajonit tek Artistikja”, sikundër
përcaktuar në VKM nr.421.
Pas përputhshmërisë ligjore të titujve të pronësisë dhe disponimit të dokumenteve përkatës dhe
përputhshmërisë të sipërfaqeve te trojeve dhe sipërfaqeve ndërtimore dhe pas justifikimit me
dokumente të likuidimit të vlerave eventuale, këto pasuri me VKB të posaçëm hiqen nga lista e
inventarit të pronave të VKM nr. 421, datë 2.06.2010 “Për miratimin e listës përfundimtare të
pronave të paluajtshme publike, shtetërore që transferohen ne pronësi ose përdorim të Bashkisë
Shkodër të Qarkut të Shkodrës” përkatësisht pasuritë pronat me nr.22 dhe nr.23 që i përkasin
objektit ”Ish Zyrat e rajonit tek Artistikja”.
Menjëherë
30. Gjetje nga auditimi: Nga bashkia Shkodër nuk janë identifikuar e marr nën administrim
objekte, troje e asete të tjera si: 3 objekte ekonomike arsimore me sipërfaqe totale 2229 m 2 prej
saj sipërfaqe ndërtimore 1948 m2 përkatësisht objekti “Thertore” tek Ura e Bunës, nr. Inv. 107,
sip totale te pronës 1253 m2, nga kjo 972 m2 ndërtesë, objekti “Çerdhe” tek zootekN., nr. Inv.
246 sip totale te pronës 234 m2, nga kjo sip nd. 234 m2, objekti “Konvikti i shkollës
veterinare”, nr. Inv. 63, me sip totale 742 m2, sip nd 742 m2 ; gjendje që ka sjellë si pasojë
përdorim të paligjshëm pa tituj pronësie nga persona të ndryshëm me ndërtime apo me
ushtrime aktivitetesh, përdorim për banese dhe për të cilat nuk identifikohen përdoruesit, nuk
është llogaritur e ardhura e munguar, si dhe nuk është vendosur statusi ligjor i përdoruesit;
gjendje në kundërshtim me ligjin nr. 139/2015 “Për vetëqeverisjen vendore”, ligjin nr. 10296,
datë 8.7.2010 i ndryshuar, VKM-në nr. 421, datë 2.06.2010 ,VKM nr. 421, datë 14.06.2010,
dhe VKM nr. 54, datë 5.2.2014 (Trajtuar hollësisht në faqet nr. 123-124 të Raportit
Përfundimtar të Auditimit).
30.1 Rekomandim: Bashkia Shkodër, Drejtoria Juridike dhe Aseteve të marr masa në
bashkëpunim me Organet e Rendit për çlirimin nga zaptimi i jashtëligjshëm dhe vënien në
funksion të arsimit parashkollor, shkollor dhe ekonomik nga përdorimi me ndërtime apo me
ushtrime aktivitetesh të ndryshme përdorim për banese përdorim të jashtëligjshëm dhe pa tituj
pronësie nga persona të ndryshëm, 3 objekte ekonomike arsimore me sipërfaqe totale 2229 m2
prej saj sipërfaqe ndërtimore 1948 m2 përkatësisht objekti “Thertore” tek Ura e Bunës, nr. Inv.
107, sip totale te pronës 1253m2, nga kjo 972m2 ndërtesë, Objekti “Çerdhe” tek zootekN., nr.
Inv. 246 sip totale te pronës 234m2, nga kjo 234 m2, objekti “Konvikti i shkollës veterinare”,
nr. Inv. 63, me sip totale 742 m2, sip nd 742 m2, për të cilat të vendoset statusi ligjor i
përdoruesit në përputhje me ligjin dhe aktet nënligjore.
Menjëherë
31. Gjetje nga auditimi: Në Ish-Komunën Guri i Zi, aktualisht NJA Bashkia Shkodër, nuk
është kryer inventarizimi identifikimi dhe marrja nën administrim i 383 pasurive prej të cilave
78 pasuri-prona me status juridik në pronësi, 33 prona-pasuri me status në përdorim dhe 272
prona-pasuri në juridiksion, transferuar me VKM nr. 1088, datë 23.7.2008 “Për Miratimin e
Listës Përfundimtare të Pronave të Paluajtshme Publike, Shtetërore, që Transferohen, në
Pronësi ose Përdorim, të Komunës Gur i Zi, të Qarkut të Shkodrës”, ndërsa prej viteve 20082016 përveç sa sipër evidentohen mangësi të theksuara lidhur me administrimin vënien në
eficencë dhe sidomos lidhur me mungesën e treguesve identifikues dhe konkretisht;
Prona me nr. 255 “tokë bujqësore inproduktive” Komuna Gur i ZI me sipërfaqe 5299 ha nuk
është e plotësuar me të dhëna kadastrale, nuk ka mundësi të identifikohen. Pronat me fushë
përdorimi “Arsim” nuk kanë të dhënat kadastrale, mungojnë indekset e hartave dhe numrat e
pasurive, të cilët sjellin pasoja në regjistrimin e këtyre pronave.
Pronat me fushë përdorimi “Shëndetësi” nuk janë të plotësuar formularët me numra pasurie
mungojnë indekset e hartave dhe numrat e pasurive, të cilët sjellin pasoja në regjistrimin e
këtyre pronave.
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Pronat me fushë përdorimi “Infrastrukturë shërbime publike varreza”, nuk janë të plotësuar
formularët me numra pasurie mungojnë indekset e hartave dhe nr e pasurive, të cilët sjellin
pasoja në regjistrimin e këtyre pronave; gjendje kjo në kundërshtim me ligjin nr. 33/2012 “Për
Regjistrimin e Pasurive të Paluajtshme dhe VKM nr. 1088, datë 23.7.2008 “Për Miratimin e
Listës Përfundimtare të Pronave të Paluajtshme Publike, Shtetërore, që Transferohen, në
Pronësi ose Përdorim, të Komunës Gur i Zi , të Qarkut të Shkodrës”, me UMF nr. 30, datë
27.12.2011”Për Menaxhimin e Aktiveve në Njësitë e Sektorit Publik” (Trajtuar në faqet 129130 të Raportit Përfundimtar të Auditimit).
31.1 Rekomandim: Bashkia Shkodër, Drejtoria Juridike dhe Aseteve, NJA Guri i Zi të marr
masa të identifikojë marr nën administrim 383 pasuritë prej të cilave 78 pasuri-prona me status
juridik në pronësi, 33 prona-pasuri me status në përdorim dhe 272 prona-pasuri në juridiksion
transferuar me VKM nr.1088, datë 23.7.2008,
Të inventarizoje gjendjen aktuale të posedimit dhe të përcaktojë treguesit identifikues
përkatësisht;
Për pronën me nr. 255 “tokë bujqësore inproduktive” me sipërfaqe 5299 ha të identifikohen
dhe plotësohen të dhëna kadastrale dhe posedimi,
Për Pronat me fushë përdorimi “Arsim” të identifikohen të dhënat kadastrale, indekset e
hartave dhe numrat e pasurive, me synim mundësimin e regjistrimit e këtyre pronave në
ZVRPP.
Për Pronat me fushë përdorimi “Shëndetësi” të identifikohen e të plotësohen formularët me
numra pasurie dhe me indekset e hartave si dhe të Regjistrohen në ZVRPP.
Për Pronat me fushë përdorimi “Infrastrukturë shërbime publike varreza”, të identifikohen të
dhënat kadastrale, indekset e hartave dhe numrat e pasurive, me synim mundësimin e
regjistrimit e këtyre pronave në ZVRPP.
Menjëherë dhe në vazhdimësi
32. Gjetje nga auditimi: Nga IMTV Bashkia Shkodër, për periudhën 2014-2016 janë mbajtur
47 procesverbale vendime pezullimi prej të cilave; 15 vendime për vitin 2014, prej të cilave
nuk është ekzekutuar asnjë, për 6 nuk ka informacion dhe për 9 është mjaftuar vetëm vendosje
gjobe; nga 6 vendime për vitin 2015 nuk është ekzekutuar asnjë dhe është mjaftuar vetëm me
vendosje gjobe; dhe nga 24 vendime për vitin 2016, 1 është pajisur me leje ndërtimi 9 nuk janë
ekzekutuar prishjet dhe për 14 pretendohet dhe raportohet prishja. Vendimet e pezullimit dhe
prishjes janë për shkaqe se nga kontrollet e IMTV ndërtimet kanë rezultuar me shkelje dhe në
kundërshtim me ligjin nr. 10119 neni 83, ligjin nr. 107/2014, datë 31.07.2014 “Për
Planifikimin e Territorit” neni 39 neni 52/1 52/3 germat “ë”, “ii” dhe me ligjin nr. 9780, datë
16.07.2007 “Për Inspektimin e ndërtimit, pasqyruar në tabelën emërtuar: “Vendimet e
Pezullimit dhe ecuria e ekzekutimit procedurave për periudhën 2014, 2015, 2016 nga IVMT
Bashkia Shkodër Tabela nr.3”, (Trajtuar hollësisht në faqet nr. 131-134 të Raportit
Përfundimtar të Auditimit).
32.1 Rekomandim: IMTV Bashkia Shkodër të marr masa për ndjekjen dhe zbatimin e
procedurave te ekzekutimit dhe ecurisë së vendimeve të pezullimit ne vitet 2014-2016
konkretisht lidhur me gjendjen e lartë të 44 vendimeve për prishje, të pa ekzekutuara, të
mbetura në proces dhe pa veprim, për më se 1 vit.
IMTV Bashkia Shkodër të marr masa për evidentim të plotë te kontrollit te territorit mbi
gjendjen e ndërtimeve pa leje si dhe të marr masa në zbatimin e menjëhershëm të 6 vendimeve
për prishje të marra në vitet 2015-2016, por të pa ekzekutuara, duke dokumentuar
përfundimin e procesit të prishjes pasqyruar në tabelën emërtuar: “Vendimet e Prishjeve për
periudhën 2014, 2015, 2016 nga IVMT Bashkia Shkodër Tabela nr.3”
Menjëherë
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33. Gjetje nga auditimi: Nga ana e Këshillit Bashkiak Shkodër, nuk është miratuar paketa e
plotë me llojet dhe masën e gjobës për çdo shkelje, të cilat përbëjnë kundërvajtje
administrative, në kundërshtim me nenin 6 të ligjit nr. 10279, datë 20.5.2010, “Për
kundërvajtjet administrative”, dhe me ligjin nr. 8224, datë 15.05.1997 “Për Policinë
Bashkiake” (Trajtuar në faqet nr. 134-140 të Raportit Përfundimtar të Auditimit).
33.1 Rekomandimi: Drejtoria e Taksave dhe Policia Bashkiake të hartojë dhe paraqitë në
Këshillin Bashkiak Shkodër, paketën me llojin e kundërvajtjeve administrative si dhe nivelin
e masës së gjobës, referuar kërkesave të nenit 6 të ligjit nr. 10279, datë 20.5.2010, “Për
kundërvajtjet administrative”, brenda kufirit të 20,000 lekëve.
Në mbledhjen më te afërme
34. Gjetja nga auditimi: Nga auditimi i zbatimit të rekomandimeve të auditimit të
mëparshëm, dërguar me shkresën nr.455/7, datë 31.07.2014, konstatojmë se masa organizative
për ndjekjen në rrugë ligjore nga Policia Bashkiake Shkodër, lidhur me arkëtimin e shumës
1,723,000 lekë, si gjoba të pa arkëtuara, rezulton se është arkëtuar vetëm shuma 340,000 lekë
dhe nuk janë arkëtuar shuma prej 1,383,000 lekë (Trajtuar në faqet nr. 6-8 të Raportit
Përfundimtar të Auditimit).
34.1.Rekomandimi: Bashkia Shkodër, Drejtoria e Financës me Drejtorinë Juridike, të marrin
masat të evidentojnë vlerën e masave administrative të pa arkëtuara si dhe të ndjekin rrugën
ligjore për arkëtimin e vlerës së gjobave të pa mbledhura nga Policia Bashkiake në shumën
1,383,000 lekë, në zbatim të rekomandimit të KLSH dërguar me shkresën nr. 455/7, datë
31.07.2014, si dhe të nxirret përgjegjësia për mosveprim kohor në sa rekomanduar.
Menjëherë

B. MASA PËR SHPËRBLIM DËMI:
Bazuar në ligjin nr. 154/2014, datë 27.11.2014 “Për organizimin dhe funksionimin e Kontrollit
të Lartë të Shtetit” neni 15 germa (b) dhe (c) –Të drejtat e KLSH dhe mbështetur në nenet 98102, të ligjit nr. 44/2015, datë 30.04.2015 “Kodi i procedurave administrative në Republikën e
Shqipërisë”, nenet 21-33, të ligjit nr. 139/2015, datë 17.12.2015 “Për vetëqeverisjen vendore”
dhe pikën 93, të udhëzimit të Ministrit të Financave nr. 30, datë 27.12.2011 “Për menaxhimin e
aktiveve në njësitë e sektorit publik”, nga Titullari i njësisë publike, të nxirren aktet
administrative përkatëse dhe të kërkohet në rrugë ligjore (Padi Gjyqësore) duke ndjekur të
gjitha procedurat e nevojshme administrative dhe procedurat e tjera në të gjitha shkallët e
gjykimit, me qëllim kërkimin për shpërblimin e dëmit. Nëpunësi zbatues të ndjekë procesin
dhe të kryej regjistrimet e nevojshme kontabël përfundimtare, me qëllim shpërblimin e dëmit
në vlerën 12,638,792 lekë, si më poshtë:
1. Gjetje nga auditimi: Në ish Komunën Guri i Zi Shkodër nga auditimi i njëpasnjëshëm i
dokumentacionit të veprimeve të kryera me arkë, u konstatua se në disa raste mandat arkëtimet
e të ardhurave nga taksat dhe tarifat vendore nuk janë regjistruar e azhurnuar sistematikisht, në
librin e arkës dhe në regjistrin e të ardhurave vendore.
Gjatë auditimit nga burime të ndryshme grupi i auditimit administrojë si provë materiale 8
(tetë) kopje të mandat arkëtimeve të vulosura me vulën e ish Komunës Guri i Zi Shkodër nga të
ardhurat vendore në vlerën 80,060 lekë gjithsej dhe 2 (dy) vërtetime për shlyerje të detyrimeve
të biznesit të lëshuara nga ish titullari i Komunës Guri i Zi, z. M. L. të cilat nuk janë pasqyruar
në librin dhe ditarin e arkës, në kontabilitet dhe në likuidimin e detyrimeve përkatëse të tetë
personave. Veprimet e mësipërme në administrimin dhe dokumentimin e vlerave monetare,
janë abuzive të shkaktuara me qëllim përfitimi dhe bien në kundërshtim me kërkesat e ligjit nr.
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9228, datë 29.04.2004 “Për kontabilitetin dhe pasqyrat financiare”, neni 12 pika 3, neni 16
pika 2 dhe neni 23 pika 5 të ligjit nr.10296, datë 08.07.2010 “Për menaxhimin financiar dhe
kontrollin” dhe Kreu IV pika 80 të UMF nr. 30, datë 27.12.2011 “Për menaxhimin e aktiveve
në njësitë e sektorit publik” dhe ngarkojnë me përgjegjësi z. M. L., me detyrë ish Kryetar i
Komunës Guri i Zi, zj. A. M. me detyrë ish përgjegjëse e sektorit të financës dhe z, V. M. me
detyrë ish specialist finance, arkëtar (Trajtuar hollësisht në faqet nr. 40-41 të Raportit
Përfundimtar të Auditimit).
1.1 Rekomandim: Bashkia Shkodër të marr masa për arkëtimin e vlerës 80,060 lekë si
arkëtime të ardhura vendore të pa evidentuara për llogari të debitorëve, nga ish Kryetari i
Komunës Guri i Zi Shkodër z. M. L. në vlerën 26,687 lekë, ish përgjegjësi i financës zj. A. M.
në vlerën 26,687 lekë dhe ish arkëtari V. M. në vlerën 26,687 lekë.
Menjëherë
2. Gjetje nga auditimi: Në objektin “Blloku i pallateve Vau i Dejës” Shkodër, nga auditimi i
dokumentacionit teknik të zbatimit, mbikëqyrjes dhe kolaudimit të punimeve të ndërtimit të
administruara në dosjen teknike rezultuan diferenca në volume pune të pakryera në vlerën
4,442,862 lekë pa t.v.sh si pasojë e likuidimit të punimeve të kryera në fakt. Veprimet e
mësipërme janë në kundërshtim kontratën e sipërmarrjes së punimeve nr. - prot., datë
24.07.2014 të lidhur mes Titullarit të Autoritetit Kontraktor Bashkia Shkodër dhe BOE “B. M.
K.” sh.p.k dhe “K.A.N” sh.p.k, kontratën e mbikëqyrjes së punimeve nr. - prot., datë
24.07.2014 si dhe me kontratën e kolaudimit të punimeve nr. – prot. datë 15.12.2014 (Trajtuar
më hollësisht në faqet nr.73-99 të Raportit Përfundimtar të Auditimit).
2.1 Rekomandim: Nga Bashkia Shkodër të merren masa për arkëtimin e vlerës prej 4,442,862
lekë pa t.v.sh nga bashkimi i operatorëve ekonomik “B. M. K.” sh.p.k dhe “K.A.N” sh.p.k, në
cilësinë e sipërmarrësit në kontratën nr. - prot., datë 24.07.2014 me objekt “Blloku i pallateve
Vau i Dejës” Shkodër, vlerë kjo e cila përfaqëson një dëm ekonomik ndaj buxhetit të shtetit
dhe njësisë vendore si rrjedhojë e likuidimit të punimeve të pakryera në fakt.
Menjëherë
3. Gjetje nga auditimi: Në objektin “Rikonstruksion rrugë dytësore grupi i III-të” Shkodër,
nga auditimi i dokumentacionit teknik të zbatimit, mbikëqyrjes dhe kolaudimit të punimeve të
ndërtimit të administruara në dosjen teknike rezultuan diferenca në volume pune të pakryera në
vlerën 1,355,002 lekë pa t.v.sh si pasojë e likuidimit të punimeve të kryera në fakt. Veprimet e
mësipërme janë në kundërshtim me kontratën e sipërmarrjes së punimeve nr. - prot., datë
15.06.2015 të lidhur mes Titullarit të Autoritetit Kontraktor Bashkia Shkodër dhe OE “C. RR.
K.” sh.p.k, kontratën e mbikëqyrjes së punimeve nr. - prot., datë 15.06.2015 si dhe me
kontratën e kolaudimit të punimeve nr.– prot. datë 11.11.2015(Trajtuar më hollësisht në faqet
nr.73-99 të Raportit Përfundimtar të Auditimit).
3.1 Rekomandim: Nga Bashkia Shkodër të merren masa për arkëtimin e vlerës prej 1,355,002
lekë pa t.v.sh nga “C. RR. K.” sh.p.k, në cilësinë e sipërmarrësit në kontratën nr. - prot., datë
15.06.2015 me objekt “Rikonstruksion rrugë dytësore grupi i III-të” Shkodër, vlerë kjo e cila
përfaqëson një dëm ekonomik ndaj buxhetit të shtetit dhe njësisë vendore si rrjedhojë e
likuidimit të punimeve të pakryera në fakt.
Menjëherë
4. Gjetje nga auditimi: Në objektin “Rikonstruksion rrugë dytësore grupi i IV-të” Shkodër,
nga auditimi i dokumentacionit teknik të zbatimit, mbikëqyrjes dhe kolaudimit të punimeve të
ndërtimit të administruara në dosjen teknike rezultuan diferenca në volume pune të pakryera në
vlerën 1,829,238 lekë pa t.v.sh si pasojë e likuidimit të punimeve të kryera në fakt. Veprimet e
mësipërme janë në kundërshtim me kontratën e sipërmarrjes së punimeve nr. - prot., datë
15.06.2015 të lidhur mes Titullarit të Autoritetit Kontraktor Bashkia Shkodër dhe OE “C. RR.
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K.” sh.p.k, kontratën e mbikëqyrjes së punimeve nr. - prot., datë 15.06.2015 si dhe me
kontratën e kolaudimit të punimeve nr. – prot. datë 11.11.2015 (Trajtuar më hollësisht në faqet
nr. 73-99 të Raportit Përfundimtar të Auditimit).
4.1 Rekomandim: Nga Bashkia Shkodër të merren masa për arkëtimin e vlerës prej 1,829,238
lekë pa t.v.sh nga “C. RR. K.” sh.p.k, në cilësinë e sipërmarrësit në kontratën nr. - prot., datë
15.06.2015 me objekt “Rikonstruksion rrugë dytësore grupi i IV-të” Shkodër, vlerë kjo e cila
përfaqëson një dëm ekonomik ndaj buxhetit të shtetit dhe njësisë vendore si rrjedhojë e
likuidimit të punimeve të pakryera në fakt.
Menjëherë
5. Gjetje nga auditimi: Në objektin “Mirëmbajtje e rrugëve e trotuareve të qytetit 2013”
Shkodër, nga auditimi i dokumentacionit teknik të zbatimit, mbikëqyrjes dhe kolaudimit të
punimeve të ndërtimit të administruara në dosjen teknike rezultuan diferenca në volume pune
të pakryera në vlerën 275,220 lekë pa t.v.sh si pasojë e likuidimit të punimeve të kryera në
fakt. Veprimet e mësipërme janë në kundërshtim me kontratën e sipërmarrjes së punimeve nr. prot., datë 03.07.2013 të lidhur mes Titullarit të Autoritetit Kontraktor Bashkia Shkodër dhe
OE “K. M. K.” sh.p.k (Trajtuar më hollësisht në faqet nr.73-99 të Raportit Përfundimtar të
Auditimit).
5.1 Rekomandim: Nga Bashkia Shkodër të merren masa për arkëtimin e vlerës prej 275,220
lekë pa t.v.sh nga OE “K. M. K.” sh.p.k, në cilësinë e sipërmarrësit në kontratën nr. - prot.,
datë 03.07.2013 me objekt “Mirëmbajtje e rrugëve e trotuareve të qytetit 2013” Shkodër, vlerë
kjo e cila përfaqëson një dëm ekonomik ndaj buxhetit të shtetit dhe njësisë vendore si rrjedhojë
e likuidimit të punimeve të pakryera në fakt.
Menjëherë
6. Gjetje nga auditimi: Në objektin “Mirëmbajtje e rrugëve e trotuareve të qytetit 2014”
Shkodër, nga auditimi i dokumentacionit teknik të zbatimit, mbikëqyrjes dhe kolaudimit të
punimeve të ndërtimit të administruara në dosjen teknike rezultuan diferenca në volume pune
të pakryera në vlerën 106,400 lekë pa t.v.sh si pasojë e likuidimit të punimeve të kryera në
fakt. Veprimet e mësipërme janë në kundërshtim me kontratën e sipërmarrjes së punimeve nr. prot., datë 11.06.2014 të lidhur mes Titullarit të Autoritetit Kontraktor Bashkia Shkodër dhe
OE “K. M. K.” sh.p.k (Trajtuar më hollësisht në faqet nr. 73-99 të Raportit Përfundimtar të
Auditimit).
6.1 Rekomandim: Nga Bashkia Shkodër të merren masa për arkëtimin e vlerës prej 106,400
lekë pa t.v.sh nga OE “K. M. K.” sh.p.k, në cilësinë e sipërmarrësit në kontratën nr. - prot.,
datë 11.06.2014 me objekt “Mirëmbajtje e rrugëve e trotuareve të qytetit 2014” Shkodër, vlerë
kjo e cila përfaqëson një dëm ekonomik ndaj buxhetit të shtetit dhe njësisë vendore si rrjedhojë
e likuidimit të punimeve të pakryera në fakt.
Menjëherë
7. Gjetje nga auditimi: Në objektin “Mirëmbajtje e rrugëve e trotuareve të qytetit 2015”
Shkodër, nga auditimi i dokumentacionit teknik të zbatimit, mbikëqyrjes dhe kolaudimit të
punimeve të ndërtimit të administruara në dosjen teknike rezultuan diferenca në volume pune
të pakryera në vlerën 67,760 lekë pa t.v.sh si pasojë e likuidimit të punimeve të kryera në fakt.
Veprimet e mësipërme janë në kundërshtim me kontratën e sipërmarrjes së punimeve nr. prot., datë 01.01.2015 të lidhur mes Titullarit të Autoritetit Kontraktor Bashkia Shkodër dhe
OE “K. M. K.” sh.p.k (Trajtuar më hollësisht në faqet nr. 73-99 të Raportit Përfundimtar të
Auditimit).
7.1 Rekomandim: Nga Bashkia Shkodër të merren masa për arkëtimin e vlerës prej 67,760
lekë pa t.v.sh nga OE “K. M. K.” sh.p.k, në cilësinë e sipërmarrësit në kontratën nr. - prot.,
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datë 01.01.2015 me objekt “Mirëmbajtje e rrugëve e trotuareve të qytetit 2015” Shkodër, vlerë
kjo e cila përfaqëson një dëm ekonomik ndaj buxhetit të shtetit dhe njësisë vendore si rrjedhojë
e likuidimit të punimeve të pakryera në fakt.
Menjëherë
8. Gjetje nga auditimi: Në objektin “Mirëmbajtje e rrugëve e trotuareve të qytetit 2016”
Shkodër, nga auditimi i dokumentacionit teknik të zbatimit, mbikëqyrjes dhe kolaudimit të
punimeve të ndërtimit të administruara në dosjen teknike rezultuan diferenca në volume pune
të pakryera në vlerën 166,221 lekë pa t.v.sh si pasojë e likuidimit të punimeve të kryera në
fakt. Veprimet e mësipërme janë në kundërshtim me kontratën e sipërmarrjes së punimeve nr. prot., datë 09.06.2016 të lidhur mes Titullarit të Autoritetit Kontraktor Bashkia Shkodër dhe
OE “K. M. K.” sh.p.k (Trajtuar më hollësisht në faqet nr. 73-99 të Raportit Përfundimtar të
Auditimit).
8.1 Rekomandim: Nga Bashkia Shkodër të merren masa për arkëtimin e vlerës prej 166,221
lekë pa t.v.sh nga OE “K. M. K.” sh.p.k, në cilësinë e sipërmarrësit në kontratën nr. - prot.,
datë 09.06.2016 me objekt “Mirëmbajtje e rrugëve e trotuareve të qytetit 2016” Shkodër, vlerë
kjo e cila përfaqëson një dëm ekonomik ndaj buxhetit të shtetit dhe njësisë vendore si rrjedhojë
e likuidimit të punimeve të pakryera në fakt.
Menjëherë
9. Gjetje nga auditimi: Në objektin “Zbatim rikualifikim Urban Blloqe Banimi Qemal
Dracini (pallati me Hark)” Shkodër, nga auditimi i dokumentacionit teknik të zbatimit,
mbikëqyrjes dhe kolaudimit të punimeve të ndërtimit të administruara në dosjen teknike
rezultuan diferenca në volume pune të pakryera në vlerën 457,216 lekë pa t.v.sh si pasojë e
likuidimit të punimeve të kryera në fakt. Veprimet e mësipërme janë në kundërshtim me
kontratën e sipërmarrjes së punimeve nr. 12579/15 prot., datë 12.12.2016 të lidhur mes
Titullarit të Autoritetit Kontraktor Bashkia Shkodër dhe OE “L. V.” sh.p.k, kontratën e
mbikëqyrjes së punimeve me nr. 5491/15 prot., datë 12.01.2016 si dhe kontratën e kolaudimit
të punimeve datë 28.02.2017 (Trajtuar më hollësisht në faqet nr. 73-99 të Raportit
Përfundimtar të Auditimit).
9.1 Rekomandim: Nga Bashkia Shkodër të merren masa për arkëtimin e vlerës prej 457,216
lekë pa t.v.sh nga OE “L. V.” sh.p.k, në cilësinë e sipërmarrësit në kontratën nr. 12579/15
prot., datë 12.12.2016 me objekt “Zbatim rikualifikim Urban Blloqe Banimi Qemal Draçini
(pallati me Hark)” Shkodër, vlerë kjo e cila përfaqëson një dëm ekonomik ndaj buxhetit të
shtetit dhe njësisë vendore si rrjedhojë e likuidimit të punimeve të pakryera në fakt.
Menjëherë
10. Gjetje nga auditimi: Në objektin “Rikualifikim urban i ambienteve të jashtme të
Katedrales së Shën Shtjefnit” Shkodër, nga auditimi i dokumentacionit teknik të hartimit të
preventivit të punimeve rezultoi një rritje e fondit limit 1,926,173 lekë pa tvsh nga të cilat vlera
127,883 lekë pa tvsh përbën dëm ekonomik ndaj buxhetit të shtetit dhe njësisë vendore. Këto
veprime janë në kundërshtim me Vendimi Nr.514, datë 15.08.2007 “Për informatizimin e
llogaritjes së kostos dhe hartimin e manualeve teknike të çmimeve të punimeve të ndërtimit,
ndryshuar me vendim nr. 664, datë 26.09.2012 “Për disa ndryshime dhe shtesa në vendimin
nr. 514, datë 15.08.2007 të Këshillit të Ministrave “Për informatizimin e llogaritjes së kostos
dhe hartimin e manualeve teknike të çmimeve të punimeve të ndërtimit”, pikat 2, 3 dhe 9
(Trajtuar më hollësisht në faqet nr. 73-99 të Raportit Përfundimtar të Auditimit).
10.1. Rekomandim: Nga Bashkia Shkodër, të merren masa për arkëtimin e vlerës prej 127,883
lekë pa tvsh nga L. P. në cilësinë e hartuesit të preventivit të punimeve për objektin
“Rikualifikim urban i ambienteve të jashtme të Katedrales së Shën Shtjefnit”.
Menjëherë
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11. Gjetje nga auditimi: Në objektin “Sistemim blloqe banimi Bulevardi Mehmet Pashe Plaku
(pallate parafabrikat)” Shkodër, nga auditimi i dokumentacionit teknik të zbatimit,
mbikëqyrjes dhe kolaudimit të punimeve të ndërtimit të administruara në dosjen teknike
rezultuan diferenca në volume pune të pakryera në vlerën 232,200 lekë pa t.v.sh si pasojë e
likuidimit të punimeve të kryera në fakt. Veprimet e mësipërme janë në kundërshtim me
kontratën e sipërmarrjes së punimeve nr. 12579/15 prot., datë 12.12.2016 të lidhur mes
Titullarit të Autoritetit Kontraktor Bashkia Shkodër dhe BOE “M.” sh.p.k dhe “A.” sh.p.k,
kontratën e mbikëqyrjes së punimeve me nr. - prot., datë 16.06.2014 si dhe kantatën e
kolaudimit të punimeve datë 02.07.2014 (Trajtuar më hollësisht në faqet nr. 73-99 të Raportit
Përfundimtar të Auditimit).
11.1. Rekomandim: Nga Bashkia Shkodër të merren masa për arkëtimin e vlerës prej 232,200
lekë pa t.v.sh nga BOE “M.” sh.p.k dhe “A.” sh.p.k, në cilësinë e sipërmarrësit në kontratën
nr. - prot datë 16.06.2014 me objekt “Sistemim blloqe banimi Bulevardi Mehmet Pashe Plaku
(pallate parafabrikat)” Shkodër, vlerë kjo e cila përfaqëson një dëm ekonomik ndaj buxhetit të
shtetit dhe njësisë vendore si rrjedhojë e likuidimit të punimeve të pakryera në fakt.
Menjëherë
12. Gjetje nga auditimi: Në objektin “Rikonstruksion linja e ndriçimit rruga Gjovalin
Gjadri” Shkodër, nga auditimi i dokumentacionit teknik të zbatimit, mbikëqyrjes dhe
kolaudimit të punimeve të ndërtimit të administruara në dosjen teknike rezultuan diferenca në
volume pune të pakryera në vlerën 189,363 lekë pa t.v.sh si pasojë e likuidimit të punimeve të
kryera në fakt. Veprimet e mësipërme janë në kundërshtim me nenin, kontratën e sipërmarrjes
së punimeve nr. - prot., datë 27.07.2015 të lidhur mes Titullarit të Autoritetit Kontraktor
Bashkia Shkodër dhe OE “G.” sh.p.k, kontratën e mbikëqyrjes së punimeve me nr. prot., datë
27.07.2015 si dhe kontratën e kolaudimit të punimeve datë 02.12.2015 (Trajtuar më hollësisht
në faqet nr. 73-99 të Raportit Përfundimtar të Auditimit).
12.1. Rekomandim: Nga Bashkia Shkodër të merren masa për arkëtimin e vlerës prej 189,363
lekë pa t.v.sh nga OE “G.” sh.p.k, në cilësinë e sipërmarrësit në kontratën nr. - prot datë
27.07.2015 me objekt “Rikonstruksion linja e ndriçimit rruga Gjovalin Gjadri” Shkodër, vlerë
kjo e cila përfaqëson një dëm ekonomik ndaj buxhetit të shtetit dhe njësisë vendore si rrjedhojë
e likuidimit të punimeve të pakryera në fakt.
Menjëherë
13. Gjetje nga auditimi: Nga Bashkia Shkodër, grupi përkatës nuk janë dokumentuar marrja
në dorëzim i kontratave dhe dokumentacioni përkatës origjinal i qiradhënies për 2 kontrata nga
ish- DSHP Shkodër dhe 1 Kontratë nga ish- Komuna Guri i Zi të lidhura me A. për dhënie
sipërfaqe pyjore për instalim antenash, si dhe nuk dokumentohet shlyerja e detyrimeve nga
operatori A., nuk dokumentohen, pasqyrohen as raportohen në marrjen në dorëzim pjesa e të
drejtave dhe detyrimeve të kontratave, gjendje kjo në kundërshtim me pikën 2 të VKM nr. 433,
datë 08.6.2.2016“ ‘Për Transferimin në Pronësi të Bashkive të Pyjeve dhe të Kullotave Publike,
sipas Listave të Inventarit, dhe aktualisht në Administrim të Ministrisë së Mjedisit e të ishKomunave/Bashkive”, ku shprehet se; “Të drejtat dhe detyrimet e personave fizik/juridik të
fituara me kontratat ekzistuese për marrjen në përdorim të sipërfaqeve të fondit pyjor dhe
kullosor vazhdojnë deri në përfundimin e tyre sipas parashikimeve kontratore dhe legjislacionit
në fuqi” urdhrit nr. 4632, datë 18.7.2016 ”Mbi Dorëzimin e pyjeve dhe kullotave në Bashki” të
Ministrit të Mjedisit. Këto mosveprime kanë sjellë si pasoje dëmin ekonomik në vlerën
3,309,367 lekë ndarë përkatësisht: vlera 140,079 lekë nga llogaritja e mos përfshirja 1vit të
vlerës tarifës re për periudhën nga koha e daljes së VKM nr. 1064, datë 22.12.2010, që ka
sjellë dëmin ekonomik prej 140,079 lekë, 503,008 lekë nga përdorimi pa kontratë i sipërfaqeve
dhe 2,666,280 lekë nga mos justifikimi me dokumente bankare te hyra në bashki të qerasë së
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pretenduar si e paguar, ndaj A. Tiranë, në kundërshtim me VKM nr. 1064, datë 22.12.2010
“Për disa ndryshime ne VKM nr.391, datë 21.06.2006 °Për Përcaktimin e Tarifave në Sektorin
e Pyjeve dhe Kullotave”, pasqyruar në tabelën emërtuar “Kontratat e Lidhura nga ish-DSHP
dhe ish-Komunat, transferuar në Bashki për Antena të telefonisë celulare dhe në proces lidhje
kontrate Bashkia Shkodër” (Trajtuar hollësisht në faqet nr. 116-117 të Raportit Përfundimtar
të Auditimit).
13.1 Rekomandim: Bashkia Shkodër të marrë masa të arkëtojë në vlerën prej 3,309,367 lekë
qira e papaguar për 4 vjet 2013-2016 ndaj A., ndarë: 140,079 lekë nga llogaritja e mos
përfshirja 1vit të vlerës tarifës re për periudhën nga koha e daljes së VKM nr.1064, datë
22.12.2010, 503,008 lekë nga përdorimi pa kontratë i sipërfaqeve dhe 2,666,280 lekë nga mos
justifikimi me dokumente bankare te hyra në bashki të qerasë së pretenduar si e paguar, ndaj A.
Tiranë si dhe të rishqyrtojë, saktësojë, eliminojë mangësitë në dokumentacione, pasaktësitë e
parregullsitë në përmbajtje, si dhe të përditësojë me aktet e reja nënligjore dhe të rishkruajë 3
kontratat me Operatorin A., sipas tabelës emërtuar “Kontratat e Lidhura nga ish-DSHP dhe
ish-Komunat, transferuar në Bashki për Antena të telefonisë celulare dhe në proces lidhje
kontrate Bashkia Shkodër”.
Menjëherë
CI. PËRDORIM JO ME EFIKTIVITET, EFICENCË DHE EKONOMICITET I
SHPENZIMEVE NË FUSHËN E PROKURIMEVE PUBLIKE.
1. Gjetje nga auditimi: Bashkia Shkodër, me kontratën nr. 6325/9, datë 14.06.2016, lidhur me
subjektin “L. 2007” shpk, ka kontraktuar investimin “Shërbimi pastrimit të mbetjeve urbane,
Njësia administrative Velipojë”, për vlerën 11,389,518 lekë me tvsh me afat përfundimi deri në
datë 10.09.2016 për (89 ditë kalendarike) dhe e likuiduar në masën 100%. Kontrata është
lidhur 20 % mbi kontratën bazë, por pa zbatuar afatet kohore pasi kontrata bazë rezulton e
lidhur për 36 muaj, ndërsa shtesë kontrata për 3 muaj, kur afati i shërbimit shtesë duhet të ishte
7.2 muaj (36muaj x 20%) ose deri më datë 20.12.2016.
Referuar parashikimit të nenit 4 të Kushteve të kontratës bazë dhe duke vlerësuar faktin se,
subjekti “L. 2007” shpk është likuiduar me shumën 9,758,551 lekë për afatin 4.33 muaj,
rezulton se vlerë e përfituar nga subjekti duhej të ishte likuiduar deri në datën 20.12.2016.
Nga mos zbatimi i kushteve të kontratës dhe mos prokurimi i shërbimit, si dhe referuar në
shpjegimet paraqitura nga NJP, personi i ngarkuar për ndjekjen e zbatimin e kontratës, por dhe
materialeve mbështetëse të dërguara me Projektraportin e Auditimit, subjekti “L. 2007”, ka
vazhduar të kryej shërbimin e pastrimit të mbetjeve urbane deri në fund të vitit 2016.
Likuidimi në formën e pagesës paradhënie, pa procedura prokurimi për këtë shërbim, i ka
shkaktuar buxhetit të bashkisë mospërdorim me efektivitet, eficencë dhe ekonomicitet të
fondeve publike në vlerën 9,758,551 lekë (Trajtuar më hollësisht në faqet 54-56 të Raportit
Përfundimtar të Auditimit).
Rekomandim: Bashkia Shkodër, të analizoj e nxjerr përgjegjësinë për shpenzimet lidhur me
kontratën e shërbimit të pastrimit nr. 6325/9, datë 14.06.2016, lidhur me subjektin “L.
2007”shpk, lidhur deri më 10.09.2016 dhe vazhduar edhe në vitin 2017, duke marrë masa që të
mos përsëritet një situatë e tillë në të ardhmen.
Menjëherë
2. Gjetje nga auditimi: Bashkia Shkodër, ka kryer shpenzime me blerje të vogla ne shkelje të
disiplinës financiare jo në përputhje me parimet e Ekonomicitetit, Eficiencës dhe Efektivitetit,
të cilat për 3 raste në vlerën prej 60,938 lekë, kanë sjellë efekte negative financiare në
shpenzimet për mirëmbajtje dhe pajisje ambiente zyrash (urdhër shpenzimeve nr. 133 datë
19.03.2014; nr. 136 datë 19.03.2014 dhe nr. 620 datë 28.10.2014), ku komisioni i blerjeve me
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vlera të vogla ka s’kualifikuar dhe nuk ka zgjedhur drejt ofertat, në kundërshtim me pikën 1/c
kreu II të VKM nr. 1 datë 10.01.2007 “Për rregullat e prokurimit publik” i ndryshuar,
Udhëzimin APP nr. 2, datë 28.03.2013 “Për procedurën e prokurimit me vlera të vogla”, të
ndryshuar (Trajtuar hollësisht në faqet nr. 43-45 të Raportit Përfundimtar të Auditimit).
Rekomandim: Bashkia Shkodër, të analizoj e nxjerr përgjegjësinë për shpenzimet me blerje të
vogla jo në përputhje me parimet e Ekonomicitetit, Eficiencës dhe Efektivitetit, të cilat kanë
sjellë efekte negative financiare në shpenzimet për mirëmbajtje ambientesh dhe pajisje zyrash
në vlerën prej 60,938 lekë, si dhe të evidentoj përgjegjësinë e anëtarëve të Komisionit me blerje
të vogla.
Menjëherë
3. Gjetje nga auditimi: Në ish Komunën Dajç, janë konstatuar 21 raste pagesash të kryera me
bankën, për blerjet me vlera të vogla, për mallra dhe shërbime, të cilat janë kryer me shkelje
procedurash, në kundërshtim me ligjin nr. 9643, datë 20.11.2006, ndryshuar me ligjin 131/112
dhe VKM nr. 1, datë 10.01.2007 “Për Rregullat e Prokurimit Publik”, si dhe Udhëzimit nr. 7,
datë 20.12.2012, “Për zhvillimin e prokurimeve me vlerë të vogël në sistemin elektronik”
(Trajtuar hollësisht në faqet nr. 147-156 të Raportit Përfundimtar të Auditimit).
Rekomandimi: Bashkia Shkodër, Sektori i Auditimit të Brendshëm të kryejnë një mision
auditimi në ish komunën (NJA) Dajç për periudhën 01.01.2013 deri më datën 30.06.2015,
lidhur me ligjshmërinë e kryerjes të pagesave nëpërmjet veprimeve të bankës, përfshirë edhe
21 raste pagesash të konstatuara nga KLSH, duke nxjerrë edhe përgjegjësitë ndaj personave
përkatës.
Menjëherë
CII. TË ARDHURA TË MUNGUARA NGA MOSVËNIA NË EFICENCE E ASETEVE,
KULLOTA TË ISH-KOMUNAVE.
1. Gjetje nga auditimi: Bashkia Shkodër për vitin 2016 dhe 5 ish-Komunat (aktualisht Njësi
Administrative) Postrrib, Pult, Shal, Shosh dhe Guri i Zi, për sipërfaqen e fondit kullosor prej
5377 ha, e ndarë sipas strukturës së shtrirjes, nuk kanë hartuar e zbatuar asnjë plan menaxhimi
e mbarështimi në kullota e livadhe, lidhur me kryerjen e shërbimeve mbarështuese dhe vjeljen
e produkteve të cilat do të siguronin zhvillim të qëndrueshëm, burime të ardhurash, si dhe
vënien në eficencë të plotë të këtyre resurseve. Mosveprimi ka sjellë mungesë të ardhurash të
munguara dhe nëse do të procedohej me dhënien në përdorim të këtyre sipërfaqeve, do të
rriteshin të ardhurat për buxhetin e Bashkisë Shkodër për vlerën 129,048 mijë lekë (Trajtuar
më hollësisht në faqet 113-116 të Raportit Përfundimtar të Auditimit).
Rekomandim: Bashkia Shkodër, Drejtoria e Mjedisit, Pyjeve dhe Menaxhimit të Ujërave, të
marrin masa për vënien në eficencë të sipërfaqes së fondit kullosor prej 5377 ha, ndodhur në
territoret e 5 ish-Komunave, të hartojë planet e menaxhimit dhe mbarështimit, si dhe të
analizojnë vlerën e të ardhura të munguara prej 129,048 mijë lekë.
Menjëherë dhe në vazhdimësi
G. MBI DISA NDRYSHIME NDËRMJET PROJEKTRAPORTIT DHE RAPORTIT
PËRFUNDIMTAR TË AUDITIMIT.
Kontrolli i Lartë i Shtetit me shkresën nr. 491/5 prot., datë 04.08.2017 ka dërguar në Bashkinë
Shkodër projektraportin e auditimit, në të cilin janë pasqyruar gjetjet dhe rekomandimet sipas
problematikës së evidentuar nga grupi i auditimit. Pas marrjes së komenteve dhe shpjegimeve
nga subjekti i audituar, bazuar në Rregulloren e Brendshme nr. 107, miratuar më datë
08.08.2017 “Për procedurat e auditimit në Kontrollin e Lartë të Shtetit”, neni 35-Kontrolli i
184

KONTROLLI I LARTË I SHTETIT
RAPORT PËRFUNDIMTAR I AUDITIMIT USHTRUAR NË BASHKINË SHKODËR

Cilësisë për Raportin Përfundimtar, për të siguruar cilësinë e këtij auditimi, Departamenti
Juridik Kontrollit të Zbatimit të Standardeve dhe Etikës, Drejtoria e Kontrollit të Cilësisë,
Drejtori dhe Kryeaudituesi i Departamentit të Auditimit të Njësive të Vetëqeverisjes Vendore
dhe Drejtori i Përgjithshëm, rishikoi në tërësi Raportin Përfundimtar të Auditimit në Bashkinë
Shkodër. Në përfundim të vlerësimit të objektivitetit të auditimit, u arrit në konkluzionin se
shumat e llogaritura si e ardhur e munguar nga mos vjelja e qerasë nga objektet publike të cilat
janë zënë në mënyrë të paligjshme prej qytetarëve, është jo e saktë, për sa kohë që vendosja e
një detyrimi të tillë mund të krijojë premisa për të ligjëruar një marrëdhënie që ka në bazë
paligjshmërinë.
Për përmirësimin e cilësisë së rekomandimeve në raport me gjetjet dhe konstatimet, në
përputhje me kuadrin rregullator në fuqi u propozua që disa rekomandime të klasifikuara si
Shpërblim Dëmi, të kalojnë në rubrikën e Masa Organizative. Kështu, si pasojë e këtyre
rivlerësimeve, rekomandimet për masa Shpërblim Dëmi nga vlera prej 169,240,556 lekë të
pasqyruara në projektraportin e auditimit, në raportin përfundimtar të auditimit bie në vlerën
12,638,792 lekë, ndërsa vlera prej 156,601,774 lekë ka kaluar në rubrikën Masa Organizative e
detajuar si më poshtë:
- Vlera 81,176,929 lekë, e cila lidhet me objektet pronë publike të zaptuara forcërisht nga
persona të ndryshëm, janë kaluar në Rubrikën Masa organizative nr. 23 , duke i rekomanduar
Bashkisë Shkodër në bashkëpunim me Organet e Rendit, marrjen e masave për çlirimin nga
zaptimi i jashtëligjshëm dhe vënien në funksion sipas destinacionit të këtyre objekteve publike
(Trajtuar më hollësisht në faqen 124- 127 të Raportit Përfundimtar të Auditimit).
- Vlera 44,988,000 lekë, për vendimet e gjobave të Inspektoratit Mbrojtjes së Territorit
Vendor Bashkia Shkodër, për mos pagimin në afat nga kundërvajtësit, nuk ka aplikuar
kamatëvonesa shuma cilat në projketraportin e auditimit kanë qënë tek rubrika Masa
Shpërblim dëmi, janë kaluar në Rubrikën masa organizative nr. 25, duke i rekomanduar
Bashkisë Shkodër që pasi të vendoset dhe vlera e kamat-vonesave për gjobat e tjera të cilat
nuk kanë kaluar në proces gjyqësor të vazhdojë ndjekjen deri në arkëtimin e vlerës plotë të
tyre. (Trajtuar më hollësisht në faqen 131- 134 të Raportit Përfundimtar të Auditimit)
- Vlera 10,611,720 lekë, kaluar në masa organizative, kjo lidhur me objektin “K. M.”, miratuar
në listën e pronave për Bashkinë Shkodër, ndërkohë që për këtë objekt disponohet kontrata e
datës 24.03.2000, lidhur ndërmjet ish-Ministrisë së Ekonomisë Publike dhe Privatizimit dhe
Shoqërisë “I.” sh.a, kontratë e cila është rekomanduar për t’u verifikuar paraprakisht nga ana e
Auditit të Brendshëm Publik të Bashkisë Shkodër (Trajtuar më hollësisht në faqen 123-124 të
Raportit Përfundimtar të Auditimit)
- Vlera 7,200,000 lekë, lidhur me objektet pronë publike të zaptuara forcërisht nga persona të
ndryshëm, në ish Komunën Ana e Malit janë kaluar në rubrikën Masa organizative nr. 24,
duke i rekomanduar Bashkisë Shkodër marrjen e masave në bashkëpunim me Organet e
Rendit, për lirimin nga zaptimi i jashtëligjshëm dhe vënien në funksion të objekteve publike
sipas destinacionit (Trajtuar më hollësisht në faqen 127-129 të Raportit Përfundimtar të
Auditimit)
- Vlera 6,354,000 lekë, kaluar në masë organizative nr. 22, e cila trajton objektet pronë publike
(3 kopshte) të zaptuara forcërisht nga qytetar të ndryshëm, kanë kaluar në masa organizative,
duke i rekomanduar Bashkisë Shkodër marrjen e masave në bashkëpunim me Organet e Rendit
për lirimin nga zaptimi i jashtëligjshëm dhe vënien në funksion të objekteve. Kjo edhe për
shkak se marrëdhëniet detyruese lindin, në se nuk ka një kontratë midis palëve, prandaj në
raportin përfundimtar të auditimit mbeten e shifrat sikundër trajtuar në projekraportin e
auditimit me argumentin nëse do të kishte një kontratë qiraje të ardhurat e bashkisë do të
rriteshin me atë vlerë të llogaritur (Trajtuar më hollësisht në faqen 122- 123 të Raportit
Përfundimtar të Auditimit)
185

KONTROLLI I LARTË I SHTETIT
RAPORT PËRFUNDIMTAR I AUDITIMIT USHTRUAR NË BASHKINË SHKODËR

- Vlera 2,971,125 lekë që ka lidhje me pagesat e shërbimit për pastrimin mekanik dhe manual
në ditët me shi, si dhe prodhimi i luleve si një zë i veçantë i kontratës së mirëmbajtjes së luleve,
ka kaluar në masa organizative me nr. 7, sipas vlerësimit të Departamenti Juridik dhe Kontrollit
të Zbatimit të Standardeve (Trajtuar më hollësisht në faqen 46-47 të Raportit Përfundimtar të
Auditimit)
- Vlera 1,400,000 lekë, për gjobat e pavendosura për mos ndjekjen e afateve të lejeve të
ndërtimit, janë vlerësuar të ardhura të munguara, kaluar në masë organizative nr.15 (Trajtuar
më hollësisht në faqen 108-110 të Raportit Përfundimtar të Auditimit)
- Vlera 1,900,000 lekë, për gjobat e pavendosura për mos ndjekjen e afateve të lejeve të
përdorimit, janë vlerësuar të ardhura të munguara, kaluar në masë organizative nr. 16 (Trajtuar
më hollësisht në faqen 110-111të Raportit Përfundimtar të Auditimit).
Gjithashtu janë bërë ndryshime nga projektraporti në raportin përfundimtar të auditimit dhe në
rekomandimet tek Rubrika “Masa organizative” dhe për “Mosefektivitete të fondeve” për
prokurimet publike.
Në projektraportin e auditimit në kapitullin Masa Organizative është trajtuar edhe vlera
391,677,434 lekë, shumë e cila pas kontrollit të cilësisë nga Departamentit Juridik Kontrollit të
Zbatimit të Standardeve dhe Etikës, sipas procedurës së Rregullores së Brendshme nr.107, datë
08.08.2017 “Për procedurat e auditimit në Kontrollin e Lartë të Shtetit”, ndryshoi pasi është
hequr shuma prej 129,048,000 lekë (trajtuar në pikën CII/1). Kjo shumë (129,048 mijë lekë)
konsiderohet si e ardhur e munguar nga mosvënia në eficencë të aseteve, kullotave të ish
komunave.

H .TË TJERA:
Kryetari i Kontrollit të Lartë të Shtetit këtë auditim e vlerëson dobët, pasi puna e bërë nga grupi
i auditimit konsiderohet e paplotë në drejtim të auditimit të shpenzimeve të prokurimeve,
mbledhjes së taksave vendore dhe klasifikimit të shkeljeve (gjetjeve) të konstatuara në
auditimin e aseteve.
Vonesa në evadimin e këtij auditimi ka ardhur për shkak të madhësisë së subjektit të audituar,
(Bashkia Shkodër dhe 10 ish komuna); periudhë tre vjeçare e auditimit, si dhe nga
problematika komplekse. Gjithashtu, përgjegjësi i grupit edhe anëtarët e tjerë të grupit te
auditimit në të njëjtën kohë ka qenë të angazhuar edhe me auditime të tjera. Të gjithë këta
faktorë përfshi dhe shqyrtimin nga Drejtuesit e Departamenteve dhe Drejtorin e Përgjithshëm,
Departamentin Juridik dhe Kontrollit të Zbatimit të Standardeve, Cilësisë, si dhe diskutimin e
klasifikimeve për administrimin e aseteve duke mos rënduar me të padrejtë qytetarë të shumtë
në numër për problemin e banimit për një kohë të gjatë në objekte publike.
Pjesë përbërëse e Raportit Përfundimtar janë dhe anekset në lidhje më vete bashkëlidhur.
Për sa më sipër paraqitet ky Raport Përfundimtar Auditimi.

Grupi i Auditimit
S. Z.
V. R.
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