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I. PËRMBLEDHJE EKZEKUTIVE
Mbështetur në Ligjin 154/2014 Datë 27.11.2014 “Për Organizimin dhe Funksionimin e KLSH”,
në zbatim të Programit të Auditimit nr. 1432/1 prot., datë 29.12.2018, miratuar nga Kryetari i
KLSH, nga data 07.01.2019 deri më datën 28.02.2019, në Institucionin Bashkia Pukë u krye
auditimi “Mbi rregullshmërinë financiare”. Auditimi mbuloi periudhën: prej 01.01.2017 deri më
31.12.2018.
Auditimi u krye nga Grupi i Auditimit me përbërje:
1. A. Z., përgjegjës grupi
2. H. A., anëtar grupi
3. L. B., anëtar grupi
4. E. C., anëtar grupi
Auditimi u krye me zgjedhje, mbi bazën e riskut dhe materialitetit.
Mbështëtur në punën audituesë në teren (subjekt), në evidencat e marra, të cilat kanë qënë të
përshtatshme, të besueshme dhe të mjaftueshme për punën audituese, në projektraportin e
auditimit, kundërshtitë e subjektit të audituar, qëndrimin e grupit të auditimit ndaj kundërshtive të
subjektit, rezultatet kryesore të punës audituese përfshihen në këtë përmbledhje ekzekutive si më
poshtë:
I.a. Përshkrimi i gjetjeve kryesore

Gjetja

Përmbledhje e gjetjes

1

Bashkia Pukë nuk ka realizuar hartën e
proceseve ku specifikohet qarkullimi i
dokumenteve dhe Deklarata për cilësinë e
sistemit të kontrollit të brendshëm si dhe
Raporti vjetor për funksionimin e sistemeve të
kontrollit të brendshëm për vitin 2017 nuk janë
hartuar sipas formatit standard të paraqitur në
Manualin e Manxhimit Financiar dhe Kontrollit
dhe janë dërguar në Ministrinë e Financave
jashtë afateve ligjore. Nga ana e titullarit nuk
është
hartuar
dhe
miratuar
evidence
dokumentare për gjurmën e auditimit për
procedurat që lidhen me veprimtaritë kryesore
të Bashkisë Pukë. Nga ana e Nëpunësit
Autorizues nuk janë analizuar dhe përditësuar
kontrollet që synojnë minimizimin e riskut dhe
dokumentimin e tij.
Ndërkohë për minimizimin e riskut, mashtrimit
dhe parregullsive, nga Nëpunësi Autorizues nuk

Ref.
Raporti
n
Përfun
d
17-26

Rëndësi
a

E lartë.

Rekomandimi

-Titullari i njësisë vendore të marrë masa që
të miratohet harta e proceseve ku
specifikohet qarkullimi i dokumentave,
deklarata për cilësinë e sistemit të kontrollit
të brendshëm si dhe Raporti vjetor për
funksionimin e sistemeve të kontrollit të
brendshëm të formulohen sipas formatit
standart të paraqitur në Manualin e
Menxhimit Financiar dhe Kontrollit dhe të
dërgohen brenda afateve ligjore në
Ministrinë e Financave, si dhe të miratohet
evidence dokumentare për gjurmën e
auditimit për procedurat që lidhen me
veprimtaritë kryesore të Bashkisë Pukë.
- Nga Bashkia Pukë të marren masa për
organizimin shërbimit të auditimit të
brendshëm në përputhje me kërkesat e ligjit
nr. 114/2015 datë 22.10.2015 “Për auditin e
brendshëm publik” neni 10 “Organizimi i
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Gjetja

Përmbledhje e gjetjes

Ref.
Raporti
n
Përfun
d

Rëndësi
a

janë regjistruar dhe raportuar masat e marra për
parandalimin e këtyre fenomeneve.
Këto veprime janë në kundërshti me ligjin
10296, datë 08.07.2010 “Për menaxhimin
financiar dhe kontrollin” , i ndryshuar, nenet
20, 21, 22 dhe 23.

2

3

Shpenzimet për vendime gjyqësore në
kontabilitet paraqiten në vlerën 6,296,724
lekë në vitin 2017, si pjesë e detyrimeve të
prapambetura në llogarinë 467 “ Kreditorë të
ndryshëm” , ndërsa sipas listës së vendimeve
gjyqësore të formës së prerë të vitit 2017 shuma
paraqitet në vlerën 11,420,786 lekë. Kjo
diferencë vjen si pasojë e vendimit gjyqësor
nr.169 dt 26.11.2013 i “Shoqata e të verbërve
Puke” në vlerën 4,623,583 lekë i paregjistruar
në kontabilitet duke nënvlersuar llogarinë 467
“Kreditorë të ndryshëm” në kundërshtim me
VKM nr.783, kapitulli II, Rregulla të
përgjithshme për pasqyrat financiare vjetore
pika 2.2 Rregullat për marrjen në llogari të
elementëve të pasqyrave financiare vjetore si
dhe në kundërshtim me Standartin Kombëtar të
Kontabilitetit nr.1 “Kuadri i Përgjithshëm për
përgatitjen e Pasqyrave Financiare – i
përmirsuar” pikat 22 – 26
Aktivet të cilat janë detajuar me rregjistra
kontabël (210 “Toka, troje e terrene”, 212
“Ndërtesa e Konstruksione”, 213 “Rrugë, rrjete
e vepra ujore”, 214 “Instaime teknike, makineri
, pajisje e vegla pune” , 215 “Mjete transporti”)
nuk përmbushin kriteret minimale të paraqitjes
së formatit si dhe nuk janë azhornuar pas
bashkimit të njesive administrative duke dhënë
një pamje jo të plotë për këto regjistra, si dhe
për aktivet e tjera afatgjata materiale dhe jo
materiale nuk është hartuar regjistër kontabël,
veprime këto në kundërshtim me ligjin 10296
“Për Menaxhimin Financiar dhe Kontrollin”
neni 8 dhe Udhëzimin nr.30 datë 27.12.2011
“Për menaxhimin e aktiveve në njësitë e
sektorit publik” pikat 26,dhe 30.

27-38

E lartë

38-69

E LARTË

Rekomandimi
shërbimit të auditimit të brendshëm” dhe
VKM nr. 83, datë 03.02.2016 “Për
miratimin e kritereve të krijimit të njësive të
Auditimit të Brendshëm në sektorin
Publik”, pika 1 ku të shihet edhe mundësia e
kontraktimit të këtij shërbimi në rast
mosplotësimi të vendeve vakante të kësaj
strukture.
Nga ana e Sektorit të Financës të Bashkisë
Pukë të merren masa për të bërë regjistrimin
në kontabilitet të vendimit gjyqësor të
formës së prerë nr. 169 dt 26.11.2013 i
“Shoqata e të verbërve Puke” në vlerën
4,623,583 lekë në llogarinë 467 “ Kreditorë
të ndryshëm” .

Nga Bashkia Pukë të merren masa për të
azhornuar
regjistrat
kontabël
me
informacion të plotë pas bashkimit me
njësitë administrative, duke plotësuar
kërkesat minimale të formatit të paraqitjes
së tyre, të përpilohet lista e aktiveve të
identifikuara për vlerësim dhe inventarizim
nga nëpunësi zbatues, procesverbalet
përpara se të miratohen nga Titullari të
bëhet rakordimi nëse janë në përputhje të
plotë me urdhrat e ngritur prej tij, si dhe
komisionet për nxjerjen jashtë përdorimit të
jenë kategorikisht të ndryshëm nga
komisionet e vlerësimit dhe inventarizimit.
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Gjetja

Përmbledhje e gjetjes

Ref.
Raporti
n
Përfun
d

Rëndësi
a

Rekomandimi

- Në komisionin e vlerësimit dhe inventarizimit
i cili përbëhet nga jo më pak se 3 veta, kryetar i
komisionit duhet të jetë Nëpunësi Zbatues i
njësisë ndërkohë që në urdhërin nr.249 datë
22.09.2017 kryetar komisioni është caktuar,
z.A. K. i cili nuk mban funksionin e Nëpunësit
Zbatues të njësisë, veprim ky në kundërshtim
me ligjin 10296 “Për Menaxhimin Financiar
dhe Kontrollin” neni 8 dhe Udhëzimin nr.30
datë 27.12.2011 “Për menaxhimin e aktiveve në
njësitë e sektorit publik” pika 99.
Urdhëri nr.259 datë 29.09.2017 i Kryetarit të
Bashkisë për ngritjen e grupit të punës për
asgjësimin e inventarëve të evidentuar nga
komisioni i verifikimit të cilat janë jashtë
përdorimit, ka emëruar në komisionet e
nxjerrjes jashtë përdorimit/asgjësimit 5 anëtarë
përfshirë dhe përgjegjësit material, veprim ky
në kundërshtim me ligjin nr.10296 “Për
Menaxhimin Financiar dhe Kontrollin” neni 8
dhe Udhëzimin nr.30 datë 27.12.2011 “Për
menaxhimin e aktiveve në njësitë e sektorit
publik” pika 100.

4

-Në hartimin e buxhetit vjetor në zërin e
shpenzimeve, nuk janë planifikuar plotësisht
detyrimet e prapambetura. Në këtë zë ka
diferenca të dukshme midis treguesve të
hartimit dhe zbatimit të buxhetit. Në total
treguesit e buxhetit për këtë zë për vitin 2017
dhe 2018 janë realizuar respektivisht në masën
85% dhe 84%. Planifikimi i zërave të
shpenzimeve dhe investimeve dhe mos
realizimi i tyre për shkak të mos realizimit të të
ardhurave sjellin mos plotësimin e nevojave
reale të komunitetit dhe ulje të performancës së
njësisë vendore në drejtim të këtyre
shërbimeve. Planifikimi i zërit të shpenzimeve
është bërë pa llogaritur detyrimet kreditore, të
cilat bazuar në të dhënat e pasqyrave financiare,
në datën 31.12.2018 Bashkia Pukë ka një
detyrim ndaj të tretëve prej 43,682,262 lekë
(llogaria 401-408, furnitor e llogari të lidhura
me to). Veprimet e mësipërme janë në

27-38

E lartë

- Në mënyrë që të mos krijohen diferenca të
dukshme midis parashikimit dhe realizimit
të buxhetit, Bashkia Pukë të marrë masa për
hartimin e një buxheti real, mbështetur në
realizimin e mundshëm e objektiv të të
ardhurave. Të merren në konsideratë
realizimet faktike të të ardhurave në vitin e
mëparshëm buxhetor. Në vazhdimësi çdo
faturë shpenzimesh të likuidohet brenda
afateve ligjore (30 ditë), duke shmangur
transferimin e detyrimeve nga njëri vit
buxhetor në tjetrin.
- Kryetari i Bashkisë dhe Drejtoria e
Financës të marrin masa të menjëhershme
për pagesën e faturave të pa likuiduara në
vlerën totale 43,682,262 lekë. Për këtë,
bazuar në UMF nr. 5, datë 27.12.2014 “Për
shlyerjen e detyrimeve të prapambetura”
dhe Udhëzimin Plotësues nr. 02, datë
10.01.2018 “Për buxhetin e vitit 2018”,
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Gjetja

5

6

7

Përmbledhje e gjetjes

kundërshtim me kërkesat e metodologjisë së
planifikimit të buxhetit dhe nenin 52, -Kryerja e
shpenzimeve, të ligjit nr. 9936, datë 26.6.2008
“Për menaxhimin e sistemit buxhetor në
Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar, UMF
nr. 5, datë 27.12.2014 “Për shlyerjen e
detyrimeve të prapambetura”, Udhëzimin
plotësues nr. 2, datë 10.01.2018, “Për buxhetin
e vitit 2018”, pikat 82-91 – Detyrimet e
prapambetura të Njësive të Vetëqeverisjes
Vendore
Nga auditimi i zbatimit të punimeve civile të
kontratës me objekt “Rruga Lumzi, Njësia
administrative Rrape, fshati Lumzi, Bashkia
Pukë, me vlerë të kontratës 40,204,193 lekë me
TVSH, me kontraktor Bashkimi i Operatorëve
Ekonomikë “D. I.” shpk & “Gj.” shpk SHPK,
rezultuan diferenca në volume pune të pakryera
në fakt në vlerën 4,337,390 pa TVSH. Veprimet
e mësipërme janë në kundërshtim me kontratën
e sipërmarrjes së punimeve nr. 111/20 prot datë
02.05.2017 të lidhur mes Autoritetit Kontraktor
Bashkia Pukë dhe BOE “D. I.” shpk & “Gj.”
shpk SHPK
Nga auditimi i kryer për planifikimin,
realizimin e të ardhurave nga taksat dhe tarifat
vendore, konstatohet se nga Bashkia Pukë,
Sektori i Pyjeve e Kullotave dhe Zyra e
Taksave dhe Tarifave Vendore, nuk kanë kryer
plotësisht monitorimin për të arkëtuar detyrimin
sipas kontratave të qirasë, për kontratat e lidhur
midis Bashkisë Pukë dhe shoqërive private, për
dhënien me qira të sipërfaqeve pyjore e
kullosore, veprimi jo në përputhje me kërkesat
dhe përcaktimet e bëra në 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”, i ndryshuar, kapitulli VI, pikat 1,2,9
e 10, sipas aneksit nr.1 në vlerën 5,209,864 lekë
Për shkak të mos zbatimit të kërkesave ligjore
gjatë zhvillimit të procedurave të prokurimit
publik, duke kualifikuar operatorë ekonomikë
të cilët nuk plotësojnë kriteret e DST, janë

Ref.
Raporti
n
Përfun
d

Rëndësi
a

69-103

E lartë

104-119

E lartë

69-103

E lartë

Rekomandimi

pikat 82-91-Detyrimet e prapambetura të
Njësive të Vetëqeverisjes Vendore, të
paraqesë në mbledhjen e këshillit bashkiak,
një material për gjendjen e faturave të pa
likuiduara në vite, të hartojë grafik për
shlyerjen e tyre, në përputhje me kërkesat
ligjore për radhën e pagesave. Në zbatim të
pikës 88 të udhëzimit të mësipërm të bëjë
publikimin e të gjitha detyrimeve të
prapambetura në faqen zyrtare të
institucionit.
Nga Bashkia Pukë të merren masa, duke
ndjekur të gjithë procedurat administrative
dhe ligjore, për arkëtimin e vlerës prej
4,337,390 pa TVSH nga BOE “D. I.” shpk
& “Gj.” SHPK, në cilësinë e sipërmarrësit
në kontratën nr. 111/20 prot datë
02.05.2017 me objekt “Rruga Lumzi, Njësia
administrative Rrape, fshati Lumzi, Bashkia
Pukë, si pasojë e likuidimit të punimeve të
pakryera dhe vonesave në përfundimin e
punimeve.

Zyra e Taksave, Tarifave Vendore dhe
Drejtoria e Urbanistikës, Planifikimit të
Territorit, Bashkia Pukë, të marrë masat
duke ndjekur të gjitha procedurat e
nevojshme administrative e ligjore për
arkëtimin e vlerës 5,209,864 lekë, detyrim
për mos arkëtim qira të sipërfaqeve pyjore e
kullosore, sipas aneksit nr.1 bashkangjitur
RPA-së.

Bashkia Pukë të analizojë arsyet e
kualifikimit të pa drejtë të operatorëve
ekonomikë, të cilët nuk plotësojnë kriteret e
DST dhe kualifikohen, në mënyrë që në të
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Gjetja

Përmbledhje e gjetjes

përdorur fonde publike në kundërshtim me
kërkesat ligjore, në vlerën 105,559,435 lekë, e
cila përbën 1/2 e numrit të tenderave të
zhvilluar, ose 75.5% e vlerës së kontratave të
lidhura dhe vlera 773,927 lekë në fushën e
zbatimit të kontratave të punimeve.
Nga auditimi i procedurave të prokurimit publik
të zhvilluara, u konstatuan se 5 procedura
prokurimi janë kryer në kundërshtim me nenin
2 “Parimet e përzgjedhjes”, nenin 55 “Kriteret e
përcaktimit të ofertës fituese”, nenin 24
“Anulimi i një procedure prokurimi” pikën 5 të
nenit 53 “Shqyrtimi i ofertave”, të ligjit 9643,
datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i
ndryshuar, nenin 56 të VKM nr. 914, datë
29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të
prokurimit publik”, i ndryshuar. Operatorët
ekonomikë janë shpallur fitues edhe pse kanë
mangësi në dokumentacionin e paraqitur sipas
kërkesave të DST, të hartuara nga Njësia e
Prokurimit e të miratuara nga Titullari i
Autoritetit Kontraktor, duke mos garantuar
përmbushjen me cilësi të kontratës në këto
tendera, për shkak të mos përmbushjes së
kritereve të vendosura në DST.

Ref.
Raporti
n
Përfun
d

Rëndësi
a

Rekomandimi

ardhmen të mos përsëriten veprime të tilla,
pasi këta OE nuk japin garanci për kryerjen
me cilësi të kontratës.
- Nga grupet e punës të ngritura nga
Autoriteti Kontraktor për negocimin e
çmimeve të reja, të paofertuara në fazën e
tenderimit, të merren masa që çmimet e
miratuara të jenë të argumentuara
teknikisht, duke ju referuar manualit të
çmimeve të punimeve të ndërtimit në fuqi,
por të jenë çmimet më të mira.

Opinioni i auditimit
Opinion i kualifikuar me rezervë mbi pasqyrat financiare të vitit 2017 1
Ne kemi kryer auditimin e rregullshmërisë financiare mbështetur në ligjin nr. 154/2014, datë
24.11.2014, “Për organizimin dhe funksionimin e KLSH-së”, në përputhje me standardet
ndërkombëtare të auditimit financiar të zbatueshme për Institucionet Supreme të Auditimit
SSAI 1700 , dhe ISSAI 1200 , si dhe në përputhje me kërkesat e Manualit të Auditimit
1

Një opinion i kualifikuar jepet kur audituesi ka marrë dëshmi të mjaftueshme dhe të përshtatshme të auditimit dhe arrin në
përfundimin se anomalitë apo rastet e mospërputhshmërisë, individualisht ose së bashku, janë materiale, por jo të përhapura, në
llogaritë vjetore apo transaksionet në fjalë ose kur audituesi nuk është në gjendje për të marrë dëshmi të mjaftueshme dhe të
përshtatshme të auditimit ku të bazojë opinionin, dhe efektet e mundshme mbi llogaritë vjetore apo transaksionet të kësaj
pamundësie janë materiale por jo të përhapura.
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Financiar të KLSH-së.
Sipas këtyre standardeve, përgjegjësitë tona janë përshkruar tek pjesa, Përgjegjësitë e
Audituesit për Auditimin e Pasqyrave Financiare. Sipas kërkesave etike, të cilat janë relevante
për auditimin tonë në institucionet buxhetore, KLSH është e pavarur nga Njësia e Qeverisjes
Vendore Bashkia Pukë dhe përgjegjësitë e tjera etike janë përmbushur në pajtim me këto
kërkesa. Ne besojmë se dëshmitë e auditimit që kemi marrë janë të mjaftueshme dhe të duhura
për sigurimin e bazës për opinionin tonë.
Ne kemi audituar pasqyrat financiare të Bashkisë Pukë për vitin ushtrimor të mbyllur më 31
dhjetor 2017, ku përfshihet pasqyra e gjendjes ekonomike, pozicionit financiar (hyrjeve dhe
daljeve të pagesave në para, pasqyra e amortizimit, pasqyrën e krahasimit të fondeve
buxhetore dhe rezultateve aktuale, shënimet shpjeguese që shoqëronin këto pasqyra, kryerjen e
inventarëve për në fund të vitit. Auditimi ka përfshire ekzaminimin, në bazë testimesh, të
dokumenteve që mbështesin shumat dhe shpalosjet në pasqyrat financiare, ku u bë vlerësimi i
parimeve kontabël të përdorura dhe vlerësimeve të bëra nga drejtuesit, si dhe vlerësimi i
paraqitjes së përgjithshme të pasqyrave financiare.
Duke marrë në konsideratë faktin se subjekti audituar mund të mos arrijë në kuptimin e saktë
të opinionit mbi pasqyrat financiare, duam të tërheqim vëmendjen për çështje specifike që
bëjnë pjesë në pasqyrat financiare të cilat janë materiale, por jo thelbësore për arsyetimin e
pasqyrave, qe nuk kanë ndikim të dukshëm mbi nivelin e materialitetit dhe në vendimmarrjen
e përdorueseve të pasqyrave financiare.
Sipas opinionit të KLSH-së, mbështetur në standardet ISSAI 17002, dhe ISSAI 12003, përveç
efekteve të çështjes të përshkruar në seksionin e Bazës për Opinion të Kualifikuar për pasqyrat
financiare të vitit 2017 pasqyrat financiare paraqesin në të gjitha aspektet materiale, në mënyrë
të drejtë pozicionin financiar të Bashkinë Pukë në datën 31 dhjetor 2017 në llogaritë vjetore.
Opinioni i auditimit:
Sipas opinionit të KLSH-së, mbështetur në standartet ISSAI 1700, dhe ISSAI 1200, përveç
efekteve të çështjes të përshkruar në seksionin e Bazës për Opinion të Kualifikuar për pasqyrat
financiare të vitit 2017, pasqyrat financiare paraqesin në të gjitha aspektet materiale, në
mënyrë të drejtë pozicionin financiar të Bashkinë Pukë në datën 31 dhjetor 2017.
Ne kemi kryer auditimin në përputhje me Standartet Ndërkombëtare të Auditimit të
institucioneve supreme të auditimit (ISSAI). Përgjegjësitë tona sipas këtyre standardeve janë
përshkruar në mënyrë të detajuar në paragrafin “ Përgjegjësitë e audituesit për Auditimin e
Pasqyrave Financiare” të raportit tonë. Ne jemi të pavarur nga subjekti i audituar Njësia e
2

Objektivi i audituesit është të formulojë një opinion mbi besueshmërinë e llogarive vjetore dhe llogarive bazuar në një vlerësim
të përfundimeve të hartuara nga evidencat e marra të auditimit dhe të shprehë qartë opinionin nëpërmjet një raporti të shkruar që
shpjegon bazat e opinionit.
3 Objektivi i audituesit është të ofrojë siguri të arsyeshme nëse pasqyrat si një e tërë nuk përmbajnë anomali materiale, raste
mashtrimi ose gabime, si edhe të raportojë mbi këto pasqyra përsa i takon gjetjeve nga auditimi
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VQV Bashkia Pukë, e theksuar nga ISSAI-n 10-Deklarata e Meksikës mbi Pavarësinë e SAI-t,
si dhe ISSAI 30- Kodi Etik, në përputhje me kërkesat etike që janë të rëndësishme në
auditimin e pasqyrave financiare në Republikën e Shqipërisë, duke përfshirë Kodin e Etikës të
KLSH dhe kemi përmbushur përgjegjësitë e tjera etike në përputhje me këto kërkesa. Ne
besojmë se evidenca e auditimit që kemi marrë janë të mjaftueshme dhe të përshtatshme për të
siguruar bazën për opinionin tonë.
Baza për opinion të kualifikuar mbi pasqyrat financiare të vitit 2017
ISSAI 1320 dhe ISSAI 1450 shprehet : “Objektivi i audituesit është të aplikojë konceptin e
materialitetit në mënyrë korrekte gjatë planifikimit dhe kryerjes së auditimit”
Në planifikim ne kemi llogaritur vlerën e materialitetit duke marrë parasysh riskun e lartë të
auditimit ndaj të cilit për të marrë një siguri të arsyeshme, audituesi duhet të tolerojë një normë
më të ulët të gabimit material. Materialiteti i llogaritur nga audituesit e Kontrollit të Lartë të
Shtetit bazuar në Manualin e Auditimit Financiar të KLSH-së për vitin e mbyllur më 31
dhjetor 2017 është 1,769,425 lekë (0.5 % x 353,885,062 lekë). Çdo gabim apo shumë e
gabimeve mbi këtë vlerë, e cila përbën gabim material, por jo të përhapur në llogaritë vjetore
të vitit 2017 , në bazë të ISSAI 1705 përbën bazë për opinion të kualifikuar. Gabimet materiale
për vitin 2017 paraqitet në zërat e Bilancit :
-Llogaria 202 “Studime dhe Projektime” është mbivlerësuar në vlerën 8,877,737 lekë,
- Llogaria 219 “Amortizimi i aktiveve të qëndrueshme të trupëzuara” është mbivlerësuar në
vlerën 4.495,599 lekë,
- Llogaria 26 “Pjesëmarrje në kapitalin e vet” është nënvlerësuar në vlerën 3,500,000 lekë
- Llogaria 467 “Kreditorë të ndryshëm” është nënvlerësuar në vlerën 4,623,583 lekë,
të cilat janë individualisht dhe si shumë mbi nivelin e materialitetit të përcaktuar sipas
kërkesave të Manualit të Auditimit financiar dhe modifikojnë opinionin e audituesve të
Kontrollit të Lartë të Shtetit .
Përgjegjësitë e Drejtuesve të Bashkisë Pukë
Nëpunësi Autorizues dhe nëpunësi zbatues të Bashkisë Pukë janë përgjegjës për përgatitjen
dhe prezantimin e saktë të pasqyrave financiare në përputhje me kërkesat e ligjit nr. 9228, datë
29.04.2004 “Për kontabilitetin dhe pasqyrat financiare”, me ndryshime dhe kërkesat e tjera në
kuadrin e raportimit financiar në fuqi, si dhe kontrollin e brendshëm që ka rezultuar i
nevojshëm për përgatitjen e pasqyrave financiare, për të shmangur gabimet apo mashtrimet.
Stafi drejtues është gjithashtu përgjegjës për përdorimin e burimeve financiare në përputhje me
politikat, ligjet dhe rregulloret e aplikuara. Personat përgjegjës për drejtimin janë përgjegjës
për kontrollin e procesit të raportimit financiar dhe realizimit të të ardhurave në taksat e tarifat
vendore.
Përgjegjësitë e Audituesve Shtetëror të KLSH-së mbi auditimin e Pasqyrave Financiare
Objektivi i audituesit të jashtëm publik lidhet me garantimin e sigurisë së arsyeshme nëse
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pasqyrat financiare në tërësi, nuk paraqesin anomali materiale, kështu si pasaktësi apo gabime
që mund të kenë ekzistuar, si dhe për të konkluduar me një raport auditimi që përfshin një
opinion. Siguria e arsyeshme është një nivel i lartë sigurie, por nuk garanton që auditimi i
kryer në përputhje me standardet mundëson identifikimin e çdo gabimi apo anomalie që mund
të ekzistojë. Përveç standardeve ISSAI, audituesi i KLSH-së gjithashtu aplikon gjykimin dhe
skepticizmin profesional në punën audituese. Auditimi identifikon çështjet më të rëndësishme
lidhur me auditimin e pasqyrave financiare të periudhës aktuale dhe i përshkruajmë ato në
raportet e auditimit, me përjashtim të rasteve kur kuadri ligjor nuk lejon vënien në dispozicion
të tyre për publikun, ose në raste të rralla kur vetë ne vendosim që këto çështje nuk duhet të
përfshihen në raport për shkak të pasojave negative qe publikimi i tyre mund të sjellë në
publikun e gjerë.
Opinion mbi përputhshmërinë e procedurave të prokurimit (i kualifikuar i kundërt)
1. Nga auditimi mbi përputhshmërinë e procedurave të prokurimit publik, sa i takon shkallës
së zbatueshmërisë nga subjekti Bashkia Pukë, të rregullave, ligjeve dhe rregulloreve,
politikave, kodeve të vendosura apo termave dhe kushteve, mbi të cilat është rënë dakord
(kriteret e auditimit të përputhshmërisë), bazuar në ISSAI 4000 “Standardet e Auditimit të
Përputhshmërisë”, “Manualin e Auditimit të Përputhshmërisë”, u evidentuan devijime nga
kuadri ligjor dhe rregullator në fuqi (kriteret), të përshkruara në paragrafin e “Bazës për
Opinionin e Kualifikuar”, që nën gjykimin profesional të audituesit të pavarur janë materiale.
Baza për opinion të kualifikuar mbi prokurimet publike:
Opinionin e dhënë e mbështesim në faktin se u konstatuan devijime nga kuadri rregullator
përsa i përket, zbatimin të procedurave të prokurimit, të cilat nuk kanë qenë plotësisht në
përputhje me kuadrin ligjor në fuqi, sipas shpjegimeve në paragrafin e mëposhtëm:
- Në zbatimin e punimeve të kontratës për punë publike me objekt “Rruga auto Lumzi, Njësia
Administrative Lumzi”, u konstatuan devijime materiale në zërat e matshëm, fakt që tregon se
mbikëqyrja e punimeve të investimeve është një zonë me risk në menaxhimin e investimeve
publike, duke evidentuar një dëm ekonomik në vlerën 4.34 milionë lekë.
- Janë realizuar 12 procedura prokurimi me vlerë më të lartë se 800,000 lekë, nga të cilat në
vitin 2017, janë realizuar 8 procedura me vlerë totale të fondit limit 110,909,760 lekë dhe në
vitin 2018, janë realizuar 4 procedura me vlerë totale të fondit limit 28,919,189 lekë. Nga ana
e grupi të auditimit, është bërë auditimi total i këtyre procedurave.
-Për arsye të skualifikimit të operatorëve ekonomikë si pasojë e devijimeve të vogla të
parashikuara në ligj, dhe OE të shpallur fitues edhe pse në kushtet e mosplotësimit të DST,
janë përdorur fonde publike në kundërshtim me kërkesat ligjore të prokurimeve në vlerën
105,559 mijë lekë, nga 139,099 mijë lekë që është fondi limit i këtyre objekteve, e cila përbën
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75.8 % të vlerës së kontratave të lidhura, si rezultat i kualifikimit dhe shpalljes fitues të OE
apo BOE të cilët nuk kanë plotësuar kërkesat e DST, në të njëjtat kushte me OE e skualifikuar
por me ofertë ekonomike më të lartë se ato të skualifikuar dhe konkretisht:
1. Në tenderin me objekt “Rikonstruksion i shkollës së mesme “Sabah Sinani”, me fond limit
26,923,616 lekë pa TVSH
2. Në tenderin me objekt "Rruga auto Lumzi, Njësia Administrative Lumzi” Bashkia Pukë,
zhvilluar në vitin 2017 me vlerë të fondit limit 34.594,481 lekë pa TVSH
3. Në tenderin me objekt “Rehabilitimi i shëtitores Gjegjan”, Bashkia Pukë, zhvilluar në vitin
2017 me vlerë të fondit limit 15,000,000 lekë pa TVSH
4. Në tenderin me objekt “Rehabilitim i Rrjetit Ujitës te Ujëmbledhësit Kukaj, Dega Luf”
Pukë”, me fond limit 25,828,429 lekë pa TVSH
5. Në tenderin me objekt “Rikonstruksion rruga Plet, Lagjja Uragji”, Bashkia Pukë me fond
limit 1,376,555 lekë pa TVSH
6. Në tenderin me objekt “Blerje ushqimore 2018”, Bashkia Pukë, me fond limit 1,836,354
lekë pa TVSH.
II. HYRJA
Kontrolli i Lartë i Shtetit (këtu e në vijim KLSH), auditoi Bashkinë Pukë, duke i kushtuar
vëmendjen e posaçme çështjeve që lidhen me “Vlerësimin e menaxhimit financiar dhe kontrollit
të brendshëm, zbatimin e buxhetit, aktivitetit ekonomik e financiar, prokurimet me fonde publike,
zbatimin e kontratave të investimeve, realizimin e të ardhurave nga taksat e tarifat vendore,
miratimin dhe zbatimin e planit urbanistik vendorë mbi dhënien e lejeve të zhvillimit dhe
përdorimit, administrimin e aseteve, etj.”.
Mbështetur në ligjin. nr. 154/2014, datë 27/11/2017 “Për organizimin dhe funksionimin e
Kontrollit të Lartë të Shtetit”, në zbatim të Programit të Auditimit nr.1432/1, datë 29.12.2018, të
miratuar nga Kryetari i KLSH, nga data 07.01.2019 deri më datë 28.02.2019, në subjektin
Bashkia Pukë, për periudhën 01.01.2017 - 31.12.2018, u krye auditimi “Vlerësimi i veprimtarisë
financiare me kuadrin rregullator në fuqi për periudhën 2017-2018, duke përfshirë këtu
vlerësimin në se të ardhurat dhe shpenzimet janë realizuar në përputhje me ligjin e Buxhetit të
Shtetit, me aktet përkatëse ligjore e nënligjore dhe me parimet e ligjit për menaxhimin financiar
dhe kontrollin”, nga grupi i auditimit me përbërje:
1 A. Z. (Përgjegjës grupi);
2 H. A.;
3 L. B.;
4 E. C.;
Titulli.
Ky Raport Përfundimtar Auditimi përmbledh punën e bërë në lidhje me auditimin e
përputhshmërisë në zbatimin e akteve ligjore e nënligjore të çështjeve që lidhmë me: “Vlerësimin
e menaxhimit financiar dhe kontrollit të brendshëm, aktivitetit ekonomik e financiar, prokurimet
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me fonde publike, zbatimin e kontratave të investimeve, realizimin e të ardhurave nga taksat e
tarifat vendore, miratimin dhe zbatimin e planit urbanistik vendorë mbi dhënien e lejeve të
zhvillimit dhe përdorimit, administrimin e Aseteve, etj.”.
Marrësi.
Raporti Përfundimtar i Auditimit i drejtohet Kryetarit të Bashkisë Pukë, Z. Gj. Gj., si nëpunësi
autorizues për njohjen dhe vlerësimin e problemeve të konstatuara në auditimin e kryer, mbi
bazën e opinionit dhe rekomandimeve të dhëna nga KLSH për përmirësimin e gjendjes në të
ardhmen.
Objektivat dhe qëllimi.
Objektivi i auditimit është dhënia nga grupi i auditimit e një vlerësimi objektiv, profesional e të
pavarur, mbi shkallën e përputhshmërisë së aktivitetit të subjektit me kuadrin ligjor në fuqi, nëse
fondet publike janë shpenzuar për qëllimin e përcaktuar dhe në përputhje me bazën ligjore, të
ardhurat janë planifikuar dhe arkëtuar në nivelin e duhur dhe sipas kërkesave të gjithë kuadrit
rregullator.
Për sa më sipër grupi bazohet në ISSAI 4100, 4200, ligjin 154/2014 datë 27.11.2014 “Për
Organizimin dhe Funksionimin e KLSH”, Manualin e auditimit të përputhshmërisë, Rregulloren e
procedurave të auditimit në kontrollin e lartë të shtetit miratuar me vendimin e Kryetarit të KLSH,
nr. 107, datë 08.08.2017 etj. Vlerësimi i evidencave të përshtatshme, të mjaftueshme dhe të
besueshme për nxjerrjen e konkluzioneve të drejta, objektive dhe të bazuara në fakte (ISSAI
1500), bazuar dhe në skepticizmin dhe gjykimit profesional të audituesit. Gjetjet dhe përfundimet
të njihen më tej nga palët e tjera të interesuara dhe publiku, si dhe ti bëhen prezent institucionit
për të marrë masa për përmirësimin e gjendjes.
Auditimi dhe vlerësimi i zbatimit të ligjit nr. 8652, datë 31.7.2000 “Për organizimin dhe
funksionimin e Qeverisjes Vendore”, i ndryshuar me ligjin nr. 139/2015, datë 17.12.2015 “Për
vetëqeverisjes vendore”, ligjin nr. 68/2017, datë 27.04.2017 “Për financat e vetëqeverisjes
vendore”, si dhe akteve nënligjore të dala në bazë për zbatimin e tyre.
Qëllimi i auditimit është të kuptohet se deri në çfarë shkalle subjekti zbaton kuadrin rregullator në
fuqi, zbulimi i shkallës së devijimeve nga standardet e pranuara dhe identifikimi i rasteve të
shkeljes së parimeve të ligjshmërisë, efiçencës, efektivitetit dhe ekonomicitet të menaxhimit
financiar, me qëllim që për rastet individuale të identifikuara të detyrohen personat përgjegjës të
mbajnë përgjegjësi, si dhe të merren masa për parandalimin e shkeljeve në të ardhmen.
Dhënien e një vlerësimi objektiv, profesional e të pavarur mbi shkallën e ndjekjes nga subjekti i
rregullave, ligjeve dhe rregulloreve, politikave, kodeve, si dhe auditimin e përgjegjësisë
financiare, vlerësimin e përputhshmërisë me ligjet dhe rregulloret.
Paralajmërimin e institucionit dhe lënien e detyrave për përmirësimin e situatës brenda një afati të
arsyeshëm, sipas përcaktimeve të bëra në nenin 15, shkronja “j’ dhe nenin 30, pika 2, të ligjit nr.
154/2014 “Për organizimin dhe funksionimin e Kontrollit të Lartë të Shtetit”, për përmirësimin e
situatës.
Identifikimi i çështjes.
Veprimtaria e Bashkisë Pukë si Njësi e Vetëqeverisjes Vendore, bazohet në ligjin nr. 139/2015
datë 17.12.2015 “Për vetëqeverisjen vendore”.
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Nga ana jonë, veprimtari me risk, është vlerësuar:
-Planifikimi dhe realizimi i të ardhurave nga taksat e tarifat vendore.
-Në administrimin dhe menaxhimin e Aseteve të kaluara në pronësi të Bashkisë Pukë, duke u
përqendruar kryesisht tek dhënia me qira e tyre dhe mënyra e menaxhimit.
- Saktësia e realizimit të procedurave të prokurimit.
Për këtë jemi mbështetur në hartimit e pyetësorëve të ndryshëm, si dhe janë kryer testime mbi
transaksionet financiare, në kombinimin e intervistave, rishikimeve analitike të dokumenteve për
të vlerësuar vlefshmërinë dhe rregullsinë e veprimeve në përputhje me aktet ligjore e nënligjore të
veprimtarisë së subjektit të audituar.
Përgjegjësitë e strukturave drejtuese.
Nëpunësi Autorizues, z. Gj. Gj. - Kryetar i Bashkisë Pukë dhe Nëpunësi zbatues, znj. F. P. –
Përgjegjëse e Zyrës së Financës, janë përgjegjës për shpenzimet e fondeve publike, administrimin
e aseteve dhe përgatitjen e pasqyrave financiare në përputhje me kuadrin normativ të zbatueshëm
të raportimit financiar në sektorin publik dhe për mirë funksionimin e sistemit të kontrollit të
brendshëm, i cili garanton përgatitjen dhe paraqitjen e drejtë të pasqyrave financiare.
Nëpunësi autorizues dhe Nëpunësi zbatues, janë përgjegjës për të siguruar mbikëqyrjen e procesit
të raportimit financiar të Bashkisë Pukë.
Bazuar në Ligjin nr. 139/2015, dt. 17.12.2015 “Për vetëqeverisjen vendore”, neni 34, pika 6.
“Çdo njësi e vetëqeverisjes vendore harton, miraton, zbaton dhe administron çdo vit buxhetin e
vet, pa deficit, si dhe në përputhje me legjislacionin në fuqi që rregullon administrimin e zbatimin
e sistemit buxhetor dhe ligjin për financat vendore”.
Neni 91. Njësitë e vetëqeverisjes vendore kanë këto të drejta dhe përgjegjësi: pika 1.3. Të drejtën
dhe përgjegjësinë e mbledhjes së të ardhurave dhe bërjes së shpenzimeve, sipas së cilës:
a) krijojnë, mbledhin të ardhura dhe bëjnë shpenzime për përmbushjen e funksioneve të tyre;
b)vendosin taksa vendore e tarifa për shërbimet, si dhe nivelin e tyre, në përputhje me
legjislacionin në fuqi;
c) hartojnë, miratojnë dhe zbatojnë buxhetin e tyre;
ç) mbajnë llogaritë, në përputhje me legjislacionin në fuqi, dhe ofrojnë informacione ose raporte
financiare për hartimin dhe zbatimin e buxhetit për qeverisjen qendrore ose shtetasit.
Neni 65; “Administrata e njësisë administrative”, pika 1. “Në njësitë administrative funksionon
administrata që drejtohet nga administratori”.
Përgjegjësitë e audituesve të KLSH-së.
Përgjegjësia jonë (Audituesit e KLSH-së), është që nëpërmjet auditimit të realizuar të mund të
shprehim një opinionin mbi saktësinë, vërtetësinë, rregullshmërinë e transaksioneve financiare
dhe besueshmërinë e raportimit në pasqyrat financiare.
Në këtë funksion, auditimi është kryer në përputhje me Standardet Ndërkombëtare të Auditimit,
sipas INTOSAI.
Këto standarde kërkojnë që ne t’i përmbahemi kërkesave etike, të planifikojmë dhe të kryejmë
auditimin për të marrë siguri të arsyeshme, për faktin nëse transaksionet financiare janë në
përputhje me ligjet, të japë vlerësim të arsyeshëm nëse sistemi i kontrollit garanton kontrollin e
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nevojshëm për aktivitetin ekonomik dhe financiar dhe nëse Pasqyrat Financiare, nuk kanë gabime
materiale, pra pasqyrat në tërësi nuk përmbajnë gabime materiale qoftë nga mashtrimi ose gabimi.
Siguria e arsyeshme i referohet një niveli të pranueshëm sigurie, por nuk garanton asnjëherë
sigurinë absolute, dhe auditimi në pajtueshmëri (apo në përputhje) me standardet nuk
presupozohet që të zbulojë gjithnjë një gabim material kur ai ekziston. Auditimi përfshin kryerjen
e procedurave për të marrë dëshmi auditimi rreth shumave dhe raportimit të shifrave në Pasqyrat
Financiare.
Procedurat e zgjedhura varen nga gjykimi i audituesit, duke përfshirë këtu edhe vlerësimin e
rreziqeve nga gabimi material, qoftë për shkak të mashtrimit apo gabimit. Gjatë procesit të
vlerësimit të rrezikut, audituesi vlerëson nivelin e kontrollit të brendshëm që është relevant në
entitet, në mënyrë që të programojë procedura auditimit që janë të përshtatshme për kushtet e
entitetit, por jo për qëllim të shprehjes së opinionit mbi efektivitetin e kontrollit të brendshëm të
entitetit.
Gjatë kryerjes së auditimit, në mënyrë që të jepet një gjykim sa më profesional, objektiv dhe i
pavarur, audituesit e grupit kanë zbatuar parimet e mëposhtme me karakter etik:
Parimin e integritetit
Parimin e pavarësisë
Parimin e objektivitetit
Parimin e shmangies së konfliktit të interesit.
Audituesit kanë planifikuar dhe kryer auditimin me qëllim për të marrë siguri të arsyeshme, për
faktin nëse deri ne çfarë mase institucioni i audituar ndjek dhe zbaton kuadrin rregullator në fuqi,
nëse janë zbatuar afatet dhe rregullat në konsolidimin financiar, transferimin e dokumentacionit
dhe gjithë pasurisë etj. Puna e grupit të auditimit është mbështetur më shumë në evidencat e
subjektit dhe më pak në sistemin e kontrollit të brendshëm.
Auditimi përfshin kryerjen e procedurave për të marrë dëshmi, procedura të cilat varen nga
gjykimi i audituesit, duke përfshirë këtu edhe vlerësimin e rreziqeve nga gabimi material, qoftë
për shkak të mashtrimit apo gabimit.
Ne besojmë se dëshmitë e auditimit që kemi marrë janë të mjaftueshme dhe të duhura për
sigurimin e bazës për opinionin tonë në lidhje me shkallën e rregullshmërisë së aktivitetit të
subjektit të audituar me legjislacionin në fuqi.
Kriteret e vlerësimit.
Kriteret përkatëse që janë përdorur dhe iu janë referuar për kryerjen e vlerësimeve gjatë auditimit
janë ligji nr. 10296, datë 08.07.2010 “Për menaxhimin financiar dhe kontrollin”; -Ligji nr. 9228,
datë 29.04.2004 “Për kontabilitetin dhe pasqyrat financiare”, i ndryshuar;
-Udhëzimi i Ministrisë së Financave nr. 30 datë 27.12.2011 “Për menaxhimin e aktiveve në
njësitë e sektorin publik”; -UMF nr. 14, datë 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” i ndryshuar me UMF nr. 26, datë 27.12.2007; -Ligjin nr. 139/2015
dt. 17.12.2015 “Për vetëqeverisjen vendore”, Ligjin nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për Prokurimin
Publik”, i ndryshuar.
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Në gjykimin profesional të audituesit, grupi i punës ka marrë në konsideratë pragun e
materialitetit prej 0.5 %, ku për vitin 2017 paraqitet në vlerën 1,769,425 lekë (dhe në vitin 2018
është marrë apriori në po të njëjtën vlerë, pasi nuk është mbyllur bilanci financiar i këtij viti, ku
duhet të rakordohen shpenzimet me Degën e Thesarit për të përcaktuar materialitetin në vlerë),
pasi gjatë kryerjes së testeve të kontrollit është arritur në përfundimin që sistemet e kontrollit të
brendshëm kanë risk të ulët deri në të moderuar. Metodologjia e aplikuar gjatë planifikimit
konsiston në auditimin e të dhënave të siguruara nga vetë subjekti.
Auditimi është kryer me zgjedhje, ku për kryerjen e tij grupi i auditimit është mbështetur në
dokumentacionin ligjor të paraqitur nga subjekti i audituar, evidencat e ndryshme në format
elektronik dhe të printuar, në të dhënat elektronike të prokurimeve (marrë dhe nga sistemi
app.gov.al), si dhe në ballafaqimin e problemeve nëpërmjet kontakteve verbale e shkresore me
subjektin e audituar.
Në vlerësimin e mekanizmave të auditimit, janë marrë në konsideratë faktorët e mëposhtëm:
-Llojet e gabimeve, parregullsive, të metave dhe shkeljeve të cilat mund të ndodhin;
-Procedurat e mekanizmave të auditimit, që i shërbejnë parandalimit dhe zbulimit të këtyre
gabimeve, të metave, parregullsive dhe shkeljeve;
-Nëse janë miratuar procedurat e duhura dhe nëse niveli i respektimit të tyre, është i kënaqshëm;
-Anët e dobëta të mekanizmave ekzistuese të auditimit, që çojnë në mos zbulimin e gabimeve,
parregullsive, të metave dhe shkeljeve prej tyre;
-Ndikimi që këto anë të dobëta kanë, dhe;
-Shpërndarjen në kohë dhe intensitetin e gabimeve, parregullsive, të metave dhe shkeljeve;
-Vlerësimin me objektivitet, profesionalizim dhe paanshmëri i kundërshtive të paraqitura nga
subjekti audituar.
Standardet e auditimit të aplikuara:
Auditimi u krye në mbështetje të ligjit nr. 154/2014, datë 27.11.2014 “Për organizimin dhe
funksionimin e Kontrollit të Lartë të Shtetit”, Rregulloren e Brendshme të KLSH miratuar me
Vendim të Kryetarit nr. 107, datë 08.08.2017, Manualin e Auditimit të Përputhshmërisë së
KLSH-së (Dhjetor 2015), referenca të tjera ligjore dhe në kërkesat e Standardeve Ndërkombëtare
të Auditimit, si:
- ISSAI 100 – (Parimet themelore të auditimit të sektorit publik) që përcakton parimet themelore
për auditimin e sektorit publik në përgjithësi;
- Standardet e Auditimit të cilat bazohen ose janë në konsistencë me (ISSAI 400) Parimet
Themelore të Auditimit të Përputhshmërisë niveli 3 (ISSAI 100 - 999) të Standardeve
Ndërkombëtare të Institucioneve Supreme të Auditimit.
- ISSAI 4000 – 4100 “Udhëzimet për auditimin e përputhshmërisë”;
-Standardet Ndërkombëtare të Auditimit (SNA) të Federatës Ndërkombëtare të Kontabilistëve
IFAC;
- Kërkesat e Udhërrëfyesit të IDI-t, INTOSAI “Për implementimin e Standardeve Ndërkombëtare
të Auditimit, ISSAI mbi Auditimin e përputhshmërisë”;
- Si dhe në praktikat më të mira të fushës.
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Procedurat e Auditimit.
aKontrolli aritmetik.
Duke konsideruar faktin se kontabiliteti konsiston në thelb në regjistrimin e fakteve në një formë
numerike, si dhe në paraqitjen sintetike të tyre, por midis regjistrimit fillestar të fakteve dhe
paraqitjes së tyre në formë sintetike, që janë edhe qëllimi i tij, bëhen një seri veprimesh që kanë të
bëjnë me evidentimin në llogari, mbartjet, klasifikimin dhe rigrupimin. Kontrolli aritmetik u krye
me qëllim që të sigurohemi nëse veprimet e llogaritjes dhe të hedhjeve në llogaritë përkatëse, që
përfundojnë me nxjerrjen e gjendjeve sintetike, nuk përmbajnë asnjë gabim (Ditari i
kontabilizimit të urdhër shpenzimeve)
bKontrolli me anë të pjesëve justifikuese.
Edhe pse kontabilizimit nuk përmbajnë asnjë gabim aritmetik, ai mund të jetë i gabuar, nëse
regjistrimet e bëra nuk korrespondojnë me realitetin. Kontrolli me zgjedhje i pjesëve justifikuese
(Urdhër shpenzimeve) konstatoi nëse shifrat e kaluara kanë pasur justifikim të mjaftueshëm
dokumentar (UMF nr. 30, dt. 27.12.2011 “Mbi menaxhimin e aktiveve në njësitë e sektorit
publik”).
cInspektimi fizik dhe kontrolli i gjendjeve ekzistuese.
Konsistoi në ekzaminimin e aktiveve, të llogarive, të librave kontabël etj. Kontrolli kontabël i
ushtruar ekzaminoj përputhjen ndërmjet regjistrimit kontabël dhe pjesëve justifikuese përkatëse,
duke u siguruar edhe për ekzistencën reale të aktiveve në subjekt.
dKontrolli i vlerësimit.
Kontrolli i vlerësimeve përcaktoi nëse vlerat që u atribuohen gjendjeve ekzistuese janë të sakta,
nëse pasuritë duhet të qëndrojnë në bilanc me vlerat që u janë vendosur atyre.
eKonfirmim nga të tretët,
Nëse subjekti që auditohet ka të konfirmuara (rakorduar) me të tretët informacionet që vërtetojnë
ekzistencën e operacioneve, detyrimeve, të tepricave ose të çdo regjistrimi tjetër.
fKontrolli sipas një treguesi.
Përdorimi i treguesve statistikorë me qëllim që të kërkohen fakte ose të dhëna “jashtë normales”,
që përbëjnë tregues të parregullsive kontabël. Mund të përmendim: mungesa e pjesëve
justifikuese, gabimet e shpeshta në datat, numrat, referencat e brendshme, të emrave, regjistrime
pak të lexueshme, shifra të renditura keq, korrigjime të shumta të shifrave, etj.
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III- PËRSHKRIMI I AUDITIMIT.
Informacion i përgjithshëm.
Sipas Censusit të vitit 2011, Bashkia Pukë, ka një popullsi prej 11069 banorësh, ndërkohë që
sipas Regjistrit Civil, kjo bashki numëron 15665 banorë. Bashkia e re ka një sipërfaqe prej 505.53
km2 me një densitet prej 30.98 banorë/km2. Kjo bashki përbëhet nga 4 njësi administrative, të
cilat janë: Gjegjan. Rrape, Qelëz dhe Qerret. Të gjitha njësitë administrative janë aktualisht pjesë
e rrethit të Pukës dhe pjesë e Qarkut Shkodër. Bashkia e re ka nën administrimin e saj një qytet
dhe 42 fshatra.
Veprimtaria e Bashkisë Pukë, bazohet në një bazë të gjerë ligjore, por ligji bazë për të është Ligji
nr. 139/2015, datë 17.12.2015 “Për vetëqeverisjen vendore”, i ndryshuar.
Objekti i këtij auditimi.
Të përcaktojë nivelin e duhur të materialitetit, duke i mundësuar kryerjen e saktë të auditimit
(ISSAI 1320), nëpërmjet një pune audituese sistematike me zgjedhje, duke saktësuar
rregullshmërinë dhe përputhshmërinë ligjore të akteve normative, vlerësimin e veprimtarisë
financiare, me qëllim që auditimi t’i shërbej subjektit në marrjen e masave në përmirësimin e
punës në të ardhmen dhe për të bërë të mundur evidentimin në kohë të mangësive dhe shkeljeve
për përmirësimin e gjendjes.
Sipas përcaktimit të ISSAI 100 “Auditimi i përputhshmërisë, përcakton se deri në ç’masë subjekti
i audituar ndjek rregullat, legjislacionin dhe aktet normative, politikat, kodet e miratuara apo
kushtet e përcaktuara si, kushtet e kontratës apo klauzolat e një marrëveshjeje financimi”, duke
ofruar raporte të besueshme për fondet nëse janë administruar dhe të drejtat e qytetarëve për një
proces të rregullt, nëse janë respektuar siç kërkohet nga kuadri ligjor, rregullator në fuqi.
Ai promovon përgjegjshmëri ndaj devijimeve të raportimit dhe ndaj shkeljeve të kuadrit ligjor
rregullator, në mënyrë që të mund të merren veprime korrigjuese dhe personat përgjegjës të
përgjigjen për veprimet e tyre, duke identifikuar dobësitë dhe devijimet nga ligjet dhe rregulloret,
si dhe duke vlerësuar rregullshmërinë aty ku kuadri ligjor rregullator rezulton i pamjaftueshëm
dhe/ose i papërshtatshëm. Mashtrimi dhe korrupsioni, për shkak të natyrës së tyre, përmbajnë
elementë që janë në kundërshtim me transparencën, përgjegjshmërinë dhe administrimin e mirë.
Qëllimi i auditimit.
Është dhënia e opinionit apo hartimi i raportit të auditimit mbi bazën e vlerësimeve të gjetjeve dhe
dhënia e rekomandimeve për përmirësimin e gjendjes, për përmbushjen e objektivit të lidhur me
auditimin financiar dhe auditimin e përputhshmërisë.
IV. GJETJET DHE REKOMANDIMET
1.Menaxhimi financiar dhe kontrolli i brendshëm
Nga auditimi mbi vlerësimin e funksioneve të sistemit të menaxhimit financiar për pesë
komponentët e menaxhimit financiar në zbatim të kërkesave të ligjit nr. 10296, datë 08.07.2010
“Për menaxhimin financiar dhe kontrollit”, rezultoi:
Në mbështetje të nenit 8/2 të ligjit nr. 10296, datë 08.07.2011“Për Menaxhimin Financiar dhe
Kontrollin”, është caktuar nëpunësi autorizues, i cili është z. Gj. Gj., Kryetar i Bashkisë Pukë dhe
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nëpunës zbatues është caktuar Znj F. P., Drejtoreshë e Drejtorisë së Financës, e cila përmbush
kriteret për këtë funksion sipas ligjit nr. 10296, datë 08.07.2010 “Për menaxhimin financiar dhe
kontrollin”.
Nga Bashkia Pukë janë ndjekur hapat për implementimin e ligjit nr. 10296, datë 08.07.2010 “Për
menaxhimin financiar dhe kontrollin”, duke u bazuar edhe në UMF nr. 28, datë 15.12.2011 “Mbi
paraqitjen e deklaratës dhe raportit vjetor për cilësinë e sistemit të kontrollit të brendshëm në
njësitë publike”.
Koordinatori i riskut në Bashkinë Pukë është nëpunësi zbatues i cili është përgjegjës për një sërë
aktivitetesh: bashkërendon veprimtaritë që lidhen me identifikimin e risqeve, vlerësimin e tyre si
dhe menaxhimin në mënyrën më të mirë të mundshme për të mos vënë në rrezik arritjen e
objektivave, përgatit dhe paraqet raportin e përgjithshëm të menaxhimit të risqeve në Bashkinë
Pukë tek titullari i Bashkisë dhe Grupi i Menaxhimit Strategjik dhe realizon monitorimin e
kontrollit të risqeve të cilat vënë në rrezik objektivat e Bashkisë Pukë. Grupi i Menaxhimit
Strategjik (GMS ) i vitit 2018 është ngritur me urdhër të brendshëm nr.63, datë 21.03.2018 i
përbërë nga 14 anëtarë, me 1 kryetar Kryetarin e Bashkisë Pukë z. Gj. Gj., dhe 14 anëtarë
respektivisht, z. K. M., zj. D. I., zj. M. K., zj. F. B., z. H. D., z. B. A., z. E. K., z. E. S., z. A. K.,
zj. L. M., z. F. J., z. N. F., z. Gj. G., znj. F. P. GMS i vitit 2017 me urdhër të brendshëm nr.64,
datë 08.03.2018 i përbërë nga 15 anëtarë, me 1 kryetar Kryetarin e Bashkisë Pukë zj. Gj. Gj., dhe
14 anëtarë respektivisht, z. A. Z., z. A. K., zj. M. K., zj. F. B., z. H. D., z. B. A., z. E. K., z. E. S.,
z. A. K., zj. L. M., z. F. J., z. N. F., z. Gj. G., znj. F. P.. GMS studion problematikat më të
rëndësishme të Bashkisë; verifikon se si janë menaxhuar risqet dhe përgatit një raport vjetor;
shqyrton regjistrin e riskut të Bashkisë duke vlerësuar se si janë gjykuar risqet, a janë identifikuar
si duhet; përmirëson proceset e menaxhimit financiar dhe kontrollit nëpërmjet studimeve dhe
diskutimeve të pjesëtarëve të GMS-së. Koordinatori i menaxhimit të riskut duhet të raportojë çdo
problem tek GMS-ja.
Është ngritur grupi i menaxhimit strategjik të njësisë publike i cili mblidhet dhe diskuton cdo
muaj mbi situatën e borxhit dhe detyrimeve të prapambetura të bashkisë si dhe në lidhje me risqet
e menaxhimit dhe kontrollit të subjektit, dhe kryesohet nga nëpunësi i autorizuar njësisë publike,
në përputhje me nenin 8 të ligjit nr. 10296, datë 08.07.2010, “Për menaxhimin financiar dhe
kontrollin”.
Sistemet e menaxhimit të informacionit dhe komunikimit midis drejtorive, njësive administrative,
rajoneve dhe sektorëve janë funksionale.
Në lidhje me procesin e menaxhimit të riskut për identifikimin, analizimin dhe kontrollin e
risqeve, është hartuar dhe miratuar strategjia e menaxhimit të riskut, në mbështetje me ligjin nr.
10296, datë 08.07.2010 “Për menaxhimin financiar dhe kontrollin” neni 10 dhe 21.
Nga ana e Bashkisë, pas mbylljes së aktivitetit financiar të vitit 2017(Pasqyrave Financiare), i
janë dërguar Ministrisë së Financave, Njësisë Qendrore të Harmonizimit për Menaxhimin
Financiar dhe Kontrollin, përgjigjet e pyetësorit për vetëvlerësimin e sistemit të menaxhimit
financiar dhe kontrollit për vitin 2018, ku vihet re deklarata me vonesë në datën 08.03.2018 në
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kundërshtim me nenin 18 pika 1 e ligjit nr. 10296, datë 08.07.2010 “Për menaxhimin financiar
dhe kontrollin”. Ndërkohë është depozituar vetëvlerësimi tek titullari i njësisë publike, në
përputhje me UMF nr. 28, datë 15.12.2011 “Mbi paraqitjen e deklaratës dhe raportit vjetor për
cilësinë e sistemit të kontrollit të brendshëm në njësitë publike”.
Depozitimi i deklaratës vjetore dhe raportit përkatës për cilësinë dhe gjendjen e sistemeve të
kontrollit të brendshëm në njësinë publike, është dorëzuar me vones në kundërshtim me nenin 18
pika 1 e ligjit nr. 10296, datë 08.07.2011, “Për menaxhimin Financiar dhe Kontrollin”.
Vihet re se në plotësimin e deklaratës për cilësinë e sistemeve të kontrollit të brendshëm dhe
raportit vjetor për funksionimin e sistemit të kontrollit të brendshëm nuk janë plotësuar sipas
formatit standard të paraqitur në Manualin e Menaxhimit Financiar dhe Kontrollit miratuar nga
Ministri i Financave me urdhër nr.108 datë 17.11.2016.
Në përmbajte të deklaratës dhe raportit vjetor janë paraqitur gjetjet e raportit të mëparshëm datë
10.06.2015 të Kontrollit të Lartë të Shtetit, gjë që nuk përfaqëson qëllimin për të cilin hartohet një
Deklaratë dhe Raport vjetor për funksionimin e sistemeve të kontrollit të brendshëm të
institucionit.
Nga auditimi për vlerësimin e komponentëve të menaxhimit financiar dhe të kontrollit, sipas
kërkesave të neneve 19, 20, 21, 22, 23 dhe 24 të ligjit nr. 10296, datë 08.07.2010 “Për
menaxhimit financiar dhe kontrollin” si: mjedisi i kontrollit, menaxhimi i riskut, aktivitetet e
kontrollit, informacioni dhe komunikimi, monitorimi, rezultoi si më poshtë:
Nga Bashkia Pukë, Drejtoria e Financës nuk është përgatitur manuali dhe harta e proceseve ku
specifikohet qarkullimi i dokumentacionit në procedurat e shkruara të punës. Ky dokument nxjerr
në pah atë që duhet bërë dhe nga kush duhet realizuar. Gjithashtu, ai përshkruan të gjitha proceset e
punës në njësi duke lejuar identifikimin e dobësive, si mungesën e ndarjes së detyrave apo mungesën
e zëvendësuesve të personave përgjegjës.
Nga Bashkia Pukë, Drejtoria e Financës nuk është miratuar gjurma e auditimit për procedura që
lidhen me veprimtari kryesore të njësisë dhe sigurojnë që të gjitha operacionet e njësisë publike
dokumentohen në atë formë, që u mundëson audituesve të brendshëm, të jashtëm dhe autoriteteve
mbikëqyrëse të kuptojnë mjedisin e kontrollit në kundërshtim me kërkesat e ligjit nr. 10296, datë
08.07.2010 “Për menaxhimin financiar dhe Kontrollin” neni 16.
Strategjia dhe vlerësimi i riskut. Strategjia e Menaxhimit të Riskut të Bashkisë Pukë është hartuar
për vitet 2017 2018 mbështetur në kërkesat e ligjit nr. 10296, datë 08.07.2010 “Për menaxhimin
financiar dhe Kontrollin” neni 21.
Qëllimi i strategjisë është të sigurojë që koncepti i menaxhimit të riskut të jetë në themel të
kulturës organizative nëpërmjet filozofisë së zvogëlimit të riskut dhe vlerësimit të tij, për çdo
veprimtari që kryen institucioni i Bashkisë Pukë. Strategjia e Menaxhimit të Riskut në Bashkinë
Pukë duhet të japi një qasje gjithëpërfshirëse dhe të strukturuar për të identifikuar, vlerësuar dhe
menaxhuar riskun e institucionit. Ajo synon të ndërtojë dhe të nxisë zhvillimin duke u bazuar në
rishikime të rregullta dhe procese të përditësimit të vlerësimeve.
Vlerësimi i riskut (Analiza) Drejtorët dhe menaxherët e të gjitha niveleve të Bashkisë Pukë
identifikojnë risqet në drejtim të mundësisë së ndodhjes dhe ndikimit mbi objektivat.
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Mundësia
e ndodhjes

Mundësia që risku të ndodhë lidhet me probabilitetin që ngjarja e pafavorshme të ndodhë, nëse
nuk ka aktivitete kontrolli që do ta parandalonin apo zvogëlonin riskun. Kjo matet me tri shkallë
(i lartë, i mesëm, i ulët).
Ndikimi është efekti që ngjarja e padëshirueshme do të kishte mbi objektivat e Bashkisë, nëse do
të ndodhte vërtet. Për këtë, efekti duhet përllogaritur në formën sasiore dhe të përshkruhet në
mënyrë konkrete që të tregojë rëndësinë e riskut. Edhe ndikimi vlerësohet në tre shkallë (i lartë, i
mesëm, i ulët).
Vlerësimi i secilit risk bëhet të paktën një herë në vit dhe mbase më tepër, varet nga rëndësia e
riskut dhe ndikimi i tij në objektivat. Gjatë vlerësimit të riskut duhet marrë parasysh raporti i
kostos për aktivitetin e kontrollit që do të ndërmerret ndaj përfitimeve, lidhur me reduktimin e
riskut. Ndikimi i riskut si dhe mundësia e ndodhjes krijojnë një matricë 3 x 3 e cila paraqet risqet
e mbetura pas reduktimit të bërë nga kontrollet ekzistuese.

E lartë
E mesme
E ulët
I ulët

I mesëm

I lartë

Ndikimi

Analiza dhe vlerësimi i riskut është një proces i cili kërkon një vëmendje të veçantë sidomos në
proceset të cilat janë prioritet i Bashkisë. Risqet që vijnë nga proceset më me prioritet quhen risqe
me prioritet të lart (risqe kyç). Këtyre risqeve u kushtohet një vëmendje e veçantë dhe nga GMSja e Bashkisë Pukë.
Identifikimi i klasave të transaksioneve dhe kontrolleve kyçe. Strategjia e Menaxhimit të Riskut
në Bashkinë Pukë duhet të fokusohet si në risqet e nivelit strategjik ashtu edhe ato operacional.
Ky dokument përcakton parimet e përgjithshme të menaxhimit të riskut në Bashkinë Pukë,
metodë sistematike që përdoret për të identifikuar, analizuar, vlerësuar, trajtuar, monitoruar dhe
komunikuar risqet kryesore që shoqërojnë përgjegjësitë e Bashkisë me qëllim minimizimin e
ngjarjeve negative të paparashikuara dhe maksimizimin e mundësive. Nga Bashkia Pukë,
konsiderohet se për të qenë efektiv, menaxhimi i riskut duhet të bëhet pjesë e kulturës së
institucionit, e integruar në planet dhe veprimtaritë e përditshme të punës në vijim, menaxhimi i
riskut duhet të bëhet përgjegjësi e çdo punonjësi në bashki, të çdo niveli deri në hierarkinë më të
lartë drejtuese.
Veprimtaritë e kontrollit (Në zbatim të kërkesave të nenit 22 të ligjit nr. 10296, datë 08.07.2010).
Veprimtaritë e kontrollit janë politika dhe procedura që ndihmojnë për realizimin e reagimit ndaj
risqeve. Veprimtaritë e kontrollit kryhen në të gjithë strukturën dhe për të gjitha nivelet dhe
funksionet, por në këtë strategji kontrollet i referohen vetëm kontekstit të menaxhimit të riskut.
Për qëllimet e menaxhimit të riskut, procedurat e kontrollit janë një element shumë i rëndësishëm
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për arritjen e objektivave. Ato nuk duhet të vendosen formalisht, por konsiderohen si mekanizëm
për të menaxhuar vetë arritjen e objektivave.
RËNDËSIA/IMPAKTI

Probabiliteti: për shkak të shumëllojshmërisë së risqeve, edhe reagimi ndaj tyre përfshin një
numër të konsiderueshëm procedurash apo kontrollesh si përgjigje ndaj tyre, por Standardet
përcaktojnë si më të zakonshmen trajtimin e riskut nëpërmjet kontrolleve/procedurave të
mëposhtme:
Kontrollet parandaluese: kontrolle parandaluese të krijuara për të minimizuar mundësinë e
riskut që po ndodh (si ndarja e detyrave). Këto kontrolle kufizojnë mundësinë e një rezultati të
padëshiruar. Kontrollet parandaluese përfshijnë ndarjen e detyrave, kufizimin e veprimeve të
personave të autorizuar (psh, vetëm ata që janë trajnuar dhe autorizuar lejohen të kryejnë
veprimtari të caktuara). Synimi i tyre është parandalimi i ndodhjes së riskut përkatës dhe rritja e
sigurisë se objektivat do të arrihen.
Kontrollet Korrigjuese: kontrolle korrigjuese të krijuara për të korrigjuar rezultatet e
padëshirueshme. Ato sigurojnë një rrugëdalje për të arritur një farë rikuperimi kundrejt humbjes
apo dëmtimit. Këto lloj kontrollesh janë parashikuar të zbatohen për të siguruar zbatimin e
detyrimeve (përfshirja e gjobave ose masave ndëshkimore), janë formë korrigjuese pasi lehtësojnë
rikuperimin financiar kundrejt një risku që ka ndodhur.
Kontrolle Direktive: kontrolle drejtuese të krijuara për të siguruar se një rezultat i veçantë është
arritur. Këto kontrolle sigurojnë arritjen e një rezultati të veçantë, tepër specifik siç janë rregullat
e sigurisë dhe janë të lidhura ngushtë me objektiva pajtueshmërie.
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Kontrollet Zbuluese: kontrolle zbuluese të krijuar për të identifikuar kur rezultate të
padëshiruara kanë ndodhur (si kontrollet e magazinës apo aktiveve, ose procesi i rakordimit).
Këto kontrolle vendosen për të identifikuar rezultatet e padëshiruara pasi ngjarja ka ndodhur (pra
risku është bërë afektiv). Në dallim nga kontrollet parandaluese, efekti i tyre është “pas ngjarjes”
dhe kanë si qëllim krijimin e një efekti parandalues për të ardhmen. Shembuj të kontrolleve
zbuluese përfshijnë kontrollin/inventarizimin periodik të materialeve ose aktiveve nga të cilat
“nxirren mësime” për të ardhmen gjatë aplikimeve për aktivitete të reja dhe monitorimit të
aktiveve, ku zbulohen ndryshimet të cilat kërkojnë zgjidhje.
Pavarësisht se cila prej mundësive të mësipërme zgjidhet për të trajtuar apo adresuar risqet, është
mbajtur parasysh që kontrolli i vendosur të jetë proporcional me riskun. Pavarësisht nga rezultati
më ekstrem i padëshirueshëm, planifikohet kontrolli që jep një siguri të arsyeshme të kufizimit të
humbjes së pritshme, brenda oreksit për risk. Çdo kontroll ka një kosto dhe është e rëndësishme
që kontrolli të ofrojë dobi në lidhje me riskun që kontrollohet. Qëllimi i kontrollit është të
zvogëlojë riskun më shumë se ta eliminojë atë.
Këto kontrolle duhet të pasqyrohen në regjistrin e riskut së bashku me emrin e personit
përgjegjës. Koordinatori i riskut është nëpunësi autorizues i njësisë publike i cili është përgjegjës
për përcaktimin e reagimit ndaj çdo risku të vlerësuar.
Identifikimi i riskut: objektet me risk, proceset, faktorët etj janë instrumente që ndihmojnë në
zvogëlimin e riskut. Risk është mundësia e ndodhjes së një ngjarje të caktuar, e cila do të ndikonte
negativisht në arritjen e objektivave të njësisë. Identifikimi, vlerësimi dhe menaxhimi i riskut janë
të lidhura ngushtë me realizimin e qëllimeve të Bashkisë Pukë. Në çdo veprimtari njerëzore, risku
është bashkëshoqëruesi i përhershëm i saj, d.m.th. një barrierë, pengesë, etj., sepse ndërthur
humbje, dëme , rreziqe, etj.
Me qëllim që të menaxhohet risku, Bashkia Pukë ka identifikuar risqet me të cilat ajo mund të
përballet dhe i ka vlerësuar ato. Identifikimi i risqeve është hapi i parë në krijimin e profilit të
riskut në Bashkinë Pukë dhe dokumentimi i tij është konsideruar i një rëndësie kritike për
menaxhimin efektiv të riskut.
Shumë të papritura dalin përpara, atëherë kur subjektet shtetërore sipërmarrin objektiva të mëdha
pa qartësuar, identifikuar, raportuar dhe përpunuar rreziqet që përfshijnë këto objektiva.
Neglizhimi i faktorëve të riskut që materializohen është i rëndësishëm për subjektet publike, pasi
pa një paraqitje të përshtatshme të rreziqeve, subjekti rrezikon të paraqesë situacionet financiare
dhe ekonomike jo të sakta. Kjo dukuri ose ky fakt mund të çojë drejt vendimmarrjeve të gabuara
strategjike të cilat mund të sjellin humbje financiare.
Identifikimi i risqeve i referohet si eksperiencës së kaluar ashtu edhe të së ardhmes. Referenca e
së kaluarës është fokusuar në raportet vjetore, mangësitë dhe dështimet e së kaluarës dhe në
raportet e brendshme. Ndërsa fokusi drejt së ardhmes lidhet me ndryshimet e pritshme
ekonomike, politike, sociale dhe zhvillimet teknologjike.
Risqet dhe faktorët e risqeve janë grupuar në dy kategori kryesore: faktorë të jashtëm dhe faktorë
të brendshëm. Faktorët e jashtëm përfshijnë, por nuk kufizohen në faktorë që derivojnë nga
ndryshimet e ambientit politik, social e teknologjik dhe problemet ekonomike që ndikojnë si mbi
vetë institucionin ashtu edhe në subjektet që auditohen. Faktorët e brendshëm rrjedhin nga
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mënyra e menaxhimit dhe përfshijnë strukturën, kompetencat, aftësitë si dhe mënyrën se si
funksionojnë sistemet i informacionit.
Vlerësimi i riskut Në vlerësimin e risqeve Bashkia Pukë është udhëhequr nga tri parime bazë:
Siguria se ka një proçes të strukturuar qartë, në të cilin si mundësia edhe impakti, konsiderohen
për secilin risk;
Regjistrimi i vlerësimit të riskut në një mënyrë që lehtëson monitorimin dhe identifikimin e
prioriteteve të riskut;
Qartësimi mbi ndryshimin ndërmjet riskut të qenësishëm dhe riskut të mbetur;
Vlerësimi është bërë në mënyrë të paanshme, duke konsideruar perspektivat e të gjithë shkallës së
pjesëmarrësve të ndikuar nga risku dhe të shmangë konfuzionin e vlerësimit objektiv të riskut me
gjykimet mbi pranueshmërinë e riskut.
Me qëllim që të arrihet realizimi i suksesshëm dhe me efektivitet i politikës së menaxhimit të
riskut është e rëndësishme që çdo individ dhe strukturë e përfshirë në implementimin e Strategjisë
se Riskut të ketë informacion të mjaftueshëm për secilën nga këto kategori. I gjithë stafi duhet të
njihet me mesazhin që Strategjia e Menaxhimit të Riskut përçon dhe njëkohësisht çdo individ
duhet të njohë dhe të dijë rolin që i takon në këtë Strategji. Menaxhimi efektiv i riskut kërkon që
personat të njihen me informacionin e duhur, në kohën dhe vendin e duhur.
Komunikimi dhe informimi nuk është një fazë e veçantë në menaxhimin e riskut, ato ecin
përmes të gjithë procesit të menaxhimit të riskut. Komunikimi është i qenësishëm për sistemet e
informacionit. Nëpërmjet tij sigurohet që të merret informacioni i duhur nga personat e duhur por
Bashkia Pukë duhet të konsiderojë komunikimin në një sens më të gjerë që përfshin shpërndarjen
e kulturës së përbashkët dhe qëndrimi ndaj riskut, që lidhet me pritshmëritë dhe përgjegjësitë e
çdo individi apo strukture për këtë çështje.
Është e rëndësishme të sigurohet që çdo njëri e kupton çfarë është strategjia e riskut, cilat janë
prioritetet e riskut si dhe përgjegjësitë e tyre në përshtatje me këtë kuadër. Nëse kjo nuk arrihet,
nuk do të arrihet as futja e përshtatshme dhe e qëndrueshme e menaxhimit të riskut dhe prioritetet
e riskut nuk do të mund të adresohen/trajtohen në mënyrë të qëndrueshme. Është e nevojshme që
të kuptohet që shkëmbimi eksperiencave sigurohet nëpërmjet komunikimit.
Duhet të sigurohemi që çdo nivel i menaxhimit përfshirë dhe vendimmarrja, kërkon dhe merr
siguri të përshtatshme dhe të rregullt mbi menaxhimin e risqeve brenda hapësirës së tyre të
drejtimit të kontrollit. Ata duhet të sigurohen me informacion të mjaftueshëm që të mund ti lejojë
ata për të planifikuar veprime në përputhje me risqet ku risku i mbetur nuk është i pranueshëm, po
ashtu dhe siguri rreth risqeve të cilat mendohet të jenë në mënyrë të pranueshme nën kontroll.
Identifikimi i risqeve ose ndryshimeve të riskut varen në vetvete nga komunikimi.
Informimi dhe komunikimi, realizohet sipas shkallës së strukturave, nëpërmjet takimeve javore
raportimeve mujore, tremujore dhe vjetore ku sipas kërkesave u sigurojnë drejtuesve informacion
të rregullt mbi arritjen e objektivave
Përveç kësaj mënyre, informimi realizohet edhe nëpërmjet publikimeve dhe njoftimeve të
adresuara për publikun .
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Monitorimi duhet të sigurojë: (Në zbatim të kërkesave të nenin 24 të ligjit nr. 10296, datë
08.07.2010). Të gjithë aspektet e procesit të menaxhimit të riskut rishikohen të paktën një herë në
vit.
Risqet duhen të rishikohen dhe kontrollet duhet të azhurnohen në mënyrë që të jenë më specifike
në parandalimin e risqeve në arritjen e objektivave të njësisë.
Informimi i menaxhimit për risqet e reja ose për ndryshimet në risqet e identifikuar në mënyrë që
të adresohet siç duhet.
Monitorimi i riskut dhe raportimi është një proces që ndihmon menaxheret të jenë më të
suksesshëm në punën e tyre.
Në këtë mënyrë situatat më negative në Bashki monitorohen dhe kthehen në favor të institucionit.
Pra kështu ne mund të përcaktojmë reagimin ndaj riskut.
Monitorimi i sistemit të menaxhimit financiar dhe të kontrollit në përgjithësi, realizohet nëpërmjet
organizimit të grupeve të punës ose komisionet përkatëse si për marrjen në dorëzim të shërbimeve
dhe punimeve të kontraktuara, në rastet e identifikimit të detyrimeve për tatim taksat lokale etj.
Një formë e monitorimit, është deklarata e vetëvlerësimit të sistemeve të kontrollit të brendshëm.
2.Organizimi dhe funksionimi i njësisë së auditit të brendshëm publik
a.Planifikimi dhe miratimi i programeve vjetore dhe strategjike të auditimeve, realizimi i
programit vjetor të auditimit nga ana sasiore dhe analiza sipas llojeve dhe gjetjeve si dhe
kapacitetet audituese të sektorit të auditimit.
b.Ndjekja e zbatimit të masave të rekomanduara nga Njësia e Auditit të Brendshëm Publik të
Bashkisë.
c.Përditësimi dhe njohja me publikimin e raporteve të treguesve të performancës nga Ministria e
Financës “Drejtoria e Harmonizimit).
Bashkia Pukë, me shkresën nr. 1580, datë 30.12.2015, mbështetur në Urdhrin e Kryetarit të
Bashkisë nr. 247, datë 30.12.2015, ka miratuar Rregulloren e Bashkisë në të cilën është
përcaktuar struktura organizative dhe detyrat funksionale për çdo zyrë, sektor dhe punonjës
brenda saj. Konstatohet se ekzistojnë strukturat e menaxhimit financiar dhe kontrollit dhe
përgjithësisht garantohet përgjegjshmëria menaxheriale.
Në këtë rregullore është planifikuar sipas pikës 40 dhe krijimi i Sektorit të Auditimit me tre
punonjës auditues, por në fakt nuk është funksionale struktura e Auditimit të Brendshëm, në
kundërshtim me neni 10 të ligjit nr. 114/2015, datë 22.10.2015 “Për auditimin e brendshëm në
sektorin publik” si dhe VKM nr. 83, datë 03.02.2016 “Për miratimin e kritereve të krijimit të
njësive të Auditimit të Brendshëm në sektorin Publik”, pika 1 dhe për këtë mban përgjegjësi
nëpunësi autorizues i njësisë z.Gj. Gj..
Situata

- Zbatimi jo i plotë i Manualit të Menaxhimit Financiar dhe Kontrollit,
Implementimi jo i plotë i kërkesave të ligjit nr. 10296, datë 08.07.2010
“Për menaxhimin financiar dhe kontrollin”, i ndryshuar
- Nuk është organizuar shërbimi i auditimit të brendshëm në përputhje
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me kërkesat e ligjit nr. 114/2015 datë 22.10.2015 “Për auditin e
brendshëm publik” neni 10 “Organizimi i shërbimit të auditimit të
brendshëm”, dhe VKM nr. 83, datë 03.02.2016 “Për miratimin e
kritereve të krijimit të njësive të Auditimit të Brendshëm në sektorin
Publik”, pika 1
- Janë hartuar dhe miratuar evidence dokumentale e hartimit te
objektivave te njësisë dhe zbatimit të planeve strategjike dhe vjetore
(përfshirë këtu dhe dokumentimi strategjisë së menaxhimit të riskut) ne
përputhje me objektivat e vendosura.
- Harta e proceseve ku specifikohet qarkullimi i dokumentave nuk
është realizuar
- Deklarata për cilësinë e sistemit të kontrollit të brendshëm, raporti për
funksionimin e sistemeve të kontrollit të brendhsëm, si dhe Pyetësori i
vetvlerësimit janë është relizuar por dorëzuar jashtë afateve të
përcaktuara nga neni 18 i ligjit nr. 10296, datë 08.07.2010 “Për
menaxhimin financiar dhe kontrollin”
- Deklarata për cilësinë e sistemit të kontrollit të brendshëm si dhe
Raporti vjetor për funksionimin e sistemeve të kontrollit të brendshëm
për vitin 2017 nuk janë hartuar sipas formatit standard të paraqitur në
Manualin e Menaxhimit Financiar dhe Kontrollit miratuar nga Ministri
i Financave me urdhër nr.108 datë 17.11.2016 dhe në përmbajtje të tyre
paraqiten gjetjet e raportit të mëparshëm datë 10.06.2015 të Kontrollit
të Lartë të Shtetit, gjë qe nuk përfaqëson qëllimin për të cilin hartohet
këto dokumente.
-Nga ana e titullarit nuk është hartuar dhe miratuar evidence
dokumentare për gjurmën e auditimit për procedurat që lidhen me
veprimtaritë kryesore të Bashkisë Pukë
- Nga ana e nëpunësit autorizues nuk janë analizuar dhe përditësuar
kontrollet që synojnë minimizimin e riskut dhe dokumentimin e tij.
- Ndërkohë për minimizimin e riskut, mashtrimit dhe parregullsive, nga
nëpunësi autorizues nuk janë regjistruar dhe raportuar masat e marra
për parandalimin e këtyre fenomeneve sipas ligjit nr. 10296, datë
08.07.2010 “Për menaxhimin financiar dhe kontrollin” neni 21.
Kriteri

Ligjin nr. 10296, datë 08.07.2010 “Për menaxhimin financiar dhe
kontrollin”, i ndryshuar, nenin 20, 21, 22 dhe 23.
Ligji nr.114/2015 datë 22.10.2015 “Për auditin e brendshëm publik”.
VKM nr. 83, datë 03.02.2016 “Për miratimin e kritereve të krijimit të
njësive të Auditimit të Brendshëm në sektorin Publik”.
Ligjin nr. 139/2015, “Për vetëqeverisjen vendore”, nenin 66.
Manualin e Menaxhimit Financiar dhe Kontrollit miratuar nga Ministri
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Financave me urdhër nr.108 datë 17.11.2016.
Impakti

Shkaku

Rëndësia
Rekomandimi 1:

Mos realizimi i menaxhimit dhe kontrollit financiar nga ana e Bashkisë
Pukë, duke mos pasur të qartë hartën e proceseve ku specifikohet
qarkullimi i dokumenteve, arsyen e përpilimit të deklaratës për cilësinë
dhe Raportin vjetor të sistemit të kontrollit të brendshëm. Nga titullari
mos hartimi dhe mosmiratimi i evidence dokumentare për gjurmën e
auditimit për procedurat që lidhen me veprimtaritë kryesore të
Bashkisë, lë hapësira për pasiguri të informacionit financiar dhe jo
financiar, pasiguri kjo që mbështetet plotësisht nga mospasja e një
njësie auditimi të brendshëm.
Mungesa e njohurive në lidhje me menaxhimin financiar dhe kontrollin
si dhe mungesa e punonjësve në përmbushjen e strukturës së auditimit
të brendshëm.
I Lartë.
Nga Bashkia Pukë të merren masa që të miratohet harta e proceseve ku
specifikohet qarkullimi i dokumenteve, deklarata për cilësinë e sistemit
të kontrollit të brendshëm si dhe Raporti vjetor për funksionimin e
sistemeve të kontrollit të brendshëm të formulohen sipas formatit
standard të paraqitur në Manualin e Menaxhimit Financiar dhe
Kontrollit dhe të dërgohen brenda afateve ligjore në Ministrinë e
Financave, si dhe të miratohet evidence dokumentare për gjurmën e
auditimit për procedurat që lidhen me veprimtaritë kryesore të
Bashkisë Pukë.
Gjithashtu nga ana e nëpunësit autorizues të analizohen dhe
përditësohen kontrollet që synojnë minimizimin e riskut dhe të
raportohen masat e marra për parandalimin e riskut të mashtrimit dhe
parregullsive.

Afati për zbatim
Rekomandimi 2:

Brenda muajit Qershor 2019.
Nga Bashkia Pukë të marrë masa për realizimin e shërbimit të auditimit
të brendshëm në përputhje me kërkesat e ligjit nr. 114/2015 datë
22.10.2015 “Për auditin e brendshëm publik” neni 10 “Organizimi i
shërbimit të auditimit të brendshëm” dhe VKM nr. 83, datë 03.02.2016
“Për miratimin e kritereve të krijimit të njësive të Auditimit të
Brendshëm në sektorin Publik”, pika 1 ku të shihet edhe mundësia e
kontraktimit të këtij shërbimi në rast mosplotësimi të vendeve vakante
të kësaj strukture.
Afati për zbatim
Brenda muajit Qershor 2019.
(Sa më sipër është mbajtur akt konstatimi nr.11, datë 27.02.2019).
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II. Auditim mbi hartimin dhe zbatimin e buxhetit. Mbi organizimin dhe mbajtjen e
kontabilitetit. Hartimi i Pasqyrave financiare (bilanci kontabël) dhe inventarizimi i llogarive
të pasurisë publike.
II.a.Mbi zbatimin e buxhetit të Bashkisë.
1.Programimi i PBA 2017-2019 dhe programimi i buxhetit të vitit 2017, 2018.

Në Bashkinë Pukë buxhetet e viteve 2017-2018 janë hartuar mbi bazën e 14 programeve të cilat
paraqiten në vijim:
Programi i administratës vendore
Programi i kujdesit social
Programi i shërbimeve publike
Programi i rinisë dhe sportit
Programi i kulturës dhe turizmit
Program arsimit, para universitar dhe edukimit
Programi i arsimit, parashkollor +bazë

Programi mbrojtjes nga zjarri
Programi i administrimit të pyjeve
Program infrastrukturës, kullimit, ujitjes
Programi i shëndetit publik
Programi i transportit rrugor (rrugët rurale)
Programi i strehimit dhe urbanistikës
Programi i fondit rezervë dhe kontigjencës

Në lidhje me programimin e buxhetit për periudhën e viteve 2017-2018, sipas dokumenteve të
vëna në dispozicion nga zyra e financës konstatohet se:
Për vitin 2017 buxheti Bashkisë Pukë është miratuar me Vendim të Këshillit Bashkiak nr.7, datë
23.01.2017 “Për miratimin e buxhetit të Bashkisë Pukë dhe institucioneve të saj për vitin 2017”,
është miratuar buxheti nga të ardhurat vendore në vlerën 313,855 mijë lekë. Gjithashtu në këtë
buxhet janë të përfshira dy investime me vlerë totale 72,507 mijë lekë ardhur në dhjetor 2016. Me
vendim të Këshillit Bashkiak nr. 21, datë 28.04.2017 është miratuar shtesë në buxhetin e vitit
2017 me vlerë 8,000 mijë lekë, nga fondet e buxhetit të shtetit.
Për vitin 2018 buxheti vjetor është miratuar me Vendim të Këshillit Bashkiak nr.70, datë
30.12.2017, në vlerën 243,692 mijë lekë nga të ardhurat vendore, transferta e pakushtëzuar dhe
ajo specifike dhe me VKB nr.10, datë 24.01.2018 “Miratim shtesë në buxhetin e vitit 2018 nga
transfertat dhe të ardhurat e trashëguara nga viti 2017”, për shumën 66,263 mijë lekë.
Të dy buxhetet janë konfirmuar nga Institucioni i Prefektit të Qarkut Shkodër, respektivisht për
vitin 2017 me shkresën nr. 146/1, datë 06.02.2017 dhe për vitin 2018 me shkresën nr. 49/1, datë
22.01.2018.
Miratimi nga njësia vendore është bërë jashtë afateve ligjore, në kundërshtim me kërkesat e nenit
32 të ligjit 9936, datë 26.6.2008 “Për menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e
Shqipërisë”, i ndryshuar, ku citohet: Si rregull, brenda muajit nëntor të vitit buxhetor, Kryetarët e
njësive të qeverisjes vendore paraqesin për miratim buxhetet në këshillat e tyre. Këshilli i
qeverisjes vendore, brenda datës 25 dhjetor, miraton buxhetin vendor, në bazë të vlerësimit të të
ardhurave dhe të transfertave të pakushtëzuara, të përcaktuara në ligjin e buxhetit vjetor.
Pasqyra e planit të buxhetit të vitit 2017 krahasuar me planin e PBA
Nr.
1
2

Emërtimi
Shpenzime personeli(600,601)
Shpenzime korrente(602,604,609)

Plani i buxhetit 2017
142,390
58,201

në 000 lekë

Plani i vitit 2017 në PBA
125, 071
56, 218

Diferenca
17, 319
1,983
983117
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3
4

Sherbimi i borxhit (166,651)
Shpenzime investimi(230/231)
Total gjithsej :

0
121,294
321,885

0
20, 436
201, 725

0
100,858
120,160
9,163

Burimi : Të dhënat e subjektit përpunuar nga audituesi

Pasqyra e planit të buxhetit të vitit 2018 krahasuar me planin e PBA.

në 000 lekë

N
1
r.
2
3
4
5

Diferenca
16, 347
14,226
0
69, 645
100,218

Emërtimi
Shpenzime personeli(600,601)
Shpenzime korrente(602,604,609)
Sherbimi i borxhit (166,651)
Shpenzime investimi (230/231)
Totali 1 :

Plani i buxhetit 2018
158,947
62,332
0
88,675
309, 954

Plani i vitit 2018 në PBA
142,600
48,106
0
19,030
209,736

Burimi : Të dhënat e subjektit përpunuar nga audituesi

Nga krahasimi i planit të buxhetit 2017 me planin e vitit 2017 në PBA rezulton një diferencë e
konsiderueshme prej 120,160 mijë lekë. Nga auditimi konstatohet se: -Në buxhetin e vitit 2017
bëjnë pjesë të ardhurat dhe shpenzimet e trashëguara nga viti i kaluar të cilat në hartimin e PBAsë nuk planifikohen.; Shtesa e grantit të pakushtëzuar për vitin 2017 është jashtë parashikimit në
planin e vitit 2017 në PBA.; Në buxhetin e vitit 2017, është rritur ndjeshëm plani i të ardhurave
nga taksa e ndërtesës nga OSHE dhe për rrjedhojë është rritur ndjeshëm plani i shpenzimeve,
krahasuar me planin e vitit 2017 në PBA.
Nëpërmjet grupit të punës për menaxhimin strategjik (GMS), ngritur nga Kryetari i Bashkisë,
janë hartuar PBA për periudhën 2017-2019 dhe 2018-2020, të cilat janë raportuar në Ministrinë e
Financave respektivisht me shkresën nr.419/1 prot, datë 01.06.2016 dhe shkresën nr.10450, datë
31.05.2017 dhe në Degën e Thesarit Pukë me shkresën Nr.1944, datë 30.08.2016.
Për hartimin e programeve buxhetore afatmesme dhe projektbuxhetet vjetore janë kryer
konsultime me komunitetin dhe grupet e interesit në njësinë e vetëqeverisjes vendore, nëpërmjet
procesit të “Buxhetimit me pjesëmarrje”. Buxhetet janë hartuar mbi bazën e kërkesave shkresore
nga njësitë dhe institucionet vartëse, drejtoritë e shkollave, drejtoritë e bashkisë, njësitë
administrative, etj, gjë që vërteton se prej tyre janë marrë kërkesat për nevojat reale e mbi bazën e
tyre dhe të buxhetit faktit të mundshëm janë përzgjedhur ato më prioritare. Për hartimin e
buxhetit të vitit 2017 është ngritur grup pune nga titullari me Urdhrin nr.95, datë 08.04.2016. Ky
dokument është hartuar nga Drejtoria Financës dhe Buxhetit. Për hartimin e buxhetit të vitit 2018
është ngritur grup pune nga titullari me Urdhrin nr.64, datë 08.03.2017. Ky dokument është
hartuar nga Drejtoria e Financës dhe Buxhetit.
Plani i të ardhurave dhe shpenzimeve për buxhetin e vitin 2017 dhe 2018 është planifikuar duke
përcaktuar fushat prioritare përkatëse. Në varësi të vlerave të fondeve të çelura në thesar në fillim
të vitit ushtrimor janë bërë edhe miratimet e buxhetit fillestar të bashkisë. Për vitin 2017 nga
auditimi i dokumentacionit të vënë në dispozicion rezultoi se programimi i plan buxhetit i
miratuar nga Këshilli i Bashkisë për vitin 2017 është në vlerën 321,885 mijë lekë dhe për vitin
2018 në vlerën 309,954 mijë lekë, programimi dhe çelja në thesar nuk ka diferencë, sipas
pasqyrës së mëposhtme:
Programimi i buxhetit për vitet 2017 dhe 2018.
Në 000/lekë
Nr.

Emërtimi

Plani i vitit 2017
Ardhurat

Shpenzimet

Plani i vitit 2018
Ardhurat

Shpenzimet
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1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5

Te ardhura te trashëguara viti 2016
Transfertë e pakushtëzuar viti 2017/18
Transfertë e specifike viti 2017,/18
Plani i të ardhurave viti 2017/18
Trashëguar nga transferta viti 2016-2017
Shtese ne transferten e vitit 2017
Trashëguar nga FZHR viti 2016
Paga (600)
Sig.shoqërore (601)
Shpenzime operative (602)
Transferta (603+604+605+606+609)
Investime (230 +231) nga buxheti Bashkise

Totali i buxhetit fillestar
Burimi : Të dhënat e subjektit përpunuar nga audituesi

5,905
98,517
79,965
37,500
91,998
8,000
0
0

321,885

5,060
107,891
91,801
44,000
61,202

121,511
20,879
50,998
7,203
121,294
321,885

136,338
22,609
53,329
9,003
88,675
309,954

309,954

Në lidhje me shumën e trashëguar në vitet 2016-2017 sqarojmë se:-shuma e trashëguar nga viti
2016 (91,998 mijë lekë) është gjendja e transfertës së pakushtëzuar dhe asaj specifike. Pra shuma
prej 91,998 mijë lekë është transfertë e pakushtëzuar dhe specifike e cila ligjërisht trashëgohet për
përdorim në vitin pasardhës (një pjesë e këtij granti (transfertë) është trashëguar dhe si rezultat i
vendosjes së limitit nga MF specifike të papërdorur gjatë vitit aktual që trashëgohet në vitin
pasardhës.
Po ashtu shuma e trashëguar nga viti 2017 vlera prej 61,202 mijë lekë është (transfertë e
pakushtëzuar dhe specifike e cila trashëgohet për përdorim në vitin 2018.)
Sipas pasqyrës më sipër rezulton se për vitet 2017 dhe 2018 buxhetet janë miratuar të balancuara
dhe pa defiçite.
2.Çelja e fondeve buxhetore të vitit dhe ndryshimet e tij gjatë vitit sipas Akteve Normative.

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. Në këto programe buxhetore është bërë shpërndarja e
fondeve të vënë në dispozicion nga Pushteti Qendror të granteve nëpërmjet transfertës së
pakushtëzuar, transfertës së kushtëzuar dhe fondeve të krijuar nga burimet e veta, për kryerjen e
funksioneve të veta, ato të deleguara dhe të përbashkëta si dhe shpërndarjen e fondeve të
granteve.
Nga auditimi konstatohet se planifikimi i buxhetit për vitin 2017 dhe 2018 është bërë duke mos
llogaritur gjendjen e detyrimeve të mbartura nga viti i kaluar, pasqyruar në buxhet në tabelat e
shpenzimeve operative analitike, përkatësisht në kolonën “Detyrime nga viti 2016” ne buxhetin e
vitit 2017 dhe “Detyrime nga viti 2017” në buxhetin e vitit 2018.
Gjatë vitit si rezultat i çeljeve të reja në llogarinë e njësisë vendore në thesar, vlerat përkatëse të
buxhetit vjetor kanë pësuar ndryshime në kuptimin e vlerës totale, pasi janë çelur fondet për
funksionet e deleguara, granteve qeveritare, ndihma ekonomike, shpërblime lindje, etj., të cilat
nuk kanë qenë të pasqyruara në çeljen fillestare të vitit.
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Si rezultat i këtyre ndryshimeve buxheti përfundimtar i planifikuar vlera me të cilat është
rakorduar me thesarin në fund të vitit, për vitin 2017 është 585,943 mijë lekë dhe për vitin 2018
në vlerën 447,138 mijë lekë sipas tabelës së mëposhtme:
Pasqyra e planit përfundimtar të buxhetit për periudhën e viteve 2017 dhe 2018.
Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Emërtimi
Paga
600
Sigurime shoqërore 601
Shpenz.operative 602
K.Qarkut Emergj.civile 604
Nd ekonomike invalid 606
Sherbimi borxhit, principal 166
Sherbimi borxhit, interesa 651
Fond rezerve dhe kontigjense
Subvension ujësjellësi
Investime 231
Total buxheti me ndryshime
Burimi : Të dhënat e subjektit përpunuar nga audituesi

Plani përfundimtar i vitit 2017
131, 349
21,563
55,507
8,803
120,275
0
0
2,000
5 ,500
240,946
585,943

në 000/lekë

Plani përfundimtar i vitit 2018
139,657
23,262
53,104
5,933
107,596
0
0
3,020
2,000
111,315
447,138

Si rezultat i ndryshimeve gjatë vitit brenda zërave të shpenzimeve janë bërë ndryshimet e
nevojshme të cilat janë miratuar në mbledhjet e Këshillit Bashkiak. Për vitin 2017 është bërë një
ndryshim (shtesë transferte e pakushtëzuar akorduar me shkresën e Ministrisë së Financave nr
2697, datë 13.04.2017) e cila është miratuar me VKB nr. 21, datë 28.04.2018 konfirmuar nga
Prefekti i Qarkut Shkodër me shkresën nr. 508/1, datë 15.05.2017, (përdorur për shlyerje
detyrimesh të prapambetura). Është bërë një alokim fondesh i cili është miratuar nga këshilli
Bashkiak me VKB nr 58, datë 27.10.2017, konfirmuar nga Prefekti i Qarkut Shkodër me shkresën
nr. 1123/1, datë 14.11.2017. Për vitin 2018 është bërë një ndryshim (shtesë nga të ardhurat dhe
transferta e pakushtëzuar e trashëguar nga viti 2017) miratuar me VKB nr. 10, datë 24.01.2018,
konfirmuar nga Prefekti i Qarkut Shkodër me shkresën nr. 193/1, datë 14.02.2018, janë bërë dy
alokime fondesh të cilat janë miratuar nga këshilli Bashkiak me VKB nr. 34, datë 24.04.2018 dhe
NA me Vendimin nr 8 date 13.09.2018.
Këto ndryshime pasqyrohen në tabelën e mëposhtme në vlerën totale për secilën llogari dhe të
ndarë sipas vitit 2017 dhe 2018.
Pasqyra e ndryshimeve të buxhetit periudha 2017-2018.

Nr.

Emërtimi

1
2
3
4
5

Paga (600)
Sigurime shoqërore (601)
Shpenzime operative (602)
Shpenzime te tjera(604,609)
Investimet (231,230)
Totali

2017
Shtesa
1,590
60
7,900
3,600
900
14,050

në 000/lekë

Pakësime
300
890
460
0
4,400
6,050

2018
Shtesa
1,002
167
0
2,281
3,450

Pakësime
800
100
269
0
2,281
3,450

Burimi : Të dhënat e subjektit përpunuar nga audituesi
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3.Auditim mbi saktësinë e realizimit të treguesve kundrejt treguesve të planifikuar dhe të
pasqyruar në raportet e monitorimit.
Sipas situacioneve të shpenzimeve të rakorduara me thesarin për vitin 2017 shpenzimet buxhetore
në Bashkinë Pukë janë planifikuar në vlerën 585,943 mijë lekë dhe realizuar në vlerën 500,342
mijë lekë ose në masën 85% dhe për vitin 2018 shpenzimet buxhetore janë planifikuar në vlerën
447,138 mijë lekë dhe realizuar në vlerën 374,461 mijë lekë, ose në masën 84%.
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 nën artikull sipas klasifikimit ekonomik. Në të gjithë periudhën e
audituar janë respektuar të gjitha procedurat ligjore për çeljen e fondeve me degën e thesarit Pukë
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. 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 në vijim:
Pasqyra e realizimit të treguesve të buxhetit periudha vitet 2017 dhe 2018.

Nr.

Emërtimi

1
2
3
4
5
6
7
8

Paga 600
Sigurime shoqerore 601
Shpenzime operative 602
Transferime 604
Transferime tek individet 606
Fond Rezerve, kontigjense 609
Investime 231
Subvension Ujesjellesi (603)
Total buxheti me ndryshime

Plani i vitit
Plan
131,349
21,563
55,507
8,803
120,275
2,000
240,946
5,500
585,943

2017
Fakt
127,260
20,554
38,002
8,142
119,829
350
180,705
5,500
500,342

Në 000/lekë

%
97
reae
95
alizi
68
mi
92
ne
100
%
18
75
100
85

Plani i vitit 2018
Plan
Fakt
139,657
130,653
23,262
21,681
53,104
31,554
5,933
5,583
108,767
107,956
3,100
80
111,315
74,954
2,000
2,000
447,138
374,461

Realizi
94
mi %
93
59
94
99
3
67
100
84

Burimi : Të dhënat e subjektit përpunuar nga audituesi

Nga të dhënat e mësipërme konstatohet se peshën specifike më të madhe në buxhet e kanë
shpenzimet për investime të cilat për vitin 2017 zënë 36% të shpenzimeve totale ndërsa për vitin
2018 zënë 20% të tyre, transferta tek individët ku bëjnë pjesë ndihmat ekonomike, paaftesia, të
cilat për vitin 2017 përbëjnë 24% të shpenzimeve totale, ndërsa për vitin 2017 përbëjnë 29% të
tyre. Shpenzimet për pagat dhe sigurimet e punonjësve, për vitin 2017 përbëjnë 25% të
shpenzimeve totale, ndërsa për vitin 2018 përbëjnë 35% të tyre. Shpenzimet operative për vitin
2017 zënë 8% të totalit të shpenzimeve, shifër e njëjtë me atë për vitin 2018.
Vlera prej 5,500 mijë lekë për vitin 2017 dhe 2,000 mijë lekë për vitin 2018 është çelur nga
Ministria e Transportit dhe Infrastrukturës (Agjensia Kombëtare e Ujësjellës Kanalizimeve) me
shkresën nr. 1137 datë 03.05.2017 e cila është përdorur për të likuiduar detyrime të prapambetura
në vite të Sh.a Ujësjellës Kanalizime Pukë për Sigurime Shoqërore dhe Shëndetsore, TAP dhe
TVSH dhe energji elektrike të papaguara.
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Ndërsa vlera prej 2,000 mijë lekë e ardhur për vitin 2018 me shkresën e MFE nr. 18125/1 datë
24.10.2018 dhe është përdorur dhe kjo për likuidim Sigurime, TVSH dhe TAP dhe energji
elektrike.
Është krijuar fondi rezervë dhe fondi i kontigjencës deri në masën 0.97 % të vlerës së
përgjithshme të fondeve të miratuara, përjashtuar transfertat e kushtëzuara.
Fondi rezervë dhe fondi i kontigjencës, i planifikuar nga ana e Bashkisë Pukë me financim nga
të ardhurat, është në masën 3,020 mijë lekë ose 2,8% e transfertës së pakushtëzuar, ose 6,15%
e planit të të ardhurave.
Fondi rezervë është përdorur për vitin 2017-2018 në 5 raste për fatkeqësi në vlerën 430,000
lekë përkatësisht:
me VKB nr. 23, datë 28.04.2017, shuma 200 mijë lekë konfirmuar nga Prefekti i Qarkut
Shkodër me shkresën nr 526/1, datë 16.05.2017,
me VKB nr. 43, datë 20.07.2017, shuma 100 mijë lekë konfirmuar nga Prefekti i Qarkut
Shkodër me shkresën nr 825/1, datë 07.08.2017,
me VKB nr. 54, datë 27.10.2017, shuma 50 mijë lekë konfirmuar nga Prefekti i Qarkut
Shkodër me shkresën nr 1097/1, datë 09.11.2017,
me VKB nr. 60, datë 27.10.2017, shuma 30 mijë lekë konfirmuar nga Prefekti i Qarkut
Shkodër me shkresën nr 1124/1, datë 16.11.2017 dhe VKB nr. 9, datë 24.01.2018 , shuma 50
mijë lekë konfrimuar nga Prefekti i Qarkut Shkodër me shkresën nr. 192/1, datë 14.02.2018.
Bazuar në informacionin e dhënë nga drejtoria e financës së Bashkisë Pukë, konstatohet se nga
Operatori i Shpërndarjes së Energjisë Elektrike (OSHEE), për periudhën 2015-2018, faturat e
energjisë elektrike të ndriçimit rrugor të qytetit, përveç vlerës së energjisë elektrike të
konsumuar sipas aparatit matës, për çdo muaj, është llogaritur edhe vlera e taksës për
përdorimin e aparateve televiziv, ndërkohë që ndriçimi rrugor i qytetit nuk ka të instaluar
aparat televiziv. Këto veprime janë në kundërshtim me pikën 8, shkronja “b” të udhëzimit
nr.29, datë 18.12.2014 “Për përcaktimin e tarifës së shërbimit për përdorimin e aparateve
televiziv”. Janë gjithsej 6 kontrata të tilla (përfshirë edhe njësitë administrative), në të cilat për
periudhën 2015-2018 është bërë një faturim për tarifën e shërbimit për përdorimin e aparateve
televiziv në vlerën totale 25,200 lekë. Në vijim paraqiten në formë tabele kontratat sipas
kabinave elektrike dhe detyrimet për çdo kontratë të vlerë së faturuar nga OSHEE të tarifës së
aparateve televiviziv sipas viteve.
Pasqyra e detyrimeve për taksën e TV për vitet 2015-2018.
Nr.

1
2

Kontratat

Ndricimi rrugor Bashkia Pukë

SH2F110003092513
SH2F110012092511

Viti
2015
1,200
1,200

Viti
2016
1,200
1,200

viti 2017
1,200
1,200

viti
2018
1,200
1,200

Totali
4,800
4,800
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3
4
5
6

SH2F110013092512
SH2F110005093456
SH2F120025094113
SH2F120048144659

1,200
1,200
0
0
4,800

1,200
1,200
1,200
0
6,000

1,200
1,200
1,200
1,200
7,200

1,200
1,200
1,200
1,200
7,200

4,800
4,800
3,600
2,400
25,200

Burimi : Të dhënat e subjektit përpunuar nga audituesi

Sa më sipër arrihet në konkluzionin që:
-Nga Bashkia Pukë, është likuiduar në mënyrë të padrejtë, tarifa e shërbimit për përdorimin e
aparateve televiziv për kontratat e energjisë elektrike për aktivitetin ndriçim publik i rrugëve,
bazuar në informacionin e dhenë nga drejtoria e financës, konstatohet se nga Operatori i
Shpërndarjes së Energjisë Elektrike (OSHEE), për periudhën 2015-2018, në faturat e energjisë
elektrike të ndriçimit rrugor të qytetit, përveç vlerës së energjisë elektrike të konsumuar sipas
aparatit matës, për çdo muaj është llogaritur edhe vlera tarifës së shërbimit për përdorimin e
aparateve televiziv, për 6 kontrata, ndërkohë që ndriçimi rrugor i qytetit nuk ka të instaluar
aparat televiziv. Këto veprime janë në kundërshtim me pikën 8, shkronja “b” të udhëzimit nr.
29, datë 18.12.2014 “Për përcaktimin e tarifës së shërbimit për përdorimin e aparateve
televiziv”, ku përcaktohet se ndriçim publik i rrugëve nuk është subjekt i pagesës së tarifës së
shërbimit për përdorimin e aparateve televiziv.
Gjetje nga auditimi:
Titulli Gjetjes

Situata:
Kriteri
Ndikimi/Efekti
Shkaku
Rëndësia:
Rekomandimi

-Pagesa të padrejtë nga tarifa e shërbimit për përdorimin e aparateve televiziv për
kontratat e e energjisë elektrike për aktivitetin ndriçim publik i rrugëve, në vlerën
25,200 lekë.
-Nuk janë marrë masa të veçanta, për arkëtimin nga OSHEE, vlera 25,200 lekë,
faturim i padrejtë nga OSHEE.
-Udhëzimi nr. 29, datë 18.12.2014 “Për përcaktimin e tarifës së shërbimit për
përdorimin e aparateve televiziv”, pika 8, shkronja “b”
- Mbi pagesë shpenzimi.
- Neglizhencë e institucioneve.
- I ulët.
Të merren masa nga Bashkia Pukë, që të zbritet vlera nga detyrimet e mëparshme
dhe saktësimi i faturave në të ardhmen në vlerën 25,200 lekë.

4.Auditim mbi planifikimin dhe realizimin e të ardhurave të institucionit dhe të njësive të
varësisë, si dhe zbatimi i dispozitave nënligjore në përdorimin e tyre.
Në lidhje me auditimin mbi planifikimin dhe realizimin e të ardhurave të institucionit dhe të
njësive të varësisë, si dhe zbatimi i dispozitave nënligjore në përdorimin e tyre, konstatohet se
realizimi i të ardhurave për periudhën e viteve 2017-2018 paraqitet në vijim:
Realizimi i të ardhurave për vitet 2017-2018 paraqitet si më poshtë:
Të ardhurat lokale

Viti 2017

Viti 2018
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TOTALI

Plan
37,500

Fakt
20,812

Realiz %
55,49

Plan
44,000

Fakt
25,510

Real %
58

Programimi dhe realizimi i të ardhurave trajtohet në pikën 4 të programit (Auditim mbi
planifikimin dhe realizimin e të ardhurave dhe tarifave vendore).
Analizë për investimet
Nga auditimi në lidhje me planifikimin dhe realizimin e investimeve në Bashkinë Pukë u
konstatua se për vitin 2017, me financim nga buxheti i Bashkisë dhe nga FZHR, janë planifikuar
investime në vlerën 236,046 mijë lekë dhe realizuar në vlerën 180,705 mijë lekë sipas Aneksit
bashkangjitur Raportit Përfundimtar të Auditimit. Për vitin 2018, me financim nga buxheti i
Bashkisë, dhe nga FZHR, janë planifikuar investime në vlerën 111,315 mijë lekë dhe realizuar në
vlerën 74,954 mijë lekë sipas sipas Aneksit bashkangjitur Raportit Përfundimtar të Auditimit.
Për shpenzimet e reja kapitale janë zbatuar hallkat e miratimit për përfshirjen në buxhet, pasi janë
bazuar në prioritetet e caktuara, në kërkesat e paraqitura dhe verifikimit në vend të problemit,duke
zhvilluar takime me komunitetin me qëllim nxjerrjen e nevojave reale dhe evidentimin e atyre me
imediate.Iinvestimi i cili ka qenë i papërfunduar nga viti parardhës ai është programuar i pari për
tu financuar. Bashkia Puke me transfertën e pakushtëzuar dhe të ardhurat e saj nuk e ka të mundur
realizimin e shume investimeve por është përqëndruar tek ato me të domosdoshme për
komunitetin. Në vitet 2016-2018 janë realizuar vetëm dy investime të mëdha: a-Rehabiltim i
Qendrës Luf dhe b-Reabilitim i qendrës së fshatit Gjegjan”, të tjerat janë punime të vogla
fokusuar kryesisht në rrugë rurale, ura këmbësore, tombino, riparime në shkolla etj.
5.Gjendja financiare e Bashkisë, faturat e pa likuiduara, raportimi i tyre për çdo tremujor në
Ministrinë e Financave dhe Ekonomisë dhe publikimi i tyre në faqen zyrtare elektronike të
Bashkisë, krijimi i debitorëve për vendimet gjyqësore të formës prerë, sipas llojeve, regjistrimi i
tyre në kontabilitet dhe krijimi sipas viteve, arsyet (Kjo edhe në formë tabelore).
Me miratimin e fondeve sipas funksioneve dhe zërave të shpenzimeve prioritet kanë detyrimet e
papaguara të vitit paraardhës, për të cilat për të dy vitet është bërë përcaktimi i tyre në vlerë për
çdo program, por edhe i detajuar.
Faturat e pa likuiduara për blerje mallra e shërbime të klasifikuara në llogarinë buxhetore 602
“Shpenzime operative” dhe gjendja e faturave të pa likuiduara në llogarinë 401 “Furnitorë e
llogari të lidhura me to” si gjendje në fund të vitit 2017 dhe në fund të vitit 2018 paraqiten në
mënyrë analitike në aneksin bashkangjitur Raportit Përfundimtar të Auditimit.
Efektet e zbatimit të vendimeve gjyqësore në buxhet.
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-Bashkia Pukë ka administruar 12 detyrime për zbatimin e vendimeve gjyqësore të formës së
prerë (vendime të mbartura dhe gjatë periudhës së auditimit) në vlerën 25,150,040 lekë, efekt
negativ në buxhetin e njësisë vendore, nga të cilat, pesë raste për “detyrim kontrate” fatura të
palikujduara në vlerën 16,587,312 lekë, një rast pagesën e te verberve nga ish-komunat me vlere
4,623,583 lekë, katër raste për largime të pa drejta nga puna në vlerën 3,395,234 lekë, në dy raste
shpenzime për zyrën përmbarimore në vlerën 543,911 lekë.
Nga shuma e mësipërme janë zbatuar (likuiduar) në vlerën 13,617,251 lekë, mbetur për likuidim
të mëtejshëm në buxhetin e vitit 2019, vlera 11,532,789 lekë. Përpara zbatimit të vendimit
gjyqësor, nga titullari nuk janë nxjerrë përgjegjësitë administrative dhe nuk është nxjerrë akti që
provon gjurmën e auditimit të këtij proçesi, në kundërshtim me kërkesat e pikës 62 të udhëzimit
nr.2, datë 06.02. 2012 “Për proçedurat standarde të zbatimit të buxhetit”.
Faturat e pa likuiduara
-Në hartimin e buxhetit vjetor në zërin e shpenzimeve, nuk janë planifikuar plotësisht detyrimet e
prapambetura. Në këtë zë ka diferenca të dukshme midis treguesve të hartimit dhe zbatimit të
buxhetit. Në total treguesit e buxhetit për këtë zë për vitin 2017 dhe 2018 janë realizuar
respektivisht në masën 85% dhe 84%. Planifikimi i zërave të shpenzimeve dhe investimeve dhe
mos realizimi i tyre për shkak të mos realizimit të të ardhurave dhe mosrealizimi për efekt të
vendosjes së limitit të likuidimeve nga Ministria e Finanacave, sjellin mos plotësimin e nevojave
reale të komunitetit dhe ulje të performancës së njësisë vendore në drejtim të këtyre shërbimeve.
Planifikimi i zërit të shpenzimeve është bërë pa llogaritur detyrimet kreditore, të cilat bazuar në të
dhënat e pasqyrave financiare, në datën 31.12.2018 Bashkia Pukë ka një detyrim ndaj të tretëve
prej 43,682,262 lekë (llogaria 401-408, furnitor e llogari të lidhura me to). Veprimet e mësipërme
janë në kundërshtim me kërkesat e metodologjisë së planifikimit të buxhetit dhe nenin 52, Kryerja e shpenzimeve, të ligjit nr. 9936, datë 26.6.2008 ”Për menaxhimin e sistemit buxhetor në
Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar, UMF nr. 5, datë 27.12.2014 “Për shlyerjen e detyrimeve
të prapambetura”, Udhëzimin plotësues nr. 2, datë 10.01.2018, “Për buxhetin e vitit 2018”, pikat
82-91 – Detyrimet e prapambetura të Njësive të Vetëqeverisjes Vendore.
Faturat e palikuiduara janë raportuar çdo tre-mujor në Ministrinë e Financave.
Për vitin 2017 shumë fatura nuk janë likuiduar në afat për arsye të limit të vendosur nga Ministria
e Financave në Degën e Thesarit.
Në total sipas zërave faturat e pa likuiduara paraqiten në mënyrë të përmbledhur në tabelën e
mëposhtme e konkretisht për faturat e pa likuiduara për Investimet e kryera, për faturat e pa
likuiduara për vendimet e gjykatave dhe për faturat e palikujduara për blerje mallra e shërbime të
klasifikuara në llogarinë buxhetore 602 “Shpenzime operative” dhe gjendja e faturave të pa
likuiduara në llogarinë 401 “Furnitorë e llogari të lidhura me to”.
Pasqyra e faturave të pa likuiduara sipas viteve paraqitet në tabelën në vijim:

Nr
1

EMËRTIMI
INVESTIME

Fatura te pa likuiduar
deri në 31.12.2017

Fatura te pa likuiduar
deri në 31.12.2018

59,641,947

24 253 399
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2
3

VENDIME GJYKATE
6,296,724
FATURA TE PALIKUJDUARA
9,926,563
TOTALI
75,865,234
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11 532 789
7,896,074
43,682,262

Mos shlyerja në kohë e detyrimeve ndaj operatorëve ekonomik është në kundërshtim me nenin 52
të ligjit Nr.9936, datë 26.6.2008 “Për menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e
Shqipërisë”, i ndryshuar, ku citohet: Nëpunësit zbatues të njësive shpenzuese të qeverisjes së
përgjithshme paraqesin në strukturën përgjegjëse të thesarit dokumentacionin justifikues të
shpenzimeve për rastet e pagesave ndaj operatorëve ekonomikë, brenda 30 ditëve nga data e
faturës origjinale të operatorit ekonomik.
Ndikimi në shkurtimet e buxhetit apo bllokimi nga MFE në fund të vitit në krijimin e detyrimeve të
prapambetur.
Limiti i vendosur nga MFE, ka ndikuar në krijimin e faturave të praâmbetura pasi ka pasur fonde
për likuidim dhe faturat kanë mbetur të palikuiduara duke shtuar vlerën e detyrimeve të paraqitura
në bilanc ku për vitin 2017 vlera totale e detyrimeve ka qenë 75,865,234 lekë (perfshire dhe
faturat e muajit dhjetor 2017)nga te cilat për arsye limiti vlera ka qenë 40, 637, 028 lekë.
Janë likuiduar totalisht ato të lindura për arsye limit me vlerë totale 40,637,028 lekë ndërsa nga
detyrimet e trashëguara nga vitet e mëparshme në vitin 2017 janë likuiduar 13,273,924 lekë dhe
në vitin 2018 shuma 1,888,118 lekë, pra nga Bashkia është bërë përpjekje për shlyerjen e
detyrimeve por në total është e pamundur me buxhetin aktual.
6.Paraqitja në këshillin e njësive të vetëqeverisjes vendore (këshillin bashkiak) nga ana e
Bashkisë, të raporteve 4 mujore të monitorimit të buxhetit për performancën financiare dhe
objektivat e realizuara për çdo program buxhetor, etj.
Nga Kryetari i Bashkisë janë përgatitur raporte 4-mujore për të ardhurat dhe shpenzimet dhe
është raportuar në Këshillin e Bashkisë për këto probleme, nuk është raportuar për çdo muaj
veprime në kundërshtim me nenin 44, të ligjit nr. 68/2017, datë 27.04.2018 “Për financat e
vetëqeverisjes vendore”, ku citohet: Pas datës 30 prill të çdo viti buxhetor, Kryetari i njësisë së
vetëqeverisjes vendore përgatit, çdo muaj, raport të përmbledhur mbi ecurinë e realizimit të
treguesve kryesorë të të ardhurave dhe shpenzimeve, sipas planit vjetor dhe planit të periudhës.
Ky raport përmban të dhënat faktike të regjistruara në vitet e mëparshme për të njëjtët tregues dhe
vlerësimin për pritshmëritë për nivelin e realizimit deri në fund të vitit buxhetor. Raporti i
dërgohet për informim këshillit të njësisë së vetëqeverisjes vendore, jo më vonë se data 10 e
muajit pasardhës dhe bëhet publik.
Sa më sipër arrihet në konkluzionin që:
Miratimi i buxhetit të Bashkisë nga Këshilli Bashkiak për vitin 2017 dhe vitin 2018 është
realizuar përtej afateve ligjore.
Faturat e pa likuiduara
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-Në hartimin e buxhetit vjetor në zërin e shpenzimeve, nuk janë planifikuar plotësisht detyrimet e
prapambetura. Në këtë zë ka diferenca të dukshme midis treguesve të hartimit dhe zbatimit të
buxhetit. Në total treguesit e buxhetit për këtë zë për vitin 2017 dhe 2018 janë realizuar
respektivisht në masën 85% dhe 84%. Planifikimi i zërave të shpenzimeve dhe investimeve dhe
mos realizimi i tyre për shkak të mos realizimit të të ardhurave sjellin mos plotësimin e nevojave
reale të komunitetit dhe ulje të performancës së njësisë vendore në drejtim të këtyre shërbimeve.
Planifikimi i zërit të shpenzimeve është bërë pa llogaritur detyrimet kreditore, të cilat bazuar në të
dhënat e pasqyrave financiare, në datën 31.12.2018 Bashkia Pukë ka një detyrim ndaj të tretëve
prej 43,682,262 lekë (llogaria 401-408, furnitor e llogari të lidhura me to). Veprimet e mësipërme
janë në kundërshtim me kërkesat e metodologjisë së planifikimit të buxhetit dhe nenin 52, Kryerja e shpenzimeve, të ligjit nr. 9936, datë 26.6.2008 ”Për menaxhimin e sistemit buxhetor në
Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar, UMF nr. 5, datë 27.12.2014 “Për shlyerjen e detyrimeve
të prapambetura”, Udhëzimin plotësues nr. 2, datë 10.01.2018, “Për buxhetin e vitit 2018”, pikat
82-91 – Detyrimet e prapambetura të Njësive të Vetëqeverisjes Vendore.
Gjetje nga auditimi:
Titulli Gjetjes -Faturat e pa likuiduara
Situata:
- Në hartimin e buxhetit vjetor në zërin e shpenzimeve, nuk janë planifikuar plotësisht
detyrimet e prapambetura. Në këtë zë ka diferenca të dukshme midis treguesve të
hartimit dhe zbatimit të buxhetit. Në total treguesit e buxhetit për këtë zë për vitin 2017
dhe 2018 janë realizuar respektivisht në masën 85% dhe 84%. Planifikimi i zërave të
shpenzimeve dhe investimeve dhe mos realizimi i tyre për shkak të mos realizimit të të
ardhurave sjellin mos plotësimin e nevojave reale të komunitetit dhe ulje të
performancës së njësisë vendore në drejtim të këtyre shërbimeve.
Kriteri
-Ligji nr. 9936, datë 26.6.2008 ”Për menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e
Shqipërisë”, i ndryshuar, UMF nr. 5, datë 27.12.2014 “Për shlyerjen e detyrimeve të
prapambetura”, Udhëzimin plotësues nr. 2, datë 10.01.2018, “Për buxhetin e vitit
2018”, pikat 82-91 – Detyrimet e prapambetura të Njësive të Vetëqeverisjes Vendore.
Ndikimi/Efekti - Disiplina financiare e dobët.
Shkaku
- Mos zbatimi i kërkesave ligjore.
Rëndësia:
-I lartë.
Rekomandimi -Të merren masa nga Bashkia Pukë, që të zbatohen procedurat ligjore për shlyerjen e
detyrimeve të prapambetura.

Efektet e zbatimit të vendimeve gjyqësore në buxhet.
-Bashkia Pukë ka administruar 12 detyrime për zbatimin e vendimeve gjyqësore të formës së
prerë (vendime të mbartura dhe gjatë periudhës së auditimit) në vlerën 25,150,040 lekë, efekt
negativ në buxhetin e njësisë vendore, nga të cilat, pesë raste për “detyrim kontrate” fatura të
palikujduara në vlerën 16,587,312 lekë, një rast pagesën e te verbërve nga ish-komunat me vlere
4,623,583 lekë, katër raste për largime të pa drejta nga puna në vlerën 3,395,234 lekë, në dy raste
shpenzime për zyrën përmbarimore në vlerën 543,911 lekë.
Nga shuma e mësipërme janë zbatuar (likuiduar) në vlerën 13,617,251 lekë, mbetur për likuidim
të mëtejshëm në buxhetin e vitit 2019, vlera 11,532,789 lekë. Përpara zbatimit të vendimit
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gjyqësor, nga titullari nuk janë nxjerrë përgjegjësitë administrative dhe nuk është nxjerrë akti që
provon gjurmën e auditimit të këtij procesi, në kundërshtim me kërkesat e pikës 62 të udhëzimit
nr.2, datë 06.02. 2012 “Për procedurat standarde të zbatimit të buxhetit”.
Gjetje nga auditimi:
Titulli Gjetjes
Situata:

Kriteri

Ndikimi/Efekti
Shkaku
Rëndësia:
Rekomandimi

-Pagesa nga buxheti për Vendime gjykate.
-Nuk janë nxjerrë përgjegjësitë administrative dhe nuk është nxjerrë akti që provon
gjurmën e auditimit për pagesat e kryera të vendimeve të gjykatës në vlerën
13,617,251 lekë.
-Ligji nr. 9936, datë 26.6.2008 ”Për menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e
Shqipërisë”, i ndryshuar,
-Udhëzimi nr.2, datë 06.02. 2012 “Për procedurat standarde të zbatimit të buxhetit”.
pikës 62.
- Mbi pagesë shpenzimi.
- Mos zbatimi i kërkesave ligjore.
-I lartë.
Të merren masa nga Bashkia Pukë, që të zbatohen procedurat ligjore për nxjerrjen e
përgjegjësisë administrative.

Për veprimet dhe mosveprimet e mësipërme ngarkohen me përgjegjësi:
Z.Gj. Gj. me detyrë Kryetar i Bashkisë.
Znj.F. P. me detyrë Drejtore e Financës, Buxhetit dhe Ndihmës Ekonomike.
(Sa më sipër është mbajtur akt konstatimi nr.1, datë 27.02.2019)
(Sa më sipër është mbajtur akt konstatimi nr.2, datë 27.02.2019)
II.b. 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. Rregullariteti i veprimeve të kryera nëpërmjet arkës dhe bankës në lekë dhe në valutë, në
përputhje me disiplinën financiare.
a-1 Rregullariteti i veprimeve me arkë.
Veprimet me arkë kryhen vetëm për rastet e arkëtimit të taksave dhe tarifave vendore në njësinë
administrative përkatësisht Qelëz dhe në Bashkinë Pukë.
Nga auditimi u konstatua se dokumentet ishin plotësuar konform nenit 4, pika 6, 25 dhe 26 të
ligjit nr.10296, datë 08.07.2010 "Për menaxhimin financiar dhe kontrollin" dhe kreut III pika 34
dhe 35 germat a, b dhe c të UMF nr. 30, datë 27.12.2011 "Për menaxhimin e aktiveve në njësitë e
sektorit publik" dhe në përmbushje të kërkesave të pikës 3 të ligjit nr.290, datë 14.06.1993 "Për
limitin e arkës".
a-2 Rregullariteti i veprimeve me bankë
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Nga verifikimi me zgjedhje rastësore i urdhër-shpenzimeve së bashku me dokumentat mbështetës
nga ditari i thesarit 2017 dhe 2018.
Më poshtë paraqesim testin e kontrollit në lidhje me urdhër-shpenzimin, me dokumentat
shoqërues si faturën, situacionet e punimeve, urdhërat për ngritjen e komisionit të marrjes në
dorëzim, Proces- verbalet e marrjes në dorëzim, flet-hyrjet.

Testi Kontrollit për Bankën 2017 dhe 2018

Testi Kontrollit për 231 Shpenzime për rritjen e AQT
Kontabilit
Llogaria Nr. Date rregjistrimit ne thesar
231
107
29.03.2017
231
108
03.04.2017
231
139
12.04.2017
231
140
12.04.2017
231
166
21.04.2017
231
169
26.04.2017
231
261
18.05.2017
231
275
22.05.2017
231
327
15.06.2017
231
335
19.06.2017
231
336
19.06.2017
231
337
22.06.2017
231
375
11.07.2017
231
411
02.08.2017
231
426
07.08.2017
231
440
14.08.2017
231
490
20.10.2017
231
505
10.10.2017
231
534
25.10.2017
231
556
03.11.2017
231
557
03.11.2017
231
543
25.10.2017
231
548
30.10.2017
231
52/1
08.02.2018
231 108/1
27.03.2018
231
126
20.03.2018
231
200
19.04.2018
231
289
08.06.2018
231
429
28.08.2018

Urdhershpenzimi
Pershkrimi
Ndertim Palestre Sabah Sinani
Inv. Fasada rindertim qendres Luf
Shpenzime konstruksion urash
Shpenzime konstruksion urash
Rigjenerimi shetitores qendrore Puke
Sistemim I lagjes pas pallatit te kultures
Ndertim Palestre prane Shkolles Sabah Sinani
Blerje Fidane
Rehabilitimi I rrjetit ujites Kukaj
Ndertim Ura Kembesore Prozhem
Rigjenerim I shetitores puke
Ndertim Tombine perroj Rrape
Ndertim Ura Auto Fshati Rrape
Investime ne Shkolla fshati gjegjan
Rikonstruksion rruga auto Lumzi NJA Rrape
Ndertim Palestre prane Shkolles Sabah Sinani
Rikonstruksion rruga plet lagje urangji
Ndertim Ure NJA Rrape
Likujdim pjesor Rikonstruksion I shkolles se mesme Sabah Sinani
Likujdim pjesor Rikonstruksion I shkolles se mesme Sabah Sinani
Likujdim pjesor Rikonstruksion I shkolles se mesme Sabah Sinani
Rehabilitimi I qendres fshatit gjegjan
Riparim Ujsjellsi NJA Rrape
Rehabilitimi I Qendres se Fshatit Gjegjan
Rehabilitim I rrjetit ujites te ujembledhesit Kukaj
Rehabilitim I shkolles Sabah Sinani
Rikonstruksion I shkolles Sabah Sinani
Rikonstruksion I shkolles Sabah Sinani
Rikostruksion rruga Lumzi

Nr Firmave
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

Fatura
vlere
Nr Date Fature
9,925,581 8 28.02.2017
3,040,978 21 04.03.2017
84,800 1 20.03.2017
284,500 1 20.03.2017
49,444,203 6 05.04.2017
10,306,080 18 11.04.2017
11,094,421 24 05.05.2017
198,000 13 29.04.2017
23,161,919 41 06.06.2017
202,320 5 09.06.2017
5,680,872 12 02.06.2017
371,990 10 13.06.2017
768,000 8 13.06.2017
247,800 26 12.07.2017
11,303,520 14 02.08.2017
2,507,578 43 19.07.2017
1,619,735 17 30.09.2017
2,356,380 4 09.04.2017
9,046,336
1,938,500 88 05.10.2017
1,914,997
8,169,858 92 16.10.2017
368,797 26 16.10.2017
4,582,760 109 15.12.2017
6,876,196 24 12.09.2017
5,864,272
2,932,136 4 04.01.2018
5,864,272
5,012,846 41 04.12.2017

Situacioni punimeve
Vlere
Nr
Periudh
Vlere
9,925,581 2 19.09.2016-28.02.2017
9,925,581.00
3,040,978 1
n/a
3,040,978.00
84,800 1
n/a
84,800.00
284,500 1
n/a
284,500.00
49,444,203 3
n/a
49,444,203.0
10,306,080 2
n/a
10,306,080
11,094,421 3
n/a
11,094,421.0
198,000.00
n/a
198,000.00
23,161,919 1
n/a
23,161,919
202,320 1
n/a
202,320
5,680,872 4
n/a
5,680,872
371,990 1
n/a
371,990
768,000 1
n/a
768,000
247,800 1
n/a
247,800
11,303,520 1
02.08.2017
11,303,520
2,507,578 5
19.06.2017
2,507,578
1,619,735 1
05.09.2017
1,619,735
2,356,380 1
n/a
2,356,380
n/a
12,899,997 1
12,899,997
n/a
n/a
8,169,858 1
n/a
8,169,858
368,697.00
n/a
368,697.00
6,782,760 2 26.09.2017 - 30.11.2017
6,782,760.0
7,238,101 2
n/a
7,238,101
n/a
14,660,518 2
14,660,518.0
n/a
n/a
5,012,846
02.05.2017 - 04.12.2017
5,012,846

Burimi : Ditari i shpenzimeve dhe librat e urdhër-shpenzimeve për secilin muaj të vitit 2017 dhe 2018

Janë verifikuar urdhër-shpenzimet e mesipërme me dokumentat shoqërues faktik për 231
“Shpenzime për rritjen e AQT” dhe nuk janë konstatuar anomali materiale apo diferenca në vlerë
nga ky test kontrollit. Data e urdhër-shpenzimit ka qenë më e vonshmë se data faturës, nuk ka
pasur diferenca në vlerë ndërmjet urdhër-shpenzimit, faturës dhe situacionit të punimeve.
Kemi bërë testimin e llogarisë për 602 “ Mallra dhe Shërbime” dhe me zgjedhje kemi testuar
kampionin e paraqitur në tabelën më poshtë.
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Qëllimi i këtij testimi ka qenë rakordimi i urdhër-shpenzimit me faturën, urdhërin për komisionin
e ngritur të marrjes në dorëzim të mallit, komisioni i marrjes në dorëzim si dhe me fletë- hyrjet
për mallrat.
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M
A
L
L
R
A

S
H
E
R
B
I
M
E

Urdher - shpenzimi
Fatura
Llogaria Nr. Date thesari Pershkrimi Nr Firmave Vlere Nr Date Kontrata Sasi
6023 187 10.05.2017 Blerje Karburanti
3 628,239 16 21.04.2017428/10 dt06.04.20163,873
6023 524 20.10.2017 Blerje Karburanti
3 721,029 54 09.10.2017383/11 dt 4.05.20174,563
6023 293 01.06.2017 Blerje Karburanti
3 880,000
98 10.05.2017383/11 dt 4.05.20177,500
6023 294 01.06.2017 Blerje Karburanti
3 283,305
40 31.03.201759/1 dt11.05.2016 247
41 31.03.201759/1 dt11.05.2016 134
6021 157 20.04.2017 likujdim fat.ushqimore 3 87,093
62 31.03.201759/1 dt11.05.2016 414
26 24.03.201759/1 dt11.05.2016 1,220
6023 104 13.03.2018 Blerje Karburanti
3 490,611 85 28.02.2018288/10 date 28.02.20183,000
6025 222 10.05.2018 Blerje materiale hidraulike 3 141,600 5 26.04.2018 n/a x
6020 226 10.05.2018 Blerje Bojra Kompjuteri 3 52,200 299 17.04.2018 n/a
15
6021 264 22.05.2018 Materiale e sherbime 3 120,000 10 07.05.2018 n/a x
6023 338 09.07.2018 Blerje pjes kembimi 3 150,000 42 28.06.2018 n/a x
6023 340 09.07.2018 Blerje pjes kembimi 3 169,200 46 21.06.2018 n/a x
6023 551 17.10.2018 Blerje Karburanti
3 534,420 28 02.10.2018288/10 dt. 28.02.20183,000
6023 714 27.12.2018 Blerje Bilete avioni 3 66,736 287 16.11.2018 n/a
2
6023 732 27.12.2018 Blerje Bilete avioni 3 298,800 254 16.11.2018 n/a
10
6021 161 21.Te 0tj4.era2017materiale e sherbime speciale-Ramazan3 Rigaj 112,500 17 03.04.2017 386.4 dt 3.3.2017 390
6021 289 01.Te 0tj6.era2017materiale e sherbime speciale-Ramazan3 Rigaj 82,700 117 10.05.2017 386.4 dt 3.3.2017 304
6021 415 04.Te 0tj8.era2017materiale e sherbime speciale-Ramazan3 Rigaj 130,100 97 03.08.2017 386.4 dt 3.3.2017 486
6021 591 24.Te 1tj1.era2017materiale e sherbime speciale-Ramazan3 Rigaj 62,250 147 03.11.2017 386.4 dt 3.3.2017 249
177 30.06.2018516/5 dt.21.03.2018 178
6021 388 25.Te 0tj7.era2018materiale e sherbime speciale-Ramazan3 Rigaj 141,050 193 05.07.2018516/5 dt.21.03.2018 259
6021 504 03.Te 1tj0.era2018materiale e sherbime speciale-Ramazan3 Rigaj 69,950 103 04.09.2018516/5 dt.21.03.2018 214
6021 505 04.Te 1tj0.era2018materiale e sherbime speciale-Ramazan3 Rigaj 37,750 505 04.10.2018516/5 dt.21.03.2018 124

Urdheri Per Komision MD Komisioni MD
Flet hyrjet
Cmim Vlere Nr Date Anetare Nr Date Anetare Nr Date Sasi Cmim Vlere
135 628,239 23 09.02.2016 3 1 21.04.2017 3 19 21.04.2017 3,873 162 628,239
158 721,029 23 09.02.2016 3 1 09.10.2017 3 40 09.10.2017 4,563 158 721,029

66
66
66
28
164
x
3,480
x
x
x
178
33,368
29,880
288
272
268
250
305
335
327
304

16,302 23 09.02.2016
8,844 23 09.02.2016
27,291 23 09.02.2016
34,656 23 09.02.2016
490,611 23 09.02.2016
141,600 84 18.04.2018
52,200 84 18.04.2018
120,000 84 18.04.2018
150,000 84 18.04.2018
169,200 84 18.04.2018
534,420 84 18.04.2018
66,736 181 16.08.2018
298,800 181 16.08.2018
112,500 43/103.03.2017
82,700 43/103.03.2017
130,100 43/103.03.2017
62,250 43/103.03.2017
54,250 60/121.03.2018
86,800 60/121.03.2018
69,950 60/121.03.2018
37,750 60/121.03.2018

3 1 31.03.2017 3
3 1 31.03.2017 3
3 1 31.03.2017 3
3 1 24.03.2017 3
3 1 28.02.2018 3
3 1 26.04.2018 3
3 1 17.04.2018 3
3 1 07.05.2018 3
3 1 04.07.2018 3
3 1 04.07.2018 3
3 1 22.10.2018 3
3 1 16.11.2018 3
3 1 16.11.2018 3
2 1 03.04.2017 2
2 1 08.05.2017 2
2 1 31.07.2017 2
2 04.09.12017 dhe 05.10.20172
2 1 04.06.2018 2
2 1 05.07.2018 2
2 1 03.09.2018 2
2 1 03.08.2018 2

9 31.03.2017
6 31.03.2017
7 31.03.2017
8 24.03.2017
2 28.02.2018
13 26.04.2018
12 17.04.2018
16, 16/1 07.05.2018
23 04.07.2018
21 04.07.2018
31 02.10.2018
n/a n/a
n/a n/a
n/a n/a
n/a n/a
n/a n/a
n/a n/a
n/a n/a
n/a n/a
n/a n/a
n/a n/a

247
134
413.5
1,220
3,000
n/a
15
n/a
n/a
n/a
3,000
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a

66
66
66
28
164
n/a
3,480
n/a
n/a
n/a
178
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a

16,302
8,844
27,291
34,656
490,611
141,600
52,200
120,000
122,400
169,200
534,420
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a

155 1,163,305 23 09.02.2016 3 1 10.05.2017 3 22 10.05.2017 7,500 155 1,163,305
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Nga testimi 7 urdhër -shpenzimet për shërbimet të paraqitura në testin e mësipërm kanë
mospërputhje ligjore në ngritjen e urdhërit për marrjen në dorëzim të shërbimit (urdhëri nr.43/1
datë 03.03.2017 dhe urdhëri nr.60/1 datë 21.03.2018 të cilët janë ngritur me 2 anëtarë zj, Dh. M.
dhe z. B. A.). Ky urdhër është ngritur në kundërshti me udhëzimin 30 datë 27.12.2011 “Për
menaxhimin e aktiveve në njësitë e sektorit publik” pika 43 ku citohet” 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 me përgjegjësi materiale
Për këto procedura të ndjekura në kundërshtim të pikës 43 të udhëzimit 30 datë 27.12.2011
ngarkohet me përgjegjësi titullari i institucionit z. Gj. Gj..
Gjithashtu rezultoi se urdhër-shpenzimi nr.714 datë 27.12.2018 është paguar për Shpenzime
Transporti për 2 bileta avioni me itinerar Tiranë – Firence – Tiranë të z. Gj. K. dhe z. L. H. me
vlerë totale 66,736 lekë si dhe urdhër-shpenzimi nr. 732 datë 27.12.2018 është paguar për
Shpenzime Transporti për 10 bileta avioni me itinerar Tiranë – Firence – Tiranë të z. V. Sh., z. Gj.
Gj., z. Gj. D., zj. M. P., z. A. M., zj. B. A., zj. Dh. R., zj. E. Gj., zj. F. P., z. A. D. me vlerë totale
298,800 lekë . Ky shpenzim është mbështetur në shkresën me nr. prot 2095/1 datë 20.11.2018 ku
autorizohen 12 personat e sipërcituar për pjesëmarrje në aktivitetin e panairit të turizmit
ndërkombëtar në datat 23-26 nëntor 2018 si dhe me urdhrin nr.284 datë 15.11.2018 “Për
miratimin e listës së personave që do dërgohen me shërbim në kuadër të marrëveshjes së
binjakëzimit me komunën Signa në Itali” dhe është bërë pa pasur një marrëveshje të
nënshkruar binjakëzimi nga këshillat përkatës të secilës prej njësive të vetëqeverisjes vendore
palë të marrëveshjes, në kundërshtim me ligjin 139/2015 “Për vetëqeverisjen vendore” neni 14
ku citohen:
“1-Për kryerjen e funksioneve dhe ofrimin e shërbimeve specifike në dobinë e përbashkët, dy ose
më shumë njësi të vetëqeverisjes vendore, brenda një qarku apo midis qarqeve të ndryshme, mund
të ushtrojnë së bashku çdo funksion dhe/ose shërbim që u është dhënë atyre me ligj, nëpërmjet
lidhjes dhe zbatimit të marrëveshjeve ose kontratave të përbashkëta, delegimit të kompetencave
dhe përgjegjësive të veçanta njëra-tjetrës ose kontraktimit me një palë të tretë.
2. Në çdo marrëveshje të bashkëpunimit ndërvendor përcaktohen: a) qëllimi i marrëveshjes; b)
funksionet që do të ushtrohen nga secila bashki apo në mënyrë të përbashkët; c) mënyra me anë
të së cilës do të plotësohet qëllimi; ç) shkalla dhe kohëzgjatja e delegimit të kompetencave; d)
mënyra dhe masa e kontributit financiar përkatës dhe e ndarjes së të ardhurave e të përfitimeve të
tjera.
3. Marrëveshja e bashkëpunimit ndërvendor miratohet nga këshillat përkatës të secilës prej
njësive të vetëqeverisjes vendore që janë palë në marrëveshje. Detyrimi financiar për secilën prej
njësive të vetëqeverisjes vendore, palë të marrëveshjes, miratohet çdo vit si zë i veçantë në
buxhetin vendor.
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4. Njësitë e vetëqeverisjes vendore mund të lidhin marrëveshje bashkëpunimi ndërvendor me njësi
të vetëqeverisjes vendore të shteteve huaja. Përpara lidhjes së këtyre marrëveshjeve, njësitë
marrin mendimin e Ministrisë Punëve të Jashtme”.
Shpenzimi është në shkelje të kërkesave të me ligjin 139/2015 “Për vetëqeverisjen vendore” neni
14 si dhe në shkelje të Udhëzimit nr.22 datë 10.07.2013 “Mbi zbatimin e VKM nr.870 datë
14.12.2011 Për trajtimin financiar të punonjësve që dërgohen me shërbim jashtë vendit” dhe
ngarkohen me përgjegjësi:
-

Gj. Gj. , Kryetar i Bashkisë
F. P., Përgjegjëse e Financës

Vlera totale 365,536 lekë, është shkelje e disiplinës financiare me dëm ekonomik në Buxhetin e
Bashkisë Pukë.
Janë konstatuar që me urdhër-shpenzimin nr.65 datë 28.02.2017 Shpenzime telefonike në emër të
përfituesit T. A. Sh.A, për periudhën 01.01.2017 – 31-01-2017 është bërë pagesa ndaj përfituesit
të shërbimit telefonik me NIPT K........M “B. H. SHPK” në vlerën 50,027 lekë.
Me urdhër-shpenzimin nr.112 datë 30.03.2017 Shpenzime telefonike në emër të përfituesit T. A.
Sh.A, për periudhën 01.02.2017 – 28-02-2017 është bërë pagesa ndaj përfituesit të shërbimit
telefonik me NIPT K........M “ B. H. SHPK” në vlerën 2,485 lekë.
Shpenzimi është në shkelje të kërkesave të VKM nr. 864, datë 23.7.2010 “Për pajisjen me numër
celulari të personave juridikë, publikë”, pikat 1, 9 si dhe ligjit nr.9936, date 26.6.2008 “Për
Menaxhimin e Sistemit Buxhetor ne Republiken e Shqiperise" dhe ngarkohen me përgjegjësi:
-

Gj. Gj. , Kryetar i Bashkisë
F. P., Përgjegjëse e Financës

Vlera 52,512 lekë, është shkelje e disiplinës financiare me dëm ekonomik në Buxhetin e
Bashkisë Pukë.
Situata

Janë konstatuar 7 urdhër -shpenzimet për shërbimet të cilat kanë
mospërputhje ligjore në ngritjen e urdhërit për marrjen në dorëzim të
shërbimit të cilët janë ngritur vetem me 2 anëtarë. Gjithashtu rezultoi se
urdhër-shpenzimi nr.714 datë 27.12.2018 është paguar për Shpenzime
Transporti për 2 bileta avioni me intinerar Tiranë – Firence – Tiranë të z.
Gj. K. dhe z.L. H. me vlerë totale 66,736 lekë si dhe urdhër-shpenzimi nr.
732 datë 27.12.2018 është paguar për Shpenzime Transporti për 10 bileta
avioni me itinerar Tiranë – Firence – Tiranë të z. V. Sh., z. Gj. Gj., z. Gj.
D., zj. M. P., z. A. M., zj. B. A., zj. Dh. R., zj. E. Gj., zj. F. P., z. A. D.
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me vlerë totale 298,800 lekë. Ky shpenzim është mbështetur në shkresën
me nr. prot 2095/1 datë 20.11.2018 ku autorizohen 12 personat e
sipërcituar për pjesëmarrje në aktivitetin e panairit të turizmit
ndërkombëtar në datat 23-26 nëntor 2018 si dhe me urdhrin nr.284 datë
15.11.2018 “Për miratimin e listës së personave që do dërgohen me
shërbim në kuadër të marrëveshjes së binjakëzimit me komunën Signa në
Itali” dhe është bërë pa pasur një marrëveshje të nënshkruar binjakëzimi
nga këshillat përkatës të secilës prej njësive të vetëqeverisjes vendore.
Janë konstatuar që me urdhër-shpenzimin nr.65 datë 28.02.2017
Shpenzime telefonike në emër të përfituesit T. A. Sh.A, për periudhën
01.01.2017 – 31-01-2017 është bërë pagesa ndaj përfituesit të shërbimit
telefonik me NIPT K........M “ B. H. SHPK” në vlerën 50,027 lekë,
Me urdhër-shpenzimin nr.112 datë 30.03.2017 Shpenzime telefonike në
emër të përfituesit T. A. Sh.A, për periudhën 01.02.2017 – 28-02-2017
është bërë pagesa ndaj përfituesit të shërbimit telefonik me NIPT
K........M “ B. H. SHPK” në vlerën 2,485 lekë.
Këto shpenzime telefonike janë bërë në emër të subjektit privat ku është
aksioner Kryetari i Bashkisë por jo në emër të vet kryetarit të bashkisë siç
e kërkon VKM nr. 864, datë 23.7.2010 “Për pajisjen me numër celulari të
personave juridikë, publikë”, pikat 1, 9.
Kriteri

Impakti
Shkaku

Rëndësia
Rekomandimi:

Udhëzimin 30 datë 27.12.2011 “Për menaxhimin e aktiveve në njësitë e
sektorit publik” pika 43.
Ligjin 139/2015 “Për vetëqeverisjen vendore” neni 14 si dhe Udhëzimi
nr.22 datë 10.07.2013 “Mbi zbatimin e VKM nr.870 datë 14.12.2011 Për
trajtimin financiar të punonjësve që dërgohen me shërbim jashtë vendit”.
VKM nr. 864, datë 23.7.2010 “Për pajisjen me numër celulari të
personave juridikë, publikë”, pikat 1, 9 si dhe ligjit nr.9936, date
26.6.2008 “Për Menaxhimin e Sistemit Buxhetor ne Republikën e
Shqipërisë".
Shkelje e disiplinës financiare me efekt negativ me vlerë 418,048 lekë në
Buxhetin e Bashkisë Pukë.
Moszbatim i pikës 1 dhe 9 të VKM nr. 864, datë 23.7.2010 “Për pajisjen
me numër celulari të personave juridikë, publikë”, nenit 14 të ligjit
139/2015 “Për vetëqeverisjen vendore” si dhe Udhëzimi nr.22 datë
10.07.2013 “Mbi zbatimin e VKM nr.870 datë 14.12.2011 Për trajtimin
financiar të punonjësve që dërgohen me shërbim jashtë vendit”.
I Mesëm.

Bashkia Pukë të marrë masa dhe të ndjekë të gjithë procedurat
administrative dhe ligjore për arkëtimin e vlerës 418,048 lekë nga
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përfituesit si më poshtë;.
Urdhër – Shpenzimi
Nr.
Datë
Vlerë
Personat Përfitues
714
27.12.2018 66,376 lekë Gj. K.
L. H.
V. Sh.
Gj. Gj.
Gj. D.
M. P.
A.M.
732 27.12.2018 298,800 lekë B.A.
Dh.M.R.
E.Gj.
F.P.
A.D.
65
28.02.2017 50,027 lekë B.H.
112 30.03.2017 2,485 lekë B.H.
Totali
Afati
për Menjëherë
zbatim

Vlera e përfituar për t’u shlyer
33,368 lekë
33,368 lekë
29,880 lekë
29,880 lekë
29,880 lekë
29,880 lekë
29,880 lekë
29,880 lekë
29,880 lekë
29,880 lekë
29,880 lekë
29,880 lekë
50,027 lekë
2,485 lekë
418,048 lekë

b- Administrimi, Dokumentimi dhe marrja në dorëzim e ndihmave nga donatorët e ndryshëm.
Bashkia Pukë ka marrë në dorëzim 3 (tre) makina nga Drejtoria e Përgjithshme e Rezervave
Materiale. Në zbatim të urdhrit të Ministrit të Brendshëm nr 42 datë 31.01.2017 “Për transferim
pa pagesë të automjeteve” nga ana e Bashkisë është ngritur urdhëri nr 40 date 16.02.2017 “Për
marrjen në dorëzim të makinave të transferuara pa pagesë nga Drejtoria e Përgjithshme e
Rezervave Materiale të Shtetit”. Nga ana e komisionit ëshëe bërë vlerësimi i këtyre mjeteve sipas
proces verbaleve nr 1,nr 2 dhe nr 3 datë 27.02.2017, si dhe janë bërë hyrje me fletë - hyrje nr.5
date 27.02.2017. Me urdhërin e brendshëm nr 55 date 28.02.2017 u janë dhënë në përdorim
personave përkatës.
Gjithashtu janë marrë nga bashkia materiale iventar i imët të dhuruara nga R. B. Tiranë .
Bazuar në Proces-verbalin e dhurimit datë 17.05.2017 të R. B. bashkia ka ngitur urdhrin nr. 258
date 29.09.2017 “Për ngritjen e grupit të punës për vlerësimin e materialeve të dhuruara nga R.
B.”, Me proces - verbalin datë 11.10.2018 është bërë vlerësimi i materialeve të cilat janë bërë
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hyrje me fletë-hyrje nr 41 datë 11.10.2017 si dhe rregjistrimi përkatës në 218 “Inventar
ekonomik”.
c- Vlerësim mbi mënyrën e bashkimit të aktivitetit të ish-komunave dhe zbatimi i procedurave të
caktuara në VKM nr. 510, datë 10.06.2015 “Për miratimin e procedurave për transferimin e të
drejtave dhe detyrimeve, personelit, aktiviteteve dhe çdo dokumentacion tjetër zyrtar në njësitë e
qeverisjes vendore, të prekura nga riorganizimi administrativo-territorial” si dhe Udhëzimit të
përbashkët të Ministrit të Çështjeve Vendore dhe Ministrit Financave nr.3237, datë 16.07.2015
“Për procedurat afatet kohore standardet dhe kriteret e plotësimit të dokumentacionit të
nevojshëm për riorganizimin administrativo-territorial”.
Aktiviteti i ish komunave sot njësi administrative është mbyllur më 31 korrik 2015 me pasqyra
financiare të mbyllura me degën e thesarit. Nga ana jonë janë kërkuar bilancet e periudhës JanarKorrik 2015 dhe janë sjellë respektivisht me shkresat:
-Njësia Administrative Qerret shkresa nr 15 datë 24.08.2015,
-Njësia Administrative Qelëz shkresa nr 103 datë 24.08.2015,
-Njësia Administrative Rrape shkrea nr 15 datë 24.08.2015,
-Njësia Administrative Gjegjan shkresa nr 89 datë 24.08.2015.
Në muajin gusht 2015 është bërë bashkimi i pasqyrave financiare të ish komunave në një të vetme
për periudhën janar 31 korrik 2015.
Zyra e Financës ka mbajtur me dt. 10.08.2015 akt-rakordimin me Degën e Thesarit Pukë mbi
trashëgimin e fondeve nga ish-njësitë vendore të shkrira në Bashkinë Pukë.
Me urdhrin nr 59 datë 14.08.2015 është bërë miratimi i “Strukturës Tranzitore të Administratës së
Bashkisë Pukë dhe Njësive Administrative “. Me VKB nr.7 datë 03.08.2015 është bërë miratimi i
numrit të punonjësve të Bashkisë dhe Njësive Administrative i cili është konfirmuar në
Prefekturën e Qarkut Shkodër me shkresën nr 1377/1 datë 17.08.2015 dhe me VKB nr 12 date
14.08.2015 konfirmuar nga Prefekti i Qarkut Shkodër me shkresën nr 1411/1 dt 28.08.2015 është
bërë miratimi i nivelit të pagave të punonjësve të Bashkisë Pukë për institucionet në varësi dhe të
njësive administrative –strukturë tranzitore”
Me vendim të Këshillit të Bashkisë Pukë nr 13 datë 14.08.2015 është miratuar Buxheti Tranzitor
për periudhën Gusht-Dhjetor 2015 i cili është konfirmuar në Prefekturën e Qarkut Shkodër me
shkresën nr 1412/1 datë 28.08.2015.
Gjithashtu është ngritur urdhëri nr 58 date 14.08.2015 “Për ngritjen e grupit të punës për zbatimin
e VKM nr 510 dt 10.06.2015” ndryshuar me urdhërin nr 58/2 datë 20.10.2015.(janë dorëzuar
dosjet e personelit nga ish komunat në zyrën e personelit të Bashkisë)
Në fund të vitit 2015 është bërë mbyllja e pasqyrave financiare për Bashkinë Pukë dhe ish
Komunat Rrapë ,Qelëz, Qerret dhe Gjegjan ku janë përfshirë të gjitha asetet, të drejtat, detyrimet
dorëzuar në Degën e Thesarit Pukë me shkresën nr.381 date 26.02.2016, protokolluar në Degën e
Thesarit nr. 109 datë 26.02.2016.
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d- Inventarizimi, sistemimi dhe dorëzimi i dokumentacionit të prodhuar nga secila Njësi
administrative (apo dokumentacioni e trashëguar nga ish komunat), në Drejtorinë Rajonale të
Arkivit Qendror, në zbatim të neneve 45 dhe 46, të ligjit nr. 9154, datë 06.11.20013, ”Për
Arkivat”.
Dokumentet janë lënë pranë Njësive Administrative kjo pasi do bëhet dixhitalizimi i tyre. Nga ana
e Agjencisë për Zbatimin e Reformës Territoriale janë sjellë dhe dorëzuar pranë njësive
Administrative pajisjet për këtë qëllim.
Për më tepër sqarojmë bashkia është në prezencë të faktit të mungesave ambientesh që mund të
bëjnë të mundur grumbullimin e të gjithë dokumentacionit të ish-komunave por po punohet për
dorëzimin e tyre direkt nga Njësitë në Arkivat Vendore Rajonale.
(Sa më sipër është mbajtur akt konstatimi nr.12, datë 27.02.2019)
Mbajtja e Kontabilitetit dhe Hartimi i Pasqyrave Financiare 2017
Në fund të periudhës ushtrimor, janë plotësuar 11 Formate, (pasqyra financiare), sipas
formularëve standard të miratuara me UMF nr. 14, datë 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 njësive të menaxhimit / zbatimit të
projekteve e marrëveshjeve me donatorë të huaj” i ndryshuar me UMF nr. 26, datë 27.12.2007.
Format nr. 1 –Aktivi i Bilancit.
Format nr. 2 –Pasivi i Bilancit.
Format nr. 3/1 –Shpenzime të ushtrimit.
Format nr. 3/2 –Të ardhura të ushtrimit.
Format nr. 4 –Burimet dhe Shpenzimet të lidhura me investimet.
Format nr. 5 –Pasqyra e Lëvizjes në “Cash”.
Format nr. 6 –Gjendja dhe ndryshimi i Aktiveve të Qëndrueshme.
Format nr. 7 –Pasqyra e Amortizimit të Aktiveve të Qëndrueshme.
Format nr. 8 –Pasqyra e Lëvizjes së Fondeve.
Format nr. 9- Pasqyra mbi numrin e punonjësve dhe fondin e pagave.
Formati nr.10 – Pasqyra e konsoliduar e gjendjes financiare 2017
Formati nr.11 – Pasqyre e Konsoliduar e Të Ardhurave e Shpenzimeve të Funksionimit
Theksojmë se Pasqyrat e Konsoliduar me formatin nr.10 dhe nr.11 paraqesin të njëjtat vlera si
dhe pasqyrat individuale të bilancit kontabël dhe pasqyra e të ardhurave shpenzimeve të
bashkisë, pra nuk janë konsoliduar në vlera njësitë e vartësisë (Klubi Futbollit Tërbuni)
Pasqyrat financiare, pasqyrojnë gjendjen e aktiveve dhe burimeve të financimit, shpenzimet, të
ardhurat, lëvizjen e parasë, të fondeve dhe të aktiveve të qëndrueshme për vitin 2017.
Theksojmë se në kushtet e afateve të programit të auditimit që fillon në datën 07.01.2019 dhe
mbaron në datën 28.02.2019, pasqyrat financiare për vitin fiskal 2018 nuk janë emetuar,
depozituar dhe rakorduar në Degën e Thesarit Pukë ende, gjë që na kufizon në shprehjen e
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opinionit mbi rregullaritetin e veprimeve kontabël si edhe në shprehjen e një opinioni auditimi
mbi këto pasqyra për vitin 2018
-Mbajtja e kontabilitetit dhe funksionimi i llogarive sintetike me llogaritë analitike.
Në këtë Bashki, kontabiliteti mbahet në mënyrë manuale, që e bën më risk të lart për sa i përket
sigurisë në saktësinë informacionit që marrim nga ky sistem kontabiliteti

-

Mbi aktivet e qëndrueshme të trupëzuara dhe të pa trupëzuara
a. Objektivat e auditimit të aktiveve të qëndrueshme, janë që të sigurohemi se:
Aktivet ekzistojnë; ato i përkasin subjektit; janë të vlerësuara në mënyrë korrekte; janë regjistruar
në mënyrë korrekte; është bërë mirë ndarja midis shpenzimeve dhe aktiveve të qëndrueshme;
informacionet që ndodhen në aneksin përkatës janë të plota dhe korrekte.
b. Kontrolle të llogarive dhe dokumenteve:
Për auditimin e aktiveve të qëndrueshme, paraprakisht u kryen një numër kontrollesh të
përgjithshme si:
U verifikua tabela e lëvizjeve të aktiveve të qëndrueshme në raport me gjendjet dhe ndryshimin e
tyre gjatë periudhës ushtrimore;
U ekzaminua tabela e lëvizjeve, nëse ka ndodhura ndonjë variacion anormal mbi aktivet e
qëndrueshme;
U ekzaminuan të gjitha shpjegimet që janë paraqitur lidhur me shmangiet dhe përjashtimet e
veçanta;
U verifikua nëse parimet kontabël të ndjekura prej subjektit për vlerësimin dhe kontabilizimin
janë konform parimeve të përgjithshme të pranuara dhe udhëzimeve përkatëse.
U verifikua nëse shifrat e çeljes rakordojnë me ato të mbylljes së ushtrimit të mëparshëm;
U krahasuan investimet e realizuara gjatë ushtrimit me ato të planifikuara në buxhet.
U zhvilluan teste kontrolli dhe teste substanciale të zërave në bilancin kontabël për 2017.
Nga verifikimi i pasqyrave financiare (bilancit) të vitit 2017 rezultoi:
Në formatin nr. 1 “Aktive të Qëndrueshme” gjendja në fund të vitit 2016 dhe fillim të vitit 2017
paraqitet në vlerën 1,368,044,138 lekë dhe në fund të vitit 2017 paraqitet në vlerën 1,550,908,286
lekë ose me rritje në vlerën 182,864,148 lekë,
I. “Aktive të qëndrueshme të pa trupëzuara” në fillim të vitit 2017 rezulton në vlerën 10,015,337
lekë dhe në fund të vitit 2017 në vlerën 10,015,337 lekë pra pa asnjë ndryshim nga fillimi i vitit
2017 dhe përbëhet nga Llogaria 202 “Studime e kërkime” .
Nga analiza e kësaj llogarie, konstatohet se disa studime e projektime në vlerën 8,877,737 lekë, i
përkasin investimeve për objekte të përfunduara në vitet e kaluara dhe të trashëguara nga 4 ish
Komunat të cilat tashmë janë pjesë e Bashkisë Pukë. Vlera e këtyre objekteve, duhej të ishte
sistemuar në llogaritë përkatëse të investimit të përfunduar si pjesë e kostos totale të objektit dhe
përkatësisht sipas listës së paraqitur nga bashkia.
Kjo paraqitje e llogarisë 202 “Studime e kërkime” është bërë në kundërshtim me kërkesat e ligjin
nr. 9228, datë 29.04.2004 “Për kontabilitetin dhe pasqyrat financiare“ dhe UKM nr. 2, datë
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08.05.2003 “Për klasifikimin dhe strukturën e kostos së punimeve të ndërtimit”, i ndryshuar, pika
“c”, nën pika “b”.
Situata

Kriteri

Impakti

Shkaku

Rëndësia
Rekomandimi:

Afati për zbatim

Llogaria 202 “Studime dhe Projektime” me vlerë në bilancin kontabël
10,015,337 lekë, konstatohet se disa studime e projektime në vlerën
8,877,737 lekë, i përkasin investimeve për objekte të përfunduara në vitet
e kaluara dhe të trashëguara nga 4 ish Komunat të cilat tashmë janë pjesë
e Bashkisë Pukë dhe nuk janë klasifikuar si Aktive të Qëndrueshme të
Trupëzuara
Ligjin nr. 9228, datë 29.04.2004 “Për kontabilitetin dhe pasqyrat
financiare“ dhe UKM nr. 2, datë 08.05.2003 “Për klasifikimin dhe
strukturën e kostos së punimeve të ndërtimit”, i ndryshuar, pika “c”, nën
pika “b”.
Regjistrim i gabuar në kontabilitet dhe deformim i informacionit financiar
për sa i përket gjendjes kontabël të paraqitur në bilanc të llogarive 202
“Studime dhe kërkime” dhe llogarive 213 “Rrugë, rrjete, vepra ujore”,
212 “Ndërtime dhe konstruksione”
Mos njohja dhe mos zbatim i ligjit nr.9228, datë 29.04.2004 “Për
kontabilitetin dhe pasqyrat financiare” dhe UKM nr. 2, datë 08.05.2003
“Për klasifikimin dhe strukturën e kostos së punimeve të ndërtimit”, i
ndryshuar, pika “c”, nën pika “b”.
I Mesëm.
Nga ana e Sektorit të Financës të merren masa për të bërë sistemimet në
kontabilitet në debi të llogarinë 213 “Rrugë, rrjete, vepra ujore” në
vlerën 6,765,917 lekë, në llogarinë 212 “Ndërtime dhe konstruksione” në
vlerën 2,111,820 lekë me kundërparti 202 “Studime dhe kërkime” për
vlerën totale 8,877,737 lekë.
Menjëherë

Për këtë klasifikim mban përgjegjësi Përgjegjësia e Financës zj. F. P.
II. “Aktive të Qëndrueshme të Trupëzuara” në fillim të vitit 2017 rezultojnë në vlerën neto prej
1,358,028.801 lekë dhe në fund të vitit 2017 në vlerën 1.540.892.949 lekë ose me rritje në vlerën
182,864,148 lekë dhe të pasqyruara sipas zërave më poshtë:
Llog 210 “Toka, troje terrene” në fillim të 2017 dhe në fund të 2017 rezultonin në vlerën
1.202.645 lekë e cila pasqyron gjendjen e llogarisë për Bashkinë Pukë dhe për ish Komunën
Gjegjan për shpenzime infrastrukturore për qëllime publike
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Për këtë zë të aktivit nuk është bërë inventarizimi vjetor i tyre në kundërshtim me pikat 31
dhe 74 të udhëzimit 30 datë 27.12.2011 “ Për menaxhimin e aktiveve në njësitë e sektorit
publik”
Llog 211 “Pyje, Kullota, Plantacione” në fillim të 2017 dhe në fund të 2017 rezultonin në vlerën
15,700,355 lekë pra pa asnjë lloj diference nga viti në vit.
Ky zë i aktivit nuk është mbajtur regjistër aktivesh ku të specifikohen datat e hyrjes së
aktivit , vlera e tyre në hyrje, shpenzimet kapitale, personat që i kanë në dorëzim.
Gjithashtu identifikohet e njëjta problematik për mos bërjen e inventarizimit vjetor të tyre
në kundërshtim me pikat 31 dhe 74 të udhëzimit 30 datë 27.12.2011 “ Për menaxhimin e
aktiveve në njësitë e sektorit publik”
Llog. 212 “Ndërtime e konstruksione” në fillim të vitit 2017 rezulton për vlerën 557.092.063
lekë dhe në fund të vitit 2017 për vlerën 557,520,540 lekë ose me rritje në vlerën 428,477 lekë, e
cila është e zbërthyer në mënyrë analitike.
Llog. 213 “Rrugë, rrjete, vepra ujore” në fillim të vitit 2017 rezulton për vlerën 728,485,896
lekë dhe në fund të vitit 2017 për vlerën 728,903,076 lekë ose me rritje në vlerën 417,180 lekë,
e cila është e zbërthyer në mënyrë analitike.
Ky zë i aktivit nuk i është bërë inventarizimi vjetor në kundërshtim me kërkesat e
udhëzimit 30 datë 27.12.2011 pika 74
Llog. 214 “Instalime teknike, makineri, pajisje, vegla pune” në fillim të vitit 2017 rezulton për
vlerën 15,827,005 lekë dhe në fund të vitit 2017 për vlerën 20,334,900 lekë ose me rritje në vlerën
4,507,895 lekë, e cila është e zbërthyer në mënyrë analitike.
Regjistri i këtij aktivi nuk është i rakorduar me kontabilitetin dhe qëndron problematika e formatit
të regjistrave të cilët nuk japin informacion mbi kërkesat minimale që duhet të ketë një regjistër
aktivesh siç është; datën e hyrjes ose marrjes ne dorëzim, përshkrimin e aktivit, vleren e blerjes,
datën e daljes në përdorim, datën e skadencës, vlerën e shpenzimeve kapitale te mëpasshme që
sjellin rritje të vlerës se aktivit, vendndodhjen, personin përgjegjës, vlerën e akumuluar te
amortizimit, kohen e shërbimeve te mirëmbajtjes, vlerën e akumuluar te shpenzimeve te
mirëmbajtjes, datën e daljes nga pronësia. Librat e aktivit nuk përmbushin kriteret minimale
në kundërshtim me pikën 30 të udhëzimit 30 datë 27.12.2011 “ Për menaxhimin e aktiveve në
njësitë e sektorit publik
Llog. 215“Mjete transporti” në fillim të vitit 2017 rezulton për vlerën 14,709,367 lekë dhe në
fund të vitit 2017 për vlerën 18,829,367 lekë ose me rritje në vlerën 4,120,000 , e cila është e
zbërthyer në mënyrë analitike.
Ky zë i aktivit nuk i është bërë inventarizimi vjetor në kundërshtim me kërkesat e
udhëzimit 30 datë 27.12.2011 pika 74.
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Llog. 218 “Inventar ekonomik” në fillim të vitit 2017 rezulton për vlerën 69,093,140 lekë dhe
në fund të vitit 2017 për vlerën 71,749,915 lekë ose me rritje në vlerën 2,656,775 lekë, e cila
është e zbërthyer në mënyrë analitike.
Duke e parë si një nga llogarit e aktivit e cila përbën pjesën operacionale në mundësimin e
funksionimit aktivitetit të subjektit, kemi zhvilluar testin substanciale të detajeve dhe testin e
kontrollit në lidhje me procedurën

Testi i kontrollit të inventarëve jashtë përdorimit
Qëllimi: Ky test ka për qëllim të provojë nëse procedura e nxjerrjes jashtë përdorimit funksionon
sipas udhëzimit dhe dokumentacionit të shprehur në udhëzimin nr.30 datë 27.12.2011 “ Për
menaxhimin e aktiveve në njësitë e sektorit publik”
Pjesa e hartimit të dokumentacionit dhe problematika e tyre janë trajtuar në pjesën
“Inventarizimi i pronës shtetërore dhe nxjerrja e rezultateve të të inventarizimit” të këtij
akt-konstatimi. Në këtë test kuantifikohet procedura e kontrollit dhe rakordohen urdhrat e titullarit
për nxjerrjen e aktiveve jashtë përdorimit me regjistrimet kontabël dhe efektet e tyre në pasqyrat
financiare
Nga rakodrimi i urdhrit të nxjerrjes jashtë përdorimit nr.259 datë 29.09.2017 me kontabilitetin
dhe Pasqyrën e Gjendjes dhe Ndryshimit të Aktiveve të Qëndrueshme nuk rezultuan diferenca.
Tabela 1.Aktivet e dala jashtë përdorimit

Sipas Pasqyres Gjendja dhe ndryshimet e aktiveve te qendrueshme 2017
Sipas Urdherit Brendshem 343 date 22.12.2017
Bashkia
NJA Qelez
NJA Gjegjan NJA Rrape
JP Total
Bashkia
NJA Qelez NJA Gjegjan NJA Rrape JP Total
214 Instalime teknike, makineri, pajisje, vegla
52,940pune
52,940
52,940
52,940
2181000 Orendi Zyre
120,400
941,765
488,279
1,550,444
120,400
941,765
488,279
1,550,444
2186000 Pajisje kompjuteri
1,794,328
1,794,328
1,794,328
1,794,328
2187000 te tjera pajisje Zyre
1,877,553
675,743
2,553,296
1,877,553
675,743
2,553,296
218 Inventari Ekonomik total
3,792,281
675,743
941,765
488,279
5,898,068
3,792,281
675,743
941,765
488,279
5,898,068
327 Inventar I Imet
484,846
33,350
370,800
888,996
484,846
33,350
370,800
888,996
327 Inventar I Imet
64,367
1,500
17,564
83,431
64,367
1,500
17,564
83,431
327 Inventar I Imet
67,617
6,188
7,791
81,596
67,617
6,188
7,791
81,596
327 Inventar I Imet
109,361
1,800
111,161
109,361
1,800
111,161
327 Inventar I Imet
1,136
1,136
1,136
1,136
327 Inventar I Imet
16,545
16,545
16,545
16,545
327 Inventar I Imet total
726,191
41,038
415,636
1,182,865
726,191
41,038
415,636
1,182,865
Total
7,133,873
7,133,873
Daljet Jashte Perdorimit

Differenca
Vlere
-

Burimi: Të dhënat e subjektit përpunuar nga audituesi

Testi substancial i i Pajisjeve Kompjuterike
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Duke pasur parasysh normën e shpejtë të amortizimit të pajisjeve kompjuterike dhe vlerën e saj
mbi materialitetin, kemi testuar zërin 2186000 Pajisje kompjuteri me vlerë bruto 17,321,560 lekë
në fund të vitit 2016.

Tabela 2. Normat e amortizimit

Test I normave te amortizimit per 2186 Pajisje Kompjuterike
Llogaria Kosstoja Historike Amort.Ak. 2016 VKN 2016 Amortizimi 2017
218.6
11,337,260
10,224,616 1,112,644
278,161
218.6
2,644,339
1,851,037 793,302
198,326
218.6
682,366
477,656 204,710
51,178
218.6
1,651,545
1,156,082 495,463
123,866
218.6
1,006,050
805,899 200,151
50,038
Totali
17,321,560
14,515,290 2,806,270
701,568

Normat e Amortizimit
Bilancit Udh.14 date 28/12/2006 Diferenca
25%
25%
0%
25%
25%
0%
25%
25%
0%
25%
25%
0%
25%
25%
0%

Burimi: Të dhënat e subjektit përpunuar nga auditiesi

Pra amortizimet përkatëse për këtë zë sensitiv janë aplikuar sipas udhëzimit nr.14 datë 28/12/2006
dhe nuk kanë rezultuar diferenca në përqindje apo dhe në vlerë.
Nga shuma totale e aktiveve të qëndrueshme të nxjerrja jashtë përdorimit me vlerë 5,898,068 lekë
siç paraqitet dhe në tabelën 1, kemi testuar vlerën e nxjerrë jashtë përdorimit të llogarisë 2186000
Pajisje Kompjuteri në shumën 1,794,328 lekë duke riperformuar amortizimin me normat e
amortizimit sipas udhëzimit nr.14 datë 28/12/2006.
Pas riperformimit u konfirmuan shumat në kontabilitet dhe nuk rezultuan diferenca. Kjo tregon që
aktivet që janë amortizuar janë nxjerrë jashtë përdorimit konform udhëzimit nr.14 datë
28/12/2006 dhe daljet jashtë përdorimit kanë ardhur si pasoj e amortizimit të plotë të tyre.
Në Tabelën nr.3 paraqitet testi substancial i riperformimit të normës 25% mbi 2186000 Pajisje
Kompjuteri të dala jashtë përdorimit me urdhrin e brendshëm të Nëpunësit Autorizues nr.343 datë
22.12.2017.
Tabela 3. Riperformimi i normave të amortizimit mbi 2186000 Pajisje Kompjuteri të dala jasht përdorimit
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Njohja filestare ne Kontabilitet

Bashkia Puke

Viti

Kompjuter "lgHP"Nj.
Qendrore+monitor
Monitor 17 LCD
Kompjuter (njesi qendrore)
HP monitor 7500
Printer lazer "samsung 2010"

Sasia

Vlera

2006
2003
2003
2003
2007

1
1
1
1
1

2003
2003
2003
2003

105,600

Vlera Kontabel Neto duke aplikuar normen 25%
2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

VKN 31.12.2016 Amort Akumuluar
2012

2013

2014 2015 31.12.2016

32,005
105,000
37,800
13,700

-

1

164,430

-

9,260

1
1
1

105,000
37,800
14,600

-

78,750 59,063 44,297 33,223 24,917 18,688 14,016 10,512
28,350 21,263 15,947 11,960 8,970 6,728 5,046 3,784
10,950 8,213 6,159 4,620 3,465 2,598 1,949 1,462

7,884
2,838
1,096

5,913
2,129
822

2003
2007
2003
2003
2003
2003
2006
2006

1
1
1
1
1
1
1
1

30,000
30,000
105,000
37,800
127,314
97,440
31,668
31,668
1,106,825

-

22,500 16,875 12,656

2,253
7,119
7,884
2,838
9,559
7,316
5,636
5,636

1,689
5,339
5,913
2,129
7,169
5,487
4,227
4,227

1,267
4,005
4,435
1,596
5,377
4,115
3,170
3,170

950
3,003
3,326
1,197
4,033
3,087
2,378
2,378

713
2,253
2,495
898
3,025
2,315
1,783
1,783

H P skaner 2400
PC Nxenes Kompiuter

2002

1

2002

2

Printer lazer samsung ML-2010P

2002
2002
2002
2002

1
1
12
13

2002
2002
2002
2002
2002

1
1
1
1

Kompjuter "hp compaq" monitor
+njesi qendrore hps/nHUB 5310QCF
Kompjuter 0045 493399760
HP monitor HPP x 200
Printer lazer "Xerox 3122"
Komp "dell'(njesi + monitor+tastjer+
maus)
Skaner
Komjuter ph njesi qendrore
Monitor hp 7500
Kompjuter+monitor
Printer
Bateri (Ups 400/600VA)
Bateri (Ups 400/600VA)

79,200 59,400 44,550 33,413 25,059 18,795 14,096 10,572 7,929 5,947
24,004 18,003 13,502 10,127 7,595 5,696 4,272 3,204 2,403 1,802 1,352 1,014 760
78,750 59,063 44,297 33,223 24,917 18,688 14,016 10,512 7,884 5,913 4,435 3,326 2,495
28,350 21,263 15,947 11,960 8,970 6,728 5,046 3,784 2,838 2,129 1,596 1,197 898
10,275 7,706 5,780 4,335 3,251 2,438 1,829 1,372

123,323 92,492 69,369 52,027 39,020 29,265 21,949 16,462 12,346

9,492

per njesi

totali

Vlera e nxjerjes Jasht Perdorimit 31.12.2017
VKN 01.01.2016

Amort. 2017 Vlera JP

4,460
570
1,871
674
1,029

4,460
570
1,871
674
1,029

101,140
31,435
103,129
37,126
12,671

4,460
570
1,871
674
1,029

1,115.01
143
468
168
257

3,345
428
1,403
505
771

6,945 5,209 3,906

2,930

2,930

161,500

2,930

732

2,197

4,435 3,326 2,495
1,596 1,197 898
617 462 347

1,871
674
260

1,871
674
260

103,129
37,126
14,340

1,871
674
260

468
168
65

1,403
505
195

535
1,689
1,871
674
2,268
1,736
1,338
1,338
25,786

535
1,689
1,871
674
2,268
1,736
1,338
1,338
25,786

29,465
28,311
103,129
37,126
125,046
95,704
30,330
30,330
1,081,039

535
1,689
1,871
674
2,268
1,736
1,338
1,338
25,786

134
422
468
168
567
434
334
334.38
6,446

401
1,267
1,403
505
1,701
1,302
1,003
1,003
19,339

78,750
28,350
95,486
73,080
-

59,063
21,263
71,614
54,810
-

44,297
15,947
53,711
41,108
-

33,223
11,960
40,283
30,831
23,751
23,751

7,119
22,500
24,917
8,970
30,212
23,123
17,813
17,813

4,050

3,038

2,278

1,709

1,281

961

721

541

405

304

228

171

128

96

96

7,104

96

24

72

35,100 26,325 19,743.75 14,808 11,106

8,329

6,247

4,685

3,514

2,635

1,977

1,482

1,112

834

625

469

469

69,261.89

938.11

235

704

9,800 7,350
46,660 34,995
35,100 26,325
2,600 1,950
588,860

5,513 4,134 3,101 2,326
26,246 19,685 14,764 11,073
19,744 14,808 11,106 8,329
1,463 1,097
823
617

1,744
8,304
6,247
463

1,308
6,228
4,685
347

981
4,671
3,514
260

736
3,503
2,635
195

552
2,628
1,977
146

414
1,971
1,482
110

310 233
1,478 1,109
1,112 834
82
62

175
831
625
46

131
624
469
34.74
1,824

131
624
469
35
1,824

9,669
46,036
415,571.31
33,348
580,991

131
624
5,628.69
452
7,869

33
156
1,407
113
1,967

98
468
4,222
339
5,902

4,477 3,358
44,399 33,299
44,399 33,299
5,368 4,026
98,643

2,518 1,889 1,417 1,062
24,974 18,731 14,048 10,536
24,974 18,731 14,048 10,536
3,020 2,265 1,698 1,274

797
7,902
7,902
955

598
5,927
5,927
717

448
4,445
4,445
537

336
3,334
3,334
403

252
2,500
2,500
302

189
1,875
1,875
227

142 106
1,406 1,055
1,406 1,055
170 128

80
791
791
96

60
593
593
72
1,318

60
593
593
72
1,318

4,417
43,806
43,806
5,296
97,325

60
593
593
72
1,318

15
148
148
18
330

45
445
445
54
989

1,759,355

34,973

8,743

26,230

5,339
16,875
18,688
6,728
22,659
17,342
13,360
13,360

4,005 3,003
12,656 9,492
14,016 10,512
5,046 3,784
16,994 12,746
13,007 9,755
10,020 7,515
10,020 7,515

Shkolla e Mesme Sinani

PC Mesues (Agis compiuter)
PC Nxenes Kompiuter
Ups Inform Guard GS 600A

7,200

5,400

Shkolla 9 vjecare
Ups
Kompjuter Komplet
Kompjuter Komplet
UPS 220W

2186000 Pajisje kompjuteri
1,794,328
Burimi: Të dhënat e subjektit të përpunuara nga audituesi

Llog. 219 “Amortizimi i aktiveve të qëndrueshme të trupëzuara” (-) në fillim të vitit 2017
rezulton për vlerën (160,344,898) lekë dhe në fund të vitit 2017 për vlerën (162,876,349) lekë ose
me rritje në vlerën (2,531,451) lekë.
Testi substancial i amortizimit
Qëllimi: Riperformimi i amortizimit duke u bazuar në udhëzimin nr.14 datë 28/12/2006, për të
parë diferencat ndërmjet amortizimit të riperformuar sipas udhëzimit dhe atij faktikut të gjendur
në regjistrat e aktiveve përkatëse dhe në kontabilitet.
Tabela 4. Riperformimi i amortizimit për aktivet e qëndrueshme të trupëzuara
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AKTIVI
212 Ndertesa dhe Konstruksione
214 Instalime teknike, makineri pajisje vegla pune
215 Mjete Transporti
218 Inventar Ekonomik
218.6 Pajisje Infromatike
218.6 Pajisje Infromatike
218.6 Pajisje Infromatike
218.6 Pajisje Infromatike
218.6 Pajisje Infromatike
Sipas Bilancit
Diferenca

Amortiz
Amortizimi Nxjerjet jasht Amortiz.Ak.
Norma Amort. Ne %
Ak.31.12.2016 Vlera Bruto 2016 Vjetor 2017 perdorimit
31.12.2017 Sipas Subjektit Sipas Udh.14
160,344,898.00
557,092,063
5,570,921
6,552,986 162,876,349
1%
1%
2,135,827
471,161
13.80%
5.80%
14,709,367
787,640
13.80%
13.70%
51,771,580
1,553,147
3%
3%
11,337,260
278,161
2%
25%
2,644,339
198,325
25%
25%
682,366
51,177
25%
25%
1,651,545
123,866
25%
25%
1,006,050
50,038
25%
25%
162,876,349
0

Diferenca
Ne %
Ne vlere
273,484

Burimi: Të dhënat e subjektit nga librat kontabël të përpunuara nga audituesi në table

Pas riperformimit vihet re se Llogaria 214 “Instalime teknike, makineri, pajisje, vegla pune”
amortizimin vjetor duhet ta ketë në vlerën 198,276 lekë ndërsa sipas amortizimit të kontabilitetit
dhe analizës në regjistrin e aktivit paraqitet 471,161 lekë, pra janë ngarkuar padrejtësisht 273,484
lekë në kundërshtim me Kreun 2 pika 1 paragrafi 4 i udhëzimit nr.14 datë 28.12.2006 “Për
përgatitjen dhe raportimin e pasqyrave financiare të vitit 2006 për institucionet qëndrore ,
organet e pushtetit vendor dhe njësive që varen prej tyre si dhe të njësive të menaxhimit / zbatimit
të projekteve e marrëveshjeve me donatorë të huaj”.
Për këtë procedurë mban përgjegjësi Përgjegjësia e Financës zj.F. P.
Gjatë kuadrimit të regjistrave të aktivit dhe kontabilitetit me pasqyrat financiare vihet re prezenca
e aseteve te cilat janë amortizuar ndër vite dhe edhe pse vlera e tyre ka shkuar në zero, amortizimi
ka vazhduar përtej jetës ekonomike të aktivit. Kjo ka rezultuar në ngarkim në kredi të llogarisë
219 Amortizim i Aktiveve të Qëndrueshme të Trupëzuara dhe në debi të Llogarisë 1013,
“Pakësim fondesh nga amortizimi i AAGJ në mënyrë të padrejtë.
Konkretisht paraqesim aktivet të cilat kanë rezultuar me vlerë negative në librat kontabël:
Tabela 5. Llogaria 215 Mjete transporti me VKN negative

Analiza e Rregjistrit te Aktiveve 215 Mjete Transporti
Llogaria 215
P. material Llogaria
Auto tip Benz e bardhe dorezuar targat Shkoder J.P
S.Frroku 215
Benz ML AA 406 AN Jeshile nr,shasie WDC1631131A333029
S.Frroku 215
Mjeti tip Komp me vkb nr.24 date 20.03.2003 kaluar Astrit Kuci A.Kuci
215
Aut e zeze jashte perdorimit dorezuar targat shkoder
M.Hyseni 215
Totali

Viti Kostoja Historike
2001
646,500
2008
2,070,000
2003
2,940,000
2004
1,495,000

2017
-

Amortizimi ne vite
2016 2015 2014
- 89,217 89,217
- 285,660 285,660
- 405,720 405,720
- 206,310 206,310

-2013
1,159,821
1,713,960
4,462,920
2,063,100

Amortizimi Vlera Kontabel
Akumuluar
Neto
1,338,255
(691,755)
2,285,280
(215,280)
5,274,360
(2,334,360)
2,475,720
(980,720)
(4,222,115)

Burimi: Të dhënat e subjektit nga librat kontabël të përpunuara nga audituesi në tabel

Efekti i këtij regjistrimi në Llogarinë 219 “Amortizim i Aktiveve të Qëndrueshme të Trupëzuara”
pasqyrohet edhe ne Bilancin Kontabël duke mbivlerësuar këtë llogari në vlerën 4.222.115 lekë.
Theksojmë se i duhet dhënë rëndësi nga pikëpamja e shtrembërimit të informacionit kontabël
(edhe pse pa efekt në rezultat), por që duke pasur impakt në përllogaritjen e vlerës së mbetur të
54

KONTROLLI I LARTE I SHTETIT
RAPORTI PËRFUNDIMTAR MBI AUDITIMI E RREGULLSHMËRISË FINANCIARE NË BASHKINË
PUKË.

aktivit, mbart risk potencial që mund të shfaqet në momentin e nxjerrjes jashtë përdorimit të këtij
aktivit, apo të nevojave të tjera si psh ato për riparim.
Kjo procedurë është bërë në kundërshtim me VKM 783 datë 22.11.2006 “Për përcaktimin e
standarteve dhe rregullave kontabël”, urdhërit nr.64 datë 22.07.2014 “ Për shpallje të
Standarteve Kombëtare të Kontabilitetit të Përmirësuara” dhe Standartit Kombëtar të
Kontabilitetit nr.5 në pikën nr.40 i cili citon “Amortizimi i një aktivi afatgjatë material fillon
kur ai është i gatshëm për përdorim (d.m.th. kur është në kushtet dhe vendin e duhur) dhe
vazhdon deri në amortizimin e plotë të vlerës së amortizueshme ose deri sa ai çregjistrohet, del
nga përdorimi..”.
Situata

Kriteri

Impakti

Shkaku

Nga riperformimi i amortizimit sipas normave të përcaktuara në udhëzimin
nr.14 datë 28.12.2006 “Për përgatitjen dhe raportimin e pasqyrave
financiare të vitit 2006 për institucionet qëndrore , organet e pushtetit vendor
dhe njësive që varen prej tyre si dhe të njësive të menaxhimit / zbatimit të
projekteve e marrëveshjeve me donatorë të huaj” vihet re se Llogaria 214
“Instalime teknike, makineri, pajisje, vegla pune” amortizimin vjetor duhet ta
ketë në vlerën 198,276 lekë ndërsa sipas amortizimit të kontabilitetit dhe
analizës në regjistrin e aktivit paraqitet 471,161 lekë, pra janë ngarkuar
padrejtësisht 273,484 lekë.
Gjithashtu u konstatua prezenca e aseteve te cilat janë amortizuar ndër vite
dhe edhe pse vlera e tyre ka shkuar në zero, amortizimi ka vazhduar përtej
jetës ekonomike të aktivit. Kjo ka rezultuar në ngarkim në kredi të llogarisë
219 Amortizim i Aktiveve të Qëndrueshme të Trupëzuara dhe në debi të
Llogarisë 1013, “Pakësim fondesh nga amortizimi i AAGJ në mënyrë të
padrejtë për vlerën 4.222.115 lekë.
VKM Nr.25, date 20.01.2001, "Për Miratimin e Planit Kontabël Publik te
Organeve te Pushtetit Lokal, Institucioneve Shtetërorë Qendrore e Lokale si
dhe njësive qe varen prej Tyre", udhëzimin nr.14 datë 28.12.2006 “Për
përgatitjen dhe raportimin e pasqyrave financiare të vitit 2006 për
institucionet qëndrore , organet e pushtetit vendor dhe njësive që varen prej
tyre si dhe të njësive të menaxhimit / zbatimit të projekteve e marrëveshjeve
me donatorë të huaj”.
VKM 783 datë 22.11.2006 “Për përcaktimin e standarteve dhe rregullave
kontabël”, urdhrit nr.64 datë 22.07.2014 “ Për shpallje të Standarteve
Kombëtare të Kontabilitetit të Përmirësuara” dhe Standartit Kombëtar të
Kontabilitetit nr.5 pika nr.40.
Regjistrim i gabuar në kontabilitet dhe deformim i informacionit financiar për
sa i përket gjendjes kontabël të paraqitur në bilanc të llogarisë 219
“Amortizim i Aktiveve të Qëndrueshme të Trupëzuara”.
Mos njohja dhe mos zbatim i VKM Nr.25, date 20.01.2001, "Për Miratimin e
Planit Kontabël Publik te Organeve te Pushtetit Lokal, Institucioneve
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Rëndësia
Rekomandimi:

Afati për zbatim

Shtetërorë Qendrore e Lokale si dhe njësive qe varen prej Tyre", udhëzimit
nr.14 datë 28.12.2006 “Për përgatitjen dhe raportimin e pasqyrave
financiare të vitit 2006 për institucionet qëndrore, organet e pushtetit vendor
dhe njësive që varen prej tyre si dhe të njësive të menaxhimit / zbatimit të
projekteve e marrëveshjeve me donatorë të huaj”.
VKM 783 datë 22.11.2006 “Për përcaktimin e standarteve dhe rregullave
kontabël”, urdhrit nr.64 datë 22.07.2014 “ Për shpallje të Standarteve
Kombëtare të Kontabilitetit të Përmirësuara” dhe Standartit Kombëtar të
nr.5 pika nr.40.
I Mesëm.
Nga ana e Sektorit të Financës të Bashkisë Pukë të merren masa për të bërë
sistemimet në kontabilitet të llogarinë 219 “Amortizim i Aktiveve të
Qëndrueshme të Trupëzuara” duke e debituar për vlerën 4.222.115 lekë dhe
273,484 lekë.
Menjëherë

Për këtë procedurë ngarkohet me përgjegjësi ish Përgjegjësia e Financës zj.F. B. aktualisht
specialiste e sektorit të financës.
Llog.231 “Shpenzime për rritjen e AQT” në fillim të vitit 2017 rezulton për vlerën 116,263,228
lekë dhe në fund të vitit 2017 për vlerën 289,528,500 lekë ose me rritje në vlerën 173,265,272
lekë.
Kjo shifër është rakorduar dhe me të dhënat e sistemit SIFQ e cila rezulton në shumën
180,705,264 lekë (ku janë përfshirë dhe pagesat e detyrimeve të prapambetura para 2017 dhe disa
pagesa të janarit të vitit 2018).
Nga të dhënat e mara shohim se data e dorëzimit të dokumentacionit për regjistrimit në sistemin e
thesarit në krahasim me datën origjinale të faturës i kanë kaluar afatet e parashikuara në ligjin
Nr.48/2014 “Për pagesat e vonuara në detyrimet kontrakturë e tregtare”
neni 7, i cili parashikon që kalimi i likuiditetit tek kreditori duhet të bëhet brenda 60 ditëve
kalendarike, duke parashikuar dhe 30 ditë për procedurat e aprovimit në njësinë shpenzuese dhe
30 ditë për procedurat e miratimit dhe procesimit të pagesës në degën e thesarit. Nga auditimi i të
dhënave të transaksioneve të procesuara në sistemin SIFQ u konstatuan tejkalime të këtyre
afateve si më poshtë:

Tabela 6. Shpenzimet e AQT sipas SIFQ
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Shpenzimet e AQT sipas furnitoreve
Furnitoret
SHENDELLI
ADOAL
AE GRUP
ALBERT DOKU
ALKO-IMPEX GENERAL CONSTRUCION
ARIFAJ
DELIA IMPEX
EDMOND CARA
ELARTI SHOP
EVIS CARA
HYSENI TAILORING
IMES -D
JUNIK
KRISTAQ KALI
MIRJAN NIÇO (L32002002V)
NOVATECH STUDIO
PAERA
SOKOL RROKAJ
Tech Invest
ULZA - NDERTIM
Totali sipas Thesarit
Totali sipas bilancit
Diferenca

nga 0 - 30
19,154,694
2,054,070
292,000
13,386,656
37,708,403
12,923,255
764,297
78,500
284,500
185,000
36,000
23,161,919
20,280
100,932
40,800
19,920
41,400
20,760
55,125,075
165,398,461

Diferencat e dates se pagesave nga data fatures respektive
nga 30-60
nga 60 -180
nga 180 - 360
mbi 360 dite
1,914,997
2,356,380
5,700,000

3,040,978

224,400

5,180,375

5,700,000

2,070,048
2,070,048

2,356,380

Totali
21,069,691
4,410,450
5,700,000
292,000
13,386,656
37,708,403
12,923,255
764,297
78,500
284,500
185,000
36,000
26,202,897
20,280
100,932
265,200
19,920
41,400
20,760
57,195,123
180,705,264
180,705,264
-

Burimi: Të dhënat e SIFQ të përpunuara nga audituesi

Këto pagesa të vonuara janë bërë në kundërshtim me ligjin 9936 datë 26.06.2008 “Për
menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e Shqipërisë” neni 52 si dhe me ligjin Nr.48/2014
“Për pagesat e vonuara në detyrimet konraktore e tregtare” neni 7.
Kjo vonesë ka ardhur për shkak të vendosjes nga Ministria e Financave të limitit të shpenzimeve
në muajt nëntor – dhjetor 2017.
Megjithatë pjesa më e madhe e pagesave janë kryer brenda 30 ditëve (165,398,461 lekë nga
180,705,264 lekë total).
II. “Aktive Financiare”, të cilat rezultojnë në fund të viti 2016 dhe në fund të vitit 2017 në vlerën
0 lekë
Ky seksion i bilancit kontabël 2016 dhe 2017 është paraqitur në vlerën zero sic shihet në pasqyrën
formatin 1 Bilanci Kontabël të paraqitur më sipër.
Në Bashkinë Pukë, është organizuar dhe funksionon shoqëria aksionare “Futboll Klub Tërbuni”
sha., e cila sipas ekstraktit historik është një shoqëri e themeluar sipas statusit të miratuar datë
14.10.2011, regjistruar në Qendrën Kombëtare të Regjistrimit (QKR) me NIPT L.........F me
kapitalin fillestar 2.000.000 lekë, me aksionarë Bashkia Pukë me kapital 35%, P. Z. me kapital
45% dhe “A.” shpk përfaqësuar nga A. F. me kapital 20%, regjistruar në QKR me NUIS L........F,
kapitali 2.000.000 lekë.
Nga ekstrakti historik i QKR-së, më pas kanë ndodhur ndryshime ku është shtuar ortaku “G. F.”
dhe janë larguar “A. G.” shpk dhe P. Z. të cilët kapitalet e tyre ja kanë dhuruar “G. F.”.
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Me vendim të Këshillit të Bashkisë Pukë nr. 22, datë 30.06.2011 mbi “Pjesëmarrjen e Bashkisë
Pukë si aksionere në themelimin e shoqërisë Futboll Klub “Tërbuna”, është miratuar që Bashkia
Pukë, të marë pjesë si aksionere në themelimin e shoqërisë Futboll Klub “Tërbuni” sha me 30 %
dhe me ortakë të tjerë themelues të shoqërisë persona fizikë me 70% të kapitalit
Me vendim të Këshillit të Bashkisë Pukë nr. 39, datë 25.10.2011 mbi “Një ndryshim në Vendimin
e Këshillit të Bashkisë nr. 22, datë 30.06.2011 Pjesëmarrjen e Bashkisë Pukë si aksionarë në
themelimin e shoqërisë Futboll Klub “Tërbuna”, është miratuar që Bashkia Pukë, të marrë pjesë si
aksionere në themelimin e shoqërisë Futboll Klub “Tërbuni” sha me 35 % dhe me ortakë të tjerë
themelues të shoqërisë persona fizikë me 65% të kapitalit.
-Më pas sipas aktit noterial Nr. 3990 Repetori, Nr. 809/1 Koleksioni, datë 20.10.2015, është
përpiluar kontratë e dhurimit të aksioneve, ku dhuruesi G. F. dhuron 65% të kapitalit tek
pranuesi i dhurimit Bashkia Pukë. Sipas kësaj kontrate bashkia Pukë, ka 100 aksione, pjesëmarrja
në lekë për 2,000,000 lekë ose 100%.
Në datën 20.10.2015, është vendimi i Asamblesë së Përgjithshme të Aksionarëve të Shoqërisë
“Futboll Klub Tërbuni” sha mbi miratimin e shtimit të kapitalit të Futboll Klub Tërbunit sha me
vlerën 1,500,000 lekë duke u bërë vlera e kapitalit në shumën 3,500,000 lekë.
Situata

Me vendim të Këshillit të Bashkisë Pukë nr. 22, datë 30.06.2011 mbi
“Pjesëmarrjen e Bashkisë Pukë si aksionare në themelimin e shoqërisë
Futboll Klub “Tërbuna”, është miratuar që Bashkia Pukë, të marrë pjesë si
aksionare në themelimin e shoqërisë Futboll Klub “Tërbuni” sha me 30 %
dhe me ortakë të tjerë themelues të shoqërisë persona fizikë me 70% të
kapitalit.
Sipas aktit noterial Nr. 3990 Repetori, Nr. 809/1 Koleksioni, datë 20.10.2015,
është përpiluar kontratë e dhurimit të aksioneve, ku dhuruesi G. F. dhuron
65% të kapitalit tek pranuesi i dhurimit Bashkia Pukë. Sipas kësaj kontrate
bashkia Pukë, ka 100 aksione, pjesëmarrja në lekë për 2,000,000 lekë ose
100%.
Në datën 20.10.2015, është vendimi i Asamblesë së Përgjithshme të
Aksionarëve të Shoqërisë “Futboll Klub Tërbuni” sha mbi miratimin e shtimit
të kapitalit të Futboll Klub Tërbunit sha me vlerën 1,500,000 lekë duke u bërë
vlera e kapitalit në shumën 3,500,000 lekë. Kjo vlerë e kapitalit me
100% aksione në pjesëmarrje të Bashkisë Pukë në “Futboll Klub
Tërbuni “ sh.a në asnjë rast nuk paraqitet në aktivet financiare të
Bilancit kontabël 2016-2017.

Kriteri

Urdhri ministrit nr.64 datë 22.07.2014 “Për shpallje të Standarteve
Kombëtare të Kontabilitetit të Përmirësuara” me Standartin Kombëtar të
Kontabilitetit nr.5 “Aktivet Afatgjata Materiale dhe Aktivet Afatgjata
Jomateriale” pika 55, 56, 57 si dhe me Standartin Ndërkombëtar të
Kontabilitetit nr.28 “Investime në Pjesëmarrje” pika 35 .
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Impakti

Shkaku

Rëndësia
Rekomandimi:

Afati për zbatim

Mos regjistrimi në kontabilitet dhe deformim i informacionit financiar për sa i
përket gjendjes kontabël të paraqitur në bilanc të llogarisë 26 “Pjesëmarrje në
kapitalin e vet”.
Mos njohja dhe mos zbatim i Urdhrit të ministrit nr.64 datë 22.07.2014 “Për
shpallje të Standarteve Kombëtare të Kontabilitetit të Përmirësuara” me
Standartin Kombëtar të Kontabilitetit nr.5 “Aktivet Afatgjata Materiale dhe
Aktivet Afatgjata Jomateriale” pika 55, 56, 57 si dhe me Standartin
Ndërkombëtar të Kontabilitetit nr.28 “Investime në Pjesëmarrje” pika 35.
I Mesëm.
Nga ana e Sektorit të Financës të Bashkisë Pukë të merren masa për të bërë
regjistrimin në kontabilitet të pjesëmarrjes në aksione 100% me vlerë
kontabël 3,500,000 lekë në llogarinë 26 “Pjesëmarrje në kapitalin e vet”.
Menjëherë

Kjo vlerë e kapitalit me 100% aksione në pjesëmarrje të Bashkisë Pukë në “Futboll Klub
Tërbuni “ sh.a në asnjë rast nuk paraqitet në aktivet financiare të Bilancit kontabël 20162017 në kundërshtim me urdhrin e ministrit nr.64 datë 22.07.2014 “Për shpallje të
Standarteve Kombëtare të Kontabilitetit të Përmirësuara” me Standartin Kombëtar të
Kontabilitetit nr.5 “Aktivet Afatgjata Materiale dhe Aktivet Afatgjata Jomateriale” pika
55, 56, 57 si dhe me Standartin Ndërkombëtar të Kontabilitetit nr.28 “Investime në
Pjesëmarrje” pika 35 ku citohet “Një investim në një pjesëmarrje kontabilizohet në pasqyrat
financiare individuale të investitorit në përputhje me paragrafet 37-42 te SNK 27 e cila thotë:
Kur përgatiten pasqyra financiare individuale, investimet në filiale, në njësitë ekonomike të
kontrolluara bashkarisht dhe në sipërmarrjet që nuk janë klasifikuar si të mbajtura për shitje (ose
të përfshira në grupin e nxjerrjes jashtë përdorimit që është klasifikuar si i mbajtur për shitje) në
përputhje me SNRF 5 do të llogariten ose:
(a) me kosto, ose
(b) në përputhje me SNK 39.
Në rastin tonë investimi përbën aksionet me vlerë kontabël (kosto) 3,500,000 lekë dhe investori
është Bashkia Pukë
Kjo procedurë mos pasqyrimi në Aktivet Financiare të Bilancit Kontabël të vlerës së aksioneve të
cilat janë investime ne pjesëmarrje me vlerë kontabël 3,500,000 lekë përbën shtrembërim të
informacionit financiar dhe për këtë procedurë mban përgjegjësi Përgjegjësia e Financës zj.F. P.
Llog 468 “Debitorë të ndryshëm” në fillit të vitit 2017 rezulton në vlerën 23,236,729 lekë dhe në
fund të vitit 2017 në vlerën 35,353,489 lekë ose me rritjen në vlerën 12,116,760 lekë. Shuma
35,353,489 përbëhet nga detyra te lëna nga auditimi prefekturës, gjobat e policisë bashkiake, të
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arkëtueshmë të trashëguara nga njësitë administrative si dhe nga borxhin tatimor/taksa vendore te
pa arkëtuara me datën 31.12.2017 me vlerë 17,410,622 lekë.
A. “FONDE TË VETA” në fillim të vitit 2017 rezultojnë në vlerën 1,461,207,282 lekë dhe në
fund të vitit 2017 në vlerën 1,566,344,332 lekë ose me rritje në vlerën 105,137,050 lekë dhe të
pasqyruara sipas zërave më poshtë:
Llog. 10 I. “Fonde të veta” në fillim të vitit 2017 rezultojnë në vlerën 1,461,207,282 lekë dhe në
fund të vitit 2017 në vlerën 1,566,344,332 lekë ose me rritje në vlerën 105,137,050 lekë, e cila
është e zbërthyer në mënyrë analitike.
Llog. 101 “Fonde bazë” në fillim të vitit 2017 rezulton për vlerën 1,271,912,162 lekë dhe në fund
të vitit 2017 në vlerën 1,276,291,864 lekë ose me rritje në vlerën 4,379,702 lekë, e cila është e
zbërthyer në mënyrë analitike.
B. DETYRIME në fillim të vitit 2017 rezultojnë në vlerën 96,997,153 lekë dhe në fund të vitit
2017 në vlerën 143,133,802 lekë ose me rritjen në vlerën 46,136,649 lekë të pasqyruara sipas
zërave më poshtë:
Klasa 4 “Detyrime afatshkurtër” në fillim të vitit 2017 rezultojnë në vlerën 96,997,153 lekë dhe
në fund të vitit 2017 në vlerën 143,133,802 lekë ose me rritjen në vlerën 46,136,649 lekë.
Llog.419 “Klientë, kreditorë, parapagesa pjesore”, në fillim të vitit 2017 rezulton me vlerën
178,200 dhe në fund të vitit 2017 në vlerën 191,500 lekë.
Llog. 401 - 408 “Furnitorë e llogari të lidhura me to” në fillim të vitit 2017 rezulton për vlerën
53,413,339 lekë dhe në fund të vitit 2017 në vlerën 1,734,061 lekë ose me ulje në vlerën
51,679,278 lekë. Kjo diferencë kaq e lartë ka ardhur si pasoj e udhëzimit nga drejtoria e thesarit
mbështetur dhe në udhëzimin nr.8 “Për procedurat e përgatitjes, paraqitjes dhe raportimit të
pasqyrave financiare vjetore në njësitë e qeverisjes së përgjithshme” ku specifikohet që detyrimet
e prapambetura të raportohen në llogarinë 467 “Kreditorë të ndryshëm” dhe jo në llogarinë 401408 “Furnitorë e llogari të lidhura me to”. Pra shuma prej 1,734,061 lekë përbën tashmë vetëm
detyrimet e prapambetura për muajin dhjetor të vitit 2017.
Llog. 42 “Personeli e llogari të lidhura me to” në fillim të vitit 2017 rezulton për vlerën
8,989,814 lekë dhe në fund të vitit 2017 për vlerën 9,135,181 lekë ose me rritjen në vlerën
145,367 lekë e cila është e zbërthyer në mënyrë analitike.
Llog. 431 “Detyrime ndaj shtetit për tatim- taksa” në fillim të vitit 2017 rezulton për vlerën
280,787 lekë dhe në fund të vitit 2017 për vlerën 626,579 lekë ose me rritje në vlerën 345,792
lekë e cila është e zbërthyer në mënyrë analitike.
Llog. 4341 “Të tjera operacione me shtetin (kreditor)” në fillim të vitit 2017 rezulton për vlerën
23,236,729 lekë dhe në fund të vitit 2017 rezulton për vlerën 35,353,489 lekë ose me rritjen në
vlerën 12,116,760 e cila është e zbërthyer në mënyrë analitike.
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Llog. 435 “Sigurime shoqërore” në fillim të vitit 2017 rezulton për vlerën 2,209,508 lekë dhe në
fund të vitit 2017 për vlerën 2,637,256 lekë ose me rritje në vlerën 427,748 lekë, e cila është e
zbërthyer në mënyrë analitike.
Llog. 436 “Sigurime shëndetësorë” në fillim të vitit 2017 rezulton për vlerën 301,295 lekë dhe
në fund të vitit 2017 për vlerën 414,564 lekë ose me rritje në vlerën 113,269 lekë, e cila është e
zbërthyer në mënyrë analitike.
Llog. 466 “Kreditorë për mjete në ruajtje” në fillim të vitit 2017 rezulton për vlerën 8,387,481
lekë dhe në fund të vitit 2017 për vlerën 18,909,999 lekë ose me rritje në vlerën 10,522,518 lekë,
e cila është e zbërthyer në mënyrë analitike.
Llog. 467 “Kreditorë të ndryshëm” në fillim të vitit 2017 rezulton për vlerën 0 lekë dhe në fund
të vitit 2017 për vlerën 74,131,173 lekë. Kjo është bërë për shkak të klasifikimit të detyrimeve të
prapambetura tashmë tek llogaria 466 dhe jo më në llogarinë 401-408 sipas udhëzimit nga
drejtoria e thesarit mbështetur dhe në udhëzimin nr.8 “Për procedurat e përgatitjes, paraqitjes
dhe raportimit të pasqyrave financiare vjetore në njësitë e qeverisjes së përgjithshme”.
Llogaria 467 “Kreditorë të ndryshëm” është e rakorduar me llogarinë 486 “Shpenzime të
periudhave të ardhshme” me të njëjtën vlerë 74,131,173 lekë dhe përbehet analitikisht nga fatura
të papaguara në vite të cilat janë :
Shpenzime për vendime gjyqësorë në vlerën 6,296,724 lekë
Shpenzime për investimet në AQT në vlerën 59,641,947 lekë
Shpenzime operacionale ( ujë, drita, telefoni ndër vite) në vlerën 8,192,502 lekë
Testi substancial i saktësisë së 467 “ Kreditorë të ndryshëm”
Qëllimi: Testimi i saktësinë së shifrës së detyrimeve të prapambetura duke përputhur urdhërshpenzimet e kryera nga thesari katër mujorin e parë të 2018 me regjistrimet në kontabilitet të
detyrimeve të faturave përkatëse.
Nga testi vihet re që urdhër-shpenzimet e paguara në katër mujorin e parë të 2018 janë regjistruar
dhe në kontabilitet si detyrime të prapambetura. Shuma 40,637,028 lekë është sa shuma e
detyrimeve të prapambetura të pasqyruara ne shënimet shpjeguese të cilat kanë ardhur si pasojë e
bllokimit të fondeve nga Ministria e Financave në muajt Nëntor dhe Dhjetor 2017.

-

Kjo procedurë testoi saktësinë e vlerë 74,131,173 lekë që përbehet analitikisht nga fatura të
papaguara në vite të cilat janë :
Shpenzime për vendime gjyqësorë në vlerën 6,296,724 lekë
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Shpenzime për investimet në AQT në vlerën 59,641,947 lekë
Shpenzime operacionale ( ujë, drita, telefoni ndër vite) në vlerën 8,192,502 lekë
-

Detyrimet e prapambetura per vitin 2017

Detyrimet Prapambetura Total
40,637,028

74,131,173

2313100 26.12.2017

2313100 30.11.2017

2313100 26.12.2017

2313100 1.12.2017

2318600 27.12.2017

2318700 19.12.2017

2312118 15.12.2017

2313200 01.12.2017

Data e
kontatës

Mbik Pun Reabil Q. Gjegjan

Kolidim Punimesh

K. Pun Shetore B Puke

Mbik Pun Reabil vend dep

Hapje rruge Qelez

Bl Kompjuterash

Bl Pais je P.K

Reabilitim Q Gjegjan

Nd Ure Rrape

Emri i kontratës

11,368,800

12,416,400

63,360

11,040

32,520

27,600

453,600

148,330

407,976

4,582,760

473,600

7,238,101

1,968,001

11,368,800

12,416,400

63,360

11,040

32,520

27,600

453,600

148,330

407,976

4,582,760

473,600

10.10.2017

26.12.2017

29.12.2017

27.11.2017

22.12.2017

29.12.2017

20.12.2017

29.12.2017

11.12.2017

27.12.2017

19.12.2017

22.12.2017

15.12.2017

Shuma e Paguar deri Papaguar ne
Data Rregjistrimit te fatures
kontratës në 30.12.2017 31.12.2017

12.09.2017

26.12.2017

30.11.2017

31.10.2017

07.12.2017

26.12.2017

30.11.2017

26.12.2017

1.12.2017

27.12.2017

19.12.2017

15.12.2017

1.12.2017

Data

36

24

119

33

26

82

12

198

112

14

17

263

109

15

Nr.s erial

150,000 investime 149 06.04.2018

56,400

1,968,001 investime 94/100 09.03.2018

11,368,800 investime 137 21.03.2018

12,416,400 investime 103 13.03.2018

11,040

32,520

27,600

investime 454 12.09.2018

7,238,101 investime 108 13.03.2018

63,360

171 11.04.2018

investime 151 06.04.2018

investime 203 20.04.2018

investime 150 06.04.2018

investime 146 06.04.2018

453,600 investime 54 09.02.2018

148,330 investime 133 19.03.2018

407,976 investime 134 19.03.2018

4,582,760 investime 52/1 08.02.2018

473,600 investime 51 09.02.2018

40,500

150,000

56,400

7,238,101

1,968,001

11,368,800

12,416,400

63,360

11,040

32,520

27,600

453,600

148,330

407,976

4,582,760

473,600

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Po

Po

Po

Po

Po

Po

Po

Po

Po

Po

Po

Po

Po

Po

Po

Po

Po

Faturat e Papaguara

2313100 07.12.2017
Rik Rruga Auto Lumzi
1,968,001

4.12.2017

tjera

68,950

Per efekt
Diferenca Limiti

2313100 31.10.2017
Rik Rruga Auto Lumzi

7,238,101

29.12.2017

11

40,500

171 11.04.2018

Po

Urdhershpenzimi ne Thesar
Lloji I
Detyrimit Nr. Date
Vlere

2313100 30.11.2017
Ujmbledhsi Kukaj

Reabil Vend dep mbetje

56,400

17.11.2017

131

tjera

-

Vlera

2312118 26.12.2017

56,400

27.12.2017

03.11.2017

68,950

33,250

Llogaria

2313300 12.09.2017
Mbik Punimesh

150,000

30.11.2017

148

171 11.04.2018

2313100 04.12.2017

150,000

40,500

03.11.2017

tjera

2313100 17.11.2017

40,500

30.11.2017

33,250

Mbik Punimesh
Shpenzime televizive

68,950

23

6021099 03.11.2017

68,950

29.12.2017

Shpenzime televizive

29.12.2017

6021099 03.11.2017

33,250

Po

33,250

-

Shpenzime televizive

432,000

6021099 29.12.2017

432,000 funksioni 43 08.02.2018

432,000

322

432,000

09.11.2017

Servis Automjetesh

09.11.2017

6023900 09.11.2017

Po
13.11.2017

-

223,200

223,200

223,200

385

223,200 funksioni 44 08.02.2018

Bojera kancelari

17.11.2017

13.11.2017 228929529

6020100 13.11.2017

17.11.2017

Po
440,640

-

440,640

40,637,028

440,640

Pelet per ngrohje

40,637,028

440,640 funksioni 45 08.02.2018

6022005 17.11.2017
Totali

Burimi : Te dhenat e subjektit te perpunuara nga audituesi
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Testi substancial i plotësisë së 467 “ Kreditorë të ndryshëm”
Burimi: Të dhënat e subjektit

Qëllimi: Testimi i plotësisë së shifrës 74,131,173 lekë.
NR

INSTITUCIONI
DEBITORI

KREDITOR
I

NR.VENDIME
GJYQESORE

Viti
lindjes
detyri
mit

Likujduar
deri ne vitin
2017

Diference e
pa paguar
31.12.2017
Lekë

Nr 24 dt 14.01.2011

Shuma
e
detyrimit
sipas
V.
Gjyqësor
Lekë.
5,626,176

1

B Puke

B. shpk

2011

5,626,176

0

2
3
4
5

B Puke
B Puke
B Puke
B Puke

U. P.
B. shpk
B. shpk
E. S.

Nr 130 dt 11.03.2013
Nr 783 dt 18.03.2014
Nr 4216 dt 18.11.2014
Nr 778 dt 08.10.2015

999,720
3,116,646
6,255,430
581,000

2013
2014
2014
2016

865,720
3,116,646
1,000,000
491,500

134,000
0
5,255,430
89,500

6

B Puke

E. B.

817,794

2013

0

817,794

7

B Puke

F. L.

500,479

2012

0

500,479

8

B Puke

Shoqata e te
verberve
Puke

Nr
52-2017-284
dt
19.06.2017
Nr 52-2018(E/32) dt
30.04.2018
Nr 169 dt 26.11.2013

4,623,583

2013

0

4,623,583

Lista e vendimeve gjyqësore të formës së prerë ndër vite të siguruara nga subjekti në mënyrë
analitike paraqitet:
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Shuma

22,520,828

11,100,042

11,420,786

Shpenzime për vendime gjyqësorë në kontabilitet paraqiten vlerën 6,296,724 lekë si pjesë e
detyrimeve të prapambetura , ndërsa sipas vendimeve gjyqësorë të formës së prerë shuma
paraqitet në vlerën 11,420,786 lekë. Kjo diferencë vjen si pasojë e vendimit gjyqësorë nr.169 dt
26.11.2013 i “Shoqata e të verbërve Puke” në vlerën 4,623,583 lekë i paregjistruar në kontabilitet
duke nënvlerësuar llogarinë 467 “Kreditorë të ndryshëm” në kundërshtim me VKM nr.783
kapitulli II Rregulla të përgjithshme për pasqyrat financiare vjetore pika 2.2 Rregullat për
marrjen në llogari të elementëve të pasqyrave financiare vjetore ku citohet “ Një pasiv përfshihet
në bilanc kur detyrimi për t’u paguar ka lindur realisht dhe shuma e tij është e përcaktuar ose
mund të vlerësohet me një siguri të arsyeshme”, si dhe në kundërshtim me Standartin Kombëtar
të Kontabilitetit nr.1 “Kuadri i Përgjithshëm për përgatitjen e Pasqyrave Financiare – i
përmirsuar” pikat 22 – 26.
Situata

Kriteri

Impakti

Shkaku

Rëndësia
Rekomandimi:

Shpenzime për vendime gjyqësore në kontabilitet
paraqiten vlerën
6,296,724 lekë si pjesë e detyrimeve të prapambetura , ndërsa sipas
vendimeve gjyqësore të formës së prerë shuma paraqitet në vlerën 11,420,786
lekë. Kjo diferencë vjen si pasojë e vendimit gjyqësor nr.169 dt 26.11.2013 i
“Shoqata e të verbërve Puke” në vlerën 4,623,583 lekë i paregjistruar në
kontabilitet duke nënvlerësuar llogarinë 467 “Kreditorë të ndryshëm”
VKM nr.783 “Për përcaktimin e standarteve dhe rregullave kontabël”
kapitulli II Rregulla të përgjithshme për pasqyrat financiare vjetore pika 2.2
Rregullat për marrjen në llogari të elementëve të pasqyrave financiare
vjetore ku citohet “ Një pasiv përfshihet në bilanc kur detyrimi për t’u
paguar ka lindur realisht dhe shuma e tij është e përcaktuar ose mund të
vlerësohet me një siguri të arsyeshme”, si dhe në kundërshtim me Standartin
Kombëtar të Kontabilitetit nr.1 “Kuadri i Përgjithshëm për përgatitjen e
Pasqyrave Financiare – i përmirësuar” pikat 22 – 26..
Mos regjistrimi në kontabilitet dhe deformim i informacionit financiar për sa i
përket gjendjes kontabël të paraqitur në bilanc të llogarisë 467 “ Kreditorë të
ndryshëm”.
Mos njohja dhe mos zbatim i VKM nr.783 “Për përcaktimin e standarteve
dhe rregullave kontabël” kapitulli II Rregulla të përgjithshme për pasqyrat
financiare vjetore pika 2.2 Rregullat për marrjen në llogari të elementëve të
pasqyrave financiare vjetore.
I Lartë.
Nga ana e Sektorit të Financës të Bashkisë Pukë të merren masa për të bërë
regjistrimin në kontabilitet të vendimit gjyqësor të formës së prerë nr. 169 dt
26.11.2013 i “Shoqata e të verbërve Puke” në vlerën 4,623,583 lekë.
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Afati për zbatim

Menjëherë

Mos regjistrimi në kontabilitet i detyrimit të vendimit gjyqësor nr. 169 dt 26.11.2013 i “Shoqata e
të verbërve Puke” në vlerën 4,623,583 lekë është përgjegjësi e Përgjegjëses së Financës zj.F. P..
Inventarizimi i pronës shtetërore dhe nxjerja e rezultateve të inventarizimit
Për vitin 2017, është kryer inventarizimi i aktiveve të Bashkisë Pukë. Përgjithësisht, në procedurat
e inventarizimit janë zbatuar kërkesat e UMF nr. 30, datë 27.12.2011 “Për menaxhimin e aktiveve
në njësitë e sektorit publik” i ndryshuar. Konkretisht, është dokumentuar kryerja e procedurave të
inventarizimit si vijon:
-Urdhri i titullarit të bashkisë me nr. 249, datë 22.09.2017 mbi krijimin e grupeve të punës për
kryerjen e inventarizimit fizik të aktiveve dhe evidentimin e aktiveve të cilat janë të amortizuara
dhe duhet të nxirren jashtë përdorimit të bashkisë dhe institucioneve të varësisë për vitin 2017 në
Bashkinë Pukë.
-Urdhri i titullarit të bashkisë me nr. 248, datë 22.09.2017 mbi krijimin e grupeve të punës për
kryerjen e inventarizimit fizik të aktiveve dhe evidentimin e aktiveve të cilat janë të amortizuara
dhe duhet të nxirren jashtë përdorimit të njësive administrative për vitin 2017 në Bashkinë Pukë.
- Bazuar në urdhrin 249 datë 23.09.2017, procesverbali datë 30.09.2017 i komisionit mbi
propozim për nxjerrjen jashtë përdorimit të materialeve, në vlerën 1.928.638 lekë
- Bazuar në urdhrin 249 datë 23.09.2017, procesverbali datë 30.09.2017 i komisionit mbi
propozim për nxjerrjen jashtë përdorimit të materialeve në vlerën 1.320.144 lekë
- Bazuar në urdhrin 249 datë 23.09.2017, procesverbali datë 30.09.2017 i komisionit mbi
propozim për nxjerrjen jashtë përdorimit të materialeve në vlerën 1.096.866 lekë
- Bazuar në urdhrin 249 datë 23.09.2017, procesverbali datë 30.09.2017 i komisionit mbi
propozim për nxjerrjen jashtë përdorimit të materialeve në vlerën 227,767 lekë
- Procesverbalet e komisioneve mbi propozim për nxjerrje jashtë përdorimit të Njësive
Administrative të Bashkisë
-Urdhri i titullarit të bashkisë me nr. 259, datë 29.09.2017 mbi krijimin e grupeve të punës për
asgjësimin e inventarëve të evidentuar nga komisioni i verifikimit të cilët janë jashtë përdorimit të
bashkisë dhe njësive administrative për vitin 2017.
- Urdhri i titullarit të bashkisë me nr. 343, datë 22.12.2017 nxjerrjen jashtë përdorimit të
inventarëve të bashkisë dhe njësive administrative për vitin 2017 me vlerën 7.133.873 lekë
- Procesverbali datë 26.12.2017 i komisioni mbi asgjësimin e materialeve të nxjerrja jashtë
përdorimit në Bashkinë Pukë në vlerën 1.929.635 lekë,
- Procesverbali datë 27.12.2017 i komisioni mbi asgjësimin e materialeve të nxjerrja jashtë
përdorimit në Shkollën e Mesme Pukë në vlerën 1.320.144 lekë,
- Procesverbali datë 28.12.2017 i komisioni mbi asgjësimin e materialeve të nxjerrja jashtë
përdorimit në Qendrën Kulturore Pukë në vlerën 227.767 lekë,
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- Procesverbali datë 28.12.2017 i komisioni mbi asgjësimin e materialeve të nxjerrja jashtë
përdorimit në Shkollën 9-vjecare Pukë në vlerën 1.096.866 lekë,
Procesverbali datë 29.09.2017 i komisioni mbi asgjësimin e materialeve të nxjerrja jashtë
përdorimit në njësinë administrative Qelëz në Shkollën e Mesme të Përgjithshme “8 dhjetori” me
vlerën 459.422 lekë,
- Procesverbali datë 29.09.2017 i komisioni mbi asgjësimin e materialeve të nxjerrja jashtë
përdorimit në njësinë administrative Qelëz në Shkollën Bushat me vlerën 81.819 lekë,
- Procesverbali datë 29.09.2017 i komisioni mbi asgjësimin e materialeve të nxjerrja jashtë
përdorimit në njësinë administrative Qelëz në Shkollën Mardhnaq me vlerën 93.740 lekë,
-- Procesverbali datë 29.09.2017 i komisioni mbi asgjësimin e materialeve të nxjerrja jashtë
përdorimit në njësinë administrative Qelëz në Shkollën Fillore Qerret i vogël me vlerën 43.100
lekë,
-- Procesverbali datë 29.09.2017 i komisioni mbi asgjësimin e materialeve të nxjerrja jashtë
përdorimit në njësinë administrative Qelëz në Shkollën Fillore Ukth me vlerën 38.700 lekë.
Duke rakorduar komisionet e ngritura me Urdhrin e brendshëm nr.248 datë 22.09.2017 për Njësit
Administrative me Proces-Verbalet e komisionit të vlerësimit dhe inventarizimit fizik të aktiveve
konstatohen shkeljet si më poshtë :
1 - Në Njësin administrative Qelëz
Urdhri nr.248 datë 22.09.2017 emëron në komisionin e vlerësimit dhe inventarizimit
përkatësisht:
F. M. – Kryetar
N. A. – anëtar
E. Gj. – anëtar
M. P. – anëtar
Përgjegjësi material – anëtar
Ndërsa në Proces - Verbalet e vlerësimit dhe inventarizimit në komision kanë firmosur ;
T. K.
F. M.
S. M.
Përgjegjësi material,
përkatësisht për proces-verbalet në objektet;
-Shkolla e Mesme e Përgjithshme Qelez- i cili propozon për nxjerrje jashtë përdorimit Inventarin
ekonomik (218) dhe Inventarin e imët (327) në vlerë totale 459.422 lekë, pa u cituar urdhri i
bashkisë me numër dhe datë,
- Shkolla 8-vjecare Bushat - i cili propozon për nxjerrje jashtë përdorimit Inventarin ekonomik
(218) dhe Inventarin e imët (327) në vlerë totale 81.819 lekë, pa u cituar urdhri i bashkisë me
numër dhe datë,
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- Shkolla Fillore Mardhnaq - i cili propozon për nxjerrje jashtë përdorimit Inventarin ekonomik
(218) dhe Inventarin e imët (327) në vlerë totale 93.740 lekë, pa u cituar urdhri i bashkisë me
numër dhe datë,
- Shkolla Fillore Qerret i vogël - i cili propozon për nxjerrje jashtë përdorimit Inventarin
ekonomik (218) në vlerë totale 43.100 lekë, pa u cituar urdhri i bashkisë me numër dhe datë,
- Shkolla fillore Ukth - i cili propozon për nxjerrje jashtë përdorimit Inventarin ekonomik (218)
në vlerë totale 38.700 lekë, pa u referuar urdhri i bashkisë me numër dhe datë
Kjo procedurë është në shkelje të plotë me ligjin 9228 datë 29.04.2004 “Për kontabilitetin dhe
pasqyrat financiare “ neni 7 dhe pikën 105 të udhëzimit nr.30 datë 27.12.2011 “ Për menaxhimin
e aktiveve në njësitë e sektorit publik” dhe për këtë ngarkohet me përgjegjësi:
-z. Gj. Gj. me detyrë Kryetar i Bashkisë Pukë
Në komisionin e vlerësimit dhe inventarizimit i cili përbëhet nga jo më pak se 3 veta , kryetar i
komisionit duhet të jetë Nëpunësi Zbatues i njësisë sipas pikës 99 të udhëzimit 30 datë
27.12.2011, ndërkohë që në urdhrin nr.249 datë 22.09.2017 kryetar komisioni janë caktuar , z.A.
K. i cili nuk mban funksionin e Nëpunësit Zbatues të njësisë.
Kjo procedurë është në kundërshtim të plotë me pikën 99 të udhëzimit 30 datë 27.12.2011 “Për
menaxhimin e aktiveve në njësitë e sektorit publik” dhe për këtë ngarkohet me përgjegjësi:
-z. Gj. Gj. me detyrë Kryetar i Bashkisë Pukë
Në procedurën e vlerësimit dhe inventarizimit të aktiveve nuk është përpiluar lista e aktiveve të
identifikuara për vlerësim nga nëpunësi zbatues në kundërshtim të plotë me pikën 102 të
udhëzimit 30 datë 27.12.2011 “Për menaxhimin e aktiveve në njësitë e sektorit publik” dhe për
këtë ngarkohet me përgjegjësi:
-zj. F. P. me detyrë P/Financës
Urdhri nr.259 datë 29.09.2017 i Kryetarit të Bashkisë për ngritjen e grupit të punës për asgjësimin
e inventarëve të evidentuar nga komisioni i verifikimit të cilat janë jashtë përdorimit, ka emëruar
në komisionet e nxjerrjes jashtë përdorimit/asgjësimit 5 anëtarë përfshirë dhe përgjegjësit material
në kundërshtim me pikën 100 të udhëzimit 30 datë 27.12.2011 “Për menaxhimin e aktiveve në
njësitë e sektorit publik” dhe për këtë ngarkohet me përgjegjësi:
-z. Gj. Gj. me detyrë Kryetar i Bashkisë Pukë
Urdhri 343 datë 22.12.2017 për nxjerrjen jashtë përdorimit të mallrave e materialeve të bashkisë
liston inventarët e nxjerrë jashtë përdorimit të cilët janë rakorduar më procesverbalet përkatës të
bashkisë dhe njësive administrative Më konkretisht në njësinë administrative Qelëz, e cila nuk e
ka zbatuar urdhrin për ngritjen e komisionit të nxjerrjes jashtë përdorimit pasi pjesëtaret e
komisionit janë po ata që ishin dhe në komisionin e vlerësimit, përkatësisht në asgjësimin e
inventarëve në Shkollën e Mesme të Përgjithshme “8 dhjetori”, Shkollën Bushat, Shkollën
Mardhnaq, Shkollën fillore Qerret i Vogël, Shkollën fillore Ukth, , kjo në kundërshti të plotë me
pikën 97 të udhëzimit 30 datë 27.12.2011 “Për menaxhimin e aktiveve në njësitë e sektorit
publik” dhe për këtë ngarkohet me përgjegjësi:
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-z. Gj. Gj. me detyrë Kryetar i Bashkisë Pukë
Situata

Kriteri

Impakti

Aktivet të cilat janë detajuar me regjistra kontabël (210 “Toka, troje e
terrene”, 212 “Ndërtesa e Konstruksione”, 213 “ Rrugë, rrjete e vepra ujore”,
214 “Instalime teknike, makineri , pajisje e vegla pune” , 215 “Mjete
transporti”) nuk përmbushin kriteret minimale të paraqitjes së formatit si dhe
nuk janë azhornuar pas bashkimit të njësive administrative duke dhënë një
pamje jo të plotë për këto regjistra. Për aktivet e tjera afatgjata materiale dhe jo
materiale nuk është hartuar regjistër kontabël.
Urdhri nr.248 datë 22.09.2017 emëron në komisionin e vlerësimit dhe
inventarizimit në njësinë administrative Qelëz përkatësisht, z.F. M.. Z.N. A.,
zj.E. Gj. dhe z.M. P., ndërsa në proces – verbalin për vlerësimin dhe
inventarizimin marrin pjesë z. T. K., z. F. M. dhe zj. S. M. në kundërshti të
plotë të këtij urdhri.
- Në komisionin e vlerësimit dhe inventarizimit i cili përbëhet nga jo më pak se
3 veta, kryetar i komisionit duhet të jetë Nëpunësi Zbatues i njësisë ndërkohë
që në urdhrin nr.249 datë 22.09.2017 kryetar komisioni janë caktuar , z.A. K. i
cili nuk mban funksionin e Nëpunësit Zbatues të njësisë.
Në procedurën e vlerësimit dhe inventarizimit të aktiveve nuk është përpiluar
lista e aktiveve të identifikuara për vlerësim nga nëpunësi.
- Urdhri nr.259 datë 29.09.2017 i Kryetarit të Bashkisë për ngritjen e grupit të
punës për asgjësimin e inventarëve të evidnetuar nga komisioni i verifikimit të
cilat janë jasht përdorimit, ka emëruar në komisionet e nxjerjes jasht
përdorimit/asgjësimit 5 anëtarë përfshirë dhe përgjegjësit material,
- Urdhëri 343 datë 22.12.2017 për nxjerjen jasht përdorimit të mallrave e
materialeve të bashkisë liston inventarët e nxjerë jasht përdorimit të cilët janë
rakorduar më procesverbalet përkatës të bashkisë dhe njësive administrative.
Më konkretisht në njësin administrative Qelëz, e cila nuk e ka zbatuar urdhrin
për ngritjen e komisionit të nxjerjes jasht përdorimit pasi pjestarët e komisionit
janë po ata që ishin dhe në komisionin e vlerësimit, përkatësisht në asgjësimin
e inventarëvë në Shkollën e Mesme të Përgjithsme “8 dhjetori”, Shkollën
Bushat, Shkollën Mardhnaq, Shkollën fillore Qerret i Vogël, Shkollën fillore
Ukth.
Ligjin 9228 datë 29.04.2004 “Për kontabilitetin dhe pasqyrat financiare “ neni
7 , udhëzimi nr.30 datë 27.12.2011 “ Për menaxhimin e aktiveve në njësitë e
sektorit publik” sipas pikës 73, 97, 99, 100, 102, 105 të udhëzimit 30 datë
27.12.2011,
Mangësitë në hartimin e dhe miratimin e dokumentacioneve (urdhërat për
ngritjen e komisionin e vlerësimit dhe inventarizimit, njxerjeve jasht
përdorimit me proces-verbalet përkatëse, rregjistrat kontabël për aktivet) sic
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Shkaku

Rëndësia
Rekomandimi:

Afati për zbatim

parashikohen në udhëzimi nr.30 datë 27.12.2011 “ Për menaxhimin e aktiveve
në njësitë e sektorit publik” riskojnë kontrollin dhe disponimin e nformacionit
financiar dhe jofinanciar nga ana e Bashkisë Pukë mbi pasuritë publike nën
territorin e dhe administrimin e saj.
Mos njohja dhe mos zbatim i Ligjit 9228 datë 29.04.2004 “Për kontabilitetin
dhe pasqyrat financiare “ neni 7 dhe pikën 105 të udhëzimit nr.30 datë
27.12.2011 “ Për menaxhimin e aktiveve në njësitë e sektorit publik” sipas
pikës 73, 97, 99, 100, 102, 105 të udhëzimit 30 datë 27.12.2011,
I Lartë.
Nga ana e Bashkisë Pukë të merren masa për të azhornuar rregjistrat kontabël
me informacion të plotë pas bashkimit me njësit administrative duke plotësuar
kërkesat minimale të formatit të paraqitjes së tyre, të përpilohet lista e aktiveve
të identifikuara për vlerësim dhe inventarizim nga nëpunësi zbatues, procesverbalet përpara se të miratohen nga Titullari të bëhet rakordimi a janë në
përputhje të plotë me urdhrat e ngritur prej tij si dhe komisionet për nxjerjen
jasht përdorimit të jenë kategorikisht të ndryshëm nga komisionet e vlerësimit
dhe inventarizimit.
Menjëherë

III. Auditim mbi prokurimin e fondeve publike për mallra, punime civile, shërbime dhe
ankandeve publike.
1.Programimi i nevojave, përgatitja e regjistrit të prokurimeve.
Në Bashkinë Pukë, u auditua zbatimi i procedurave të prokurimit publik bazuar në aktet ligjore e
nënligjore të prokurimit publik si dhe në aktet ligjore e nënligjore që kanë lidhje me objektet e
prokurimit. Nga ana e Autoritetit Kontraktor (AK), janë respektuar afatet ligjore për përgatitjen
dhe dorëzimin e regjistrit vjetor të parashikimeve për prokurimet, në përputhje me formën dhe
mënyrën, që është parashikuar në udhëzimet e APP-së. Shtesat dhe ndryshimet e bëra në regjistrat
e parashikimeve të prokurimeve janë botuar, në formë elektronike, në faqen e app.gov.al. AK ka
përgatitur regjistrin e veprimtarive të prokurimit të kryera, në përputhje me formën dhe metodën e
përcaktuar nga APP-ja.
Regjistri i parashikimeve të prokurimeve publike për vitin 2017 i plotë i është dërguar APP,
Drejtorisë së Përgjithshme të Thesarit dhe Degës së Thesarit (Pukë) me shkresën nr. 288 prot.,
datë 17.02.2017, ku janë parashikuar 68 investime. Regjistri i Parashikimeve të Prokurimeve
Publike për vitin 2017 ka pasur ndryshime të vogla për të cilat janë bërë dhe njoftimet përkatëse
në APP, Drejtorinë e Përgjithshme të Thesarit dhe Degën e Thesarit Pukë. Më konkretisht, me
shkresën nr. 70/2 prot., datë 03.04.2017, regjistrit të prokurimeve i janë shtuar 2 pika:
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Pika 69 me objekt “Rikonstruksion i shkollës së Mesme Sabah Sinani”, investim ky i dhënë në
zbatim të vendimit nr. 15, datë 21.03.2017 të F.ZH.R.; si dhe pika 70 “Punime rehabilituesendërtimore në vend-depozitimin e mbetjeve të Bashkisë Pukë”, investim i dhënë nga donatorë të
jashtëm (DLDP) në masën 80%.
Me shkresën nr. 70/2 prot., datë 23.06.2017 janë shtuar dhe 3 pika të tjera te regjistri i
parashikimeve dhe më konkretisht:
Pika 71 “Shpenzime për fotokopje dhe KZAZ Pukë”; pika 72 “Shpenzime për vendosje listash
zgjedhësish për KZAZ Pukë” dhe pika 73 “Shpenzime për transport materialesh zgjedhore për
KZAZ Pukë” (fonde të transferuara nga KQZ për zgjedhjet parlamentare).
Me shkresën nr. 70/3 prot., datë 09.10.2017, janë bërë ndryshime të tjera në regjistër ku pikës 26
“Shpenzime për klubin e futbollit KF Tërbuni” i shtohet vlera nga 5,000,000 lekë në 8,600,000
lekë (fond ky që zbritet nga pika 41 “Marrëveshje me E.K.B. për banesat sociale” pasi
marrëveshja nuk hyn në fuqi këtë vit). Gjithashtu ka ndryshuar dhe vlera nga 50,000 lekë në
150,000 lekë te pika 13 “Akordim tituj nderi ftesa kartolina” (fond ky që është zbritur nga pika 37
“Shërbim telefoni dhe interneti” (pasi është kursyer nga procedura e prokurimit).
Ndryshimi i fundit që i është bërë regjistrit, është shkresa nr. 70/4 prot., datë 17.11.2017 ku janë
shtuar dhe 2 pika të tjera (pika 74 me objekt “kontratë shtesë karburant” dhe pika 75 “blerje dru
zjarri për shkollat”).
Përsa i përket regjistrit të parashikimeve të prokurimeve publike apo atyre të realizimeve 2018
sipas ndryshimeve të reja ligjore bazuar në nenin 13,pika 2/d të Ligjit nr.9643, datë 20.11.2006
“Për Prokurimin Publik”i ndryshuar dhe Udhëzimit nr.01.,datë 05.01.2018 “Për hartimin e
regjistrit të parashikimeve të procedurave të prokurimit publik dhe regjistrit të realizimit të
procedurave të prokurimit dhe krijimin e tyre në sistemin e prokurimit elektronik”, regjistri e
parashikimeve të prokurimeve publike 2018 është hartuar online dhe për cdo zë të regjistrit është
bërë verifikimi dhe më pas publikimi nga ana e APP. Gjithashtu dhe Regjistri i realizimit 2018
është i pasqyruar online për cdo prokurim elektronik të realizuar.
Regjistri i parashikimeve të prokurimeve publike për vitin 2018 i ndryshuar i është dërguar Degës
së Thesarit Pukë me shkresën nr. 287/1 prot., datë 27.02.2018, ku janë parashikuar 51 procedura
prokurimi gjithsej.
Ky regjistër ka pësuar ndryshime, për të cilat janë bërë dhe ndryshimet nëpërmjet sistemit të APPsë. Janë bërë ndryshime në regjistrin e parashikimit të prokurimeve të hedhur në sistem, duke
parashikuar 65 objekte prokurimi me vlerë totale të fondit limit prej 54,683,360 lekë pa tvsh.
Zërat e parashikuar në regjistrat e parashikimeve për t’u realizuar me buxhetin e Bashkisë Pukë
nuk janë realizuar të gjitha, pasi jo të gjitha të ardhurat e parashikuara për t’u mbledhur janë
realizuar. Kjo është bërë për të shmangur cdo akumulim borxhi në vazhdim, por tregon që vlerat e
prokurimeve nuk janë në përputhje me buxhetin dhe të mbështetura plotësisht me fonde
buxhetore.
Nga auditimi është konstatuar se urdhrat e prokurimit janë regjistruar saktë dhe në vlerë të plotë
ne sistemin e thesarit përpara fillimit të procedurës dhe brenda afateve të përcaktuar në ligj.
2. Verifikimi i shpenzimeve të programuara me nivelin e fondeve të buxhetuara.
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Me shkresën nr. 33 prot., datë 08.01.2018 i është dërguar APP regjistri i realizimit të prokurimeve
publike për vitin 2017 të Bashkisë Pukë, ku numri përfundimtar i investimeve të kryera është 90.
Në lidhje me këtë ndryshim ka ndikuar fakti se për blerjet e vogla (si psh blerje kancelarie) janë
kryer në disa procedura të ndara duke shtuar numrin e prokurimeve, por jo vlerën e tyre, në
kundërshtim me Kreun II, neni 8, pika 2 dhe 4 të VKM nr. 914, datë 4.12.2014 “Për miratimin e
rregullave të Prokurimit Publik”, i ndryshuar. Për vitin 2017 vlera e fondeve buxhetore e
parashikuar për t’u shpenzuar për 75 procedurat në regjistrin e prokurimeve është 183,489,125
lekë pa TVSH, ndërsa vlera e realizuar për 90 procedurat gjithsej, është 130,657,642 lekë, ose në
masën afro 70 %.
Në vitin 2018 janë realizuar 41 prokurime me vlerë totale 49,376,853 lekë pa tvsh dhe nuk është
realizuar prokurimi për 20 procedura të parashikuara, me vlerë totale 5,306,777 lekë pa tvsh.
Janë realizuar dy prokurime me vlerë të vogël, me vlera respektive 800,000 lekë dhe 777,000
lekë, me objekt “Blerje materiale të ndryshme”, në kundërshtim me Kreun II, neni 8, pika 2 dhe 4
të VKM nr. 914, datë 4.12.2014 “Për miratimin e rregullave të Prokurimit Publik”, i ndryshuar,
pasi nisur nga fakti që këto blerje janë të të njëjtës natyrë (materiale elektrike, hidraulike, gozhde,
etj), ndryshon kufiri monetar dhe duhet të ishte realizuar një procedurë e vetme prokurimi dhe jo
2 procedura me blerje të vogla.
Janë realizuar procedura prokurimi me vlerë më të lartë se 800,000 lekë si më poshtë:
- Për vitin 2017, janë realizuar 8 procedura me vlerë totale të fondit limit 110,909,760 lekë pa
tvsh dhe me vlerë totale të ofertave fituese 102,644,804 lekë pa tvsh, ose 8.264,956 lekë diferencë
me fondin limit (7.45% ulje).
- Për vitin 2018, janë realizuar 4 procedura me vlerë totale të fondit limit 28,919,189 lekë pa tvsh
dhe me vlerë totale të ofertave fituese 25,011,958 lekë pa tvsh, ose 3,907,231 lekë diferencë me
fondin limit (13.5% ulje).
Nga ana e grupi të auditimit, është bërë auditimi total i këtyre procedurave.
III. Auditim mbi saktësinë e realizimit të procedurave të prokurimit (vlerësimi i kritereve, fondi
limit, vlerësimi i ofertave dhe shpallja e fituesit)
3.1 Mbi zbatimin e procedurave ligjore në tenderin me objekt “Rikonstruksion i shkollës së
mesme “Sabah Sinani”.
Titulli i Gjetjes:
Moszbatim i legjislacionit në fuqi mbi Prokurimin Publik në shpalljen e
ofertës fituese.
Situata:
Nga auditimi i zbatimit të procedurave të prokurimit publik u konstatua
mungesa e argumentimit të kritereve të veçanta të vendosura në DST nga
njësia e prokurimit dhe shpallja fitues e një OE që ka mangësi në
dokumentacion nga ana e KVO.
Kriteri:
Legjislacioni në fuqi për Prokurimin Publik.
Ndikimi/Efekti:
Vlera e kontratës është përdorim i fondeve publike në kundërshtim me
kërkesat ligjore.
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Shkaku:
Rëndësia:
Rekomandime:

Mos njohja dhe mos zbatimi i kuadrit rregullator.
I mesëm.
Të merren masa për analizimin dhe evidentimin e përgjegjësive për
përzgjedhjen e OE fitues, vendimmarrje e cila ka sjellë si pasojë fitues një
OE që ka patur mangësi në dokumentacion, që nuk është evidentuar nga ana
e anëtarëve të KVO.

a.Zhvillimi i Procedurës së Prokurimit me objekt: “Rikonstruksion i shkollës së mesme “Sabah Sinani”.
1.Urdhër Prokurimi 3.Hartuesit e Dokumenteve të tenderit: 4.Komisioni i Vlerësimit Ofertave:
nr.152 datë 31.05.2017 Urdhër nr. 152 prot.1047 datë 31.05.2017;
Urdhër nr.153 prot.1047/1 datë
Njësia
e
Prokurimit:
31.05.2017
2. Lloji i Procedurës
1. E. K. (Jurist)
1.A. Z. (Jurist)
së Prokurimit:
2. L. B. (Ing. Ndërtimi)
2.E. S. (Arkitekt)
“Procedurë e hapur”
3. M. P. (Informatikë)
3.A. K. (Shkenca sociale)
5.Fondi Limit (pa 6.Oferta fituese: pa TVSH
7.Diferenca me fondin limit (pa
tvsh)
22,967,096 lekë
tvsh)
26,923,616 lekë
3,956,520 lekë
8. Data e hapjes së 9.Burimi Financimit: Buxheti i shtetit
10.Operatoret Ekonomik
tenderit: 23.06.2017
a)Pjesëmarrës në tender: 9 OE
b)S’kualifikuar 4 OE,
c) Kualifikuar 5 OE
11.Ankimime
12. Përgjigje ankesës nga AK
13.Përgjigje Ankesës nga APP apo
AK: s’ka,
KPP s’ka

Me datë 31.05.2017, Titullari i Autoritetit Kontraktor, z. Gj. Gj., nxjerr urdhërin nr. 152, me nr.
Prot. 1047, për prokurimin me objekt “Rikonstruksion i shkollës së mesme “Sabah Sinani”. Fondi
limit është 26,923,616 lekë pa TVSH.
Po me urdhrin e mësipërm është ngritur dhe Njësia e Prokurimit, e përbërë nga z. E. K., z. L. B.
dhe znj. M. P.. Nga Njësia e Prokurimit nuk janë zbatuar kërkesat e nenit 61, pika 2, paragrafi 2 të
VKM nr. 914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” ku thuhet se “Në
çdo rast, hartimi i kritereve për kualifikim dhe specifikimet teknike duhet të argumentohen dhe të
dokumentohen në një procesverbal të mbajtur nga personat e ngarkuar për përgatitjen e tyre”. Nuk
është bërë asnjë argumentim i kritereve të veçanta të vendosura në seksionin kriteret e veçanta të
kualifikimit. Hartimi i kritereve të veçanta të tenderit, nuk është shoqëruar me shpjegime
përkatëse për vendosjen e kritereve të vendosura.
Vlerësimi i ofertave nga KVO.
Për përcaktimin e komisionit të vlerësimit të ofertave (KVO), nga titullari i Autoritetit Kontraktor
z. Gj. Gj., ka dalë urdhri me nr. 153, me nr. prot. 1047/1, datë 31.05.2017, i përbërë nga z. A. Z.,
z. E. S. dhe z. A. K..
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Operatorët ekonomikë të cilët kanë paraqitur oferta në këtë procedurë prokurimi dhe vlerësimi i
tyre nga KVO si më poshtë vijon:
Nr

Operatorët ofertues

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Sh.
A. K.
J.
N. & K. I.
L. VII
N.
E. M. & E.
A.
J. & S.

Vlera e ofertës
pa TVSH
22,967,096
23,581,644
23,956,656
24,094,850
25,806,696
18,816,622
19,719,285
20,750,563
22,871,201

Kualifikuar/Skualifikuar

NIPT

Kualifikuar/Fitues
Kualifikuar
Kualifikuar
Kualifikuar
Kualifikuar
S’kualifikuar
S’kualifikuar
S’kualifikuar
S’kualifikuar

K07924803N
K02017003I
J68007522L
J87602809S
K01730502Ë
J76705047U
K17614913O
J66703306O
J63229478K

Burimi : Të dhënat e subjektit përpunuar nga audituesi

Nga shqyrtimi i dokumentacionit të OE “Sh.” u konstatuan këto mangësi:
OE “Sh.” ka një mesatare punonjësish të deklaruar për periudhën e kërkuar janar 2016 – prill
2017, që është 95 punëtorë. Në datën 19.06.2017 kjo OE ka marrë pjesë dhe ka fituar në një
tender tjetër të zhvilluar nga Bashkia Pukë me objekt “Rehabilitim i Qendrës së Fshatit Gjegjan”,
ku numri i punëtorëve të kërkuar në DST për këtë objekt është mesatarisht 50 për periudhën nga
janari 2016 deri në muajin mars 2017. Duke qenë se për procedurën e prokurimit të shkollës
“Sabah Sinani” janë kërkuar 60 punonjës, atëherë ky OE nuk e plotëson kriterin për numrin e
punonjësve.
Gjithashtu, deklaratat e drejtuesit të OE “Sh.” për të 2 procedurat ku është shpallur fitues janë të
njëjta përsa i përket makinerive dhe stafit drejtues që do të ndjekin punimet në të dyja veprat, gjë
që nuk jep garanci për kryerjen në afat dhe me sukses të punimeve të marra përsipër nga kjo OE.
Si punim të ngjashëm ka paraqitur rikonstruksionin e një shkolle në Bashkinë Tepelenë (ku ka
qenë pjesë e një BOE) por nuk ka paraqitur asnjë dokument që vërteton se ka shlyer detyrimet në
këtë bashki.
Në këto kushte, vendimi i KVO për ta shpallur fitues këtë OE nuk është i drejtë dhe ky OE duhej
të ishte s’kualifikuar. Vendimi i KVO për të kualifikuar ofertën e OE “Sh.” dhe për ta shpallur atë
fituese, bie ndesh me nenin 53, pika 3 e ligjit nr.9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”,
sipas të cilit :
“3.Autoriteti kontraktor, në zbatim të pikës 4 të këtij neni, vlerëson një ofertë të vlefshme,vetëm
nëse ajo është në përputhje me të gjitha kërkesat dhe specifikimet e përcaktuara në njoftimin e
kontratës dhe në dokumentet e tenderit, pa rënë ndesh me përcaktimet e nenit 54 të këtij ligji.
Nga sa më sipër, OE “Sh.” shpk duhej s’kualifikuar dhe KVO duhet të kishte shpallur fitues
ofertën e paraqitur nga Operatori Ekonomik “A. K.” shpk.
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Komente nga subjekti i audituar: Në lidhje me projekt raportin, anëtarët e Komisionit të
Vlerësimit të Ofertave, kanë bërë observacion, ku pretendojnë se:
Në projektraport faqja nr.67 jeni shprehur që subjekti “Sh.” duhej skualifkuar dhe shpallur
fitues subjekti “A. K.” ndërsa në rekomandim jeni shprehur që tenderi duhej anulluar, por
gjithsesi ne ju qëndrojmë observacioneve të shprehura në observacionin nr.4 të dorëzuar nga
ana e jonë dhe shpresojmë që ky objekt por dhe objektet tjera të mos konsiderohen si
përdorim me efekte negative të fondeve publike pasi të gjitha këto objekte janë realizuar dhe
janë në shërbim të qytetarëve Pukjanë.
Qëndrim i grupit të auditimit: Pretendimet e ardhura në këtë observacion nuk qëndrojnë,
pasi ky operator është i angazhuar në 2 objekte njëkohësisht në Bashkinë Pukë, siç është
shkolla e mesme “Sabah Sinani” dhe “Rehabilitimi i qendrës së fshatit Gjegjan” dhe fuqia
punëtore e kërkuar për të dy objektet është 110 punëtorë (ndërkohë që mesatarja e
punëtorëve që disponon ky OE është 95). Nga ana tjetër OE “Sh.” ka paraqitur punë të
ngjashme në Tepelenë por nuk ka paraqitur asnjë dokument që vërteton që ka shlyer
detyrimet vendore në Bashkinë e Tepelenës. Për këtë arsye pretendimet nuk merren në
konsideratë.

3.2 Mbi zbatimin e procedurave ligjore në tenderin me objekt “Blerje artikuj ushqimore viti
2017”.
Titulli i Gjetjes:
Situata:

Kriteri:
Ndikimi/Efekti:
Shkaku:
Rëndësia:
Rekomandime:

Moszbatim i legjislacionit në fuqi mbi Prokurimin Publik në shpalljen e
ofertës fituese.
Nga auditimi i zbatimit të procedurave të prokurimit publik u konstatua
mungesa e argumentimit të kritereve të veçanta të vendosura në DST nga
njësia e prokurimit dhe shpallja fitues e një OE që ka mangësi në
dokumentacion nga ana e KVO.
Legjislacioni në fuqi për Prokurimin Publik.
Ndikim në koston financiare të investimeve, pa garantuar cilësinë e tyre.
Mos njohja dhe mos zbatimi i kuadrit rregullator.
I mesëm.
Të merren masa për analizimin dhe evidentimin e përgjegjësive për
përzgjedhjen e OE fitues, vendimmarrje e cila ka sjellë si pasojë fitues një
OE që ka patur mangësi në dokumentacion, që nuk është evidentuar nga ana
e anëtarëve të KVO.
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a.Zhvillimi i Procedurës së Prokurimit me objekt: “Blerje artikuj ushqimore bashkia Pukë”.
1.Urdhër
Prokurimi 3.Hartuesit e Dokumenteve të tenderit: 4.Komisioni i Vlerësimit Ofertave:
nr.57 datë 02.03.2017
Urdhër nr. 57 prot.413 datë 02.03.2017;
Urdhër nr.58 prot.413/1 datë 02.03.2017
1.A. Z. (Jurist)
2. Lloji i Procedurës së Njësia e Prokurimit:
1. E. K. (Jurist)
2.E. Ç. (Ekonomiste)
Prokurimit:
2. B. A. (Ing. Pyjesh)
3.E. M. (Jurist)
“Kërkesë për propozim”
3. M. P. (Informatikë)
5.Fondi Limit (pa tvsh)
6.Oferta fituese: pa TVSH
7.Diferenca me fondin limit (pa tvsh)
2,190,833 lekë
2,051,280 lekë
139,553 lekë
8. Data e hapjes së 9.Burimi Financimit: Buxheti i bashkisë + 10.Operatoret Ekonomik
tenderit: 15.03.2017
grante
a)Pjesëmarrës në tender: 1 OE
b) Kualifikuar 1 OE
11.Ankimime
12. Përgjigje ankesës nga AK
13.Përgjigje Ankesës nga APP apo KPP
AK: s’ka,
s’ka

Vlerësimi i ofertave nga KVO.
Operatorët ekonomikë të cilët kanë paraqitur oferta në këtë procedurë prokurimi dhe vlerësimi i
tyre nga KVO si më poshtë vijon:
Nr

Operatorët ofertues

1

N.

Vlera e ofertës pa
Kualifikuar/Skualifikuar
TVSH
2,051,280
Kualifikuar/Fitues

NIPT
J76705047U

Pasi nga ana e KVO janë ftuar 5 operatorë ekonomikë të marrin pjesë në këtë procedurë
prokurimi, vetëm 1 prej tyre ka paraqitur ofertë, më konkretisht OE “N.” shpk. Nga shqyrtimi i
dokumentacionit të paraqitur nga ky OE, janë konstatuar mangësi në dokumentacion.
KVO padrejtësisht ka kualifikuar dhe shpallur fitues OE “N.” shpk, pasi nuk ka plotësuar
kërkesat e DST. Si pasojë, tenderi duhej anuluar dhe duhej zhvilluar procedurë e re, çka nuk ka
ndodhur, duke vepruar në kundërshtim me kërkesat e nenit 24 “Anulimi i një procedure
prokurimi”, nenin 46 “Kualifikimi i ofertuesve” dhe nenin 53, pika 3 “Shqyrtimi i ofertave”, të
ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006, “Për prokurimin publik”, i ndryshuar, ku thuhet se “Autoriteti
kontraktor, 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”,
çka ngarkon me përgjegjësi KVO e përbërë nga z. A. Z., znj. E. Ç. dhe z. E. M., pasi kanë
shkaktuar përdorim të fondeve publike në kundërshtim me kërkesat ligjore në vlerën 2,051,280
lekë.
Komente nga subjekti i audituar: Në lidhje me projekt raportin, anëtarët e Komisionit të
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Vlerësimit të Ofertave, kanë bërë observacion dërguar fillimisht në formë elektronike ku
pretendojnë se:
Së pari, në DST jane kërkuar vetëm Listëpagesat për vitin 2016 “c. Nje punesim mesatar prej
5 (Pesë) personash, duke perfshirë dhe stafin e përhershëm per vitin 2016 , vërtetuar me:
- Vërtetim i lëshuar nga DTT për pagesën e kontributit të sigurimeve shoqërore e shëndetësore
për punonjësit e siguruar (nuk janë kërkuar të konfirmuara).
- Listëpagesat e kontributeve të sigurimeve shoqërore e shëndetësore dhe tatim mbi të
ardhurat nga punësimi (Formulari E – SIG 025/A) (nuk janë kërkuar të konfirmuara).
...Subjekti i shpallur fitues “N.” shpk, i plotëson të gjitha kriteret e përgjithshme dhe të
veçanta të vendosura në DST dhe shpallja e tij fitues është e drejtë... “Të skualifikohet një OE
per 5 punonjës kur ai ka të deklaruar dhe të vërtetuar me Tatime 81 punonjës mendojmë që ky
do ishte abuzimi që do bënte KVO”.
Qëndrim i grupit të auditimit: Përsa i përket pretendimeve të ardhura në këtë obsercacion i
merr në konsideratë dhe do t’i reflektojë në shumën e fondeve të menaxhuara pa
ekonomicitet, eficencë dhe efektivitet.

3.3. Për rregullshmërinë në procedurën e prokurimit me objekt “Rehabilitim i Rrjetit Ujitës te
Ujëmbledhësit Kukaj, Dega Luf” Pukë
Titulli i Gjetjes:
Situata:

Kriteri:
Ndikimi/Efekti:
Shkaku:
Rëndësia:
Rekomandime:

Moszbatim i legjislacionit në fuqi mbi Prokurimin Publik në shpalljen e
ofertës fituese.
Nga auditimi i zbatimit të procedurave të prokurimit publik u konstatua
mungesa e argumentimit të kritereve të veçanta të vendosura në DST nga
njësia e prokurimit dhe shpallja fitues e një OE që ka mangësi në
dokumentacion nga ana e KVO.
Legjislacioni në fuqi për Prokurimin Publik.
Vlera e kontratës është përdorim i fondeve publike në kundërshtim me
kërkesat ligjore
Mos njohja dhe mos zbatimi i kuadrit rregullator.
I mesëm.
Të merren masa për analizimin dhe evidentimin e përgjegjësive për
përzgjedhjen e OE fitues, vendimmarrje e cila ka sjellë si pasojë fitues një
OE që ka patur mangësi në dokumentacion, që nuk është evidentuar nga ana
e anëtarëve të KVO.

U shqyrtua dokumentacioni si më poshtë:
-Dosja e tenderit “Rehabilitim i Rrjetit Ujitës te Ujëmbledhësit Kukaj, Dega Luf”, Bashkia Pukë.
-Sistemi elektronik i APP-së
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-Dosjet me dokumentet e paraqitura nga Operatori Ekonomik fitues
Nga shqyrtimi i dokumentacionit të sipërcituar konstatohet që:
a.Zhvillimi i Procedurës së Prokurimit me objekt “Rehabilitim i Rrjetit Ujites te Ujembledhesit Kukaj, Dega Luf”,
Bashkia Pukë
1.Urdhër Prokurimi Nr 7,
Datë 25.01.2017
2. Lloji i Procedurës së
Prokurimit
“I hapur”

3.Hartuesit e Dokumenteve Tenderit
Njësia e Prokurimit
1. E. K. me detyrë Përgjegjës i sektorit juridik
2. M. P., me detyrë specialiste IT
3. L. B., Specialist i Urbanistikës

5.Fondi Limit (pa tvsh)
25,828,429 lekë
8. Data e hapjes së tenderit
20.02.2017

6.Oferta fituese (pa tvsh)
25,333,350 lekë
9.Burimi Financimit
Buxheti i Shtetit

11. Ankimim në AK
Nr.112/6,
prot.,
datë
16.03.2017 (Sh.), Nr. 112/8
prot, datë 20.03.2017 (S.
2F)

12. Përgjigje Ankesës
Nr. 112/9 prot, datë 20.03.2017

4.Komisioni i Vlerësimit Ofertave
Urdhër Nr 8, Datë 25.01.2017
1. A. Z., ish zv. Kryetar i Bashkisë Pukë
, Kryetar
2. E. S. Drejtor i Urbanistikës, anëtar
3. A. K., ish Sekretar i Këshillit
Bashkiak, anëtar
7.Diferenca me fondin limit (pa tvsh)
495,079 lekë
10.Operatoret Ekonomike
a)Pjesëmarrës në tender 12 OE (3 BOE)
b)Skualifikuar 11 OE (3 BOE),
c) Kualifikuar 1 OE
13.Përgjigje Ankesës nga KPP
Nuk ka.

Vlerësimi i ofertave:
Nga auditimi në Sistemin Elektronik të Prokurimeve (SEP) të dorëzimit dhe vlerësimit të ofertave
rezulton si më poshtë:
Në këtë procedurë prokurimi kanë marrë pjesë 9 OE dhe 3 BOE.
Është bërë vlerësimi për ofertuesit, të argumentuar nga KVO, duke skualifikuar 11 pjesëmarrës në
tender dhe kualifikuar një pjesëmarrës.
Nga auditimi në SEP, nga grupi i auditimit është konstatuar:
- Në këtë procedurë prokurimi janë përcaktuar kritere jo sipas natyrës dhe volumit të punimeve,
në kundërshtim me përcaktimet ligjore e nënligjore të bëra në Ligjin nr.9643, datë 20.11.2006
“Për prokurimin publik” dhe VKM Nr. 914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të
prokurimit publik”.
Ngarkohet me përgjegjësi anëtari i Njësisë së prokurimit L. B., Specialist i Urbanistikës
- Në kundërshtim me nenin 46, pika 1, të Ligjit nr.9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin
publik”të ndryshuar, është pranuar si ofertë fituese, oferta e OE “J.” sh.p.k, me vlerë 25,333,350
lekë pa tvsh, e cila nuk plotëson kriteret për kualifikim, dhe konkretisht:
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- Eskavatori i paraqitur nuk konfirmohet të jetë sipas kërkesave të DST, pasi nuk thuhet që është
me goma. Ky kriter është një nga arsyet e s’kualifikimit të BOE “D.1.”shpk & “A. M.”shpk dhe
“N.” shpk.
- B. B. është paraqitur me kontratë jonoteriale dhe me dëftesë pjekurie e jo me diplomë sipas
DST. Ky rast është trajtuar për shoqërinë “Sh.” (tekniku F. H.) dhe për shoqërinë “N.” shpk
(tekniku R. I.) dhe në gjykimin e KVO-së, ka qenë një arsye për t’u skualifikuar. Nuk është bërë
propozimi tek titullari i AK për anulimin e procedurës së prokurimit dhe hapjen e një procedure të
re prokurimi.
Ngarkohen me përgjegjësi anëtarët e Komisionit të Vlerësimit të Ofertave:
1. A. Z., ish zv. Kryetar i Bashkisë Pukë, Kryetar
2. E. S., me detyrë Drejtor i Urbanistikës, anëtar
3.A. K., ish Sekretar i Këshillit Bashkiak, anëtar

Për sa sipër, është paraqitur observacioni i ardhur nga subjekti, me nr. 1432/3 prot, datë
25.04.2019, në të cilin citohet:
Në lidhje me kriterin ku është kërkuar :1 Teknik ndërtimi, të shoqëruar me diplome dhe
Licencë zbatimi për punimet e ndërtimit (është kërkuar vetëm të jetë i pajisur me licencë, pasi
kategorizimi i pikave të caktuara do përbënte një motiv për cenimin e konkurrencës). Në asnjë
reference në akt-konstatimin tuaj nuk thuhet baza ligjore në të cilën bie në kundershtim ky
kriter i vendosur. Tekniku ndërtimit është kërkuar për ti dhënë më shumë rëndësi zbatimit te
punimeve pasi tekniku i ndertimit është gjatë gjithë kohës në ndjekjen direkte të zbatimit të
punimeve.
Si përfundim, besojmë që kriteret e përcaktuara në këtë procedurë nuk kanë asnjë efekt
diskriminues apo penalizues per OE pjesmarrës, pasi qellimi kryesor i prokurimit publik online
është sigurimi e pjesëmarrjes së lirë dhe transparencës për të siguruar një garë të pastër dhe të
ndershme, pa kritere penalizuese të cilat besoj që jeni të vetëdijshëm që nuk i keni gjetur në
asnjë prokurim në Bashkinë Pukë.
Vlerësojmë shumë marrjen ne konsiderate nga ana e juaj të sqarimeve tona përsa i perket
skualifikimit të OE “B. B.” dhe “N.”, por presim të merren në konsideratë dhe argumentet dhe
dokumentacioni i paraqitur bashkangjitur observacionit nr.6, ku shihet qartë se OE fitues “J.”
i plotëson të gjitha kushtet e përcaktuara në DST dhe konkretisht:
- Eskavatori i paraqitur nga ky subjekt i plotëson kushtet pasi në deklaratën mbi disponimin e
makinerive cilësohet se lloji i mjetit eshte Eskavator me goma, foto të mjetit ku pasqyrohet
qartë se është eskavator me goma dhe gjithë dokumentacionin teknok-ligjore të mjetit të
rregullt. Të gjitha këto dokumente ju kemi dërguar më parë. Po ashtu, mund ta konfirmoni dhe
online me llogarinë e audituesit.
Përsa i përket pjesës per kontraten e teknikut te ndertimit e cila eshte e pa noterizuar
mendojme që konstatim juaj qëndron, ku dhe jeni shprehur se nuk duheshin skualifikuar OE
“N.” dhe “Sh.” për këtë arsye dhe prandaj dhe kjo pjesë bie poshtë dhe del qartë se OE “J.” i
plotëson të gjitha kriteret e përcaktuara në DST.
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Opinioni i grupit ta auditimit:
Përsa observohet për këtë pikë, sqarojmë si më poshtë:
- Kriteri i teknikut të ndërtimit me diplomë dhe licencë, pavarësisht se nuk ka cenuar
pjesëmarrjen, është vendosur jo sipas volumit dhe natyrës së punimeve. Nëse do të kishte
nevojë për një person të dytë për ndjekjen e punimeve, këtë mund ta kryente më së miri edhe
një inxhinier i fushës së ndërtimit. Fakti që jo të gjithë teknikët e ndërtimit kanë diplomë dhe
mund të pajisen me licencë, është bërë shkak për eliminimin e pjesëmarrësve në tender për
shkak të këtij kriteri. Nga ana tjetër, nësë do të duhej që një person duhet të jetë gjatë gjithë
kohës në ndjekjen direkte të zbatimit të punimeve, këtë mund ta bëjë inxhinieri i kërkuar me po
të njëjtën përgjegjësi.
- Observuesit në observacionin e bërë për këtë procedurë prokurimi janë munduar që të
justifikojnë vlerësimin jo korrekt të ofertave, me “interpretime” logjike dhe jo në bazë të
dokumenteve të paraqitura në SEP.
Nga sa sipër, argumentet e paraqitura në këtë observacion, nuk merren në konsideratë. Të
gjithë OE duheshin skualifikuar dhe duhet të kishte filluar nje procedurë e re prokurimi.
3.4. Për rregullshmërinë në procedurën e prokurimit me objekt “Rruga auto Lumzi, Njësia
Administrative Lumzi” Bashkia Pukë

Titulli i Gjetjes:
Situata:

Kriteri:
Ndikimi/Efekti:
Shkaku:
Rëndësia:
Rekomandime:

Moszbatim i legjislacionit në fuqi mbi Prokurimin Publik në shpalljen e
ofertës fituese.
Nga auditimi i zbatimit të procedurave të prokurimit publik u konstatua
mungesa e argumentimit të kritereve të veçanta të vendosura në DST nga
njësia e prokurimit, skualifikimi nga ana e KVO i një OE me
dokumentacion të rregullt dhe shpallja fitues i një OE që ka mangësi të
rëndësishme në dokumentacion.
Legjislacioni në fuqi për Prokurimin Publik.
Është shkaktuar përdorim i fondeve publike në kundërshtim me kërkesat
ligjore, në vlerën 34,594,481 lekë.
Mos njohja dhe mos zbatimi i kuadrit rregullator.
I lartë.
Të merren masa për analizimin dhe evidentimin e përgjegjësive për
përzgjedhjen e OE fitues, vendimmarrje e cila ka sjellë si pasojë fitues një
OE që ka patur mangësi të rëndësishme në dokumentacion, që nuk janë
evidentuar nga ana e anëtarëve të KVO.

U shqyrtua dokumentacioni si më poshtë:
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-Dosja e tenderit Rruga auto Lumzi, Njësia Administrative Lumzi” Bashkia Puke .
-Sistemi elektronik i APP-së
-Dosjet me dokumentet e paraqitura nga Operatori Ekonomik fitues
Nga shqyrtimi i dokumentacionit të sipërcituar konstatohet që:
a.Zhvillimi i Procedurës së Prokurimit me objekt Rruga auto Lumzi, Njësia Administrative Lumzi” Bashkia Pukë
1.Urdhër Prokurimi Nr 5,
Datë 25.01.2017
2. Lloji i Procedurës së
Prokurimit
“I hapur”

3.Hartuesit e Dokumenteve Tenderit
Njësia e Prokurimit
1. E. K. me detyrë Përgjegjës i sektorit juridik
2. M. P., me detyrë specialiste IT
3. L. B., Specialist i urbanistikes

5.Fondi Limit (pa tvsh)
34,594,481 lekë
8. Data e hapjes së tenderit
21.02.2017

6.Oferta fituese (pa tvsh)
33,503,495 lekë
9.Burimi Financimit
Buxheti i Shtetit

11.Ankimim në AK
Nr.111/6,
prot.,
datë
13.03.2017 (K.), Nr. 111/7
prot, datë 13.03.2017 (Sh.)
Nr. 111/8 prot, datë
13.03.2017 (S. 2F)
- Ankimim në KPP
nr. 111/13, datë 31.03.2017
(S. 2F)

12. Përgjigje Ankesës nga AK
Nr. 112/9 prot, datë 20.03.2017

4.Komisioni i Vlerësimit Ofertave
Urdhër Nr 6, Datë 25.01.2017
1. A. Z., ish zv. Kryetar i Bashkisë Pukë
, Kryetar
2. E. S. Drejtor i Urbanistikës, anëtar
3.A. K., ish Sekretar i Këshillit
Bashkiak, anëtar
7.Diferenca me fondin limit (pa tvsh)
1,090,986 lekë
10.Operatoret Ekonomike
a)Pjesëmarrës në tender 9 OE (1 BOE)
b)Skualifikuar 7 OE,
c) Kualifikuar 2 OE (1 BOE)
13.Përgjigje Ankesës nga KPP
Nr. 213/1 prot., datë 11.04.2017
Vendimi 213/2017, datë 11.04.2017.

Vlerësimi i ofertave:
Nga auditimi në Sistemin Elektronik të Prokurimeve (SEP) të dorëzimit dhe vlerësimit të ofertave
rezulton si më poshtë:
Në këtë procedurë prokurimi kanë marrë pjesë 8 OE dhe 1 BOE.
Është bërë vlerësimi për ofertuesit, të argumentuar nga KVO, duke skualifikuar 7 pjesëmarrës dhe
kualifikuar 2 pjesëmarrës në tender.
Nga auditimi në SEP, nga grupi i auditimit është konstatuar:
KVO në vlerësimin e ofertave ka gjykuar subjektivisht, duke bërë kualifikimin e BOE “D. I.”shpk
& “Gj.”shpk me ofertë ekonomike 33,503,495 leke pa tvsh, i cili nuk plotëson kriteret e
vendosura në DST, si më poshtë:
- OE “D. I.” shpk ka paraqitur për eksperiencë të ngjashme një objekt të ndërtuar në Lezhë, për të
cilin nuk ka paguar taksat vendore;
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- Bilanci i vitit 2015 i pakonfirmuar nga administrata tatimore;
- Mungon vërtetimi për xhiron vjetore të vitit 2013;
- Numri mesatar i punonjësve për vitin 2015 dhe 2016 është 39.7 dhe jo 42.7 punonjës, pjesa
takuese sipas DST (95% sipas marrëveshjes x 45 punonjëës);
- Nuk ka inxhinier mjedisi të përfshirë në listëpagesat e vitit 2016;
- Mungon eksperienca e ngjashme. është paraqitur objekti “Ndërtim rrugë e ura në Vig”, që ka
përfunduar më shumë se tri vjet para hapjes së tenderit; Shuma e të gjithë objekteve të tjera të
paraqitura, të cilat janë realizuar brenda tri viteve të fundit është 37,290,000 lekë dhe jo
69,190,000 lekë, në zbatim të VKM nr. 914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të
prokurimit publik”, neni 26, pika 6/b;
- OE “Gj.” shpk, nuk ka Akt Ekspertizen e Ekspertit Kontabel te Autorizuar për të tre bilancet e
paraqitura;
- Bilanci i vitit 2015 i pakonfirmuar nga administrata tatimore;
- Mungon eksperienca e ngjashme e OE “Gj.” SHPK. Është paraqitur objekti “Rikonstruksion i
rrugës Brucaj”, Komuna Pult, Qarku Shkodër, me vlerë 1,878,708 lekë me tvsh, ndërkohë që në
zbatim të marrëveshjes së përbashkët, i kërkohet eksperiencë e ngjashme në vlerë 2,075,669 lekë
me tvsh.
- Mungojnë shtojca e konfliktit të interesit dhe gjendjes gjyqësore të OE “Gj.” shpk.
- Mungon dokumentacioni i teknikut të ndërtimit
Nisur nga sa më sipër, BOE “D. I.”shpk & “Gj.”shpk duhet të ishte skualifikuar.
Shpallja fitues e operatorit ekonomik i cili nuk plotëson kriteret e DST, ka shkaktuar përdorim të
fondeve publike në kundërshtim me kërkesat ligjore, në vlerën 34,594,481 lekë.
•

Përsa sipër konkludojmë:
Në këtë procedurë prokurimi janë përcaktuar kritere jo sipas natyrës dhe volumit të punimeve, në
kundërshtim me përcaktimet ligjore e nënligjore të bëra në Ligjin nr.9643, datë 20.11.2006 “Për
prokurimin publik” dhe VKM Nr. 914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit
publik”.
Ngarkohet me përgjegjësi anëtari i Njësisë së Prokurimit L. B., Specialist i Urbanistikës.
•

Në kundërshtim me nenin 46 dhe 53 të Ligjit nr.9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin
publik”, është është pranuar si fitues BOE “D. I.”shpk & “Gj.”shpk, duke shkaktuar
përdorim të fondeve publike në kundërshtim me kërkesat ligjore, në vlerën
34,594,481 lekë.
Ngarkohen me përgjegjësi anëtarët e Komisionit të Vlerësimit të Ofertave:
1. A. Z., ish zv. Kryetar i Bashkisë Pukë, Kryetar
2. E. S., me detyrë Drejtor i Urbanistikës, anëtar
3. A. K., ish Sekretar i Këshillit Bashkiak, anëtar
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Për sa sipër, është paraqitur observacioni i ardhur nga subjekti, me nr. 1432/3 prot, datë
25.04.2019, në të cilin citohet:
1. Në lidhje me rekomandimin 2.1
”Mbi auditimin e zbatimit të procedurës së prokurimit me objekt “Rruga auto Lumzi, Njësia
Administrative Lumzi-Bashkia Puke 2017 ” dëshirojme t'ju paraqesim observacionet tona si
më poshtë:
-Përsa i perket kritereve të vendosura nga ana e Njësisë Prokurimeve në radhë të parë duhet
të theksojmë që në asnjë moment nuk janë vendosur kritere diskriminuese apo penalizuese dhe
që kane ndikuar në konkurrencën e operatorëve ekonomikë, dhe në asnjë procedurë të
zhvilluar nga Bashkia Puke nuk kemi pasur asnjë ankesë në lidhje me kriteret e vendosura në
DST . Po ashtu dhe në këtë rast s’ka pasur asnjë ankesë per kriteret e vendosura në zbatim të
legjislacionit në fuqi dhe kanë marrë pjesë 9 op.ekonomik, që tregon qarte se konkurrenca ka
qene e madhe dhe e hapur.
-Po ashtu, dëshirojmë të theksojmë se Njesia e Prokurimit përbëhet nga 3 anëtarë të fushave
të ndryshme ku dhe ju në akt-konstatimet tuaja keni percaktuar pozicionin e punës si dhe
arsimimin përkatës të çdo anëtari dhe mendojmë që të trajtohen të gjithë anëtaret njësoj
pavarësisht se ku qëndron konstatimi juaj në kriter juridik apo kriter teknik, nuk na duket e
drejtë, gjithsesi kjo ngelet ne vlersimin dhe interpretimin tuaj. Ku ju kujtojme se ne VKM
nr.914 ,date 29.12.2014 “Per rregullat e Prokurimit Publik”e ndryshuar neni 57 pika 4
percakton qarte se :
Specialisti i fushës, anëtar i njësisë së prokurimit, kryen detyrat e mëposhtme:
Hartimin e specifikimeve teknike, në rast se nuk janë hartuar nga struktura të tjera;
Përllogaritjen e fondit limit, nëse kjo detyrë nuk i është ngarkuar një strukture të
posaçme;
- Hartimin e kritereve të veçanta të pranimit, lidhur me kapacitetin teknik;
- Hartimin e kritereve të vlerësimit, nëse është rasti;
- Përcaktimin e çdo informacioni tjetër specifik të nevojshëm për objektin e prokurimit (si
psh: grafiku i lëvrimit).
Pra pasqyrohet qarte se specialisti antar i njesise sipas fushes dhe profesionit perkates
përcakton kriteret e vendosura ne DST. Persa i perket pjeses se argumentimit te kritereve te
vecanta ju rikujtojme se Bashkia Puke jane pasqyruar ne proces-verbalin nr 1 dhe ne DST.
Ndarjen e përgjegjësisë sipas funksionit apo pozicionit përkates e keni evidentuar tek objekti
“Rehabilitim i Kanalit te Lufit “ (faqja 84 e projekt-raportit ) ndersa tek ky objekt keni
percaktuar përgjegjës të gjithë njësinë e prokurimit (faqja 101 e projekt-raportit).
Shpresojme te rishikohet nga ana e juaj.
Përsa i perket kritereve te vendosura nga ana e gjithe njësisë dhe konkretisht specialistit
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përkaëes mendojmë që nuk kanë qenë penalizuese per subjektet pjesëmarrëse dhe ju
qëndrojme të gjitha observacioneve qe kemi paraqitur më parë për këto kritere dhe po i
citojmë përsëri si më poshtë:
a)Kriteri per Liçensa profesionale, lidhur me ekzekutimin e punëve të kontratës, kjo licencë
duhet të ketë afat vlefshmërie të paktën deri në përfundimin e punimeve të objektit që
prokurohet.Licenca duhet të jete e vlefshme per kategorite e meposhtme: NP-1 B
Përllogaritje e këtyre licensave per kategorinë përkatese, njësia e prokurimit është bazuar në
vlerën totale të objektit, e cila eshte 34,594,481 lekë pa tvsh dhe jo në zërat specifike të
objektit pasi nuk kemi të njohur një bazë ligjore të përcaktuar që e ndan qartë nëse duhen
marrë si referenca vlera përkaëese e zërit, apo në bazë të vlerës totale të objektit përcaktohet
dhe kategoria e licensës.
Sipas VKM nr.914 ,date 29.12.2014 “Per rregullat e Prokurimit Publik”i ndryshuar neni 26
pika 8 percakton :Për të provuar kapacitetet teknike dhe profesionale, autoriteti kontraktor
kërkon:
a)licenca profesionale të shoqërisë për realizimin e punimeve, objekt i kontratës, të lëshuara
nga autoritetet kompetente shtetërore;dhe/ose
Prandaj ne si Njësi kemi kërkuar vetëm kriter për të vertetuar se op.ekonomik ka potencialet
për të realizuar kontratën dhe ky kriter ska ndikuar aspak në konkurrencën e prokurimit ku
kanë mare pjesë 9 OE, por nëse ju do na evidentoni dhe bazën ligjore përkates për
përcaktimin e kategorive të licencave, ku pasqyrohet qartë ky interpretim, ne patjetër do e
zbatojmë në procedurat e tjera që ne do të zhvillojmë në të ardhmen.
b.Persa i perket kriterit ku eshte kerkuar : 1 Teknik ndërtimi, t shoqëruar me diplome dhe
License zbatimi për punimet e ndërtimit (është kërkuar vetëm të jetë i pajisur me licencë, pasi
kategorizimi i pikave të caktuara do përbënte një motiv për cenimin e konkurrencës). Në asnjë
reference në akt-konstatimin tuaj nuk thuhet baza ligjore në të cilën bie në kundershtim ky
kriter i vendosor.
Si përfundim, besojmë që kriteret e përcaktuara në këtë procedurë nuk kanë asnjë efekt
diskriminues apo penalizues per OE pjesmarrës, pasi qellimi kryesor i prokurimit publik
online është sigurimi e pjesëmarrjes së lirë dhe transparencës për të siguruar një garë të
pastër dhe të ndershme, pa kritere penalizuese të cilat besoj që jeni të vetëdijshëm që nuk i
keni gjetur në asnjë prokurim në Bashkinë Pukë.
Ne lidhje me skualifikim apo kualifkimet jo të sakta nga KVO të operatorëve ekonomike, ju
sqarojmë si më poshtë:
Ju falenderojmë që keni vlerësuar observacionet tona pjesërisht dhe keni marrë për bazë
skualifikimin e drejte që i eshte bere OE “B. B.”, por gjithashtu jemi të mendimit që bazuar në
argumentet tona dhe dokumentacionin e paraqitur, nuk jemi në kushtet e një dëmi ekonomik
me vlerë 3,220,978 lekë, pasi dhe OE “K.” nuk plotëson të gjitha kriteret e përcaktuara dhe
duhej skualifikuar, prandaj më poshtë po ju riparaqesim argumentet tona me shpresën që do
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rishikohen nga ana e juaj dhe të merren në konsideratë para se të bëhet hartimi i raportit
përfundimtare.
b) Përsa i përket skualifikimit të OE “K.”, te cilësuar si të padrejtë nga ana e juaj, ju
sqarojmë si më poshtë:
Pas riverifikimeve që bëmë dhe bazuar dhe në konstatimet tuaja, ashtu dhe siç ju e keni
argumentuar tek operatorët e tjerë dhe pse nuk qëndrojnë gjitha mangësite e konstatuara nga
KVO, op.ekonomik ka amangësi në dokumentacion dhe ky fakt qëndron dhe tek OE “K., i cili :
Bilancin e viti 2014 nuk e ka të konfirmuar në çdo fletë nga organet kompentente dhe ju si
grup auditimi, ne tenderin me objekt “Rikonstruksion i shëtitores Gjegjan” e keni konsideruar
arsye të saktë refuzimin faktin që OE S. ka paraqitur një Bilanc të pa konfirmuar në çdo fletë
nga organet tatimore, prandaj në një vlerësim të drejtë dhe të barabartë dhe ky OE duhej të
skualifikohej për këtë arsye. Mjafton një kriter për të bërë skualifikimin.
Po ashtu, referuar konstatimeve tuaja si i njëjti grup auditimi që keni bërë tek objektet e tjera
në Bashkinë Pukë (por dhe për op.ekonomik fitues për punimet në Lezhe) ne kete periudhe
keni evidentuar qe OE krahas kontratave për punimet e ngjashme bashkë me to duhet të
paraqes dhe vertetimin që ka paguar taksat vendore në ato vende ku ka realizuar keto punime
të ngjashme.
-Por në këtë objekt prokurimi për subjektin K. nuk keni konstatuar se ka kryer punime të
ngjashme në disa zona dhe për të cilat nuk ka sjell vërtetim për shlyerjen e detyrimeve
vendore në Bashkinë Kamez për të cilën ka paraqitur 8 objekte punime te ngjashme por jo
vertetim per pagesën e detyrimeve vendore në këtëe Bashki, pavarësisht se janë punime të
kryera 2015-2016, duhej të paraqitet vertetim i taksave vendore që ky subjekt është korrekt me
pagesat e detyrimeve në objektet ku realizon punimet. Ju rikujtojmë se keni evidentuar se
subjekti “S.” ne objektin “Rehabilitim i shetitores Gjegjan” duhej skualifikuar pasi ka
paraqitur punime të ngjashme në Berat dhe Divjakë dhe ska paraqitur dokument për taksat
vendore (këto punime i ka kryer ne vitin 2015-2016 ( faqia 110 e projekt-raportit ) dhe ky
subjekt prandaj qëndron dhe skualifikimi i OE K..
-Kamioni me targa TR …. E nuk ka paraqitur taksën e regjistrimit te mjetit, kriter ky I
përcaktuar në DST prandaj nuk plotëson kushtet e kërkuara ky op.ekonomik për të paraqitur 2
kamiona me te gjithë dokumentacionin e kërkuar në DST.
-I qëndrojme faktit se kontrata për mjetin autobot uji është e padukshme dhe ju a ridergojme
kopjen për ta parë cilësinë e dobet te dokumentit dhe nuk mund te verifikohej nga KVO.
Sipas argumentimit tuaj në një vlerësim të drejtë edhe bazuar në faktet që cilesuam më lart, ky
OE duhej te skualifikohej.
Bashkangjitur do ju dergojme gjithe dokumentacionin te trajtuar me lart per kete subjekt.
Opinioni i grupit ta auditimit:
Përsa observohet për këtë pikë, sqarojmë si më poshtë:
a- Lidhur me kriteret e veçanta të kualifikimit, siç jemi shprehur në kontaktet me ju përgjatë
auditimit, kriteret në përgjithësi janë vendosur drejt dhe kanë siguruar pjesëmarrje të gjerë të
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operatorëve ekonomikë. Ndërkohë, kriteri i teknikut të ndërtimit me diplomë dhe licencë,
pavarësisht se nuk ka cenuar pjesëmarrjen, është vendosur jo sipas volumit dhe natyrës së
punimeve. Nëse do të kishte nevojë për një person të dytë për ndjekjen e punimeve (sipas
pretendimeve tuaja), këtë mund ta kryente më së miri edhe një inxhinier i fushës së ndërtimit.
Fakti që jo të gjithë teknikët e ndërtimit kanë diplomë dhe mund të pajisen me licencë, është
bërë shkak për eliminimin e disa pjesëmarrësve në tender për shkak të këtij kriteri dhe për këtë
procedurë, ngarkohet me përgjegjësi anëtari i njësisë së prokurimit me profesionin inxhinier,
z. L. B..
b-Gjatë punës tonë si auditues, kemi bërë verifikimin e eksperiencave të ngjashme të
paraqitura nga OE “K.” shpk, të kryera në Bashkinë Kamëz dhe ka rezultuar se këto punime
janë kryer para periudhës 2015-2016 dhe në DT kërkohet pagesa e taksave në njësitë vendore
të regjistruara në QKR vetëm për periudhën 2015-2016. Pretendimi i paraqitur në observacion
nuk qëndron.
- Pretendimi i ardhur nëpërmjet observacionit mbi moskonfirmimin në çdo fletë të bilancit
2014 nga ana e autoriteteve tatimore, qëndron.
- Pretendimi i ardhur nëpërmjet observacionit, që në dokumentacionin e kamionit me targa TR
.... E nuk është paraqitur taksa e regjistrimit të mjetit, qëndron.
- Për kontratën e padukshme të mjetit tip bot, edhe nëse kjo kontratë do të ishte e padukshme,
e cila nuk është e vërtetë, duhet t’i kishit kërkuar sqarime kontraktorit. Pretendimi i paraqitur
në observacion nuk qëndron.
Përfundimisht, ky OE, nuk ka paraqitur dokumentacionin konform DT dhe duhej skualifikuar.
- Eshtë për tu nënvizuar fakti që observuesit nuk kanë kundërshtuar në asnjë pikë konkluzionet
e grupit të auditimit për kualifikimin e OE fitues me mangësi shumë të rëndësishme, si
eksperienca e ngjashme, apo numri mesatar i punonjësve.
Përsa sipër, pretendimet e ardhura nëpërmjet observacionit, merren pjesërisht në konsideratë.
KVO duhet të kishte skualifikuar edhe OE ‘K.” shpk dhe duhet të kishte vazhduar procedurën
e prokurimit konform VKM nr. 914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit
publik”.
3.5 Për rregullshmërinë në procedurën e prokurimit me objekt “Rehabilitimi i shëtitores
Gjegjan”, Bashkia Pukë

Titulli i Gjetjes:
Situata:

Moszbatim i legjislacionit në fuqi mbi Prokurimin Publik në shpalljen e
ofertës fituese.
Nga auditimi i zbatimit të procedurave të prokurimit publik u konstatua
mungesa e argumentimit të kritereve të veçanta të vendosura në DST nga
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Kriteri:
Ndikimi/Efekti:
Shkaku:
Rëndësia:
Rekomandime:

njësia e prokurimit dhe shpallja fitues e një OE që ka mangësi në
dokumentacion nga ana e KVO.
Legjislacioni në fuqi për Prokurimin Publik.
Është shkaktuar përdorim i fondeve publike në kundërshtim me kërkesat
ligjore, në vlerën 15,000,000 lekë.
Mos njohja dhe mos zbatimi i kuadrit rregullator.
I mesëm.
Të merren masa për analizimin dhe evidentimin e përgjegjësive për
përzgjedhjen e OE fitues, vendimmarrje e cila ka sjellë si pasojë fitues një
OE që ka patur mangëesi në dokumentacion, që nuk është evidentuar nga
ana e anëtarëve të KVO.

U shqyrtua dokumentacioni si më poshtë:
-Dosja e tenderit ““Rehabilitimi i shëtitores Gjegjan”, Bashkia Pukë.
-Sistemi elektronik i APP-së
-Dosjet me dokumentet e paraqitura nga Operatori Ekonomik fitues
Nga shqyrtimi i dokumentacionit të sipërcituar konstatohet që:
a.Zhvillimi i Procedurës së Prokurimit me objekt: “Rehabilitimi i shëtitores Gjegjan”, Bashkia Pukë
1.Urdhër Prokurimi Nr 148,
Datë 25.05.2017
2. Lloji i Procedurës së
Prokurimit
“I hapur”

3.Hartuesit e Dokumenteve Tenderit
Njësia e Prokurimit
1. E. K. me detyrë Përgjegjës i sektorit
juridik
2. M. P., me detyrë specialiste IT
3. L. B., Specialist i urbanistikes

4.Komisioni i Vlerësimit Ofertave
Urdhër Nr 149, Datë 25.05.2017
1. A. Z., ish zv. Kryetar i Bashkisë Pukë ,
Kryetar
2. E. S. Drejtor i Urbanistikës, anëtar
3.A. K., ish Sekretar i Këshillit Bashkiak,
anëtar

5.Fondi Limit (pa tvsh)
15,000,000 lekë
8. Data e hapjes së tenderit
19.06.2017

6.Oferta fituese (pa tvsh)
12,460,515 lekë
9.Burimi Financimit
Buxheti i Bashkisë

11.Ankimime
Nuk ka

12. Përgjigje Ankesës

7.Diferenca me fondin limit (pa tvsh)
2,539,485 lekë
10.Operatoret Ekonomike
a)Pjesëmarrës në tender 6 OE (2BOE)
b)Skualifikuar 3 OE (2 BOE),
c) Kualifikuar 3 OE
13.Përgjigje Ankesës nga KPP
Nuk ka.

Vlerësimi i ofertave:
Nga auditimi në Sistemin Elektronik të Prokurimeve (SEP) të dorëzimit dhe vlerësimit të ofertave
rezulton si më poshtë:
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Në këtë procedurë prokurimi kanë marrë pjesë 4 OE dhe 2 BOE.
Është bërë vlerësimi për ofertuesit, të argumentuar nga KVO, janë skualifikuar 3 OE dhe
kualifikuar 3 OE.
Nga auditimi në SEP, nga grupi i auditimit është konstatuar:
KVO në vlerësimin e ofertave ka gjykuar subjektivisht, duke bërë kualifikimin e OE “Sh.” SHPK,
i cili nuk plotëson kriteret e vendosura në DST, dhe konkretisht:
Autoboti i paraqitur, me targa SR .... B, është në pronësi të J. C. dhe nuk ka asnjë kontratë
qiramarrje. Ky mjet nuk është Autobot, por kamion i pajisur me bot. Kjo është një nga arsyet e
skualifikimit të OE “N.” shpk
- Kontratat e qerasë:
1. Nr. 757 Rep, Nr. 311 kol, datrë 08.05.2012 me shoqërinë Rr. shpk, për rulin, e bërë për 10 vjet;
2. Nr. 795 Rep, Nr. 323 kol, datë 14.05.2012 me B. M., për kamionin Mercedes me targa FR ....
B, e bërë për 10 vjet;
3. Nr. 585 Rep, Nr. 331 kol, datë 06.04.2016 me shoqërinë T&T shpk, për autobetonierat dhe
pompën e betonit, e bërë për 10 vjet, nuk janë paraqitur në bilanc. Ky fakt është trajtuar edhe për
shoqërinë “N.” shpk dhe ka qenë një nga arsyet e skualifikimit.
- Subjekti ka paraqitur punime të ngjashme të kryera ne Portin Detar Vlorë, por ska paraqitur
asnjë dokument që vërteton që ka shlyer taksat vendore ne këtë Bashki. Ky fakt është trajtuar nga
KVO edhe për OE “S.” shpk dhe ka qenë një nga arsyet e skualifikimit.
- Bilanci i vitit 2015 rezulton te jete i pakonfirmuar ne çdo fletë nga organet tatimore qe sjell
dyshime për vërtetësinë e këtij bilanci. Ky fakt është trajtuar nga KVO edhe për OE “S.” shpk dhe
ka qenë një nga arsyet e skualifikimit.
Në këto kushte, vendimi i KVO për ta shpallur fitues këtë OE nuk është i drejtë dhe ky OE duhej
të ishte s’kualifikuar dhe Titullari i AK duhet të kishte anuluar këtë procedurë për të rishpallur një
procedurë të re prokurimi.
Shpallja fitues e operatorit ekonomik i cili nuk plotëson kriteret e DST, ka shkaktuar përdorim të
fondeve publike në kundërshtim me kërkesat ligjore, në vlerën 15,000,000 lekë.
Përsa sipër konkludojmë:
•
Në kundërshtim me nenin 46 dhe 53 të Ligjit nr.9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin
publik”, është pranuar si fitues OE “Sh.”, i cili nuk plotëson kriteret e DST, duke shkaktuar
përdorim të fondeve publike në kundërshtim me kërkesat ligjore, në vlerën 15,000,000 lekë.
Ngarkohen me përgjegjësi anëtarët e Komisionit të Vlerësimit të Ofertave:
1. A. Z., ish zv. Kryetar i Bashkisë Pukë, Kryetar
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2. E. S., me detyrë Drejtor i Urbanistikës, anëtar
3.A. K., ish Sekretar i Këshillit Bashkiak, anëtar
Për sa sipër, është paraqitur observacioni i ardhur nga subjekti, me nr. 1432/3 prot, datë
25.04.2019, në të cilin citohet:
2.Në lidhje me rekomandimin 3.1
”Mbi auditimin e zbatimit te procedures se prokurimit me objekt “Rehabilitim i Shetitores
Gjegjan-Bashkia Puke 2017”
Ju falenderojmë që keni vlerësuar observacionet tona pjesërisht, por jemi të mendimit që
bazuar në argumentët tona dhe dokumentacionin e paraqitur, nuk jemi në kushtet e një dëmi
ekonomik me vlerë 1,782,963 lekë, pasi dhe OE “N.” nuk plotëson të gjitha kriteret e
përcaktuara dhe duhej skualifikuar, prandaj më poshtë po ju riparaqesim argumentet tona me
shpresën që do rishikohen nga ana e juaj dhe të merren në konsideratë para se të bëhet
hartimi i raportit përfundimtare.
OE “N.” duhej skualifikuar për arsyjet e mëposhtme:
-S’ka paraqitur vërtetimin për pagesën e kontributeve shoqërore për vitin 2016, kriter I
përcaktuar në DST, ku ju kujtojmë se në objekte tjetër per mungesën e një listëpagese për një
muaj keni argumentuar që OE duhej skualifikuar.
Tek B.O.E “S. & J.“ e keni konsideruar faktin e mosparaqitjes së detyrimeve vendore të
Bashkisë Berat dhe Divjakë ku ka kryer punime të ngjashme ky OE si të drejtë, po ashtu dhe
për OE fitues “Sh.” për punimet e realizuara në Portin e Vlorës se ska paraqitur vërtetim për
taksat vendore në këtë bashki, por s’i keni gjykuar me të njëjtin seriozitet punimet e ngjashme
të kryera nga op.ekonomik “N.” në objektet “Mirëmbajtje me performance kontrata nr.5 km
72.25 km të Drejtorisë Rajonit Qendror Tiranë”, “Shëtitorja Velipoje Loti II, ne Komunën
Velipoje” dhe siç ju e keni theksuar si punime të ngjashëm të plotë objektin “Rikonstruksion
rruga hyrëse fshati Dardhë”, pra për asnjerin nga këto objekte të lartpermendura, OE N. nuk
ka paraqitur vërtetim për taksat vendore nga Bashkia Tirane, Komuna Velipoje, Komuna
Dardhe apo Bashkia Korçë, që e ka në varësi pas 2015. Të gjitha këto janë të verifikueshme në
system, por ju kemi dërguar dhe bashkangjitur observacioneve të para për këtë objekt.
Po ashtu Bilanci i vitit 2015 të OE N. nuk është i miratuar në çdo fletë dhe këtë e keni
konsideruar arsye të drejtë tek BOE “S. & J.”, ndërsa në këtë rast jo, ku cilësojme se është i
njejti objekt prokurimi.
Pra, në të gjithë argumentet e paraqitur më lartë bazuar dhe në vlerësimin tuaj si auditues me
shumë eksperiencë dhe evidentimet tuaja do na shërbejnë patjetër për përmirësimin e punës në
të ardhmen, shihet fare qartë se ky OE duhej skualifikuar dhe nuk jemi aspak në kushtet e një
dëmi ekonomik.
Po ashtu, ngelet për tu evidentuar përfundimisht nëse listëpagesat e paraqitura nga OE “N.”,
të pa konfirmuara, janë apo jo të vlefshme, pasi bien në kundërshtim me procedurë e
prokurimit “Blerje Ushqimore”. Pavarësisht se në 2 procedurat e prokurimit ka qenë anëtar
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z.A. Z., ne duam mendimin tuaj përfundimtar dhe të bazuar në ligj nëse listëpagesat e pa
konfirmuara përbëjnë apo jo kusht për skualifikim??
Përsa i perket dëmit ekonomik me vlerë 1,782,963 lekë duke llogaritur diferencën nga OE,
themi se nuk qëndron pasi duke ju parashtruar rastin që përmendëm me lart, nëse nga ana
juaj bëhet një vlerësim objektiv për të gjithë OE, në bazë të argumenteve dhe fakteve të
mësipërme, skualifikimi i OE “N.”shpk dhe për këtë procedurë nuk qëndron asnjë dëm
ekonomik, i cili realisht na dëmton ne si punonjës kur realisht kushdo që të shpallet fitues, të
gjithë vlerën e kontratës do e realizojë me anë t punimeve në objekt dhe nuk ka pse KVO të
ngarkohet me një dëm ekonomik, kur ska pasur asnjë përfitim por vetem ka realizuar detyrën
funksionale të ngarkuar nga autoriteti kontraktor dhe ligji.
Opinion i grupit ta auditimit:
Përsa observohet për këtë pikë, sqarojmë si më poshtë:
- Observuesit edhe për këtë procedurë prokurimi kanë evidentuar të gjitha shkeljet e
përshkruara nga ana jonë në të gjitha procedurat e audituara, të cilat qendrojnë dhe nuk kanë
shprehur kundërshtitë e tyre për kualifikimin e padrejtë të OE të shpallur fitues.
- Nga riverifikimi i dokumentacionit, rezulton se pretendimi i ardhur nëpërmjet observacionit
mbi mungesën e vërtetimit për pagesën e kontributeve shoqërore për vitin 2016, qëndron.
- Pretendimi i ardhur nëpërmjet observacionit, që bilanci i vitit 2015 të OE “N.” SHPK nuk
është i miratuar në çdo fletë, qëndron.
Përfundimisht, ky OE, nuk ka paraqitur dokumentacionin konform DT dhe duhej skualifikuar.
Përsa sipër, pretendimet e ardhura nëpërmjet observacionit, merren në konsideratë. KVO duhet
të kishte skualifikuar edhe OE “N.” shpk dhe duhet të kishte vazhduar procedurën e prokurimit
konform VKM nr. 914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”.
3.6. Për rregullshmërinë në procedurën e prokurimit me objekt “Rikonstruksion rruga Plet,
Lagjja Uragji”, Bashkia Pukë

Titulli i Gjetjes:
Situata:

Kriteri:

Moszbatim i legjislacionit në fuqi mbi Prokurimin Publik në shpalljen e
ofertës fituese.
Nga auditimi i zbatimit të procedurave të prokurimit publik u konstatua
mungesa e argumentimit të kritereve të veçanta të vendosura në DST dhe
mosvendosja e një kriteri (NP-4) në përputhje me natyrën e punimeve nga
njësia e prokurimit dhe shpallja fitues e një OE që ka mangësi në
dokumentacion nga ana e KVO.
Legjislacioni në fuqi për Prokurimin Publik.
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Ndikimi/Efekti:

Vlera e kontratës është përdorim i fondeve publike në kundërshtim me
kërkesat ligjore.
Shkaku:
Mos njohja dhe mos zbatimi i kuadrit rregullator.
Rëndësia:
I mesëm.
Rekomandime:
Të merren masa për analizimin dhe evidentimin e përgjegjësive për
përzgjedhjen e OE fitues, vendimmarrje e cila ka sjellë si pasojë fitues një
OE që ka patur mangëesi në dokumentacion, që nuk është evidentuar nga
ana e anëtarëve të KVO.
U shqyrtua dokumentacioni si më poshtë:
- Dosja e tenderit “Rikonstruksion rruga Plet, Lagjja Uragji”, Bashkia Pukë.
- Sistemi elektronik i APP-së
- Dosjet me dokumentet e paraqitura nga Operatori Ekonomik fitues
Nga shqyrtimi i dokumentacionit të sipërcituar konstatohet që:
a.Zhvillimi i Procedurës së Prokurimit me objekt: “Rikonstruksion rruga Plet, Lagjja Uragji”, Bashkia Pukë
1.Urdhër Prokurimi Nr 191,
Datë 10.07.2017
2. Lloji i Procedurës së
Prokurimit
“Kërkersë për propozim”

3.Hartuesit e Dokumenteve Tenderit
Njësia e Prokurimit
1. E. K. me detyrë Përgjegjës i sektorit juridik
2. M. P., me detyrë specialiste IT
3. L. B., Specialist i urbanistikes

4.Komisioni i Vlerësimit Ofertave
Urdhër Nr 192, Datë 10.07.2017
1. A. Z., ish zv. Kryetar i Bashkisë Pukë
, Kryetar
2. E. M. ish jurist në Sektorin Juridik,
anëtar
3.A. K., ish Sekretar i Këshillit
Bashkiak, anëtar

5.Fondi Limit (pa tvsh)
1,376,555 lekë
8. Data e hapjes së tenderit
20.07.2017

6.Oferta fituese (pa tvsh)
1,349,975 lekë
9.Burimi Financimit
Buxheti i Bashkisë

11.Ankimime
Nuk ka

12. Përgjigje Ankesës

7.Diferenca me fondin limit (pa tvsh)
26,580 lekë
10.Operatoret Ekonomike
a)Pjesëmarrës në tender 1 OE
b)Skualifikuar 0 OE,
c) Kualifikuar 1 OE
13.Përgjigje Ankesës nga KPP
Nuk ka.

Nga ana e Nësisë së Prokurimit janë përcaktuar kriteret e veçanta të kualifikimit si më poshtë:
...
2. KRITERET E VEÇANTA TË KUALIFIKIMIT
..........
2.4 - Liçensa profesionale, lidhur me ekzekutimin e punëve të kontratës,kjo licencë duhet të ketë
afat vlefshmërie të paktën deri në përfundimin e punimeve të objektit që prokurohet.
Licenca duhet të jete e vlefshme per kategorite e meposhtme: NP-1 A
90

KONTROLLI I LARTE I SHTETIT
RAPORTI PËRFUNDIMTAR MBI AUDITIMI E RREGULLSHMËRISË FINANCIARE NË BASHKINË
PUKË.

Në dosje nuk rezulton të ketë dokumentacion lidhur me argumentimin e kritereve të veçanta të
kualifikimit, konform nenit 61, pika 2, të VKM nr. 914, datë 4.12.2014 “Për miratimin e
rregullave të Prokurimit Publik”.
- Kriteri i kërkuar për kategorinë NP-1 A të licencës dhe jo për kategorinë NP-4 A, është në
kundërshtim me nenin 26, pika 5 e VKM nr. 914, datë 24.12.2014 “Për miratimin e rregullave
të Prokurimit Publik”, pasi nuk është në përpjestim me natyrën e kontratës.
Nga auditimi në Sistemin Elektronik të Prokurimeve (SEP) të dorëzimit dhe vlerësimit të ofertave
rezulton si më poshtë:
Në këtë procedurë prokurimi ka marrë pjesë vetëm OE “D. I.”shpk, me vlerë të ofertës 1,349,975
lekë pa tvsh, i kualifikuar dhe shpallur fitues.
Nga shqyrtimi i dokumentacionit të hedhur në SEP nga OE pjesëmarrës, u konstatua si më poshtë:
• Mungon Listëpagesa e punonjësve të subjektit për muajin Maj 2017.
• Mungon vertetimi për kontributet e sigurimeve shoqërore për muajin Maj 2017.
Nga sa sipër, ky BOE duhej skualifikuar dhe KVO duhet të kishte propozuar tek titullari i AK
anulimin e procedurës së prokurimit dhe hapjen e një procedure të re prokurimi.
Përsa sipër konkludojmë:
- Në këtë procedurë prokurimi nuk është përcaktuar një kriter sipas natyrës, në kundërshtim me
përcaktimet ligjore e nënligjore të bëra në Ligjin nr.9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin
publik” dhe VKM Nr. 914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”.
Ngarkohen me përgjegjësi anëtari i Njësisë së Prokurimit L. B., specialist i Urbanistikës.
- Në kundërshtim me nenin 46, pika 1, të Ligjit nr.9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin
publik”të ndryshuar, është pranuar si fitues OE “D. I.”sh.p.k, me vlerë 1,349,975 leke pa tvsh, i
cili nuk plotëson kriteret për kualifikim. Nuk është bërë propozimi tek titullari i AK për anulimin
e procedurës së prokurimit dhe hapjen e një procedure të re prokurimi.
Ngarkohen me përgjegjësi anëtarët e Komisionit të Vlerësimit të Ofertave:
1. A. Z., ish zv. Kryetar i Bashkisë Pukë, Kryetar
2. E. M. ish jurist në Sektorin Juridik, anëtar
3.A. K., ish Sekretar i Këshillit Bashkiak, anëtar

Për sa sipër, është paraqitur observacioni i ardhur nga subjekti, me nr. 1432/3 prot, datë
25.04.2019, në të cilin citohet:
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1.4 Mbi auditimin e zbatimit të procedurës së prokurimit me objekt “Rikonstruksion Rruga
Plet, Lagjia Uragji, Bashkia Pukë 2017”
Ndarjen e përgjegjësisë sipas funksionit apo pozicionit përkates e keni evidentuar tek objekti
“Rehabilitim i Kanalit të Lufit” (faqja 84 e projekt-raportit) ndërsa tek ky objekt keni
përcaktuar përgjegjës të gjithe njësinë e prokurimit (faqja 115 e projekt-raporti). Shpresojmë
të rishikohet nga ana e juaj sipas argumentave ligjore që kemi paraqitur per ndarjen e
detyrave dhe përgjegjësive në njësinë e prokurimit.
Përsa I përket kriterit të vendosur besojmë se është në perputhje me objektin e prokurimit:
…….
Licenca duhet të jete e vlefshme per kategorite e meposhtme: NP-1 A
Licenca e kërkuar NP-1A është një kriter minimal i kerkuar qe nuk cenon asnje OE ne
pjesmarrjen ne procedure e prokurimit dhe parashikon “Punime germimi ne toke”...
...Përsa i përket argumentit tuaj që duhej të kërkohej Licena NP-4 A, mendojmë që ky kriter do
ishte diskriminues, pasi vlera e fondit limit per kete objekt eshte 1,376,555 leke pa tvsh dhe
objekti përcakton rikonstruksion të pjesshëm të një rruge egzistuese fshati…
Opinion i grupit ta auditimit:
Përsa observohet për këtë pikë, sqarojmë si më poshtë:
- Kriteri për disponimin e licencës NP-4 A duhej vendosur nga ana e Njësisë së prokurimit,
pasi objekti i prokurimit është “Rrugë”, pavarësisht se është rrugë fshati ekzistuese dhe
përgjegjësia e mosvendosjes së kriterit për licencën NP-4 A i takon anëtarit të Njësisë së
Prokurimit me profesionin inxhinier.
Përsa sipër, pretendimet e ardhura nëpërmjet observacionit, merren pjesërisht në
konsideratë.

3.7. Për rregullshmërinë në procedurën e prokurimit me objekt “Blerje ushqimore 2018”,
Bashkia Pukë
Titulli i Gjetjes:
Situata:

Kriteri:
Ndikimi/Efekti:

Moszbatim i legjislacionit në fuqi mbi Prokurimin Publik në shpalljen e
ofertës fituese.
Nga auditimi i zbatimit të procedurave të prokurimit publik u konstatua
mungesa e argumentimit të kritereve të veçanta të vendosura në DST nga
njësia e prokurimit dhe shpallja fitues e një OE që ka mangësi në
dokumentacion nga ana e KVO.
Legjislacioni në fuqi për Prokurimin Publik.
Vlera e kontratës është përdorim i fondeve publike në kundërshtim me
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Shkaku:
Rëndësia:
Rekomandime:

kërkesat ligjore.
Mos njohja dhe mos zbatimi i kuadrit rregullator.
I mesëm.
Të merren masa për analizimin dhe evidentimin e përgjegjësive për
përzgjedhjen e OE fitues, vendimmarrje e cila ka sjellë si pasojë fitues një
OE që ka patur mangëesi në dokumentacion, që nuk është evidentuar nga
ana e anëtarëve të KVO.

U shqyrtua dokumentacioni si më poshtë:
- Dosja e tenderit “Blerje ushqimore 2018”, Bashkia Pukë.
- Sistemi elektronik i APP-së
- Dosjet me dokumentet e paraqitura nga Operatori Ekonomik fitues
Nga shqyrtimi i dokumentacionit të sipërcituar konstatohet që:
a.Zhvillimi i Procedurës së Prokurimit me objekt: “Blerje ushqimore 2018”, Bashkia Pukë
1.Urdhër Prokurimi Nr 176,
Datë 15.08.2018
2. Lloji i Procedurës së
Prokurimit
“Kërkesë për propozim”

3.Hartuesit e Dokumenteve Tenderit
Njësia e Prokurimit
1. E. K., Përgjegjës i sektorit juridik
2. B. A., specialist i shërbimeve
3. M. E., Specialist finance

4.Komisioni i Vlerësimit Ofertave
Urdhër Nr 177, Datë 15.08.2018
1. K. M., zv. Kryetar i Bashkisë Pukë ,
Kryetar
2. E. Gj., specialiste finance, anëtar
3. M. P., specialiste juriste, anëtar

5.Fondi Limit (pa tvsh)
1,836,354 lekë
8. Data e hapjes së tenderit
30.08.2017

6.Oferta fituese (pa tvsh)
1,782,780 lekë
9.Burimi Financimit
Buxheti i Bashkisë dhe Granti

11.Ankimime
Nuk ka

12. Përgjigje Ankesës

7.Diferenca me fondin limit (pa tvsh)
53,574 lekë
10.Operatoret Ekonomike
a)Pjesëmarrës në tender 1 OE
b)Skualifikuar 0 OE,
c) Kualifikuar 1 OE
13.Përgjigje Ankesës nga KPP
Nuk ka.

Nga auditimi në Sistemin Elektronik të Prokurimeve (SEP) të dorëzimit dhe vlerësimit të ofertave
rezulton si më poshtë:
Në këtë procedurë prokurimi kanë marrë pjesë këta tre OE.
Nga shqyrtimi i dokumentacionit të hedhur në SEP nga OE pjesëmarrës, u konstatua se, OE “N.”
shpk duhej skualifikuar dhe KVO duhet të kishte shpallur fitues Operatorin Ekonomik “E.”sh.p.k.
93

KONTROLLI I LARTE I SHTETIT
RAPORTI PËRFUNDIMTAR MBI AUDITIMI E RREGULLSHMËRISË FINANCIARE NË BASHKINË
PUKË.

Përsa sipër konkludojmë:
- Në kundërshtim me nenin 46, pika 1, të Ligjit nr.9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin
publik”të ndryshuar, është pranuar si fitues OE “N.”sh.p.k, me vlerë 1,782,780 leke pa tvsh, i cili
nuk plotëson kriteret për kualifikim dhe nuk është shpallur fitues Operatori Ekonomik “E.”shpk.
Ngarkohen me përgjegjësi anëtarët e Komisionit të Vlerësimit të Ofertave:
1. K. M., zv. Kryetar i Bashkisë Pukë, Kryetar
2. E. Gj., specialiste finance, anëtar
3. M. P., specialiste juriste, anëtar

Për sa sipër, është paraqitur observacioni i ardhur nga subjekti, me nr. 1432/3 prot, datë
25.04.2019, në të cilin citohet:
1.5 ”Mbi auditimin e zbatimit te procedures se prokurimit me objekt “Blerje Artikuj
Ushqimore, Bashkia Pukë 2018”
- Pas konstatimit tuaj vërtet qëndron fakti që ajo marrëveshje mes palëve është jo me akt
noterial por realisht shpreh vullnetin e 2 palëve për të qenë pjësë e këtij bashkëpunimi dhe
subjekti që bën furnizimin me mish është i pajisur me aktmiratimin Higjeno Sanitar si dhe me
vërtetimin nr.149 prot ,date 13.03.2017 që ky subjekt kontrollohet nga AKU dhe garantonte
sigurinë ushqimore. Kjo pjesë është trajtuar si divijim i vogël (bazuar ne Ligjin nr.9643 ,datë
20.11.2006 “Per prokurimin publik” i ndryshuar neni 53 , pika 4 :
“Autoriteti kontraktor vlerëson një ofertë të vlefshme edhe nëse ajo përmban devijime të
vogla,të argumentuara,të cilat nuk ndryshojnë thelbësisht karakteristikat,kushtet dhe kërkesat
e tjera,të përcaktuara në dokumentet e tenderit,si edhe gabime shtypi,të cilat mund të
korrigjohen pa prekur përmbajtjen e saj”
Pra ky kriter nuk cenon në tërësi kërkesat e përcaktuara në DST, të cilat janë të plotësuara
nga OE dhe mbi te gjitha ruan eficencën ekonomike, pasi është shpallur fitues subjekti me
vlerën më të vogël. Ju kujtojmë se ju si auditues në procedurën me objekt prokurimi
”Rehabilitimi i shëtitores Gjegjan mungesën e Vërtetimit për sigurimet shoqërore nga ky OE
”N.”e keni konsideruar si devijim të vogël dhe që nuk duhej skualifikuar, po ashtu edhe B.O.E
“J. &S.”, ku tek pjesa e përfundimit të afatit të kontrollit teknik për mjetin Autovinxh duhej të
konsiderohej si një divijim i vogël. Mendojmë që në këtë vlerësim ka 2 standarde se ku është
shpallur fitues subjekti ”N.” e konsideroni të pasaktë kualifikimin ndërsa kur është eliminuar
në disa procedura e konsideroni të pasaktë skualifikimin.
Po ashtu theksojmë faktin se i njëjti OE ”N.” ka paraqitur të njëjtat listëpagesa si në këtë
objekt dhe në atë “Blerje Ushqimore 2017” dhe këtu janë marrë të mirëqena ndërsa në
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objektin e mëparshem janë cilesuar si kusht i vetëm për skualifikim. Dhe këtu ju kujtojmë se
nuk ka qenë anëtar komisioni në 2 procedurat z.A. Z., prandaj duhet bërë një interpretim
ligjor nga ana juaj nëse listëpagesat e pakofirmuara cilësohen të sakta apo jo, që ta kemi dhe
si referencë ne te ardhmen.
Po ashtu, mendojmë se s’duhet cilësuar si përdorim fondesh pa efektivitet, pasi në (projekt
raport faqia 117) keni cilësuar se duhej shpallur fitues OE i dyte, ndërsa ne (faqen 170) keni
thënë se tenderi duhej te anullohej.Shpresojme qe keto sqarime te evidentohen ne raportin
perfundimtar qe ju do mbani.
E mira absolute smund të gjendet pasi gabime të vogla që nuk ndikojnë në mënyrë direkt në
këto procedura mund të ketë, por në asnjë moment s’ka gabime që kanë ndikuar në
konkurrencen e lirë apo shkelje të pabarazisë. Të gjitha kriteret e vendosura janë të
argumentuara në observacione dhe theksojmë se skemi pasur asnjë ankese nga asnjë subjekt
për vendosjen e kritereve në prokurime të ndryshme.Gjithashtu dhe vlersimi i subjekteve është
bazuar në paanshmëri dhe qëllimi i vetem përgjedhja e operatorëve më të mirë dhe që ofrojnë
siguri për realizimin me sukses të projekteve.Të gjitha argumentat për procedurat i keni në
observacionet e përgatitura nga ana e jonë dhe dorzuara brenda afateve ligjore.
Opinion i grupit ta auditimit:
Përsa observohet për këtë pikë, sqarojmë si më poshtë:
- Lidhur me pretendimet tuaja për devijimin e vogël, grupi i auditimit do të kishte shprehur
dakordësinë, vetëm nëse do të ishit shprehur në Raportin Përmbledhës të procedurës së
prokurimit dhe jo pasi është evidentuar nga ana jonë. Kjo vlen edhe për kujtesat e shumta që
na keni bërë në lidhje me argumentet tona në procedura të tjera për devijimet e vogla.
- Përsa i përket pretendimeve tuaja në lidhje me vlerësimin në procedurn e prokurimit “Blerje
Ushqimore 2017”, ato janë marrë në konsideratë.
Përsa sipër, pretendimet e ardhura nëpërmjet observacionit, nuk merren në konsideratë.

4. Hartimi, zbatimi i kontratave deri në marrjen në dorëzim të mallrave dhe shërbimeve dhe
zbatimit i kontratave të punëve publike, kolaudimi dhe marrja në dorëzim e punimeve.
1. Për zbatimin e punimeve në objektin “Rruga Lumzi, Njësia administrative Rrape, fshati
Lumzi”, Bashkia Pukë.
Kontratat
Objekti i mësipërm është kryer sipas kontratës për punë publike me nr. 111/20 prot datë
02.05.2017 të lidhur mes Autoritetit Kontraktor Bashkia Pukë, të përfaqësuar nga Titullari z. Gj.
Gj. dhe Bashkimit të Operatorëve Ekonomikë “D. I.” shpk & “Gj.”shpk, me përfaqësues ligjor M.
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D., me licencë profesionale NZ ...../5, datë 13.03.2017. Vlera e kontratës është 40,204,193 lekë
me tvsh. Afati zbatimit të kontratës është përcaktuar periudha kohore 150 ditë nga data e lidhjes
së kontratës.
Për mbikëqyrjen e punimeve të ndërtimit, sipas aktit me nr. 730/4, datë 24.07.2017, është lidhur
kontrata përkatëse e këtij shërbimi me shoqërinë “I. - D” Sh.p.k me drejtues ligjor I. D., me nr.
licence për mbikëqyrje kolaudim punimesh MK. ..../7, datë 13.06.2016 dhe me vlerë të kontratës
së shërbimit 44,400 lekë me tvsh.
Për kolaudimin e punimeve të ndërtimit, sipas aktit me nr. 660/6 prot., datë 19.04.2018, është
lidhur kontrata përkatëse e këtij shërbimi me shoqërinë “D.”, me nr. licence për mbikëqyrje
kolaudim punimesh MK. ..../6, dhe me vlerë të kontratës së shërbimit 9,360 lekë me tvsh.
Projektpreventivi
Nga shqyrtimi i projektit të zbatimit, relacionit teknik dhe preventivit të realizuar nga ing. L. B.,
specialist i urbanistikës, rezultoi se:
- Mungon Relacioni Teknik;
- Në projekt janë paraqitur preventivi me çmimet sipas manualit të çmimeve të vitit 2015,
specifikimet teknike, foto të zonës ku do të kalojë rruga, planimetria e rrugës, vizatimet e
tombinos me d=1000 mm, vizatimet e urës me HD 12 m dhe urës në piketën 6 (blloqeve të
mbrojtjes së urës, trarëve të urës, soletës, pilave, mureve mbajtës (shpatullat e urës));
- Mungojnë profilat gjatësorë dhe profilat tërthorë;
Zbatimi i punimeve
Nga dokumentacioni i vënë në dispozicion rezulton se punimet, sipas njoftimeve përkatëse kanë
nisur me datë 02.05.2017 dhe kanë përfunduar me datë 04.12.2017, ose 62 ditë pas afatit
kontraktual të përfundimit të punimeve.
Nga auditimi i dokumentacionit të administruar në dosje, rezulton se në datën 19.05.2017, ose 17
ditë pas fillimit të punimeve, është bërë kërkesë nga kontraktori, kërkesë nga Mbikëqyrësi i
Punimeve dhe procesverbal i mbajtur ndërmjet Mbikëqyrësit të punimeve e kontraktorit dhe
miratuar nga titullari i AK, për shtyrjen e afatit të përfundimit të punimeve me 67 ditë (data dhe
numri i ditëve të shtyrjes së afatit të punimeve në të tre shkresat janë bërë me shkrim dore).
Argumentet e shtyrjes së këtij afati janë kushtet e rënduara atmosferike, ndërhyrjet e
vazhdueshme të komunitetit përfitues dhe rishikimi i projekpreventivit për shkak të azhurnimit të
objektit. Nga kqyrja e ditarit të punimeve, konstatohet se nga data 02.05.2017 deri në datën
18.05.2017 (datë në të cilën është bërë edhe ndërprerja e punimeve) është punuar rregullisht në
zërat e punimeve të kapitullit “Për hapjen e rrugës dhe tombino”, duke mos patur asnjë ditë me
kushte të rënduara atmosferike. Punimet janë ndërprerë dhe kanë rifilluar në datën 25.07.2017 pa
patur preventiv të rishikuar dhe miratim të çmimeve të zërave të rinj.
Nisur nga sa më sipër, kërkesa për të shtuar afatin me 67 ditë, vetëm 17 ditë pas fillimit të
punimeve, si dhe miratimi i shtesës së afatit të përfundimit të punimeve janë të pabazuara
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teknikisht dhe kërkesa për shtyrjen ne afatit nuk duhej miratuar pa patur një grafik të detajuar
punimesh. Përsa sipër ngarkohet me përgjegjësi mbikëqyrësi i punimeve.
Në dosje administrohet një procesverbal i mbajtur në datën 27.09.2017, ose 145 ditë pas fillimit të
punimeve, ndërmjet Mbikëqyrësit të punimeve e kontraktorit dhe miratuar nga titullari i AK për
miratimin e ndryshimeve në projektpreventivin e objektit, i cili shoqërohet me një tabelë me
punimet që shtohen (7,915,952 lekë pa tvsh) dhe punimet që hiqen (6,406,070 lekë pa tvsh) dhe
me përdorimin e fondit rezervë (1,595,405 lekë pa tvsh), në bazë të të cilit është hartuar preventivi
i rishikuar. Në procesverbal nuk ka asnjë argument teknik dhe detaje për ndryshimet e projektit,
që kanë pasuar ndryshimet në volumet e punës.
Gjithashtu, po në datën 27.09.2017, është mbajtur një procesverbal për shtimin e zërave të rinj të
paparashikuar dhe një aktnegocimi për miratimin e çmimeve të këtyre zërave, i mbajtur ndërmjet
Mbikëqyrësit të punimeve, projektuesit e kontraktorit dhe miratuar nga titullari i AK.
Nga auditimi i këtyre çmimeve konstatohet se:
- Për zërin “Gërmim shkëmbi i copëtuar me eskavator 0.5 m3, shkëmb, me themele me gjerësi > 2
m, me shkarkim në mjet” është vendosur çmimi 398 lekë/m3, sipas analizës 3.122/b të manualit të
çmimeve të vitit 2015. Nisur nga fakti që në preventivin e ofertës ekziston zëri i punës “Gërmim
shkëmbi i copëtuar me eskavator 0.5 m3, shkëmb, me themele me gjerësi ÷ 2 m, me shkarkim në
mjet”, çmimi i të cilit në preventiv është 300 lekë/m3, ndërsa në manual është sa 0.882 i çmimit të
zërit të ri, grupi i negocimit, edhe pse ka përdorur çmimet e manualit, duhet të kishte bërë
konvertimin e çmimit të këtij zëri pune me 0.882 të zërit të ofertuar, ose 265 lekë/m 3 (300 x
0.882), ose 133 lekë më pak se çmimi i pranuar me negociim. Përsa më sipër, nisur nga sasia e
situacionuar e këtij zëri pune të ri prej 5819 m3, do të situacionohej me 773,927 lekë pa tvsh më
pak, vlerë që përbën përdorim pa ekonomicitet të fondeve të Bashkisë Pukë. Ky veprim është në
mospërputhje me kreun II, pika 8.3 të UKM Nr .2, datë 13.5.2005 “Për zbatimin e punimeve të
ndërtimit” dhe ngarkon me përgjegjësi Mbikëqyrësin e punimeve dhe projektuesin e objektit, si
anëtar të grupit negociator të çmimeve të reja.
- Në dosje nuk administrohet libri i masave, veprim që përbën shkelje të UKM Nr .2, datë
13.5.2005 “Për zbatimin e punimeve të ndërtimit”, Kreu III, pika 4, sipas të cilit “Libri i masave
mbahet për çdo objekt e nënobjekt, që ka preventiv dhe është dokument bazë për verifikimin e
saktësisë së vëllimeve të punimeve, të kontratës dhe situacioneve. Në të pasqyrohen vëllimet
metrike të punimeve, gradualisht me zhvillimin e tyre”. Nisur nga sa më sipër ngarkohet me
përgjegjësi mbikëqyrësi, kolaudatori dhe sipërmarrësi i punimeve.
Aktkolaudimi i objektit është hartuar në datën 17.05.2018, ose 163 ditë pas përfundimit të
punimeve.
Në zbatim të programit, u shqyrtua dokumentacioni si më poshtë:
1)
Dokumentacioni teknik i zbatimit: Projekt i zbatimit (marrë nga dosja e prokurimit),
Situacion përfundimtar, preventivi i rishikuar, kontrata për punë civile.
Nga shqyrtimi i dokumentacionit të sipërcituar konstatohet që:
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Zbatimi i Kontratës së Punimeve “Rruga Lumzi, Njësia administrative Rrape, fshati Lumzi”, Bashkia Pukë
14.Lidhja e kontratës
15.Vlera e kontratës (me tvsh) 16.Likuiduar deri dt 28.08.2018
40,036,286 lekë
40,204,193 lekë
Nr. 111/20 prot datë 02.05.2017
BOE fitues “D. I.” shpk & “Gj.” shpk
17- Situacioni Përfundimtar dt 18.Afati i kontratës në dite
19. Zgjatja e kontratës
04.12.2017
Parashikuar 150 ditë, Zbatuar 212 ditë.
Pa nr. Prot, datë 19.05.2017,
-Vlera me tvsh 40,101,566 lekë
Fillimi punimeve: 02.05.2017
67 ditë
-Vlera pa tvsh 33,417,972 lekë
Perfundimi punimeve : 04.12.2017
20. Mbikëqyrësi i punimeve
Licenca
Kontrata nr. 730/4, datë Likuiduar
Pa likuiduar
24.07.2017
“I.-D” shpk
Nr: MK ..../7
lekë
21. Kolaudatori i punimeve
Licenca
Kontrata nr. 660/6 prot., Likuiduar
Pa likuiduar (........
Emri Mbiemri: D.
Nr:
datë 19.04.2018
(......lekë)
lekë)
MK ..../6
22.Akt Kolaudimi
23.Akt i marrjes në dorëzim dt 24. Fletë Hyrja
Nr.... datë
Datë 17.05.2018
06.08.2018
..................lekë
(për mallrat)

Nga auditimi i situacionit përfundimtar, projektit dhe preventivit bazë, preventivit të rishikuar, si
dhe nga verifikimi në terren i punimeve të ndërtimit, lidhur me volumet e punës të situacionuara
si dhe atyre të kryera në fakt, rezultuan diferenca në volume apo punime jo të kryera në përputhje
me projektin e hartuar nga projektuesi e të miratuar nga Autoriteti Kontraktor, me pasojë dëm
ekonomik ndaj buxhetit të shtetit dhe njësisë vendore në vlerën 4,337,390 lekë pa tvsh.
Tabela nr. 1
Nr

I.3+I.4
I.9
II.A.8
II.B.3
II.C.6

Zëri i punimeve
Gërmim
dheu
me
ekskavator zingjir 0.25 m3
në kanale me gjerësi > 2 m
Struktura monolite betoni
C20/25 (për ballnat)
Tabela trekëndore e vogël
me A = 60 cm
FV hekur i zakonshëm
D>12 mm
Mbushje
me
çakull
(brenda shpatullave të
mureve).
Total

Çmimi
i
ofertës

Situacioni
përfundimtar

Libri i
masave

Fakti

m3

250

30119

-

27589

2530

m3

10,000

378

-

185

193

Copë

10538

12

7

5

Ton

100,000

12

-

10.178

1.822

182,200

m3

400

5420

-

1570

3850

1,540,000

Njësia

Diferenca në +
Vol.

Vlera
632,500
1,930,000
52,690

4,337,390

Për sa më sipër ngarkohen me përgjegjësi si vijon:
Nga ana e mbikëqyrësit të punimeve “I.-D” shpk nuk janë zbatuar përcaktimet ligjore
dhe kontraktuare të bëra në:
1)
Ligjin nr. 8402, datë 10.09.1998 “Për Kontrollin dhe Disiplinimin e Punimeve të
Ndërtimi”, i ndryshuar, Kreu III, neni 7, ku përcaktohet se:
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“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)
Kontratën e shërbimit të mbikëqyrjes së punimeve sipas aktit me nr. 730/4, datë
24.07.2017.
Nga ana e kolaudatorit të punimeve “D.” shpk nuk janë zbatuar përcaktimet ligjore dhe
kontraktuare të bëra në:
1)
Ligjin nr. 8402, datë 10.09.1998 “Për Kontrollin dhe Disiplinimin e Punimeve të
Ndërtimi”, i ndryshuar, Kreu III, 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)
Udhëzimin 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)
Kontratën e shërbimit të kolaudimit të punimeve sipas aktit me nr. 660/6 prot., datë
19.04.2018.
Vlera prej 4,337,390 lekë, e cila përfaqëson likuidimin e punimeve të pakryera në fakt,
konsiderohet si dëm ekonomik shkaktuar Buxhetit të Bashkisë Pukë.
Për veprimet dhe mosveprimet e mësipërme ngarkohen me përgjegjësi:
1)
2)

Z. I. D. me detyrë mbikëqyrës i kontratës së sipërmarrjes;
Z. V. T. me detyrë kolaudator i punimeve të përfunduara;

- Është bërë negocim i çmimeve të zërave të rinj të punës, i pabazuar teknikisht, duke bërë rritjen
e vlerës së objektit me 773,927 lekë pa tvsh, vlerë që përbën shpenzime pa ekonomicitet dhe
ngarkon me përgjegjësi Mbikëqyrësin e punimeve dhe projektuesin e objektit, si anëtarë të grupit
të negociimit të çmimeve të reja.
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Nga ana e Mbikëqyrësit të punimeve dhe projektuesit të objektit, nuk janë zbatuar
përcaktimet ligjore të bëra në UKM Nr .2, datë 13.5.2005 “Për zbatimin e punimeve të ndërtimit”,
i ndryshuar, kreu II, pika 8.3.

Titulli i Gjetjes 1:

Situata:

Kriteri:

Ndikimi/Efekti:
Shkaku:
Rëndësia:
Rekomandime:

Diferenca në volume për punime të deklaruara të kryera në
objektin “Rruga Lumzi, Njësia administrative Rrape, fshati
Lumzi”, Bashkia Pukë nga zbatuesi i punimeve BOE “D. I.” shpk
& “Gj.”shpk, për zërat e punimeve (I.3, I.9) dhe (II.A.8. II.B.3 dhe
II.C.6).
Nga auditimi i realizimit të punimeve në objekt, u konstatua se në
dokumentet e administruara në dosjen teknike mundonte libri i
masave dhe zërat e punës
Ka patur diferenca në volume në zërat e punimeve “Gërmim dheu
me ekskavator zingjir 0.25 m3 në kanale me gjerësi > 2 m”,
“Struktura monolite betoni C20/25 (për ballnat)”, “FV hekur i
zakonshëm D>12 mm”, “Mbushje me çakull (brenda shpatullave të
mureve)”, për pasojë vlera e këtyre diferencave janë përfituar
padrejtësisht nga sipërmarrësi i punimeve.
Situacionimi i volumeve jo në përputhje me projektpreventivin
fillestar pa argumente teknike, si dhe çmimet e reja në
mospërputhje kreun II, pika 8.3 të UKM Nr .2, datë 13.5.2005 “Për
zbatimin e punimeve të ndërtimit”.
Si pasojë e mangësive të mësipërme, janë përdorur pa ekonomicitet
fondet e Bashkisë Pukë.
Neglizhencë nga ana e mbikëqyrësit të punimeve në verifikimin e
zbatimit të projektpreventivit
I lartë.
Nga Bashkia Pukë të merren masa për arkëtimin e vlerës prej
4,337,390 lekë pa tvsh nga BOE “D. I.” shpk & “Gj.”shpk, për
zërat e punimeve (I.3, I.9) dhe (II.A.8. II.B.3 dhe II.C.6), në
cilësinë e sipërmarrësit në kontratën pa nr. prot datë 09.06.2016 me
objekt “Rruga Lumzi, Njësia administrative Rrape, fshati Lumzi”,
Bashkia Pukë, vlerë kjo e cila përfaqëson një dëm ekonomik ndaj
buxhetit të shtetit dhe njësisë vendore, si rrjedhojë e situacionimit
të punimeve të pakryera.

5. Opinion mbi prokurimin e fondeve në nivel institucional
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Opinion mbi përputhshmërinë e procedurave të prokurimit (i kualifikuar)
1. Nga auditimi mbi përputhshmërinë e procedurave të prokurimit publik, sa i takon shkallës së
zbatueshmërisë nga subjekti Bashkia Pukë, të rregullave, ligjeve dhe rregulloreve, politikave,
kodeve të vendosura apo termave dhe kushteve, mbi të cilat është rënë dakord (kriteret e
auditimit të përputhshmërisë), bazuar në ISSAI 4000 “Standardet e Auditimit të
Përputhshmërisë”, “Manualin e Auditimit të Përputhshmërisë”, u evidentuan devijime nga
kuadri ligjor dhe rregullator në fuqi (kriteret), të përshkruara në paragrafin e “Bazës për
Opinionin e Kualifikuar”, që nën gjykimin profesional të audituesit të pavarur janë materiale,
(jo të përhapura).
Baza për opinion të kualifikuar mbi prokurimet publike:
Opinionin e dhënë e mbështesim në faktin se u konstatuan devijime nga kuadri rregullator përsa
i përket, zbatimin të procedurave të prokurimit, të cilat nuk kanë qenë plotësisht në përputhje
me kuadrin ligjor në fuqi, sipas shpjegimeve në paragrafin e mëposhtëm:
- Në zbatimin e punimeve të kontratës për punë publike me objekt “Rruga auto Lumzi, Njësia
Administrative Lumzi”, u konstatuan devijime materiale në zërat e matshëm, fakt që tregon se
mbikëqyrja e punimeve të investimeve është një zonë me risk në menaxhimin e investimeve
publike, duke evidentuar një dëm ekonomik në vlerën 4.34 milionë lekë.
- Janë realizuar 12 procedura prokurimi me vlerë më të lartë se 800,000 lekë, nga të cilat në
vitin 2017, janë realizuar 8 procedura me vlerë totale të fondit limit 110,909,760 lekë dhe në
vitin 2018, janë realizuar 4 procedura me vlerë totale të fondit limit 28,919,189 lekë. Nga ana e
grupi të auditimit, është bërë auditimi total i këtyre procedurave.
-Për arsye të skualifikimit të operatorëve ekonomikë si pasojë e devijimeve të vogla të
parashikuara në ligj, dhe OE të shpallur fitues edhe pse në kushtet e mosplotësimit të DST, janë
përdorur fonde publike në kundërshtim me kërkesat ligjore të prokurimeve në vlerën 105,559
mijë lekë, nga 139,099 mijë lekë që është fondi limit i këtyre objekteve, e cila përbën 75.8 % të
vlerës së kontratave të lidhura, si rezultat i kualifikimit dhe shpalljes fitues të OE apo BOE të
cilët nuk kanë plotësuar kërkesat e DST, në të njëjtat kushte me OE e skualifikuar por me ofertë
ekonomike më të lartë se ato të skualifikuar dhe konkretisht:
1. Në tenderin me objekt “Rikonstruksion i shkollës së mesme “Sabah Sinani”, me fond limit
26,923,616 lekë pa TVSH
2. Në tenderin me objekt "Rruga auto Lumzi, Njësia Administrative Lumzi” Bashkia Pukë,
zhvilluar në vitin 2017 me vlerë të fondit limit 34.594,481 lekë pa TVSH
3. Në tenderin me objekt “Rehabilitimi i shëtitores Gjegjan”, Bashkia Pukë, zhvilluar në vitin
2017 me vlerë të fondit limit 15,000,000 lekë pa TVSH
4. Në tenderin me objekt “Rehabilitim i Rrjetit Ujitës te Ujëmbledhësit Kukaj, Dega Luf”
Pukë”, me fond limit 25,828,429 lekë pa TVSH
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5. Në tenderin me objekt “Rikonstruksion rruga Plet, Lagjja Uragji”, Bashkia Pukë me fond
limit 1,376,555 lekë pa TVSH
6. Në tenderin me objekt “Blerje ushqimore 2018”, Bashkia Pukë, me fond limit 1,836,354 lekë
pa TVSH.
6. Tabela e procedurave të prokurimit publik për objektet me vlerë mbi 800,000 lekë.
Regjistri i realizimeve të prokurimit publik për vitin 2017
Nr.

Objekt prokurimi

Fondi limit

Lloji i
procedurës

Fituesi

Oferta fituese
(pa tvsh)

Diferenca

Kontrata Nr./dt

25,828,429

Tender i hapur

J.

25,333,350

495,079

34,594,481

Tender i hapur

D.I.& Gj.

33,503,495

3

Kanali vaditës Luf
ujëmbledhësi
Rruga auto Lumzi, Nj.A.
Rrape
Blerje karburant (2 lote)

3,339,083

Tender i hapur

K.

3,339,083

4

Blerje Ushqimore

2,190,833

K. Propozim

N.

5

Rigjenerim shëtitorja
Gjegjan
Rikonstruksion Shkolla e
Mesme Sabah Sinani
Rikonstruksion rruga Plet,
lagjia Uragji
Rehabilitimi vend
depozitimit mbetjeve
urbane
Shuma për vitin 2017

15,000,000

Tender i hapur

Sh.

26,923,616

Tender i hapur

1,376,555
1,656,763

1
2

6
7
8

9

Audi
tuar

Nr.112/15, dt.14.04.2017

Vlera e
kontratës (pa
tvsh)
25,333,350

1,090,986

Nr.111/20, dt.02.05.2017

33,508,495

PO

Nr.383/11, dt.04.05.2017

3,339,083

PO

2,051,280

0 (marzh
fitimi)
139,553

0

2,051,280

PO

12,460,515

2,539,485

Nr.1014/9 dt.26.09.2017

12,460,515

PO

Sh.

22,967,096

3,956,520

Nr.1047/15 dt.11.08.2017

22,967,096

PO

K. Propozim

D. I.

1,349,975

26,580

Nr.1335/9 dt.07.08.2017

1,349,975

PO

K. Propozim

Sh.

1,640,010

16,753

Nr.1334/9, dt.07.08.2017

1,640,010

PO

102,644,804

8,264,956

110,909,760

PO

102,644,804

Burimi : Të dhënat e subjektit

Regjistri i realizimeve të prokurimit publik për vitin 2018
Nr.

Objekt prokurimi

Fondi limit

Lloji i
procedurës

Fituesi

Oferta fituese
(pa tvsh)

1

Blerje karburant

4,672,625

K. Propozim

K.

2

Punime Godina e Bashkisë

1,576,877

K. Propozim

A.

3

Rikonstruksion Konvikti
Ali Bytyçi
Blerje Ushqimore

20,833,333

Tender i hapur

Sh. & B.

1,836,354

K. Propozim

N.

Shuma për vitin 2018

28,919,189

4

Diferenca

Kontrata Nr./dt

Audi
tuar

Nr.288/10, dt.28.02.2018

Vlera e
kontratës (pa
tvsh)
4,672,625

4,672,625

-

1,131,795

445,082

Nr.886/10, dt.11.06.2018

1,131,795

17,424,758

PO

3,408,575

Nr.1170/11, dt.19.09.2018

17,424,758

PO

1,782,780

53,574

Nr.1459/9, dt.08.10.2018

1,782,780

PO

25,011,958

3,907,231

25,011,958

Burimi : Të dhënat e subjektit

Nga ana e grupit të auditimit u audituan të gjitha procedurat e mësipërme (100% në sasi dhe në
vlerë). Në RPA nuk janë paraqitur të dhëna për auditimin e procedurave të prokurimit për 5 objekte
me vlerë 32,078,686 lekë, të cilat nuk rezultuan me shkelje.
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7. Mbi ankandet publike, zbatimi i procedurave ligjore për zhvillimin e tyre.
Nga auditimi rezultoi se për periudhën e auditimit, në Bashkinë Pukë nuk ishte realizuar asnjë
procedurë ankandi publik.

IV.Auditim mbi planifikimin dhe realizimin e të ardhurave dhe tarifave vendore.
1.Krijimi i strukturave për administrimin dhe mbledhjen e taksave dhe tarifave vendore;
Në Bashkinë Pukë për periudhën objekt auditimi ka funksionuar Zyra Tatim Taksave me strukturë
të rregullt, e cila paraqitet sipas aneksit bashkangjitur Raportit Përfundimtar të Auditimit.
Në lidhje me auditimin e kryer mbi krijimin e strukturave për administrimin dhe mbledhjen e
taksave dhe tarifave vendore, konstatohet se:
Për vitin 2017, struktura organizative e zyrës së tatim taksave dhe tarifave vendore është miratuar
me miratimin e strukturës organike të bashkisë e cila është miratuar, me Vendim të Kryetarit të
Bashkisë nr.367, datë 30.12.2016 “Për miratimin e strukturës organizative të Bashkisë për vitin
2017” struktura është miratuar me 270 punonjës, nga e cila struktura organizative e zyrës së tatim
taksave dhe tarifave vendore është e përbërë nga 6 (gjashtë) punonjës dhe me vendim të Këshillit
Bashkiak nr.6, datë 23.01.2017 “Për miratimin e nivelit të pagave të punonjësve të bashkisë Pukë
për vitin 2017” miratuar në Prefekturë me shkresën nr. 144/1, datë 06.02.2017 dhe urdhëris i
Kryetarit të Bashkisë nr.42, datë 17.02.2017 “Për miratimin e strukturës dhe nivelit të pagave për
vitin 2017”.
Për vitin 2018, struktura organizative e zyrës së tatim taksave dhe tarifave vendore është miratuar
me miratimin e strukturës organike të bashkisë e cila është miratuar, me Vendim të Kryetarit të
Bashkisë nr.349, datë 30.12.2017 “Për miratimin e strukturës organizative të Bashkisë për vitin
2018” struktura është miratuar me 274 punonjës, nga e cila struktura organizative e zyrës së tatim
taksave dhe tarifave vendore është e përbërë nga 6 (gjashtë) punonjës dhe me vendim të Këshillit
Bashkiak nr.69, datë 30.12.2017 “Për miratimin e nivelit të pagave të punonjësve të bashkisë
Pukë për vitin 2018” miratuar në Prefekturë me shkresën nr48/1, datë 22.01.2018 dhe urdhëris i
Kryetarit të Bashkisë nr.28, datë 06.02.2018 “Për miratimin e strukturës dhe nivelit të pagave për
vitin 2018”.
Administrimi i taksave e tarifave vendore është bërë në zbatim të ligjit nr. 139/2015, datë
17.12.2015 “Për vetëqeverisje vendore”; të ligjit nr. 9920, datë 19.5.2008 “Për Procedurat
Tatimore në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar, ligjit nr. 9632, datë 30.10.2006 “Për Sistemin
e Taksave Vendore” me ndryshime dhe paketave fiskale të miratuara nga Bashkia me VKB sipas
viteve, respektivisht:
Për vitin 2017 me VKB Nr. 63, date 19.12.2016 “Për miratimin e Paketës Fiskale të vitit 2017 të
Bashkisë Pukë”, protokolluar me nr.2419, datë 28.12.2016 dhe për vitin 2018 me VKB Nr. 68,
date 30.12.2017 Për miratimin e Paketës Fiskale të vitit 2018 të Bashkisë Pukë”, protokolluar me
nr.12/1, datë 05.01.2018, ndryshuar me VKB nr.21, datë 23.03.2018, protokolluar me nr.561, datë
27.03.2018. Të gjitha këto vendime sipas viteve respektive janë miratuar nga ana e Prefektit të
Qarkut Shkodër.
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2.Parashikimi, realizimi dhe përdorimi i taksave vendore sipas llojeve, rezervat në planifikim;
Në lidhje me auditimin e kryer mbi parashikimin, realizimin dhe përdorimin e taksave vendore
sipas llojeve, rezervat në planifikim, rezulton se:
Për vitin 2017, programimi i të ardhurave nga taksat dhe tarifat vendorë, është miratuar në vlerën
37,500 mijë lekë, realizuar në fakt në vlerën 20,812 mijë lekë me mosrealizim në vlerën 16,688
mijë lekë, ose 55%.
Për vitin 2018, programimi i të ardhurave nga taksat dhe tarifat vendorë, është miratuar në vlerën
44,000 mijë lekë, realizuar në fakt në vlerën 25,510 mijë lekë me mosrealizim në vlerën 18,490
mijë lekë, ose 58%.
Realizimi i të ardhurave është në nivele shumë të ultë për të dy vitet 2017-2018.
Detyrimet debitore të taksave për bizneset gjendje me 31.12.2017 janë në vlerën 9,202 mijë lekë
nga 87 subjekte, me 31.12.2018 janë në vlerën 10,014 mijë lekë nga 89 subjekte.
Në vijim po paraqesim në formë tabele evidencën e gjendjes së numrit të bizneseve dhe
ndryshimet gjatë periudhës së viteve 2017 dhe vitin 2018.
Evidenca e gjendjes së numrit të bizneseve për periudhën 01.01.2017 deri 31.12.2018.

Nr

Lloji Biznesit

Viti

Gjendja
Në fillim

1

Biznesi Vogël

2

Biznesi Madh

1+2

Gjithsej

2017
2018
2017
2018
2017
2018

193
163
29
36
222
199

Regjistrime
Reja

Mbyllur
Aktivit

0
6
7
0
7
6

30
0
0
0
30
0

Gjendja
në fund
të Vitit
163
170
36
36
199
206

Burimi : Të dhënat e subjektit përpunuar nga audituesi

Evidenca e gjendjes së numrit të Bizneseve për periudhën 01.01.2017- 31.12.2018
EMËRTIMI

Viti

Totali i bizneseve

2017
2018

Gjendja
fillim
222
199

ne

Regjistrime te reja
7
6

Mbyllur
aktiviteti
30
0

Gjendja ne fund
te vitit
199
206

Burimi : Të dhënat e subjektit përpunuar nga audituesi

Sa më sipër konstatohet se numri i bizneseve në total është në rritje për vitin 2018 kurse për vitin
2017 ka ardhur duke u zvogëluar, regjistrimet e reja të bizneseve janë në ulje nga viti në vit edhe
bizneset që kanë mbyllur aktivitetin janë në rënie. Bizneset e pasqyruara në tabelën e mësipërme
janë biznese me status aktiv.
Tabela mbi planifikimin dhe realizimin e të ardhurave nga taksat dhe tarifat vendore për
periudhën e viteve 2017 dhe vitin 2018, parqitet bashkangjitur Raportit Përfundimtar të Auditimit.
Për vitin 2017, ndikim negativ në mos realizimin e të ardhurave nga tatim taksat lokale, ka mos
realizimi i të ardhurave nga taksat vendore, e cila është programuar në masën 11,286 mijë lekë,
104

KONTROLLI I LARTE I SHTETIT
RAPORTI PËRFUNDIMTAR MBI AUDITIMI E RREGULLSHMËRISË FINANCIARE NË BASHKINË
PUKË.

realizuar në masën 7,516 mijë lekë ose 67%. Mosrealizimi ndaj totalit është në masën 3,770 mijë
lekë, me ndikim në mosrealizim në masën 18,1%.
-Ndikim negativ në mos realizimin e të ardhurave nga taksat lokale, ka mos realizimi i të
ardhurave nga taksa e ndërtesës, e cila është programuar në masën 7,054 mijë lekë, realizuar në
masën 3,770 mijë lekë ose 53%. Mosrealizimi ndaj totalit është në masën 3,284 mijë lekë, me
ndikim në mosrealizim në masën 15,7%.
-Ndikim negativ në mos realizimin e të ardhurave nga tarifat lokale, ka mos realizimi i të
ardhurave nga tarifa e pastrimit, ndricimi, gjelbërimit e cila është programuar në masën 9,193
mijë lekë, realizuar në masën 6,339 mijë lekë ose 69%. Mosrealizimi ndaj totalit është në masën
2,854 mijë lekë, me ndikim në mosrealizim në masën 13,7%.
Për vitin 2018, ndikim negativ në mos realizimin e të ardhurave nga taksat lokale, ka mos
realizimi i të ardhurave nga taksat vendore, e cila është programuar në masën 11,264 mijë lekë,
realizuar në masën 8,398 mijë lekë ose 75%. Mosrealizimi ndaj totalit është në masën 2,866 mijë
lekë, me ndikim në mosrealizim në masën 11,2%.
-Ndikim negativ në mos realizimin e të ardhurave nga tarifat lokale, ka mos realizimi i të
ardhurave nga të ardhurat nga Renta Minerare, e cila është programuar në masën 25,000 mijë
lekë, realizuar në masën 42 mijë lekë ose 2%. Mosrealizimi ndaj totalit është në masën 2,458 mijë
lekë, me ndikim në mosrealizim 9,6%.
-Ndikim negativ në mos realizimin e të ardhurave nga tarifat lokale, ka mos realizimi i të
ardhurave nga tarifa e pastrimit, ndricimi, gjelbërimit e cila është programuar në masën 6,482
mijë lekë, realizuar në masën 5,112 mijë lekë ose 79%. Mosrealizimi ndaj totalit është në masën
1,370 mijë lekë, me ndikim në mosrealizim në masën 5,3%.
Konstatohet se shpenzimet faktike të vitit 2017 rezultojnë në vlerën 500,342 mijë lekë kurse të
ardhurat faktike rezultojnë 20,812 mijë lekë ose 4% e tyre mbulohen nga të ardhurat e veta.
Konstatohet se shpenzimet faktike të vitit 2018 rezultojnë në vlerën 374,461 mijë lekë kurse të
ardhurat faktike rezultojnë 25,510 mijë lekë ose 7% e tyre mbulohen nga të ardhurat e veta.
Të ardhurat janë rakorduar me Degën e Thesarit çdo muaj dhe në mënyrë progresive për çdo vit.
Programimi dhe realizimi i të ardhurave sipas NjA periudha 2017-2018

Nr
1
2
3
4
5

Njësia
Adminstrative
Bashkia Pukë
Nj A Gjegjan
Nj A Qerret
Nj A Qelëz
Nj A Rrape
TOTALI

Viti 2018

Viti 2017
Plan
24,668
6,221
3,888
694
2,010
37,500

Fakt
16,829
2,042
1,687
229
25
20,812

%
68
33
43
33
1
55

Plan
26,820
7,654
6,314
452
2,424
44,000

Fakt
19,820
810
2,594
80
2,205
25,510

%
74
11
41
18
91
58

Burimi : Të dhënat e subjektit përpunuar nga audituesi
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Njësia Administrative Pukë.
Për vitin 2017, programimi i të ardhurave nga tatimet taksat dhe tarifat vendorë, është miratuar në
vlerën 24,668 mijë lekë, realizuar në fakt në vlerën 16,829 mijë lekë me mosrealizim në vlerën
7,839 mijë lekë, ose 68%.
Për vitin 2018, programimi i të ardhurave nga tatimet taksat dhe tarifat vendorë, është miratuar në
vlerën 26,820 mijë lekë, realizuar në fakt në vlerën 19,820 mijë lekë me mosrealizim në vlerën
7,000 mijë lekë, ose 74%.
Njësia Administrative Gjegjan.
Për vitin 2017, programimi i të ardhurave nga tatimet taksat dhe tarifat vendorë, është miratuar në
vlerën 6,221 mijë lekë, realizuar në fakt në vlerën 2,042 mijë lekë me mosrealizim në vlerën
4,179 mijë lekë, ose 33%.
Për vitin 2018, programimi i të ardhurave nga tatimet taksat dhe tarifat vendorë, është miratuar në
vlerën 7,654 mijë lekë, realizuar në fakt në vlerën 810 mijë lekë me mosrealizim në vlerën 7,000
mijë lekë, ose 11%.
Njësia Administrative Qerret.
Për vitin 2017, programimi i të ardhurave nga tatimet taksat dhe tarifat vendorë, është miratuar në
vlerën 3,888 mijë lekë, realizuar në fakt në vlerën 1,687 mijë lekë me mosrealizim në vlerën
2,201 mijë lekë, ose 43%.
Për vitin 2018, programimi i të ardhurave nga tatimet taksat dhe tarifat vendorë, është miratuar në
vlerën 6,314 mijë lekë, realizuar në fakt në vlerën 2,594 mijë lekë me mosrealizim në vlerën
3,720 mijë lekë, ose 41%.
Njësia Administrative Qelëz.
Për vitin 2017, programimi i të ardhurave nga tatimet taksat dhe tarifat vendorë, është miratuar në
vlerën 694 mijë lekë, realizuar në fakt në vlerën 229 mijë lekë me mosrealizim në vlerën 465 mijë
lekë, ose 33%.
Për vitin 2018, programimi i të ardhurave nga tatimet taksat dhe tarifat vendorë, është miratuar në
vlerën 452 mijë lekë, realizuar në fakt në vlerën 80 mijë lekë me mosrealizim në vlerën 372 mijë
lekë, ose 18%.
Njësia Administrative Rrape.
Për vitin 2017, programimi i të ardhurave nga tatimet taksat dhe tarifat vendorë, është miratuar në
vlerën 2,010 mijë lekë, realizuar në fakt në vlerën 25 mijë lekë me mosrealizim në vlerën 1,985
mijë lekë, ose 1%.
Për vitin 2018, programimi i të ardhurave nga tatimet taksat dhe tarifat vendorë, është miratuar në
vlerën 2,424 mijë lekë, realizuar në fakt në vlerën 2,205 mijë lekë me mosrealizim në vlerën 219
mijë lekë, ose 91%.
3.Krijimi i regjistrit të tatim paguesve në mënyrë manuale dhe elektronike. Kontrollet e bëra për
grumbullimin e taksave, rakordimi me agjentët tatimorë, problemet e dala dhe masat e marra;
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Nga zyra e taksave dhe tarifave vendore janë hapur regjistrat në mënyrë manuale dhe elektronike
ku janë regjistruar të gjithë tatim paguesit që kanë detyrimin për pagimin e taksave dhe tarifave
vendore.
Sipas dokumentacionit të paraqitur nga personeli i Zyrës së Taksave dhe Tarifave Vendore të
Bashkisë, u përzgjodhën për auditim 15 subjekte me aktivitet të ndryshme, të biznesit të vogël dhe
biznesit të madh, për përcaktimin dhe llogaritjen detyrimeve për taksat dhe tarifat vendore si për
tarifën e pastrimit urban, për tarifën e ndriçimit, për tarifën e gjelbërimit, për taksën e tabelës për
qëllime identifikimi dhe reklamimi, për taksën mbi ndërtesën dhe nuk u konstatuan probleme.
Subjektet e përzgjedhura duke qenë se nuk u konstatuan probleme nuk u vazhdua audtimi për 21
subjektet e tjera pasi edhe lista e detyrimeve ishte hartuar për çdo lloj detyrimi dhe duke llogaritur
edhe kamat vonesat për subjektet të cilat nuk shlyenin detyrimet në afat.
Nga auditimi i dosjeve të subjekteve sipas Njësive Adminstrative u konstatua se:
-Nga zyra e taksave dhe Tarifave vendore u është dërguar shkresë për secilin subjekt që kanë
sipas ndarjes administrative territoriale, ku është përcaktuar detyrimi për çdo taksë apo tarifë
vendore që tatim paguesi detyrohet për të paguar për llogari të bashkisë. Kjo praktikë është
zbatuar dhe është në praktikën e punës së çdo inspektori që në fillim të çdo viti të njoftojë të
gjithë subjektet taksa pagues për llojet e detyrimeve dhe afatin ose kohën e pagesës që duhet të
kryej në bankat e nivelit të dytë. Nga administrata tatimore e bashkisë dhe e Njësive
Administrative janë plotësuar njoftimet e detyrimit dhe u janë dërguar në rrugë postare subjekteve
tatimpagues, që kanë detyrimin ligjor për të paguar, taksat dhe tarifat vendore si, për tarifën e
pastrimit urban, tarifën e ndriçimit, tarifën e gjelbërimit, taksën e tabelës dhe për taksën mbi
ndërtesat por nuk janë arkëtuar plotësisht detyrimet ligjore nga subjektet taksapagues. Veprimi
dhe mosveprimi është në përputhje me kërkesat dhe përcaktimet e ligjit nr. 9920, datë 19.04.2008
“Për procedurat tatimore në Republikën e Shqipërisë”, Neni 23 Mënyrat e komunikimit me
tatimpaguesin, pika 2 ku citohet: “Vlerësimet, njoftimet, vendimet dhe komunikimet zyrtare,
drejtuar tatimpaguesit, i dërgohen në adresën e shënuar në dosjen e tatimpaguesit, duke përdorur
shërbimin postar rekomande”.
-Nga zyra e taksave dhe tarifave vendore e bashkisë dhe Njësitë Administrative, është bërë
miradministrimi i informacionit tatimor, të subjekteve tatimpagues të Biznesit të Vogël, për të
gjitha detyrimet tatimore dhe janë vendosur në dosjen e çdo tatim paguesi, është bërë përditësimi
të dhënave dhe është plotësuar dokumentacioni, ku janë regjistruar të gjitha detyrimet e
tatimpaguesit, sipas kategorisë së detyrimit, interesat, gjobat dhe pagesat, që i takojnë
tatimpaguesit. Veprimi dhe mosveprimi është në përputhje me kërkesat dhe përcaktimet e ligjit
nr. 9920, datë 19.04.2008 “Për procedurat tatimore në Republikën e Shqipërisë”, Neni 29 Dosja e
detyrimeve tatimore, pika 1, ku citohet : “Administrata tatimore krijon dhe përditëson dosjen e
detyrimeve tatimore, ku regjistrohen të gjitha detyrimet e tatimpaguesit, sipas kategorisë së
detyrimit, interesat, gjobat dhe pagesat, që i takojnë tatimpaguesit”.
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-Nga zyra e taksave dhe tarifave vendore e bashkisë dhe e Njësive Administrative, nuk është
vepruar për inventarizimin e dokumentacionit që ndodheshin në dosjet e subjekteve taksapagues
të taksave dhe tarifave vendore ku nga auditimi u konstatuan me mangësi e konkretisht:
-të gjitha praktikat nuk shoqërohen me fletë inventari për numrin dhe llojin e dokumenteve dhe
shkresave që përmban një dosje e subjektit.
-i gjithë dokumentacioni i subjektit mbahet në një dosje qysh nga krijimi i subjektit për disa vite
me radhë.
-praktikat e përfunduara të viteve të mëparshëm nuk janë dorëzuar në arkivin e institucionit.
Veprimi dhe mosveprimi është në kundërshtim, me kërkesat e ligjit nr. 9154, datë 6.11.2003 “Për
arkivat” neni 24, ku përcaktohet: Arkivat e institucioneve shtetërore qendrore dhe vendore kanë
detyrë : a) të evidencojnë korrespodencën që dërgohet ose merret nga institucioni b) të bëjnë
përpunimin arkivor, të ruajnë dhe të shërbejnë dokumentet që administrojnë, c) të dorëzojë
dokumentet në arkivat shtetërore, sipas afateve ligjore përkatësisht sipas përshkrimit në nenin 9
shkronjat ''b'', ''c'', ''ç'' dhe ''d'' të këtij ligj, dhe me rregulloren e Drejtorisë së Përgjithshme të
Arkivave “Për normat tekniko-profesionale dhe metodologjike të shërbimit arkivor në Republikën
e Shqipërisë” kapitulli II-Rregulla për punën me dokumentet administrative në subjektet
shtetërore dhe jo shtetërore, neni 21dhe neni 27.
4.Gjendja e debitorëve për taksat vendore, në numër dhe vlerës, sipas bizneseve, taksës tokës,
taksat e popullatës, etj, kontratat për shfrytëzimin e sipërfaqes dhënë sipas Lejeve Minerare, apo
Lejeve Koncesionare për pasurinë në administrim të tyre;
Nga auditimi i të dhënave të Zyrës së Taksave dhe Tarifave Vendore, rezulton se gjendja e debitorëve për
periudhën 2017 -2018, paraqitet sipas pasqyrës si vijon:
Pasqyra e gjendjes së debitorëve në fund të çdo viti 2017 dhe 2018. Në / lekë.
31.12.2017
31.12.2018
EMËRTIMI
Nr.
Vlerë
Nr.
Vlerë
Biznes i Vogël
73
4,569,941
73
4,509,165
Biznes i Madh
14
4,632,736
16
5,505,078
TOTALI
87
9,202,677
89
10,014,243
Burimi : Të dhënat e subjektit përpunuar nga audituesi

Lista analitike e debitorëve të biznesit të vogël dhe të biznesit të madh, për periudhën e viteve
2017 dhe vitin 2018, nuk u printua nga ana e grupit të auditimit, por janë mbajtur në format excel,
nga zyra e taksave dhe tarifave vendore.
Evidenca e gjendjes së numrit të bizneseve për periudhën 01.01.2017 deri 31.12.2018.

Nr

Emërtimi

Viti
2017

Gjendja
Në fillim

Regjistrime
Reja

Mbyllur
Aktivit

Gjendja
në fund
të Vitit

222

7

30

199
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(1+2)

Totali Bizneseve

2018
199

7

0

206

Burimi : Të dhënat e subjektit përpunuar nga audituesi

Nga të dhënat e pasqyrës, konstatohet se niveli i debitorëve në numër dhe në vlerë paraqitet
pothuajse me ndryshime shumë të vogla.
Në vitin 2017 nga 199 subjekte aktive gjendje në fund të vitit, janë debitorë 48 subjekte ose 24%.
Në vitin 2018 nga 206 subjekte aktive gjendje në fund të vitit, janë debitorë 43 subjekte ose
20,8%. Të dhënat e mësipërme flasin për një performancë jo të mirë të nivelit të arkëtimeve nga
Zyra e Taksave dhe Tarifave Vendore Bashkia Pukë.
Detyrimet debitore të taksave për bizneset gjendje me 31.12.2017 janë në vlerën 9,202 mijë lekë
nga 87 subjekte, me 31.12.2018 janë në vlerën 10,014 mijë lekë nga 89 subjekte.
Për detyrimet debitore të taksës së tokës bujqësore, taksat e popullatës, etj, kontratat për
shfrytëzimin e sipërfaqes dhënë sipas Lejeve Minerare, apo Lejeve Koncesionare për pasurinë në
administrim të tyre, gjendje më 31.12.2017 dhe më 31.12.2018 sipas dokumenteve të paraqitura
nga specialistët e zyrës së taksave dhe tarifave vendore konstatohet se:
Numri i familjeve gjithsej sipas gjendjes civile dhe sipas njësive administrative është 5361
familje, nga të cilat 1788 familje janëë në emigracion, 1072 familje trajtohen përkatësisht me
ndihme ekonomike, invalid të verbër, paraplegjik, të cilat nuk ngarkohen me detyrime për taksa
dhe tarifa familjare. Vetëm diferenca prej 2501 familje ngarkohen me taksa familjare. Në formë
tabele paraqitet sipas pasqyrës bashkangjitur Raportit Përfundimtar të Auditimit.
Sipas të dhënave të paraqitura nga zyra e Kadastrës, si rezulton Fondi i tokës, struktura dhe
ndarja e Tapive deri më datën 31.12.2018, të dhënat sipas pasqyrës bashkangjitur Raportit
Përfundimtar të Auditimit.
Për detyrimet debitore për kontratat për shfrytëzimin e sipërfaqes dhënë sipas Lejeve Minerare,
apo Lejeve Koncesionare për pasurinë në administrim të tyre, gjendje më 31.12.2017 dhe më
31.12.2018 sipas dokumenteve të paraqitura nga specialistët e zyrës së taksave dhe tarifave
vendore u konstatua se janë evidentuar dhe konkretisht:
Për vitin 2017, debitor nga KLSH janë në vlerën 1,163,246 lekë, debitor për kontratat e qirave
janë në vlerën 6,770,099 lekë dhe debitor për taksa e tarifa vendore për institucionet shtetërore
janë në vlerën 187,000 leke.
Për vitin 2018, debitor nga KLSH janë në vlerën 1,163,246 lekë, debitor për kontratat e qirave
janë në vlerën 5,692,399 lekë dhe debitor për taksa e tarifa vendore për institucionet shtetërore
janë në vlerën 79,000 lekë.
Nga zyra e taksave dhe tarifave vendore Bashkia Pukë, janë evidentuar detyrimet debitore, për
cdo subjekt të biznesit të madh e të biznesit të vogël, janë përllogaritur edhe kamat vonesat
rregullisht për çdo vit për personat që nuk kanë paguar në afat detyrimet e ngarkuara sipas paketës
fiskale të miratuar nga Këshilli i Bashkisë.
5.Administrimi i kontratave të lidhura për dhënien me qira të pasurisë së Bashkisë apo Njësisë
Administrative (Ambiente, Toka, Pyje, Kullota, etj.);
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Në auditimin e kryer për administrimin e kontratave të lidhura për dhënien me qira të pasurisë së
Bashkisë apo Njësisë Administrative, Ambiente, Toka, Pyje, Kullota, etj, në zbatim të 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”, i ndryshuar, të VKM nr. 391, datë
21.06.2006 “Për përcaktimin e tarifave në sektorin e pyjeve dhe të kullotave”, i ndryshuar, u
auditua dokumentacioni për periudhën 01.01.2017 deri 31.12.2018, objekt auditimi.
Gjatë auditimit të dokumentacionit të paraqitur nga punonjësit e bashkisë për dhënien me qira të
pasurive të institucionit të qeverisjes vendore dhe konkretisht kontratat e trashëguara dhe të
përthithura nga ish Komunat aktualisht Njësi Administrative të Bashkisë. Nga auditimi i kryer për
monitorimin e arkëtimit të detyrimeve nga dhënia e objekteve të ndryshme me qira, në vijim po
paraqesim kontratat e qiradhënies të cilat nuk janë kryer arkëtimet sipas përcaktimeve dhe
detyrimeve midis palëve.
Në auditimin e kryer për monitorimin e kontratave të qirasë dhe të enfiteozës, arkëtimin e
detyrimeve sipas kontratave ekzistuese konstatohet se:
1.Shoqëria “E. U.” shpk regjistruar në QKR me nipt K........S është lidhur kontratë qiraje me ish
Komunën Rrape me nr.466 rep nr.296/2 kol datë 06.05.2015, me afat 35 vjet, me objekt sipërfaqe
pyjore prej 9520 m², vlera e detyrimit vjetor është 1,735,400 lekë, detyrimi për dy vitet është
3,470,800 lekë. Janë arkëtuar gjatë periudhës së viteve 2017 dhe 2018 sipas akt rakordimeve me
degën e thesarit, vlera 2,570,800 lekë, me diferencë të pa arkëtuar prej 900,000 lekë.
2.Shoqëria “Gj. K.” shpk regjistruar në QKR me nipt L........E është lidhur kontratë qiraje me
Bashkinë Pukë me nr.1688/12, datë 24.10.2016, me afat një vjeçar, me objekt shfrytëzimin e
lëndës drusore, vlera e detyrimit vjetor është 3,953,800 lekë. Janë arkëtuar gjatë periudhës, sipas
akt rakordimeve me degën e thesarit, vlera 1,581,520 lekë, me diferencë të pa arkëtuar prej
2,372,280 lekë.
3.Personi fizik z.Xh. I. është lidhur kontratë qiraje me Bashkinë Pukë në datën 03.01.20175, me
afat një vjeçar, me objekt sipërfaqe prej 23 m², vlera e detyrimit vjetor është 27,600 lekë. Janë
arkëtuar gjatë periudhës sipas akt rakordimeve me degën e thesarit, vlera 13,800 lekë, me
diferencë të pa arkëtuar prej 13,800 lekë.
4.Shoqëria “B.A.” shpk është lidhur kontratë qiraje me ish Komunën Qerret Pukë me nr.26, datë
03.02.2015, me afat 10 vjeçar, me objekt sipërfaqe pyjore cungishte dhe tokë inproduktive, prej
83,452 m², vlera e detyrimit vjetor është 653,642 lekë. Nuk janë arkëtuar gjatë periudhës së viteve
2017 dhe 2018 sipas akt rakordimeve me degën e thesarit, vlera dy viteve prej 1,307,284 lekë, me
diferencë të pa arkëtuar prej 1,307,284 lekë.
5.Shoqëria “D.1.” shpk regjistruar në QKR me nipt K........H është lidhur kontratë qiraje me ish
Komunën Qerret në datë 04.10.2012, me afat 5 vjeçar, me objekt sipërfaqe pyjore prej 2,000 m²,
vlera e detyrimit vjetor është 99,000 lekë, detyrimi për dy vitet 198,000 lekë. Nuk janë arkëtuar
gjatë periudhës së viteve 2017 dhe 2018 sipas akt rakordimeve me degën e thesarit, vlera e dy
viteve e cila është 198,000 lekë, me diferencë të pa arkëtuar prej 198,000 lekë.
6.Shoqëria “S.C.” shpk është lidhur kontratë qiraje me Bashkinë Pukë në datë 18.04.2018, me afat
3 vjeçar, me objekt sipërfaqe pyjore prej 2,69 km linear, vlera e detyrimit vjetor është 418,500
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lekë. Nuk është arkëtuar detyrimi gjatë periudhës sipas akt rakordimeve me degën e thesarit, vlera
është 418,500 lekë, me diferencë të pa arkëtuar prej 418,500 lekë.
Kontratat e qirave të përpiluara midis Bashkisë Pukë dhe personave fizik dhe juridik, datat e
lidhjes së kontratave, vendndodhjen e objektit të dhënë me qira, afatin e kontratës, detyrimet,
arkëtimet dhe diferencat e pa arkëtuara për periudhën objekt auditimi, paraqiten sipas aneksit nr.1
bashkangjitur Raportit Përfundimtar të Auditimit.
Sa më sipër arrihet në konkluzionin që: -Nga auditimi i kryer për planifikimin, realizimin e të
ardhurave nga taksat dhe tarifat vendore, konstatohet se nga Bashkia Pukë, Sektori i Pyjeve e
Kullotave dhe Zyra e Taksave dhe Tarifave Vendore, nuk kanë kryer plotësisht monitorimin për
të arkëtuar detyrimin sipas kontratave të qirasë, për kontratat e lidhur midis Bashkisë Pukë dhe
shoqërive private, për dhënien me qira të sipërfaqeve pyjore e kullosore, veprimi jo në përputhje
me kërkesat dhe përcaktimet e bëra në 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”,
i ndryshuar, kapitulli VI, pikat 1,2,9 e 10, sipas aneksit nr.1 me pasojë, dëm ekonomik në
Buxhetin e Bashkisë në vlerën 5,209,864 lekë.
Gjetje nga auditimi:
Titulli Gjetjes
-Mos monitorim të kontratave të qirasë së tokave bujqësore, mos arkëtim
detyrimi.
Situata:
-Nuk janë zbatuar detyrimet kontratuale, nuk është zbatuar plotësisht
monitorimi për të arkëtuar detyrimin sipas kontratave të qirasë, për kontratat e
lidhur midis Bashkisë Pukë dhe shoqërive private, për dhënien me qira të
sipërfaqeve pyjore e kullosore,
Kriteri
- 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”, i ndryshuar, kapitulli VI, pikat 1,2,9 e 10.
Ndikimi/Efekti - Mungesa e të ardhurave për realizimin e shërbimeve dhe investimeve.
Shkaku
- Mos zbatimi i kërkesave ligjore.
Rëndësia:
-I ulët..
Rekomandimi -Të merren masa nga Bashkia Pukë, që të zbatohen procedurat ligjore për
kërkimin e detyrimit në vlerën 5,209,864 lekë.
Për veprimet dhe mosveprimet e mësipërme ngarkohen me përgjegjësi:
Z.Gj. F. me detyrë, Përgjegjës e sektorit të Strukturës Përgjegjëse për Pyjet e Kullotat, për vitet
2017 dhe 2018.
Z.H. D. me detyrë, Përgjegjës i Sektorit të Taksave dhe Tarifave vendore për vitet 2017 dhe 2018.
Znj.E. Ç. me detyrë, specialiste Sektorit të Taksave dhe Tarifave vendore për vitet 2017 dhe
2018.
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6.Zbatimin e procedurave ligjore në arkëtimin e detyrimeve të prapambetura për taksave e
tarifave vendore dhe llogaritja e kamat vonesave, në zbatim të neneve 90 dhe 91, të ligjit nr.
9920, datë 19.05.2008 ”Për Procedurat Tatimore në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar;
Sipas dokumenteve të paraqitura nga Zyra e Taksave dhe Tarifave Vendore, konstatohet se
detyrimet progresive për tatim taksat lokale deri më datën 31.12.2017, sipas subjekteve, është në
shumën totale për 9,202 mijë lekë, nga 87 subjekte të biznesit të madh dhe të vogël, deri më datën
31.12.2018, sipas të dhënave që na u paraqitën, është në shumën totale për 10,014 mijë lekë, nga
89 subjekte të biznesit të madh dhe të vogël, e detajuar jepet sipas të dhënave të pasqyrës që vijon
në 000/lekë:
Pasqyra e gjendjes së debitorëve në fund të çdo viti 2017 dhe 2018. Në / lekë.
31.12.2017
31.12.2018
EMËRTIMI
Nr.
Vlerë
Nr.
Vlerë
BiznesiVogël
73
4,569,941
73
4,509,165
Biznes i Madh
14
4,632,736
16
5,505,078
TOTALI
87
9,202,677
89
10,014,243
Burimi : Të dhënat e subjektit përpunuar nga audituesi

Për vjeljen e detyrimeve për taksat dhe tarifat vendore, nga bizneset, nga ana e Zyrës së Taksave
dhe tarifave vendore, u janë bërë njoftim subjekteve dhe më pas janë dërguar shkresa për
bllokimin e llogarive Bankare, për sekuestro të mjeteve të transportit pranë Drejtorisë së
Kontrollit dhe Shfrytëzimit të Automjeteve, ZRPP për vendosjen e barrës së pasurisë dhe Qendrës
Kombëtare të Biznesit.
Lidhur me këto masa, na u paraqitën të dhëna për dërgim shkresë subjekteve përkatëse.
Në vitin 2017-2018, u janë dërguar shkresat pranë Drejtorisë së Kontrollit dhe Shfrytëzimit të
Automjeteve, ZRPP për vendosjen e barrës së pasurisë dhe Qendrës Kombëtare të Biznesit.
Sipas dokumenteve të inspektorëve të taksave konstatohet se:
-Vlera totale prej 2,630,802 lekë e detyrimeve debitore për taksa e tarifa vendore, nga të cilat
vlera 2,232,448 lekë detyrime nga subjektet e biznesit të vogël dhe vlera 398,354 lekë detyrime
nga subjektet e biznesit të madh, janë pa shpresë arkëtimi, pasi për disa vjet rresht gjatë kontrollit
në subjekt ka rezultuar se subjekti ka mbyllur aktivitetin dhe nuk kanë asnjë pagesë nga detyrimet
e prapambetura.
Gjendja e debitorëve për tatim taksat lokale, nuk pasqyrohen në kontabilitetin e financës së
Bashkisë Pukë dhe rrjedhimisht nuk janë pasqyruar në pasqyrat financiare të fund vitit 2018, kjo
me pretendimin se kontabiliteti i tyre ndiqen nga njësia e specializuar për arkëtimin e detyrimeve
për tatim taksat lokale.
Për vjeljen e detyrimeve debitore, nuk është vazhduar për vjeljen e masave të tjera shtrënguese si
bllokimi i aktivitetit të biznesit deri në sekuestron e mallrave të debitorëve deri në kallëzim penal
sipas kërkesave të nenit 114, të ligjit nr. 9920, datë 19.05.2008” Për Procedurat tatimore në R.SH”
ndryshuar me ligjin nr. 164/2014, datë 4.12.2014.
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7. Në se Zyra e taksave, Zyra e administrimit Aseteve dhe Drejtoria e Planifikimit Territorit kanë
rakorduar me Drejtorinë Rajonale të ALUZNIT, për arkëtimin e taksës së ndikimit në
infrastrukturë për ndërtimet e legalizuara,në përputhje me VKM nr. 860, datë 10.12.2014 “Për
përcaktimin e mënyrës së mbledhjes dhe administrimit të të ardhurave për ndërtimet pa leje dhe
vlerave të zbatueshme për legalizim”, pika 5, si dhe ligjin nr. 9632, datë 30.10.2006 “Për Sistemin
e Taksave vendore”, i ndryshuar, pika 3 e nenit 27- Taksa e ndikimit në infrastrukturë. (Gjatë
periudhë së auditimit në bashkëpunim me ALUIZNIN të nxirren listat e personave që duhet të
paguanin sa, kanë paguar dhe sa nuk kanë paguar deri në periudhën e auditimit)
Në lidhje me realizimin e të ardhurave të Bashkisë nga taksa e ndikimit në infrastrukturë nga
legalizimi, urbanizimi dhe integrimi i ndërtimeve pa leje, bazuar në dokumentet e shkresave të
dërguara nga zyra e ALUIZNI- Drejtoria Shkodër, u auditua i gjithë dokumentacioni për
periudhën 01.01.2017 deri 31.12.2018, në zbatim të ligjit nr. 9482 datë 03.04.20106, “Për
legalizimin urbanizimin dhe integrimin e ndërtimeve pa leje” i ndryshuar, neni 23, ku cilësohet:
“Taksa vendore e ndikimit në infrastrukturë llogaritet dhe arkëtohet nga njësitë e qeverisjes
vendore, në përputhje me pikën 2/1, të nenit 27, të ligjit nr. 9632, datë 30.10.2006, “Për sistemin e
taksave vendore”, të ndryshuar”.
Gjatë viti 2017 dhe vitit 2018 nga ALUIZNI- Drejtoria Rajonale Shkodër, janë dërguar shkresat
përcjellëse dhe listat me emrat përkatës që ju janë miratuar Lejet e Legalizimit për ndërtimet pa
leje ndërtimi brenda territorit të bashkisë Pukë. Nga auditimi mbi vjeljen e detyrimeve për tatim
taksat lokale, konstatohet se nga Bashkia Pukë, nuk janë marrë masa të veçanta për vjeljen e
taksës së ndikimit në infrastrukturë për objektet ndërtimore që legalizohen nga ALUIZNIDrejtoria Rajonale Shkodër.
Konstatohet se nga 28 persona të pajisur me leje legalizimi për objektet e ndërtuara pa leje
ndërtimi, vlera e detyrimit në total për taksën e ndikimit në infrastrukturë është 405,336 lekë nga
të cilat kanë shlyer detyrimin e taksës së ndikimit në infrastrukturë 23 persona në vlerën 252,065
lekë, ngelet diferenca prej 153,271 lekë e pa likuiduar për pesë objekte.
Pasqyra e personave të cilët janë pajisur me Leje Legalizimi, për objektet e ndërtuara pa leje
ndërtimi, sipërfaqet ndërtimore sipas objekteve, vendndodhja e objektit dhe detyrimi i pa
likuiduar sipas aneksit nr.1, bashkangjitur Raportit Përfundimtar të Auditimit.
Sipas të dhënave zyrtare që ALUIZNI i ka dërguar Bashkisë Pukë, konstatohet se deri më
31.12.2018, janë posedues të lejes së legalizimit që nuk kanë paguar detyrimet për taksën e
ndikimit në infrastrukturë për 5 persona për sipërfaqe ndërtimore gjithsej 932,6 m2. Veprimi dhe
mosveprimi janë, jo në përputhje me kërkesat dhe përcaktimet e bëra në ligjin nr. 9482 datë
03.04.2016, “Për legalizimin, urbanizimin dhe integrimin e ndërtimeve pa leje” i ndryshuar me
ligjin nr. 50/2014 neni 23, ligjit nr. 9632, datë 30.10.2006, “Për sistemin e taksave vendore” të
ndryshuar, VKM nr. 860, datë 10.12.2014 “Për përcaktimin e mënyrës se mbledhjes dhe
administrimit të të ardhurave për ndërtimet pa leje dhe veprave të zbatueshme për legalizim” i
ndryshuar dhe Vendimin e Këshillit të Bashkisë Nr. 63, datë 19.12.2016 “Për miratimin e Paketës
Fiskale të vitit 2017 të Bashkisë Pukë”, protokolluar me nr.2419, datë 28.12.2016 dhe për vitin
2018 me VKB Nr. 68, date 30.12.2017 “Për miratimin e Paketës Fiskale të vitit 2018 të Bashkisë
Pukë”, protokolluar me nr.12/1, datë 05.01.2018, ndryshuar me VKB nr.21, datë 23.03.2018,
113

KONTROLLI I LARTE I SHTETIT
RAPORTI PËRFUNDIMTAR MBI AUDITIMI E RREGULLSHMËRISË FINANCIARE NË BASHKINË
PUKË.

protokolluar me nr.561, datë 27.03.2018, sipas aneksit nr.2, me pasojë të ardhura të munguara për
buxhetin e Bashkisë Pukë në vlerën 153,273 lekë.
Sa më sipër arrihet në konkluzionin që: -Nga Bashkia Pukë, Zyra e Tatim Taksave dhe Tarifave
Vendore dhe Drejtoria e Urbanistikës dhe Planifikimit të Territorit, nuk janë marrë masa të
veçanta lidhur me arkëtimin e taksës së ndikimit në infrastrukturë për objektet ndërtimore që
legalizohen nga ALUIZNI- Drejtoria Rajonale Shkodër. Sipas të dhënave zyrtare që ALUIZNI i
ka dërguar Bashkisë Pukë, konstatohet se deri më 31.12.2018, janë posedues të lejes së legalizimit
që nuk kanë paguar detyrimet për taksën e ndikimit në infrastrukturë për 5 persona për sipërfaqe
ndërtimore gjithsej 932,6 m2, jo në përputhje me kërkesat dhe përcaktimet e bëra në ligjin nr.
9482 datë 03.04.2016, “Për legalizimin, urbanizimin dhe integrimin e ndërtimeve pa leje” i
ndryshuar me ligjin nr. 50/2014 neni 23, ligjit nr. 9632, datë 30.10.2006, “Për sistemin e taksave
vendore” të ndryshuar,neni 35, VKM nr. 860, datë 10.12.2014 “Për përcaktimin e mënyrës se
mbledhjes dhe administrimit të të ardhurave për ndërtimet pa leje dhe veprave të zbatueshme për
legalizim” i ndryshuar dhe Vendimet e Këshillit të Bashkisë nr.63, datë 19.12.2016 dhe nr.68,
datë 30.12.2017 “Për miratimin e Paketës Fiskale të vitit 2017 të Bashkisë Pukë”, sipas aneksit
nr.2 me pasojë të ardhura të munguara për buxhetin e Bashkisë në vlerën 153,273 lekë.
Gjetje nga auditimi:
Titulli Gjetjes -Taksa e ndikimit në infrastrukturë për objektet ndërtimore, Aluizni.
Situata:
-Nuk janë marrë masa të veçanta lidhur me vjeljen e taksës së ndikimit në
infrastrukturë për objektet ndërtimore që legalizohen nga ALUIZNIKriteri
Ligji nr. 9632, datë 30.10.2006 “Për sistemin e taksave vendore” i ndryshuar,
Kreut VII, nenit 35, të Vendimit të Këshillit të Bashkisë nr.63, datë 19.12.2016
dhe nr.68, datë 30.12.2017 “Për miratimin e Paketës Fiskale të vitit 2017 të
Bashkisë Pukë”,
Ndikimi/Efekti - Mungesa e të ardhurave për realizimin e shërbimeve dhe investimeve
Shkaku
-Moszbatim i kërkesave ligjore.
Rëndësia:
-I ulët.
Rekomandimi -Të merren masa nga Bashkia Pukë, që të zbatohen procedurat ligjore për kërkimin e
detyrimit në vlerën 153,273 lekë.

Për veprimet dhe mosveprimet e mësipërme ngarkohen me përgjegjësi:
Z.E. S. me detyrë Drejtor i Drejtorisë së Urbanistikës dhe Planifikimit të Territorit në Bashkinë
Pukë, për periudhën vitet 2017, 2018.
Z.H. D. me detyrë Përgjegjës i Sektorit të Taksave e Tarifave Vendore, në Bashkinë Pukë, për
vitet 2017-2018.
(Sa më sipër është mbajtur akt konstatimi nr.3, datë 27.02.2019)
(Sa më sipër është mbajtur akt konstatimi nr.4, datë 27.02.2019)
(Sa më sipër është mbajtur akt konstatimi nr.5, datë 27.02.2019)
Sa më sipër arrihet në konkluzionin që:
-Struktura organizative e zyrës së taksave dhe tarifave vendore është miratuar me miratimin e
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strukturës organike të bashkisë e cila është miratuar, me vendime të Këshillit Bashkiak, nr.367,
datë 30.12.2016 “Për miratimin e strukturës organizative të Bashkisë për vitin 2017” struktura
është miratuar me 270 punonjës, nga e cila struktura organizative e zyrës së tatim taksave dhe
tarifave vendore është e përbërë nga 6 (gjashtë) punonjës dhe me vendim të Këshillit Bashkiak
nr.6, datë 23.01.2017 “Për miratimin e nivelit të pagave të punonjësve të bashkisë Pukë për vitin
2017” miratuar në Prefekturë me shkresën nr. 144/1, datë 06.02.2017 dhe urdhri i Kryetarit të
Bashkisë nr.42, datë 17.02.2017 “Për miratimin e strukturës dhe nivelit të pagave për vitin
2017”, nr.349, datë 30.12.2017 “Për miratimin e strukturës organizative të Bashkisë për vitin
2018” struktura është miratuar me 274 punonjës, nga e cila struktura organizative e zyrës së
tatim taksave dhe tarifave vendore është e përbërë nga 6 (gjashtë) punonjës dhe me vendim të
Këshillit Bashkiak nr.69, datë 30.12.2017 “Për miratimin e nivelit të pagave të punonjësve të
bashkisë Pukë për vitin 2018” miratuar në Prefekturë me shkresën nr48/1, datë 22.01.2018 dhe
urdhëris i Kryetarit të Bashkisë nr.28, datë 06.02.2018 “Për miratimin e strukturës dhe nivelit të
pagave për vitin 2018”. Administrimi i taksave e tarifave vendore është bërë në zbatim të ligjit
nr. 139/2015, datë 17.12.2015 “Për vetëqeverisje vendore”; të ligjit nr. 9920, datë 19.5.2008
“Për Procedurat Tatimore në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar, ligjit nr. 9632, datë
30.10.2006 “Për Sistemin e Taksave Vendore” me ndryshime dhe paketave fiskale të miratuara
nga Bashkia me VKB sipas viteve.
-Programimi i të ardhurave nga taksat dhe tarifat vendorë, për vitin 2017, është miratuar në
vlerën 37,500 mijë lekë, realizuar në fakt në vlerën 20,812 mijë lekë me mosrealizim në vlerën
16,688 mijë lekë, ose 55%. Për vitin 2018, programimi i të ardhurave nga taksat dhe tarifat
vendorë, është miratuar në vlerën 44,000 mijë lekë, realizuar në fakt në vlerën 25,510 mijë lekë
me mosrealizim në vlerën 18,490 mijë lekë, ose 58%. Detyrimet debitore të taksave për bizneset
gjendje me 31.12.2017 janë në vlerën 9,202 mijë lekë nga 87 subjekte, me 31.12.2018 janë në
vlerën 10,014 mijë lekë nga 89 subjekte. Realizimi i të ardhurave është në nivele shumë të ultë
për të dy vitet 2017-2018. Për vitin 2017 ndikim negativ në mos realizimin e të ardhurave nga
taksat lokale, ka mos realizimi i të ardhurave nga taksa e ndërtesës, e cila është programuar në
masën 7,054 mijë lekë, realizuar në masën 3,770 mijë lekë ose 53% si dhe mos realizimi i të
ardhurave nga tarifat lokale, si tarifa e pastrimit, ndricimit, gjelbërimit e cila është programuar
në masën 9,193 mijë lekë, realizuar në masën 6,339 mijë lekë ose 69%. Për vitin 2018 ndikim
negativ në mos realizimin e të ardhurave nga tarifat lokale, ka mos realizimi i të ardhurave nga
Renta Minerare, e cila është programuar në masën 25,000 mijë lekë, realizuar në masën 42 mijë
lekë ose 2% dhe mos realizimi i të ardhurave nga tarifa e pastrimit, ndricimit, gjelbërimit e cila
është programuar në masën 6,482 mijë lekë, realizuar në masën 5,112 mijë lekë ose 79%.
-Nga zyra e taksave dhe tarifave vendore e bashkisë, nuk është vepruar për inventarizimin e
dokumentacionit që ndodheshin në dosjet e subjekteve taksapagues të taksave dhe tarifave
vendore ku nga auditimi u konstatuan me mangësi si të gjitha praktikat nuk shoqërohen me fletë
inventari për numrin dhe llojin e dokumenteve dhe shkresave që përmban një dosje e subjektit, i
gjithë dokumentacioni i subjektit mbahet në një dosje qysh nga krijimi i subjektit për disa vite me
radhë, praktikat e përfunduara të viteve të mëparshëm nuk janë dorëzuar në arkivin e
institucionit, në kundërshtim, me kërkesat e ligjit nr. 9154, datë 6.11.2003 “Për arkivat” neni 24,
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dhe me Rregulloren e Drejtorisë së Përgjithshme të Arkivave, kapitulli II, nenet 21,27.
-Nga zyra e taksave dhe tarifave vendore e bashkisë, për të gjitha detyrimet tatimore të pa
mbledhura, të taksave dhe tarifave vendore, u janë bërë njoftim subjekteve dhe më pas janë
dërguar shkresa për bllokimin e llogarive Bankare, për sekuestro të mjeteve të transportit pranë
Drejtorisë së Kontrollit dhe Shfrytëzimit të Automjeteve, ZRPP për vendosjen e barrës së
pasurisë dhe Qendrës Kombëtare të Biznesit, por nuk është vazhduar me marrjen e masave të
tjera shtrënguese si bllokimi i aktivitetit të biznesit deri në sekuestron e mallrave të debitorëve
deri në kallëzim penal sipas kërkesave të ligjit nr. 9920, datë 19.05.2008” Për Procedurat
tatimore në R.SH” i ndryshuar.
Për veprimet dhe mosveprimet e mësipërme ngarkohen me përgjegjësi:
Z.H. D. me detyrë, Përgjegjës i Sektorit të Taksave dhe Tarifave vendore për vitet 2017 dhe 2018.
Znj.E. Ç. me detyrë, specialiste Sektorit të Taksave dhe Tarifave vendore për vitet 2017 dhe
2018.
Z.Gj. Sh. me detyrë specialist i Taksave dhe Tarifave Vendore Njësia Administrative Gjegjan,
periudha vitet 2017-2018.
Znj.A. Gj. me detyrë, ish specialiste e Taksave dhe Tarifave Vendore Njësia Administrative
Qerret periudha 01.01.2017 deri 20.02.2018, larguar nga puna.
Znj.Gj. M. me detyrë, specialiste e Taksave dhe Tarifave Vendore Njësia Administrative Qerret
periudha 23.03.2018 deri 31.12.2018.
Znj.S. M. me detyrë, specialiste e Taksave dhe Tarifave Vendore Njësia Administrative Qelëz
periudha 24.10.2017 deri 31.12.2018.
8.Mbi organizimin dhe funksionimi i Policisë Bashkiake.
Gjetje nga auditimi:
Titulli i Gjetjes:
Situata:
Kriteri:
Ndikimi/Efekti:
Shkaku:
Rëndësia:
Rekomandime:

-Mos arkëtim gjoba të vendosur nga Policia Bashkiake.
Nga auditimi i të ardhurave për arkëtimin e gjobave të viteve 2017 dhe
2018, u konstatuan shkelje të procedurave ligjore.
-Ligji nr. 10279, datë 20.5.2010 “Për kundërvajtjet administrative”
nenet 20, 30,
Mungesa e të ardhurave për realizimin e shërbimeve dhe investimeve
Mos zbatimi i kërkesave ligjore.
I ulët.
Të merren masa nga Bashkia Pukë, që të zbatohen procedurat ligjore
për kërkimin e detyrimit në vlerën 62,500 lekë

-Aktiviteti i policisë Bashkiake është sipas urdhrave operativë të titullarit të Bashkisë në
mbështetje të inspektoratit mbrojtjes së territorit vendor, zyrës së tatim taksave, lirimin e
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ambienteve publike etj. Korrespondenca zyrtare nëpërmjet zyrës së protokollit në lidhje me këto
kontrolle.
Në lidhje me aktivitetin e policisë Bashkiake për zbatimin e urdhrave operativë të titullarit të
Bashkisë në mbështetje të inspektoratit mbrojtjes së territorit vendor, zyrës së tatim taksave,
lirimin e ambienteve publike, korrespondenca zyrtare nëpërmjet zyrës së protokollit në lidhje me
këto kontrolle, konstatohet se:
-Nga policia bashkiake sipas dokumentacionit që na u vu në dispozicion sipas të cilit vërtetojnë në
se është dokumentuar puna për bashkëpunimin me zyrën e tatim taksave për vjeljen e detyrimeve
tatimore, në se janë ushtruar kontrolle mbi territorin nën administrim të saj, në se janë
dokumentuar me procesverbale të përbashkëta pune ushtrimi i kësaj detyre, në zbatim me nenin 8,
pika 3, të ligjit nr.8224 datë 15.5.1997 “Për organizimin dhe funksionimin e policisë së bashkisë
”.
Nga struktura e policisë bashkiake është dokumentuar bashkëpunimi i veprimeve me strukturat e
tjera, të bashkisë, si:
-Nga Policia Bashkiake në bashkëpunim me Zyrën e Tatim/Taksave, ka mbështetur dhe realizuar
detyra, duke ushtruar kontrolle mbi territorin nën administrim të saj, për të cilën është
dokumentuar me procesverbale të përbashkëta pune, ushtrimi i kësaj detyre. Ndërmjet Policisë
Bashkiake dhe Sektorit të Tatim Taksave, ka këmbim informacioni zyrtar nëpërmjet zyrës së
protokollit ka edhe bashkëpunim verbal dhe nga punonjësit e policisë nuk njihet gjendja e
debitorëve dhe numri i subjekteve që ushtrojnë aktivitet në Bashkinë Pukë. Policia Bashkiake ka
bashkëpunuar me Sektorin e Tatim Taksave për të hartuar paketa me llojet dhe masën e gjobës për
t’i propozuar këshillit, të vendosë për çdo shkelje të cilat përbëjnë kundërvajtje administrative, siç
përcaktohet në shkronjën (a) të ligjit nr. 10279, datë 20.05.2010 “Për kundërvajtjet
administrative”, neni 6 “Shkeljet që përbëjnë kundërvajtje administrative”.
-Nga Policia Bashkiake nuk ka bashkëpunim me zyrën e Inspektoriatit të Mbrojtjes së Territorit
Vendor, për arsye se në Bashkinë Pukë nuk është ngritur si strukturë IMTV.
-Janë zbatuar aktet e nxjerra nga Kryetari i Bashkisë dhe Këshilli Bashkiak, që kanë të bëjnë me
ruajtjen e rendit dhe qetësisë dhe mbarëvajtjen e punëve publike.
-Është organizuar puna nga ana e policisë bashkiake në bashkëpunim dhe me Komisariatin e
Policisë, për ruajtjen gjatë gjithë kohës të pasurisë së bashkisë. Në përfundim nga Policia
Bashkiake, duhet të kishte ndërmarrë të gjitha masat e duhura lidhur me bashkëveprimin dhe
dokumentimin e procedurave të kryera nga kjo strukturë si në bashkëpunimin rutinë me strukturat
e tjera brenda bashkisë, ashtu dhe me institucionet e tjera, sipas rastit. Po ashtu duhet bërë më
shumë punë dokumentuese lidhur me urdhrat, vendimet etj. të kryetarit të bashkisë, të përcaktuara
në detyrat dhe kompetencat e miratuara sipas rregullores së bashkisë, ku janë përcaktuar misioni,
detyrat dhe të drejtat e të gjithë punonjësve. Dokumentimi i punës dhe rezultateve të saj është
detyrim i përcaktuar nga ligji nr. 8224, datë 15.5.1997, “Për organizimin dhe funksionimin e
policisë së bashkisë dhe të komunës”, i ndryshuar me ligjin nr. 8335, datë 23.4.1998, si dhe urdhri
i përbashkët i MPVD nr. 1530 datë 07.4.2003” dhe MRP, nr. 823 datë 11.4.2003 “Për miratimin e
rregullores “TIP” të policisë bashkiake dhe të Komunës”.
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Në lidhje me administrimin e blloqeve të gjobave si letra me vlerë dhe për rastet e largimit të
punonjësve nga puna në se kanë dorëzuar detyrën dhe blloqet e gjobave me proces verbal, për
periudhën objekt auditimi rezultoi se nuk ka ndryshim dhe lëvizje të kryeinspektorit të policisë së
Bashkisë. Gjatë kësaj periudhe nuk ka raste të largimit nga puna të punonjësve të Policisë
Bashkiake. Struktura e policisë bashkiake përbëhet nga 1 kryeinspektor dhe 2 policë.
- U shqyrtua dokumentacioni si më poshtë:
Regjistri i gjobave i Policisë Bashkiake.
Evidenca të tjera si dhe mandat arkëtimet e gjobave, periudha për vitet 2017 dhe 2018.
Nga shqyrtimi i dokumentacionit të sipërcituar konstatohet që:
1) Nga Bashkia Pukë nuk janë zbatuar përcaktimet ligjore të bëra në Ligjin nr. 10279, datë
20.5.2010 “Për kundërvajtjet administrative” nenet 20, 30, përsa i përket, realizimit të të
ardhurave nga gjobat e vendosura nga Policia Bashkiake e Bashkisë Pukë.
Referuar nenit 20 dhe nenit 30 të ligjit nr. 10279, datë 20.5.2010 “Për kundërvajtjet
administrative”.
Nga auditimi mbi planifikimin dhe realizimin e të ardhurave të institucionit dhe të njësive të
vartësisë, si dhe zbatimi i dispozitave nënligjore në përdorimin e tyre, rezultoi që:
Në lidhje me realizimin e të ardhurat nga gjobat e vendosura nga Policia Bashkiake, pasqyrimi i
tyre në Regjistrin e gjobave, dërgimi i listës gjobave në fund të secilit vit në Zyrën e financës,
masat e mara për arkëtimin e tyre dhe llogaritja e kamat vonesave për mos pagimin e tyre në afat,
konstatohet se nga punonjësit e policisë, për shkeljet e vërejtura, janë mbajtur procesverbale dhe
janë aplikuar gjoba, ndaj subjekteve për shkeljet e konstatuara ndaj personave të ndryshëm, për
zënie të hapësirave publike si dhe janë orientuar subjektet shkelëse në mos përsëritjen e
veprimeve si dhe ndjekjen dhe zbatimin e procedurave dhe detyrimeve ligjore, në të ardhmen.
Për periudhën objekt auditimi janë vendosur gjoba nga Policia Bashkiake për 74 raste, për shkelje
të ndryshme në vlerë të përgjithshme prej 103,000 lekë. Janë arkëtuar gjobat e vendosura në 39
raste dhe nuk janë arkëtuar gjobat për 35 rastet e tjera, sipas aneksit 11 bashkëlidhur RPA.
Nga Bashkia Pukë nuk janë marrë masa për arkëtimin e vlerës prej 62,500 lekë, nuk është ndjekur
rruga ligjore për kthimin e tyre në titull ekzekutiv, në mospërputhje me kërkesat dhe përcaktimet
e bëra në ligjin nr. 10279, datë 20.5.2010 “Për kundërvajtjet administrative” nenet 20, 30, me
pasojë të ardhura të munguara në buxhetin e Bashkisë, në vlerën 62,500 lekë.
V. Auditim në fushën e planifikimin dhe zhvillimit të territorit. Organizimi dhe
funksionimi i Inspektoratit Mbrojtjes së Territorit të Njësisë Vendore (IMTV).
a.Mbi planifikimin dhe zhvillimin e territorit.
1.Auditimi mbi zbatimin e procedurave ligjore në hartimin e Planit të Përgjithshëm Vendor dhe
Plani i detajuar vendor; Auditimi mbi organizimi dhe funksionimin e regjistrit të territorit.
Në lidhje me auditimi mbi zbatimin e procedurave ligjore në hartimin e Planit të Përgjithshëm
Vendor dhe Plani i detajuar vendor, konstatohet se:
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Nga bashkia Pukë për periudhën objekt auditimi e ka filluar procedurën për marrjen e nismës për
fillimin dhe përfundimin deri në miratim nga Këshilli i Rregullimit të Territorit të Planit të
Përgjithshëm Vendor, në zbatim të kërkesave të ligjit nr.107/2014 “Për Planifikimin dhe
Zhvillimin e Territorit”, i ndryshuar dhe të VKM nr.671, datë 29.07.2015”Për miratimin e
rregullores së planifikimit të territorit”. Fillimi i punës për të ndërmarrë nismën për hartimin e
dokumenteve të planifikimit dhe zhvillimit të territorit, është kryer për gjatë vitit 2017, sipas
Vendimit të Këshillit të Bashkisë nr.42, datë 20.07.2017 “Për Miratimin e Nismes për Hartimin e
Planit të Përgjithshëm Vendor për Bashkinë Pukë”.
Me urdhrin nr.220 prot datë 06.09.2017 të kryetarit të Bashkisë Pukë është ngitur grupi i punës
për hartimin e Planit të Përgjithshëm Vendor për Bashkinë Pukë.
Gjatë vitit 2017 janë zhvilluar disa dëgjesa publike të cilat kanë filluar në datën 04.09.2017 e në
vijim ku janë njoftuar qytetarët duke ju bërë ftesë për dëgjesë publike në kuadër të Hartimit të
Planit të Përgjithshëm Vendor për Bashkinë Pukë”.
Me VKB nr.28, datë 24.04.2018 “Për miratimin e Planit të Përgjithshëm vendor të Bashkisë
Pukë” është vendosur miratimin e Planit të Përgjithshëm Vendor Bashkia Pukë.
Me shkresën nr.49254, datë 22.05.2018 “Kërkesë për miratimin e Planit të Përgjithshëm Vendor
Bashkia Pukë” i është dërguar Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjetikës.
Me shkresën nr.2319/3, datë 224.10.2018 “ Dërgohet vendimi nr.1, datë 20.06.2018 “Për
miratimin e Planit të Përgjithshëm Vendor Bashkia Pukë” ku behet me dije se nga Këshilli
Kombëtar i Territorit(KKT) është miratuar Plani Përgjithshëm Vendor me vendim nr.1, datë
20.06.2018 i Këshillit Kombëtar i Territorit të RSH“Për miratimin e Planit të Përgjithshëm
Vendor Bashka Pukë”.
Mungesa e Planit të Përgjithshëm Vendor dhe e planeve të detajuara vendore, ka penguar
zhvillimin urban, ekonomik dhe industrial të bashkisë, duke qenë se lejet e ndërtimit janë kufizuar
në vetëm 9 (nëntë)raste të përcaktuar në vendimin e KKT nr.1, datë 30.07.2015, për këtë arsye
lind nevoja e hartimit të planit të përgjithshëm vendor edhe si një detyrim ligjor.
Në këto kushte Bashkia Pukë gjatë periudhës 01.01.2017 deri 31.12.2018, ka përfunduar jo në
afat procedurën e hartimit të Planit të Përgjithshëm Vendor dhe miratimin nga KKT, duke mos
përmbushur detyrimin ligjor për zhvillimin e territorit vendor, të përcaktuar në nenin 20, të ligjit
nr. 107, datë 31.07.2014 “Për planifikimin dhe zhvillimin e territorit”, të ndryshuar dhe nenin 3, të
VKM nr. 671, datë 29.07.2015 “Për miratimin e Rregullores së Planifikimit të Territorit”.
Nuk janë zbatuar në kohë kërkesat e ligjit nr. 107, datë 31.07.2014 “Për planifikimin dhe
zhvillimin e territorit”, të ndryshuar, Neni 13, Përgjegjësitë e kryetarit të bashkisë, pika 1, ku
citohet se Kryetari i bashkisë, në përputhje me dispozitat e këtij ligji, është përgjegjës për:
a)zhvillimin e territorit vendor, përmes hartimit dhe zbatimit të dokumenteve të planifikimit të
territorit;
b) ndërmarrjen e nismës për hartimin dhe rishikimin e dokumenteve vendore të planifikimit;
c) hartimin apo rishikimin e dokumenteve të planifikimit të territorit në përputhje të plotë me
Planin e Përgjithshëm Kombëtar dhe, sipas rastit, në përputhje me planet sektoriale dhe planet e
detajuara për zonat me rëndësi kombëtare, si dhe duke iu përmbajtur normave teknike të
planifikimit të territorit;
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ç) koordinimin mes institucioneve publike dhe alokimin e burimeve njerëzore të nevojshme për
hartimin e dokumenteve të planifikimit në nivel vendor;
d) dorëzimin dhe prezantimin e dokumenteve vendore të planifikimit pranë AKPT-së, për të
verifikuar përputhshmërinë me Planin e Përgjithshëm Kombëtar dhe normat teknike të
planifikimit; dh) miratimin e planeve të detajuara vendore.
2.Auditimi mbi shqyrtimin e kërkesave në zbatimin e procedurave ligjore në marrjen e vendimeve
për leje zhvillimore ndërtimi në pronë private dhe publike;
Në lidhje me auditimin, mbi shqyrtimin e kërkesave në zbatimin e procedurave ligjore në marrjen
e vendimeve për leje zhvillimore ndërtimi në pronë private dhe publike, u konstatua se:
Për vitin 2017 nuk janë shqyrtuar dhe as miratuar Leje Zhvillimore as Leje Ndërtimi.
Për vitin 2018 nga Bashkia Pukë është miratuar një leje ndërtimi dhe leje zhvillimore në troje
private, për të cilën është marrë vendimi me nr 17, datë 04.12.2018 nga Kryetari i Bashkisë dhe
është botuar në regjistrin e integruar të territorit (RIT).
Në vijim po paraqesim Lejen e Ndërtimit të shqyrtuara dhe të miratuara nga Bashkia Pukë për
vitin 2018.
Pasqyra e Lejeve të ndërtimit për periudhën 01.01.2018 deri 31.12.2018 të shqyrtuara nga Bashkia Pukë.

Nr

Emër Mbiemër

Objekti

Vendodhja

Leje Ndertimi

Sip.Nd
(m2)

1

R. S.

Shtesë 1 kt +papafingo
mbi obj ekzistues 1 kt.

Pukë

Nr.17 dt 04/12/2018

243,3

Burimi : Të dhënat e subjektit

Vendimi është marrë nga kryetari i bashkisë në zbatim të ligjit nr.107, datë 31.07.2014 “Për
Planifikimin dhe Zhvillimin e Territorit”, i ndryshuar neni 29, Përgjegjësitë e kryetarit të
bashkisë, Kryetari i bashkisë është përgjegjës për:
a) vendimmarrjen lidhur me aplikimet për leje zhvillimi dhe leje ndërtimi në territorin
administrativ të bashkisë; b) vlerësimin e respektimit të kërkesave ligjore për punimet e kryera
mbi bazën e deklaratës paraprake për kryerje punimesh;
3.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;
Në lidhje me zbatimin e procedurave ligjore në dhënien e lejeve të përdorimit, hartimi dhe
firmosja e procesverbaleve të kolaudimit nga kolaudatori, zbatuesi dhe mbikëqyrësi i punimeve,
rezultoi se për periudhën objekt auditimi nuk janë dhënë leje përdorimi.
4.Auditim mbi detyrimet financiare për marrjen e lejeve zhvillimore dhe të lejeve të përdorimit,
rillogaritja nga Drejtoria e Planifikim e Zhvillim Territorit e vlerës së investimit sipas situacionit
përfundimtar të objektit;
Në lidhje me detyrimet financiare për marrjen e lejeve zhvillimore dhe të lejeve të përdorimit,
rillogaritja nga Drejtoria e Urbanistikës dhe Planifikimit të Territorit, e vlerës së investimit sipas
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situacionit përfundimtar të objektit, rezultoi se për periudhën objekt auditimi është dhënë vetëm
një Leje Ndërtimi e konkretisht:
-Leje Ndërtimi për objektin “Shtesë 1 kat + Papafingo mbi objektin ekzistues 1 kat”, me
vendndodhje Qyteti Pukë, me zhvillues z.R. S., subjekti ndërtues shoqëria “D. -1” shpk, me Nipt
J........H.
Kushtet zhvillimore të objektit janë:
Sipërfaqja e parcelës zënë nga ndërtimi është.............. .......82.8 m².
Sipërfaqja totale e ndërtimit është .........................................243.3 m².
Lartësia maksimale e ndërtimit nga niveli zero i ndërtimit ......10.05 m.
Numri i kateve mbi nivelin e tokës ..............................................2
Numri i kateve nën nivelin e tokës ..............................................0
Përdorimet e lejuara në objekt, funksioni, janë : kati përdhe për tregti, kati i I-rë + papafingo për
banim.
Pasqyra e Lejeve të ndërtimit për periudhën 01.01.2018 deri 31.12.2018 të shqyrtuara nga Bashkia Pukë.

Nr

Emër Mbiemër

Objekti

1

R. S.

Shtesë
1
+papafingombi
ekzistues 1 kt.

kt
oj

Vendodhja

Leje Ndertimi

Sip.Nd
(m2)

Tarifa
(leke)

Pukë

Nr.17 dt 04/12/2018

243,3

76,422

Burimi : Të dhënat e subjektit

Vendimin e Këshillit të Bashkisë nr. 63, date 19.12.2016 “Për miratimin e Paketës Fiskale të vitit
2017”, nr. 68, date 30.12.2017 Për miratimin e Paketës Fiskale të vitit 2018”, i ndryshuar,
Taksa e ndikimit në infrastrukturë, është aplikuar në përqindjen sipas miratimit të paketës fiskale
miratuar nga këshilli i bashkisë Pukë, sipas periudha përkatëse:
Vendimin e Këshillit të Bashkisë nr. 63, date 19.12.2016 “Për miratimin e Paketës Fiskale të vitit
2017”, nr. 68, date 30.12.2017 Për miratimin e Paketës Fiskale të vitit 2018”, i ndryshuar,
Për vitin 2017, dhe vitin 2018 paketa fiskale është miratuar me vendimin e këshillit të bashkisë nr.
63, date 19.12.2016 “Për miratimin e Paketës Fiskale të vitit 2017”, nr. 68, date 30.12.2017 Për
miratimin e Paketës Fiskale të vitit 2018”, i ndryshuar,
Sipas këtyre vendimeve, niveli i taksës së ndikimit në infrastrukturë nga ndërtimet e reja është
miratuar:
a-Në rastin e ndërtimeve për qëllime banimi apo njësi shërbimi nga shoqëritë e ndërtimit të cilat
nuk destinohen për përdorim në sektorin e turizmit, industrisë apo përdorim publik, niveli i taksës
së ndikimit në infrastrukturë është miratuar Nj A Pukë 4 % dhe Nj A tjera 3 % të çmimit të shitjes
për m².
b-Strukturë banimi është miratuar për qytetin Pukë është 2,5 % dhe për NJ A është 2% e vlerës së
investimit.
c- Infratsrukturë,si rrugë rrugë,ujësjellës, kanalizime, ndricim publik, telefon etj është miratuar
0,1 % mbi vlerën e investimit.
Struktura e ngarkuar për identifikimin e matjen dhe përllogaritjen e kësaj takse është, është
Drejtoria e Urbanistikës dhe Planifikimit të Territorit, pranë Bashkisë Pukë.
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Struktura e ngarkuar për vjeljen e kësaj takse është, Sektori i Taksave dhe Tarifave Vendore pranë
Bashkisë Pukë.
Në auditimin e kryer për zbatimin e vendimeve të Këshillit të Bashkisë mbi shlyerjen e
detyrimeve financiare për marrjen e lejeve të ndërtimit, për periudhën 01.01.2017 deri më
31.12.2018 paraqiten në vijim:
Sipas dokumenteve të Drejtorisë së Urbanistikës përllogaritja e taksës së ndikimit në
infrastrukturë për objektin “Shtesë 1 kat + Papafingo mbi objektin ekzistues 1 kat”, është kryer
bazuar në vlerën e preventivit dhe jo në bazë të kostos së Entit Kombëtar të Banesave.
Sipas Preventivit përllogaritja është në vlerën 76,422 lekë.
Sipas Kostos së EKB përllogaritja është sipërfaqe ndërtimi shtesë 160,5 m²x 32,862 lekë për m²
kosto EKB= 5,274,351 lekë x 2,5 % taksa sipas paketës fiskale =131,858 lekë duhet të jetë vlera e
taksës së ndikimit në infrastrukturë. Diferenca midis përllogaritjes së saktë dhe përllogaritjes së
kryer nga Drejtoria e Urbanistikës dhe Planifikimit të Territorit është në vlerën 55,436 lekë
(131,858 lekë - 76,422 lekë).
Veprimet dhe mosveprimet janë në shkelje të ligjit nr.107/2014 datë 31.07.2014 “Për Planifikimin
dhe Zhvillimin e Territorit”, i ndryshuar, neni 46, Taksa e ndikimit në infrastrukturë nga
ndërtimet e reja pika 1, “Taksa e ndikimit në infrastrukturë nga ndërtimet e reja zbatohet për
zhvillimet që, sipas këtij ligji, kërkojnë pajisjen me leje ndërtimi dhe llogaritet mbi çmimin
referencë ose preventivin e investimit të ri që kërkohet të kryhet, duke përzgjedhur atë që ka
vlerën më të lartë”. Pika 2, “Taksa e ndikimit në infrastrukturë nga ndërtimet e reja paguhet
përpara dorëzimit të dokumentit të lejes së ndërtimit nga autoriteti përgjegjës i planifikimit”,
Udhëzimi KM nr.3, datë 28.12.2016, “Për miratimin e kostos mesatare të ndërtimit të banesave
nga Enti Kombëtar i banesave, për vitin 2016” dhe Vendimin e Këshillit të Bashkisë nr. 63, date
19.12.2016 “Për miratimin e Paketës Fiskale të vitit 2017”, nr. 68, date 30.12.2017 Për miratimin
e Paketës Fiskale të vitit 2018”, i ndryshuar,
Në formë tabele paraqitet në vijim:
Lejet e Ndërtimit periudha 01.01.2018 deri 31.12.2018.
Nr

Emër Mbiemër

1
R. S.
Burimi : Të dhënat e subjektit

Leje Ndertimi
Nr.17 dt 04/12/2018

Sip.Nd
(m2)
160,5

Detyrimi
duhet
131,858

Arkëtuar

Diferenca

76,422

55,436

Konstatohet se nga Drejtoria e Urbanistikës dhe Planifikimit të Territorit dhe Sektori i Taksave
dhe Tarifave Vendore, Bashkia Pukë nuk është llogaritur saktë taksa e ndikimit në infrastrukturë
për ndërtimet e reja, nuk është kryer përllogaritja në bazë të çmimit referencë që është kosto
mesatare e ndërtimit sipas Entit Kombëtar të Banesave, nuk është zbatuar saktë niveli i tarifës së
përcaktuar me vendim të këshillit të Bashkisë, për Lejen e Ndërtimit nr.17, datë 04.12.2018 të
qytetarit R. S., në shkelje të ligjit nr. nr. 107, datë 31.07.2014 “Për planifikimin dhe zhvillimin e
territorit”, të ndryshuar neni 46, Udhëzimi KM nr.3, datë 28.12.2016, “Për miratimin e kostos
mesatare të ndërtimit të banesave nga Enti Kombëtar i banesave, për vitin 2016” dhe Vendimin e
Këshillit të Bashkisë nr. 63, date 19.12.2016 “Për miratimin e Paketës Fiskale të vitit 2017”, nr.
68, date 30.12.2017 Për miratimin e Paketës Fiskale të vitit 2018”, i ndryshuar, me pasojë dëm
ekonomik në buxhetin e Bashkisë në vlerën 55,436 lekë.
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5.Auditim mbi mbajtjen e akteve të kontrollit për lejet e miratuara e dhënien e lejeve të
përdorimit;
Në lidhje me mbajtjen e akteve të kontrollit për lejet e miratuara si dhe mbi dhënien e lejeve të
përdorimit, konstatohet se për periudhën objekt auditimi nga Drejtoria e Urbanistikës dhe
Plnifikimit të Territorit, për periudhën objekt auditimi, nuk janë dhënë leje përdorimi.
Sa më sipër arrihet në konkluzionin që:
-Nga Drejtoria e Urbanistikës dhe Planifikimit të Territorit dhe Sektori i Taksave dhe Tarifave
Vendore, Bashkia Pukë, nuk është llogaritur saktë taksa e ndikimit në infrastrukturë për ndërtimet
e reja, nuk është kryer përllogaritja në bazë të çmimit referencë që është kosto mesatare e
ndërtimit sipas Entit Kombëtar të Banesave, për Lejen e Ndërtimit nr.17, datë 04.12.2018 të
qytetarit R. S., në shkelje të ligjit nr. nr. 107, datë 31.07.2014 “Për planifikimin dhe zhvillimin e
territorit”, të ndryshuar neni 46, Udhëzimi i KM nr.4, datë 30.9.2015 “Për miratimin e kostos
mesatare të ndërtimit të banesave nga Enti Kombëtar i banesave, për vitin 2015”, Udhëzimi KM
nr.3, datë 28.12.2016, “Për miratimin e kostos mesatare të ndërtimit të banesave nga Enti
Kombëtar i banesave, për vitin 2016” dhe Vendimin e Këshillit të Bashkisë nr.63, datë
19.12.2016 dhe nr.68, datë 30.12.2017 “Për miratimin e Paketës Fiskale të vitit 2017 të Bashkisë
Pukë”, me pasojë dëm ekonomik në buxhetin e Bashkisë në vlerën 55,436 lekë.
Gjetje nga auditimi:
Titulli Gjetjes -Taksa e ndikimit në infrastrukturë për objektet ndërtimore.
Situata:
-Nuk është llogaritur saktë taksa e ndikimit në infrastrukturë për ndërtimet e
reja, nuk është kryer përllogaritja në bazë të çmimit referencë që është kosto
mesatare e ndërtimit sipas Entit Kombëtar të Banesave
Kriteri
Ligji nr. 107, datë 31.07.2014 “Për planifikimin dhe zhvillimin e territorit”, të
ndryshuar neni 46, Udhëzimi i KM nr.4, datë 30.9.2015 “Për miratimin e kostos
mesatare të ndërtimit të banesave nga Enti Kombëtar i banesave, për vitin
2015”, Udhëzimi KM nr.3, datë 28.12.2016, “Për miratimin e kostos mesatare
të ndërtimit të banesave nga Enti Kombëtar i banesave, për vitin 2016” dhe
Vendimin e Këshillit të Bashkisë nr.63, datë 19.12.2016 dhe nr.68, datë
30.12.2017 “Për miratimin e Paketës Fiskale të vitit 2017 të Bashkisë Pukë”
Ndikimi/Efekti - Mungesa e të ardhurave për realizimin e shërbimeve dhe investimeve
Shkaku
-Moszbatim i kërkesave ligjore.
Rëndësia:
-I ulët.
Rekomandimi -Të merren masa nga Bashkia Pukë, që të zbatohen procedurat ligjore për kërkimin e
detyrimit në vlerën 55,436 lekë.

Për veprimet dhe mosveprimet e mësipërme ngarkohen me përgjegjësi:
Z.E. S. me detyrë Drejtor i Drejtorisë së Urbanistikës dhe Planifikimit të Territorit në Bashkinë
Pukë, për periudhën vitet 2017, 2018.
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Z.H. D. me detyrë Përgjegjës i Sektorit të Taksave e Tarifave Vendore, në Bashkinë Pukë, për
vitet 2017-2018.
b.Mbi organizimin dhe funksionimin e Inspektoratit Mbrojtjes së Territorit të Bashkisë (IMTV)

Gjetje nga auditimi:
Titulli i Gjetjes:
Situata:
Kriteri:

Ndikimi/Efekti:
Shkaku:
Rëndësia:
Rekomandime:

-Mos ngritja si strukturë e IMTV.
Nga auditimi rezulton se nuk është ngritur dhe nuk funksionon si
strukturë IMTV pranë bashkisë Pukë.
-Ligji nr. 9780, datë 16.07.2007 “Për Inspektimin dhe Mbrojtjen e
Territorit nga Ndërtimet e kundërligjshme”, neni 3; ligji nr. 107/2014
datë 29.04.2009 “Për Planifikimin dhe Zhvillimin e Territorit” neni 29
si dhe ligji nr. 139/2015 “Për vetëqeverisjen Vendore”, neni 9 dhe neni
10 pika 14.
Moskontrollimi i territorit nga ndërtimet e paligjshme.
Mos zbatimi i kërkesave ligjore.
I ulët.
Të merren masa nga Bashkia Pukë, që të ngrihet struktura e
Inspektoriatit të Mbrojtjes së Territorit Vendor.

Në Bashkinë Pukë, nuk është miratuar në strukturë dhe për rjedhojë nuk është krijuar struktura e
Inspektoratit të Mbrojtjes së TerritoritVendor (IMTV), në kundërshtim me kërkesat e ligjit nr.
9780, datë 16.7.2007 “Për Inspektimin dhe Mbrojtjen e Territorit nga Ndërtimet e
kundërligjshme” të ndryshuar, neni 3, ligjit nr. 107/2014, datë 29.04.2009 "Për Planifikimin dhe
Zhvillimin e Territorit" të ndryshuar, neni 29 si dhe ligjit nr. 139/2015 “Për vetëqeverisjen
Vendore”, neni 9 dhe neni 10 pika 14.
-Nga Administratorët e Njësive Administrative; Qerret, Qelëz, Gjegjan dhe Rrapë, nuk na u
paraqitën të dhëna dokumentare lidhur me aktivitetin për kontrollin e teritorit nga ish Komunat
sot Njësi Administrative të Bashkisë Pukë, nuk na u paraqitën, konstatime të ndërtimeve pa leje,
masat e marra për ndërtime pa leje të konstatuara si vendosje gjobash, vendime për prishjen e
ndërtimeve pa leje dhe deri në kallëzim penal në Organet e Prokurorisë për subjektet në shkelje të
kërkesave ligjore.
Nga ballafaqimi përfundimtar i kryer në datën 28.02.2019, në ambientet e Bashkisë Pukë,
Kryetari i Bashkisë shpjegoi se në territorin e Bashkisë Pukë, nuk ka patur ndërtime pa leje gjatë
periudhës së auditimit. Për rrjedhojë nuk është gjykuar e nevojshme ngritja e kësaj strukture nga
ana e Bashkisë Pukë. Gjithashtu edhe kërkesat për leje ndërtimi nuk kemi patur shumë me
përjashtim të një rasti ngritje e një kati mbi objektin ekzistues. Pra ngritja e strukturës së IMTV
për të zbatuar detyrat sipas nenit 5 të ligjit nr. 9780, datë 16.07.2007 “Për inspektimin e
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Ndërtimit”, “Detyrat e inspektoratit ndërtimor e urbanistik të bashkisë/komunës” nuk gjejnë
zbatim në territorin e Bashkisë Pukë. Për këtë arsye nuk e kemi miratuar në strukturë ngritjen e
IMTV. Gjithashtu është paraqitur si argument për mosngritjen e kësaj njësie, mungesa e burimeve
njerëzore dhe mosaplikimi për vendet e punës në këtë sektor.
- Edhe nga Administratorët e Njësive Administrative; Qerret, Qelëz, Gjegjan dhe Rrapë, nuk na u
paraqitën të dhëna dokumentare lidhur me aktivitetin për kontrollin e territorit nga ish Komunat
sot Njësi Administrative të Bashkisë Pukë, nuk na u paraqitën konstatime të ndërtimeve pa leje,
masat e marra për ndërtime pa leje të konstatuara si vendosje gjobash, vendime për prishjen e
ndërtimeve pa leje dhe deri në kallëzim penal në Organet e Prokurorisë për subjektet në shkelje të
kërkesave ligjore.
Nga grupi i auditimit është konstatuar se mungesa e Planit të Përgjithshëm Vendor dhe e planeve
të detajuara vendore, ka penguar zhvillimin urban, ekonomik dhe industrial të bashkisë, duke
qenë se lejet e ndërtimit janë kufizuar në vetëm 9 (nëntë) raste të përcaktuar në vendimin e KKT
nr.1, datë 30.07.2015, për këtë arsye lind nevoja e hartimit të planit të përgjithshëm vendor edhe
si një detyrim ligjor.

VI. Mbi administrimin e aseteve, procedurën e dhënies me qira të aseteve të qëndrueshme
në varësi të bashkisë dhe shitja e trojeve publike.

1.Menaxhimi i aseteve, identifikimi i gjendjes fizike, teknike dhe juridike për përdorimin e vënien
në eficencë për krijimin e të mirave publike, administrimin e plotë të tyre nga bashkia në
plotësimin e nevojave të komunitetit dhe krijimin e të ardhurave nga përdorimi i tyre.
Në lidhje me menaxhimin e aseteve, identifikimi i gjendjes fizike, teknike dhe juridike për
përdorimin e vënien në eficencë për krijimin e të mirave publike, administrimin e plotë të tyre nga
bashkia në plotësimin e nevojave të komunitetit dhe krijimin e të ardhurave nga përdorimi i tyre,
në zbatim të Ligjit nr.8744, datë 22.02.2011 “Për transferimin e pronave të paluajtshme publike të
shtetit në njësitë e qeverisjes vendore”, i ndryshuar; Ligjit nr.33/2012, datë 21.03.2012 “Për
regjistrimin e pasurive të paluajtshme”; të VKM nr. 500, datë 14.08.2001 “Për inventarizimin e
pronave të paluajtshme shtetërore dhe transferimin e pronave në njësitë e qeverisjes vendore”, të
Udhëzimit nr. 3, datë 18.07.2002 “Për inventarizimin e pronave të paluajtshme të shtetit nga
njësitë e qeverisjes vendore” për periudhën 01.01.2016 deri më datën 31.12.2017, rezulton sa më
poshtë vijon:
Nga auditimi i dokumenteve të paraqitur nga specialistët e Bashkisë dhe evidenca e paraqitur për
qëllim të auditimit rezulton se në Bashkinë Pukë, për llogari të ish-Bashkisë Pukë, ekzistojnë
Vendime të Këshillit të Ministrave përkatësisht:
*VKM nr.364, datë 27.03.2008 “Për miratimin e listës së inventarit të pronave, të paluajtshme
shtetërore në Bashkinë Pukë të qarkut të Shkodrës”,
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*VKM nr.596, datë 23.07.2010 “Për miratimin e listës paraprake të pronave të paluajtshme
publike, shtetërore, që transferohen në pronësi ose në përdorim të Bashkisë Pukë të qarkut të
Shkodrës”,
*VKM nr.140, datë 23.02.2011 “Për miratimin e listës përfundimtare të pronave të paluajtshme,
publike, shtetërore, që transferohen në pronësi ose në përdorim të Bashkisë Pukë të qarkut të
Shkodrës”, të cilët trajtojnë pronat publike, shtetërore që transferohen në pronësi të ish-Bashkisë
Pukë. Në këtë VKM është miratuar, lista përfundimtare e pronave të paluajtshme publike,
shtetërore, brenda juridiksionit territorial dhe administrativ të bashkisë Pukë të qarkut të
Shkodrës, që transferohen në pronësi ose në përdorim të kësaj bashkie, sipas lidhjes nr. 1, që i
bashkëlidhet këtij vendimi dhe është pjesë përbërëse e tij. Lista me 92 (nëntëdhjetë e dy) fletë, që
i bashkëlidhet këtij vendimi, përfundon me numrin rendor 491 (katërqind e nëntë dhjet e një).
Sipas lidhjes nr. 1, numrat rendorë të pronave në listën e inventarit, fusha e përdorimit të pronës
dhe lloji i transferimit, paraqiten si në vijim:
Nr.5,7-14,17-21,28,34, Prona që përdoren për realizimin e programeve administrative në pronësi
Nr.38-47 Prona që përdoren për realizimin e funksioneve në fushën e arsimit, në pronësi.
Nr.55,56 Prona që përdoren për realizimin funksioneve në fushën e shëndetit publik, në pronësi.
Nr.57-64 Prona që përdoren për realizimin veprimtarive social-kulturore e sportive, në pronësi.
Nr.65-88 Prona që përdoren për realizimin e funksioneve në fushën e strehimit dhe të mbrojtjes
civilen, në pronësi. Nr.89 Prona që përdoren për realizimin e funksioneve në fushën shërbimit
social, në pronësi. Nr.90-94 Varrezat Publike në pronësi. Nr.95-101, 111-144,146-148,160, Troje
të lira dhe hapësira publike të pa zëna ndërmjet ndërtesave ose objekteve të çdo lloji, në përdorim.
Nr.102-110, 145 Infrastrukturë (sheshe, lulishte dhe shërbime publike), në pronësi. Nr.149-158,
165-166 Prona që përdoren në fushën e zhvillimit ekonomik, në pronësi. Nr.159,406-419
Infrastrukturë (rrugë vendore) në pronësi. Nr.171-174 Prona që përdoren për ushtrimin e
funksioneve në fushën e bujqësisë dhe të ushqimit(toka produktive) në përdorim. Nr.392-395
Prona që përdoren për ushtrimin e funksioneve në fushën e ujësjellës-kanalizimeve, në pronësi.
Nr.422-465 Prona që përdoren për realizimin e funksioneve në fushën e ndriçimit publik, në
pronësi.
*VKM nr.433, datë 8.6.2016 “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”. Në këtë VKM është miratuar në pikën nr.50 janë përcaktuar sipërfaqet
pyjore dhe kullosore, sipas listës së inventarit, që transferohen në pronësi të Bashkisë Pukë, janë
sipas shtojcës 48, bashkëlidhur këtij vendimi, e cila përmban listën e inventarit që fillon me
numrin rendor 1 (një) deri 2763 (dy mijë e shtatëqind e gjashtëdhjetë e tre).
Në Bashkinë Pukë, për llogari të ish komunës Qelëz u paraqitën akte të Vendimeve të Këshillit të
Ministrave për transferimin e pronave shtetërore nga njësitë e qeverisjes qendrore në atë të
qeverisjes vendore ku rezulton:
*Me VKM nr.1177 datë 20.08.2008 “Për miratimin e listës së inventarit të pronave të paluajtshme
shtetërore në Komunën Qelëz të qarkut të Shkodrës”. Lista me 87(tetëdhjetë e shtatë) fletë, që i
bashkëngjitet këtij vendimi, përfundon me numrin rendor 619 (gjashtëqind e nëntëmbëdhjetë).
*Me VKM nr.684 datë 19.09.2012 “Për miratimin e listës paraprake të pronave të paluajtshme
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publike, shtetërore, që transferohen në pronësi ose në përdorim të Komunës Qelëz të qarkut të
Shkodrës”. *Me VKM nr.648 datë 31.07.2013 “Për miratimin e listës përfundimtare të pronave të
paluajtshme publike, shtetërore, që transferohen, në pronësi, ose në përdorim të Komunës Qelëz,
të Qarkut të Shkodrës”. Lista me 89(tetëdhjetë e nëntë) fletë, që i bashkëngjitet këtij vendimi,
përfundon me numrin rendor 621 (gjashtëqind e njëzet e një).
Në Bashkinë Pukë, për llogari të ish komunës Qerret u paraqitën akte të Vendimeve të Këshillit të
Ministrave për transferimin e pronave shtetërore nga njësitë e qeverisjes qendrore në atë të
qeverisjes vendore ku rezulton:
*Me VKM nr.297 datë 12.03.2008 “Për miratimin e listës së inventarit të pronave të paluajtshme
shtetërore në Komunën Qerret të qarkut të Shkodrës”. Lista me 113(njëqind e trembëdhjetë) fletë,
që i bashkëngjitet këtij vendimi, përfundon me numrin rendor 817(tetëqind e shtatëmbëdhjetë).
*Me VKM nr.26 datë 14.01.2009 “Për miratimin e listës paraprake të pronave të paluajtshme
publike, shtetërore, që transferohen në pronësi ose në përdorim të Komunës Qerret të qarkut të
Shkodrës”.
Në Bashkinë Pukë, për llogari të ish komunës Rrape u paraqitën akte të Vendimeve të Këshillit të
Ministrave për transferimin e pronave shtetërore nga njësitë e qeverisjes qendrore në atë të
qeverisjes vendore ku rezulton:
*Me VKM nr.246 datë 06.03.2009 “Për miratimin e listës së inventarit të pronave të paluajtshme
shtetërore në Komunën Rrape të qarkut të Shkodrës”. Lista me 105(njëqind e pesë) fletë, që i
bashkëngjitet këtij vendimi, përfundon me numrin rendor 726 (shtatëqind e njëzet e gjashtë). *Me
VKM nr.306,datë 10.04.2013 “Për miratimin e listës paraprake të pronave të paluajtshme publike,
shtetërore, që transferohen në pronësi ose në përdorim të Komunës Rrape të qarkut të Shkodrës”.
Në Bashkinë Pukë, për llogari të ish komunës Gjegjan u paraqitën akte të Vendimeve të Këshillit
të Ministrave për transferimin e pronave shtetërore nga njësitë e qeverisjes qendrore në atë të
qeverisjes vendore ku rezulton:
*Me VKM nr.18 datë 09.01.2008 “Për miratimin e listës së inventarit të pronave të paluajtshme
shtetërore në Komunën Gjegjan të qarkut të Shkodrës”. Lista me 138(njëqind e tridhjetë e tetë)
fletë, që i bashkëngjitet këtij vendimi, përfundon me numrin rendor 1036 (njëmijë e tridhjetë e
gjashtë).
Nga auditimi i dokumentacionit për menaxhimin e aseteve, rezulton se:
-Nuk është krijuar dhe nuk funksionon si zyrë e veçantë, Zyra e Menaxhimit të Aseteve, e cila të
kryejë inventarizimin, vlerësimin, regjistrimin e tyre në ZVRPP, marrjen në dorëzim të pronave të
paluajtshme publike, shtetërore, dhënien e tyre me qira dhe regjistrimin e aseteve në bilancin
kontabël sipas ligjit për kontabiliteti. Nuk janë çelur libra të veçanta sipas fushës së përdorimit.
Nuk ka të dhëna për ndryshimet që kanë pësuar pronat, në zbatim me kërkesat e VKM nr. 500,
datë 14.08.2001 “Për inventarizimin e pronave të paluajtshme shtetërore dhe transferimin e
pronave në njësitë e qeverisjes vendore”. Pika 9. Çdo institucion i pushtetit qendror dhe çdo njësi
e qeverisjes vendore, në strukturën e administratës së vet, krijon, me miratimin e këshillit
përkatës, një njësi të veçantë (zyrë ose sektor), me karakter të përkohshëm. Emërimi i personelit
bëhet nga titullari i institucionit apo nga kryetari i njësisë së qeverisjes vendore. Seksioni apo
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zyra funksionon vetëm për kohën dhe problematikën e parashikuar në këtë vendim dhe përgjigjet
përpara titullarit apo personit të autorizuar nga ai.
-Nuk është hartuar përmbledhja dhe bashkimi i listave të aseteve të saj dhe të katër Njësive
Administrative ish-komunat, Gjegjan, Rrape, Qelëz dhe Qerret, për të përpiluar në këtë mënyrë
një pasqyrë të qartë të pasurive të paluajtshme të bashkisë, me qëllim inventarizimin, vlerësimin,
administrimin, regjistrimin, kontabilizimin dhe dokumentimin në pasqyrat financiare vjetore të
Bashkisë Pukë, veprimi dhe mosveprimi është jo në përputhje me kërkesat dhe përcaktimet e bëra
në VKM nr. 510, datë 10.06.2015 “Për miratimin e procedurave për transferimin e të drejtave
dhe detyrimeve, personelit, aktiveve të trupëzuara dhe të pa trupëzuara, të arkivave dhe çdo
dokumentacion tjetër zyrtar në njësitë e qeverisjes vendore, të prekura nga riorganizimi
administrativo- territorial”, Kreu III, pika 1.
2.Ligjshmëria dhe rregullariteti i veprimeve të kryera me asetet e qëndrueshme. Administrimi,
marrja në dorëzim, dokumentacioni përkatës, hartat etj, mbikëqyrja nga bashkia e aseteve në
varësi të saj, kontrollet e ushtruara, konstatimet, masat e marra. Inventarizimi dhe krijimi i
regjistrit/data base të aseteve të bashkisë, auditimi i ndryshimeve të kryera në asete (dhënie me
qira, shitje troje etj). Nxjerrja jashtë përdorimit e aseteve.
Në lidhje me auditimin për marrjen në dorëzim të aseteve të përcaktuara dhe të transferuara për
llogari të Bashkisë Pukë konstatohet se:
-Nga Bashkia Pukë nuk është vepruar për marrjen në dorëzim të aseteve të qëndrueshme me
komision dhe me procesverbal të nënshkruar nga përfituesi Bashkia Pukë dhe nga institucionet
qendrore si dorëzues të aseteve, institucione këto, në pronësi të të cilave kanë qenë pronat dhe
asetet, sipas fushave përkatëse të përdorimit të pronës, arsim, shëndetësi, kulturë, sport,
monumente historike e kulturore, funeral, strehim dhe mbrojtje civile, infrastrukturë, bujqësi e
ushqim, ujësjellës, troje dhe hapësira publike, pyje kullota, për të cilat do të duhej të ishin
shoqëruar me harta, të dhëna mbi infrastrukturën, sipërfaqen, gjendjen reale të tyre, etj, sipas
listave të
*VKM nr.364, datë 27.03.2008 “Për miratimin e listës së inventarit të pronave, të paluajtshme
shtetërore në Bashkinë Pukë të qarkut të Shkodrës”,
*VKM nr.596, datë 23.07.2010 “Për miratimin e listës paraprake stë pronave të paluajtshme
publike, shtetërore, që transferohen në pronësi ose në përdorim të Bashkisë Pukë të qarkut të
Shkodrës”,
*VKM nr.140, datë 23.02.2011 “Për miratimin e listës përfundimtare të pronave të paluajtshme,
publike, shtetërore, që transferohen në pronësi ose në përdorim të Bashkisë Pukë të qarkut të
Shkodrës”, të cilët trajtojnë pronat publike, shtetërore që transferohen në pronësi të ish-Bashkisë
Pukë, të cilët trajtojnë pronat publike, shtetërore që transferohen në pronësi të ish-Bashkisë Pukë
dhe të VKM nr.433, datë 8.6.2016 “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”.
Veprimet dhe mosveprimet e mësipërme janë jo në përputhje me kërkesat dhe përcaktimet e
VKM nr. 500, datë 14.8.2001 “Për inventarizimin e pronave të paluajtshme shtetërore dhe
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transferimin e pronave në njësitë e qeverisjes vendore” dhe UMF nr. 30, datë 27.12.2011 “Për
menaxhimin e aktiveve në njësitë e sektorit publik”, kap. III, pika 35/a ku citohet: “Dokumentet
vërtetues- vërtetojnë kryerjen në fakt dhe në mënyrë kronologjike, të veprimeve ekonomike. Të
tilla janë fletëhyrjet, faturat, situacionet e shpenzimeve, fletëdaljet mandate arkëtimet, mandate
pagesat, procesverbalet dhe të tjera akte me natyrë verifikues shpenzimi”.
3.Auditimi i procedurave të dhënies me qira të aseteve të bashkisë apo njësive administrative.
Lidhja e kontratave dhe zbatimi i tyre. Analizë e të ardhurave nga qiraja dhe përdorimi i tyre.
Në lidhje me auditimin e procedurave të dhënies me qira të aseteve të bashkisë apo njësive
administrative, lidhja e kontratave dhe zbatimi i tyre, analizë e të ardhurave nga qiraja dhe
përdorimi i tyre, është trajtuar në pikën IV/5, të Raportit Përfundimtar të Auditimit.
4.Auditimi mbi menaxhimin dhe administrimin e objekte ndërtimore, social kulturore, objektet me
funksion ekonomik, infrastrukturor, mbrojtës, rrugët e brendshme, objekte të ndërtuara, si dhe
resurse natyrore të çdo lloji. Verifikimi i statusit juridik të tyre, regjistrimi në ZVRPP,
administrimi i trojeve dhe shesheve publike të zëna nga ndërtimet pa leje, procedurat e ndjekura
për vlerësimin dhe shitjen e tyre (nëse janë kryer).
Në lidhje me menaxhimin dhe administrimin e objekte ndërtimore, social kulturore, objektet me
funksion ekonomik, infrastrukturor, mbrojtës, toka bujqësore e pandarë, rrugët e brendshme,
objekte të ndërtuara, si dhe resurse natyrore të çdo lloji, verifikimi i statusit juridik të tyre,
regjistrimi në ZRPP, konstatohet se:
Sipas të dhënave që na u paraqitën, aktualisht janë regjistruar në pronësi të Njësisë së
Vetëqeverisjes Vendore, gjithsej 6685,3 ha pyje dhe kullota, nga të cilat 6600 ha të regjistruara
nga ish Komuna Qerret dhe 85,3 ha kullota të regjistruara nga Bashkia Pukë dhe nuk është
vazhduar për më tej ky veprim, mosveprime këto, të cilat janë jo në përputhje me kërkesat dhe
përcaktimet e bëra në ligjin nr. 8744, datë 22.2.2001, “Për pronat e paluajtshme të shtetit”, ligjin
nr. 10296, datë 08.07.2010, “Për Menaxhimin Financiar dhe Kontrollin”, me pikat 20, 21 dhe 22,
në ligjin nr. 33-2012 “Për regjistrimin e pasurive të paluajtshme”, në VKM nr. 500, datë
14.8.2001 “Për inventarizimin e pronave të paluajtshme shtetërore dhe transferimin e pronave në
njësitë e qeverisjes vendore”, në VKM nr.433, datë 8.6.2016 “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.”pika 66 dhe UMF nr. 30 datë
27.12.2011 “Për menaxhimin e aktiveve në njësitë e sektorit publik”, kap. III, pika 30.
Për pronat e tjera nuk ka administrim dhe menaxhim të mirë nga Bashkia të aseteve pasi:
-nuk ka ngritur komision për marrjen në dorëzim të aseteve të qëndrueshme me procesverbale të
nënshkruara nga përfituesi bashkia Pukë dhe nga institucionet qendrore si dorëzues të aseteve,
institucione këto, në pronësi të të cilave kanë qenë pronat dhe asetet, sipas fushave përkatëse të
përdorimit të pronës, administratë, arsim, shëndetësi, kulturë, sport, funeral, zhvillim ekonomik,
troje të lira, infrastrukturë, strehim dhe mbrojte civile dhe bujqësi e ushqim. Këto proces-verbale
do të duhej të ishin shoqëruar me harta, të dhëna mbi infrastrukturën, sipërfaqen, gjendjen reale
të tyre, etj.
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-nuk ka kryer kolaudimin dhe vlerësimin e aseteve,
-nuk ka kryer inventarizimin kontabël dhe fizik të aseteve,
-nuk ka aplikuar në ZRPP për regjistrimin e plotë të aseteve, mosveprime këto, jo në përputhje me
kërkesat dhe përcaktimet e bëra në ligjin nr. 8744, datë 22.2.2001, “Për pronat e paluajtshme të
shtetit”, ligjin nr. 10296, datë 08.07.2010, “Për Menaxhimin Financiar dhe Kontrollin”, me pikat
20, 21 dhe 22, në ligjin nr. 33-2012 “Për regjistrimin e pasurive të paluajtshme”, në VKM nr. 500,
datë 14.8.2001 “Për inventarizimin e pronave të paluajtshme shtetërore dhe transferimin e
pronave në njësitë e qeverisjes vendore” , në VKM nr.433, datë 8.6.2016 “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.”pika 66 dhe UMF nr. 30
datë 27.12.2011 “Për menaxhimin e aktiveve në njësitë e sektorit publik”, kap. III, pika 30.
-Rezulton se nga Bashkia Pukë, nuk është hartuar përmbledhja dhe bashkimi i listave të aseteve të
saj dhe të katër Njësive Administrative ish-komunat, Gjegjan, Rrape, Qelëz dhe Qerret, për të
përpiluar në këtë mënyrë një pasqyrë të qartë të pasurive të paluajtshme të bashkisë, me qëllim
inventarizimin, vlerësimin, administrimin, regjistrimin, kontabilizimin dhe dokumentimin në
pasqyrat financiare vjetore të Bashkisë Pukë, veprimi dhe mosveprimi është jo në përputhje me
kërkesat dhe përcaktimet e bëra në VKM nr. 510, datë 10.06.2015 “Për miratimin e procedurave
për transferimin e të drejtave dhe detyrimeve, personelit, aktiveve të trupëzuara dhe të pa
trupëzuara, të arkivave dhe çdo dokumentacion tjetër zyrtar në njësitë e qeverisjes vendore, të
prekura nga riorganizimi administrativo- territorial”, Kreu III, pika 1.
5.Zbatimi i procedurave ligjore për dhënien me qira dhe arkëtimin e vlerës qerave të tokave
shtetërore bujqësore te pandara, të ardhurat nga dhënia me qera për sipërfaqet pyjore nga dhënia
e lejeve minerare, apo dhënies me koncesion të Hidrocentraleve, etj,të ardhura, që nga data e
lidhjes së kontratave.
Në lidhje me auditimin e zbatimit të procedurave ligjore për dhënien me qira dhe arkëtimin e
vlerës qirave të tokave shtetërore bujqësore të pandara, që nga data e lidhjes së kontratave, është
trajtuar me akt konstatimi të veçantë, përkatësisht akt konstatimi nr.5, datë 27.02.2019.
Sa më sipër arrihet në konkluzionin që, Bashkia Pukë :
-Nuk ka krijuar dhe nuk funksionon si zyrë e veçantë, Zyra e Menaxhimit të Aseteve, e cila të
kryejë inventarizimin, vlerësimin, regjistrimin e tyre në ZVRPP, marrjen në dorëzim të pronave të
paluajtshme publike, shtetërore, dhënien e tyre me qira dhe regjistrimin e aseteve në bilancin
kontabël sipas ligjit për kontabiliteti. Nuk janë çelur libra të veçanta sipas fushës së përdorimit.
Nuk ka të dhëna për ndryshimet që kanë pësuar pronat, në zbatim me kërkesat e VKM nr. 500,
datë 14.08.2001 “Për inventarizimin e pronave të paluajtshme shtetërore dhe transferimin e
pronave në njësitë e qeverisjes vendore”. Pika 9.
-Bashkia Pukë, administron pasuri, sipas listave të VKM nr.433, datë 8.6.2016 “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”, për të cilat:
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a)Nuk ka vepruar për marrjen në dorëzim të aseteve të qëndrueshme me komision dhe me
procesverbal të nënshkruar nga përfituesi Bashkia Pukë dhe nga institucionet qendrore si dorëzues
të aseteve, veprimi jo në përputhje me kërkesat dhe përcaktimet e VKM nr. 500, datë 14.8.2001
“Për inventarizimin e pronave të paluajtshme shtetërore dhe transferimin e pronave në njësitë e
qeverisjes vendore” në VKM nr.433, datë 8.6.2016 “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.”pika 66 dhe UMF nr. 30 datë 27.12.2011
“Për menaxhimin e aktiveve në njësitë e sektorit publik”, kap. III, pika 35/a.
b)Nuk ka kryer kolaudimin dhe vlerësimin e aseteve, nuk ka kryer inventarizimin kontabël dhe
fizik të aseteve, nuk ka aplikuar në ZRPP Pukë për regjistrimin e aseteve, ku sipas të dhënave që
na u paraqitën, aktualisht janë regjistruar në pronësi të Njësisë së Vetëqeverisjes Vendore, gjithsej
6685,3 ha pyje dhe kullota, nga të cilat 6600 ha të regjistruara nga ish Komuna Qerret dhe 85,3 ha
kullota të regjistruara nga Bashkia Pukë dhe nuk është vazhduar për më tej ky veprim,
mosveprime këto, të cilat janë jo në përputhje me kërkesat dhe përcaktimet e bëra në ligjin nr.
8744, datë 22.2.2001, “Për pronat e paluajtshme të shtetit”, ligjin nr. 10296, datë 08.07.2010, “Për
Menaxhimin Financiar dhe Kontrollin”, me pikat 20, 21 dhe 22, në ligjin nr. 33-2012 “Për
regjistrimin e pasurive të paluajtshme”, në VKM nr. 500, datë 14.8.2001 “Për inventarizimin e
pronave të paluajtshme shtetërore dhe transferimin e pronave në njësitë e qeverisjes vendore” në
VKM nr.433, datë 8.6.2016 “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.”pika 66.
c) Nuk është hartuar përmbledhja dhe bashkimi i listave të aseteve të saj dhe të katër Njësive
Administrative ish-komunat, Gjegjan, Rrape, Qelëz dhe Qerret, për të përpiluar në këtë mënyrë
një pasqyrë të qartë të pasurive të paluajtshme të bashkisë, me qëllim inventarizimin, vlerësimin,
administrimin, regjistrimin, kontabilizimin dhe dokumentimin në pasqyrat financiare vjetore të
Bashkisë Pukë, veprimi dhe mosveprimi është jo në përputhje me kërkesat dhe përcaktimet e bëra
në VKM nr. 510, datë 10.06.2015 “Për miratimin e procedurave për transferimin e të drejtave
dhe detyrimeve, personelit, aktiveve të trupëzuara dhe të pa trupëzuara, të arkivave dhe çdo
dokumentacion tjetër zyrtar në njësitë e qeverisjes vendore, të prekura nga riorganizimi
administrativo- territorial”, Kreu III, pika 1.
Veprimet e mësipërme bien në kundërshtim me përcaktimet ligjore e nënligjore të bëra në:
Ligjin nr.8744, datë 22.02.2011 “Për transferimin e pronave të paluajtshme publike të shtetit në
njësitë e qeverisjes vendore”, i ndryshuar;
Ligjin nr.33/2012, datë 21.03.2012 “Për regjistrimin e pasurive të paluajtshme”;
Ligjin nr. 10296, datë 08.07.2010, “Për Menaxhimin Financiar dhe Kontrollin”, pikat 20, 21,22
VKM nr. 500, datë 14.08.2001 “Për inventarizimin e pronave të paluajtshme shtetërore dhe
transferimin e pronave në njësitë e qeverisjes vendore”,
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VKM nr. 510, datë 10.06.2015 “Për miratimin e procedurave për transferimin e të drejtave dhe
detyrimeve, personelit, aktiveve të trupëzuara dhe të pa trupëzuara, të arkivave dhe çdo
dokumentacion tjetër zyrtar në njësitë e qeverisjes vendore, të prekura nga riorganizimi
administrativo- territorial”,kreu III pika 1.
VKM nr.433, datë 8.6.2016 “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.”pikat 60,64,65,66.
Udhëzimin nr. 3, datë 18.07.2002 “Për inventarizimin e pronave të paluajtshme të shtetit nga
njësitë e qeverisjes vendore”.
Udhëzimin e Ministrisë Financave nr. 30, datë 27.12.2011 ”Për Menaxhimin e Aktiveve në
Njësitë e Sektorit Publik”, pikat 35/a.
Gjetje nga auditimi:
Titulli Gjetjes -Administrimi i aseteve të Bashkisë.
Situata:
-Nuk është vepruar për marrjen në dorëzim të aseteve të qëndrueshme me
komision dhe me procesverbal.
-Nuk është kryer kolaudimi dhe vlerësimi i aseteve, nuk ka kryer inventarizimin
kontabël dhe fizik të aseteve, nuk ka aplikuar në ZRPP Pukë për regjistrimin e
aseteve.
-Nuk është hartuar përmbledhja dhe bashkimi i listave të aseteve të saj dhe të
katër Njësive Administrative ish-komunat, Gjegjan, Rrape, Qelëz dhe Qerret,
për të përpiluar në këtë mënyrë një pasqyrë të qartë të pasurive të paluajtshme
të bashkisë,
Kriteri
-Ligji nr. 8744, datë 22.2.2001, “Për pronat e paluajtshme të shtetit”, ligjin nr.
10296, datë 08.07.2010, “Për Menaxhimin Financiar dhe Kontrollin”, me pikat
20, 21 dhe 22, në ligjin nr. 33-2012 “Për regjistrimin e pasurive të
paluajtshme”, në VKM nr. 500, datë 14.8.2001 “Për inventarizimin e pronave të
paluajtshme shtetërore dhe transferimin e pronave në njësitë e qeverisjes
vendore” në VKM nr.433, datë 8.6.2016 “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.”pika 66.
Ndikimi/Efekti -Mos administrim dhe mosvënie në eficenc të aseteve për të krijuar të
ardhurave për realizimin e shërbimeve dhe investimeve.
Shkaku
-Moszbatim i kërkesave ligjore.
Rëndësia:
-I mesëm.
Rekomandimi -Të merren masa nga Bashkia Pukë, që të zbatohen procedurat ligjore për
inventarizimin, regjistrimin në ZRPP dhe vënien në eficencë të aseteve,
pronave, për të krijuar të ardhura, për realizimin e shërbimeve dhe investimeve.
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Për veprimet dhe mosveprimet e mësipërme ngarkohen me përgjegjësi:
Z.Gj. F. me detyrë, Përgjegjës e sektorit të Strukturës Përgjegjëse për Pyjet e Kullotat, për vitet
2017 dhe 2018.
Z.E. S. me detyrë, Drejtor i Urbanistikës dhe Planifikimit të Territorit, për vitet 2017 dhe 2018.

Për përmirësimin e gjendjes rekomandojmë marrjen e masave si më poshtë:

A. MASA ORGANIZATIVE:
1. Gjetje nga auditimi: Nga Bashkia Pukë nuk janë implementuar plotësisht kërkesat e ligjit nr.
10296, datë 08.07.2010 “Për menaxhimin financiar dhe kontrollin” si më poshtë:
Mjedisi i Kontrollit- Nuk është realizuar harta e proceseve ku specifikohet qarkullimi i
dokumentave dhe Deklarata për cilësinë e sistemit të kontrollit të brendshëm si dhe Raporti vjetor
për funksionimin e sistemeve të kontrollit të brendshëm për vitin 2017 nuk janë hartuar sipas
formatit standard të paraqitur në Manualin e Manxhimit Financiar dhe Kontrollit dhe janë dërguar
në Ministrinë e Financave jashtë afateve ligjore.
Aktivitetet e Kontrollit - Nga ana e titullarit nuk është hartuar dhe miratuar evidence dokumentare
për gjurmën e auditimit për procedurat që lidhen me veprimtaritë kryesore të Bashkisë Pukë. Nga
ana e Nëpunësit Autorizues nuk janë analizuar dhe përditësuar kontrollet që synojnë minimizimin
e riskut dhe dokumentimin e tij.
Vlerësimi i Riskut- Për minimizimin e riskut, mashtrimit dhe parregullsive, nga Nëpunësi
Autorizues nuk janë regjistruar dhe raportuar masat e marra për parandalimin e këtyre
fenomeneve.
Informimi dhe komunikimi- Realizohet sipas shkallës së strukturave, nëpërmjet takimeve javore
raportimeve mujore, tremujore dhe vjetore ku sipas kërkesave u sigurojnë drejtuesve informacion
të rregullt mbi arritjen e objektivave. Përveç kësaj mënyre, informimi realizohet edhe nëpërmjet
publikimeve dhe njoftimeve të adresuara për publikun.
Monitorimi- Deklarata e vetëvlerësimit të sistemeve të kontrollit të brendshëm nuk është dorëzuar
Brenda afateve në Ministrinë e Financave dhe Ekonomisë.
Këto veprime janë në kundërshti me ligjin 10296, datë 08.07.2010 “Për menaxhimin financiar
dhe kontrollin” , i ndryshuar, nenet 20, 21, 22 dhe 23.
Gjithashtu nga Bashkia Pukë nuk është organizuar shërbimi i auditimit të brendshëm në që përbën
risk të shtuar në funksionimin e institucionit, në kundërshtim me kërkesat e ligjit nr. 114/2015
datë 22.10.2015 “Për auditin e brendshëm publik” neni 10 “Organizimi i shërbimit të auditimit të
brendshëm”, dhe VKM nr. 83, datë 03.02.2016 “Për miratimin e kritereve të krijimit të njësive të
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Auditimit të Brendshëm në sektorin Publik”, pika 1. (në mënyrë të detajuar janë pasqyruar në
pikën I, faqe 17-26 të Raportit Përfundimtar të Auditimit).
1.1 Rekomandimi. Nga Bashkia Pukë të merren masa që të miratohet harta e proceseve ku
specifikohet qarkullimi i dokumentave, deklarata për cilësinë e sistemit të kontrollit të brendshëm
si dhe Raporti vjetor për funksionimin e sistemeve të kontrollit të brendshëm të formulohen sipas
formatit standart të paraqitur në Manualin e Menxhimit Financiar dhe Kontrollit dhe të dërgohen
brenda afateve ligjore në Ministrinë e Financave, si dhe të miratohet evidence dokumentare për
gjurmën e auditimit për procedurat që lidhen me veprimtaritë kryesore të Bashkisë Pukë.
Gjithashtu nga ana e nëpunësit autorizues të analizohen dhe përditësohen kontrollet që synojnë
minimizimin e riskut dhe të raportohen masat e marra për parandalimin e riskut të mashtrimit dhe
parregullsive.
1.2. Rekomandimi. Nga Bashkia Pukë të marren masa për organizimin shërbimit të auditimit të
brendshëm sipas mënyrave që parashikohen në kërkesat e ligjit nr. 114/2015 datë 22.10.2015 “Për
auditin e brendshëm publik” neni 10 “Organizimi i shërbimit të auditimit të brendshëm” dhe
VKM nr. 83, datë 03.02.2016 “Për miratimin e kritereve të krijimit të njësive të Auditimit të
Brendshëm në sektorin Publik”, pika 1.
Brenda muajit Shtator 2019
2.Gjetje nga auditimi: Nga Llogaria 202 “Studime dhe Projektime” e bilancit kontabël mbyllur
më 31 dhjetor 2017 me vlerë 10,015,337 lekë, konstatohet se disa studime e projektime në vlerën
8,877,737 lekë, i përkasin investimeve për objekte të përfunduara në vitet e kaluara dhe të
trashëguara nga 4 ish Komunat të cilat tashmë janë pjesë e Bashkisë Pukë dhe nuk janë
klasifikuar si Aktive të Qëndrueshmë të Trupëzuara
Ky mos klasifikim në aktive të qëndrushme të trupëzuara është bërë në kundërshtim me ligjin nr.
9228, datë 29.04.2004 “Për kontabilitetin dhe pasqyrat financiare“ dhe UKM nr. 2, datë
08.05.2003 “Për klasifikimin dhe strukturën e kostos së punimeve të ndërtimit”, i ndryshuar, pika
“c”, nën pika “b” (në mënyrë të detajuar janë pasqyruar në pikën II, faqe 38-69 të Raportit
Përfundimtar të Auditimit).
Llogaria 219 “Amortizimi i aktiveve të qëndrueshme të trupëzuara” e bilancit kontabël mbyllur
më 31 dhjetor 2017 është ngarkuar padrejtësisht në vlerën 273,484 lekë. Kjo ka ardhur si pasoj e
normës së gabuar të amortizimit të përdorur kundrejt llogarisë 214 “Instalime teknike,makineri,
pajisje, vegla pune” ndaj të cilës është aplikuar norma e amortizimit 13,8 % në vend të normës
5,8%.
Gjithashtu kjo llogari, 219 “Amortizimi i aktiveve të qëndrueshme të trupëzuara”, është
mbivlerësuar në vlerën 4.222.115 lekë si pasojë e amortizimit të lloagrisë 215 “Mjete transporti”,
mjete të cilat ishin amortizuar totalisht sipas verifikimeve në librat e kontabilitetit dhe vazhdonte
amortizimi edhe pse VKN kishte shkuar në zero.
Këto veprime, dalë nga auditimi i Pasqyrave Financiare të vitit 2017 dhe mbështetur në bazën
ligjore në fuqi deri në të njëjtin vit, janë në kundërshtim me VKM Nr.25, date 20.01.2001, "Per
Miratimin e Planit Kontabel Publik te Organeve te Pushtetit Lokal, Institucioneve Shtetrore
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Qendrore e Lokale si dhe njesive qe varen prej Tyre", udhëzimin nr.14, datë 28.12.2006 “Për
përgatitjen dhe raportimin e pasqyrave financiare të vitit 2006 për institucionet qëndrore ,
organet e pushtetit vendor dhe njësive që varen prej tyre si dhe të njësive të menaxhimit / zbatimit
të projekteve e marrëveshjeve me donatorë të huaj”,VKM Nr. 783, datë 22.11.2006 “Për
përcaktimin e standarteve dhe rregullave kontabël”, Urdhërit nr.64 datë 22.07.2014 “ Për shpallje
të Standarteve Kombëtare të Kontabilitetit të Përmirësuara” dhe Standartit Kombëtar të
Kontabilitetit nr.5 pika nr.40 (në mënyrë të detajuar janë pasqyruar në pikën II, faqe 19-61 të
Raportit Përfundimtar të Auditimit).
2.1. Rekomandimi: Nga ana e Sektorit të Financës të Bashkisë Pukë të merren masa për të bërë
sistemimet në kontabilitet në debi të llogarinë 213 “Rrugë, rrjete, vepra ujore” në vlerën
6,765,917 lekë, në debit ë llogarisë 212 “Ndërtime dhe konstruksione” në vlerën 2,111,820 lekë
me kundërparti 202 “Studime dhe kërkime” për vlerën totale 8,877,737 lekë.
2.2. Rekomandimi: Nga ana e Sektorit të Financës të Bashkisë Pukë të merren masa për të bërë
sistemimet në kontabilitet të llogarinë 219 “Amortizim i Aktiveve të Qëndrueshme të
Trupëzuara” duke e debituar për vlerën 4.222.115 lekë dhe 273,484 lekë.
Menjëherë
3. Gjetje nga auditimi: Sipas aktit noterial Nr. 3990 Repertori, Nr. 809/1 Koleksioni, datë
20.10.2015, është përpiluar kontratë e dhurimit të aksioneve të Futboll Klub Tërbunit, ku
dhuruesi G. F. dhuron 65% të kapitalit tek pranuesi i dhurimit Bashkia Pukë. Sipas kësaj kontrate
Bashkia Pukë, ka 100 aksione, pjesëmarrja në lekë për 2,000,000 lekë ose 100%.
Në datën 20.10.2015, është vendimi i Asamblesë së Përgjithshme të Aksionarëve të Shoqërisë
“Futboll Klub Tërbuni” sha mbi miratimin e shtimit të kapitalit të Futboll Klub Tërbunit sha me
vlerën 1,500,000 lekë duke u bërë vlera e kapitalit në shumën 3,500,000 lekë. Kjo shtesë e
kapitalit është bërë duke rivlerësuar aksionet, por nuk ka një arsyetim ligjor për rritjen e vlerës së
tyre, një rritje vlere që ndikon në rritjen e kapitalit të “Futboll Klub Tërbuni”.
Kjo vlerë e kapitalit me 100% aksione në pjesëmarrje të Bashkisë Pukë në “Futboll Klub
Tërbuni “ sh.a në asnjë rast nuk paraqitet në aktivet financiare të Bilancit kontabël 2016 dhe 2017
në kundërshtim ligjin me 9228 datë 29.04.2004 “Për kontabilitetin dhe pasqyrat financiare “ dhe
urdhrin e ministrit nr.64 datë 22.07.2014 “Për shpallje të Standarteve Kombëtare të Kontabilitetit
të Përmirësuara” me Standartin Kombëtar të Kontabilitetit nr.5 “Aktivet Afatgjata Materiale dhe
Aktivet Afatgjata Jomateriale” pika 55, 56, 57 si dhe me Standartin Ndërkombëtar të
Kontabilitetit nr.28 “Investime në Pjesmarrje” (në mënyrë të detajuar janë pasqyruar në pikën II,
faqe 38-69 të Raportit Përfundimtar të Auditimit).
3.1. Rekomandimi: Nga ana e Sektorit të Financës të Bashkisë Pukë të merren masa për të bërë
regjistrimin në kontabilitet të investimit 100% në pjesëmarrje të Bashkisë Pukë në kapitalin
aksionar të “Futboll Klub Tërbuni” me vlerë kontabël 3,500,000 lekë në llogarinë 26 “Pjesëmarrje
në kapitalin e vet” të Bilancit Kontabël, si dhe të arsyetohet dhe argumentohet pse është
ndërmarrë një rivlerësim i aksioneve në momentin e përthithjes së tyre nga Bashkia Pukë.
Menjëherë
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4. Gjetje nga auditimi Shpenzimet për vendime gjyqësore në kontabilitet paraqiten në vlerën
6,296,724 lekë në vitin 2017, si pjesë e detyrimeve të prapambetura në llogarinë 467 “ Kreditorë
të ndryshëm” , ndërsa sipas listës së vendimeve gjyqësore të formës së prerë të vitit 2017 shuma
paraqitet në vlerën 11,420,786 lekë. Kjo shumë nuk paraqet vlerën e saktë në fund të vitit 2017
sepse janë futur dhe vendime gjyqsore të vitit 2018 në vlerën 500,479 lekë. Vlera gjendje
përfundimtare e vendimeve gjyqsore në fund të vitit 2017 është 10,920,307 lekë. Diferenca
ndërmjet gjendjes kontabël dhe listës së vendimeve gjyqsore vjen si pasojë e vendimit gjyqësor
nr.169 dt 26.11.2013 i “Shoqata e të verbërve Puke” në vlerën 4,623,583 lekë i paregjistruar në
kontabilitet duke nënvlersuar llogarinë 467 “Kreditorë të ndryshëm” në kundërshtim me ligjni
9936 “Për menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar neni 71 pika
g ,VKM nr.783, kapitulli II, Rregulla të përgjithshme për pasqyrat financiare vjetore pika 2.2
Rregullat për marrjen në llogari të elementëve të pasqyrave financiare vjetore si dhe në
kundërshtim me Standartin Kombëtar të Kontabilitetit nr.1 “Kuadri i Përgjithshëm për
përgatitjen e Pasqyrave Financiare – i përmirsuar” pikat 22 – 26 (në mënyrë të detajuar janë
pasqyruar në pikën II faqe 38-69 të Raportit Përfundimtar të Auditimit).
4.1. Rekomandimi: Nga ana e Sektorit të Financës të Bashkisë Pukë të merren masa për të bërë
regjistrimin në kontabilitet të vendimit gjyqësor të formës së prerë nr. 169 dt 26.11.2013 i
“Shoqata e të verbërve Puke” në vlerën 4,623,583 lekë në llogarinë 467 “ Kreditorë të ndryshëm”
.
Menjëherë
5. Gjetje nga auditimi: Në lidhje me iventarizimin e pasurisë publike janë konstatuar mangësitë
si më poshtë:
Rregjistrat kontabël në të cilët janë detajuar aktivet (210 “Toka, troje e terrene”, 212 “Ndërtesa e
Konstruksione”, 213 “Rrugë, rrjete e vepra ujore”, 214 “Instaime teknike, makineri , pajisje e
vegla pune” , 215 “Mjete transporti”) nuk përmbushin kriteret minimale të paraqitjes së formatit
si dhe nuk janë azhurnuar pas bashkimit të njesive administrative duke dhënë një pamje jo të plotë
për këto rregjistra. Për aktivet e tjera afatgjata materiale dhe jo materiale nuk është hartuar
rregjistër kontabël. Këto veprime janë në kundërshtim me ligjin 10296 “Për Menaxhimin
Financiar dhe Kontrollin” neni 8 dhe Udhëzimin nr.30 datë 27.12.2011 “Për menaxhimin e
aktiveve në njësitë e sektorit publik” pikat 26,dhe 30.
Janë konstatuar parregullsi në ngritjen e urdhrave dhe moskosistencë në grupe inventarizimi si më
poshtë;
Urdhëri nr.248 datë 22.09.2017 emëron në komisionin e vlerësimit dhe inventarizimit në Njësinë
Administrative Qelëz përkatësisht, z.F. M.. Z.N. A., zj.E. Gj. dhe z.M. P., ndërsa në proces –
verbalin për vlerësimin dhe iventarizimin marin pjesë z.T. K., z.F. M. dhe zj.S. M... F. M. dhe S.
M. janë persona që kanë firmosur edhe në proces-verbalet e nxjerjes jasht përdorimit për të njëjtat
aktive që edhe i kanë vlerësuar. Këto veprime janë kundërshtim me ligjin 9228 datë 29.04.2004
“Për kontabilitetin dhe pasqyrat financiare “ neni 7 dhe pikën 97 dhe 105 të udhëzimit nr.30 datë
27.12.2011 “ Për menaxhimin e aktiveve në njësitë e sektorit publik”
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- Në komisionin e vlerësimit dhe inventarizimit i cili sipas udhëzimit nr.30 datë 27.12.2011 “Për
menaxhimin e aktiveve në njësitë e sektorit publik” , duhet të përbëhet nga jo më pak se 3 veta dhe
kryetar i komisionit duhet të jetë Nëpunësi Zbatues i njësisë, në urdhërin nr.249 datë 22.09.2017
kryetar komisioni është caktuar, z.A. K. i cili nuk mban funksionin e Nëpunësit Zbatues të
njësisë. Ky veprim është në kundërshtim me ligjin 10296 “Për Menaxhimin Financiar dhe
Kontrollin” neni 8 dhe Udhëzimin nr.30 datë 27.12.2011 “Për menaxhimin e aktiveve në njësitë e
sektorit publik” pika 99.
Në asnjë nga procedurat e vlerësimit dhe inventarizimit të aktiveve nuk është përpiluar lista e
aktiveve të identifikuara për vlerësim nga nëpunësi.zbatues.
Urdhëri nr.259 datë 29.09.2017 i Kryetarit të Bashkisë për ngritjen e grupit të punës për
asgjësimin e inventarëve të evidnetuar nga komisioni i verifikimit të cilat janë jasht përdorimit, ka
emëruar në komisionet e nxjerjes jasht përdorimit/asgjësimit 5 anëtarë përfshirë dhe përgjegjësit
material, veprim ky në kundërshtim me ligjin nr.10296 “Për Menaxhimin Financiar dhe
Kontrollin” neni 8 dhe Udhëzimin nr.30 datë 27.12.2011 “Për menaxhimin e aktiveve në njësitë e
sektorit publik” pika 100.
(në mënyrë të detajuar janë pasqyruar në pikën II, faqe 38-69 të Raportit Përfundimtar të
Auditimit).
5.1 Rekomandimi: Nga Bashkia Pukë të merren masa për të azhornuar regjistrat kontabël me
informacion të plotë pas bashkimit me njësitë administrative, duke plotësuar kërkesat minimale të
formatit të paraqitjes së tyre, të përpilohet lista e aktiveve të identifikuara për vlerësim dhe
inventarizim nga nëpunësi zbatues. Procesverbalet përpara se të miratohen nga Titullari të bëhet
rakordimi nëse janë në përputhje të plotë me urdhrat e ngritur prej tij, si dhe komisionet për
nxjerjen jashtë përdorimit të jenë kategorikisht të ndryshëm nga komisionet e vlerësimit dhe
inventarizimit.
Menjëherë dhe në vijimësi
6.Gjetje nga auditimi: Nga të dhënat e paraqitura rezulton se më datën 31.12.2018 Bashkia Pukë
ka detyrime të papaguara ndaj të tretëve në vlerën 43,682,262 lekë, të cilat janë pasqyruar në
kontabilitet, në llogarinë nr.401-408, furnitor e llogari të lidhura me to, prej tyre 33 subjekte
kreditore në vlerën 32,149,473 lekë dhe 12 persona të cilët kanë fituar vendimet e gjykatave në
vite të cilat kanë marrë formën e prerë për vlerën 11,532,789 lekë. Veprimet apo mos veprimet
janë në kundërshtim me:
-Ligjin nr. 9936, datë 26.06.2008 “Për menaxhimin e sistemit buxhetor ne R.SH”,ndryshuar me
ligjin nr. 114/2012/datë 07.12.2012 dhe ligjin nr.57/2016, datë 2.6.2016), Neni 40 (4)-E drejta për
të kryer shpenzime,
-Udhëzimin e Ministrisë së Financave nr. 5, datë 27.02.2014 “Për shlyerjen e detyrimeve të
prapambetura”ndryshuar me udhëzimin nr.5/1 datë 21.05.2014.
-Udhëzimin plotësues te Ministrisë Financave nr. 02, datë 10.01.2018 “Për buxhetin e vitit 2018”,
pikat 82-91 “Detyrimet e prapambetura të Njësive të Vetëqeverisjes Vendore”,
4

) Ndryshuar me ligjin nr. 57/2016.
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-Udhëzimin e Ministrisë Financave nr. 22, datë 30.07.2018 “Për procedurat standarde të
monitorimit të buxhetit të Njësive të vetëqeverisjes vendore”, (në mënyrë të detajuar janë
pasqyruar në pikën II, faqe 27-38 të Raportit Përfundimtar të Auditimit)
6.1.Rekomandimi: Bashkia Pukë, Sektori i Financës, bazuar në Udhëzimin plotësues të
Ministrisë Financave nr. 02, datë 10.01.2018 “Për buxhetin e vitit 2018”, pikat 82-91 “Detyrimet
e prapambetura të Njësive të Vetëqeverisjes Vendore”dhe Udhëzimin plotësues të Ministrisë
Financave nr. 01, datë 17.01.2019 “Për buxhetin e vitit 2019”, pikat 106-110, “Detyrimet e
prapambetura të Njësive të Vetëqeverisjes Vendore” dhe pikat 116-117- Raportimi i detyrimeve të
prapambetura në njësitë e qeverisjes vendore’’, të paraqesë në mbledhjen e këshillit bashkiak, një
material për gjendjen e faturave të pa likuiduara në vite, të hartojë një grafik duke zbatuar të gjitha
radhën e pagesave për vlerën 43,682,262 lekë, sipas Aneksit bashkangjitur mbi gjendjen e
faturave të palikujduara me datën 31.12.2018, e rakorduar kjo me pasqyrën e dërguar në
Ministrinë e financave.
Në mbledhjen me të afërt të Këshillit Bashkiak

7. Gjetje nga auditimi: a. Në Bashkinë Pukë, në fund të vitit 2018 rezultojnë debitorë për taksa
dhe tarifa vendore 73 subjekte të biznesit të vogël, 16 subjekte të biznesit të madh, për të cilat
llogaritet mungesë të ardhurash në vlerën 10,014,243 lekë. b. Mbi vjeljen e detyrime për tatim
taksat lokale, konstatohet se nuk janë marrë masa të veçanta lidhur me vjeljen e taksës së ndikimit
në infrastrukturë për objektet ndërtimore që legalizohen nga ALUIZNI-Drejtoria Rajonale
Shkodër, në vlerën 153,273 lekë. Sipas të dhënave zyrtare që ALUIZNI i ka dërguar Bashkisë
Pukë, konstatohet se deri më 31.12.2018, janë posedues të lejes së legalizimit që nuk kanë paguar
detyrimet për taksën e ndikimit në infrastrukturë 5 persona për sipërfaqe ndërtimore gjithsej 932,6
m2. Përsa më sipër, nuk janë zbatuar kërkesat e nenit 23 të ligjit nr. 9482 datë 03.04.2016, “Për
legalizimin, urbanizimin dhe integrimin e ndërtimeve pa leje” i ndryshuar me ligjin nr. 50/2014,
ligjit nr. 9632, datë 30.10.2006, “Për sistemin e taksave vendore” të ndryshuar, VKM nr. 860,
datë 10.12.2014 “Për përcaktimin e mënyrës se mbledhjes dhe administrimit të të ardhurave për
ndërtimet pa leje dhe veprave të zbatueshme për legalizim” i ndryshuar dhe VKB nr. 3, datë
09.01.2017 “Për miratimin e taksave e tarifave vendore për vitin 2017”.
Po ashtu Zyra e Tatim Taksave Bashkia Pukë për arkëtimin e debitorëve të taksave vendore dhe
taksës ndikimit në infrastrukturë, nuk ka ndjekur procedurat e nevojshme ligjore, veprim jo në
përputhje me nenin 4, 26, 32, 34, të ligjit nr. 9632, datë 30.10.2006, nenet 40, 41 90, 91, të ligjit
nr. 9920, datë 19.05.2008 dhe nenin 12, të UMF nr. 24, datë 02.09.2008, Kreu i XI “Mbledhja me
forcë e detyrimeve” (në mënyrë të detajuar janë pasqyruar në pikën IV faqe 102-118 të Raportit
Përfundimtar të Auditimit).
7.1. Rekomandimi: Zyra e Tatim Taksave në Bashkinë Pukë, bazuar në nenin 70 pika 3 të ligjit
nr. 9920, datë 19.05.2008 “Për Procedurat Tatimore në RSH” i ndryshuar, të marrë masat për
arkëtimin e detyrimeve tatimore duke bërë njoftim vlerësimet tatimore:
-për 73 subjekte të biznesit të vogël, 16 subjekt të biznesit të madh, debitorë në shumën
10,014,243 lekë dhe
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-për 5 persona në vlerën totale të pa arkëtuar prej 153,273 lekë, e ardhur e munguar nga taksa e
ndikimit në infrastrukturë për objektet ndërtimore të legalizuara.
Duke ndjekur rrugët e mëposhtme:
a- Tu dërgohen bankave (subjekteve që nuk u është dërguar) urdhra bllokimi për llogaritë
bankare, bazuar në nenin 90, të ligjit nr. 9920, datë 19.05.2008.
b- Të dërgoj në Drejtorinë Rajonale të Transportit, kërkesa për vendosjen e barrës siguruese (për
mjetet) dhe në Zyrën Vendore të Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme, bazuar në nenin 91, të
ligjit nr. 9920, datë 19.05.2008.
c- Për subjektet të cilët nuk paguajnë detyrimet tatimore në afat, të llogaritet kamat vonesa (gjobë
në masën 0,06 %, kamat vonesë të detyrimit në ditë por jo më tepër se 365 ditë), bazuar në nenit
114, të ligjit nr. 9920, datë 19.05.2008.
d- Në rast se bizneset private edhe pas njoftimeve zyrtare dhe dërgimit të urdhër bllokimeve në
bankë, nuk kryejnë pagesën e detyrimeve, bazuar në nenin 182, të ligjit të Kodit Penal në RSH i
ndryshuar, pasi të vendosen masa administrative, të bëhet kallëzim penal.
Menjëherë dhe në vijimësi
8.Gjetje nga auditimi: Bashkia Pukë, administron pasuri, sipas listave të VKM nr.433, datë
8.6.2016 “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 VKM -ve të tjera për transferimin e pronave në ish Komunat aktualisht
Njësi Administrative të Bashkisë Pukë për të cilat:
a-Nuk ka vepruar për marrjen në dorëzim të aseteve të qëndrueshme me komision dhe me
procesverbal të nënshkruar nga përfituesi Bashkia Pukë dhe nga institucionet qendrore si dorëzues
të aseteve, veprimi jo në përputhje me kërkesat dhe përcaktimet e VKM nr. 500, datë 14.8.2001
“Për inventarizimin e pronave të paluajtshme shtetërore dhe transferimin e pronave në njësitë e
qeverisjes vendore” dhe UMF nr. 30,datë27.12.2011 “Për menaxhimin e aktiveve në njësitë e
sektorit publik”, kap. III, pika 35/a.
b-Nuk ka kryer kolaudimin dhe vlerësimin e aseteve, nuk ka kryer inventarizimin kontabël dhe
fizik të aseteve, nuk ka aplikuar në ZRPP Pukë për regjistrimin e aseteve, ku sipas të dhënave që
na u paraqitën, aktualisht janë regjistruar në pronësi të Njësisë së Vetëqeverisjes Vendore, gjithsej
6685,3 ha pyje dhe kullota, nga të cilat 6600 ha të regjistruara nga ish Komuna Qerret dhe 85,3 ha
kullota të regjistruara nga Bashkia Pukë dhe nuk është vazhduar për më tej ky veprim,
mosveprime këto, të cilat janë jo në përputhje me kërkesat dhe përcaktimet e bëra në ligjin nr.
8744, datë 22.2.2001, “Për pronat e paluajtshme të shtetit”, ligjin nr. 10296, datë 08.07.2010, “Për
Menaxhimin Financiar dhe Kontrollin”, me pikat 20, 21 dhe 22, në ligjin nr. 33-2012 “Për
regjistrimin e pasurive të paluajtshme”, në VKM nr. 500, datë 14.8.2001 “Për inventarizimin e
pronave të paluajtshme shtetërore dhe transferimin e pronave në njësitë e qeverisjes vendore” në
VKM nr.433, datë 8.6.2016 “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.”pika 66.
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c-Nuk është hartuar përmbledhja dhe bashkimi i listave të aseteve të saj dhe të katër Njësive
Administrative ish-komunat, Gjegjan, Rrape, Qelëz dhe Qerret, për të përpiluar në këtë mënyrë
një pasqyrë të qartë të pasurive të paluajtshme të bashkisë, me qëllim inventarizimin, vlerësimin,
administrimin, regjistrimin, kontabilizimin dhe dokumentimin në pasqyrat financiare vjetore të
Bashkisë Pukë, veprimi dhe mosveprimi është jo në përputhje me kërkesat dhe përcaktimet e bëra
në VKM nr. 510, datë 10.06.2015 “Për miratimin e procedurave për transferimin e të drejtave
dhe detyrimeve, personelit, aktiveve të trupëzuara dhe të pa trupëzuara, të arkivave dhe çdo
dokumentacion tjetër zyrtar në njësitë e qeverisjes vendore, të prekura nga riorganizimi
administrativo- territorial”, Kreu III, pika 1 (në mënyrë të detajuar janë pasqyruar në pikën VI
faqe 125-132 të Raportit Përfundimtar të Auditimit).
8.1. Rekomandim: Bashkia Pukë të marrë masa për asetet që ka në administrim si dhe për asetet
e trashëguara nga ish Komunat në juridiksion të saj,e sidomos për pyjet e kullotat, nëpërmjet
strukturave të saj, Drejtorisë së Urbanistikës, Planifikimit të Territorit dhe Zyrës Juridike, të
kryejë inventarizimin, vlerësimin, kontabilizimin, pasqyrimin në aktivet e qëndrueshme të
pasqyrave financiare dhe të marrë masa për regjistrimin e të gjitha aseteve në ZVRPP Pukë.
Menjëherë dhe në vijimësi
9.Gjetje nga auditimi: Në Bashkinë Pukë për periudhën e auditimit janë realizuar pesë kontrata
për punë publike me vlerë totale 115,096 mijë lekë. Nga verifikimi i dosjes teknike të zbatimit për
objektin “Rruga Lumzi, Njësia administrative Rrape, fshati Lumzi, Bashkia Pukë” me vlerë
40,204 mijë lekë, rezultoi se mungonte libri i masave, i cili është dokumenti bazë për verifikimin
e saktësisë së vëllimeve të punimeve sipas kontratës dhe situacioneve. Në dosjen teknike nuk
gjendet asnjë dokument i hartuar nga administrata e bashkisë për këtë mangësi (në mënyrë të
detajuar janë pasqyruar në pikën III faqe 69-102 të Raportit Përfundimtar të Auditimit).
9.1. Rekomandim: Titullari i AK të marrë masa që për kontratat e punëve publike, nisur nga
pesha që zënë në shpenzimet e bashkisë dhe domosdoshmëria e cilësisë së punimeve, e cila
ndikon në shfrytëzimin e objekteve në të ardhmen, të caktojë një komision/punonjës teknik për
monitorimin e kontratave, i cili të pasqyrojë gjendjen faktike të realizimit të kontratës dhe grafikut
të punimeve, para certifikimit të punimeve të realizuara.
Menjëherë dhe në vijimësi
10. Gjetje nga auditimi: Nga Bashkia Pukë për periudhën 01.01.2017-31.12.2018, janë vendosur
74 gjoba me vlerë të përgjithshme në shumën prej 103,000 lekë. Janë arkëtuar 39 gjoba me vlerë
40,500 lekë dhe nuk janë marrë masa për arkëtimin e 35 gjobave të tjera të vendosura nga policia
bashkiake për shkelje administrative, duke mos ndjekur rrugën ligjore për kthimin e tyre në titull
ekzekutiv, veprim në mospërputhje me kërkesat e ligjit nr. 10279, datë 20.5.2010 “Për
kundërvajtjet administrative” nenet 20, 30, me pasojë të ardhura të munguara për buxhetin e
Bashkisë, në vlerën 62,500 lekë (Më hollësisht trajtuar në pikën IV faqe 118-124 të Raportit
Përfundimtar të Auditimit).
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10.1 Rekomandim: Bashkia Pukë, të marrë masa duke ndjekur të gjitha procedurat e nevojshme
administrative e ligjore, për arkëtimin e gjobave të pa arkëtuara në vlerën 62,500 lekë, sipas
Aneksit Nr. 10 bashkelidhur Raportit Përfundimtar të Auditimit.
Menjëherë
11.Gjetje nga auditimi: Në Bashkinë Pukë, nuk është miratuar në strukturë dhe për rrjedhojë nuk
është krijuar struktura e Inspektoratit të Mbrojtjes së Territorit Vendor (IMTV), në kundërshtim
me kërkesat e ligjit nr. 9780, datë 16.07.2007 “Për Inspektimin dhe Mbrojtjen e Territorit nga
Ndërtimet e kundërligjshme” të ndryshuar, neni 3, ligjit nr. 107/2014, datë 29.04.2009 “Për
Planifikimin dhe Zhvillimin e Territorit” të ndryshuar, neni 29 si dhe ligjit nr. 139/2015 “Për
Vetëqeverisjen Vendore”, neni 9 dhe neni 10 pika 14 (Më hollësisht trajtuar në pikën V faqe
118-124 të Raportit Përfundimtar të Auditimit).
11.1Rekomandim: Nga Bashkia Pukë të merren masa, për ndryshimin e strukturës organizative
të institucionit, në të cilën të përfshihet struktura e Inspektoratit të Mbrojtjes së Territorit Vendor,
me qëllim monitorimin e territorit të bashkisë.
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 98-102, 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) dhe ndjekur në të gjitha
shkallët e gjykimit, kërkimin për shpërblimin e dëmit në vlerën 10,020,738 lekë. Nëpunësi
zbatues të ndjekë procesin dhe të kryejë regjistrimet e nevojshme kontabël përfundimtare, si më
poshtë:
1. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i zbatimit të punimeve civile të kontratës me objekt
“Rruga Lumzi, Njësia administrative Rrape, fshati Lumzi, Bashkia Pukë, me vlerë të
kontratës 40,204,193 lekë me TVSH, me kontraktor Bashkimi i Operatorëve Ekonomikë “D. I.”
shpk & “Gj.” shpk SHPK, rezultuan diferenca në volume pune të pakryera në fakt në vlerën
4,337,390 pa TVSH, në zërat e punës “Gërmim dheu me ekskavator zingjir 0.25 m3 në kanale me
gjerësi > 2 m”, “Struktura monolite betoni C20/25 (për ballnat)”, “FV hekur i zakonshëm D>12
mm”dhe “Mbushje me çakull (brenda shpatullave të mureve)”. Veprimet e mësipërme janë në
kundërshtim me kontratën e sipërmarrjes së punimeve nr. 111/20 prot datë 02.05.2017 të lidhur
mes Autoritetit Kontraktor Bashkia Pukë dhe BOE “D. I.” shpk & “Gj.” shpk SHPK (në mënyrë
të detajuar janë pasqyruar në pikën III faqe 69-102 të Raportit Përfundimtar të Auditimit).
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1.1. Rekomandim: Nga Bashkia Pukë të merren masa, duke ndjekur të gjithë procedurat
administrative dhe ligjore, për arkëtimin e vlerës prej 4,337,390 pa TVSH nga BOE “D. I.” shpk
& “Gj.” SHPK, në cilësinë e sipërmarrësit në kontratën nr. 111/20 prot datë 02.05.2017 me objekt
“Rruga Lumzi, Njësia administrative Rrape, fshati Lumzi, Bashkia Pukë, si pasojë e
likuidimit të punimeve të pakryera dhe vonesave në përfundimin e punimeve.
Menjëherë
2.Gjetje nga auditimi: -Nga auditimi i kryer për planifikimin, realizimin e të ardhurave nga
taksat dhe tarifat vendore, konstatohet se:
a. -nga, Sektori i Pyjeve e Kullotave dhe Zyra e Taksave dhe Tarifave Vendore, nuk kanë kryer
plotësisht monitorimin për të arkëtuar detyrimin sipas kontratave të qirasë, për kontratat e lidhur
midis Bashkisë Pukë dhe shoqërive private, për dhënien me qira të sipërfaqeve pyjore e kullosore,
veprimi jo në përputhje me kërkesat e 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”,
i ndryshuar, kapitulli VI, pikat 1,2,9 e 10, sipas aneksit nr.1 në vlerën 5,209,864 lekë.
b. -nga Drejtoria e Urbanistikës dhe Planifikimit të Territorit dhe Sektori i Taksave dhe Tarifave
Vendore, nuk është llogaritur saktë taksa e ndikimit në infrastrukturë për ndërtimet e reja, nuk
është kryer përllogaritja në bazë të çmimit referencë që është kosto mesatare e ndërtimit sipas
Entit Kombëtar të Banesave, për Lejen e Ndërtimit nr.17, datë 04.12.2018, në shkelje të ligjit nr.
nr. 107, datë 31.07.2014 “Për planifikimin dhe zhvillimin e territorit”, të ndryshuar neni
46,Udhëzimi i KM nr.4, datë 30.9.2015 “Për miratimin e kostos mesatare të ndërtimit të banesave
nga Enti Kombëtar i banesave, për vitin 2015”, Udhëzimi KM nr.3, datë 28.12.2016, “Për
miratimin e kostos mesatare të ndërtimit të banesave nga Enti Kombëtar i banesave, për vitin
2016” dhe VKB nr.63, datë 19.12.2016 dhe nr.68, datë 30.12.2017 “Për miratimin e Paketës
Fiskale të vitit 2017 të Bashkisë Pukë”, në vlerën 55,436 lekë (në mënyrë të detajuar janë
pasqyruar në pikën IV faqe 102-118 të Raportit Përfundimtar të Auditimit).
2.1. Rekomandim: Drejtoria e Urbanistikës dhe Planifikimit të Territorit, Sektori i Pyjeve e
Kullotave, Zyra e Taksave e Tarifave Vendore, të marrë masat duke ndjekur të gjitha procedurat e
nevojshme administrative e ligjore për arkëtimin e vlerës 5,265,300 lekë, përkatësisht :
-vlera 5,209,864 lekë, detyrim sipas kontratave për dhënie me qira të sipërfaqeve pyjore e
kullosore, sipas aneksit nr.1 bashkangjitur RPA-së.
-vlera 55,436 lekë, detyrim taksë ndikimi në infrastrukturë nga ndërtimet e reja, për Lejen e
Ndërtimit nr.17, datë 04.12.2018.
Menjëherë
3. Gjetje nga auditimi: Gjatë auditimit janë konstatuar 7 urdhër -shpenzime të vitit 2017 dhe
2018 për shërbime televizive që Bashkia Pukë ka marrë nga televizioni lokal TV Puka, urdhëri i
ngritur për komisionin e marrjen në dorëzim të të cilave përbëhet nga 2 anëtarë, përkatësisht zj.D.
I. dhe z. B. A. për vitin 2017dhe zj. Dh. M. dhe z.B. A. për vitin 2018.Ky veprim është bërë në
kundërshtim me udhëzimin 30 datë 27.12.2011 “Për menaxhimin e aktiveve në njësitë e sektorit
publik” pika 43 .
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Gjithashtu rezultoi se me urdhër-shpenzimet nr.714 datë 27.12.2018 dhe nr.732 datë 27.12.2018
është paguar për Shpenzime Transporti për 12 bileta avioni me intinerar Tiranë – Firence –
Tiranë, me vlerë totale 365,536 lekë, pa pasur një marrëveshje të nënshkruar binjakëzimi nga
këshillat përkatës të secilës prej njësive të vetqeverisjes vendore, veprim ky në kundërshtim me
ligjin 139/2015 “Për vetqeverisjen vendore” neni 14 si dhe në shkelje të Udhëzimit nr.22 datë
10.07.2013 “Mbi zbatimin e VKM nr.870 datë 14.12.2011 “Për trajtimin financiar të punonjësve
që dërgohen me shërbim jashtë vendit”.
Me urdhër-shpenzimet nr.65 datë 28.02.2017 dhe nr.112 datë 30.03.2017 “Shpenzime telefonike”
në emër të përfituesit T. A. Sh.A, është bërë pagesa ndaj përfituesit të shërbimit telefonik me
NIPT K69215305M “ B. H. SHPK” në vlerën totale 52,512 lekë, Këto shpenzime telefonike janë
bërë në emër të subjektit privat “ B. H. SHPK ku është aksioner Kryetari i Bashkisë z.Gj. Gj., por
jo në emër të vet kryetarit të Bashkisë siç e kërkon VKM nr. 864, datë 23.7.2010 “Për pajisjen me
numër celulari të personave juridikë, publikë”, veprim ky në kundërshtim me VKM nr. 864, datë
23.7.2010 “Për paisjen me numër celulari të personave juridikë, publikë”, pikat 1, 9 si dhe ligjit
nr.9936, date 26.6.2008 “Per Menaxhimin e Sistemit Buxhetor ne Republiken e Shqiperise"(në
mënyrë të detajuar janë pasqyruar në pikën II, faqe 38-69 të Raportit Përfundimtar të Auditimit).
3.1 Rekomandimi: Bashkia Pukë të marrë masa dhe të ndjekë të gjithë procedurat administrative
dhe ligjore për arkëtimin e vlerës 418,048 lekë nga përfituesit si më poshtë;
Urdhër – Shpenzimi
Nr.
Datë
Vlerë
714 27.12.2018 66,376 lekë

732

27.12.2018

Personat Përfitues
Gj. K.
L. H.
V. Sh.
Gj. Gj.
Gj. D.
M. P.
A.M.
298,800 lekë B.A.
Dh.M.R.
E.Gj.
F.P.
A.D.

65
28.02.2017 50,027 lekë
112 30.03.2017 2,485 lekë
Totali

B.H.
B.H.

Vlera e përfituar për t’u shlyer
33,368 lekë
33,368 lekë
29,880 lekë
29,880 lekë
29,880 lekë
29,880 lekë
29,880 lekë
29,880 lekë
29,880 lekë
29,880 lekë
29,880 lekë
29,880 lekë
50,027 lekë
2,485 lekë
418,048 lekë
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Nga ana e titullarit të merren masa në ngritjen e grupeve të marrjes në dorëzim të mallrave apo
shërbimeve në përmbushje të pikës 43 të udhëzimin 30 datë 27.12.2011 “Për menaxhimin e
aktiveve në njësitë e sektorit publik”.
Menjëherë

B2. SHPENZIME TË REALIZUARA NË KUNDËRSHTIM ME KËRKESAT LIGJORE
TË PROKURIMIT DHE EFEKTE NEGATIVE TË KONSTATUARA NË
ADMINISTRIMIN E FONDEVE PUBLIKE PËR MENAXHIMIN ME EKONOMICITET,
EFICENCE DHE EFEKTIVITET.
1. Për shkak të mos zbatimit të kërkesave ligjore gjatë zhvillimit të procedurave të prokurimit
publik, duke kualifikuar operatorë ekonomikë të cilët nuk plotësojnë kriteret e DST, janë përdorur
fonde publike në kundërshtim me kërkesat ligjore, në vlerën 105,559,435 lekë, e cila përbën 1/2 e
numrit të tenderave të zhvilluar, ose 75.5% e vlerës së kontratave të lidhura dhe vlera 773,927
lekë në fushën e zbatimit të kontratave të punimeve.
Nga auditimi i procedurave të prokurimit publik të zhvilluara, u konstatuan se 5 procedura
prokurimi janë kryer në kundërshtim me nenin 2 “Parimet e përzgjedhjes”, nenin 55 “Kriteret e
përcaktimit të ofertës fituese”, nenin 24 “Anulimi i një procedure prokurimi” pikën 5 të nenit 53
“Shqyrtimi i ofertave”, të ligjit 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar, nenin
56 të VKM nr. 914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, i
ndryshuar. Operatorët ekonomikë janë shpallur fitues edhe pse kanë mangësi në dokumentacionin
e paraqitur sipas kërkesave të DST, të hartuara nga Njësia e Prokurimit e të miratuara nga
Titullari i Autoritetit Kontraktor, duke mos garantuar përmbushjen me cilësi të kontratës në këto
tendera, për shkak të mos përmbushjes së kritereve të vendosura në DST. Shkeljet e konstatuara
në tendera në mënyrë të detajuar janë si më poshtë vijon:
1/1 Gjetje nga auditimi: Në tenderin me objekt “Rikonstruksion i shkollës së mesme “Sabah
Sinani”, me fond limit 26,923,616 lekë pa TVSH zhvilluar në vitin 2017, është kualifikuar dhe
shpallur fitues OE “Sh.”’SHPK, me vlerë të ofertës ekonomike 22,967,096 lekë, i cili nuk
plotëson kriteret e vendosura në DST. Shpallja fitues e operatorit ekonomik i cili nuk plotëson
kriteret e DST, ka shkaktuar përdorim të fondeve publike në kundërshtim me kërkesat
ligjore, në vlerën 26,923,616 lekë.
1/2. Gjetje nga auditimi: Në tenderin me objekt " Rruga auto Lumzi, Njësia Administrative
Lumzi” Bashkia Pukë, zhvilluar në vitin 2017 me vlerë të fondit limit 34.594,481 lekë pa TVSH,
është kualifikuar dhe shpallur fitues BOE “D. I.” shpk & “Gj.” SHPK, me vlerë të ofertës
33,503,495 lekë, i cili nuk plotëson kriteret e vendosura në DST. Shpallja fitues e operatorit
ekonomik i cili nuk plotëson kriteret e DST, ka shkaktuar përdorim të fondeve publike në
kundërshtim me kërkesat ligjore, në vlerën 34,594,481 lekë.
1/3. Gjetje nga auditimi: Në tenderin me objekt “Rehabilitimi i shëtitores Gjegjan”, Bashkia
Pukë, zhvilluar në vitin 2017 me vlerë të fondit limit 15,000,000 lekë pa TVSH, është kualifikuar
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dhe shpallur fitues OE “Sh.” SHPK, i cili nuk plotëson kriteret e vendosura në DST. Shpallja
fitues e operatorit ekonomik i cili nuk plotëson kriteret e DST, ka shkaktuar përdorim të fondeve
publike në kundërshtim me kërkesat ligjore, në vlerën 15,000,000 lekë.
1/4. Gjetje nga auditimi: Në tenderin me objekt “Rehabilitim i Rrjetit Ujitës te Ujëmbledhësit
Kukaj, Dega Luf” Pukë”, me fond limit 25,828,429 lekë pa TVSH zhvilluar në vitin 2017, është
kualifikuar dhe shpallur fitues OE “J.”’SHPK, me vlerë të ofertës ekonomike 25,333,350 lekë, i
cili nuk plotëson kriteret e vëndosura në DST. Tenderi duhej anulluar dhe duhej zhvilluar
procedurë e re. Shpallja fitues e operatorit ekonomik i cili nuk plotëson kriteret e DST, ka
shkaktuar përdorim të fondeve publike në kundërshtim me kërkesat ligjore, në vlerën
25,828,429 lekë
1/5. Gjetje nga auditimi: Në tenderin me objekt “Rikonstruksion rruga Plet, Lagjja Uragji”,
Bashkia Pukë me fond limit 1,376,555 lekë pa TVSH zhvilluar në vitin 2017, është kualifikuar
dhe shpallur fitues OE “D. I.”’SHPK, me vlerë të ofertës ekonomike 1,349,975 lekë, i cili nuk
plotëson kriteret e vëndosura në DST. Tenderi duhej anulluar dhe duhej zhvilluar procedurë e re.
Shpallja fitues e operatorit ekonomik i cili nuk plotëson kriteret e DST, ka shkaktuar përdorim të
fondeve publike në kundërshtim me kërkesat ligjore, në vlerën 1,376,555 lekë
1/6. Gjetje nga auditimi: Në tenderin me objekt “Blerje ushqimore 2018”, Bashkia Pukë, me
fond limit 1,836,354 lekë pa TVSH zhvilluar në vitin 2018, është kualifikuar dhe shpallur fitues
OE “N.”SHPK, me vlerë të ofertës ekonomike 1,782,780 lekë, i cili nuk plotëson kriteret e
vëndosura në DST. Shpallja fitues e operatorit ekonomik i cili nuk plotëson kriteret e DST, ka
shkaktuar përdorim të fondeve publike në kundërshtim me kërkesat ligjore, në vlerën
1,836,354 lekë (në mënyrë të detajuar janë pasqyruar në pikën III faqe 69-102 të Raportit
Përfundimtar të Auditimit).
1.1.Rekomandim: Bashkia Pukë të analizojë arsyet e kualifikimit të pa drejtë të operatorëve
ekonomikë, të cilët nuk plotësojnë kriteret e DST dhe kualifikohen, në mënyrë që në të ardhmen
të mos përsëriten veprime të tilla, pasi këta OE nuk japin garanci për kryerjen me cilësi të
kontratës.
Menjëherë dhe në vijimësi
2. Gjetje nga auditimi. Nga auditimi i zbatimit të punimeve civile të kontratës me objekt “Rruga
Lumzi, Njësia administrative Rrape, fshati Lumzi, Bashkia Pukë, me vlerë të kontratës
40,204,193 lekë me TVSH, fituar nga Bashkimi i Operatorëve Ekonomikë “D. I.” SHPK & “Gj.”
shpk SHPK, u konstatua që për zërin “Gërmim shkëmbi i copëtuar me eskavator 0.5 m3, shkëmb,
me themele me gjerësi > 2 m, me shkarkim në mjet” është vendosur çmimi 398 lekë/m 3, sipas
analizës 3.122/b të manualit të çmimeve të vitit 2015. Nisur nga fakti që në preventivin e ofertës
ekziston zëri i punës “Gërmim shkëmbi i copëtuar me eskavator 0.5 m3, shkëmb, me themele me
gjerësi ÷ 2 m, me shkarkim në mjet”, çmimi i të cilit në preventiv është 300 lekë/m 3, ndërsa në
manual është sa 0.882 i çmimit të zërit të ri, grupi i negocimit, edhe pse ka përdorur çmimet e
manualit, duhet të kishte bërë konvertimin e çmimit të këtij zëri pune me 0.882 të zërit të ofertuar,
ose 265 lekë/m3. Përsa më sipër, nisur nga sasia e situacionuar e këtij zëri pune të ri prej 5819 m 3,
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do të situacionohej me 773,927 lekë pa tvsh më pak, vlerë që përbën përdorim pa ekonomicitet
të fondeve të Bashkisë Pukë. Ky veprim është në mospërputhje me kreun II, pika 8.3 të UKM Nr
.2, datë 13.5.2005 “Për zbatimin e punimeve të ndërtimit” dhe ngarkon me përgjegjësi
Mbikëqyrësin e punimeve dhe projektuesin e objektit, si anëtar të grupit negociator të çmimeve të
reja (në mënyrë të detajuar janë pasqyruar në pikën III faqe 69-102 të Raportit Përfundimtar të
Auditimit).
2.1 Rekomandim: Nga grupet e punës të ngritura nga Autoriteti Kontraktor për negocimin e
çmimeve të reja, të paofertuara në fazën e tenderimit, të merren masa që çmimet e miratuara të
jenë të argumentuara teknikisht, duke ju referuar manualit të çmimeve të punimeve të ndërtimit në
fuqi, por të jenë çmimet më të mira.
Menjëherë dhe në vijimësi

Për sa më sipër paraqitet ky Raport Përfundimtar Auditimi

KONTROLLI I LARTË I SHTETIT
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V.ANEKSE
Aneksi nr.1.Pasqyra e detyrimeve të aseteve të dhënë me qira vitet 2017-2018.
Nr

Emri Shoqërisë

Vendn
dodhja

1
2
3
4
5
6

“E. U.” shpk
Gj. K.
Xh. I.
“B.A.” shpk
“D.1.” shpk
“S. C.” shpk
TOTALI

Rrape
Pukë
Pukë
Karma
Kçirë
Gojan

Data
e
lidhjes
së
kontratës
06.05.2015
24.10.2016
03.01.2017
03.02.2015
04.10.2012
18.04.2018

Afati
në
vite
35
1
1
10
5
3

Sipërfaqja
m²

në

9520
Lënd drusore
23
83,452
2000
2,69 km

Detyrimi
për dy vitet
në lekë
3,470,800
3,953,800
27,600
1,307,284
198,000
418,500
9,375,984

Arkëtuar

Diferenc pa
arkëtuar

2,570,800
1,581,520
13,800
0
0
0
4,166,120

900,000
2,372,280
13,800
1,307,284
198,000
418,500
5,209,864

Burimi : Të dhënat e subjektit përpunuar nga audituesi

Aneksi 2.Pasqyra e personave të pajisur me Leje Legalizimi dhe detyrimet përkatëse.
Nr
1
2
3
4
5

Emeri Mbiemeri
Q. M. Ç.
G. A. L.
R. M. Ç.
N. I. B.
N. I. B.

Objekti
Banesë
Banesë
Banesë
Banesë
Banesë

Vendndodhja
Lajthizë
Bashkia Pukë
Lajthizë
B.Pukë
B.Pukë

sipërfaqja
84.7
274.5
421.8
33.7
117.9
932.6

Vlera e takses
13,920
45,114
69,323
5,539
19,377
153,273

Burimi : Të dhënat e subjektit përpunuar nga audituesi

Aneksi 3. Evidenca e realizimit të ardhurave për periudhën 01.01.2017 deri 31.12.2018. Në 000/lekë

Nr.

EMERTIMI

I

Te ardhura nga taksat vendore

1

Takse për kalimin e se drejtës se pronësisë

2

Takse e automjeteve te përdorura

3

Taksa e biznesit te vogël (T Thjeshtuar)

4

T pasurisë paluajtshme (ndërt+tok bujq.)

4.1

Takse pasurie e paluajtshme ndërtesa

4.2

Taks pas paluajtshme toke bujqësore

5

Takse trualli

6

Takse e fjetjes ne hotel

7

Taksa e ndik infrastruk ndërtimet e reja

8

Takse tabele + reklame

Viti 2017
Plani

Realizim

%

Viti 2018
Plani

Fakt

%

11,286

7,516

67

11,264

8,398

75

0

0

0

2,323

129

500

107

21

7,054

3,770

53

1,800

2,800
1,290

4,467

131

74

184

3

2

250
1,100

234
397

94
36

230
1,156

608

228

529

267

56

0

124
438

0

0

3,104

111

97

8

3,067

69

40

32
165
171

38

1,088

74
95

525

99
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9

Takse parkimi

II

Te ardhurat nga tarifat vendore

1

Tarife për zënien e hapësirave publike

1.1

Tarife tregu

0

0

9,193

0
1.2

Tarife e zënies se hapësirave publike

2

Tarife vjetore pastrim ,ndriçim, gjelbërim

3

Tarife 0.5% legalizimet

4

Tarife për leje dhe shërbim veterinar

5

Tarife shërbime tjera nga pushteti vendor

6
7
8

Tarife MNZZH
Tarife ujitjes tokave bujqesore
Tarife shitje dru zjarri

9

Tarife për leje dhe certifikata transporti

6,339

313

Te ardhura qiratë ( mjete+godine+toke)

2

Te ardhura aplikimi i gjobave e debitorë

0

4,250
0

0

41

410

660
200
0
2,372

669
633
0
196

101
190
0
8

7,676
2,500

3

Te ardhura kopshtet, çerdhet dhe shkollat

4
4.3
4.4

Te ardhura nga institucionet vartëse
Te ardhura nga Shumesportet
Nga buxheti i pushtetit vendor

4.5

Sponcorizime nga fondacionet

4.6

Te ardhura nga pullat

5

2% tatim mbi te ardhurat

0

6

Te ardhura nga pagesa sherbimesh

408

IV

TOTALI I TE ARDHURAVE (Taksa Tarifa )

0
0
0

311

6,482
150
30
0
20
50
1,450

273

88

5,112
0

79
0

5

17
0

39

75

11,410

6,373

56

1
0

8,198
2,500

314
42

4
2

290

96

1,698

1,698
420
0

20,812

126

9,189

500
0

12

754

23,353

5
0

0

84

33

1,170

42

7,923

88

41

123
0

61

0
2010
54
87

6,957

0

37,500

600

141

402
27
1,262

82

3,907

1,220

78

237

5,217

Renta Minerare

9,383

140

5,448
0

17,021

230

0

223

Te ardhura te tjera

1

69

0

290
III

0

864
0
1,360

0
1,360

0

20

50
331

3

0
55

1,008

44,000

117
0
100

42

84

0

0

30

300

25,510

58

Burimi : Të dhënat e subjektit përpunuar nga audituesi

Aneksi 4. Pasqyra e numrit të familjeve sipas gjendjes civile dhe sipas Njësive Administrative.
N

Njesitë

Familj

Familje

Familje

Familje të përjashtuara me VKB

Totali të

148

KONTROLLI I LARTE I SHTETIT
RAPORTI PËRFUNDIMTAR MBI AUDITIMI E RREGULLSHMËRISË FINANCIARE NË BASHKINË
PUKË.

r.

Administrat
ive

et
sipas
Gj.
Civile

që
nuk
banojnë
(emigraci
on,
migracion
)

që
faturohe
t
T.Famil
jes

Ndihmë
ekonomi
ke

Inval
id

Verb
ër

PA
K

Parapleg
jik

përjasht
uar me
VKB

1

Pukë

1779

439

1047

67

115

14

85

12

293

2

Qerret

1035

512

306

108

32

10

59

8

217

3

Qelëz

767

245

342

107

34

7

30

2

180

4

Rrape

522

146

237

83

24

3

29

0

139

5

Gjegjan

1258

446

569

142

41

6

49

5

243

5361

1788

2501

507

246

40

252

27

1072

Totali

Burimi : Të dhënat e subjektit përpunuar nga audituesi

Aneksi 5. Pasqyra e evidentimit të fondit të tokës bujqësore sipas Njësive Administrative Bashkia Pukë.
Gjithsejt
Nr
Emërtimi
Njësitë Administrative
Njësia
Bashkia Pukë
Sip.tokë bujq.
Totale ha
453
1
E pandarë ha
343
2
E ndarë ha
110
Me AMTP deri 30.12.2018
0
Burimi : Të dhënat e subjektit përpunuar nga audituesi

I

Nj.Ad. Qerret

Nj. Ad. Qelëz

Nj.
Rrape

688
404
284
1379

528
323
205
0

454
270
184
0

Ad.

Nj.
Ad.
Gjegjan

bashkia
Puke

731
391
340
0

2854
1731
1123
1379

Aneksi 6. Pasqyra e realizimit të Investimeve për vitin 2017.
Plani

Fakt

Blerje makine teknologjike per mbetjet
Ndertim palestre shkolla e mesme Puke

5705
37,722

5700
37,708

Në 000/lekë
Realizi
mi në
%
100
100

Rehabilitim fasadat Luf"
"
Ndertim Shetitores Puke (vazhdim)
Sistemim i lagjes pas Palaltit te Kultures
Rikonstruksion rrjeti ujembledhes Kukaj dega e Lufit
Ndertim ure Prozhem Njesia Administrative Rrape
Ndertim tombine perroi Shmi NJA Rrape
Ndertim tombine Precaj NJA Rrape
Ndertim ure Kembesore fshati Meqe NJA Rrape
Ndertim ure Rrape
Rikonstruksion Rruga Lumzi
Rikonstruksion rruga Plet
Ndertim ure Kavline (detyrim prapambetur)
Rikonstruksion Shkolla e Mesme Sabah Sinani Puke
Rehabilitim i Qendres Gjegjan
Punime ne ujesjellesa (Riparim Ujesjellesi Rrape )
Ndertim ure perroi Buhot (lik pjesor arsye limiti)pjesa tjeter 473 lik ne v 2018

3,041
57,205
13,464
30,994
202
372
384
213
959
41,514
1,652
2.356
12,923
13,200
645
888

3,041
57,195
13,387
23,162
202
372
384
204
768
11,303
1,620
2,356
12,900
8,170
369
124

100
100
99
75
100
100
100
96
80
27
98
100
100
62
57
14

Nr

A.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Investime viti 2017
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19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

Supervizim+kolaudim punimesh
Rikonstruksion Ure kembesore fshati Gojan i Vogel
Rikonstruksion Ure kembesore fshati Gojan i Madh
Blerje fidane )
Blerje pajisje per MZSH
Blerje materiale NJA Gjegjan
Riparim tualetesh Shkolla Gjegjan
Blerje pajisje (fshese korenti)
"
Blerje pajisje (kompjutera,printera)
Blerje pajisje knvikti (perde).
Blerje pajisje,stufa zjarri
Blerje pajisje (frigorifer)
Blerje pajisje pallati kultures (kaluar ne v 2018 per arsye limiti)
Reabilitim rruge dytesore Gjegjan (kaluar ne v 2018 per arsye limiti)
Blerje fidane boronice
Riparim ure Dom
Hapje rruge dytesore Qelez(kaluar ne v 2018 per arsye limiti)
Ndertim mulliri Gjegjan
Punime ne godinen e bashkise
Objekte ne fshtar Luf
Objekte Njesia Qelez
Punime ne varreza
Bashkefinancim ne projekte
Blerje zjarrfixe
Investime (lik det i prapambetur)
Ndertim tombino
Blerje pajisje per funksionin e zyrave
TOTALI INVESTIME :
Burimi : Të dhënat e subjektit përpunuar nga audituesi

Aneksi 8. Pasqyra e realizimit të Investimeve për vitin 2018.
Investime viti 2018

987
102
285
276
200
274
500
30
150
547
150
25
508
527
100
200
600
1,270
300
348
1,500
400
882
2,760
900
550
590
236,046

321
85
285
261
41
78
248
21
101
185
94
20
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
180,705

33
83
100
95
21
28
50
70
67
34
63
80
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
77

Në 000/lekë
Plani
Fakt

Nr

A.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Nderim ure perroi Buhot Investim i v 2017 diference e pakaluar per arsye limiti
Rehabiltim i Qendres se fshatit Gjegjan
Hapje rruge dytesore Qelez
Mbikqyrje dhe kolaudim punimesh
Punime ne ruge dytesore Gjegjan
Rehabilitim i venddepozitimit te mbetjeve B Puke
Rikonstruksion Rruga Lumzi (vazhdim nga viti 2017)
Rehabilitim ujembledhesi Kukaj dega e lufit (vazhdim nga v 2017)
Rikonstruksion shkolla e mesme sabah Sinani Puke(vazhdim nga viti 2017)
Blerje fidane
Blerje pajisje kompjuterike
Blerje pajisje Pallati i kultures
Punime ne objekte Gjegjan

600
6,783
454
718
426
1,973
28,777
7,238
14,661
500
1,000
508
1,000

473
6,783
454
463
426
1,968
28,733
7,238
14,661
287
554
408
600

Realiz
imi në
%
79
100
100
64
100
100
100
100
100
57
55
80
60

14
15
16
17
18
19
20
21
22

Punime ne objekte Qelez
Punime ne ujesjelles (blerje materiale)
Puniime ne Godinen e Bashkise
Blerje pajisje (motokorrese bari)
Riparim rruga e sherrajve
Riparim rruga koder e keqe
Hidroizolim solete shkolla Qelez
Rikonstruksion Konvikti Ali Bytyci Puke
Blerje pajisje kuzhine per konvikt,kopesht,cerdhe

1,000
165
1,900
499
743
943
727
9,000
274

173
95
1,333
55
300
479
419
9,000
53

17
58
70
11
40
51
58
100
19
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23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

Punime ne rezervuarin Qelez
Riparim kanali ujites Qerret
Ndertim prita malore
Punime ne rrugen Qelez loti I
Punime ne objekte Rrape
Punime ne objekte Qerret
Rrethim i ambienteve sportive Gojan
Blerje fidane Paulonje
Punime ne varreza
Marreveshje me entin e banesave (ndertim banesa sociale)
Punime ne objekte arsimore
Sistemim i lagjes pas pallatit te kultures FZHR
Sistemim i lagjes pas pallatit te kultures FZHR(fond i pakesuar)
TOTALI INVESTIME

365
118
219
21,200
1,241
1,000
733
400
200
3,600
1,000
162
1,188
111,315

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
74,955

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
67

Burimi : Të dhënat e subjektit përpunuar nga audituesi

Aneksi 9. Faturat e pa likuiduara për blerje mallra gjendje në fund të vitit 2018. Në lekë.
Nr

Firma

Emri i kontratës

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

Vendime Gjyqesore
B. SHPK
"A.-I. G. C."shpk
Shoq "A.-I. G. C."shpk
P. P.
P. P.
L. B.
"K." Shpk
"K." Shpk
K. shpk
D. -1 Shpk
R. shpk
L. I. shpk
D. -1 Shpk
D. I.
B. & Sh.
A. I.
M. C.
S. Shpk
M.B.K. shpk
V. shpk
A. T.
L. A.
R. K.
E. K.
"B H."shpk
A.
L. ALB
N. shpk
E.
Nd. Ujes B.Puke
A.

Vendime gjyqesore
Blerje kontinjere pastrimi
"Rikonstruksion Rruga Kabash"
"Rikonstruksion Rruga Lumzi"
Mbikqyres punimesh
Kolaudim Punimesh
Mbikqyres punimesh
Tunel vadites Dom
Rik Shkolla Mesme 8-Dhjetori Qelez
Rik shkolla Mesme e amb Sportive Gjegjan
Nd lulishte rruge e tretuare
Blerje projekti
Mbikqyrje punimesh
Rikonst rruga auto seg Lajthize
Rik Rruga Auto Lumzi
Rikonstruksion Konvikti Puke
Sistemim lagje pas pallatit kultures
Blerje materiale
Blerje nafte per kaldaja
Kripe e granil
Sherbime e riparime
sherbime lyerje
Aktivitet per migjenin
Pastrim bore
Pastrim bore
Dita e kultures pukjane
Kanal vadites kalivare
Prerje,transp dru zjarri
Ushqime
BUKE
Uji I pishem
Sherb. mujore telefonike

Numri
I
faturave te
dorezuara
deri
31.12.2018
12
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
19
3
1
2
1
1
1
1
1
2
9
3
3
53
26

Shuma e
papaguar
ne
31
dhjetor
2018
11,532,789
225,000
8,544,720
7,518,720
429,818
13,585
285,000
683,667
288,779
182,396
527,470
399,600
399,000
745,704
65,280
3,782,525
162,135
105,520
124,808
694,800
34,392
92,845
60,960
115,000
108,500
302,030
410,400
476,340
17,952
16,500
3,861,716
707,561
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33
34

P.
O.

SHERB POSTARE
Energji dhjetor 2018
shuma

1
74
229

15,710
751,040
43,682,262

Burimi : Të dhënat e subjektit përpunuar nga audituesi

Aneksi 10. Vendimet e Gjykatave të pa likuiduara në fund të vitit 2017 dhe 2018. Në lekë
nr

Instituci
oni
debitori

Kreditori

Nr.vendime gjyqesore

Shuma
e
detyrimit
sipas
v.
gjyqësorlekë
.
5,626,176
999,720
3,116,646
6,526,217
581,000
4,623,583
380,952
817,794
500,479
1,433,562
457,511
86,400
25,150,040

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

B Puke
B. shpk
Nr 24 dt 14.01.2011
B Puke
U. P.
Nr 130 dt 11.03.2013
B Puke
B. shpk
Nr 783 dt 18.03.2014
B Puke
B. shpk
Nr 4216 dt 18.11.2014
B Puke
E. S.
Nr 778 dt 08.10.2015
B Puke
Shoqata Verberve Puke
Nr 169 dt 26.11.2013
B Puke
Xh. B.
Nr 2439 dt 18.06.2018
B Puke
E. L.
Nr 52-2017-284 dt 19.06.2017
B Puke
F. L.
Nr52-2018-261(E/32) dt 30.4.18
B Puke
M. F.
Nr 2559 dt 25.06.2018
B Puke
Permb Privat Z. (tarif)
Nr 900 dt 12.12.2016
B Puke
Permb P. D. (tarif)
Nr 414 dt 14.08.2018
Shuma
Burimi : Të dhënat e subjektit përpunuar nga audituesi

Formati nr. 1

AKTIVI BILANCIT KONTABEL VITI 2016

NR.LLOG.

EMERTIMI I LLOGARIVE TE AKTIVIT

12

Rezultate te mbartura(saldo debitore)
AKTIVE TE QENDRUESHME

A
20, 230
201
202
203
209
230
21,23,24,28
210
211
212
213
214
215
216

I.Te pa trupezuara
Prime te emisionit dhe rimbursimit te huave
Studime dhe kerkime
Koncesione, patenta,licenca e tjera ngjashme
Amortizimi i aktiveve qendrushme te pa
trupezuara(-)
Shpenzime per rritjen e aktiv.qendr.patrupezuara
II.Akt.Qendr.te Trupezuara
Toka,troje,Terene
Pyje,Kullota Plantacione
Ndertime e Konstruksione
Rruge,rrjete,vepra ujore
Instalime teknike,makineri,paisje,vegla pune
Mjete transporti
Rezerva shtetrore

deri 2017

Likujduar
deri
ne
vitin 2018

Difernce e
pa paguar
31.12.2018
lekë

5.626.176
865,720
3,116,646
1,700,000
491,500
1,166,257
380.952
270,000
0
0
0
0
13,617,251

0
134,000
0
4,826,217
89,500
3,457,326
0
547,794
500,479
1,433,562
457,511
86,400
11,532,789

Në lekë

VITI 2017

VITI 2016

1,550,908,286
10,015,337

1,368,044,138
10,015,337

10,015,337

10,015,337

1,540,892,949
1,202,645
15,700,355
557,520,540
728,903,076
20,334,900
18,829,367

1,358,028,801
1,202,645
15,700,355
557,092,063
728,485,896
15,827,005
14,709,367
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217
218
219

Kafshe pune e prodhimi
Inventar ekonomik
Amortizimi aktiv.Qendr.te trupezuara(-)

231
232
24
28
25.26
25
26
B

Shpenzime proces per rritjen e AQT
Shpenzime proces per transferime kapitale
Aktive te Qend.te trupezuara te demtuara
Caktime
III.Aktive Financiare
Huadhenie e nenhuadhenie
Pjesmarrje ne kapitalin e vet
AKTIVE QARKULLUESE

Klasa 3
31

I.Gjendja e Inventarit
Materiale

32
33
34
35
36
37

Objekte inventari
Prodhime, punime e sherbime ne proces
Produkte
Mallra
Gje e gjalle ne rritje e majmeri
Gjendje te pambritura ose prane te treteve

38
39

Diferenca nga cmimet e magazinimit
Shuma te parashikuara per zhvleresim te
inventarit(-)
II.Kerkesa arketimi mbi Debitoret
Furnitore(Debitore),parapagime pagesa pjesore
Kliente e llogari te ngjashme
Personeli, paradhenie, deficite e gjoba
Te drejta e taksa per t'u derdhur ne shtet
Tatime mbledh nga shteti per llog.Pushtetit Lokal
Shenz.fatkeqesi natyrore qe mbulon shteti
Te tjera operacione me shtetin(debitor)
Sigurime Shoqerore
Sigurime Shendetesore
Organizma te tjere shoqerore
Institucione te tjera publike
Mardhenie me instit.brenda dhe jasht sistemit
Efekte per t'u arketuar nga shitja let.vlere vendosjes
Debitore te ndryshem
Shuma te parashikuara per zhvleresim(-)
III.Llogarite financiare
Letra me vlere te vendosjes
Vlera per tu arketuar

Klasa 4
409
411-418
423.429
431
432
433
4342
435
436
437.438
44
45
465
468
49
50.59
50
511

71,749,915
162,876,349
289,528,500

69,093,140
160,344,898
116,263,228

-

-

150,556,397
14,912,078

162,786,962
20,131,252

2,652,060
12,165,571

1,832,633
17,734,207

94,447

564,412

50,092,630

35,018,133

14,739,141

11,781,404

35,353,489

23,236,729

85,551,689

107,637,577
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512
52O
531
532
54
56
59
C

Llogari ne banke
Disponibilitete ne thesar
Llogari ne arke
Vlera te tjera
Akreditiva dhe paradhenie
Llogari ne organizma krediti
Provigjone zhvlersimi letra me vlere vendosjes(-)
LLOGARI TE TJERA AKTIVE

477
481
486
85

Diferenca konvertimi aktive
Shpenz.per tu shpernd.ne disa ushtrime
Shpenzime te periudhave te ardheshme
REZULTATI I USHTRIMIT(saldo debitore)

X

TOTALI I AKTIVIT

523,968
83,985,501

523,968
106,290,709

1,042,220

822,900

74,131,173

-

74,131,173
28,196,235
1,775,595,856

1,559,027,335

Burimi : Të dhënat e subjektit
Formati nr. 2

PASIVI I BILANCIT KONTABEL VITI 2016 deri 2017

Në lekë

NR.LLOG.
A

EMERTIMI I LLOGARIVE TE PASIVIT
FONDE TE VETA

VITI 2017
1,566,344,332

VITI 2016
1,461,207,282

10

I. Fonde te veta

1,566,344,332

1,461,207,282

101
105
106
107
109
11

Fonde baze
Grante te brendshme kapitale
Grante te huaja kapitale
Vlera Akt.Qend.te caktuara ne perdorim
Rezerva nga rivlersimi aktiveve te qendrushme
II.Fonde te tjera te veta

1,276,291,864
289,528,500
523,968

1,271,912,162
188,771,152
523,968

111
115
116
12

Fonde rezerve
Caktim nga rezultati i vitit per investime
Te ardhura nga shitja e Ak.Qendrushme
III.Rezultati i mbartur

13

IV.Subvecione te jashtezakonshme( - )

14

V.Pjesemarrje te instit.ne invest.per te trete

15

VI.Shuma parashikuara per rreziqe e shpenz.

B

DETYRIME

143,133,802

96,997,153

16,17,18

I.Borxhe afatgjate

-

-

16
17
Klasa 4

Huamarrje e brendeshme dhe te ngjashme
Huamarrje e huaj
II.Detyrime afatshkurter

143,133,802

96,997,153

419

Kliente(Kreditore), parapagese pjesore

191,500

178,200
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401-408
42
431
432
433
4341
435
436
437.438
44
45
460
464
466
467
C

Furnitore e llogari te lidhura me to
Personeli e llogari te lidhura me to
Detyrime ndaj Shtetit per tatim-taksa
Tatime mbedhura nga shteti per llog.Pusht.Lokal
Shteti fatkeqesi natyrore
Te tjera operacione me shtetin(kreditor)
Sigurime shoqerore
Sigurime shendetsore
Organizma te tjere shoqerore
Institucione te tjera publike
Marrdhenie me institucione brenda e jasht sistemit
Huadhenes
Detyrime per t'u paguar per blerjen e letr,vlere
Kreditore per mjete ne ruajtje
Kreditore te ndryshem
LLOGARI TE TJERA

1,734,061
9,135,181
626,579

53,413,339
8,989,814
280,787

35,353,489
2,637,256
414,564

23,236,729
2,209,508
301,295

18,909,999
74,131,173
1,042,220

8,387,481

475
478
480
487
85

Te ardhura per tu regjist.vitet pasardhese
Diferenca konvertime pasive
Te ardhura per tu klasifikuar ose rregulluar
te ardhura te arketuara para nxjerrjes titullit
REZULTATI I USHTRIMIT(Saldo kreditore)

1,042,220
65,075,502

822,900
-

X

TOTALI I PASIVIT

1,775,595,856

1,559,027,335

822,900

Burimi: Të dhënat e subjektit
Formati nr. 3/1

SHPENZIME TE USHTRIMIT VITI 2016 deri 2017

Në lekë

NR.LLOG.
Klasa 6
60

PERSHKRIMI I SHPENZIMEVE TE USHTRIMIT
A. SHPENZIMET SHFRYTEZIMI (I - IV)
I. Shpenzime Korrente

VITI 2017
353,885,062
348,665,888

VITI 2016
308,981,589
309,550,913

600
6001
6002
6003
6009
601
6010
6011

Paga,shperblime e te tjera personeli
Paga, personeli i perhershem
Paga, personel I perkohshem
Shperblime
Shpenzime tjera personeli
Kontrib.te sig.shoq.e shendets.
Kontribute per sigurimet shoqerore
Kontribute per sigurimet shendetesore

137,021,140
136,657,202
363,938
0

102,413,856
102,104,318
216,729
92,809

23,605,699
21098860
2506839

17,043,969
15309151
1734818

602

Mallra dhe sherbime te tjera

54,218,398

55,691,162

6020
6021
6022
6023

Materiale zyre e te pergjitheshme
Materiale dhe sherbime speciale
Sherbime nga te trete
Shpenzime transporti

2,414,100
7,028,569
13,112,942
12,344,174

1,334,828
10,247,241
13,073,773
8,563,646
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6024
6025
6026
6027
6028
6029

Shpenzime udhetimi
Shpenzime per mirembajtje te zakonshme
Shpenzime per qeramarrje
Shpenzime per detyrime per kompesime legale
Shpenzime te lidhura me huamarrjen per hua
Shpenzime te tjera operative

688,185
1,626,139
30,600
12,322,813
0
4,650,876

531,435
4,477,856
45,900
12,610,812
0
4,805,671

603
6030
6031
6032
6033
6039

Subvencionet
Subvecione per diference cmimi
Subvecione per te nxitur punesimin
Subvecione per te mbuluar humbjet
Subvecione per sipermarrjet individuale
Subvecione te tjera

5,500,000
5,500,000

4,000,000
4,000,000

604
6040

8,142,043

4,121,926

6042
6044
605
6051
6052
6053
6059
606
6060
6061
63

Transferime korrente te brendshme
Transferime korente tek nivele tjera te Qeverise
Transferime korente tek institucione qeveritare te
ndryshme
Transferime korente tek Sigurimet Shoqerore e
Shendetsore
Transferime korente tek Organizatat jo fitimprurse
Transferime korrente me jashte
Transferime Per Organizatat Nderkombetare
Transferime Per Qeverite e Huaja
Transferime Per institucionet jo fitimprurese te huaja
Transferime Te tjera korrente me jashte shtetit
Transferta per buxh.familjare e individe
Transferta Te paguara nga ISSH e ISKSH
Transferta Paguara nga Inst.Tjera e Org.Pusht.Vendor
II. Ndryshimi I gjendjeve te inventarit ( + - )

8,142,043
0

4,121,926
0

120,178,608

126,280,000

120,178,608
5,219,174

126,280,000
(569,324)

68

III. Kuota amortizimi dhe shuma te parashikuara

681

Kuotat e amortizimit te shfrytezimit

682

Vlera mbetur e AQ te nxjerra jasht perdorimit e shitura

683

Shuma te parashikuara te shfrytezimit

686

Shuma te parashikuara per aktivet financiare

65, 66

B. SHPENZIME FINANCIARE(I+II)

65
650
651
652
656
66
660

I. Shpen.financiare te brendshme
Interesa per bono thesarit dhe kredi direkte
Interesa per huamarrje te tj. Brendshme
Interesa Letra tjera vlere Qeverise
Shpenz.nga kembimet valutore
II. Shpen.financiare te jashtme
Interesa per huamarrje nga Qeveri.te Huaja

6041
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661
662

Interesa per financime nga Institucionet.nderkomb
Interesa per huamarrje te tjera jashtme

67
677
678

C. SHPENZ.TE JASHTEZAKONSHME
Humbje nga gabime te lejuara ne ushtr.paraardhese
Shpenzime te tjera te jashtzakonshme

Klasa 6

TOTALI I SHPENZIMEVE

353,885,062

308,981,589

82,83,84
828
831
8420
8421
8422
8423
8424

D. OPERAC.KORIGJ.REZULTATIT
Tituj te ardhurash te anulluara
Caktim te ardh.funks.per investime
Derdhje te ardhura ne buxhet
Derdhje buxhet te ardhuurave pa perdorura
Transferim te ardhurave brenda sistemit
Transferime per ndrysh gjendje
Transferim per debitore te konstatuar e te ngjashme

42,879,321

55,247,222

7518832
7,000

31,436,577
0
4,592

35,353,489

569,324
23,236,729

Klasa 6 e 8

TOTALI OPERACIONEVE

396,764,383

364,228,811

85

REZULTATI NGA FUNKSIONIMI

65,075,502

0

X

TOTALI

461,839,885

364,228,811

Formati nr.3/2

TE ARDHURA TE USHTRIMIT VITI

2016

deri 2017

Në lekë

NR.LLOG.
Klasa 7

PERSHKRIMI I TE ARDHURAVE TE USHTRIMIT
A. TE ARDHURA TE SHFRYTEZIMIT(I - VI)

VITI 2017

VITI 2016

456,620,711

336,032,576

70

I. TE ARDHURA TATIMORE(a+b+c+d+e+f+g)

16,324,627

13,404,152

700

a) Mbi te ardhurat,fitimin e ardh.kapitale

2,951,048

423,904

7000

- Tatim mbi te ardhurat personale

7001

- Tatim mbi fitimin

7002

- Takse e tatim mbi biznesin e vogel

2,951,048

423,904

7009

- Tjera tatime

702

b) Tatime mbi pasurine

8,068,814

4,113,070

7020

- Mbi pasurine e pa lujteshme

8,068,814

4,113,070

7021

- Mbi shitjen e pasurise se palujteshme

7029

- Te tjera mbi pasurine

703

c) Tatime mbi mallrat e sherbimet brenda vendit

5,263,265

8,799,586

7030

- Tatimi mbi Vleren e Shtuar(TVSH)

7031

- Akciza
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7032

- Takse mbi sherbimet specifike

7033

- Takse mbi perd.mallrave e lejim veprimtarie

2,322,754

1,956,857

7035

- Takse vendore mbi perd.mallrave e lejim veprimtarie

2,940,511

6,842,729

704

d) Takse mbi tregtine e transaks..nderkombetare

0

0

7040

- Takse doganore per mallrat e importit

7041

- Takse doganore per mallrat e eksportit

7042

- Tarife sherbimi doganor dhe kaliposte

7049

- Te tjera taksa mbi treg.e trans.nderkomb.

705

e) Taksa e rruges

708

f) Te tjera tatime e taksa kombtare

41,500

67,592

709

g) Kamat vonesa

75

0

0

750

II.
KONTRIBUTE
SHENDETSORE
- Nga te punesuarit

751

- Nga punedhenesit

752

- Nga te vetepunesuarit

753

- Nga fermeret

754

- Nga sigurimet vullnetare

755

- Kontrib.buxhetit per Sigurimet Shoqerore

756

- Kontrib.buxhetit per Sigurimet Shendetes

71

III. TE ARDHUTRA JO TATIMORE(a+b+c)

38,142,697

9,734,057

710

a) Nga ndermarrjet dhe pronesia

10,871,363

3,707,590

7100

- Nga nderm.publike jo financiare

7101

- Nga nderm.publike financiare

7109

- Te tjera nga ndermarrjet dhe pronesia

10,871,363

3,707,590

711

b) Sherbime administ.e ardhura sekondare

27,271,334

6,026,467

7110

- Tarifa administrative dhe rregullatore

6,671,374

4,126,694

7111

- Te ardhura sekondare e pagesa sherbimesh

1,283,069

1,432,594

7112

- Takse per veprime gjyqsore e noteriale

7113

- Nga shitja e mallrave e sherbimeve

633,000

336,170

7114

- Te ardhura nga biletat

5,300

90,100

7115

- Gjoba dhe kamatvonesa,sekuestrime e zhdemtime

18,678,591

40,909

7116
719

- Te ardhura nga transferimi prones,legalizimi ndertimeve
pa leje
c) Te tjera te ardhura jo tatimore

72

IV.GRANTE KORENTE(a+b)

402,153,387

312,894,367

720

a) Grant korent I brendeshem

402,153,387

312,894,367

SHOQERORE

E

158

KONTROLLI I LARTE I SHTETIT
RAPORTI PËRFUNDIMTAR MBI AUDITIMI E RREGULLSHMËRISË FINANCIARE NË BASHKINË
PUKË.

7200

- Nga I njejti nivel Qeverisje

7201
7202

- Nga nivele tjer Qeverisje(7392249 +108973911 jashgr
oo)
- Nga buxheti per pagesa.posacme te ISSH

7203

- Nga buxheti per mbul.deficiti te ISSH e ISKSH

7204

- Pjesmarrje instit.ne tatime nacionale

7205

- Financ.shtese nga te ardh.kriju.brenda sistemit

7206

385,716,554

296,156,086

Financim I pritshem nga buxheti

14,739,141

11,781,404

7207

- Sponsorizime nga te trete

1,697,692

4,956,877

7209

- Te tjera grante te brendshme

721

b) Grant korent I jashtem

0

0

7210

- Nga Qeveri te Huaja

0

0

7211

- Nga Organizata Nderkombetare

73

V. NDRYSHIM GJENDJEVE PRODUKTEVE

78

VI.PUNIME PER INVESTIME E RIMARRJE

0

0

781

Punime,investime ne ekonomi

782

Rimarrje parash.per aktive qarkulluese

783

Rimarrje parash.per aktivet e qendrushme

784

Suprim shumave parash.per shp.v.ardhshme

785

Perdorim shumave parash.per shp.v.ardhshme

787

Terheqje nga seks.investimeve

76

B. TE ARDHURA FINANCIARE

0

0

760

Nga interesat e huadhenies brendshme

761

Nga interesat hudhenies se huaj

765

Te ardhura nga interesat e depozitave

766

Te ardhura nga kembimet valutore

77

C. TE ARDHURA TE JASHTZAKONSHME

0

0

773

Nga veprimtari te mbyllura e ndryshime tjera trategjise

777

Nga gabime te lejuara ne ushtrimet paraardhese

778

Korigjime nga vitet e kaluara

0

0

779

Te ardhura te tjera

Klasa 7

TOTALI I TE ARDHURAVE

456,620,711

336,032,576

82.84

D. OPERAC.KORIGJ.REZULTATIT

5,219,174

0

829

Urdh.shp.anulluar ose parashkruar

841

Transferimi i ndryshimt te gjendjeje

5,219,174

0

Klasa 7 e 8

TOTALI OPERACIONEVE

461,839,885

336,032,576
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85

REZULTATI I VEPRIMTARISE

X

TOTALI

Formati 4

Nr.llog.

28,196,235
461,839,885

364,228,811

BURIMET DHE SHPENZIMET LIDHUR ME INVESTIMET, VITI 2017.

EMERTIMI

Në lekë

Teprica

Transaksionet e vitit

Teprica

ne
2016

Debi

Kredi

ne
2017

celje

Fund

I

BURIMET PER INVESTIME

116,787,196

11,089,905

184,355,177

290,052,468

105

Grante te brendshme kapitale

115,520,328

4,438,213

176,836,345

287,918,460

1050

Nga I njejti nivel qeverisjeje

91,935,555

788,300

51,996,417

143,143,672

1051

Nga nivele te tjera te Qeverisjes

121,190,015

144,774,788

1052
1059

Kontribute te te treteve per investime
Grante te brendeshme ne natyre

106

Grante te huaja Kapitale

1060

Nga qeveri te huaja

1061

Nga institucione nderkombetare

1069

Grante te huaja ne natyre

14

Grante kapitale per investime per te trete

145

11

Grante brendsh. kapitale per pjesm. ne
invest. ne te trete
Grante te huaja kapitale per pjesm. ne
invest. ne te trete
Fonde te tjera te veta

111

Fonde rezerve

115

12

Caktim fondi per investime nga rezultati I
vitit
Te ardhura nga Shitja e aktiveve te
qendrueshme
Rezultati I Mbartur

16

Huamarrje brendshme e tjera ngjashme

160

Bono thesari dhe kredi direkte(te hyra)

161

Te tjera huamarrje te brendshme (Te hyra)

162

Huamarrje ne Letra me vlere(te hyra)

165

Bono thesari dhe kredi direkte(te dala)

166

Te tjera huamarrje te brendshme (te dala)

167

Huamarrje ne Letra me vlere(te dala)

17

Huamarrje nga Qeveri te huaja

146

116

23,584,773

523,968

3,649,913

3,649,913

-

-

523,968

742,900

523,968
523,968

6,651,692

7,518,832

1,610,040
-

742,900

6,651,692

7,518,832

1,610,040
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170

Huamarrje nga qeveri te huaja (te hyra)

171
172

Huamarrje
nga
nderkombetare(te hyra)
Huamarrje te tjera (Te hyra)

175

Huamarrje nga Qeveri te huaja(te dala)

176
177

Huamarrje
nga
nderkombetare(te dala)
Huamarrje te tjera (Te dala)

II

SHPENZIMET PER INVESTIME

231

Shpenzime per rritjen e AQ te trupezuara

2310

Toka,troje, terene

2311
2312

institucione

institucione

116,263,228

180,705,264

7,439,992

289,528,500

116,263,228

180,705,264

7,439,992

289,528,500

Pyje,kullota,plantacione

6,302,562

260,900

260,900

6,302,562

19,234,283

59,377,994

326,300

78,285,977

90,726,383

114,904,358

690,780

204,939,961

2314

Ndertime e konstruksione
Konstruksione te rrugeve, rrjeteve e vepra
ujore
Instalime teknike,paisje,instrumenta dhe
vegla pune

99,100

99,100

2315

Blerje e mjeteve te transportit

5,700,000

5,700,000

2316

Sigurimi I rezerves Shteterore

2317

Kafshe pune e prodhimi

2318

Blerje pajisjesh zyrash

362,912

362,912

232

Transferimet kapitale

25

Huadhenie dhe nenhuadhenie
Te dala per huadhenie dhe nenhuadhenie te
brendshme
Te dala per transaksionet e huadhenies se
huaj
Te hyra nga principi I huadhenieve te
brendeshme
te hyra nga principi I transaksionitte
huadhebies se huaj

191,795,169

191,795,169

2313

255
256
250
251
26

266

Pjesemarrje ne kapitalin e vet
Te dala per kapitale te veta ne nderm.
publike jofitimprurese
Te dala per kapitale te veta ne institucionet
financiare

267

Te dala per kapitale te veta ne joint venture

269

Te dala per kapitale te veta te tjera
TOTALI (I + II)

265

233,050,424

579,580,968
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Formati 5

PASQYRE E LEVIZJES NE "CASH" VITI 2017
Në lekë

Disponibilitet
ne Thesar

EMERTIMI

Debi
I.TEPRICA NE CELJE TE USHTRIMIT

106,290,709

II.ARKETIMET E VITIT"CASH"

479,754,536

1. Fonde nga buxheti
- Fonde buxhetore korente(Plani me ndryshimet)
- Fonde buxhetore kapitale(Plani me ndryshimet)
2. Te ardhura e te hyra gjate vitit ne "Cash"
- Te ardhura tatimore ne "Cash"
- Kontribute te sigurimeve shoq. e shendets. ne
"Cash"
- Te ardhura jo tatimore ne "Cash"
- Te ardhura nga interesat "Cash"
- Sponsorizime, grante e te ardhura te tjera "Cash"
- Kredi dhe huamarrje te ndryshme
- Te hyra nga mjetet ne ruajtje "Cash"

447,669,045
326,355,010
121,314,035
32,085,491
8,610,979

Likuiditete
ne Banke
Kredi

Kredi

523,968

10,502,856
1,697,692

III.PAGESAT E VITIT "CASH"
1, Pagesa nga buxheti per shpenzime korente
2, Pagesa nga buxheti per shenzime kapitale
3, Pagesa nga te ardhurat per shpenzime korente
4, Pagesa nga te ardhurat per shpenzime kapitale
5, Pagesa nga mjetet ne ruajtje
6, Pagesa te tjera

501,094,130
305,506,456
173,186,432
14,130,964
7,518,832
751,446

IV. TRANSFERTA
1, Derdhe te ardhurave buxhet
2, Autorizime buxhetore te pa perdorura(krente
dhe kapitale)
3, Levizje te brendshme e transferta te tjera

965,614
7,000
958,614

V. SHUMA E LEVIZJEVE ( I deri IV )

586,045,245

VI. TEPRICA NE MBYLLJE TE USHTRIMIT

83,985,501

Formati nr.6

Debi

502,059,744

523,968

586,045,245

523,968

83,985,501

GJENDJA DHE NDRYSHIMET E AKTIVEVE TE QENDRUSHME 2017
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Nr. Nr.llog.
a

EMERTIMI

b

1

c

Gjendje ne celje
te ushtimit

Shtesa gjate vitit ushtrimor
Blerje e krijuar
me pagese

1

I. TE PA TRUPEZUARA
201 Prime te emisionit dhe rimbursimit te huave

3

202 Studime dhe kerkime

4

203 Koncesione, patenta,licenca e tjera ngjashme

Pakesime gjate vitit ushtrimor

kaluar nga

Levizje

Gjithesej

Shitje

6

7
-

-

3
-

-

4

5

-

-

-

10,015,337

4/1 230 Shpenz.per rritjen e aktiv.qendr.patrupezuara
5

II. TE TRUPEZUARA

1,402,110,471

Nx.jasht

Pakesime

perdor.

te tjera

8

9

Jashte sistemi Brenda sistemi akt qarkulluese brenda aktiv.

2

10,015,337

2

Shtesa pa pagese

7,996,298

3,649,913

-

8,328,740

-

Gjendja
Gjithesej

ushtrimit

-

10

11

-

10,015,337

-

-

-

-

-

-

-

-

19,974,951

-

5,951,008

1,893,616

mbyllje te

10,015,337
-

7,844,624

1,414,240,798

6

210 Toka,troje,Terene

1,202,645

-

-

1,202,645

7

211 Pyje,Kullota Plantacione

15,700,355

-

-

15,700,355

8

212 Ndertime e Konstruksione

557,092,063

860,800

9

213 Rruge,rrjete,vepra ujore

728,485,896

417,180

10 214 Instalime teknike,makineri,paisje,vegla pune

15,827,005

2,979,100

710,928

11 215 Mjete transporti

14,709,367

2,820,000

1,300,000

1,461,293

2,322,093

1,893,616

1,893,616

417,180
870,807

4,560,835

52,940

728,903,076

52,940

20,334,900

-

18,829,367

4,120,000

12 216 Rezerva shtetrore

-

-

13 217 Kafshe pune e prodhimi

-

-

14 218 Inventar ekonomik

919,218

69,093,140

177,692

8,328,740

- 870,807

8,554,843

5,898,068

24 Aktive te Qend.te trupezuara te demtuara

-

-

18

28 Caktime

-

-

T O T A L I ( I + II )

1,412,125,808

7,996,298

3,649,913

Formati nr.7

8,328,740

-

19,974,951

-

5,951,008

-

1,893,616

71,749,915
-

7,844,624

1,424,256,135

PASQYRA E AMORTIZIMEVE 2017

(ne leke)

Shtesa gjate vitit ushtrimor

Shuma e akum.

Nr. Nr.llog.
a

-

-

5,898,068

17
19

557,520,540

-

Pakesime gjate vitit ushtrimor

EMERTIMI

ne celje

Amortiz. Vjetor

Shtesa te tjera

Gjithesej

c

1

2

3

4

b

1 209 I. TE PA TRUPEZUARA
2 219 II. TE TRUPEZUARA
T O T A L I ( I + II )

Shitje Nx.jasht.perd. Pakes.te tjera
5

6

7

0
160,344,898

9,084,437

160,344,898

9,084,437

9,084,437
0

0

0

9,084,437

0

Shuma e akumul.
Gjithesej

Ne mbyllje

8

9
0

0

5,951,008

601,978

6,552,986

162,876,349

5,951,008

601,978

6,552,986

162,876,349

Aneksi 11: Gjobat e vendosura nga Policia Bashkiake:
Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Emri
Mbiemri
Targa AA...RA
Targa AA...LY
Targa AA...CF
Targa AA...CL
M. K.
G. G.
Sh. K.
Z. M.
M. P.

Gjoba
vendosur
500
500
500
500
500
1000
1000
1000
1000

Arkëtuar
gjatë
periudhës

Diferenca e
pa arkëtuar
0
0
0
0
0
0
0
0
0

500
500
500
500
500
1000
1000
1000
1000
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10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

V. P.
A. S.
Z. Xh.
B. M.
G. Ç.
D. H.
A. A.
Firma A.
U. P.
Gj. Gj.
Targa AA...OL
Targa AA...RL
Targa AA...AN
N. K.
Targa AA...IP
M. V.
O. A.
Targa AA...NO
Targa AA...HZ
Firma G. SH.A.
Targa AA...FM
Targa AA...FB
Targa AA...E
Gj. K.
Gj. F.
A. K. Ll.
TOTALI 2017-2018

1000
1000
5000
1000
1000
2000
5000
10,000
1000
1000
1000
500
1000
1000
1000
1000
5000
500
1000
10,000
1000
1000
500
2000
1000
1000
62,500

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1000
1000
5000
1000
1000
2000
5000
10,000
1000
1000
1000
500
1000
1000
1000
1000
5000
500
1000
10,000
1000
1000
500
2000
1000
1000
62,500

Burimi : Të dhënat e subjektit
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