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mungesa e alokimit të grandeve si FZHR, ministritë e linjës etj.). 



 

3 
 

 

2.5 Çelja dhe ekzekutimi i fondeve të përfituara përmes FZHR, saktësia e 
raportimit buxhetor të tyre; 

2.6 Burimi i krijimit të të ardhurave bazuar në kuadrin rregullator ligjor e 
nënligjor ne fuqi. Vlerësimi i mbledhjes së të ardhurave në përputhje me 
dispozitat ligjore dhe nxjerrja e detyrimeve tatimore e ndarë sipas viteve. 

3. Vlerësimi i Raportimit Financiar, për të arritur në opinionin nëse 
pasqyrat financiare për vitet 2018-2019-2020, japin një paraqitje të 
vërtetë e të drejtë të pozicionit financiar, performancës financiare dhe 
fluksit të parasë, bazuar në kuadrin rregullator në fuqi dhe 
konkretisht, ligjin nr, 24/2018, datë 10.05.2018 “Për kontabilitetin dhe 
pasqyrat financiare” si dhe Udhëzimi i MFE nr. 08, datë 09.03.2018 
“Për procedurën e përgatitjes, paraqitjes e raportimit të pasqyrave 
financiare vjetore të njësisë së qeverisjes së përgjithshme”.  

 
51-71 

3.1 Plotësia dhe saktësia në pasqyrimin e përmbajtjes së ngjarjeve ekonomike;  
3.2 Plotësiae shënimeve në pasqyrat financiare për të dhënë një pamje të 

përgjithshme të pozicionit financiar, performancës financiare dhe fluksit të 
parasë; 

3.3 Opinioni mbi pasqyrat financiare; 
4. Mbi planifikimin dhe zhvillimin e procedurave të prokurimit publik, 

me vlera të larta dhe të vogla si dhe zbatimin e kontratave të 
punimeve bazuar në kërkesat eligjit nr. 9643, datë 20.11.2016 “Për 
prokurimin publik” i ndryshuar, VKM nr. 914, datë 29.12.2014 “Për 
miratimin e rregullave të prokurimit publik” i ndryshuar, 
Manualeve përkatëse të punimeve, Udhëzimeve të APP, etj. 

 
72-166 

4.1 Programimi i nevojave, përgatitja e regjistrit të prokurimeve; 
4.2 Verifikimi i shpenzimeve të programuara me nivelin e fondeve të 

buxhetuara; 
4.3 Auditim mbi saktësinë e realizimit të procedurave të prokurimit (vlerësimi i 

kritereve, fondi limit, vlerësimi i ofertave dhe shpallja e fituesit); 
4.4 Auditim mbi hartimin e projekteve, zbatimin e kontratave të punimeve në 

investimet publike, kolaudimi dhe marrja në dorëzim e punimeve të kryera, sipas 
kontratave të lidhura me operatorët ekonomikë fitues. 

5. Auditimi i zbatimit të rekomandimeve të lëna në auditimet e 
mëparshme .................................................................................................... 

 
167-169 

5.1 Hartimi i programit (Plan veprimit) me persona përgjegjës dhe respektimi i 
afatit 20 ditor për zbatimin e rekomandimeve. 

5.2 Realizimi programit (Plan veprimi) e raportimi në KLSH për ecurinë e 
zbatimit të rekomandimeve brenda afatit 6 mujor. 

5.3 Statusi i rekomandimeve të lëna në auditimin e mëparshëm. 
6. Mbi planifikimin dhe zhvillimin e territorit ............................................... 170-201 
7. Të ndryshme të dala gjatë auditimit ............................................................. 202-200 

IV. GJETJET DHE REKOMANDIMET ..................................... 201-222 
 
 

 



 

4 
 

 
SHKURTIME 

  

 
 
 
 
 
 

KLSH Kontrolli i Lartë i Shtetit 
AK Autoriteti Kontrakor 
MFK  Menaxhimi Financiar dhe Kontrolli 
NA Nëpunës Autorizues 
NZ Nëpunës Zbatues 
GSM Grupi i Menaxhimit Strategjik 
NJAB  Njësia e Auditimit të Brendshëm 
AB Auditi i Brendshëm 
MAB Manuali i Auditimit të Brendshëm 
FZHR Fondi i Zhvillimit të Rajoneve 
AQT Aktive të Qëndrueshme të Trupëzuara 
UMF Udhëzim i Ministrisë së Financave 
VKM Vendim i Këshillit të Ministrave 
ISSAI Standardet Ndërkombëtare të Institucioneve Supreme të Auditimit 
INOTSAI Organizata Ndërkombëtare e Institucioneve Supreme të Auditimit 
ISA Standardet Ndërkombëtare të Auditimit 
IFAC Federata Ndërkombëtare e Kontabilistëve 
IPSAS Standardeve Ndërkombëtare të Kontabilitetit të Sektorit Publik 
ALUIZNI Agjencia e Legalizimit, Urbanizimit dhe Integrimit të Zonave të 

Ndërtimeve Informate 
ASHK 
IT 

Agjencia Shtetërore e Kadastrës 
Teknologjia e Informacionit 

NJA Njësi Administrative 
AK Autoriteti Kontraktor 
SHA Shoqëri Anonime 
BOE Bashkim i Operatorëve Ekonomikë 
OE Operator Ekonomik 
KSHA Komisioni i Shqyrtimit të Ankesës 
KVO Komisioni i Vlerësimit të Ofertave 
NjP Njësia e Prokurimit 



 

5 
 

I. PËRMBLEDHJE EKZEKUTIVE 
 

1. Përshkrim i shkurtër i Projektit të Auditimit. 
 

Mbështetur në Ligjin 154/2014, datë 27.11.2014 “Për Organizimin dhe Funksionimin e 
KLSH”, në zbatim të Projektit dhe Programit të Auditimit nr. 447/1, datë 26.04.2021, 
ndryshuar me nr. 447/2 prot, datë 15.06.2021; ndryshuar me nr. 447/3 prot, datë 27.07.2021 të 
miratuar nga Kryetari i KLSH, me afat auditimi nga data 27.04.2021 deri në datën 20.09.2021, 
për periudhën nga 01.01.2018 deri më 31.12.2020 në subjektin: Bashkia Kamëz, u krye 
auditimi “Mbi Auditimin Financiar dhe Përputhshmërie” nga Grupi i Auditimit me përbërje: 
 
1. S. M., Përgjegjës Grupi  
2. A. Z., Auditues 
3. E. M., Audituese 
4. A. K., Auditues 
5. K. T., Auditues 
 
Auditimi u krye mbi bazën e riskut dhe materialitetit. 
 
Fushat mbi të cilat është shtrirë auditimi, sipas programit të auditimit, janë pasqyrat financiare, 
për të cilat u auditua rregjistrimi i të dhënave dhe mbajtjen e kontabilitetit, saktësia e pasqyrave 
financiare, aplikimin e parimeve kontabël si dhe nëse transaksionet janë në përputhje me 
kërkesat ligjore dhe parimet për një qeverisje të mirë në përmbushje të objektivave të 
institucionit, ngritja dhe funksionimin e sistemit të kontrollit të brendshëm, vlerësimin e njësisë 
së auditit të brendshëm, planifikimin dhe zbatimin e buxhetit, planifikimi për të ardhurat dhe 
masat e marra për arkëtimin e tyre, zbatimin e kuadrit rregullator në fuqi për zhvillimin e 
procedurave të prokurimit publik dhe zbatimin e kontratave për punë publike, shërbime dhe 
mallra, zbatimi i rekomandimeve të lëna në Auditimin e mëparshëm. 
Për këto u analizuan evidencat e marra nga subjekti i audituar, si dhe u përdorën testet e 
nevojshme si pjesë e procedurës së auditimit. 
Për pasqyrat financiare, auditimi u krye për pasqyrat e vitit 2018/2019/2020.  
Për gjetjet e konstatuara nga grupi i auditimit janë mbajtur 32 akte konstatimi dhe 5 akt 
verifikime, të cilat janë dorëzuar në protokollin e subjektit Bashkia Kamëz, brenda afatit të 
periudhës së auditimit. 
Nga grupi i auditimit janë shqyrtuar observacionet e bëra nga subjekti i audituar, mbi aktet e 
konstatimit dhe projektraportin dhe janë marrë në konsideratë ato kundërshti të cilat janë të 
mbështetura nga ana ligjore, apo është paraqitur dokumentacion shtesë, ndërsa për rastet e tjera 
të cilat nuk gjejnë argumentim, mangësitë gjejnë pasqyrim në këtë Raport Përfundimtar 
Auditimi, i cili i dërgohet subjektit për njohje dhe marrjen e masave për përmirësimin e 
gjendjes. 
Mbështetur në punën audituesve në terren, në evidencat e marra të cilat sipas mendimit tonë 
kanë qenë të përshtatshme, të mjaftueshme dhe të besueshme për punën audituesve, mbështetur 
në Projektraportin e auditimit, komentet e subjektit të audituar, qëndrimin e grupit të auditimit 
ndaj komenteve të subjektit, rezultatet kryesore të punës audituesve përfshihen në këtë 
përmbledhje ekzekutive të Raportit Përfundimtar të Auditimit si më poshtë. 
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2. Përshkrim i gjetjeve kryesore dhe rekomandimeve. 
 

Nr. Përmbledhje e gjetjes 

R
ef

er
en

ca
 

në
 R

ap
or

t 

R
ën

dë
si

a 

Rekomandimi 

1 

Nga auditimi i zbatimit të punimeve të ndërtimit të 
kontratës për punë publike me objekt “Ndërtim shkolla 9-
vjeçare, lagjia Frutikulturë Kamëz” Bashkia Kamëz, me 
vlerë 191,926,116 lekë me TVSH, fituar nga Kontraktori “4 
A.” SHPK, rezultuan në objekt zbatmi i zërit të punimeve 
“F.V Dyer druri cilësia I” jo në përputhje me specifikimet 
teknike. Ky zë pune nuk është realizuar në konformitet me 
zërin 2.383/1 por është realizua sipas zërit 2.388/1 “F.V 
Dyer të brendshme tamburatë të rimesuara” ku dyert nuk 
janë dru, por janë prodhuar me material tamburatë të 
rimesuara duke shkaktuar dëm ekonomik në vlerën 777,701 
lekë pa TVSH. Veprimet e mësipërme janë në kundërshtim 
me kontratën e sipërmarrjes së punimeve nr. 4875 prot datë 
12.09.2018 të lidhur mes Autoritetit Kontraktor Bashkisë 
Kamëz dhe Kontraktorit “4.” SHPK. 

128 I lartë 

Nga Bashkia Kamëz, të merren masa 
për arkëtimin e vlerës prej 777,701 lekë 
pa TVSH nga Kontraktori “4 A.” 
SHPK, në cilësinë e sipërmarrësit në 
kontratën për punë publike me nr. 4875 
prot, datë 12.09.2018 me objekt 
“Ndërtim shkolla 9-vjeçare, lagjia 
Frutikulturë Kamëz”, Bashkia Kamëz, 
vlerë kjo e cila përfaqëson dëm 
ekonomik në buxhetin e njësisë 
vendore, si rrjedhojë e situacionimit të 
punimeve të pakryera jo në përputhje 
me specifikimet teknike. 

2 

Nga auditimi i zbatimit të punimeve të ndërtimit të 
kontratës për punë publike me objekt “Ndërtim rruga 
“Zanave” lagje nr. 1 Bathore” Bashkia Kamëz, me vlerë 
130,910,935 lekë me TVSH, fituar nga kontraktori “K.” 
SHPK, rezultuan në objekt diferenca në volum pune të zërit 
të punimeve: Punime në trotuar, në vlerën 362,934 lekë pa 
TVSH. Veprimet e mësipërme janë në kundërshtim me 
kontratën e sipërmarrjes së punimeve nr. 5015 prot datë 
18.09.2018 të lidhur mes Autoritetit Kontraktor Bashkisë 
Kamëz dhe kontraktorit “K. K.”. 

130 I 
mesëm 

Nga Bashkia Kamëz, të merren masa 
për arkëtimin e vlerës prej 362,934 lekë 
pa TVSH nga Kontraktori “K.” SHPK, 
në cilësinë e sipërmarrësit në kontratën 
me nr. 5015 prot, datë 18.09.2018 të 
kontratës me objekt “Ndërtim rruga 
“Zanave” lagje nr. 1, Bathore”, 
Bashkia Kamëz, vlerë kjo e cila 
përfaqëson dëm ekonomik në buxhetin 
e njësisë vendore, si rrjedhojë e 
situacionimit dhe likuidimit të 
punimeve në trotuar të pakryera në 
volumet e situacionuara. 

3 

Nga auditimi i zbatimit të punimeve të ndërtimit të 
kontratës për punë publike me objekt “Rruga “Konispol” + 
rruga “Zef Llesh Doçi” + Nd. trotuare Rr. “Lura” + Nd. Rr. 
Tirana + Berati + Fusha e Sportit” Bashkia Kamëz, me vlerë 
66,570,821 lekë me TVSH, fituar nga kontraktori “E.” 
SHPK, rezultuan në objekt diferenca në volum pune të zërit 
të punimeve: Punime në trotuar, në vlerën 386,400 lekë pa 
TVSH. Veprimet e mësipërme janë në kundërshtim me 
kontratën e sipërmarrjes së punimeve nr. 375 prot datë 
23.01.2019 të lidhur mes Autoritetit Kontraktor Bashkisë 
Kamëz dhe kontraktorit “E.”. 

131 I lartë 

Nga Bashkia Kamëz, të merren masa 
për arkëtimin e vlerës prej 386,400 lekë 
pa TVSH nga Kontraktori “E.” SHPK, 
në cilësinë e sipërmarrësit në kontratën 
me nr. 375 prot, datë 23.01.2019 të 
kontratës me objekt “Rruga “Konispol” 
+ rruga “Zef Llesh Doçi” + Nd. 
trotuare Rr. “Lura” + Nd. Rr. Tirana + 
Berati + Fusha e Sportit”, Bashkia 
Kamëz, vlerë kjo e cila përfaqëson dëm 
ekonomik në buxhetin e njësisë 
vendore, si rrjedhojë e situacionimit dhe 
likuidimit të punimeve në trotuar të 
pakryera në volumet e situacionuara. 

4 

Nga auditimi i zbatimit të punimeve të ndërtimit të 
kontratës për punë publike me objekt “Ndërtim rruga 
“Konferenca e Mukjes” Bashkia Kamëz, me vlerë 
85,708,228.80 lekë me TVSH, fituar nga BOE “A. & T. - 
2010” SHPK dhe “S. 2.” SHPK, rezultuan në objekt 
diferenca në volume pune për zërat e punimeve: “Shtresë 
binderi me zall lavatrice, 5 cm , me makineri” dhe “Shtresë 
asfaltobetoni 4 cm + spërkatje me emulsion”, në vlerën 
3,248,750 lekë pa TVSH. Veprimet e mësipërme janë në 
kundërshtim me kontratën e sipërmarrjes së punimeve nr. 
6335 prot datë 22.11.2018 të lidhur mes Autoritetit 

133 I lartë 

Nga Bashkia Kamëz, të merren masa 
për arkëtimin e vlerës prej 3,248,750 
lekë pa TVSH nga BOE “A. & T. - 
2010” SHPK dhe “S. 2.” SHPK, në 
cilësinë e sipërmarrësit në kontratën me 
nr. 6335 prot, datë 22.11.2018 të 
kontratës me objekt “Ndërtim rruga 
“Konferenca e Mukjes”, Bashkia 
Kamëz, vlerë kjo e cila përfaqëson dëm 
ekonomik në buxhetin e njësisë 
vendore, si rrjedhojë e situacionimit dhe 
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Kontraktor Bashkisë Kamëz dhe BOE “A. & T. - 2010” 
SHPK dhe “S. 2.” SHPK. 

likuidimit të punimeve të pakryera në 
volumet e situacionuara. 

5 

Nga auditimi i zbatimit të punimeve të ndërtimit të 
kontratës për punë publike me objekt “Ndërtim rruga 
Berzhitë + Zadrima + Asdreni” Bashkia Kamëz, me vlerë 
47,086,506 lekë me TVSH, fituar nga JV “B.” SHPK & “K. 
K.” SHPK, rezultuan në objekt punime ndërtimi të kryera jo 
sipas ST dhe diferenca në volume pune për zërin e 
punimeve: “F.V. Bordurë 15x35 cm”; “Shtresë asfaltobeton 
1x4 cm”, në vlerën 1,980,333 lekë pa TVSH. Veprimet e 
mësipërme janë në kundërshtim me kushtet e kontratën e 
sipërmarrjes me nr. 6786/1 prot datë 19.12.2018 të lidhur 
mes Autoritetit Kontraktor Bashkisë Kamëz dhe JV “B.” 
SHPK & “K. K.” SHPK. 

138 I lartë 

Nga Bashkia Kamëz, të merren masa që 
të ngrejë grup pune të veçantë me 
specialistë të fushës në bashkëpunim me 
mbikëqyrësin e punimeve me 
kolaudatorin e punimeve, të vlerësojnë 
e të analizojnë trashësinë e shtresave 
asfaltike  në rrugën Zadrima mbi bazën 
e matjeve me karrotazh të kryera nga 
laborator i akredituar bazuar nga fakti i 
auditimit në terren ku trashësia e 
binderit dhe asfaltobetonit rezultuan jo 
në përputhje me specifikimet teknike. 
Në rast të kundërt bashkia Kamëz të 
marrë masa për arkëtimin e vlerës prej 
1,980,333 lekë pa TVSH nga 
Kontraktori JV “B.” SHPK & “K. K.” 
SHPK, në cilësinë e sipërmarrësit në 
kontratën me nr. 6786/1 prot, datë 
19.12.2018 të kontratës me objekt 
“Ndërtim rruga Berzhitë + Zadrima + 
Asdreni”, Bashkia Kamëz, vlerë kjo e 
cila përfaqëson dëm ekonomik në 
buxhetin e njësisë vendore, si rrjedhojë 
e situacionimit dhe likuidimit të 
punimeve në shtresat asfaltike të 
pakryera në volumet e situacionuara. 

6 

Nga auditimi i zbatimit të punimeve civile të kontratës me 
objekt “Ndërtim rruga “Demokracia”, Loti II, Bathore”, 
Bashkia Kamëz, me vlerë të kontratës (me tvsh) 87,758,820 
lekë, fituar nga BOE “K.” SHPK & “K. I.” SHPK, rezultuan 
diferenca në volume pune të pakryera në fakt në vlerën 
1,128,914 lekë pa tvsh. Veprimet e mësipërme janë në 
kundërshtim me kontratën e sipërmarrjes së punimeve nr. 
2428 prot datë 07.05.2019të lidhur mes Autoritetit 
Kontraktor Bashkia Kamëz dhe BOE “K.” SHPK & “K. I.” 
SHPK. 

142 I lartë 

Nga Bashkia Kamëz të merren masa për 
arkëtimin e vlerës prej 1,128,914 lekë 
pa tvsh nga BOE “K.” SHPK & “K. I.” 
SHPK, në cilësinë e sipërmarrësit në 
kontratën me nr. 2428 prot datë 
07.05.2019,me objekt “Ndërtim rruga 
“Demokracia”, Loti II, Bathore”, 
Bashkia Kamëz, vlerë që përfaqëson 
dëm ekonomik ndaj buxhetit të shtetit 
dhe njësisë vendore, si pasojë e 
likuidimit të punimeve të pakryera. 

7 

Nga auditimi i 9 procedurave me vlerë totale të fondit limit 
435,550,405 lekë pa TVSh, janë konstatuar me shkelje të 
akteve ligjore/nënligjore të LPP-së si pasojë e vlerësimit jo 
të drejtë nga KVO  të fondeve publike për vlerën 
237,884,936 lekë pa TVSh e fondit të prokuruar, nga të cilat 
8,547,477 lekë pa TVSh si diferenca midis ofertave të OE 
në klasifikimin (ai fitues dhe ai me vlerë më të ulët), në të 
cilat ofertat ekonomike të operatorëve ekonomikë të 
shpallur fitues, nuk plotësojnë kriteret e kërkesave 
kualifikuese të DST. 

88 I lartë 

Kryetari i Bashkisë Kamëz (grupi i 
punës), të analizojë dhe të nxjerrë 
përgjegjësitë për kualifikimin e ofertave 
ekonomike të cilat nuk plotësojnë 
kriteret e kërkesave kualifikuese të 
Dokumenteve Standarte të Tenderit, me 
pasojë përdorimi me paligjshmëri të 
fondeve publike për vlerën 237,884,936 
lekë pa TVSh e fondit të prokuruar, nga 
të cilat 8,547,477 lekë pa TVSh si 
diferenca midis ofertave të OE në 
klasifikimin (ai fitues dhe ai me vlerë 
më të ulët). Të konsiderojë faktin se 
kualifikimi i operatorëve ekonomikë të 
cilët nuk plotësojnë kriteret e 
Dokumenteve Standarte të Tenderit, 
përveçse është shkelje e kuadrit 
rregullator në fuqi, përbën edhe risk real 
për shpenzimet e njësisë publike, pasi 
këta operatorë për shkak të mangësive 
nuk japin siguri për kryerjen me sukses 
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dhe cilësi të kushteve të kontratës. 

8 

Vlera e debitorëve nga bizneset deri më datë 31.12.2020 
paraqitet rreth 113,329,862 lekë, e cila përbëhet nga taksat 
dhe tarifat vendore të papaguara nga bizneset, e cila përbën 
borxh tatimor dhe mungesë të ardhurash për buxhetin e 
Bashkisë Kamëz. Vlera e gjobave llogaritet në 966,071 
lekë, e ardhur e munguar për buxhetin e Bashkisë Kamëz. 
Vlera e debisë nga familjarët deri më datë 31.12.2020 është 
512,822,365 lekë, dhe përbën të ardhura të munguara për 
Bashkinë Kamëz. Mbi këto familjarë nuk është aplikuar 
kamatvonesë. 

43 I Lartë 

Drejtoria e Taksave dhe Tarifave 
vendore në Bashkinë Kamëz të marrë të 
gjitha masat me qëllim arkëtimin e 
detyrimeve të prapambetura në vlerën 
totale 627,118,298 lekë. 
 

9 

Nga viti 2014, kur të dhënat e ndërtimeve që pajisen me leje 
legalizimi janë paraqitur pranë pushtetit vendor për 
përllogaritjen e taksës së ndikimit në infrastrukturë deri më 
datë 31.12.2020 janë paraqitur 12,401 objekte në proçes 
legalizimi. Vlera debitore deri më datë 31.12.2020 është 
237,287,232 lekë, e ardhur e munguar për bashkinë. 

12-44 I lartë 

Drejtoria e Planifikimit, Kontrollit dhe 
Zhvillimit të Territorit të marrë masa 
administrative e ligjore për arkëtimin e 
taksës së ndikimit në infrastrukturë për 
vlerën 237,287,232 lekë. Gjithashtu, 
nga strukturat e Bashkisë Kamëz të 
bashkëpunohet me Agjencinë Shtetërore 
të Kadastrës (ASHK), për bllokimin e 
veprimeve në dhënien e certifikatës së 
pronësisë deri në kryerjen e pagesave të 
taksës së ndikimit në infrastrukturë. 

10 

Drejtoria e MTPM-së, Bordit të Kullimit, Pyjeve dhe 
Kullotave, takson qytetarët që disponojnë tokë bujqësore 
sipas të dhënave që disponon nga Formulari 06, si dhe 
dokumentave të pronësisë të depozituara nga qytetarët. 
Vlera e debisë me 31.12.2020, bazuar në listat e nisura nga 
Drejtoria e MTMP- së, Bordit të Kullimit, Pyjeve dhe 
Kullotave është 32,386,898.41 lekë, e ardhur e munguar për 
Bashkinë. 

48 I lartë 

Drejtoria e MTPM-së, Bordit të 
Kullimit, Pyjeve dhe Kullotave të marr 
masa me qëllim arkëtimin e detyrimeve 
në shumën 32,386,898.41 lekë. Përsa i 
përket gabimeve të bëra në database 
fillestar (formularin 06) , të merren 
masa për mos mbarten nga një vit në 
tjetrin, e të mos kemi dublime emrash 
pronarësh e vlera finaciare të pa 
arkëtuara. 

 
3. Konkluzioni i përgjithshëm dhe Opinioni i auditimit. 
 
OPINIONI I AUDITIMIT 
Opinioni i auditimit mbi Pasqyrat Financiare1 për vitin 2020 
Për drejtimin e Bashkisë Kamëz 
Ne kemi audituar pasqyrat financiare të Bashkisë Kamëz, për vitin ushtrimor 2020, të cilat 
përfshijnë pasqyrat e pozicionit financiar, pasqyrat e performancës financiare, pasqyrat e 
ndryshimeve të aktiveve, pasqyrat e fluksit të mjeteve monetare dhe pasqyrat e shënimeve 
shpjeguese. Auditimi ka përfshirë ekzaminimin, në bazë testimesh, të dokumenteve që 
mbështesin shumat dhe shpalosjet në pasqyrat financiare, ku u bë vlerësimii parimeve kontabël 
të përdorura dhe vlerësimeve të bëra nga drejtuesit, si dhe vlerësimi i paraqitjes së përgjithshme 
të Pasqyrave Financiare. 
Opinion i modifikuar2/kualifikuar: 

                                                             
1 INTOSAI, 2019 “Dhënien e një sigurie të arsyeshme, nëse pasqyrat financiare në tërësi nuk përmbajnë gabime 
materiale, qoftë nga mashtrimi dhe gabimet dhe i mundësojnë audituesit; dhënien e një opinioni, nëse pasqyrat 
janë përgatitur në të gjitha aspektet materiale, në përputhje me kornizën e zbatueshme të raportimit financiar; 
dhënien e një opinioni, se mbi pasqyrat financiare, raportohet dhe komunikohet sipas kërkesave të SNA-ve dhe 
bazuar në gjetjet e auditimit”. 
2 ISA705-ISSAI 1705 Opinioni 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”. 
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Sipas opinionit tonë, pasi kemi marrë evidenca dhe dëshmi të mjaftueshme dhe të përshtatshme 
të auditimit, pasqyrat financiare të subjektit Bashkia Kamëz, shprehim një opinion të 
kualifikuarpër llogaritë vjetore të subjektit Bashkia Kamëz duke arritur në përfundimin se 
anomalitë apo rastet e mospërputhshmërisë, individualisht ose së bashku, janë materiale por jo 
të përhapura, në llogaritë vjetore të vitit 2020. 
Baza për opinionin e modifikuar. 
Ne e kemi kryer auditimin në përputhje me Standardet Ndërkombëtare të Auditimit (SNA-të). 
Përgjegjësitë tona, sipas këtyre standardeve janë përshkruar në mënyrë më të detajuar në 
seksionin e raportit, ku jepen Përgjegjësitë e Audituesit për Pasqyrat Financiare. Ne jemi të 
pavarur nga Bashkia Kamëz, sipas kërkesave etike që janë të zbatueshme për auditimin e 
pasqyrave financiare dhe kemi përmbushur përgjegjësitë e tjera etike, në përputhje me këto 
kërkesa. Ne besojmë se, evidenca e auditimit që kemi siguruar, është e mjaftueshme dhe e 
përshtatshme për të marrë siguri të arsyeshme, si dhe për të bazuar dhënien e opinionit tonë. 
(ISA 700; ISSA 705). Gjithashtu, ne besojmë se dëshmitë e mara gjatë punës sonë audituese 
janë të mjaftueshme dhe të përshtatshme për të siguruar bazat për përgatitjen e opinionit të 
pamodifikuar me theksim të çështjes. 
Shprehim nevojën e marrjes së masave nga ana e drejtimit e më pas në linjë hierarkike nga 
gjithë personeli i subjektit Bashkia Kamëz, sa i takon llogarisë së mëposhtme:  
Llogaria 26, në Aktivet Afatgjata Financiare, “Pjesëmarrja me kapitalin e vet” në vlerën 
371,846,000 lekë e cila përfaqëson vlerën e aksioneve që ka UKKamëz, është përcaktuar që në 
vitin 2012, dhe nuk është përditësuar pasi është krijuar ndërmarrja UKKamëz Sh.a. në vitin 
2020. Duhet të përditësohet në bilanc vlera e kapitalit UK . 
Nën gjykimin profesional të audituesit, grupi i punës ka marrë në konsideratë pragun e 
materialitetit për vitin 2020 prej 2% (vlerën 26,013 mijëlekë për shpenzimet (Aneksi nr. 1) për 
tu konsideruar, pasi gjatë kryerjes së testeve të kontrollit është arritur në përfundimin që 
sistemet e kontrollit të brendshëm kanë risk të moderuar. 
Përgjegjësitë e Drejtuesve të Bashkisë Kamëz 
Strukturat drejtuese të subjekti Bashkia Kamëz, janë përgjegjës për përgatitjen dhe prezantimin 
e saktë të pasqyrave financiare në përputhje me kërkesat e ligjit “Për kontabilitetin dhe 
pasqyrat financiare” dhe kërkesat e tjera në kuadrin e raportimit financiar në fuqi, si dhe 
funksionimin e sistemit të kontrollit të 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 në procedurat e prokurimit. Personat përgjegjës për drejtimin janë përgjegjës për 
kontrollin e procesit të raportimit financiar.  
Përgjegjësitë e Audituesve të KLSH mbi Auditimin e Pasqyrave Financiare 
Objektivi i audituesit të jashtëm publik lidhet me garantimin e sigurisë së arsyeshme nëse 
pasqyrat financiare në tërësi, nuk paraqesin anomali materiale, kështu si pasaktësi apo gabime 
që mund të kenë ekzistuar, si dhe për të konkluduar me një raport auditimi që përfshin një 
opinion. Siguria e arsyeshme është një nivel i lartë sigurie, por nuk garanton që auditimi i kryer 
në përputhje me standardet mundëson identifikimin e çdo gabimi apo anomalie që mund të 
ekzistojë. Përveç standardeve ISSAI, audituesi i KLSH, gjithashtu aplikon edhe gjykimin dhe 
skepticizmin profesional në punën audituese.  
Auditimi identifikon çështjet më të rëndësishme lidhur me auditimin e pasqyrave financiare të 
periudhës aktuale të cilat i përshkruajmë në raportet e auditimit, me përjashtim të rasteve kur 
kuadri ligjor nuk lejon vënien në dispozicion të tyre për publikun ose në raste të rralla kur vetë 
ne vendosim që këto çështje nuk duhet të përfshihen në raport për shkak të pasojave negative 
që publikimi i tyre mund të sjellë në publikun e gjerë.  
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Ne i kemi përmbushur përgjegjësitë tona etike, në përputhje me standardet e sipërpërmendura. 
Gjithashtu, ne besojmë se dëshmitë e marra gjatë punës sonë audituese janë të mjaftueshme dhe 
të përshtatshme për të siguruar bazat për përgatitjen e opinionit të auditimit. 
 
b- Opinion i auditimit mbi përputhshmërinë3 për periudhën 01.01.2018 – 31.12.2020 
• Për Drejtimin e Bashkisë Kamëz: 
Ne kemi mundur zbatueshmërinë e akteve ligjore dhe nën ligjore (kriteret e vlerësimit), për 
procedurat e prokurimit publik të zhvilluara, si dhe zbatimin e kontratave të realizuara, gjatë 
periudhës objekt auditimi nga 01.01.2018 – 31.12.2020, në Bashkinë Kamëz. Auditimi ka 
përfshirë ekzaminimin në bazë testimesh, të dokumenteve që mbështesin kryerjen e 
procedurave të prokurimit dhe zbatimin e kontratave, si dhe çdo dokument të ndodhur në 
Sistemin e Prokurimeve Elektronike (SPE). Në Auditimin e prokurimeve me fonde publike, ne 
u mbështetëm në analizë risku, duke vlerësuar paraprakisht funksionimin e menaxhimit 
financiar dhe të sistemit të kontrollit të brendshëm në njëso, etj. 
• Opinioni i kundërt4: 
Në opinionin tonë, bazuar në evidencat e auditimit dhe dokumentacionin e vënë në dispozicion 
kemi konstatuar se në veprimtarinë e Bashkisë Kamëz rezultuan mospërputhje me kuadrin 
ligjor dhe rregullator në fuqi të përshkruara në paragrafin e “Bazës për Opinionin” të cilat janë 
materiale dhe të përhapura dhe justifikojnë dhënien e një opinioni të kundërt. 
• Baza për opinionin e Kundërt: 
Ne e kryem Auditimin tonë në përputhje me Standardet Ndërkombëtare të Auditimit (SNA-të). 
Përgjegjësitë tona sipas këtyre standardeve janë përshkruar në mënyrë më të detajuar në 
sektorin e Raportit përfundimtar, ku jepen Përgjegjësitë e Audituesit për Përputhshmërinë. 
Ne jemi të pavarur nga Njësia shpenzuese Bashkia Kamëz dhe NSHP, në përputhje me 
kërkesat etike që janë të zbatueshme për Auditimin e përputhshmërisë, si dhe kemi përmbushur 
përgjegjësitë e tjera etike, në përputhje më këto kërkesa. 
Ne besojmë se evidenca e auditimit që kemi siguruar është e mjaftueshme dhe e përshtatshme 
për të dhënë një bazë për opinionin tonë. (ISSAI 400-499 & ISSAI 4000-4899). 
Në zbatimin e procedurave të prokurimit për periudhën 01.01.2018 – 31.12.2020, sa i takon 
shkallës së zbatueshmërisë të rregullave, ligjeve dhe rregulloreve, politikave, kodeve të 
vendosura apo termave dhe kushteve, mbi të cilat është rënë dakord (kriteret e auditimit të 
përputhshmërisë), mbi bazë testimesh, të dokumenteve që vërtetojnë veprimtarinë e subjektit 
Bashkinë Kamëz, bazuar në analizën e riskut5, janë konstatuar disa anomali në vendosjen e 
kritereve dhe shpalljen fitues të Operatorëve Ekonomik me kritere të plotësuara, materiale të 
përhapura që janë baza për dhënien e një Opinioni të kundërt. 
Opinion e dhënë e mbështesim në faktin se, në subjektin e audituar Bashkia Kamëz, nga 13 
procedura të audituara, rezultuan me mangësi dhe shkelje, si rezultat i veprimeve në 
kundërshtim me kriteret e vlerësimit (LPP, VKM nr. 914, datë 29.12.2014, Udhëzime dhe 
Urdhra të APP-së), në paligjshmëri, në përdorim pa efektivitet, efiçencë dhe ekonomicitet të 
fondeve publike në shumën 264,132,985 lekë. 
- të ardhura të munguara në vlerën 901,750,428 lekë 
- dëm ekonomik në vlerën 11,890,888 lekë. 

                                                             
3 INTOSAI-2019 
4 Opinioni i kundërt. Audituesi duhet të shprehë një opinion të kundërt: 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 material dhe të përhapura. 
5 Sipas ISSAI 1315 (ISA 315), Objektivi i audituesit është të verifikojë dhe vlerësojë risqet e mospërputhshmërisë 
me ligjet dhe rregullat në fuqi, duke siguruar kështu bazën për hartimin dhe zbatimin e procedurave të auditimit. 
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II. HYRJE 
1. Objektivat dhe qëllimi i auditimit: 
 
- Objekti i auditimit synon: 
Objektivat specifike të auditimit ose pohimet për marrjen e garancive për besueshmërinë e 
pasqyrave financiare janë: 
- Pohimet rreth klasave të transaksioneve dhe ngjarjeve për periudhën nën auditim si; 
përkatësia, plotësia, saktësia, periudha, klasifikimi, ligjshmëria dhe rregullsia. 
-Pohimet rreth gjendjeve të llogarive në fund të periudhës si; ekzistenca, të drejtat dhe 
detyrimet, plotësia, vlerësimi dhe alokimi.  
-Pohimet rreth prezantimit të shënimeve shpjeguese si; transaksione, të drejtat dhe detyrimet, 
plotësia, klasifikimi dhe kuptueshmëria, saktësia dhe vlerësimi.  
-Marrja e garancive nëse procedurat e prokurimit publik janë zhvilluar në përputhje me 
kërkesat e kuadrit rregullator në fuqi, mbi përputhshmërinë e zbatimit të kuadrit rregullator në 
fuqi në mbledhjen e të ardhurave dhe ekzekutimin e buxhetit.  
 
2. Qëllimi i auditimit. 
Qëllimi i auditimit të pasqyrave financiare është të rrisim shkallën e besimit të përdoruesve të 
pasqyrave financiare, nëpërmjet shprehjes së një opinioni nga ana jonë nëse pasqyrat financiare 
janë përgatitur në të gjitha aspektet materiale, në përputhje me kornizën e zbatueshme të 
raportimit financiar, si një mekanizëm kontrolli për të siguruar përgjegjshmërinë financiare. 
Kjo përgjegjshmëri ka të bëjë drejtpërdrejt me menaxhimin e shëndoshë financiar si dhe me 
faktin që, rezultatet e përdorimi i burimeve janë të paraqitura drejt dhe në përputhshmëri me 
kornizën e raportimit financiar.  
Për fushën e prokurimeve qëllimi i auditimit është të kuptohet se deri në cfarë shkalle subjekti 
zbaton kuadrin rregullator në fuqi, zbulimi i shkallës së devijimeve nga standardet e pranuara 
dhe identifikimi i rasteve të shkeljes së ligjshmërisë, me qëllim që për rastet individuale të 
identifikuara personat përgjegjëstë ngarkohen me përgjegjësi, si dhe të merren masa për 
parandalimin e shkeljeve në të ardhmen.  
 

3. Identifikimi i çështjes. 
Projektraporti i Auditimit, synon të identifikojë përmbushjen e rolit të njësisë vendore dhe 
përgjegjësive të saj, që burojnë nga kuadri ligjor dhe dispozitat në fuqi, për përmirësimin e 
vazhdueshëm të punëve në shërbim të komunitetit, në funksion të zbatimit të strategjive që 
orientojnë zhvillimin e Bashkisë Kamëz, si dhe përmirësimin e vazhdueshëm të cilësisë së 
shërbimit ndajë komunitetit në plotësimin e kërkesave të tyre. 
Saktësia, rregullshmëria, ndodhja e transaksioneve kontabël dhe regjistrimi i tyre me korrektesë 
dhe në përputhje me kuadrin e raportimit financiare në fuqi. 
Identifikimi i çështjes: 
A. Kontrolli i brendshëm  
B.1. Mbi planifikimin dhe zbatimin e planit të buxhetit.  
B.2. Burimi i krijimit të të ardhurave dhe vlerësimi i mbledhjes së tyre, borxhi tatimor  
C. Vlerësimi i Raportimit Financiar (Pasqyrat financiare për vitin 2018-2019-2020).  
D.1. Mbi planifikimin dhe zhvillimin e procedurave të prokurimeve publike.  
D.2. Hartimi dhe zbatimi i kontratave të punimeve.  
E. Auditimi i zbatimit të rekomandimeve të lëna në auditimet e mëparshme 
4. Përgjegjësitë e strukturave drejtuese. 
Titullarët e njësive publike, përgjigjen për vendosjen dhe përmbushjen e qëllimeve dhe të 
objektivave të njësive publike, nëpërmjet krijimit të një sistemi të përshtatshëm dhe efektiv të 
MFK, si dhe përdorimit të fondeve publike, në mënyrë të ligjshme, me ekonomi, efektivitet dhe 
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efiçencë, sigurimin, nëpërmjet akteve të brendshme administrative, të zbatimit të rregullave për 
Kontrollin e Brendshëm.  
Kryetari i Bashkisë Kamëz (Nëpunësi autorizues) z. R. S. dhe Drejtori i Financës (Nëpunësi 
zbatues) znj. V. S., janë përgjegjës për përgatitjen e pasqyrave financiare në përputhje me 
kuadrin normativ të zbatueshëm të raportimit financiar në sektorin publik dhe për 
mirëfunksionimin e sistemit të kontrollit të brendshëm, i cili garanton respektimin e kuadrit 
ligjor në fuqi. Sipas përcaktimeve të pikës 6 e neni 34, neni 65- Administrata e njësisë 
administrative dhe pika 1 “Në njësitë administrative funksionon administrata që drejtohet nga 
administratori” e neni 91, të ligjit nr. 139/15, dt. 17.12.15 “Për vetëqeverisjen vendore”. 

 
5. Përgjegjësitë e audituesve. 
Përgjegjësia e grupit të auditimit është të shprehë konkluzionin dhe një opinion mbi çështjet që 
janë nën auditim. Auditimi është kryer në përputhje me Standardet Ndërkombëtare të Auditimit 
sipas INTOSAI. Këto standarde kërkojnë që audituesit të respektojë kërkesat etike, si dhe të 
planifikojë e kryejë auditimin me qëllim që të arrijë nivelin e sigurisë së kërkuar. 
Përgjegjësia jonë (Audituesit e KLSH-së) është që nëpërmjet auditimit të realizuar të krijohen 
bindjet, si dhe të shprehet opinioni i grupit të auditimit mbi aspektet që duhet të vlerësojë: 
a) nëse shpenzimet janë ekzekutuar në përputhje me ligjin e Buxhetit të Shtetit, me aktet 
përkatëse ligjore e nënligjore dhe me parimet e ligjit për menaxhimin financiar dhe kontrollin; 
b) nëse janë zbatuar parimet e përgjithshme të sistemit të menaxhimit financiar të sektorit 
publik dhe të sjelljes së zyrtarëve të sektorit publik; 
c) nëse janë zbatuar kërkesat e përcaktuara në ligjet dhe aktet normative përkatëse, si Ligji 
Organik i Buxhetit apo Ligji i Prokurimit Publik, etj. 
b) nëse janë reflektuar shkeljet e institucionit të audituar, të evidentuara në auditimet e 
kaluara; 
c) Interesin publik ose pritshmërinë publike (p.sh. shkelje të identifikuara nga media, etj.) 
e) Fusha specifike që janë objekt i fokusit ligjvënës, etj.; 
Në përputhje me ISSAI 1320, dhe ISSAI 1450, objektivi i audituesit është që të aplikojë 
konceptin e materialitetit në mënyrë korrekte gjatë planifikimit dhe kryerjes së auditimit.  
Auditimi përfshin kryerjen e procedurave për të marrë dëshmi auditimi rreth praktikave 
administrative e financiare, rreth shumave dhe raportimit të shifrave në Pasqyrat Financiare. 
Procedurat e zgjedhura varen nga gjykimi i audituesit, duke përfshirë këtu edhe vlerësimin e 
rreziqeve nga gabimi material, qoftë për shkak të mashtrimit apo gabimit.  
Gjatë procesit të vlerësimit të rrezikut, audituesit vlerësuan nivelin e kontrollit të brendshëm 
relevant në Bashkinë Kamëz, në mënyrë që të programoheshin procedurat e auditimit, që janë 
të përshtatshme për kushtet e 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 objektivitetitdhe Parimin e shmangies së konfliktit 
të interesit.  
Ne besojmë se dëshmitë e auditimit që kemi marrë janë të mjaftueshme, të përshtatshme dhe të 
besueshme për sigurimin e bazës për opinionin tonë në lidhje me pasqyrat financiare, 
procedurat e prokurimit publik.  
 
6. Kriteret e vlerësimit. 
Legjislacioni bazë e dytësor, dhe dispozita të tjera si dhe kritere përkatëse që janë përdorur dhe 
iu jemi referuar për kryerjen e vlerësimeve gjatë auditimit: 
-Kushtetuta dhe Ligji nr. 154/2014 “Mbi Organizimin dhe Funksionimit e Kontrollit të Lartë të 
Shtetit”. 
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- Kushtetuta e Republikë së Shqipërisë, miratuar me ligjin nr. 8417, datë 21.10.1998, me 
ndryshime; 
-Ligjin nr. 139/2015 dt. 17.12.2015 “Për vetëqeverisjen vendore”. 
-Ligji nr. 68/2017, datë 27.04.2017 “Për financat e vetëqeverisjes Vendore”. 
-Ligji nr. 9936, datë 26.06.2008 “Për menaxhimin e Sistemit Buxhetor në Republikën e 
Shqipërisë”; i ndryshuar. 
-Ligji nr. 10296, datë 08.07.2010 “Për menaxhimin financiar dhe kontrollin”, i ndryshuar. 
-Ligji nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar. 
-Ligji nr. 10450, datë 24.03.2011 “Për kompetencat për caktimin e pagave dhe të 
shpërblimeve”, me ndryshime; 
- Ligji nr. 68/2017 “Për financat e vetëqeverisjes vendore”; 
- Ligji nr. 114/2015 “Për Auditimin e brendshëm në sektrin publik”; 
- Ligji nr. 107/2014 “Për planifikimin dhe zhvillimin e territorit”, i ndryshuar; 
- VKM nr. 408, datë 13.05.2015 “Për miratimin e rregullores së zhvillimit të territorit”, 
indryshuar; 
-VKM nr. 914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” i ndryshuar 
me VKM nr. 797, datë 29.12.2017 Udhëzimi i APP nr. 2, datë 24.04.2017 “Për procedurën e 
prokurimit me vlerë të vogël”. 
- VKM nr. 717,datë 23.06.2009”Për pagat e punonjësve mbështetës të institucioneve 
buxhetore dhe të nëpunësve të disa institucioneve buxhetore” i ndryshuar. 
VKM nr. 510, datë 10.06.2015 “Për inventarizimin dhe hipotekimin e të gjitha pronave të 
palujtshme dhe të luajtshme”, etj. 
- VKM nr. 545, datë 23.06.2009 “Për pagat e strukturës dhe të niveleve të pagave të 
nëpunësve civilë/nëpunësve, zëvendësministrit dhe nëpunësve kabineteve, në kryeministri, 
aparatet e ministrive të linjës, administratën e presidentit, kuvendit, komisionit qendror të 
zgjedhjeve, prokurorinë e përgjithshme, disa institucione të pavarura, institucionet në varësi të 
Këshillit të Ministrave/Kryeministrit, Institucionet në varësi të ministrive të linjës dhe 
Administratën e Prefektit”, i ndryshuar; 
-UMF nr. 30, datë 27.12.2011, “Për menaxhimin e aktiveve në njësitë e sektorit publik”, i 
ndryshuar. 
-Urdhri i MF nr. 54, datë 15.07.2010 “Për miratimin e manualit të MFK”. 
-Udhëzimi i MF nr. 08, datë 09.03.2018 ”Për procedurën e përgatitjes, paraqitjes dhe 
raportimit e të pasqyrave financiare vjetore të njësive të Qeverisjes së Përgjithshme” 
- Udhëzimi MF nr. 10/1, datë 28.02.2017 “Për përgatitjen e buxhetit vendor”,etj. 
- UMFnr. 22, datë 30.07.2018 “Për procedurat standarde të monitorimit të buxhetit të Njësive 
të Vetëqeverisjes Vendore”. 
- rregulloren e Brendshme “Mbi organizimin dhe funksionimin administrativ të KLSH-së”, 
miratuar me vendimin e Kryetarit të KLSH-së nr. 85, datë 30.06.2015, e ndryshuar; 
- Rregullore “Mbi procedurat e auditimit në KLSH”, miratuar me vendimin nr. 107, daë 
08.08.2017 të Kryetarit të KLSH-së e ndryshuar. 
- Rregullore e brendshme “Mbi organizimin dhe funksionimin e Bashkisë Kamëz”; 
- Vendimi nr. 5, datë 29.12.2014 “Për identifikimin e zonave të urbanizuara në të gjithë 
Territorin e Republikës së Shqipërisë dhe miratimin e hartave Bashkia Kamëz”; 
- Ligji nr. 115/2014 “Për ndarjen Administrativo – territoriale të Njësive të Qverisjes Vendore 
në Republikën e SHqipërisë”; 

- Ligji nr. 22/2018 “Për strehimin social”; 
- Ligji nr. 8402, datë 10.09.1998 “Për Kontrollin dhe Disiplinimin e Punimeve Të 

Ndërtimit”, i ndryshuar; 
- UKM nr. 3, datë 15.02.2001 “Për mbikëqyrjen dhe kolaudimin e punimeve të 

ndërtimit”, i ndryshuar, etj. 
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7. Standardet e auditimit të aplikuara në kryerjen e punës. 
 

Standardet e zbatuara gjatë kryerjes së auditimit: 
 

• ISSAI 100 “Parimet themelore të auditimit të sektorit publik”që përcakton parimet 
themelore për auditimin e sektorit publik në përgjithësi; 
• ISSAI 1000-2999 “Udhëzues të Auditimit Financiar”;  
• ISSAI 1300 “Planifikimi i auditimit të pasqyrave financiare”; 
•  INTOSAI GOV 9100 “Udhëzues mbi Standardet e Kontrollit të Brendshëm për Sektorin 
Publik”si dhe INTOSAI GOV 9110 “Udhëzues mbi raportimin e efektivitetit të kontrolleve të 
brendshëm”; 
•  ISSAI 400 “Parimet themelore të auditimit të përputhshmërisë”që përcakton parimet 
themelore të ISSAI-t 100 dhe i zhvillon më tej ato duke i përshtatur me 
kontekstin specifik te auditimit të përputhshmërisë; 
•  ISSAI 4000 "Prezantim i përgjithshëm i udhëzimeve për auditimin e përputhshmërisë"; si 
dhe ISSAI 4200; 
•  Standardet Ndërkombëtare të Auditimit (SNA) të Federatës Ndërkombëtare të 
kontabilisteve IFAC; 
•  Praktika të mira të fushës si: Manuali i Auditimit Financiar dhe të Përputhshmërisë të 
Gjykatës Evropiane të Audituesve; Kërkesat e Udhërrëfyesit të IDI-t, 
INTOSAI "Për implementimin e Standardeve Ndërkombëtare të Auditimit, ISSAI mbi 
Auditimin e përputhshmërisë". 
• Standarded Kombëtare të Kontabilitetit; 
• Manuali i Auditimit Financiar, KLSH me ndryshime; 
• Manuali i Auditimit të Përputhshmërisë, KLSH me ndryshime; 
• Manuali i Auditit të Brendshëm, etj. 
 

8. Metodat e auditimit.  
Teknikat audituese:  
1. Kontrolli aritmetik.  
Duke konsideruar faktin se kontabiliteti konsiston në thelb në regjistrimin e fakteve në një 
formë numerike si dhe në paraqitjen sintetike të tyre, por midis regjistrimit fillestar të fakteve 
dhe paraqitjes së tyre në formë sintetike, që janë edhe qëllimi i tij, bëhen një seri veprimesh që 
kanë të bëjnë me evidentimin në llogari, mbartjet, klasifikimin dhe rigrupimin. Kontrolli 
aritmetik u krye me qëllim që të sigurohemi nëse veprimet e llogaritjes dhe të hedhjeve në 
llogaritë përkatëse, që përfundojnë me nxjerrjen e gjendjeve sintetike, nuk përmbajnë asnjë 
gabim (Ditari i kontabilizimit të urdhër shpenzimeve). 
2. Kontrolli me anë të pjesëve justifikuese.  
Edhe pse kontabilizimet nuk përmbajnë gabime aritmetike, ai mund të jetë i gabuar, nëse 
regjistrimet e bëra nuk korrespondojnë me realitetin. Kontrolli me zgjedhje i pjesëve 
justifikuese (Urdhër shpenzimeve) konstatoi se shifrat e kaluara kanë pasur justifikim të 
mjaftueshëm dokumentar në bazë të UMF nr. 30, dt. 27.12.2011 “Mbi menaxhimin e aktiveve 
në njësitë e sektorit publik”, me ndryshime.  
3. Inspektimi fizik dhe kontrolli i gjendjeve ekzistuese.  
Konsistoi në ekzaminimin e aktiveve, të llogarive, të librave kontabël etj. Kontrolli kontabël i 
ushtruar ekzaminoj përputhjen ndërmjet regjistrimit kontabël dhe pjesëve justifikuese 
përkatëse, por probleme u konstatuan mbi ekzistencën reale të aktiveve në subjekt. Gjithashtu u 
krye mbikëqyrje fizike e magazinës për të verifikuar kryerjen e saktë të inventarizimit fizik dhe 
përputhjet e tij me atë kontabël.  
4. Kontrolli i vlerësimit.  
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Kontrolli i vlerësimeve përcaktoi nëse vlerat që u atribuohen gjendjeve ekzistuese janë të sakta, 
nëse pasuritë duhet të qëndrojnë në bilanc me vlerat që u janë vendosur atyre.  
5. Konfirmim nga të tretët. 
Transaksionet e përzgjedhura për t’ju nënshtruar testeve të detajeve, u kryqëzuan me 
informacionin e gjeneruar nga Thesari dhe rakordimit periodike me ente dhe institucione të 
tjera shtetërore.  
6. Kontrolli sipas një treguesi.  
Përdorimi i treguesve statistikorë me qëllim që të kërkohen fakte ose të dhëna “jashtë 
normales”, që përbëjnë tregues të parregullsive kontabël. Mund të përmendim nëse ka: 
mungesa e pjesëve justifikuese, gabimet e shpeshta në datat, numrat, referencat e brendshme, 
regjistrime pak të lexueshme, shifra të renditura keq, korrigjime të shumta të shifrave, etj.  
 
Metodat audituese: 
-Në këtë kontekst merr rëndësi vlerësimi i materialitetit në përputhje me ISSAI 1320 dhe 
ISSAI 1450, i cili përcakton nivelin e gabimit që audituesi konsideron të mundshëm për të 
influencuar te përdoruesit e pasqyrave financiare. Nisur nga gjykimi profesional i audituesit 
dhe ndjeshmëria e zonave të llogarisë, grupi i auditimit përcaktoi materialitetin në masën 2% 
për të gjitha zonat e llogarisë të planifikuara për t’u audituar, ku si bazë për përllogaritjen e 
materialitetit janë marrë shpenzimet. Pas përcaktimit të nivelit të materialitetit, grupi i auditimit 
ka kryer vlerësimin e sistemeve të kontrollit të brendshëm në institucion sa i takon: (a) hartimit; 
(b) implementimit; dhe (c) funksionimit të 5-të komponentëve të kontrollit të brendshëm.  
Vlerësimi i kontrollit të brendshëm është bazuar në kryerjen e testeve të kontrolleve.  
Gjatë kryerjes së testeve të kontrollit është arritur në përfundimin që sistemet e kontrollit të 
brendshëm paraqesin risk të moderuar deri të lartë.  
 
-Metodologjia e aplikuar gjatë planifikimit konsiston në auditimin e të dhënave të siguruara 
nga vetë subjekti.  
Kemi ndërmarrë procedurat për vlerësimin e riskut (analiza), me qëllim sigurimin e nivelit të 
kërkuar të njohjes së riskut të brendshëm dhe riskut të kontrollit të subjektit. 
 Informacion të vlefshëm administruam dhe nga procedurat e ndjekura nga vetë subjekti për 
vlerësimin e riskut, duke ia nënshtruar skepticizmit profesional nga ana e audituesve. Gjatë 
vlerësimeve u mbështetëm në Modelin e Riskut që KLSH aplikon6. 
Nisur sa më sipër, jemi përpjekur të ruajmë nivelin e pranuar të Riskut të Auditimit prej 5 %, 
duke shtuar nivelin e procedurave analitike (ISSAI 1520) dhe testeve thelbësore të kryera. 
-Në këtë kontekst procedurat e ndjekura nga grupi i auditimit konsistojnë në analiza të 
marrëdhënieve mes informacionin financiar dhe jo financiar; inspektimeve që konsistojnë në 
regjistrimin e dokumenteve ne regjistra/ ditarë/ partitarë, ose ne trajtë elektronike por edhe 
inspektime fizike si dhe në kërkimi/hetimi që konsiston në kërkimin e informacionit te personat 
kompetent dhe të mirinformuar brenda dhe/ose jashtë njësisë shpenzuese. 
 
9. Dokumentimi i auditimit. 
Nga audituesit u përgatit dokumentacioni i auditimit, i konsideruar si i mjaftueshëm për të 
mundësuar dhe kuptuar natyrën, kohën dhe shtrirjen e procedurave të auditimit, kryer në 
përputhje me standardet përkatëse dhe kërkesat e zbatueshme ligjore dhe rregullatore.  
Rezultatet e këtyre procedurave dhe evidencat e marra si dhe çështje të rëndësishme që dolën 
gjatë auditimit, janë reflektuar në përfundimet e arritura për përgatitjen e Raporti 
Përfundimtartë Auditimit.  

                                                             
6 Risku i Auditimit = Risku i qenësishëm * Risku i kontrollit * Risku i Zbulimit 
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Ky dokumentacion është i përshtatshëm dhe i rëndësishëm për të konfirmuar dhe mbështetur 
opinionet dhe përgatitjen më pas, të Raportit Përfundimtar të Auditimit. 
Evidencat mbështetëse si dhe dokumentacioni i përgatitur nga Grupi i Auditimit, janë pjesë e 
Raporti Përfundimtartë Auditimit dhe më pas për Raportin Përfundimtar të Auditimit. 
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III. PËRSHKRIMI I AUDITIMIT 
 
a. Informacion i përgjithshëm. 
Në përgatitjen e materialit dokumentar për planifikimin e auditimit, grupi i auditimit i është 
referuar auditimeve të kryera në periudhat e mëparshme, dokumentacionit të kërkuar subjektit, 
të dhënat e grumbulluara për demografinë, fondet e realizuara nga kjo njësi vendore të 
publikuara në faqen e Thesarit të Ministrisë së Financave dhe të APP për realizimin e 
prokurimit me fonde publike dhe të ardhurat e veta, aktivitetet kryesore të realizuara këto 
nëpërmjet hulumtimeve dhe kërkimeve në internet dhe në median vizive. 
Bashkia Kamëz, është e organizuar dhe funksionon në bazë ligjit nr 139/2015, datë 17.12.2015 
“Për Vetëqeverisjen Vendore” dhe ligjit nr. 68/2017, datë 27.04.2017 “Për financat e 
vetëqeverisjes Vendore”, Rregullorja mbi Organizimin dhe Funksionimin e Bashkisë KAMËZ 
etj. Aktet ligjore dhe nënligjore të nxjerra nga Këshilli Bashkiak Kamëz. 
 
Të dhëna të përgjithshme dhe pozicioni gjeografik: 
Bashkia Kamëz ndodhet 7 km larg kryeqytetit, Tiranës, në veriperëndim të saj. Kufizohet nga 
veriu me Krujën, nga jugu me Tiranën, nga lindja me Zall-Herrin dhe nga perëndimi me 
Bërxullin. Terreni në përgjithësi është i sheshtë, me një pjerrësi të lehtë drejt veriperëndimit. 
Zona ndodhet në një kuotë që varion nga 80-90 m mbi nivelin e detit në pjesën jugore, që zbret 
në 45 m mbi nivelin e detit, pranë aeroportit të Rinasit në pjesën veriore. Përshkohet nga rruga 
kombëtare që lidh kryeqytetin me veriun e vendit. Kamza ndodhet në trekëndëshin strategjik: 
Kryeqyteti Tiranë - aeroporti i Rinasit - Porti i Durrësit. Kamza ka një sipërfaqe prej 37.18 
km2, popullsia është 133,499 banorë dhe ka dy njësi administrative: 
Bashkia Kamëz pas ndarjes së re territoriale përfshin nën administrimin e saj edhe njësinë 
administrative Paskuqan.
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b. Përshkrimi rezultateve sipas drejtimeve të auditimit. 
 
1. Auditim mbi Menaxhimi financiar dhe kontrollin e brendshëm. 
1.1. Identifikimi dhe vlerësimi i nivelit të implementimit të komponentëve të MFK. Mjedisi i 
kontrollit, Menaxhimi i riskut, veprimtaritë e kontrollit, Infrmimi dhe komonikimi si dhe 
monitorimi. Saktësia e deklaratës vjetore dhe raporti përkatës për cilësinë dhe gjendjen e 
sistemeve të kontrollit të brendshëm në njësinë publike që mbulon. 
1.2. Organizimi i Njësisë së Auditit të Brendshëm Publik. 
1.3. Vlerësim mbi veprimtarinë e njësisë së auditit të brendshëm. 
 
Grupi i auditimit, në zbatim të Ligjit nr. 10 296, datë 8.7.2010 “Për Menaxhimin Financiar dhe 
Kontrollin”, kreu III, i ndryshuar me ligjin nr. 110/2015 “Për disa shtesa dhe ndryshime”, ku 
titullari i njësisë në sektorin publik krijon dhe vlerëson sistemet e MFK-së, ka verifikuar nëse 
është zbatuar menaxhimi financiar dhe kontrollit nëpërmjet pesë komponentëve të ndërlidhur 
me njëri- tjetrin: 

ü Mjedisi i kontrollit 
ü Menaxhimi i riskut 
ü Aktivitetet e kontrollit 
ü Informimi dhe komunikimi 
ü Monitorimi 

 
1. Mjedisi i kontrollit 
1.1 Integriteti personal dhe etika profesionale e nivelit menaxhues 
Bashkia Kamëz funksionon në përputhje me Ligjin Nr. 152/ 2013, “Për Nëpunësin civil” i 
ndryshuar dhe Rregulloren e Brendshme të Bashkisë Kamëz. 
- Rregullorja e Brendshme e Bashkisë Kamëz, është miratuar me Vendimin nr. 94, datë 
18.02.2020 
Bashkia Kamëz, nuk ka funksionuar me Kod Etike të vecantë, por bazuar në Ligjin nr.9131 
dt.08.09.2003 “Për Rregullat e Etikës në Administratën Publike”, Ligjin nr.10296, Kreu III, 
neni 20 “Mjedisi i kontrollit”, pika 2/a dhe në Manualin për Menaxhimin Financiar dhe 
Kontrollin, të hartuar dhe miratuar nga Ministria e Financës, Kap II, pika 2.5.1 “Mjedisi i 
Kontrollit (ose mjedisi i brendshëm i njësisë)”, paragrafi “Kodi i Etikës”, gjendet e formuluar 
tek Rregullorja e Brendshme e Bashkisë Kamëz, “Etika për punonjësit e administratës”. 

1.2 Politika menaxheriale dhe stili i punës 
Emërtimi Viti Plan Fakt 

Aparati- 
Bashkia 
Kamez 

2018 175 163 
2019 200 181 
2020 280 270 

Institucione 
në varësi 

2018 373 351 
2019 523 434 
2020 238 238 

Në tabelën e mësipërme është pasqyruar planifikimi i punonjësve në Aparatin e Bashkisë 
Kamëz dhe në institucionet në varësi të saj dhe sa kanë qënë të punësuar gjatë viteve 2018, 
2019 dhe 2020. Në vitin 2018 dhe 2019 janë përfshirë edhe Ndërmarrja e UK-ve dhe 
Ndërmarrja e Gjelbërimit, ku për Ndërmarrjen e UK-ve plani për vitin 2018 është 130 punonjës 
dhe 122 punonjës realizimi ndërsa për Ndërmarrjen e Gjelbërimit plani për vitin 2018 është 50 
punonjës dhe 41 punonjës realizimi. Për vitin 2019, Ndërmarrja e UK ve është planifikuar për 
200 punonjës dhe është realizuar për 138 punonjës, ndërsa Ndërmarrja e Gjelbërimit është 
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planifikuar për 90 punonjës dhe është realizuar për 63 punonjës. Numri i të punësuarve në 
Bashkinë Kamëz ka qenë më i vogël ose i barabartë me ato të planifikuar. 
Pasqyrimi i emërimeve dhe largimeve në Bashkinë Kamëz për vitet 2018, 2019 e 2020, është si 
më poshtë: 

2018 2019 2020 

Emerime  Largime Emerime  Largime Emerime  Largime 

Nr. i punonjësve 22 9 66 57 77 31 

 
Siç vihet re edhe në tabelën e paraqitur më lart emërimet në numër më të lartë i ka patur në 
vitin 2020 ndërsa largimet në numër më të lartë në vitin 2019. Diferenca në periudhën 2018- 
2020 midis emërimeve dhe largimeve është 68 punonjës të larguar. 
 
1.3 Struktura organizative, garantimi i ndarjes së detyrave, hierarkia, rregullat e qarta, të 
drejtat, përgjegjësitë dhe linjat e raportimit 
Skema nr.1 Struktura organizative, Bashkia Kamëz 

 
Nga grupi i auditimit u analizua nëse në strukturën e këtij institucioni ka patur vende vakante. 
Këto vende vakante kanë ardhur si pasojë e pezullimit, dorëheqjes, ngritjes në detyrë, largimit.  
Vendet vakante në aparatin e Bashkisë Kamëz, mbartin risqe të cënimit të performancës së 
aktivitetit të institucionit. Në strukturën e aparatit të Bashkisë Kamëz deri në 31 dhjetor 2020 
ka 26 vende vakante.  
 
1.4 Aftësitë profesionale të punonjësve 
Emërimet janë kryer në zbatim të Ligjit 152/2013 “Për Nëpunësin civil”, i ndryshuar, nenet 22 
dhe 25, si dhe Vendimit nr. 243, datë 18.03.2015, “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e 
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provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive” , kreu II, III dhe VII. 
ü Nuk është hartuar “Harta e procesit të Menaxhimit të Burimeve Njerëzore”, për 
periudhën e auditimit. 
ü Vetëm 8.4 % e total punonjësve ose 19 punonjës të aparatit të Bashkisë Kamëz kanë 
kryer trajnime për periudhën 2019-2020, nga të cilët 5 punonjës për vitin 2020 kanë kryer 
trajnimin e detyrueshëm të ASP- ës. Në vitin 2018 nuk janë kryer trajnime. 
ü Nuk janë kryer trajnime për anëtarët e GMS-s në fushën e Menaxhimit të Riskut.  
ü Në lidhje me Menaxhimin Financiar dhe Kontrollit nuk janë kryer trajnime për Grupin 
e Menaxhimit Strategjik (GMS- n). 
 
2. Menaxhimi i riskut 
Në këtë proces identifikohen situatat e mundshme që mund të kenë efekt të dëmshëm në 
veprimtarinë e institucionin,të cilat mund të jenë risqe të brendshme apo të jashtme. 
Bashkia Kamëz ka miratuar “Strategjinë e Menaxhimit të Riskut 2018-2020, nr. 56/1 prot., datë 
13.02.2018. Strategjia duhet të përditësohet rregullisht (çdo 3 vite), në zbatim të Udhëzimit nr. 
16, datë 20.07.2016 “Për përgjegjësitë dhe detyrat e kordinatorit të MFK- së dhe kordinatorit të 
riskut në njësitë publike”, pikën 5.3 Strategjia e Riskut është miratuar “Strategjia e Menaxhimit 
të Riskut 2020-2022 me nr. 204 prot, datë 03.06.2020. Koordinatori i riskut, duhet të jetë 
Nëpunësi Autorizues (ose kjo detyrë të delegohet), në zbatim të ligjit nr. 10296, datë 
08.07.2010 “Për Menaxhimin Financiar dhe Kontrollin”, nenit 11, “Përgjegjshmëria 
menaxheriale e menaxherëve të tjerë të njësisë”, pika 2, në Manualin për Menaxhimin 
Financiar dhe Kontrollin, kapitulli III, pika 2.5.2 “Menaxhimi i Riskut”, si dhe nenit 10 të ligjit 
nr. 10296, datë 8.7.2010. 
Grupit të auditimit ju vunë në dispozicion shkresat për caktimin e Nëpunësit të Autorizuar 
dhe Nëpunësit Zbatues, duke konfirmuar se nuk ka patur ndryshime për nënpunës të 
përkohshëm. 
Nëpunësi i Autorizuar NA dhe Nëpunësi Zbatues NZ 

Nënpunës Autorizues 
(NA) 

Autorizimi për kryerjen e detyrave si: Periudha 

Xh. M.  Mungon evidenca, (si pasojë e dokumentimit të hershëm sipas info. të 
Bashkisë Kamëz) 
Dok. i vënë në dispozicion- Vendimi nr. 10775 Akti, Nr. 4698 Vendim 

 18.02.2007- 08.08.2019 

R. S.  Kërkesë për konfirmim e NA dërguar Ministrisë së Financave dhe Drejorisë 
së Menaxhimit dhe Harmonizimit Financiar dt. 9/08/2019, me nr. 4636 Prot. 
Shkresë mbi caktimin e NA, konfirmim nga Dega e Thesarit Tiranë me nr. 
Prot. 15023/1, datë 15.08.2019 

 15.08.2019 

Nënpunës Zbatues (NZ) Autorizimi për kryerjen e detyrave si: Periudha 

V. S.  Mungon evidenca, (si pasojë e dokumentimit të hershëm sipas info. të 
Bashkisë Kamëz) 

 20.11.2006- në vijim 

 
Procesi i Menaxhimit të Riskut për periudhën e auditimit rezulton të jetë realizuar dhe 
dokumentuar me vendimet përkatëse: në 2018 me nr. prot. 56/1, datë 13.02.2018 dhe në vitin 
2020 me nr. prot. 204, datë 03.06.2020, është kryer cdo 3 vite, në zbatim të Ligjit 10296 
dt.08.07.2010, Kreu III dhe nenit 10, Kreu II, ndryshuar me Ligjin nr. 110/2015 si dhe 
Udhëzimit nr.16 dt.20.07.2016 “Për përgjegjësitë dhe detyrat e koordinatorit të MFK dhe 
koordinatorit të riskut njësitë publike”. Në mbështetje të Ligjit nr. 10296 dt 08.07.2010 “Për 
Menaxhimin Financiar dhe Kontrollin” neni 27, në zbatim të Udhëzimit nr.16 dt.20.07.2016 
“Për përgjegjësitë dhe detyrat e Koordinatorit të MFK në Njësitë Publike” pika 2/2,4, nuk janë 
zhvilluar mbledhje të dokumentuara të Grupit të punës për Menaxhimin Startegjik (GMS) për 
të diskutuar rreth çështjeve që lidhen me menaxhimin financiar dhe kontrollin, mbledhjet janë 
kryer nga GMS vetëm për Përgatitjen e Buxhetit Vjetor dhe Programit Buxhetor Afatmesëm. 
Bashkia Kamëz nuk ka miratuar Plan Pune Vjetore lidhur me funksionimin e Grupit për 
Menaxhimin Strategjik”. 
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Drejtoria e Burimeve Njerëzore nuk punon me sistem HRMIS, por me hedhje manualisht në 
programin Microsoft Office Excel. Hedhja, pasqyrimi i të dhënave personale dhe profesionale 
të çdo punonjësi të punësuar kryhen nëpërmjet këtij programi.  
Në Bashkinë Kamëz, po ashtu drejtoria e financave përdor Microsoft Dynamics NAV – njohur 
si NAVISION dhe Excel. Në vijim të analizës së auditimit, grupi i auditimit konstaton se është 
i nevojshëm për institucionin implementimi i programeve për burimet njerëzore, për financat 
dhe për drejtoritë që mbledhin taksat duke qënë se kanë një sasi të konsiderueshme të dhënash 
dhe duke garantuar kështu shmangien e keqpërdorimit apo të abuzimit dhe cënimit të cilësisë. 
Risqet e identifikuara në Bashkinë Kamëz, ato që shfaqen problematike nga grupi auditues: 
mosrealizim i të ardhurave të planifikuara, saktësimi në terren i pronave (pasi ka mospërputhje 
midis dokumentacionit dhe faktit), çertifikimi i pronave të bashkisë si dhe mungesa e 
dokumentave të pronësisë pasi zona është informale. 
3. Aktivitetet e kontrollit 
Referuar Ligjit nr. 10296, datë 08.07.2010 “Për menaxhimin financiar dhe kontrollin”, politikat 
dhe procedurat që vendosen, si parandaluese apo zbuluese në adresimin e risqeve sjellin 
arritjen e objektivave të institucionit. Titullarët e njësive të vetëqeverisje vendore miratojnë 
veprimtaritë e kontrollit, përfshirë procedurat dhe politikat e shkruara, të përgatitura për të 
dhënë siguri të arsyeshme, që risqet janë kufizuar brenda kufijve të pranueshëm, të përcaktuar 
gjatë procesit të menaxhimit të riskut. Bashkia Kamëz ka në strukturën e saj Auditin e 
Brendshëm, mungesë e cila sjell mungesën e vlerësimeve specifike për sistemet e kontrollit të 
brendshëm. Ky institucion ka qënë pjesë e programit të auditit të jashtëm, si pasojë e saj ka 
patur mbikëqyrje nga ana e titullarit për zbatime të rekomandimeve mbi fushën e MFK. 
4. Informimi dhe komunikimi 
Bashkia Kamëz disponon faqen e saj zyrtare në web, ku pasqyrohet aktiviteti i saj. 
Komunikimi realizohet elektronikisht, verbalisht dhe në formë shkresore. Me subjektet 
komunikimi kryhet nëpërmjet telefonit, postës zyrtare apo elektronike. 
Titullari informohet nga drejtuesit e programeve nëpërmjet mbledhjeve, raporteve dhe 
relacioneve të ndryshme. Në Bashkinë Kamëz funksionojnë këto sisteme informatike: 
Microsoft Dynamics Navision, Word dhe Excel. Punonjësit komunikojnë drejtpërdrejtë me 
eprorët sipas shkallës hierarkike përprobleme apo parregullësi, në rrugë elektronike. 
5. Monitorimi 
Bashkia Kamëz i dërgon Ministrisë së Financave dhe të Ekonomisë, si dhe Drejtorisë së 
Përgjithshme për periudhat Janar- Prill, Janar- Gusht dhe Janar- Dhjetor, në total tre raporte 
vjetore për ecurinë dhe realizimin e produkteve, masën e realizimit të shpenzimeve, si dhe 
identifikimin e fushave të cilat nuk janë realizuar në masën e pritshme, duke analizuar dhe 
shkaqet përkatëse. Ky Raportim monitorimi për periudhën Janar-Dhjetor është dërguar në 
MFE: për vitin 2018 me shkresën përcjellëse nr. 1106 datë 28.02.2019 për vitin 2019 me 
shkresën përcjellëse nr. 932 datë 05.02.2020; për vitin 2020 me shkresën përcjellëse nr. 1860 
datë 24.02.2021. Pyetësori i Vetëvlerësimit për funksionimin e sistemeve të MFK, Deklarata 
për Cilësinë e Sistemit të Kontrollit të Brendshëm dhe Raporti për Funksionimin e Cilësisë së 
Kontrollit të Brendshëm dhe Planin e Veprimit të MFK janë dërguar në Ministrinë e Financave 
dhe Ekonomisë, si dhe në Drejtorinë e Harmonizimit të MFK për vitin 2018: nr. 241/1 prot., 
datë 28.02.2019, për vitin 2019: nr. 1667 prot., datë 25.02.2020, për vitin 2020: nr. 1980 prot., 
datë 25.02.2020 (nisja e tyre është kryer brenda afatit të përcaktuar në Manualin e MFK, pika 
2.2.3) 
Raportimi mbi aktivitetin e strukturave që ata drejtojnë, përmban informacione dhe evidenca të 
ndryshme, ku bazohet dhe Raporti vjetor i monitorimit i cili i dërgohet Ministrisë së Financave. 
Monitorimin e sistemit të MFK, Komisioneri për Mbikëqyrjen e Shërbimit Civil, e kryen 
bazuar në Rregulloren e Brendshme, Planin e Punës, dokumentin e PBA- ve si dhe raporteve të 
monitorimit. 
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Pretendimi i subjektit: 
Drejtoresha e Financës, në observimin e paraqitur me shkresën nr. 505, datë 21.01.2022 ka 
paraqitur dokumentat si më poshtë: 
-mbi mbledhjet e GMS-s ku janë diskutuar çështjet që lidhen me MFK- n dhe Buxhetin për 
vitin 2020, 
-miratimi i planit vjetor të punës për funksionimin e GMS-s (kalendari për PBA-n) 
Qëndrimi i grupit të auditimit. 
Grupi auditues i mori parasysh dokumentat e paraqitura nga subjekti duke specifikuar se janë 
vetëm për vitin 2020, duke mos përfshirë këtu periudhën e plotë të audituar vitin 2018 dhe 
2019. Për sa më sipër ky observacion u mor pjesërisht në konsideratë dhe është përfshirë 
në raport. 
 
► Titulli i gjetjes nr. 1: Zbatim jo i plotë i kuadrit ligjor dhe nënligjor në fuqi në fushën e 
MFK. 
 

Situata: 

Nga auditimi dhe analizimi i komponentëve të MFK-së është konstatuar 
se: 

 Në Bashkinë Kamëz nuk është hartuar plani i trajnimeve për periudhën  
objekt auditimi.  

 Nuk janë kryer trajnime për GMS në fushën e Menaxhimit të Riskut dhe 
atë të MFK. Vetëm 8.4 % e total punonjësve ose 19 punonjës të aparatit të 
Bashkisë Kamëz kanë kryer trajnime për periudhën 2019- 2020, nga të 
cilët 5 punonjës për vitin 2020 kanë kryer trajnimin e detyrueshëm të 
ASP- ës. Në vitin 2018 nuk janë kryer trajnime. 

 Vendet vakante në aparatin e Bashkisë Kamëz, mbartin risqe të cënimit të 
performancës së aktivitetit të institucionit. Në strukturën e aparatit të 
Bashkisë Kamëz deri në 31 dhjetor 2020 ka 26 vende vakante.  

 Në bashkinë Kamëz, nuk aplikohen programe elektronike të licencuara 
lidhur me mbajtjen e kontabilitetit financiar dhe të drejtorisë së burimeve 
njerëzore. 

 Nuk janë zhvilluar mbledhje të dokumentuara të Grupit të punës për 
Menaxhimin Startegjik (GMS) për të diskutuar rreth çështjeve që lidhen 
me menaxhimin financiar dhe kontrollin, mbledhjet janë kryer nga GMS 
vetëm për Përgatitjen e Buxhetit Vjetor dhe Programit Buxhetor 
Afatmesëm.  

 Bashkia Kamëz nuk ka miratuar Plan Pune Vjetore lidhur me 
funksionimin e GMS”. 

Kriteri: 

Ligji nr. 10296, datë 08.07.2010 “Për menaxhimin financiar dhe 
kontrollin”, i ndryshuar 
Manuali i MFK, miratuar me Urdhër të Ministrit të Financave nr. 108, 
datë 17.11.2016 

Ndikimi/Efekti: 
Mosndjekja e trajnimeve cënon cilësinë e zhvillimit profesional të 
punonjësve. Zbatimi jo i plotë i kuadrit ligjor dhe nënligjor në fuqi në 
fushën e MFK, ka sjellë mungesë të kontrollit të brendshëm.  

Shkaku: Mos zbatimi i kuardit ligjor dhe nënligjor për MFK 
Rëndësia: E lartë 

Rekomandimi: 
Nga ana e Bashkisë Kamëz të merren masa për zbatimin e të gjithë 
komponentëve të MFK-së: 
Hartimin e planit të trajnimeve 
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Kryerjen e trajnimeve specifikisht për GMS në fushën e Menaxhimit të 
Riskut dhe atë të MFK 

 Aplikimin e programeve elektronike të licencuara lidhur me mbajtjen e 
kontabilitetit financiar dhe të drejtorisë se burimeve njerëzore. 

 Zhvillimin e mbledhjeve të dokumentuara të Grupit të punës për 
Menaxhimin Startegjik (GMS) për të diskutuar rreth çështjeve që lidhen 
me menaxhimin financiar dhe kontrollin 

 Miratimin e Planit të Punës Vjetore lidhur me funksionimin e Grupit për 
Menaxhimin Strategjik”. 

 
Për veprimet dhe mosveprimet e mësipërme mbajnë përgjegjësi: 

1. Z. Xh. M., ish- Kryetar i Bashkisë Kamëz, Nënpunës Autorizues 
2. Z. R. S., Kryetar i Bashkisë Kamëz, Nënpunës Autorizues 
3. Znj. V. S., Drejtoreshë e Financave, Nënpunëz Zbatues 
4. Znj. R. H., Drejtoreshë e Drejtorisë së Burimeve Njerëzore 

 
1.2 Vlerësim mbi veprimtarinë e Njësisë së Auditit të Brendshëm 
Bazuar në VKM nr. 83, datë 03.02.2016, “Për miratimin e kritereve për ngritjen e NJAB në 
sektorin publik”, Bashkia Kamëz e ka të ngritur Njësinë e Auditit të Brendshëm. NjAB është 
ngritur në përputhje me ligjin. Me Vendim të Këshillit Bashkiak nr. 150, datë 19.12.2018, është 
miratuar numri i punonjësëve të bashkisë ndërsa struktura organizative e bashkisë është 
miratuar me vendim të titullarit, nr. 42, dt. 03.01.2019, ku pjesë e strukturës është NJAB e 
përbërë nga tre punonjës, në zbatim të Ligjit nr. 114/2015 “Për auditimin e brendshëm në 
sektorin publik.” 
Ø Struktura organizative e Drejtorisë Auditimit paraqitet si më poshtë: 

Nr. AUDITUESI 
Arsimimi/ Niveli 
i Diplomës 

Vjetërsi 
pune 

Vitet e punës 
në Auditin e 
Brendshëm Trajnime 

Çertifikatë 
audituesi 

V
iti

 2
01

8 

1 B.  D.  (Drejtor) Ekonomik 
(Master 
Shkencor) 23 13 Po Po, 2008 

2 R.M.  (Specialist) Ekonomik 
(Master 
Shkencor) 29 10 Po Po, 2011 

3  F. T. (Specialist) Ekonomik 
(Master 
Shkencor) 29 6 Po Po, 2013 

V
iti

 2
01

9 

1 B.  D.  (Drejtor) Ekonomik 
(Master 
Shkencor) 24 14 Po Po, 2008 

2 R.M.  (Specialist) Ekonomik 
(Master 
Shkencor) 30 11 Po Po, 2011 

3  F. T. (Specialist) Ekonomik 
(Master 
Shkencor) 30 7 Po Po, 2013 

V
iti

 2
02

0 

1 B.  D.  (Drejtor) Ekonomik 
(Master 
Shkencor) 25 15 Po Po, 2008 

2 R.M.  (Specialist) Ekonomik 
(Master 
Shkencor) 31 12 Po Po, 2011 

3  B.Sh. 
(Specialist) 

Ekonomik 
(Master 
Profesional) 6 5 Jo Pa çertifikuar 
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Në vitin 2018, 2019 dhe 2020 kjo strukturë organizative përbëhet nga 3 punonjës: 1 (një) 
Drejtor dhe 2 (dy) Specialist. Drejtori znj. B. D. dhe specialistët z. R. M. , z. F. T. (për vitet 
2018 dhe 2019) janë të çertifikuar, ndërkohë specialisti z. B. Sh. (për vitin 2020) është në 
proces certifikimi, në zbatim të Ligjit nr. 114/2015 “Për auditimin e brendshëm në sektorin 
publik“, Nenit 11, Punësimi i audituesit të brendshëm, pika 2 ç.  
- Bazuar në Manualin e Auditit të Brendshëm, planifikimi i nevojave të stafit për trajnim për 
vitin 2018 dhe 2019 është planifikuar dhe identifikuar për 3 punonjës të NJAB, janë përcaktuar 
temat e interesuara dhe mundësitë e tyre për ndjekje. Në atë çfarë na është paraqitur në 
Raportin e veprimtarisë së NJAB, Drejtoria e Njësisë së Auditit të Brendshëm në Bashkinë 
Kamëz për vitin 2018 dhe 2019 i ka kryer trajnimet. 
- Bazuar në Manualin e Auditit të Brendshëm, planifikimi i nevojave të stafit për trajnim për 
vitin 2020 është planifikuar dhe identifikuar për 3 punonjës të NJAB, janë përcaktuar temat e 
interesuara dhe mundësitë e tyre për ndjekje. Por në atë çfarë na është paraqitur në Raportin e 
veprimtarisë së NJAB, Bashkia Kamëz për vitin 2020, datë 03.02.2021 specialisti z. B. Sh.  
nuk ka kryer trajnime, në kundërshtim me Ligjin Nr. 114/2015 “Për auditimin e brendshëm në 
sektorin publik“ , Neni 20. 
- Komiteti i Auditit të Brendshëm: Nuk ka urdhër për ngritjen e Komitetit të Auditimit e për 
rrjedhojë as rregullore për të në kundërshtim me ligjin nr. 114/2015 “Për auditimin e 
brendshëm në sektorin publik” neni 13 “Komitetit të Auditimit të Brendshëm”.  
- Kodi i Etikës: Referuar Urdhrit nr.100, datë 25.10.2016 të Ministrit të Financave “Për 
miratimin e Manualit të Auditimit të Brendshëm në sektorin publik” NjAB ka hartuar “Kodin e 
Etikës” në Bashkinë Kamëz e cila eshte miratuar nga titullari në Urdhërin nr. 1216/1, datë 
12.02.2020, firmosur nga drejtuesi i Njësisë së Auditit të Brendshëm dhe Kryetari i Bashkisë 
Kamëz. 
- Karta e Auditimit të Brendshëm në sektorin publik: Referuar Urdhrit nr.100, datë 25.10.2016 
të Ministrit të Financave “Për miratimin e Manualit të Auditimit të Brendshëm në sektorin 
publik” ka hartuar “Kartën e Auditimit të Brendshëm në sektorin publik” në Bashkinë Kamëz e 
cila eshte miratuar nga drejtuesi i Njësisë së Auditit të Brendshëm dhe titullari me Urdhërin nr. 
1083, datë 15.03.2017. Referuar Urdhërit nr.100, datë 25.10.2016 të Ministrit të Financave 
“Për miratimin e Manualit të Auditimit të Brendshëm në sektorin publik” ka hartuar “Kartën e 
Auditimit të Brendshëm në sektorin publik” në Bashkinë Kamëz e cila eshte miratuar nga 
drejtuesi i Njësisë së Auditit të Brendshëm dhe titullari me Urdhërin nr. 1210, datë 12.02.2020.  
 
1.3 Vlerësim mbi veprimtarinë e Njësisë së Auditit të Brendshëm  
 Planet Strategjike dhe Vjetore: 
Plani Strategjik i veprimtarisë së Auditimit të Brendshëm për periudhën 2018- 2020, 2019- 
2021, 2020- 2022 dhe Plani Vjetor i Auditimit për vitin 2018, 2019, 2020 janë miratuar dhe i 
janë nisur Ministrisë së Financave. Raporti i veprimtarisë së Njësisë së Auditimit të Brendshëm 
për vitin 2018, 2019, 2020 i është nisur Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë dhe Drejtorisë 
së Harmonizimit të Auditimit të Brendshëm, më datë 14.02.2020, nr. 1274 prot., i miratuar nga 
titullari dhe firmosur nga drejtuesja e Njësisë së Auditit të Brendshëm. 
 Realizimi i Planeve Vjetore: 
Për vitin 2018 janë parashikuar gjithsej 9 (nëntë) auditime. Realizimi i auditimeve për vitin 
2018 është kryer në masën 100 %. Dëmi ekonomik i konstatuar nga NjAB llogaritet në vlerën 
3,211,000 lekë për vitin 2018. 
Për vitin 2019 janë parashikuar gjithsej 9 (nëntë) auditime. Realizimi i auditimeve për vitin 
2019 është kryer në masën 100 %. Dëmi ekonomik i konstatuar nga NjAB llogaritet në vlerën 
12,163 mijë lekë për vitin 2019. 
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Për vitin 2020 janë parashikuar gjithsej 10 (dhjetë) auditime. Realizimi i auditimeve për vitin 
2020 është kryer në masën 100 %. Dëmi ekonomik i konstatuar nga NjAB llogaritet në vlerën 
10,809 mijë lekë për vitin 2020. 
 
Nisur nga aktiviteti i madh i Bashkisë Kamëz grupi auditues rekomandon shtimin e punonjësve 
me profile të ndryshme në mundësimin e auditimeve në tema të cilat konsiderohen në fushat 
më me shumë risk, referuar Urdhërit nr.100, datë 25.10.2016 të Ministrit të Financave “Për 
miratimin e Manualit të Auditimit të Brendshëm”, Strategjisë së auditimit të brendshëm, bazuar 
në tre klasifikimet e mëposhtme, duhet të konsiderojë një frekuencë auditimi si vijon: 
i - Fusha me risk të lartë – e këshillueshme një herë në vit;  
ii - Fusha me risk të mesëm – e këshillueshme një herë në dy- tre vite;  
iii - Fusha me risk të ulët – e këshillueshme jo më shumë se një herë në pesë vite. 
 
Pasqyra e praktikave të zgjedhura të realizuara në vitet 2018, 2019 dhe 2020 
 

 
 
Gjatë analizimit të disa dosjeve në auditime, Znj. R. H., z. N. H., z. L. D. dhe z. M. G. janë 
përfshirë në auditime duke qënë se ka patur mungesa në staf. Grupi i auditimit ka konstatuar se 
Drejtori i Auditit, pranë Bashkisë Kamëz edhe pse është emëruar në pozicionin drejtor, është 
njëkohësisht edhe auditues duke qënë se është pjesë e programeve të angazhimeve të auditimit.  
 
Rekomandimet. 
Një nga drejtimet e auditimit në angazhimet e kryera është ndjekja e zbatimit të 
rekomandimeve të lëna nga auditimi i mëparshëm nga kjo NJAB për vitet 2018, 2019, 2020 
dhe nëse janë realizuar misione auditimi apo evidentime nga punonjësi i zbatimit 
rekomandimeve për subjektet e audituara. Drejtori i Drejtorisë së Auditit të Brendshëm ka 
ndjekur dhe vijon të ndjek ecurinë e zbatimit të rekomandimeve të auditimit të brendshëm. 
Rekomandimet e dhëna janë pranuar 100 % nga subjektet e audituara. Kjo drejtori ka lënë për 
periudhën 2018- 2020, 159 rekomandime nga të cilat 129 prej tyre janë zbatuar dhe 30 prej tyre 
janë në proces zbatimi. 
 

Subjekti i audituar Periudha e 
audituar 

Afati i 
auditimit 

Grupi i auditimit Shënime 

Sektori i MZSH (Mbrojtja 
nga zjarri dhe shpëtimit) 

01.01.2017- 
30.04.2018 

12.04.2018- 
12.05.2018 

R. M. 
F. T. 

Përfunduar 

Drejtoria e Arsimit, Rinisë, 
Sportit dhe Konvikteve  

01.01.2018- 
30.09.2018 

10.10.2018- 
30.11.2018 

F. T. 
R. M. 
R. H. 
N. H. 

Përfunduar 

Drejtoria e Transportit, 
Lejeve, Liçensimit dhe IT-së 

01.01.2018- 
31.08.2019 

27.09.2019- 
31.10.2019 

R. M. 
F. T. 

Përfunduar 

Drejtoria e Taksave dhe 
Tarifave Vendore 

01.01.2018- 
31.10.2019 

14.11.2019- 
20.12.2019 

B. D. 
F. T. 
R. M. 

Përfunduar 

Drejtoria e MTPM, Bordit të 
Kullimit, Pyjeve dhe 
Kullotave 

01.05.2019- 
31.01.2020 

02.03.2020- 
10.04.2020 

R. M. 
B. Sh. 
L. D. 

Përfunduar 

Drejtoria e Projekteve, 
Integrimit në BE dhe Strehim 

30.06.2018- 
29.02.2020 

13.04.2020- 
15.05.2020 

R. M. 
B. Sh. 
M. G. 

Përfunduar 

Drejtoria e Çështjeve Ligjore 
dhe Prokurimit Publik dhe 
Drejtoria e Financës dhe 
Kontabilitetit 

2019- 2020 16.07.2020- 
24.07.2020 

B. D. 
R. M.  

Përfunduar 
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 2018 2019 2020 
Rekomandim idhënë  49 53 57 
Rekomandim i pranuar nga 
menaxhimi  49 53 57 

Rekomandim i zbatuar 45 40 44 
Në proces zbatimi 4 13 13 
Arsyeja e mos zbatimit  0 0 0 

 
Viti   Vlera e 

rekomanduar   Arketuar  Diferenca 

2018  3.210.758  2.511.732   699.026  
2019  12.161.806  3.802.985  8.358.821  
2020  10.808.230  3.339.829  7.468.401  

 
Kontabilizimi ivlerave është kryer. Gjetjet me dëm ekonomik nga angazhimet e auditimit: 

• Për vitin 2018 janë në vlerën 3,210,758 lekë, nga të cilat janë arkëtuar 2,511,732 lekë 
dhe 699,026 lekë vlerë e parketuar. 

• Për vitin 2019 janë në vlerën 12,161,806 lekë, nga të cilat janë arkëtuar 3,802,985 lekë 
dhe 8,358,821 lekë vlerë e parketuar. 

• Për vitin 2020 janë në vlerën 10,808,230 lekë, nga të cilat janë arkëtuar 3,339,829 lekë 
dhe 7,468,401 lekë vlerë e parketuar. 

•  
►Titulli i Gjetjes nr. 2: Mungesë të urdhërit për ngritjen e Komitetit të Auditimit. 
 
Situata: Nuk ka urdhër për ngritjen e Komitetit të Auditimit e për rrjedhojë as 

rregullore për të në kundërshtim me ligjin nr. 114/2015 “Për auditimin e 
brendshëm në sektorin publik” neni 13 “Komitetit të Auditimit të 
Brendshëm”. 

Kriteri: Ligji nr. 114/2015, datë 22.10.2015 “Për auditimin e brendshëm në 
sektorin publik”,  
Manuali i AB të miratuar me Urdhërin nr. 100, datë 25.10.2016 të 
Ministrit të Financave “Për miratimin e Manualit të AB në sektorin 
publik”. 

 
Ndikimi/Efekti: 

Mungesa e ngritjes së Komitetit e Auditimit nuk sjell një mbështetës për 
njësinë e auditimit të brendshëm si dhe të një organi të pavarur, monitorues 
e këshilldhënës për titullarin e njësisë. 

Shkaku: Mos ngritje të Komitetit të Auditimit 

Rëndësia: Emesme 
Rekomandimi: Bashkia Kamëz të marr masa për ngritjen e Komitetit të Auditimit, që të 

jetë një mbështetës për njësinë e auditimit të brendshëm si dhe një organ i 
pavarur, monitorues e këshilldhënës për titullarin e njësisë. 

 
Për veprimet dhe mosveprimet e mësipërme mbajnë përgjegjësi: 

1. Z. Xh. M., ish-Kryetar i Bashkisë Kamëz 
2. Z. R. S., Kryetar i Bashkisë Kamëz 
3. Znj. B. D., Drejtoreshë e Auditimit të Brendshëm 
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2. Mbi planifikimin dhe zbatimin e planit të buxhetit, bazuar në ligjin organik të buxhetit 
të shtetit, nr. 9936, datë 26.06.2008 “Për menaxhimin e sistemit buxhetor në RSH”, i 
ndryshuar me ligjin nr. 114/2012, datë 07.12.2012 dhe ligjin nr. 57/2016, datë 02.06.2016, 
ligjin nr. 130/2016, datë 17.12.2016 “Për buxhetin e shtetit të vitit 2017”, dhe ligjin nr. 
109/2017, datë 30.11.2017 “Për buxhetin e shtetit të vitit 2018”, me ndryshimet. 
2.1. Programimi i PBA 2018-2019-2020 dhe programimi i buxhetit vjetor 2018,2019 dhe 2020. 
2.2. Çelja e fondeve buxhetore të vitit dhe ndryshimet sipas Akteve Normative. Kontrolli i 
realizimit të shpenzimeve bazuar në nivelin e fondeve të çelura. 
2.3. Auditim mbi saktësinë e realizimit të treguesve buxhetor dhe pasqyrimi në raportet 
periodike të monitorimit. Fondet e shpenzuara nga njësia vendore për shkak të situatës Covid 
2019, miratimi i këtyre fondeve sipas kuadrit rregullator në fuqi. Niveli i realizimit të 
ardhurave dhe mënyra e përdorimit të tyre. 
2.4. Vlerësimi i rrisqeve buxhetore nga niveli i faturave të pa likuiduara, vendimet gjyqësore, 
vendimet e shpronësimeve dhe niveli i realizimit të ardhurave (Faturat e pa likuiduara të 
shoqërohen me listë analitike të detajuara me nr. fature dhe datë krijimi etj., sipas raportimit në 
MF, ku të evidentohen detyrimet nga mungesa e burimeve të veta dhe detyrimet nga mungesa e 
alokimit të grandeve si FZHR, ministritë e linjës etj.). 
2.5. Çelja dhe ekzekutimi i fondeve të përfituara përmes FZHR, saktësia e raportimit buxhetor 
të tyre. 
2.6. Burimi i krijimit të të ardhurave bazuar në kuadrin rregullator ligjor e nënligjor ne fuqi. 
Vlerësimi i mbledhjes së të ardhurave në përputhje me dispozitat ligjore dhe nxjerrja e 
detyrimeve tatimore e ndarë sipas viteve. 
 
2.1 Programi buxhetor afatmesëm 
Programimi i PBA 2019-2021 
Me Urdhrin nr. 57, datë 13.02.2018, është ngritur Grupi për Menaxhimin Strategjik (GMS) për 
përgatitjen e Programit Buxhetor Afatmesëm 2019- 2021. 
Planifikimi i programit buxhetor afatmesëm 2019- 2021 është miratuar me Vendim të Këshillit 
Bashkiak, me nr. 87, datë 22.06.2018. 
Plan Masash dhe Veprimi, nr. 4306 prot., datë 03.08.2018, për fazën përfundimtare të 
përgatitjes së Programit Buxhetor Afatmesëm 2019- 2021 dhe Projekt buxhetit Vjetor 2019. Në 
këtë shkresë janë përcaktuar aktivitetet që do të zhvillohen, afati, personat përgjegjës. 
Këshilli Bashkiak Kamëz ka marrë vendimin për Miratimin e Kalendarit për Programin 
Buxhetor Afatmesëm 2020-2022 dhe Buxhetin Vjetor 2020, me Nr. 152, datë 19.12.2018, 
brenda datës 31 Dhjetor 2018, në zbatim të kërkesave të ligjit Nr. 68/2017 “Për financat e 
vetëqeverisjes vendore”, neni 33. 
Bazuar në dokumentet e paraqitura (dëgjesa publike, takime për llogaridhënie për zbatimin e 
buxhetit etj), janë konsultuar me komunitetin dhe grupet e interesit në njësinë e vetëqeverisjes 
vendore. 
Programimi i PBA 2020-2022 
Me Urdhrin nr. 163, datë 11.02.2019, është ngritur Grupi për Menaxhimin Strategjik (GMS) 
për përgatitjen e Programit Buxhetor Afatmesëm 2020- 2022. 
Planifikimi i programit buxhetor afatmesëm 2020- 2022 është miratuar me Vendim të Këshillit 
Bashkiak, me nr. 16, datë 04.09.2019. 
Plan Masash dhe Veprimi, nr. 5116 prot., datë 09.09.2019, për fazën përfundimtare të 
përgatitjes së Programit Buxhetor Afatmesëm 2020- 2022 dhe Projektbuxhetit Vjetor 2020. Në 
këtë shkresë janë përcaktuar aktivitetet që do të zhvillohen, afati, personat përgjegjës. 
Me Urdhrin nr. 5232, datë 12.09.2019, është ngritur Grupi për Menaxhimin Strategjik (GMS) 
për përgatitjen e Programit Buxhetor Afatmesëm 2020-2022. 
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Këshilli Bashkiak Kamëz ka marrë Vendimin për Miratimin e Kalendarit për Programin 
Buxhetor Afatmesëm 2021- 2023 dhe Buxhetin Vjetor 2021, me nr. 56, datë 23.12.2019, 
brenda datës 31 Dhjetor 2019, në zbatim të kërkesave të ligjit nr. 68/2017 “Për financat e 
vetëqeverisjes vendore”, neni 33. 
Bazuar në dokumentet e paraqitura (dëgjesa publike, takime për llogaridhënie për zbatimin e 
buxhetit etj), janë konsultuar me komunitetin dhe grupet e interesit në njësinë e vetëqeverisjes 
vendore. 
Programimi i PBA 2021-2023 
Planifikimi i programit buxhetor afatmesëm 2021- 2023 është miratuar me Vendim të Këshillit 
Bashkiak, me nr. 165, datë 23.12.2020. 
Plan Masash dhe Veprimi, nr. 6592 prot., datë 31.08.2020, për fazën përfundimtare të 
përgatitjes së Programit Buxhetor Afatmesëm 2021- 2023 dhe Projektbuxhetit Vjetor 2021. Në 
këtë shkresë janë përcaktuar aktivitetet që do të zhvillohen, afati, personat përgjegjës. 
Këshilli Bashkiak Kamëz ka marrë Vendimin për Miratimin e Kalendarit për Programin 
Buxhetor Afatmesëm 2022- 2024 dhe Buxhetin Vjetor 2022, me Nr. 164, datë 23.12.2020, 
brenda datës 31 Dhjetor 2020, në zbatim të kërkesave të ligjit Nr. 68/2017 “Për financat e 
vetëqeverisjes vendore”, neni 33 
Bazuar në dokumentet e paraqitura (dëgjesa publike, takime për llogaridhënie për zbatimin e 
buxhetit etj), janë konsultuar me komunitetin dhe grupet e interesit në njësinë e vetëqeverisjes 
vendore. 
 
Planifikimi dhe realizimi i buxhetit të Bashkisë Kamëz- Viti 2018 
Buxheti i vitit 2018 është miratuar me Vendim të Këshillit Bashkiak, me nr. 147, datë 
20.12.2017. Buxheti fillestar për vitin 2018 i është nënshtruar 5 herë ndryshimeve, të cilat janë 
të miratuara sipas VKB të mëposhtme: 

Nr. VKB nr.dhe datë Konfirmimi i Prefektit 
1 Nr. 5 datë 23.01.2018  
2 Ridërgim Vendimi Nr. 5 datë 23.01.2018, Nr.17 

datë 01.02.2018 
 

3 Nr. 37 datë 28.02.2018  
4 Ridërgim Vendimi Nr. 37 datë 28.02.2018, Nr. 51 

datë 23.03.2018 
 

5 Nr. 63 datë 23.04.2018  
6 Nr. 78 datë 24.05.2018  
7 Ridërgim Vendimi Nr. 78 datë 24.05.2018, Nr. 93 

datë 22.06.2018 
 

8 Nr.100 datë 17.07.2018  

 
Ndryshimet e buxhetit fillestar për vitin 2018, të miratuara sipas VKB- ve nuk janë konfirmuar 
nga Prefekti i Qarkut Tiranë, por i është dërguar për rikonfirmim me VKB. 
 
Zbatimi i buxhetit viti 2018. Kontrolli i realizimit të shpenzimeve buxhetore, monitorimi i 
buxhetit dhe pasqyrimi në raportet përkatëse. 
Pasqyra nr. 1. Shpenzimet buxhetore sipas zërave dhe burimeve për vitin 2018  

000 lekë 

Nr. 
Emertimi i Shpenzimeve/ Burimet e 
fondeve Burimet e fondeve  

Viti 2018 
Plani Fakti % 

1 600 Shpenzimet per pagat   361,446 334,099 92.43% 

2 601 Sig shoqerore dhe shendetesore   57,379 52,814 92.04% 

3 602 Shpenzime operative   433,448 225,929 52.12% 

4 604+609 Ndihmat ekonomike   586,725 505,482 86.15% 

5 230+231 Studime projektime   1,654,606 899,522 54.36% 

6 466 Mjete ne ruajtje   18,054 9,726 53.87% 

 7 Te trasheguara nga viti kaluar 102,566       
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 8 Transferta te pa kushtezuara 478,714       

 9 Transferta specifike 140,129       

 10 Te ardhurat vendore te vitit 960,590       

 11 FONDE nga FZHR 52,541       

 12 Donatore 0       

 13 Transferta e Kushtezuar 571,808       

 14 Etj.         

  TOTALI 2,306,348 3,111,658 2,027,571 65.16% 
Burimi: Të dhënat e nxjerra nga Drejtoria Ekonomike dhe përpunuar nga grupi i auditimit të KLSH 
 
Nga të dhënat e pasqyrës mbi realizimin e tregueseve buxhetorë, konstatohet se në total buxheti 
është programuar për 3,111,658 mijë lekë, realizuar 2,027,571 mijë lekë ose në masën 65.16 %. 
Pagat janë realizuar në masën 92.43 %, shpenzimet operative janë realizuar 52.12 % dhe 
investimet llogaritë 230 dhe 231 janë realizuar në masën 54.36%. 
Burimet e financimit të këtij buxheti, janë: 
-102,566 mijë lekë të trashëguara nga viti paraardhës pjesë e pa përdorur të ardhura të veta dhe 
grande, 
-960,590 mijë lekë të ardhura lokale të vitit ushtrimor, 
-52,541 mijë lekë fonde nga FZHR dhe të tjerat transfertë të pa kushtëzuara dhe specifike. 
 

Pasqyra nr. 2: Plan- Fakt Shpenzime 2018 
 

Artikull 

Plani Perfundimtar 12 mujor 
2018 

Diferenca 

Realizimi Faktik 12 mujor 2018 

Realizimi ne 
(%) i buxhetit 
vjetor ndaj 
Planit Perf. Te 
vitit 2018 Vlera 

Struktura 
ne % Vlera Struktura ne % 

600 +601 418,825,032 14% 31,912,646 386,912,386 19% 92% 

602+606 1,020,172,975 33% 288,762,453 731,410,522 36% 72% 

230+231 1,654,606,199 53% 755,084,174 899,522,025 45% 54.36% 

  3,093,604,206   1,075,759,273 2,017,844,933     
Burimi: Të dhënat e nxjerra nga Drejtoria Ekonomike dhe përpunuar nga grupi i auditimit të KLSH 
 
Në vitin 2018 janë planifikuar 3,093,604,206 lekë dhe realizuar 2,017,844,933 lekë ndaj planit 
12 mujor të vitit 2018, në masën 65.22 %. Shpenzimet e personelit të cilat zënë rreth 19 % të 
total shpenzimeve në Bashkinë Kamëz, janë realizuar në masën 92 % ose 386,912,386 lekë. 
Shpenzimet korrente që zënë rreth 36 % , janë realizuar në masën 731,410,522 lekë ose 72 %; 
ndërsa shpenzimet kapitale që zënë rreth 45 % janë realizuar në masën 54.36 % ose 
899,522,025 lekë. Sipas paraqitjes në tabelën e mësipërme përqindjen më të lartë në 
shpenzimet e bashkisë, investimet zënë përqindjen më të lartë me 45 %, shpenzimet operative 
zënë 36 % dhe 19 % të shpenzimeve zënë pagat dhe sigurimet shoqërore dhe shëndetësore. 
Planifikimi dhe realizimi i buxhetit të Bashkisë Kamëz-Viti 2019 
Buxheti i vitit 2019 është miratuar me Vendim të Këshillit Bashkiak, me nr. 150, datë 
19.12.2018. Buxheti fillestar për vitin 2019 i është nënshtruar 9 herë ndryshimeve, të cilat janë 
të miratuara sipas VKB. 
Buxheti fillestar për vitin 2019 i është nënshtruar 9 herë ndryshimeve, të cilat janë të miratuara 
sipas VKB të mëposhtme: 

Nr. VKB nr.dhe datë Konfirmimi i Prefektit 
1 Nr. 33 datë 15.03.2019 Nr. 2749/2 datë 31.10.2019 
2 Nr.35 datë 25.03.2019 Nr. 797/2 datë 05.04.2019 
3 Nr.41 datë 23.04.2019 Nr. 1090/1 datë 26.04.2019 
4 Nr.56 datë 24.06.2019 Nr. 1745/2 datë 26.06.2019 
5 Nr.17 datë 04.09.2019 Nr. 2314/3 datë 10.09.2019 
6 Nr.23 datë 19.09.2019 Nr. 2463/2 datë 27.09.2019 
7 Nr.29 datë 10.10.2019 Nr. 2634/1 datë 16.10.2019 
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8 Nr.34 datë 23.10.2019 Nr. 2749/2 datë 31.10.2019 
9 Nr.52 datë 16.12.2019 Nr. 3178/1 datë 18.12.2019 

 
Zbatimi i buxhetit viti 2019. Kontrolli i realizimit të shpenzimeve buxhetore, monitorimi i 
buxhetit dhe pasqyrimi në raportet përkatëse. 
 
Pasqyra nr. 1. Shpenzimet buxhetore sipas zërave dhe burimeve për vitin 2019 
 

Nr. Emertimi I Shpenzimeve/ Burimet e fondeve 
Burimet e 
fondeve000 leke 

Viti 2019 
Plani Fakti % 

1 600 Shpenzimet per pagat   412,092 354,112 85.93% 
2 601 Sig shoqerore dhe shendetesore   65,973 56,500 85.64% 
3 602 Shpenzime operative   355,802 244,098 68.61% 
4 604+609 Ndihmat ekonomike   505,387 479,646 94.91% 
5 230+231 Studime projektime   1,575,388 1,189,296 75.49% 
6 466 Mjete ne ruajtje   8,327 3,966 47.63% 
7 Te trasheguara nga viti kaluar 102,672       
  Transferta te pa kushtezuara 494,970       
  Transferta specifike 171,748       
  Te ardhurat vendore te vitit 946,752       
  FONDE nga FZHR 193,788       
  Donatore 9,210       
  Transferta e Kushtezuar 494,235       
  Etj.         
  TOTALI 2,413,375 2,922,969 2,327,619 79.63% 

Burimi: Të dhënat e nxjerra nga Drejtoria Ekonomike dhe përpunuar nga grupi i auditimit të KLSH 
 
Nga të dhënat e pasqyrës mbi realizimin e tregueseve buxhetorë, konstatohet se në total buxheti 
është programuar për 2,922,969 mijë lekë, realizuar 2,327,619 mijë lekë ose në masën 79.63 %. 
Pagat janë realizuar në masën 85.93 %, shpenzimet operative janë realizuar 68.61 % dhe 
investimet llogaritë 230 dhe 231 janë realizuar në masën 75.49 %. 
Burimet e financimit të këtij buxheti, janë: 
-102,672 mijë lekë të trashëguara nga viti paraardhës pjesë e pa përdorur të ardhura të veta dhe 
grande, 
- 946,752 mijë lekë të ardhura lokale të vitit ushtrimor, 
-193,788 mijë lekë fonde nga FZHR dhe të tjerat transfertë të pa kushtëzuara dhe specifike. 
 

Pasqyra nr. 2: Plan- Fakt Shpenzime 2019 
 

Artikull 

Plani Perfundimtar 12 mujor 2019 

Diferenca 

Realizimi Faktik 12 mujor 2019 

Realizimi ne 
(%) i buxhetit 
vjetor ndaj 
Planit Perf. Te 
vitit 2018 Vlera Struktura ne % Vlera Struktura ne % 

600 +601 478,065,271 16% 67,452,553 410,612,718 18% 86% 

602+606 861,188,345 30% 137,444,393 723,743,952 31% 84% 

230+231 1,575,388,025 54% 386,092,111 1,189,295,914 51% 75.49% 

  2,914,641,641   590,989,057 2,323,652,584     
Burimi: Të dhënat e nxjerra nga Drejtoria Ekonomike dhe përpunuar nga grupi i auditimit të KLSH 
 
Në vitin 2019 janë planifikuar 2,914,641,641 lekë dhe realizuar 2,323,652,584 lekë ndaj planit 
12 mujor të vitit 2019, në masën 79.72 %. Shpenzimet e personelit të cilat zënë rreth 18 % të 
total shpenzimeve në Bashkinë Kamëz, janë realizuar në masën 86 % ose 410,612,718 lekë. 
Shpenzimet korrente që zënë rreth 31 % , janë realizuar në masën 723,743,952 lekë ose 84 %; 
ndërsa shpenzimet kapitale që zënë rreth 51 % janë realizuar në masën 75.49 % ose 
1,189,295,914 lekë. Sipas paraqitjes në tabelën e mësipërme përqindjen më të lartë në 
shpenzimet e bashkisë, investimet zënë përqindjen më të lartë me 51 %, shpenzimet operative 
zënë 31 % dhe 18 % të shpenzimeve zënë pagat dhe sigurimet shoqërore dhe shëndetësore. 
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Planifikimi dhe realizimi i buxhetit të Bashkisë Kamëz- Viti 2020 
Buxheti i vitit 2020 është miratuar me Vendim të Këshillit Bashkiak, me nr. 60, datë 
23.12.2019. Buxheti fillestar për vitin 2020 i është nënshtruar 5 herë ndryshimeve, të cilat janë 
të miratuara sipas VKB të mëposhtme: 

Nr. VKB nr.dhe datë Konfirmimi i Prefektit 
1 Nr. 08 datë 10.02.2020 Nr. 212/1 datë 15.02.2021 
2 Nr. 35 datë 20.03.2020 Nr. 553/2 datë 30.03.2020 
3 Nr. 39 datë 21.04.2020 Nr. 631/3 datë 30.04.2020 
4 Nr. 113 datë 18.09.2020 Nr. 1453/2 datë 24.09.2020 
5 Nr. 131 datë 19.10.2020 Nr. 1622/1 datë 21.10.2020 

 
Zbatimi i buxhetit viti 2020. Kontrolli i realizimit të shpenzimeve buxhetore, monitorimi i 
buxhetit dhe pasqyrimi në raportet përkatëse. 
 
Pasqyra nr. 1. Shpenzimet buxhetore sipas zërave dhe burimeve për vitin 2020 

Nr Emertimi I Shpenzimeve/ Burimet e fondeve 
Burimet e fondeve 
000 leke 

Viti 2020 
Plani Fakti % 

1 600 Shpenzimet per pagat - 416,757 371,189 89.07% 
2 601 Sig shoqerore dhe shendetesore - 65,880 58,677 89.07% 
3 602 Shpenzime operative - 309,077 196,393 63.54% 
4 604+609 Ndihmat ekonomike - 1,045,019 990,349 94.77% 
5 230+231 Studime projektime - 1,032,781 815,159 78.93% 
6 466 Mjete ne ruajtje - 9,564 1,858 19.42% 
7 Te trasheguara nga viti kaluar 87,115 - - - 
 8 Transferta te pa kushtezuara 504,614 - - - 
 9 Transferta specifike 173,047 - - - 
 10 Te ardhurat vendore te vitit 544,396 - - - 
 11 FONDE nga FZHR 159,084 - - - 
 12 Donatore 685 - - - 
 13 Transferta e Kushtezuar 1,013,626 - - - 
 14 Etj. - - - - 
 15 TOTALI 2,482,567 2,879,079 2,433,624 84.53% 

Burimi: Të dhënat e nxjerra nga Drejtoria Ekonomike dhe përpunuar nga grupi i auditimit të KLSH 
 
Nga të dhënat e pasqyrës mbi realizimin e tregueseve buxhetorë, konstatohet se në total buxheti 
është programuar për 2,879,079 mijë lekë, realizuar 2,433,624 mijë lekë ose në masën 84.53 %. 
Pagat janë realizuar në masën 89.07 %, shpenzimet operative janë realizuar 63.54 % dhe 
investimet llogaritë 230 dhe 231 janë realizuar në masën 78.93 %. 
Burimet e financimit të këtij buxheti, janë: 
- 87,115 mijë lekë të trashëguara nga viti paraardhës pjesë e pa përdorur të ardhura të veta dhe 
grande, 
- 544,396 mijë lekë të ardhura lokale të vitit ushtrimor, 
-159,084 mijë lekë fonde nga FZHR dhe të tjerat transfertë të pa kushtëzuara dhe specifike. 
 

Pasqyra nr. 2: Plan- Fakt Shpenzime 2020 
 

Artikull 

Plani Perfundimtar 12 
mujor 2020 

Diferenca 

Realizimi Faktik 12 
mujor 2020 

Realizimi ne 
(%) i 
buxhetit 
vjetor ndaj 
Planit Perf. 
Te vitit 2018 Vlera 

Struktura 
ne % Vlera 

Struktura 
ne % 

600 
+601 482,637,510 17% 52,771,468 429,866,042 18% 89% 
602+606 1,354,096,534 47% 167,354,480 1,186,742,054 49% 88% 
230+231 1,032,780,990 36% 217,622,488 815,158,502 34% 78.93% 
  2,869,515,034   437,748,436 2,431,766,598     

Burimi: Të dhënat e nxjerra nga Drejtoria Ekonomike dhe përpunuar nga grupi i auditimit të KLSH 
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Në vitin 2020 janë planifikuar 2,869,515,034 lekë dhe realizuar 2,431,766,598 lekë ndaj planit 
12 mujor të vitit 2020, në masën 84.77 %. Shpenzimet e personelit të cilat zënë rreth 18 % të 
total shpenzimeve në Bashkinë Kamëz, janë realizuar në masën 89 % ose 429,866,042 lekë. 
Shpenzimet korrente që zënë rreth 49 % , janë realizuar në masën 1,186,742,054 lekë ose 88 
%; ndërsa shpenzimet kapitale që zënë rreth 34 % janë realizuar në masën 78,93 % ose 
815,158,502 lekë. Sipas paraqitjes në tabelën e mësipërme përqindjen më të lartë në 
shpenzimet e bashkisë, shpenzimet operative zënë përqindjen më të lartë me 49 %, investimet 
zënë 34 % dhe 18 % të shpenzimeve zënë pagat dhe sigurimet shoqërore dhe shëndetësore. 
 
2.3 Fondet e shpenzuara nga njësia vendore për shkak të situatës Covid-2019, miratimi i këtyre 
fondeve sipas kuadrit rregullator në fuqi. 
Baza Ligjore 
Ligji nr. 45/2019 “Për mbrojtjen civile” 
Ligji nr. 15/2016 “Për parandalimin dhe luftimin e infeksioneve dhe sëmundjeve infektive” 
VKM nr. 236, datë 19.03.2020 “Për marrjen e masave për ofrimin e asistencës në banesë ndaj 
shtresave në nevojë në kushtet e epidemisë të shkaktuar nga Covid-19 
Ngritja e grupeve të punës: 
o Me Urdhër nr. 135 prot., datë 18.03.2020, është ngritur grupi i punës për shpërndarjen e 
ndihmave ushqimore tek familjet në nevojë të cilat janë vetëkarantinuar, si pasojë e masave të 
marra për parandalimin e infeksionit të shkaktuar nga virusi Covid-19 
o Me Urdhër nr. 136 prot., datë 18.03.2020, është ngritur grupi i punës për ardhjen në 
ndihmë të familjarëve të moshës së tretë, me ndihmë ekonomike, të cilët nuk kanë asnjë pjestar 
të familjes që t’ju vijë në ndihmë 
Me fondet e Bashkisë Kamëz janë blerë 1350 pako në vlerën 5,998,860 lekë. Këto pako 
ushqimore janë bërë hyrje në magazinën e Bashkisë Kamëz dhe janë bërë dalje grupeve të 
punës që ishin ngarkuar për shpërndarjen e pakove ushqimore sipas zonave bazuar në Ligjin nr. 
10296, datë 08.07.2010 “Për Menaxhimin Financiar dhe Kontrollin” dhe UMF nr. 30, datë 
27.12.2011 “Për Menaxhimin e Aktiveve në Njësitë e Sektorit Publik”, i ndryshuar. 
Hyrjet dhe daljet e pakove ushqimore: 
 

 

Urdhër 
Shpenzim Fletë Hyrje Përshkrimi 

Nr. Nr.  Date Nr.  Datë Njësi Sasi Vlerë 
1 297 27.04.2020 35 16.04.2020 Pako ushqimore 540 2,399,220 
2 407 08.05.2020 40 08.05.2020 Pako ushqimore 810 3,599,640 

3 381 22.05.2020 
  

Dezinfektim i ambjenteve të Bashkisë, njësive, 
arsimit dhe pallatit të Kulturës Covid- 19 
 

 
5,040,000 

     
11,038,860 

 
1.Urdhër Shpenzimi nr. 297, datë 27.04.2020 në vlerën 2,399,220 lekë 
Urdhër Prokurimi nr. 2429, datë 06.04.2020, “Për blerjen e paketave ushqimore dhe 
higjenosanitare për familjet ekstremisht të varfëra”, prokurimi i fondit prej 2,000,000 lekë pa 
tvsh.  

- Proces Verbal nr.5, datë 08.04.2020 Tender me procedurë “Me negocim pa shpallje 
paraprake të njoftimit” 

- Raport përfundimtar mbi vlerësimin përfundimtar të tenderit procedurë “Me negocim 
pa shpallje paraprake të njoftimit” datë 08.04.2020 

- Leon Group sh.p.k. është shpallur fitues me ofertën ekonomike me vlerë 1,999,350 lekë 
pa TVSH, dhe 2,399,220 lekë me TVSH 

- Formular i njoftimit fitues 
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- Fatura tatimore datë 16.04.2020 (bashkangjitur situacioni) 
- Proces Verbal datë 16.04.2020 për marrjen në dorëzim 

2.Urdhër Shpenzimi nr. 407, datë 08.05.2020 në vlerën 3,599,640 lekë 
- Urdhër Prokurimi nr. 3144, datë 30.04.2020, “Për blerjen e paketave ushqimore dhe 

higjenosanitare për familjet ekstremisht të varfëra”, prokurimi i fondit prej 3,000,000 
lekë pa tvsh.  

- Proces Verbal nr.5, datë 04.05.2020 Tender me procedurë “Me negocim pa shpallje 
paraprake të njoftimit” 

- Raport përfundimtar mbi vlerësimin përfundimtar të tenderit procedurë “Me negocim 
pa shpallje paraprake të njoftimit” datë 04.05.2020 

- Leon Group sh.p.k. është shpallur fitues me ofertën ekonomike me vlerë 2,999,700 lekë 
pa TVSH, dhe 3,599,640 lekë me TVSH 

- Formular i njoftimit fitues (mungon) 
- Fatura tatimore datë 08.05.2020 (bashkangjitur situacioni) 
- Proces Verbal për marrjen në dorëzim (mungon) 

3.Urdhër Shpenzimi nr. 381, datë 22.05.2020 në vlerën 5,040,000 lekë 
Urdhër Prokurimi nr. 2315, datë 27.03.2020, “Dezifektim ambjentet e bashkisë, njësive, 
arsimi”, prokurimi i fondit prej 4,275,000 lekë pa tvsh.  

- Proces Verbal nr.5, datë 02.04.2020 Tender me procedurë “Me negocim pa shpallje 
paraprake të njoftimit” 

- Raport përfundimtar mbi vlerësimin përfundimtar të tenderit procedurë “Me negocim 
pa shpallje paraprake të njoftimit” datë 02.04.2020 

- NRG sh.p.k. është shpallur fitues me ofertën ekonomike me vlerë 4,200,000 lekë pa 
TVSH, dhe 5,040,000 lekë me TVSH 

- Formular i njoftimit fitues 
- Kontratë shërbimi 08.04.2020 
- Fatura tatimore datë 15.04.2020 (bashkangjitur situacioni) 
- Urdhër për Ngritjen e Komisionit për Mbikëqyrjen e zbatimit të kontratës së shërbimit 
- Proces Verbal datë 15.04.2020 për marrjen në dorëzim. 

 
Fletë Dalje Përshkrimi 

Nr. Nr.  Datë Njësi Sasi Vlerë 
1 33 16.04.2020 Pako ushqimore 270 1,199,610 
2 34 30.04.2020 Pako ushqimore 270 1,199,610 
3 41 08.05.2020 Pako ushqimore 405 1,799,820 
4 45 25.05.2020 Pako ushqimore 405 1,799,820 

    
1,350 5,998,860 

o Hyrje nga donatorë të ndryshëm: 

 
Hyrje Përshkrimi 

Nr. Nr.  Date Njesi Sasi 
1 34 01.04.2020 Pako ushqimore 713 
2 37 30.04.2020 Pako ushqimore 2,552 
3 44 22.05.2020 Pako ushqimore 1,051 
4 104 31.12.2020 Pako ushqimore 100 

    
4,416 

 

 
Dalje Përshkrimi 

Nr. Nr.  Date Njesi Sasi 
1 32 01.04.2020 Pako ushqimore 713 
2 40 31.04.2020 Pako ushqimore 2,431 
3 44 23.05.2020 Pako ushqimore 1,172 
4 138 31.12.2020 Pako ushqimore 100 

    
4,416 
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Fletë Hyrjet dhe Daljet janë nënshkruar nga magazinieri dhe marrësi në dorëzim. Në fletë 
hyrjet bashkëlidhur ndodhet dokumentacioni justifikues, në fletë daljet nga magazina janë 
shoqëruar me urdhër shpërndarje, të nënshkruara nga personi i autorizuar, nga Kryetari i 
Bashkisë. 
 
/2.4 Vlerësimi i risqeve buxhetore nga niveli i faturave të palikujduara, vendimet gjqësore, 
vendimet e shpronësimeve. 
 

►Titulli i Gjetjes nr. 3: Risqet buxhetore nga niveli i faturave të palikujduara 
 

Situata: Detyrimet e prapambetura deri më datë 31.12.2020 janë në 
vlerën 265,387,540 lekë. Ndër të cilat vlerën më të lartë të 
shpenzimeve të palikujduara i zënë Investimet në vlerën 
208,125,590 lekë ose 78 %. Pastaj vijnë Mallra dhe Shërbime në 
vlerën 55,261,950 lekë ose 21 %, vlerë e palikujduar i cili i 
përket E. C. Shpk, koncensionar për pastrimin e qytetit. Në 
vlerën e detyrimeve të papaguara shfaqet edhe detyrimi 
2,000,000 lekë ndaj detyrimeve të vendimeve gjyqësore ku 
1,275,395 lekë janë detyrime nga vendime gjyqësore lidhur me 
personelin dhe 724,605 lekë detyrime nga vendimet gjyqësore 
lidhur me shpronësimet. 
Detyrime të prapambetura 
Investime (Detyrime ndaj subjekteve private) 208.125.590 
Mallra dhe shpenzime- Pagesa periodikesipas 
nenit 16 te kontarates te koncensionarit per 
pastrimin e qytetit ( pagesa e autoritetit dhe tarifa 
koncensionare) 55.261.950 
Vendime gjyqesore (Personeli) 1.275.395 
Vendime gjyqesore (Shpronësime) 724.605 
Tot. 265.387.540 

 

Kriteri: - Udhëzimi i Ministrit të Financave nr. 5, datë 27.02.2014 “Për shlyerjen e 
detyrimeve të prapambetura”, i ndryshuar me Udhëzimin nr.5/1 datë 
21.05.2014, pika 4. 

 
Ndikimi/Efekt: 

Mos shlyerja në kohë të detyrimeve ndaj të tretëve krijon risk për pagesa 
penalitetesh të panevojshme. 

Shkaku: Moszbatim i kërkesave ligjore për shlyerjen e detyrimeve të prapambetura 
Rëndësia: E lartë 
Rekomandimi: Bashkia Kamëz të ndërpresë praktikën e krijimit të detyrimeve të reja dhe 

të marrë masa për likuidimin e detyrimeve të prapambetura duke hartuar 
plan të detajuar për këtë qëllim. 

 
2.5 Çelja dhe ekzekutimi i fondeve të përfituara përmes FZHR, saktësia e raportimit buxhetor 
të tyre 
Njësitë vendore përfitojnë fonde nga Buxheti i Shtetit nëpërmjet Fondit për Zhvillimin e 
Rajoneve (FZHR). Ky fond përfitohet për financimin e projekteve për të cilat aplikojnë njësitë 
e qeverisjes vendore në fushat e infrastrukturës rrugore, arsimit, shëndetësisë etj.  
Fondi total i pa alokuar nga FZHR, deri më 31.12.2017 për investimet, kap vlerën 59,007,381 
lekë dhe i përket periudhës së investimevetë kontraktuara në vitet 2012 dhe 2013. 
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Të detajuara, investimet e financuara nga FZHR përpara muajit korrik 2013, të cilat nuk janë 
likujduar deri më datën 31.12.2017 jepen në tabetat në vijim: 
 

Nr. 

 Data/ 
Afati 
Kontrates   Emri i kontrates  

Shuma e 
kontrates 

baze 
Situacion 

perfundimtar 

 Likujdim total   Total vlera e palikujduar  

 FZHR   Bashki   FZHR   Bashki  

1 19.06.2013 

"Sistemim, 
asfaltim,kanalizim,ndriçi
m rrugor , ne seg rrugor 
Paskuqan.2 Paskuqan 
Vresht kufiri Koder 
Kamez "Loti II-te 33.001.756  33.001.756  -        

2 24.07.2013 

"Sistemim, 
asfaltim,kanalizim,ndriçi
m rrugorne segmentin 
rrugor: Babrru Qender 
Koder e Kuqe pusta loti 
1 likujdim detyrm I 
prapambetur nga FZHR  1.005.900   1.005.900  -   -      

3 25.06.2012 
Rikonstruksion rruga 
Q.Kamez Çerkeze 24.999.725  24.999.725  -   -      

    Shuma investime  59.007.381 59.007.381 0 0 0 0 

 
Investimet e financuara nga FZHR për periudhën 01.01.2018 deri më 31.12.2020 (duke 
përfshirë edhe investimet e kryera deri më vitin 2013, të cilat janë likujduar në vitin 2019 dhe 
2020) 

Nr. 

 Data/ 
Afati 
Kontrates  

Emri i 
kontrates 

Shuma e 
kontrates 

baze 
 Situacion 
perfundimtar  

 Likujdim total   Total vlera e palikujduar  

 FZHR   Bashki   FZHR   Bashki  

1 
21.12.2018 
115 dite 

Rikon. shkolla 9 
vjecare "Nene 
Tereza Laknas 41.584.800 41.584.800   29.590.374  9.840.567    2.153.859  

2 
12.09.2018 
242 dite 

Ndertim shkolla 
9 vjecare 
Frutikulture 
Kamez 191.926.116  191.926.117  134.891.665  27.518.213     29.516.239  

3 
18.10.2019 
56 dite 

Rehabilitim 
Perforcim te 
banesave 
ekzistuese 15.399.372 12.546.348   10.037.078  2.312.459     196.811  

4 
31.07.2019 
175 dite 

Rehabilitimi i 
diges rezervuari 
Paskuqan 63.865.896 63.865.896   25.000.000   -   38.865.896    

5 
29.07.2020 
272 dite 

Ndertim Rrjeti i 
ujesjellsit dhe 
Ndertim KUN 
Demokracia-
Bashkia 
Gazidede-
Frutikulture 
Shkendija 
Shebeniku 473.982.686  473.982.686  176.800.000  -  297.182.686   

6 29.07.2020 

Mbikqyres Nd. 
Rrjeti I 
ujesjellsit dhe 
Ndertim KUN 
Demokracia-
Bashkia 
Gazidede-
Frutikulture 
Shkendija 
Shebeniku 4.256.296  4.256.296  1.800.000   -  2.456.296    

7 
28.09.2020 
68 dite 

Permiresim i 
banesave 
ekzistuese per 
komunitete e 
varfra dhe te 
paforizuara 20.942.004 20.942.004  9.211.907   -   11.730.097    

8 21.12.2020 Rehabilitim I 52,065,479 52,065,479   -   -   52.065.479    
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12 muaj diges se 
Rezervuarit 
Paskuqan Faza 
e dyte 

9 19.06.2019 

"Sistemim, 
asfaltim,kanaliz
im,ndriçim 
rrugor , ne seg 
rrugor 
Paskuqan.2 
Paskuqan 
Vresht kufiri 
Koder Kamez 
"Loti II-te 33.001.756 33.001.756  33.001.756       

10 24.07.2019 

"Sistemim, 
asfaltim,kanaliz
im,ndriçim 
rrugorne 
segmentin 
rrugor:Babrru 
Qender Koder e 
Kuqe pusta loti 
1 likujdim 
detyrm I 
prapambetur 
nga FZHR 1.005.900  1.005.900  1.005.900   -      

11 25.06.2019 

Rikonstruksion 
rruga Q.Kamez 
Çerkeze 24.999.725 24.999.725  24.999.725  -      

    
Shuma 
investime 923.030.030 920.177.007 446.338.405 39.671.239 402.300.454 31.866.909 

 
►Titulli i Gjetjes nr. 4: Risqet buxhetore nga niveli i faturave të palikujduara të investimeve. 
 
Situata: Totali i investimeve të kryera nga FZHR gjatë viteve 2018, 2019 dhe 2020 

është në vlerën 861,169.626 lekë. Në periudhën në auditim, në vitet 2018 
deri në vitin 2020 FZHR ka likujduar vlerën 446,338,405 lekë dhe Bashkia 
Kamëz ka likujduar vlerën 39,671,239 lekë. Deri në 31.12.2020 vlera e 
palikujduar arrin në total 434,167,363 lekë nga të cilat 402,300,454 është 
detyrim i FZHR- së dhe 31,866,909 lekë detyrim i Bashkisë Kamëz. 

Kriteri: UMF nr. 5, datë 27.12.2014 “Për shlyerjen e detyrimeve të prapambetura”, 
Udhëzimin plotësues nr. 2, datë 10.01.2018 

 
Ndikimi/Efekti: 

Mos shlyerja në kohë të detyrimeve ndaj të tretëve krijon risk për pagesa 
penalitetesh të panevojshme. 

Shkaku: Moszbatim i kërkesave ligjore për shlyerjen e detyrimeve të prapambetura 
Rëndësia: E lartë 
Rekomandimi: Drejtoria e Financës të marrë masa që për detyrimet e mbetura të 

palikujduara  në fund të vitit 2020 me burim financimi nga FZHR në 
vlerën 402,300,454 lekë të kërkohet nëpërmjet planifikimit buxhetor dhe 
korespondecës zyrtare lëvrimi i fondeve të përcaktuara për likujdimin e 
kontratave të investimeve deri në vlerë të plotë. Ndërsa për vlerën e 
faturave të palikujduara në vlerën 31,866,909 lekë me burim financimi të 
ardhurat e Bashkisë të merren masa që në buxhetimin e vitit pasardhës të 
ketë prioritet mbulimin me fonde i këtyre faturave për mbylljen 
përfundimtare të tyre. 

 
Për veprimet dhe mosveprimet e mësipërme mbajnë përgjegjësi: 

- Znj. V. S., Drejtoreshë e Financës. 
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2.6 Burimi i krijimit të të ardhurave bazuar në kuadrin ligjor/ nënligjor në fuqi. Vlerësimi i 
mbledhjes së të ardhurave në përputhje me dispozitat ligjore dhe nxjerrja e detyrimeve tatimore 
e ndarë sipas viteve. 
 
Përdorimi i të ardhurave 
Pasqyra e shpërndarjes së të ardhurave sipas natyrës së shpenzimeve 
000 lekë 

Fakt 2018 

Emertimi Gjithsej Transf. e pakushtezuar dhe 
specifike Te ardhurat e veta Transferte e kushtezuar 

230- 231 Studime projektime 899.522 326.080 513.094 60.348 
600- Pagat 339.795 166.828 167.271 5.696 
601- Sig. shoq. dhe shendetesore 47.117 31.323 14.838 956 
602- Shpenz. Operative 247.440 94.507 131.422 21.511 
604+609 Ndihmat ekonom. 483.971 0 5.352 478.619 
Shuma 2.017.845 618.738 831.977 567.130 
Fakt 2019 

Emertimi Gjithsej Transf. e pakushtezuar dhe 
specifike Te ardhurat e veta Transferte e kushtezuar 

230- 231 Studime projektime 1.189.296 411.772 583.738 193.786 
600- Pagat 353.136 180.394 163.958 8.784 
601- Sig. shoq. dhe shendetesore 57.477 31.834 24.666 977 
602- Shpenz. Operative 246.231 117.043 103.152 26.036 
604+609 Ndihmat ekonom. 477.513 0 21.643 455.870 
Shuma 2.323.653 741.043 897.157 685.453 
Fakt 2020 

Emertimi Total Transf. e pakushtezuar dhe 
specifike Te ardhurat e veta Transferte e kushtezuar 

230- 231 Studime projektime 815.159 305.810 320.631 188.718 
600- Pagat 371.189 222.798 142.641 5.750 
601- Sig. shoq. dhe shendetesore 58.677 32.786 25.023 868 
602- Shpenz. Operative 196.393 108.321 88.072 0 
604+609 Ndihmat ekonom. 990.349 0 21.965 968.384 
Shuma 2.431.767 669.715 598.332 1.163.720 

Burimi: Drejtoria e Financës përpunuar nga grupi i KLSH  
 
Nga të dhënat e pasqyrës, konstatohet se në totalin e shpenzimeve, Bashkia Kamëz me të 
ardhurat e veta mbulon 41.2 % të vitit 2018, 38.6 % të shpenzimeve për vitin 2019 dhe 24.6 % 
të shpenzimeve për vitin 2020. Të ardhurat e veta kanë njohur një rritje nga viti 2018 në 2019 
në vlerën 65,180 mijë lekë dhe një ulje në nivel të lartë nga viti 2019 në 2020 në vlerën 
298,825 mijë lekë. 
Ø Parashikimi dhe realizimi i të ardhurave 
Për vitin 2018, paketa fiskale është miratuar me VKB-në nr. 120, datë 22.11.2017 “Për 
miratimin e paketës fiskale të vitit 2018”, për vitin 2019, miratuar me VKB-në nr. 149, datë 
19.12.2018, “Për miratimin e paketës fiskale të vitit 2019” dhe për vitin 2020 miratuar me 
VKB-në nr. 55, datë 20.12.2019 “Për miratimin e paketës fiskale të vitit 2020”..  
Nga të dhënat e pasqyrave të realizimit të të ardhurave, konstatohet se për vitin 2018, është 
planifikuar si e ardhur vlera 1,613,943,173 lekë dhe është realizuar në vlerën 801,783,792 lekë, 
të ardhurat paraqiten të realizuara ndaj planit fillestar 49.68 %. Për vitin 2019, është planifikuar 
si e ardhur vlera 1,923,532,842 lekë, pakësuar në vlerën 1,328,618,840 lekë dhe është realizuar 
në vlerën 827,313,061 lekë, të ardhurat paraqiten të realizuara ndaj planit fillestar 62.27 %. Për 
vitin 2020, është planifikuar si e ardhur vlera 899,303,225 lekë dhe është realizuar në vlerën 
545,080,612 lekë, të ardhurat paraqiten të realizuara ndaj planit fillestar 60.61 %. 
 
Të ardhurat nga Drejtoria e Taksave dhe Tarifave Vendore 
Grupi i auditimit konstatoi se deri në vitin 2017 Drejtorisë së Taksavei paraqiteshin nëpërmjet 
sistemit të taksave, vlerat debitore dhe gjobat llogariteshin në mënyrë automatike. Duke filluar 
nga viti 2018- 2020, periudha objekt auditimi duhen hedhur manualisht nga punonjësit.  
Tab. Gjendja e Debitorëve në fund të vitit për Bashkinë Kamëz 
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Debitorët 

Progresive 
deri më 
31.12.2018 

Datë 31.12.2019 Datë 31.12.2020 

Vlera Numri Vlera Numri Vlera 
Familjarë 248.540.800 24.410 393.128.169 27.832 512.822.365 
Biznese 74.344.210 502 96.123.984 430 113.329.862 
TOTALI 322.885.010 24.912 489.252.153 28.262 626.152.227 

 
Nga auditimi i mbledhjes së të ardhurave nga taksat dhe tarifat, rezulton se për vitin 2019 dhe 
2020 për disa nga llojet e taksave dhe tarifave ka tejkalim të të ardhuarave të planifikuara, 
ndërsa për disa lloje të tjera ka realizim shumë të ulët. Vlera e debitorëve nga bizneset deri 
më datë 31.12.2020 paraqitet rreth 113,329,862 lekë, e cila përbëhet nga taksat dhe tarifat 
vendore të papaguara nga bizneset, e cila përbën borxh tatimor dhe mungesë të 
ardhurash për buxhetin e Bashkisë Kamëz. Vlera e debitorëve nga familjarët deri më datë 
31.12.2020 është 512,822,365 lekë, të ardhura të munguara për Bashkinë Kamëz. Drejtoria e 
Taksave dhe Tarifave Vendore në Bashkinë Kamëz, për periudhën nën auditim ka llogaritur 
gjobat për pagimin në afat të taksave dhe tarifave nga subjektet, në zbatim të ligjit nr. 9920, 
datë 19.05.2008 “Për Procedurat tatimore në R.SH.”  
Në bazë dhe për zbatim të ligjit nr. 9920, datë 19.05.2008 “Për Procedurat tatimore në R.SH.”, 
i ndryshuar, lidhur me mospagimin në afat të detyrimit tatimor, tatimpaguesit duhet të paguajnë 
gjobë, sikurse përcaktohet në nenin 114 të këtij ligji ‘Tatimpaguesi, i cili nuk arrin që, brenda 
afatit të parashikuar në këtë ligj për pagesë, të paguajë shumën e detyrimit tatimor e të 
kontributit, detyrohet të paguajë një gjobë, të barabartë me 0,06 për qind të shumës së 
detyrimit të papaguar për çdo ditë, gjatë së cilës pagesa nuk është kryer. Në asnjë rast, gjoba 
nuk llogaritet për një periudhë më të gjatë se 365 ditë kalendarike’. Vlera e gjobave llogaritet 
në 966,071 lekë, e cila përbën detyrim tatimor dhe mungesë të ardhurash për buxhetin e 
Bashkisë Kamëz. Për llogaritjen e gjobave për pagesë të vonuar është marrë vlera e debisë së 
vitit 2020, duke qenë se vlera e debisë është progresive dhe e mbartur nga vitit në vit.  
Debitor në fund të datës 31.12.2020- (subjekte në aktmarrëveshje)- (Subjekte në 
procesgjyqësor)- (subjekte të hapura rishtazi në muajin nëntor dhe dhjetor)= 113,329,682- 
7,910,482- 66,332,403- 188,473 (nëntor)- 67,589 (dhjetor)= 38,830,735 lekë (detyrimi mbi të 
cilin duhet të llogaritet kamata) 
38,730,735 lekë x 0.06 %= 23,298 lekë/ ditë 
23,298 lekë/ ditë x 60 ditë= 1,397,906 lekë 
1,397,906 lekë - 405,369lekë (të mbledhura në vitin 2019) - 26,466 lek (të mbledhura në vitin 
2020)= 966,071 lekë. 
 

Tab. Vlera e debisë shtesë për nga kamatëvonesat e pallogaritura në Bashkinë Kamëz  
 

Gjoba për pagesë të vonuar për totalin 
e detyrimit (0,06x60) 

Detyrimi Tatimor 1,397,906 
Vlera totale 966,071 

 Burimi: Bashkia Kamëz 
Në vitin 2020 është shtuar në strukturën e Drejtorisë së taksave dhe tarifave vendore edhe 
sektori i menaxhimit të borxhit ku bëjnë pjesë: 1 përgjegjëse dhe 2 specialiste. Hapat që ndjek 
Sektori iVlerësimit të Detyrimeve dhe Menaxhimit të Borxhit për mbledhjen me forcë të 
detyrimit tatimor: 
1-Njoftimi dhe Kërkesa për Pagesën e Detyrimit (dergimi, përmbajtja, personi përgjegjës, 
afatet e përgatitjes, nxjerrjes së aktit dhe dokumentimit për qëllime të brendshme, përfundimi i 
afatit të pagesës së detyrimit dhe fillimi i proceduarave të mbledhjes me forcë) 



 

39 
 

2-Nxjerrja e Urdhërit për Bllokimin e llogarive bankare, ju dergohet të gjitha bankave të 
nivelit të dytë për çdo subjekt debitor, pas verifikimeve bankat dërgojnë me shkresë gjendjet e 
llogarive për subjektet debitore dhe më pas sektori ynë përpilon shkresën për Urdhërin 
Ekzekutiv i cili firmoset nga titullari (Njoftimi, përmbajtja, procedura e ekzekutimit) 
3-Vendosja e masës së sigurimit të detyrimit (vendimi për vendosjen e masës së 
sigurimit,vendosja e barrës hipotekore ,vendosja e barrës siguruese, ankimindaj vendimit per 
masën e sigurimit të detyrimit). 
 

 Nr. Prot Datë Subjektenë numër Subjekte në 
Vlerë 

Bllokimi i llogarive bankare 7995 12.10.2020 481 48,074,581 
Ekzekutimi llogarive bankare (Nga hapi 2 bllokimi në 
hapin e 3)     73 603,793 

 
Ky sektor pasi ka kryer bllokimin e llogarive bankare për 481 subjekte në vlerën 48,074,581 
lekë, dhe sërisht nuk ka patur pagesë të detyrimeve nga ana e subjekteve kalon në hapin tjetër 
në ekzekutimin e llogarivë të tyre bankare për 73 subjekte në vlerën 603,793 lekë.  
 

  Datë 
 Subjektenë 
numër Subjekte në Vlerë 

Subjekte Debitore 31.12.2020 430 113,329,682 

 
Debitorët familjarë për taksën e ndërtesës dhe tarifën e shërbimit 

Emërtimi Debitorë familjarë për taksën e ndërtesës Debitorë familjarë për tarifën e shërbimit 

2015- 2018 2019 2020 Total 2015- 2018 2019 2020 Total 
Kamëz 83.850.500 48.250.000 40.014.000 172.114.500 164.690.300 96.397.367 79.680.196 340.767.863 
Totali 83.850.500 48.250.000 40.014.000 172.114.500 164.690.300 96.397.367 79.680.196 340.767.863 

Të dhënat janë marrë nga sistemi i DTTV-së për taksat familjare, nr. i familjeve është marre në 2018 nga 
Rregjistri i Gjendjes Civile 
 
Vlera e debisë progresive nga familjarët për taksën e ndërtesës deri në vitin 2020 është 
172,114,500 lekë ndërsa për tarifën e shërbimit deri në vitin 2020 është 340,767,863 lekë, në 
total 512,882,363 lekë të cilat janë të ardhura të munguara në buxhetin e Bashkisë 
Kamëz.  
 
Pretendimi i subjektit: 
Bashkia Kamëz, në observacionin e dërguar me nr. 934, datë 01.02.2022 subjekti pretendon se 
vlera e të ardhurave të munguara nuk është në vlerën e evidentuar nga grupi auditues si pasojë 
e: subjekteve me Akt- Marrëveshje, subjektet në proces gjyqësor, subjektet e hapura rishtazi në 
muajin nëntor dhe dhjetor dhe gjithë masat e marra nga Sektori i Vlerësimit të Detyrimeve dhe 
Menaxhimit të Borxhit për mbledhjen me forcë të detyrimit tatimor. Dhe se nuk aplikojnë 
kamatvonesa për mospagim në afat për kategorinë familjare. 
Qëndrimi i grupit të auditimit: 
Observacionet e nisura nga subjekti nuk e ndryshojnë gjendjen e evidentuar, totalin e ardhurave 
të munguara të Drejtorisë së Taksave Vendore nga grupi auditues për periudhën e auditimit. 
Grupi auditues ju sqaron se është marr parasysh dhe është evidentuar në Projekt Raport 
observacioni juaj përsa i përket dokumentave të bashkangjitura nga ju në lidhje me subjektet 
me Akt-marrëveshjet, subjektet në proces gjyqësor pasi kur kemi qënë në ambjentet e Bashkisë 
Kamëz nuk na janë vënë në dispozicion. Observacioni nuk merret parasysh nga grupi 
auditues. 
 
►Titulli i Gjetjes nr. 5: Të ardhurat nga Drejtoria e Taksave dhe Tarifave Vendore. 
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Situata: Vlera e debitorëve nga bizneset deri më datë 31.12.2020 paraqitet rreth 
113,329,862 lekë, e cila përbëhet nga taksat dhe tarifat vendore të 
papaguara nga bizneset, e cila përbën borxh tatimor dhe mungesë të 
ardhurash për buxhetin e Bashkisë Kamëz. Vlera e gjobave llogaritet në 
966,071 lekë, e ardhur e munguar për buxhetin e Bashkisë Kamëz. 
Vlera e debitorëve nga familjarët deri më datë 31.12.2020 është 
512,822,365 lekë, të ardhura të munguara për Bashkinë Kamëz. Mbi këto 
debitorë familjarë nuk është aplikuar kamatvonesë.  

Kriteri: Ligji 9632 “Për sistemin e Taksave dhe Tarifave Vendore" 
Ligji 9920 “Për Procedurat tatimore në Republikën e Shqipërisë” 

 
Ndikimi/Efekti: 

Mos arkëtimin e të ardhurave në interes të Bashkisë Kamëz në vlerën 
627,118,298 lekë. 

Shkaku: Mungesë të ardhurash 
Rëndësia: E lartë 
Rekomandimi: Drejtoria e Taksave dhe Tarifave vendore në Bashkinë Kamëz të marrë të 

gjitha masat me qëllim arkëtimin e detyrimeve të prapambetura në vlerën 
totale 627,118,298lekë. 

 
Për veprimet dhe mosveprimet e mësipërme mbajnë përgjegjësi: 

1. Z. A. L., ish- Drejtor i Drejtorisëe Taksave e Tarifave Vendore; 
2. Z. E. B., Drejtor i Drejtorisëe Taksave e Tarifave Vendore; 

 
Të ardhura nga Taksa e ndikimit në infrastrukturë. 
Drejtoria e Planifikimit dhe Kontrollit të Zhvillimit të Territorit nuk ka planifikuar saktë taksat 
të cilat kjo drejtori duhet të mbledhë, duke qënë se realizimi ka tejkalim ndaj planifikimit, duke 
përmendur: Tarifën për zhvillim e cila për vitin 2018 është realizuar në masën 197.34 % ndaj 
planit, 142,02 % për vitin 2019 dhe 175,34 % për vitin 2020 si dhe Tarifa për lejen ( tarifa e 
pastrimit per lejet e ndertimit ) për vitin 2018 në masën 100.68 % ndaj planit, 105,12 % për 
vitin 2019 dhe 31,01 % për vitin 2020 si dhe planifikimi i taksës së ndikimit në infrastrukturë. 
Planifikimi i taksës së ndikimit në infrastrukturë nuk është i saktë duke qënë se realizimi ka një 
tejkalim,. Për vitin 2018 është realizuar 62,881,755 lekë ndaj 50,000,000 lekë në masën 125.76 
%, për vitin 2019 po ashtu është realizuar 42,393,531 lekë ndaj 25,000,000 lekë në masën 
169.57 %. Dhe për vitin 2020 është realizuar 39,134,986 lekë ndaj 42,000,000 lekë në masën 
93,18 %. Kjo çon në faktin se nga kjo drejtori nuk njihen kërkesat për leje zhvillimi/ ndërtimi 
nga qytetaret apo subjektet.  
 
►Titulli i Gjetjes nr. 6: Të ardhura nga Taksa e ndikimit në infrastrukturë. 
Situata: Për ndërtesat, të cilat janë në proces legalizimi, taksa e ndikimit në 

infrastrukturë e ndërtime të reja është 0.5 % e vlerës së investimit. 
Llogaritjen janë kryer në bazë të të dhënave të ndërtimeve që pajisen me 
leje legalizimi të dërguara nga ALUIZNI, me shkresa zyrtare. Nga viti 
2014, kur të dhënat e ndërtimeve që pajisen me leje legalizimi janë 
paraqitur pranë pushtetit vendor për përllogaritjen e taksës së ndikimit në 
infrastrukturë deri më datë 31.12.2020 janë paraqitur 12,401 objekte në 
proces legalizimi. Vlera debitore deri më 31.12.2020 është 237,287,232 
lekë, e ardhur e munguar për bashkinë. 

Taksa e ndikimit në infrastrukturë 

Nr. i 
objekteve të 

Lekë 

Vlera e Vlera e arkëtuar Vlera debi 
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paraqitura për 
procesin e 
legalizimit 

detyrimeve 2014- 
2020 

2014- 2020  31.12.2020 

12,401 
objekte 

518,582,013 281,294,782 237,287,232 
 

Kriteri: VKM, nr. 860, datë 10.12.2014, “Për përcaktiminmënyrës së mbledhjes 
dhe administrimit të të ardhurave për ndërtimet pa leje dhe vlerave të 
zbatueshme për legalizim” 
Ligji nr. 9632, datë 30.10.2006, “Për sistemin e taksave vendore”, të 
ndryshuar, Neni 22 

 
Ndikimi/Efekti: 

Mos arkëtimin e të ardhurave në interes të Bashkisë Kamëz deri 
31.12.2020 në vlerën 237,287,232 lekë  

Shkaku: Mosbashkëpunim midis drejtorive dhe institucioneve përgjegjës për këtë 
taksë 

Rëndësia: E lartë 
Rekomandimi: Drejtoria e Planifikimit, Kontrollit dhe Zhvillimit të Territorit të marr masa 

administrative e ligjore për arkëtimin e taksës së ndikimit në infrastrukturë 
për vlerën 237,287,232 lekë. Gjithashtu, nga strukturat e Bashkisë Kamëz 
të bashkëpunohet me Agjencinë Shtetërore të Kadastrës (ASHK), për 
bllokimin e veprimeve në dhënien e certifikatës së pronësisë deri në 
kryerjen e pagesave të taksës së ndikimit në infrastrukturë. 

 
Për veprimet dhe mosveprimet e mësipërme mbajnë përgjegjësi: 

1. Z. A. T., ish- Drejtor i DPKZHT 
2. Z. E. B., Drejtor i DPKZHT 

 

Të ardhura nga ambjentet e dhëna nga Bashkia Kamëz me qera 

Nr. Qiramarrësi Objekti Vlera Kohëzgjatja 

Objekte 
me Qera 
2019 
(Vlera e 
paguar) 

Objekte me 
Qera 2020 
(Vlera e 
paguar) 

Diferenca e 
palikujduar 
(deri më datë 
31.12.2020) 

1 K. S. K. 

Zhvillimin e 
ndeshjeve të 
ekipit 
"Kastrioti" 
në stadiumin 
e qytetit 

30.000 
(tredhjetë) 
mijë lekë 

01.09.2020
- 
31.05.2021 

 
0 90,000 

2 

B. O. A. 
sh.a 

Vensosja e 
një A.T.M 
(bankomat) 
një ambient 
me sip. 1.5 
metra 

20.000 
(njëzet) 
mijë lekë 

06.03.2020
- 
06.03.2023 
(3 vite nga 
nënshkrimi
) 

 
20,000 160,000 

3 

B. e T. 

Dhënia me 
qira e një 
sip. 165 
metra -
ambient 
brenda 
Pallatit të 
Kulturës 

165 metra * 
530 lekë 
për metra 2 
= 87,450 
lekë 

15.07.2020
- 
15.07.2021 
(1 vit nga 
nënshkrimi
) 

 
743,325 

 

4 

K. K. sh.a 

Zhvillimin e 
ndeshjeve të 
ekipit 
"Kukësi" 

50 000 
(pesëdhjetë
mijë) lekë 
për çdo 

16.09.2019 
- 
01.08.2020 0 0 
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sh.a në 
stadiumin e 
qytetit 

ndeshje të 
zhvilluar 

5 

“B.” Sh.p.k. 

Dhënia me 
qira e 
pasurisë 
shtetërore e 
llojit: 
"Zallishte" 

66,990 
(gjashtëqin
d e 
gjashtëmijë 
e nëntëqind 
e 
nëntëdhjetë
) lekë / vit 

21.01.2019
- 
24.01.2039 
(20 vite nga 
nënshkrimi
) 

66,990 66,990 
 

6 

S. S. 

Dhënia me 
qira e 
pasurisë 
shtetërore e 
llojit: 
"Ndërtesë" 
ambiente 
brenda 
pallatit të 
kulturës me 
sip. 110 
metra 

24.200 
(njëzet e 
katërmijë e 
dyqind) 
lekë/ muaj 

01.04.2019
-
01.04.2029 
(10 vite nga 
nënshkrimi
) 

217,800 290,400 
 Totali 284,790 1,120,715 250,000 

 
Pretendimi i subjektit: 
Bashkia Kamëz, në komentin e dërguar me nr. 11920/2., datë 27.01.2022 pretendon se: subjekti “Banka 
OTP Albania” sh.a ka kryer pagesën në vitin 2021 për detyrimin e prapambetur të evidentuar nga grupi 
auditues dhe për subjektin “Klubi Sportiv Kastrioti” situata vazhdon të jetë e njëjtë edhe pasi është 
njoftuar. 
Qëndrimi i grupit të auditimit: 
Grupi auditues e shqyrtoi komentin e nisur nga Bashkia Kamëz megjithatë nuk mund ta mari në 
konsideratë pasi nuk i janë bashkangjitur komentit mandate arkëtimi nga Bashkia Kamëz apo një 
transfertë bankare nga subjekti. Për sa më sipër ky koment nuk u mor në konsideratë. 
 
►Titulli i Gjetjes nr. 7: Të ardhura nga ambjentet e dhëna nga Bashkia Kamëz me qera. 
 
Situata: Me Bashkinë Kamëz kanë lidhur 6 subjekte kontratë mbi marrjen me qira 

për 6 objekteve të saj. Nga të cilat sipas afateve të lidhura në kontrata 
rezultojnë 3 të lidhura rishtaz në vitin 2019 dhe 3 të lidhura në vitin 2020. 
Bashkisë Kamëz për vitin 2019 i janë arkëtuar nga subjektet 284,790 lekë 
dhe për vitin 2020 vlera prej 1,120,715. Vlera e paarkëtuar deri më datë 
31.12.2020 nga Bashkia Kamëz si pasojë e mospagesave nga ana e 
subjekteve arrin në vlerën 250,000 lekë, e ardhur e munguar. Nga grupi i 
auditimit është marr parasysh situata e shkaktuar si pasojë e Covid 2019, 
duke mos lejuar zhvillimin e ndeshjeve, dhe duke sjellë mosarkëtim nga 
Klubi Kukësi sh.a, i cili e ka të përcaktuar në kontratë se paguan 50,000 
për çdo ndeshje të zhvilluar. Problematike shfaqen pagesat të cilat janë 
kryera nga subjektet por nuk janë kryer çdo muaj, referuar kontratës së 
nënshkruar përjashtuar “B.” Sh.p.k. dhe Klubi Kukësi sh.a të cilat kanë 
marrëveshje me kushte të tjera midis tyre. 

Kriteri: VKM nr. 54, datë 05.02.2014 “Për përcaktimin e kritereve, të procedurës 
dhe të mënyrës së dhënies me qira, enfiteozë apo kontrata të tjera të 
pasurisë shtetërore”, VKM nr. 735, datë 05.11.2014, VKM nr. 606, datë 
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31.08.2016 dhe VKM nr. 693, datë 05.10.2016, Kreu II plotësisht kërkesat 
të pikave (b; c; ç; d; e) 

 
Ndikimi/Efekti: 

Mos arkëtimin e të ardhurave në interes të Bashkisë Kamëz në vlerën 
250,000 lekë 

Shkaku: Mungesë të ardhurash 
Rëndësia: E lartë 
Rekomandimi: Drejtoria e MTPM-se, Bordit te Kullimit + Pyjeve dhe Kullotave në 

bashkëpunim me Zyrën Juridike të marrë masa për ndjekjen e kthimit të 
detyrimit në vlerën 250,000 lekë. 

 
Për veprimet dhe mosveprimet e mësipërme mbajnë përgjegjësi: 

1. Z. Xh. M., ish-Kryetar i Bashkisë Kamëz, Nënpunës Autorizues 
2. Z. R. S., Kryetar i Bashkisë Kamëz, Nënpunës Autorizues 
3. Z. F. S., Drejtor i Drejtorisë së MTPM-se, Bordit te Kullimit+Pyjeve dhe Kullotave. 

Ambjentet e mara me qira nga Bashkia Kamëz 
 
►Titulli i Gjetjes nr. 8: Mosndjekje e procedurave transparente në lidhje me ambjentet e 
marra me qira nga Bashkia Kamëz. 
 
Situata: Bashkia Kamëz ka marr me qira 2 ambjente në pronësi të F. J. me pagesë 

mujore 120,000 lekë dhe I. A. 60,000 lekë mujore për 150 m2. Të dyja 
kontratat janë lidhur për një afat 5-vjeçar dhe janë të likujduara nga 
Bashkia Kamëz. 
Në lidhje me ambjentet të cilat Bashkia ka mar me qera grupi auditues 
konstaton se Bashkia nuk ka ndjekur një procedurë transparente për 
publikun (edhe nëpërmjet faqes së web-it) ku të njoftohen dhe të kenë 
mundësi aplikimi qytetarët të cilët disponojnë një ambjent brenda 
kërkesave të përcaktuara nga Bashkia.  

Kriteri: VKM nr. 391, datë 21.06.2006 është rregulluar dhe referenca ligjore VKM 
nr. 529, datë 08.6.2011, “Për përcaktimin e kritereve, të procedurës dhe të 
mënyrës së dhënies me qira, enfiteozë apo kontrata të tjera të pasurisë 
shtetërore” 

 
Ndikimi/Efekti: 

Mosnjoftim dhe mosinformim i publikut mbi mundësinë e aplikimit nga 
qytetarët të cilët disponojnë një ambjent brenda kërkesave të përcaktuara 
nga Bashkia. 

Shkaku: Mungesa e ndjekjes të procedurave ligjore dhe transparencës me publikun 
Rëndësia: E lartë 
Rekomandimi: Bashkia Kamëz të ndjekë proçedurat për publikun (edhe nëpërmjet faqes 

së web-it) në mënyrë transparente në lidhje me ambjentet e marra me qira 
nga njësia që të njoftohen dhe të kenë mundësi aplikimi qytetarët të cilët 
disponojnë një ambjent brenda kërkesave të përcaktuara nga Bashkia. 

 
Lista e pronave të paluajtshme publike, shtetërore, që transferohen në pronësi ose në 
përdorim të Bashkisë Kamëz, të Qarkut të Tiranës. 
 
Në vendimin nr. 775, datë 05.09.2013, Këshilli i Ministrave vendosi miratimin e listës 
përfundimtare të pronave të pronave të paluajtshme, publike, shtetërore brenda juridiksionit 
territorial dhe administrativ të Bashkisë Kamëz, që transferohen në pronësi ose në përdorim të 
kësaj bashkie, në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të neneve 3, 5, 17 të Ligjit nr. 
8744, datë 22.02.2001 “Për transferimin e pronave të paluajtshme, publike të shtetit në njësitë e 
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qeverisjev vendore, të ndryshuar me propozim të ministrit të Brendshëm. Sip. totale rezulton 
1,610,293.32 m2 dhe sipërfaqe ndërtimi 6,737 m2, sipas tabelë së mëpostme. 
 

Nr. Nr. PAS. Sip m2 Sip 
ndërtimi Nr. Nr. PAS. Sip m2 Sip 

ndërtimi 
1 343/1 7700  23 744/7 850 514 
2 92/30 2000 1263 24 256/1 4000 - 
3 59/3 9820 - 25 256/2 2950 - 
4 81 10500 - 26 1378 842426 - 
5 157 12400 - 27 141/60 5524 - 
6 99 3200 - 28 8/507 3362 - 
7 176 598262.32 - 29 209/80 11400 - 
8 189/30 5000 - 30 24/4 18000 - 
9 752/75 715 - 31 176/7 1300 - 
10 752/77 1285 - 32 357/49 1125 - 
11 752/79 2000 - 33 249/4 2654 - 
12 135/46 1500 - 34 1138 260 - 
13 209/72 5000 - 35 34/48 253 - 
14 92/116 13000 - 36 34/49 4483 - 
15 141/61 7739 1093 37 52/1/4 2000 - 
16 1189 120 120 38 262 2870 - 
17 743/3 4130 1161 39 24 350 - 
18 8/505 4272 1103 40 46 3500 - 
19 110/23 613 140 41 34/51 8354 - 
20 1165 3350 817 42 34/52 100 - 
21 132 1560 240 - - - - 
22 1180 366 286 - - - - 

 
Taksa e tokës bujqësore. 
Drejtoria e MTPM-së, Bordit të Kullimit, Pyjeve dhe Kullotave, takson qytetarët që disponojnë 
tokë bujqësore sipas të dhënave që disponon nga Formulari 06, si dhe dokumentave të 
pronësisë të depozituara nga qytetarët. 
Sipas nenit 23 të ligjit nr. 9632 baza e taksës mbi tokën bujqësore është sipërfaqja e tokës 
bujqësore në hektar në pronësi ose përdorim të taksapaguesit. Sipërfaqja e tokës në pronësi 
përcaktohet sipas dokumentave që e vërtetojnë atë.  
Vlera e taksës mbi tokën bujqësore, vit pas viti përcaktohet me Vendim të Këshillit Bashkiak 
Kamëz. Përkatësisht për vitet 2018, 2019 dhe 2020 taksa e tokës është si më poshtë, e njëjtë për 
të tre vitet në auditim: 
 
A2.2 Taksat mbi tokën bujqësore Njesia Taksa 
Taksa mbi tokën bujqësore për territorin e 
Bashkisë Kamëz, ku sipas klasifikimit të 
Ministrisë Bujqësisë është kategori e III-të. 

Lekë/ha/vit 4.500 

 
Planifikimi dhe arkëtimi i taksës bujqësore për vitet 2018, 2019 dhe 2020 
 
Viti Plani (leke) Fakti (leke) Realizimi % 
2018 8.000.000  6.317.106  79% 
2019 8.000.000  4.720.786  59% 
2020 8.240.000  3.438.667  42% 

 
Si është paraqitur edhe në tabelën e mësipërme realizimi nga viti në vit ka ardhur në ulje duke 
mos sjellë ulje të të ardhurave të veta të Bashkisë Kamëz nga taksa mbi tokën bujqësore. 
Taksapaguesit për periudhën 2018-2020 
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Taksa e paguar dhe e mbartur ne periudhen 01.01.2018- 31.12.2020 

Tot. 
Taksapaguesit 

Paguajne 
taksat  % qe zene taksa paguesit 

Nuk i 
paguajne 
taksat   

7473 1144 15% 6329 85% 
Në tabelën e mësipërme është paraqitur totali i personave të cilët kanë detyrimin të paguajnë 
taksën mbi tokën bujqësore, referuar listës së dërguar nga kjo drejtori, të cilët në total janë 
7473 qytetarë për periudhën 2018- 2020. Vetëm 15 % të tyre e zënë qytetarët të cilët i paguajnë 
taksat dhe 85 % e tyre nuk i kanë paguar ato. 
 
►Titulli i Gjetjes nr. 9: Të ardhura nga taksa mbi tokën bujqësore. 
 

Situata: Vlera e debisë me 31.12.2020, bazuar në listat e nisura nga Drejtoria e 
MTMP- së, Bordit të Kullimit, Pyjeve dhe Kullotave është 32,386,898.41 
lekë, e ardhur e munguar për Bashkinë Kamëz nga të cilat në diskutimin e 
bërë me drejtorin e kësaj drejtorie rezulton se janë të përfshirë edhe 
persona me sipërfaqe toke që realisht nuk kanë tokë bujqësore. Detyrimet e 
papaguara janë vit pas viti duke u rritur, e kundërta ndodh në arkëtimet e 
qytetarëve. 
Tab. Totali i detyrimeve dhe arkëtimeve të kryera gjatë 2018- 2020 

Taksa mbi 
Token 
Bujqesore 

Detyrime te prapambetura (progresive) 

Vitet 

2018 2019 2020 

24.682.456,59 28.002.198,02 32.386.898,41 

Detyrime te paguara (çdo vit) 

Vitet 

2018 2019 2020 

6.317.106,00 4.720.786,00 3.438.667,00 
 

Kriteri: Ligji nr.9632, datë 30.10.2006 “Për sistemin e taksave vendore”, i 
ndryshuar 

 
Ndikimi/Efekti: 

Mos arkëtimin e të ardhurave në interes të Bashkisë Kamëz në vlerën 
32,386,898.41 lekë 

Shkaku: Mungesë të ardhurash 
Rëndësia: E lartë 
Rekomandimi: Drejtoria e MTPM-së, Bordit të Kullimit, Pyjeve dhe Kullotave të marr 

masa me qëllim arkëtimin e detyrimeve në shumën 32,386,898.41 lekë. 
Përsa i përket gabimeve të bëra në database fillestar ( formularin 06) , të 
merren masa për mos mbarten nga një vit në tjetrin, e të mos kemi dublime 
emrash pronarësh e vlera finaciare të pa arkëtuara dhe Drejtoria e 
Çeshtjeve Ligjore, Liçensave dhe Kadastrëstë jenë të angazhuar për 
përditësimin e dokumentacionit për të shkuar tek evidentimi i saktë, por 
gjithmonë në bashkëpunim me ASHK-së, për evidentimin e pronarëve real 
të këtyre pasurive, si për tokat bujqësoretë ndara me ligjin nr. 7501 “ Për 
Tokën “, ashtu dhe për përditësimin e pronave shtetërore në pronësi të 
bashkisë Kamëz. 

 
Pretendimi i subjektit: 
Bashkia Kamëz, në komentin e dërguar me nr. 11920/2., datë 27.01.2022 subjekti konfimon vlerën e 
detyrimeve të prapambetura të evidentuara nga grupi auditues. 
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Qëndrimi i grupit të auditimit: 
Komentet nga subjekti nuk e ndryshojnë gjendjen e evidentuar nga grupi auditues për periudhën e 
auditimit dhe observacioni nuk merret në konsideratë. 
 
Për veprimet dhe mosveprimet e mësipërme mbajnë përgjegjësi: 

- Z. F. S., Drejtor i Drejtorisë së MTPM, Bordit te Kullimit, Pyjeve dhe Kullotave 
 

Subjektet që tregtojnë karburante. 
Aplikimi i tarifës për lejet dhe autorizimet për subjektet që tregtojnë hidrokarbure 
 
Tarifa për dhënie autorizimi për tregtimin e naftës bruto dhe 
nënprodukteve të saj. 

Tarifa për 
1 vit (lekë) 

Tarifa për 5 
vite (lekë) 

Dhënie dhe përsëritje autorizimi për stacionet e shitjes së karburanteve, 
200,000  1,000,000  gazit të lëngshëm të naftës, për automjetet, dhe vajrave lubrifikante 

Dhënie dhe përsëritje autorizimi për njësit e shitjes së lëndëve djegëse, 

50,000  200,000  
për veprimtarinë e tregtimit për përdorim nga konsumatorët fundorë (bombula 
gazi) 

 
Në ligjin nr. 8450, datë 24.02.1999 “Për përpunimin, transportimin dhe tregtimin e naftës, gazit 
dhe nënprodukteve të tyre”, neni 4 thuhet se ushtrimi i veprimtarive në këtë fushë kryhet vetëm 
nga persona juridik pasi të jenë pajisur me liçencat dhe autorizimet përkatëse. Dhënia e 
liçencave për tregti me pakicë bëhet nga organet e qeverisjes vendore sipas juridiksionit 
përkatës, me një afat 5 vjeçar, me të drejtë përsëritje, për subjektet që zhvillojnë veprimtarinë e 
tregtimit të nënprodukteve të naftës në territorin e tyre. Autoriteti përgjegjes për dhënien e 
këtyre lejeve si dhe mbledhjen e këtyre tarifave është Drejtoria e Transportit Lejeve dhe 
Liçencave. 
Në total janë 36 subjekte që tregtojnë karburant dhe gaz nga të cilët 7 prej tyre tregtojnë gaz. 
Nga këto grupi i auditimit përzgjodhi 12 dosje ku konstatoj mungesë në arkëtimin e të 
ardhurave në vlerën 4,348,000 lekë, të ardhura të munguara për Bashkinë Kamëz në 
kundërshtim me VKM nr.970, datë 2.12.2015, për “Përcaktimin e procedurave dhe të kushteve 
për dhënien e liçencave për tregtimin e naftës bruto dhe nënprodukteve të saj”, pika 14 dhe në 
kundërshtim me VKM nr. 344, datë 19.4.2017 “Për disa ndryshime dhe shtesa në vendimin nr. 
970, datë 2.12.2015, të këshillit të ministrave, për përcaktimin e procedurave dhe të kushteve 
për dhënien e licencave për tregtimin e naftës bruto dhe nënprodukteve të saj”, pika 9, pika 
15.1, 15.2. Bashkia Kamëz nuk ka aplikuar gjoba në kundërshtim me Paketën Fiskale ku 
specifikohet se gjoba për fillim e aktivitetit pa marrë liçencën është 20,000 lekë. Në total gjobat 
rezultojnë të jenë në vlerë 360,000 lekë mungesë të ardhurash për Bashkinë Kamëz. 
 
►Titulli i gjetjes nr. 10: Mos evidentim i subjekteve me veprimtari tregtare speciale, mos 
aplikim në formën dhe në vlerën e duhur i tarifave për këto kategori subjektesh dhe llogaritjen 
e gjobave (subjekte që tregtojnë karburante). 
 

Situata: 

Në Bashkinë Kamëz gjatë periudhës objekt auditimi kanë ushtruar 
aktivitetin e tregtimit me pakicë të karburanteve, gazit të lëngshëm të 
naftës, për automjetet, vajrave lubrifikante dhe lëndëve djegëse për 
përdorim nga konsumatorët fundorë 36 subjekte, nga të cilët 7 prej tyre 
tregtojnë gaz. Nga këto grupi i auditimit përzgjodhi 12 dosje ku konstatoj 
mungesë në arkëtimin e të ardhurave në vlerën prej 4,348,000 lekë që 
duhet të ishte arkëtuar nga rinovimi i licencave. Kjo vlerë është 
llogaritur në bazë të listës së subjekteve që disponon Bashkia Kamëz. 
Bashkia Kamëz nuk ka aplikuar gjoba në kundërshtim me Paketën Fiskale 
ku specifikohet se gjoba për fillim e aktivitetit pa marrë liçencën është 
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20,000 lekë. Në total gjobat rezultojnë të jenë në vlerë 360,000 lekë 
mungesë të ardhurash për Bashkinë Kamëz. 

Kriteri: 

VKM nr.970, datë 2.12.2015, për “Përcaktimin e procedurave dhe të 
kushteve për dhënien e liçencave për tregtimin e naftës bruto dhe 
nënprodukteve të saj”, pika 14, 15.1 
VKM nr. 344, datë 19.4.2017 “Për disa ndryshime dhe shtesa në 
vendimin nr. 970, datë 2.12.2015, të këshillit të ministrave, për 
përcaktimin e procedurave dhe të kushteve për dhënien e licencave për 
tregtimin e naftës bruto dhe nënprodukteve të saj”, pika 9, pika 15.1, pika 
15.2 

Ndikimi/Efekti: 
Mungesa e kontrollit ndaj subjekteve që ushtrojnë veprimtarinë pa licencë 
dhe mos rinovimi i licencave, ka shkaktuar të ardhura të munguara në 
vlerën 4,708,000 lekë. 

Shkaku: 
Mos evidentimi i të gjitha subjekteve që tregtojnë hidrokarbure në 
territorin e Bashkisë Kamëz dhe mungesa e kontrollit ndaj subjekteve që 
ushtrojnë veprimtarinë pa licencë. 

 
Rëndësia: 

E lartë 

Rekomandimi: 

Drejtoria e Transportit Lejeve dhe Liçencave të marrë masa në mbledhjen 
e detyrimeve në vlerën 4,708,000 lekë si dhe të bashkëpunoj me 
Drejtorinë e Taksave dhe Tarifave Vendore në mënyrë që të verifikojë 
nëse ka subjekte që e kanë mbyllur aktivitetin dhe nuk janë objekt tarifimi 
apo nëse ka subjekte të reja të cilat janë hapur dhe duhet të shtohen në 
këtë listë. 

 
Për veprimet dhe mosveprimet e mësipërme mbajnë përgjegjësi: 

1. Z. I. A., ish-Drejtor i Drejtorisë së Transportit, Liçencave e Shërbimeve pulike 
2. Z. S. D., ish-Drejtor i Drejtorisë së Transportit, Liçencave e Shërbimeve pulike 
3. Z. A. M., Drejtor i Drejtorisë së Transportit, Liçencave e Shërbimeve pulike 
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3. Vlerësimi i Raportimit Financiar, për të arritur në opinionin në se pasqyrat financiare 
për vitet 2018 dhe 2019, japin një paraqitje të vërtetë e të drejtë të pozicionit financiar, 
përformancës financiare dhe fluksit të parasë, të bashkisë. 
3.1. Plotësia dhe saktësia në pasqyrimin e përmbajtjes së ngjarjeve ekonomike. 
3.2. Plotësiae shënimeve në pasqyrat financiare për të dhënë një pamje të përgjithshme të 
pozicionit financiar, performancës financiare dhe fluksit të parasë. 
3.3. Opinioni mbi pasqyrat financiare. 
 
Në gjykim të përgjithshëm, nga ana jonë, postet e bilancit dhe ato të pasqyrave financiare 
shoqëruese u analizuan nga pikëpamja teknike e zbatimit të kontabilitetit dhe udhëzimeve, 
duke konsistuar evidentimin dhe sistemimin e tyre, për një pasqyrim të plotë nga ana teknike të 
informacionit në Pasqyrat Financiare. Argumentimin e posteve të analizave të llogarisë 435-
436 për të drejtat e detyrimet einstitucionit ndaj buxhetit, saktësinë e postit të rezultatit të 
ushtrimit, analizën e posteve në pasqyrat e të ardhurave dhe shpenzimeve, si dhe rakordimi i 
tepricave, në çelje e në mbyllje të ushtrimit, aktivet e qëndrueshme, amortizimin e tyre të 
evidentuara në pasqyrat anekse për lëvizjet e aktiveve. Rakordimin e shumave të rezultatit të 
ushtrimit (llogaria 85 në aktiv apo pasiv të bilancit). Rakordimin e tepricave të llogarisë 
financiare në thesar e në bankë të evidentuara në aktiv të bilancit dhe që lidhen me gjendjen 
dhe lëvizjen e disponibiliteteve në llogarinë e Thesarit. 
Nga kontrolli i organizimit dhe mbajtjes së kontabilitetit u konstatua se: 
Veprimet e kryera nëpërmjet bankës, arkës dhe magazinës për 2018, 2019 dhe 2020 janë 
kontabilizuar saktë sipas funksionit që ato kryejnë në klasat përkatëse dhe sipas kategorive 
ekonomike sipas të cilit janë organizuar ato. Si të ardhurat dhe shpenzimet janë kontabilizuar 
sipas natyrës. 
Është mbajtur libri i madh ku janë pasqyruar efektet e veprimeve ekonomike të klasifikuara 
sipas llogarive të prekura nga azhornimi në ditare nëpërmjet mbartjes së shumave nga ditaret 
në fund të periudhës ushtrimore.  
Në bazë të Ligjin nr. 25/2018 date 10.05.2018 “Per Kontabilitetin dhe Pasqyrat Financiare”, si 
dhe në udhëzimin nr. 8, datë 9.3.2018 “për procedurat e përgatitjes, paraqitjes dhe raportimit të 
pasqyrave financiare vjetore në njësitë e qeverisjes së përgjithshme”, Drejtoria e Financës dhe 
Kontabilititka hartuar ditaret për vitin 2018,2019 dhe 2020.  
 
Nga verifikimi i shumave të llogarivee aktiveve të qëndrueshme të trupëzuarasi terrene, 
ndërtesa, pajisje, inventarë ekonomik, mjete transporti dhe të aktiveve qarkulluese si: materiale, 
inventar i imët etj. me inventaret e tyre deri më datë 31 dhjetor rezultuan se kuadronin. 
§ Më poshtë po analizojmë disa tregues kryesorë të evidentuara në llogarinë vjetore 
të vitit 2018, sipas “Raportit të Kontrollit të Konsoliduar” dhe gjendjen financiare të Bashkisë.  
Për vitin 2018: 
Përputhet aktivi me pasivin për shumën 8,532,527,817 lekë. 
Postet e llogarive kryesore paraqiten si më poshtë: 
A. AKTIVI në shumën 8,532,527,817 lekë. 
I.A. Aktivet Afatshkurtra në shumën 879,388,532 lekë me këtë përbërje: 
1. Mjete Monetare dhe ekuivalent te tyre në shumën 239,610,828 lekë. 
Llogaria 520, Disponilitete në thesar me vlerën kontable të debisë 239,610,828 lekë. 
2. Gjendje Inventari qarkullues në shumën13,909,610 lekë. 
-llog. 31 Materiale     189,206 lekë 
-llog. 32 Inventar i imët     13,720,404 lekë 
Sipas rezultateve të inventarizimit të kryer nuk u konstatuan mungesa gjatë inventarizimit. 
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Gjithashtu në menyrë analitike janë paraqitur dhe në Bilancin që është hartuar nga bashkia 
Kamëz për datën 31.12.2018. Sipas rezultateve të inventarizimit të kryer nuk u konstatuan 
mungesa gjatë inventarizimit. 
Të gjitha fletët e inventarit janë të firmosura si nga komisioni ashtu dhe nga personi përgjegjës. 
Gjithashtu në menyrë analitike janë paraqitur dhe në Bilancin që është hartuar nga bashkia 
Kamez për datën 31.07.2018. 
-Llogaria 32, Objekte inventari me vlerën kontable të debisë 12,720,404 lekë. 
Sipas rezultateve të inventarizimit të kryer nuk u konstatuan mungesa gjatë inventarizimit.  
Të gjitha fletët e inventarit janë të firmosura si nga komisioni ashtu dhe nga personi pergjegjës. 
Gjithashtu në menyrë analitike janë paraqitur dhe në Bilancin që është hartuar nga bashkia 
Kamëz për datën 31.12.2018. 
3. Llogari te Arkëtueshme në shumën 377,187,957 lekë. 
-llog.468 Debitor të ndryshëm   189,207,311 lekë. 
Kjo llogari është e analizuar sipas personave debitorë 
-llog.4342 Operacione me shtetin të drejta  187,980,646 lekë. 
4. Te tjera aktive afatshkurtra     248,680,137 lekë. 
- llog.486 Shpenzime te periudhave të ardhshme   248,680,137 lekë 
Kjo llogari është e analizuar sipas subjekteve dhe objekteve. 
II.A. Aktivet Afatgjata në shumën, 7,653,139,285 lekë me këtë përbërje: 
1. AktiveAfatgjata jomateriale në shumën 60,077,311 lekë. 
-Llogaria 202, Studime dhe Kerkime në shumën 60,077,311 lekë. 
Kjo llogari është e analizuar për 72 objekte studime dhe projektimi  
Dosjet me te gjitha studimet e projektimet ndodhen ne Arkivën e Bashkisë Kamëz dhe Njësisë 
Paskuqan. 
2. Aktive Afatgjata materiale në shumën 6,944,636,707 lekë., me këtë përbërje: 
-Llogaria 210, Toka, troje, terene në shumën 58,990,966 lekë. 
Kjo llogari është e analizuar në Kamëz në 12 objekte ku pjesën me të madhe e zënë 
shpronësimet e tokave për ndertim shkollash dhe ndërtim varrezash. 
-Llogaria 211, Pyje Plantacione në shumën 34,876,126 lekë. 
Kjo llogari është e analizuar për 1 objekte investime sistemim gjelberim i lumit të Tiranës. 
-Llogaria 212, ndërtime e konstruksione në shumën2,456,387,120lekë. 
Kjo llogari është e analizuar për 107 objekte ndërtimore në Kamëzku përfshihen ndërtim e 
rikonstruksion shkollash, kopshtesh si dhe rrethim shkollash, përndërtim pallati i kultures, 
ndërtim e rikonstruksion stadiumi, si dherrethim i dy fushave sportite dy dhoma sportistësh në 
Laknas, Q. Shëndëtsore 2 objekte, rikonstruksion fasada pallatesh, ndërtim bashkia e salla e 
këshillit etj.., rrethim i dy varrezave në vlerën dhe objekte të tjera . 
-Llogaria 213, rruge, rrjete, vepra ujore në shumën 4,259,563,186 lekë. 
Kjo llogari është e analizuar për 294 objekte investime rrugësh e KUN. 
-Llog. 214, inst. teknike, mak., paisje dhe vegla pune në shumën 16,754,951 lekë. 
Sipas rezultateve të inventarizimit të kryer nuk u konstatuan mungesa gjatë inventarizimt. 
Kjo llogari është paraqitur në mënyre analitike në fletët e inventarit si të aparatit të Bashkisë 
ashtu edhe në fletët e inventarit të shkollave. Të gjitha fletët e inventarit janë të firmosura si 
nga komisioni ashtu dhe nga personi pergjegjës. Gjithashtu në menyrë analitike janë paraqitur 
dhe në Bilancinqë është hartuar nga Bashkia Kamëz për datën 31.12.2018. 
-Llogaria 215, mjete transporti në shumën 5,275,168 lekë. 
Sipas rezultateve të inventarizimit të kryer nuk u konstatuan mungesa gjatë inventarizimt. 
 Në menyrë analitike kjo llogari paraqitet:  
1-Furgoni i Policisë W transportier me targa AA506LK me vlerë fillestare 3,360,000 lekë 
dhevlerë amortizimi 3,360,000 lekë. 



 

50 
 

2-Furgoni (dhuratë) me targa AA936LH me vlerë fillestare 643,259 lekë dhe vlerë 
amortizimi,371,291 lekë. 
3-Automjet tip Hynday me targa AA 037 G me vlerë fillestare 5,664,000 lekë dhe vlerë  
 amortizimi 660,800 lekë. 
4-Benz Ml (foristrade)me targa tr 7170 pme vlere2,881,200 leke, dhe vlere amortizimi 
2,881,200 lekë. 
-Llogaria 218 inv. ekonomik paraqitet me vlerë në shumën 112,789,191 lekë. 
Sipas rezultateve të inventarizimit të kryer nuk u konstatuan mungesa gjatë inventarizimt.  
Të gjitha fletët e inventarit janë të frmosura si nga komisioni ashtu dhe personi përgjegjës. 
Gjithashtu në menyrë analitike janë paraqitur dhe në bilancin qe është hartuar nga 
bashkiaKamëz për datën 31.12.2018. 
-Llogaria 219 amor. i aktiveve të qënd. të trupezuara në shumën (-994,624,189 lekë). 
Kjo llogari nuk paraqitet ne bilanc pasi vlera e aktiveve te klases 2 ne bilanc paraqitet ne vlere 
neto. 
Aktivet e qëndrueshme të trupezuara janë paraqitur në postet e llogarive të bilancit duke ju 
referuar pasqyrave të inventarit kontabël, inventarit fizik dhe transaksioneve ekonomike që 
kanë ndodhur gjatë vitit. Është llogaritur norma e amortizimit të aktiveve të qëndrueshme të 
trupezuara sipas normave vjetore të përcaktuara në udhëzimet e Ministrise se Financave. 
Zyra e Financës ka një database të saktë për të gjitha aktivet e klasës 2 ku shënohet emërtimi i 
objektit, data e krijimit, normat e amortizimit: 
1. Aktive Afatgjata Financiare në shumën 371,486,00 lekë, me këtë përbërje: 
 -Llogaria 26, pjesemarrje ne kapitalin e vet në shumën 371.486.000 lekë 
2. Investime në shumën 276,939,267 lekë, me këtë përbërje: 
 -Llogaria 231, Per Aktivet Afatgjata materiale në shumën 276,939,267 lekë. 
 

B. PASIVET (detyrimet) në shumën 634,195,867 lekë. 
 I. Pasivet Afat shkurtera në shumën 634,195,867 lekë. 
1. Llogari të Pagueshme në shumën 634,195,867 lekë. 
të përbera nga: 
-Llog. 401-408, Furnitore e llogari të lidhura me to në shumën 112,497,677 lekë. 
Kjo llogari është paraqitur në mënyre analitike me emrat e subjekteve dhe të objekteve, me nr. 
e serive të faturave me vlerat e faturave të palikujduara. Pjesë përbërse e cdo furnitori për 
investime është kontrata, situacioni përfundimtar i punimeve, fatura tatimore si dhe dokumenta 
të tjere pjesë përbërse të çdo dosje. 
-Llog. 421, Personeli dhe llogari të lidhura me to, në shumën 17,435,625 lekë. 
janë pagat e muajit dhjetor 2018 që paguhen në muajin Janar 2019. 
-Llog. 431, Detyrime ndaj shtetit për tatim taksa në shumën 1,238,263lekë. 
janë TAP-i i muajit dhjetor 2018 që paguhet në muajin Janar 2019. 
-Llog.4341,Të tjera operacione me shtetin (detyrime) në shumën 189,207,311 lekë. 
-Llog. 435, Sigurime shoqërore në shumën 5,006,190 lekë. 
janë sigurime shoqeroretemuajit dhjetor 2018 që paguhet në muajin Janar 2019. 
-Llog. 436, Sigurime shëndetësore në shumën 695,534 lekë. 
janë sigurime shendetesoretemuajit dhjetor 2018 që paguhet në muajin Janar 2019. 
-Llog. 466, kreditore për mjete në ruajte në shumën 8,327,773 lekë. 
-Llog. 467, kreditorë të ndryshëm në shumën 299,787,495 lekë. 
Kjo llogari është paraqitur në menyrë analitike, peshën më të madhe te kjo llogari e zëne 
detyrimet për shpërblim lindje, ekzekutim vendimesh gjyqësore, detyrime ndaj UKT, OSHEE, 
qera të ndryshme, këshilltare e tj. 
Per te gjitha llogaritë e mesipërme kemi evidencë te saktë në menyrë analitike. 
Vlera kontabël është e njëjtë me vlerën fizike.  
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C. AKTIVET NETO/FONDET (A-B) në shumën 7,898,332,779 lekë. 
-Llog. 85, rezultati i veprimtarise Ushtrimore, në shumën 231,918,611 lekë. 
-Llog. 101, Teprica (Fondi I Akumuluar) Deficiti i akumuluar, në shumën 7,339,358,621 lekë. 
-Llog. 115, nga fondet e veta per investime, në shumën 327,054,718 lekë. 
Për vitin 2018: 
Përputhet aktivi me pasivin për shumën 8,532,527,817 lekë. 
Hedhja e shifrave të llogarive nga ditaret në centralizator është bërë në mënyrë të saktë. Po 
ashtu është bërë hedhje e saktë e gjëndjeve të llogarive duke respektuar me rigorizitet 
pozicionet e tyre në bilanc.  
Nga verifikimi dhe krahasimi i gjendjeve të llogarive në formatet anekse me gjëndjet në 
llogaritë e bilancit rezultoi se kishte përputhje. 
Pasqyrat financiare shoqërohen me aktrakordimet si për të ardhurat dhe shpenzimet me 
thesarin. 
§ Më poshtë po analizojmë disa tregues kryesorë të evidentuara në llogarinë vjetore 
të vitit 2019, sipas “Raportit të Kontrollit të Konsoliduar” dhe gjendjen Financiare të Bashkisë 
Për vitin 2019: 
Përputhet aktivi me pasivin për shumën 10,551,322,837 lekë. 
Postet e llogarive kryesore paraqiten si më poshtë: 
 

A. AKTIVI në shumën 10,551,322,837 lekë. 
I.A. Aktivet Afatshkurtera në shumën 1,348,498,651 lekë, me këtë përbërje: 
1. Mjete Monetare dhe ekujvalent te tyre në shumën 96,679,631 lekë. 
Llogaria 520, Disponilitete në thesar me vlerën kontable të debisë 96,679,631lekë. 
Kjo shumë është e përbërë si me poshtë sipas akt rakordimeve me degën e thesarit : 
2. Gjendje Inventari qarkullues në shumën 21,239,680 lekë. 
-llog. 31 Materiale      5,872,321 lekë 
-llog. 32 Inventar I imet     15,367,359 lekë 
Sipas rezultateve të inventarizimit të kryer nuk u konstatuan mungesa gjatë inventarizimt. 
Gjithashtu në menyrë analitike janë paraqitur dhe në Bilancin e që është hartuar nga bashkia 
Kamëz për datën 31.12.2019. Sipas rezultateve të inventarizimit të kryernuk u konstatuan 
mungesa gjatë inventarizimt. 
Të gjitha fletët e inventarit janë të frmosura si nga komisioni ashtu dhe nga personi përgjegjës. 
Gjithashtu në menyrë analitike janë paraqitur dhe ne Bilancin që është hartuar nga bashkia 
Kamez për datën 31.07.2019. 
3.Llogari te Arketueshme në shumën 851,447,820 lekë. 
-llog.468 Debitor te ndryshem 576,813,380 lekë. 
Kjo llogari është e analizuar sipas personave debitorë 
-llog.4342 Operacione me shtetin te drejta273,634,440 lekë. 
4.Të tjera aktive afat shkurtera    380,131,520 lekë. 
llog.486 Shpenzime të periudhave të ardhshme380,131,520 lekë 
 Kjo llogari është e analizuar sipas objekteve dhe subjekteve. 
II.A. Aktivet Afatgjata në shumën 9,202,824,187 lekë me këtë përbërje: 
2. AktiveAfatgjata jomateriale në shumën 51,065,714 lekë. 
-Llogaria 202, Studime dhe Kerkime në shumën 51,065,714 lekë. 
Kjo llogari është e analizuar për 70 objekte studime dhe projektimi  
Dosjet me te gjitha studimet e projektimet ndodhen ne Arkivën e bashkisë Kamëz dhe Njësisë 
Paskuqan. 
-Llogaria 210, Toka, troje, terene në shumën 58,990,966 lekë. 
Kjo llogari është e analizuar në Kamëz në 12 objekte ku pjesën me të madhe e zënë 
shpronësimet e tokave për ndertim shkollash dhe ndërtim varrezash. 
-Llogaria 211, Pyje Plantacione në shumën 33,132,320 lekë. 
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Kjo llogari është e analizuar për 1 objekte investime sistemim gjelberim i lumit të Tiranës. 
-Llogaria 212, ndërtime e konstruksione në shumën 2,427,466,025lekë. 
Kjo llogari është e analizuar për 121 objekte ndërtimore në Kamëz ku përfshihen ndërtim e 
rikonstruksion shkollash, kopshtesh si dhe rrethim shkollash , përndërtim pallati i kultures, , 
ndërtim e rikonstruksion stadiumi, si dherrethim i dy fushave sportite dy dhoma sportistësh në 
Laknas, Q. Shëndëtsore, rikonstruksion fasada pallatesh, ndërtim bashkia e salla e këshillitetj.., 
rrethim i dy varrezave në vlerën dhe objekte të tjera . 
-Llogaria 213, rruge, rrjete, vepra ujore në shumën 5,768,465,015 lekë. 
Kjo llogari është e analizuar për 380 objekte investime rrugësh e KUN. 
-Llog. 214, inst. teknike, mak., paisje dhe vegla pune në shumën 12,106,391 lekë. 
Sipas rezultateve të inventarizimit të kryer nuk u konstatuan mungesa gjatë inventarizimt. 
Kjo llogari është paraqitur në mënyre analitike në fletët e inventarit si të aparatit të Bashkisë 
ashtu edhe në fletët e inventarit të shkollave. Të gjitha fletët e inventarit janë të frmosura si nga 
komisioni ashtu dhe personi pergjegjës. Gjithashtu në menyrë analitike janë paraqitur dhe në 
Bilancin që është hartuar nga Bashkia Kamëz për datën 31.12.2019. 
-Llogaria 215, mjete transporti në shumën 4,087,974 lekë. 
Sipas rezultateve të inventarizimit të kryer nuk u konstatuan mungesa gjatë inventarizimt.. 
 Në menyrë analitike kjo llogari paraqitet:  
1-Furgoni i Policisë W transportier me targa AA506LK me vlerë fillestare 3,360,000 lekë 
dhevlerë amortizimi 3,360,000 lekë. 
2-Furgoni (dhuratë) me targa AA936LH me vlerë fillestare 643,259 lekë dhe vlerë 
amortizimi,425,685 lekë. 
3-Automjet tip Hynday me targa AA 037 G me vlerë fillestare 5,664,000 lekë dhe vlerë  
 amortizimi 1,793,600 lekë. 
4-Benz Ml (foristrade)me targa TR 7170 Pme vlere2,881,200 leke, dhe vlere amortizimi 
2,881,200 lekë. 
-Llogaria 218 inv. ekonomik paraqitet me vlerë në shumën 83,592,474 lekë. 
Sipas rezultateve të inventarizimit të kryer nuk u konstatuan mungesa gjatë inventarizimt. 
Të gjitha fletët e inventarit janë të frmosura si nga komisioni ashtu dhe personi përgjegjës. 
Gjithashtu në mënyrë analitike janë paraqitur dhe në bilancin qe është hartuar nga Bashkia 
Kamëz për datën 31.12.2019. 
-Llogaria 219 amor. i aktiveve të qënd. të trupezuara në shumën (-426,611,845 lekë). 
Kjo llogari nuk paraqitet ne bilanc pasi vlera e aktiveve te klases 2 ne bilanc paraqitet ne vlere 
neto. 
Aktivet e qëndrueshme të trupezuara janë paraqitur në postet e llogarive të bilancit duke ju 
referuar pasqyrave të inventarit kontabël, inventarit fizik dhe transaksioneve ekonomike që 
kanë ndodhur gjatë vitit. Është llogaritur norma e amortizimit të aktiveve të qëndrueshme të 
trupezuara sipas normave vjetore të përcaktuara në udhëzimet e Ministrise se Financave. 
Zyra e Financës ka nje database te sakte per te gjitha aktivet e klases 2 ku shënohet emërtimi i 
objektit, data e krijimit, normat e amortizimit 
1. Aktive Afatgjata Financiare në shumën 371,486,000 lekë, me këtë përbërje: 
-Llogaria 26, Pjesemarrje ne kapitalin e vet në shumën 371,486,000 lekë 
4. Investime ne procesnë shumën 392,431,308 lekë, me këtë përbërje: 
-Llogaria 231, Per Aktivet Afatgjata materiale në shumën 392,431,308 lekë. 
 Kjo llogari ka nje analize te sakte sipas objekteve dhe llogarive te ndara. 
2. Aktive Afatgjata Materiale në shumën 8,387,841,165 lekë. 
 

B. PASIVET (detyrimet) në shumën 1,240,143,587 lekë. 
 I.P asivet Afatshkurtra në shumën 1,240,143,587 lekë. 
1. Llogari të Pagueshme në shumën 1,240,143,587 lekë. 
 të përbera nga: 
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-Llog. 401-408, Furnitore e llogari të lidhura me to në shumën 190,249,373 lekë. 
-Llog. 421, Personeli dhe llogari të lidhura me to, në shumën 19,661,611 
lekë. 
-Llog. 431, Detyrime ndaj shtetit për tatim taksa në shumën 1,358,233lekë. 
-Llog.4341,Të tjera operacione me shtetin (detyrime) në shumën 576,813,380 lekë. 
-Llog. 435, Sigurime shoqërore në shumën 5,686,713 lekë. 
-Llog. 436, Sigurime shëndetësore në shumën 789,525 lekë. 
-Llog. 466, kreditore për mjete në ruajte në shumën 9,564,247 lekë. 
-Llog. 467, kreditorë të ndryshëm në shumën 436,020,506 lekë. 
 të përbera nga: 
-Llog. 401-408, Furnitore e llogari të lidhura me to në shumën 190,249,373 lekë. 
Kjo llogari është paraqitur në mënyre analitike me emrat e subjekteve dhe të objekteve, me nr e 
serive të faturave me vlerat e faturave të palikujduara. Pjesë përbërse e cdo furnitori për 
investime është kontrata, situacioni përfundimtar i punimeve, fatura tatimore si dhe dokumenta 
të tjerë pjesë përbërëse të çdo dosje.  
-Llog. 421, Personeli dhe llogari të lidhura me to, në shumën 19,661,611 lekë. 
janë pagat e muajit dhjetor 2019 që paguhen në muajin Janar 2020. 
-Llog. 431, Detyrime ndaj shtetit për tatim taksa në shumën 1,358,233lekë. 
janë TAP-i i muajit dhjetor 2019 që paguhet në muajin Janar 2020. 
-Llog.4341,Të tjera operacione me shtetin (detyrime) në shumën 576,813,380 lekë. 
-Llog. 435, Sigurime shoqërore në shumën 5,686,713 lekë. 
janë sigurime shoqeroretemuajit dhjetor 2019 që paguhet në muajin Janar 2020. 
-Llog. 436, Sigurime shëndetësore në shumën 789,525 lekë. 
janë sigurime shendetesoretemuajit dhjetor 2019 që paguhet në muajin Janar 2020. 
-Llog. 466, kreditore për mjete në ruajtje në shumën 9,564,247 lekë. 
-Llog. 467, kreditorë të ndryshëm në shumën 436,020,506 lekë. 
Kjo llogari është paraqitur në menyrë analitike, peshën më të madhe te kjo llogari e zëne 
detyrimet për shpërblim lindje, ekzekutim vendimesh gjyqësore, detyrime ndaj UKT, OSHEE, 
qera të ndryshme, këshilltare e tj. 
Për të gjitha llogaritë e mësipërme kemi evidencë të saktë në menyrë analitike. 
Vlera kotabel është e njëjtë me vlerën fizike.  
C. AKTIVET NETO/FONDET (A-B) shuma 9,311,179,251 leke 
-Llog. 85, rezultati i veprimtarise Ushtrimore, në shumën 94,445,454 lekë. 
-Llog. 101, Teprica (Fondi I Akumuluar) Deficiti i akumuluar, në shumën 8,420,823,604 lekë. 
-Llog. 115, nga fondet e veta per investime, në shumën 795,910,193lekë. 
Për vitin 2019: 
Përputhet aktivi me pasivin për shumën 10,551,322,837 lekë. 
§ Më poshtë po analizojmë disa tregues kryesorë të evidentuara në llogarinë vjetore 
të vitit 2020, sipas “Raportit të Kontrollit të Konsoliduar” dhe gjendjen Financiare të Bashkisë 
Për vitin 2020: 
Përputhet aktivi me pasivin për shumën 10,740,266,249 lekë. 
Postet e llogarive kryesore paraqiten si me poshte: 
A. AKTIVI në shumën 10,740,266,249lekë. 
I.A. Aktivet Afatshkurtera në shumën 1,620,545,030 lekë, me këtë përbërje: 
1. Mjete Monetare dhe ekujvalent te tyre në shumën 78,230,210 lekë. 
 Llog 520 Disponibikitete ne Thesar shuma 78,230,210, leke 
2.Gjendje Inventari qarkullues në shumën  25,990,241 lekë. 
-llog. 31 Materiale      493,184 lekë 
-llog. 32 Inventar I imet     25,497,057 lekë 
Sipas rezultateve të inventarizimit të kryer nuk u konstatuan mungesa gjatë inventarizimt. 
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Gjithashtu në menyrë analitike janë paraqitur dhe në Bilancin e që është hartuar nga bashkia 
Kamëz për datën 31.12.2020. Sipas rezultateve të inventarizimit të kryernuk u konstatuan 
mungesa gjatë inventarizimit. 
Të gjitha fletët e inventarit janë të frmosura si nga komisioni ashtu dhe personi përgjegjes. 
Gjithashtu në menyrë analitike janë paraqitur dhe ne Bilancin që është hartuar nga bashkia 
Kamez për datën 31.12.2020. 
3.Llogari te Arkëtueshme në shumën 796,437,039 lekë. 
-llog.468 Debitor te ndryshem 747,025,095 lekë. 
Kjo llogari eshte e analizuar sipas subjekteve debotire. 
-llog.4342 Operacione me shtetin te drejta49,411,944 lekë. 
4.Te tjera aktive afat shkurtera    719,887,540 lekë. 
llog.486 Shpenzime te periudhave te ardhshme 265,387,540 lekë 
Kjo lloga eshte analizuar sipas objekteve ne menyre analitike. 
II.A. Aktivet Afatgjatanë shumën, 9,119,721,219 lekë me këtë përbërje: 
3. AktiveAfatgjata jomateriale në shumën 48,892,367 lekë. 
 

-Llogaria 202, Studime dhe Kerkime në shumën 48,892,367 lekë. 
Kjo llogari është e analizuar për 70 objekte studime dhe projektimi  
Dosjet me te gjitha studimet e projektimet ndodhen ne Arkivën e Bashkisë Kamëz dhe Njësisë 
Paskuqan. 
4. Aktive Afatgjata Materiale në shumën 8,371,473,851 lekë, me këtë përbërje: 
-Llogaria 210, Toka, troje, terene në shumën 58,990,966 lekë. 
Kjo llogari është e analizuar në Kamëz në 12 objekte ku pjesën me të madhe e zënë 
shpronësimet e tokave për ndertim shkollash dhe ndërtim varrezash. 
-Llogaria 211, Pyje Plantacione në shumën 31,475,704 lekë. 
-Llogaria 212, ndërtime e konstruksione në shumën2,359,634,800lekë. 
-Llogaria 213, rruge, rrjete, vepra ujore në shumën 5,771,513,025 lekë. 
-Llog. 214, inst. teknike, mak., paisje dhe vegla pune në shumën 9,813,421 lekë. 
-Llogaria 215, mjete transporti në shumën 13,861,659 lekë. 
-Llogaria 218 inv. ekonomik nuk paraqitet me vlerë në shumën 126,184,276 lekë. 
-Llogaria 211, Pyje Plantacione në shumën 31,475,704 lekë. 
Kjo llogari është e analizuar për 1 objekte investimi sistemim gjelbërim i lumit të Tiranës. 
-Llogaria 212, ndërtime e konstruksione në shumën 2,359,634,800lekë. 
Kjo llogari është e analizuar për 117 objekte ndërtimore në Kamëzku përfshihen ndërtim e 
rikonstruksion shkollash, kopshtesh si dhe rrethim shkollash , përndërtim pallati i kultures, , 
ndërtim e rikonstruksion stadiumi, si dherrethim i dy fushave sportite dy dhoma sportistësh në 
Laknas, Q. Shëndëtsore, rikonstruksion fasada pallatesh, ndërtim bashkia e salla e këshillitetj., 
rrethim i dy varrezave në vlerën dhe objekte të tjera. 
-Llogaria 213, rruge, rrjete, vepra ujore në shumën 5,771,513,025 lekë. 
Kjo llogari është e analizuar për 380 objekte investime rrugësh e KUN. 
-Llog. 214, inst. teknike, mak., paisje dhe vegla pune në shumën 9,813,421 lekë. 
Sipas rezultateve të inventarizimit të kryer nuk u konstatuan mungesa gjatë inventarizimt.  
Kjo llogari është paraqitur në mënyre analitike në fletët e inventarit si të aparatit të Bashkisë 
ashtu edhe në fletët e invenarit të shkollave. Të gjitha fletët e inventarit janë të frmosura si nga 
komisioni ashtu dhe personi pergjegjës. Gjithashtu në menyrë analitike janë paraqitur dhe në 
Bilancin që është hartuar nga Bashkia Kamëz për datën 31.12.2019. 
-Llogaria 215, mjete transporti në shumën 13,861,659 lekë. 
Sipas rezultateve të inventarizimit të kryer nuk u konstatuan mungesa gjatë inventarizimt. 
Në menyrë analitike kjo llogari paraqitet:  
1-Furgoni i Policisë W transportier me targa AA506LK me vlerë fillestare 3,360,000 lekë 
dhevlerë amortizimi 3,360,000 lekë. 
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2-Furgoni (dhuratë) me targa AA936LH me vlerë fillestare 643,259 lekë dhe vlerë 
amortizimi,425,685 lekë. 
3-Automjet tip Hynday me targa AA 037 G me vlerë fillestare 5,664,000 lekë dhe vlerë  
 amortizimi 1,793,600 lekë. 
4-Benz Ml (foristrade)me targa TR 7170 Pme vlere2,881,200 leke, dhe vlere amortizimi 
2,881,200 lekë. 
-Llogaria 218 inv. ekonomik paraqitet me vlerë në shumën 126,184,276 lekë. 
Sipas rezultateve të inventarizimit të kryer nuk u konstatuan mungesa gjatë inventarizimt.  
Të gjitha fletët e inventarit janë të frmosura si nga komisioni ashtu dhe personi përgjegjës. 
Gjithashtu në menyrë analitike janë paraqitur dhe në bilancin qe është hartuar nga Bashkia 
Kamëz për datën 31.12.2020. 
-Llogaria 219 amor. i aktiveve të qënd. të trupezuara në shumën (-606,636,282 lekë). 
Kjo llogari nuk paraqitet ne bilanc pasi vlera e aktiveve te klases 2 ne bilanc paraqitet ne vlere 
neto. 
Aktivet e qëndrueshme të trupezuara janë paraqitur në postet e llogarive të bilancit duke ju 
referuar pasqyrave të inventarit kontabël, inventarit fizik dhe transaksioneve ekonomike që 
kanë ndodhur gjatë vitit. Është llogaritur norma e amortizimit të aktiveve të qëndrueshme të 
trupezuara sipas normave vjetore të përcaktuara në udhëzimet e Ministrise se Financave. 
Zyra e Financës ka një database të saktë për të gjitha aktivet e klasës 2 ku shënohet emërtimi i 
objektit, data e krijimit, normat e amortizimit: 
1. Aktive Afatgjata Financiare në shumën 371,486,00 lekë, me këtë përbërje: 
-Llogaria 26, Pjesemarrje ne kapitalin e vet në Shumën 371.486.000 lekë 
2. Investime ne proces në shumën 276,939,267 lekë, me këtë përbërje: 
-Llogaria 231, Per Aktivet Afatgjata Materiale në shumën 276,939,267 lekë. 
 

B. PASIVET (detyrimet) në shumën 1,524,630,662 lekë. 
 I. Pasivet Afatshkurtra në shumën 1,524,630,662 lekë. 
1. Llogari të Pagueshme në shumën 1,524,630,662 lekë. 
të përbera nga: 
-Llog. 401-408, Furnitore e llogari të lidhura me to në shumën 387,267,935 lekë. 
-Llog. 421, Personeli dhe llogari të lidhura me to, në shumën 23,370,994 lekë. 
-Llog. 431, Detyrime ndaj shtetit për tatim taksa në shumën 1,743,991lekë. 
-Llog.4341, Të tjera operacione me shtetin (detyrime) në shumën 747,025,095 lekë. 
-Llog. 435, Sigurime shoqërore në shumën 6,893,404 lekë. 
-Llog. 436, Sigurime shëndetësore në shumën 956,840 lekë. 
-Llog. 466, kreditore për mjete në ruajte në shumën 8,306,083 lekë. 
-Llog. 467, kreditorë të ndryshëm në shumën 349,066,320 lekë. 
C. AKTIVET NETO/FONDET (A-B) 
-Llog. 85, rezultati i veprimtarise Ushtrimore, në shumën 74,674,689 lekë. 
-Llog. 101, Teprica (Fondi I Akumuluar)Deficiti I akumuluar, në shumën 8,528,006,016 lekë. 
Për vitin 2020: 
Përputhet aktivi me pasivin për shumën 10,740,266,249 lekë. 
-Llog. 401-408, Furnitore e llogari të lidhura me to në shumën 387,267,935 lekë. 
Kjo llogari është paraqitur në mënyre analitike me emrat e subjekteve dhe të objekteve, me nr. 
e serive të faturave me vlerat e faturave të palikujduara. Pjesë përbërse e cdo furnitori për 
investime është kontrata, situacioni përfundimtar i punimeve, fatura tatimore si dhe dokumenta 
të tjere pjësë përbërse të çdo dosje.  
-Llog. 421, Personeli dhe llogari të lidhura me to, në shumën 23,370,994 lekë. 
janë pagat e muajit dhjetor 2020 që paguhen në muajin Janar 2021. 
-Llog. 431, Detyrime ndaj shtetit për tatim taksa në shumën 747,025,095 lekë. 
janë TAP-i i muajit dhjetor 2020 që paguhet në muajin Janar 2021. 
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-Llog.4341,Të tjera operacione me shtetin (detyrime) në shumën 189,207,311 lekë. 
-Llog. 435, Sigurime shoqërore në shumën 6,893,404 lekë. 
janë sigurime shoqeroretemuajit dhjetor 2020 që paguhet në muajin Janar 2021. 
-Llog. 436, Sigurime shëndetësore në shumën 956,840 lekë. 
janë sigurime shendetesoretemuajit dhjetor 2020 që paguhet në muajin Janar 2021. 
-Llog. 466, kreditore për mjete në ruajte në shumën 8,306,083 lekë. 
 Kjo llogari është paraqitur në mënyre analitike me emrat e subjekteve dhe të objekteve. 
-Llog. 467, kreditorë të ndryshëm në shumën 349,066,320 lekë. 
Kjo llogari është paraqitur në menyrë analitike, peshën më të madhe te kjo llogari e zëne 
detyrimet për shpërblim lindje, ekzekutim vendimesh gjyqësore, detyrime ndaj UKT, OSHEE, 
qera të ndryshme, këshilltare e tj. 
Per te gjitha llogarite e mesiperme ka evidence te saktë ne menyre analitike. 
Vlera kotabel është e njëjtë me vlerën fizike.  
Hedhja e shifrave të llogarive nga ditaret në centralizator është bërë në mënyrë të saktë, po 
ashtu edhe hedhja e gjëndjeve të llogarive duke respektuar pozicionet e tyre në bilanc.  
Nga verifikimi dhe krahasimi i gjendjeve të llogarive në formatet anekse me gjëndjet në 
llogaritë e bilancit rezultoi se kishte përputhje. 
Pasqyrat financiare shoqërohen me akt- rakordimet si për të ardhurat dhe shpenzimet me 
thesarin. 
►Titulli i Gjetjes nr. 5: Mbi përditësimin në kontabilizimin e llogarisë 26 “Aktivet Afatgjata 
Financiare”. 
 

Situata: 

Në Aktivet Afatgjata Financiare, llogaria 26, “Pjesëmarrja me kapitalin e 
vet” në vlerën 371’846’000 lekë e cila përfaqëson vlerën e aksioneve që ka 
UK  Kamëz, është përcaktuar që në vitin 2012, dhe nuk është përditësuar 
pasi është krijuar ndërmarrje UK Kamëz Sh.a. në vitin 2020.  

Kriteri: 

Ligji nr. 9228 datë 29.04.2004 “Për kontabilitetin dhe pasqyrat financiare”, 
Urdhri i Ministrit nr. 64 datë 22.07.2014 “Për shpallje të Standardeve 
Kombëtare të Kontabilitetit të Përmirësuara”  
me Standardin Kombëtar të Kontabilitetit nr.5 “Aktivet Afatgjata 
Materiale dhe Aktivet Afatgjata Jo materiale” pika 55, 56, 57  
si dhe me SKK nr.14 “Trajtimi kontabël i investimeve në pjesëmarrje” 

 
Ndikimi/Efekti: 

Mos përditësimi i vlerës së saktë të aksioneve të UKK sh.a dhe të 
regjistrimit të saj në kontabilitet për sa i përket gjendjes kontabël të 
paraqitur në Pasqyrat e Pozicionit Financiar për vitin 2020 të llogarisë 26 
“Pjesëmarrje në kapitalin e vet” 

Shkaku: 

Mos zbatim i ligjit 9228 datë 29.04.2004 “Për kontabilitetin dhe pasqyrat 
financiare”, urdhrit nr.64 datë 22.07.2014 “Për shpallje të Standardeve 
Kombëtare të Kontabilitetit të Përmirësuara”, SKK nr.5 “Aktivet Afatgjata 
Materiale dhe Aktivet Afatgjata Jo materiale” dhe Standardit 
Ndërkombëtartë Kontabilitetit nr.28 “Investime në Pjesëmarrje”. 

Rëndësia: E lartë 

Rekomandimi: 

Nga Bashkia Kamëz, nëpërmjet Nëpunësit Zbatues, të merren masa për të 
përditësuar në kontabilitetdhe për të regjistruar pjesëmarrjes 100% në 
kapitalin aksionar të UK  Kamëz sh.a me vlerë kontabël 371,846,000 lekë 
në debi të llogarisë 26 “Pjesëmarrje në kapitalin e vet” dhe kredi të 
llogarive financiare të klasës 5, për pjesëmarrjen me kapitalin e vet. 

 
7. Fondet e tërmetit. 
Baza Ligjore: Ligji nr. 139/ 2015 “Për vetëqeverisjen vendore”; Akti nr. 09, datë 16.12.2019, 
“Për përballimin e pasojave të fatkeqësisë natyrore” dhe aktet nënligjore për zbatim të tij; 
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Vendim nr.750, datë 27.11.2019 “Për shpalljen e gjendjes së fatkeqësisë natyrore në qarqet Durrës dhe 
Tiranë dhe Lezhë”. 
Banesat individuale 
Vlerësimi dhe kualifikimi i përfituesve të dëmtuar nga tërmeti i datës 26.11.2019, të cilët 
plotësojnë kriteret ligjore për të përfituar nga Grantet e Rindërtimit në Bashkinë Kamëz. Për të 
gjithë të dëmtuarit nga kjo fatkeqësi natyrore janë caktuar bonus qeraje. Kryetari i Bashkisë 
Kamëz ka urdhëruar ngritjen e: 
ü Zyrës së Posaçme të Rindërtimit (Menaxhuese e problematikave të shkaktuar nga 
tërmeti, si dhe kordinuese midis Ministrisë së Rindërtimit dhe Bashkisë Kamëz, e përbërë nga 
8 anëtarë) 
ü Specialistëve (Pranues të aplikimeve si dhe regjistrues në sistemin online, e përbërë nga 
7 anëtarë) 
ü Komisionit Teknik (Të cilët pasi përfundoi afati i aplikimeve dhe regjistrimeve online 
nga ana e qytetarëve, përcaktuan vlerën e masës së grantit të rindërtimit, duke kryer vlerësimet 
e dëmeve në terren, nëpërmjet pajisjeve elektronike (Tablet), e përbërë nga 9 anëtarë) 
Relacioni i tyre është dorëzuar pranë Komisionit të Posacëm me nr. 3784 prot., datë 
26.05.2020: 
DS- 1 përfiton grantin me vlerë 90,154 lekë 
DS- 2 përfiton grantin me vlerë 230,060 lekë 
DS- 3 përfiton grantin me vlerë 450,062 lekë 
ü Komisionit të posacëm, Urdhër nr. 155, datë 23.04.2020 (Të cilët do të verifikonin 
ligjshmërinë e dosjeve të aplikantëve, për të shpallur listën e aplikuesve që plotësojnë kriteret 
ligjore, lista emërore e fituesve i propozohet për miratim Kryetarit të Bashkisë Kamëz dhe pas 
miratimit nga kryetari, kjo listë i propozohet për miratim edhe Këshillit Bashkiak, e përbërë 
nga 5 anëtarë dhe grup pune me specialistë shtesë me 4 anëtarë, në mbështetje të Komisionit të 
Posacëm) 
ü Komisionit për vlerësimin e ankesave të aplikantëve jofitues, Urdhër nr. 180, datë 
03.05.2020 (Shqyrtues të kërkesave të aplikantëve jofitues, e përbërë me 3 anëtarë) 
Të gjithë qytetarët, shtëpitë e të cilëve pësuan dëme të riparueshme nga tërmeti i 26 nëntorit do 
të përfitojnë nga mbështetja financiare e qeverisë përmes granteve sipas shkallës së dëmeve. 
Procesi i shpërndarjes së fondeve është kyer pasi aplikuesi fitues ka firmosur kontratën dhe i 
është drejtuar pikave postare për tërheqjen e tyre. Nga grupi auditues u vu re se jo në të gjitha 
rastet ndarja e vlerës së grantit të fituar është kryer sipas kontratës ku është përcaktuar se 
fillimisht duhet të jepet kësti i parë në masën 60 % dhe pastaj kësti i dytë në masën 40 %, duke 
qënë se shumë aplikuesve fitues i është dhënë në masën 100 %. 
 
Tabela: Aplikuesit e shpallur fitues 
 

Vendimet DS1 DS2 DS3 
DS4- 
Rikonstruksion DS4 DS5   

Këshilli nr. 1 349 261 161  - 2 30   
Këshilli nr. 2 162 231 142  - 97 48   
Këshilli nr. 3 47 76 31  - 51 31   
Këshilli nr. 4 24 14 15  - 43 14   
Këshilli nr. 5 3 1 3 27 36 12   
Këshilli nr. 6 23 316 34  - 19 10   
Shfuqizime -1 -4 -2  - -2 -3   
Ndryshim 
DS- je  -  - 1 4 1 1   
Totali i 
perfitueseve 607 895 385 31 247 143 2308 

 Vlera 54,630,000 205,850,000 173,250,000  -    - 
Totali lekë 433,730,000 



 

58 
 

 
Në planin vjetor, grantet e tërmetit janë 340,220,000 lekë nga të cilat 331,762,000të rakorduara 
edhe me thesarin janë kaluar në llogari të përfituesëve fitues. Diferenca e tyre prej 8,458,000 
lekë ka kaluar si fond i trashëguar në vitin 2021.  
Shuma totale për përfituesit e konfirmuar nga Vendimet e Këshillit Bashkiak për DS-1, DS-2 
dhe DS-3 është 424,180,000 lekë, nga të cilat kanë kaluar me Urdhër Shpenzimi tek përfituesit 
331,762,000 lekë. Diferenca e mbetur në vlerën 92,418,000 lekë ka kaluar për likujdim të plotë 
në vitin 2021. 
 
Vendim i Këshillit Bashkiak nr. 90, datë 03.08.2020 “Për miratimin e vërtetimit të lëshuar nga 
kryetari i fshatit dhe administratori i njësive administrative dhe lagjeve si pjesë e 
dokumentacionit të dosjes së aplikuesit për të përfituar nga programet e rindërtimit”, vendosi: 
1. Pranimin si pjesë e dokumentacionit të dosjes së aplikuesit për të përfituar nga 
programet e rindërtimit Vërtetimin e lëshuar nga “Kryetari i fshatit” dhe “Administratori i 
Njësisë Administrative” dhe Lagjeve në cilësinë e dokumentit që vërteton posedimin e banesës/ 
objektit në momentin e rënies së tërmetit 
2. Kontrata e energjisë elektrike dhe/ ose kontrata e shërbimit me ujësjellsin sipjesë e 
dokumentacionit provues, duhet të jenë 5 vjeçare nga momenti i nënshkrimit dhe në asnjë rast 
të mos jenë të nënshkruara pas datës 26.11.2019. 
 

Grupi i auditimit në vijimësi kërkoj nga Drejtoria e Rindërtimit dosjet e aplikuesëve dhe 
konstatoi se ka diferenca të mëdha midis Akt Konstatimit të kryer nga Bashkia Kamëz dhe Akt 
Ekspertizës së Thelluar të kryer nga Instituti i Ndërtimit: 
 

Aplikuesit Akt Konstatimi (nga 
Bashkia Kamëz) 

Akt Ekspertizë e Thelluar (e kryer 
nga Instituti i Ndërtimit) 

A.Sh. B., me nr. 365 DS1 DS4 
T. Q. T., me nr. 147 DS1 DS5 
Xh. D. S., me nr. 259 DS1 DS5 
Xh. I. K., me nr. 134 DS1 DS5 
B. A. H., me nr. 166 DS1 DS5 
A. B. D., me nr. 299 DS2 DS4 
S. B. S., me nr. 313 DS2 DS5 
R. M. S., me nr. 122 DS2 DS5 
F. M. D., me nr. 64 DS3 DS5 
B. H. G., me nr. 551 DS3 DS5 
B. K. S., me nr. 421 DS3 DS5 
L. S. R., me nr. 44 DS3 DS5 
M. H. L., me nr. 33 DS4 DS5 
Q. K. P., me nr. 408 DS4 DS5 

 
Regjistrimi 
Në Librin e Protokollit 2020, në Njësinë Administrative Kamëz kanë aplikuar dhe regjistruar 
1195 aplikantë. Grupi i auditimit ka konstatuar se: 
- ka regjistrime të cilat edhe pse nuk është i njëjti individ ka kaluar me fraksion si: 46/1, 
219/1, 821/1, 895/1, 918/1, 931/1, 958/1 
- në të gjithë Librin e Protokollit nuk është shënuar emri i specialistes së angazhuar në 
pranimin e aplikimeve të qytetarëve dhe të regjistrimeve të aplikimeve të tyre në sistemin 
online 
- nr. rendor 196 mungon në Librin e Protokollit 
- nga nr. 1190 prot. deri në 1195 nuk kanë të regjistruar datën e aplikimit 
- në Librin e Protokollit në nr. prot. 849, nuk është regjistruar asgjë ndërkohë me nr. 849 
ka qenë pjesë e vendimeve të Këshillit Bashkiak një qytetar me nivelin e dëmtimit DS3 
Në Librin e Protokollit 2020, Njësia Administrative Bathore, kanë aplikuar dhe janë regjistruar 
672 aplikantë. Grupi i auditimit konstaton se:  
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- ka mungesa të adresave 
- emri, mbiemri i aplikuesëve dhe nr. i prot. (39 raste) janë korigjuar me korrektor, 
veprim i cili bie në kundërshtim me rregullat e plotësimit të Librit të Protokollit. 
- nr. i prot. 646 është lënë bosh, pa asnjë emër aplikanti.  
- duke filluar që nga nr. 482 prot. dhe deri në nr. 672 prot. nuk është shënuar emri i 
specialistes së angazhuar në pranimin e aplikimeve të qytetarëve dhe të regjistrimeve të 
aplikimeve të tyre në sistemin online 
- kanë kaluar nga nr. prot. 460 në nr. e prot. 463, duke cënuar renditjen e saktë sipas 
numrit pasardhës 
- nga nr. i prot. 480 deri në nr. e prot. 672 nuk ka asnjë datë të aplikimit të qytetarëve 
- ka regjistrime të cilat edhe pse nuk është i njëjti qytetar ka kaluar me fraksion si: 249/1 
- numri i fundit në Librin e Protokollit është 672 ndërkohë numrat e përfshirë në 
Vendimet e Këshillit Bashkiak kalojnë numrin ku kemi edhe 2 qytetar me numrat e protokollit 
925 dhe 926 
- 5 raste të dublikimit të nr. të protokollit, një qytetar me të njëjtin nr. prot. një që nuk 
është regjistruar në Librin e Protokollit dhe një që është regjistruar në Librin e Protokollit. 
Në Librin e Protokollit 2020, Njësia Administrative Paskuqan kanë aplikuar dhe regjistruar 865 
aplikantë. Grupi i auditimit konstaton se: 
- ka mungesa të tëgjitha adresave 
- nr. i prot. 798, 826 është lënë bosh, me asnjë emër aplikanti 
- në të gjithë Librin e Protokollit nuk është shënuar emri i specialistes së angazhuar në 
pranimin e aplikimeve të qytetarëve dhe të regjistrimeve të aplikimeve të tyre në sistemin 
online 
- regjistrimi është kryer në shumë raste me të njëjtën nr. prot. 581 në Librin e Protokollit 
Paskuqan është G. S. dhe po ashtu dosja e K. B., Njësia Administrative Paskuqan ka të njëjtin 
nr. prot. 581 
- regjistrimi është kryer në shumë raste me të njëjtën nr. prot. 581, në Librin e Protokollit 
Paskuqan është G. S. dhe po ashtu në dosjen e K. B., Njësia Administrative Paskuqan ka të 
njëjtin nr. prot. 581, janë të dyja me të njëtin nr. aplikimi 
- ka patur mungesa në dosje përsa i përket certifikatës familjare si në rastin e H. B.. 
Grupi auditues konstatoi se: 
- certifikata familjare për disa aplikues, e vendosur në dosje është lëshuar më datë 
26.11.2019 dhe për disa aplikues të tjerë në datat në vazhdim 
- dosjet kanë fizikisht vërtetimin e lëshuar nga Kryetari i Fshatit dhe Administratori i 
Njësisë Administrative”, disa kanë çertifikatën për vërtetim pronësie ose vërtetimin nga 
Agjensia Shtetërore e Kadastrës, por kanë në mungesë kontratën e energjisë elektrike ose 
kontratën e shërbimit nga ujësjellësi në kundërshtim me Vendimin e Këshillit Bashkiak nr. 90, 
datë 03.08.2020 “Për miratimin e vërtetimit të lëshuar nga kryetari i fshatit dhe administratori i 
njësive administrative dhe lagjeve si pjesë e dokumentacionit të dosjes së aplikuesit për të 
përfituar nga programet e rindërtimit”. 
 
►Titulli i Gjetjes nr. 6: Gabime në regjistrimin e aplikuesve në librat e protokolleve dhe 
mungesa në dosjet e përfitueseve. 
 

Situata: Kontrolli i proçesit të regjistrimit të aplikuesëve- Në Librat e 
Protokollit 2020, në Njësinë Administrative Kamëz, Bathore dhe 
Paskuqan kanë aplikuar dhe regjistruar 2732 aplikantë. Grupi i 
auditimit ka konstatuar se: 

 ka regjistrime të cilat edhe pse nuk është i njëjti individ kanë kaluar 
me fraksion 
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 në të gjithë Librin e Protokollit nuk është shënuar emri i specialistes së 
angazhuar në pranimin e aplikimeve të qytetarëve dhe të regjistrimeve 
të aplikimeve të tyre në sistemin online 

 mungojnë nr. rëndor, ka patur kalime të nr. duke cënuar renditjen e 
saktë sipas numrit pasardhës 

 nga nr. 1190 prot. deri në 1195 nuk kanë të regjistruar datën e 
aplikimit 

 në Librin e Protokollit në nr. prot. 849, nuk është regjistruar asgjë 
ndërkohë me nr. 849 ka qenë pjesë e vendimeve të Këshillit Bashkiak 
një qytetar me nivelin e dëmtimit DS3 

 ka mungesa të adresave 
 emri, mbiemri i aplikuesëve dhe nr. i prot. (39 raste) janë korigjuar me 

korrektor, veprim i cili bie në kundërshtim me rregullat e plotësimit të 
Librit të Protokollit. 

 nr. i prot. 646 është lënë bosh, pa asnjë emër aplikanti. 
 nga nr. i prot. 480 deri në nr. e prot. 672 nuk ka asnjë datë të aplikimit 

të qytetarëve 
 numri i fundit në Librin e Protokollit është 672 ndërkohë numrat e 

përfshirë në Vendimet e Këshillit Bashkiak kalojnë numrin ku kemi 
edhe 2 qytetar me numrat e protokollit 925 dhe 926 

 5 raste të dublikimit të nr. të protokollit, një qytetar me të njëjtin nr. 
prot. një që nuk është regjistruar në Librin e Protokollit dhe një që 
është regjistruar në Librin e Protokollit. 
Kontrolli i dosjeve të përfituesve: 

 çertifikata familjare për disa aplikues, e vendosur në dosje është 
lëshuar më datë 26.11.2019 dhe për disa aplikues të tjerë në datat në 
vazhdim 

 ka patur mungesa në dosje përsa i përket certifikatës familjare si në 
rastin e H. B.. 

 dosjet kanë fizikisht vërtetimin e lëshuar nga Kryetari i Fshatit dhe 
Administratori i Njësisë Administrative”, disa kanë çertifikatën për 
vërtetim pronësie ose vërtetimin nga Agjensia Shtetërore e Kadastrës, 
por kanë në mungesë kontratën e energjisë elektrike ose kontratën e 
shërbimit nga ujësjellësi në kundërshtim me Vendimin e Këshillit 
Bashkiak nr. 90, datë 03.08.2020 “Për miratimin e vërtetimit të lëshuar 
nga kryetari i fshatit dhe administratori i njësive administrative dhe 
lagjeve si pjesë e dokumentacionit të dosjes së aplikuesit për të 
përfituar nga programet e rindërtimit”. 

Kriteri: Ligji nr. 139/ 2015 “Për vetëqeverisjen vendore” 
Akti nr. 09, datë 16.12.2019, “Për përballimin e pasojave të 
fatkeqësisë natyrore” dhe aktet nënligjore për zbatim të tij 
Vendim nr.750, datë 27.11.2019 “Për shpalljen e gjendjes së 
fatkeqësisë natyrore në qarqet Durrës dhe Tiranë dhe Lezhë” 
Vendim i Këshillit Bashkiak nr. 90, datë 03.08.2020 “Për miratimin e 
vërtetimit të lëshuar nga kryetari i fshatit dhe administratori i njësive 
administrative dhe lagjeve si pjesë e dokumentacionit të dosjes së 
aplikuesit për të përfituar nga programet e rindërtimit”. 

 
Ndikimi/Efekti: 

Mospasqyrim të saktë të regjistrimit të aplikuesve dhe moszbatim të 
kritereve të vendosura për përfituesit në lidhje me dokumentacionin që 
duhet të kenë dosjet e tyre. 
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Shkaku: Mosregjistrim i duhur dhe mungesa në dosje. 
Rëndësia: E lartë 
Rekomandimi: Drejtoria e Rindërtimit të bashkëpunojë me komisionet e ngritura dhe 

të plotësojë dosjet me dokumentat që janë në mungesë. 
 
Për veprimet dhe mosveprimet e mësipërme mbajnë përgjegjësi: 

1. Personat pergjegjes për administrimin e aplikimeve 
2. E. Gj., Kryetar Komisioni te Zyra e Posaçme e Rindërtimit 

 
Pagesat e bonusit te qerasë nga termeti i datës 26.11.2019, Dhjetor 2019-Dhjetor 2020. 
 

Këshilli Bashkiak Kamëz ka miratuar Vendimin nr. 51, datë 11.12.2019, për pagesën e plotë të 
qirasë për 144 familje, të cilat janë dëmtuar nga tërmeti dhe janë shpallur të pabanueshme nga 
akt konstatimet e bëra nga grupet e verifikimit. 
Vlera e pagesës sipas vlerës së qerasë së tregut të lirë, sipas madhësisë së familjes dhe sipas 
strukturave përkatëse të apartamenteve: 
- Qiraja për strukturën e apartamentit 1+1, është 11,000 lekë (1- 3 persona)  
- Qiraja për strukturën e apartamentit 2+1, është 15,000 lekë (4- 5 persona)  
- Qiraja për strukturën e apartamentit 3+1, është 19,000 lekë (mbi 6 persona) Familjet që 

aplikojnë për përfitimin e pagesës së qirasë duhet të depozitojnë pranë Bashkisë Kamëz: 
- Kërkesë për subvencionim qiraje 
- Certifikatë familjare 
- Akt konstatim 
Në Aktin Normativ nr. 8, datë 7.12.2019, për përdorimin e procedurës së përshpejtuar për 
subvencionimin e pagesës së qirasë së banesës për familjet e mbetura të pastreha, si pasojë e 
fatkeqësisë natyrore, tërmetit të datës 26.11.2019 nuk specifikohet nëse vlera përfitohet që nga 
muaji dhjetor duke qënë se tërmeti ka ndodhur më 26.11.2019, kur këto familje kanë lëvizur 
nga banesa e tyre për të jetuar me qira apo nga momenti kur kryhet aplikimi. 
Për trajtimin e familjeve me bonus qiraje nga tërmeti fillimisht Bashkia Kamëz është 
mbështetur në Akt-konstatimet e grupeve të punës në terren që u ngritën me urdhër të titullarit 
të bashkisë në bashkëpunim me policinë e rendit dhe në bazë të kërkesave të qytetarëve, për 
vlerësimin e dëmtimit DS4 dhe DS5. Më vone Instituti i Ndërtimit filloi punën në terren dhe 
pajisi familjet me akt-konstatimet ku përcaktohej shkalla e dëmtimit të banesave. Duke 
theksuar se Instituti i Ndërtimit ka nxjerrë të pabanueshme dhe banesa të cilat ishin cilësuar si 
DS2 apo DS3 nga grupet e punës së bashkisë (pasi qytetarët kërkuan rivlerësim nga ana e tyre) 
 

Subvencioni i qirasë për familjet e prekura nga tërmeti 
Subvencioni i qirasë për familjet e prekura nga tërmeti 

Periudha 
Nr. i familjeve Vlera 
Banesa 
Individuale Pallate Valias Banesa 

Individuale Pallate Valias 

Dhjetor 2019 96 -  1,373,000 -  
Janar 2020 115 -  1,641,000 -  
Shkurt 2020 171 -  2,445,000 -  
Mars 2020 209 -  2,987,000 -  
Prill 2020 217 -  3,207,000 -  
Maj 2020 215 -  3,089,000 -  
Qershor 2020 224 -  3,201,000 -  
Korrik 2020 246 160 3,553,000 2,312,000 
Gusht 2020 271 185 3,880,000 2,670,000 
Shtator 2020 299 182 4,289,000 2,529,000 
Tetor 2020 344 185 5,267,000 2,555,000 
Nentor 2020 377 187 6,214,000 2,655,000 
Dhjetor 2020 344 187 5,225,000 2,655,000 
Totali   46,371,000 15,376,000 
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Në tabelën e mësipërme është paraqitur numri i familjeve të cilët kanë përfituar gjatë muajve 
dhjetor 2019- 2020 banues në banesa indiviuale apo pallate.  
 
Qiraja sipas strukturës së apartamentit  

 

Struktura 

1+1  
(1- 3 
persona) 
11,000 lekë 

2+1  
(4- 5 persona) 
15,000 lekë 

3+1  
(mbi 6 
persona) 
19,000 lekë 

 
Totali i familjeve përfituese 216 279 91 586 
 
Familjet përfituese nga dhjetori i 2019- ës dhe deri në dhjetor të 2020 të cilët janë paguar për 
qiranë e ambjentit ku kanë jetuar pas tërmetit të 26 nëntorit 2019 dhe pasi shtëpitë e tyre u 
shpallën të pabanueshme janë 586 në total, nga të cilët 216 prej tyre janë paguar me 11,000 
lekë në muaj, 279 janë paguar me 15,000 lekë në muaj dhe 91 me 19,000 lekë në muaj. 
Grupi auditues konstatoi se Drejtoria e Strehimit ka vepruar me standarde të ndryshme duke 
qënë se: 

- ka raste ku është përfituar në vetëm një muaj, nëntorin e vitit 2020, 3 muaj pagesë qeraje si në 
rastin e Sh. P. vlera prej 45,000 lekësh,  

- shfaqen raste kur i është paguar vetëm një muaj si në rastin e Sh. H., muajin nëntor 2020 në 
vlerën 19,000 lekë dhe Sh. S., muajin nëntor 2020 në vlerën 15,000 lekë, në kundërshtim me 
Aktin Normativ nr. 8, datë 7.12.2019, Neni 7 

- ka raste ku ështe përfituar e gjithë vlera si në rastin e Sh. T., Sh. P. nga muaji Dhjetor 2019- 
Dhjetor 2020 dhe kjo vlerë është marrë e plotë edhe për muajt e kaluar 

- Sh. T. ka përfituar vlera të ndryshme për muaj të ndryshëm: katër muaj 11,000 lekë (dhjetor 
2019, shkurt 2020, mars 2020, prill 2020), një muaj 19,000 lekë (janar 2020) , tetë muaj 15,000 
lekë (maj 2020- dhjetor 2020) 

- Sh. P. ka përfituar vlera të ndryshme për muaj të ndryshëm: dhjetë muaj 11,000 lekë (janar 
2020, shkurt 2020, prill 2020, qershor 2020- dhjetor 2020), një muaj 19,000 lekë (maj 2020), 
dy muaj 15,000 lekë (dhjetor 2019, mars 2020) 
 
Titulli i Gjetjes nr. 13: Subvencionimi qirasë për familjet e prekura nga tërmeti. 
 

Situata: Drejtoria e Strehimit ka vepruar me standarte të ndryshme duke qënë se: 
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 ka raste ku është përfituar në vetëm një muaj, nëntorin e vitit 2020, 3 muaj pagesë 
qeraje si në rastin e Sh. S. P. vlera prej 45,000 lekësh,  

 shfaqen raste kur i është paguar vetëm një muaj si në rastin e Sh. E. H., muajin 
nëntor 2020 në vlerën 19,000 lekë dhe Sh. S., muajin nëntor 2020 në vlerën 
15,000 lekë, në kundërshtim me Aktin Normativ nr. 8, datë 7.12.2019, Neni 7 

 ka raste ku është përfituar e gjithë vlera si në rastin e Sh. S. T., Sh. S. P. nga muaji 
Dhjetor 2019- Dhjetor 2020 dhe kjo vlerë është marrë e plotë edhe për muajt e 
kaluar 

 Sh. S. T. ka përfituar vlera të ndryshme për muaj të ndryshëm: katër muaj 11,000 
lekë (dhjetor 2019, shkurt 2020, mars 2020, prill 2020), një muaj 19,000 lekë 
(janar 2020) , tetë muaj 15,000 lekë (maj 2020- dhjetor 2020) 

 Sh. S. P. ka përfituar vlera të ndryshme për muaj të ndryshëm: dhjetë muaj 11,000 
lekë (janar 2020, shkurt 2020, prill 2020, qershor 2020- dhjetor 2020), një muaj 
19,000 lekë (maj 2020), dy muaj 15,000 lekë (dhjetor 2019, mars 2020) 

Kriteri: Ligji nr.45/2019 “Për mbrojtjen civile”  
Aktin Normativ nr.8 dt. 07.12.2019 “Për përdorimin e procedurës së përshpejtuar 
për subvencionimin e pagesës së qirasë së banesës për familjet e mbetura të 
pastreha, si pasojë e fatkeqësisë natyrore, tërmetit të datës 26.11.2019” 

 
Ndikimi/Efekti: 

Mostrajtim në mënyrë të barabartë i të gjithë familjeve të mbetura të pastreha si 
pasojë e fatkeqësisë natyrore.  

Shkaku: Mos informim nga ana e Bashkisë Kamëz 
Rëndësia: E lartë 
Rekomandimi: Drejtoria e Strehimit të pasqyrojë si dhe të njoftojë të gjithë familjet të cilat nga 

dëmtimi i banesave të tyre janë detyruar të marrin ambiente me qira të tërheqin 
vlerat që i takojnë për të përfituar sipas VKB-s ku janë përcaktuar vlerat për 
strukturë apartamenti. 

 
Pretendimi i subjektit: 
Drejtoria Emergjencave Civile dhe Strehimit në observacionin e nisur me nr. 11920/2, më datë 
27.01.2022 ka paraqitur: 
Për rastin e z. Sh. S. P. ka aplikuar në muajin shtator 2020 (sipas dosjes fizike), për arsye 
mungese fondi pagesën e muajit shtator e tetor e ka përfituar në muajin nëntor 2020 (pra ka 
marr 3 muaj bashkë dhe vazhdon të trajtohet me pagesë mujore 
z. Sh. E. H. ku konstatoni që ka marr vetëm një muaj nëntor 2020 shpjegoj se: rezulton 
se ka marr për vitin 2020 vetëm muajin nëntor sepse ne ketë periudhë ka bërë 
kërkesën, ka paraqitur dokumentacionin dhe ka kaluar ne K.B (Vkb nr. 119 
dt.06.10.2020), muajin dhjetor 2020 z. H. rezulton ta ketë marrë së 
bashkumemuajinjanar2021, për mungese fondi. Vazhdon pagesën sipas aktit normativ 
me ndryshimet. 
Vendimet e Këshillit Bashkiak nuk kanë fuqi prapavepruese pra pagesa bëhet pas 
miratimit në Keshillin Bashkiak. 
Për rastin e z.Sh. L. S. sqaroj se janë të njëjtat argumenta si në rastin e z. H. 
Për rastin e z. Sh. S. T. ku konstatoni që "Ka përfituar vlera të ndryshme për muaj te 
ndryshëm " sqaroj se: 
Në borderot tona që ju kemi derguar bashkëlidhur me shkresën nr. 9090 prot. 
dt.27.09.2021, Z. T. rezultonnë pagesë ngamuaji dhjetor 2019-dhjetor 2020 me vlerë 
te njejtë për secilin muaj konkretisht me vlerën mujore prej 15.000 lekë. 
Për rastin e z. Sh. S. P. qëndrojnë të njejtat argumente si në rastin e zotit T. 
Qëndrimi i Grupit të Auditimit: 
Për rastin e z. Sh. S. P., VKB nr. 44, datë 11.12.2019, ka aplikuar në muajin shtator 2020 (sipas 
dosjes fizike), për arsye mungese fondi pagesën e muajit shtator e tetor e ka përfituar në muajin 
nëntor 2020 (pra ka marr 3 muaj bashkë dhe vazhdon të trajtohet me pagesë mujore. Duke 
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qënë se Vendimet e Këshillit Bashkiak nuk kanë fuqi paravepruese pra pagesa bëhet 
pas miratimit në Keshillin Bashkiak duhet të ishte kaluar bonusi i qerasë që nga 
momenti që ka kaluar me VKB. Për sa më sipër trajtuar observacioni merret pjesërisht 
parasysh. 
 
Për veprimet dhe mosveprimet e mësipërme mbajnë përgjegjësi: 

- Znj. T. C., Drejtor i Drejtorisë së Emergjencave Civile dhe Strehimit. 
 
Rindërtimi i objekteve kolektive: 
 

Urdhër nr. 105, datë 24.02.2020- Ngritja e Komisionit Teknik për Përcaktimin e vlerës të 
masës së grantit të rindërtimit (9 anëtar) 
Urdhër nr. 108, datë 24.02.2020- Ngritja e Komisionit të Posaçëm të Rindërtimit (5 anëtar) 
- Grupi i punës mbështetës në ndihmë të Komisionit të Posaçëm, jo vendimmarrëse (7 anëtar) 
Urdhër nr. 189, datë 21.05.2020- Ngritja e grupit të punës për verifikimin në sistemin 
elektronik të agjencisë shtetërore të kadastrës si dhe në sistemin elektronik të zyrës së 
regjistrimit të pasurive të patundshme (3 anëtar) 
Urdhër nr. 261, datë 24.06.2020- Ngritja e Komisionit të Posaçëm të Rindërtimit për Objektet 
Kolektive (5 anëtar) 
- Grupi i punës mbështetës në ndihmë të Komisionit të Posaçëm, jo vendimmarrëse (4 anëtar) 
- Urdhër nr. 551, datë 27.10.2020, Një ndryshim në Urdhrin nr. 261, datë 24.06.2020 “Për 
ngritjen e Komisionit të Posaçëm të Rindërtimit për Objektet Kolektive” (5 anëtar) 
Në planin vjetor, me kërkesën më datë 26.10.2020, me nr. 8582 prot. për financim drejtuar 
Ministrit së Shtetit për Rindërtimin, Kryeministrisë si dhe Komisionit të Shtetit për 
Rindërtimin, Kryeministrisë është kërkuar fondi me vlerë prej 19,323,900 lekë pa TVSH për 
hartimin e projekteve për riforcim. Në dhjetor të vitit 2020 në Bashkinë Kamëz kanë kaluar 
19,323,960 lekë, të cilat janë trashëguar për vitin 2021.  
 
Kërkesa për financim 19,323,900 lekë pa TVSH për hartimin e projekteve për riforcim 
 

Rr. Riza Cerova- Paskuqan Rr. Kazore- Laknas Rr. Demokracia, Paskuqan 1 

Objekti Sipërfaqja në m2 Objekti Sipërfaqja nëe m2 Objekti Sipërfaqja ne m2 

Pallati nr. 12 1650 Pallati nr. 24 1290 Pallati nr. 1 810 

Pallati nr. 11 1040 Pallati nr. 2 690 Pallati nr. 2 750 

Pallati nr. 10 1470 Pallati nr. 14 1500     

Pallati nr. 9 2700 
    Pallati nr. 8 2850 
    Pallati nr. 7 2600 
    Pallati nr. 6 1300 
    Pallati nr. 5 1184 
    Pallati nr. 4 940 
    Pallati nr. 3 820 
    Pallati nr. 2 620 
    Pallati nr. 1 520 
     

Urdhër nr. 577, datë 17.11.2020, Një ndryshim në Urdhrin nr. 551, datë 17.11.2020 “Për 
ngritjen e Komisionit të Posaçëm të Rindërtimit për Objektet Kolektive” (5 anëtar) 
Urdhër nr. 616, datë 11.12.2020, Ngritja e Komisionit të Posaçëm të Rindërtimit për aplikuesit 
në Lagjen Bathore sipas listës bashkangjitur (5 anëtar) 
Urdhër nr. 617, datë 11.12.2020, Ngritja e Komisionit të Posaçëm të Rindërtimit për aplikuesit 
në Njësinë Administrative Paskuqan sipas listës bashkangjitur (5 anëtar) 
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Urdhër nr. 632, datë 18.12.2020, Ngritja e Komisionit të Posaçëm të Rindërtimit për aplikuesit 
në Lagjen 1 dhe Lagjen 2 Kamëz sipas listës bashkangjitur (5 anëtar).  
 

Granti i Rikonstruksionit (aplikues banues në ish- stallat, Bathore) 
 

Më datë 27.10.2020, nr. 8614 prot., Komisioni i Posaçëm, i përbërë nga: z. A. M., z. E. B., znj. 
T. C., znj. A. R. dhe znj. M. N. i janë drejtuar z. Y. Sh., administrator i Lagjes Bathore ku kanë 
kërkuar verifikimin me kryetarin e fshatit në terren të banesave sipas akt- ekspertizës së 
thelluar të ardhur nga Instituti i Ndërtimit, me nivel dëmtimi DS3. Në urdhërin nr. 577, të datës 
17.11.2020 znj. A. R., pjesë e grupit të posaçëm është zëvendësuar nga z. E. S. 
Në dosjet e audituara kishte për çdo aplikues të shpallur fitues vërtetimin e firmosur dhe 
vulosur nga Kryetari i Fshatit ku specifikohet se është banor i kësaj zone. 
Projekt- Vendimi, nr. 130, datë 02.12.2020, “Për miratimin e listës së përfituesve nga granti i 
rikonstruksionit”, komisioni i posaçëm i përbërë nga: z. A. M., z. E. B., znj. T. C., z. E. S. dhe 
znj. M. N. 
- Miratimi i listës emërore të subjekteve përfituese (aplikues banues në ish- stallat, Bathore), 
nga programi i auditimit (granti i rikonstruksionit), banesat e të cilëve janë dëmtuar nga tërmeti 
i datës 26.11.2019, me nivel dëmi DS3 sipas akt- ekspertizës së thelluar të Institutit të 
Ndërtimit (Komisioni i Posaçëm i Rindërtimit për Objektet Kolektive) Sipas Relacionit të 
bashkangjitur janë 48 subjekte përfituese nga granti i rikonstruksionit. 
Vendimi nr. 141, datë 07.12.2020, “Për miratimin e listës së përfituesve nga granti i 
rikonstruksionit” nga grupi i posaçëm, për 48 subjekte fituese. 
 

Lista e përfituesve nga granti i rikonstruksionit: 
 

Nr. 
perf. 

Nr. 
prot. Emer Atesi Mbiemri Adresa 

1 465 B. H. B. Rr.Marin Barleti/11 
2 368 A. J. B. Rr.Marin Barleti/10 
3 398 U. J. B. Rr.Marin Barleti/14 
4 399 F. B. B. Rr.Marin Barleti/14 
5 235 A. Sh. C. Rr Marin Barleti/12 
6 365 E. M. C. Rr.Marin Barleti/10 
7 218 T. A. C. Rr Marin Barleti/16 
8 380 Xh. M. D. Rr.Marin Barleti/11 
9 406 Q. B. D. Rr.Marin Barleti/Leonardo Da Vinci/6 
10 413 I. H. D. Rr.Marin Barleti/13 
11 231 L. R. D. Rr Marin Barleti/13 
12 357/1 B. B. F. Rr.Marin Barleti/14 
13 233 I. A. G. Rr Marin Barleti/14 
14 362 A. F. H. Rr.Marin Barleti/16 
15 383 Sh. B. H. Rr.Marin Barleti/10 
16 385 A. Sh. H. Rr.Marin Barleti/10 
17 386 B. Sh. H. Rr.Marin Barleti/10 
18 329 R. I. I. Rr.Marin Barleti/10 
19 357 A. R. I. Rr.Marin Barleti/10 
20 359 A. R. I. Rr.Marin Barleti/10 
21 253 S. H. K. Rr Marin Barleti/15 
22 249 H. D. K. Rr.Marin Barleti/13 
23 377 R. S. K. Rr.Marin Barleti/10 
24 412 E. A. K. Rr.Marin Barleti/14 
25 414 F. V. L. Rr.Marin Barleti/15 
26 344 A. I. Ll. Rr.Marin Barleti/14 
27 345 E. A. Ll. Rr.Marin Barleti/14 
28 347 E. A. Ll. Rr.Marin Barleti/14 
29 348 R. A. Ll. Rr.Marin Barleti/16 
30 410 V. I. Ll. Rr.Marin Barleti/14 
31 410/1 E. V. Ll. Rr.Marin Barleti/14 
32 379 B. H. M. Rr.Marin Barleti/10 
33 411 R. H. M. Rr.Marin Barleti/10 
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34 334 V. H. M. Rr.Marin Barleti/4/1 
35 391 A. A. Q. Rr.Marin Barleti/14 
36 392 A. R. Q. Rr.Marin Barleti/14 
37 346 Z. Y. R. Rr.Marin Barleti/16 
38 341 P. H. Sh. Rr.Marin Barleti/12 
39 364 Xh. B. T. Rr.Marin Barleti/10 
40 366 Y. Xh. T. Rr.Marin Barleti/10 
41 243 Xh.  R. T. Rr.Marin Barleti/10 
42 342 M. Xh. T. Rr.Marin Barleti/10 
43 373 A.  R. T. Rr.Marin Barleti/12 
44 374 F. N. V. Rr.Marin Barleti/10 
45 212 D. M. V. Rr Leonardo da Vinci/6 
46 338 I. S. Xh. Rr.Marin Barleti/10 
47 402 B. S. Xh. Rr.Marin Barleti/Beselidhja/124 
48 396 L. B. Xh. Rr.Beselidhja/124 

 
Për të përfituar nga ky grant kanë aplikuar 49 individë. Në këtë Vendim të Këshillit Bashkiak 
është miratuar lista e përfituesëve, me nivel dëmi DS3, 48 individë në total kanë përfituar nga 
programi i ndërtimit (granti i rikonstruksionit), duke përjashtuar kështu vetëm 1 aplikues. 
Dosja e këtij aplikuesi ka kaluar në shtëpitë individuale duke qënë se banesa e tij nuk 
përfshihet në zonën e ish- stallave. Komisioni i ngritur duhet të kontrollonte për 
dokumentacionin e vendosur në dosje dhe nëse aplikuesit sipas dokumenteve të bashkangjitur 
duhet të përfitonin nga granti.  
Grupi auditues konstatoi se: 
• fillimisht nga Akt Konstatimet këto banesa kanë qënë në nivel dëmtimi DS4, sipas akt- 
ekspertizës së thelluar të Institutit të Rindërtimit, vlerësuar me nivel dëmtimi DS3, me vlerë 
450,000 lekë 
• R. A. Ll. ka përfituar vlerën 450,000 lekë edhe pse ky i fundit bën pjesë në certifikatën 
familjare të A. I. Ll. 
• 20 dosjet e analizuara nga grupi auditues të gjitha kanë fizikisht vërtetimin e lëshuar 
nga Kryetari i Fshatit dhe Administratori i Njësisë Administrative”, por kanë në mungesë 
kontratën e energjisë elektrike ose kontratën e shërbimit nga ujësjellësi në kundërshtim me 
Vendimin e Këshillit Bashkiak nr. 90, datë 03.08.2020 “Për miratimin e vërtetimit të lëshuar 
nga kryetari i fshatit dhe administratori i njësive administrative dhe lagjeve si pjesë e 
dokumentacionit të dosjes së aplikuesit për të përfituar nga programet e rindërtimit”. Nga këto 
dosje 3 prej tyre kanë certifikatën për vërtetim pronësie ose vërtetimin nga Agjencia Shtetërore 
e Kadastrës, 5 prej tyre kanë vërtetim për aplikim për legalizimin e objektit pa leje (vërtetim 
nga Agjencia Shtetërore e Kadastrës, Drejtoria Vendore Kamëz- Vorë) 
• ka çertifikata familjare të cilat janë dhënë nga Bashkia Krumë 
• E. V. Ll. dhe V. I. Ll. në dosjet e tyre kanë të njëjtin nr. protokolli, në librat e 
protokollit rezultojnë të kenë 410/1 dhe 410, fraksioni nuk është i lejuar të përdoret në 
protokoll për individ të ndryshëm, Shtojca B- Vërtetimi që konfirmon regjistrimin e aplikimit 
është 410 për të dy. 
 

►Titulli i Gjetjes nr. 14: Mungesa në dosjet e përfituesve nga granti i rikonstruksionit. 
 

Situata: Nga 20 dosjet e analizuara nga grupi auditues të gjitha kanë fizikisht 
vërtetimin e lëshuar nga Kryetari i Fshatit dhe Administratori i Njësisë 
Administrative”, por kanë në mungesë kontratën e energjisë elektrike ose 
kontratën e shërbimit nga ujësjellësi në kundërshtim me Vendimin e 
Këshillit Bashkiak nr. 90, datë 03.08.2020 “Për miratimin e vërtetimit të 
lëshuar nga kryetari i fshatit dhe administratori i njësive administrative dhe 
lagjeve si pjesë e dokumentacionit të dosjes së aplikuesit për të përfituar 
nga programet e rindërtimit”. Nga këto dosje 3 prej tyre kanë certifikatën 
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për vërtetim pronësie ose vërtetimin nga Agjencia Shtetërore e Kadastrës, 5 
prej tyre kanë vërtetim për aplikim për legalizimin e objektit pa leje 
(vërtetim nga Agjencia Shtetërore e Kadastrës, Drejtoria Vendore Kamëz- 
Vorë) dhe 4 prej tyre kanë kontratë me UK  Kamëz Sh.a. 

Kriteri: Ligji nr. 139/ 2015 “Për vetëqeverisjen vendore” 
Akti nr. 09, datë 16.12.2019, “Për përballimin e pasojave të fatkeqësisë 
natyrore” dhe aktet nënligjore për zbatim të tij 
Vendim nr.750, datë 27.11.2019 “Për shpalljen e gjendjes së fatkeqësisë 
natyrore në qarqet Durrës dhe Tiranë dhe Lezhë” 
Vendim i Këshillit Bashkiak nr. 90, datë 03.08.2020 “Për miratimin e 
vërtetimit të lëshuar nga kryetari i fshatit dhe administratori i njësive 
administrative dhe lagjeve si pjesë e dokumentacionit të dosjes së aplikuesit 
për të përfituar nga programet e rindërtimit” 

 
Ndikimi/Efekti: 

Mungesa e plotë e dokumentacionit në dosjen e aplikuesit për të përfituar 
nga programet e rindërtimit, sjell mangësi 

Shkaku: Mos zbatim i pikës 2 të VKB- së nr. 90, datë 03.08.2020 
Rëndësia: E lartë 
Rekomandimi: Drejtoria e Rindërtimit në bashkëpunim me Komisionin e Posaçëm duhet 

t’i kërkojnë përfituesëve që kanë përfituar nga granti i rikonstruksionit, 8 
prej të cilëve nuk e kanë paraqitur kontratën e energjisë elektrike ose 
kontratën e shërbimit nga ujësjellësi dhe ta bëjnë pjesë të dosjeve të 
përfituesve. 

 
Për veprimet dhe mosveprimet e mësipërme mbajnë përgjegjësi komisioni: Z. A. M., 
Drejtor juridik, Z. E. B., Drejtor i PKZHT- së, Znj. T. C., Drejtoreshë e Strehimit, Z. E. S., 
Specialist Kadastre, Znj. M. N., Specialiste Finance. 
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4. Mbi planifikimin dhe zbatimin e kërkesave të ligjit nr. 9643, datë 20.11.2016 “Për 
Prokurimin Publik” i ndryshuar, VKM nr. 914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e 
rregullave të prokurimit publik” i ndryshuar me VKM nr. 797, datë 29.12.2017, 
Udhëzimi i Agjensisë së Prokurimit Publik nr. 2, datë 24.04.2017 “Për procedurën e 
prokurimit me vlerë të vogël”. 
4.1. Programimi i nevojave, përgatitja e regjistrit të prokurimeve. 
4.2. Verifikimi i shpenzimeve të programuara me nivelin e fondeve të buxhetuara. 
4.3. Auditim mbi saktësinë e realizimit të procedurave të prokurimit (vlerësimi i kritereve, 
fondi limit, vlerësimi i ofertave dhe shpallja e fituesit). 
 
Për vitin 2018, Bashkia Kamëz në cilësinë si Autoritetet Kontraktor ka zhvilluar (116) 
procedurame vlerë realizimi prej prej 1,454,062,633 lekë me tvsh. 

Nr. Lloji i procedurës së prokurimit Sasia e 
procedurave 

Vlera e 
kontratës në 
lekëme tvsh 

1 Blerje me emergjencë - 0 
2 Procedurë e hapur 28 1,360,147,355  
3 Procedurë prokurimi me vlerë të vogël 78 33,795,070 
4 Sistem dinamik (marrëveshje kuader/bileta) - 0 
5 Marëveshjekuadër(Rojet, karburant, blerje tonera) - 0 
6 Negocim pa shpallje - 0 
7 Kërkesë për propozim 12 60,120,208  
8 Blerje nën 100,000 leke +ceremony zyrtare - 0 
 TOTALI 116  1,454,062,633  

Nga auditimi i zbatimit të procedurave të prokurimit nga 116 procedura të zhvilluara me vlerë 
kontrate në shumën prej 1,454,062,633 lekë me tvsh), u audituan 8 procedura të hapura me 
vlerë kontrate pa tvsh në shumën prej 815,000,000 lekë (ose 56 % e kontratave me tvsh). 
 
Për vitin 2019, në bazë të Regjistrit të Realizimit të Prokurimeve Publike, publikuar në faqen 
zyrtare të Agjencisë së Prokurimit Publik, Bashkia Kamëz, ka realizuar procedura tenderuese 
në (zëri 602) dhe shpenzime kapitale (231), të prokurueshme si më poshtë vijon: 
 

Nr. Lloji i procedurës së prokurimit Sasia e 
procedurave 

Vlera e 
kontratës në 
lekëme tvsh 

1 Blerje me emergjencë - -  
2 Procedurë prokurimi me vlerë të vogël 103 30,355,803 
3 Sistem dinamik (marrëveshje kuader/bileta) - 0 
4 Marëveshjekuadër(Rojet, karburant, blerje tonera) - 0 
5 Negocim pa shpallje - 0 
6 Kërkesë për propozim 22 94,195,080  
7 Blerje nën 100,000 leke +ceremoni zyrtare 4 256,320 
8 Procedurë e hapur 32 1,133,483,619  
 TOTALI 161Procedura 1,258,290,822 

Nga auditimi i zbatimit të procedurave të prokurimit nga 161 procedura të zhvilluara me vlerë 
kontrate në shumën prej 1,258,290,822 lekë me tvsh), u audituan 15 procedura të hapura me 
vlerë kontrate pa tvsh në shumën prej 700,000,000 lekë (ose 55 % e kontratave me tvsh). 
 
Për vitin 2020, në bazë të Regjistrit të Realizimit të Prokurimeve Publike, publikuar në faqen 
zyrtare të Agjencisë së Prokurimit Publik, Bashkia Kamëz, ka realizuar procedura tenderuese 
në (zëri 602) dhe shpenzime kapitale (231), te prokurueshme si më poshtë vijon: 
 

Nr. Lloji i procedurës së prokurimit Sasia e 
procedurave 

Vlera e kontratës në 
lekëme tvsh 
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1 Blerje me emergjencë - - 
2 Procedurë e hapur 27 2,516,058,828.24 lekë 
3 Procedurëkërkesë për propozim 17 87,946,471.57 lekë 
4 Procedurë prokurimi me vlerë të vogël 36 13,473,275.94 lekë 
5 Sistem dinamik (marrëveshje kuader/bileta) - - 
6 Marëveshjekuadër(Rojet, karburant, blerje tonera) - - 
7 Negocim pa shpallje 3 11,038,860lekë 
8 Blerje nën 100,000 leke  15 1,517,061.6 lekë 
 TOTALI 98 Procedura  2,630,034,497.35 

Nga auditimi i zbatimit të procedurave të prokurimit nga 98 procedura të zhvilluara me vlerë 
kontrate në shumën prej 2,630,034,497 lekë me tvsh, u audituan 15 procedura të hapura me 
vlerë kontrate pa tvsh në shumën prej 1,800,000,000 lekë (ose 68 % e kontratave me tvsh). 
 

I. Të dhëna mbi objektet e prokurimit (tenderat) për të cilat është përsëritur e njëjta 
shkelje: 

Lloji i 
proc./Ref. Objekti Njësia e Prokurimit Lidhja e 

Kontratës 

Fondi 
Limit/ pa 
tvsh 

OfertaFituese/pa 
tvsh 

“E hapur” 
REF-51897-
02-27-2020 

Ndërtim KUN "Laknas" 
+KUN" Paralel me 
rrugen Adem Jashari" 

Sh. Xh. 
S. S. 
S. V. 

24.07.2020 31,163,251 30,718,002 

“E hapur” 
REF-67988-
08-06-2020 

Ndertim Rr. Deja + Rr. 
Bilal Xhaferri + Rr. 
Bujar Bishanaku 

Sh. Xh. 
S. S. 
S. V. 

29.10.2020 42,752,861 42,495,187 

“E hapur” 
REF-68009-
08-07-2020 

Rr. Hali Hoxha + Rr. 
Islam Spahia+ Rr.Ded 
Gjon Luli (Fundi) 

Sh. Xh. 
S. S. 
S. V. 

22.10.2020 37,849,633 36,693,440 

“E hapur” 
REF-68086-
08-07-2020 

Ndërtim rruga “Nik 
Ndreka” 

Sh. Xh. 
S. S. 
S. V. 

29.10.2020 21,587,242 20,936,506 

“K. për 
Propozim” 
REF-51947-
02-28-2020 

Ndërtim 
KUN"Skejave"+ 
KUN"Mustafa Lita" 

Sh. Xh. 
S. S. 
S. V. 

09.07.2020 10,977,123 10,889,816 

“E hapur” 
REF-68677-
08-13-2020 

Ndërtim Rr. "A. Galica 
(trotuare) + Rr. 
Baldushk+ Rr. "Europa" 

Sh. Xh. 
S. S. 
S. V. 

- 58,210,648 56,666,666 

“E hapur” 
REF-67562-
08-03-2020 

Ndërtim KUN Rrugët 
Bathore 5 

Sh. Xh. 
S. S. 
S. V. 

- 13,487,956 13,398,300 

“E hapur” 
REF-68638-
08-13-2020 

Ndërtim Rruget Ylbere 
Bylikbashi (Faik Kulla)+ 
Rruga Xhemal Kada" 

Sh. Xh. 
S. S. 
S. V. 

- 28,713,246 25,555,555 

“E hapur” 
REF-70099-
08-27-2020 

Ndërtim rruga "Lure + 
Fatos Çupi" Laknas 

Sh. Xh. 
S. S. 
S. V. 

- 42,750,567 40,782,385 

- - - - 287,492,527 
 

 

278,135,857 
 
►Titulli i gjetjes: Mos zbatim i akteve ligjore e nënligjore të LPP për hartimin e kritereve të 
pjesëmarrjes kundrejt operatorëve ekonomikë, duke përdorur kritere me dy standarteve të 
ndryshme për procedura të njëjta nga objekti dhe të ngjashme nga volumet si dhe kritere të 
ekzagjeruara, të panevojshme për realizimin e objektit të prokurimit dhe të pa-argumentuara. 
 
Situata: Hartimi i kritereve:  
1. AK në lidhje me kërkesën mbi “Kapacitetin Ekonomik dhe Financiar”. - Ndër të tjera, AK 
për të vërtetuar kriterin e sipërcituar, kërkon nga OE pjesëmarrës paraqitjen e kopjeve të 
bilanceve për 3 (tre) vitet e fundit ushtrimorë. Kjo kërkesë, referuar procedurave të 
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sipërcituara, është përdorur me dy standarte nga ana e NJP. Në disa raste (5 raste) është 
kërkuar që “bilancet të jenë të shoqëruara nga akt ekspertiza e kryer nga eksperti kontabël i 
autorizuar”, ndërsa në disa raste të tjera (4 raste) është kërkuar vetëm që “bilancet të jenë të 
konfirmuar pranë autoriteteve përkatëse”. Mbi përdorimin e dy standarteve të ndryshme për 
procedura të njëjta nga objekti dhe të ngjashme nga volumet nuk rezulton të ketë asnjë 
argumentim apo arsyetim nga ana e Njësisë së Prokurimit në procesverbalet përkatëse.  
Në lidhje sa më sipër, ky kriter paraqet konfuzion tek OE eventualë të cilët kërkojnë të marrin 
pjesë në garë. AK duhet të konsiderojë se “akt ekspertiza e kryer nga eksperti kontabël i 
autorizuar”, duhet të paraqitet nga OE vetëm në rastin kur ata janë në kushtet që parashikon 
neni 41 gërma “c” e ligjit nr. 10091 datë 05.03.2009 “Për auditimin ligjor organizimin...”.  
2. AK në lidhje me kërkesat mbi “Kapacitetin Teknik” dhe konkretisht me licencat 
profesionale të zbatimit, të nevojshme për zbatimin e kontratës. - Nga shqyrtimi i 
dokumentacionit, në lidhje me këtë kriter specifik, për procedurat e prokurimit të sipërcituara, 
konstatohet se janë vendosur pika licence me nivele të klasifikimit të kategorive jo në 
përputhshmëri me volumin e punimeve si dhe kategori jo në përputhshmëri me natyrën e 
objektit të prokurimit. Në disa raste, kategorizimi i punimeve NP–1 “Punime gërmimi në tokë”, 
kërkohet kateg. B (21-50 milion) lekë, kur nga ana tjetër nuk përputhet me volumin apo vlerën 
e zërave përkatëse të preventivit pasi vlera e punimeve të gërmimit përfshirë edhe transportin 
është më e vogël se 21 milion lekë. Në disa raste, kërkohet licenca NS–1 “Punime për prishjen 
e ndërtimeve” ndërkohë që referuar dokumenteve teknike të tenderit nuk rezultojnë të 
përfshihen punime për të cilat do të nevojitej kjo licencë.  
Në disa raste, kërkohet liçenca NP–12 “Punime të inxhinierisë mjedisore” ndërkohë që referuar 
dokumenteve teknike të tenderit nuk rezultojnë të përfshihen punime për të cilat do të nevojitej 
kjo licencë, për më tepër specifika e kësaj license, lidhur me ndikimin në mjedis, i përket një 
faze më të hershme të planifikimit të projektit nga AK dhe jo zbatimit të tij.  
Në lidhje sa më sipër, vendosja si kritere e licencave me nivele të kategorive jo në 
përputhshmëri me volumin e punimeve dhe me natyrën e objektit të prokurimit, nga njëra anë, 
eventualisht dhe potencialisht cënon konkurrencën, në kundërshtim me vetë qëllimin e ligjit 
“Për prokurimin publik”, pasi vendosja e këtyre kërkesave ndikon drejtpërsëdrejti në 
pjesëmarrjen e OE, dhe nga ana tjetër, frenojnë pjesëmarrjen e biznesit të vogël dhe të mesëm 
në procedurat e prokurimit. 
Në të gjitha rastet, për secilën licencë të kërkuar, nuk rezulton të ketë asnjë argumentim teknik 
dhe ligjor në procesverbalet përkatëse nga ana e njësisë së prokurimit. Kjo e fundit, shpesh, 
është limituar në argumentimin se “liçencat kërkohen duke pasur parasysh preventivin e 
punimeve” por në asnjë rast nuk është specifikuar konkretisht se për cilat zëra të preventivit 
është e domosdoshme një licencë e kërkuar. 
3. AK në lidhje me kërkesat mbi “Kapacitetin Teknik” dhe konkretisht me numrin mesatar 
dhe afatin e punonjësve të punësuar, të nevojshëm për zbatimin e kontratës. 
Lloji i proc./Ref. Objekti Nr. mesatar 

i pun. të kërkuar 
Fondi Limit/ pa 
tvsh 

Afati min i 
punësimit 

“E hapur” 
REF-51897-02-27-
2020 

Ndërtim KUN 
"Laknas" +KUN" 
Paralel me rrugen 
Adem Jashari" 

41 punonjës 31,163,251 7 Muaj 

“E hapur” 
REF-67988-08-06-
2020 

Ndertim Rr. Deja + Rr. 
Bilal Xhaferri + Rr. 
Bujar Bishanaku 

70 punonjës 42,752,861 7 Muaj 

“E hapur” 
REF-68009-08-07-
2020 

Rr. Hali Hoxha + Rr. 
Islam Spahia+ Rr.Ded 
Gjon Luli (Fundi) 

95 punonjës 37,849,633 12 Muaj 

“E hapur” 
REF-68086-08-07-

Ndërtim rruga “Nik 
Ndreka” 75 punonjës 21,587,242 7 Muaj 
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2020 
“K. për Propozim” 
REF-51947-02-28-
2020 

Ndërtim 
KUN"Skejave"+ 
KUN"Mustafa Lita" 

28 punonjës 10,977,123 5 Muaj 

“E hapur” 
REF-68677-08-13-
2020 

Ndërtim Rr. "A. Galica 
(trotuare) + Rr. 
Baldushk+ Rr. 
"Europa" 

100 punonjës 58,210,648 7 Muaj 

“E hapur” 
REF-67562-08-03-
2020 

Ndërtim KUN Rrugët 
Bathore 5 45 punonjës 13,487,956 7 Muaj 

“E hapur” 
REF-68638-08-13-
2020 

Ndërtim Rruget Ylbere 
Bylikbashi (Faik 
Kulla)+ Rruga Xhemal 
Kada" 

60 punonjës 28,713,246 7 Muaj 

“E hapur” 
REF-70099-08-27-
2020 

Ndërtim rruga "Lure + 
Fatos Çupi" Laknas 60 punonjës 42,750,567 18 Muaj 

 
Referuar të dhënave të sipërcituara rezulton se, nga ana e njësisë së prokurimit në përcaktimin 
e numrit të punonjësve janë përdorur standarte të dyfishta, thellësisht subjektive dhe 
kontradiktore. Konkretisht, për punime të së njëjtës natyrë është kërkuar një numër më i madh 
punonjësish në procedura me fond limit (volum punimesh) më të vogël në krahasim me numrin 
e punonjësve të kërkuar për një procedurë tjetër me fond limit (volum punimesh) më të madh. 
(P.sh.: Për procedurën me objekt “Ndërtim KUN "Laknas" +KUN" Paralel me rrugën Adem 
Jashari” me fond limit 31,163,251 lekë pa tvsh janë kërkuar 41 punonjës, kur nga ana tjetër, 
për procedurën me objekt “Ndërtim KUN Rrugët Bathore 5” me fond limit 13,487,956 lekë pa 
tvsh (më shumë se 50% më të vogël) janë kërkuar 45 punonjës, pra një numër më i madh. 
Gjithashtu, për procedurën me objekt “Ndërtim Rr. Deja + Rr. Bilal Xhaferri + Rr. Bujar 
Bishanaku” me fond limit 42,752,861 lekë pa tvsh janë kërkuar 70 punonjës, kur nga ana tjetër, 
për procedurën me objekt “Ndërtim rruga “Nik Ndreka” me fond limit 21,587,242 lekë pa tvsh 
(rreth 50% më të vogël) janë kërkuar 75 punonjës, pra një numër më i madh. 
Kërkesat si më sipër, gjithashtu, janë në kundërshtim me nenin 46, pika 3 të LPP, “kërkesat 
për kualifikim duhet të hartohen në mënyrë të tillë që të stimulojnë pjesëmarrjen e biznesit të 
vogël dhe të mesëm dhe në çdo rast të jenë sipas përcaktimeve në rregullat e prokurimit 
publik” dhe VKM nr. 914, datë 29.12.2014, neni 26 pika 5, “kërkesat e veçanta të kualifikimit 
duhet të përfshijnë të gjitha kriteret specifike në përputhje me nenin 46 të LPP. Kriteret duhet 
të jenë në përpjesëtim dhe të lidhura ngushtë me aftësinë zbatuese, natyrën dhe vlerën e 
kontratës”. 
4. AK në lidhje me kërkesën mbi “Kapacitetin Teknik” dhe konkretisht me punësimin e 1 
(një) mjeku të përgjithshëm të punësuar që të rezultojë në listëpagesat e shoqërisë. - Nga 
shqyrtimi i dokumentacionit, në lidhje me këtë kriter specifik, për procedurat e prokurimit të 
sipërcituara, konstatohet se nga AK në të gjitha rastet është kërkuar që operatori ekonomik 
ofertues duhet të ketë 1 (një) mjek të përgjithshëm të punësuar dhe të rezultojë në listëpagesat 
e shoqërisë për periusha të ndryshme (shih tabelën). Në rastin e bashkimit të operatorëve 
ekonomikë, secili prej operatorëve duhet të ketë pjesë të stafit të tij 1 (një) mjek të 
përgjithshëm.  
Nga sa më sipër rezulton se, në vendimin nr. 632, datë 15.7.2015 “Për disa ndryshime dhe 
shtesa në Vendimin Nr. 108, datë 9.2.2011”, të Këshillit të Ministrave “Për aftësitë që duhet të 
plotësojnë punëmarrësit, personat dhe shërbimet e specializuara, që merren me çështjet e 
sigurisë dhe të shëndetit në punë”, pika 1, pika 3, gërma “b” dhe pika 4 gërma “b” thuhet 
shprehimisht se: Vendimi nr. 692, datë 13.13.2001, i Këshillit të Ministrave, “Për masat e 
veçanta të sigurimit dhe mbrojtjes së shëndetit në punë”, shfuqizohet. Në çdo rast, njësia e 
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prokurimit në vendosjen e këtij kriteri duhet të merrte parasysh faktin se në VKM nr. 108, datë 
9.2.2011 ndër të tjera përcaktohet se: “shërbimet mjekësore për punëmarrësin, mund të 
sigurohen jo vetëm me anë të mjekut të punësuar, por edhe me anë të marrëdhënieve 
kontraktore me persona apo subjekte të specializuara për këtë qëllim”. 
Sa më sipër, konstatohet kriter kualifikues i shfuqizuar. Gjithashtu punësimi i mjekut në 
listëpagesat e shoqërisë për të paktën 7 muaj - 1 vit, rezulton të jetë një kriter i pa-argumentuar 
i cili sjell ngushtime të mëtëjshme të konkurencës, duke favorizuar operatorë të caktuar që kanë 
mjek në listëpagesë. Nga ana tjetër, vendosja e kriterit se, në rastin e BOE sejcili prej 
operatoreve ekonomike duhet të plotësoje këtë kriter është i padrejtë, dhe është nëkundërshtim 
me VKM nr. 914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, neni 74 
pika 3 ku citohet ....“ secili prej anëtarëve të këtij bashkimi duhet të përmbushë kërkesat ligjore 
të parashikuara në nenin 45 të LPP-së dhe atë të përcaktuara në DT. Kërkesat ekonomike, 
financiarë, profesionale dhe ato teknike duhet të përmbushen nga i gjithë bashkimi, në 
përputhje me % e pjesëmarrjes në punë, shërbim apo furnizim të përcaktuar në 
aktmarrëveshje”. Rrjedhimisht, kërkesa e mësipërme sforcon kërkesat kualifikuese dhe 
zvogëlon konkurrencën, ku një operator, i cilit nuk disponon “Mjek” nuk mund të kryej 
bashkim operatorësh apo aktmarrëveshje për realizim punimesh, pra përjashtohen OE duke i 
mohuar mundësinë e bashkimit si dhe OE të cilët këtë shërbim mund ta marrin 
nëpërmjet kontraktimit dhe jo punësimit të drejtpërdrejtë të një mjeku. 
5. AK në lidhje me kërkesat mbi “Kapacitetin Teknik” dhe konkretisht me disponimin 
emakinerive/pajisjeve, të nevojshme për zbatimin e kontratës.- Nga shqyrtimi i 
dokumentacionit, në lidhje me këtë kriter specifik, për procedurat e prokurimit të sipërcituara, 
konstatohet se nga AK në të gjitha rastet është kërkuar një numër i pa-argumentuar 
imakinerive/pajisjeve. Nuk ka asnjë analizë teknike ku sasia e makinerive/pajisjeve të jetë 
përcaktuar në raport me punimet konkrete që do të kryhen, volume e tyre apo grafikun e 
punimeve. 
Sa më sipër rezulton se AK ka përcaktuar kërkesa të ekzagjeruara në lidhje me disponimin 
emakinerive/pajisjeve apo kanë kërkuar makineri/pajisje të pa-argumentuara sipas numrit dhe 
llojit të tyre dhe që nuk janë në përputhje me punimet objekt kontrate. Këto kërkesa janë në 
kundërshtim me nenin 46, pika 3 të LPP, “kërkesat për kualifikim duhet të hartohen në mënyrë 
të tillë që të stimulojnë pjesëmarrjen e biznesit të vogël dhe të mesëm dhe në çdo rast të jenë 
sipas përcaktimeve në rregullat e prokurimit publik” dhe VKM nr. 914, datë 29.12.2014, neni 
26 pika 5, “kërkesat e veçanta të kualifikimit duhet të përfshijnë të gjitha kriteret specifike në 
përputhje me nenin 46 të LPP. Kriteret duhet të jenë në përpjesëtim dhe të lidhura ngushtë me 
aftësinë zbatuese, natyrën dhe vlerën e kontratës”. Gjithashtu, sa më sipër bije në kundërshtim 
me VKM nr. 914, datë 29.12.2014, neni 61, pika 2 ku, ndër të tjera, citohet se: “Në çdo rast, 
hartimi i kritereve për kualifikim dhe specifikimet teknike duhet të argumentohen teknikisht dhe 
ligjërisht dhe të dokumentohen në një procesverbal të mbajtur nga personat e ngarkuar për 
përgatitjen e tyre”. 
Kriteri: Aktet ligjore e nënligjore të ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i 
ndryshuar, të trajtuara tek situata e gjetjes, konkretisht: neni 1 i LPP; neni 46 pika 1 dhe 3 e 
LPP; neni 61, pika 2 e VKM nr. 914, datë 29.12.2014. 
Ndikimi/Efekti: Për sa konstatuar, me kriteret e mësipërme është zvogëluar në mënyrë të 
ndjeshme konkurrenca, çka bie në kundërshtim me ligjin nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për 
prokurimin publik”, i ndryshuar. 
Shkaku: Mos zbatimi i kuadrit ligjor në aplikimin e kritereve, duke ngarkuar me përgjegjësi: 
znj. Sh. Xh., znj. S. V. dhe z. S. S. (Njësia e Prokurimit). 
Rëndësia: E lartë 
Rekomandime: Bashkia Kamëz (grupi i punës apo komisioni përkatës), në lidhje me 
procedurat e prokurimit që do të zhvillojë në vijim, gjatë përcaktimit të kërkesave dhe kritereve 
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për kualifikim, duhet të veprojë në përputhje me aktet ligjore e nënligjore të LPP dhe në 
harmoni me rekomandimet e APP-së. Për çdo procedurë prokurimi Autoriteti Kontraktor të 
udhëhiqet nga parimi i ekonomicitetit, eficensës dhe efektivitetit, bazuar në kritere të vlerësimit 
që nxisin konkurrencën e lirë dhe trajtim të barabartë të operatorëve ekonomik, duke përfituar 
kështu kontrata me ndikim në mirëadministrimin e fonde buxhetore. Konkretisht, duke hartuar 
kërkesat për kualifikim në mënyrë të tillë që të stimulojnë pjesëmarrjen e biznesit të vogël dhe 
të mesëm. Gjithashtu, kriteret që lidhen me nivelin apo kategorinë e licencave profesionale, 
disponueshmërinë e numrit të punonjësve, makinerive, mjeteve apo pajisjeve, duhet të jenë në 
përpjesëtim dhe të lidhura ngushtë me aftësinë zbatuese, natyrën dhe vlerën e kontratës, si dhe 
në çdo rast, ato, duhet të argumentohen teknikisht dhe ligjërisht dhe të dokumentohen në një 
procesverbal të mbajtur nga personat e ngarkuar për përgatitjen e tyre. 
 
Pretendimi i subjektit:  
Në lidhje me observacionet e dërguara nga zyrtarët e procedurave të prokurimit me nr. 
11920/2 prot, datë 27.01.2022 të protokolluara në KLSH me nr. 447/26 prot, datë 31.01.2022. 
mbi pretendimet e kritereve kualifikuese dhe vlerësimet e procedurave, pretendimet e subjektit 
janë në të njëjtën përmbajtje dhe argumentime, të cilat janë trajtuar në Projekt Raportin e 
Auditimit. 
Qëndrimi i Grupit të auditimit: 
Në lidhje me argumentet e trajtuara në fazën e Projekt Raportit të Auditimit, grupi i auditimit 
sqaron se ato merren pjesërisht në konsideratë, referuar frymës së legjislacionit të prokurimit 
publik. 
 
 

II. Tenderi me objekt: “Ndërtim Rrugët Deja+Rruga Bilal Xhaferri+Rruga Bujar 
Bishanaku”, me të dhëna të përgjithshme sipas tabelës, rezultoi me gjetjen si vijon: 
 

Zhvillimi i Procedurës së Prokurimit me objekt: “Ndërtim Rruget Deja + Rruga Bilal Xhaferri + Rruga Bujar Bishanaku” 
1. Lloji i Procedurës 
së Prokurimit  
“I hapur”REF-67988-
08-06-2020 
Urdhri i Prokurimit nr. 
6104 datë 06.08.2020 
 

1.1 Specialistët e hartimit të 
kritereve kualifikuese teknike 
(DST) 
Urdhri nr. 6104 datë 06.08.2020 
Sh. Xh. 
S. S. 
S. V. 

2 Njësia e Prokurimit  
Sh. Xh. 
S. S. 
S. V. 
 

3 Komisioni i Vlerësimit Ofertave 
Urdhri nr. 6104/1 datë 06.08.2020, ndryshuar 
me Urdhrin nr. 7101 datë 14.09.2020 
P. Gj. 
A. M. 
R. D. 

4. Fondi Limit (pa 
tvsh)  
42,752,861 lekë  

5. Oferta fituese (pa tvsh) 
42,495,187 lekë 

6. Diferenca me fondin limit (pa tvsh) 
257,674 lekë 

7/1 Data e hapjes së 
tenderit 
Data 08.09.2020 
ndryshuar me datë  
15.09.2020 
 

8. Burimi Financimit  
Buxheti i Bashkisë Kamëz për vitin 2020, miratuar me VKB-në 
nr.60, datë 23.12.2019 “Për miratimine detajimit të buxhetit të 
Bashkisë së Kamzës për vitet 2020, 2021, 2022”  

9. Operatoret Ekonomike 
a)Pjesëmarrës në tender Numër 3 OE 
b) S’kualifikuar 2 OE,  
c) Kualifikuar 1 OE 

7/2 Kohëzgjatja e 
kontratës, 133 ditë 
    

►Titulli i gjetjes: Mos zbatim i akteve ligjore e nënligjore të LPP për hartimin e kritereve të 
pjesëmarrjes kundrejt operatorëve ekonomikë, duke përdorur kritere të ekzagjeruara, të 
panevojshme për realizimin e objektit të prokurimit dhe të pa-argumentuara. 
 
Situata:Hartimi i kritereve: Nga auditimi i dokumenteve të tenderit, dosjes fizike, 
procesverbalit “për përcaktimin/hartimin e kritereve të pranimit/kualifikimit” datë 06.08.2020, 
shtojcës së ndryshimit datë 28.08.2020 dhe sistemit të prokurimit elektronik (SPE), u 
konstatuan disa parregullsi në shkelje të Ligjit “Për Prokurimin Publik”. Procesverbali i 
“përcaktim/hartimit të kritereve” datë 06.08.2020 dhe ai i ndryshimit datë 28.08.2020, përveç 
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mungesës së nënshkrimit në çdo faqe nga anëtarët e njësisë së prokurimit, nuk janë nënshkruar 
nga anëtari i njësisë z. S. S.. Dokumentet e tenderit të hartuara dhe miratuara nga AK, nuk kanë 
të argumentuar vendosjen e çdo kriteri për kualifikim, në kundërshtim me VKM nr. 914, datë 
29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, neni 61, pika 2 “hartimi dhe 
publikimi i dokumenteve të tenderit” ku citohet se: “Në çdo rast, hartimi i kritereve për 
kualifikim dhe specifikimet teknike duhet të argumentohen teknikisht dhe ligjërisht dhe të 
dokumentohen në një procesverbal të mbajtur nga personat e ngarkuar për përgatitjen e tyre”. 
Janë konstatuar shkelje të nenin 46, pika 3 të LPP, “kërkesat për kualifikim duhet të hartohen 
në mënyrë të tillë që të stimulojnë pjesëmarrjen e biznesit të vogël dhe të mesëm dhe në çdo 
rast të jenë sipas përcaktimeve në rregullat e prokurimit publik” dhe VKM nr. 914, datë 
29.12.2014, i ndryshuar "Për miratimin e rregullave të prokurimit publik", neni 26 "Kontrata 
për punë publike" pika 5, “kërkesat e veçanta të kualifikimit duhet të përfshijnë të gjitha 
kriteret specifike në përputhje me nenin 46 të LPP. Kriteret duhet të jenë në përpjesëtim dhe të 
lidhura ngushtë me aftësinë zbatuese, natyrën dhe vlerën e kontratës. Në çdo rast, autoriteti 
kontraktor duhet të përcaktojë dokumentet konkrete që duhet të paraqesin operatorët 
ekonomikë për përmbushjen e këtyre kritereve”. 
1.AK në lidhje me “Kapacitetin ekonomik dhe financiar” kërkon:- Ndër të tjera, “Operatori 
ekonomik duhet të paraqesë kopje të çertifikuara të bilanceve të 3 (tre) viteve të fundit 
ushtrimore (2017, 2018, 2019), të paraqitur në autoritetet përkatëse Dega e Tatim Taksave të 
konfirmuara nga ky autoritet si dhe të shoqëruara me Akt Ekspertizen e Ekspertit Kontabel te 
Autorizuar.”. 
Në lidhje sa më sipër, ky kriter mund të paraqesë konfuzion tek OE eventualë të cilët kërkojnë 
të marrin pjesë në garë. AK duhet të konsiderojë se “akt ekspertiza e kryer nga eksperti 
kontabël i autorizuar”, duhet të paraqitet nga OE vetëm në rastin kur ata janë në kushtet që 
parashikon neni 41 gërma “c” e ligjit nr. 10091 datë 05.03.2009 “Për auditimin ligjor 
organizimin...”.  
2. AK në lidhje me “Kapacitetin Teknik” kërkon: - Ndër të tjera, në 2.3.4 gërma c) të 
kapaciteti Teknik, AK ka kërkuar: “Licenca e shoqërisë e vlefshme për kategoritë e 
mëposhtme: 

1. PUNIME TË PËRGJITHSHME NDËRTIMI 
2. N.P –1 B (Punime gërmimi në tokë) 
3. N.P – 4C (Rrugë ,autostradë,...) 
4. N.P – 7 A(Ujësjellësa, gazsjellësa, vajsjellësa, vepra kullimi e vaditje) 
5. N.P – 12 B(Punime të inxhinierisë së mjedisit). 
6.  PUNIME SPECIALE NDËRTIMI 
7. N.S – 18 B(Punime topogjeodezike) 
8. N.S.- 20 A(Shpime gjeologo-inxhinierike, ...). 

Referuar punimeve të përfshira në dokumentet teknike të procedurës (preventivit), rezulton se 
zërat e kërkuar nuk parashikojnë llojet e punimeve të përfshira në përkufizimin e disa 
kategorive të kërkuara nga AK. Sa më sipër, sipas VKM nr.42, datë 16.01.2008, konstatohen 
kategorizime më të larta, në krahasim me zërat dhe me volumet e objektit si dhe pika licence të 
cilat nuk kanë lidhje me natyrën dhe objektin e kontratës. 
-Kategorizimi i punimeve NP–1 Kateg. B (21-50 milion) (Punime gërmimi në tokë), nuk 
përputhet me volumin apo vlerën e zërave përkatëse të preventivit pasi vlera e punimeve të 
gërmimit përfshirë edhe transportin është 1,504,692 lekë. 
-Kategorizimi i punimeve NP–4 Kateg. C (51–100 milion) (Rrugë, Autostradë...), nuk 
përputhet me volumin apo vlerën e zërave përkatëse të preventivit pasi në çdo rast rezulton që 
karegorizimi i kërkuar nga AK është për një vlerë punimesh më të lartë se fondi limit 
(42,752,861 lekë pa tvsh). 
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-Kërkesa e AK në lidhje me pikën e licencës NP-7, konstatohet se nuk ka lidhje me natyrën 
dhe objektin e kontratës. Në rastin konkret, sipas VKM-së Nr.42, datë 16.1.2008, licenca NP–7 
konsiderohet: “ndërtime, mirëmbajtje ose ristrukturime me ndërhyrje në rrjet që janë të 
nevojshme për realizimin “e shërbimithidrikkompleks”... 
-Kërkesa e AK në lidhje me pikën e licencës NP-12 B (Punime të inxhinierisë së mjedisit), 
konstatohet se nuk ka lidhje me natyrën dhe objektin e kontratës, për më tepër kategorizimi i 
saj B (21-50milion). Në rastin konkret, specifika e kësaj license, lidhur me ndikimin në mjedis, 
i përket një faze më të hershme të planifikimit të projektit nga AK dhe jo zbatimit të tij. Në 
këtë rast, sipas VKM-së Nr.42, datë 16.1.2008, licensa NP–12 konsiderohet për punime: 
“ndërtime, mirëmbajtje ose ristrukturime të veprave dhe punimeve të veçanta ose të 
shpërndara në territor, dhe vlerësimit të kompaktësimit të zhvillimit të qëndrueshëm të 
ekosistehmit, përfshirë të gjitha veprat dhe punimet e nevojshme për aktivitet botanik dhe 
zoologjik”. 
-Kategorizimi i punimeve NS–18 B(Punime topogjeodezike) Kateg. B (21-50 milion), nuk gjen 
argumentim apo përputhje me volumin apo vlerën e zërave përkatëse të preventivit, për më 
tepër nga ana e njësisë së prokurimit nuk ka asnjë arsyetim se përse kategorizimi i kësaj pike 
është përcaktuar fillimisht në nivelin A (0-20 milion) tek procesverbali “për 
përcaktimin/hartimin e kritereve të pranimit/kualifikimit” i datës 06.08.2020 dhe më pas në 
DST-të e shpallura në SPE rezulton në nivelin B (21-50 milion). 
-Kërkesa e AK në lidhje me pikën e licencës NS-20 (Shpime gjeologo-inxhinierike,...), 
konstatohet se nuk ka lidhje me natyrën dhe objektin e kontratës pasi referuar punimeve të 
përfshira në dokumentet teknike të procedurës (preventivit), rezulton se nuk ka të parashikuar 
lloje të punimeve të përfshira në përkufizimin e licencës NS-20. Në rastin konkret, sipas VKM-
së Nr.42, datë 16.1.2008, licensa NS-20 konsiderohet për punime: “shpime për të vlerësuar 
gjeologjinë për ndërtimin e objektit inxhinierik. Shpimet për ujë dhe puse...”. 
Në lidhje sa më sipër, ku objekti i kontratës është “Ndërtim Rrugët Deja + Rruga Bilal 
Xhaferri + Rrugë Bujar Bishanaku”, me vlerë të plotë 42,752,861 lekë, konstatohet se janë 
vendosur pika license jo në përputhshmëri me volumin dhe natyrën e objektit, në kundërshtim 
me VKM nr. 914, datë 29.12.2014, i ndryshuar "Për miratimin e rregullave të prokurimit 
publik", neni 26 "Kontrata për punë publike" pika 5, “kërkesat e veçanta të kualifikimit duhet 
të përfshijnë të gjitha kriteret specifike në përputhje me nenin 46 të LPP. Kriteret duhet të jenë 
në përpjesëtim dhe të lidhura ngushtë me aftësinë zbatuese, natyrën dhe vlerën e kontratës. Në 
çdo rast, autoriteti kontraktor duhet të përcaktojë dokumentet konkrete që duhet të paraqesin 
operatorët ekonomikë për përmbushjen e këtyre kritereve”. Veprimet e mësipërme kanë cënuar 
konkurrencën, në kundërshtim me nenet 1 dhe 2 të LPP. Njësia e prokurimit nuk ka 
konsideruar faktin që kriteret e sipërcituara mund të sjellin kufizimin e pjesëmarrjes së OE 
ofertues të mundshëm, të cilët eventualisht mund të kenë kapacitetin e nevojshëm dhe të 
mjaftueshëm për ekzekutimin e kontratës. Në rastin konkret njësia e prokurimit nuk i është 
përmbajtur përcaktimeve të nenit 20, të LPP, për të shmangur çdo kriter apo kërkesë, që lidhet 
me kualifikimin e operatorëve ekonomikë, që përbën diskriminim ndaj ose midis furnizuesve 
apo kontraktorëve ose ndaj kategorive të tyre. 
3.Në pikën 2.3. AK kërkon një punësim mesatar i të paktën 70 punonjësish të siguruar për 
periudhën  Janar 2020 - Korrik 2020. Nga verifikimi i dosjes fizike të procedurës rezulton se 
ky kriter është përcaktuar në 100 punonjës në procesverbalin “për përcaktimin/hartimin e 
kritereve të pranimit/kualifikimit” e datës 06.08.2020, duke u ndryshuar dhe përcaktuar 
përfundimisht në 70 punonjës sipas shtojcës së ndryshimit datë 28.08.2020. Rezulton e pa-
argumentuar kërkesa mbi afatin minimal 7-mujor i disponimit të punonjësve, nisur nga fakti që, 
referuar pikës 8/b, të nenit 26 të VKM nr. 914, datë 29.12.2014, për të provuar kapacitetet 
teknike dhe profesionale të operatorit ekonomik paraqitja e (listpagesave) kontratave të lidhura 
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me stafin e nevojshëm për muajit e fundit është mëse e mjaftueshme për të vërtetuar se 
operatori ekonomik e siguron stafin për zbatimin e kontratës së prokuruar. 
9.4.Në pikën 2.3.4/5, ndër të tjera, AK ka kërkuar: “Operatorët ekonomik pjesëmarrës duhet të 
kenë të punësuar staf teknik për kryerjen e të gjitha punimeve në këtë objekt, të vërtetuar me kontratë 
pune të vlefshme, diplomë, librezat e punës, si dhe të figurojnë në listpagesat e shoqërisë për periudhën 
Janar 2020- Korrik 2020, stafi inxhinierik si më poshtë: 

9. 1(një)inxhinier mjedisi 
10. 1(një)inxhinier gjeolog 
11. 1(nje) agranom ose ekuivalent 

Sa më sipër, edhe në këtë rast, në kundërshtim me VKM nr. 914, datë 29.12.2014, neni 61, pika 
2, njësia e prokurimit nuk ka argumentuar teknikisht dhe ligjërisht me procesverbal kriterin e 
mësipërm në lidhje me numrin, profesionin si dhe natyrën e punimeve për të cilat kërkohet 
ekspertiza apo veprimtaria e gjithsecilit referuar zërave përkatës të preventivit të punimeve. 
Kërkesat për – 1 (një) inxhinier Mjedisi, 1 (një)inxhinier Gjeolog, 1 (nje) agranom ose 
ekuivalent- duke marrë shkas nga tipologjia e punimeve konkrete që do të realizohen (të 
përfshira në preventivin e punimeve), konstatohet se AK nuk ka parashikuar asnjë punim apo 
veprimtari konkrete për zbatimin e të cilës do të ishte e nevojshme ekspertiza profesionale apo 
inxhinierike në fjalë. Këto kërkesa janë në kundërshtim me nenin 46, pika 3 të LPP, “kërkesat 
për kualifikim duhet të hartohen në mënyrë të tillë që të stimulojnë pjesëmarrjen e biznesit të 
vogël dhe të mesëm dhe në çdo rast të jenë sipas përcaktimeve në rregullat e prokurimit 
publik” dhe VKM nr. 914, datë 29.12.2014, neni 26 pika 5, “kërkesat e veçanta të kualifikimit 
duhet të përfshijnë të gjitha kriteret specifike në përputhje me nenin 46 të LPP. Kriteret duhet 
të jenë në përpjesëtim dhe të lidhura ngushtë me aftësinë zbatuese, natyrën dhe vlerën e 
kontratës”. 

 5.Në pikën 2.3.8 kërkohet që Operatori Ekonomik ofertues duhet të ketë pjesë të stafit të 
punësuar 1 (një) mjek të përgjithshëm, të vërtetuar me kontratë pune të vlefshme, licensë për 
ushtrimin individual të profesionit, diplomë, librezë pune dhe të figurojë në listëpagesat e 
shoqërisë për periudhën Janar 2020- Korrik 2020.  
Në lidhje me këtë kriter sjellim në vëmendje të AK, Vendimin Nr. 632, datë 15.7.2015 “Për 
disa ndryshime dhe shtesa në Vendimin Nr. 108, datë 9.2.2011, të Këshillit të Ministrave “Për 
aftësitë që duhet të plotësojnë punëmarrësit, personat dhe shërbimet e specializuara, që merren 
me çështjet e sigurisë dhe të shëndetit në punë”, pika 1, pika 3, gërma “b” dhe pika 4 gërma “b” 
thuhet shprehimisht se: Vendimi nr. 692, datë 13.13.2001, i Këshillit të Ministrave, “Për masat 
e veçanta të sigurimit dhe mbrojtjes së shëndetit në punë”, shfuqizohet.. Në çdo rast, njësia e 
prokurimit në vendosjen e këtij kriteri duhet të merrte parasysh faktin se në VKM nr. 108, datë 
9.2.2011 ndër të tjera përcaktohet se: “shërbimet mjekësore për punëmarrësin, mund të 
sigurohen jo vetëm me anë të mjekut të punësuar, por edhe me anë të marrëdhënieve 
kontraktore me persona apo subjekte të specializuara për këtë qëllim”. Sa më sipër, 
konstatohet kriter kualifikues i shfuqizuar. Gjithashtu punësimi i mjekut në listëpagesat e 
shoqërisë për të paktën 7-muaj, rezulton të jetë një kriter i pa-argumentuar i cili sjell ngushtime 
të mëtëjshme të konkurencës, duke favorizuar operatorë të caktuar që kanë mjek në listëpagesë 
për këtë periudhë. 
Nga ana tjetër, vendosja e kriterit se “në rastin e BOE sejcili prej operatoreve ekonomike duhet 
të plotësoje këtë kriter” është i padrejtë dhe në kundërshtim me VKM nr. 914 datë 29.12.2014 
“Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, neni 74 pika 3 ku citohet ....“ secili prej 
anëtarëve të këtij bashkimi duhet të përmbushë kërkesat ligjore të parashikuara në nenin 45 të 
LPP-së dhe atë të përcaktuara në DT. Kërkesat ekonomike, financiarë, profesionale dhe ato 
teknike duhet të përmbushen nga i gjithë bashkimi, në përputhje me % e pjesëmarrjes në punë, 
shërbim apo furnizim të përcaktuar në aktmarrëveshje”. 
Rrjedhimisht, kërkesa e mësipërme sforcon kërkesat kualifikuese dhe zvogëlon konkurrencën, 
ku një operator, i cilit nuk disponon “Mjek” apo e disponon atë prej një afati më të vogël se 7-
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muaj nuk mund të kryej bashkim operatorësh apo akt-marrëveshje për realizim punimesh, pra 
përjashtohen padrejtësisht OE duke i mohuar mundësinë e bashkimit si dhe OE të cilët 
këtë shërbim mund ta marrin nëpërmjet kontraktimit dhe jo punësimit të drejtpërdrejtë 
të një mjeku. 
6.- Në pikën 2.3.11 kërkohet që operatori ekonomik ofertues duhet të disponojë ose ketë 
mundësinë e sigurt të disponimit, ndër të tjera, në paisjet/kapacitetet e mëposhtme teknike, që 
nevojiten për ekzekutimin e kontratës: 

Nr/R Mjetet Sasia Gjendja 
1 Kamiona veteshkarkues kapcitet mbajtes(15-20 ton) 2copë Pronësi ose me qera 
2 Kamiona veteshkarkues kapcitet mbajtes mbi 20 ton 5copë Pronësi ose me qera 
9 Kamion me Vinckapcitet mbajtes(6.5-8.5 ton) 2 copë Pronësi ose me qera 
10 Kamion me Vinckapcitet mbajtes(10-12 ton) 2 copë Pronësi ose me qera 
11 Autoskrep/Fadrome me goma 3 copë Pronësi ose me qera 
34 Autovinc me krah jo me te vogel se 40m shoqeruar me skede teknike 

dhe foto 1 copë Pronësi ose me qera 

 
Sa më sipër rezulton se AK ka përcaktuar kërkesa të ekzagjeruara në lidhje me disponimin e 
makinerive/pajisjeve apo kanë kërkuar makineri/pajisje të pa-argumentuara sipas numrit dhe 
llojit të tyre dhe që nuk janë në përputhje me punimet objekt kontrate. Nuk ka asnjë analizë 
teknike ku sasia e makinerive/pajisjeve të jetë përcaktuar në raport me punimet konkrete që do 
të kryhen, volumet e tyre apo grafikun e punimeve (psh: cila është arsyeja apo punimi konkret 
objekt kontrate, referuar preventivit, i cili nuk mund të realizohet pa disponimin e “një 
Autovinci me krah jo me te vogel se 40 m” ). Këto kërkesa janë në kundërshtim me nenin 46, 
pika 3 të LPP, “kërkesat për kualifikim duhet të hartohen në mënyrë të tillë që të stimulojnë 
pjesëmarrjen e biznesit të vogël dhe të mesëm dhe në çdo rast të jenë sipas përcaktimeve në 
rregullat e prokurimit publik” dhe VKM nr. 914, datë 29.12.2014, neni 26 pika 5, “kërkesat e 
veçanta të kualifikimit duhet të përfshijnë të gjitha kriteret specifike në përputhje me nenin 46 
të LPP. Kriteret duhet të jenë në përpjesëtim dhe të lidhura ngushtë me aftësinë zbatuese, 
natyrën dhe vlerën e kontratës”. 
Kriteri: Aktet ligjore e nënligjore të ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i 
ndryshuar, të trajtuara tek situata e gjetjes, konkretisht: neni 1 i LPP; neni 20 i LPP;neni 46 
pika 1 dhe 3 e LPP; neni 61, pika 2 e VKM nr. 914, datë 29.12.2014. 
Ndikimi/Efekti: Për sa konstatuar, me kriteret e mësipërme është zvogëluar në mënyrë të 
ndjeshme konkurrenca, çka bie në kundërshtim me ligjin nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për 
prokurimin publik”, i ndryshuar. 
Shkaku: Mos zbatimi i kuadrit ligjor në aplikimin e kritereve, duke ngarkuar me përgjegjësi: 
znj. Sh.  Xh., znj. S. V. dhe z. S. S. (Njësia e Prokurimit). 
Rëndësia: E lartë 
Rekomandime: Bashkia Kamëz (grupi i punës apo komisioni përkatës), në lidhje me 
procedurat e prokurimit që do të zhvillojë në vijim, gjatë përcaktimit të kërkesave dhe kritereve 
për kualifikim, duhet të veprojë në përputhje me aktet ligjore e nënligjore të LPP dhe në 
harmoni me rekomandimet e APP-së. Për çdo procedurë prokurimi Autoriteti Kontraktor të 
udhëhiqet nga parimi i ekonomicitetit, eficensës dhe efektivitetit, bazuar në kritere të vlerësimit 
që nxisin konkurrencën e lirë dhe trajtim të barabartë të operatorëve ekonomik, duke përfituar 
kështu kontrata me ndikim në mirëadministrimin e fonde buxhetore. Konkretisht, duke hartuar 
kërkesat për kualifikim në mënyrë të tillë që të stimulojnë pjesëmarrjen e biznesit të vogël dhe 
të mesëm. Gjithashtu, kriteret që lidhen me nivelin apo kategorinë e licencave profesionale, 
disponueshmërinë e numrit të punonjësve, makinerive, mjeteve apo pajisjeve, duhet të jenë në 
përpjesëtim dhe të lidhura ngushtë me aftësinë zbatuese, natyrën dhe vlerën e kontratës, si dhe 
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në çdo rast, ato, duhet të argumentohen teknikisht dhe ligjërisht dhe të dokumentohen në një 
procesverbal të mbajtur nga personat e ngarkuar për përgatitjen e tyre. 
 
Pretendimi i subjektit:  
Në lidhje me observacionet e dërguara nga zyrtarët e procedurave të prokurimit me nr. 
11920/2 prot, datë 27.01.2022 të protokolluara në KLSH me nr. 447/26 prot, datë 31.01.2022. 
mbi pretendimet e kritereve kualifikuese dhe vlerësimet e procedurave, pretendimet e subjektit 
janë në të njëjtën përmbajtje dhe argumentime, të cilat janë trajtuar në Projekt Raportin e 
Auditimit. 
Qëndrimi i Grupit të auditimit: 
Në lidhje me argumentet e trajtuara në fazën e Projekt Raportit të Auditimit, grupi i auditimit 
sqaron se ato merren pjesërisht në konsideratë, referuar frymës së legjislacionit të prokurimit 
publik. 
 
Nga verifikimi i vlerësimeve të ofertave nga KVO, konstatohet se ofertuesit janë vlerësuar 
bazuar dokumenteve të tenderit. 
 

III. Tenderi me objekt: “Ndërtim KUN Rrugët Bathore 5”, me të dhëna të përgjithshme 
sipas tabelës, rezultoi me gjetjen si vijon: 
 

Zhvillimi i Procedurës së Prokurimit me objekt: “Ndërtim KUN Rrugët Bathore 5” 
1. Lloji i Procedurës 
së Prokurimit  
“I hapur”REF-67562-
08-03-2020 
Urdhri i Prokurimit nr. 
5921 datë 30.07.2020 
 

1.1 Specialistët e hartimit të 
kritereve kualifikuese teknike 
(DST) 
Urdhri nr. 5921 datë 30.07.2020 
Sh. Xh. 
S. S. 
S. V. 

2 Njësia e Prokurimit  
Sh. Xh. 
S. S. 
S. V. 

3 Komisioni i Vlerësimit Ofertave 
Urdhri nr. 5921/1 datë 30.07.2020 
H. B. 
A. M. 
A. R. 

4. Fondi Limit (pa 
tvsh)  
13,487,956lekë  

5. Oferta fituese (pa tvsh) 
13,398,300 lekë 

6. Diferenca me fondin limit (pa tvsh) 
89,656 lekë 

7/1 Data e hapjes së 
tenderit 
Data 03.09.2020 
ndryshuar me datë  
08.09.2020 
 

8. Burimi Financimit  
Buxheti i Bashkisë Kamëz për vitin 2020, miratuar me VKB-në 
nr.60, datë 23.12.2019 “Për miratimine detajimit të buxhetit të 
Bashkisë së Kamzës për vitet 2020, 2021, 2022”  

9. Operatoret Ekonomike 
a)Pjesëmarrës në tender Numër 3 OE 
b) S’kualifikuar 2 OE,  
c) Kualifikuar 1 OE 

7/2 Kohëzgjatja e 
kontratës, 39 ditë 
    

►Titulli i gjetjes: Mos zbatim i akteve ligjore e nënligjore të LPP për hartimin e kritereve të 
pjesëmarrjes kundrejt operatorëve ekonomikë, duke përdorur kritere me dy standarteve të 
ndryshme për procedura të njëjta nga objekti dhe të ngjashme nga volumet si dhe kritere të 
ekzagjeruara, të panevojshme për realizimin e objektit të prokurimit dhe të pa-argumentuara. 
 
Situata: Hartimi i kritereve: Nga auditimi i Dokumenteve të Tenderit, dosjes fizike, 
procesverbalit “për përcaktimin/hartimin e kritereve të pranimit/kualifikimit” datë 30.07.2020, 
shtojcës së ndryshimit datë 13.08.2020 dhe sistemit të prokurimit elektronik (SPE), u 
konstatuan disa parregullsi në shkelje të Ligjit “Për Prokurimin Publik”. Dokumentet e tenderit 
të hartuara dhe miratuara nga AK, nuk kanë të argumentuar vendosjen e çdo kriteri për 
kualifikim, në kundërshtim me VKM nr. 914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të 
prokurimit publik”, neni 61, pika 2 “hartimi dhe publikimi i dokumenteve të tenderit” ku 
citohet se: “Në çdo rast, hartimi i kritereve për kualifikim dhe specifikimet teknike duhet të 
argumentohen teknikisht dhe ligjërisht dhe të dokumentohen në një procesverbal të mbajtur 
nga personat e ngarkuar për përgatitjen e tyre”. Janë konstatuar shkelje të nenin 46, pika 3 të 
LPP, “kërkesat për kualifikim duhet të hartohen në mënyrë të tillë që të stimulojnë 
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pjesëmarrjen e biznesit të vogël dhe të mesëm dhe në çdo rast të jenë sipas përcaktimeve në 
rregullat e prokurimit publik” dhe VKM nr. 914, datë 29.12.2014, i ndryshuar "Për miratimin 
e rregullave të prokurimit publik", neni 26 "Kontrata për punë publike" pika 5, “kërkesat e 
veçanta të kualifikimit duhet të përfshijnë të gjitha kriteret specifike në përputhje me nenin 46 
të LPP. Kriteret duhet të jenë në përpjesëtim dhe të lidhura ngushtë me aftësinë zbatuese, 
natyrën dhe vlerën e kontratës. Në çdo rast, autoriteti kontraktor duhet të përcaktojë 
dokumentet konkrete që duhet të paraqesin operatorët ekonomikë për përmbushjen e këtyre 
kritereve”. 
1.AK në lidhje me “Kapacitetin Teknik” kërkon:- Ndër të tjera, në 2.2 të kapaciteti Teknik, 
AK ka kërkuar: “Licenca e shoqërisë e vlefshme për kategoritë e mëposhtme: 
NP-2 A (Ndertime civile dhe Industriale) 
NS -8 A (Ndertime parafabrikat beton arme, struktura metalike dhe druri) 
Bazuar VKM 943 datë 28.12.2016 dhe në vendim Nr.42, datë 16.1.2008 “Për miratimin e 
rregullores për kriteret dhe procedurat e dhënies së licencave profesionale të zbatimit, 
klasifikimit dhe disiplinimit të subjekteve juridike, që ushtrojnë veprimtari ndërtimi”, si dhe 
referuar punimeve të përfshira në dokumentet teknike të procedurës (preventivit), rezulton se 
zërat e kërkuar nuk parashikojnë llojet e punimeve të përfshira në përkufizimin e 2 (dy) 
kategorive të kërkuara nga Njësia e Prokurimit.  
-Kërkesa e AK në lidhje me pikën e licencës NP-2 A (Ndërtime civile dhe Industriale), 
konstatohet se nuk ka lidhje me natyrën dhe objektin e kontratës.  
-Kërkesa e AK në lidhje me pikën e licencës NS -8 A (Ndërtime parafabrikat beton arme, 
struktura metalike dhe druri), konstatohet se nuk ka lidhje me natyrën dhe objektin e 
kontratës. Njësia e prokurimit, në lidhje me licencat e kërkuara për realizimin e punimeve me 
objekt KUN për vitin 2020, pavarësisht sygjerimeve të dhëna rast pas rasti nga APP, rezulton të 
ketë punuar me dy standarte duke kërkuar shpesh në mënyrë abuzive licenca të panevojshme. 
Konkretisht tabela në vijim: 

Lloji i proc./Ref. Objekti Njësia e 
Prokurimit 

Fondi Limit/ 
pa tvsh 

Liçencat e kërkuara nga NJP 

“E hapur” 
REF-51897-02-
27-2020 

Ndërtim KUN 
"Laknas" +KUN" 
Paralel me rrugen 
Adem Jashari" 

Sh.Xh. 
S. S. 
S. V. 

31,163,251 NP-1 A (Punime germimi toke) 
NP-4 A (Rruge, autostrada , 
mbikalime, hekurudha...) 
NP-7A(Ujësjellësa, kanalizime, 
vepra kullimi e vaditje) 
NS-18 A (Punime topogjeodezike) 

“K.për 
Propozim” 
REF-51947-02-
28-2020 

Ndërtim 
KUN"Skejave"+ 
KUN"Mustafa 
Lita" 

Sh.Xh. 
S. S. 
S. V. 

10,977,123 NP-1 A (Punime germimi toke) 
NP-4 A (Rruge, autostrada , 
mbikalime, hekurudha...) 
NP-7A(Ujësjellësa, kanalizime, 
vepra kullimi e vaditje) 
NP -12 A (Punime të inxhinierisë 
së mjedisit) 
NS-18 A (Punime topogjeodezike) 

“E hapur” 
REF-67562-08-
03-2020 

Ndërtim KUN 
Rrugët Bathore 5 

Sh.Xh. 
S. S. 
S. V. 

13,487,956 NP-1 A (Punime germimi toke) 
NP-2 A (Ndertime civile dhe 
Industriale) 
NP-7A(Ujësjellësa, kanalizime, 
vepra kullimi e vaditje) 
NS -8 A (Ndertime parafabrikat 
beton arme, struktura metalike dhe 
druri) 
NS-18 A (Punime topogjeodezike) 

 
Referuar procedurave të parashtuara më sipër si dhe punimeve të përfshira në dokumentet 
teknike (preventivit përkatës), rezulton se zërat e kërkuar nuk parashikojnë llojet e punimeve të 
përfshira në përkufizimin e licencave të kërkuara me dy standarte (diku po dhe diku jo) nga 
njësia e prokurimit, konkretsht: NP-2, NP-4, NP -12, NS -8.  
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Nga ana tjetër, referuar të njëjtave procedura si dhe punimeve të përfshira në dokumentet 
teknike (preventivit përkatës), rezulton se për realizimin e zërave të punimeve të kërkuara janë 
të mjaftueshme dhe të përshtatshme licencat e kërkuara në mënyrë standarte (në çdo 
procedurë) nga njësia e prokurimit, konkretsht: NP-1, NP-7, NS-18. 
Në lidhje me sa më sipër, ku objekti i kontratës është “Ndërtim KUN Rrugët Bathore 5”, me 
vlerë të plotë 13,487,956 lekë, konstatohet se janë vendosur pika license jo në përputhshmëri 
me volumin dhe natyrën e objektit, në kundërshtim me VKM nr. 914, datë 29.12.2014, i 
ndryshuar "Për miratimin e rregullave të prokurimit publik", neni 26 "Kontrata për punë 
publike" pika 5, “kërkesat e veçanta të kualifikimit duhet të përfshijnë të gjitha kriteret 
specifike në përputhje me nenin 46 të LPP. Kriteret duhet të jenë në përpjesëtim dhe të lidhura 
ngushtë me aftësinë zbatuese, natyrën dhe vlerën e kontratës. Në çdo rast, autoriteti kontraktor 
duhet të përcaktojë dokumentet konkrete që duhet të paraqesin operatorët ekonomikë për 
përmbushjen e këtyre kritereve”. 
Veprimet e mësipërme, përveçse rezultojnë të pa-argumentuara në kundërshtim me VKM nr. 
914, datë 29.12.2014 neni 61 pika 2, ato kanë cënuar konkurrencën, në kundërshtim me nenet 
1 dhe 2 të LPP. Njësia e prokurimit nuk ka konsideruar faktin që kriteret e sipërcituara mund 
të sjellin kufizimin e pjesëmarrjes së OE ofertues të mundshëm, të cilët eventualisht mund të 
kenë kapacitetin e nevojshëm dhe të mjaftueshëm për ekzekutimin e kontratës. Në rastin 
konkret njësia e prokurimit nuk i është përmbajtur përcaktimeve të nenit 20, të LPP, për të 
shmangur çdo kriter apo kërkesë, që lidhet me kualifikimin e operatorëve ekonomikë, që 
përbën diskriminim ndaj ose midis furnizuesve apo kontraktorëve ose ndaj kategorive të tyre. 
 
2.Në pikën 2.5.AK kërkon një punësim mesatar i të paktën 45 punonjësish të siguruar për 
periudhën Janar 2020 - Korrik 2020. Nga verifikimi i dosjes fizike të procedurës rezulton se 
ky kriter është përcaktuar në 60 punonjës në procesverbalin “për përcaktimin/hartimin e 
kritereve të pranimit/kualifikimit” e datës 30.07.2020, duke u ndryshuar dhe përcaktuar 
përfundimisht në 45 punonjës sipas shtojcës së ndryshimit datë 13.08.2020. Në lidhje me këtë 
kriter, konstatohet se AK ka kërkuar një numër të pa-argumentuar punonjësish duke mos u 
bazuar në asnjë analizë konkrete e cila do të mund të përcaktojë numrin minimal të punonjësve 
të domosdoshëm, për realizimin e punimeve objekt kontrate, në kundërshtim me VKM nr. 914, 
datë 29.12.2014, neni 61, pika 2 ku, ndër të tjera, citohet se: “Në çdo rast, hartimi i kritereve 
për kualifikim dhe specifikimet teknike duhet të argumentohen teknikisht dhe ligjërisht dhe të 
dokumentohen në një procesverbal të mbajtur nga personat e ngarkuar për përgatitjen e tyre”. 
Nga ana tjetër, rezulton e pa-argumentuar dhe e ekzagjeruar kërkesa mbi afatin minimal 7-
mujor i disponimit të punonjësve, nisur nga fakti që, referuar pikës 8/b, të nenit 26 të VKM nr. 
914, datë 29.12.2014, për të provuar kapacitetet teknike dhe profesionale të operatorit 
ekonomik paraqitja e (listpagesave) kontratave të lidhura me stafin e nevojshëm për muajit e 
fundit është mëse e mjaftueshme për të vërtetuar se operatori ekonomik e siguron stafin për 
zbatimin e kontratës së prokuruar. 
Në rastin konkret, njësia e prokurimit duke kërkuar një numër të lartë dhe të pa-argumentuar 
punonjësish, vendosja e këtij kriteri eventualisht sjell kufizimin e pjesëmarrjes së ofertuesve të 
mundshëm, të cilët disponojnë kapacitetin teknik dhe profesional të nevojshëm për 
ekzekutimin e kontratës, me një numër më të ulët punonjësish se ai i vendosur në këtë kriter. 
 
 3.Në pikën 2.4.6 kërkohet që Operatori Ekonomik ofertues duhet “të ketë pjesë të stafit të 
punësuar 1 (një) mjek. 
Në çdo rast, njësia e prokurimit në vendosjen e këtij kriteri duhet të merrte parasysh faktin se 
në VKM nr. 108, datë 9.2.2011 ndër të tjera përcaktohet se: “shërbimet mjekësore për 
punëmarrësin, mund të sigurohen jo vetëm me anë të mjekut të punësuar, por edhe me anë të 
marrëdhënieve kontraktore me persona apo subjekte të specializuara për këtë qëllim”. 
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Sa më sipër, konstatohet kriter kualifikues i shfuqizuar. 
Gjithashtu punësimi i mjekut në listëpagesat e shoqërisë për të paktën 3-muaj, rezulton të jetë 
një kriter i paargumentuar i cili sjell ngushtime të mëtëjshme të konkurencës, duke favorizuar 
operatorë të caktuar që kanë mjek në listëpagesë për këtë periudhë. 
Rrjedhimisht, kërkesa e mësipërme sforcon kërkesat kualifikuese dhe zvogëlon konkurrencën, 
ku një operator i cilit nuk disponon “Mjek” apo e disponon atë prej një afati më të vogël se 3-
muaj nuk mund të kryej bashkim operatorësh apo aktmarrëveshje për realizim punimesh, pra 
përjashtohen padrejtësisht OE duke i mohuar mundësinë e bashkimit si dhe OE të cilët 
këtë shërbim mund ta marrin nëpërmjet kontraktimit dhe jo punësimit të drejtpërdrejtë 
të një mjeku. 
 
4.Në pikën 2.3.1/10 kërkohet që operatori ekonomik ofertues ose në rast bashkimi operatoresh 
çdo operator duhet të paraqesë çertifikatat ISO si vijon: 
ISO 9001-2015, ISO 14001-2015, OHSAS 18001-2007 ose ISO 45001-2018, ISO 
39001:2012, PAS 99:2012, ISO 3834-2:2006, CEN/TR 1452-1:2009, CEN/TR 13331-1 : 
2002, DS CEN/TR 15128 : 2005, SA 8000 : 2014. 
Në lidhje me kriterin për iso-t e kërkuara, nga ana e njësisë së prokurimit (NJP), është vepruar 
në kundërshtim meVKM nr. 914, datë 29.12.2014, neni 61, pika 2 ku, ndër të tjera, citohet se: 
“Në çdo rast, hartimi i kritereve për kualifikim dhe specifikimet teknike duhet të argumentohen 
teknikisht dhe ligjërisht dhe të dokumentohen në një procesverbal të mbajtur nga personat e 
ngarkuar për përgatitjen e tyre”. Në asnjë rast nga NJP nuk është argumentuar apo përcaktuar 
se për cilin zë konkret të punimeve nevojitet një iso konkrete nga ato të kërkuara për këtë 
procedurë. Nga ana tjetër, përcaktimi i NJP se “në rast bashkimi operatoresh çdo operator 
duhet të paraqesë çertifikatat ISO” është në kundërshtim me nenin 74 pika 3 të VKM-së nr. 
914 datë 29.12.2014. Kjo e fundit pasi ISO të caktuara kërkohen për zëra punimesh të caktuara, 
dhe në rast se në një BOE një nga OE angazhohet të kryejë vetem një pjesë të zërave të 
punimeve rrjedhimisht duhet të jetë i pajisur me ISO-t përkatëse të punimeve që do të kryejë 
dhe jo për pjesën tjetër (Psh: në rast se në një BOE një nga OE angazhohet të kryejë vetem 
saldimet duhet të jetë i pajisur me ISO-n përkatëse dhe jo për pjesën tjetër, fjala vjen me ISO-n 
për sistemin e veshjes së kanaleve). Konkretisht, në dispozitën e sipërcituar, me të drejtë 
përcaktohet se: “...secili prej anëtarëve të BOE duhet të përmbushë kërkesat ligjore të 
parashikuara në nenin 45 të LPP-së dhe atë të përcaktuara në DT. Kërkesat ekonomike, 
financiarë, profesionale dhe ato teknike duhet të përmbushen nga i gjithë bashkimi, në 
përputhje me % e pjesëmarrjes në punë, shërbim apo furnizim të përcaktuar në 
aktmarrëveshje”. 
Bazuar në nenin 46 pika 2 të LPP-së dhe nenin 30 të VKM-së nr. 914 datë 29.12.2014 ku, ndër 
të tjera, citohet se: “1. Autoriteti kontraktor, për të vërtetuar se punët, mallrat ose shërbimet, 
objekt prokurimi, i plotësojnë kërkesat e cilësisë, mund t’u kërkojë ofertuesve të paraqesin 
certifikata të lëshuara nga një organ i vlerësimit të konformitetit..., 2.Çertifikatat e kërkuara 
duhet të jenë në përpjesëtim dhe të lidhura ngushtë me objektin e kontratës, duke respektuar 
edhe parimin e mosdiskriminimit.”, si dhe referuar punimeve të përfshira në dokumentet 
teknike të procedurës (preventivit), rezulton se zërat e kërkuar nuk parashikojnë llojet e 
punimeve të përfshira në përkufizimin e disa ISO-ve të kërkuara nga Njësia e Prokurimit.  
Njësia e prokurimit, në lidhje me ISO-t e kërkuara për realizimin e punimeve me objekt KUN 
për vitin 2020, pavarësisht sygjerimeve të dhëna rast pas rasti nga APP, rezulton të ketë punuar 
me dy standarte duke kërkuar shpesh në mënyrë abuzive ISO të pa-argumentuara dhe të 
panevojshme. 
Konkretisht tabela në vijim: 

Lloji i proc./Ref.: 
“E hapur” 

REF-51897-02-27-2020 

Lloji i proc./Ref.: 
“K.për Propozim” 

REF-51947-02-28-2020 

Lloji i proc./Ref.: 
“E hapur” 

REF-67562-08-03-2020 
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Objekti: 
Ndërtim KUN "Laknas" 

+KUN" Paralel me rrugen 
Adem Jashari" 

Objekti: 
Ndërtim KUN"Skejave"+ 

KUN" Mustafa Lita" 

Objekti: 
Ndërtim KUN Rrugët Bathore 5 

Njësia e Prokurimit: 
Sh.Xh. 
S. S. 
S. V. 

Njësia e Prokurimit: 
Sh.Xh. 
S. S. 
S. V. 

Njësia e Prokurimit: 
Sh.Xh. 
S. S. 
S. V. 

Fondi Limit/lekë pa tvsh: 
31,163,251 

Fondi Limit/lekë pa tvsh: 
10,977,123 

Fondi Limit/lekë pa tvsh: 
13,487,956 

ISO-t e kërkuara nga NJP: 
1. ISO 9001:2015 
2. OHSAS 18001:2007, 
3. ISO 14001:2015, 
4. ISO3834-2:2006, 
5. DS CEN/TR 

15128:2005 ose 
CEN/TC 165. 

ISO-t e kërkuara nga NJP: 
1. ISO 9001:2015, 
2. OHSAS 18001:2007 

ose ISO 45001-2018, 
3. ISO 14001:2015, 
4. ISO 1452-1:2009, 
5. BS ISO 39001:2012 

ISO-t e kërkuara nga NJP:  
1. ISO 9001-2015, 
2. ISO 14001-2015,  
3. OHSAS 18001-2007 ose 

ISO 45001-2018,  
4. ISO 39001:2012,  
5. PAS 99:2012,  
6. ISO 3834-2:2006,  
7. CEN/TR 1452-1:2009,  
8. CEN/TR 13331-1 : 2002, 
9.  DS CEN/TR 15128 : 2005, 
10.  SA 8000 : 2014. 

 
Nga sa më sipër rezulton se për tre procedurat e sipërcituara me objekt të ngjashëm janë 
vendosur si kriter i përbashkët vetëm 3 ISO (ISO 9001:2015, OHSAS 18001:2007, ISO 
14001:2015). Nga ana tjetër, edhe pse kemi të bëjmë me procedura me objekt të ngjashëm 
vendosja e kriterit ISO rezulron e paargumentuar dhe në proporcion të zhdrejtë me fondin limit 
(ISO 39001:2012, PAS 99:2012, ISO 3834-2:2006, CEN/TR 1452-1:2009, CEN/TR 13331-1 : 
2002, DS CEN/TR 15128 : 2005, SA 8000 : 2014.). Konkretisht, për procedurën me REF-
51897-02-27-2020 me fond limit 31,163,251 janë kërkuar gjithësej 5 ISO, ndërsa për 
procedurën e ngjashme me REF-67562-08-03-2020 dhe fond limit 13,487,956 (më shumë se 
50% më të vogël) janë kërkuar gjithësej 10 ISO. Rezulton se vendosja e kritereve për ISO është 
përdorur në mënyrë mekanike nga ana e AK. Kjo e fundit, minimalisht përpara vendosjes së 
këtij kriteri, mund t’i drejtoheshe Drejtorisë së Përgjithshme të Standartizimit, i cili është 
institucion publik i njohur në nivel evropian e ndërkombëtar si organi kombëtar i 
standardizimit në Republikën e Shqipërisë në shërbim të ekonomisë dhe të të gjitha palëve të 
interesuara, për të shmangur kërkesat për ISO të panevojshme (psh: përsa i përket standartit 
DS CEN/TR 15128:2005 është standart për “Shqyrtimine Standardeve Europiane për 
riparimin e sitemeve të kanalizimeve dhe kullimit”, standart i cili është i shfuqizuar, pra nuk 
është në fuqi dhe nuk është zëvendesuar me standard/dokument tjetër).  
 
 5.Në pikën 4.7 kërkohet që Operatori Ekonomik ofertues duhet “të ketë kontraktuar një 
Ekspert Zjarrfikes i pajisur me license dhe i rregjistruar si subjekt ne QKR (eksperti) , kontrata 
e lidhur ndërmjet OE dhe Ekspertit zjarrefikes e nënshkruar ndermjet paleve duhet të përfshijë 
në kohëzgjatjen e saj të gjithë periudhën e vlefshmerise se kontrates e cila prokurohet në këtë 
procedurë, në mbështetje të pikës 4 të nenit 49 të Ligjit Nr. 152/2015 "Për shërbimin e 
mbrojtjes nga zjarri dhe për shpëtimin. Detyrimisht të paraqitet çertifikata përkatëse e dhënë 
nga Drejtoria e MZSH.”. 
Në lidhje me këtë kriter konsatatohet se përcaktimi i tij është i panevojshëm dhe i pa-
argumentuar pasi referuar punimeve të përfshira në dokumentet teknike të procedurës 
(preventivit), rezulton se zërat e kërkuar nuk parashikojnë lloje punimesh të cilat kërkojnë 
domosdoshmërisht kontraktimin e një Eksperti Zjarrfikës. Nga ana tjetër rezulton se i njëjti 
kriter nuk është kërkuar në procedura të ngjashme qoftë edhe me volume më të mëdha 
punimesh. Sjellim në vëmendje të AK se në bazë të Ligjit Nr. 152/2015 “Ekspert zjarrfikës 
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privat”: është personi fizik dhe juridik, i certifikuar, i cili harton projektin e mbrojtjes nga 
zjarri dhe shpëtimin, kryen aktin e ekspertizës për zjarrin e rënë, kryen trajnime në fushën e 
mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimin. 
Si rrjedhoje në rastin konkret, kriteri i “Ekspertit Zjarrfikës”, rezulton të jetë një kriter i 
paargumentuar i cili sjell ngushtime të mëtëjshme të konkurencës. 
Kriteri: Aktet ligjore e nënligjore të ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i 
ndryshuar, të trajtuara tek situata e gjetjes, konkretisht: neni 1 i LPP; neni 20 i LPP;neni 46 
pika 1 dhe 3 e LPP; neni 30 dhe neni 61, pika 2 e VKM nr. 914, datë 29.12.2014. 
Ndikimi/Efekti: Për sa konstatuar, me kriteret e mësipërme është zvogëluar në mënyrë të 
ndjeshme konkurrenca, çka bie në kundërshtim me ligjin nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për 
prokurimin publik”, i ndryshuar. 
Shkaku: Mos zbatimi i kuadrit ligjor në aplikimin e kritereve, duke ngarkuar me përgjegjësi: 
znj. Sh. Xh., znj. S. V. dhe z. S. S. (Njësia e Prokurimit). 
Rëndësia: E lartë 
Rekomandime: Bashkia Kamëz (grupi i punës apo komisioni përkatës), në lidhje me 
procedurat e prokurimit që do të zhvillojë në vijim, gjatë përcaktimit të kërkesave dhe kritereve 
për kualifikim, duhet të veprojë në përputhje me aktet ligjore e nënligjore të LPP dhe në 
harmoni me rekomandimet e APP-së. Për çdo procedurë prokurimi Autoriteti Kontraktor të 
udhëhiqet nga parimi i ekonomicitetit, eficensës dhe efektivitetit, bazuar në kritere të vlerësimit 
që nxisin konkurrencën e lirë dhe trajtim të barabartë të operatorëve ekonomik, duke përfituar 
kështu kontrata me ndikim në mirëadministrimin e fonde buxhetore. Konkretisht, duke hartuar 
kërkesat për kualifikim në mënyrë të tillë që të stimulojnë pjesëmarrjen e biznesit të vogël dhe 
të mesëm. Gjithashtu, kriteret që lidhen me nivelin apo kategorinë e licencave profesionale, 
disponueshmërinë e numrit të punonjësve, makinerive, mjeteve apo pajisjeve, duhet të jenë në 
përpjesëtim dhe të lidhura ngushtë me aftësinë zbatuese, natyrën dhe vlerën e kontratës, si dhe 
në çdo rast, ato, duhet të argumentohen teknikisht dhe ligjërisht dhe të dokumentohen në një 
procesverbal të mbajtur nga personat e ngarkuar për përgatitjen e tyre. 
 
Pretendimi i subjektit:  
Në lidhje me observacionet e dërguara nga zyrtarët e procedurave të prokurimit me nr. 
11920/2 prot, datë 27.01.2022 të protokolluara në KLSH me nr. 447/26 prot, datë 31.01.2022. 
mbi pretendimet e kritereve kualifikuese dhe vlerësimet e procedurave, pretendimet e subjektit 
janë në të njëjtën përmbajtje dhe argumentime, të cilat janë trajtuar në Projekt Raportin e 
Auditimit. 
Qëndrimi i Grupit të auditimit: 
Në lidhje me argumentet e trajtuara në fazën e Projekt Raportit të Auditimit, grupi i auditimit 
sqaron se ato merren pjesërisht në konsideratë, referuar frymës së legjislacionit të prokurimit 
publik. 
 

Nga verifikimi i vlerësimeve të ofertave nga KVO, konstatohet se ofertuesit janë vlerësuar 
bazuar dokumenteve të tenderit. 
 

IV. Tenderi me objekt: “Rehabilitim i Digës Rezervuari Paskuqan”, me të dhëna të 
përgjithshme sipas tabelës, rezultoi me gjetjen si vijon: 
 

Zhvillimi i Procedurës së Prokurimit me objekt: “Rehabilitim i Digës Rezervuari Paskuqan” 
1. Lloji i Procedurës së 
Prokurimit  
“I hapur” REF-20135-
04-30-2019 
Urdhri nr. 2310 datë 
30.04.2019 
 

1.1 Specialistët e hartimit të 
kritereve kualifikuese teknike 
Urdhri nr. 2310 datë 30.04.2019 
Sh.Xh. 
S. S. 
S. V. 

2 Njësia e Prokurimit 
Sh.Xh. 
S. S. 
S. V. 

3 Komisioni i Vlerësimit Ofertave 
Urdhri nr.2310/1 datë 30.04.2019 
Gj. P. 
A. H. 
Xh. Z. 
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4. Fondi Limit (pa 
tvsh)  
54.029.760 lekë  

5. Oferta fituese (pa tvsh) 
53,221,580 lekë 

6. Diferenca me fondin limit (pa tvsh) 
808,180 lekë 

7/1 Data e hapjes së 
tenderit 
Data 05.06.2019 
ndryshuar me datë 
10.06.2019 
 

8. Burimi Financimit  
Buxheti i Shtetit: Sipas V.K.M.-së nr. 170 datë 27.03.2019 “Për 
shpërndarjen...” 

9. Operatoret Ekonomike 
a)Pjesëmarrës në tender Numër4 OE 
b) S’kualifikuar 3OE,  
c) Kualifikuar 1OE 

7/2 Kohëzgjatja e 
kontratës, 175ditë 
    

►Titulli i gjetjes: Mos zbatim i akteve ligjore e nënligjore të LPP për hartimin e kritereve të 
pjesëmarrjes kundrejt operatorëve ekonomikë, duke përdorur kritere të ekzagjeruara, të 
panevojshme për realizimin e objektit të prokurimit dhe të pa-argumentuara. 
 
Situata: Hartimi i kritereve: Nga auditimi i dokumenteve të tenderit nëpërmjet dosjes fizike, 
procesverbalit “për përcaktimin e kritereve të vlerësimit” datë 30.04.2019, shtojcës së 
ndryshimit datë 08.05.2019 dhe sistemit të prokurimit elektronik (SPE), u konstatuan disa 
parregullsi në shkelje të Ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006, “Për prokurimin publik”, i ndryshuar.  
Dokumentet e tenderit të hartuara dhe miratuara nga AK, nuk kanë të argumentuar vendosjen e 
çdo kriteri për kualifikim, në kundërshtim me VKM-në nr. 914, datë 29.12.2014 “Për 
miratimin e rregullave të prokurimit publik”, neni 61, pika 2 “hartimi dhe publikimi i 
dokumenteve të tenderit” ku citohet se: “Në çdo rast, hartimi i kritereve për kualifikim dhe 
specifikimet teknike duhet të argumentohen teknikisht dhe ligjërishtdhe të dokumentohen në një 
procesverbal të mbajtur nga personat e ngarkuar për përgatitjen e tyre”. Janë konstatuar 
shkelje të nenin 46, pika 3 të LPP, kërkesat për kualifikim duhet të hartohen në mënyrë të tillë 
që të stimulojnë pjesëmarrjen e biznesit të vogël dhe të mesëm dhe në çdo rast të jenë sipas 
përcaktimeve në rregullat e prokurimit publik dhe VKM nr. 914, datë 29.12.2014, i ndryshuar 
"Për miratimin e rregullave të prokurimit publik", neni 26 "Kontrata për punë publike" pika 5, 
kërkesat e veçanta të kualifikimit duhet të përfshijnë të gjitha kriteret specifike në përputhje me 
nenin 46 të LPP. Kriteret duhet të jenë në përpjesëtim dhe të lidhura ngushtë me aftësinë 
zbatuese, natyrën dhe vlerën e kontratës. Në çdo rast, autoriteti kontraktor duhet të përcaktojë 
dokumentet konkrete që duhet të paraqesin operatorët ekonomikë për përmbushjen e këtyre 
kritereve. 
1.AK në lidhje me “Kapaciteti ekonomik dhe financiar” kërkon: 
- Ndër të tjera,“Për të vërtetuar një aktivitet pozitiv të qëndrueshëm Operatori ekonomik duhet 
të paraqesë kopje të çertifikuara të bilanceve të 3 (tri) viteve të fundit ushtrimore (2016, 2017, 
2018), të paraqitur në autoritetet përkatëse Dega e Tatim Taksave të konfirmuara nga ky 
autoritet si dhe të shoqeruara nga akt ekspertiza e kryer nga Eksperti kontabël i autorizuar”. 
Në lidhje me sa më sipër, ky kriter mund të paraqesë konfuzion tek OE eventualë të cilët 
kërkojnë të marrin pjesë në garë. AK duhet të konsiderojë se “akt ekspertiza e kryer nga 
eksperti kontabël i autorizuar”, duhet të paraqitet nga OE vetëm në rastin kur ata janë në 
kushtet që parashikon neni 41 gërma “c” e ligjit nr. 10091 datë 05.03.2009 “Për auditimin 
ligjor organizimin...”.  
2.AK në lidhje me “Kapaciteti Teknik” kërkon: 
- Ndër të tjera, në pikën 2.3.2, që “Operatorët ekonomikë duhet të disponojnë licensat e 
nevojshme për zbatimin e kontratës...”, si më poshtë vijon: 
• NP – 1 Punime gërmimi në tokë, Kateg. B 
• NP-7 C Ujësjellësa, gazësjellësa, vajësjellësa, vepra kullimi e vaditje. 
Në lidhje me sa më sipër, ku objekti i kontratës është “Rehabilitim i Digës Rezervuari 
Paskuqan”, me vlerë të plotë 54.029.760 lekë, konstatohet se janë vendosur pika license jo në 
përputhshmëri me volumin dhe natyrën e objektit, në kundërshtim me VKM nr. 914, datë 
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29.12.2014, i ndryshuar "Për miratimin e rregullave të prokurimit publik", neni 26 "Kontrata 
për punë publike" pika 5, kërkesat e veçanta të kualifikimit duhet të përfshijnë të gjitha kriteret 
specifike në përputhje me nenin 46 të LPP. Kriteret duhet të jenë në përpjesëtim dhe të lidhura 
ngushtë me aftësinë zbatuese, natyrën dhe vlerën e kontratës. Në çdo rast, autoriteti kontraktor 
duhet të përcaktojë dokumentet konkrete që duhet të paraqesin operatorët ekonomikë për 
përmbushjen e këtyre kritereve. 
Sa më sipër konstatohen kategorizime më të larta, në krahasim me zërat dhe me volumet e 
objektit. Kategorizimi i punimeve NP – 1 Punime gërmimi në tokë, Kateg. B 21- 50 milion 
lekë nuk përputhet me volumin apo vlerën e zërave përkatëse të preventivit pasi vlera e 
punimeve të gërmimit përfshirë edhe transportin është 11,861,740 lekë. 
Në lidhje me pikën e licensës NP-7 C Ujësjellësa, gazësjellësa, vajësjellësa, vepra kullimi e 
vaditje, konstatohet se kjo pikë license nuk ka lidhje me natyrën dhe objektin e kontratës, për 
më tepër kategorizimi i saj (Kateg. C 51- 100 milion) nuk përputhet me volumet e preventivit. 
Veprimet e mësipërme kanë cënuar konkurrencën, në kundërshtim me nenet 1 dhe 2 të LPP, 
pasi vendosja e këtyre kërkesave specifike ndikon drejtpërsëdrejti në pjesëmarrjen e OE. 
3.- Në pikën 2.3.3 AK kërkon një punësim mesatar i të paktën 50 personave të siguruar për 
periudhen Dhjetor 2018 – Prill 2019. Nga verifikimi i dosjes fizike të procedurës rezulton se 
ky kriter është përcaktuar në 49 punonjës në procesverbalin “për përcaktimin e kritereve të 
vlerësimit” datë 30.04.2019, në 115 punonjës në DST, duke u përcaktuar përfundimish në 50 
punonjës sipas shtojcës së ndryshimit datë 07.05.2019.  
4.- Në pikën 2.3.4 kërkohet që operatori ekonomiktë ketë të punësuar si drejtues teknikë në 
licensën e shoqërisë për kryerjen e të gjitha punimeve në këtë objekt, të vërtetuar me kontratë 
pune të vlefshme, diplomë, CV, librezat e punëssi dhe të figurojnë në listpagesat e shoqërisë për 
të paktën 12 (dymbedhjete)muajt e fundit, stafin inxhinierik si më poshtë: 

• Ing. Ndërtimi  1 (dy)  
Në lidhje me kriterin sa më sipër, së pari vendosja e numrit të Ing. Ndërtimi, edhe pse mund të 
vlerësohet si “lapsus”, ndryshe me numër (1) dhe ndryshe me fjalë (dy) mund të krijojë 
konfuzion në përgatitjen e ofertës nga ana e OE. Nga ana tjetër, operatorëve ekonomike u 
kërkohet të paraqesin dokumente të cilat nuk shërbejnë për të vlerësuar përmbushjen e ndonjë 
kriteri të vënë nga AK. Në rastin konkret nga AK është kërkuar diplomë, CV dhe librezat e 
punës për inxhinierët e stafit teknik, ndërkohë që nuk është vendosur asnjë kriter për 
eksperiencën apo veprimtarinë e mëparshme të tyre si dhe duke pasur parasysh faktin e 
verifikimit paraprak të diplomave nga organet përkatëse përpara dhënies së licensave 
profesionale. 
Edhe në këtë rast, në kundërshtim me VKM nr. 914, datë 29.12.2014, neni 61, pika 2, njësia e 
prokurimit nuk ka argumentuar teknikisht dhe ligjërisht me procesverbal kriterin e mësipërm. 
Gjithashtu nga verifikimi i dosjes fizike të procedurës rezulton se ky kriter në lidhje me 
“vjetërsinë” e stafit është përcaktuar fillimisht në “të paktën 3 muaj” në procesverbalin “për 
përcaktimin e kritereve të vlerësimit” datë 30.04.2019, për tu ndryshuar në mënyrë të 
paargumentuar dhe “çuditshme” (pasi është rast i përsëritur disa herë) në “të paktën 12 
muaj”në DST. 
5.- Në pikën 2.3.5 kërkohet që “operatori ekonomik ofertues duhet të ketë 1 (një) mjek të 
përgjithshëm të punësuar dhe të rezultojë në listëpagesat e shoqërisë për të paktën 1 (një) vit.  
Në çdo rast, njësia e prokurimit në vendosjen e këtij kriteri duhet të merrte parasysh faktin se 
në VKM nr. 108, datë 9.2.2011 ndër të tjera përcaktohet se: “shërbimet mjekësore për 
punëmarrësin, mund të sigurohen jo vetëm me anë të mjekut të punësuar, por edhe me anë të 
marrëdhënieve kontraktore me persona apo subjekte të specializuara për këtë qëllim”. 
Rrjedhimisht, kërkesa e mësipërme sforcon kërkesat kualifikuese dhe zvogëlon konkurrencën, 
ku një operator, i cilit nuk disponon “Mjek” nuk mund të kryej bashkim operatorësh apo 
aktmarrëveshje për realizim punimesh, pra përjashtohen OE duke i mohuar mundësinë e 
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bashkimit si dhe OE të cilët këtë shërbim mund ta marrin nëpërmjet kontraktimit dhe jo 
punësimit të drejtpërdrejtë të një mjeku. 
6.- Në pikën 2.3.6 kërkohet që operatori ekonomik ofertues duhet “të ketë të punësuar 
minimumi 20 (njezet) punonjës të pajisur me kartela personale të sigurimit teknik, të lëshuara 
nga Inspektoriati Shtetëror Teknik dhe Industrial apo nga subjekte juridike private të 
akredituara për certifikimin e punonjësve, nga të cilët te paktën: Inxhinierë Ndërtimi 2 (dy), 
Inxhinier Hidroteknik 1 (një), Inxhinier mekanik 1 (një), Elektriçist 1 (një), Karpentirë 5 
(pesë), Hekurkthyes 2 (dy), Saldator 2 (dy), Punonjës konstruksione metalike 2 (dy), Punonjës 
specialist ndërtimi 2 (dy), 2 (dy) punonjës të pajisur me çertifikatë për punimet në lartësi të 
lëshuar nga Autoritetet Çertifikuese të Licensuara. Për punonjësit e mësipërm duhet të 
paraqitet kontrata e punës e vlefshme; dëshmitë e kualifikimit të sigurimit teknik, (të vlefshme), 
si dhe të figurojnë në listëpagesat e shoqërisë për të paktën 3 (tre) muajt e fundit.  
- Gjithashtu Operatori Ekonomik duhet të ketë në stafin e tij të paktën 1 (një) Teknik 

Ndertimi dhe një 1 (një) teknikgjeodet të çertifikuar, për të cilët duhet të paraqesë kontratën 
e punës të vlefshme, diplomë, librezë punë, kartela personale të sigurimit teknik IQT ose 
ekuivalente dhe të jetë në listepagesat e shoqërisë të paktën 3 (tre) muajt fundit. 

- Operatori ekonomik duhet të ketë të punësuar minimalisht 13 (trembëdhjetë) manovratorë 
të mjeteve të rënda, nga të cilet: Automakinistë 5 (pesë), Eskavatoristë 7 (shtatë) Buldozerist 
1 (një).” 

Sa më sipër, edhe në këtë rast, në kundërshtim me VKM nr. 914, datë 29.12.2014, neni 61, pika 
2, njësia e prokurimit nuk ka argumentuar teknikisht dhe ligjërisht me procesverbal kriterin e 
mësipërm në lidhje me numrin, profesionin si dhe natyrën e punimeve për të cilat kërkohet 
ekspertiza apo veprimtaria e gjithsecilit. 
Përveç numrit të përgjithshëm dhe dublimit të pa-argumentuar që rezulton për Ing. Ndërtimi 2 
(dy), Ing. Hidroteknik 1 (një) të kërkuar edhe në pikën 2.3.4 të DST, kërkesat për - Elektriçist 
1 dhe 2 (dy) punonjës të pajisur me çertifikatë për punimet në lartësi të lëshuar nga Autoritetet 
Çertifikuese të Licensuara -nuk kanë lidhje me objektin dhe natyrën e kontratës, pasi në 
preventiv nuk eksiztojnë punime të natyrës përkatëse. Këto kërkesa janë në kundërshtim me 
nenin 46, pika 3 të LPP, kërkesat për kualifikim duhet të hartohen në mënyrë të tillë që të 
stimulojnë pjesëmarrjen e biznesit të vogël dhe të mesëm dhe në çdo rast të jenë sipas 
përcaktimeve në rregullat e prokurimit publik dhe VKM nr. 914, datë 29.12.2014, neni 26 pika 
5, kërkesat e veçanta të kualifikimit duhet të përfshijnë të gjitha kriteret specifike në përputhje 
me nenin 46 të LPP. Kriteret duhet të jenë në përpjesëtim dhe të lidhura ngushtë me aftësinë 
zbatuese, natyrën dhe vlerën e kontratës. 
Gjithashtu, nuk ka arsye se përse disa inxhinierë duhet të jenë pjesë e licensës dhe disa 
inxhinierë të tjerë vetëm pjesë e stafit. Në rastin konkret, kriteri i sipërcituar përbën ngushtim 
dhe cënim të konkurrencës, duke favorizuar OE të caktuar. 
7.- Në pikën 2.3.9 kërkohet që operatori ekonomik ofertues duhet të disponojë ose ketë 
mundësinë e sigurt të disponimit, ndër të tjera, në pajisjet/kapacitetet e mëposhtme teknike, që 
nevojiten për ekzekutimin e kontratës: 
Nr Lloji i makinerive Pronësia  Njësia Sasia 
1 Kamiona, kapaciteti total mbajtës minimumi 15 ton në pronesi ose me qera copë 4 

2 Kamion vetëshkarkues me kap mbajtes 3.5 ton - 7 
ton në pronesi ose me qera copë 3 

3 Kamion me vinç në pronesi ose me qera copë 2 
4 Kamionçine deri 3.5T në pronesi ose me qera copë 3 
8 Autobetoniere në pronesi ose me qera copë 3 
9 Autopompa betoni në pronesi ose me qera copë 2 
10 Autobetoniere vetengarkuese mbi 3m në pronesi ose me qera copë 1 

22 
Sonde teknologjike me presion mbi 200 bar, mbi 
50 ml gjatesi, e pasjisur me pompe presioni dhe 
vakumi 

në pronesi ose me qera copë 1 

25 Betoniere në pronesi ose me qera copë 3 
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26 Vibrator betoni në pronesi ose me qera copë 5 
 
Sa më sipër rezulton se AK ka përcaktuar kërkesa të ekzagjeruara në lidhje me disponimin 
emakinerive/pajisjeve apo kanë kërkuar makineri/pajisje të pa-argumentuara sipas numrit dhe 
llojit të tyre dhe që nuk janë në përputhje me punimet objekt kontrate. Nuk ka asnjë analizë 
teknike ku sasia e makinerive/pajisjeve të jetë përcaktuar në raport me punimet konkrete që do 
të kryhen, volumet e tyre apo grafikun e punimeve. Këto kërkesa janë në kundërshtim me 
nenin 46, pika 3 e LPP, “kërkesat për kualifikim duhet të hartohen në mënyrë të tillë që të 
stimulojnë pjesëmarrjen e biznesit të vogël dhe të mesëm dhe në çdo rast të jenë sipas 
përcaktimeve në rregullat e prokurimit publik” dhe VKM nr. 914, datë 29.12.2014, neni 26 
pika 5 “kërkesat e veçanta të kualifikimit duhet të përfshijnë të gjitha kriteret specifike në 
përputhje me nenin 46 të LPP. Kriteret duhet të jenë në përpjesëtim dhe të lidhura ngushtë me 
aftësinë zbatuese, natyrën dhe vlerën e kontratës”. 
8.- Në pikën 2.3.11 kërkohet që operatori ekonomik ofertues, ndër të tjera, duhet të paraqesë 
çertifikatat e mëposhtme (Në rastin e bashkimit të operaorëve ekonomikë secili nga operatorët 
duhet të zotëroje çertifikatat e mëposhtme në përputhje me punimet e marra përsipër): 
ÇertifikateISO27001:2013mbi “Menaxhim i sigurisese Informacionit” 
Për sa më sipër rezulton se: 
Në lidhje me -ISO/IEC 27001:2013 (Siguria e Informacionit), e cila është e pa-argumentuar 
nga AK. Kjo certifikatë specifikon kërkesat për krijimin, zbatimin, mirëmbajtjen dhe 
përmirësimin e vazhdueshëm të një sistemi të menaxhimit të sigurisë së informacionit. Ai 
gjithashtu përfshin kërkesa për vlerësimin dhe trajtimine rreziqeve të sigurisë së informacionit 
të përshtatura për nevojat e organizatës. Pra, sic shihet kjo çertifikatë nuk ka asnjë llojë lidhje 
me objektin e prokurimit, duke krijuar konfuzion dhe zvogëlim shumë të ndjeshëm të 
konkurencës, pasi një OE që merret (ka në objekt) ndërtim apo rikontruksion kjo certifikatë në 
mënyrë apsolute nuk i nevoitet. 
Për sa më sipër, këto kërkesa janë në kundërshtim me nenin 46, pika 1 dhe 3 të LPP, 
“...Operatorët ekonomikë, për të marrë pjesë në procedurat e prokurimit, duhet të kualifikohen, 
pasi të kenë përmbushur të gjitha kriteret e mëposhtme, që autoriteti kontraktor i vlerëson të 
nevojshme, për sa kohë që ato janë në përpjesëtim me natyrën dhe përmasat e kontratës që do 
të prokurohet dhe jodiskriminuese...kërkesat për kualifikim duhet të hartohen në mënyrë të tillë 
që të stimulojnë pjesëmarrjen e biznesit të vogël dhe të mesëm dhe në çdo rast të jenë sipas 
përcaktimeve në rregullat e prokurimit publik dhe VKM nr. 914, datë 29.12.2014, neni 26 pika 
5, “kërkesat e veçanta të kualifikimit duhet të përfshijnë të gjitha kriteret specifike në përputhje 
me nenin 46 të LPP. Kriteret duhet të jenë në përpjesëtim dhe të lidhura ngushtë me aftësinë 
zbatuese, natyrën dhe vlerën e kontratës”. 
Kriteri: Aktet ligjore e nënligjore të ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i 
ndryshuar, të trajtuara tek situata e gjetjes, konkretisht: neni 1 i LPP; neni 20 i LPP;neni 46 
pika 1 dhe 3 e LPP; neni 30 dhe neni 61, pika 2 e VKM nr. 914, datë 29.12.2014. 
Ndikimi/Efekti: Për sa konstatuar, me kriteret e mësipërme është zvogëluar në mënyrë të 
ndjeshme konkurrenca, çka bie në kundërshtim me ligjin nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për 
prokurimin publik”, i ndryshuar. 
Shkaku: Mos zbatimi i kuadrit ligjor në aplikimin e kritereve, duke ngarkuar me përgjegjësi: 
znj. Sh. Xh., znj. S. V. dhe z. S. S. (Njësia e Prokurimit). 
Rëndësia: E lartë 
Rekomandime: Bashkia Kamëz (grupi i punës apo komisioni përkatës), në lidhje me 
procedurat e prokurimit që do të zhvillojë në vijim, gjatë përcaktimit të kërkesave dhe kritereve 
për kualifikim, duhet të veprojë në përputhje me aktet ligjore e nënligjore të LPP dhe në 
harmoni me rekomandimet e APP-së. Për çdo procedurë prokurimi Autoriteti Kontraktor të 
udhëhiqet nga parimi i ekonomicitetit, eficensës dhe efektivitetit, bazuar në kritere të vlerësimit 
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që nxisin konkurrencën e lirë dhe trajtim të barabartë të operatorëve ekonomik, duke përfituar 
kështu kontrata me ndikim në mirëadministrimin e fonde buxhetore. Konkretisht, duke hartuar 
kërkesat për kualifikim në mënyrë të tillë që të stimulojnë pjesëmarrjen e biznesit të vogël dhe 
të mesëm. Gjithashtu, kriteret që lidhen me nivelin apo kategorinë e licencave profesionale, 
disponueshmërinë e numrit të punonjësve, makinerive, mjeteve apo pajisjeve, duhet të jenë në 
përpjesëtim dhe të lidhura ngushtë me aftësinë zbatuese, natyrën dhe vlerën e kontratës, si dhe 
në çdo rast, ato, duhet të argumentohen teknikisht dhe ligjërisht dhe të dokumentohen në një 
procesverbal të mbajtur nga personat e ngarkuar për përgatitjen e tyre. 
 
Pretendimi i subjektit:  
Në lidhje me observacionet e dërguara nga zyrtarët e procedurave të prokurimit me nr. 
11920/2 prot, datë 27.01.2022 të protokolluara në KLSH me nr. 447/26 prot, datë 31.01.2022. 
mbi pretendimet e kritereve kualifikuese dhe vlerësimet e procedurave, pretendimet e subjektit 
janë në të njëjtën përmbajtje dhe argumentime, të cilat janë trajtuar në Projekt Raportin e 
Auditimit. 
Qëndrimi i Grupit të auditimit: 
Në lidhje me argumentet e trajtuara në fazën e Projekt Raportit të Auditimit, grupi i auditimit 
sqaron se ato merren pjesërisht në konsideratë, referuar frymës së legjislacionit të prokurimit 
publik. 
 

►Titulli i gjetjes: Mos zbatim i akteve ligjore e nënligjore të LPP-së në vlerësimin e ofertave, 
duke kualifikuar operatorë me mangësi në plotësimin e kritereve si dhe duke mos anulluar 
procedurën në mungesë të një OE që plotëson kërkesat e DST. 
 

Situata: Vlerësimi i Ofertave: Në procedurën e prokurimit kanë marrë pjesë 4 OE, për të cilët 
fillimisht, referuar procesverbalit përkatës, KVO-ja ka kryer në SPE në datën 20.06.2019 
klasifikimin përkatës si më poshtë: 

Nr Shoqëria Oferta Lekë PA TVSH S’kualifikuar/ Kualifikuar 
1 “V. N. I.S + N. shpk  53,221,580 S’Kualifikuar 
2 “ L. VII”sha 49,297,980 S'Kualifikuar 
3 “A. I. G. C.”& “2.” Shpk 53,009,357.14 Kualifikuar 
4 “Sh.” Shpk Nuk ka S'Kualifikuar 

 
Referuar procesverbaleve përkatës të datës 20.06.2019, rezulton se KVO-ja, pasi ka kualifikuar 
BOE “A. I. G. C.” & “2.” shpk si të vetmin që plotëson kriteret e pjesëmarrjes, ka s’kualifikuar 
3 OE të tjerë, përkatësisht me arsyetimin si vijon: 
1.“V. N. I.S + N.” SHPK 
Mjeti me targë AA509GJ i ka mbaruar polica e sigurimit. 
Mjeti me targë TR3751K nuk ka paraqitur çertificatë për transport mallrash. 
2.“L. VII” sha 
Operatori ekonomik, nuk plotëson numrin e mekainerive të kërkuara në KVK, numrin e 
inxhiniereve si dhe numrin e specialistëve të kërkuar në KVK. 
3.“Sh.”shpk 
Operatori ekonomik ofertues nuk ka paraqitur asnjë dokumentacion të kërkuar në DST. 
 
Më pas, në një moment të dytë, KVO-ja në datën 26.06.2019, bazuar në vendimin e Titullarit 
të AK nr. 3467/3 prot., datë 26.06.2019, pas ankesës së BOE “V. N. I.S + N.” shpk, ka kryer 
rivlerësimin e OE pjesëmarrës duke ndryshyar renditjen si vijon: 
 

Nr Shoqëria Oferta Lekë PA TVSH S’kualifikuar/ Kualifikuar 
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1 “V. N. I.S + “N” shpk  53,221,580 Kualifikuar/Fituesi 
2 “ L. VII”sha 49,297,980 S'Kualifikuar 
3 “A. I. G. C.”& “2.” Shpk 53,009,357.14 S'Kualifikuar 
4 “Sh.” Shpk Nuk ka S'Kualifikuar 
 
Referuar procesverbalit përkatës (nr. 5 të rivlerësimit) të datës 26.06.2019, rezulton se KVO-ja, 
ka kualifikuar OE “V. N. I.S + N.” shpk si të vetmin OE që plotëson kriteret e pjesëmarrjes dhe 
ka s’kualifikuar 3 OE të tjerë me arsyetimin si vijon: 
1.“L. VII”sha 
“Operatori ekonomik, nuk plotëson numrin e mekainerive të kërkuara në KVK, numrin e 
inxhiniereve si dhe numrin e specialistëve të kërkuar në KVK.” 
2.“Sh.”shpk 
“Operatori ekonomik ofertues nuk ka paraqitur asnjë dokumentacion të kërkuar në DST.” 
3.“A. I. G. C.”& “2.”shpk 
“Në kontratën e qirasë nr. 8722 rep dhe nr.6154 kol së lidhur me shoqërinë Rej sh.p.k nuk 
përcaktohen të dhënat për mjetet e marra me qira por thjesht shënohet emërtimi. Për mjetet e 
marra me qira nuk tregohen target, numëri i shasisë, numëri i faturave tatimore apo 
zhdoganimit për mjetet që nuk shënohen në regjistra publik. 
Mjeti AA 117 NT nuk është deklaruar në shtojcën 10 “Mbi disponimin e makinerive” dhe fotot. 
Mjeti ADR398 nuk është deklaruar në shtojcën 10 “Mbi disponimin e makinerive”. 
Mjeti AA 382 NL nuk është deklaruar në shtojcën 10 “Mbi disponimin e makinerive”. 
I ka skaduar certifikata e kontrollit teknik dhe polica e sigurimit.Në kontratën e qirasë nr. 8728 
rep dhe nr.6160 kol., datë 04.10.2018 së lidhur me shoqërinë Alesio 2014 sh.p.k nuk 
përcaktohen të dhënat për mjetet e marra me qira por thjesht shnëohet emërtimi. Për mjetet e 
marra me qira nuk tregohen target, numëri i shasisë, numëri i faturave tatimore apo 
zhdoganimit për mjetet që nuk shënohen në regjistra publik…etj. 
-Për sa më sipër, nga verifikimi i dokumentacionit në sistemin (SPE) si dhe në dosjen fizike, në 
lidhje me këtë procedure, konstatohet se KVO-ja ka kryer veprime të cilat bien ndesh me ligjin 
nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar. Konkretisht, duke përfshirë 
edhe shoqërinë e cila përfundimisht është shpallur fituese “Vllaznia Ndertimi I.S + Ndregjoni”, 
konstatohet se jo të gjitha kërkesat e DST janë plotësuar, veprime të cilat kanë çuar në shpalljen 
fitues padrejtësisht të OE përkatës. Konkretisht mangësitë në lidhje BOE fitues janë: 
a-Në përmbushje të kritereve të përgjithshme të kualifikimit/pjesëmarrjes, sipas parashikimeve 
të nenit 45 të LPP-së, e cila realizohet nëpërmjet paraqitjes së një vetëdeklarate me shkrim nga 
ana e kandidatit ose ofertuesit, për shoqërinë “N.” shpk mungon vetëdeklarimi në lidhje me 
administratorin e shoqërisë z. B. A. 
b-Mjetit me targë AA 161 HB i ka mbaruar polica e sigurimit. 
c-Për mjetet e marra me qira, konkretisht me targë AA. MP, TR. N, TR. N, AA.CJ, AA. NR, 
AA.VT, AA. NR, AA.VE, AA. RR, çertifikatat e transportit nga autoritetet përkatëse rezultojnë të 
jenë”për vete” dhe jo ”per vete dhe të tretë sikundër kërkohet për mjetet e marra me qira në 
pika 2.3.9 e DST. 
Nga sa më sipër, në lidhje me vlerësimin e ofertave, KVO-ja nuk ka vlerësuar drejt shoqëritë 
pjesëmarrëse në garë, pasi secila prej tyre ka mangësi në plotësimin e kritereve. Në këto kushte, 
KVO-ja ose duhej të anulonte procedurën për arsye se asnjë nga operatorët ekonomikë 
pjesëmarrës nuk plotëson kërkesat e DST, ose midis operatorëve pjesëmarrës në procedurë dhe 
me mangësi (eventualisht sipas nenit 53 pika 4 LPP) të vlerësonte kriterin kryesor që është 
“Çmimi më i leverdishëm”, për të bërë të mundur shmangien e përdorimit me pasojë përdorimin 
me paligjshmëri të fondeve publike në vlerën 3,771,377 lekë (53,009,357 – 49,297,980), si 
diferenca midis ofertave të OE në klasifikimin fillestar. Sa më sipër rerzultojnë veprime në 
kundërshtim me ligjin nr. 9643, datë 20.11.2006, “Për prokurimin publik”, i ndryshuar, neni 1 
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“Objekti dhe qëllimi” pika 2, germa (a), (b), (d) dhe (dh), neni 2 “Parimet e përzgjedhjes” 
germa (a), (b) dhe (c) dhe me nenet 46, 53 dhe 55, veprime të cilat ngarkojnë me përgjegjësi 
anëtarët e KVO-së. 
 
Kriteri: Aktet ligjore e nënligjore të ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i 
ndryshuar, të trajtuara tek situata e gjetjes, konkretisht: Neni 1 pika 2, germa (a), (b), (d) dhe 
(dh) i LPP; Neni 2 germa (a), (b) dhe (c) i LPP; Neni 46 pika 1 e LPP; Neni 53 pika 3 e LPP; 
Neni 55 pika 1 e LPP. 
Ndikimi/Efekti: KVO, ka kryer vlerësimin dhe kualifikimin e BOE në paligjshmëri. 
Shkaku: Mos zbatimi i kuadrit ligjor në vlerësimin e ofertave, duke ngarkuar me përgjegjësi: 
z. Gj. P., z. A. H. dhe z. Xh. Z. (Komisionin e Vlerësimit të Ofertave). 
Rëndësia: E lartë. 
Rekomandime: Bashkia Kamëz, të marrë masa, të analizojë me grup pune të veçantë dhe të 
nxjerrë përgjegjësitë për kualifikimin e ofertave ekonomike të cilat nuk plotësojnë kriteret e 
kërkesave kualifikuese të DST, me pasojë përdorimin me paligjshmëri të fondeve publike për 
vlerën 3,771,377 lekë. Të konsiderojë faktin se kualifikimi i operatorëve ekonomikë të cilët 
nuk plotësojnë kriteret e Dokumenteve Standarde të Tenderit, përveçse është shkelje e kuadrit 
rregullator në fuqi, përbën edhe risk real për shpenzimet e njësisë publike, pasi këta operatorë 
për shkak të mangësive nuk japin siguri për kryerjen me sukses dhe cilësi të kushteve të 
kontratës. 
Pretendimi i subjektit:  
Në lidhje me observacionet e dërguara nga zyrtarët e procedurave të prokurimit me nr. 
11920/2 prot, datë 27.01.2022 të protokolluara në KLSH me nr. 447/26 prot, datë 31.01.2022. 
mbi pretendimet e kritereve kualifikuese dhe vlerësimet e procedurave, pretendimet e subjektit 
janë në të njëjtën përmbajtje dhe argumentime, të cilat janë trajtuar në Projekt Raportin e 
Auditimit. 
Qëndrimi i Grupit të auditimit: 
Në lidhje me argumentet e trajtuara në fazën e Projekt Raportit të Auditimit, grupi i auditimit 
sqaron se ato merren pjesërisht në konsideratë, referuar frymës së legjislacionit të prokurimit 
publik. 
 

►Titulli i gjetjes: Mos zbatim i akteve ligjore e nënligjore të LPP-së në shqyrtimin e 
ankimeve, duke mos ngritur një komision (KSHA) me qëllim shqyrtimin e ankimit të paraqitur 
nga OE.  
 
Situata: Mbi ankimet e OE në lidhje me vlerësimin e ofertave dhe shqyrtimin e tyre: 
Fillimisht në datën 20.06.2019 AK ka njoftuar OE pjesëmarrës në procedurën e prokurimit në 
lidhje me klasifikimin e ofertave të paraqitura si dhe me vendimin për kualifikimin apo 
s’kualifikimin e tyre si me poshtë. 
“Sh.” Shpk Nuk ka ofertë S’kualifikuar 
“ L. VII” sha 49,297,980 lekë S’kualifikuar 
BOE “A. I. G. C.”& “2 .”shpk 53,009,357.14 lekë kualifikuar 
BOE “V. N. I. S + N.”shpk 53,221,580 lekë S’kualifikuar 
 
Në lidhje me klasifikimin e mësipërm në datën 24.06.2019 ka paraqitur ankesë (nr. 3467 prot.,) 
OE “V. N. I.S+ N.” shpk, së pari duke kundërshtuar skualifikimin dhe pretendimet e AK për 
sipas të cilave “Mjeti me targë AA509 GJ i ka mbaruar polica e sigurimit; nuk është paraqirur 
dokumentacion për betoniere vetëshkarkuese; për mjetin me targë TR3751K nuk është 
paraqitur çertificatë për transport mallrash”. Së dyti, nëpërmjet të njëjtit ankim, është kërkuar 
rishqyrtimi dhe s’kualifikimi i ofertës së paraqitur nga BOE “A. I. G. C.” & “2.” shpk, për 
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shkak se “mendojmë se ky BOE nuk i ka përmbushur kriteret e veçanta të kualifikimit të 
vendosura në DST”. 
Titullari i AK në datën 24.06.2019 ka marrë vendimin nr. 3467/1 prot., me të cilin ka vendosur: 
1) shqyrtimin e ankesës së BOE “V. N. I.S + N.” shpk; 2) ngarkimin e z. N. H. (jurist) 
përshqyrtimin e ankesës dhe dhënien e një rekomandimi. 
Z. N. H. në datën 26.06.2019 i ka dërguar Titullarit të AK rekomandimin nr. 3467/2prot., me të 
cilin, ndër të tjera, rekomandon: “rivlerësimin e procedurës së prokurimt duke kualifikuar 
ofertën e paraqitur nga BOE “V. N. I.S + N.” shpk dhe skualifikuar ofertën e paraqitur nga 
BOE “A. I. G. C.” & “2 .” shpk”. 
Titullari i AK, po në datën 26.06.2019 ka marrë vendimin nr. 3467/3 prot., datë 26.06.2019, me 
të cilin ka vendosur: 1) pranimin e ankesës së BOE “V. N. I.S + N.” shpk; 2) për vazhdimin e 
procedurave të mëtejshme të rivlerësimit ngarkohet KVO dhe NJHD. 
Titullari i AK, me shkresën nr. 3467/4prot., datë 26.06.2019 “Kthim përgjigje” ka njoftuar 
BOE “V. N. I.S + N.” shpk për pranimin e ankesës.  
 
Pas rivlerësimit të kryer nga KVO-ja, në datën 26.06.2019, bazuar në vendimin e Titullarit të 
AK nr. 3467/3 prot., datë 26.06.2019, pas ankesës së BOE “V. N. I.S + N.” shpk, në SPE 
renditja përfundimtare e OE është paraqitur si vijon: 
 

Nr Shoqëria Oferta Lekë PA TVSH S’kualifikuar/ Kualifikuar 
1 “V. N. I.S + “N.” shpk  53,221,580 Kualifikuar/Fituesi 
2 “ L. VII” sha 49,297,980 S'Kualifikuar 

3 “A. I. G. C. ”& “2.”  shpk 53,009,357.14 S'Kualifikuar 
4 “Sh.” shpk Nuk ka S'Kualifikuar 

 
Në lidhje me klasifikimin e mësipërm në datën 01.07.2019 ka paraqitur ankesë (nr. 3703 prot.,) 
BOE “A. I. G. C.” & “2 .” shpk, duke kundërshtuar skualifikimin dhe pretendimet e AK si dhe 
duke theksuar, ndër të tjera (në mënyrë të përmbledhur) se “oferta e tyre është në përputhje me 
të gjitha kriteret e kërkuara nga AK si dhe për sa i përket mungesave në dokumentacionin mbi 
mjetet, pavarësisht atyre, sipas ankuesit sasia e mjeteve të deklaruara është në total më e 
madhe se ajo e kërkuar nga AK”…  
Menjëherë pas ankesës së sipërcituar, vetë Titullari i AK, me shkresën nr. 3703/1 prot., datë 
02.07.2019 “Kthim përgjigje” ka njoftuar BOE “A. I. G. C.” & “2.” shpk” duke bërë me dije 
këta të fundit se ankesa nuk merret në konsideratë. 
 
Për sa më sipër, nga verifikimi i dokumentacionit në sistemin (SPE) si dhe në dosjen fizike, në 
lidhje me ankimet e OE dhe shqyrtimin e tyre në këtë procedure, konstatohet se Titullari i AK 
si dhe punonjësi i ngarkuar në cilësinë e KSHA kanë kryer veprime dhe mosveprime të cilat, 
ndër të tjera, bien ndesh me ligjin nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i 
ndryshuar, neni 63 dhe VKM nr. 914, datë 29.12.2014, neni 78. Konkretisht, Titullari i AK ka 
zbatuar pjesërisht procedurën ligjore të kërkuar në lidhje me ankimin e paraqitur nga OE “V. N. 
I.S + N.”, dhe nuk e ka zbatuar atë (procedurën sipas LPP) në lidhje me ankimin e paraqitur 
nga OE “A. I. G. C.”& “2.” duke përdorur dy standarte dhe për pasojë duke mos siguruar një 
trajtim të barabartë dhe jodiskriminues për të gjithë operatorët ekonomikë. Në të dyja rastet e 
ankimeve, në kundërshtim me VKM nr. 914, datë 29.12.2014, neni 78, pika 2, Titullari i AK 
me marrjen e ankesës me shkrim nga ankimuesi, nuk rezulton të ketë nxjerrë urdhër për njësinë 
e prokurimit dhe komisionin e vlerësimit të ofertave për pezullimin e vazhdimit të procedurës, 
deri në marrjen e një vendimi përfundimtar sipas parashikimeve të LPP. Në mënyrë të gabuar 
titullari i AK në rastin e ankesës së OE “V. N. I.S + N.” ka ngarkuar z. N. H. (jurist) si punonjës 
të vetëm për shqyrtimin e ankesës dhe dhënien e një rekomandimi. Në rastin konkret, së pari, 



 

92 
 

duke konsideruar natyrën e ankesës e cila rezulton të jetë sa teknike aq edhe juridike si dhe 
numrin e madh të stafit pranë AK, titullari, për shqyrtimin e ankesës duhet të kishte ngritur një 
komisioni të përbërë nga 3 (tre) persona, ku të paktën njëri është ekspert i fushës, kjo pasi 
përjashtimisht, në rast të mungesës së personelit, titullari i autoritetit kontraktor ia ngarkon 
çështjen për shqyrtim 1 (një) zyrtari të vetëm. Nga ana tjetër, Titullari i AK me vendimin nr. 
3467/1 prot., datë 24.06.2019 ka kërkuar nga z. N. H. (jurist) në cilësinë e KSHA dhënien e një 
rekomandimi, kur ligjërisht funksioni i KSHA në procedurën e shqyrtimit të ankimeve nuk 
është dhënia e një rekomandimi por marrja e një vendimi përfundimtar mbi ankimin. 
Në rastin e ankesës së OE “A. I. G. C.”& “2.” në kundërshtim të plotë me LPP, titullari i AK jo 
vetëm nuk ka pezulluar procedurën e prokurimit por nuk ka ngarkuar gjithashtu asnjë zyrtar 
apo komision për shqyrtimin e ankesës duke kryer personalisht me shkresën nr. 3703/1prot., 
datë 02.07.2019 “Kthim përgjigje” njoftimin e BOE “A. I. G. C.”& “2.” shpk” dhe duke bërë 
me dije këta të fundit se ankesa nuk merret në konsideratë. 
Nga sa më sipër, në lidhje me ankesat e paraqitura dhe shqyrtimin e tyre, kryesisht titullari i AK 
nuk ka vepruar apo ka vepruar në kundërshtim me dispozitat ligjore përkatëse. Në këto kushte 
nga veprimet dhe mosveprimet e tij si pasojë e të cilave pas rivlerësimit kanë sjellë ndryshimin e 
klasifikimit midis OE, KVO dhe KSHA ka vlerësuar dhe shpallur fituesin në kushtet e mos 
plotësimit të kërkesave për kualifikim të DST, me pasojë përdorimin me paligjshmëri të fondeve 
publike 212,223 lekë. 
Ekzistenca e ankimeve të sipërcituara, në mënyrë të gabuar, nuk është pasqyruar nga AK në 
Njoftimin e Fituesit, i cili nga verifikimi në sistem rezulton me rubrikën: “Ankime-JO”. 
Veprimet dhe mosveprimet në kundërshtim me ligjin nr. 9643, datë 20.11.2006, “Për 
prokurimin publik”, i ndryshuar, neni 1 “Objekti dhe qëllimi” pika 2, germa (d), neni 63 “Të 
drejtat e personit të interesuar” dhe VKM nr. 914, datë 29.12.2014, neni 78, pika 2 dhe 6/a, 
ngarkojnë me përgjegjësi kryesisht titullarin e AK por solidarisht edhe anëtarët e KVO-së. 
Kriteri: Aktet ligjore e nënligjore të ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i 
ndryshuar, të trajtuara tek situata e gjetjes, konkretisht: Neni 1 pika 2, germa (d) e LPP; Neni 
63 i LPP; Neni 78, pika 2 e VKM nr. 914, datë 29.12.2014; Neni 78, pika 6 germa (a) e VKM 
nr. 914, datë 29.12.2014. 
Ndikimi/Efekti: Titullari i AK nuk ka vepruar apo ka vepruar në kundërshtim me dispozitat 
ligjore përkatëse. Në këto kushte nga veprimet dhe mosveprimet e tij si pasojë e të cilave pas 
rivlerësimit kanë sjellë ndryshimin e klasifikimit midis OE kanë bërë të mundur përdorimin e 
fondeve publike jo jo në përputhje me parimet e përdorimit me ekonomicitet, eficence dhe 
efektivitet të fondeve publik në vlerën 212,223 lekë. 
Shkaku: Mos zbatimi i kuadrit ligjor në shqyrtimin e ankimeve, duke ngarkuar me përgjegjësi 
KVO-në.  
Rëndësia: E lartë. 
Rekomandime: Bashkia Kamëz, të marrë masa, të analizojë me grup pune të veçantë dhe të 
nxjerrë përgjegjësitë për kualifikimin e ofertave ekonomike të cilat nuk plotësojnë kriteret e 
kërkesave kualifikuese të DST, me pasojë përdorimin me paligjshmëri të fondeve publike për 
vlerën 212,223 lekë. Të konsiderojë faktin se kualifikimi i operatorëve ekonomikë të cilët nuk 
plotësojnë kriteret e Dokumenteve Standarde të Tenderit, përveçse është shkelje e kuadrit 
rregullator në fuqi, përbën edhe risk real për shpenzimet e njësisë publike, pasi këta operatorë 
për shkak të mangësive nuk japin siguri për kryerjen me sukses dhe cilësi të kushteve të 
kontratës. 
 
 

Pretendimi i subjektit:  
Në lidhje me observacionet e dërguara nga zyrtarët e procedurave të prokurimit me nr. 
11920/2 prot, datë 27.01.2022 të protokolluara në KLSH me nr. 447/26 prot, datë 31.01.2022. 
mbi pretendimet e kritereve kualifikuese dhe vlerësimet e procedurave, pretendimet e subjektit 
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janë në të njëjtën përmbajtje dhe argumentime, të cilat janë trajtuar në Projekt Raportin e 
Auditimit. 
Qëndrimi i Grupit të auditimit: 
Në lidhje me argumentet e trajtuara në fazën e Projekt Raportit të Auditimit, grupi i auditimit 
sqaron se ato merren pjesërisht në konsideratë, referuar frymës së legjislacionit të prokurimit 
publik. 
 

V. Tenderi me objekt: “Ndërtim KUN Rrugët Kamëz”, me të dhëna të përgjithshme sipas 
tabelës, rezultoi me gjetjen si vijon:  
 

Zhvillimi i Procedurës së Prokurimit me objekt: “Ndërtim KUN Rrugët Kamëz” 
1. Lloji i Procedurës 
së Prokurimit  
“E hapur” 
Ref-20170-04-30-2019 
Urdhri nr. 2046 datë 
15.04.2019 
 

1.1 Specialistët e hartimit të 
kritereve kualifikuese teknike 
Urdhri nr. 2046 datë 15.04.2019 
Sh. Xh. 
S. S. 
S. V. 

2 Njësia e Prokurimit  
Sh. Xh. 
S. S. 
S. V. 

3 Komisioni i Vlerësimit Ofertave 
Urdhri nr. 2046/1 datë 15.04.2019 
Gj. P. 
A. H. 
Xh. Z. 

4. Fondi Limit (pa 
tvsh)  
39,097,860lekë  

5. Oferta fituese (pa tvsh) 
36,776,400 lekë 

6. Diferenca me fondin limit (pa tvsh) 
2,321,460 lekë 

7/1 Data e hapjes së 
tenderit: 
Data 04.06.2019 
ndryshuar me shtojcë 
për në datën 
10.06.2019  
 

8. Burimi Financimit  
Vënë në dispozicion nga buxheti i Bashkisë Kamëz për vitin 
2019, miratuar me VKB Nr. 150, datë 19.12.2018 “Për 
miratimine programit buxhetor afatmesëm 2019 – 2021 dhe 
detajimin e buxhetit të Bashkisë së Kamzës për vitin 2019. 

9. Operatoret Ekonomike 
a)Pjesëmarrës në tender Numër 5 OE 
b) S’kualifikuar 4 OE,  
c) Kualifikuar 1 OE 

7/2 Kohëzgjatja e 
kontratës, 84 ditë 
    

►Titulli i gjetjes: Mos zbatim i akteve ligjore e nënligjore të LPP-së në vlerësimin e ofertave 
duke skualifikuar edhe OE të cilët i plotësojnë të gjitha kushtet dhe kriteret e pjesëmarrjes. 
 
Situata: Vlerësimi i Ofertave: Në procedurën e prokurimit kanë marrë pjesë 5 OE, për të 
cilët, referuar procesverbalit përkatës, KVO-ja ka kryer në SPE në datën 20.06.2019 vlerësimin 
dhe klasifikimin përkatës si më poshtë: 

Nr Shoqëria OE/BOE  Oferta Lekë PA TVSH S’kualifikuar/ Kualifikuar 
1 “A.” shpk & “4.” shpk  36,776,400 Kualifikuar/Fituesi 
2 “K.” Shpk 38,657,700 S'Kualifikuar 
3 “L. VII” sha  36,147,820 S’Kualifikuar 
4 “E.-A.” Shpk 35,839,087 S'Kualifikuar 
5 “K.” Shpk 34,370,180 S'Kualifikuar 

 
Referuar procesverbaleve përkatës të datës 20.06.2019 si dhe njoftimit të fituesit rezulton se 
KVO-ja, pasi ka kualifikuar BOE “A.” shpk & “4.” shpk, si të vetmin ofertues që plotëson 
kriteret e pjesëmarrjes, ka s’kualifikuar 4 OE të tjerë me arsyetimin si vijon: 
 
Janë të s’kualifikuar  
1” L. VII” sha, 2. “K.” shpk, 3 “E.-A.” shpk, 4. “K.” shpk Të gjitha për të njëjtën arsye si 
më poshtë: 

• Operatori ekonomik nuk ka paraqitur çertifikatë për konformitetin e tubave të betonit, 
çertifikatë për prodhim a shitje të tubave të betonit, dokumentacion për disponueshmërinë 
e makinerisë për prodhimin e tubave të betonit, disponueshmërinë e makinës për 
prodhimin e pusetave të betonit si dhe disponueshmërinë e makinerisë për pastrimin e 
argjilës. 
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Nga verifikimi i dokumentacionit në lidhje me këtë procedurë, konstatohet se AK ka 
nënshkruar në datën 09.07.2019 kontratën me operatorin e vetëm të kualifikuar dhe të shpallur 
fitues, konkretisht BOE “A.” shpk & “4.” shpk.  
Për sa më sipër, nga verifikimi i dokumentacionit në sistemin APP (SPE) si dhe në dosjen 
fizike, në lidhje me këtë procedurë, konstatohet se KVO-ja ka kryer veprime të cilat bien ndesh 
me ligjin nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar.  
Konkretisht, arsyeja e përdorur nga KVO-ja për s’kualifikimin e 4 OE të tjerë, e cila është e 
njëjtë në të katër rastet, nuk qëndron. Kjo pasi, rezulton se, AK në datën 22.05.2019 ka njoftuar 
në SPE nëpërmjet shtojcës së datës 20.05.2019 heqjen e kriterit të sipërcituar, mbi të cilin 
KVO-ja është mbështetur për s’kualifikimin e OE duke shtyrë gjithashtu datën e hapjes së 
procedurës nga data 04.06.2019 në datën 10.06.2019. 
Nga sa më sipër, në lidhje me vlerësimin e ofertave, KVO-ja nuk ka vlerësuar drejt shoqëritë 
pjesëmarrëse në garë pasi, për të gjithë OE pjesëmarrës, mangësia në plotësimin e kriterit të 
sipërcituar nuk qëndron. Në këto kushte KVO-ja duhej të kualifikonte të gjithë operatorët 
ekonomikë pjesëmarrës në garë dhe të shpallte si operator fitues OE me ofertën më të ulët sipas 
kriterit të DST, “Çmimi më i ulët”.  
Në rastin konkret, veprimet dhe mosveprimet e anëtarëve të komisionit të vlerësimit të ofertave 
kanë sjellë si pasojë e përdorimit jo në përputhje me parimet e përdorimit me ekonomicitet, 
eficence dhe efektivitet të fondeve publik në vlerën 2,406,400 lekë (36,776,400– 34,370,180), 
si diferenca midis ofertës të OE të shpallur fitues dhe asaj me vlerën më të ulët të s’kualifikuar 
pa të drejtë nga KVO-ja, në kundërshtim me ligjin nr. 9643, datë 20.11.2006, “Për prokurimin 
publik”, i ndryshuar, neni 1 “Objekti dhe qëllimi” pika 2, germa (a), (b), (d) dhe (dh), neni 2 
“Parimet e përzgjedhjes” germa (a), (b) dhe (c), dhe me nenet 46, 53 dhe 55, veprime të cilat 
ngarkojnë me përgjegjësi anëtarët e KVO-së. 
Kriteri: Aktet ligjore e nënligjore të ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i 
ndryshuar, të trajtuara tek situata e gjetjes, konkretisht: Neni 1 pika 2, germa (a), (b), (d) dhe 
(dh) i LPP; Neni 2 germa (a), (b) dhe (c) i LPP; Neni 46 pika 1 e LPP; Neni 53 pika 3 e LPP; 
Neni 55 pika 1 e LPP. 
Ndikimi/Efekti: KVO, ka kryer vlerësimin dhe kualifikimin e BOE të mësipërm, në 
kundërshtim me aktet ligjore, duke shkaktuar përdorimin e fondeve publike jo në përputhje me 
parimet e përdorimit me ekonomicitet, eficence dhe efektivitet të fondeve publik në vlerën 
2,406,400 lekë (36,776,400– 34,370,180), si diferenca midis ofertës të OE të shpallur fitues 
dhe asaj me vlerën më të ulët të s’kualifikuar pa të drejtë. 
Shkaku: Mos zbatimi i kuadrit ligjor në vlerësimin e ofertave, duke ngarkuar me përgjegjësi: 
z. Gj. P., z. A. H. dhe z. Xh. Z. (Komisionin e Vlerësimit të Ofertave). 
Rëndësia: E lartë. 
Rekomandime: Bashkia Kamëz, të marrë masa, të analizojë me grup pune të veçantë dhe të 
nxjerrë përgjegjësitë për kualifikimin e ofertave ekonomike të cilat nuk plotësojnë kriteret e 
kërkesave kualifikuese të DST, me pasojë përdorimin me paligjshmëri të fondeve publike për 
vlerën 2,406,400 lekë. Të konsiderojë faktin se kualifikimi i operatorëve ekonomikë të cilët 
nuk plotësojnë kriteret e Dokumenteve Standarde të Tenderit, përveçse është shkelje e kuadrit 
rregullator në fuqi, përbën edhe risk real për shpenzimet e njësisë publike, pasi këta operatorë 
për shkak të mangësive nuk japin siguri për kryerjen me sukses dhe cilësi të kushteve të 
kontratës. 
 
Pretendimi i subjektit:  
Në lidhje me observacionet e dërguara nga zyrtarët e procedurave të prokurimit me nr. 
11920/2 prot, datë 27.01.2022 të protokolluara në KLSH me nr. 447/26 prot, datë 31.01.2022. 
mbi pretendimet e kritereve kualifikuese dhe vlerësimet e procedurave, pretendimet e subjektit 
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janë në të njëjtën përmbajtje dhe argumentime, të cilat janë trajtuar në Projekt Raportin e 
Auditimit. 
Qëndrimi i Grupit të auditimit: 
Në lidhje me argumentet e trajtuara në fazën e Projekt Raportit të Auditimit, grupi i auditimit 
sqaron se ato merren pjesërisht në konsideratë, referuar frymës së legjislacionit të prokurimit 
publik. 
 
VI. Tenderat (procedurat e prokurimit) me objekte: “1- "Ndërtim rrugë (Sado 
Koshenko+Seg lidhese Kaci +Sali Vranishti)"; 2- "Ndertim Rruga Demokracia Lot II Bathore 
1,7"; 3- "Rruga (Havzi neli+Ilia kici+Jeronim De Rada)" 2019”, me të dhëna të përgjithshme 
sipas tabelës, rezultoi me gjetjen si vijon: 

 

 A. Të dhëna mbi objektin-1  
Zhvillimi i Procedurës së Prokurimit me objekt: “Ndërtim rrugë (Sado Koshenko+Seg lidhese Kaci +Sali Vranishti)” 
1. Lloji i Procedurës 
së Prokurimit  
“E hapur” 
REF-06427-02-05-
2019 Urdhri nr. 620 
datë 05.02.2019 
 

1.1 Specialistët e hartimit të 
kritereve kualifikuese teknike 
Urdhri nr. 620 datë 05.02.2019 
Sh. Xh. 
Sh. K. 
S. V. 

2 Njësia e Prokurimit  
Sh. Xh. 
S. S. 
S. V. 
 

3 Komisioni i Vlerësimit Ofertave 
Urdhri nr. 620/1 datë 05.02.2019 
Gj. P. 
A. H. 
B. K. 

4. Fondi Limit (pa 
tvsh)  
15,266,767 lekë  

5. Oferta fituese (pa tvsh) 
14,021,728 lekë 

6. Diferenca me fondin limit (pa tvsh) 
1,245,039 lekë 

7/1 Data e hapjes së 
tenderit 
Data 08.03.2019 
 

8. Burimi Financimit  
Vënë në dispozicion nga buxheti i Bashkisë Kamëz. 

9. Operatoret Ekonomike 
a)Pjesëmarrës në tender Numër 7 OE 
b) S’kualifikuar 4 OE,  
c) Kualifikuar 3 OE 

7/2 Kohëzgjatja e 
kontratës, 36 ditë 

 
B. Të dhëna mbi objektin-2  

Zhvillimi i Procedurës së Prokurimit me objekt: “Ndërtim Rruga Demokracia Lot II Bathore 1,7” 
1. Lloji i Procedurës 
së Prokurimit  
“E hapur” 
REF-68638-08-13-
2020 Urdhri nr. 820 
datë 13.02.2019 
 

1.1 Specialistët e hartimit të 
kritereve kualifikuese teknike 
Urdhri nr. 820 datë 13.02.2019 
Sh. Xh. 
S. S. 
S. V. 
 

2 Njësia e Prokurimit  
Sh. Xh. 
S. S. 
S. V. 
 

3 Komisioni i Vlerësimit Ofertave 
Urdhri nr. 820/1 datë 13.02.2019 
Gj. P. 
A. H. 
Xh. Z. 

4. Fondi Limit (pa 
tvsh)  
83,324,652 lekë  

5. Oferta fituese (pa tvsh) 
73,132,350 lekë 

6. Diferenca me fondin limit (pa tvsh) 
10,192,302 lekë 

7/1 Data e hapjes së 
tenderit 
Data 18.03.2019 
ndryshuar më datën 
25.03.2019 
 

8. Burimi Financimit  
Vënë në dispozicion nga buxheti i Bashkisë Kamëz për vitin 
2019, miratuar me VKB Nr. 150, datë 19.12.2018 “Për 
miratimine programit buxhetor afatmesëm 2019 – 2021 dhe 
detajimin e buxhetit të Bashkisë së Kamzës për vitin 2019”. 

9. Operatoret Ekonomike 
a)Pjesëmarrës në tender Numër 7 OE 
b) S’kualifikuar 6 OE,  
c) Kualifikuar 1 OE 

7/2 Kohëzgjatja e 
kontratës, 142 ditë 
    

C. Të dhëna mbi objektin-3  
Zhvillimi i Procedurës së Prokurimit me objekt: “Rruga (Havzi neli+Ilia kici+Jeronim De Rada)” 
1. Lloji i Procedurës 
së Prokurimit  
“E hapur” 
REF-07887-02-14-
2019 Urdhri nr. 862 
datë 14.02.2019 
 

1.1 Specialistët e hartimit të 
kritereve kualifikuese teknike 
Urdhri nr. 862 datë 14.02.2019 
Sh. Xh. 
S. S. 
S. V. 
 

2 Njësia e Prokurimit  
Sh. Xh. 
S. S. 
S. V. 
 

3 Komisioni i Vlerësimit Ofertave 
Urdhri nr. 862/1 datë 14.02.2019 
Gj. P. 
A. H. 
A. Z. 

4. Fondi Limit (pa 
tvsh)  
35,852,855 lekë  

5. Oferta fituese (pa tvsh) 
31.943.004 lekë 

6. Diferenca me fondin limit (pa tvsh) 
3,909,851 lekë 
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7/1 Data e hapjes së 
tenderit 
Data 19.03.2019 
 

8. Burimi Financimit  
Vënë në dispozicion nga buxheti i Bashkisë Kamëz për vitin 
2019, miratuar me VKB Nr. 150, datë 19.12.2018 “Për 
miratimine programit buxhetor afatmesëm 2019 – 2021 dhe 
detajimin e buxhetit të Bashkisë së Kamzës për vitin 2019”. 

9. Operatoret Ekonomike 
a)Pjesëmarrës në tender Numër 9 OE 
b) S’kualifikuar 1 OE,  
c) Kualifikuar 8 OE 

7/2 Kohëzgjatja e 
kontratës, 102 ditë 
    

 
►Titulli i gjetjes: Mos zbatim i akteve ligjore e nënligjore të LPP-së në vlerësimin e ofertave 
duke kualifikuar OE të cilët nuk i plotësojnë të gjitha kushtet dhe kriteret e pjesëmarrjes. 
 
Situata: Vlerësimi i ofertave për procedurën e prokurimit (Tabela “A”): Në procedurën e 
prokurimit kanë marrë pjesë 7 OE, për të cilët, referuar procesverbalit përkatës, KVO-ja ka 
kryer në SPE në datën 15.03.2019 vlerësimin dhe klasifikimin përkatës si më poshtë: 

Nr Shoqëria OE/BOE Oferta Lekë PA TVSH S’kualifikuar/ Kualifikuar 
1 “K.” shpk & “S.” shpk 14,021,728 Kualifikuar/FITUES 
2 “L.-K.” shpk 14,196,358 S'Kualifikuar 
3 “L. VII” sha 14,927,167 Kualifikuar 
4 “S. 2.” shpk 15,111,111 Kualifikuar 
5 “N.” shpk 15,010,330 S'Kualifikuar 
6 “S.” shpk 12,245,720 S’Kualifikuar 
7 “N.” shpk 15,071,363 S'Kualifikuar 
 
Referuar procesverbaleve të datës 15.03.2019 si dhe sistemit SPE, rezulton se KVO-ja pasi ka 
kualifikuar OE, “L. VII” sha, “S. 2.” shpk si dhe BOE “K.” shpk & “S.” shpk të cilin e ka 
shpallur edhe fitues, ka s’kualifikuar 4 OE të tjerë me arsyetimin si vijon: 
 
1. “L.-K.”shpk 

• Ofertuesi nuk ka paraqitur dy eskavatore me goma, mjeti eskavator i marre me qira me 
date 27.02.2019, nuk eshte ekskavator me goma, por fadrome, ashtu si dy te tjerat qe ka 
paraqitur operatori ekonomik. 

• Eshte paraqitur kontrate qiraje date 23.06.2017 per asfaltoshtruese, por nuk eshte 
paraqitur dokumentacion qe verteton pronesine e saj, si fature tatimore apo dokument 
zhdoganimi. 

• Automjeti me targe GJ 1128 B, i marre me qira nga shoqeria A. me date 31.10.2018, 
eshte me qira edhe per nje subjekt tjeter. 

2. “S.”shpk 
• Operatori ekonomik ka paraqitur si kontrata te ngjashme: 

Rehabilitim urban I territorit prapa teatrit A.Z.Çajupi me vlere 6.681.433,5 leke 
Rikonstruksion rruges Kuç-Mollas……me vlere 3.586.400 leke 
Rikonstruksion rruga Mekeve Plazh, me vlere 2.974.600 leke 
Rikonstruksion Gjiri Lalzit me vlere 5.925.200 leke. 
Asnjera prej kontratave nuk permbush kushtin ne piken 2.3/1/a te KVK dhe totali I tyre 
nuk permbush kriterin e percaktuar ne piken 2.3/1/b te KVK 

3.” N.”shpk 
• Operatori ekonomik ofertues nuk ka paraqitur dokumentacion per makinerite: 

Autopompe betoni, Grejder, asfaltoshtruese, autobetoniere, duke mos plotesuar kriteret 
e pikes 10 te KVK 

4.” N.”shpk 
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• Operatori ekonomik ofertues nuk ka paraqitur dokumentacion per makinerite: 
Autopompe betoni, Grejder, asfaltoshtruese, autobetoniere, duke mos plotesuar kriteret 
e pikes 10 te KVK 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur Bashkimi i Operatoreve Ekonomik “K.” SHPK 
& “S.” SHPK me ofertë e paraqitur, me një vlerë të përgjithshme prej 14,021,728.6 lekë pa 
tvsh, dhe 16,826,074.3 lekë me tvsh, se është identifikuar si oferta e suksesshme. 
Për sa më sipër, në lidhje me vlerësimin e ofertave të kryer në datën 15.03.2019, rezulton se 
KVO-ja nuk ka vlerësuar drejt shoqëritë pjesëmarrëse në garë. 
Nga dokumentacioni i dosjes së prokurimit (procedurës dhe zbatimit), rezulton se BOE “K.” 
shpk & “S.” shpk kanë marrë pjesë dhe janë shpallur fitues duke deklaruar se 40% të punimeve 
do t’i jepet me nënkontraktim OE “K. 2.” shpk. Ky nënkontraktim, sipas dokumentacionit të 
realizimit të punimeve (situacioneve), rezulton që të jetë kryer nga BOE i shpallur fitues. 
Praktikisht të gjitha punimet e marra përsipër nga OE “S.” shpk janë kryer nga OE “K. 2.” 
shpk, por nga ana tjetër nuk rezulton të ketë asnjë marrëveshje/kontratë të noterizuar midis 
BOE të shpallur fitues nga AK dhe nënkontraktorit “K. 2.” shpk. Të vetmen kontratë që AK 
disponon në dosjen e prokurimit është ajo nr. 2017 prot., datë 12.04.2019 e nënshkruar, në 
kundërshtim me VKM nr. 914, datë 29.12.2014, midis palëve AK dhe OE “K.” shpk. 
Shprehja e njëanëshme e vullnetit të BOE “K.” shpk & “S.” shpk për dhënien me 
nënkontraktim të punimeve nuk duhet të ishte pranuar nga KVO-ja pasi referuar LPP si dhe 
VKM nr. 914, datë 29.12.2014 nënkontraktimi do të pranohet vetëm në rast se është AK që në 
DST shpreh paraprakisht në mënyrë të qartë vullnetin për dhënien me nënkontraktim të 
punimeve duke specifikuar edhe përqindjen e tyre.  
Nga ana tjetër, edhe pse sa më sipër mjafton që KVO të kishte s’kualifikuar BOE “K.” shpk & 
“S.” shpk, në rastin hipotetik të një vullneti të shprehur nga AK për nënkontraktim, 
nënkontraktori “K. 2.” shpk nuk disponon liçencën N.S-18 A(Punime topogjeodezike) të 
vendosur si kriter nga AK, shkak për të cilin gjithsesi nuk do të duhet të ishte pranuar. 
Në rrethanat e sipërcituara, rezulton që KVO-ja të ketë kryer një trajtim jo të barabartë për 
operatorët ekonomikë pjesëmarrës në procedurë duke avantazhuar BOE “K.” shpk & “S.” shpk 
në dëm të një tjetër OE pjesëmarrës në garë. Në lidhje me pretendimin e operatorëve ekonomike 
për dhënien me nënkontraktim, nga KVO nuk rezulton të jetë kërkuar asnjë sqarim nga ofertuesi 
apo NJP për të motivuar apo argumentuar vendimin e tyre. 
Në alternativë, sa më sipër duhej që KVO-ja, midis operatorëve pjesëmarrës në procedurë dhe 
me mangësi (eventualisht sipas nenit 53 pika 4 LPP) të vlerësonte kriterin kryesor që është 
“Çmimi më i leverdishëm”, për të bërë të mundur shmangien e përdorimit me efekt negativ të 
fondeve publike në vlerën 1,776,008 lekë (14,021,728– 12,245,720), si diferenca midis 
ofertave të OE në klasifikimin (ai fitues dhe ai me vlerë më të ulët).Veprimet në kundërshtim 
me ligjin nr. 9643, datë 20.11.2006, “Për prokurimin publik”, i ndryshuar, neni 1 “Objekti dhe 
qëllimi” pika 2, germa (a), (b), (d) dhe (dh), neni 2 “Parimet e përzgjedhjes” germa (a), (b) dhe 
(c), dhe me nenet 46, 53 dhe 61, janë veprime të cilat ngarkojnë me përgjegjësi anëtarët e 
KVO-së. 
Kriteri: Aktet ligjore e nënligjore të ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i 
ndryshuar, të trajtuara tek situata e gjetjes, konkretisht: Neni 1 pika 2, germa (a), (b), (d) dhe 
(dh) i LPP; Neni 2 germa (a), (b) dhe (c) i LPP; Neni 46 pika 1 e LPP; Neni 53 pika 3 e LPP; 
Neni 55 pika 3 e LPP; Neni 61 pika 1 dhe 3 e LPP; Neni 74, pika 2 VKM nr. 914, datë 
29.12.2014; Neni 75, VKM nr. 914, datë 29.12.2014. 
Ndikimi/Efekti: KVO, ka kryer vlerësimin dhe kualifikimin e BOE të mësipërm, duke 
shkaktuar një përdorim të fondeve pa efektivitet, ekonomicitet dhe eficencë në shumën 
1,776,008 lekë (14,021,728– 12,245,720). 
Shkaku: Mos zbatimi i kuadrit ligjor në vlerësimin e ofertave, duke ngarkuar me përgjegjësi: 
z. Gj. P., z. A. H. dhe z. B. K. (Komisionin e Vlerësimit të Ofertave). 



 

98 
 

Rëndësia: E lartë. 
Rekomandime: Bashkia Kamëz, të marrë masa, të analizojë me grup pune të veçantë dhe të 
nxjerrë përgjegjësitë për kualifikimin e ofertave ekonomike të cilat nuk plotësojnë kriteret e 
kërkesave kualifikuese të DST, me pasojë përdorimin me paligjshmëri të fondeve publike për 
vlerën 1,776,008 lekë. Të konsiderojë faktin se kualifikimi i operatorëve ekonomikë të cilët 
nuk plotësojnë kriteret e Dokumenteve Standarde të Tenderit, përveçse është shkelje e kuadrit 
rregullator në fuqi, përbën edhe risk real për shpenzimet e njësisë publike, pasi këta operatorë 
për shkak të mangësive nuk japin siguri për kryerjen me sukses dhe cilësi të kushteve të 
kontratës. 
 
Pretendimi i subjektit:  
Në lidhje me observacionet e dërguara nga zyrtarët e procedurave të prokurimit me nr. 
11920/2 prot, datë 27.01.2022 të protokolluara në KLSH me nr. 447/26 prot, datë 31.01.2022. 
mbi pretendimet e kritereve kualifikuese dhe vlerësimet e procedurave, pretendimet e subjektit 
janë në të njëjtën përmbajtje dhe argumentime, të cilat janë trajtuar në Projekt Raportin e 
Auditimit. 
Qëndrimi i Grupit të auditimit: 
Në lidhje me argumentet e trajtuara në fazën e Projekt Raportit të Auditimit, grupi i auditimit 
sqaron se ato merren pjesërisht në konsideratë, referuar frymës së legjislacionit të prokurimit 
publik. 
 
►Titulli i gjetjes: Mos zbatim i akteve ligjore e nënligjore të LPP-së në vlerësimin e ofertave 
duke kualifikuar OE të cilët nuk i plotësojnë të gjitha kushtet dhe kriteret e pjesëmarrjes. 
 
Situata: Vlerësimi i ofertave për procedurën e prokurimit (Tabela “C”): Në lidhje me 
vlerësimin e ofertave për procedurën e prokurimit (Tabela “B”), në procedurën e prokurimit 
kanë marrë pjesë 7 OE, për të cilët, referuar procesverbalit përkatës, KVO-ja ka kryer në SPE 
në datën 05.04.2019 vlerësimin dhe klasifikimin përkatës si më poshtë: 

Nr Shoqëria OE/BOE  Oferta Lekë PA TVSH S’kualifikuar/ Kualifikuar 
1 “K.” shpk & “K. I.” shpk  73,132,350 Kualifikuar/FITUES 
2 “B.” shpk 79,907,766 S'Kualifikuar 
3 “B.-I.” shpk 73,267,866 S’Kualifikuar 
4 “K.” shpk 79.862.955 S’Kualifikuar 
5 “L. VII” sha 82,094,644 S'Kualifikuar 
6 “N.” shpk 81,512,336 S’Kualifikuar 
7 “S. 2.” shpk 70,000,000 S'Kualifikuar 

 
Referuar procesverbaleve të datës 05.04.2019, rezulton se KVO-ja, pasi ka kualifikuar BOE 
“K.” shpk & “K. I.” shpk si të vetmin BOE që plotëson kriteret e pjesëmarrjes, ka s’kualifikuar 
6 OE të tjerë me arsyetimin si vijon: 
1. “B.-I.”shpk 

• Nuk eshte paraqitur dokumentacion per eskavator me krah te gjate 12m,; 
dokumentacioni i paraqitur per automjetin me targe AA.NH si autobot uji, eshte per 
autobot nafte. 

2. “K.”shpk 
• Nuk eshte paraqitur dokumentacion per: Trencher me vakum per hapje kanali; makine 

teknologjike pastrami; per mbetjet epusetave te shiut; pjaster vibruese 
3.” L. VII”sha 
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• Nuk ka paraqitur dokumentacion per:Trencher me vakum per hapje kanali, makine 
teknologjike pastrami per mbetjet epusetave te shiut,pjaster vibruese. 

4. “N.” shpk  
 Nuk eshte paraqitur dokumentacion per makinerite e kerkuara ne DST. 

5. “S. 2.”shpk  
• Nuk eshte paraqitur dokumentacion per: Trencher me vakum per hapje kanali, per 

mbetjet epusetave te shiut, pjaster vibruese 
Mjeti DV. A, në certifikatë pronësie thotë e verdhë, ndërsa në leje qarkullimi e verdhë+blu. 
Gjithashtu certifikata e transportit te mallrave eshte leshuar ne emer te nje personi fizik dhe 
jo te shoqerise qiradhenese. 
Mjeti DV.A certifikata e transportit te mallrave eshte leshuar ne emer te nje personi fizik dhe 
te shoqerise qiradhenese, qe do te thote qe eshte ne perdorim te dy subjekteve dhe jo vetem te 
shoqerise qiradhenese. 
Mjeti AA.UF certifikata e transportit te mallrave eshte leshuar ne emer te nje personi fizik 
dhe te shoqerise qiradhenese, qe do te thote qe eshte ne perdorim te dy subjekteve dhe jo 
vetem te shoqerise qiradhenese. Mjeti AA.UF, nuk është paraqitur kontratë qiraje…, etj. 

6. “B.”shpk 
• Nuk ka dokumentacion per eskavator me krah 12m . 
• Nuk ka paraqitur dokumentacion per trencher/ 
• Nuk eshte paraqitur dokumentacion per eskavator me krah te gjate 12m,; per trencher, etj 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur Bashkimi i Operatoreve Ekonomik BOE “K.” 
SHPK & “K. I.” SHPK me ofertë e paraqitur, me një vlerë të përgjithshme prej 73,132,350 
lekë pa tvsh, dhe 87,758,820 lekë me tvsh, se është identifikuar si oferta e suksesshme. 
Për sa më sipër, në lidhje me vlerësimin e ofertave të kryer në datën 05.04.2019, KVO-ja ka 
vlerësuar drejt shoqëritë pjesëmarrëse në garë, por problematika si shkak i këtij vlerësimi 
konstatohet në vlerësimin e datës 11.04.2019 (6 ditë më pas) në lidhje me procedurën e trajtuar 
në vijim, tabela “C”. 
Në lidhje me vlerësimin e ofertave për procedurën e prokurimit (Tabela “C”), në procedurën 
e prokurimit “Ndërtim rrugë (Sado Koshenko+Seg lidhese Kaci +Sali Vranishti)"; 2- "Ndertim 
Rruga Demokracia Lot II Bathore 1,7"; 3- "Rruga (Havzi neli+Ilia kici+Jeronim De Rada)" 
2019” kanë marrë pjesë 9 OE, për të cilët, referuar procesverbalit përkatës, KVO-ja ka kryer në 
SPE në datën 11.04.2019 (6 ditë më pas vlerësimit të objektit, tabela “B”) vlerësimin dhe 
klasifikimin përkatës si më poshtë: 
 

Nr Shoqëria OE/BOE  Oferta Lekë PA TVSH S’kualifikuar/ Kualifikuar 
1 “K.” shpk & “S.” shpk  31.943.004 Kualifikuar/FITUES 
2 “A.-T.” Shpk 34.061.670 Kualifikuar 
3 “L. VII” sha 35.507.474 Kualifikuar 
4 “K.”  Shpk 33.503.930 Kualifikuar 
5 “A.&T. -2.” Shpk 34.993.917 Kualifikuar 
6 “S. 2.” Shpk 34.444.444 Kualifikuar 
7 “B.-I.” Shpk 32.393.168 Kualifikuar 
8 “B.” shpk 34.765.250 Kualifikuar 
9 “B.” shpk 28.942.912 S'Kualifikuar 

 
Referuar procesverbaleve të datës 11.04.2019, rezulton se KVO-ja, pasi ka kualifikuar 8 (tetë) 
OE që plotësonin kriteret e pjesëmarrjes, ka s’kualifikuar 1 OE me arsyetimin si vijon: 
1.“B.” shpk 
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• Elektriçisti A. I. nuk është në listëpagesat e muajit janar 2019; Mekaniku V. Ç. nuk 
është në listëpagesat e muajit janar 2019; N. K. nuk është në listëpagesat e muajit 
janar 2019; R. M. nuk është në listëpagesat e muajit janar 2019; A. A. nuk është në 
listëpagesat e muajit janar 2019. Ska dëshmi kualifikimi të sigurimit teknik; F. S. 
nuk është në listëpagesat e muajit janar 2019. Ska dëshmi kualifikimi të sigurimit 
teknik; P. Z. nuk ka dëshmi të kualifikimit të sigurimit teknik dhe nuk është në 
listëpagesat e muajit janar 2019.  

• Nuk keni paraqitur punëtorët e krahut të kërkuar në DST. 
• Eskavatori me zinxhir nuk eshte paraqitur me foto. 
• Vetem 1 eskavator eshte paraqitur. 
• Eshte paraqitur me foto vetem nje rrul vibrues me goma. 
• Eshte paraqitur vetem nje fadrome nga dy te kerkuara. 

 
Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur Bashkimi i Operatoreve Ekonomik “K.” SHPK 
& “S.” SHPK me ofertë e paraqitur, me një vlerë të përgjithshme prej 31.943.004 lekë pa tvsh 
dhe/ose 38.331.605 lekë me tvsh, është identifikuar si oferta e suksesshme. 
 
Për sa më sipër, në lidhje me vlerësimin e ofertave të kryer në datën 11.04.2019 (6 ditë pas 
vlerësimit të objektit, tabela “B” dhe 27 ditë pas vlerësimit të objektit, tabela “A”), rezulton se 
KVO-ja nuk ka vlerësuar drejt shoqëritë pjesëmarrëse në garë pasi, edhe pse në përbërjen e 
saj dy prej anëtarëve janë të njëjtë në të treja procedurat, nuk ka konsideruar vlerësimin e datës 
15.03.2019 dhe atë të datës 05.04.2019 në lidhje me procedurën e trajtuar në tabelën “A” dhe 
“B” për të cilën është shpallur fitues i njëjti OE “K.” shpk. 
Rezulton se OE “K.” shpk, (me bashikm 2 herë me “S.” shpk dhe 1 herë me “K. I.” shpk) ka 
marrë pjesë dhe është shpallur fitues njëkohësisht në 3 (tre) procerdurat e sipërcituara “A, B 
dhe C” nga AK vlerësuar nga KVO me një distancë të shkurtër ditore nga njëra tjetra. 
Pjesëmarrja e OE konkret në të tre procedurat njëhkohësisht ka qënë lehtësisht e verifikueshme 
nga KVO-ja për faktin se në përbërjen e saj kjo e fundit ka qënë kryesisht e njëjtë. 
Referuar kritereve të përcaktuara nga AK në të tre procedurat e prokurimit kërkohet ndër të 
tjera që OE pjesëmarrës, përveç fuqisë punëtore minimalisht të domosdoshme, të mos i kenë 
makineritë të angazhuara në kontrata të tjera. Nisur nga ky fakt KVO-ja duhet të kishte 
s’kualifikuar BOE nga procedura e vlerësuar në datën 11.04.2019 (si procedura e vlerësuar e 
fundit kronologjikisht) pasi e kishte shpallur atë fituese në procedurën e vlerësuar në datën 
15.03.2019 dhe 05.04.2019. Theksojmë se kjo arsye s’kualifikimi është përdorur nga KVO të 
ndryshme në disa procedura të tjera prokurimi të zhvilluara nga i njëjti Autoritet Kontraktor. 
Konkretisht: 
- BOE “K.” SHPK & “S.” SHPK ka paraqitur mjete të njejta njëkohësisht në tre procerdurat e 
sipërcituara “A, B dhe C”: 

• Mjeti (kamionçinë) me targë AA. RP, me nr. leje qarkullimi TRDA., Mjeti 
(kamionçinë) me targë AA.LP, me nr. leje qarkullimi PED 0.5 dhe Mjeti 
(autobitumatriçe) me targë KR.A, me nr. leje qarkullimi DRF 0.3 pas vlerësimit të dates 
11.04.2019 rezultojnë të jenë të angazhuara në dy procedurat e prokurimit “B dhe C”.  

• Mjeti (autovinç) me targë AA.HP, me nr. leje qarkullimi PED 0.3, Mjeti (autobot uji) 
me targë DI. A, me nr. leje qarkullimi PEF.6 dhe Mjeti (fadromë) me targë AA.FA, me 
nr. leje qarkullimi PEF 0.2 pas vlerësimit të datës 11.04.2019 rezultojnë të jenë të 
angazhuara në dy procedurat e prokurimit “A dhe C”.  

Në rrethanat e sipërcituara, rezulton që KVO-ja të ketë të kryer një trajtim jo të barabartë për 
operatorët ekonomikë pjesëmarrës në procedurë duke avantazhuar BOE “K.” shpk & “S.” shpk 
në dëm të një tjetër OE pjesëmarrës në garë. Në lidhje me pjesëmarrjen e të njëjtit OE 
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njëkohësisht në tre procedura prokurimi, nga KVO nuk rezulton të jetë kërkuar asnjë sqarim nga 
ofertuesi apo NJP për të motivuar apo argumentuar vendimin e tyre. 
Në alternativë, sa më sipër duhet që KVO, midis operatorëve pjesëmarrës në procedurë dhe me 
mangësi (eventualisht sipas nenit 53 pika 4 LPP), të vlerësonte kriterin kryesor që është “Çmimi 
më i leverdishëm”, për të bërë të mundur shmangien e përdorimit me efekt negativ të fondeve 
publike në vlerën 3,000,092 lekë (31.943.004–28.942.912), si diferenca midis ofertave të OE në 
klasifikimin (ai fitues dhe ai me vlerë më të ulët). 
Veprimet në kundërshtim me ligjin nr. 9643, datë 20.11.2006, “Për prokurimin publik”, i 
ndryshuar, neni 1 “Objekti dhe qëllimi” pika 2, germa (a), (b), (d) dhe (dh), neni 2 “Parimet e 
përzgjedhjes” germa (a), (b) dhe (c), dhe me nenet 46, 53, janë veprime të cilat ngarkojnë me 
përgjegjësi anëtarët e KVO-së. 
Kriteri: Aktet ligjore e nënligjore të ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i 
ndryshuar, të trajtuara tek situata e gjetjes, konkretisht: Neni 1 pika 2, germa (a), (b), (d) dhe 
(dh) i LPP; Neni 2 germa (a), (b) dhe (c) i LPP; Neni 46 pika 1 e LPP; Neni 53 pika 3 e LPP; 
Neni 74, pika 2 VKM nr. 914, datë 29.12.2014; 
Ndikimi/Efekti: KVO, ka kryer vlerësimin dhe kualifikimin e BOE të mësipërm, në 
kundërshtim me aktet ligjore, duke shkaktuar një përdorim të fondeve pa efektivitet, 
ekonomicitet dhe eficencë në shumën 3,000,092 lekë (31.943.004–28.942.912), si diferenca 
midis ofertave të OE në klasifikimin (ai fitues dhe ai me vlerë më të ulët). 
Shkaku: Mos zbatimi i kuadrit ligjor në vlerësimin e ofertave, duke ngarkuar me përgjegjësi: 
z. Gj. P., z. A. H. dhe z. A. Z. (Komisionin e Vlerësimit të Ofertave). 
Rëndësia: E lartë. 
Rekomandime: Bashkia Kamëz, të marrë masa, të analizojë me grup pune të veçantë dhe të 
nxjerrë përgjegjësitë për kualifikimin e ofertave ekonomike të cilat nuk plotësojnë kriteret e 
kërkesave kualifikuese të DST, me pasojë përdorimin me paligjshmëri të fondeve publike për 
vlerën 3,000,092 lekë pa TVSh si diferenca midis ofertave të OE në klasifikimin (ai fitues dhe 
ai me vlerë më të ulët). Të konsiderojë faktin se kualifikimi i operatorëve ekonomikë të cilët 
nuk plotësojnë kriteret e Dokumenteve Standarde të Tenderit, përveçse është shkelje e kuadrit 
rregullator në fuqi, përbën edhe risk real për shpenzimet e njësisë publike, pasi këta operatorë 
për shkak të mangësive nuk japin siguri për kryerjen me sukses dhe cilësi të kushteve të 
kontratës. 
 
VII. Tenderat (procedurat e prokurimit) me objekte: “1- Ndërtim rruga "Harku i 
Triumfit "Valiasi i Ri"; 2-"Ndërtim Rruga "Sllove";"Prezë" "Asim Vokshi";"Ali Pashë 
Tepelena";"Farkë"; "Berxullë"seg; "Berxullë"seg;"Farkë" 2020”, me këto të dhëna: 

A. Të dhëna mbi objektin -1 
Zhvillimi i Procedurës së Prokurimit me objekt: “Ndërtim rruga "Harku i Triumfit "Valiasi i Ri” 
1. Lloji i Procedurës 
së Prokurimit  
“E hapur” 
REF-70129-08-28-
2020 

1.1 Specialistët e hartimit të 
kritereve kualifikuese teknike 
Sh. Xh. 
S. S. 
S. V. 

2 Njësia e Prokurimit  
Sh. Xh. 
S. S. 
S. V. 

3 Komisioni i Vlerësimit Ofertave 
P. Gj. 
A. M. 
A. R. 

4. Fondi Limit (pa 
tvsh)  
71,088,751 lekë  

5. Oferta fituese (pa tvsh) 
70,669,091 lekë 

6. Diferenca me fondin limit (pa tvsh) 
419,660 lekë 

7/1 Data e hapjes së 
tenderit 
Data 30.09.2020 
 

8. Burimi Financimit  
Vënë në dispozicion nga buxheti i Bashkisë Kamëz për vitin 
2020, miratuar me VKB Nr.60, datë 23.12.2019 “Për 
miratimine detajimit të buxhetit të Bashkisë së Kamzës për vitet 
2020, 2021, 2022,” 

9. Operatoret Ekonomike 
a)Pjesëmarrës në tender Numër 2 OE 
b) S’kualifikuar 1 OE,  
c) Kualifikuar 1 OE 

7/2 Kohëzgjatja e 
kontratës, 142 ditë 
    

B. Të dhëna mbi objektin -2 
Zhvillimi i Procedurës së Prokurimit me objekt: “Ndërtim Rruga "Sllovë";"Prezë" "Asim Vokshi";"Ali Pashë Tepelena";"Farkë"; 
"Berxullë"seg; "Berxullë"seg;"Farkë"” 
1. Lloji i Procedurës 1.1 Specialistët e hartimit të 2 Njësia e Prokurimit  3 Komisioni i Vlerësimit Ofertave 
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së Prokurimit  
“E hapur” 
REF-70149-08-28-
2020 

kritereve kualifikuese teknike 
Sh. Xh. 
S. S. 
S. V. 

Sh. Xh. 
S. S. 
S. V. 

P. Gj. 
A. M. 
A. R. 

4. Fondi Limit (pa 
tvsh)  
46,313,179 lekë  

5. Oferta fituese (pa tvsh) 
46,112,635lekë 

6. Diferenca me fondin limit (pa tvsh) 
200,544 lekë 

7/1 Data e hapjes së 
tenderit 
Data 30.09.2020 
 

8. Burimi Financimit  
Vënë në dispozicion nga buxheti i Bashkisë Kamëz për vitin 
2020, miratuar me VKB Nr.60, datë 23.12.2019 “Për 
miratimine detajimit të buxhetit të Bashkisë së Kamzës për vitet 
2020, 2021, 2022. 

9. Operatoret Ekonomike 
a)Pjesëmarrës në tender Numër 1 OE 
b) S’kualifikuar 0 OE,  
c) Kualifikuar 1 OE 

7/2 Kohëzgjatja e 
kontratës, 190 ditë 
    

►Titulli i gjetjes: Mos zbatim i akteve ligjore e nënligjore të LPP-së në vlerësimin e ofertave 
duke kualifikuar OE të cilët nuk i plotësojnë të gjitha kushtet dhe kriteret e pjesëmarrjes. 
 
Situata: Vlerësimi i ofertave për procedurën e prokurimit (Tabela “B”): Në lidhje me 
vlerësimin e ofertave për procedurën e prokurimit (Tabela “A”), në procedurën e prokurimit 
kanë marrë pjesë 2 OE, për të cilët, referuar procesverbalit përkatës, KVO-ja ka kryer në SPE 
në datën 11.12.2020 vlerësimin dhe klasifikimin përkatës si më poshtë: 

Nr Shoqëria OE/BOE  Oferta Lekë PA TVSH S’kualifikuar/ Kualifikuar 
1 “U.” shpk & “N.” shpk  70,669,091 Kualifikuar/FITUES 
2 “R. C.” shpk S’ka ofertë ekonomike 

 
S'Kualifikuar 

 
Referuar procesverbaleve të datës 11.12.2020, rezulton se KVO-ja me të drejtë, pasi ka 
kualifikuar “U.” shpk & “N.” shpk si të vetmin BOE që plotëson kriteret e pjesëmarrjes, ka 
s’kualifikuar 1 OE të tjerë me arsyetimin si vijon: 
1.“ R. C.” shpk 
• Nuk ka paraqitur ofertë ekonomike. 

 
Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur Bashkimi i Operatoreve Ekonomik “U.” shpk & 
“N.” shpk me ofertë e paraqitur, me një vlerë të përgjithshme prej 70,669,091 lekë pa tvsh 
është identifikuar si oferta e suksesshme. 
Për sa më sipër, në lidhje me vlerësimin e ofertave të kryer në datën 11.12.2020, KVO-ja ka 
vlerësuar drejt shoqëritë pjesëmarrëse në garë, por problematika si shkak i këtij vlerësimi 
konstatohet në vlerësimin e datës 22.12.2020 (11 ditë më pas) në lidhje me procedurën e 
trajtuar në vijim, tabela “B”. 
Në lidhje me vlerësimin e ofertave për procedurën e prokurimit (Tabela “B”), në procedurën 
e prokurimit ka marrë pjesë 1 OE, për të cilin, referuar procesverbalit përkatës, KVO-ja ka 
kryer në SPE në datën 22.12.2020 (11 ditë më pas vlerësimit të procedurës “A”) vlerësimin 
dhe klasifikimin përkatës si më poshtë: 
 

Nr Shoqëria OE/BOE  Oferta Lekë PA TVSH S’kualifikuar/ Kualifikuar 
1 “U.” shpk  46,112,635 Kualifikuar/Fituesi 

 
Referuar procesverbaleve të datës 22.12.2020, rezulton se Operatorevi Ekonomik “U.” shpk 
me ofertën e paraqitur, me një vlerë të përgjithshme prej 46,112,635 lekë pa tvsh është 
identifikuar si oferta e vetme e suksesshme. 
Për sa më sipër, në lidhje me vlerësimin e ofertave të kryer në datën 22.12.2020, rezulton se 
KVO-ja nuk ka vlerësuar drejt shoqërinë pjesëmarrëse në garë pasi, edhe pse në përbërjen e 
saj të tre anëtarët janë të njëjte, nuk ka konsideruar vlerësimin e datës 11.12.2020 (11 ditë më 
parë) në lidhje me procedurën e trajtuar në tabelën “A” për të cilën është shpallur fitues BOE 
“U.” shpk & “N.” shpk. 
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Rezulton se OE “U.” shpk ka marrë pjesë dhe është shpallur fitues njëkohësisht në dy 
procerdurat e sipërcituara “A dhe B” të cilat janë hapur në të njëjten datë (30.09.2020) nga AK 
dhe janë vlerësuar nga KVO-ja me një distancë 11 ditore nga njëra tjetra. Pjesëmarrja e OE 
konkret në të dy procedurat njëhkohësisht ka qënë lehtësisht e verifikueshme nga KVO-ja jo 
vetëm për faktin se në përbërjen e saj kjo e fundit ka qënë e njëjtë por edhe për faktin se në të 
dy procedurat OE “U.” shpk ka qënë i vetmi operator pjesëmarrës në garë.  
Referuar kritereve të përcaktuara nga AK, në të dy procedurat e prokurimit kërkohet ndër të 
tjera që OE pjesëmarrës, përveç stafit dhe fuqisë punëtore minimalisht të domosdoshme, 
“Operatori ekonomik duhet të paraqesë deklaratë se: Makineritë e mësipërme nuk janë të 
angazhuara në kontrata të tjera. Kjo deklaratë nga administratori i shoqërisë ofertuese duhet 
të përmbajë vendndodhjen e sakte të mjeteve në pronësi ose me qera me qëllim verifikimi.”. 
Nisur nga ky fakt KVO-ja duhet të kishte s’kualifikuar OE nga procedura “B” e vlerësuar në 
datën 22.12.2020 pasi e kishte shpallur atë fitues në procedurën “A” të vlerësuar, paraprakisht 
në rend kronologjik, në datën 11.12.2020, konkretisht pasi: 
- OE “U.” shpk ka paraqitur njëkohësisht në dy procerdurat e sipërcituara “A dhe B”: 

• Të njejtat mjete dhe makineri; 
• Të njëjtin staf me punonjës Manovratorë; 
• Të njëjtin staf inxhinierik; 
• Të njëjtët punonjës mbështetës të kualifikuar. 

Nga ana tjetër, rezulton se KVO-ja ka vepruar me dy standarte pasi konstatimi/argumentimi i 
sipërcituar është përdorur nga ana e KVO-së/ve për s’kualifikimin e OE të ndryshëm në disa 
procedura të tjera prokurimi të zhvilluara nga i njëjti Autoritet Kontraktor. 
Në rrethanat e sipërcituara, rezulton që AK (KVO-ja) të ketë të kryer një trajtim jo të barabartë 
për operatorët ekonomikë pjesëmarrës në procedurat e prokurimit duke avantazhuar në rastin 
konkret OE “U.” shpk. Shpallja fitues njëkohësisht e të njëjtit OE në dy procedura për të cilat 
edhe zbatimi duhet të kryhet në të njëjtën kohë, kur OE fitues për kryerjen e punimeve përdor 
të njëjtat burime materiale dhe njerëzore, veç të tjerave është një risk i shtuar në dëm të AK për 
mosrealizimin në kohë dhe cilësi të punimeve. Në lidhje me pjesëmarrjen e të njëjtit OE 
njëkohësisht në dy procedura prokurimi, nga KVO nuk rezulton të jetë kërkuar asnjë sqarim 
nga ofertuesi apo NJP për të motivuar apo argumentuar vendimin e tyre. 
Në lidhje me veprimet dhe mosveprimet në kundërshtim me ligjin nr. 9643, datë 20.11.2006, 
“Për prokurimin publik”, i ndryshuar, neni 1 “Objekti dhe qëllimi” pika 2, germa (a), (b), (d) 
dhe (dh), neni 2 “Parimet e përzgjedhjes” germa (a), (b) dhe (c), dhe me nenet 46, 53, janë 
veprime të cilat ngarkojnë me përgjegjësi anëtarët e KVO-së. 
Kriteri: Aktet ligjore e nënligjore të ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i 
ndryshuar, të trajtuara tek situata e gjetjes, konkretisht: Neni 1 pika 2, germa (a), (b), (d) dhe 
(dh) i LPP; Neni 2 germa (a), (b) dhe (c) i LPP; Neni 46 pika 1 e LPP; Neni 53 pika 3 e LPP; 
Neni 74, pika 2 VKM nr. 914, datë 29.12.2014. 
Ndikimi/Efekti: KVO, ka kryer vlerësimin dhe kualifikimin e BOE të mësipërm, në 
kundërshtim me aktet ligjore, duke shkaktuar një trajtim jo të barabartë për operatorët 
ekonomikë pjesëmarrës në procedurat e prokurimit. 
Shkaku: Mos zbatimi i kuadrit ligjor në vlerësimin e ofertave, duke ngarkuar me përgjegjësi: 
z. P. Gj., z. A. M. dhe z. A. R. (Komisionin e Vlerësimit të Ofertave). 
Rëndësia: E lartë. 
Rekomandime: Bashkia Kamëz, të marrë masa, të analizojë me grup pune të veçantë dhe të 
nxjerrë përgjegjësitë për kualifikimin e ofertave ekonomike të cilat nuk plotësojnë kriteret e 
kërkesave kualifikuese të DST, me pasojë përdorimin me paligjshmëri të fondeve publike për 
vlerën 46,112,635 lekë pa TVSh. Të konsiderojë faktin se kualifikimi i operatorëve ekonomikë 
të cilët nuk plotësojnë kriteret e Dokumenteve Standarde të Tenderit, përveçse është shkelje e 
kuadrit rregullator në fuqi, përbën edhe risk real për shpenzimet e njësisë publike, pasi këta 
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operatorë për shkak të mangësive nuk japin siguri për kryerjen me sukses dhe cilësi të kushteve 
të kontratës. 
 

Pretendimi i subjektit:  
Në lidhje me observacionet e dërguara nga zyrtarët e procedurave të prokurimit me nr. 
11920/2 prot, datë 27.01.2022 të protokolluara në KLSH me nr. 447/26 prot, datë 31.01.2022. 
mbi pretendimet e kritereve kualifikuese dhe vlerësimet e procedurave, pretendimet e subjektit 
janë në të njëjtën përmbajtje dhe argumentime, të cilat janë trajtuar në Projekt Raportin e 
Auditimit. 
Qëndrimi i Grupit të auditimit: 
Në lidhje me argumentet e trajtuara në fazën e Projekt Raportit të Auditimit, grupi i auditimit 
sqaron se ato merren pjesërisht në konsideratë, referuar frymës së legjislacionit të prokurimit 
publik. 
 
VIII. Tenderat (procedurat e prokurimit) me objekte: “- Ndërtim Rrugët Ylbere Bylikbashi 

(Faik Kulla)+ Rruga Xhemal Kada"; 2- "Ndërtim Rr. "A. Galica (trotuare) + Rr. 
Baldushk+ Rr. "Europa"; 3- "Ndërtim rruga "Lure + Fatos Çupi" Laknas " 2020”, me 
këto të dhëna: 

A. Të dhëna mbi objektin  
Zhvillimi i Procedurës së Prokurimit me objekt: “Ndërtim Rr. "A. Galica (trotuare) + Rr. Baldushk+ Rr. "Europa” 
1. Lloji i Procedurës 
së Prokurimit  
“E hapur” 
REF-68677-08-13-
2020 Urdhri nr. 6246 
datë 13.08.2020 
 

1.1 Specialistët e hartimit të 
kritereve kualifikuese teknike 
Urdhri nr. 6246 datë 13.08.2020 
Sh. Xh. 
S. S. 
S. V. 

2 Njësia e Prokurimit  
Sh. Xh. 
S. S. 
S. V. 

3 Komisioni i Vlerësimit Ofertave 
Urdhri nr. 6246/7 datë 13.08.2020 ndryshuar 
me Urdhrin nr. 7100 datë 14.09.2020 
P. Gj. 
A. M. 
R. D. 

4. Fondi Limit (pa 
tvsh)  
58,210,648 lekë  

5. Oferta fituese (pa tvsh) 
56,666,666 lekë 

6. Diferenca me fondin limit (pa tvsh) 
1,543,982 lekë 

7/1 Data e hapjes së 
tenderit 
Data 14.09.2020 
 

8. Burimi Financimit  
Vënë në dispozicion nga buxheti i Bashkisë Kamëz për vitin 
2020, miratuar me VKB Nr.60, datë 23.12.2019 “Për 
miratimine detajimit të buxhetit të Bashkisë së Kamzës për vitet 
2020, 2021, 2022. 

9. Operatoret Ekonomike 
a)Pjesëmarrës në tender Numër 5 OE 
b) S’kualifikuar 4 OE,  
c) Kualifikuar 1 OE 

7/2 Kohëzgjatja e 
kontratës, 120 ditë 
    

B. Të dhëna mbi objektin  
Zhvillimi i Procedurës së Prokurimit me objekt: “Ndërtim Rrugët Ylbere Bylikbashi (Faik Kulla)+ Rruga Xhemal Kada” 
1. Lloji i Procedurës 
së Prokurimit  
“E hapur” 
REF-68638-08-13-
2020 Urdhri nr. 6210 
datë 12.08.2020 
 

1.1 Specialistët e hartimit të 
kritereve kualifikuese teknike 
Urdhri nr. 6210 datë 12.08.2020 
Sh. Xh. 
S. S. 
S. V. 

2 Njësia e Prokurimit  
Sh. Xh. 
S. S. 
S. V. 

3 Komisioni i Vlerësimit Ofertave 
Urdhri nr. 6210/1 datë 12.08.2020 ndryshuar 
me Urdhrin nr. 7089 datë 14.09.2020 
P. Gj. 
A. M. 
R. H. 

4. Fondi Limit (pa 
tvsh)  
28,713,246 lekë  

5. Oferta fituese (pa tvsh) 
25,555,555 lekë 

6. Diferenca me fondin limit (pa tvsh) 
3,157,691 lekë 

7/1 Data e hapjes së 
tenderit 
Data 14.09.2020 
 

8. Burimi Financimit  
Vënë në dispozicion nga buxheti i Bashkisë Kamëz për vitin 
2020, miratuar me VKB Nr.60, datë 23.12.2019 “Për 
miratimine detajimit të buxhetit të Bashkisë së Kamzës për vitet 
2020, 2021, 2022. 

9. Operatoret Ekonomike 
a)Pjesëmarrës në tender Numër 4 OE 
b) S’kualifikuar 2 OE,  
c) Kualifikuar 2 OE 

7/2 Kohëzgjatja e 
kontratës, 84 ditë 
    

C. Të dhëna mbi objektin  
Zhvillimi i Procedurës së Prokurimit me objekt: “Ndërtim rruga "Lure + Fatos Çupi" Laknas” 
1. Lloji i Procedurës së 
Prokurimit  
“E hapur” 
REF-70099-08-27-
2020 Urdhri nr. 6523 

1.1 Specialistët e hartimit të 
kritereve kualifikuese teknike 
Urdhri nr. 6523 datë 26.08.2020 
Sh. Xh. 
S. S. 

2 Njësia e Prokurimit  
Sh. Xh. 
S. S. 
S. V. 

3 Komisioni i Vlerësimit Ofertave 
Urdhri nr. 6523/1 datë 26.08.2020 ndryshuar 
me Urdhrin nr. 7243 datë 18.09.2020 
P. Gj. 
A. M. 
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datë 26.08.2020 
 

S. V. R. D. 

4. Fondi Limit (pa 
tvsh)  
42,750,567 lekë  

5. Oferta fituese (pa tvsh) 
40,782,385 lekë 

6. Diferenca me fondin limit (pa tvsh) 
1,968,182 lekë 

7/1 Data e hapjes së 
tenderit 
Data 28.09.2020 
 

8. Burimi Financimit  
Vënë në dispozicion nga buxheti i Bashkisë Kamëz për vitin 
2020, miratuar me VKB Nr.60, datë 23.12.2019 “Për 
miratimine detajimit të buxhetit të Bashkisë së Kamzës për vitet 
2020, 2021, 2022. 

9. Operatoret Ekonomike 
a)Pjesëmarrës në tender Numër 6 OE 
b) S’kualifikuar 4 OE,  
c) Kualifikuar 2 OE 

7/2 Kohëzgjatja e 
kontratës, 123 ditë 
   10. Ankimime 
AK-KA; 
APP–s’ka;KPP-s’ka 

11. Përgjigje Ankesës 
nga AK: Shkresa nr. 8418/3 datë 21.10.2020 

12. Përgjigje Ankesës nga 
APP apo AKKP: 
-------------------------------------- 

 
►Titulli i gjetjes: Mos zbatim i akteve ligjore e nënligjore të LPP-së në vlerësimin e ofertave 
duke kualifikuar OE të cilët nuk i plotësojnë të gjitha kushtet dhe kriteret e pjesëmarrjes. 
 
Situata: Vlerësimi i ofertave për procedurën e prokurimit (Tabela “B”): Në lidhje me 
vlerësimin e ofertave për procedurën e prokurimit (Tabela “A”), në procedurën e prokurimit 
kanë marrë pjesë 5 OE, për të cilët, referuar procesverbalit përkatës, KVO-ja ka kryer në SPE 
në datën 18.09.2020 vlerësimin dhe klasifikimin përkatës si më poshtë: 

Nr Shoqëria OE/BOE  Oferta Lekë PA TVSH S’kualifikuar/ Kualifikuar 
1 “S. 2.” shpk & “E.-A.” shpk  56,666,666 Kualifikuar/FITUES 
2 “K.” shpk 58,039,015 S'Kualifikuar 
3 “A.-I. G. C.” shpk 57,187,875 S’Kualifikuar 
4 “SH.” shpk & “M.” shpk 54,622,415 S'Kualifikuar 
5 “U.” shpk 58,057,565 S'Kualifikuar 

 
Referuar procesverbaleve të datës 18.09.2020, rezulton se KVO-ja me të drejtë, pasi ka 
kualifikuar “S. 2.” shpk & “E.-A.” shpk si të vetmin BOE që plotëson kriteret e pjesëmarrjes, 
ka s’kualifikuar 4 OE të tjerë me arsyetimin si vijon: 
1.“U.” shpk 
• Nuk ka paraqitur vertetim per likujdimin e taksave dhe tarifave vendore nga Autoriteti 

përkatës në të cilën është regjistruar sipas QKR dhekonkretisht per Bashkine Diber, 
Bashkine Burrel. 

• Bilanci I vitit 2019 eshte i pakonfirmuar nga Dega e Tatim Taksave 
• Nuk ka paraqitur pune te ngjashme te kerkuar sipas pikes 2.3.1te Kapacitetit teknik. 
• Nuk ka paraqitur stafin Teknik te kerkuar sipas pikes 2.3.4 te Kapacitetit teknik, si dhe nuk 

ka paraqitur staf mbeshtetes sipas pikes 2.3.5 te Kapacitetit teknik. 
• Nuk ka paraqitur punonjes karpentier murator hekurkthyes 
• Nuk ka paraqitur mjekun e pergjithshem…, etj. 
2.“SH.” shpk & “M.” shpk  

• Operatori ekonomik ka paraqitur deklarate terheqje nga tenderi me date 15.09.2020, 
protokolluar pranë Bashkisë Kamëz me nr.7127 prot., datë 15.09.2020  

3.A.-I. G. C.” shpk 
• Nuk ka paraqitur pune te ngjashme te kerkuar sipas pikes 2.3.1 te Kapacitetit teknik 
• Operatori ekonomik nuk ka paraqitur Çertifikate ISO si:ISO 1452-1:2019; ISO BS EN 

13331-4:2002; ISO DS CET/TR 15128:2005 
• Ing. E. K. e paraqitur si ing. mjedisi i ka mbaruar deshmia e kualifiikimit te sigurimit 

Teknik. 
•  Nuk ka paraqitur nyjen thyerje materiale inerte, nuk ka paraqitur fabrike betoni dhe 

fabrike asfalti…, etj. 
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4.“K.” shpk  
• Mungon pika e licenses NS/20-A. 
• Fadroma e paraqitur nuk ka paraqitur asnje dokumentacion (leje qarkullimi, police 

sigurimi dhe certifikate e kontrollit Teknik). 
• Nuk ka paraqitur ing.gjeolog te kerkuar ne piken 2.3.4 te kapacitetit teknik. 
• Ka paraqitur 1( nje) Eskavatornga 2(dy) te kerkuar,… etj. 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur Bashkimi i Operatoreve Ekonomik “S. 2.” shpk 
& “E.-A.” shpk me ofertë e paraqitur, me një vlerë të përgjithshme prej 56,666,666 lekë pa 
tvsh, se është identifikuar si oferta e suksesshme. 
Për sa më sipër, në lidhje me vlerësimin e ofertave të kryer në datën 18.09.2020, KVO-ja ka 
vlerësuar drejt shoqëritë pjesëmarrëse në garë, por problematika si shkak i këtij vlerësimi 
konstatohet në vlerësimin e datës 23.09.2020 (5 ditë më pas) në lidhje me procedurën e trajtuar 
në vijim, tabela “B”. 
Në lidhje me vlerësimin e ofertave për procedurën e prokurimit (Tabela “B”), në procedurën 
e prokurimit kanë marrë pjesë 4 OE, për të cilët, referuar procesverbalit përkatës, KVO-ja ka 
kryer në SPE në datën 23.09.2020 (5 ditë më pas vlerësimit të procedurës “A”) vlerësimin dhe 
klasifikimin përkatës si më poshtë: 
 

Nr Shoqëria OE/BOE  Oferta Lekë PA TVSH S’kualifikuar/ Kualifikuar 
1 “S. 2.” shpk & “E.-A.” shpk  25,555,555 Kualifikuar/Fituesi 
2 “K.” shpk 28,301,346 S'Kualifikuar 
3 “L. VII” sha  28,554,662 Kualifikuar 
4 “L. K.” shpk 24,381,064 S'Kualifikuar 

 
Referuar procesverbaleve të datës 23.09.2020, rezulton se KVO-ja, pasi ka kualifikuar BOE “S. 
2.” shpk & “E.-A.” shpk dhe “L. VII” sha si OE që plotëson kriteret e pjesëmarrjes, ka 
s’kualifikuar 2 OE të tjerë me arsyetimin si vijon: 
1. “L. K.”shpk 

Operatori Ekonomik nuk ka paraqitur te plote vertetimin per shlyerjen e detyrimeve per vitin 
2018, konkretisht per Bashkine Lushnje afati per shlyerjen eshte deri me date 18.04.2018. 

•  Per Bashkine Berat vertetimin per shlyerjen e detyrimeve per vitin 2019 eshte deri me date 
19.04.2019. 

• Mjeti “Fadrome me gomamungon dokumentacioni (certificate, police sigurimi, leje qarkullimi). 
•  Operatori ekonomik ka paraqitur te njejten fature me nr. serie dhe date, ne dy procedurat 

“Ndertim rruget Ylbere Bylykbashi (Faik Kulla) + rruga Xhemal Kada dhe “Ndertim rruget Hali 
Hoxha+ Rruga Islam Spahia+ Rruga Ded Gjon Luli (fundi) te zhvilluar nga AK Bashkia Kamëz ne 
nje procedure e njejta fature eshte faturuartrancher dhe tek procedura tjeter eshte e faturuar si 
prerese asfalti. 

• Mjeti me targe AA. MD me qiradhenes eshte K. Xh. ndersa certifikata e transportit te mallrave ne 
emer te subjektit “A.-A. shpk,…, etj. 

2 “K.”shpk 
• Operatori ekonomik ka paraqitur nje specialist ndertimi nga dy te kerkuar. 
• Nuk ka paraqitur punonjes hekurkthyes. 
• Nuk ka paraqitur ing.gjeolog kerkuar sipas pikes 2.3.4 ne DST. 
• Operatori ekonomik nuk ka paraqitur mjetet e kerkuara sipas pikes 2.3.9 ne DST. 
• Nuk ka paraqitur kontrate lidhur me laborator per testimin dhe analizat per beton te 

fresket beton te ngurtesuar hekur dhe dhera. 
• Nuk ka paraqitur ing ndertimi diplomuar ne profilin infrastructure  

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur BOE “S. 2.” shpk & “E.-A.” shpk me ofertë e 
paraqitur, me një vlerë të përgjithshme prej 25,555,555 lekë pa tvsh, se është identifikuar si 
oferta e suksesshme. 
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Për sa më sipër, në lidhje me vlerësimin e ofertave të kryer në datën 23.09.2020, rezulton se 
KVO-ja nuk ka vlerësuar drejt shoqëritë pjesëmarrëse në garë pasi, edhe pse në përbërjen e 
saj dy prej anëtarëve janë të njëjte, nuk ka konsideruar vlerësimin e datës 18.09.2020 (5 ditë 
më parë) në lidhje me procedurën e trajtuar në tabelën “A” për të cilën është shpallur fitues i 
njëjti BOE “S. 2.” shpk & “E.-A.” shpk. 
Rezulton se BOE “S. 2.” shpk & “E.-A.” shpk ka marrë pjesë dhe është shpallur fitues 
njëkohësisht në dy procerdurat e sipërcituara “A dhe B” të cilat janë hapur në të njëjten datë 
(14.09.2020) nga AK dhe janë vlerësuar nga KVO-ja me një distancë 5 ditore nga njëra tjetra. 
Pjesëmarrja e BOE konkret në të dy procedurat njëhkohësisht ka qënë lehtësisht e 
verifikueshme nga KVO-ja jo vetëm për faktin se në përbërjen e saj kjo e fundit ka qënë 
kryesisht e njëjtë por edhe për faktin se BOE në të dy procedurat ka paraqitur të njëjtën 
kontratë-marrëveshje bashkëpunimi duke cituar të dy objektet e prokurimit njëkohësisht. 
Referuar kritereve të përcaktuara nga AK në të dy procedurat e prokurimit kërkohet ndër të 
tjera që OE pjesëmarrës, përveç fuqisë punëtore minimalisht të domosdoshme, të mos i kenë 
makineritë të angazhuara në kontrata të tjera. Nisur nga ky fakt KVO duhet të kishte 
s’kualifikuar BOE nga procedura e vlerësuar në datën 23.09.2020 pasi e kishte shpallur atë 
fituese në procedurën e vlerësuar në datën 18.09.2020, konkretisht pasi: 
- BOE “S. 2.” shpk & “E.-A.” shpk ka paraqitur kryesisht të njejtat mjete, inxhinier, punonjës 
mbështetës njëkohësisht në dy procerdurat e sipërcituara “A dhe B”. 
- Referuar numrit të përgjithshëm, për të dyja procedurat e prokurimit “A dhe B”, nga ana e AK 
kërkohet minimalisht disponimi mesatar i 160 punonjësve, kur nga ana tjetër ky numër për 
BOE në rastin konkret rezulton të jetë rreth 70 punonjës (më pak se gjysma e kërkuar). 
Nga ana tjetër, rezulton se KVO-ja ka vepruar me dy standarte pasi konstatimi i sipërcituar 
është përdorur nga ana e KVO-së për s’kualifikimin e OE “S. 2.” shpk nga procedura e tajtuar 
në vijim, tabela “C”. Në këtë rast KVO ka s’kualifikuar OE “S. 2.” me argumentimin se: 
 “•Operatori ekonomik ka paraqitur te njejtet inxhinier qe ka paraqitur ne procedure e 
prokurimit me objekt: “Ndertim rruga Azem Galica” konkrekisht ing.ndertimi B. Sh.; 
ing.mekanik K. D.; ing.elektrik G. K.; ing.gjeodet L. G.; ing.mjedisi E. K.; ing.hidro M. L. 
•Operatori ekonomik ka paraqitur te njejtet mjete qe ka paraqitur ne proceduren e prokurimit 
me objekt: “Ndertim rruga Azem Galica, konkrekisht: AA.YA; AA.CU; AA.RV; AA.NX; AA.IC; 
AA. UB+ AFR.; AA. FB; AA.CP dhe AA.HJ.”. 
Në rrethanat e sipërcituara, rezulton që KVO-ja të ketë të kryer një trajtim jo të barabartë dhe 
diskriminues për operatorët ekonomikë pjesëmarrës në procedure duke avantazhuar BOE “S. 
2F” shpk & “E.-ALB” shpk në dëm të një tjetër OE pjesëmarrës në garë. 
Veprimet dhe mosveprimet në kundërshtim me ligjin nr. 9643, datë 20.11.2006, “Për 
prokurimin publik”, i ndryshuar, neni 1 pika 2, gërma (d), Neni 2 gërma (a), (b) dhe (c), Neni 
46 pika 1, Neni 53 pika 3, ngarkojnë me përgjegjësi anëtarët e Komisionit të Vlerësimit të 
Ofertave. 
Kriteri: Aktet ligjore e nënligjore të ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i 
ndryshuar, të trajtuara tek situata e gjetjes, konkretisht: Neni 1 pika 2, germa (a), (b), (d) dhe 
(dh) i LPP; Neni 2 germa (a), (b) dhe (c) i LPP; Neni 46 pika 1 e LPP; Neni 53 pika 3 e LPP;  
Ndikimi/Efekti: KVO, ka kryer vlerësimin dhe kualifikimin e BOE të mësipërm, në 
kundërshtim me aktet ligjore, duke shkaktuar një trajtim jo të barabartë për operatorët 
ekonomikë pjesëmarrës në procedurat e prokurimit. 
Shkaku: Mos zbatimi i kuadrit ligjor në vlerësimin e ofertave, duke ngarkuar me përgjegjësi: 
z. P. Gj., z. A. M. dhe z. R. H. (Komisionin e Vlerësimit të Ofertave) dhe titullarit të AK. 
Rëndësia: E lartë. 
Rekomandime: Bashkia Kamëz, të marrë masa, të analizojë me grup pune të veçantë dhe të 
nxjerrë përgjegjësitë për kualifikimin e ofertave ekonomike të cilat nuk plotësojnë kriteret e 
kërkesave kualifikuese të DST, me pasojë përdorimin me paligjshmëri të fondeve publike për 
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vlerën 25,555,555 lekë pa TVSh. Të konsiderojë faktin se kualifikimi i operatorëve ekonomikë 
të cilët nuk plotësojnë kriteret e Dokumenteve Standarde të Tenderit, përveçse është shkelje e 
kuadrit rregullator në fuqi, përbën edhe risk real për shpenzimet e njësisë publike, pasi këta 
operatorë për shkak të mangësive nuk japin siguri për kryerjen me sukses dhe cilësi të kushteve 
të kontratës. 
Pretendimi i subjektit:  
Në lidhje me observacionet e dërguara nga zyrtarët e procedurave të prokurimit me nr. 
11920/2 prot, datë 27.01.2022 të protokolluara në KLSH me nr. 447/26 prot, datë 31.01.2022. 
mbi pretendimet e kritereve kualifikuese dhe vlerësimet e procedurave, pretendimet e subjektit 
janë në të njëjtën përmbajtje dhe argumentime, të cilat janë trajtuar në Projekt Raportin e 
Auditimit. 
Qëndrimi i Grupit të auditimit: 
Në lidhje me argumentet e trajtuara në fazën e Projekt Raportit të Auditimit, grupi i auditimit 
sqaron se ato merren pjesërisht në konsideratë, referuar frymës së legjislacionit të prokurimit 
publik. 
 
 
►Titulli i gjetjes: Mos zbatim i akteve ligjore e nënligjore të LPP-së në shqyrtimin e 
ankimeve, duke pranuar ankime të pa bazuara. 
 
Situata: Mbi ankimet e OE në lidhje me vlerësimin e ofertave dhe shqyrtimin e tyre: Në 
lidhje me vlerësimin e ofertave për procedurën e prokurimit (Tabela “C”), në procedurën e 
prokurimit kanë marrë pjesë 6 OE, për të cilët fillimisht, referuar procesverbalit përkatës, 
KVO-ja ka kryer në SPE në datën 19.10.2020 vlerësimin dhe klasifikimin përkatës si më 
poshtë: 

Nr Shoqëria OE/BOE  Oferta Lekë PA TVSH S’kualifikuar/ Kualifikuar 
1 “B.” shpk,&“N.” shpk  40,782,385 S'Kualifikuar 
2 “S.2.” shpk 42,748,005 S'Kualifikuar 
3 “L. VII” sha  41,407,880 S’Kualifikuar 
4 “A. K. & “E.  2000” shpk 33,343,840 S'Kualifikuar 
5 “K.M.K.”&“Ç. M” & ”S. A.” shpk 30,962,930 S'Kualifikuar 
6 “K.” shpk 42,325,798 Kualifikuar 

 
Referuar procesverbaleve të datës 19.10.2020, rezulton se KVO-ja, pasi ka kualifikuar OE 
“KACDEDJA” shpk si të vetmin OE që plotëson kriteret e pjesëmarrjes, ka s’kualifikuar 5 OE 
të tjerë me arsyetimin si vijon: 
1. “S. 2.” shpk  
• Operatori ekonomik ka paraqitur te njejtet inxhinier qe ka paraqitur ne procedure e 

prokurimit me objekt: “Ndertim rruga Azem Galica” konkrekisht ing.ndertimi B. Sh.; 
ing.mekanik K. D.; ing.elektrik G. K.; ing.gjeodet L. G.; ing.mjedisi E. K.; ing.hidro M. L. 

• Operatori ekonomik ka paraqitur te njejtet mjete qe ka paraqitur ne proceduren e 
prokurimit me objekt: “Ndertim rruga Azem Galica, konkrekisht: AA. YA; AA. CU; AA. 
RV; AA. NX; AA.IC; AA. UB+ AFR.; AA. FB; AA. CP dhe AA. HJ. 

2.“K.M.K.” shpk & “Ç. M” shpk &” S. A.” 
• Operatori ekonomik KMK sipas kontrates se bashkepunimit nuk ploteson numrin mesatar 

te punonjesve te kerkuar sipas DST,  
• Operatori ekonomik S. A. sipas kontrates se bashkepunimit ka paraqitur vertetim e OSHEE 

deri ne qershor pa perfshire muajin korrik. 
• Operatori ekonomik S. A. nuk ka piken e licenses 

 -NP-12A  
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 -NS-19A  
• Kontrata e Teknikut te Ndertimit Edmond Bazaiti i ka mbaruar deshmia e kualifikimit te 

sigurimit teknik me 27/09/2020, etj. 
3.“L.VII”sha 
• Operatori ekonomik ka paraqitur te njejtet inxhinier qe ka paraqitur ne procedurene 

prokurimit me objekt: “Ndertim rruga Hali Hoxha” konkrekisht ing.ndertimi J. M.; 
ing.mekanik E. M.; ing.elektrik B. G. 

• Operatori ekonomik ka paraqitur te njejtet mjete qe ka paraqitur ne procedure ne 
procedurene prokurimit me objekt: “Ndertim rruga Hali Hoxha”konkrekisht: AA. FC; AA 
.FH; AA.HS - 

4. “A. K.” shpk, & “E. 2000” shpk 
• Operatori ekonomik ka paraqitur deklarate doreheqje nga procedura e prokurimit me 

date 09.10.2020,  
5. “B.” shpk & “N.” shpk 
• Operatori ekonomik “B.” shpk sipas kontratës së bashkepunimit nuk ploteson numrin 

mesatar të punonjësve të kërkuar sipas DST. 
• Operatori ekonomik “B.” shpk sipas kontratës së bashkepunimit nuk ploteson numrin e 

mjaftueshëm të mjeteve/makinerive të kërkuar sipas DST. 
 

Më pas, në një moment të dytë, KVO-ja në datën 21.10.2020, bazuar në vendimin e Titullarit 
të AK (Nëpunësit të Autorizuar Z. H. B. ) nr. 8418/2 prot. datë 21.10.2020, pas ankesës së 
BOE “B.” shpk, & “N.” shpk, ka kryer rivlerësimin e OE pjesëmarrës duke kualifikuar 
ofertuesin ankimues (i cili është shpallur fitues me kriterin e “çmimit më të ulët”) dhe duke 
ndryshuar renditjen si vijon: 
 
Nr Shoqëria OE/BOE  Oferta Lekë PA TVSH S’kualifikuar/ 

Kualifikuar 
1 “B.” shpk, & “N.” shpk  40,782,385 Kualifikuar/FITUES 
2 “S. 2.” shpk 42,748,005 S'Kualifikuar 
3 “L. VII” sha  41,407,880 S’Kualifikuar 
4 “A. K. & “E. 2000” shpk 33,343,840 S'Kualifikuar 
5 “K.M.K.”&“Ç. M” & ”S. A.” shpk 30,962,930 S'Kualifikuar 
6 “K.” shpk 42,325,798 Kualifikuar 
 
Nga sa më sipër, në lidhje me vlerësimin e ofertave, rezulton se fillimisht, sipas renditjes të 
datës 19.10.2020, KVO-ja ka vlerësuar drejt shoqëritë pjesëmarrëse në garë, pasi 5 (pesë) prej 
tyre kanë mangësi në plotësimin e kritereve. Nga ana tjetër, konstatohet se vlerësimi, si pasojë 
e të cilit ka ndodhur riklasifikimi i OE, i kryer nga punonjësi z. L. D. i ngarkuar në cilësinë e 
KSHA bie në kundërshtim me ligjin nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i 
ndryshuar. 
Sipas shqyrtimit të ankesës dhe vlerësimit të kryer me rekomandimin nr. 8418/1 datë 
21.10.2020 nga KSHA, konstatohet se kjo e fundit, në mënyrë të gabuar ka pranuar 
pretendimet e BOE ankimues edhe pse ato nuk qëndrojnë. 
-Konkretisht, KVO-ja me të drejtë ka s’kualifikuar BOE pasi OE “B.” shpk sipas kontratës se 
bashkëpunimit nuk plotëson numrin mesatar të punonjësve të kërkuar. Rezulton se OE “B.” 
shpk ka marrë përsipër 40 % të pjesëmarrjes në punë dhe operatori tjetër 60%. Nisur nga fakti 
që AK kërkon si kriter numrin mesatar të 60 punonjësve, në kushtet kur OE “B.” shpk ka 
vetëm 19.5 nga 24 që duhet të kishte, s’kualifikimi i tij nga KVO-ja rezulton i drejtë dhe 
rikualifikimi nga KSHA i gabuar. Në vlerësimin e një bashkimi operatorësh ofertues KVO-ja 
dhe KSHA-ja duhet të vlerësojë në zbatim të nenit 74, pika 3 e VKM nr. 914, datë 29.12.2014 
“Secili prej anëtarëve të këtij bashkimi duhet të përmbushë kërkesat ligjore, të parashikuara në 
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nenin 45 të LPP dhe ato të përcaktuara në dokumentet e tenderit. Kërkesat ekonomike, 
financiare, profesionale dhe ato teknike duhet të përmbushen nga i gjithë bashkimi, në 
përputhje me përqindjen e pjesëmarrjes në punë, shërbim apo furnizim, të përcaktuara në akt 
marrëveshje”. 
-Me të njëjtin arsyetim si më sipër OE “B.” shpk plotëson 0 (zero) % nga stafi i kërkuar si 
kriter nga AK “2 Hidraulike, 2 Specialist Ndertimi, 2 Teknike Ndërtimi, 1 Eletriçist,1 Mekanik, 
5 (pesë) punonjës manovratorë të mjeteve të rënda të cilët 3 automakinist, 2 eskavatorist”. 
- Gjithashtu, në lidhje me liçencat e kërkuara nga AK si kriter, rezulton se OE “B.” shpk nuk 
disponon asnjë liçencat: “NP-5, NP-12, NS-8, NS-10, NS-18, NS-19”. 
Nga sa më sipër, në lidhje vlerësimin e ankesës dhe vendimin (rekomandimin) për 
riklasifikimin e OE pjesëmarrës, zyrtari i vetëm në cilësinë e KSHA-së ka vepruar në 
kundërshtim me dispozitat ligjore përkatëse, neni 46 pika 1 i LPP. Në këto kushte, veprimet, si 
pasojë e të cilave pas rivlerësimit kanë sjellë ndryshimin e klasifikimit midis OE, janë në 
kundërshtim me nenin 2/a/b/c të LPP-së. 
Gjithashtu, për rastin konkret, rezulton se Titullari i AK (Nëpunësi i Autorizuar) ka zbatuar 
pjesërisht procedurën ligjore të kërkuar në lidhje me ankimin e paraqitur nga BOE “B.” shpk, 
&“N.” shpk. Në mënyrë të gabuar titullari i AK në rastin e ankesës ka ngarkuar z. L. D. si 
punonjës të vetëm për shqyrtimin e ankesës dhe dhënien e një rekomandimi. Në rastin konkret, 
së pari, duke konsideruar natyrën e ankesës e cila rezulton të jetë sa teknike aq edhe juridike si 
dhe numrin e madh të stafit pranë AK, titullari, për shqyrtimin e ankesës duhet të kishte ngritur 
një komision të përbërë nga 3 (tre) persona, ku të paktën njëri është ekspert i fushës, kjo pasi 
përjashtimisht, në rast të mungesës së personelit, titullari i autoritetit kontraktor ia ngarkon 
çështjen për shqyrtim 1 (një) zyrtari të vetëm. Nga ana tjetër Titullari i AK me vendimin nr. 
8418 prot., datë 21.10.2020 ka kërkuar nga z. L. D. në cilësinë e KSHA dhënien e një 
rekomandimi, kur ligjërisht funksioni i KSHA-së në procedurën e shqyrtimit të ankimeve nuk 
është dhënia e një rekomandimi por marrja e një vendimi përfundimtar mbi ankimin.  
Nga sa më sipër, në lidhje me ankesën e paraqitur dhe shqyrtimin e saj, kryesisht zyrtari i vetëm 
në cilësinë e KSHA-së por edhe Titullari i AK (Nëpunësi i Autorizuar) nuk kanë vepruar apo 
kanë vepruar në kundërshtim me dispozitat ligjore përkatëse.  
Veprimet dhe mosveprimet në kundërshtim me ligjin nr. 9643, datë 20.11.2006, “Për 
prokurimin publik”, i ndryshuar, neni 1 pika 2, germa (d), Neni 2 germa (a), (b) dhe (c), Neni 46 
pika 1, Neni 53 pika 3 dhe VKM nr. 914, datë 29.12.2014, 74, pika 3 dhe neni 78, pika 2 dhe 
6/a, ngarkojnë me përgjegjësi kryesisht zyrtarin e vetëm në cilësinë e KSHA-së por edhe 
Titullarin e AK (Nëpunësin e Autorizuar). 
Kriteri: Aktet ligjore e nënligjore të ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i 
ndryshuar, të trajtuara tek situata e gjetjes, konkretisht: Neni 1 pika 2, germa (a), (b), (d) dhe 
(dh) i LPP; Neni 2 germa (a), (b) dhe (c) i LPP; Neni 46 pika 1 e LPP; Neni 53 pika 3 e LPP; 
Neni 74, pika 3 e VKM nr. 914, datë 29.12.2014; Neni 78, pika 6 germa (a) e VKM nr. 914, 
datë 29.12.2014. 
Ndikimi/Efekti: Zyrtari i vetëm në cilësinë e KSHA-së, ka kryer shqyrtimin e ankesës në 
kundërshtim me aktet ligjore, duke shkaktuar një trajtim jo të barabartë për operatorët 
ekonomikë pjesëmarrës në procedurat e prokurimit. 
Shkaku: Mos zbatimi i kuadrit ligjor në shqyrtimin e ankesave, duke ngarkuar me përgjegjësi: 
z. L. D. në cilësinë e KSHA-së por edhe Titullarin e AK (Nëpunësin e Autorizuar). 
Rëndësia: E lartë. 
Rekomandime: Bashkia Kamëz, të marrë masa, të analizojë me grup pune të veçantë dhe të 
nxjerrë përgjegjësitë për kualifikimin e ofertave ekonomike të cilat nuk plotësojnë kriteret e 
kërkesave kualifikuese të DST, me pasojë përdorimin me paligjshmëri të fondeve publike për 
vlerën 40,782,385 lekë pa TVSh. Të konsiderojë faktin se kualifikimi i operatorëve ekonomikë 
të cilët nuk plotësojnë kriteret e Dokumenteve Standarde të Tenderit, përveçse është shkelje e 
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kuadrit rregullator në fuqi, përbën edhe risk real për shpenzimet e njësisë publike, pasi këta 
operatorë për shkak të mangësive nuk japin siguri për kryerjen me sukses dhe cilësi të kushteve 
të kontratës. 
 
Pretendimi i subjektit:  
Në lidhje me observacionet e dërguara nga zyrtarët e procedurave të prokurimit me nr. 
11920/2 prot, datë 27.01.2022 të protokolluara në KLSH me nr. 447/26 prot, datë 31.01.2022. 
mbi pretendimet e kritereve kualifikuese dhe vlerësimet e procedurave, pretendimet e subjektit 
janë në të njëjtën përmbajtje dhe argumentime, të cilat janë trajtuar në Projekt Raportin e 
Auditimit. 
Qëndrimi i Grupit të auditimit: 
Në lidhje me argumentet e trajtuara në fazën e Projekt Raportit të Auditimit, grupi i auditimit 
sqaron se ato merren pjesërisht në konsideratë, referuar frymës së legjislacionit të prokurimit 
publik. 
 
IX. Nga auditimi i Koncesionit/Partneritet Publik Privat me objekt: “Shërbimit të kryerjes së 
pastrimit, grumbullimit, transportimit, seleksionimit të mbetjeve urbane në Bashkinë 
Kamëz”. 
Të përgjithshme: 
Pikënisja e Projektit, Studimi i fizibilitetit, Situata aktuale e menaxhimit të mbetjeve në 
Bashkinë e Kamzës. 
- Me projekt vendimin nr. 67 datë 16.08.2017, ish-Kryetari i Bashkisë z. Xh. M., propozohet 
Këshillit Bashkia fillimi i procedurave për dhënien me sipërmarrje private të shërbimit të 
menaxhimit të mbetjeve urbane, bashkëlidhur preventivin e kostos së kryerjes së shërbimit të 
menaxhimit të mbetjeve, në vlerën 82,469 mijë lekë me TVSH. Me Vendimin e Këshillit 
Bashkiak nr. 87 datë 22.08.2017, u miratua fillimi i procedurave për dhënien me sipërmarrje 
private shërbimin e pastrimit. Me shkresën nr. 4571 prot. datë 14.09.2017, drejtuar A.-s, 
kërkohet caktimi i anëtarëve për dhënien me koncesion. Me shkresën nr. 213/1 prot. datë 
14.09.2017, të A., kthehet përgjigje ku caktohen specialistët G. V. dhe E. M. Kryetari i 
Bashkisë Kamëz me Urdhrin nr. 336 datë 09.10.2017 "Për caktimin e përbërjes së komisionit 
të dhënies me Koncesion/PPP të “Shërbimit të kryerjes së pastrimit, grumbullimit, 
transportimit, seleksionimi të mbetjeve urbane në Bashkinë Kamëz”. Me procesverbalin e 
mbledhjes së komisionit të dhënies me koncesion datë 06.12.2017, u diskutua mbi hartimin e 
përmbylljes se studimit paraprak të fizibilitetit dhe dërgimin për miratim në Këshillin 
Bashkiak. Këshilli Bashkiak Kamëz me vendimin nr. 138, datë 11.12.2017 mbi “Miratimin e 
projektit dhe të procedurave për dhënien me Koncesion/Partneritet Publik Privat të shërbimit të 
kryerjes së pastrimit, grumbullimit, transportimit, seleksionimit të mbetjeve urbane në 
Bashkinë Kamëz”, bazuar në Ligjin nr. 139/2015 “Për vetëqeverisjen vendore”, të ligjit nr. 
107/2014 “ Për planifikimin dhe zhvillimin e territorit” i ndryshuar, ligji 10431 datë 
09.06.2011 “Për mbrojtjen e mjedisit”, i ndryshuar, ligji nr. 10463 datë 22.09.2011 “Për 
menaxhimin e integruar të mbetjeve” i ndryshuar, ligji nr. 9643 datë 20.11.2016 “Për 
prokurimin Publik”, i ndryshuar, ligji nr. 125/2013 “Për koncesionet dhe Partneritetin Publik 
Privat”, ligjin nr. 107/2016 “Për Prefektin e Qarkut” vendosi: 
- Miratimin e projektit dhe të procedurave për dhënien me koncesion të shërbimit të pastrimit, 
grumbullimit, transportimit, seleksionimit të mbetjeve urbane. Me shkresën e MFE nr. 1193/3 
prot. datë 07.02.2018, me protokollin e bashkisë nr. 657 datë 08.02.2018, ku sqarohet se duhet 
mbajtur në konsideratë se efektiviteti i kontratës së koncesionit bëhet me plotësimin e disa 
kushteve, në të cilat përfshihet edhe marrja e disa lejeve që lidhen me veprimtarinë e projektit. 
Gjithashtu MFE shpreh parimisht dakortësinë mbi projektin dhe kërkojnë që gjatë fazës së 
negocimit të kontratës të realizohet reflektimi i risqeve dhe i modelit financiar në dispozitat e 
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kësaj kontrate sic është parashikuar në studimin e fizibilitetit. Me urdhrin e prokurimit nr. 989 
prot. datë 23.02.2018, urdhërohet të kryhet prokurimi i fondit 1,389,833,694 lekë pa TVSH. 
Me autorizimin e Kryetarit të Bashkisë nr. 97 prot. datë 09.01.2018, autorizohet Sekretari i 
Përgjithshëm Q. Ç. si person përgjegjës për ngritjen e grupeve të punës, komisioneve të 
përfshira në procesin e prokurimit. 
 

Zhvillimi i Procedurës së Prokurimit me objekt: “Shërbimit të kryerjes së pastrimit, grumbullimit, transportimit, 
seleksionimit të mbetjeve urbane në Bashkinë Kamëz” 
1. Lloji i Procedurës "I hapur" 
Urdhri nr 989 prot. datë 23.02.2018 
 

2 Komisioni idhënies me Koncesion/ PPP 
Urdhri nr 336 datë 09.10.2017 
S. S. (Bashkia Kamëz), A. L. (Bashkia Kamëz), N. H. (Bashkia 
Kamëz), G. V. (ATRAKO) 
E. M. (ATRAKO), ndryshuar me A. P. 

3. Fondi Limit (pa tvsh) 
1,389,833,694lekë 

4. Oferta fituese (pa tvsh) 
1,350,000,000 lekë 
Taks konc. 1.5% 
Afat ndërtimi ST 16 Muaj 

5. Diferenca (pa tvsh) 
39,833,694lekë 

6/1 Data e hapjes së tenderit 
Data 16.04.2018 

7. Burimi Financimit 
Bashkia Kamëz 

8. Operatoret Ekonomike 
a) Pjesëmarrës në tender Numër 5 
b) S’kualifikuar 4 OE, 
c) Kualifikuar 1 OE 

6/2 Kohezgjatja e kontrates së shërbimit 12 
vjet 
    

Përllogaritja e kostove sipas Prokurimit Publik dhe krahasimi me Partneritetin Publik Privat 
Kostot në lekë Prokurim Publik Partneritet Publik 

Privat 
Kosto operim dhe mirembajtje sherbimet e pastrimit 989,599,140 989,599,140 
Kostot e impjantit  34,897,104 34,897,104 
Kosto mirembajtjedhe operim i impjantit 200,909,016 200,909,016 
Kosto stafi dhe menaxhimi 12 vjet.  58,527,039 
Totali I kostove te implementimit 1,225,405,260 1,283,932,299 
Shtese kontrate per menaxhimin e risqeve.( 20% e vlerës se impiantit) 6,979,420.8 0 
Tarifa e asgjesimit ne landfill 29 €/ton 138,852,000 0 
Totali i kostove te projektit 1,371,236,680 1,283,932,299 

VLERA PËR PARA  87,304,381 
 
►Titulli i Gjetjes: Kërkesat kualifikuese që zvogëlojnë konkurrencën në procedurën e PPP. 
 
Situata: Nga auditimi i Dokumenteve të Koncesionit nëpërmjet dosjes fizike dhe sistemit të 
prokurimit elektronik (SPE), u konstatuan disa parregullsi në shkelje të Ligjit të prokurimit 
publik dhe të ligjit për koncesionet. Dokumentet e tenderit të hartuara e miratuara nga AK, nuk 
kanë të argumentuar vendosjen e çdo kriteri për kualifikim, në kundërshtim me VKM nr. 914, 
datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, neni 61, pika 2 “hartimi dhe 
publikimi i dokumenteve të tenderit” ku citohet 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”. Janë konstatuar 
shkelje të nenin 46, pika 3 të LPP, kërkesat për kualifikim duhet të hartohen në mënyrë të tillë 
që të stimulojnë pjesëmarrjen e biznesit të vogël dhe të mesëm dhe në çdo rast të jenë sipas 
përcaktimeve në rregullat e prokurimit publik dhe VKM nr. 914, datë 29.12.2014, i ndryshuar 
"Për miratimin e rregullave të prokurimit publik", neni 26 "Kontrata për punë publike" pika 5, 
kërkesat e veçanta të kualifikimit duhet të përfshijnë të gjitha kriteret specifike në përputhje me 
nenin 46 të LPP. Kriteret duhet të jenë në përpjesëtim dhe të lidhura ngushtë me aftësinë 
zbatuese, natyrën dhe vlerën e kontratës. Në çdo rast, autoriteti kontraktor duhet të përcaktojë 
dokumentet konkrete që duhet të paraqesin operatorët ekonomikë për përmbushjen e këtyre 
kritereve. Komisioni ka hartuar dokumentet e procedurës konkurruese, në kundërshtim me 
VKM nr. 575 datë 10.07.2013 "Për miratimin e rregullave për vlerësimin dhe dhënien me 
koncesion/partneritet publik privat", Kreu V "Shpallja dhe zhvillimi i procedurave" neni 24 
pika 2 ku citohet: Komisioni ikoncesionit/PPP harton dokumentet e tenderit në përputhje me 
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setin e dokumenteve standarde të procedurës së koncesionit/PPP dhe dispozitave përkatëse të 
ligjit për koncesionet dhe partneritetin publik privat. Në kundërshtim me nenin 23 të Nr. 
125/2013 “Për Koncesionet dhe Partneritetin Publik Privat”, i ndryshuar, pika 1, 2 dhe 5 ku 
citohet: 
1. Kriter vlerësimi për dhënien e kontratës së koncesionit/partneritetit publik privat është 
oferta ekonomikisht më e favorshme, bazuar në kritere të ndryshme, të lidhura me objektin e 
koncesionit/partneritetit publik privat në fjalë, që përfshijnë cilësinë, meritat teknike, 
karakteristikat estetike, funksionale e të mjedisit, kostot e drejtimit, kosto të efektivitetit, ofrimin 
e shërbimeve pas dorëzimit të produkteve dhe asistencën teknike, datën e dorëzimit dhe 
periudhën e dërgesës ose periudhën e përfundimit të punimeve, çmimin e shërbimit për 
përfituesit fundorë, shumën e tarifës së koncesionit. 
2. Komisioni i dhënies së koncesionit specifikon në dokumentet e tenderit dhe në njoftimin e 
kontratës koeficientët relativë, që ai i jep secilit prej kritereve të zgjedhura për të përcaktuar 
ofertën ekonomikisht më të favorshme. Këta koeficientë mund të shprehen duke parashikuar një 
gamë më një shtrirje të përshtatshme maksimale. Kur kjo nuk është e mundur, për shkak të 
arsyeve të justifikuara, autoriteti kontraktues tregon në njoftimin e kontratës kriteret, sipas 
rendit zbritës të rëndësisë. 
5. Kriteret për dhënien e kontratës nuk duhet të jenë diskriminuese dhe duhet të jenë në 
përpjesëtim me objektin e koncesionit. 
Në shtojcën 9 të DSK (Dokumenteve Standarde të Koncesionit) janë përcaktuar kriteret e 
përgjithshme dhe të veçanta të kualifikimit. Në lidhje me eksperiencën në shërbimin e 
pastrimit, nga AK kërkohet që Drejtuesi teknik të ketë eksperiencë jo më pak se 5 vite në 
fushën e ofrimit të shërbimit të pastrimit. Në rast të mosplotësimit në kontratë eksperiencën 5 
vjeçare, drejtuesi teknik duhet të paraqesë vërtetim lëshuar nga punëdhënësi i mëparshëm për 
eksperiencën në ofrimin e shërbimit të pastrimit. Drejtuesi teknik duhet të figurojë në listë 
pagesat e shoqërisë të paktën 6 muajt e fundit dhe në licencën e shoqërisë. Vendosja e kriterit 
mbi eksperiencën në shoqëri, është pa arsye në objektin e prokurimit me qëllim s’kualifikimin 
apo shmangien nga tenderimi e sa më shumë operatorëve ekonomikë. Mbështetur në VKM nr. 
42 datë 16.01.2008 kreu IV përcaktohet qartë se kur një inxhinier mund të bëhet drejtues teknik 
i cili ka si detyrë që të realizojë projektet në përputhje me kushtet teknike të zbatimit, sigurimin 
teknik dhe mbrojtjen në punë brenda kushteve të kontratës. Personi i cili fiton statusin e 
Drejtuesit Teknik në një shoqëri ka tagrin e plotë të realizojë çdo kontratë në fushën për të cilën 
është diplomuar dhe për të cilin ka funksionin e Drejtuesit Teknik. Pra, nuk mund të 
përjashtohet nga procedurat e prokurimit një operator ekonomik i cili ka drejtues teknik për të 
realizuar këtë kontratë që prokurohet por nuk plotëson kriteret që drejtuesi nuk ka punuar 5 
vite eksperience pune. Theksojmë edhe një herë bazuar në VKM nr. 42, datë 16.01.2008 se 
inxhinieri i cili fiton statusin e Drejtuesit Teknik në profesionin që është diplomuar ka aftësinë 
e duhur për të realizuar çdo kontratë publike ose private për profesionin për të cilin është 
diplomuar. Këtë qëndrim ka mbajtur edhe KPP në një vendim të ngjashëm nr. 748/2017. 
Gjithashtu referuar Vendimit të KPP 593/2018, gjykohet qartë se fryma dhe qëllimi i ligjit 
është të nxisë pjesëmarrjen e operatorëve ekonomikë në procedurat e prokurimit, të sigurojë një 
trajtim të barabartë të tyre ndaj, e në funksion të kësaj kriteret e vendosura nga autoriteti 
kontraktor duhet të jenë pikërisht në funksion të këtyre parimeve. Vendosja për të paktën 6 
muaj në listëpagesë dhe në licencën e shoqërisë, ngushton konkurrencën duke favorizuar vetëm 
ata OE të cilët kanë Drejtues Teknik mbi 6 muaj.  
Gjithashtu nga AK kërkohet që operatorët ekonomik, duhet të kenë të punësuar staf teknik, i 
cili të figurojë në liste pagesën e shoqërisë për të paktën 6 muajt e fundit, si dhe në licencën 
profesionale të shoqërisë punonjësit si më poshtë: 1 Inxhinier Mekanik, 1 Inxhinier Mjedisi, 1 
Inxhinier Ndërtimi, 1 Inxhinier Gjeolog, 1 Inxhinier Gjeodet, të cilët nuk duhet të jenë të dy 
punësuar. Kriteret i inxhinierëve të mësipërm trajton në mënyrë të padrejtë operatorët 
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ekonomik të cilët nuk e kanëinxhinierët e mësipërm në licencën e shoqërisë, duke favorizuar 
operatorë të cilët e kanë këtë Inxhinier në licence, ku mjaftonte vetëm prezenca në liste pagese. 
Vendosja për të paktën 6 muaj në liste pagese, ngushton konkurrencën duke favorizuar vetëm 
ata OE të cilët kanë stafin e sipërcituar mbi 6 muaj. Pra një operator ekonomik i cili plotëson 
përgjithësisht kriteret kualifikuese, nuk merr pjesë në garë pasi ndonjë nga ekspertët e 
sipërcituar nuk e ka të punësuar për 6 muaj në listë pagesë. Gjithashtu një operator ekonomik 
mund ti plotësojë edhe duke realizuar kontratë me shoqëri të specializuar për shërbimet e 
mësipërme. Në pikën 11 nga AK është kërkuar që operatori ekonomik duhet të jetë i pajisur 
nga QKL me: Leje Mjedisore të lëshuar nga QKL për veprimtari që kanë ndikim ndaj mjedisit 
(për pastrim, larje dhe fshirje rrugësh, kodi III.I.A) Licencë nga QKL për grumbullim dhe 
transportim të mbetjeve jo të rrezikshme (kodi III.2.B) Licencë nga QKL për shërbime 
ndërhyrëse higjeno sanitare (kodi II 8B) Në rast të bashkimit të operatorëve ekonomik çdo 
anëtar i bashkimit duhet të paraqesë leje/ licencat si më lart. Vendosja e kriterit se në rastin e 
BOE secili prej operatorëve ekonomikë duhet të plotësoje ketë kriter është i padrejtë dhe është 
në kundërshtim me VKM nr. 914 datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit 
publik”, neni 74 pika 3 ku citohet ....“ secili prej anëtarëve të këtij bashkimi duhet të 
përmbushë kërkesat ligjore të parashikuara në nenin 45 të LPP-së dhe atë të përcaktuara në 
DT. Kërkesat ekonomike, financiarë, profesionale dhe ato teknike duhet të përmbushen nga i 
gjithë bashkimi, në përputhje me % e pjesëmarrjes në punë, shërbim apo furnizim të 
përcaktuar në aktmarrëveshje”. Rrjedhimisht, kërkesa e mësipërme zvogëlon konkurrencën, 
pasi një operator, i cilit nuk disponon një licencë të përcaktuar si më sipër, nuk mund të kryejë 
bashkim operatorësh apo aktmarrëveshje për realizim punimesh apo të shërbimit, pra 
përjashtohen OE duke i mohuar mundësinë e bashkimit. Në pikën 13 nga AK është kërkuar që 
mjetet teknologjike transportuese, të jenë jo më poshtë se viti i prodhimit të 2010. Përcaktimi i 
vjetërsisë së mjeteve ngushton pjesëmarrjen e operatorëve ekonomik, pasi një OE i cili 
disponon mjete me poshtë se viti 2010, i pajisur me kolaudimin e mjetit dhe lejen e qarkullimit 
përsëri do të realizonte shërbimin.  
Kriteri: VKM nr. 575, datë 10.07.2013, “Për miratimin e rregullave për vlerësimin dhe 
dhënien me koncesion/partneritet publik privat”. Ligji 9643 datë 20.11.2006 “Për prokurimin 
Publik”, i ndryshuar. VKM nr. 914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit 
publik”, i ndryshuar. 
Ndikimi/Efekti: Mos nxitje të pjesëmarrjes së operatorëve ekonomikë në procedurat e 
prokurimit duke favorizuar operatorë ose bashkim operatorësh të caktuar. 
Shkaku: Kritere kualifikuese jo në përputhshmëri me parashikimet e Ligjit nr. 9643, datë 
20/11/2006 “Për prokurimin publik” i ndryshuar. 
Rëndësia: I lartë. 
Rekomandime: Bashkia Kamëz, Njësia e Prokurimit në procedurat e koncesioneve të punëve 
që do zhvillohen në vazhdimësi, të marrë masa që çdo kriteret në lidhje me stafin teknik, 
licencat profesionale apo mjetet, të jenë në përputhje me natyrën dhe përmasën e kontratës, në 
mënyrë që të stimulohet konkurrenca. Vendosja e çdo kriteri duhet të jetë e argumentuar dhe e 
dokumentuar në përputhje me parashikimet ligjore. 
 
►Titulli i Gjetjes: Mos përcaktim kriteresh mbi projektin e ST, në procedurën e PPP. 
 
Situata: Nga Bashkia Kamëz në DSK të procedurës së PPP, nuk është kërkuar vlerësim për 
kapacitetit teknik në lidhje me realizimin e projektit të stacionit të transferimit, apo studio 
konsulentë (kontrate konsulece). Nga AK nuk është kërkuar që operatori ekonomik, duhet të 
plotësojë kriter kualifikues për “Projektim” nga vet ai, ose nëpërmjet një studio projektimi të 
licencuar dhe të kontraktuar specifikisht, mekushtet që të paraqesë Licencën profesionale të 
projektimit të vlefshme për kategoritë kryesore në lidhje me stacionin e transferimit. Ak nuk 
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janë hartuar kërkesa shtesë në lidhje me projektimin e veprës si shërbime të ngjashme me 
objektin e procedurës konkurruese, të cilat janë zbatuar ose janë finalizuar me sukses më parë. 
Veprimet e mësipërme mund të rriskojnë që projekt-zbatimi i veprës të ketë mangësi dhe që 
mund të rriskojë kosto jo në përputhshmëri me parimet e ekonomicitetit, eficensës dhe 
efektivitetit dhe në kundërshtim me ligjin nr. 8402 datë 10.09.1998 “Për kontrollin dhe 
disiplinimin e punimeve” i ndryshuar”,ligjin nr. 107/2014 “Për planifikimin dhe kontrollin e 
zhvillimit të territorit”, VKM Nr. 408, datë 13.5.2015 “Për Miratimin e Rregullores së 
Zhvillimit të Territorit”.  
Kriteri: Ligji nr. 8402, datë 10.09.1998 “Për kontrollin dhe disiplinimin e punimeve” i 
ndryshuar”,Ligji nr. 107/2014 “Për planifikimin dhe kontrollin e zhvillimit të territorit”, VKM 
Nr. 408, datë 13.5.2015 “Për Miratimin e Rregullores së Zhvillimit të Territorit”. VKM nr. 575, 
datë 10.07.2013, “Për miratimin e rregullave për vlerësimin dhe dhënien me 
koncesion/partneritet publik privat”. Ligji 9643 datë 20.11.2006 “Për prokurimin Publik”, i 
ndryshuar.  
Ndikimi/Efekti: Mos sigurim për projekt cilësor nga studio projektuese të licencuara. 
Shkaku: Kriter kualifikues i domosdoshëm për garantimin e AK mbi projektin e stacionit të 
transferimit. 
Rëndësia: I lartë. 
Rekomandime: Bashkia Kamëz, Njësia e Prokurimit në procedurat e koncesioneve të punëve 
që do zhvillohen në vazhdimësi, të marrë masa që të kërkohen për realizimin e projekteve të 
veçanta, studio projektuese të licencuara, në mënyrë që të garantohet cilësia dhe jetëgjatësia e 
veprës, në përputhje me parashikimet ligjore. 
 
Pretendimi i subjektit:  
Në lidhje me observacionet e dërguara nga zyrtarët e procedurave të prokurimit me nr. 
11920/2 prot, datë 27.01.2022 të protokolluara në KLSH me nr. 447/26 prot, datë 31.01.2022. 
mbi pretendimet e kritereve kualifikuese dhe vlerësimet e procedurave, pretendimet e subjektit 
janë në të njëjtën përmbajtje dhe argumentime, të cilat janë trajtuar në Projekt Raportin e 
Auditimit. 
Qëndrimi i Grupit të auditimit: 
Në lidhje me argumentet e trajtuara në fazën e Projekt Raportit të Auditimit, grupi i auditimit 
sqaron se ato merren pjesërisht në konsideratë, referuar frymës së legjislacionit të prokurimit 
publik. 
 
X. Nga shqyrtimi i dokumentacionit të vënë në dispozicion për procedurën e prokurimit në 
objekt: "Ndërtim rruga (Bërzhitë + Zadrima + Asdreni), lagja 4 Bathore", konstatohet: 
A. Të dhëna mbi objektin  

Zhvillimi i Procedurës së Prokurimit me objekt: Ndërtim rruga (Bërzhitë + Zadrima + Asdreni), lagja 4 Bathore 
1. Urdhër Prokurimi  
Nr 5177 Datë 25.09.2018 
REF-87263-09-25-2018 

3.1 Njësia e Prokurimit  
Sh. K. 
Sh. Xh. 
S. V. 

4. Komisioni i Vlerësimit Ofertave 
Urdhër 5177/1 prot. datë 25.09.2018,  
Z. K., Kryetar 
A. H. 
Xh. Z. 

2. Lloji i Procedurës së Prokurimit  
“I hapur” 
5. Fondi Limit (pa tvsh)  
42,114,130 lekë  

6. Oferta fituese (pa tvsh) 
39.238.755 lekë 

7. Diferenca me fondin limit (pa tvsh) 
2,875,375 lekë 

8. Data e hapjes së tenderit 
Data 26.10.2018 
 

9. Burimi Financimit  
Buxheti i Shtetit  

10. Operatoret Ekonomike 
a)Pjesëmarrës në tender Numër 13 
b) S’kualifikuar 8 OE,  
c) Kualifikuar 5 OE 

 b. Zbatimi i Kontratës Punëve 
14. Lidhja e kontratës 6786 prot. datë 
19.12.2019 

15. Vlera e kontratës (me tvsh) 47,086,506 lekë 
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Titulli i gjetjes: S’kualifikime në kundërshtim me LPP, në procedurën e prokurimit me objekt 
“Ndërtim rruga (Bërzhitë + Zadrima + Asdreni), lagja 4 Bathore” , 
Situata: Në procedurën e prokurimit " Ndërtim rruga (Bërzhitë + Zadrima + Asdreni), lagja 4 
Bathore ", Oferta e OE “C. R. 2008” shpk , me vlerë 30,076,792 Lekë pa TVSH, ka qenë e 
duhura për Bashkinë Kamëz, në përputhje me parimet e ekonomicitetit dhe eficiencës, bazuar 
kritereve të vlerësimit që është çmimi më i ulët. Kontrata "Rivitalizim Urban i qendrës Qyteti 
Rrogozhine" i përmbush plotësisht kriteret e kontratës së ngjashme për ndërtim rruge. 
S'kualifikimi i këtij operatori ekonomik është plotësisht i padrejtë, pasi referuar dokumenteve 
të dorëzuara nga ky operator kontrata me objekt "Rivitalizim Urban i qendrës Qyteti 
Rrogozhine" është në vlerën 149,983,775 me TVSH. Në preventivin e punimeve të kontratës së 
paraqitur si punim i ngjashëm vetëm kapitulli I "Punime për infrastrukturën rrugore, pedonale, 
asfaltim, kullimi i ujerave të shiut" në vlerë 56,418,663 lekë pa TVSH dhe kapitulli II "Punime 
për infrastrukturën rrugore, pedonale, asfaltim, kullimi i ujerave të shiut", në vlerën 
25,961,108 lekë pa TVSH, rrjedhimisht e përmbush plotësisht kriterin e punimeve të ngjashme 
pikën 2.3/1. Nga Komisioni i Vlerësimit të Ofertave, konstatohen vlerësime në paligjshmëri 
dhe jo sipas 3 E-ve të OE, ku pjesa më e madhe e të gjithë operatorët ekonomik kanë patur 
kapacitete të plota ekonomike dhe teknike për realizimin e kontratës e cila, duhej të kishte 
parim çmimin më të ulët. Veprimet e Komisionit të Vlerësimit të Ofertave janë në 
kundërshtime të Plotë me Legjislacionin e Prokurimit Publik në Nenin 1, Neni 2 dhe Nenit 53, 
pika 3 e ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar. Me raportin 
përmbledhës datë 03.12.2018, miratohet raporti përmbledhës nga Ish-Kryetari i Bashkisë, ku 
miratohet fituesi i procedurës BOE "B." & "K. K.", me ofertë 39.238.755 lekë pa TVSH.  
Ofertat më e leverdishme për Bashkinë Kamëz ishte e operatorit ekonomik "C. R. 2008" shpk, 
me vlerë 30.076.792 Lekë pa TVSH, në përputhje me parimet e ekonomicitetit dhe eficensës, 
bazuar kritereve të vlerësimit që është çmimi më i ulët. Diferenca e vlerës prej 10,994,355 lekë 
me TVSH (39.238.755 lekë - 30.076.792 lekë = 9,161,963 lekë x 20%), midis ofertës së “C. R. 
2008" shpk dhe ofertën e BOE "B." & "K. K.", ka shkaktuar përdorimin e fondeve publike jo 
në përputhje me parimet e përdorimit me ekonomicitet, eficence dhe efektivitet dhe ngarkon 
me përgjegjësi KVO-në. 
Kriteri: Ligjit nr. 9643, datë 20/11/2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar. VKM nr. 914 
datë 29.12.2014, i ndryshuar. 
Ndikimi/Efekti:Diskriminim dhe trajtim i pabarabartë i ofertuesve në procedurat e prokurimit. 
Shkaku: Mos zbatim i LPP. 
Rëndësia: I lartë 
Rekomandimi: Bashkia Kamëz, të marrë masa, të analizojë me grup pune të veçantë dhe të 
nxjerrë përgjegjësitë për kualifikimin e ofertave ekonomike të cilat nuk plotësojnë kriteret e 
kërkesave kualifikuese të DST, me pasojë përdorimin me paligjshmëri të fondeve publike për 
vlerën 10,994,355 lekë. Të konsiderojë faktin se kualifikimi i operatorëve ekonomikë të cilët 
nuk plotësojnë kriteret e Dokumenteve Standarde të Tenderit, përveçse është shkelje e kuadrit 
rregullator në fuqi, përbën edhe risk real për shpenzimet e njësisë publike, pasi këta operatorë 
për shkak të mangësive nuk japin siguri për kryerjen me sukses dhe cilësi të kushteve të 
kontratës. 
Pretendimi i subjektit:  
Në lidhje me observacionet e dërguara nga zyrtarët e procedurave të prokurimit me nr. 
11920/2 prot, datë 27.01.2022 të protokolluara në KLSH me nr. 447/26 prot, datë 31.01.2022. 
mbi pretendimet e kritereve kualifikuese dhe vlerësimet e procedurave, pretendimet e subjektit 
janë në të njëjtën përmbajtje dhe argumentime, të cilat janë trajtuar në Projekt Raportin e 
Auditimit. 
Qëndrimi i Grupit të auditimit: 
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Në lidhje me argumentet e trajtuara në fazën e Projekt Raportit të Auditimit, grupi i auditimit 
sqaron se ato merren pjesërisht në konsideratë, referuar frymës së legjislacionit të prokurimit 
publik. 
 
XI. Nga shqyrtimi i dokumentacionit të vënë në dispozicion për procedurën e prokurimit në 
objekt: "Ndërtim rruga "Drini" lagja nr. 1 Bathore", konstatohet: 
A. Të dhëna mbi objektin  
Zhvillimi i Procedurës së Prokurimit me objekt: "Ndërtim rruga "Drini" lagja nr. 1 Bathore" 

1. Urdhër Prokurimi  
Nr 5635 Datë 18.10.2018 
REF-90421-10-18-2018 

3.1 Njësia e Prokurimit  
Sh. K. 
Sh. Xh. 
S. V. 

4. Komisioni i Vlerësimit Ofertave 
Urdhër 5635/1 prot. datë 18.10.2018,  
Gj. P., Kryetar 
A. H.  
E. L. 2. Lloji i Procedurës së Prokurimit  

“I hapur” 

5. Fondi Limit (pa tvsh)  
96,939,210 lekë  

6. Oferta fituese (pa tvsh) 
91,893,589 lekë 

7. Diferenca me fondin limit (pa tvsh) 
5,045,621 lekë 

8. Data e hapjes së tenderit 
Data 19.11.2018  
 

9. Burimi Financimit  
Buxheti i Shtetit  

10. Operatoret Ekonomike 
a)Pjesëmarrës në tender Numër 12 
b) S’kualifikuar 7 OE,  
c) Kualifikuar 5 OE 

 b. Zbatimi i Kontratës Punëve 
14. Lidhja e kontratës datë 06.03.2019 15. Vlera e kontratës (me tvsh) 110,272,307 lekë 

 
►Titulli i gjetjes nr. 4. S’kualifikime në kundërshtim me LPP, në procedurën e prokurimit me 
objekt “Ndërtim rruga "Drini" lagja nr. 1 Bathore” . 
 
Situata: Në procedurën e prokurimit " Ndërtim rruga "Drini" lagja nr. 1 Bathore ", Oferta e 
BOE "K.” & “A. K." shpk, me vlerë 90,148,550 Lekë pa TVSH, ka qenë e duhura për 
Bashkinë Kamëz, në përputhje me parimet e ekonomicitetit dhe eficiencës, bazuar kritereve të 
vlerësimit që është çmimi më i ulët. BOE u s’kualifikua pasi automjetet Rrull BOM, AG BW 
viti 2003 dhe Rrul DYNAPAC CA25 janë marre me qera nga ofertuese, por janë paraqitur 
edhe nga ofertues tjetër, ku u konstatua se s'kualifikim është i padrejtë i Bashkimit të 
Operatorëve. KVO nuk ka sqaruar se ku janë dhënë këto mjete, çfarë afatesh përdorimi kanë 
pasi të dyja mjetet janë në pronësi të vetë ofertuesit "A. K." shpk, çka nënkupton plotësimin e 
këtij kriteri nga ky i fundit. Në raste KVO mund ti kishin lindur dyshime për përdorimin e 
dyfishtë të mjeteve, atëherë bazuar në Ligjin nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin 
publik”, i ndryshuar, neni 53 "Shqyrtimi i ofertave", pika 1 citohet: 
Autoriteti kontraktor, kur e shikon të arsyeshme, u kërkon ofertuesve sqarime për ofertat e tyre, 
për shqyrtimin, vlerësimin dhe krahasimin sa më të drejtë të këtyre ofertave. Pa cenuar 
dispozitat e parashikuara në nenet 32 dhe 33 të këtij ligji, nuk duhet të kërkohet, ofrohet apo 
lejohet asnjë ndryshim në përmbajtjen e ofertës, përfshirë ndryshimet në çmim apo ndryshime 
që synojnë të kthejnë një ofertë të pavlefshme në të vlefshme. Pika 4 e nenit 53 citohen: 
Autoriteti kontraktor vlerëson një ofertë të vlefshme edhe nëse ajo përmban devijime të vogla, 
të cilat nuk ndryshojnë materialisht ose nuk devijojnë nga karakteristikat, kushtet dhe kërkesat 
e tjera, të përcaktuara në dokumentet e tenderit, apo gabime, të cilat mund të korrigjohen pa 
prekur përmbajtjen e saj. Gjithashtu referuar VKM nr. 914, datë 29.12.2014, i ndryshuar "Për 
miratimin e rregullave të prokurimit publik", neni 66 " Shqyrtimi dhe vlerësimi i ofertave" pika 
3 citon :Pas mbylljes së seancës publike, komisioni i vlerësimit të ofertave verifikon dhe 
vlerëson ofertat e dorëzuara, duke kualifikuar vetëm ato oferta, që përmbushin kriteret për 
kualifikim, të përcaktuara në dokumentet e tenderit. Nëse është e nevojshme, komisioni i 
vlerësimit të ofertave kërkon sqarime nga ofertuesit, të cilat duhet të jenë me shkrim ose të 
reflektuara në procesverbal. 



 

118 
 

Ofertat më e leverdishme e BOE "K.” & “A. K." shpk, me vlerë 90,148,550 Lekë pa TVSH, 
kanë qenë më e leverdishme për Bashkinë Kamëz, në përputhje me parimet e ekonomicitetit 
dhe eficensës, bazuar kritereve të vlerësimit që është çmimi më i ulët. Interpretimi i pikave në 
raportin e KVO, nga operatorët ekonomik nuk do të cenonte objektin e prokurimit. 
Pra nëse autoriteti kontraktor do të qëndronte parimeve të çmimit më të ulët, duke, atëherë AK 
do të kishte mundur të kursente fondet publike. 
Diferenca e vlerës prej 2,094,046 lekë me TVSH (91,893,589 lekë - 90,148,550 lekë = 
1,745,039 lekë x 20%), midis ofertës së BOE "K.” & “A. K." shpk dhe ofertën e BOE fitues 
"K. K.” & “V. E”, përbën përdorim të fondeve publike jonë përputhje me parimet e përdorimit 
me ekonomicitet, eficence dhe efektivitet të fondeve publik. 
Kriteri: Ligjit nr. 9643, datë 20/11/2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar. VKM nr. 914 
datë 29.12.2014, i ndryshuar. 
Ndikimi/Efekti: Trajtim i pabarabartë i ofertuesve në procedurat e prokurimit. 
Shkaku: Vlerësimi i operatorëve ekonomikë, në kundërshtim me ligjin nr. 9643, datë 
20.11.2006“Për prokurimin publik”, i ndryshuar, neni 1, ku përcaktohet: të nxisë pjesëmarrjen 
e operatorëve ekonomikë në procedurat e prokurimit publik, të nxisë konkurrencën ndërmjet 
operatorëve ekonomikë, të sigurojë një trajtim të barabartë dhe jodiskriminues për të gjithë 
operatorët ekonomikë, pjesëmarrës në procedurat e prokurimit publik, të sigurojë integritet, 
besim publik dhe transparencë në procedurat e prokurimit publik. Neni 2 i LPP, Përzgjedhja e 
fituesve të kontratave publike realizohet në përputhje me parime të përgjithshme, 
mosdiskriminim dhe trajtim i barabartë i ofertuesve ose kandidatëve dhe transparencë në 
procedurat e prokurimit. 
Rëndësia: I lartë 
Rekomandimi: Bashkia Kamëz, të marrë masa, të analizojë me grup pune të veçantë dhe të 
nxjerrë përgjegjësitë për kualifikimin e ofertave ekonomike të cilat nuk plotësojnë kriteret e 
kërkesave kualifikuese të DST, me pasojë përdorimin me paligjshmëri të fondeve publike për 
vlerën 2,094,046 lekë. Të konsiderojë faktin se kualifikimi i operatorëve ekonomikë të cilët 
nuk plotësojnë kriteret e Dokumenteve Standarde të Tenderit, përveçse është shkelje e kuadrit 
rregullator në fuqi, përbën edhe risk real për shpenzimet e njësisë publike, pasi këta operatorë 
për shkak të mangësive nuk japin siguri për kryerjen me sukses dhe cilësi të kushteve të 
kontratës. 
 
Pretendimi i subjektit: Në lidhje me observacionet e dërguara nga zyrtarët e procedurave të 
prokurimit me nr. 11920/2 prot, datë 27.01.2022 të protokolluara në KLSH me nr. 447/26 prot, 
datë 31.01.2022. mbi pretendimet e kritereve kualifikuese dhe vlerësimet e procedurave, 
pretendimet e subjektit janë në të njëjtën përmbajtje dhe argumentime, të cilat janë trajtuar në 
Projekt Raportin e Auditimit. 
Qëndrimi i Grupit të auditimit: Në lidhje me argumentet e trajtuara në fazën e Projekt 
Raportit të Auditimit, grupi i auditimit sqaron se ato merren pjesërisht në konsideratë, referuar 
frymës së legjislacionit të prokurimit publik. 
 
XII. Nga shqyrtimi i dokumentacionit të vënë në dispozicion për procedurën e prokurimit në 
objekt: "Ndërtim rruga Mustafa Lita", konstatohet: 
A. Të dhëna mbi objektin  

Zhvillimi i Procedurës së Prokurimit me objekt: Ndërtim rruga Mustafa Lita 

1. Urdhër Prokurimi  
Nr 5416 datë 05.10.2018 
REF-88876-10-08-2018 

3.1 Njësia e Prokurimit  
Sh. K. 
Sh. Xh. 
S. V. 

4. Komisioni i Vlerësimit Ofertave 
Urdhër 5416/1 datë 05.10.2018 
Z. K., Kryetar 
A. H. 
B. K. 2. Lloji i Procedurës së Prokurimit  

“I hapur” 
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5. Fondi Limit (pa tvsh)  
42,094,714 lekë  

6. Oferta fituese (pa tvsh) 
40,000,000 lekë 

7. Diferenca me fondin limit (pa tvsh) 
2,094,714 lekë 

8. Data e hapjes së tenderit 
Data 08.11.2018  
 

9. Burimi Financimit  
Buxheti i Shtetit  

10. Operatoret Ekonomike 
a)Pjesëmarrës në tender Numër 9 
b) S’kualifikuar 4 OE,  
c) Kualifikuar 5 OE 

 b. Zbatimi i Kontratës Punëve 
14. Lidhja e kontratës 518 prot. datë 30.01.2019 15. Vlera e kontratës (me tvsh) 48,000,000 lekë 

 
► Titulli i gjetjes: S’kualifikime në kundërshtim me LPP, në procedurën e prokurimit me 
objekt “Ndërtim rruga Mustafa Lita”. 
 
Situata: Në procedurën e prokurimit "Ndërtim rruga Mustafa Lita ", Oferta më e leverdishme 
e "A." shpk, me vlerë 31,215,812 Lekë pa TVSH, kanë qenë më e leverdishme për Bashkinë 
Kamëz, në përputhje me parimet e ekonomicitetit dhe eficensës, bazuar kritereve të vlerësimit 
që është çmimi më i ulët. S'kualifikimi i këtij operatori ekonomik është plotësisht i padrejtë, 
pasi referuar dokumenteve të tenderit (DST), mbi punimet e ngjashme përcaktohet: 
a. Punë të ngjashme për një objekt të vetëm me vlerë jo më e vogël se 50% e vlerës së 
përllogaritur të kontratës që prokurohet dhe konkretisht: 21,047,357lekë pa TVSH, të realizuar 
gjatë tri viteve të fundit. b. Punë të ngjashme deri në një kufi ku vlera monetare totale e punëve 
të kryera e marrë së bashku gjatë tre viteve të fundit është në një vlerë jo më e vogël se dyfishi i 
vlerës limit të kontratës që prokurohet dhe konkretisht: 84.189.428 lekë pa TVSH.  
Mbështetja ligjore e cituar nga KVO ku Operatori ekonomik nuk ka paraqitur kontrata ne 
ngjashme sipas përcaktimeve të LPP-se nenit 61/3 “Nënkontraktimi, rregullon marrëdhëniet e 
operatorit ekonomik me autoritetin kontraktor dhe nuk ka të bëjë me Nënkontraktorin, të cilin 
në rastin konkret operatori "A." shpk, ka paraqitur kontratat e ngjashme dhe që e plotëson 
plotësisht kriterin e përcaktuar mbi punimet e ngjashme siç është kërkuar në DT (Deklarata 
sipas shtojcës 9, Kontratën dhe Situacionin përfundimtar. Operatori ekonomik ka paraqitur si 
kontrata të ngjashme nënkontraktimet me operatoret ekonomike: D. sh.a, Sh.-A., A. I., J., Gj. 
dhe A. Konstruksion). Referuar ligjit mbi prokurimin publik nenit 46 Kualifikimi i ofertuesve, 
gjykohet se kriteret për kualifikim vendosen që ti shërbejnë AK, për njohjen e gjendjes dhe 
kapaciteteve të operatorëve ekonomik, të cilët, nëpërmjet dokumentacionit të paraqitur duhet të 
vërtetojnë se zotërojnë kualifikimet e nevojshme teknike, profesionale, kapacitetet 
organizative, makineritë,pajisjet e asete të tjera fizike, reputacionin dhe besueshmërinë, 
përvojën e duhur, si dhe personelin e nevojshëm, gjithçka në funksion realizimit me sukses të 
kontratës. Në këtë kuptim, për AK është e rëndësishme të provohet që OE zotëron eksperiencat 
e mëparshme me punimet të ngjashme (ashtu siç OE "A." shpk, i ka sjellë në dorëzimin e 
ofertave) dhe rrjedhimisht arsyet s'kualifikuese janë diskriminuese dhe në kundërshtim me 
Dokumentet e Tenderit. 
Oferta më e leverdishme e "A." shpk, me vlerë 31,215,812 Lekë pa TVSH, kanë qenë më e 
leverdishme për Bashkinë Kamëz, në përputhje me parimet e ekonomicitetit dhe eficensës, 
bazuar kritereve të vlerësimit që është çmimi më i ulët. Diferenca e vlerës prej 10,541,025 lekë 
me TVSH (40,000,000 lekë - 31,215,812 lekë = 8,784,188 lekë x 20%), midis ofertës së “A.", 
shpk dhe ofertën e BOE "S. 2.", ka shkaktuar përdorimin e fondeve publike jonë përputhje me 
parimet e përdorimit me ekonomicitet, eficence dhe efektivitet të fondeve publik, të shkaktuar 
nga vlerësimi i ofertave nga KVO. 
Kriteri: Ligjit nr. 9643, datë 20/11/2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar. VKM nr. 914 
datë 29.12.2014, i ndryshuar. 
Ndikimi/Efekti:Trajtim i pabarabartë i ofertuesve në procedurat e prokurimit. 
Shkaku: Vlerësimi i operatorëve ekonomikë, në kundërshtim me ligjin nr. 9643, datë 
20.11.2006“Për prokurimin publik”, i ndryshuar, neni 1, ku përcaktohet: të nxisë pjesëmarrjen 
e operatorëve ekonomikë në procedurat e prokurimit publik, të nxisë konkurrencën ndërmjet 
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operatorëve ekonomikë, të sigurojë një trajtim të barabartë dhe jodiskriminues për të gjithë 
operatorët ekonomikë, pjesëmarrës në procedurat e prokurimit publik, të sigurojë integritet, 
besim publik dhe transparencë në procedurat e prokurimit publik. Neni 2 i LPP, Përzgjedhja e 
fituesve të kontratave publike realizohet në përputhje me parime të përgjithshme, 
mosdiskriminim dhe trajtim i barabartë i ofertuesve ose kandidatëve dhe transparencë në 
procedurat e prokurimit. 
Rëndësia: I lartë 
Rekomandimi: Bashkia Kamëz, të marrë masa, të analizojë me grup pune të veçantë dhe të 
nxjerrë përgjegjësitë për kualifikimin e ofertave ekonomike të cilat nuk plotësojnë kriteret e 
kërkesave kualifikuese të DST, me pasojë përdorimin me paligjshmëri të fondeve publike për 
vlerën 10,541,025 lekë. Të konsiderojë faktin se kualifikimi i operatorëve ekonomikë të cilët 
nuk plotësojnë kriteret e Dokumenteve Standarde të Tenderit, përveçse është shkelje e kuadrit 
rregullator në fuqi, përbën edhe risk real për shpenzimet e njësisë publike, pasi këta operatorë 
për shkak të mangësive nuk japin siguri për kryerjen me sukses dhe cilësi të kushteve të 
kontratës. 
 
Pretendimi i subjektit:  
Në lidhje me observacionet e dërguara nga zyrtarët e procedurave të prokurimit me nr. 
11920/2 prot, datë 27.01.2022 të protokolluara në KLSH me nr. 447/26 prot, datë 31.01.2022. 
mbi pretendimet e kritereve kualifikuese dhe vlerësimet e procedurave, pretendimet e subjektit 
janë në të njëjtën përmbajtje dhe argumentime, të cilat janë trajtuar në Projekt Raportin e 
Auditimit. 
Qëndrimi i Grupit të auditimit: 
Në lidhje me argumentet e trajtuara në fazën e Projekt Raportit të Auditimit, grupi i auditimit 
sqaron se ato merren pjesërisht në konsideratë, referuar frymës së legjislacionit të prokurimit 
publik. 
 
4.4. Auditim mbi hartimin e projekteve, zbatimin e kontratave të punimeve në investimet 
publike, kolaudimi dhe marrja në dorëzim e punimeve të kryera, sipas kontratave të 
lidhura me operatorët ekonomikë fitues. 
 

Nga ana e audituesve të KLSH-së, u analizuan regjistrat e investimeve të përfunduara në 
periudhën e auditimit 2018 - 2020 ku rezulton se, janë realizuar 102 investime për punë publike 
me Fond Limit në vlerën 3,345,761,958 lekë pa TVSH dhe vlerë kontrate 3,153,062,410.68 
lekë pa TVSH. Diferenca e FL me vlerën e kontratave është 192,699,547.32 lekë pa TVSH, 
respektivisht: 
-Për vitin 2018: Janë realizuar 39 investime për punë publike me FL në vlerën 1,241,267,833 
lekë pa TVSH dhe vlerë kontrate 1,163,962,556 lekë pa TVSH. Diferenca e FL me vlerën e 
kontratave është 77,305,277 lekë pa TVSH.  
-Për vitin 2019: Janë realizuar 38 investime për punë publike me FL në vlerën 1,047,540,032 
lekë pa TVSH dhe vlerë kontrate 959,199,443.68 lekë pa TVSh. Diferenca e FL me vlerën e 
kontratave është 88,340,588.32 lekë pa TVSH. 
-Për vitin 2020: Janë realizuar 25 investime për punë publike me FL në vlerën 1,056,954,093 
lekë pa TVSH dhe vlerë kontrate 1,029,900,411 lekë pa TVSh. Diferenca e FL me vlerën e 
kontratave është 27,053,682 lekë pa TVSH.  
Nga analiza e bërë, u arsyetua që si objekte/kontrata me risk në realizimin e punimeve të 
ndërtimit, të cilat janë kërkuar për t’u audituar, janë përzgjedhur në bazë të vlerës më të lartë të 
kontratës, llojit të objekteve të ndërtimit, zërave të punimeve të ndërtimit me risk të lartë në 
zbatimin e veprave ndërtimore, të rishikimit të projekteve të zbatimit si dhe të shtyrjes së afatit 
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të përfundimit të punimeve për objektet e paraqituara në tabelë (Regjistri i realizimit të 
prokurimeve për periudhën 2018-2020) bashkëlidhur aneksit IV.4):  
- Nga objektet e prokuruara, u konsideruan si objekte me risk dhe u planifikuan për t’u audituar 
nga grupi i auditimit investimet/shërbimet si vijon: 
Për periudhën e auditimit (2018 - 2020), u planifikuan për tu audituar 31 (tridhjetë e një) 
kontrata për punë publike, përkatësisht 30 (tridhjetë) kontrata për punë publike në vlerën 
1,402,017,848.21 lekë me TVSH dhe 1 (një) kontrata koncesionare me objekt shërbimi në 
vlerën totale 1,620,000,000 lekë me TVSH, respektivisht: 
Nga grupi i auditimit janë audituar 17 kontrata për punë publike/shërbime PPP në vlerën 
2,298,751,137 lekë pa TVSH ose 2,758,501,369 lekë me TVSH, respektivisht sipas viteve: 

- Për vitin 2018, u audituan 7 (shtatë) kontrata për punë publike në vlerën 1,832,465,221 
lekë pa TVSH ose 2,198,958,267 lekë me TVSH.  

- Për vitin 2019, u audituan 6 (gjashtë) kontrata për punë publike në vlerën 335,741,623 
lekë pa TVSH ose 402,889,949 lekë me TVSH.  

- Për vitin 2020, u audituan 4 (katër) kontrata për punë publike në vlerën 130,544,293 
lekë pa TVSH ose 156,653,153 lekë me TVSH. (Trajtuar më gjerësisht në kapitullin 
Anekse në Aneksin 4.4. “Auditimi i Kontratave për punë publike”) 

 

Nga grupi i auditimit i kontratave për punë publike për të cilat nga auditimi në terren rezulton 
të ketë përfunduar zbatimi i punimeve dhe është në proces zbatmi kontrata koncesionare e 
shërbimit të pastrimit të mbetjeve të bashkisë kamzës. Nga Auditimi kanë rezultuar mangësi 
trajtuar si vijon: 
 

1. Mbi Auditimin e zbatimit të punimeve të kontratës me objekt " Ndërtim shkolla 9-vjeçare, 
lagjia Frutikulturë Kamëz ", u konstatua: 
 

►Titulli i gjetjes nr. 1 :Mos zbatim i zërave të punimeve në përputhje me specifikimet 
teknike me pasojë dëm ekonomik, për kontratën për punë publike me objekt “Ndërtim shkolla 
9-vjeçare, lagjia Frutikulturë Kamëz”. 
 
Situata:Nga auditimi i situacioneve pjesore dhe situacionit përfundimtar, projektit zbatimit 
bazë dhe të ndryshuar, preventivit bazë dhe të rishikuar, si dhe nga verifikimi në terren i 
punimeve të ndërtimit, lidhur me zërat e punimeve të situacionuara si dhe atyre të kryera në 
fakt, rezultoi që zëri “F.V Dyer të brendshme druri cilësia I” nuk është realizuar në përputhje 
me specifikimet teknike, me pasojë dëm ekonomik ndaj buxhetit të njësisë vendore Bashkia 
Kamëz në vlerën 777,701 lekë pa TVSH, pasqyruar në tabelën si vijon: 
Kriteri: Situacionimi i zërave të punimeve Dyer,jo në përputhje me faktin, veprime të cilat 
nuk janë në përputhshmëri me: 
 - Ligjin nr. 8402, datë 10.09.1998 “Për Kontrollin dhe Disiplinimin e Punimeve të Ndërtimi”, 
i ndryshuar me Ligjin nr. 120/2020 “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 8402, datë 
10.09.1998 “Për kontrollin dhe disiplinimin e punimeve të ndërtimit”, neni 7/1 “Përgjegjësia e 
mbikëqyrësit” dhe neni 15; Udhëzimin nr. 3 datë 15.02.2001 “Për mbikëqyrjen dhe kolaudimin 
e punimeve të ndërtimit” Kreu II, Pika 3.2; Kontratën e sipërmarrjes me nr. 4875 prot, datë 
12.09.2018. Për veprimet dhe mosveprimet e mësipërme ngarkohen me përgjegjësi: Z. V. B., 
me detyrë mbikëqyrës të kontratës së sipërmarrjes. 
Impakti: Si pasojë e mangësive të mësipërme, është shkaktuar dëm ekonomik në fondet e 
Bashkisë Kamëz. . 
Shkaku: Neglizhencë nga ana e mbikëqyrësit të punimeve në verifikimin e zbatimit të projekt-
preventivit. Vlera prej 777,701 lekë pa TVSH, e cila përfaqëson likuidimin e punimeve të 
pakryera në fakt në përputhje me specifikimet teknike të situacionuara, konsiderohet si dëm 
ekonomik shkaktuar Buxhetit të Bashkisë Kamëz. 
Rëndësia : E lartë 
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Rekomandime: Nga Bashkia Kamëz, të merren masa për arkëtimin e vlerës prej 777,701 lekë 
pa TVSH nga Kontraktori “4.” SHPK, në cilësinë e sipërmarrësit në kontratën me nr. 4875 
prot, datë 12.09.2018 të kontratës me objekt “Ndërtim shkolla 9-vjeçare, lagjia Frutikulturë 
Kamëz”, Bashkia Kamëz, vlerë kjo e cila përfaqëson dëm ekonomik në buxhetin e njësisë 
vendore, si rrjedhojë e situacionimit të punimeve të pakryera jo në përputhje me specifikimet 
teknike.  
 
Për sa është trajtuar në Projek Rraportin e Auditmit, nga mbikëqyrësi i punimeve shoqëria 
“N.-G.” SHPK përfaqësuar nga Z. V. B. është paraqitur observacioni me shkresë me nr. 032 
prot., datë 24.01.2021 (Protokolluar në KLSH, me nr. prot. 447/24, datë 26.01.2022),dhe 
shkresë së njëjtë me me nr. 11920/2 prot., datë 27.01.2022 (Protokolluar në KLSH, me nr. prot. 
447/26, datë 31.01.2022) në lidhje me akt konstatimin nr. 21, datë 20.09.2021. 
 Pretendimi i subjektit:  
- ...Referuar këtij zëri punimesh”F.V Dyer druri (Cilësia e parë)” punimet janë kryer sipas 
zërit të preventivit dhe në mungesë të detajit në specifikimet teknike të projektit.... i jemi 
referuar përshkrimit, ku janë të sqaruar tipologjitë e ndërtimit të dyerve që i takojnë këtij zëri 
punimesh si më poshtë: 
...dyert e brendshme nuk janë me dru masiv në gjithë sipërfaqen e tyre, por janë realizuar 
“Tamburto dhe kanë kornizë druri të fortë, pjesë të vendosura horizontalisht dhe vertikalisht 
me të njëjtin seksion 40 cm. Në pjesën e poshtme paneli është më ulët me një lartësi 20 cm nga 
fundi”. Dyert e brendshme janë realizuar sipas specifikimeve teknike (Cilësia e parë). Çmimi 
me të cilën janë llogaritur punimet për realizimin e dyrve të brendshme është çmimi i ofertës që 
sipërmarrësi ka ofruar nëë tenderi.... 
Qëndrimet e Grupit të Auditimit: 
Në lidhje me komentet e bëra nga subjekti i audituar, sqarojmë se: 
- Zëri FV Dyer nga auditimi në fakt (lehtësisht i verifkueshëm në objekt) rezulton se dyert nuk 
janë përgatitur sipas specifikimeve teknike me material dru por me material tamburatë të 
rimesuar, prandaj nga ana juaj nuk keni sjellë argumente për të marrë në konsideratë 
observacionin. Mbikëqyrësi i punimeve është përgjegjës për zgjedhjen e materialeve që do të 
përdoren në vepër...mbikëqyrësi i punimeve mund të kërkonte detaje argumentuese ose 
ligjërisht mund të rishikonte k’të zë pune duke e ndryshuar atë nga sipas zërit 2.383/1 në zërin 
2.388/1 “F.V Dyer të brendshme tamburatë të rimesuara” me materialin faktik që ka përdorur. 
Sipërmarrësi dhe mbikëqyrësi duhet të kishin kërkuar ndryshimin e këtij zë pune, nisur nga 
fakti se në treg nuk gjenden dyer me dru ashtu siç është kërkuar në specifikimet teknike dhe të 
merrnin miratimin e investitorit, duke bërë edhe negociimin e çmimit të zërit të ri të punës. 
Përsa sipër, ky pretendim nuk merret në konsideratë. 
 
2. Mbi Auditimin e zbatimit të punimeve të kontratës me objekt  "Ndërtim “Drini” lagje nr. 1 
Bathore", u konstatua: 
 
►Titulli i gjetjes nr. 2 : Mos zbatim i zërave të punimeve në volumet e situacionuara, për 
kontratën për punë publike me objekt “Ndërtim “Drini” lagje nr. 1 Bathore”. 
 
Situata:Nga auditimi i situacioneve pjesore dhe situacionit përfundimtar, projektit zbatimit 
bazë dhe të ndryshuar, preventivit bazë dhe 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 për zërin e punëve “Punime në trotuar”, me pasojë dëm 
ekonomik ndaj buxhetit të njësisë vendore Bashkia Kamëz në vlerën 139,461 lekë pa TVSH, 
pasqyruar në tabelën si vijon: 
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Kriteri: Situacionimi i volumit të zërit “Punime në trotuar”, jo në përputhje me faktin, veprime 
të cilat nuk janë në përputhshmëri me: - Ligjin nr. 8402, datë 10.09.1998 “Për Kontrollin dhe 
Disiplinimin e Punimeve të Ndërtimi”, i ndryshuar me Ligjin nr. 120/2020 “Për disa ndryshime 
dhe shtesa në ligjin nr. 8402, datë 10.09.1998 “Për kontrollin dhe disiplinimin e punimeve të 
ndërtimit”, neni 7/1 “Përgjegjësia e mbikëqyrësit” dhe neni 15; Udhëzimin nr. 3 datë 
15.02.2001 “Për mbikëqyrjen dhe kolaudimin e punimeve të ndërtimit” Kreu II, Pika 3.2; 
Kontratën e sipërmarrjes me nr. 1202 prot, datë 06.03.2019. Për veprimet dhe mosveprimet e 
mësipërme ngarkohen me përgjegjësi: Z. I. D., me detyrë mbikëqyrës të kontratës së 
sipërmarrjes. 
Impakti: Si pasojë e mangësive të mësipërme, është shkaktuar dëm ekonomik në fondet e 
Bashkisë Kamëz. 
Shkaku: Neglizhencë nga ana e mbikëqyrësit të punimeve në verifikimin e zbatimit të projekt-
preventivit.  
Rëndësia : E lartë 
Rekomandime: Nga Bashkia Kamëz, të merren masa për arkëtimin e vlerës prej 139,461 lekë 
pa TVSH nga Kontraktori “Klajger Konstruksion” SHPK, në cilësinë e sipërmarrësit në 
kontratën me nr. 1202 prot, datë 06.03.2019 të kontratës me objekt “Ndërtim “Drini” lagje nr. 
1, Bathore”, Bashkia Kamëz, vlerë kjo e cila përfaqëson dëm ekonomik në buxhetin e njësisë 
vendore, si rrjedhojë e situacionimit të punimeve të pakryera jo në përputhje me specifikimet 
teknike.  
 
3. Mbi Auditimin e zbatimit të punimeve të kontratës me objekt " Ndërtim rruga “Zanave” 
lagje nr. 1 Bathore ", u konstatua: 
 
 ►Titulli i gjetjes nr. 3 :Mos zbatim i zërave të punimeve në volumet e situacionuara, për 
kontratën për punë publike me objekt “Ndërtim rruga “Zanave” lagje nr. 1 Bathore”. 
 

Situata:Nga auditimi i situacioneve pjesore dhe situacionit përfundimtar, projektit zbatimit 
bazë dhe të ndryshuar, preventivit bazë dhe 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 për zërat: -“Shtresë çakulli t=10 cm” dhe “Shtresë 
stabilizanti t=5cm”, me pasojë dëm ekonomik ndaj buxhetit të njësisë vendore Bashkia Kamëz 
në vlerën 362,934 lekë pa TVSH, pasqyruar në tabelën si vijon: 
Kriteri: Situacionimi i volumit të zërit “Punime në trotuar”, jo në përputhje me faktin, veprime 
të cilat nuk janë në përputhshmëri me: - Ligjin nr. 8402, datë 10.09.1998 “Për Kontrollin dhe 
Disiplinimin e Punimeve të Ndërtimi”, i ndryshuar me Ligjin nr. 120/2020 “Për disa ndryshime 
dhe shtesa në ligjin nr. 8402, datë 10.09.1998 “Për kontrollin dhe disiplinimin e punimeve të 
ndërtimit”, neni 7/1 “Përgjegjësia e mbikëqyrësit” dhe neni 15; Udhëzimin nr. 3 datë 
15.02.2001 “Për mbikëqyrjen dhe kolaudimin e punimeve të ndërtimit” Kreu II, Pika 3.2; 
Kontratën e sipërmarrjes me nr. 5015 prot, datë 18.09.2018. Për veprimet dhe mosveprimet e 
mësipërme ngarkohen me përgjegjësi: Z. V. B., me detyrë mbikëqyrës të kontratës së 
sipërmarrjes. 
Impakti: Si pasojë e mangësive të mësipërme, është shkaktuar dëm ekonomik në fondet e 
Bashkisë Kamëz në vlerën 362,934 lekë. 
Shkaku: Neglizhencë nga ana e mbikëqyrësit të punimeve në verifikimin e zbatimit të projekt-
preventivit.  
Rëndësia : E lartë 
Rekomandime: Nga Bashkia Kamëz, të merren masa për arkëtimin e vlerës prej 362,934 lekë 
pa TVSH nga Kontraktori “K.” SHPK, në cilësinë e sipërmarrësit në kontratën me nr. 5015 
prot, datë 18.09.2018 të kontratës me objekt “Ndërtim rruga “Zanave” lagje nr. 1, Bathore”, 
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Bashkia Kamëz, vlerë kjo e cila përfaqëson dëm ekonomik në buxhetin e njësisë vendore, si 
rrjedhojë e situacionimit dhe likuidimit të punimeve në trotuar në volumet e situacionuara. 
 
Për sa është trajtuar në Projek Rraportin e Auditmit, nga mbikëqyrësi i punimeve shoqëria 
“N.-G.” SHPK përfaqësuar nga Z. V. B. është paraqitur observacioni me shkresë me nr. 029 
prot., datë 24.01.2021 (Protokolluar në KLSH, me nr. prot. 447/24, datë 26.01.2022),dhe 
shkresë së njëjtë me me nr. 11920/2prot., datë 27.01.2022 (Protokolluar në KLSH, me nr. prot. 
447/26, datë 31.01.2022) mbi problematikat e konstatuara në “Ndërtim rruga e Zanave”. 
 Pretendimi i subjektit:  
...Mbikëqyrësi i punimeve lidhur me pretendimin e KLSH-së se duhet zbritur vlera 
koresponduese e sipërfaqes që zënë pemët në zërat “Shtresë çakulli t=10 cm” dhe “Shtresë 
stabilizanti t=5cm” pretendon se është zbritur në librezën e masave 1005 m2 në sipërfaqe 
trotuari (shtresa e pllakave) dhe nga rillogaritja e volumeve bëhet fjalë për 202.88 m2 (317 x 
0.64) dhe jo 517 m2.... 
Qëndrimet e Grupit të Auditimit: 
Në lidhje me komentet e bëra nga subjekti i audituar, sqarojmë se: 
... Lidhur me sqarimin mbi diferencën e volumeve për zërin e punimeve “Shtresë çakëlli t=10 
cm” dhe “Shtresë stabilizantit=5 cm” argumentet e paraqitura nuk qëndrojnë sepse në 
librezën e masave realisht nuk nuk janë zbitur pemët. Sa më sipër observacioni nuk merret në 
konsideratë. 
 
4. Mbi Auditimin e zbatimit të punimeve të kontratës me objekt " Ndërtim “Konispol” + 
rruga “Zef Llesh Doçi” + Nd. trotuare Rr. “Lura” Laknas + Nd. Rr. Tirana + Berati 
+Fusha e Sportit”, u konstatua: 
 
►Titulli i gjetjes nr. 4 :Mos zbatim i zërave të punimeve në volumet e situacionuara me 
pasojë dëm ekonomik, për kontratën për punë publike me objekt “Ndërtim “Konispol” + 
rruga “Zef Llesh Doçi” + Nd. trotuare Rr. “Lura” Laknas + Nd. Rr. Tirana + Berati 
+Fusha e Sportit”. 
 
Situata:Nga auditimi i situacioneve pjesore dhe situacionit përfundimtar, projektit zbatimit 
bazë dhe të ndryshuar, preventivit bazë dhe 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 për zërin e punimeve “Shtresë çakëlli t= 10 cm”, me pasojë 
dëm ekonomik ndaj buxhetit të njësisë vendore Bashkia Kamëz në vlerën 386,400lekë pa 
TVSH, pasqyruar në tabelën si vijon: 
Kriteri: Situacionimi i volumit të zërit “Punime në trotuar”, jo në përputhje me faktin, veprime 
të cilat nuk janë në përputhshmëri me: 
 - Ligjin nr. 8402, datë 10.09.1998 “Për Kontrollin dhe Disiplinimin e Punimeve të Ndërtimi”, i 
ndryshuar me Ligjin nr. 120/2020 “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 8402, datë 
10.09.1998 “Për kontrollin dhe disiplinimin e punimeve të ndërtimit”, neni 7/1 “Përgjegjësia e 
mbikëqyrësit” dhe neni 15; Udhëzimin nr. 3 datë 15.02.2001 “Për mbikëqyrjen dhe kolaudimin 
e punimeve të ndërtimit” Kreu II, Pika 3.2; Kontratën e sipërmarrjes me nr. 375 prot, datë 
23.01.2019. Për veprimet dhe mosveprimet e mësipërme ngarkohen me përgjegjësi: Z. V. B., 
me detyrë mbikëqyrës të kontratës së sipërmarrjes. 
Impakti: Si pasojë e mangësive të mësipërme, është shkaktuar dëm ekonomik në fondet e 
Bashkisë Kamëz në vlerën 386,400 lekë. 
Shkaku: Neglizhencë nga ana e mbikëqyrësit të punimeve në verifikimin e zbatimit të projekt-
preventivit. Vlera prej 386,400 lekë pa TVSH, e cila përfaqëson likuidimin e punimeve të 
pakryera në volumet e situacionuara. 



 

125 
 

Rëndësia : E lartë 
Rekomandime: Nga Bashkia Kamëz, të merren masa për arkëtimin e vlerës prej 386,400 lekë 
pa TVSH nga kontraktori “E.” SHPK, në cilësinë e sipërmarrësit në kontratën me nr. 375 prot, 
datë 23.01.2019 të kontratës me objekt “Rruga “Konispol” + rruga “Zef Llesh Doçi” + Nd. 
trotuare Rr. “Lura” + Nd. Rr. Tirana + Berati + Fusha e Sportit”, Bashkia Kamëz, vlerë kjo e 
cila përfaqëson dëm ekonomik në buxhetin e njësisë vendore, si rrjedhojë e situacionimit dhe 
likuidimit të punimeve në trotuar të pakryera në volumet e situacionuara. 
 
Për sa është trajtuar në këtë pjesë të Projektraportit të Auditmit, nga mbikëqyrësi i punimeve 
shoqëria “N.-G.” SHPK përfaqësuar nga Z. V. B. është paraqitur observacioni për projekt 
raportin me shkresë me nr. 11920/2 prot., datë 27.01.2022 (Protokolluar në KLSH, me nr. prot. 
447/26, datë 31.01.2022). 
 Pretendimi i subjektit:  
 ...Mbikëqyrësi i punimeve pretendon se edhe pse kanë kaluar 2 vite, materiali i përdorur jo 
sipas specifikimeve teknike por material inerte mbeturinë është realizuar mirë dhe nuk ka 
cedime. Sa më sipër, jo në të gjithë gjatësinë e rrugës dhe në seksionet përkatëse të jetë 
përdorur material i përzier, madje në një pjesë të madhe të gjatësisë së trotuarit është përdorur 
më shumë se 10 cm trashësi çakëll si rezultat i disniveleve të rrugës. 
Qëndrimet e Grupit të Auditimit: 
Në lidhje me komentet e bëra nga subjekti i audituar, sqarojmë se: 
- Në observacionin tuaj, ju pranoni se keni përdorur material jo në përputhje me specifikimet 
teknike, veprim ky në kundërshtim me Specifikimet Teknike dhe mbështetuar UKM nr. 3, datë 
15.02.2001 “Për mbikëqyrjen dhe kolaudimin e punimeve të ndërtimit” të ndryshuar si dhe në 
kontratën e shërbimit të mbikëqyrjes me nr. 375/2 prot, datë 23.01.2019, mbikëqyrësi i 
punimeve është përgjegjës për zgjedhjen e materialeve të ndërtimit. Përdorimi i materialit të 
mbeturinë ashtu siç vihet re në foto pavarësisht trajtimit, nuk garanton cilësi në realzimin e 
punimeve në trotuar. 
- Në vijim të argumenteve...përsëri pranoni duke u shprehur se... jo në të gjithë gjatësinë e 
rrugës të jetë përdorur material i përzier. Audituesi nuk ka pretenduar se ky material është 
përdorur në të gjithë gjatësinë. Sa më sipër sqaruar observacioni Juaj nuk merret në 
konsideratë. 
 
5. Mbi Auditimin e zbatimit të punimeve të kontratës me objekt "Ndërtim rruga “Konferenca 
e Mukjes” zgjatimi i investimit ekzistues ", u konstatua problematika si vijon:: 
 
►Titulli i gjetjes nr. 5 : Mos zbatim i zërave të punimeve në volumet e situacionuara, për 
kontratën për punë publike me objekt “Ndërtim rruga “Konferenca e Mukjes” zgjatimi i 
investimit ekzistues”. 
 
Situata: Objekti “Ndërtim rruga “Konferenca e Mukjes” zgjatimi i investimit ekzistues” 
është kryer sipas kontratës për punë publike me Nr. 6335 Prot, datë 22.11.2018 të lidhur mes 
Autoritetit Kontraktor Bashkia Kamëz , të përfaqësuar nga Titullari Z. Xh. M. dhe 
sipërmarrësit BOE “A. & T. - 2010” SHPK & “S. 2.” SHPK, përfaqësuar nga “A. & T. - 2010” 
SHPK me NIPT: L02325001T paraqitur me prokurë të posaçme me nr. 9747, rep dhe nr. 7070 
kol, datë 08.11.2018 me administrator Z. F. F.. Vlera e kontratës është 85,708,228.80 lekë me 
TVSH. Afati i realizimit të kontratës është parashikuar 168 ditë pune nga data e lidhjes së 
kontratës. Periudha e garancisë së difekteve është përcaktuar 12 muaj nga data e marrjes së 
përkohshme në dorëzm të punimeve.  
- Për mbikëqyrjen e punimeve të ndërtimit, është lidhur kontratë shërbimi me nr. 6335/2 prot, 
datë 22.11.2018 ndërmjet Bashkisë Kamëz përfaqësuar nga Z. Xh. M. dhe shoqërisë 
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mbikëqyrëse “Xh & M.” SHPK, me licence nr. MK. 1322/7 për mbikëqyrje dhe kolaudim të 
punimeve të zbatimit, përfaqësuar nga Znj. Xh. D. Vlera e kontratës së mbikëqyrjes është 
639,072 lekë me TVSH. 
- Për kolaudimin e punimeve të ndërtimit, është lidhur kontratë shërbimi me nr. 129 prot, datë 
18.04.2019 ndërmjet Bashkisë Kamëz përfaqësuar nga Kryetari i bashkisë Z. Xh. M. dhe 
shoqërisë kolauduese “T. V.” SHPK, përfaqësuar me prokurë nga Z. D. C. me licence nr. MK. 
2454/4 për mbikëqyrje dhe kolaudim të punimeve të zbatimit. Vlera e kontratës së kolaudimit 
është 118,800 lekë me TVSH. 
- Kryetari i AK me Urdhrin nr. 361 datë 11.08.2020 ka urdhëruar ngritjen e komisionit 
përmarrjen në dorëzim të punimeve në objektin “Ndërtim rruga “Konferenca e Mukjes” 
zgjatimi i investimit ekzistues” me përbërje; Ing. F. M.; Ing. H. M. dhe Ing. M. K. 
-Nga dokumentacioni i vënë në dispozicion rezulton se punimet për “Ndërtim rruga 
“Konferenca e Mukjes” zgjatimi i investimit ekzistues kanë filluar me datë 14.12.2018 (sipas 
aktit të dorëzimit të sheshit, akt piketimit në objekt dhe njoftimit për fillim punimesh) dhe kanë 
përfunduar, brenda afatit kontraktual të përfundimit të punimeve të kontratës, me datë 
11.07.2019. 
Në zbatim të projektit të auditimit, u shqyrtua dokumentacioni si më poshtë: Dokumentacioni 
teknik i zbatimit: Projekt i zbatimit bazë dhe i ndryshuar, preventivit bazë dhe të 
ndryshuar,Situacionet pjesore dhe përfundimtar, Libreza e masave, Ditarit të punimeve, grafiku 
i punimeve, me të dhëna të përgjithshme si vijon:  
 Zbatimi i Kontratës së Punimeve “Ndërtim rruga “Konferenca e Mukjes” zgjatimi i investimit ekzistues. 
14.Lidhja e kontratës 
 Nr. 6335, Prot datë 22.11.2018  
 
OE fitues ““Arb. & Trans. - 2010” 
SHPK” SHPK 

15.Vlera e kontratës  
Vl e prev ofertues 85,708,228.80 
lekë me tvsh  
 

16.Likuiduar: 
-Sit nr.1 me shumë 20,477,580 lekë me TVSH 
-Sit nr.2 me shumë 19,179,461 lekë me TVSH 
-Sit nr.3 me shumë 10,325,587 lekë me TVSH 
-Sit nr.4 me shumë 10,073,878 lekë me TVSH 
-Sit nr.5 me shumë 20,926,020 lekë me TVSH 
-Sit nr.6(përfundimtar) me shumë 4,725,194 lekë 
me TVSH 
 
 

17- Situacioni Përfundimtar 
-Vlera85,707,720lekë me tvsh 
 

18.Afati i kontratës në dite 
Fillimi punimeve: 14.12.2018 
Afati 168 ditë  
Përfundimi punimeve: 11.07.2019 

20. Mbikëqyrësi i punimeve 
“Xh & M.” shpk  

Licenca MK. 
1322/7/2 

Kontrata nr. 6335/2 prot, 
datë 22.11.2018  

19. Zgjatja e kontratës 
S’ka 
 21. Kolaudatori i punimeve 

OE “T. V.” shpk. 
Licenca Nr: 
MK 2454/4 

Kontratë e kolaudimit me 
nr. 129 prot, datë 
18.04.2019  

22.Akt Kolaudimi 
Datë 24.07.2019 

23.Akt i marrjes në dorëzim: 
Datë: 11.08.2020 Grupi përbëhet nga: Ing. F. M., Ing. H. M., Ing. M. K. 

Nga auditimi i situacioneve pjesore dhe situacionit përfundimtar, projektit zbatimit bazë dhe të 
ndryshuar, preventivit bazë dhe 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, me pasojë dëm ekonomik ndaj buxhetit të njësisë vendore Bashkisë 
Kamëz në vlerën 3,248,750 lekë pa TVSH, pasqyruar në tabelën si vijon: 
 

 
Nr 

Anal Zëri i punimeve Njësi
a 

Çmimi 
i 

ofertës 

Situaci
oni 

përfun
dimtar 

Libri i 
masave 

Fakti 
sipas 

matjeve 
në objekt 

Diferenca në + 

Vol. Vlera 

Zëri 
5(3.22
9/2) 

Shtresë binderi t=5 cm  m3 1250 6900 6900 

Ky zë pune 
është 

realizuar 
me t=4cm 
dhe jo me 

t=5 cm 

- 1,725,000 

Zëri 
6(3.22
6/1) 

Shtresë asfalto betoni t=4 cm  m3 1050 6900 6900 
Ky zë pune 

është 
realizuar 

- 1,811,250 
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me t=3cm 
dhe jo me 

t=4 cm 
 Totali në lekë pa TVSH  3,248,750  

 
Kriteri: Situacionimi i volumit të zërit të punimeve “Shtresë binderi t=5 cm” dhe zërit 
“Shtresë asfaltobetoni t=4 cm”, jo në përputhje me faktin, veprime të cilat nuk janë në 
përputhshmëri me: 
 - Ligjin nr. 8402, datë 10.09.1998 “Për Kontrollin dhe Disiplinimin e Punimeve të Ndërtimi”, i 
ndryshuar me Ligjin nr. 120/2020 “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 8402, datë 
10.09.1998 “Për kontrollin dhe disiplinimin e punimeve të ndërtimit”, neni 7/1 “Përgjegjësia e 
mbikëqyrësit” dhe neni 15; Udhëzimin nr. 3 datë 15.02.2001 “Për mbikëqyrjen dhe kolaudimin 
e punimeve të ndërtimit” Kreu II, Pika 3.2; Kontratën e sipërmarrjes me nr. 6335 prot, datë 
22.11.2018. Për veprimet dhe mosveprimet e mësipërme ngarkohen me përgjegjësi: Znj. 
Xhulieta Duro, me detyrë mbikëqyrës të kontratës së sipërmarrjes.  
Impakti: Si pasojë e mangësive të mësipërme, është shkaktuar dëm ekonomik në fondet e 
Bashkisë Kamëz në vlerën 3,248,750 lekë. 
Shkaku: Neglizhencë nga ana e mbikëqyrësit të punimeve në verifikimin e zbatimit të projekt-
preventivit.  
Rëndësia : E lartë 
Rekomandime: Nga Bashkia Kamëz, të merren masa për arkëtimin e vlerës prej 3,248,750 
lekë pa TVSH nga BOE “A. & T. - 2010” SHPK dhe “S. 2.” SHPK, në cilësinë e sipërmarrësit 
në kontratën me nr. 6335 prot, datë 22.11.2018 të kontratës me objekt “Ndërtim rruga 
“Konferenca e Mukjes”, Bashkia Kamëz, vlerë kjo e cila përfaqëson dëm ekonomik në 
buxhetin e njësisë vendore, si rrjedhojë e situacionimit dhe likuidimit të punimeve të pakryera 
në volumet e situacionuara. 
 
Për sa është trajtuar në Projek Rraportin e Auditmit, nga mbikëqyrësi i punimeve shoqëria “Xh 
M.” SHPK përfaqësuar nga Znj. Xh. D. është paraqitur observacioni për projekt raportin me 
shkresë me nr. 11920/2prot., datë 27.01.2021 (Protokolluar në KLSH, me nr. prot. 447/26, 
datë 31.01.2022). 
 Pretendimi i subjektit:  
1. Mbikëqyrësi i punimeve pretendon se, duke u bazuar në kontratën e sipërmarrjes dhe 
projektit dhe preventivit fitues, zëri nr. 5 është shtresë binderi me zall lavatriçe t=5 cm dhe jo 4 
cm dhe, fakti në terren është 7554.34 m2 shtresë binderi. 
2. Nga matjet që i kemi bërë dhe analizave përkatëse shtresa e asfaltobetonit është 4 cm dhe jo 
3 cm e cilësuar nga auditues.  
Qëndrimet e Grupit të Auditimit: 
Në lidhje me komentet e bëra nga mbikëqyrësi i punimeve, sqarojmë se: 
- Grupi i auditimit, siç ka kthyer përgjigje edhe për observacionin për aktkonstatimin, ka dalë 
në konkluzionin e cituar, pasi ka bërë verifikimin në terren me përfaqësuesit e Bashkisë Kamëz, 
për arsye të mosparaqitjes së mbikëqyrësit edhe pse është njoftuar nga Bashkia Kamëz për të 
asistuar në auditimin e kësaj rruge. Grupi i auditimit ka bërë matje të lirë në terren në 
prezencë të përfaqësuesit të Bashkisë Kamëz, ndërsa Ju, sillni argumente me foto të kryera pa 
prezencën e askujt. Sa bindëse është kjo ?. Pra matjet duhet të ishin bërë në prezencë 
minimalisht të përfaqësueseve të Bashkisë Kamëz. Edhe kjo s’ka ndodhur. 
- Sipërmarrësi i punimeve si dhe mbikëqyrësi i punimeve kanë pasur kohë të mjaftueshme për 
të vërtetuar me matje me karotazh në laborator të akredituar trashësinë reale të shtresave 
asfaltike, pasi edhe keni ngritur pretendimin në observacionin mbi akt konstatimin nr. 25, datë 
20.09.2021 me nr. 8945 prot, se matjet verifikohem me karotazh dhe jo me matje të lirë! 
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- Fragmenti i shkëputur nga libreza e masave nuk është aspak bindës, nuk është argumentues 
dhe aq më tepër sipërfaqja totale e shtresës së Binderit dhe shtresës së Asfaltobetonit jepet me 
një shifër 7551.34 m2, pa u trajtuar sipas rregullit të paraqitjes në librezë sipas profileve 
progresive, pa dhënë gjerësitë sipas profileve apo pa dhënë sipërfaqet progresive, etj. Pra 
pasqyrimi i volumit 7551.34 m2 nuk është bindës. Nga auditimi në objekt nuk u konstatua se 
hyrjet dhe daljet e rrugëve të jenë shtruar me shtresa asfaltike, dhe për këtë nuk jeni shprehur 
farë në observacionin e projekt raportit. Në mendimin e audituesit për rrugën me gjatësi 1380 
ml dhe gjerësi 5 m, sipërfaqja totale është 6900 m2 (1380 ml x 5 m). Por, problematika 
qëndron se nga sipërmarrësi i punimeve nuk janë zbatuar trashësitë e shtresës së binderit në 5 
cm dhe trashësia e asfaltobetonit në 4 cm, por janë realizuar në fakt: Binderi 4 cm dhe 
Asfaltobetoni 3 cm, gjithmonë sipas mendimit të audituesit.  
-Pra, nga ana Juaj nuk është observuar duke pasqyruar foto nga karotazhi apo nuk keni të 
argumentuar nëpërmjet një Raporti Teknik ku Ju të keni bërë karrotazh dhe të keni bërë 
përshkrime dhe analizime mbi numrin e mostrave të marra, standardin e përdorur, lartësitë e 
mostrave, diametrin e mostrave, etj, por keni shfrytëzuar prerjet e kryera në rrugë nga hapja e 
kanaleve për ndërtimin e ujësjellësit, ku realisht trashësia është shumë e qartë. Foto 
bashkëlidhur observacionit tregojnë trashësinë bazuar pikërisht në prerjen e bërë në shtresat 
asfaltike. 
Në fototot e bëra në objektin “Ndërtim rruga Konferenca e Mukjes” zgjatimi i investimit 
ekzistues, Bashkia Kamëz u konstatuan dëmtime të rrugës ku në disa vende është dëmtuar 
rëndë shtresa e asfaltobetonit ku trashësia matet lehtësisht, dhe për ktë Ju, nuk jeni shprehur 
fare edhe psekolaudimi i rrugës është bërë me datë 24.07.2019. Dëmtimi i rrugës në kaq pak 
vite, tregon më së miri mbi përdorimin e materialeve jo cilësore apo të paketës të tupit të 
rrugës. 
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Në këto fotografi duket qartë jo vetëm dëmtimi i rrugës por edhe trashësia e Asfaltobetonit prej 
3 cm dhe jo 4 cm siç pretendon mbikëqyrësi i punimeve (Matjet janë bërë edhe në këto 
dëmtime ku duket qartë trashësia e saj). Kjo është lehtësisht e matshme. Në fund të 
observacionit, shpeheni se jeni të gatshëm mbi verifikim në terren, ndërkohë që jeni njoftuar 
zyrtarisht nga Bashkia Kamëz për të marrë pjesë në Auditimin në terren dhe nuk jeni paraqitur. 
Mendojmë se trashësitë e shtresave asfaltike duhet të kryhen me matje me karotazh. Sa më 
sipër sqaruar observacioni Juaj merret pjesërisht  në konsideratë. 
 
6. Mbi Auditimin e zbatimit të punimeve të kontratës me objekt " Ndërtim rruga “Kosova, 
Monarkia Shqiptare, Monte Karlo", u konstatua: 
 
►Titulli i gjetjes nr. 6: Mos zbatim i zërave të punimeve në volumet e situacionuara, për 
kontratën për punë publike me objekt “Ndërtim rruga “Kosova, Monarkia Shqiptare, 
Monte Karlo” Bashkia Kamëz. 
 
Situata:Nga auditimi i situacioneve pjesore dhe situacionit përfundimtar, projektit zbatimit 
bazë dhe të ndryshuar, preventivit bazë dhe 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 për zërin e punimeve “F.V Bordurë 15x35 cm”, me pasojë 
dëm ekonomik ndaj buxhetit të njësisë vendore Bashkia Kamëz në vlerën 120,152 lekë pa 
TVSH, pasqyruar në tabelën si vijon: 
Kriteri: Situacionimi i volumit të zërit “Punime në trotuar”, jo në përputhje me faktin, veprime 
të cilat nuk janë në përputhshmëri me:- Ligjin nr. 8402, datë 10.09.1998 “Për Kontrollin dhe 
Disiplinimin e Punimeve të Ndërtimi”, i ndryshuar me Ligjin nr. 120/2020 “Për disa ndryshime 
dhe shtesa në ligjin nr. 8402, datë 10.09.1998 “Për kontrollin dhe disiplinimin e punimeve të 
ndërtimit”, neni 7/1 “Përgjegjësia e mbikëqyrësit” dhe neni 15; Udhëzimin nr. 3 datë 
15.02.2001 “Për mbikëqyrjen dhe kolaudimin e punimeve të ndërtimit” Kreu II, Pika 3.2; 
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Kontratën e sipërmarrjes me nr. 6244 prot, datë 15.11.2018. Për veprimet dhe mosveprimet e 
mësipërme ngarkohen me përgjegjësi: Z. V. B., me detyrë mbikëqyrës të kontratës së 
sipërmarrjes. 
Impakti: Si pasojë e mangësive të mësipërme, është shkaktuar dëm ekonomik në fondet e 
Bashkisë Kamëz në vlerën 120,152 lekë. 
Shkaku: Neglizhencë nga ana e mbikëqyrësit të punimeve në verifikimin e zbatimit të projekt-
preventivit.  
Rëndësia : E lartë 
Rekomandime: Nga Bashkia Kamëz, të merren masa për arkëtimin e vlerës prej 120,152 lekë 
pa TVSH nga Kontraktori “Sh. A.” SHPK, në cilësinë e sipërmarrësit në kontratën me nr. 6244 
prot, datë 15.11.2018 të kontratës me objekt “Ndërtim rruga “Kosova, Monarkia Shqiptare, 
Monte Karlo”, Bashkia Kamëz, vlerë kjo e cila përfaqëson dëm ekonomik në buxhetin e 
njësisë vendore, si rrjedhojë e situacionimit dhe likuidimit të punimeve në trotuar të pakryera 
në volumet e situacionuara. 
 

Për sa është trajtuar në Projek Rraportin e Auditmit, nga mbikëqyrësi i punimeve shoqëria 
“N.Group” SHPK përfaqësuar nga Z. V. B. është paraqitur observacioni me shkresë me nr. 
028 prot., datë 24.01.2021 (Protokolluar në KLSH, me nr. prot. 447/24, datë 26.01.2022),dhe 
shkresë së njëjtë me me nr. 11920/2prot., datë 27.01.2022 (Protokolluar në KLSH, me nr. prot. 
447/26, datë 31.01.2022) në lidhje me akt konstatimin nr. 26, datë 20.09.2021. 
 Pretendimi i subjektit:  
1. Duke mos qenë dakort me konstatimin e nxjerrë, sqarojmë se në objekt është vendosur 
bordurë 15x30 cm dhe diferenca 15x5 cm është plotësuar me beton i cili është realizuar në të 
gjithë sipërfaqen e trotuarit në lartësi 5 cm, si në foto. 
2. Analiza e çmimit të bashkisë Kamëz 3.620+an nuk përfshin shtresë betoni poshtë pllakave të 
cilën kontraktori i punimeve e ka realizuar për të siguruar qëndrueshmërinë e trupit të 
bordurës.... 
Qëndrimet e Audituesit Shtetërorë të KLSH: 
Në lidhje me komentet e bëra nga mbikëqyrësi i punimeve, sqarojmë se: 
1. Grupi i auditimit ka dalë në konkluzionin e cituar, pasi ka bërë verifikimin në terren me 
përfaqësuesit e Bashkisë Kamëz, dhe përfaqësuesit të mbikëqyrësit të punimeve. Nëse do të 
ishte siç pretendohet në observacion, sipërmarrësi dhe mbikëqyrësi duhet të kishin kërkuar 
ndryshimin e bordurës dhe të merrnin miratimin e investitorit, duke bërë edhe negociimin e 
çmimit të zërit të ri të punës dhe jo të veprojë sipas mendjes së vet. Përsa sipër, ky pretendim 
nuk merret në konsideratë. 
2. Grupi i Auditimit të KLSh-së nuk ka ngritur pretendime mbi mos realizimin e shtresës së 
betonit, sepse nga auditimi në objekt rezultoi e kryer si nën zë pune. 
 
7. Mbi Auditimin e zbatimit të punimeve të kontratës me objekt "Ndërtim rruga Berzhitë + 
Zadrima + Asdreni ", u konstatua: 
 
►Titulli i gjetjes nr. 7 :Mos zbatim i zërave të punimeve në volumet e situacionuara me 
pasojë dëm ekonomik, për kontratën për punë publike me objekt “Ndërtim rruga Berzhitë + 
Zadrima + Asdreni” Bashkia Kamëz. 
 
Situata:Nga auditimi i situacioneve pjesore dhe situacionit përfundimtar, projektit zbatimit 
bazë dhe të ndryshuar, preventivit bazë dhe 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 për zërat e punimeve: “F.V Bordurë 15x30 cm” rruga 
Berzhitë; “Shtresë asfalltobetoni t=4cm”; “Mbushje me çakëll shkëmbi” dhe “FV Burdurë 
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15x30” në rrugë Zadrima, me pasojë dëm ekonomik ndaj buxhetit të njësisë vendore Bashkia 
Kamëz në vlerën 1,980,333 lekë pa TVSH, pasqyruar në tabelën si vijon: 
 

 
Nr 

Anal Zëri i punimeve Njësia Çmimi i 
ofertës 

Situacio
ni 

përfund
imtar 

Libri i 
masave Fakti 

Diferenca në + 

Vol. Vlera 

 Rruga “Berzhitë ” 
Punime në trotuar  

Zëri 
3(3.61

7/1) 
FV. Bordurë 15x30 cm. ml 1120 1020 1020 

Është 
realizuar me 
15x25 dhe 

jo 15x30 cm 

- 253,980 

 Rruga “Zadrima” 
Punime në rrugë  

Zëri 
8(3.23

1.1) 
Shtresë asfalto betoni t=4 cm  m2 1250 3762 3762 

Ky zë pune 
është 

realizuar me 
t=3cm dhe 
jo me t=4 

cm 

- 1,175,625 

Zëri 
14(3.3

53) 
Mbushje meçakëll shkëmbi  m3 600 - - - - 134,400 

Zëri 
11(3.6
17/1) 

FV. Bordurë 15x30 cm. ml 1120 1672 1672 

Është 
realizuar me 
15x25 dhe 

jo 15x30 cm 

- 416,328 

 
Kriteri: Situacionimi i volumit të zërit “Punime në trotuar” dhe “FV. Bordurë 15x30” dhe 
“Shtresë betoni t=10cm” në rrugën Berzhitë; zërit “Shtresë asfaltobetoni 1x4 cm” dhe “FV 
Bordurë 15x30 cm” në rrugën Zadrima; jo në përputhje me faktin, veprime të cilat nuk janë në 
përputhshmëri me: 
 - Ligjin nr. 8402, datë 10.09.1998 “Për Kontrollin dhe Disiplinimin e Punimeve të Ndërtimi”, i 
ndryshuar me Ligjin nr. 120/2020 “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 8402, datë 
10.09.1998 “Për kontrollin dhe disiplinimin e punimeve të ndërtimit”, neni 7/1 “Përgjegjësia e 
mbikëqyrësit” dhe neni 15; Udhëzimin nr. 3 datë 15.02.2001 “Për mbikëqyrjen dhe kolaudimin 
e punimeve të ndërtimit” Kreu II, Pika 3.2; Kontratën e sipërmarrjes me nr. 6786/1 prot, datë 
19.12.2018. Për veprimet dhe mosveprimet e mësipërme ngarkohen me përgjegjësi: Z. V. T., 
me detyrë mbikëqyrës të kontratës së sipërmarrjes. 
Impakti: Si pasojë e mangësive të mësipërme, është shkaktuar dëm ekonomik në fondet e 
Bashkisë Kamëz në vlerën 1,980,333 lekë. 
Shkaku: Neglizhencë nga ana e mbikëqyrësit të punimeve në verifikimin e zbatimit të projekt-
preventivit. Vlera prej 1,980,333 lekë pa TVSH, e cila përfaqëson likuidimin e punimeve të 
pakryera në volumet e situacionuara. 
Rëndësia : E lartë 
Rekomandime: Nga Bashkia Kamëz, të merren masa që të ngrejë grup pune të veçantë me 
specialistë të fushës në bashkëpunim me mbikëqyrësin e punimeve me kolaudatorin e 
punimeve, të vlerësojnë e të analizojnë trashësinë e shtresave asfaltike  në rrugën Zadrima mbi 
bazën e matjeve me karrotazh të kryera nga laborator i akredituar bazuar nga fakti i auditimit 
në terren ku trashësia e binderit dhe asfaltobetonit rezultuan jo në përputhje me specifikimet 
teknike. Në rast të kundërt bashkia Kamëz të marrë masa për arkëtimin e vlerës prej 1,980,333 
lekë pa TVSH nga Kontraktori JV “B.” SHPK & “K. K.” SHPK, në cilësinë e sipërmarrësit në 
kontratën me nr. 6786/1 prot, datë 19.12.2018 të kontratës me objekt “Ndërtim rruga Berzhitë 
+ Zadrima + Asdreni”, Bashkia Kamëz, vlerë kjo e cila përfaqëson dëm ekonomik në buxhetin 
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e njësisë vendore, si rrjedhojë e situacionimit dhe likuidimit të punimeve në shtresat asfaltike të 
pakryera në volumet e situacionuara. 
 
Për sa është trajtuar në Projek Rraportin e Auditmit, nga mbikëqyrësi i punimeve shoqëria 
“D.” SHPK përfaqësuar nga Z. T. është paraqitur observacioni mbi projekt raportin me 
shkresë me nr. 22 prot., datë 26.01.2021 (Protokolluar në KLSH, me nr. prot. 447/25, datë 
27.01.2022). 
I.Pretendimi i subjektit:(Rruga Berzhitë). 
1. ...konkludojmë se bordurat 15x30 cm nuk janë vendosur për mungesë tregu në këtë periudhë 
zbatimi por u vendosën 15x25 cm.... 
Qëndrimet e Audituesit Shtetërorë të KLSH: 
Në lidhje me komentet e bëra nga mbikëqyrësi i punimeve, sqarojmë se: 
1. Grupi i auditimit ka dalë në konkluzionin e cituar, pasi ka bërë verifikimin në terren me 
përfaqësuesit e Bashkisë Kamëz, në mungesë të mbikëqyrësit të punimeve. Nëse do të ishte siç 
pretendohet në observacion, sipërmarrësi dhe mbikëqyrësi duhet të kishin kërkuar ndryshimin 
e bordurës dhe të merrnin miratimin e investitorit, duke bërë edhe negocimin e çmimit të zërit 
të ri të punës dhe jo të veprojë sipas mendjes së vet. Përsa sipër, ky pretendim nuk merret në 
konsideratë. 
II. Pretendimi i subjektit:(Rruga Zadrimë). 
1. ...konkludojmë se bordurat 15x30 cm nuk janë vendosur për mungesë tregu në këtë periudhë 
zbatimi por u vendosën 15x25 cm.... 
2. Lidhur me zërin “Shtresë asfaltobetoni 4 cm” nga verifikimi në fakt mbi realizimin e këtij 
zëri, rezulton se ky zë punë është realizuar sipas projektit në trashësinë 4 cm, bashkëlidhur 
fotot. 
- Janë kryer matje faktike të shtresë së asfaltobetonit në rrugën Zadrima në Bathore me 
metodëm e karotazhit me laborator të liçensuar ku rezulton se trashësia asfaltobetonit + 
binderit është 9.25 cm – 9 cm. 
Qëndrimet e Grupit të Auditimit: 
Në lidhje me komentet e bëra nga mbikëqyrësi i punimeve, sqarojmë se: 
1. Grupi i auditimit ka dalë në konkluzionin e cituar, pasi ka bërë verifikimin në terren me 
përfaqësuesit e Bashkisë Kamëz, në mungesë tëmbikëqyrësit të punimeve. Nëse do të ishte siç 
pretendohet në observacion, sipërmarrësi dhe mbikëqyrësi duhet të kishin kërkuar ndryshimin 
e bordurës dhe të merrnin miratimin e investitorit, duke bërë edhe negociimin e çmimit të zërit 
të ri të punës dhe jo të veprojë sipas mendjes së vet. Përsa sipër, ky pretendim nuk merret në 
konsideratë. 
2. Grupi i Auditimit të KLSh-së ka arritur në konkluzion bazuar në matjet e kryera në fakt në 
prezencë të përfaqësuesit të Bashkisë Kamëz. Nga fotografitë duket qartë se janë bërë marrje 
karrote nga laboratori “Nord Comat” i akredituar nga DA. Me mostrat e marra asfat binder, 
nga kylaborator janë realizuar Raporte Testimi në përcaktimin për: 
I- Sasisë së bitumit të ekstratuar nga përzierja Asfaltike 
- Anliza granulometrike e materialit të ekstratuar 
- Përcaktimi i peshës volumore të mostrave bituminoze 
- Përcaktimi i densitetit maksimal të përzierjes asfaltike 
- Përcaktimi i karakteristikave të porozitetit të mostrave të asfaltit 
- Stabiliteti Marshall dhe rrjedhshmëria e përzierjeve asfaltike 
- Përcaktimi i densitetit vëllimore të mostrës bituminoze, ku konstatohet se lartësia e mostrave 
është 50 mm; 62 mm dhe 56 mm. 
II- Sasisë së bitumi të ekstratuar nga përzierja Asfaltike,  
- Përcaktimi i peshës volumore të mostrave bituminoze 
- Përcaktimi i densitetit maksimal të përzierjes asfaltike 
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- Përcaktimi i karakteristikave të porozitetit të mostrave të asfaltit 
- Stabiliteti Marshall dhe rrjedhshmëria e përzierjeve asfaltike 
- Përcaktimi i densitetit vëllimore të mostrës bituminoze, ku konstatohet se lartësia e mostrave 
është 25 mm; 30 mm dhe 30 mm. 
Në këtë observacion konstatohet se, pavarësisht se është realizuar në fakt marrja e karrotave 
cilindrike të shtresave asfaltike, matja e lartësisë së shtresave asfaltike (Binder + asfaltobeton) 
nuk realizohet në karrotat e marra por mbikëqyrësi i punimeve lartësinë e përcakton mbi 
mostra asfaltobetoni siç jepen në foto bashkëlidhur observacionit duke mos e saktësuar realisht  
lartësinë e binderit dhe të asfaltit. 
Në raportet etestimit, laboratori nuk është shprehur mbi lartësinë e karrotës dhe diametrin e 
tij. Në 2 raste, respektivisht në Raportin e testimit “Përcaktimi i densitetit vëllimore të mostrës 
bituminoze”, vërehet se lartësia e karrotave është 50 mm; 62 mm dhe 56 mm dhe në Raportin e 
testimit “Përcaktimi i densitetit vëllimore të mostrës bituminoze”, vërehet se lartësia e 
karrotave është 25 mm; 30 mm dhe 30 mm. Pra, edhe pse janë kryer disa testime nga një 
laborator i akredituar, lartësia e shtresave asfaltike nuk është saktësuar. Përsa sipër 
argumentuar, ky pretendim i mbikëqyrësit nuk merret në konsideratë. 
 
8. Mbi Auditimin e zbatimit të punimeve të kontratës me objekt " Ndërtim rruga “Mustafa 
Lita” Babrru Kodër e kuqe - Bulcesh", u konstatua: 
 
►Titulli i gjetjes nr. 8 :Mos zbatim i zërave të punimeve në volumet e situacionuara, për 
kontratën për punë publike me objekt “Ndërtim rruga “Mustafa Lita” Babrru Kodër e kuqe 
- Bulcesh” Bashkia Kamëz. 
 
Situata:Nga auditimi i situacioneve pjesore dhe situacionit përfundimtar, projektit zbatimit 
bazë dhe të ndryshuar, preventivit bazë dhe 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 për zërat “Transport dheu me auto deri në 5 km” dhe 
“Shtresë asfaltobetoni 4 cm + spërkatje me emulsion”, me pasojë dëm ekonomik ndaj buxhetit 
të njësisë vendore Bashkia Kamëz në vlerën 222,770 lekë pa TVSH, pasqyruar në tabelën si 
vijon: 
Kriteri: Situacionimi i volumit të zërave “Transport dheu me auto deri në 5 kmr” dhe “Shtresë 
asfaltobetoni 4 cm + spërkatje me emulsion” të realizuara jo në përputhje me faktin, veprime të 
cilat nuk janë në përputhshmëri me: 
 - Ligjin nr. 8402, datë 10.09.1998 “Për Kontrollin dhe Disiplinimin e Punimeve të Ndërtimi”, i 
ndryshuar me Ligjin nr. 120/2020 “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 8402, datë 
10.09.1998 “Për kontrollin dhe disiplinimin e punimeve të ndërtimit”, neni 7/1 “Përgjegjësia e 
mbikëqyrësit” dhe neni 15; Udhëzimin nr. 3 datë 15.02.2001 “Për mbikëqyrjen dhe kolaudimin 
e punimeve të ndërtimit” Kreu II, Pika 3.2; Kontratën e sipërmarrjes me nr. 518 prot, datë 
31.01.2019. Për veprimet dhe mosveprimet e mësipërme ngarkohen me përgjegjësi: Z. B. D., 
me detyrë mbikëqyrës të kontratës së sipërmarrjes. 
Impakti: Si pasojë e mangësive të mësipërme, është shkaktuar dëm ekonomik në fondet e 
Bashkisë Kamëz në vlerën 222,770 lekë. 
Shkaku: Neglizhencë nga ana e mbikëqyrësit të punimeve në verifikimin e zbatimit të projekt-
preventivit.  
Rëndësia : E lartë 
Rekomandime: Nga Bashkia Kamëz, të merren masa për arkëtimin e vlerës prej 222,770 lekë 
pa TVSH nga Kontraktori “S. 2.” SHPK, në cilësinë e sipërmarrësit në kontratën me nr. 518 
prot, datë 30.01.2019 të kontratës me objekt “Ndërtim rruga “Mustafa Lita” Babrru Kodër e 
kuqe - Bulcesh”, Bashkia Kamëz, vlerë kjo e cila përfaqëson dëm ekonomik në buxhetin e 
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njësisë vendore, si rrjedhojë e situacionimit dhe likuidimit të punimeve në të pakryera në 
volumet e situacionuara. 
 

9. Mbi Auditimin e zbatimit të punimeve të kontratës me objekt " Ndërtim rrugët (Iliria + 
Burimi + Mbretëresha Zuzanë)", u konstatua: 
 
►Titulli i gjetjes nr. 9 :Mos zbatim i zërave të punimeve në volumet e situacionuara, për 
kontratën për punë publike me objekt “Ndërtim rrugët (Iliria + Burimi + Mbretëresha 
Zuzanë)” Bashkia Kamëz. 
 

Situata:Nga auditimi i situacioneve pjesore dhe situacionit përfundimtar, projektit zbatimit 
bazë dhe të ndryshuar, preventivit bazë dhe 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, me pasojë dëm ekonomik ndaj buxhetit të njësisë vendore 
Bashkia Kamëz në vlerën 263,894 lekë pa TVSH, argumentuar si vijon: 
Preventivi i ndryshuar pasqyron 1,056 m2 shtresë binder gjithsej. Situacioni përfundimtar, 
pasqyron 1,056 m2 shtresë binderi të detajuar analitikisht. Libri i masave pasqyron 1,056 m2 
shtresë binderi gjithsej. Në fakt nga verifikimi në objekt mbi realizimin e punimevetë shtresave 
asfaltike (Binder + asfaltobeton), rezulton që ky zë punimesh nuk është realizuar sipas projektit 
të zbatimit dhe specifikimeve teknike. Për shkak të punimeve që po kryhen në këtë rrugë 
“Ndërtim ujësjellësi” u bënë matje në kanalet e hapura dhe rezultoi se shtresa e binderit nuk 
është vendosur me trashësi 6 cm, por është vendosur me trashësi 5 cm.  
-Për sa më sipër trajtuar për punimet në rrugë, zëri i punimeve “Shtresë benderi me t=6cm” 
është realizuar në volumin 83.33 % (5 cm sipas faktit / 6 cm sipas situacionit) në 
shumën1,319,947.2 lekë pa TVSH (1,584,000 x 83.33 %) dhe jo në volumin 100 %, në 
kundërshtim me Kontratën e sipërmarrjes për punë civileNr. 5767Prot datë 24.10.2018 me 
objekt “Rruga Iliria, Burimi, Mbretëresha Suzanë” Kamëz dhe Specifikimet Teknike të 
përcaktuara në Dokumentet Standarde të Tenderit ku operatori ekonomik fitues ka deklaruar për 
zbatimin e tyre. Sa më sipër nga sipërmarrësi i punimeve janë situacionuar më tepër 1056 m2 

shtresë binderi për trshërinë 2 cm , duke përfituar më tepër 263,894 lekë pa TVSH (1,584,000 / 
6 x 1 cm). 
Kriteri: Situacionimi i volumit të zërave “Transport dheu me auto deri në 5 km” dhe “Shtresë 
asfaltobetoni 4 cm + spërkatje me emulsion” të realizuara jo në përputhje me faktin, veprime të 
cilat nuk janë në përputhshmëri me: 
 - Ligjin nr. 8402, datë 10.09.1998 “Për Kontrollin dhe Disiplinimin e Punimeve të Ndërtimi”, i 
ndryshuar me Ligjin nr. 120/2020 “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 8402, datë 
10.09.1998 “Për kontrollin dhe disiplinimin e punimeve të ndërtimit”, neni 7/1 “Përgjegjësia e 
mbikëqyrësit” dhe neni 15; Udhëzimin nr. 3 datë 15.02.2001 “Për mbikëqyrjen dhe kolaudimin 
e punimeve të ndërtimit” Kreu II, Pika 3.2; Kontratën e sipërmarrjes me nr. 518 prot, datë 
31.01.2019. Për veprimet dhe mosveprimet e mësipërme ngarkohen me përgjegjësi: Z. I. D., me 
detyrë mbikëqyrës të kontratës së sipërmarrjes. 
Impakti: Si pasojë e mangësive të mësipërme, është shkaktuar dëm ekonomik në fondet e 
Bashkisë Kamëz në vlerën 263,894.40 lekë. 
Shkaku: Neglizhencë nga ana e mbikëqyrësit të punimeve në verifikimin e zbatimit të projekt-
preventivit.  
Rëndësia : E lartë 
Rekomandime: Nga Bashkia Kamëz, të merren masa për arkëtimin e vlerës prej 263,894 lekë 
pa TVSH nga Kontraktori “N.” SHPK, në cilësinë e sipërmarrësit në kontratën me nr. 5767 
prot, datë 24.10.2018 të kontratës me objekt “Ndërtim rrugët (Iliria + Burimi + Mbretëresha 
Zuzanë)”, Bashkia Kamëz, vlerë kjo e cila përfaqëson dëm ekonomik në buxhetin e njësisë 
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vendore, si rrjedhojë e situacionimit dhe likuidimit të punimeve të pakryera në volumet e 
situacionuara. 
 

10. Mbi Auditimin e zbatimit të punimeve të kontratës me objekt "Ndërtim rruga 
“Demokracia”, Loti II, Bathore", u konstatua: 
 
Nga auditimi i kontratës me objekt "Ndërtim rruga “Demokracia”, Loti II, Bathore" me të 
dhënat e përgjithshme sipas tabelës së mëposhtme, 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 1,128,914 lekë pa tvsh.   

 Zbatimi i Kontratës së Punimeve “Ndërtim rruga “Demokracia”, Loti II, Bathore”, Bashkia Kamëz”, Bashkia Kamëz 
14.Lidhja e kontratës 
Nr. 2428, prot datë 07.05.2019 

15.Vlera e kontratës (me tvsh) 87,758,820 
lekë 
BOE fitues “K.” SHPK & “K. I.” SHPK  

16.Likuiduar deri  
 

17- Situacioni Përfundimtar-Vlerame 
tvsh 87,758,820 lekë 
-Vlera pa tvsh 73,132,350 lekë 

18.Afati i kontratës në dite 
Parashikuar142 ditë pune, Zbatuar114 ditë 
pune. 
Fillimi punimeve: 21.05.2019 
Perfundimi punimeve : 29.10.2019 

19. Zgjatja e kontratës 
Nuk ka 

20. Mbikëqyrësi i punimeve 
 “BOE “I.-D” SHPK 

Licenca Nr: 
MK 1641/12 

Kontrata nr. 2428/2, datë 
21.05.2019 

Likuiduar 
 lekë 

Pa likuiduar  
 

21. Kolaudatori i punimeve 
OE “R.” SHPK 

Licenca Nr: 
MK 1580/6 

Kontrata nr. 353 prot., datë 
04.11.2019 

Likuiduar(......le
kë) 

Pa likuiduar (........ 
lekë) 

22.Akt Kolaudimi 
Datë 25.11.2019 

23.Akt i marrjes në dorëzim dt 10.10.2019 24. Fletë HyrjaNr.... 
datë..................lekë 
(për mallrat) 

 
►Titulli i gjetjes nr. 10: Diferenca në volume për punime të deklaruara të kryera në objektin 
“Ndërtim rruga “Demokracia”, Loti II, Bathore”, Bashkia Kamëz, nga zbatuesi i punimeve 
BOE “K.” SHPK & “K. I.” SHPK, për zërat e punimeve II.3, II.7, II.8, II.9 dhe V.19.  
 

Situata: Nga auditimi i realizimit të punimeve në objekt, u konstatua se: 
-Ka patur diferenca në volume dhe çmime në zërat e punës “FV bordura 
betoni parafabrikat 15x35, çmimi”, “Shtresë çakulli t=10 cm në trotuar”, 
“Shtresë stabilizanti t=5 cm në trotuar”, “Shtresë pllaka t=6 cm, mbi shtresë 
betoni” dhe “Mbushje me rërë”, për pasojë vlera e këtyre diferencave janë 
përfituar padrejtësisht nga sipërmarrësi i punimeve.  

Kriteri: Situacionimi i volumeve jo në përputhje me projektpreventivin dhe faktin, 
veprime të cilat nuk janë në përputhshmëri me: 
 - Ligjin nr. 8402, datë 10.09.1998 “Për Kontrollin dhe Disiplinimin e 
Punimeve të Ndërtimi”, i ndryshuar me Ligjin nr. 120/2020 “Për disa 
ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 8402, datë 10.09.1998 “Për kontrollin 
dhe disiplinimin e punimeve të ndërtimit”, neni 7/1 “Përgjegjësia e 
mbikëqyrësit” dhe neni 15. 
- Udhëzimin nr. 3 datë 15.02.2001 “Për mbikëqyrjen dhe kolaudimin e 
punimeve të ndërtimit” e konkretisht Kreu II, Pika 3. 
- Kontratën e sipërmarrjes së punimeve sipas aktit me nr. 2428 prot datë 
07.05.2019. 
- Kontratën e shërbimit të mbikëqyrjes së punimeve sipas aktit me nr. 
2428/2, datë 21.05.2019. 
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- Kontratën e shërbimit të kolaudimit të punimeve, sipas aktit me nr. 353 
prot., datë 04.11.2019. 

Ndikimi/Efekti: Si pasojë e mangësive të mësipërme, është shkaktuar dëm ekonomik në 
fondet e Bashkisë Kamëz.  

Shkaku: Neglizhencë nga ana e mbikëqyrësit dhe kolaudatorit të punimeve në 
verifikimin e zbatimit të projektpreventivit. 

Rëndësia: I lartë. 
Rekomandime: Nga Bashkia Kamëz të merren masa për arkëtimin e vlerës prej 1,128,914 

lekë pa tvsh nga BOE “K.” SHPK & “K. I.” SHPK, në cilësinë e 
sipërmarrësit në kontratën me nr. 2428 prot datë 07.05.2019 me “Ndërtim 
rruga “Demokracia”, Loti II, Bathore”, Bashkia Kamëz, vlerë kjo e cila 
përfaqëson një dëm ekonomik ndaj buxhetit të shtetit dhe njësisë vendore, 
si rrjedhojë e situacionimit të punimeve të pakryera.  

 
Në mënyrë të përmbledhur për këtë investim rezultoi se i janë likuiduar tepër në vlerën 
1,128,914 lekë pa tvsh sipërmarrësit të punimeve për punime të pakryera, vlerë kjo e cila 
përbën dëm ekonomik ndaj buxhetit të shtetit dhe njësisë vendore. 
 

Për veprimet dhe mosveprimet e mësipërme ngarkohen me përgjegjësi: 
1. Z. I. D. me detyrë mbikëqyrës i kontratës së sipërmarrjes; 
2. Z. R. Sh. me detyrë kolaudator i punimeve të përfunduara; 
 

 
Lidhur me objektin e mësipërm, me shkresën me nr. 814, datë 31.01.2022, e protokolluar në 
KLSH me nr. 447/27 prot, datë 02.02.2022, është observuar nga mbikëqyrësi i punimeve z. I. 
D. 
Pretendimi i subjektit: 
1. Për zërin e punimeve “FV bordura betoni parafabrikat 15x35’’ ju bëjmë me dije se në 
momentin e realizimit të ndërtimit të bkëtij objekti, bordurat parafabrikat më të mëdha me 
përmasat që gjenden në treg, janë 15 x 30 cm. Për të arritur kuotën 35 cm të lartësisë së 
bordurës, duke realizuar edhe kuotat e parashikuara në projekt, nga ana jonë është shtuar 5 
cm mbi shtratin e bordurës... Nëse do të kishim shtuar zërin e mësipërm, pra themelin e 
betonit të përdorur..., do të shtonim një vlerë prej 269,136 lekë. Gjithashtu, nga ana teknike 
është e qëndrueshme, pasi bordura e parapërgatitur e betonit është e inkastruar nga të dyja 
anët e saj, nga ana e rrugës, sidhe nga ana e trotuarit. 
Opinioni i grupit të auditimit: 
Grupi i auditimit, siç ka kthyer përgjigje edhe për observacionin për aktkonstatimin, ka dalë 
në konkluzionin e cituar, pasi ka bërë verifikimin në terren me përfaqësuesit e Bashkisë 
Kamëz, për arsye të mosparaqitjes së mbikëqyrësit. Nëse do të ishte siç pretendohet në 
observacion, sipërmarrësi dhe mbikëqyrësi duhet të kishin kërkuar ndryshimin e bordurës 
dhe të merrnin miratimin e investitorit, duke bërë edhe negociimin e çmimit të zërit të ri të 
punës. Përsa sipër, ky pretendim nuk merret në konsideratë. 
Pretendimi i subjektit: 
2. Për zërin e punimeve “Shtresë çakulli në trotuar t = 10 cm’’ ju bëjmë me dije se kjo është 
shtresa e shtruar para shtrimit të stabilizantit dhe pllakave, duke u paraqitur në librin e 
masavesipas piketave të ndërtimit të rrugës dhe ndërprerja e piketave është bërë përafërsisht 
aty ku bien kalimet e rrugës. Gjerësitë e trotuareve në të gjithë gjatësinë janë variabël dhe 
janë azhurnuar paraprakisht dhe janë paraqitur në projektin e azhurnuar. Në librezë janë 
paraqitur gjatësitë e trotuareve dhe nuk janë përfshirë rrugicat hyrëse dhe dalëse në rrugë, të 
gjitha këto rrugica të asfaltuara dhe të papërfshira në situacionin përfundimtar. Shtresa e 
çakullit është shtrirë edhe poshtë mureve të vogla kufizuese, prandaj është më e madhe si sasi 
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se shtresat sipër saj. 
Opinioni i grupit të auditimit: 
Grupi i auditimit ka dalë në konkluzionin e cituar, pasi ka bërë verifikimin e librit të masave, 
projektit të azhurnuar dhe verifikimin në terren. Ky zë ka të bëjë me shtresën e çakullit në 
trotuar dhe jo në rrugica apo mure, të cilat janë librezuar dhe situacionuar në kapitujt 
përkatës. Përsa sipër, ky pretendim nuk merret në konsideratë. 
Pretendimi i subjektit: 
3. Për zërin e punimeve “Shtresë stabilizanti në trotuar t = 5 cm’’ ju bëjmë me dije se e gjithë 
sasia e shtresës së shtruar është e njëjtë me sasinë e shtresës së pllakaveme ndryshimin e 
vetëm që nuk janë hequr volumet e lëna bosh nga pemët, matja faktike dhe e paraqitur në 
projektin e azhurnuar është e njëjtë me faktin. 
Opinioni i grupit të auditimit: 
Grupi i auditimit ka dalë në konkluzionin e cituar, pasi ka bërë verifikimin e librit të masave, 
projektit të azhurnuar dhe verifikimin në terren, me përfaqësuesit e Bashkisë Kamëz. Përsa 
sipër, ky pretendim nuk merret në konsideratë. 
Pretendimi i subjektit: 
4. Për zërin e punimeve “Shtresë pllake t = 6 cm mbi shtresë betoni’’ ju bëjmë me dije se kjo 
është shtresa e pllakave dhee është paraqitur në librin e masave sipas piketave të ndërtimit të 
rrugës dhe ndërprerja e piketave është bërë përafërsisht aty ku bien kalimet e rrugës. 
Gjerësitë e trotuareve në të gjithë gjatësinë janë variabël dhe janë azhurnuar paraprakisht dhe 
janë paraqitur në projektin e azhurnuar. Në librezë janë paraqitur gjatësitë e trotuareve dhe 
nuk janë përfshirë rrugicat hyrëse dhe dalëse në rrugë. Sasia e azhurnuar në fakt është më e 
madhe se ajo e paraqitur në situacionin përfundimtar dhe duke i hequr edhe pjesët boshe 
midis kornizave të pemëve, matja faktike e paraqitur në projektin e azhurnuar, është e njëjtë 
me faktin. 
Opinioni i grupit të auditimit: 
Grupi i auditimit ka dalë në konkluzionin e cituar, pasi ka bërë verifikimin e librit të masave, 
projektit të azhurnuar dhe verifikimin në terren, me përfaqësuesit e Bashkisë Kamëz. Përsa 
sipër, ky pretendim nuk merret në konsideratë. 
Pretendimi i subjektit: 
5. Për zërin e punimeve “Mbushje me rërë’’, konstatimi juaj është i drejtë.  
Opinioni i grupit të auditimit: 
Grupi i auditimit i qëndron gjetjes së konstatuar. 
 
11. Mbi Auditimin e zbatimit të punimeve të kontratës me objekt " Ndërtim KUN “1 Maj”, 
paralel me rrugën 1 Maj”, Laknas ". 
 

Nga auditimi i kontratës me objekt "Ndërtim KUN “1 Maj”, paralel me rrugën 1 Maj”, Laknas 
" me të dhënat e përgjithshme sipas tabelës së mëposhtme, 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 413,300 lekë pa tvsh. 
 

 Zbatimi i Kontratës së Punimeve “Ndërtim KUN “1 Maj”, paralel me rrugën 1 Maj”, Bashkia Kamëz 
14.Lidhja e kontratës 
Nr. 3858 prot., datë 29.05.2020 

15.Vlera e kontratës (me tvsh) 7,676,280 
lekë 
BOE fitues “B.” SHPK & “N.” SHPK  

16.Likuiduar deri dt  
 

17- Situacioni Përfundimtar 
-Vlerame tvsh 7,676,280 lekë 
-Vlera pa tvsh 6,396,900 lekë 

18.Afati i kontratës në dite 
Parashikuar 29 ditë pune, zbatuar16 ditë. 
Fillimi punimeve: 11.06.2020 

19. Zgjatja e kontratës 
Nuk ka 
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Perfundimi punimeve : 02.07.2020 
20. Mbikëqyrësi i punimeve 
 OE “N. G.” SHPK 

Licenca Nr: 
MK 3101/6 

Kontrata nr. 3858/2, datë 
29.05.2020 

Likuiduar 
 lekë 

Pa likuiduar  
 

21. Kolaudatori i punimeve 
OE “M. S.” SHPK 

Licenca Nr: 
MK 1811/7 

Kontrata nr. 5209 prot., datë 
09.07.2020 

Likuiduar(......le
kë) 

Pa likuiduar (........ 
lekë) 

22.Akt Kolaudimi 
Datë 21.07.2020 

23.Akt i marrjes në dorëzim dt  24. Fletë HyrjaNr.... 
datë..................lekë 
(për mallrat) 

 
►Titulli i gjetjes nr. 11 : Diferenca në volume për punime të deklaruara të kryera në objektin 
“Ndërtim KUN “1 Maj”, paralel me rrugën “1 Maj”, Laknas”, Bashkia Kamëz, nga zbatuesi i 
punimeve BOE “B.” SHPK & “N.” SHPK, për zërat e punimeve A.1, B.1, B.3, B.4 dhe B.8. 
 

Situata: Nga auditimi i realizimit të punimeve në objekt, u konstatua se: 
-Ka patur diferenca në volume dhe çmime në zërat e punës “Pusetë 
shkarkimi b/a 80 x 80 cm, h=2 m”, “Gërmim dheu kanal”, “Mbushje me 
çakull shkëmbor kanal” dhe “Transport çakull 5 km”, për pasojë vlera e 
këtyre diferencave janë përfituar padrejtësisht nga sipërmarrësi i 
punimeve.  

Kriteri: Situacionimi i volumeve jo në përputhje me projektpreventivin dhe faktin, 
veprime të cilat nuk janë në përputhshmëri me: 
 - Ligjin nr. 8402, datë 10.09.1998 “Për Kontrollin dhe Disiplinimin e 
Punimeve të Ndërtimi”, i ndryshuar me Ligjin nr. 120/2020 “Për disa 
ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 8402, datë 10.09.1998 “Për kontrollin 
dhe disiplinimin e punimeve të ndërtimit”, neni 7/1 “Përgjegjësia e 
mbikëqyrësit” dhe neni 15. 
- Udhëzimin nr. 3 datë 15.02.2001 “Për mbikëqyrjen dhe kolaudimin e 
punimeve të ndërtimit” e konkretisht Kreu II, Pika 3. 
- Kontratën e sipërmarrjes së punimeve sipas aktit me nr. 3858 prot datë 
29.05.2020. 
- Kontratën e shërbimit të mbikëqyrjes së punimeve sipas aktit me nr. 
3858/2, datë 29.05.2020. 
- Kontratën e shërbimit të kolaudimit të punimeve, sipas aktit me nr. 5209 
prot., datë 09.07.2020. 

Ndikimi/Efekti: Si pasojë e mangësive të mësipërme, është shkaktuar dëm ekonomik në 
fondet e Bashkisë Kamëz.  

Shkaku: Neglizhencë nga ana e mbikëqyrësit dhe kolaudatorit të punimeve në 
verifikimin e zbatimit të projektpreventivit. 

Rëndësia: I lartë. 
Rekomandime: Nga Bashkia Kamëz të merren masa për arkëtimin e vlerës prej 413,300 

lekë pa tvsh nga OE “B.” SHPK & “N.” SHPK, në cilësinë e sipërmarrësit 
në kontratën me nr. 3858 prot datë 29.05.2020 me “Ndërtim KUN “1 
Maj”, paralel me rrugën 1 Maj”, Bashkia Kamëz, vlerë kjo e cila 
përfaqëson një dëm ekonomik ndaj buxhetit të shtetit dhe njësisë vendore, 
si rrjedhojë e situacionimit të punimeve të pakryera.  

 
Në mënyrë të përmbledhur për këtë investim rezultoi se i janë likuiduar tepër në vlerën 
413,300 lekë pa tvsh sipërmarrësit të punimeve për punime të pakryera, vlerë kjo e cila përbën 
dëm ekonomik ndaj buxhetit të shtetit dhe njësisë vendore. 
Për veprimet dhe mosveprimet e mësipërme ngarkohen me përgjegjësi: 
1. Z. V. B. me detyrë mbikëqyrës i kontratës së sipërmarrjes; 
2. Z. T. S. me detyrë kolaudator i punimeve të përfunduara; 
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Lidhur me objektin e mësipërm, me shkresën 027, datë 24.01.2022, e protokolluar në KLSH 
me nr. 447/24 prot, datë 26.01.2022, është observuar nga mbikëqyrësi i punimeve z. Valter 
Begaj. 
Pretendimi i subjektit: 
1. Në kanalin paralel me rrugën “1 Maj”, zëri i punimeve “Pusetë shkarkimi b/a 80 x 80 cm. 
Nga verifikimi në terren rezultojnë se janë ndërtuar 14 copë puseta. Në preventiv, librezë 
masash dhe situacion janë 11 copë dhe në fakt janë 14 copë, por duke qenë se terreni është 
shumë i vështirë po jua tregojmë me foto të gjitha pusetat, si dhe azhurnimin faktik të tyre 
(duke e shoqëruar 11 foto për pusetat në fakt dhe 8 foto sipas google, ose tre më pak).  
Opinioni i grupit të auditimit: 
Grupi i auditimit ka dalë në konkluzionin e cituar, pasi ka bërë verifikimin në terren me 
përfaqësuesin ë mbikëqyrësit të punimeve. Përsa sipër, ky pretendim nuk merret në 
konsideratë. 
Pretendimi i subjektit: 
2. Për zërin e punimeve “Gërmim dheu me eskavator (kanal)’’ në rrugën “1 Maj”, është 
paraqitur faqja e librit të masave, sipas të cilës, volumi i këtij zëri është 711.5 m3.  
Opinioni i grupit të auditimit: 
Grupi i auditimit ka dalë në konkluzionin e cituar, pasi ka bërë verifikimin e librit të masave, 
projektit të azhurnuar dhe verifikimin në terren në prezencë të mbikëqyrësit, ku u konstatua se 
tubi me Ø1000 mm, ishte i pambuluar.  

   
 
Përsa më sipër, ky pretendim nuk merret në konsideratë. 
Pretendimi i subjektit: 
3. Për zërin e punimeve “Mbushje me çakull’’ në rrugën “1 Maj”, në preventivin bazë sasia e 
këtij zëri pune është 250.4 m3. Në preventivin e rishikuar dhe situacionin përfundimtar, ky zë 
pune figuron në sasinë 136 m3, siç shihet në fotot e dosjes teknike, çakulli është hedhur në 
tubacionet 800 dhe 500 mm dhe mbushje pjesa e poshtme me çakull tek tubi 1000 mm.  
Opinioni i grupit të auditimit: 
Grupi i auditimit ka dalë në konkluzionin e cituar, pasi ka bërë verifikimin e librit të masave, 
projektit të azhurnuar dhe fotove të administruara në dosjen teknike. Përsa sipër, ky pretendim 
nuk merret në konsideratë. 
Pretendimi i subjektit: 
4. Për zërin e punimeve “Transport çakull 5 km’’ në rrugën “1 Maj”, pretendimi është i njëjtë 
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si pë zërin “Mbushje me çakull”.  
Opinioni i grupit të auditimit: 
Opinioni i grupit të auditimit është i njëjtë si për zërin “Mbushje me çakull”. 
Pretendimi i subjektit: 
5. Në kanalin e rrugës “1 Maj”, zëri i punimeve “Pusetë shkarkimi b/a 80 x 80 cm. Nga 
verifikimi në terren rezultojnë se janë ndërtuar 14 copë puseta. Në preventiv, librezë masash 
dhe situacion janë 6 copë dhe në fakt janë 7 copë, nga të cilat 3 janë tek tubi 1000 mm, 1 
ousetë tek lidhja e tubit 1000 mm me tubin 800 mm, 2 poseta janë tek tubi 800 mm dhe 1 
pusetë tek lidhja e tubit 800 mm me tubin 500 mm (duke e shoqëruar 7 foto për pusetat në fakt 
(portali i hyrjes + 6 puseta) dhe 3 foto sipas google, ose 4 më pak).  
Opinioni i grupit të auditimit: 
Grupi i auditimit ka dalë në konkluzionin e cituar, pasi ka bërë verifikimin në terren me 
përfaqësuesin e mbikëqyrësit të punimeve. Përsa sipër, ky pretendim nuk merret në 
konsideratë. 
 
12. Mbi Auditimin e zbatimit të punimeve të kontratës me objekt " Ndërtim rrugët Hasan 
Zylfia (trotuare), Rruga Sali Vranishti (trotuare)". 
 

Nga auditimi i kontratës me objekt "Ndërtim rrugët Hasan Zylfia (trotuare), Rruga Sali 
Vranishti (trotuare)" me të dhënat e përgjithshme sipas tabelës së mëposhtme, 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 449,187 lekë pa tvsh. 
 

Zbatimi i Kontratës së Punimeve “Ndërtim rrugët Hasan Zylfia (trotuare), Rruga Sali Vranishti (trotuare)”, Bashkia 
Kamëz”, Bashkia Kamëz 
14.Lidhja e kontratës 
Nr. 8479 prot., datë 22.10.2020 

15.Vlera e kontratës (me tvsh) 29,951,461 
lekë 
BOE fitues “J.” SHPK  

16.Likuiduar deri dt  
 

17- Situacioni Përfundimtar 
-Vlerame tvsh 29,951,460 lekë 
-Vlera pa tvsh 24,959,550 lekë 

18.Afati i kontratës në dite 
Parashikuar 82 ditë pune, Zbatuar 80 ditë. 
Fillimi punimeve: 20.11.2020 
Perfundimi punimeve : 12.03.2021 

19. Zgjatja e kontratës 
Nuk ka 

20. Mbikëqyrësi i punimeve 
 “BOE “N. G.” SHPK 

Licenca 
Nr: MK 
3101/6 

Kontrata nr. 8480, datë 
22.10.2020 

Likuiduar 
 lekë 

Pa likuiduar  
 

21. Kolaudatori i punimeve 
OE “2 R.” SHPK 

Licenca Nr: 
MK 3665 

Kontrata nr. 3176 prot., datë 
26.03.2021 

Likuiduar(......le
kë) 

Pa likuiduar (........ 
lekë) 

22.Akt Kolaudimi 
Datë 02.04.2021 

23.Akt i marrjes në dorëzim dt  24. Fletë HyrjaNr.... 
datë..................lekë 
(për mallrat) 

 

►Titulli i gjetjes nr. 12: Diferenca në volume për punime të deklaruara të kryera në objektin 
“Ndërtim rrugët Hasan Zylfia (trotuare), Rruga Sali Vranishti (trotuare)”, Bashkia Kamëz, nga 
zbatuesi i punimeve OE “J.” SHPK, për zërat e punimeve AII.6, B.I.1+2, B.I.3+4+5, B.II.5, 
B.II.6 dhe B.V.19+20.  
 

Situata: Nga auditimi i realizimit të punimeve në objekt, u konstatua se: 
-Ka patur diferenca në volume dhe çmime në zërat e punës “FV bordura 
betoni parafabrikat 15x35, çmimi”, “Mbushje me çakull + transport”, 
“Shtresë betoni C 16/20 për kunetë”, etj,, për pasojë vlera e këtyre 
diferencave janë përfituar padrejtësisht nga sipërmarrësi i punimeve.  

Kriteri: Situacionimi i volumeve jo në përputhje me projektpreventivin dhe 
faktin, veprime të cilat nuk janë në përputhshmëri me: 
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 - Ligjin nr. 8402, datë 10.09.1998 “Për Kontrollin dhe Disiplinimin e 
Punimeve të Ndërtimi”, i ndryshuar me Ligjin nr. 120/2020 “Për disa 
ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 8402, datë 10.09.1998 “Për kontrollin 
dhe disiplinimin e punimeve të ndërtimit”, neni 7/1 “Përgjegjësia e 
mbikëqyrësit” dhe neni 15. 
- Udhëzimin nr. 3 datë 15.02.2001 “Për mbikëqyrjen dhe kolaudimin e 
punimeve të ndërtimit” e konkretisht Kreu II, Pika 3. 
- Kontratën e sipërmarrjes së punimeve sipas aktit me nr. 8479 prot datë 
22.10.2020. 
- Kontratën e shërbimit të mbikëqyrjes së punimeve sipas aktit me nr. 
8480 prot., datë 22.10.2020. 
- Kontratën e shërbimit të kolaudimit të punimeve, sipas aktit me nr. 
3176 prot., datë 26.03.2021. 

Ndikimi/Efekti: Si pasojë e mangësive të mësipërme, është shkaktuar dëm ekonomik në 
fondet e Bashkisë Kamëz.  

Shkaku: Neglizhencë nga ana e mbikëqyrësit dhe kolaudatorit të punimeve në 
verifikimin e zbatimit të projektpreventivit. 

Rëndësia: I mesëm. 
Rekomandime: Nga Bashkia Kamëz të merren masa për arkëtimin e vlerës prej 449,187 

lekë pa tvsh nga OE “J.” SHPK, në cilësinë e sipërmarrësit në kontratën 
me nr. 8479 prot datë 22.10.2020 me “Ndërtim rrugët Hasan Zylfia 
(trotuare), Rruga Sali Vranishti (trotuare)”, Bashkia Kamëz, vlerë kjo e 
cila përfaqëson një dëm ekonomik ndaj buxhetit të shtetit dhe njësisë 
vendore, si rrjedhojë e situacionimit të punimeve të pakryera.  

 
Në mënyrë të përmbledhur për këtë investim rezultoi se i janë likuiduar tepër në vlerën 
449,187 lekë pa tvsh sipërmarrësit të punimeve për punime të pakryera, vlerë kjo e cila përbën 
dëm ekonomik ndaj buxhetit të shtetit dhe njësisë vendore.  

 

Për veprimet dhe mosveprimet e mësipërme ngarkohen me përgjegjësi: 
1. Z. V. B. me detyrë mbikëqyrës i kontratës së sipërmarrjes; 
2. Z. R. Sh. me detyrë kolaudator i punimeve të përfunduara; 
 

 
Lidhur me objektin e mësipërm, me shkresën 030, datë 24.01.2022, e protokolluar në KLSH 
me nr. 447/24 prot, datë 24.01.2022, është observuar nga mbikëqyrësi i punimeve z. Valter 
Begaj. 
Pretendimi i subjektit: 
1. Rruga “Hasan Zylfia”, zëri i punimeve “FV bordura betoni parafabrikat 15x35, çmimi”. Në 
prventivin e rishikuar dhe situacionin përfundimtar, ky zë pune figuron në sasinë 1156 ml me 
përmasa 15 x 35 cm. Në objekt janë realizuar 1156 ml bordurë me përmasa 15 x 25 cm, pasi 
nuk gjenden në treg bordurë me përmasat e kërkuara, sipas librit të masave bashkëlidhur.  
Opinioni i grupit të auditimit: 
Grupi i auditimit ka dalë në konkluzionin e cituar, pasi ka bërë verifikimin në terren me 
përfaqësuesit e mbikëqyrësit. Sipërmarrësi dhe mbikëqyrësi duhet të kishin kërkuar 
ndryshimin e bordurës dhe të merrnin miratimin e investitorit, duke bërë edhe negociimin e 
çmimit të zërit të ri të punës. Përsa sipër, ky pretendim nuk merret në konsideratë. 
 
Rruga “Sali Vranishti” 
Pretendimi i subjektit: 
2. Zëri i punimeve “Gërmim dheu me eskavator + Transport dheu me auto deri 5 km”. Në 
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preventivin bazë sasia e këtij zëri pune është 25 m3. Në objekt është realizuar 282 m3 e cila 
është në faqen nr. 2 të librezës në sasinë 35 m3, e cila i shtohej sasisë 247 m3. Totali 282 m3, 
punime të kryera kondrabordurë dhe themel muri, sipas librezës bashkëlidhur. 
Opinioni i grupit të auditimit: 
Grupi i auditimit ka dalë në konkluzionin e cituar, pasi ka bërë verifikimin e librit të masave, 
ku rezulton se është shtuar gërmimi për një gjatësi 54 ml në PUB 15. Gjithashtu nuk ka 
librezë masash bashkëlidhur observacionit. Përsa sipër, ky pretendim nuk merret në 
konsideratë. 
Pretendimi i subjektit: 
3. Për zërin e punimeve “Mbushje me çakull,+ Transport + Shtresë çakulli t=20 cm”, volumet 
rezultojnë zero, por kemi të bëjmë me lapsus... Në fakt janë realizuar këto zëra punimesh dhe 
nuk janë marrë padrejtësisht nga ana e sipërmarrësit. Në terren dhe ne librin e masave që ne 
disponojmë, këto punime janë realizuar dhe janë pasqyruar sipas materialit bashkëlidhur. 
Opinioni i grupit të auditimit: 
Grupi i auditimit ka dalë në konkluzionin e cituar, pasi ka bërë verifikimin e librit të masave, 
të administruara në dosjen teknike. Në observacion nuk cilësohet se ku janë kryer këto 
punime. Gjithashtu nuk ka librezë masash bashkëlidhur observacionit. Përsa sipër, ky 
pretendim nuk merret në konsideratë. 
Pretendimi i subjektit: 
4. Për zërin e punimeve “Shtresë betoni C 19/20 për kunetë”. Në objekt është realizuar sasia 
63.48 m3, i detajuar sipas piketave me trashësi 18 cm, pasi nuk është kunetë por është trotuar, 
i cili është me trashësi 18 cm. Betoni i llogaritur për kunetë është 45.85 m3 dhe sasia 17.63 m3 
është realizuar trotuar betoni i paraqitur në vizatimet e azhurnimit me faktin. 
Opinioni i grupit të auditimit: 
Grupi i auditimit ka dalë në konkluzionin e cituar, pasi ka bërë verifikimin e librit të masave 
dhe projektit të azhurnuar, të administruara në dosjen teknike. Trashësia e kunetës sipas 
vizatimit që shoqëron librin e masave, është 13 cm nga 18 që është marrë në librezë. Në librin 
e masave i gjithë volumi është paraqitur si kunetë dhe jo si trotuar. Shtresa e betonit të 
trotuarit, bashkëlidhur observacionit, është situacuinuar tek shtresa e pllakave të trotuarit. 
Përsa sipër, ky pretendim nuk merret në konsideratë. 
Pretendimi i subjektit: 
5. Mbushje me çakull shkëmbor + transport. Në preventivin bazë sasia e këtij zëri pune është 
126 m3. Në preventivin e rishikuar dhe situacionin përfundimtar, ky zë pune figuron në sasinë 
126 m3. Në librin e masave volumi i këtij zëri pune është 126 m3. Në objekt është realizuar 
126 m3, i detajuar sipas piketave me trashësi 25 cm, për kanalin e kabllove të elektrikut dhe 
telefonisë, sipas librezës së masave bashkëlidhur dhe projektit të azhurnuar.  
Opinioni i grupit të auditimit: 
Grupi i auditimit ka dalë në konkluzionin e cituar, pasi ka bërë verifikimin e librit të masave 
dhe projektit të azhurnuar, të administruara në dosjen teknike. Trashësia e shtresës sipas 
projektit është 15 cm nga 25 që është marrë në librezë. Gjithashtu nuk ka librezë masash 
bashkëlidhur observacionit. Përsa sipër, ky pretendim nuk merret në konsideratë. 
 
13. Mbi Auditimin e zbatimit të punimeve të kontratës me objekt "Ndërtim ura Paskuqan 1", 
u konstatua: 
Nga auditimi i kontratës me objekt " Ndërtim ura Paskuqan 1" me të dhënat e përgjithshme 
sipas tabelës së mëposhtme, 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 
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Autoriteti Kontraktor, me pasojë dëm ekonomik ndaj buxhetit të shtetit dhe njësisë vendore në 
vlerën 864,600 lekë pa tvsh.  

 Zbatimi i Kontratës së Punimeve “Ndërtim ura Paskuqan 1”, Bashkia Kamëz”, Bashkia Kamëz 
14.Lidhja e kontratës 
Nr. 8000 prot., datë 12.10.2020 

15.Vlera e kontratës (me tvsh) 102,917,980 
lekë 
BOE fitues “4.” SHPK  

16.Likuiduar deri dt  
 

17- Situacioni Përfundimtardt 
16.02.2019 
-Vlerame tvsh 102,917,980 lekë 
-Vlera pa tvsh 85,764,983 lekë 

18.Afati i kontratës në dite 
Parashikuar 40 ditë, Zbatuar103 ditë. 
Fillimi punimeve: 13.10.2020 
Perfundimi punimeve : 26.01.2021 

19. Zgjatja e kontratës 
Amendamenti nr.1, datë 29.12.2021, 
deri në datën 26.01.2021 

20. Mbikëqyrësi i punimeve 
 “BOE “T. H. C.” SHPK & “H.C.” 
SHPK 

Licenca 
Nr: MK 
0672/6 

Kontrata nr. 8000/2, datë 
12.10.2020 

Likuiduar 
 lekë 

Pa likuiduar  
 

21. Kolaudatori i punimeve 
OE “L. & C.” SHPK 

Licenca Nr: 
MK 3100/12 

Kontrata nr. 2034 prot., datë 
26.02.2021 

Likuiduar(......le
kë) 

Pa likuiduar (........ 
lekë) 

22.Akt Kolaudimi 
Datë 05.03.2021 

23.Akt i marrjes në dorëzim dt  24. Fletë HyrjaNr.... 
datë..................lekë 
(për mallrat) 

 
►Titulli i gjetjes nr. 13 :Diferenca në volume për punime të deklaruara të kryera në objektin 
“Ndërtim ura Paskuqan 1”, Bashkia Kamëz, nga zbatuesi i punimeve OE “4.” SHPK, për 
zërat e punimeve a.4, a.7, b.9 dhe d. 2.. 
 
 

Situata: Nga auditimi i realizimit të punimeve në objekt, u konstatua se: 
-Ka patur diferenca në volume dhe çmime në zërat e punës “FV hekur 
betoni i zakonshëm Ø>12mm (mbistruktura)”, “FV trarë të paranderur të 
parapërgatitur me hapësirë HD=21.9 m”, “FV hekur betoni i zakonshëm 
Ø>12mm pilotat” dhe “FV ndriçues SAP 250Ë”, për pasojë vlera e këtyre 
diferencave janë përfituar padrejtësisht nga sipërmarrësi i punimeve.  

Kriteri: Situacionimi i volumeve jo në përputhje me projektpreventivin dhe faktin, 
veprime të cilat nuk janë në përputhshmëri me: 
 - Ligjin nr. 8402, datë 10.09.1998 “Për Kontrollin dhe Disiplinimin e 
Punimeve të Ndërtimi”, i ndryshuar me Ligjin nr. 120/2020 “Për disa 
ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 8402, datë 10.09.1998 “Për kontrollin 
dhe disiplinimin e punimeve të ndërtimit”, neni 7/1 “Përgjegjësia e 
mbikëqyrësit” dhe neni 15. 
- Udhëzimin nr. 3 datë 15.02.2001 “Për mbikëqyrjen dhe kolaudimin e 
punimeve të ndërtimit” e konkretisht Kreu II, Pika 3. 
- Kontratën e sipërmarrjes së punimeve sipas aktit me nr. 8000 prot datë 
12.10.2020. 
- Kontratën e shërbimit të mbikëqyrjes së punimeve sipas aktit me nr. 
8000/2, datë 12.10.2020. 
- Kontratën e shërbimit të kolaudimit të punimeve, sipas aktit me nr. 2034 
prot., datë 26.02.2021. 

Ndikimi/Efekti: Si pasojë e mangësive të mësipërme, është shkaktuar dëm ekonomik në 
fondet e Bashkisë Kamëz.  

Shkaku: Neglizhencë nga ana e mbikëqyrësit dhe kolaudatorit të punimeve në 
verifikimin e zbatimit të projektpreventivit. 

Rëndësia: I mesëm. 
Rekomandime: Nga Bashkia Kamëz të merren masa për arkëtimin e vlerës prej 864,600 

lekë pa tvsh nga OE “4.” SHPK, në cilësinë e sipërmarrësit në kontratën 
me nr. 8000 prot datë 12.10.2020 me “Ndërtim ura Paskuqan 1”, Bashkia 
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Kamëz, vlerë kjo e cila përfaqëson një dëm ekonomik ndaj buxhetit të 
shtetit dhe njësisë vendore, si rrjedhojë e situacionimit të punimeve të 
pakryera.  

 
Në mënyrë të përmbledhur për këtë investim rezultoi se i janë likuiduar tepër në vlerën 
864,600 lekë pa tvsh sipërmarrësit të punimeve për punime të pakryera, vlerë kjo e cila përbën 
dëm ekonomik ndaj buxhetit të shtetit dhe njësisë vendore. 
 

Për veprimet dhe mosveprimet e mësipërme ngarkohen me përgjegjësi: 
1. Z. E. C. me detyrë mbikëqyrës i kontratës së sipërmarrjes; 
2. Z. P. N. me detyrë kolaudator i punimeve të përfunduara; 
 

 
Lidhur me objektin e mësipërm, me shkresën 662, datë 25.01.2022, e protokolluar në KLSH 
me nr. 447/26 prot, datë 31.01.2022, është observuar nga mbikëqyrësi i punimeve znj. J. K. 
dhe kolaudatori i punimeve z. P. N. 
Pretendimi i subjektit: 
1. Zëri i punimeve “Struktura monolite betoni C 25/30 stolat+kallëpet”. Ju sqarojmë se 
volumi prej 60 m3 i situacionuar dhe pasqyruar në Preventivin e Ripunuar, është përdorur për 
të bërë kalimin e tubave të linjave elektrike HDPE nën shtratin e lumit me gjatësi 40 ml dhe 
jo tubit Ø=1117.6 mm prej çeliku të ujësjellësit. 
Opinioni i grupit të auditimit: 
Grupi i auditimit, pasi shqyrtoi observacionin dhe materialin bashkëlidhur, sqaron se betoni i 
përdorur për të bërë kalimin e tubave të linjave elektrike HDPE nën shtratin e lumit, është 
librezuar në zërin “Struktura monolite betoni C 25/30 për pilotat” me volumin përkatës 57.2 
m3 (1.3 m2 sipërfaqe x 44 ml gjatësi). Përsa sipër, ky pretendim nuk merret në konsideratë.  
Pretendimi i subjektit: 
2. Lidhur me konstatimin e diferencës së volumeve të zerit të punimeve “F.V trarë të 
paranderur të parapërgatitur me hapësirë drite 21.90 ml”, duke u bazuar në pretendimin se 
ky zë ka të bëjë vetëm me trarët, duam të vemë në dukje se soletinat (të cilat janë marrë në 
m2, duke qenë elementë të parapërgatitur ashtu si edhe trarët), kanë një sasi prej rreth 19.6 m3 
beton C25/30, ose (0.05 m x 550 – 2 x 8 x 21.9 x 0.45) m2 (që është dhe sipërfaqja e mbuluar 
me soletina) dhe ky proces pune është realizuar dhe nuk është situacionuar në m3 dhe marrë 
tek zëri “F.V trarë të paranderur të parapërgatitur me hapësirë drite 21.90 ml”, njësia m2, pa 
konsideruar edhe hekurin që kanë soletinat në përbërje (për të gjitha soletinat 1.623 ton) dhe 
metodologjinë e aplikimit të tyre (punëtori, transport dhe vendosje në vepër). 
Opinioni i grupit të auditimit: 
Grupi i auditimit ka dalë në konkluzionin e cituar, pasi ka bërë verifikimin e librit të masave 
dhe projektpreventivit të azhurnuar. Ky zë pune, ashtu siç wshtw edhe i pwrcaktuar nw 
preventivin e ripunuar, ka të bëjë me trarët dhe jo sipas pretendimit tuaj, që është edhe soleta. 
Pjesa e betonit të soletës është marrë si zë më vete “Struktura monolite betoni C25/30 
(mbistruktura)”, e cila në vizatimet që shoqërojnë librin e masave (të hartuara nga kontraktori 
dhe të miratuara nga mbikëqyrësi), figuron të jetë më sipërfaqe 3.65 m2 dhe duke e 
shumëzuar me faktorin e gjatësisë së urës, është situacionuar në m3. Përsa sipër, ky pretendim 
nuk merret në konsideratë. 
 
14. Mbi Auditimin e zbatimit të punimeve të kontratës me objekt "Ndërtim rrugët “Vlorë”+ 
“Plepat e Brukës” Laknas”, Bashkia Kamëz, u konstatua: 
Nga auditimi i dokumentacionit në dosjen teknike si dhe nga auditimi mbi zbatimin e 
punimeve të ndërtimit lidhur me volumet e punës të situacionuara si dhe atyre të kryera në fakt 
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të kontratës me objekt "Ndërtim rrugët “Vlorë”+ “Plepat e Brukës” Laknas” me të dhënat e 
përgjithshme sipas tabelës së mëposhtme.  

 Zbatimi i Kontratës së Punimeve “Ndërtim rrugët “Vlorë”+ “Plepat e Brukës”Laknas”, Bashkia Kamëz”, Bashkia 
Kamëz 
14.Lidhja e kontratës 
Nr. 8479 prot., datë 22.10.2020 

15.Vlera e kontratës (me tvsh) 29,951,461 
lekë 
BOE fitues “Leon Konstruksion” SHPK  

16.Likuiduar deri dt  
 

17- Situacioni Përfundimtar-Vlerame 
tvsh 29,951,460 lekë 
-Vlera pa tvsh 24,959,550 lekë 

18.Afati i kontratës në dite 
Parashikuar 82 ditë pune, Zbatuar 80 ditë. 
Fillimi punimeve: 20.11.2020 
Perfundimi punimeve : 12.03.2021 

19. Zgjatja e kontratës 
Nuk ka 

20. Mbikëqyrësi i punimeve 
 OE “I.” SHPK 

Licenca 
Nr: MK 
1641/12 

Kontrata nr. 9786, datë 
03.12.2020 

Likuiduar 
 lekë 

Pa likuiduar  
 

21. Kolaudatori i punimeve 
OE “A.” SHPK 

Licenca Nr: 
MK 3503 

Kontrata nr. 4489 prot., datë 
28.04.2021 

Likuiduar(......le
kë) 

Pa likuiduar (........ 
lekë) 

22.Akt Kolaudimi 
Datë 05.05.2021 

23.Akt i marrjes në dorëzim dt  24. Fletë HyrjaNr.... 
datë..................lekë 
(për mallrat) 

 
u konstatua se: 
- Nuk rezultuan diferenca në volume apo punime të kryera jo në përputhje me projektin e 
hartuar nga projektuesi e të miratuar nga Autoriteti Kontraktor; 
- Punimet e objektit ishin realizuar sipas projektpreventivit të miratuar nga AK. 
 

15. Mbi Auditimin e zbatimit të punimeve të kontratës me objekt "Rehabilitimi i Digës 
Rezervuari Paskuqan. Faza e I-rë ": 
 

Nga auditimi i kontratës me objekt "Rehabilitimi i Digës Rezervuari Paskuqan. Faza e I-rë me 
të dhëna të përgjithshme sipas tabelës së mëposhtme, rezultoi: 
 

Zbatimi i Kontratës së Punimeve “Rehabilitimi i Digës Rezervuari Paskuqan. Faza e I-rë 
14.Lidhja e kontratës 
 Nr. 4419 Prot., datë 31.07.2019 
BOE fitues “V. N.” SHPK & “N.” 
SHPK, përfaqësuar nga “V. N.” 
SHPK 

15.Vlera e kontratës  
63,865,896 lekë me tvsh  
 

16.Likuiduar: 
-Sit nr. 1 vl. 25,000,000 lekë me TVSH 
- Sit nr. 2, vl 14,752,680 lekë me TVSH 
 

17- Situacioni Përfundimtar 
-Vlera----lekë me tvsh 
 

18.Afati i kontratës në dite 
Fillimi punimeve: 05.08.2019 
Afati 12 muaj  
Përfundimi punimeve: në proces 

20. Mbikëqyrësi i punimeve 
“Gj.-C.” shpk  

Licenca MK. 
1735/17/5 

Kontrata nr. 4419/2 prot, 
datë 31.07.2019  

19. Zgjatja e kontratës 
Amendim nr. 1 (nr. 4419/1 prot, datë 
29.12.2020) 
 

21. Kolaudatori i punimeve 
“N. G.” SHPK 

Licenca Nr: 
MK 3101/6 

Kontratë e kolaudimit me 
nr. 364 prot, datë 
12.11.2019  

22.Akt Kolaudimi 
Datë ---- 

23.Akt i marrjes në dorëzim: 
Datë: -----  

 
Zbatimi i punimeve të ndërtimit dhe grafikut të punimeve. (Faza e parë). 
Nga dokumentacioni i vënë në dispozicion rezulton se punimet për “Rehabilitimi i Digës 
Rezervuari Paskuqan” kanë filluar me datë 05.08.2019 (sipas aktit të dorëzimit të sheshit, akt 
piketimit në objekt dhe njoftimit për fillim punimesh) dhe punimet e ndërtimit janë në proces e 
sipër sipas amendimit nr. 1 të kontratës me Nr. 4419 Prot, datë 31.07.2019. 
Mbikëqyrësi i punimeve “Gj. & C.” SHPK ka dërguar pranë Bashkisë Kamëz përkatësisht: 
-Me nr. 508 prot, datë 13.08.2019 Raportin Teknik për muajin Gusht 2019 mbi mbikëqyrjen 
dhe ecurinë e punimeve në objektin “Rehabilitimi i Digës së Rezurvarit Paskuaqn”. 
- Me nr. 625 prot, datë 05.11.2019, Raportin mujor Tetor 2019. 
Kryetari i Bashkisë Kamëz me urdhrin nr. 649, datë 22.11.2019 ka urdhëruar: 
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1. Ngritjen e njësisë së drejtimit teknik, për rezervuarët që janë në pronësi të Bashkisë Kamëz, 
për një periudhë kohore 1 (Një) vjeçare. 
2. Njësia e Drejtimit Teknik përbëhet nga specialistët e poshtë shënuar, të cilët, brenda muajit 
Dhjetor 2019, duhet të hartojnë një raport të detajuar mbi gjendjen fizike/teknike të digave të 
rezervuarëve të trensferuara në pronësi të Bashkisë Kamëz (- H. M., Ing. Hidroteknik; - S. S., 
Ing. Ndërtimi; - I. N., Ing. Agrar; - A. M., Jurist; - H. H., Ekspert mjedisi). 
Në vijim, Njësia e Drejtimit Teknik ka mbajtur Akt Konstatimin nr. 1, datë 02.12.2019, ku 
konstatoi që: 
Gjatë këtij kontrolli rezultoi që nga aktiviteti sizmik i datës 26.11.2019, por jo vetëm, në bjefin 
e brendshëm të kësaj dige kemi një rrëshqitje të masës homogjene të saj në një volum dhe 
sipërfaqe të konsiderueshme. Kjo digë prej disa vitesh ka shfaqur disa vatra rrëshqitjes në 
bjefin e brendshëm dhe të jashtëm, por nga zhvillimi i projektit, për rehabilitimin e digës së 
këtij rezervuari, rrëshqitjet në bjefin e jashtëm janë ripunuar/rehabilituar, por punimet për 
rehabilitimin e bjefit të brendshëm janë të paqëndrueshme, ky masiv dherash është sistemuar 
një herë në të njëjtin vend/volum dhe sipërfaqe, por ky formacion është i paqëndrueshëm. 
Njësia e Drejtimit Teknik ka arritur në konkluzionin se: Për rehabilitimin e kësaj rrëshqitjeje 
kërkohet një mendim i specializuar pasi masivi i dherave që ka rrëshqitur edhe pse i riparuar 
një herë, është i konsiderueshëm dhe i paqëndrueshëm. 
- Sipërmarrësi i punimeve “V. N.” SHPK me shkresën me nr. prot. 49, datë 29.12.2019, i është 
drejtuar Bashkisë Kamëz si dhe Mbikëqyrësit të punimeve me Lëndë: Kërkesë për rivlerësim të 
projektit të zbatimit të objektit “Rehabilitimi i Digës, Rezervuari Paskuqan” pas rënies së 
tërmetit datë 26.11.2019, ka cedime dhe rrëshqitje dherash. 
- Mbikëqyrësi i punimeve “Gj. & C.” SHPK me nr. 674/1 prot, datë 02.12.2019 i është drejtuar 
Bashkisë Kamëz me objekt: Nga kontrolli i ushtruar në terren rezulton se ka cedime dhe 
rrëshqitje të masës homogjene të konsiderueshme nga pasojat e tërmetit të datës 26.11.2019 
dhe i kërkon bashkisë që të bëj verifikimin dhe rivlerësimin e specializuar të digës pas situatës 
së krijuar me kushtet e reja të krijuara në përputhje me KTZ e KTP. 
- Me datë 03.12.202, grupi i punës i përbërë nga: Hajredin Murgu, Ing. Hidroteknik; S. S., Ing. 
Ndërtimi, Xh. Z. dhe R. D., në zbatim të urdhrit të Kryetarit të Bashkisë Nr. 652, datë 
26.11.2019, ka mbajtur Proces verbal konstatimi në objektin “Diga e Liqenit Paskuqan”, ku pas 
verifikimeve ka konstatuar cedime dhe rrëshqitje në të dy anët e digës.  
- Me nr. prot. 7320, datë 03.12.2019 kryetari i Bashkisë Kamëz, ka kërkuar bashkëpunim me 
“STDM-së, Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjitikës” dhe për dijeni Prefektit të qarkut 
Tiranë. 
- Sekretariati Teknik i Digave të Mëdha në MIE me shkresën kthim përgjigje me nr. prot. 
10169/6, datë 26.12.2019, i shprehë gatishmërinë për të bashkëpunuar, por nga bashkia nuk 
është paraqitur asnjë dokument përkatës për shqyrtimin e projektit të digës Paskuqan. 
- Sipërmarrësi i punimeve me shkresën me nr. prot. 49/1, datë 29.11.2019 (Protokolluar në 
Bashki me nr. prot. 8009, datë 30.12.2019) i drejtohet mbikëqyrësit të punimeve dhe për dijeni 
Bashkisë Kamëz mbi Njoftimin mbi pezullimin e punimeve në objektin: “Rehabilitimi i digës 
rezervuari Paskuqan”, për problemet e shkaktuara në objekt si pasojë e goditjeve sizmike të 
datës 26.11.2019. 
- Me proces verbalin me nr. 235 prot, datë 29.11.2019 nga krupi i kontrollit (H. M., S. S. dhe 
Xh. Z.); sipërmarrësi i punimeve; mbikëqyrësi i punimeve nga Drejtori i PKZHT-së Ark. E. B. 
dhe Kryetari i Bashkisë punimet e ndërtimit janë pezulluar. 
Faza e dytë: 
Me nr. prot. 161, datë 08.01.2020, Drejtori i Përgjithshëm i Projekteve dhe Investimeve dhe 
Shërbimeve Publike Z. E. Gj. i është drejtuar: 

- Drejtorisë së M.T.P.M, Bordit të kullimit, Pyjeve dhe Kullotave z. F. S. 
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- Drejtorisë së Emergjencave Civile dhe Strehimit, Znj. T. C., duke sqaruar se në 
investimin e bërë në Digën Paskuqan, nga reshjet e ditëve të fundit ka pasur 
rrëshqitje në pjesën ballore të saj duke dëmtuar investimin e digës edhe rrugën. 

-Me nr. 3288/1 prot, datë 13.01.2019, Prefekti i Prefekturës së Qarkut Tiranë, i kërkon 
Bashkisë Kamëz, ndjekja e rekomandimeve për projektin e rehabilitimit të digës së rezervuarit 
të Paskuqanit. 
-Kryetari i Bashkisë Kamëz me shkresën me nr. prot. 878 datë 08.02.2020 i është drejtuar 
Ministrisë së Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural dhe për dijeni Kryeministrit të RSH në përgjigje të 
shkresës nr. 9918 prot, datë 24.12.2019 mbi financimin e objekteve në administrimin e 
bashkive, për programin “Menaxhimi i Infrastrukturës së Ujitjes dhe Kullimit” me kërkesën për 
financimin e projekteve të infrastrukturës së ujit, kullimit dhe mbrojtjes nga lumenjt, për vitin 
2020. Ky investim sipas projektit të zbatimit është në shumën 214,884,200 lekë. 
- Në vijim është lidhur kontratë dhurimi me nr. prot. 3484, datë 11.05.2020 ndërmjet Bashkisë 
Kamëz përfaqësuar nga Z. R. S. dhe shoqërisë “Z. 06” SHPK përfaqësuar nga Z. A. P. me 
objekt “Hartim i projektit të Rehabilitimit të Digës Paskuqan në administrim të Bashkisë 
Kamëz” me vlefshmëri 30 ditë. 
 
1. Objekti Rehabilitimi i Digës së rezervuarit Paskuqan (Faza e dytë) është kryer sipas 
kontratës për punë publike me Nr. 10280 Prot, datë 21.12.2020të lidhur mes Autoritetit 
Kontraktor Bashkia Kamëz , të përfaqësuar nga Nëpunësi i Autorizuar Z. H. B. në cilësinë e 
Zv. Kryetar i bashkisë dhe Drejtor Kabineti dhe sipërmarrësi BOE “U.” SHPK & “ 2.” SHPK, 
përfaqësuar nga OE “U.” SHPK me prokurë të posaçme nr. 1791 rep dhe nr. 617/2 kol, datë 
28.10.2020 me licencë NZ.1981/18 me administrator Z. A. Ç. Vlera e kontratës është 
43,387,899 lekë pa TVSH dhe 52,065,479 lekë me TVSH. Afati i realizimit të kontratës është 
parashikuar 12 muaj nga data e lidhjes së kontratës. Periudha e garancisë së difekteve është 
përcaktuar 12 muaj nga data e përfundimit të punimeve. Likuidimi do të kryhet sipas VKM nr. 
488, datë 17.06.2020 “Për shpërndarjen dhe detajimin e fondit prej 950,295,959 lekësh, në 
programin “Menaxhimi i infrastrukturës së ujitjes dhe kullimit”. Financimi për vitin 2020 do të 
jetë12,000,000 lekë dhe për vitin 2021 do të jetë 40,065,479 lekë. 
2. Për mbikëqyrjen e punimeve të ndërtimit (Faza e dytë), është lidhur kontratë shërbimi me nr. 
10281 prot, datë 21.12.2020 ndërmjet Bashkisë Kamëz përfaqësuar nga nëpunësi i autorizuar, 
Zv. Kryetar & Dr. Kabineti z. H. B. dhe shoqërisë mbikëqyrëse “Gj. & C.” SHPK, me licence 
nr. MK. 1735/17 për mbikëqyrje dhe kolaudim të punimeve të zbatimit, përfaqësuar nga Z. H. 
M. Vlera e kontratës së mbikëqyrjes është 1,043,195.64 lekë pa TVSH ose 1,251,834.768 lekë 
me TVSH. 
 
Projekti i zbatimit Faza e II-të. 
Projekti i zbatimit për objektin “Rehabilitimi i Digës Rezervuari Paskuqan”është hartuar nga 
“Z. & C.” SHPK me NIPTK61731002D, dhe është miratuar Titullari i Bashkia Kamëz z. R. S.  
Grupi i projektimit përbëhet nga: Ing. R. T.; Ing. Hidro F. M.; Ing. Hidro J. O.; Ing. Elektrik S. 
P.; Ing. Gjeo. L. V.; Ing. Mekanik A. P.; Ing. Hidro M. M.; Ing. Gjeodet Y. M. 
Projekti i zbatimit përmban këto projekte: 
- Raporti Teknik. Hartimi i projektit për “Rehabilitimin e digës së Paskuqanit” hartuar nga: Ing. 
Hidroteknik F. M.; Ing. Hidroteknik J. O.;  
- Raporti Gjeoteknik (Llogaritjet të qëndrueshmërisë së skarpateve të digës) hartuar nga: Ing. 
Hidrroteknik F. M., J. O. dhe M. M.; 
- Raporti Gjeologo Inxhinierik (Gjeoteknik), hartuar nga Ing. Gjeolog Y. M.. 
- Relacioni i studimit me të dhëna inxhiniero – sizmologjike për projektin: “Rikonstruksioni i 
digës së rezervuarit Paskuqan” Bashkia Kamëz. punoi “G.-R.” SHPK. 
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Nga dokumentacioni i vënë në dispozicion rezulton se punimet për fazë e dytë me objekt 
“Rehabilitimi i Digës Rezervuari Paskuqan” kanë filluar me datë 29.12.2020 (sipas aktit të 
dorëzimit të sheshit, akt piketimit në objekt dhe njoftimit për fillim punimesh nga mbikëqyrësi 
dhe sipërmarrësi i punimeve) dhe janë proces. 
- Me procesverbalin me nr. 154 prot, datë 29.12.2020 palët Sipërmarrës punimesh, Mbikëqyrës 
punimesh, grupi i kontrollit të AK (Ing. H. M. dhe Ing. R. H.), Drejtori i Përgjithshëm Z. E. Gj. 
dhe Kryetari Z. R. S., ranë dakord mbi shtyrjen e afatit të punimeve deri në momentin e krijimit 
të kushteve për realizimin e punimeve dhe mbarimin e kontratës. 
- Me nr. 4419/1 prot, datë 29.12.2020 është realizuar sipas amendimit nr. 1 i kontratës nr. 4419 
prot, datë 31.07.2019 me objekt “Rehabilitimi i digës së rezervuarit Paskuqan” ndërmjet 
Bashkisë Kamëz përfaqësuar nga Kryetari Z. R. S. dhe sipërmarrësit të punimeve “U.” SHPK 
përfaqësuar nga Z. A. Ç.: 
- Me nr. 252 prot, datë 07.01.2021 mbikëqyrësi i punimeve njofton bashkinë Kamëz mbi 
pezullimin punimesh në objektin “Rehabilitimi i digës së rezervuarit Paskuqan” Faza II-të për 
arsye të reshjeve me intensitet të lartë. 
- Me procesverbalin me nr. 175 prot, datë 12.01.2021 palët Sipërmarrës punimesh, Mbikëqyrës 
punimesh, grupi i kontrollit të AK (Ing. H. M. dhe Ing. F. M.), Drejtori i Përgjithshëm Z. E. Gj. 
dhe Kryetari Z. R. S., ranë dakord mbi shtyrjen e afatit të punimeve deri në momentin e krijimit 
të kushteve për realizimin e dunimeve dhe mbarimin e kontratës. 
- Prefekti i Qarkut Tiranë me nr. 55/1 prot, datë 25.01.2021 (Protokolluar në bashkinë Kamëz 
me nr. prot. 720, datë 26.01.2021) njofton mbi marrjen e masave emergjente dheasistencë 
teknike për parandalimin e rrëshqitjeve të masivit në digën e rezervuarit të Paskuqanit 
institucionet: Sekretariati Teknik i Digave të Mëdha në MIE; MBZHU; Komiteti Kombëtar Të 
Digave të Mëdha në MIE; Drejtorinë e Çështjeve Vendore dhe Funksionale të Deleguara në 
MB si dhe Bashkinë Kamëz. 
- Komiteti Kombëtar i Digave të Mëdha përfaqësuar nga z. A. J., në kthim përgjigje mbi 
problematikat e shfaqura në Digën e Paskuqanit dhe kërkesën për marrjen e masave emergjente 
dhe asistencë teknike për parandalimin e rrëshqitjeve të masivit në këtë digë, drejtuar 
Prefekturës Tiranë dhe bashkisë Kamëz, rekomandon: “...Marrjen e masave emergjente për të 
pasur nën kontroll situatën e krijuar duke përfshirë edhe masat për mbrojtjen e rezervës ujore të 
ujëmbledhësit nën pikën fundore të shfrytëzimit të tij duke mos lejuar shtesë të kësaj zone, 
krijimin e zonës së sigurisë për të mos lejuar kalimin e banorëve dhe mjeteve në kurorën e 
digës, rrugën poshtë saj si dhe zonën përreth, monitorimin egjendjes aktuale sipas një programi 
të veçantë të hartuar nga ekspertët e emergjencave civile në Bashkinë Kamzë. 
- Mbikëqyrësi i punimeve me datë 01.03.2021 njofton Bashkinë Kamëz për rifillim punimesh 
në bazë të kontratës nr. 4418 prot, datë 31.07.2019. 
- Me nr. 10280/1 prot, datë 01.03.2021 është realizuar sipas amendimit nr. 2 i kontratës nr. 
10280 prot, datë 21.12.2020 me objekt “Rehabilitimi i digës së rezervuarit Paskuqan” ndërmjet 
Bashkisë Kamëz përfaqësuar nga Kryetari Z. R. S. dhe sipërmarrësit të punimeve “U.” SHPK 
përfaqësuar nga Z. A. Ç. 
- Mbikëqyrësi i punimeve me datë 04.03.2021 dërgon në Bashkinë Kamëz, raportin teknik për 
muajin shkurt 2020, mbi mbikëqyrjen dhe ecurinë e punimeve në objekt. 
- Komiteti Kombëtar i Digave të Mëdha përfaqësuar nga z. A. J., me shkresën KKDM/Nr 72 
Prot, datë 06.04.2021 i drejtohet MBZHR, Korporatës Elektroenergjitike Shqiptare, Bashkisë 
Kamëz dhe Durrrës, me objekt: Mbi mbikëqyrjen e punimeve të ndërtimit për rehabilitimin e 
digave të Janjarit, Mursise, Paskuqan, Shtoder, Spitalles si dhe punimet e ndërtimit për 
mbrojtjen e zonës tek Kullat e ekuilibrit të digës se HEC Koman ku ndër të tjera “...KKDM 
kërkon nga ana juaj të paraqisni për miratim mbikëqyrësin e punimeve të pajisur me licencën 
profesionale dhe stafin e tij të emëruar nga pronari ose shfrytëzuesi i digës sipas legjislacionit 
në fuqi”. 
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në Vendimin nr. 18, datë 31.03.2021 KKDM vendosi: 
• Plotësimin e kërkesave të VKM nr. 147, datë 18.03.2004 “Miratimin e 

Rregullores për Sigurinë e Digave dhe Dambave” neni 19, 20 dhe 24. 
• Miratimin në KKDM të mbikëqyrësit të punimeve dhe stafit të tij të tij të pajisur 

me licencë profesionale dhe të emëruar nga Pronari apo shfrytëzuesi i digës, 
sipas legjislacionit në fuqi. 

- Sipërmarrësi i punimeve “U.” SHPK me datë 13.04.2021 bën kërkesë për likuidim për 
objektin faza e II-të në shumën 19,333,356 lekë me TVSH 
- Mbikëqyrësi i punimeve me nr. extra prot, datë 14.04.2021 (Protokolluar në bashkinë Kamëz 
me nr. 3954 prot, datë 15.04.2021) ka njoftuar Bashkinë Kamëz mbi pezullimin e punimeve në 
objektin “Rehabilitimi i digës së rezervuarit Paskuqan Faza e dytë” për shkak të reshjeve të 
shiut sepse ngopja e dheut me ujin e shiut e bën të pamundur të punohet sipas KTZ, pasi nuk 
mund të realizohet ngjeshja për shkak të lagështisë së tyre. 
- Me procesverbalin me nr. 212 prot, datë 14.04.2021 palët Sipërmarrës punimesh, Mbikëqyrës 
punimesh, grupi i kontrollit të AK (Ing. R. H., Ing. H. M. dhe Ing. F. M.), Drejtori i 
Përgjithshëm Z. E. Gj. dhe Kryetari Z. R. S., ranë dakord mbi shtyrjen e afatit të punimeve deri 
në momentin e krijimit të kushteve për realizimin e dunimeve dhe mbarimin e kontratës. 
- Me procesverbalin me nr. 253 prot, datë 01.07.2021 palët Sipërmarrës punimesh, Mbikëqyrës 
punimesh, grupi i kontrollit të AK (Ing. H. M., Ing. R. H. dhe Ing. E. D.), Drejtori i 
Përgjithshëm Z. E. Gj. dhe Kryetari Z. R. S., ranë dakord mbi fillimin e punimeve. 
- Me nr. 10280/1 prot, datë 01.07.2021 është realizuar sipas amendimit nr. 3 i kontratës nr. 
10280 prot, datë 21.12.2020 me objekt “Rehabilitimi i digës së rezervuarit Paskuqan” ndërmjet 
Bashkisë Kamëz përfaqësuar nga Kryetari Z. R. S. dhe sipërmarrësit të punimeve “U.” SHPK 
përfaqësuar nga Z. A. Ç.: 
 
 Zbatimi i Kontratës së Punimeve “Rehabilitimi i Digës Rezervuari Paskuqan. Faza e II-rë 
14.Lidhja e kontratës 
 Nr. 10280 Prot., datë 21.12.2020 
BOE fitues “U. N.” SHPK & “2. ” 
SHPK 

15.Vlera e kontratës  
52,065,479 lekë me tvsh  
 

16.Likuiduar: 
-Sit nr. 1 vl. 19,333,356 lekë me TVSH 
- Sit II, vl 15,920,700 lekë me TVSH 
 

17- Situacioni Përfundimtar 
-Vlera----lekë me tvsh 
 

18.Afati i kontratës në dite 
Fillimi punimeve: 05.08.2019 
Afati 12 muaj  
Përfundimi punimeve: 21.12.2021 

20. Mbikëqyrësi i punimeve 
“Gj.-C.” shpk  

Licenca MK. 
1735/17/5 

Kontrata nr. 10281 prot, 
datë 21.12.2020  

19. Zgjatja e kontratës 
Amendim nr. 2 dhe nr. 3 
 21. Kolaudatori i punimeve 

--- 
Licenca Nr: 
MK --- 

Kontratë e kolaudimit me 
nr. ---- prot, datë ----  

22.Akt Kolaudimi 
Datë ---- 

23.Akt i marrjes në dorëzim: 
Datë: -----  

 

Mbi auditimin i dokumentacionit tekniko – ligjor në dosjen e zbatimitdhe auditimi i realizimit 
të punimeve të ndërtimit në terren, rezultoi: 
Kontrata fillestare me nr. 4419, datë 31.07.2019: 
Nga auditimi mbi realizimin e punimeve të ndërtimit në objektin “Rehabilitim i Digës 
Rezervuari Paskuqan” në datën 09.09.2021 në prezencë të mbikëqyrësit të punimeve Ing. Ledio 
Balliu përfaqësues i shoqërisë mbikëqyrëse “Gj.” SHPK dhe përfaqësuesit të Bashkisë Kamëz 
Ing. H. M., lidhur me volumet e punës të situacionuara si dhe atyre të kryera në fakt për 
situacionin nr. 1 dhe nr.2, rezulton se: 
1. Janë realizuar punime ndërtimi në vlerën 39,752,680 lekë me TVSH, respektivisht: 
Situacioni nr. 1 datë 20.11.2019 në vlerën 25,000,000 lekë me TVSH dhe situacioni nr. 2 datë 
21.07.2021 në vlerën 14,752,680 lekë. Nga auditimi në objekt rezulton se punimet e ndërtimit 
janë zbatuar në masën rreth 85 %.Në zbatimin e punime të objektit për dy situacionet (Nr. 1 
dhe nr.2), nuk ka shmangie në formë, dimensione, sipërfaqe e vëllim dhe punimet e ndërtimit 
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janë kryer sipas projektit të rishikuar dhe të miratuar nga projektuesi Bashkia Kamëz. 
Situacionet janë shoqëruar me dokumentet: Urdhër prokurimi nr. 2310 datë 30.04.2019; 
Procesverbal datë 08.07.2019, Raport teknikdatë 08.07.2019; Fatura tatimore nr. 07, datë 
20.11.2019; Urdhër shpenzimi nr. 1135, datë 05.12.2019. 
2. Strukturat bazë /mbajtëse (Diga)janë realizuar sipas kërkesave dhe materialeve të 
parashikuara në projektin e zbatimit. 
3. Punimet e ndërtimit sipas zërave të preventivit të ndryshuar (për dy situasionet) janë të njëjta 
me ato të specifikuara në kushtet e kontratës të miratuara nga projektuesi, mbikëqyrësi si dhe 
Autoriteti Kontraktor Bashkia Kamëz. Nga auditimi i situacioneve pjesore, projekt - preventivit 
bazë dhe të ndryshuar, si dhe nga verifikimi në terren i punimeve të ndërtimit lidhur me 
volumet e punës të situacionuara si dhe atyre të kryera në fakt, nuk rezultuan diferenca në 
volume apo punime të kryera jo të kryera në përputhje me projektin e zbatimitdhe të miratuar 
nga Autoriteti Kontraktor. 
4. U konstatua se nga mbikëqyrësi i punimeve si dhe nga sipërmarrësi i punimeve po kryhet 
azhornimi përfundimtar për kontratën fillestare Faza I-rë. 
5. Kontrata bazë është amenduar sipasamendim nr. 1 i kontratës nr. 4419 prot, datë 31.07.2019 
me objekt “Rehabilitimi i digës së rezervuarit Paskuqan” ndërmjet Bashkisë Kamëz 
përfaqësuar nga Kryetari Z. R. S. dhe sipërmarrësit të punimeve “U.” SHPK përfaqësuar nga Z. 
A. Ç.: 
6. Në situacionet pjesore nr. 1 dhe nr. 2, nuk ka ndryshime çmimesh për zërat e punimeve të 
ndërtimit dhe punimet janë zbatuar në përputhshmëri me: 
- Kontrata e sipërmarrjes me Nr. 4419 Prot., datë 31.07.2019 “Rehabilitim i Digës 

Rezervuari Paskuqan. 
- VKM nr. 354, datë 11.05.2016 “Për miratimin e manualit të tarifave për shërbime në 

planifikim territori, projektim, mbikëqyrje dhe kolaudim”, i ndryshuar. 
- UKM Nr. 3 , datë 15.2.2001 “Për mbikëqyrjen dhe kolaudimin e punimeve të ndërtimit” i 

ndryshuar;  
- Udhzimin nr. 2, datë 13.05.2005 “Për zbatimin e punimeve të ndërtimit”. 

Kontrata shtesë me nr. 10280, datë 21.12.2020: 
Nga auditimi mbi realizimin e punimeve të ndërtimit në objektin“Rehabilitim i Digës 
Rezervuari Paskuqan” në datën 09.09.2021 në prezencë të mbikëqyrësit të punimeve Ing. L. B. 
dhe dhe përfaqësuesit të Bashkisë Kamëz Ing. H. M., lidhur me volumet e punës të 
situacionuara si dhe atyre të kryera në fakt për situacionin nr. 1 dhe nr.2, rezulton se: 
1. Janë realizuar punime ndërtimi në vlerën 35,254,056 lekë me TVSH, respektivisht: 
Situacioni nr. 1 datë 14.04.2021 në vlerën 19,333,356 lekë me TVSH dhe situacioni nr. 2 datë 
05.07.2021 në vlerën 15,920,700 lekë. Nga auditimi në objekt rezulton se punimet e ndërtimit 
janë zbatuar në masën rreth 90 %.Situacionet janë shoqëruar me dokumentet: Urdhër prokurimi 
nr. 8065 datë 13.10.2020; Procesverbal datë 14.12.2020, Raport teknik datë 14.12.2020; Fatura 
tatimore nr. 07, datë 14.04.2020; urdhër shpenzimi nr. 467, datë 11.05.2021. 
2. U konstatua se nga mbikëqyrësi i punimeve si dhe nga sipërmarrësi i punimeve po kryhet 
azhornimi përfundimtar për kontratën shtesë. 
3. Kontrata shtesë me nr. 10280/1 prot, datë 01.03.2021 është amenduar sipas: 
-amendim nr. 2 i kontratës nr. 10280 prot, datë 21.12.2020 me objekt “Rehabilitimi i digës së 
rezervuarit Paskuqan” ndërmjet Bashkisë Kamëz përfaqësuar nga Kryetari Z. R. S. dhe 
sipërmarrësit të punimeve “U.” SHPK përfaqësuar nga Z. A. Ç. 
-amendim nr. 3 i kontratës nr. 10280 prot, datë 21.12.2020 me objekt “Rehabilitimi i digës së 
rezervuarit Paskuqan” ndërmjet Bashkisë Kamëz përfaqësuar nga Kryetari Z. R. S. dhe 
sipërmarrësit të punimeve “U.” SHPK përfaqësuar nga Z. A. Ç. 



 

151 
 

4. Bazuar në faktin se zbatimi i punimeve si për kontratën bazë ashtu edhe për kontratën shtesë 
i përket vitit 2021 dhe është jashtë periudhës së auditimit, nga grupi i auditimit nuk u krye 
auditim mbi zbatimin e punimeve të ndërtimit. Pra zbatimi i punimeve është në proces e sipër. 
 
16. Mbi Auditimin e zbatimit të punimeve të kontratës me objekt " Pastrimi me PPP", u 
konstatua: 
Objekti i mësipërm është kryer sipas Kontratës me nr. 1107 rep dhe nr. 486/4 kol, datë 
23.05.2018 me objekt: “Kontratë për dhënien me koncesion/PPP të shërbimit të pastrimit, 
grumbullimit, transportimit dhe seleksionimit të mbetjeve urbane për qytetin e Kamzës”, e 
lidhur ndërmjet Bashkisë Kamëz përfaqësuar me autorizim nga Sekretari i Përgjithshëm z. Q. 
Ç. dhe bashkimit të përkohshëm të shoqërive “A. I. G. C.” & “2.” SHPK që në vijim do të 
quhet “Koncesionari” i formuar sipas marrëveshjes nr. 2285 kol, nr. 2973 rep, datë 13.04.2018 
me këto të dhëna: 
- Shoqëria “A. I. G. C.” është rregjistruar si person juridik në QKR me NIPT K.I, dhe datë 
26.01.2009. 
- Shoqëria “2.” SHPK, është rregjistruar si person juridik në QKR me NIPT K.1 dhe datë 
31.05.2000 regjistrimi.Shoqëritë e mësipërme përfaqësohen në këtë kontratë nga Z. T. G., 
referuar Prokurës së Posaçme nr. 3814 rep, nr. 3119 kol, datë 11.05.2018. 
- Me datë 30.05.2018, shoqëria “A. I. C.” SHPK me numër biznesi 7.7, me seli në adresën: Rr, 
“Ndue Përlleshi” Kompleksi Usluga Prishtinë Kosovë, përfaqësuar nga administratori z. I. A. 
dhe shoqëria 2. SHPK me NUIS K.M me adresë në Tiranë përfaqësuar nga Administratori Z. 
A. S., kanë vendosur të nënshkruajnë ktë Akt Themelimi të shoqërisë me përgjegjësi të 
kufizuar “E. C.” SHPK, aktiviteti i së cilës rregullohet nga ky Akt Themelimi, Statuti dhe 
Legjislacioni Shqiptar në fuqi. Po me datë 30.05.2018 shoqëria me përgjegjësi të kufizuar “E. 
C.” SHPK ka hartuar statutin dhe kanë përcaktuar kuotat me kapital themeltar 10,000 lekë i 
ndarë në dy kuota. 
Vlera e kontratës koncesionare është e përbërë nga vlera totale e pagesave që do të kryejë AK 
për gjatë gjithë kohëzgjatjes së kontratës për kryerjen e shërbimit të pastrimit, grumbullimit, 
transportimit dhe seleksionimit të mbetjeve urbane nëpërmjet ndërtimit të impiantit të 
diferencimit e cila është e marabartë me 1,350,000,000 (një miliard e treqind e pesëdhjetë 
milion) lekë pa TVSH ose 1,620,000,000 lekë me TVSH. 
Koncesioni jepet për një periudhë prej 12 (dymbëdhjetë) vjetësh nga data efekive dhe 
përfundon në ditën e përvjetorit të datës efektive. 
Pas hyrjes në fuqi, AK i jep Koncesionarit për të gjithë kohëzgjatjen, të drejtat si më poshtë: 
- Shërbimin e pastrimit, grumbullimit, transportimit, seleksionimit dhe depozitimit të mbetjeve 
urbane për qytetin e Kamzës. 
- Gëzim të qetë të sheshit në përputhje me nenin 5.2 të kontratës, më poshtë: 
- Me mbarimin e afatit t’i kthejë sërisht Autoritetit Kontraktues përdorimin e sheshit dhe të 
Drejtën për Kalim, dhe t’i transferojë Autoritetit pronësinë e truallit dhe të Objekteve 
Ekzistuese të shtuara, si dhe, në çdo rast, t’i kryejë ato veprime, të cilat janë pazgjidhmërisht të 
lidhura me këto aktivitete. 
- Kryetari i Bashkisë Z. Xh. M. me urdhërin me nr. prot. 2860, datë 24.05.2018 mbi ngritjen, 
funksionimin dhe përgjegjësitë e Njësisë së Zbatimit të Kontratës Koncesionare/PPP “Për 
dhënien me koncesion/PPP të shërbimit të pastrimit, grumbullimit, transportit dhe 
seleksionimit të mbejtjeve urbane për qytetin e Kamzës” ka urdhëruar ngritjen e NjZP nga 7 
nëpunës, konkretisht [1. Xh. M., Kryetar; 2. E. S., Anëtar; 3. K. Ç., Anëtar; 4. S. S., Anëtar; 5. 
E. M., Anëtar; 6. H. M., Anëtar dhe 7. B. D., Anëtar]. 
- Kryetari i Bashkisë Z. Xh. M. me urdhërin me nr. prot. 1542, datë 25.03.2019 mbi 
ndryshimin e urdhërit nr. 2860 prot, datë 24.05.2018 “Mbi ngritjen, funksionimin dhe 
përgjegjësitë e Njësisë së Zbatimit të Kontratës Koncesionare/PPP “Për dhënien me 
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koncesion/PPP të shërbimit të pastrimit, grumbullimit, transportit dhe seleksionimit të 
mbejtjeve urbane për qytetin e Kamzës” ka urdhëruar Pika (2) si më poshtë: Anëtarët e NjZP 
nëpunësit z. E. M. dhe Z. S. S. të zëvendësohen me nëpunësit e mëposhtëm: 

• F. M. dhe  Xh. Z. 
- Kryetari i Bashkisë Z. R. S. me urdhërin me nr. prot. 5162, datë 10.09.2019 mbi ndryshimin e 
urdhërit nr. 2860 prot, datë 24.05.2018 “Mbi ngritjen, funksionimin dhe përgjegjësitë e Njësisë 
së Zbatimit të Kontratës Koncesionare/PPP “Për dhënien me koncesion/PPP të shërbimit të 
pastrimit, grumbullimit, transportit dhe seleksionimit të mbejtjeve urbane për qytetin e 
Kamzës” ka urdhëruar Pika (2) si më poshtë: Anëtarët e NjZP nëpunësit z. Xh. M. dhe Z. K. Ç. 
të zëvendësohen me nëpunësit e mëposhtëm: 

• G. B., Kryetar dhe A. P., Anëtar. 
- Kryetari i Bashkisë Z. R. S. me urdhërin me nr. prot. 521, datë 16.09.2019 mbi ndryshimin e 
urdhërit nr. 2860 prot, datë 24.05.2018 “Mbi ngritjen, funksionimin dhe përgjegjësitë e Njësisë 
së Zbatimit të Kontratës Koncesionare/PPP “Për dhënien me koncesion/PPP të shërbimit të 
pastrimit, grumbullimit, transportit dhe seleksionimit të mbejtjeve urbane për qytetin e 
Kamzës” ka urdhëruar: 
1. Nndryshimin e pikës 8 dhe 9 të urdhërit nr. 2860 prot, datë 24.05.2018. 
2. Shtimin si anëtarë të NjZP Administratorin e Njësisë Administrative Paskuqan z. E. 
 B. dhe Administratorin e Lagjes Bathore z. Y. Sh. 
3. Anëtarët e shtuar do të bëjnë pjesë në grupin e parë të NjZP të Projektit. 
 
Zbatimi i zërave të shërbimit dhe grafikut të shërbimeve. 
Në zbatim të projektit të auditimit, u shqyrtua dokumentacioni teknik i zbatimit të shërbimit, si: 
Hartat e vendgrumbullimeve të mbetjeve urbane, preventivit ofertues,për qytetin e Kamëzit, së 
bashku me faturat tatimore urdhër shpenzimet mbi volumin e shërbimeve të kryera për muajin 
paraardhës, raportin mbi përshkrimin e zërave të shërbimeve sipas preventivave ofertues, 
raportet e realizimit të shërbimeve mbi kryerjen e punimeve, listë prezenca e punëtorëve, 
grafiku i punimeve, me të dhëna të përgjithshme si vijon:  

13. Zbatimi i Kontratës së shërbimit me objekt: “Kontratë për dhënien me koncesion/PPP të shërbimit të pastrimit, grumbullimit, 
transportimit dhe seleksionimit të mbetjeve urbane për qytetin e Kamzës”. 
14.Lidhja e kontratës 
Nr. 1107 rep dhe nr. 486/4 kol, datë 
23.05.2018. 
 
BOE fitues “A. I. G. C.” & “2.” SHPK 
Nënkontraktor OE “E. C.” 
 
 
 
15.Vlera e kontratës 
1,350,000,000 lekë me Tvsh 
 

16.Likuiduar: 
Sit nr. 1me vlerë 11,250,000 lekë me TVSH. 
Sit nr. 2me vlerë 11,250,000 lekë me TVSH. 
Sit nr. 3 me vlerë 11,250,000 lekë me TVSH. 
Sit nr. 4 me vlerë 11,250,000 lekë me TVSH. 
Sit nr. 5 me vlerë 11,250,000 lekë me TVSH. 
Sit nr. 6 me vlerë 11,250,000 lekë me TVSH. 
Viti 2018 me 6 pagesa në shumën 67,500,000 lekë 
Sit nr. 7 me vlerë 11,250,000 lekë me TVSH. 
Sit nr. 8 me vlerë 11,250,000 lekë me TVSH. 
Sit nr. 9 me vlerë 11,250,000 lekë me TVSH. 
Sit nr. 10 me vlerë 11,250,000 lekë me TVSH. 
Sit nr. 11 me vlerë 11,250,000 lekë me TVSH. 
Sit nr. 12 me vlerë 11,250,000 lekë me TVSH. 
 

Sit nr. 13 me vlerë 11,250,000 lekë me TVSH. 
Sit nr. 14 me vlerë 11,250,000 lekë me TVSH. 
Sit nr. 15 me vlerë 11,250,000 lekë me TVSH. 
Sit nr. 16 me vlerë 11,250,000 lekë me TVSH. 
Viti 2019 me 10 pagesa në shumën 112,500,000 
lekë 
Sit nr. 16 me vlerë 11,250,000 lekë me TVSH. 
Sit nr. 18 me vlerë 8,766,175 lekë me TVSH. 
Sit nr. 19 me vlerë 11,052,390 lekë me TVSH. 
Sit nr. 20 me vlerë 11,052,390 lekë me TVSH. 
Sit nr. 21 me vlerë 11,052,390 lekë me TVSH. 
Sit nr. 22 me vlerë 11,052,390 lekë me TVSH. 
Sit nr. 23 me vlerë 11,052,390 lekë me TVSH. 
Sit nr. 24 me vlerë 11,052,390 lekë me TVSH. 
Sit nr. 25 me vlerë 11,052,390 lekë me TVSH. 
Viti 2019 me 9 pagesa në shumën 97,382,905 lekë 

17- Situacioni nga fillimi deri në 
përfundim të auditimit 
-Vlera 277,382,905 lekë me TVSH 
 
 

18.Afati i kontratës në dite 
Parashikuar12 vjet 
Fillimi i shërbimit: 23.05.2018 
Perfundimi shërbimit më datë 23.05.2030 

19. Zgjatja e kontratës 
Në proces 

20. Mbikëqyrësi i shërbimit (NjZP) 
1. Xh. M., Kryetar zëvendësuar nga (G. B.) 
2. E. S., Anëtar 
3. K. Ç., Anëtar zëvendësuar nga (A. P.) 
4. S. S., Anëtar (Xh. Z.) 
5. E. M., Anëtar (F. M.) 
6. H. M., Anëtar 
7. B. D., Anëtar 
8. E. B.shtuar në grupin e parë. 
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9. Y. Sh. shtuar në grupin e parë. 

 
Prona publike që përfshihet në projekt: 
Këshilli Bashkiak Kamëz me vendimin nr. 104, datë 19.08.2016 ka miratuar “Venddepozitimi i 
mbetjeve urbane, prej 5 ha, në Valias” lënë në fuqi me vendimin nr. 114, datë 19.09.2016, në 
territorin e Valiasit. Në këtë territor do të ndërtohet edhe impianti i diferencimit të mbetjeve, i 
cili në përfundim të kohëzgjatjes së koncensionit do të jetë në pronësi të Bashkisë Kamëz. 
Afati i kryerjes së shërbimit të pastrimit, grumbullimit, transportimit dhe depozitimit të 
mbetjeve është 365 ditë në vit x 12 vjet nga data e lidhjes së kontratës. 
Shërbimi i pastrimit, grumbullimit, transportimit dhe seleksionimit të mbetjeve urbane 
nëpërmjet impiantit të diferencimit të mbetjeve do të zhvillohet në qytetin e Kamzës, me këto 
karakteristika: [- Grumbullimi dhe transportimi i mbetjeve urbane dhe tregjeve; - Larje dhe 
dezinfektimi i kontejnerëve; - Mirmëmbajtje të vendgrumbullimeve të mbetjeve gjatë ditës; - 
Grumbullimi i mbetjeve ndërtimore dhe të vëllimshme; - Fshirja e rrugëve dhe trotuareve me 
krahë; - Fshirje e rrugëve me makineri; - Larje e rrugëve njëherë në ditë; - Ndërtimi i stacionit 
të transferimit dhe Instalimi i impiantit të diferencimit të mbetjeve; -Transporti dhe depozitimi i 
mbetjeve në vendet përkatëse të miratuara nga autoritetet përkatëse]. 
Për zbatimin e kontratës janë ngritur dy grupe pune ku njeri grup pune do të ndjek shërbimin e 
pastrimit, grumbullimit, transportit dhe seleksionimin e mbetjeve, ndërsa grupi tjetër do të 
ndjekë realizimin dhe vënien në punë të stacionit të transferimit të mbetjeve. 
Nga raportet e paraqitura nga NjZP e ngritur nga Bashkia Kamëz, rezulton se koncesionari ka 
zbatuar kontratën për sa i përket shërbimit të pastrimit. Ndërsa grupi për ndjekjen, realizimin 
dhe vënien në punë të stacionit të transferimit të mbetjeve nuk ka asnjë raport të paraqitur. 
Në kontratën koncesionare, neni 10 “Program i punimeve”, pika 10.1 cilësohet: 
“Koncesionari merr për sipër të vërë në punë stacionin e transferimit për seleksionimin e 
mbetjeve brenda 6 muajve nga dita e hyrjes në fuqi të kësaj kontrate”. 
Sipas raportit periodik të vetë koncesionarit, nuk ka filluar zbatimi i projektit për ndërtimin e 
stacionit të transferimit dhe aktualisht palët janë në proces gjygjësor.  
Në raportimin e fundit datë 03.07.2019 shoqëria koncesionare raporton se ka marrë një akt 
miratimi dhe një akt refuzimi për leje mjedisore. Sipas shoqërisë koncesionare ka paraqitur 
observacionet dhe i është drejtuar Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë. Shoqëria është 
në pritje të miratimit të lejes mjedisore. 
Grupi i auditimit të KLSH-së verifikoi në sistemin e QKB ku rezulton se leja është refuzuar për 
mungesë dokumentacioni. 
- Në kontratën koncesionare, neni 8 “Detyrimet e Koncesionarit, pika 8.15, cilësohet: 
Koncesioneri është i detyruar të paguaj 10 % të taksave vendore që lidhen me ndërtimin 
e stacionimit të transferimit. 
- Në kontratën koncesionare, neni 16.2 “Tarifat Koncesionare”, cilësohet: Koncesionari 
duhet të paguajë për llogari të Autoritet Kontraktor një tarifë Koncesionare të barabartë me 
vlerën 1.5% të të ardhurave nga shitja e mbetjeve pas diferencimit. 
Nga llogaritjet e grupit të punës “Për studimin e fizibilitetit dhe dhënien me koncesion të 
shërbimit të pastrimit, grumbullimit, transportimit dhe seleksionimit të mbetjeve urbane për 
qytetin e Kamzës” i ngritur me urdhrin nr. 336, datë 09.10.2017 dhe miratuar me VKB Kamëz 
nr. 138, datë 11.12.2017, lënë në fuqi me vendimin nr. 151, datë 20.12.2017, është parashikuar 
fitimi vjetor neto në vlerën 120,588,333 lekë (Kjo sipas raportit përmbledhës të grupit të punës 
me nr. 220 prot,datë 17.01.2018 miratuar nga Kryetari Z. Xh. M.). Të ardhurat vjetore që 
duhen kaluar në llogari të bashkisë janë në vlerën 1,808,825 lekë [120,588,333 lekë x 1.5% 
tarifë koncesionare]. Ndalesa mujore është 150,735 lekë. 
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- Në kontratën koncesionare, neni 23 “Sanksionet”, pika 23.1/a cilësohet: “Mosrespektimi i 
afateve dhe kushteve të kësaj kontrate, në përfundim të periudhës të parashikuar në nenin 10 të 
kësaj kontrate, penalizon Koncesionarin si më poshtë: 
a) Për mosrealizimin e punimeve në përputhje me Projektin e Zbatimit të miratuar nga 
Autoriteti Kontraktor, 0.5 % të këstit mujor të parashikuar. Në këto kushte për çdo pagesë 
mujore duhej të mbahej vlera prej 56,250 lekë [11,250,000 lekë x 0.5 %]”. 
 
Nga auditimi mbi pagesat e AK ndaj shoqërisë “E. C.” SHPK, rezulton: 
 

1. Sipas ditarit të shpenzimeve për vitin 2018, janë realizuar 6 pagesa periodike në shumën 
67,500,000 lekë. 
2. Sipas ditarit të shpenzimeve për vitin 2019, janë realizuar 6 pagesa periodike në shumën 
112,500,000 lekë. 
3. Sipas ditarit të shpenzimeve për vitin 2020, janë realizuar 12 pagesa periodike në shumën 
130,540,075 lekë. 
Praktikat e pagesave periodike janë të shoqëruara me dokumentet: 

• Raport punimesh, hartuar nga “E. C.” Sh.A shoqëruar me volumet e 6 zërave të 
shërbimeve. 

• Raport mbi shërbimin e kryer sipas periudhave, hartuar nga NJZP. 
 
Nga llogaritjet e grupit të punës “Për studimin e fizibilitetit dhe dhënien me koncesion të 
shërbimit të pastrimit, grumbullimit, transportimit dhe seleksionimit të mbetjeve urbane për 
qytetin e Kamzës” i ngritur me urdhrin nr. 336, datë 09.10.2017 dhe miratuar me VKB Kamëz 
nr. 138, datë 11.12.2017, lënë në fuqi me vendimin nr. 151, datë 20.12.2017, është parashikuar 
fitimi vjetor neto në vlerën 120,588,333 lekë (Kjo sipas raportit përmbledhës të grupit të punës 
me nr. 220 prot,datë 17.01.2018 miratuar nga Kryetari Z. Xh. M.). Të ardhurat vjetore që 
duhen kaluar në llogari të bashkisë janë në vlerën 1,808,825 lekë [120,588,333 lekë x 1.5% 
tarifë koncesionare]. Ndalesa mujore është 150,735 lekë. 
- Në kontratën koncesionare, neni 23 “Sanksionet”, pika 23.1/a cilësohet: “Mosrespektimi i 
afateve dhe kushteve të kësaj kontrate, në përfundim të periudhës të parashikuar në nenin 10 të 
kësaj kontrate, penalizon Koncesionarin si më poshtë: 
a) Për mosrealizimin e punimeve në përputhje me Projektin e Zbatimit të miratuar nga 
Autoriteti Kontraktor, 0.5 % të këstit mujor të parashikuar”. Në këto kushte për çdo pagesë 
mujore duhej të mbahej vlera prej 56,250 lekë [11,250,000 lekë x 0.5 %]. 
 
1. Nga verifikimi i dokumentacionit teknik rezulton se NjZP, në çdo raport monitorimi ka 
paraqitur të njëjtat zëra shërbimi, volume dhe sasi. Gjithashtu NJZP nuk ka mbajtur proces 
verbale dhe situacione mujore për masën e kryerjes së shërbimeve, veprim ky në 
kundërshtim me nenin 6, pika 6.2 “Mbikëqyrja e përgjithshme e shërbimit” të kontratës 
koncesionare dhe ngarkon me përgjegjësi Anëtarët e NJZP. 
2. Nga auditimi i dokumentacionit teknik në dosje, rezultoi se nga Koncesionari nuk janë 
hartuar grafikët e punimeve për transportin, larjen dhe dezinfektimin e kontinierëve dhe nuk 
janë miratuar nga Autoriteti Kontraktor, veprim ky në kundërshtim me pikën 3.3 “Grafikët e 
punimeve” aneksi 3. 
3. Nga Koncesioneri nuk janë hartuar grafikët e punimeve për realizimin e shërbimeve...Në 
grafikët e shërbimeve duhet të përcaktohet saktë : 
- Oraret e operimit në secilin vendgrumbullim mbetjesh. 
- Llojin, targën dhe intenerarin e makinave teknologjike që do të kryejnë shërbimin. 
- Oraret e operimit dhe mjetet për shërbimet mbështetëse. 
- Numrin e punëtorëve që do të mbështesin çdo operacion punimesh. Sa më sipër është në 
kundërshtim me pikën 6.2/f “Metodologjia e punës dhe rregulla për zbatim” aneksi 3. 
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4. Nga Koncesionari, lidhur me fshirjen e rrugëve dhe trotuareve, nuk është përcaktuar grafiku 
i punimeve për realizimin e shërbimit të pastrimit të zonës.. nuk është përcaktuar orari i 
operimit në secilin rrugë dhe trotuar si dhe nuk është përcaktuar numri i punëtorëve që do të 
punojnë në çdo operacion punimesh, veprime këto në kundërshtim me pikën 7.3, germat c, d, 
e,f Aneksi 3. 
5. Nga Koncesionari, lidhur me fshirjen e rrugëve me makineri teknologjike, nuk është 
përcaktuar grafiku i punimeve për realizimin e shërbimit të pastrimit të zonës.. nuk është 
përcaktuar orari i operimit në secilin rrugë si dhe lloji dhe intenerari i makinave teknologjike që 
do të kryejnë shërbimin, veprime këto në kundërshtim me pikën 8.3, germat a,b, c, d, e,f 
Aneksi 3. 
6. Nga Koncesionari, lidhur me larjen e rrugëve me makineri teknologjike, nuk është 
përcaktuar grafiku i punimeve për realizimin e shërbimit të pastrimit të zonës.. nuk është 
përcaktuar orari i operimit në secilin rrugë si dhe lloji dhe intenerari i makinave teknologjike që 
do të kryejnë shërbimin, veprime këto në kundërshtim me pikën 9.3, (1,2,3,4,5) Aneksi 3. 
 
Për veprimet dhe mosveprimet e mësipërme ngarkohen me përgjegjësi anëtarët e Njësisë së 
Zbatimit të Projektit (Grupi i parë);G. B., B. D., E. S., A. P., E. B., Y. Sh., N. K., P. M. 
 
► Titulli i gjetjes: Mos plotësim dhe mbajtje dokumentacioni sipas dokumenteve të  
tenderit; Specifikimet Teknike dhe kushteve të kontratës. 
 
Situata: Nga auditimi i dokumentacionit tekniko-ligjor për kontratën e shërbimit “Kontratë për 
dhënien me koncesion/PPP të shërbimit të pastrimit, grumbullimit, transportimit dhe 
seleksionimit të mbetjeve urbane për qytetin e Kamzës” me vlerë 1,620,000,000 lekë me 
TVSH, fituar nga bashkimi i përkohshëm i shoqërive “A. I. G. C.” & “2.” SHPK me nr. 1107 
rep dhe nr. 486/4 kol, datë 23.05.2018, sipas marrëveshjes nr. 2285 kol, nr. 2973 rep, datë 
13.04.2018, me afat realizimi 12 vjetësh, u konstatua se: 
- NjZP nuk ka mbajtur proces verbale dhe situacione mujore për masën e kryerjes së 
shërbimeve, veprim ky në kundërshtim me nenin 6, pika 6.2 “Mbikëqyrja e përgjithshme e 
shërbimit” të kontratës koncesionare dhe ngarkon me përgjegjësi Anëtarët e NJZP. 
- Koncesionari nuk janë hartuar grafikët e punimeve për transportin, larjen dhe dezinfektimin e 
kontinierëve dhe nuk janë miratuar nga Autoriteti Kontraktor, për të gjithë periudhën e zbatimit 
të kontratës, veprim ky në kundërshtim me pikën 3.3 “Grafikët e punimeve” aneksi 3. 
- Nga Koncesioneri nuk janë hartuar grafikët e punimeve për realizimin e shërbimeve për të 
gjithë periudhën e zbatimit të kontratës...Në grafikët e shërbimeve duhet të përcaktohet saktë: 

• Oraret e operimit në secilin vendgrumbullim mbetjesh. 
• Llojin, targën dhe intenerarin e makinave teknologjike që do të kryejnë shërbimin. 
• Oraret e operimit dhe mjetet për shërbimet mbështetëse. 
• Numrin e punëtorëve që do të mbështesin çdo operacion punimesh. Sa më sipër është në 

kundërshtim me pikën 6.2/f “Metodologjia e punës dhe rregulla për zbatim” aneksi 3. 
- Nga Koncesionari, lidhur me fshirjen e rrugëve dhe trotuareve, nuk është përcaktuar grafiku i 
punimeve për realizimin e shërbimit të pastrimit të zonës.. nuk është përcaktuar orari i operimit 
në secilin rrugë dhe trotuar si dhe nuk është përcaktuar numri i punëtorëve që do të punojnë në 
çdo operacion punimesh, veprime këto në kundërshtim me pikën 7.3, germat c, d, e,f Aneksi 3. 
- Nga Koncesionari, lidhur me fshirjen e rrugëve me makineri teknologjike, nuk është 
përcaktuar grafiku i punimeve për realizimin e shërbimit të pastrimit të zonës.. nuk është 
përcaktuar orari i operimit në secilin rrugë si dhe lloji dhe intenerari i makinave teknologjike që 
do të kryejnë shërbimin, veprime këto në kundërshtim me pikën 8.3, germat a,b, c, d, e,f 
Aneksi 3. 
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- Nga Koncesionari, lidhur me larjen e rrugëve me makineri teknologjike, nuk është përcaktuar 
grafiku i punimeve për realizimin e shërbimit të larjes së rrugëve.. nuk është përcaktuar orari i 
operimit në secilin rrugë si dhe lloji dhe intenerari i makinave teknologjike që do të kryejnë 
shërbimin, veprime këto në kundërshtim me pikën 9.3, (1,2,3,4,5) Aneksi 3. 
Sa më sipër trajtuar, ngarkohen me përgjegjësi anëtarët e NJZP, G. B., B. D., E. S., A. P., E. B., 
Y. Sh., N. K., P. M., nuk janë zbatuar përcaktimet ligjore dhe kontraktuare të bëra në: 
Dokumentet e Tenderit; Specifikimet Teknike; kërkesat e kontratës parashikuar në aneksin 3 të 
kontratës së shërbimit me nr. 1107 rep dhe nr. 486/4 kol, datë 23.05.2018 “Kontratë për 
dhënien me koncesion/PPP të shërbimit të pastrimit, grumbullimit, transportimit dhe 
seleksionimit të mbetjeve urbane për qytetin e Kamzës”. 
Kriteri: Kontrata e shërbimit me nr. 1107 rep dhe nr. 486/4 kol, datë 23.05.2018 “Kontratë për 
dhënien me koncesion/PPP të shërbimit të pastrimit, grumbullimit, transportimit dhe 
seleksionimit të mbetjeve urbane për qytetin e Kamzës”; Urdhrin e Kryetarit të Bashkisë nr. 
prot. 2860, datë 24.05.2018 mbi ngritjen, funksionimin dhe përgjegjësitë e Njësisë së Zbatimit 
të Kontratës Koncesionare/PPP; Urdhrin e Kryetarit të Bashkisë nr. prot. 1542, datë 25.03.2019 
mbi ndryshimin e urdhërit nr. 2860 prot, datë 24.05.2018 “Mbi ngritjen, funksionimin dhe 
përgjegjësitë e Njësisë së Zbatimit të Kontratës Koncesionare/PPP; Urdhrin e Kryetarit të 
Bashkisë nr. prot. 5162, datë 10.09.2019 mbi ndryshimin e urdhërit nr. 2860 prot, datë 
24.05.2018 “Mbi ngritjen, funksionimin dhe përgjegjësitë e Njësisë së Zbatimit të Kontratës 
Koncesionare/PPP; nr. prot. 521, datë 16.09.2019 mbi ndryshimin e urdhërit nr. 2860 prot, datë 
24.05.2018 “Mbi ngritjen, funksionimin dhe përgjegjësitë e Njësisë së Zbatimit të Kontratës 
Koncesionare/PPP. Për veprimet dhe mosveprimet e mësipërme ngarkohen me përgjegjësi, 
anëtarët e Njëisë së zbatimit të projektit; G. B., B. D., E. S., A. P., E. B., Y. Sh., N. K., P. M.  
Impakti: Si pasojë e mangësive të mësipërme, është hartuar një dokumentacion shoqërues jo i 
plotë dhe jo në përputhje me aneksin 3 të kontratës koncesionare. 
Shkaku: Neglizhencë nga ana e NjZ projektit në verifikimin e zbatimit të zërave të shërbimeve 
sipas preventivit ofertues.  
Rëndësia : E mesme 
Rekomandime: NjZP për kontratën koncesionare me objekt “Kontratë për dhënien me 
koncesion/PPP të shërbimit të pastrimit, grumbullimit, transportimit dhe seleksionimit të 
mbetjeve urbane për qytetin e Kamzës”, të marrë masa që në vazhdimësi përgjatë ekzekutimit 
të kontratës t’i kërkojë JV “A. I. G. C.” & “2.” SHPK, të plotësojë dokumentet për: 

- Hartimin e proces-verbaleve dhe situacione mujore për masën e kryerjes së shërbimeve 
sipas preventivit ofertues. 

- Hartimin e grafikëve të shërbimeve për transportin, larjen dhe dezinfektimin e 
kontinierëve; grafikët e punimeve për realizimin e shërbimeve për të gjithë periudhën e 
zbatimit të kontratës; grafikët e punimeve për realizimin e shërbimit të pastrimit të 
zonës; grafikët e punimeve për realizimin e shërbimit të larjes së rrugëve, sipas 
preventivit dhe të miratuar nga Titullari i Autoriteti Kontraktor.  

 
17. Mbi Auditimin e zbatimit të punimeve të kontratës me objekt "Ndërtim KUN Kamëz rruga 
Skënderbeu deri te Kujtesa, rruga Dibra dhe rruga Dritero Agolli",u konstatua: 
 

- Projekti parashikon ndërtimin e rrjetit të ujerave të ndotura në disa segmente rrugore. Sistemi 
kryesor i ujrave të ndotura, parashikohet të ndërtohet me tuba të brinjëzuar dhe tuba betoni 
Ø315, 400, 500, 600 mm. Preventivi i punimeve për akset e përcaktuara përmban zëra të 
thjeshtë të punimeve, kryesisht gërmim, mbushje, transport, puseta dhe F.V tubi i brinjëzuar 
ose betoni.  
Leja e Infrastrukturës është dhënë me Vendim të Kryetarit të Bashkisë me Nr. 953 datë 
08.07.2019. 
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- Objekti i kontratës "Ndërtim KUN Kamëz rruga Skënderbeu deri te Kujtesa, rruga Dibra dhe 
rruga Dritero Agolli" është kryer sipas kontratës për punë publike nr. 3915 prot. datë 
09.07.2019, të lidhur midis Autoritetit Bashkisë Kamëz, përfaqësuar nga z. Xh. M. dhe 
Operatorit Ekonomik "A."shpk përfaqësuar nga administratori z. A. L. Vlera e kontratës është 
44,131,680 lekë me TVSH. Afati zbatimit të kontratës është përcaktuar 100 ditë pune nga data 
e lidhjes së kontratës.  
- Për Mbikëqyrjen e kontratës së zbatimit është lidhur kontrata nr. 3915/2 datë 09.07.2019, të 
lidhur midis Autoritetit Bashkisë Kamëz, përfaqësuar nga z. Xh. M. dhe Operatorit Ekonomik 
"E.-G"shpk përfaqësuar nga administratori Ing. G. I. 
- Për Kolaudimin e punimeve është lidhur kontrata nr. 347 prot. datë 31.10.2019, të lidhur 
midis Autoritetit Bashkisë Kamëz, përfaqësuar nga z. R. S. dhe Operatorit Ekonomik "L. & C." 
Shpk përfaqësuar nga administratori Ing. P. N. 
 
►Titulli i Gjetjes nr. 17: Pasaktësi në situacionin përfundimtar të objektit objektin “Ndërtim 
KUN Kamëz rruga Skënderbeu deri te Kujtesa, rruga Dibra dhe rruga Dritero Agolli ". 
 
Situata: Objekti i kontratës "Ndërtim KUN Kamëz rruga Skënderbeu deri te Kujtesa, rruga 
Dibra dhe rruga Dritero Agolli" është kryer sipas kontratës për punë publike nr. 3915 prot. 
datë 09.07.2019, të lidhur midis Autoritetit Bashkisë Kamëz, dhe Operatorit Ekonomik "A." 
shpk. Vlera e kontratës është 44,131,680 lekë me TVSH. Nga verifikimi i pagesës në 
situacionin përfundimtar dhe librezës së masave, u konstatua pasaktësi dhe në këtë investim 
rezultoi se nuk argumentohet apo justifikohet vlera prej 289,492 lekë pa TVSH, e përfituar nga 
sipërmarrësi, për llogaritje të gabuara nga fakti i punës së realizuar, të cilat mund të ishin 
korrigjuar në hartimin e preventivit të rishikuar apo situacionit përfundimtar. 
Kriteri: Situacioni përfundimtar jo në përputhje me projekt-preventivin dhe faktin, veprime të 
cilat nuk janë në përputhshmëri me: 
 - Ligjin nr. 8402, datë 10.09.1998 “Për Kontrollin dhe Disiplinimin e Punimeve të Ndërtimi”, i 
ndryshuar, Kreu III, neni 7 dhe neni 12. 
- Udhëzimin nr. 3 datë 15.02.2001 “Për mbikëqyrjen dhe kolaudimin e punimeve të ndërtimit” 
konkretisht Kreu II, Pika 3. 
- Kontratën e sipërmarrjes së punimeve nr. 3915 prot. datë 09.07.2019.  
- Kontratën e shërbimit të mbikëqyrjes së punimeve me nr. 3915/2 datë 09.07.2019. 
Ndikimi/Efekti: Dëme ekonomike të paargumentuara në vlerën 289,492 lekë pa TVSH 
Shkaku: Pasaktësi në situacionin përfundimtar për shkak të llogaritjeve të gabuara. 
Rëndësia: I lartë. 
Rekomandime:  
- Nga Bashkia Kamëz në të ardhmen të marren masa që për kontratat e punimeve civile, 
situacionet pjesore të shoqërohen me libreza masash pjesore, në mënyrë që pagesat pjesore të 
argumentohen mbi bazën e volumeve të llogaritura. 
- Bashkia Kamëz të marrë masa, të ngrejë grup pune të veçantë me specialistë të fushës në 
bashkëpunim me mbikëqyrësin e punimeve, të vlerësojnë e të analizojnë zërat e punimeve të 
cilat rezultuan të paargumentuara në vlerën 289,492 lekë pa TVSH nga sipërmarrësi i 
punimeve, ku të përcaktohen shkaqet, arsyet dhe përgjegjësitë ligjore e financiare, për 
arkëtimin e vlerës. 
 
18. Mbi Auditimin e zbatimit të punimeve të kontratës me objekt "Ndërtim rrugë Blloku 
Babrru Kodër e Kuqe", u konstatua: 
 
- Projekti parashikon ndërtimin e disa segmenteve rrugore në Babru Kodër Kuqe. Gjatësia 
totale e rrugëve e parashikuar në projekt është 632 ml. Rrugët përgjithësisht parashikojnë 
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gërmime dheu në trupin e rrugës, mbushje, paketën e shtresave deri në asfaltobeton. 
Parashikojnë gjithashtu punime të pakta për Kanalet e Ujërave të Ndotura dhe Ujërave të 
Bardha. Bazuar dokumentacionit të vënë në dispozicion projekti i këtyre segmenteve në zonën 
e Babrrusë, ka paraqitur planimetri të rrugës, profilet tip të rrugës, relacionin teknik dhe 
preventivin e punimeve. Projekti i rrugëve nuk ka pasqyruar profilet gjatësorë dhe tërthorë të 
rrugëve, ku në asnjë piketë të segmenteve nuk janë përcaktuar kuotat e tokës dhe të projektit në 
mënyrë që volumet e punimeve të pasqyroheshin saktë. Leja e Infrastrukturës është dhënë me 
Vendim të Kryetarit të Bashkisë me Nr. 849 datë 27.05.2019. 
- Objekti i kontratës "Ndërtim rrugë Blloku Babrru Kodër e Kuqe" është kryer sipas kontratës 
për punë publike nr. 2835 prot. datë 27.05.2019, të lidhur midis Autoritetit Bashkisë Kamëz, 
përfaqësuar nga z. Xh. M. dhe Operatorit Ekonomik "B." shpk përfaqësuar nga administratori 
z. B. B. Vlera e kontratës është 46,156,323 lekë me TVSH. Afati zbatimit të kontratës është 
përcaktuar 84 ditë pune nga data e lidhjes së kontratës.  
- Për Mbikëqyrjen e kontratës së zbatimit është lidhur kontrata nr. 2835/2 datë 27.05.2019, të 
lidhur midis Autoritetit Bashkisë Kamëz, përfaqësuar nga z. Xh. M. dhe Operatorit Ekonomik 
"I.."shpk përfaqësuar nga administratori Ing. D. H. 
- Për Kolaudimin e punimeve është lidhur kontrata nr. 354 prot. datë 04.11.2019, të lidhur 
midis Autoritetit Bashkisë Kamëz, përfaqësuar nga z. R. S. dhe Operatorit Ekonomik "R." shpk 
përfaqësuar nga administratori Ing. R. Sh. 
 
►Titulli i Gjetjes 18:Pasaktësi në situacionin përfundimtar të objektit “Ndërtim rrugë Blloku 
Babrru Kodër e Kuqe ", Bashkia Kamëz. 
 
Situata: Objekti i kontratës " Ndërtim rrugë Blloku Babrru Kodër e Kuqe " është kryer sipas 
kontratës për punë publike nr. 2835 prot. datë 27.05.2019, të lidhur midis Autoritetit Bashkisë 
Kamëz dhe Operatorit Ekonomik "B." shpk. Vlera e kontratës është 46,156,323 lekë me 
TVSH. Nga verifikimi i pagesës në situacionin përfundimtar dhe librezës së masave, u 
konstatua pasaktësi dhe në këtë investim rezultoi se nuk argumentohet apo justifikohet vlera 
prej 1,243,000 lekë pa TVSH, e përfituar nga sipërmarrësi, për llogaritje të gabuara nga fakti i 
punës së realizuar, të cilat mund të ishin korrigjuar në hartimin e preventivit të rishikuar apo 
situacionit përfundimtar. 
Kriteri: Situacionimi i volumeve jo në përputhje me projekt preventivin dhe faktin, veprime të 
cilat nuk janë në përputhshmëri me: 
 - Ligjin nr. 8402, datë 10.09.1998 “Për Kontrollin dhe Disiplinimin e Punimeve të Ndërtimi”, i 
ndryshuar, Kreu III, neni 7 dhe neni 12. 
- Udhëzimin nr. 3 datë 15.02.2001 “Për mbikëqyrjen dhe kolaudimin e punimeve të ndërtimit” 
e konkretisht Kreu II, Pika 3. 
- Kontratën e sipërmarrjes së punimeve me nr. 2835 prot. datë 27.05.2019 
- Kontratën e mbikëqyrjes së punimeve nr. 2835/2 datë 27.05.2019 
Ndikimi/Efekti: Dëme ekonomike të paargumentuara në vlerën 1,243,000 lekë pa TVSH .  
Shkaku: Pasaktësi në situacionin përfundimtar për shkak të llogaritjeve të gabuara. 
Rëndësia: I Lartë. 
Rekomandime: Bashkia Kamëz të marrë masa, të ngrejë grup pune të veçantë me specialistë të 
fushës në bashkëpunim me mbikëqyrësin e punimeve, të vlerësojnë e të analizojnë zërat e 
punimeve të cilat rezultuan të paargumentuara në vlerën 1,243,000 lekë pa TVSH nga 
sipërmarrësi i punimeve, ku të përcaktohen shkaqet, arsyet dhe përgjegjësitë ligjore e 
financiare, për arkëtimin e vlerës. 
 
 
 



 

159 
 

 
5. Auditimi i zbatimit të rekomandimeve të lëna në auditimet e mëparshme. 
5.1. Hartimi i programit (Plan veprimit) me persona përgjegjës dhe respektimi i afatit 20 ditor 
për zbatimin e rekomandimeve. 
5.2. Realizimi programit (Plan veprimi) e raportimi në KLSH për ecurinë e zbatimit të 
rekomandimeve brenda afatit 6 mujor. 
5.3. Statusi i rekomandimeve të lëna në Auditimin e mëparshëm. 
 

Të përgjithshme: 
Nga auditimi i dokumentacionit mbi zbatimin e rekomandimeve rezultoi se, nuk janë zbatuar 
plotësisht masat e rikërkuara nga KLSH-ja me shkresën nr. 1269/14 prot., datë 21.12.2018 dhe, 
konkretisht: 
 - Nga 5 masa organizative të rekomanduara për përmirësimin e gjendjes janë zbatuar 2 masa 
dhe janë në proces zbatimi 3. 
- Nga 2 masa për shpërblim dëmi në vlerën 2,561,856 lekë është pranuar dhekontabilizuar e 
gjithë vlera dhederi me datë 31.12.2020, janë arkëtuar 1,865,974lekë dhe janë Janë nisur 
njoftimet për 2 rekomandime për 4 personanë vlerën 147,102 lekëpor ende nuk kanë filluar 
arkëtimet.  
-Janë nisur njoftimet për 26 biznese dhe 4 persona debitor por ende nuk kanë filluar arkëtimet 
në vlerën 505,573 lekë. 
- Lidhur me arkëtimin e vlerës 427,102 lekë për 11 persona përfitues të paguar nga fondi i 
veçantë shpërblime për punë të mirë, rezulton se nga 11 persona në vlerën prej 427,102 lekë, 
janë arkëtuar nga 7 persona vlera prej 280,000 lekë, duke mbetur pa u arkëtuar edhe nga 4 
persona vlera prej 147,102 lekë.  
- Nga vlera debitore prej 49,781,264 lekë, për 248 subjekte, rezulton se është arketuar vlera 
prej 5,985,352 lekë, nga 65 subjekte, është pa arkëtuar vlera prej43,795,912 lekë nga 183 
subjekte. 
- Për taksen e ndikimit në infrastrukturë nga legalizimet nga 4,226 persona debitor nëvlerën 
totale të pa arkëtuar prej 285,035,451 lekë, deri me date 31.12.2020 jane arketuar vlerat 
prej219,938,509 leke dhe me datë 31.12.2020 rezultojnë debitor 1820 persona në vlerën 
65,096,942 lekë. 
- Lidhur me regjistrimin në QKB të 45 subjekteve dhe arkëtimin e detyrimeve në vlerën 
2,082,685 lekë, rezulton se, vlera e detyrimeve prej 2,082,685 lekë, është regjistruar në 
kontabilitet si detyrim i bizneseve ndaj bashkisë. Nga vlera prej 2,082,685 lekë, është arketuar 
vlera prej 1,585,974 lekë, duke mbetur pa arkëtuar vlera prej 496,711 lekë. Për 26 subjektet që 
rezultojne debitor janë bërë njoftim detyrimet, është bërë kerkesa për pagesë dhe u është 
dërguar bankave urdhër për bllokimin e llogarive bankare. 
- Lidhur me shpërblimin e dëmit në vlerën 2,134,754 lekë nga aplikimi i tarifës për taksat për 
biznesin e vogël (taksë pastrimi, taksë ndërtese, taksë gjelbërimi), më të ulta se sa janë 
miratuar në paketën fiskale me Vendime të Këshillit të Bashkisë, rezultoi se, deri më datë 
31.12.2020, është arkëtuar vlera prej 1,585,974 leke, dhe ka mbetur pa u arkëtuar vlera prej 
496,711 lekë, argumentuar si më poshtë vijon: 
 
 

► Titulli i gjetjes nr. 1: Realizimi i pjesshëm i rekomandimeve sipas plan veprimit të hartuar 
nga subjekti, duke pasqyruar punën e bërë dhe analizuar rekomandimet e realizuara plotësisht, 
në proces realizimi dhe sa nga rekomandimet nuk janë realizuar plotësisht. 
 
 

Situata: Nga auditimi i dokumentacionit mbi zbatimin e rekomandimeve rezultoi se:  
1. Nga verifikimi rezulton se KLSH ka dërguar në Bashkinë Kamëz rekomandimet e auditimit 
me shkresën e saj nr. 1269/14, datë 21.12.2018, protokolluar në Bashkinë Kamëz me shkresën 



 

160 
 

nr.6893, datë 27.12.2018, ndërsa nga Bashkia Kamëz për zbatim e rekomandimeve të KLSH 
ka kthyer përgjigje brenda afatit 20 ditor me shkresën nr. 6893/1 datë 10.01.2019, në përputhje 
me germën (j) të nenit 15 “Të drejtat dhe detyrat e KLSH” të ligjit nr. 154/2014 “Për 
organizimin dhe funksionimin e Kontrollit të Lartë të Shtetit”. [Zbatuar]. 
2. Nga verifikimi rezulton se përfundimet e auditimit i janë dërguar subjektit të audituar 
Bashkisë Kamëz, me shkresën e Kryetarit të KLSH nr. 1269/14, datë 21.12.2018, protokolluar 
në Bashkinë Kamëzme shkresën nr. 6893, datë 27.12.2018 (referuar nenit 30, pika 2 e ligjit 
nr.154 datë 27.11.2014 “Për funksionimin dhe organizimin e KLSH, për raportimin brenda 6 
muajve nga marrja e njoftimit të RPA). Nga ana e Bashkisë rezulton që nuk është paraqitur 
Raportimi i 6 mujorit. [Pa zbatuar]. 
3. Nga verifikimi rezulton se Bashkia Kamëz ka hartuar planin e veprimit të zbatimit të 
rekomandimeve të dërguara nga KLSH me shkresënnr. 1269/14, datë 21.12.2018, ndërkohë ka 
raportuar në këshillin e njësisë (këshillin bashkiak), ku duhet të paraqiste “Relacion për 
Këshillin Bashkiak”, bazuar në ligjin nr. 68/2017, datë 27.04.2017 “Për financat e 
vetëqeverisjes vendore”, Neni 50-Auditimi i jashtëm ku përcaktohet se: 5. Për të gjitha 
raportet e auditimit të jashtëm, të kryera nga Kontrolli i Lartë i Shtetit apo auditues të tjerë 
ligjorë, kryetari i njësisë së vetëqeverisjes vendore përgatit një plan veprimi për zbatimin e 
rekomandimeve të raportit të auditimit dhe raporton rregullisht në këshillin e njësisë për 
progresin në zbatimin e tij.Relacioni eshte paraqitur me shkresen nr. 2950/1, date 15.05.2019. 
[Zbatuar] 
Nga verifikimi i dokumentacionit për zbatimin e rekomandimeve konstatohet se, janë 
rekomanduar gjithsej: 
a.Për përmirësimin e gjendjes janë rekomanduar 5 masa organizative, nga të cilat janë 
pranuar plotësisht 5 masa, nga të pranuarat janë zbatuar 2 masa dhe janë në proces zbatimi 3 
masa organizative. 
b.Për shpërblim dëmi janë rekomanduar 2 masa me vlerë 2,561,856 lekë, është pranuar 
dhekontabilizuar e gjithë vlera dhederi me datë 31.12.2020, janë arkëtuar 1,865,974lekë. 
-Janë nisur njoftimet për 26 biznese dhe 4 persona debitorporende nuk kanë filluar arkëtimet në vlerën 
505,573 lekë. 

 

MASA PËR SHPËRBLIM DËMI: 
Nga verifikimi rezultoi se vlera 2,561,856 lekë është pranuar dhe kontabilizuar. 
Nga verifikimi rezultoi se nga vlera e rekomanduar nga KLSH prej..........2,561,856 lekë 
-Deri më datën 31.12.2020 është arkëtuar.....................................................1,865,974 lekë 
 Kanëmbetur pa u arkëtuarvlera prej.......................................................695,882 lekë 
 Nga të cilat:  
-Janë nisur njoftimet për 2 rekomandime për 4 personanë vlerën ...........147,102 lekë 
 por ende nuk kanë filluar arkëtimet.  
Kriteri:Veprimet e mësipërme janë në shkelje të nenit 15, shkronja (j) dhe nenit 30 pika 2, të 
ligjit nr. 154/2014, datë 27.11.2014 “Për organizimin dhe funksionimin e Kontrollin të Lartë të 
Shtetit” dhe shkresën nr. 269/14 prot., datë 21.12.2018 “Për zbatimin e rekomandimeve nga 
auditimi i kryer në Bashkinë Kamëz”. 
Impakti:Mos ndjekje të procedurave në arkëtimin e detyrimeve për masa shpërblim dëmi dhe 
mungesë të ardhurash në shumën 68,113 mijë lekë, nga e cila shpërblim dëmi në vlerën 16,140 
mijë lekë. 
Shkaku: Përgjegjësi e strukturave drejtues, konkretisht: Z. R. S., në cilësinë e Kryetarit të 
Bashkisë; Zj. V. S., në cilësinë e Drejtoreshë së Financës dhe Kontabilitetit; Z. E. B., Drejtor i 
Taksave e Tarifave Vendore; Z. A. M., në cilësinë e Drejtorit të Çeshtjeve Ligjore; Z. F. S. 
Drejtor i MTPM-se, Bordit te Kullimit+Pyjeve dhe Kullotave.   
Rëndësia: I lartë 
Rekomandojmë: Nga Bashkia Kamëz, të merren masat e nevojshme për të ndjekur me 
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prioritet zbatimin e masave që forcojnë disiplinën financiare dhe risin përgjegjshmërinë e 
nëpunësve shtetërore. Për të gjitha detyrimet e mundshme për tu rikërkuar, të vijohet me 
procedurat administrative dhe ligjore për të siguruar arkëtimin e shumave në buxhetin e 
bashkisë. Të zbatohen plotësisht rekomandimet e parealizuaradherikërkuara nga KLSH-ja me 
shkresën nr. 1269/14 prot., datë 21.12.2018 të KLSH-së. 
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6. Mbi planifikimin dhe zhvillimin e territorit.  
 

Në zbatim të programit të auditimit, u krye vlerësim me zgjedhje i proceseve administrative në 
fushën e planifikimit dhe zhvillimit të territorit. 
 Për periudhën 2018 – 2020 janë realizuar 305 procedura për leje ndërtimi, zhvillimi, deklarata 
për kryerje punimesh, leje për ndryshime projekti, rikonstruksione dhe certifikata përdorimi, 
përkatësisht: për vitin 2018 janë dhënë 89 leje, për vitin 2019 janë dhënë 91 leje dhe për vitin 
2020 janë dhënë 125 leje ndërtimi. 
Lejet e ndërtimit kryesisht janë dhënë për llojet e objekteve: Shtesë kati në objekte ekzistues; 
Ndërtim çatie në objekte ekzistuese; Shtesa anësore;Godina banimi 2 kat; Godina shërbimi; 
Objekte magazinimi; rikonstruksione dhe shtesa; Ndërtim kapanone industriale; 
Rikonstruksione dyqane dhe lokale; ndërtim vila; Mure rrethues; Magazine frigoriferike, etj. 
Për periudhën 2018 – 2020 janë realizuar 96 procedura për leje infrastrukturore, përkatësisht: 
për vitin 2018 janë dhënë 67 leje infrastrukturore, për vitin 2019 janë dhënë 39 leje 
infrastrukturore dhe për vitin 2020 janë dhënë 30 leje infrastrukturore. 
Lejet infrastrukturore, kryesisht janë dhënë për objektet: Rrethime; K.U.N; Gjelbërime; 
Ndërtim rrugësh; ndërtim shkolla dhe kopshte, etj. 
Nga këto janë zgjedhur për t’u audituarprocedura të aplikimit dhe miratimit të lejeve të 
zhvillimit e ndërtimit, bazuar në madhësinë e objekteve, vlerën e taksës së ndikimit në 
infrastrukturë si edhe vend ndodhjes së objekteve duke mbajtur në fokus veçanërisht lejet e 
dhëna në zonën historike e të mbrojtura të bashkisë Kamëz.  
Baza ligjore e përdorur në dhënien e lejeve zhvillimore/ndërtimi/infrastrukturore: 
-Ligjin Nr. 139/2015 “Për Vetëqeverisjen Vendore” i ndryshuar. 
-Ligjit Nr. 107/2014 “Për planifikimin dhe zhvillimin e territorit”, i ndryshuar. 
-VKM Nr. 408, datë 13.05.2015 të Këshillit të Ministrave “Për miratimin e rregullores së 
zhvillimit të territorit”, i ndryshuar. 
-VendimitNr.8 Date 20.12.2012 te KKT-së, “Për Miratimin e Instrumentit të Përgjithshëm 
Vendor, Bashkia Kamëz, Qarku Tirane”. 
-Vendimi Nr.5, datë 29.12.2014 për identifikimin e zonave të urbanizuara në të gjithë 
Territorin e Republikës së Shqipërisë dhe miratimin e hartave Bashkia Kamëz. 
-Ligji nr. 115/2014 “Për ndarjen Administrativo-territoriale të Njësive të Qeverisjes Vendore 
në Republikën e Shqipërisë”. 
- Ligji nr. 22/2018 “Për strehimin social”. 
- VKB nr. 54, datë 20.12.2019 “Për miratimin e procedurës për kontributin e sektorit privat në 
krijimin e fondit publik të banesave sociale që kalojnë në pronësi të Bashkisë Kamëz, nga 
ndërtimet e reja”. 
 
Mbi zbatimin e procedurave ligjore në hartimin e Planit të Përgjithshëm Vendor dhe 
plani i detajuar vendor. 
Zbatim të Ligjit Nr. 139/2015 “Për Vetëqeverisjen Vendore”, Ligjin Nr.107/2014, “Për Planifikimin e 
Territorit”, të ndryshuar, VKM Nr.408, datë 13.5.2015 ”Për Miratimin e Rregullores së zhvillimit të 
territorit”, të ndryshuar me V.K.M-në Nr. 672, datë 29.07.2015 për “Një ndryshim në vendimin nr. 408, 
date 13.5.2015” neni 45 pika a);.  
Me ligjin nr.115/2014 “Për ndarjen Administrative territoriale të njësive të qeverisjes vendore 
në Republikën e Shqipërisë” . 
Për reformën e re territoriale për çdo bashki duhet të miratohet Plani i Përgjithshëm Vendor. 
Për Bashkinë Kamëz është në zbatimPlani i Përgjithshëm Vendor të Njësisë Administrative 
Kamez që është dhe sot në fuqi.Bashkia Kamëz për zbatimin e ligjit për dhënien e lejeve të 
ndërtimit për periudhën 2018 -2021 është zbatuar në bazë të (PPV) për territorin e “Vendimi 
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iKëshillit Kombëtar të Territorit ka miratuar Planin e Bashkisë Kamëz me Nr. 8 datë 
20.12.2012 Miratuar me Vendimin të Këshillit të Bashkisë nr. 108 datë 22.10.2012 . 
Me të gjithë Dokumentacionin përkatës të Planit Bashkia Kamez. 

- Analiza e thelluar 
- Politika e zhvillimit të territorit 
- Rregullorja e planit 
- Hartat në pdf 
- Harta e nën njësive strukturore (Harta e përdorimit të tokës) 
- Vlerësimi Strategjik Mjedisor për PPV 

 Të gjitha me azhurnimin deri në vitin 2012. 
Ndërsa për sa i takon Njësisë Administrative Paskuqan Plani i Përgjithshëm Vendor i kësaj 
njësie nuk njihet deri në implementimin e një plani të vetëm vendor për Bashkinë Kamëz pas 
Reformës Territoriale, duke bëre shkrirjen dhe përshtatjen e dy planeve ekzistuese në një të 
vetëm, konkretisht për njësinë Administrative Paskuqan duhet të merret: Kontrolli i 
Konformitetit për pajisjen me leje zhvillimi nga Agjencia Zhvillimit te Territorit në zbatim të 
Vendimit Nr. 1, date 30.07.2015 të Këshillit Kombëtar të Territorit “Për përcaktimin e 
rregullave dhe procedurave që do të ndiqen nga autoritetet e zhvillimit të territorit për 
shqyrtimin e kërkesave për leje ndërtimi deri në miratimin e Planeve të Përgjithshme 
Vendore”, me ndryshimet si dhe zbatimi i Vendimit Nr. 5, date 29.12.2014 të Këshillit 
Kombëtar të Territorit “Për identifikimin e zonave të urbanizuara në të gjithë territorin e 
Republikës së Shqipërisë dhe miratimin e hartave ku mund të ndërhyhet në funksion zhvillimi 
urban”, me ndryshimet.  
Gjithashtu edhe Plani i Përgjithshëm Vendor të ish Komunës së Paskuqanit është Miratuar me 
Vendimin të Këshillit të Komunës nr.15, date 15.04.2013 dheMiratuar me Vendimin te 
Këshillit Kombëtar të Territorit nr. 23 date 10.05.2013 për ish-KomunënPaskuqan që pasi u bë 
pjesë e procesit të ndarjes së re territoriale ju bashkua Bashkisë Kamëz në cilësinë e Njësisë 
Administrative të Paskuqanit.  
Dokumentacioni që është për planin e Njësisë Administrative Paskuqan, rezulton: 

- Analiza e thelluar 
- Politika e zhvillimit të territorit 
- Rregullorja e planit 
- Hartat në pdf 
- Harta e nën njësive strukturore (Harta e përdorimit të tokës) 
- Vlerësimi Strategjik Mjedisor për PPV 
- Raporti PPV, të gjitha me azhurnimin deri në vitin 2013. 

 
I. Aplikimi për lloj leje "Leje ndërtimi për ndërtim të ri, me sipërfaqe më të madhe se 250 
m2" , me nr. regjistri/protokolli 583 për objektin “Ndërtim shkolla 9-vjeçare 
Frutikulturë”. 
Dokumente të aplikimit për leje. 
Autorizim nr. 3455 prot, datë 26.06.2018 lëshuar nga Kryetari i Bashkisë Kamëz Z. Xh. M., 
për z. E. L., specialist i DPKZHT Bashkia Kamëz, për të bërë Aplikimin On linë në sistemin e-
Albania të projekteve të investimeve Publike.  
 

Problematikë e konstatuar nga procedura e dhënies së leje infrastrukturore: 
- Leja Infrastrukturore me nr. 502, datë 28.08.2018, me zhvillues Bashkinë Kamëz dhe 

shoqëri ndërtuese “4.” me liçencë nr. NZ6546/6, me afat kohor zbatimi 242 ditë, nuk 
përmbush kërkesat kërkesat teknike sepse në k’të leje infrastrrukturore nuk janë 
përcaktuar treguesit zhvillimor dhe kondicionet urbane urbanistike. Nuk është 
përcaktuar: Sipërfaqja e tokës e zënë nga struktura; Sipërfaqja e përgjithshme e 
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ndërtimit mbi tokë; Lartësia maksimale e ndërtimit nga niveli 0 i ndërtimit; numri i 
kateve mbi dhe nën tokë, etj. 

- Në Plan Vendosje SHK 1:500 nuk janë përcaktuar treguesit zhvillimor dhe kondicionet 
urbane urbanistike. 

- Në sistemin online, mungon Deklarat e projektuesit të licesuar, për përputhshmërinë e 
projektit me dokumentet e planifikimit dhe legjislacionin në fuqi. 

- Mungojnë Licencat e projektuesve: Erblin Lala; Fiqirete Rustemaj; Flora Muça; Elmaz 
Murati. 

- Vërtetim nga Drejtoria e Përgjithshme e Taksave dhe Tarifave Vendore, që subjekti 
ndërtues ka shlyer taksat dhe tarifat vendore, të parashikuara nga pushteti vendor.  
• Vërtetim që subjekti ndërtues nuk ka detyrime të papaguara 
• Vërtetim që zhvilluesi nuk ka detyrime të papaguara 
• Vërtetim nga OSSHE për firmën (nëse aplikohet me NIPT) 

- Mendimet/pëlqimet zyrtare nga institucionet publike të parashikuara nga ligji për 
lidhjen me infrastrukturën e në zonë. 
 

II. Aplikimi për lloj leje "Leje ndërtimi për ndërtim të ri, me sipërfaqe më të madhe se 
250 m2" , me nr. regjistri/protokolli bk.1224 për objektin “Rehabilitimi i Digës”. 

 
Leja Ndërtimi Infrastrukturore. 
 Për objektin “Rehabilitimi i digës” Liqeni i Paskuqanit”, me investitor Bashkia Kamëz, është 
bëre kërkesa për leje zhvillimi me adresë Liqeni Paskuqannga personi i autorizuar z. E. L. 
specialist i D.P.K.ZHT-se Bashkia Kamez, për të bere Aplikimn Online ne sistemin e-Albania të 
projekteve te investimeve publike me nr. 954 prot, datë 08.07.2019 bashkë me dokumentacionin 
përkatës. 
 
Problematikë e konstatuar nga procedura e dhënies së leje infrastrukturore: 

- Mungon Licenca e inxhinierit topograf.  
- Në sistemin online, mungon Deklarata e projektuesit të licesuar, për përputhshmërinë e 

projektit me dokumentet e planifikimit dhe legjislacionin në fuqi. 
Për sa më sipër konstatuar është në kundërshtim me nenin 10 të VKM nr. 408, datë 13.05.2015 
“Për miratimin e Rregullores së Zhvillimit të Territorit”, i ndryshuar dhe ngarkon me 
përgjegjësi: 

- Z. Q. Ç., në cilësinë e ish Sekretarit të Përgjithshëm të Bashkisë Kamëz. 
- Z. A. T.,në cilësinë e ish Drejtorit të DPKZHT në Bashkinë Kamëz. 
- Znj. F. R. dhe Znj. F. M., nëpunës në DPKZHT. 

Projekti i zbatimit për objektin “Rehabilitimi i Digës Rezervuari Paskuqan”është hartuar nga 
Drejtoria e P.K.ZH.T-së, dhe është miratuar Titullari i Bashkia Kamëz z. Xh. M. Grupi i 
projektimit përbëhet nga: Inxhinier hidroteknik H. M.; Ing Ndërtimi S. S. dhe E. M.; Inxhinier 
topograf Xh. Z.; Specialist i Bordit të Kullimit z. I. N. 
Mbas shqyrtimit të observacionit nga grupi i auditimit, rezulton se grupi i punës për hartimin e 
projekt të zbatimit për rehabilitimin e digës rezervuari Paskuqan, është pjesërisht i pajisur me 
licencën e projektimit, sepse z. E. M. dhe z. I. N. nuk kanë paraqitur licenë projektimi. Ky 
veprim, është në kundërshtim me neni 5 të Ligjit nr. 8402, datë 10.09.1998 “Për kontrollin dhe 
disiplinimin e punimeve të ndërtimit”, sipas të cilit “Objektet e përkufizuara në nenin 3 të këtij 
ligji ndërtohen në bazë të projekteve të zbatimit të hartuara nga një organ projektues shtetëror 
ose nga persona fizikë e juridikë, vendas ose të huaj, të pajisur me licencën përkatëse. 
Projektuesit, bazuar në kërkesat themelore të përshkruara në kreun II të këtij ligji, kanë 
përgjegjësi për projektimin e objektit”. Përsa më sipër, ngarkohet me përgjegjësi Titullari i 
Autoriteti Kontraktor. z. Xh. M. 
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► Titulli i Gjetjes: Miratim i lejes infrastrukturore nr. 502, datë 28.08.2018 me objekt 
“Ndërtim Shkolla 9-vjeçare Frutikulture” dhe lejes infrastrukturore nr. 962, datë 11.07.2019 me 
objekt “Rehabilitimi i digës” Liqeni i Paskuqanit”, në mungesë të dokumentacionit të plotë të 
parashikuar në nenin 10 të VKM nr. 408, datë 13.05.2015 “Për miratimin e Rregullores së 
Zhvillimit të Territorit”, i ndryshuar. 
 
Situata:  Mbi lejen infrastrukturore nr. 502, datë 28.08.2018. 

Dokumente të aplikimit për leje. 
- Autorizim nr. 3455 prot, datë 26.06.2018 lëshuar nga Kryetari i 
Bashkisë Kamëz Z. Xh. M., për z. E. L., specialist i DPKZHT Bashkia 
Kamëz, për të bërë Aplikimin On linë në sistemin e-Albania të projekteve 
të investimeve Publike.  
- Dokumentet e parcelës sipas Vendimit nr. 773, datë 05.09.2013 “Për 
disa shtesa dhe ndryshime në vendimin nr. 515, datë 18.07.2003 të KM 
“Për miratimin e listës së inventarit të pronave të paluajtshme shtetëror e, 
të cilat i kalojnë në përgjegjësi administrimi Ministrisë së Mbrojtjes”. 
- Preventivi i objektit “Ndërtim shkolla 9-vjeçare Frutikulturë” Bashkia 
Kamëz me vlerë 193,871,610 lekë, hartuar nga preventivuesit: Ing. F. M. 
dhe Ing. E. M.. 
- Formulari i aplikimit për Leje Infrastrukturore me aplikant Z. E. L. 
- Projekti Konstruktiv dhe Arkitektonik i Palestres; - Projekti Arkitektonik 
i shkollës; - Projekti Hidrotektonik; - Projekti Konstruktiv; - Projekti i 
Sistemit Antizjarr;- Projekti i Ujësjellësit. 
- Bashkia Kamëz, për ndërtimin e shkollës 9-vjeçare Kamëz, ka paraqitur 
"Kërkesën për Leje Infrastrukture", sipas VKM Nr.583, date 24.08.2018 
“Për Miratimin e Rregullores se Zhvillimit të Territorit”, i ndryshuar me 
VKM nr.231,date 21.3.2017 si dhe gjithë dokumentacionin tekniko ligjor 
për t’u pajisur me Leje Ndërtimi Infrastrukture. Projekti i zbatimit të 
objektit, është projektuar nga Inxhinierët e DPZHT në Bashkinë Kamëz. 
Bashkia Kamëz me Nr. bk.583 Prot, Datë. 24.08.2018, pranë Bashkisë 
Kamez, në lidhje me këtë kërkesë konstatuam se është në përputhje të 
plotë me kriteret e përcaktuara ne Vendimit nr. 8, datë 20.12.2012 të 
Këshillit Kombëtar të Territorit “Për përcaktimin e rregullave dhe 
procedurave që do të ndiqen nga autoritet e zhvillimit të territorit për 
shqyrtimin e kërkesave për leje ndërtimi infrastrukture deri në miratimin e 
planeve të përgjithshme vendore. 
- Nga Bashkia Kamëz për objektin “Ndërtim Shkolla 9-vjeçare 
Frutikulturë” është lëshuar Leje Zhvillimi nr. 494, datë 24.08.2018 (Nr. 
BK. 508 Prot, datë 24.08.2018). 
Referuar Raporti datë 28.08.2018, mbi shqyrtimin e vlerësimin ligjor 
e teknik të kërkesës për kryerje punimesh, Bashkia Kamëz, ka 
vendosur: 
1. Pranimin e “Kërkesës për Leje Infrastrukture”, me Nr. bk. 583 
Prot, Date. 24.08.2018, për tu pajisur me Leje Ndërtimi infrastrukture për 
objektin, pa vërejtje dhe kushte.  
2. Miratimin e Planit të Vendosjes së Strukturave për: Leje Ndërtimi 
Infrastrukture për objektin: Ndërtim Shkolla 9-vjeçare Frutikulture. 
3. Me miratimin e lejes së ndërtimit të infrastrukturës në bazë të kontratës 
me shoqërinë ndërtuese kontrolli për zbatimin e punimeve të kryet gjatë 



 

166 
 

fazave të ndërtimit nga Drejtoria e Planifikimit Kontrollit dhe Zhvillimit 
si dhe IVMT-se Bashkia Kamez. 
- Raporti i shqyrtimit dhe vlerësimit ligjor e teknike të kërkesës është 
shprehur pozitiv. 
- Për objektin “Ndërtimi shkolla 9-vjeçare Frutikulturë Kamëz” nga 
Kryetari i Bashkisë Kamëz është lëshuar Leje Infrastrukturore me nr. 502, 
datë 28.08.2018, bazuar në Vendimin Nr. 502, datë 28.08.2018 me 
zhvillues Bashkinë Kamëz dhe shoqëri ndërtuese “4.” me liçencë nr. 
NZ6546/6, me afat kohor zbatimi 242 ditë.  
TË MIRATOJË:  “Leje Ndërtimi Infrastrukture”  
OBJEKTI:   Ndërtim shkolla 9- vjeçare Frutikulture.  
ZHVILLUESI:  Bashkia Kamëz 
ADRESA:   Rruga “Paqesori” Frutikulture , Bashkia Kamëz, 
KONTRATA:  Shoqëria “4.” sh.p.k 
PROJEKTI:   Ndërtim shkolle 9- vjeçare Frutikulture, Kamëz 
 
U konstatua se leja është dhënë në mungesë të dokumenteve si vijon: 

- Leja Infrastrukturore me nr. 502, datë 28.08.2018, me zhvillues 
Bashkinë Kamëz dhe shoqëri ndërtuese “4.” me liçencë nr. 
NZ6546/6, me afat kohor zbatimi 242 ditë, nuk përmbush kërkesat 
kërkesat teknike sepse në k’të leje infrastrrukturore nuk janë 
përcaktuar treguesit zhvillimor dhe kondicionet urbane 
urbanistike. Nuk është përcaktuar: Sipërfaqja e tokës e zënë nga 
struktura; Sipërfaqja e përgjithshme e ndërtimit mbi tokë; Lartësia 
maksimale e ndërtimit nga niveli 0 i ndërtimit; numri i kateve mbi 
dhe nën tokë, etj. 

- Në Plan Vendosje SHK 1:500 nuk janë përcaktuar treguesit 
zhvillimor dhe kondicionet urbane urbanistike. 

- Në sistemin online, mungon Deklarat e projektuesit të licesuar, për 
përputhshmërinë e projektit me dokumentet e planifikimit dhe 
legjislacionin në fuqi. 

- Mungojnë Licencat e projektuesve: E. L.; F. R.; F. M.; E. M. 
- Vërtetim nga Drejtoria e Përgjithshme e Taksave dhe Tarifave 

Vendore, që subjekti ndërtues ka shlyer taksat dhe tarifat vendore, 
të parashikuara nga pushteti vendor.  

- • Vërtetim që subjekti ndërtues nuk ka detyrime të papaguara 
- • Vërtetim që zhvilluesi nuk ka detyrime të papaguara 
- • Vërtetim nga OSSHE për firmën (nëse aplikohet me NIPT) 
- Mendimet/pëlqimet zyrtare nga institucionet publike të 

parashikuara nga ligji për lidhjen me infrastrukturën e në zonë. 
Mbi lejen infrastrukturore nr. 962, datë 11.07.2019. 
Për objektin “Rehabilitimi i digës” Liqeni i Paskuqanit, me investitor 
Bashkia Kamëz, është bëre kërkesa për leje zhvillimi me adresë Liqeni 
Paskuqannga personi i autorizuar z. E. L. specialist i D.P.K.ZHT-se 
Bashkia Kamez, për të bere Aplikimn Online ne sistemin e-Albania të 
projekteve te investimeve Publike me nr. 954 prot, datë 08.07.2019 
bashkë me dokumentacionin përkatës. 
Nga verifikimi i bere, rezultoi se zhvilluesi ka paraqitur dokumentacionin 
ligjor dhe teknik, sipas VKM Nr.408, date 13.05.2015 “Për miratimin e 
Rregullores se Zhvillimit te Territorit”, si me poshtë:  
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1- Plani i Vendosje te punimeve.  
2- Relacion teknik  
3- Grafiku i punimeve  
4- Preventivi i realizimit te punimeve.  
5- Specifikime teknike  
6- Projekti teknik i zbatimit 
Projekti i zbatimit te objektit është projektuar nga Inxhinierët e Drejtorisë 
Planifikimit e Zhvillimit Territorit Bashkia Kamzë. 
Pas shqyrtimit të dosjes është miratuar nga Bashkisë Kamëz: 
- Leje zhvillimi nr. 951, datë 08.07.2019 dhe është firmosur nga Nëpunës 
i deleguar z. Q. Ç. i Bashkisë Kamëz; Ing. F. M.; Kontrollues Ing. F. R. 
dhe Drejtues Ark. A. T.  
- Vendimi nr. 962, datë 11.07.2019 (Nr. 965 prot, datë 11.07.2019) për 
miratimin e lejes infrastrukturorepër objektin “Rehabilitimi i Digës 
“Liqeni i Paskuqanit” Bshkia Kamëz të miratuar nga Bashkia Kamëz nga: 
Nëpunësi i deleguar z. Q. Ç.; Ing. F. M. nëpunës në DPKZHT; Ing. F. R. 
kontrollues dhe Drejtorir i DPKZHT Z. A. T.  
Në vendimin nr. 962, datë 11.07.2019 për miratimin e Lejes 
Infrastrukturës është vendosur: 
TË MIRATOJË:  “Leje Ndërtimi Infrastrukture” 
OBJEKTI:  "Rehabilitimi i diges " Liqeni i Paskuqanit 
"Bashkia Kamez 
ZHVILLUESI:  Bashkia Kamëz 
ADRESA:  Bashkia Kamëz 
KONTRATA:  Sipas kontrates lidhur me Bashkine Kamez 
Afati ligjor i këtij vendimi është deri në përfundimin e objektit sipas 
kontratës. 
Për sa i takon mandat pagesës së aplikimit të lejeve të infrastrukturës 
publike në zbatim të ligjit nr. 139/2015 ”Për Vetëqeverisjen Vendore”, 
Ligjin Nr. 107/2014 ”Për Planifikimin e Territorit”, të ndryshuar, neni 46, 
Taksa e ndikimit në infrastrukturë nga ndërtimet e reja pika 3. Autoriteti 
vendor i planifikimit nuk e paguan taksën e ndikimit në infrastrukturë nga 
ndërtimet e reja për zhvillimet e veta me fonde publike. 
U konstatua se leja është dhënë në mungesë të dokumenteve si vijon: 

 - Licenca e inxhinierit topograf.  
 -Në sistemin online, mungon Deklarata e projektuesit të licesuar, për 

përputhshmërinë e projektit me dokumentet e planifikimit dhe 
legjislacionin në fuqi. 
Për sa më sipër konstatuar është në kundërshtim me nenin 10 të VKM 
nr.408, datë 13.05.2015 “Për miratimin e Rregullores së Zhvillimit të 
Territorit”, i ndryshuar dhe ngarkon me përgjegjësi: 

 Z. Q. Ç., në cilësinë e ish Sekretarit të Përgjithshëm të Bashkisë Kamëz. 
 Z. A.T.,në cilësinë e ish Drejtorit të DPKZHT në Bashkinë Kamëz. 
 Znj. F. R. dhe Znj. F. M., nëpunës në DPKZHT. 

Projekti i zbatimit për objektin “Rehabilitimi i Digës Rezervuari 
Paskuqan”është hartuar nga Drejtoria e P.K.ZH.T-së, dhe është miratuar 
Titullari i Bashkia Kamëz z. Xh. M. Grupi i projektimit përbëhet nga: 
Inxhinier hidroteknik H. M.; Ing Ndërtimi S. S. dhe E. M.; Inxhinier 
topograf Xh. Z.; Specialist i Bordit të Kullimit z. I. N. 
Mbas shqyrtimit të observacionit nga grupi i auditimit, rezulton se grupi i 
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punës për hartimin e projekt të zbatimit për rehabilitimin e digës 
rezervuari Paskuqan, është pjesërisht i pajisur me licencën e projektimit, 
sepse z. E. M. dhe z. I. N. nuk kanë paraqitur licenë projektimi. Ky 
veprim, është në kundërshtim me neni 5 të Ligjit Nr. 8402, datë 
10.09.1998 “Për kontrollin dhe disiplinimin e punimeve të ndërtimit”, 
sipas të cilit “Objektet e përkufizuara në nenin 3 të këtij ligji ndërtohen në 
bazë të projekteve të zbatimit të hartuara nga një organ projektues 
shtetëror ose nga persona fizikë e juridikë, vendas ose të huaj, të pajisur 
me licencën përkatëse. Projektuesit, bazuar në kërkesat themelore të 
përshkruara në kreun II të këtij ligji, kanë përgjegjësi për projektimin e 
objektit”. Përsa më sipër, ngarkohet me përgjegjësi Titullari iAutoriteti 
Kontraktor. z. Xh. M. 

Kriteri: Ky veprim është në kundërshtim me Nenet 29, 43 dhe 44 të ligjit nr. 
107/2014, datë 31.07.2014 “Për planifikimin dhe zhvillimin e territorit”, i 
ndryshuar, nenet si dhe Nenet 10; 14 dhe 20 të Vendimit të Këshillit të 
Ministrave nr. 408, datë 13.05.2015 “Për miratimin e rregullores së 
zhvillimit të territorit”, i ndryshuar. 
Neni 5 të Ligjit Nr. 8402, datë 10.09.1998 “Për kontrollin dhe 
disiplinimin e punimeve të ndërtimit”, i ndryshuar. 

Ndikimi/efekti: Miratimi i lejeve infrastrukturore dhe zhvillimore në mungesë të 
dokumentacionit të plotë të kërkuar.  

Shkaku:  Neglizhencë nga specialistët e DPKZHT në Bashkinë Kamëz. 
Rendësia: E Lartë 
Rekomandimi: Titullari i Bashkisë Kamëz në bashkëpunim me Drejtorinë e Planifikimit 

dhe Kontrollit të Zhvillimit të Territorit, të marrin masa që në vazhdimësi 
të miratojmë leje infrastrukturore dhe zhvillimore vetëm atëherë kur të 
jetë hartuar dhe plotësuar i gjithë dokumentacionitekniko ligjor të 
parashikuar në kuadrin lijor në fushën e planifikimit dhe kontrollit të 
territorit. 

 
III. Aplikimi për lloj leje "Leje ndërtimi për ndërtim të ri, me sipërfaqe më të madhe se 
250 m2", me nr. regjistri/protokolli 697 për objektin “Godine banimi dhe sherbimi 1-6-7-
8 kat dhe 1kat nëntokë”, në rrugën "Berisha" Lagjia nr.1 Kamëz, Bashkia Kamëz”. 
 

Për aplikimin me numër AN151120180045, protokolluar me nr. 697, datë 15.11.2018 ''Leje 
ndërtimi për ndërtim të ri, me sipërfaqe më të madhe se 250 m2'', dorëzuar elektronikisht nga 
aplikanti dhe projektuesi shoqeria “A.” shpk me NUIS L.I për objektin: “Godine banimi dhe 
shërbimi 1-6-7-8 kat dhe 1kat nëntokë”, në rrugën "Berisha" Lagjia nr.1 Kamëz, Bashkia 
Kamëz, dhezhvillues shoqëria "A. C." shpk dhe subjekt ndërtues " A. C."shpk.  
Për sa i përket procedurës së kryer për zbardhjen e lejes ndërtimit me dokumentacionit 
përkatës: 
Lista e dokumenteve te ngarkuara elektronikisht: 
 - projekti arkitektonik.pdf ; relacion arkitektonik.pdf 
 - projekti konstruktiv.pdf ; relacion konstruktiv.pdf; Studimi sizmik  
 - projekti elektrik.pdf ; relacion elektrik.pdf 
 - projekti hs.pdf ; relacion hs.pdf 
 - projekti ac.pdf ; relacion ac.pdf 
 - preventivi.pdf  
 - planvendosja.pdf; - deklaratë përgjegjësie - topografi.pdf 
 -licencat firme dhe individuale.pdf ; -relievi i pronës kamëz 11 04 2018-a3.pdf 
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 - siguracioni geoproject.pdf ; - planvendosja-model.pdf; - prerjet.pdf; st. andenis .kamëz 
pdf.pdf 
 - grafiku i punimeve.pdf 
 - vnm paraprake andenis construction digitally signed.pdf 
 - oponenca teknike.pdf 
 -fatura ukk.pdf ; - osshe.pdf 
 - leje_zhvillimi_ ppv a. C..... (1).pdf 
 - projekti mkz.pdf; - relacion mkz.pdf; - deklarata eksperti zjarrfikes.pdf; - licensa e 
zjarrit_lediana dila.pdf 
- licensa_inxh_mjedisi_l. d.pdf;qkl_mkz.pdf; qkr.pdf 
 prokura.pdf 
 - deklarata arkitekti.pdf; deklarata eksperti zjarrfikes.pdf; deklarata inxh elektrik.pdf 
 - deklarata inxh hidroteknik.pdf; deklarata inxh mekanik.pdf; deklarata konstruktori.pdf 
 deklarata e gjeologut.pdf 
 -licence projektimi arkonstudio n.6996.4.pdf; licensa e zjarrit_lediana dila.pdf 
 -licensa_inxh_elektrik_l. Gj..pdf; licensa_inxh_konstruktor_krenar dila.pdf 
 -licensa_inxh_mjedisi_l. D..pdf;license_arkitekt_ndue gjaci.pdf 
 -licensa_inxh_gjeolog_gj. L.1.pdf;qkl_mkz.pdf 
 qkr.pdf;polica e sigurimit arkonstudio 16.03.2018.pdf 
 kontrata e sipermarrjes me pronarin e truallit.pdf ; dok e prones.pdf 
Mbi Lejen e zhvillimit 
- Në aplikimin me numër AN011020180051, protokolluar me nr.644, datë 1.10.2018 ''Leje 
zhvillimi'', dorëzuar elektronikisht nga aplikanti dhe projektuesi shoqëria “A.” shpk me NUIS 
L.I, është miratuar leje zhvillimi me nr. 562, date 12.10.2018 si dhe nr.576 prot Leja e 
zhvillimit për objektin: “Godine banimi dhe shërbimi 1-6-7-8 kat dhe 1kat nëntokë”, në rrugën 
"Berisha" Lagjia nr.1 Kamëz, Bashkia Kamëz, dhe zhvillues shoqëria "A. C." shpk në pasurinë 
me nr. pasurie 129/180, ZK 2066, në pronësi të shoqërisë në bazë të kontratës, me kufij 
(V/J/L/P), sipërfaqe 1500 m2 kushtet zhvillimore janë: 
 Kategoria/të e përdorimit të tokës:   Banim  
 Përdorimi i lejuar:     (Banim + Shërbim) Zona 1-1-3 Kamez 1 
 Sipërfaqja minimale sipas ppv e tokës:  1000 m² 
 Koeficienti maksimal i shfrytëzimit të tokës (%):   60% 
 Intensiteti maksimal i ndërtimit të pasurisë:   3 
 Lartësia maksimale në kate:     9 
Përdorimi i lejuar është: Rezidenciale; Aktivitete të nevojshme përfshirë zyra dhe 
shërbime private (si pjesë e banimeve) dhe aktivitete të vogla tregtare (për nevoja lokale); 
Hotele të vogla ; Bare dhe restorante. 
Në aplikimin me numër AN301020180083, protokolluar me nr.678, datë 30.10.2018 ''Leje 
ndërtimi për ndërtim të ri, me sipërfaqe më të madhe se 250 m2'', dorëzuar elektronikisht nga 
aplikanti dhe projektuesi shoqëria “A.” shpk me NUIS L.I është dërguar në institucione për 
mendim me datë 5.11.2018 me nr.678 prot në OSHEE Tiranë, është konfirmuar me datë 
14.11.2018. 
Nga PMNZSH Kamëz, është kthyer përgjigje negative datë 12.11.2018. 
Nga UK  Kamëz është konfirmuar përgjigje me date 08.11.2018, me fature 08.11.2018 me 
vlere 165,000 lekë.  
Është kryer Oponenca teknikepranë fakultetit të inxhinierisë së Ndërtimit me datë 12.11.2018 
me nr. 76 prot. 
Në aplikimin me numër AN151120180045, protokolluar me nr.697, datë 15.11.2018 ''Leje 
ndërtimi për ndërtim të ri, me sipërfaqe më të madhe se 250 m2'', dorëzuar elektronikisht nga 
aplikanti dhe projektuesi shoqëria “A.” shpk me NUIS L.I është dërguar në institucione për 
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mendim me datë 16.11.2018 me nr. 697/1 prot në PMNZSH Kamëz, është kthyer përgjigje me 
date 16.11.2018, me fature date 16.11.2018 me vlerë 50,000 lekë.  
Raporti i vlerësimit pozitiv të lejes është bërë me datë 20.11.2018 e firmosur në mënyrë 
elektronike nga Ing. F. R. (specialiste PKZHT-se) Ing. A. Z. (pergjegjes PKZHT-se), Ark. A. 
T. (Drejtor PKZHT-se). 
Njoftimi për vlerësimin pozitiv dhe pagesën e taksës se infrastrukturës është bërë me datë 
21.11.2018 , nr. 2 prot të bashkangjitur me treguesin e pagesës së taksës dhe tarifës si dhe 
faturën e arkëtimit. Konfirmimi i pagesës së taksës dhe tarifës është me date 26.11.2018 me 
vlerën 11,806,080 leke taksa e infrastrukturës dhe vlera 1,701,989 leke tarifa e shqyrtimit te 
lejes së ndërtimit. 
Vendimi ilejes së ndërtimitme Nr. 619, date 5.12.2018 me nr.624 prot , date 5.12.2018 për 
objektin: “Godine banimi dhe shërbimi 1-6-7-8 kat dhe 1kat nëntokë”, në rrugën "Berisha" 
Lagjia nr.1 Kamëz, Bashkia Kamëz, dhe zhvillues shoqëria "A. C." shpk dhe subjekt ndërtues " 
A. C." shpk , zona kadastrale 2066, numër pasurie 129/180, sipërfaqja e pronës 1500 m2, 
sipërfaqja e gjurmës së strukturës është 616 m2, sipërfaqja totale e ndërtimit 5300 m2, 
koeficienti i shfrytëzimit të strukturës është 41%, intensiteti i ndërtimit 3. Bashkangjitur 
formulari lejes së ndërtimit dhe planvendosja e sheshit. 
Të firmosura në mënyre elektronike nga Ing. F. R. (specialiste PKZHT-se) Ing. A. Z. 
(përgjegjës PKZHT-se), Ark. A. T. (Drejtor PKZHT-se) si dhe Z. Q. Ç. sekretar i Përgjithshëm 
(Nëpunës i deleguar) Kryetar Xh. M. 
 
IV. Aplikimi për lloj leje "Leje ndërtimi për ndërtim të ri, me sipërfaqe më të madhe se 
250 m2", me nr. regjistri/protokolli 415 për objektin “Kapanon + shtesë anësore 5kat dhe 
ngritje 2 kat ne objektin ekzistues 3kat”, në rrugën “Bulevardi Blu” Valias, Bashkia 
Kamëz”. 
 
Për aplikimin me numër AN130420180013, protokolluar me nr. 415, datë 13/04/2018 ''Leje 
ndërtimi për shtesë në ndërtim ekzistues, me sipërfaqe më të madhe se 250 m2 '', dorëzuar 
elektronikisht nga aplikanti E. D., projektuesi M. B. NUIS L.L dhe T. V. me NUIS L.O , për 
objektin: “Kapanon + shtesë anësore 5kat dhe ngritje 2kat ne objektin ekzistues 3kat”, në 
rrugën “Bulevardi Blu” Valias, Bashkia Kamëz , me zhvillues shoqëria " E. A. F." shpk L.0 
dhe subjekt ndërtues " S. M.” "shpk me LIÇENCE NR. NZ .7077 . Për sa i përket procedurës 
së kryer për zbardhjen e lejes ndërtimit medokumentacionit përkatës: 
Lista e dokumenteve të ngarkuara elektronikisht 
projekti arkitektonik me vule.pdf; relievi (1).pdf; relacioni arkitektonik (1).pdf 
Projekti dhe relacioni konstruktiv 
Projekti dhe relacioni elektrik 
Projekti dhe relacioni hidrosanitar 
Projekti dhe relacioni i instalimeve të ngrohje-ftohjes 
preventiv euro asia footwear me vule.pdf 
plv_ euroasia _vule nevi vulosur.pdf; relievi (1).pdf 
grafik punimesh-.pdf 
vnm paraprake euro asia footwear shpk digitally signed.pdf 
kontrata euroasia.pdf; Dokumentat e firmes ndertuese.pdf; NIPT T..pdf 
QKB_M. B._29.01.2018.pdf ; T. QKB 04.09.2017.pdf 
Fatura bashki.pdf; Fature projekti .pdf 
Leje_Zhvillimi_(PPV)[1] euro asia footwear.... (1).pdf; deklarate kallkan.pdf 
Projekti dhe relacioni i mbrojtjes nga zjarri 
Prokura.PDF 
deklarata 3konstruktore.pdf 
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Deklarata e projektuesit te licencuar, për përputhshmërinë e projektit-ARKITEKTI1.pdf 
MOZA euro asia. Deklarata e projektuesit te licencuar, për përputhshmërinë e 
projektit.pdfvul.pdf 
Deklarata e projektuesit te licencuar, për përputhshmërinë e projektit - hidroteknik.pdf 
Deklarata e projektuesit te licencuar, për përputhshmërinë e projektit MKZ.pdf 
QKB_M. B._29.01.2018.pdf; Kontratë Pune N. M. - Dhjetor 2016.pdf 
Deklarata e projektuesit pr. elektrike me vule.pdf 
Licence_M. B._Konstruktore.pdf; Licence_N. M._Arkitekte.pdf 
Licensa tina.pdf; LICENSAT ELEKTRIKE PROJEKTIM.pdf; Licenca Projektim.pdf 
polica tines.pdf; Police sigurimi_Ark.N. M._30.01.2019.pdf 
Police Sigurimi_M. B._28.08.2017-27.08.2019.pdf 
Siguracion për projektim me vule.pdf A.d.pdf 
Certifikata e rifreskuar 1.pdf; Certifikata ekzistuese 2.pdf 
 
Në aplikimin për ''Leje zhvillimi'', dorëzuar elektronikisht me nr. Prot. 376 , datë 
05/03/2018, me numër AN050320180013,me zhvillues shoqëria " E. A. F." shpk L.0 dhe 
subjekt ndërtues "S. M.” "shpk me LIÇENCE NR.NZ .7077, është bërë miratimi i lejes së 
zhvillimit me datë 06.04.2018. 
Lëshimi i lejes së zhvillimit për pasurinë me nr. pasurie 44/102, ZK 2066, në pronësi të , me kufij 
(V/J/L/P), sipërfaqe 1600 m2 dhe adresë në rrugën “Bulevardi Blu” Valias, Bashkia Kamëz, 
sipas paraqitjes grafike në shkallë 1:2500 të fragmentit të hartës në gjendjen ekzistuese që është 
pjesë përbërëse e këtij vendimi.  
 KUSHTET ZHVILLIMORE  
Kategoria/të e përdorimit të tokës: Industri zona 2-2-3 Valias  
Përdorimi i lejuar: Ekonomi (Zone industriale +Tregetare)  
Sipërfaqja e parceles sipas PPV min (m²): 1000 m  
Intensiteti maksimal i ndërtimit të pasurisë:0 
Në aplikimin me numër AN130420180013, protokolluar me nr. 415, datë 13/04/2018 ''Leje 
ndërtimi për shtesë në ndërtim ekzistues, me sipërfaqe më të madhe se 250 m2 '', dorëzuar 
elektronikisht nga aplikanti E. D. , projektuesi M. B. NUIS L32304092L dhe T. V. me NUIS 
L.O , për objektin: “Kapanon + shtese anesore 5 kat dhe ngritje 2kat ne objektin ekzistues 3 
kat”, në rrugën “Bulevardi Blu” Valias, Bashkia Kamëz, me zhvillues shoqëria " E. A. F." L.0 
dhe subjekt ndërtues "S. M." shpk me licence nr.NZ.7077 është dërguar në institucione për 
mendim me datë 13.04.2018 me nr.415 prot në: 
 
Nga PMNZSH Kamëz, është konfirmuar përgjigje me datë 16.04.2018, me fature 16.04.2018 
me vlere 10,200 leke.  
Në aplikimin me numër AN130420180013, protokolluar me nr. 415, datë 13/04/2018 , 
dorëzuar elektronikisht është ngarkuar Raporti i vlerësimit pozitiv të lejes me datë19/07/2018 
,firmosur elektronikisht nga përgjegjës i PKZHT-se Ing. A. Z. , specialist i PKZHT-se Ing. F. 
R. dhe Drejtori PKZHT-se Ark. A. T. 
Dokumenti njoftim për vlerësim pozitiv të projektit dhe pagesë të taksës së ndikimit në 
infrastrukturë është ngarkuar me datë 17/04/2018 , konfirmuar me fature 19.04.2018 me vlerë 
1,924,927 lekë. 
Miratimi i vendimit te lejes së ndërtimit me nr. 415 , datë 20.04.2018 është firmosur nga 
sekretari i përgjithshëm Z.Q. Ç. (nëpunës i deleguar ) kryetari i Bashkisë Kamëz Z. Xh. M., 
përgjegjës i PKZHT-se Ing. A. Z. , specialist i PKZHT-se Ing. F. R. dhe drejtori i P.K.ZH.T-se 
Bashkisë Kamëz Ark. A. T. Sheshi i ndërtimit ndodhet në rrugën “ Bulevardi Blu ” Valias, 
Bashkia Kamez.  
TË MIRATOJË: “Leje ndërtimi”  
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OBJEKTI: “Kapanon + shtesë anësore 5kat dhe ngritje 2kat ne objektin ekzistues 3kat” 
ZHVILLUESI: Shoqëria “E. A. F.” sh.p.k  
ADRESA: Rruga “Bulevardi Blu” Valias , Bashkia Kamëz 
KONTRATA: Me shoqërinë “S. M.” sh.p.k  
PASURIA: Ndodhet në zonën kadastrale 2066 
 Me numër pasurie 44/102 
 Sipërfaqja e parcelës (pronës)1600 m2  

 Sip.Gjurmës së strukturës ekzistuese 265.1 m2 

 Sip. Gjurmës së strukturës shtesë422.3 m2 

 Sip. Gjurmës së strukturës total 687.4 m2 

 Sip.Totale së strukturës2139.6 m2  

 Koefiçenti i shfrytëzimit tëstrukturës 43 %  
 Lartësia e strukturës14.88 m 
 Intensiteti i ndërtimit 1.34  
Afati ligjor i këtij vendimi është deri me datën 20.04.2020  
Planvendosja 
Formulari i lejes dhe planvendosja, është firmosur nga sekretari i përgjithshëm Z. Q. Ç. 
nëpunës i deleguarkryetari i Bashkisë Kamëz Z. Xh. M. dhe drejtori i P.K.ZH.T-se Bashkisë 
Kamëz Ark. A. T. Sheshi i ndërtimit ndodhet në rrugën “Republika e Re" lagjia Valias, 
Bashkia Kamez.  
 
V. Aplikimi për lloj leje "Leje ndërtimi për ndërtim të ri, me sipërfaqe më të madhe se 
250 m2" , me nr. regjistri/protokolli 1148, për objektin “Objekt Industrial 2kat”, në 
rrugën “Republika e Re" lagjia Valias, Bashkia Kamëz”. 
 
Për aplikimin me numër AN190620190048, protokolluar me nr. 1148, datë 19/06/2019 ''Leje 
ndërtimi për ndërtim të ri, me sipërfaqe më të madhe se 250 m2'', dorëzuar elektronikisht nga 
aplikanti dhe projektuesi shoqëria “P. - U6” shpk NUIS K.V , për objektin: “Objekt Industrial 
2kat”, në rrugën “Republika e Re" lagjia Valias, Bashkia Kamëz , zhvillues shoqëria "E." shpk 
NUIS J.L dhe subjekt ndërtues "P.- U6" shpk me licence NR.NZ .6260/4 . Për sa i përket 
procedurës së kryer për zbardhjen e lejes ndërtimit me dokumentacionit përkatës: 
Lista e dokumentave të ngarkuara elektronikisht 
Relacion Arkitekture-Min.Pdf ;Arkitektura.Pdf 
Deklarate Ark.Pdf;Planvendosja-Min.Pdf 
Projekti Konstruktiv E. Shpk.Pdf; 001 Relacion E..Pdf 
Deklarata E Përgj.Profes. E Ing.M h.2.Pdf 
Deklarate Ing Elektrik.Pdf: Elektriku.Pdf ;Relacion Elektrik.Pdf 
Hidrauliku.Pdf ;Relacion Hs Shkarkime Ngrohje Ftohje-Min.Pdf 
Deklarate Ing Hidro.Pdf 
Deklarateing Ngrohje.Pdf ;Ngrohje.Pdf;Relacion Hs Shkarkime Ngrohje Ftohje-Min.Pdf 
Preventiv Everest Sh.P.K.Pdf 
001 Topografi Everest.Pdf;Deklarata E Përgjegjësisë Profesionale.Pdf 
Licenca Blerimi.Pdf; Polica_Sigurimit.Pdf ; Qkr.Pdf 
Grafik Punimesh .Pdf 
Vendimi për Vnm Paraprake.Pdf; Vnm_Sipas Vendimit-1-Everst_2kate.Pdf 
Oponence Teknike E.Pdf 
Ekstrakt Qkr.Pdf ;Kontrate Pune Marioli.Pdf ;Licenca K.1652-1.Pdf 
Licensa.Pdf ; Sigurimi I Pergjegjesise Profesionale.Pdf 
polica e sigurimit arkonstudio 16.03.2018.pdf;01-arkonstudio licence pojektimi 
n.6996.3.pdf;ekstrakt i regjistrit.pdf; licensa e zjarrit_l. dila.pdf 
licensa_inxh_mjedisi_lediana dila.pdf;licensa_lindita gjeka.pdf;license_arkitekt_n. gj.pdf 
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leje_zhvillimi_.pdf 
Relacioni Mkz Me Firme.Pdf; Deklarate Ing Mkz.Pdf; Mkz.Pdf 
Planvendosja-Min.Pdf; Kontrate Sipermarrje Me E. e Noterizuar.Pdf 
Prokure E.Pdf 
Deklarata E Përgj.Profes. E Ing.M h.2.Pdf 
Kontrate Pune Marioli.Pdf; Licenca K.1652-1.Pdf; Licensa.Pdf 
Sigurimi i Përgjegjësisë Profesionale.Pdf 
0002 Certifikate 61-27 001.Pdf 
Në aplikimin për ''Leje zhvillimi'', dorëzuar elektronikisht më datë 01/02/2019, me numër 
AN010220190025, nr. Prot. 786, me zhvillues shoqëria "E." shpk NUIS J.L dhe aplikant 
shoqëria “P. - U6” shpk NUIS K.V , është bërë miratimi i lejes së zhvillimit me datë 
14/02/2019 . 
Lëshimi i lejes së zhvillimit për Shoqërinë "E." shpk në pasurinë me nr. pasurie 61/27, ZK 
2066, në pronësi me kufij (V/J/L/P), sipërfaqe 7000 m2 dhe adresë Tiranë -Kamëz, sipas 
paraqitjes grafike në shkallë 1:2500 të fragmentit të hartës në gjendjen ekzistuese që është 
pjesë përbërëse e këtij vendimi. 
KUSHTET ZHVILLIMORE 
Kategoria/të e përdorimit të tokës: Mix 
Përdorimi i lejuar: Mix( Banim + Industri) Zona 1.5.5 Valias i Ri 
Sipërfaqja minimale sipas ppv e tokës :1000 m² 
Koeficienti maksimal i shfrytëzimit të tokës (%): - 
Intensiteti maksimal i ndërtimit të pasurisë:- 
Lartësia maksimale në kate: - 
 
Në aplikimin me numër AN190620190048, protokolluar me nr. 1148, datë 19/06/2019 
''Leje ndërtimi për ndërtim të ri, me sipërfaqe më të madhe se 250 m2'', dorëzuar elektronikisht 
nga aplikanti dhe projektuesi shoqëria “P. - U6” shpk NUIS K.V është dërguar në institucione 
për mendim me datë 24.06.2019 me nr.1148/1 prot në : 

• OSHEE Tirane,Institucioni ka aprovuar në heshtje . 
• ZVRPP Tirane , është konfirmuar me datë 05/07/2019 
• PMNZSH Kamëz ,është kërkuar ndryshim projekti me datë 08/07/2019 . 

Ndryshimi i projektit ngarkuar me datë 11/07/2019 . 
PMNZSH Kamëz , është konfirmuar përgjigje me datë 16/07/2019, me fature 8.11.2018 me 
vlerë 50,275 leke.  
Oponenca teknikepranë fakultetit të inxhinierisë së Ndërtimit me date 08.04.2019 me nr. 40 
prot. 
Në aplikimin me numër AN190620190048, protokolluar me nr. 1148, datë 19/06/2019 
''Leje ndërtimi për ndërtim të ri, me sipërfaqe më të madhe se 250 m2'', dorëzuar elektronikisht 
nga aplikanti dhe projektuesi shoqëria “P. - U6” shpk NUIS K.V është ngarkuar Raporti i 
vlerësimit të pozitiv të lejes me datë 19/07/2019 ,firmosur elektronikisht nga përgjegjës i 
PKZHT-se Ing. A. Z., specialist i PKZHT-se Ing. F. R. dhe Drejtori PKZHT-se Ark. A. T. 
Në aplikimin me numër AN190620190048, protokolluar me nr. 1148, datë 19/06/2019 
''Leje ndërtimi për ndërtim të ri, me sipërfaqe më të madhe se 250 m2'', dorëzuar elektronikisht 
nga aplikanti dhe projektuesi shoqëria “P. - U6” shpk me NUIS K.V është ngarkuar 
dokumentinjoftim për vlerësim pozitiv të projektit dhe pagesë të taksës së ndikimit në 
infrastrukturë me datë 19/07/2019 , konfirmuar me fature 22/07/2019 me vlere 7579744 lekë. 
Miratimi i vendimit të lejes së ndërtimit me nr.1148 , datë 22.07.2019është firmosur nga 
sekretari I përgjithshëm Z. Q. Ç. nëpunës i deleguar kryetari i Bashkisë Kamëz Z. Xh. M., 
përgjegjës i PKZHT-se Ing. A. Z., specialist iPKZHT-se Ing. F. R. dhe drejtori i P.K.ZH.T-se 
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Bashkisë Kamëz Ark. A. T. Sheshi i ndërtimit ndodhet në rrugën “Republika e Re" lagjia 
Valias , Bashkia Kamez.  
TË MIRATOJË: “Leje ndërtimi ”  
OBJEKTI: “Objekt Industrial 2kat ”  
ZHVILLUESI: Shoqëria "E." shpk  
ADRESA: Rruga “Republika e Re" lagjia Valia, Bashkia Kamëz  
KONTRATA: Me shoqërinë “P.-U6”sh.p.k  
PASURIA: Ndodhet në zonën kadastrale 2066  
Me numër pasurie61/27 
Sipërfaqja e parcelës (pronës) 7000 m2 

Sipërfaqja e parcelës së ndërtueshme7000 m2  

Sip. e gjurmës strukturës ndërtimit4113 m2 

Sip. Totale ndërtimi të strukturës mbi toke8226 m2  

Sip.T otale ndërtimi të strukturës 8226 m2 

 Koeficienti i shfrytëzimit të strukturës 58 %  
Lartësia e strukturës 9.4 m 
Afati ligjor i këtij vendimi është deri me datën 22.07.2021  
Formulari i lejes dhe planvendosja , firmosur nga sekretari i përgjithshëm Z. Q. Ç. nëpunës i 
deleguar kryetari i Bashkisë Kamëz Z. Xh. M. dhe drejtori i P.K.ZH.T-se Bashkisë Kamëz Ark. 
A. T. Sheshi i ndërtimit ndodhet në rrugën “Republika e Re" lagjia Valias , Bashkia Kamez.  
 
VI. Aplikimi për lloj leje "Leje ndërtimi për ndërtim të ri, me sipërfaqe më të madhe se 
250 m2" , me nr. regjistri/protokolli 1106 për objektin “Godine banimi dhe shërbimi 1-2-
6 kat dhe 1kat nëntokë”. 
 
Për aplikimin me numër AN010620190025, protokolluar me nr. 1106, datë 01/06/2019 ''Leje 
ndërtimi për ndërtim të ri, me sipërfaqe më të madhe se 250 m2'', dorëzuar elektronikisht nga 
aplikanti dhe projektuesi shoqëria “E.-G” shpk me NUIS G.L për objektin: “Godine banimi dhe 
shërbimi 1-2-6 kat dhe 1kat nëntokë”, në rrugën “Donald Trump"” Lagjia Frutikulture, Bashkia 
Kamëz, dhe zhvillues shoqëria "Sh." shpk dhe subjekt ndërtues shoqëria “Sh.” sh.p.k. Për sa i 
përket procedurës së kryer për zbardhjen e lejes ndërtimit me dokumentacionit përkatës: 
Lista e dokumenteve te ngarkuara elektronikisht: 
 projekti arkitektonik.pdf ; relacion arkitektonik.pdf 
 projekti konstruktiv.pdf ; relacion konstruktiv.pdf; Studimi sizmik  
 projekti elektrik.pdf ; relacion elektrik.pdf 
 projekti hs.pdf ; relacion hs.pdf 
 projekti ac.pdf ; relacion ac.pdf 
 preventivi.pdf  
 planvendosja.pdf; plani organizimit pdf; plansistemimi.pdf; relievi.pdf ; 
 grafiku i punimeve.pdf 
 licencat firme dhe individuale.pdf ;relievi i pronës kamez 11 04 2018-a3.pdf 
 siguracioni geoproject.pdf ; planvendosja-model.pdf; prerjet.pdf; st. andenis .kamze pdf.pdf 
 grafiku i punimeve.pdf 
 Miratim për VNM paraprake, pëlqim mjedisor 
 Deklarate Sh..pdf 
 Polica e Sigurimit 2019 Digitally Signed.pdf 
 VNMP Sh. SHPK.pdf 
 Leje Zhvillimi sipas PPV Shoqeria “Sh.” shpk.....pdf 
Lëshimi i lejes së zhvillimit për shoqërinë "Sh." shpk në pasurinë me nr. pasurie 74/99, ZK 
2066, në pronësi të , me kufij (V/J/L/P), sipërfaqe 1192.5 dhe adresë Kamez; në pasurinë me 
nr. pasurie 74/108, ZK 2066, në pronësi të , me kufij (V/J/L/P), sipërfaqe 130 dhe adresë 
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Kamez, sipas paraqitjes grafike në shkallë 1:2500 të fragmentit të hartës në gjendjen ekzistuese 
që është pjesë përbërëse e këtij vendimi. 
KUSHTET ZHVILLIMORE: 
Kategoria/të e përdorimit të tokës: Banim 
Përdorimi i lejuar: Banim -Shërbim Zona 1-1-3 Frutikulture 
Sipërfaqja minimale sipas ppv e tokës: 1000 m² 
Koeficienti maksimal i shfrytëzimit të tokës (%): 60% 
Intensiteti maksimal i ndërtimit të pasurisë: 2.5 
Lartësia maksimale në kate: 6 
Dokumentet: [-projekti mkz.pdf; -relacion mkz.pdf; -prokura e studios.pdf; -Deklarata 
arkitekti.pdf; -Deklarata eksperti zjarrfikes.pdf; -Deklarata inxh elektrik.pdf; -Deklarata inxh 
hidroteknik.pdf; -Deklarata inxh mekanik.pdf; -Deklarata konstruktori.pdf; -Deklarata 
topografi.pd; -Licensat Projektuesit Erald G.pdf; -License projektimi E. G. pdf; -polica e 
Sigurise E._G.pdf; -kontrata me b. l..pdf; -kontrata me samir lami.pdf; -certifikata b. l.pdf; -
kartele harte pasurie b. l..pdf; -certifikata samir lami.pdf 
kartele harte treguese s. l.pdf]. 
 Në aplikimin me numër AN010620190025, protokolluar me nr.1, datë 01/06/2019 ''Leje 
ndërtimi për ndërtim të ri, me sipërfaqe më të madhe se 250 m2''', dorëzuar elektronikisht nga 
aplikanti dhe projektuesi shoqëria “E.-G” shpk me NUIS G.L është dërguar në institucione për 
mendim me datë 03.06.2019 me nr.1 prot në institucionet: 
• OSHEE Tirane 
• PMNZSH Kamëz 
• UK  Kamëz 
OSHEE Tiranë, eshte konfirmuar me datë 11/06/2019. 
PMNZSH Kamëz ,eshte kthyer përgjigje negative date 05/06/2019. 
Nga Ujesjelles kanalizime Kamëz eshte konfirmuar përgjigje me date 11.06.2019, me fature 
03.06.2019 me vlere 150,000leke.  
Subjekti aplikues është njoftuar për ndryshim projekti me shkresën nr.1 prot, në data: 
06/06/2019. 
Oponeca teknike mungon. 
Aplikanti është përgjigjur me datë 11.06.2019 duke ngarkuar dokumentacionin e munguar. 
Dosja është ridërguar për mendim në institucionet përkatëse. 
OSHEE Tiranë, e ka rikonfirmuar pozitive. 
Nga PMNZSH Kamëz, është kthyer përgjigje pozitive datë 12/06/2019 me faturë 50000. 
Nga UK  Kamëz është rikonfirmuar përgjigje pozitive. 
Oponenca teknike pranë fakultetit të inxhinierisë së Ndërtimit me datë 11.06.2019 me 
nr.67prot. 
Deklarat kallakan 
polic sigurimi pdf+licenza pdf 
plan-vendosja pdf 
Raporti gjeologjik pdf 
Studimi sizmik pdf 
Për aplikimin me numër AN010620190025, protokolluar me nr. 1106, datë 01/06/2019 
''Leje ndërtimi për ndërtim të ri, me sipërfaqe më të madhe se 250 m2'', dorëzuar elektronikisht 
nga aplikanti dhe projektuesi shoqëria “E.-G” shpk me NUIS G.L për objektin: “Godine 
banimi dhe shërbimi 1-2-6 kat dhe 1 kat nëntokë”, në rrugën “Donald Trump"” Lagjia 
Frutikulture, Bashkia Kamëz, dhezhvillues shoqëria " Sh." shpk dhe subjekt ndërtues shoqëria 
“Sh.”sh.p.k  
Raporti i vlerësimit të pozitiv të lejes me datë 13.06.2019. 
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Raporti i vlerësimit pozitiv të lejes është bërë me datë 13.06.2019 e firmosur në mënyrë 
elektronike nga Ing. F. R. (specialiste PKZHT-se) Ing. A. Z. (përgjegjës PKZHT-se), Ark. A. 
T. (Drejtor PKZHT-se). 
Njoftimi për vlerësimin pozitiv dhe pagesën e taksës së infrastrukturës është bërë me datën 
13.06.2019 , nr.1 prot te bashkangjitur me treguesin e pagesës së taksës dhe tarifës si dhe 
faturën e arkëtimit. Konfirmimi i pagesës se taksës dhe tarifës është me date 14.06.2019me 
vlerën 10,789,093 lekë taksa e infrastrukturës dhe vlera 10,789,093 leke tarifa e shqyrtimit të 
lejes së ndërtimit. 
Vendimi ilejes së ndërtimitme Nr. 896, Datë. 17.06.2019 me nr. 899 prot , date 17.06.2019 për 
objektin: “Godinë banimi & shërbimi 1-2-6 kat me 1kat nëntoke”, në rruga “Donald Trump"” 
Lagjia Frutikulture, Bashkia Kamëz, dhe zhvillues shoqëria “Sh.” sh.p.k dhe subjekt ndërtues 
shoqëria “Sh.” sh.p.k, ZK 2066, numër pasurie 74/108 ; 74/99, sipërfaqja e pronës 1322.5 m2, 
sipërfaqja e gjurmës së strukturës është 709 m2, sipërfaqja totale e ndërtimit 4011.7 m2, 
koeficienti i shfrytëzimit të strukturës është 53.6%, intensiteti i ndërtimit 2.497.  
Të firmosura në mënyrë elektronike nga Ing. F. R. (specialiste PKZHT-se) Ing. A. Z. 
(përgjegjës PKZHT-se), Ark. A. T. (Drejtor PKZHT-se) si dhe Z.Q. Ç. sekretar i Përgjithshëm 
(Nëpunës i deleguar) Kryetar Xh. M. 
 
VII. Aplikimi për lloj leje "Leje ndërtimi për ndërtim të ri, me sipërfaqe më të madhe se 
250 m2" , me nr. regjistri/protokolli 842për objektin “Godinë banimi & shërbimi 2-7 kat 
me 1 kat nëntoke”. 
Për aplikimin me numër AN180320190074, protokolluar me nr. 842, datë 18/03/2019 ''Leje 
ndërtimi për ndërtim të ri, me sipërfaqe më të madhe se 250 m2'', dorëzuar elektronikisht nga 
aplikanti dhe projektuesi shoqëria “E.-G” shpk me NUIS K.K për objektin: “Godinë banimi & 
shërbimi 2-7 kat me 1 kat nëntoke”, në rrugën "Berisha" Lagjia nr.4 Kamëz, Bashkia Kamëz, 
dhe zhvillues shoqëria "G. 2018" shpk dhe subjekt ndërtues " Shoqëria “G. 2018” shpk. Për sa i 
përket procedurës së kryer për zbardhjen e lejes ndërtimit me dokumentacionit përkatës: 
Lista e dokumenteve te ngarkuara elektronikisht: 
Projekti dhe relacioni arkitektonik arkitektura.pdf relacioni ark.pdf.  
Projekti dhe relacioni konstruktiv ; Projekti konstruktiv.pdf relacion konstruktiv.pdf ; Projekti 
dhe relacioni elektrik; Projekti elektrik.pdf relacion elektrik.pdf; Projekti dhe relacioni 
hidrosanitar ; Projekti hs.pdf relacion hs.pdf ; Projekti dhe relacioni i instalimeve të ngrohje-
ftohjes; Projekti ac.pdf relacion ac.pdf ; Preventivi.pdf ; Plani i vendosjes së ndërtimit mbi 
fragmentin e azhornuar të hartës së parcelës/ave lëshuar me lejen e zhvillimit plv.pdf ; Grafiku 
i punimeve grafiku i punimeve.pdf ; Miratim për VNM paraprake, pëlqim mjedisor plani i 
rilevimit.pdf ; Leja e Zhvillimit (ose Formati i aplikimit per leje zhvillimi, nëse leja e zhvillimit 
nuk është lëshuar nga autoriteti përgjegjës) ; Leje Zhvillimi ( PPV) , Shoqëria G S 2018 
shpk.....pdf ; Projekti dhe relacioni i mbrojtës nga zjarri , Projekti mkz.pdf relacion mkz.pdf ; 
Prokure për autorizimin e aplikuesit , Prokura.pdf ; Deklarata e projektuesit të Licencuar, për 
përputhshmërinë e projektit me dokumentet e planifikimit dhe legjislacionin në fuqi, sipas 
sistemit online; Deklarata arkitekti.pdf ; Deklarata konstruktori.pdf ; Deklarata topografi.pdf ; 
Deklarata inxh elektrik.pdf ; Deklarata inxh hidroteknik.pdf;Deklarata eksperti zjarrfikes.pdf ; 
Deklarata inxh mekanik.pdf ; Kopje e licenses N.5304_11.pdf; Polica e sigurimit ; Qkr “erald 
g”.pdf; Polica e Sigurisë E._G.pdf ; QKB_08.01.2019.pdf ; Marrëveshja me pronarin e tokës ; 
Kontrate sipermarrje.pdf ; Kontrate sipermarrje.pdf ; Kopje e dokumentit te pronësisë ; Prona 
90.87.pdf Prona 90.88.pd.; Aplikanti shoqëria “E.-G” me zhvillues "G. 2018" ka aplikuar për 
leje zhvillimimë datë 01.03.2021 nr.prot. 819 dhe është pajisur me vendim leje për objektin më 
kërkesë “Godinë banimi & shërbimi 2-7 kat me 1kat nëntoke” më datë 08.03.2019. 
KUSHTET ZHVILLIMORE  
Kategoria/të e përdorimit të tokës: Banim  
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Përdorimi i lejuar: Banim -Shërbim Zona 4-4-8 Kamez 4  
Sipërfaqja minimale sipas ppv e tokës : 1000 m² 
Koeficienti maksimal i shfrytëzimit të tokës (%): 60% 
Intensiteti maksimal i ndërtimit të pasurisë: 3  
Lartësia maksimale në kate: 9  
Përdorimi i lejuar: Rezidenciale; Aktivitete të ndryshme përfshire zyra dhe shërbime private (si 
pjese e banimeve) dhe aktiviteteve te vogla tregtare (për nevoja lokale); Hotele te vogla (Bed & 
Breakfast); Bare & Restorante.. 
Në aplikimin me numër AN180320190074, protokolluar me nr.842, datë 18/03/2019 ''Leje 
ndërtimi për ndërtim të ri, me sipërfaqe më të madhe se 250 m2'', dorëzuar elektronikisht nga 
aplikanti dhe projektuesi shoqëria “E.-G” shpk me NUIS K.K është konfirmuar 
dokumentacioni i plotë dërguar në institucione për mendim me datë 25.03.2019 me nr.842 prot 
në institucionet: 
 • OSHEE Tirane 
 • PMNZSH Kamëz  
 • UK  Kamëz 
 • ZVRPP Tiranë 
- OSHEE Tirane ka konfirmuar me datë 23/03/2019. 
-PMNZSH Kamëz , ka kthyer përgjigje negative datë 29/03/2019. 
-UK  Kamëzka konfirmuar përgjigje me datë 29/03/2021, me fature nr.17 datë 27.03.2019 me 
vlere 165,000 leke.  
-Institucioni ZVRPP Tiranë ka ngarkuar elektronikisht kartelat e pasurisë. 
 Subjekti aplikues është njoftuar për ndryshim projekti me shkresën nr.2 prot., datë 05.04.2019. 
Aplikanti është përgjigjur më datë 08.04.2019 duke ngarkuar dokumentacionin e munguar. 
Dosja është ridërguar për mendim. 
OSHEE Tirane ka rikonfirumar aplikimin, 
Pagesa ndaj Institucionit PMNZSH Kamëz është kryer nr.25 datë 27.09.2019. 
UK  Kamëz ka rikonfirumar aplikimin, 
Institucioni ZVRPP Tiranë ka ringarkuar elektronikisht kartelat e pasurisë. 
Në aplikimin me numër AN180320190074, protokolluar me nr.842, datë 18/03/2019 ''Leje 
ndërtimi për ndërtim të ri, me sipërfaqe më të madhe se 250 m2'', dorëzuar elektronikisht nga 
aplikanti dhe projektuesi shoqëria “E.-G” shpk me NUIS K.K është dërguar ne institucione për 
mendim me datë 09.04.2019.  
Raporti i vlerësimit të pozitiv tëkërkesës për leje“Godinë banimi & shërbimi 2-7kat me 1kat 
nëntoke” me datë 17.04.2019. 
Me shkresën me nr. 842 datë 17.04.2019 është njoftuar për vlerësim pozitiv të projektit dhe 
pagesë të taksës së ndikimit në infrastrukturë dhe janë ngarkuar faturat për leje ndërtimi. 
 

Më datë 19.04.2021 janë ngarkuar Aktet e pagimit të taksës taksës së ndikimit në infrastrukturë 
me vlere 10,765,367 leke. 
Pas konfirmimit të pagesës me vlerë 10.765.367lek. është zbardhur leja e ndërtimitme 
vendim:777 datë 19.04.2019 më të dhënat e mëposhtme. 
 Lloji i lejes: “Leje ndërtimi”  
OBJEKTI: “Godinë banimi & shërbimi 2-7kat me 1kat nëntoke”  
ZHVILLUESI: Shoqëria "G. 2018" shpk  
ADRESA: Rruga “Berisha” Lagjia nr.4 Kamez, Bashkia Kamëz  
KONTRATA: Me shoqërinë “G. 2018”sh.p.k  
PASURIA: Ndodhet në zonën kadastrale 2066 Me numër pasurie 90/87 ; 90/88  
Sipërfaqja e parcelës (pronës) 1000 m 2  
Sipërfaqja e parcelës së ndërtueshme 1000 m2. 
Sip. Gjurmës së strukturës ndërtimit 577.5 m2.  
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Sip. strukturës ndërtimit mbi toke 3000 m2.  
Sip. strukturës ndërtimit nën toke 652.5 m2.  
Sip. ndërtimi të strukturës totale 3652.5 m2.  
Koeficienti i shfrytëzimit të strukturës 57.7 %  
Lartësia e strukturës (23.8 - 26.8) m  
Intensiteti i ndërtimit 3 
Afati ligjor i këtij vendimi është deri me datën 19.04.2022. 
Aplikanti është pajisur me: 

- Vendimi i Miratimin të Lejes Ndërtimit. 
- Vendimi i Kryetarit për Leje Ndërtimi. 
- Planvendosje e vulosur elektronikisht nga: 
- Të firmosura ne menyre elektronike nga Ing. F. R. (specialiste PKZHT-se) Ing. A. Z. 

(pergjegjes PKZHT-se), Ark. A. T. (Drejtor PKZHT-se) si dhe Z. Q. Ç. sekretar i 
Përgjitheshem (Nënpunës i deleguar) Kryetar Xh. M. 

 
VIII. Aplikimi për lloj leje "Leje ndërtimi për ndërtim të ri, me sipërfaqe më të madhe se 
250 m2" , me nr. regjistri/protokolli 1037për objektin “Magazinim frigoriferike për 
magazinim përpunim dhe ruajtjen e frutave dhe perimeve”. 
 
Për aplikimin me numër AN040520190014, protokolluar me nr.1037, datë 04/05/2019 ''Leje 
ndërtimi për ndërtim të ri, me sipërfaqe më të madhe se 250 m2'', dorëzuar elektronikisht nga 
aplikanti dhe projektuesi shoqëria “A.” shpk me NUIS L.I për objektin: “Magazinim 
frigoriferike për magazinim përpunim dhe ruajtjen e frutave dhe perimeve”, në rrugën 
"Bulevardi Blu" Valias, Bashkia Kamëz, dhezhvillues shoqëria "C. R. 2008" shpk dhe subjekt 
ndërtues “A. C.” sh.p.k me liçence nr.nz .3420/22” .  
Për sa i përket procedurës së kryer për zbardhjen e lejes ndërtimit me dokumentacionit 
përkatës: 
Lista e dokumentave te ngarkuara elektronikisht: 
[Projekti dhe relacioni arkitektonik; Arkitektura.pdf; Relacioni arkitektonik.pdf; Projekti dhe 
relacioni konstruktiv; Projekti konstruktiv.pdf; Relacion konstruktiv.pdf; Projekti dhe relacioni 
elektrik; Projekti elektrik.pdf; Relacion elektrik.pdf; Projekti dhe relacioni hidrosanitar; 
Projekti HS.pdf; Relacion HS.pdf; Projekti dhe relacioni i instalimeve të ngrohje-ftohjes; 
Projekti kondicionim.pdf; Relacion AC.pdf; Preventivi i punimeve, Preventivi.pdf; Plani i 
vendosjes së ndërtimit mbi fragmentin e azhornuar të hartës së parcelës/ave; lëshuar me lejen e 
zhvillimit; Planvendosje.pdf; Plani i rilevimit.pdf; Plani i rilevimit1.pdf; Grafiku i punimeve; 
Preventivi.pdf; Miratim për VNM paraprake, pëlqim mjedisor; Relacioni arkitektonik.pdf; Leja 
e Zhvillimit ( ose Formati i aplikimit për leje zhvillimi, nëse leja e zhvillimit nuk është lëshuar 
nga autoriteti përgjegjës) ...pdf; Projekti dhe relacioni i mbrojtjes nga zjarri; Projekti MKZ.pdf; 
Relacion MKZ.pdf; Prokurë për autorizimin e aplikuesit; Prokurë e posaçme për 
ArkonStudio.pdf; Deklarata e projektuesit të Licencuar, për përputhshmërinë e projektit me 
dokumentet e planifikimit dhe legjislacionin në fuqi, sipas sistemit online; Deklarata 
arkitekti.pdf; Deklarata eksperti zjarrfikes.pdf; Deklarata inxh elektrik.pdf; Deklarata inxh 
hidroteknik.pdf; Deklarata inxh mekanik.pdf; Deklarata konstruktori.pdf; Kopje e licenses; 
Licence Projektimi A. N.6996.5.pdf; Licensa_Inxh_Elektrik_L. Gj.pdf; 
Licensa_Inxh_konstruktor_K. D.pdf; Licensa_Inxh_Mjedisi_Lediana Dila.pdf; 
License_Arkitekt_N. Gj.pdf; QKR.pdf; Polica e sigurimit arkonstudio 16.03.2019.pdf; 
Marrëveshja me pronarin e tokës 
Kontrate Qeraje.pdf; Kontrate Qeraje.pdf; Kopje e dokumentit te pronësisë; Prona 62.37.pdf 
Prona 62.38.pdf;  
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Aplikanti shoqëria “A.” me zhvillues "C. R. 2." ka aplikuar për leje zhvillimimë datë 
26.02.2019 menr. prot. 810 dhe është pajisur me vendim leje për objektin më kërkesë 
“Magazinim frigoriferike për magazinim përpunim dhe ruajtjen e frutave dhe perimeve” më 
datë 08.03.2019 me nr. vendimi 715. 
KUSHTET ZHVILLIMORE  
Kategoria/të e përdorimit të tokës:Mix  
Përdorimi i lejuar: Ekonomi(Industri) 1-5-8 Valias i Ri 
Sipërfaqja minimale sipas ppv e tokës: 1000 m²  
Koefiçienti maksimal i shfrytëzimit të tokës (%): 60% 
Përdorimi i lejuar: Parqe industriale, struktura per proçese industriale te industrise së rende dhe 
te lehte, përpunuese dhe kimike; Parqe logjistike, Zona te perziera industriale dhe tregtare. 
Në aplikimin me numër AN040520190014, protokolluar me nr.1037, datë 04/05/2019 ''Leje 
ndërtimi për ndërtim të ri, me sipërfaqe më të madhe se 250 m2'', dorëzuar elektronikisht nga 
aplikanti dhe projektuesi shoqëria “A.” shpk me NUIS L.I është konfirmuar dokumentacioni i 
plotë dërguar në institucione për mendim me datë 06.05.2019 me nr.1037 prot në institucionet: 
 • OSHEE Tirane 
• PMNZSH Kamëz 
• UK  Kamëz 
-OSHEE Tirane ka konfirmuar me datëe 07/05/2019. 
-PMNZSH Kamëz, është kthyer pergjigje negative datë 10/05/2019. 
-UK  Kamëz ka konfirmuar përgjigje me datë 07.05.2019, me faturë nr.31 datë 07.05.2019 me 
vlerë 165,000leke.  
 
Subjekti aplikues është njoftuar për ndryshim projekti me shkresën nr.1037 prot., datë 10.05 
2019. 
Aplikanti është përgjigjur më datë 11.05.2019 duke ngarkuar dokumentacionin e munguar. 
Dosja është ridërguar për mendim. 
OSHEE Tirane ka rikonfirumar aplikimin. 
Pagesa ndaj Institucionit PMNZSH Kamëz është kryer nr.25 datë 27.09.2019. 
UK  Kamëz ka rikonfirumar aplikimin, 
Në aplikimin me numër AN040520190014, protokolluar me nr.1037, datë 04/05/2019 ''Leje 
ndërtimi për ndërtim të ri, me sipërfaqe më të madhe se 250 m2'', dorëzuar elektronikisht nga 
aplikanti dhe projektuesi shoqëria “A.” shpk me NUIS L.I është dërguar në institucione për 
mendim me datë 09.04.2019.  
Raporti i vlerësimit të pozitiv të kërkesës për leje“Magazinim frigoriferike për magazinim 
përpunim dhe ruajtjen e frutave dhe perimeve” me datë 17.04.2019. 
Me shkresën me nr.1037 datë 16.05.2019 është Njoftuar për vlerësim pozitiv të projektit dhe 
pagesë të taksës së ndikimit në infrastrukturë dhe janë ngarkuar faturat për leje ndërtimi. 
Më datë 19.04.2021 janë ngarkuar Aktet e pagimit të taksës taksës së ndikimit në infrastrukturë 
me vlere 6.079.271lek. 
Pas konfirmimit të pagesës me vlerë 6.079.271lek. është zbardhur leja e ndërtimitme 
vendim:829 datë 16.05.2019 më të dhënat e mëposhtme, 
Lloji i lejes: “Leje ndërtimi”  
OBJEKTI: “Magazinim frigoriferike për magazinim përpunim dhe ruajtjen e frutave dhe 
perimeve”  
ZHVILLUESIShoqëria "C. R. 2008" shpk  
ADRESA: Rruga “Bulevardi Blu” Lagjia nr.4 Kamez, Bashkia Kamëz  
KONTRATA: Me shoqërinë “C. R. 2008”sh.p.k  
PASURIA: Ndodhet në zonën kadastrale 2066 Me numër pasurie 90/87 ; 90/88  
Ndodhet në zonën kadastrale 2066  
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Me numër pasurie 62/37; 62/38 
Sipërfaqja e parcelës (pronës) 4023 m2  
Sipërfaqja e parcelës së ndërtueshme 4023 m2 
Sip.Gjurmës së strukturës ndërtimit 2280 m2 
Sip.e strukturës ndërtimit mbi toke 2518 m2  
Koefiçenti i shfrytëzimit të strukturës 56.6 %  
Lartësia e strukturës (7.7 - 8.80) m  
Intensiteti i ndërtimit 0.62 
Afati ligjor i këtij vendimi është deri me datën 16.05.2021. 
Aplikanti është pajisur me: 
Ø Vendimi i Miratimin e Lejes Ndërtimit. 
Ø Vendimi i Kryetarit për Leje Ndërtimi. 
Ø Planvendosje e vulosur elektronikisht nga: 
Ø Të firmosura në mënyre elektronike nga Ing. F. R. (specialiste PKZHT-se) Ing. A. Z. 

(pergjegjes PKZHT-se), Ark. A. T. (Drejtor PKZHT-se) si dhe Z. Q. Ç. sekretar i 
Përgjitheshem (Nënpunës i deleguar) Kryetar Xh M. 

 
IX. Aplikimi për lloj leje "Leje ndërtimi për ndërtim të ri, me sipërfaqe më të madhe se 
250 m2" , me nr. regjistri/protokolli 440për objektin “Godinë banimi dhe shërbimi 1-7-8 
kat dhe 1kat nëntoke”. 
Për aplikimin me numër AN250420180058, protokolluar me nr. 440, datë 25/04/2018 ''Leje 
ndërtimi për ndërtim të ri, me sipërfaqe më të madhe se 250 m2'', dorëzuar elektronikisht nga 
aplikanti dhe projektuesi shoqëria “A.” Shpk NUIS L.I , për objektin: “Godinë banimi dhe 
shërbimi 1-7-8 kat dhe 1kat nëntoke”, në rrugën “Bulevardi Blu” Lagjia nr.2 Kamëz , Bashkia 
Kamëz , zhvillues Shoqëria “L. Ko. - 2010”shpk NUIS: L.A Z. Xh. dhe A. L., subjekt ndërtues 
"L. K. - 2010” sh.p.k me liçence nr.NZ 6376/1. Për sa i përket procedurës së kryer për 
zbardhjen e lejes ndërtimit me dokumentacionit përkatës:  
[Lista e dokumenteve të ngarkuara elektronikisht; Arkitektura.pdf; Relacioni Arkitektonik.pdf; 
Projekti Konstruktiv 1.Pdf; Relacion Konstruktiv.Pdf; Projekti Konstruktiv 2.Pdf;Projekti 
Konstruktiv 3.Pdf; Projekti _Elektrik.Pdf; Relacion_Elektrik.Pdf; Projekt Hs.Pdf; Relacion 
Hs.Pdf; Projekt Kondicionim.Pdf; Relacion Kodicionim.Pdf; Preventivi.Pdf; Plani i 
Organizimit.Pdf; Plani i Sistemimit.Pdf; Planvendosja.Pdf; Rilevimi.Pdf; Grafiku i 
Punimeve.Pdf; Vnm.Pdf; Oponenca Teknike.Pdf; Leje Zhvillimi _Ppv_ Lala 
Konstruksion.....Pdf; Projekti Mkz.Pdf; Relacion Mkz.Pdf; Prokura.Pdf; Deklarata 
Arkitekti.Pdf; Deklarata Ekspert Zjarrfikes.Pdf;Deklarata Inxh Elektrik.Pdf; Deklarata Inxh 
Hidroteknik.Pdf;Deklarata Inxh Mekanik.Pdf; Deklarata Konstruktori.Pdf ; Deklarata 
Topografi.Pdf; Licence Projektimi Arkonstudio N.6996.4.Pdf; Licensa_Inxh_Elektrik_L. 
Gj..Pdf; Licensa_Inxh_Konstruktor_K. D.Pdf; Licensa_Inxh_Mjedisi_L. D.Pdf; 
License_Arkitekt_N. Gj.Pdf ; License_Inxh_Markshajder_D. M.Pdf; Qkr.Pdf; Polica E 
Sigurimit A. 16.03.2018.Pdf; Kontrate Sipermarrje.Pdf; Kontrate Sipermarrje.Pdf; Kontrate 
Sipermarrje.Pdf; Kontrate Sipermarrje.Pdf; Deklarata Kallkan.Pdf; Deklarata Kallkan.Pdf 
Deklarata Kallkan.Pdf; Deklarata Kallkan.Pdf; Prona 139.16_750 M2.Pdf; Prona 
139.17_750m2.Pdf; Prona 139.18_750 M2.Pdf; Prona 139.19_750 M2.Pdf]. 
Mbështetur në nenet 7/2 dhe 44, shkronja “a” të ligjit nr. 8652, datë 31.07.2000 “Për 
organizimin dhe funksionimin e qeverisjes vendore”, i ndryshuar, nenet 37 dhe 38 të ligjit nr. 
107/2014, datë 31.07.2014 “Për planifikimin dhe zhvillimin e territorit”, i ndryshuar, nenet 9, 
10 dhe 10/1 të Vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 408, datë 13.05.2015 “Për miratimin e 
rregullores së zhvillimit të territorit”, i ndryshuar, dhe në bazë të dokumenteve të planifikimit 
(PPV/PDV), pas shqyrtimit të kërkesës nr. Prot. 318 , datë 23/12/2017 , për leje zhvillimi për 
në pasurinë me nr. pasurie 139/16, ZK 2066, në pronësi të , me kufij (V/J/L/P), sipërfaqe 750 
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m2 dhe adresë Kamëz; në pasurinë me nr. pasurie 139/17, ZK 2066, në pronësi të , me kufij 
(V/J/L/P), sipërfaqe 750 m2 dhe adresë Kamez; në pasurinë me nr. pasurie 139/18, ZK 2066, 
në pronësi të , me kufij (V/J/L/P), sipërfaqe 750 m2 dhe adresë Kamez; në pasurinë me nr. 
pasurie 139/19, ZK 2066, në pronësi të , me kufij (V/J/L/P), sipërfaqe 750 m2 dhe adresë 
Kamez, është bërë miratimi i lejes së zhvillimit me datë 23.01.2018. 
Lëshimi i lejes së zhvillimit për shoqërinë "Lala konstruksion 2010" në pasuritë:me nr. pasurie 
139/16, ZK 2066, në pronësi të , me kufij (V/J/L/P), sipërfaqe 750 dhe adresë Kamez; me nr. 
pasurie 139/17, ZK 2066, në pronësi të , me kufij (V/J/L/P), sipërfaqe 750 dhe adresë 
Kamez;me nr. pasurie 139/18, ZK 2066, në pronësi të , me kufij (V/J/L/P), sipërfaqe 750 dhe 
adresë Kamez; 
me nr. pasurie 139/19, ZK 2066, në pronësi të , me kufij (V/J/L/P), sipërfaqe 750 dhe adresë 
Kamez, sipas paraqitjes grafike në shkallë 1:2500 të fragmentit të hartës në gjendjen ekzistuese 
që është pjesë përbërëse e këtij vendimi. 
KUSHTET ZHVILLIMORE 
Kategoria/të e përdorimit të tokës:MIX 
Përdorimi i lejuar: MIX 
Sipërfaqja minimale sipas ppv :1000 m² 
Intensiteti maksimal i ndërtimit të pasurisë:3 
Lartësia maksimale në kate: 9 Kate 
 Në aplikimin me numër AN250420180058, protokolluar me nr. 440, datë 25/04/2018 ''Leje 
ndërtimi për ndërtim të ri, me sipërfaqe më të madhe se 250 m2'', dorëzuar elektronikisht nga 
aplikanti dhe projektuesi shoqëria “A.” Shpk NUIS L.I , për objektin: “Godinë banimi dhe 
shërbimi 1-7-8 kat dhe 1kat nëntoke”, në rrugën “Bulevardi Blu” Lagjia nr.2 Kamëz , Bashkia 
Kamëz , zhvillues Shoqëria “L. K. - 2010” shpk NUIS: L.A Z. Xh. dhe A. L., subjekt ndërtues 
"L. K. - 2010” sh.p.k me licencë nr.NZ 6376/1 është dërguar në institucione për mendim me 
datë 27/04/2018 me nr. 440 prot në : 
 

• OSHEE Tirane , është konfirmuar me datë 02/05/2018 
•  PMNZSH Kamëz , është konfirmuar përgjigje me datë 14/05/2018, me fature 8.05.2018 

me vlere 50200 leke.  
• UK  Kamëz , është konfirmuar përgjigje me datë 14/05/2018, me fature 8.05.2018 me 

vlere 165000 leke. 
Oponenca teknikepranë fakultetit të inxhinierisë së ndërtimit me date 14.02.2018 me 
nr.34/2prot. 
Në aplikimin aplikimin me numër AN250420180058, protokolluar me nr. 440, datë 
25/04/2018 ''Leje ndërtimi për ndërtim të ri, me sipërfaqe më të madhe se 250 m2'', dorëzuar 
elektronikisht nga aplikanti dhe projektuesi shoqëria “A.” Shpk NUIS L.I, për objektin: 
“Godinë banimi dhe shërbimi 1-7-8 kat dhe 1kat nëntoke”, në rrugën “Bulevardi Blu” Lagjia 
nr.2 Kamëz , Bashkia Kamëz , zhvillues Shoqëria “L. K. - 2010” shpk NUIS: L.A Z. Xh. dhe 
A. L., subjekt ndërtues "L. Konstruksion - 2010” sh.p.k me liçence nr.NZ 6376/1 është 
ngarkuarRaporti i vleresimit të pozitiv të lejes me datë28/05/2018,firmosur elektronikisht nga 
pergjegjes i PKZHT-se Ing. A. Z., specialist i PKZHT-se Ing. F. R. dhe Drejtori PKZHT-se 
Ark. A. T. 
Dokumenti i njoftimit për vlerësim pozitiv të projektit dhe pagesë të taksës së ndikimit në 
infrastrukturë është ngarkuar me datë 27.04.2018 , konfirmuar me fature 30.05.2018 me vlere 
25853935 lekë. 
Miratimi i vendimit te lejes së ndërtimit me nr.440 , datë 7.06.2018 është firmosur nga sekretari 
I përgjithshëm Z.Q. Ç. ( nënpunës i deleguar) kryetari i Bashkisë Kamëz Z. Xh. M., përgjegjës 
i PKZHT-se Ing. A. Z., specialist i PKZHT-se Ing. F. R. dhe drejtori i P.K.ZH.T-se Bashkisë 
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Kamëz Ark. A.T. Sheshi i ndërtimit ndodhet në rrugën “Bulevardi Blu” Lagjia nr.2 Kamëz, 
Bashkia Kamez.  
 TË MIRATOJË: “Leje ndërtimi” 
 OBJEKTI: “Godinë banimi dhe shërbimi 1-7-8 kat dhe 1kat nëntoke ” 
 ZHVILLUESI: Shoqëria “L. K. - 2010”shpk Z. Xh. dhe A. L.  
ADRESA: Rruga “Bulevardi Blu” Lagjia nr.2 Kamëz, Bashkia Kamëz  
KONTRATA: Me shoqërinë “Lala Konstruksion -2010”sh.p.k  
PASURIA: Ndodhet në zonën kadastrale2066 
Me numër pasurie 139/16; 139/17;139/18;139/19  
Sipërfaqja e parcelës (pronës)3000 m2  
Sip. Gjurmës të strukturës 1630 m2  
Sip. Ndërtimi të strukturës mbi tokë 8603.2 m2  
Sip. Ndërtimi të strukturës nën tokë 1591 m2  
Sip. Ndërtimit së strukturës 10194.2 m2 
Koefiçenti i shfrytëzimit të strukturës 54.3 %  
Lartësia e strukturës (27.15- 29.40) m  
Intensiteti i ndërtimit 2.87 
 Me kondicionet :  
1 Të respektohet destinacioni i zhvillimit për ndërtimin e rrjetit nëntokësor.  
2 Zbatimi i punimeve të objektit të kontrollohet nga autoritet e kontrollit të zhvillimit.  
3 Te respektohen normat dhe standartet e përcaktuara ne legjislacionin ne fuqi.  
4 Afati ligjor i këtij vendimi është deri me datën 7.06.2020.  
Formulari i lejes dhe planvendosja, janë firmosur nga sekretari i përgjithshëm Z. Q. Ç. ( 
nënpunës i deleguar) kryetari i Bashkisë Kamëz Z. Xh. M. dhe drejtori i P.K.ZH.T-se Bashkisë 
Kamëz Ark. A. T.. Sheshi i ndërtimit ndodhet në rrugën “Bulevardi Blu” Lagjia nr.2, Kamëz, 
Bashkia Kamez.  
 
X. Aplikimi për lloj leje "Leje ndërtimi për ndërtim të ri, me sipërfaqe më të madhe se 
250 m2" , me nr. regjistri/protokolli 739për objektin “Godinë banimi dhe shërbimi 2-8 kat 
dhe 1kat nëntoke”. 
Për aplikimin me numër AN201220180082, protokolluar me nr. 739, datë 20/12/2018 "Leje 
ndërtimi për ndërtim të ri, me sipërfaqe më të madhe se 250 m2", dorëzuar elektronikisht nga 
aplikanti dhe projektuesi shoqëria “A.” shpk me NUIS L.I për objektin: “Godinë banimi dhe 
shërbimi 2-8 kat dhe 1kat nëntoke”, në rrugën “Skenderbeu” Lagjia nr.2 Kamëz, Bashkia 
Kamëz, dhezhvillues shoqëria “B. C.” shpk.   
dhe subjekt ndërtues shoqeria SHOQERIA “B. C.” sh.p.k me LIÇENCE NR.NZ. 6341 Për sa i 
përket procedurës së kryer për zbardhjen e lejes ndërtimit me dokumentacionit përkatës: 
Lista e dokumenteve të ngarkuara elektronikisht. 
[-Projekti arkitektonik.pdf;-Relacion arkitektonik.pdf; - Relacion për punime prishje.pdf; - 
Projekti konstruktiv.pdf; -Relacion konstruktiv.pdf; - Projekti elektrik.pdf; - Relacion 
elektrik.pdf; -Projekti hs.pdf; - Relacion hs.pdf; - Projekti ac.pdf; -Relacion ac.pdf 
,Preventivi.pdf; -Plani i rilevimit.pdf; - Planvendosja.pdf; -Grafiku i punimeve.pdf 
,Planvendosja.pdf; -Plani dhe prerjet gjeologo litologjike.pdf; st. BLEDI kamze, pdf; - Licensa 
BI Construction shpk.pdf; -Leje Zhvillimi (PPV) B I Construction.....pdf; -Projekti mkz.pdf; - 
Prokura.pdf; - Deklarata arkitekti.pdf; - Deklarata eksperti zjarrfikes.pdf; -Deklarata inxh 
elektrik.pdf ; - Deklarata inxh hidroteknik.pdf; - Deklarata inxh mekanik.pdf; -Deklarata inxh 
topograf.pdf ; - Deklarata konstruktori.pdf; - Deklarata gjeologu.pdf; -Licence Projektimi 
Arkonstudio N.6996.4.pdf; - Licensa BI Construction shpk.pdf; -Licensa_Inxh_Elektrik_L. 
Gj.pdf; - Licensa_Inxh_konstruktor_K. D.pdf -Licensa_Inxh_Mjedisi_L. D.pdf; - 
License_Arkitekt_N. Gj.pdf; -License_Inxh_Markshajder_D. M..pdf; - 
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Licensa_Inxh_Gjeolog_Gj. L.1.pdf; -Polica e sigurimit arkonstudio 16.03.2018.pdf ; - 
QKR.pdf; -Kontrate sipërmarrje 1.pdf; Kontrate sipërmarrje 2.pdf; -Deklarate noteriale.pdf ; - 
Deklarate noteriale 2.pdf ; - deklarate noteriale.pdf 
- Kontrate sipërmarrje 1.pdf; -Kontrate sipërmarrje 2.pdf; -Leje_Zhvillimi__PPV_ B I 
Construction.....pdf]. 
LËSHIMIN E LEJES SË ZHVILLIMIT për pasurinë me nr. pasurie 89/47, ZK 2066, në 
pronësi të, me kufij (V/J/L/P), sipërfaqe 3364 dhe adresë KAMEZ, HYRJA 255; në pasurinë 
me nr. pasurie 89/31, ZK 2066, në pronësi të , me kufij (V/J/L/P), sipërfaqe 38 dhe adresë 
KAMEZ, HYRJA 255, sipas paraqitjes grafike në shkallë 1: 2500 të fragmentit të hartës në 
gjendjen ekzistuese që është pjesë përbërëse e këtij vendimi. 
KUSHTET ZHVILLIMORE 
Kategoria/të e përdorimit të tokës: Banim 
Përdorimi i lejuar: Banim -Shërbim Zona 2-1-1 Kamez 
Sipërfaqja minimale sipas ppv e tokës: 1000 m² 
Koeficienti maksimal i shfrytëzimit të tokës (%): 60% 
Intensiteti maksimal i ndërtimit të pasurisë: 3 
Lartësia maksimale në kate: 9 
Subjekti aplikues ështënjoftuar për plotësimin eprojektit me shkresën nr.1prot, në data: 
28/12/2018. 
1. Miratim për VNM paraprake, pëlqim mjedisor, dhe raporti teknik me vule elektronike dhe 
licence nga Ing perkates. 
2. Projekti dhe relacioni i mbrojtjes nga zjarri, duhet bere rishikimet dhe të plotësohen në 
detaje. 
3. Kopje e dokumentit të pronësisë, e rifreskuar brenda tre mujorit të fundit, 
4. Oponenca teknike 
Aplikanti është përgjigjur me date 09.01.2019 duke ngarkuar dokumentacionin e munguar. 
VNM paraprake pdf, projekti i mbrojtjes nga zjarri dhe relacioni i mbrojtjes nga zjarri pdf, 
dokumentet e pronësisë pdf. 
Për aplikimin me numër AN201220180082, protokolluar me nr. 739, datë 20/12/2018 "Leje 
ndërtimi për ndërtim të ri, me sipërfaqe më të madhe se 250 m2", dorëzuar elektronikisht nga 
aplikanti dhe projektuesi shoqëria “A.” shpk me NUIS L.I është dërguar në institucione për 
mendim me datë 10.01.2019 me nr.739 prot në institucione: 
• OSHEE Tirane 
• PMNZSH Kamëz 
• UK  Kamëz 
Nga OSHEE Tiranë, është konfirmuar me datë 14/01/2019 
PMNZSH Kamëz, është kthyer përgjigje pozitive në date 14 /01 /2019 
Nga UK  Kamëzështë konfirmuar përgjigje me date 14.01.2019, me fature 14.01.2019 me vlere 
150000 lekë.  
Për aplikimin me numër AN201220180082, protokolluar me nr. 739, datë 20/12/2018 "Leje 
ndërtimi për ndërtim të ri, me sipërfaqe më të madhe se 250 m2", dorëzuar elektronikisht nga 
aplikanti dhe projektuesi shoqëria “A.” shpk me NUIS L.I për objektin: “Godinë banimi dhe 
shërbimi 2-8 kat dhe 1kat nëntoke”, në rrugën “Skenderbeu” Lagjia nr.2 Kamëz, Bashkia 
Kamëz, dhe zhvillues shoqëria “B. C.” shpk.   
dhe subjekt ndërtues shoqëria SHOQERIA “B. C.” sh.p.k me LIÇENCE NR.NZ .6341. 
Raporti i vlerësimit të pozitiv të lejes me date 16.01.2019. 
Raporti i vlerësimit pozitiv të lejes është bere me datë 13.06.2019 e firmosur në mënyrë 
elektronike nga Ing. F. R. (specialiste PKZHT-se) Ing. A. Z. (përgjegjës PKZHT-se), Ark. A. 
T. (Drejtor PKZHT-së). 
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Njoftimi për vlerësimin pozitiv dhe pagesën e taksës së infrastrukturës është bërë me datën 
16.01.2019 , nr.1 prot te bashkangjitur me treguesin e pagesës së taksës dhe tarifës si dhe 
faturën e arkëtimit. Konfirmimi i pagesës së taksës dhe tarifës është me date 22.01.2019me 
vlerën 37,414,558 lekë taksa e infrastrukturës dhe vlera 37,414,558 leke tarifa e shqyrtimit të 
lejes së ndërtimit. 
Vendimi ilejes së ndërtimitme Nr.667, Datë. 23.01.2019 me nr.672 prot , date 23.01.2019 për 
objektin: “ Godinë banimi dhe shërbimi 2-8 kat dhe 1 kat nëntoke ”, në rruga “Skenderbeu” 
Lagjia nr.2 Kamëz, Bashkia Kamëz, dhe zhvillues shoqëria “B. C.” sh.p.k dhe subjekt ndërtues 
shoqëria “B. C.” sh.p.k, ZK 2066, NP 89/47; 89/31, Sip 3402 m2. Sipërfaqja e gjurmës së 
strukturës është 2050 m2, sipërfaqja totale e ndërtimit 12 671 m2, koefiçenti i shfrytëzimit të 
strukturës është 60%, intensiteti i ndërtimit 3.  
Formulari lejes së ndërtimit dhe planvendosja e sheshit. 
Të firmosura në mënyre elektronike nga Ing. F. R. (specialiste PKZHT-se) Ing. A. Z. 
(përgjegjës PKZHT-se), Ark. A. T. (Drejtor PKZHT-se) si dhe Z. Q. Ç. sekretar i Përgjithshëm 
(Nëpunës i deleguar) Kryetar Xh. M. 
 
XI. Aplikimi për lloj leje "Leje ndërtimi për ndërtim të ri, me sipërfaqe më të madhe se 
250 m2" , me nr. regjistri/protokolli 1119 për objektin “Godinë banimi & shërbimi 2-3-5-
8-9 kate me 2 kat nëntoke”. 
Për aplikimin me numër AN110620190101, protokolluar me nr.1119, datë 11/06/2019''Leje 
ndërtimi për ndërtim të ri, me sipërfaqe më të madhe se 250 m2'', dorëzuar elektronikisht nga 
aplikanti dhe projektuesi shoqëria “A.” shpk me NUIS L.I për objektin: “Godinë banimi & 
shërbimi 2-3-5-8-9kat me 2kat nëntoke”, në rrugën "“Bulevardi Blu” Lagjia nr.3 Kamez, 
Bashkia Kamëz, dhezhvillues shoqëria "A. & T. -2010" shpk dhe subjekt ndërtues Shoqëria 
“A. & T. -2010” shpk. 
Për sa i përket procedurës së kryer për zbardhjen e lejes ndërtimit me dokumentacionit 
përkatës: 
Lista e dokumentave te ngarkuara elektronikisht: [Projekti dhe relacioni arkitektonik, 
ARKITEKTURA.pdf; relacioni arkitektonik.pdf; Projekti dhe relacioni konstruktiv, 
PROJEKTI KONSTRUKTIV A. T.pdf; relacion konstruktiv arb trans.pdf; Projekti dhe 
relacioni elektrik, PROJEKTI ELEKTRIK.pdf; RELACION ELEKTRIK.pdf; Projekti dhe 
relacioni hidrosanitar; PROJEKTI HS.pdf; RELACION - HS.pdf; Projekti dhe relacioni i 
instalimeve të ngrohje-ftohjes; PROJEKTI AC.pdf; Relacion KONDICIONIMI.pdf; Preventivi 
i punimeve; PREVENTIVI.pdf; Plani i vendosjes së ndërtimit mbi fragmentin e azhornuar të 
hartës së parcelës/ave lëshuar me lejen e zhvillimit; PLANI I ORGANIZIMIT.pdf; plani i 
rilevimit.pdf; PLANI I SISTEMIMIT.pdf; Plv. L.Nd.pdf; Grafiku i punimeve; grafiku i 
punimeve.pdf; plv kamze.pdf; prerjet.pdf; Sig +licensa.pdf; st (text).pdf; Studimi 
Sizmik_Kamez_ARB & Trans-2010_Signed.pdf; Miratim për VNM paraprake, pëlqim 
mjedisor; Deklarate ARB&TRANS 2010.pdf; Polica e Sigurimit 2019 Digitally Signed.pdf; 
VNMP A.&T.-2010 SHPK.pdf; Oponenca teknike për objekte me vlerë të preventivuar të 
punimeve mbi 100.000.000; Lekë. oponence teknike.pdf; Leje apo licenca të nevojshme për 
ushtrimin e aktivitetit, në zbatim të legjislacionit të posaçëm sektorial, sipas rastit (nëse 
parashikohen) kthim prgj ndermarrja UK.pdf; miratim OSHEE.pdf; Leja e Zhvillimit ( ose 
Formati i aplikimit per leje zhvillimi, nëse leja e zhvillimit nuk është lëshuar nga autoriteti 
përgjegjës); Leje_Zhvillimi_ PPV Shoqeria A. T.-2010.....pdf; Projekti dhe relacioni i mbrojtes 
nga zjarri; PROJEKTI MKZ.pdf; RELACION MKZ.pdf; Prokure per autorizimin e aplikuesit; 
ARBTRANS PROKURE E POSACME-090312.pdf; Deklarata e projektuesit të Iicencuar, për 
përputhshmërinë e projektit me dokumentet e planifikimit dhe legjislacionin në fuqi, sipas 
sistemit online; Deklarata arkitekti.pdf; Deklarata eksperti zjarrfikes.pdf; Deklarata inxh 
elektrik.pdf; Deklarata inxh hidroteknik.pdf; Deklarata inxh mekanik.pdf; Deklarata 
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konstruktori.pdf; Deklarata topografi.pdf; Kopje e licenses; Licence Projektimi A. 
N.6996.5.pdf; Licensa_Inxh_Elektrik_L. Gj.pdf; Licensa_Inxh_konstruktor_K. D.pdf; 
Licensa_Inxh_Mjedisi_L. D..pdf; License_Arkitekt_N. Gj.pdf; License_Inxh_Markshajder_D. 
M.pdf; Polica e sigurimit, POLICA E SIGURIMIT ARKONSTUDIO 16.03.2019.pdf; 
QKR.pdf; Marreveshja me pronarin e tokës; arbtrans kont. sipermarrje A. dhe M. Ç.-
110702.pdf; arbtrans kont. sipermarrje Halit Nela-110200.pdf; arbtrans kont. sipermarrje Halit 
N.-110200.pdf; arbtrans kont. sipermarrje G. Ç.-111341.pdf; arbtrans kont. sipermarrje G. Ç.-
111341.pdf; ; rbtrans kont. sipermarrje G. Ç.-111341.pdf; arbtrans kont. sipermarrje Avdyl dhe 
Maxhun Çerkezi-110702.pdf; arbtrans kont. sipermarrje A. dhe M. Ç.-110702.pdf; arbtrans 
kont. sipermarrje Avd dhe M. c.-110702.pdf; Kopje e dokumentit te pronësisë; Prona 
109.68.pdf; Prona 109.42.pdf; Prona 109.67.pdf; Prona 109.43.pdf; Prona 109.69.pdf; Prona 
109.74.pdf; Prona 109.66.pdf;Prona 109.73.pdf; Prona 109.39.pdf; 
Aplikanti shoqëria “A.” me zhvillues "A. & T. -2010" ka aplikuar për leje zhvillimi më datë 
04.04.2019 nr. prot. 874 dhe është pajisur me vendim leje për objektin më kërkesë “Godinë 
banimi & shërbimi 2-3-5-8-9 kat me 2 kat nëntoke” më datë 17.04.2019 me vendim nr.771. 
 
KUSHTET ZHVILLIMORE  
Kategoria/të e përdorimit të tokës: Banim 
Përdorimi i lejuar: Banim -Shërbim Zona 3-2-6 Kamez 
Sipërfaqja minimale sipas ppv e tokës : 1000 m² 
Koeficienti maksimal i shfrytëzimit të tokës (%): 60% 
Intensiteti maksimal i ndërtimit të pasurisë: 3 
Lartësia maksimale në kate: 9 
Përdorimi i lejuar: Rezidenciale; Aktivitete të ndryshme përfshire zyra dhe shërbime private (si 
pjese e banimeve) dhe aktiviteteve të vogla tregtare (për nevoja lokale); Hotele te vogla (Bed & 
Breakfast); Bare & Restorante.. 
Në aplikimin me numër AN110620190101, protokolluar me nr.1119, datë 11/06/2019 ''Leje 
ndërtimi për ndërtim të ri, me sipërfaqe më të madhe se 250 m2'', dorëzuar elektronikisht nga 
aplikanti dhe projektuesi shoqëria “A.” shpk me NUIS L.I është konfirmuar dokumentacioni I 
plotë derguar ne institucione për mendim me datë 25.03.2019 me nr.1119 prot në institucionet: 
• PMNZSH Kamëz  
-PMNZSH Kamëz, është kthyer përgjigje pozitive date 14.04.2019 dhe ka ngarkuar faturën me 
vlere 50.100.00 lekë 
Në aplikimin me numër AN110620190101, protokolluar me nr.1119, datë 11/06/2019''Leje 
ndërtimi për ndërtim të ri, me sipërfaqe më të madhe se 250 m2'', dorëzuar elektronikisht nga 
aplikanti dhe projektuesi shoqëria “A.” shpk me NUIS L.I është dërguar në institucione për 
mendim me datë 19.06.2019.  
Raporti i vlerësimit të pozitiv të kërkesës për leje“Godinë banimi & shërbimi 2-3-5-8-9kat me 
2kat nëntoke” me datë 17.04.2019. 
Me shkresën me nr.1119 datë 19.06.2019 është Njoftuar për vlerësim pozitiv të projektit dhe 
pagesë të taksës së ndikimit në infrastrukturë dhe janë ngarkuar faturat për leje ndërtimi. 
Më datë 25.06.2019 janë ngarkuar Aktet e pagimit të taksës taksës së ndikimit në infrastrukturë 
me vlere 59,640,101 leke. 
Pas konfirmimit të pagesës me vlerë 59 640 101 lek është zbardhur leja e ndërtimitme 
vendim:916 datë 26.06.2019 më të dhënat e mëposhtme. 
Lloji i lejes: “Leje ndërtimi”  
OBJEKTI: “Godinë banimi & shërbimi 2-3-5-8-9kat me 2kat nëntoke”  
ZHVILLUESI: Shoqëria "A. & T. -2010" shpk  
ADRESA:Rruga “Bulevardi Blu” Lagjia nr.3 Kamez, , Bashkia Kamëz  
KONTRATA:Me shoqërinë “A. & T. -2010”sh.p.k  
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PASURIA: Ndodhet në zonën kadastrale 2066 Me numër pasurie 109/73;109/74;109/69; 
109/68; 109/67; 109/66; 109/43;109/42; 109/39, 
Ø Sipërfaqja e parcelës (pronës) 4500 m2  
Ø Sipërfaqja e parcelës së ndërtueshme 4500 m2  
Ø Sip. Gjurmës së strukturës ndërtimit 2700 m2  
Ø Sip. strukturës ndërtimit mbi toke 13445 m2  
Ø Sip. strukturës ndërtimit nën toke 6666 m2  
Ø Sip. ndërtimi të strukturës totale 20111 m2  
Ø Koeficienti i shfrytëzimit të strukturës 60 % 
Ø  Lartesia e struktures (35.84) m 
Ø  Intensiteti i ndertimit 2.98 Lartesia e struktures (23.8 - 26.8) m  
Ø Intensiteti i ndertimit 3 

Afati ligjor i këtij vendimi është deri me datën 26.06.2022. 
Aplikanti është pajisur me: 
Ø Vendimi i Miratimin e Lejes Ndërtimit. 
Ø Vendimi i Kryetarit për Leje Ndërtimi. 
Ø Planvendosje e vulosur elektronikisht nga: 

1. Specialist: Ing. F. R. 
2. Përgjegjës: Ing. A. Z. 
3. Drejtor: Ark. A. T. 
4. Më urdhër dhe porosi,s ekretar i përgjithshëm z. Q. C., Kryetar: Xh. M. 

 
XII. Aplikimi për lloj leje "Leje ndërtimi për ndërtim të ri, me sipërfaqe më të madhe se 
250 m2" , me nr. regjistri/protokolli 2130për objektin “Ndërtim rrugët Azem Galica 
(trotuare) + Baldushk dhe Europa" lagjia Zall Mner , Frutikurture Bashkia Kamëz me 
zhvillues Bashkia Kamëz, në pronë të Bashkisë Kamëz”. 
 
Aplikanti, zhvilluesi Bashkia Kamëz ka bërë aplikimin me numër AN201020200018, dhe nr. 
2130/2 prot, datë 20.102020,për ''Leje Ndërtimi Infrastrukture'', dorëzuar elektronikisht më 
datë 20.102020, për objektin “Ndërtim rrugët Azem Galica (trotuare) + Baldushk dhe Europa" 
lagjia Zall Mner, Frutikurture Bashkia Kamëz me zhvillues Bashkia Kamëz, në pronë Bashkia 
Kamëz”. 
Me datë 21.10.2020, struktura përgjegjëse e planifikimit dhe kontrollit të zhvillimit të territorit 
, e përbërë nga: Z. E. B., Drejtor DKZHT, Ing. F. Rustemaj, pranë Sektorit të Shqyrtimit të 
Aplikimeve, dhe Ing. R. D., përgjegjës i sektorit të shqyrtimit të aplikimeve, pasi shqyrtuan 
dokumentacionin tekniko-ligjor përkatës të paraqitur, kanë hartuar raportin e vlerësimit teknik 
për aplikimin dhe janë shprehur se dokumentacioni i dorëzuar elektronikisht për çështje të 
formës dhe përmbajtjes është i rregullt, por duhet të marrë konfirmimin në: PMNZSH si dhe 
nga UK  Kamëz. Mbështetur në dokumentacionin tekniko-ligjor, në raportin e vlerësimit teknik 
hartuar nga Z. E. B., Drejtor DKZHT, Ing. F. R., pranë Sektorit të Shqyrtimit të Aplikimeve, 
dhe Ing. R. D., përgjegjës i sektorit të shqyrtimit të aplikimeve, Kryetari i Bashkisë Z. R. S., ka 
miratuar Leje Ndërtimi Infrastrukturore për objektin “Ndërtim rrugët Azem Galica (trotuare) + 
Baldushk dhe Europa" lagjia Zall Mner , Frutikurture Bashkia Kamëz me zhvillues Bashkia 
Kamëz, në pronë Bashkia Kamëz” bazuar në VKB Nr. 2130, datë 22.10.2020 me afat kohor 
120 ditë pune sipas kontratës. 
 

Problematika të konstatuara nga zbatimi i procedurës mbi dhënien e lejes: 
1. Nga auditimi i dokumentacionit të dorëzuar elektronikisht konstatohet se, dokumentacioni i 
dorëzuar nuk ka marrë konfirmimin nga UK  Kamëz me Drejtor të Përgjithshëm Z. Sh. L.  
2. Në dokumentacionin e dorëzuar elektronikisht konstatohet semungon Raporti Gjeologjik i 
objektit si dhe Rilevimi topografik i sipërfaqes së objektit “Ndërtim rrugët Azem Galica 
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(trotuare) + Baldushk dhe Europa "lagjia Zall Mner, Frutikulturë Bashkia Kamëz me zhvillues 
Bashkia Kamëz, në pronë Bashkia Kamëz. 
 
Konkluzion: Sa më sipër, miratimi i lejes infrastrukturore nr. 2130, datë 22.10.2020 për 
objektin “Ndërtim rrugët Azem Galica (trotuare) + Baldushk dhe Europa" lagjia Zall Mner, 
Frutikurture Bashkia Kamëz” me zhvilluesBashkia Kamëz, në pronë të Bashkisë Kamëz , nga 
Kryetari i Bashkisë Z. R. S. dhe Drejtori i Drejtorisë së Planifikimit dhe Kontrollit të Zhvillimit 
të Territorit Z. E. B. pa u konfirmuar nga UK  Bashkia Kamëz dhe PMNZSH, si dhe në 
mungesë të dokumenteve: Raportit gjeologjik dhe Rilevimit topografik, është bërë në 
kundërshtim me Nenet 14 dhe 20 të Vendimit Nr. 408, datë 13.05.2015 të Këshillit të 
Ministrave “Për miratimin e rregullores së zhvillimit të territorit”, i ndryshuar. 
 
► Titulli i Gjetjes: Miratim i lejes infrastrukturore nr. 2130, datë 22.10.2020 me objekt 
“Ndërtim rrugët Azem Galica (trotuare) + Baldushk dhe Europa" lagjia Zall Mner , 
Frutikurture Bashkia Kamëz me zhvillues Bashkia Kamëz, në pronë të Bashkisë Kamëz”, në 
mungesë të dokumentacionit të plotë të parashikuar në nenin 10 të VKM nr. 408, datë 
13.05.2015 “Për miratimin e Rregullores së Zhvillimit të Territorit”, i ndryshuar. 
 
Situata:  Mbi lejen infrastrukturore nr. 2130, datë 22.10.2020. 

Aplikanti, zhvilluesi Bashkia Kamëz ka bërë aplikimin me numër 
AN201020200018, dhe nr. 2130/2 prot, datë 20.102020,për ''Leje 
Ndërtimi Infrastrukture'', dorëzuar elektronikisht më datë 20.102020, për 
objektin “Ndërtim rrugët Azem Galica (trotuare) + Baldushk dhe Europa" 
lagjia Zall Mner, FrutikurtureBashkia Kamëz me zhvillues Bashkia 
Kamëz, në pronë Bashkia Kamëz”. 
Me datë 21.10.2020, struktura përgjegjëse e planifikimit dhe kontrollit të 
zhvillimit të territorit , e përbërë nga: Z. E. B., Drejtor DKZHT, Ing. F. 
R., pranë Sektorit të Shqyrtimit të Aplikimeve, dhe Ing. R. D., përgjegjës i 
sektorit të shqyrtimit të aplikimeve, pasi shqyrtuan dokumentacionin 
tekniko-ligjor përkatës të paraqitur, kanë hartuar raportin e vlerësimit 
teknik për aplikimin dhe janë shprehur se dokumentacioni i dorëzuar 
elektronikisht për çështje të formës dhe përmbajtjes është i rregullt, por 
duhet të marrë konfirmimin në: PMNZSH si dhe nga UK  Kamëz. 
Mbështetur në dokumentacionin tekniko-ligjor, në raportin e vlerësimit 
teknik hartuar nga Z. E. B., Drejtor DKZHT, Ing. F. R., pranë Sektorit të 
Shqyrtimit të Aplikimeve, dhe Ing. R. D., përgjegjës i sektorit të 
shqyrtimit të aplikimeve, Kryetari i Bashkisë Z. R. S., ka miratuar Leje 
Ndërtimi Infrastrukturore për objektin “Ndërtim rrugët Azem Galica 
(trotuare) + Baldushk dhe Europa" lagjia Zall Mner , Frutikurture Bashkia 
Kamëz me zhvillues Bashkia Kamëz, në pronë Bashkia Kamëz” bazuar në 
VKB nr. 2130, datë 22.10.2020 me afat kohor 120 ditë pune sipas 
kontratës. 
U konstatua se leja është dhënë në mungesë të dokumenteve si vijon: 
1. Nga auditimi i dokumentacionit të dorëzuar elektronikisht konstatohet 
se, dokumentacioni i dorëzuar nuk ka marrë konfirmimin nga UK  Kamëz 
me Drejtor të Përgjithshëm Z. Sh. L.  
2. Në dokumentacionin e dorëzuar elektronikisht konstatohet semungon 
Raporti Gjeologjik i objektit si dhe Rilevimi topografik i sipërfaqes së 
objektit “Ndërtim rrugët Azem Galica (trotuare) + Baldushk dhe 
Europa"lagjia Zall Mner, Frutikulturë Bashkia Kamëz me 
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zhvilluesBashkia Kamëz, në pronë Bashkia Kamëz. 
Sa më sipër, miratimi i lejes infrastrukturore nr. 2130, datë 22.10.2020 për 
objektin “Ndërtim rrugët Azem Galica (trotuare) + Baldushk dhe 
Europa"lagjia Zall Mner, FrutikurtureBashkia Kamëz” me 
zhvilluesBashkia Kamëz, në pronë të Bashkisë Kamëz , nga Kryetari i 
Bashkisë Z. R. S. dhe DDPKZHT Z. E. B. pa u konfirmuar nga UK  
Bashkia Kamëz dhe PMNZSH, si dhe në mungesë të dokumenteve: 
Raportit gjeologjik dhe Rilevimit topografik, është bërë në kundërshtim 
me Nenet 14 dhe 20 të Vendimit Nr. 408, datë 13.05.2015 të Këshillit të 
Ministrave “Për miratimin e rregullores së zhvillimit të territorit”, i 
ndryshuar. 

Kriteri: Ky veprim është në kundërshtim me Nenet 29, 43 dhe 44 të ligjit nr. 
107/2014, datë 31.07.2014 “Për planifikimin dhe zhvillimin e territorit”, i 
ndryshuar, nenet si dhe Nenet 10; 14 dhe 20 të Vendimit të Këshillit të 
Ministrave nr. 408, datë 13.05.2015 “Për miratimin e rregullores së 
zhvillimit të territorit”, i ndryshuar. 
Neni 5 të Ligjit Nr. 8402, datë 10.09.1998 “Për kontrollin dhe 
disiplinimin e punimeve të ndërtimit”, i ndryshuar. 

Ndikimi/efekti: Miratimi i lejeve infrastrukturore dhe zhvillimore në mungesë të 
dokumentacionit të plotë të kërkuar.  

Shkaku:  Neglizhencë nga specialistët e DPKZHT në Bashkinë Kamëz. 
Rendësia: E Lartë 
Rekomandimi: Titullari i Bashkisë Kamëz në bashkëpunim me Drejtorinë e Planifikimit 

dhe Kontrollit të Zhvillimit të Territorit, të marrin masa që në vazhdimësi 
të miratojmë leje infrastrukturore dhe zhvillimore vetëm atëherë kur të 
jetë hartuar dhe plotësuar i gjithë dokumentacionitekniko ligjor të 
parashikuar në kuadrin lijor në fushën e planifikimit dhe kontrollit të 
territorit. 

 
XIII. Aplikimi për lloj leje "Leje ndërtimi për ndërtim të ri, me sipërfaqe më të madhe se 
250 m2" , me nr. regjistri/protokolli 1852për objektin “Ndërtim shkolla 9-vjeçare Halit 
Çoka”. 
 
1. Dokumente të aplikimit për leje zhvillimore. 
- Për leje zhvillimi është paraqitur kërkesa nr. Prot. 1633, datë 07/05/2020, për leje zhvillimi 
për në pasurinë me nr. pasurie 8/331, ZK 3992, në pronësi të Bashkisë Kamëz, me kufij 
(V/J/L/P), sipërfaqe 2769.6 m për objektin "Shkolla 9-vjçare Halit Coka" dhe adresë , rruga 
"Gjallica" Bathore nr.2 Bashkia Kamëz 
- Aplikimi është bërë “A. K.” me NIPT/NUIS: K.M. 
- Bashkia Kamëz për objektin “Rindërtimin e objektit arsimor shkolla 9-vjeçare “Halit Coka” 
është lëshuar Leje Zhvillimi nr. 1633, datë 11.05.2020 bazuar në Planin e Përgjithshëm 
Vendor, miratuar me KKT-së nr. 8, datë 20.12.2012, pas shqyrtimit të kërkesës nr. Prot. 1633, 
datë 07/05/2020, për leje zhvillimi për në pasurinë me nr. pasurie 8/331, ZK 3992, në pronësi 
të Bashkisë Kamëz, me kufij (V/J/L/P), sipërfaqe 2769.6 m për objektin "Shkolla 9-vjçare Halit 
Coka" dhe adresë , rruga "Gjallica" Bathore nr.2, Bashkia Kamëz. 
 
1. Lëshimi i lejes së zhvillimit për objektin: Rindërtimin e objektit Arsimor Shkolla 9-vjeçare 
"Halit Coka" të kërkesës nr. Prot. 1633 , datë 7/05/2020, për leje zhvillimi për Bashkinë Kamëz 
me investitor “Fondi Shqiptar Zhvillimit” me adresë në rruga "Gjallica" Lagjia Bathore nr.2, 
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Bashkia Kamëz sipas paraqitjes grafike në shkallë 1: 2500 të fragmentit të hartës në gjendjen 
ekzistuese që është pjesë përbërëse e këtij vendimi.  
2. Kushtet zhvillimore: 
 Kategoria/të e përdorimit të tokës: Arsim Përdorimi i lejuar: Arsim Zona 2.2.8 Bathore nr.2 
Sipërfaqja minimale sipas ppv e tokës : 3000 m²;  
Koeficienti maksimal i shfrytëzimit të tokës (%): -  
Intensiteti maksimal i ndërtimit të pasurisë: -  
Lartësia maksimale në kate: -  
Ndërtimi i shkollave ose godina të ndryshme shkollore; fusha sporti dhe zona te tjera ne 
funksion te godinave arsimore  
2. LEJA ZHVILLIMORE: Kategoria/të e përdorimit të tokës: Arsim  
Përdorimi i lejuar: Arsim Zona 2.2.8 Bathore nr.2  
Sipërfaqja TRUALLIT qe zhvillohet : 2769.6 m²  
Sipërfaqja gjurmës së ndërtimit : 1750 m²  
Sipërfaqja së ndërtimit totale : 5917.7 m²  
Koefiçienti maksimal i shfrytëzimit të tokës (%): 58.8 %  
Intensiteti maksimal i ndërtimit të pasurisë: 2.13 
 
Referuar Raportit teknik për aplikimin me numër AN300720200058, protokolluar me nr. 
1852/2, datë 30/07/2020, ''Leje ndërtimi apo rikonstruksioni të infrastrukturës publike apo 
kritikenë zonat e dëmtuara nga fatkeqësia natyrore dhe në zona të reja për zhvillim'', dorëzuar 
elektronikisht më datë 30/07/2020, për objektin "Shkolla 9‐ vjçare Halit Coka" me zhvillues 
Bashkia Kamëz, në pronë Bashkia Kamëzdhe subjekt ndërtues shoqëria “A. K.” shpk, ka 
kërkuar: 
- Me shkresën me nr. prot. 1852/1, datë 10.08.2020, në lidhje me kërkesën për ''Leje ndërtimi 
apo rikonstruksioni të infrastrukturës publike apo kritike në zonat e dëmtuara nga fatkeqësia 
natyrore dhe në zona të reja për zhvillim'', dorëzuar elektronikisht më datë 30/07/2020, me 
numër AN300720200058, bazuar në Nenet 29, 43 dhe 44 të Ligjit Nr. 107/2014 “Për 
planifikimin dhe zhvillimin e territorit”, i ndryshuar, si dhe Nenet 14 dhe 20 të Vendimit Nr. 
408, datë 13.05.2015 të Këshillit të Ministrave “Për miratimin e rregullores së zhvillimit të 
territorit”, i ndryshuar, Ju njoftojme se: Dokumentacioni i dorëzuar elektronikisht duhet të 
marrë konfirmimin në këto institucione: [• Agjencia Kombëtare e Mjedisit; • Drejtoria 
Vendore ASHK Kamëz Vorë; • Instituti i Ndërtimit; • Instituti Sizmologjik; • OSHEE Tiranë; • 
PMNZSH Kamëz; • UK  Kamëz].  
Me përfundimin e afatit ligjor nëpërmjet shkresës janë përgjigjet e institucioneve, Drejtoria e 
UK  Kamëz është shprehur se: Është kthyer përgjigje pozitive. Drejtoria e PMNZSH është 
shprehur se: Është kthyer përgjigje pozitive. Si përfundim lihet për detyrë:  
1. Të zbatohet projekti i mbrojtjes nga zjarri dhe relacioni përkatës nga ekspertë të liçensuar 
nga Drejtoria e Përgjithme e MZSH-së pranë Ministrisë së Punëve të Brendshme. 
 
Me shkresëm me nr. 1852/1 prot, datë 10.08.2020, Z. R. D. ka informuar Drejtorin e DPKZHT 
Z. Erlend Baballëku se, në lidhje me kërkesën për ''Leje ndërtimi apo rikonstruksioni të 
infrastrukturës publike apo kritike në zonat e dëmtuara nga fatkeqësia natyrore dhe në zona të 
reja për zhvillim'', dorëzuar elektronikisht më datë 30/07/2020, me numër AN300720200058, 
bazuar në Nenet 29, 43 dhe 44 të Ligjit Nr. 107/2014 “Për planifikimin dhe zhvillimin e 
territorit”, i ndryshuar, si dhe Nenet 14 dhe 20 të Vendimit Nr. 408, datë 13.05.2015 të 
Këshillit të Ministrave “Për miratimin e rregullores së zhvillimit të territorit”, i ndryshuar, Ju 
njoftojme se: Dokumentacioni i dorëzuar elektronikisht duhet të marre konfirmimin në 
institucionet: 
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 • Agjencia Kombëtare e Mjedisit • Drejtoria Vendore ASHK Kamëz-Vorë • Instituti i 
Ndërtimit • Instituti Sizmologjik • OSHEE Tirane • PMNZSH Kamëz • UK  Kamëz. 
Pas marrjes së mendimeve nga institucionet e mësipërme, propozohet që Bashkia Kamëz të 
vijoje me procedurat e mëtejshme, në përputhje dhe zbatim të ligjeve ne fuqi. 
- Për objektin “Rindërtimin e objektit Arsimor Shkolla 9-vjeçare “Halit Coka”” është lëshuar 
Vendim nr. 1852, datë 19.08.2020 (nr. 1852/3 prot) për miratimin e Lejes Ndërtimi me 
zhvillues Bashkia Kamëz dhe Investitor Fondi Shqiptar i Zhvillimit. Leja është firmosur nga 
Kryetari i Bashkisë z. R. S.; Drejtori i PKZHT z. E. B.; Përgjegjësi KZHT-së z. R. D. dhe 
Specialiste KZHT-së znj. F. R.. 
- Për objektin “Rindërtimin e objektit Arsimor Shkolla 9-vjeçare “Halit Coka”” është lëshuar 
Leje Ndërtimi, me afat vleshmërie 160 ditë. Leja është firmosur nga Kryetari i Bashkisë z. R. 
S.; Drejtori i PKZHT z. E. B.; Përgjegjësi KZHT-së z. R. D. dhe Specialiste KZHT-së znj. F. 
R. 
 
Vendim nr.1852, datë. 19.08.2020 për miratimin e lejes ndërtimit, vendosi: 
TË MIRATOJË:  “Leje ndërtimi”  
OBJEKTI:   “Rindërtimin e objektit Arsimor Shkolla 9-vjeçare “Halit Coka”  
ZHVILLUESI:  Bashkia Kamëz  
INVESTITORI :  Fondi Shqiptar Zhvillimit  
ADRESA:   Rruga “Gjallica” Lagjia nr.2 Bathore, Bashkia Kamëz  
KONTRATA:  Shoqëria "A. K." shpk NUIS K21622001M  
PASURIA:   Ndodhet në zonën kadastrale 3992  

Me numër pasurie 8/331  
Sipërfaqja e parcelës (pronës) 4272 m2  
Sipërfaqja e parcelës së ndërtueshme 2769.6 m2  
Sip. Gjurmës së strukturës ndërtimit 1604 m2  
Koefiçenti i shfrytëzimit të strukturës 57.9 % 

 
XIV. Aplikimi për lloj leje "Leje ndërtimi për ndërtim të ri, me sipërfaqe më të madhe se 
250 m2" , me nr. regjistri/protokolli 1440 për objektin “Godinë banimi dhe shërbimi 1-2 
dhe 9 kate, me 1 kat nëntokë”. 
 
Aplikanti A. T. me zhvillues "A. T." ka aplikuar për leje zhvillimimë datë 17.10.2019 me 
nr.prot. 1344 dhe është pajisur me vendim leje për objektin më kërkesë “Godinë banimi dhe 
shërbimi 1-2 dhe 9 kate, me 1 kat nëntokë” më datë 19.11.2019 me nr.vendimi 1344. 
-Kushtet zhvillimore: Kategoria/të e përdorimit të tokës: Banim Përdorimi i lejuar: Banim + 
shërbim Zona 1.1.1 Frutikulture Sipërfaqja minimale sipas ppv e tokës : 1000 m² Koeficienti 
maksimal i shfrytëzimit të tokës (%): 60% Intensiteti maksimal i ndërtimit të pasurisë: 2.5 
Lartësia maksimale në kate: 9 Përdorimi i lejuar është: Rezidenciale; Rezidenciale; Aktivitete 
te nevojshme përfshire zyra dhe shërbime private (si pjese e banimeve) dhe aktivitete te vogla 
tregtare (për nevoja lokale); Hotele te vogla ; Bare dhe restorante. 
-Në aplikimin me numër AN301220190042, protokolluar me nr.1440/1, datë 30.12.2019 ''Leje 
ndërtimi për ndërtim të ri, me sipërfaqe më të madhe se 250 m2'', dorëzuar elektronikisht nga 
aplikanti dhe projektuesi shoqëria “A.” shpk me NUIS L.I është konfirmuar dokumentacioni i 
plotë dërguar në institucione për mendim me datë 06.08.2019 me nr.1440/1 prot në 
institucionet: 
-Me nr.prot 1440/1,datën 6.08.2019 Drejtoria e Përgjithshme e Planifikimit dhe Zhvillimit të 
Territorit u është drejtuar elektronikisht për mendim institucioneve: 
Drejtorisë vendore ASHK Kamëz Vorë  
PMNZSH Kamëz 
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OSHEE Tiranë,  
PMNZSH Kamëz UK  Kamëz  
Me përfundimin e afatit ligjor nëpërmjet shkresës janë përgjigjet e institucioneve, PMNZSH 
Kamëznë datë 20.01.2020 është shprehur se:  
1. Aplikanti për investitorin Familjen, G. dhe B.  
2. Ka paraqitur projektin e mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimit si dhe relacionin shpjegues 
përkatës të firmosur nga projektues të liçensuar si dhe liçensat përkatëse.  
Drejtoria e UK  Kamëz ështe shprehur se: 
1. Aplikanti për investitorin Familjen, G. dhe B.  
2. Ka paraqitur faturën e pagesës si dhe është kthyer përgjigje me date 19.08.2019.  
Drejtoria e OSHEE është shprehur se: 
1. Aplikanti për investitorin Familjen, G. dhe B.  
2. Është kthyer përgjigje.  
Si përfundim lihet për detyrë:  
1. Të zbatohet projekti i mbrojtjes nga zjarri dhe relacioni përkatës nga ekspertë të liçensuar 
nga Drejtoria e Përgjithme e MZSH-së pranë Ministrisë së Punëve të Brendshme.  
Pozicioni i vendndodhjes së njësisë është paraqitur në planvendosjen e hartuar nga sektori i 
PKZHT-së, Bashkia Kamëz., zona kadastrale 2066, në njësinë strukturore 1-1-1, "Bulevardi 
Blu" Lagjia Frutikulture, Bashkia Kamëz, në pronë të z. Familjes, G. dhe B.”me shoqërinë e 
ndertimit "I. I." Shpk rezulton se dokumentacioni tekniko-ligjor që shoqëron kërkesën, për 
çështje të formës dhe përmbajtjes është i rregullt. 
 
Subjekti “I. I” shpk është njoftuar nga bashkia Kamëz me nr. prot. 1378/1, datë 22.01.2020 për 
ndryshim projekti dhe konkretisht: Bazuar në legjislacionin në fuqi, Ju duhet të kryeni, brenda 
5 ditëve në vijim, ndryshimet e mëposhtme në projektin e paraqitur për miratim: 1. Nga 
konfirmimi i institucioneve të dërguar me shkresën nr.1440/1 prot datë 13.01.2020 është lënë 
shënim nga OSHEE Tiranë, që brenda sheshit të ndërtimit nuk ka Linja elektrike që 
administrohet nga D.R. OSHEE Tiranë. Për furnizimin me energji elektrike, të paraqitet 
projekti i kabinës elektrike dhe pozicioni i vendnodhjes së kabinës (ku realizim kabina me 
izolacion 20kv në kuotën ±). 
Aplikanti është përgjigjur duke ngarkuar dokumentacionin e munguar. Dosja është ridërguar 
për mendim. 
MNZH ka konfirmuar miratimin e projektit të MZSH-së. 
Instituti Kombëtar i Trashëgimisë Kulturore ka aprovuar kërkesën për leje ndërtimi. 
Agjensia Kombëtare e Mjedisit ka pajisur me Vendimin për VNM Paraprake me Nr. Ident 
1161, datë 17.12.2019. 
OSHEE Tirane ka rikonfirumar aplikimin, 
Pagesa ndaj Institucionit PMNZSH Kamëz është kryer nr.25 datë 27.09.2019. 
UK  Kamëz ka rikonfirumar aplikimin, 
Planimetria e katit përdhe e ndryshuar dhe pozicioni i kabinës elektrike 
 
Pas konfirmimit të pagesës me vlerë 28,962,160 lekë është zbardhur leja e ndërtimitme 
vendim: 1440 datë 16.04.2020 më të dhënat e mëposhtme, 
Lloji i lejes:    “Leje ndërtimi”  
OBJEKTI: “Godinë banimi dhe shërbimi 1-2 dhe 9 kat, me 1 kat nëntokë”  
ZHVILLUESI: Shoqëria "Iba Investments" shpk  
ADRESA:   Rruga “Bulevardi Blu” Lagjia Frutikulturë, Bashkia Kamëz  
KONTRATA: Me shoqërinë “I. I.”sh.p.k  
PASURIA:  Ndodhet në zonën kadastrale 2066 ne numër pasurie 90/87 ; 90/88  
 Ndodhet në zonën kadastrale 2066 
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 Me numër pasurie 81/72; 81/68; 81/70; 81/10/2 
 Sipërfaqja e parcelës (pronës) 3835 m2 
 Sipërfaqja e parcelës së ndërtueshme 3835 m2 
 Sip. Gjurmës së strukturës ndërtimit 1723 m2 
 Sip. strukturës ndërtimit mbi tokë 9444 m2 
 Sip. strukturës ndërtimit banim 7513 m2 
 Sip. strukturës ndërtimit shërbim 1931 m2 
 Sip. strukturës ndërtimit totale 11851 m2 
 Koeficienti i shfrytëzimit të strukturës 45 % 
 Lartësia e strukturës (32.40) m 
 Intensiteti i ndërtimit 2.46  
Afati ligjor i këtij vendimi është deri me datën 16.04.2023. 
Aplikanti është pajisur me: 
Ø Vendimi për Miratimin e Lejes Ndërtimit. 
Ø Vendimi i Kryetarit për Leje Ndërtimi. 
Ø Planvendosje e vulosur elektronikisht nga: Ing.F. R. (specialiste KZHT-se) Ing. B. K. 

(pergjegjes KZHT-se), Ark. E. B. (Drejtor PKZHT-se) si dhe Z.R. S. Kryetar i Bashkisë 
Kamëz. 

 
Si konkluzion mbi zbatimin e procedurës për zbardhjen e lejes së zhvillimit dhe lejes së 
ndërtimit mund të themi: 
Lëshimi i lejës së zhvillimit dhe lejes së ndërtimit për shoqërinë "I. I." shpk, në në zonën 
kadastrale 2066 ne numër pasurie 90/87 ; 90/88, është në përputhje me:  
- Kushtet zhvillimore sipas Planin e Përgjithshëm të Bashkisë Kamëz me Nr. 8 datë 
20.12.2012, Miratuar me Vendimin të Këshillit të Bashkisë nr. 108 datë 22.10.2012 janë 
respektuar, si: Koeficienti maksimal i shfrytëzimit, intensiteti maksimal i ndërtimit të pasurisë 
si dhe lartësia maksimale në kate.  
- Janë zbatuar distancat nga kufiri i pronës së objektit me objektet fqinje, si:trupi i rrugës, 
ndërtesa, etj,sipas V.K.M nr.408, datë 13.5.2015 “Për Miratimin e Rregullores së zhvillimit të 
territorit”, të ndryshuar”nenet 34, 35, 36. 
- Projekt ideja e dorëzuar nga kërkuesi bashkë me kërkesën për leje zhvillimi është në 
përputhje me rregullat e projektimit në fuqi. 
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7. TË NDRYSHME TË DALA GJATË AUDITIMIT. 
 

Në zbatim Programit të Auditimit me me nr. 447/1 prot, datë 26.04.2021, i ndryshuar, pika 7 
“Të ndryshme të dala gjatë auditimit”, u audituan: 
 
I. Ankesa e shtetasit z. M. D., protokolluar në KLSH me shkresën nr. 292, datë 24.02.2021, ku 
pas verifikimit të kryer nga grupi i auditimit, sqarojmë si më poshtë: 
Ky shtetas, në ankesën e tij drejtuar KLSH, ankohet për një mosmarrëveshje tarifore pagese 
Leje Ndërtimi në vlerën 3,073,168 lekë bazuar në koston e ndërtimit të pallateve, sipas të cilit 
është përgjegjës Bashkinë Kamëz. 
Audituesit e KLSH kërkuan informacion nga Bashkia Kamëz në lidhje me objektin e ankesës. 
Nga grupi i auditimit u shqyrtua dokumentacioni i mëposhtëm: 
1. Ankesa e Z. M. D. me nr. prot. 292 datë 24.02.2021, shoqëruar me dokumentet: 
- Shkresa e KLSH me objekt kthim përgjigje me nr. prot. 259/27 datë 25.02.2010, drejtuar z. 
M.D. dhe për dijeni Z. Xh. M. Kryetar i Bashkisë Kamëz. 
- Përllogaritja e tarifës datë 11.02.2010 nga Drejtoria e Urbanistikës, Bashkia Kamëz e 
nënshkruar nga Ing. H. Gj. në cilësinë e Drejtorit të Urbanistikës (viti 2010) dhe nga Znj. V. S. 
në cilësinë e Drejtorit të Financës. 
- Përllogaritja e tarifës datë 01.03.2011 nga Drejtoria e urbanistikës Bashkia Kamëz e 
nënshkruar nga Ing. H. Gj. në cilësinë e Drejtorit të Urbanistikës (viti 2011) dhe nga Znj. V. S. 
në cilësinë e Drejtorit të Financës. 
- Faturë arkëtimi në shumën 1,467,245 lekë. 
- Përllogaritja e tarifës datë 23.03.2010 nga Drejtoria e urbanistikës Bashkia Kamëz e 
nënshkruar nga Ing. H. Gj. në cilësinë e Drejtorit të Urbanistikës (viti 2010) dhe nga Znj. V. S. 
në cilësinë e Drejtorit të Financës. 
- Faturë arkëtimi në shumën 1,995,689 lekë. 
- Mandat pagese në Bankën Raiffeisen në vlerën 1,995,689 lekë. 
- Preventiv për objektin “Magazinë 5 kate” ndërtuar në Kamëz në shumën 51,214,292 lekë pa 
TVSH. (Sqarojmë se ky preventiv nuk ndodhet në dosjen teknike që posedon Bashkia Kamëz për 
leje ndërtimi). 
2. Kontratë sipërmarrje datë 25.01.2010 lidhur midis pronarit të truallit z. M. D. (Pala e parë), 
dhe shoqërisë “A.” SHPK përfaqësuar nga përfaqësuesi ligjor z. M. D. (Pala e dytë),shoqërisë 
“N. nr. 1” SHPK përfaqësuar nga Z. M. B. (Pala e tretë) me licencë Z0487/8 dhe notere Z. V. S. 
3. Certifikatë për vërtetim pronësie në emër të z. M. H. D. me sipërfaqe totaletruall 3764 m2 me 
NP 11/210, ZK nr. 3992, V 1 Faqe 88, lëshuar me datë 06.10.2009. shoqëruar Kartelë të 
Pasurisë së palujtshme dhe hartë treguese të regjistrimit. 
3. Leje Ndërtimi me nr. 252/1 prot, datë 02.04.2010 sipas vendimit të K.RR.T-së nr. 6, datë 
25.01.2010 për objektin “Ndërtesë 5 Kat (Magazinë)”. 
4. Preventiv për objektin “Godinë 5 Kat (Magazinë)” në shumën 57,019,687 lekë me TVSH 
hartuar nga Ing. H. Sh. 
5. Preventiv për objektin “Godinë 5 Kat (Magazinë)” në shumën 41,921,273 lekë me TVSHme 
investitor z. M. D., hartuar nga Ing. H. Sh. 
5. Vendim i KRRT Nr. 11, për miratimin e Lejës së Ndërtimit për objektin “Ndërtesë 5 kat 
(magazinë)” me investitor z. M. D. me sipërfaqe gjurme ndërtimi 584 m2 dhe sipërfaqe totale 
ndërtimit 2920 m2. 
6. Vendim i KRRT nr. 6, datë 25.01.2010 për miratimin e Lejes së Ndërtimit për miratimin e 
destinacionit të sheshit të ndërtimit dhe kondicioneve urbane të tij objektin “Ndërtesë 5 kat 
(magazinë)” me investitor z. M. D. me sipërfaqe ndërtimi 618 m2 dhe sipërfaqe totale ndërtimi 
3110 m2 shoqëruar me planvendosjen. 
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7. Vendim i KRRT nr. 13, datë 18.06.2010 i Bashkia Kamëz për miratimin e Lejës së Ndërtimit 
për miratimin e destinacionit të sheshit të ndërtimit dhe kondicioneve urbane të tij objektin 
“Ndërtesë 5 kat (magazinë)” me investitor z. M. D. me sipërfaqe ndërtimi 584 m2. 
8. Kontratë sipërmarrje datë 06.06.2010 lidhur midis pronarit të truallit z. M. D. (Pala e parë), 
shoqërisë “A.” SHPK përfaqësuar nga përfaqësuesi ligjor z. M. D. (Pala e dytë),shoqërisë “N. 
nr. 1” SHPK përfaqësuar nga Z. M. B. (Pala e tretë) me licencë Z0487/8 dhe noterë Z. V. S. 
9. Revokim kontrate (nr. rep. 2902 dhe nr. kol. 1659) ku palët revokojnë plotësisht kontratat e 
sipërmarrjes me nr. rep. 408 dhe n. kol. 201 datë 25.01.2010 si dhe nr. rep 2881 dhe nr. kol 
1640 datë 07.06.2010 për ndërtimin e një magazine 5 kate në truallin pronë e z. M. D., 
revokojnë plotësisht këto dy kontrata duke u kthyer në gjendjen e mëparshme dhe ndërtimin e 
objekteve e merr përsipër vetë investitori dhe pronari i truallit.  
 
I.1. Mbi Auditimin e dosjes teknike të objektit nr.1  
Për objektin “Ndërtesë 5kat (magazinë)” me investitor z. M. D., është bëre kërkesa për leje 
ndërtimi me adresë Bathore nr. 2 Kamëz (leje shesh ndërtimi dhe leje ndërtimi) me nr. 36 prot, 
datë 14.10.2009 bashkë me dokumentacionin përkatës bashkëngjitur.  
Pas shqyrtimit të dosjes është miratuar ngaKRRT-ja eBashkisë Kamëzsi më poshtë:  
- Vendimi për “Studim pjesor & Leje shesh ndërtimi: Leje ndërtimi” për objektin “Ndërtesë 5 
Kat (magazine)” të miratuar me Vendim të KRRT-sënr. 6, datë 25.01.2010 Bashkia Kamëz, 
protokolluar me nr. 252 prot., datë 02.02.2010.  
 Leja e sheshit të ndërtimit 
- Vendimi për lejen e sheshit të ndërtimit (Formulari Nr.2) Nr. 252/1prot, datë 02.02.2010për 
objektin “Ndërtesë 5 kat (magazinë)” të miratuar me Vendim të KRRT-se nr. 6 datë 25.01.2010 
Bashkia Kamëz së bashku me planvendosjen e objektit (sheshin e ndërtimit). 
- Miratimi i Vendimit të sheshit të ndërtimit është firmosur nga Kryetari i KRRT-se Bashkisë 
Kamëz Z. Xh. M. dhe sekretari i KRRT- së Bashkisë Kamëz Ing. H. Gj. Sheshi i ndërtimit 
ndodhet në Bathore nr.2, Kamëz, Rruga ”Bashkim Gazidede”. 
 
Studimi urbanistik pjesor i sheshit me sip 1265 m2 për objektin e parë me sip=618 m2. 
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                        Burimi: Bashkia Kamëz 
 
Leja e ndërtimit : 
Leja e ndërtimit është miratuar me Vendimin e Këshillit të Rregullimit të Territorit të Bashkisë 
Kamëznr. 6 datë 25.01.2010.  
Për sa i takon zbardhjes së lejes së ndërtimit!  
Për zbardhjen e lejes së ndërtimit duhet të bëhet pagesa e taksës së ndikimit në infrastrukturë 
nga ndërtimet e reja në bazë të nenit 51 të ligjit nr. 8405, datë 17.09.1998 “Për Urbanistikën”, 
ligjin nr. 9632, datë 30.10.2006 për “Sistemin e taksave dhe tarifave vendore” (i ndryshuar), 
neni 27 . Vendimin e Këshillit Bashkiak Kamëz me nr.70 date 16.10.2009, “Për sistemin e 
taksave dhe tarifave vendore në bashkinë Kamëz për vitin 2010” pika 1.3 “Taksa e ndikimit në 
infrastrukturë nga ndërtimet e reja”. 
Me anë të shkresës së ardhur nga KLSH me Nr. 259/27 Prot, datë 25.02.2010, të administruar 
nëprotokollin e Bashkisë Kamëz Nr. 486 prot, datë 26.02.2010, me lëndëkthim përgjigje 
drejtuar Z. M. D., ndaj shkresës Nr. 256/26 datë 16.02.2009, u konstatua se: “Objekti konsiston 
në objekt 5 katësh magazinë (objekt industrial) dhe jo objekt banimi, rrjedhimisht bazë për 
llogaritjen e vlerës së investimit është VKM nr. 709, datë 18.06.2009. 
Vlera e objektit sipas preventivit është 57,019,687 lekë bazuar në VKM Nr.709, datë 
18.06.2009 “Për miratimin e manualit teknik të çmimeve të punimeve të ndërtimit dhe të 
analizave teknike të tyre”. 
Llogaritja e vlerës për t’u paguar është 3.5 % e investimit (1 % sipas nenit 51 të ligjit nr. 8405, 
datë 17.09.1998 “Për Urbanistikën” dhe (2.5 % sipas neni 27 pika 2, në rastin e ndërtimeve të 
rejai ligjit nr. 9632, datë 30.10.2006 për “Sistemin e taksave dhe tarifave vendore” (i 
ndryshuar);si dhe miratimi i paketës fiskale nr.70 datë 16.10.2009, “Për sistemin e taksave dhe 
tarifave vendore në bashkinë Kamëz për vitin 2010”, me vlerë 1,995,689 lekë (të llogaritur me 
anë të formularit tregues të taksës nëdatën 23.03.2010), dhe nëfaturën për arkëtim Nr. 11, 
lëshuar në datë 23.03.2010.  
Me datë 02.04.2010 pranë R. Bank, nr. Branch 016 nga shoqëria “A.” shpk me NIPT K.A 
përfaqësuar nga Z. M. D. është kryer pagesa në vlerën 1,995,689 lekë. 
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Zbardhja e lejes së ndërtimit (Formulari Nr. 4) me konfirmimin e faturësështë miratuar me 
datë 02.04.2010, me subjekt ndërtues “N. Nr.1” shpk , në bazë të kontratës së sipërmarrjes me 
Nr. Rep 408, Nr.Kol 20, datë 25.01.2010, me objekt realizimin e punimeve konform lejes se 
ndërtimit. 
Me vijueshmerinë e zbatimit të lejes është bërë Revokimi i kontratës së sipërmarrjes i cili 
mban Nr. Rep 2902,Nr. Kol 1659, datë 08.07.2010 para noterit znj. V. S. 
 
Dokumentet që duhet të paraqesë aplikuesi për pajisjen me certifikatë përdorimi përcaktohen në 
nenin 27/1 në ligjinnr. 107/2014, datë 31.07.2014, për “Planifikimin dhe Zhvillimin e Territorit” 
(i ndryshuar); ligjin nr. 8402 datë 10.09.1998 “Për kontrollin dhe disiplinimin e punimeve të 
ndërtimit” i ndryshuar se bashku me VKM & UKM të dala në bazë dhe për zbatim të tij,në 
nenin 27 të VKM nr. 408, datë 13.05.2015 “Për miratimin e rregullores së zhvillimit të 
territorit” (i ndryshuar), në të cilën përcaktohet si me poshtë: 
Dokumentacini që duhet për certifikatë përdorimi,  
Mbikëqyrja e punimeve (Shtuar me VKM nr. 271, datë 06.04.2016; shtuar nr. rendor 1 në 
paragrafin e parë, ndryshuar shkronja “d”, shtuar pika 2 dhe 3 me VKM nr. 231, datë 21.3.2017)  
1.Gjatë mbikëqyrjes së punimeve mbahen aktet e kontrollit për proceset e ndërtimit, nga 
subjektet, persona fizikë dhe juridikë, të pajisur me licencë në fushën e mbikëqyrjes së 
punimeve të ndërtimit, sipas fazave të mëposhtme:  

a) Ngritja e kantierit të punimeve, përfshirë murin rrethues;  
b) Piketimi i strukturës;  
c) Përfundimi i themeleve dhe kuota 0;  
ç) Përfundimi i karabinasë për të gjithë objektin;  
d) Përfundimi i fasadave dhe rifiniturave të strukturës së re, përfshirë instalimet 
elektrike, të ngrohjes, ftohjes, hidraulike, të komunikimit elektronik;  

dh) Përfundimi i sistemimit të jashtëm, në planin e vendosjes së strukturës së re, përfshirë 
vendosjen e kutisë postare dhe lidhjen me infrastrukturat publike ekzistuese.  
2. Aktet e kontrollit të përcaktuara në pikën 1, të këtij neni, depozitohen pranë njësisë vendore, 
të shoqëruara me një deklaratë përgjegjësie, të plotësuar nga subjekti/personi fizik, juridik që i 
ka hartuar, sipas fazave të grafikut të punimeve dhe afatit të lejes.  
Pas nenit 27/1 shtohet neni 27/2, me këtë përmbajtje:  
“Neni 27/2 Dokumentet për pajisjen me certifikatë përdorimi  
2 1. Dokumentet që duhet të paraqesë aplikuesi për pajisjen me certifikatë përdorimi janë, si më 
poshtë vijon:  

a) kërkesa për certifikatë përdorimi, sipas formatit të aplikimit të përcaktuar në sistemin e-leje, 
e nënshkruar elektroniksht;  
b) autorizim me prokurë nga zhvilluesi për aplikantin (nëse zhvilluesi dhe aplikuesi janë 
subjekte të ndryshme), ose autorizim i pajisur me nënshkrim elektronik nëse aplikuesi është 
subjekt shtetëror; 
 c) procesverbali i kolaudimit, i hartuar nga kolaudatori/grupi i kolaudimit, i shoqëruar me 
licencën/licencat përkatëse, brenda afatit të vlefshmërisë; 
 ç) deklarata e përputhshmërisë nga subjekti/subjektet që kanë kryer punimet;  
d) Relacioni teknik i mbikëqyrësit/mbikëqyrësve, mbi zbatimin e të gjitha disiplinave të 
punimeve të ndërtimit, shoqëruar nga licencat përkatëse, brenda afatit të vlefshmërisë;  
dh) aktet e kontrollit të fazave të ndërtimit ose akti përmbledhës për të gjitha fazat e kontrollit; 
 e) situacioni përfundimtar i punimeve;  
ë) aktet përkatëse (procesverbal, akt miratimi, akt kolaudimi, akt teknik etj.), të lëshuara nga 
shoqëria “Ujësjellës-Kanalizime” sh.a., Operatori i Shpërndarjes së Energjisë Elektrike, 
institucionet kompetente për Shërbimin e Mbrojtjes nga Zjarri dhe Shpëtimin, si dhe ato për 
menaxhimin e mbetjeve urbane;  
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f) leja e ndërtimit shoqëruar me planvendosjen e miratuar;  
g) projekti arkitektonik i miratuar dhe projekti “as build” (i zbatuar);  
gj) “Projekti për mirëmbajtjen e objektit”, i cili të përmbajë edhe afatet e kontrollit periodik në 
intervale kohore të përcaktuara, të gjendjes së të gjitha sistemeve përbërëse, sipas disiplinave 
përkatëse të zbatimit të punimeve;  
h) certifikimi i montimit të ashensorëve dhe inspektimi final;  
i) policën e sigurimit të përgjegjësisë së ndërtuesit për dëmtime të objektit të përfunduar; 
 j) fotografi të objektit në të gjitha orientimet; 
 k) kontrata e nënshkruar ndërmjet zhvilluesit dhe shoqërisë/shoqërive ndërtuese, shoqëruar 
me licencën përkatëse; 
 l) kontrata e nënshkruar, ndërmjet zhvilluesit dhe mbikëqyrësit/mbikëqyrësve të punimeve, 
shoqëruar me licencën përkatëse. 

II) Vërtetimi i tatimeve (kopje të pagesave) 
ll) Të pajisen me Certifikatën Përfundimtare të përformances së Energjisë, zbatim i VKM 
nr.537, datë 8.07.2020me ndryshimeVKM Nr.1094, datë 24.12.2020 ne zbatim të ligjit 
Nr.116/2016 " Për performancen e energjisë së ndërtesave". 
 
II. Mbi auditimin e dosjes teknike të objektit nr. 2  
Për objektin nr. 2 “Ndërtese 5 kat (magazine)” me investitor z. M. D., është bëre kërkesa për 
leje ndërtimi me adresë Bathore nr. 2 Kamëz (leje shesh ndërtimi dhe leje ndërtimi) me nr. 14 
prot, datë 24.05.2010 bashkë me dokumentacionin përkatës bashkëngjitur.  
Pas shqyrtimit të dosjes është miratuar nga KRRT-ja e Bashkisë Kamëz si më poshtë:  
Vendimi për “Studim pjesor urbanistik & Leje shesh ndërtimi” për objektin “ndërtese 5kat 
(magazine)” të miratuar me Vendim te KRRT-së nr.13 datë 18.06.2010 Bashkia Kamëz, 
protokolluar me nr. 289 prot, datë 23.06.2010.  
 Leja e sheshit tëndërtimit 
- Vendimi për lejen e sheshit të ndërtimit (Formulari Nr.2), datë 23.02.2010për objektin 
“Ndërtesë 5 kat (magazine)” të miratuar me Vendim te KRRT-senr.13 datë 18.06.2010 Bashkia 
Kamëz së bashku me planvendosjen e objektit (sheshin e ndërtimit & studim pjesor Urbanistik). 
- Miratimi i Vendimit të sheshit të ndërtimit është firmosur nga Kryetari i KRRT-se Bashkisë 
Kamëz Z. Xh. M. dhe sekretari i KRRT- së Bashkisë Kamëz Ing. H. Gj.. Sheshi i ndërtimit 
ndodhet në Bathore nr. 2, Kamëz, rruga ”Bashkim Gazidede”. 
 
Plan vendosja e objektit me sip = 584 m2. 
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              Burimi: Bashkia Kamëz. 
 
Leja e ndërtimit  
Leja e ndërtimit është miratuar me Vendimin e Këshillit të Rregullimit të Territorittë Bashkisë 
Kamëznr.11 datë 21.07.2010. me nr. 302 prot, datë 26.07.2010. 
Për sa i takon zbardhjes së lejës së ndërtimit  
Për zbardhjen e lejes së ndërtimit duhet të bëhet pagesa e taksës së ndikimit në infrastrukturë 
nga ndërtimet e reja në bazë të nenit 51 të ligjit nr. 8405, datë 17.09.1998 “Për Urbanistikën”. 
ligjin nr. 9632, datë 30.10.2006 për “Sistemin e taksave dhe tarifave vendore” (i ndryshuar), 
neni 27. Vendimin e Këshillit Bashkiak Kamëz me nr.70 date 16.10.2009, “Për sistemin e 
taksave dhe tarifave vendore në bashkinë Kamëz për vitin 2010” pika 1.3 “Taksa e ndikimit në 
infrastrukturë nga ndërtimet e reja”. 
Vlera e objektit sipas preventivit është 41,921,273 lekë bazuar në VKM nr.709, datë 
18.06.2009 “Për miratimin e manualit teknik të çmimeve të punimeve të ndërtimit dhe të 
analizave teknike të tyre”. 
Llogaritja e vlerës për t’u paguar është 3.5 % e investimit (1 % sipas nenit 51 të ligjit nr. 8405, 
datë 17.09.1998 “Për Urbanistikën” dhe (2.5 % sipas nenit 27 pika 2, në rastin e ndërtimeve të 
rejai ligjit nr. 9632, datë 30.10.2006 për “Sistemin e taksave dhe tarifave vendore” (i 
ndryshuar);si dhe miratimi i paketës fiskale nr.70 datë 16.10.2009, “Për sistemin e taksave dhe 
tarifave vendore në bashkinë Kamëz për vitin 2010”, me vlerë 1,467,245 lekë (të llogaritur me 
anë të formularit tregues të taksës nëdatën 01.03.2011), dhe nëfaturën për arkëtim Nr. 14, 
lëshuar në datë 01.03.2011.  
Konkluzione nga auditimi: 
Pas kryerjes së verifikimeve nga grupi i auditimit në Zyrën e Protokollit në Bashkinë Kamëz, në 
Drejtorinë e Urbanistikës të Bashkisë Kamëz rezulton se nga z. M. D. nuk është kryer asnjë 
veprim procedural për pajisjen me Certifikatë përdorimi, pra nuk ka asnjë kërkesë për t’u pajisur 
me certifikatë përdorimi dhe asnjë nga dokumentet e nevojshme për t’u pajisur me certifikatë 
përdorimi. 
Llogaritja në vlerën 3,073,168 lekë nga ana e Bashkisë Kamëz është bërë bazuar në llogaritjen 
me sipërfaqe dhe në UKM nr. 1, datë 20.08.2008 “Për miratimin e kostos mesatare të ndërtimit 
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të banesave nga Enti Kombëtar i Banesave” dhe në fakt kjo vlerë nuk rezulton e paguar nga e 
Investitorit dhe pronarit të truallit. Në vijim, bazuar në rekomandimin sipasshkresës së KLSH 
me nr. prot. 259/27, datë 25.02.2010, llogaritja e tarifës në vlerën 1,995,689 lekë është bërë nga 
Drejtoria e Urbanistikës Bashkia Kamëz, me datë 23.03.2010 mbështetur në vlerën e preventivit 
57,019,687 lekë (Pjesë e dosjes teknike) dhe rezulton e paguar.  
Preventivi për objektin nr. 1 “Magazinë 5 kate” në vlerën 61,457,150.4 lekë hartuar nga Ing. 
Vangjel Veveçkame lic. Z 2034/3 bashkëlidhur kërkesës suaj, nuk rezulton të jetë pjesë e dosjes 
teknike dhe se grupi i auditimit nuk mund të shprehet se vlera prej 61,457,150.4 lekë përfaqëson 
vlerën e dy objekteve. Vlera prej 1,995,689 lekë përputhet me preventivin me shumë 57,019,687 
lekë.  
Dokumenti i lejes së ndërtimit i jepet personit fizik apo juridik jo më vonë se 1 ditë pune 
pas datës së depozitimit të dokumentit të pagesës në dosjen e objektit. Në këtë rast duke 
qenë se kërkuesi nuk ka kryer pagesënkonform faturës së lëshuar për arkëtim nuk është 
bërë zbardhja e lejës së ndërtimit. 
 
Ankesë nr. 2 
 

Subjekti “B.” Sh.p.k., pavarësisht se rezulton të ketë paguar qiranë sipas kontratës së lidhur me 
bashkinë për marrjen me qira e pasurisë shtetërore e llojit: "Zallishte”, ky subjektka pezulluar 
punimet dhe si pasojë nuk po zhvillon aktivitetin e tij. Grupit auditues i kërkoi bashkisë 
dokumentacion që të sqaronte arsyet përbllokimin e këtij subjekti. 
Shoqëria “B.” Sh.p.k. është palë e tretë e një procesi gjyqësor me palë paditës banorët e fshtatit 
“Laknas”, palë e paditur Bashkia Kamëz dhe Agjencia Kombëtare e Mjedisit Tiranë. Në vijim 
Bashkia Kamëz vuri në dispozicion dokumentat ku sqaron fillimisht se nuk disponon 
dokumentacionin shtesë për lejen e ndërtimit nr. 801, date 02.05.2019, në emër të kompanisë 
“B.” Sh.p.k. Kjo shoqëri është pajisur me leje ndërtimi nr. 938, datë 27.06.2019, në objektin 
me adresë rruga “Plepat e Brukës”, Lagjia Laknas, Bashkia Kamëz dhe po në këtë datë i ka 
lindur e drejta për të aplikuar për “Njoftim fillim punimesh”. 
Më datë 30.10.2019 është dhënë Vendimi i Gjykatës Administrative të Shkallës Parë Tiranë 
për Sigurimin e padisë, ku është vendosur: “Pranim i Kërkesës për sigurim të padisë” si dhe 
“Pezullim i Aktit Administrativ Leje Zhvillimi nr.801 datë 02.05.2019 dhënë nga Bashkia 
Kamëz subjektit “B.” sh.p.k, si dhe të VNM paraprake nr. 8 datë 13.02.2019 deri në fund të 
gjykimit”. Drejtori i Çështjeve Ligjore, Liçensave dhe Kadastrës sqaon se bazuar në Ligjin Nr. 
49/2012 “Për Gjykatat Administrative dhe Gjykimin e Mosmarrëveshjeve Administrative”, 
konkretisht Neni 68, pika 3, përcaktohet se: “Në rastet e konstatimit të mosekzekutimit të 
vendimeve, pa shkaqe të përligjura, gjyqtari kërkon marrjen e masave disiplinore dhe, kur 
është rasti, paraqet edhe kallëzim penal ndaj personave përgjegjës”. Në interpretim të këtij 
neni theksojmë se: Shoqëria “B.” sh.p.k, duke qenë se është ndodhur para Vendimit të dhënë 
nga Gjykata Administrative e Shkallës së Parë për Sigurim Padie, ka qenë e detyruar të 
zbatojë vendimin dhe të pezullojë punimet. Vendimi i Gjykatës Administrative të Shkallës 
Parë Tiranë, datë 30.10.2019 është ankimuar. Gjykata Administrative e Apelit, Tiranë më datë 
11.12.2020 me Vendimin nr. 83 ka vendosur: “Ndryshimin e Vendimit datë 30.09.2019 të 
Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë, Tiranë”. Pas marrjes së Vendimit të Gjykatës 
Administrative të Apelit, Tiranë, Shoqërisë “B.” sh.p.k, i rilind e drejta për të aplikuar për 
“Njoftim fillimi punimesh” sipas Lejes së Ndërtimit, bazuar në afatet e përcaktuara në Ligjinnr. 
107/2014 “Për Planifikimin dhe Zhvillimin e Territorit”. 
Më datë 13.09.2020, me nr. 967 banorët e Laknasit kanë paraqitur një kërkesë drejtuar 
Kontrollit të Lartë të Shtetit, “Për aktivitetin ngritje ambjentesh agroturizmi për ofrim 
ushqimi dhe ambjente për argëtim në fermë (kompleks blegtoral dhe stabiliment therje) 
në Laknas. 



 

200 
 

Banorët: S. B., F. B., F. Sh., A. H., K. Sh., S. B., K. B., R. B., K. D., V. Gj., A. M., F. Gj., N. 
M., S. Gj., O. Gj., M. Gj., R. Gj., L. B., L. D., Xh. B., B. D., O. D., I. D., R. Xh., E. D., F. D., 
M. Sh., V. Sh., N. Sh., R. Sh., F. H., N. Gj., F. M., K. B., G. S., E. N., V. N., G. Sh., S. Sh., N. 
Gj., Sh. T., A. Gj., N. B., Rr. B., N. B., I. B., Gj. T., Q. B., Q. M., L. G., H. M., F. Z., L. D., G. 
M., L. D., L. M., A. M., E. B., F. M., Y. B., E. B., S. B., A. K., R. B., Ë. B., E. B., M. B., B. 
Gj., B. B., E. D., K. B., S. B., G. Sh., S. D., D. B., G. D., I. B., G. B., D. B., Sh. Z., H. M., L. 
M., A. M.. 
Kërkesa u mor në analizë, por siç kemi cituar edhe më sipër kjo çështje është në proces 
gjyqësor, jashtë kompetencave të institucionit tonë për dhënë një opinion. 
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Për përmirësimin e gjendjes, rekomandojmë marrjen e masave si më poshtë: 
 
GJETJET DHE REKOMANDIMET 
 
A. MASA ORGANIZATIVE  
 

1. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i 10 procedurave të prokurimit me objekt 
“Punë publike”, me vlerë 341,522,287 lekë pa TVSH, të zhvilluara gjatë vitit 
2020, konkretisht për procedurat: “Ndërtim KUN "Laknas" +KUN" Paralel me 
rrugen Adem Jashari; Ndërtim Rr. Deja + Rr. Bilal Xhaferri + Rr. Bujar 
Bishanaku; Rr. Hali Hoxha + Rr. Islam Spahia+ Rr.Ded Gjon Luli (Fundi); 
Ndërtim rruga “Nik Ndreka”; Ndërtim KUN "Skejave"+ KUN" Mustafa Lita"; 
Ndërtim Rr. "A. Galica (trotuare) + Rr. Baldushk+ Rr. "Europa"; Ndërtim 
KUN Rrugët Bathore 5; Ndërtim Rruget Ylbere Bylikbashi (Faik Kulla)+ Rruga 
Xhemal Kada"; Ndërtim rruga "Lure + Fatos Çupi" Laknas; “Rehabiliti 

2. m i Digës Rezervuari Paskuqan”, është konstatuar se NJP jo vetëm ka hartuar 
kërkesa për kualifikim të cilat nuk stimulojnë pjesëmarrjen e biznesit të vogël 
dhe të mesëm, në kundërshtim me nenin 46, pika 3, të ligjit nr. 9643, datë 
20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar dhe VKM nr. 914, datë 
29.12.2014, “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” neni 26 pika 5, 
por gjithashtu ka hartuar kritere të cilat nuk janë në përpjesëtim dhe të lidhura 
ngushtë me aftësinë zbatuese, natyrën dhe vlerën e kontratës, si vijon: 

a)- NJP kërkon paraqitjen e kopjeve të bilanceve për 3 (tre) vitet e fundit ushtrimorë. Kjo 
kërkesë, pa asnjë argumentim apo arsyetim, është përdorur me dy standarde nga ana e NJP. Në 
disa raste (5 raste) është kërkuar që “bilancet të jenë të shoqëruara nga akt ekspertiza e kryer 
nga eksperti kontabël i autorizuar”, ndërsa në disa raste të tjera (5 raste) është kërkuar vetëm që 
“bilancet të jenë të konfirmuar pranë autoriteteve përkatëse”. 
b)- NJP kërkon paraqitjen e licencave profesionale me nivele të kategorive jo në 
përputhshmëri me volumin e punimeve dhe me natyrën e objektit të prokurimit. 
c)- NJP në përcaktimin e numrit të punonjësve ka përdorur standarde të dyfishta, thellësisht 
subjektive dhe kontradiktore. Konkretisht, për punime të së njëjtës natyrë është kërkuar një 
numër më i madh punonjësish në procedura me fond limit (volum punimesh) më të vogël në 
krahasim me numrin e punonjësve të kërkuar për një procedurë tjetër me fond limit (volum 
punimesh) më të madh. (P.sh.: Për procedurën me objekt “Ndërtim KUN "Laknas" +KUN" 
Paralel me rrugën Adem Jashari” me fond limit 31,163,251 lekë pa tvsh janë kërkuar 41 
punonjës, kur nga ana tjetër, për procedurën me objekt “Ndërtim KUN Rrugët Bathore 5” me 
fond limit 13,487,956 lekë pa tvsh (më shumë se 50% më të vogël) janë kërkuar 45 punonjës, 
pra një numër më i madh. 
ç)- NJP në të gjitha rastet ka kërkuar që operatori ekonomik ofertues duhet të ketë 1 (një) mjek 
të përgjithshëm të punësuar dhe të rezultojë në listëpagesat e shoqërisë për periudha të 
ndryshme (7-12 muaj). 
d)- NJP në të gjitha rastet ka kërkuar një numër të pa-argumentuar të makinerive/pajisjeve. 
Nuk ka asnjë analizë teknike ku sasia e makinerive/pajisjeve të jetë përcaktuar në raport me 
punimet konkrete që do të kryhen, volume e tyre apo grafikun e punimeve. 
dh)- NJP në të gjitha rastet nuk ka argumentuar apo përcaktuar se për cilin zë konkret të 
punimeve nevojitet një certifikatë ISO konkrete nga ato të kërkuara. Gjithashtu referuar 
punimeve të përfshira në dokumentet teknike të procedurës (preventivit), rezulton se zërat e 
kërkuar nuk parashikojnë llojet e punimeve të përfshira në përkufizimin e disa ISO-ve të 
kërkuara nga Njësia e Prokurimit. 
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e)- NJP për procedurën e prokurimit me objekt "Ndërtim KUN Rrugët Bathore 5", ka kërkuar 
që Operatori Ekonomik ofertues duhet “të ketë kontraktuar një Ekspert Zjarrfikës i pajisur me 
licencë dhe i regjistruar si subjekt ne QKR (eksperti), kërkesë kjo e panevojshme dhe e pa-
argumentuar pasi referuar punimeve të përfshira në dokumentet teknike të procedurës 
(preventivit), rezulton se zërat e kërkuar nuk parashikojnë lloje punimesh të cilat kërkojnë 
domosdoshmërisht kontraktimin e një Eksperti Zjarrfikës. (Më hollësisht trajtuar në pikën 4 
faqe 72-166 të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 
1.1. Rekomandimi: Autoriteti kontraktor Bashkia Kamëz, Njësia e Prokurimit në lidhje me 
vendosjen e kritereve për kategoritë e nevojshme të punimeve për zbatimin e kontratës në DST, 
duhet të ketë parasysh tipologjinë e objektit të kontratës, vlerën limit të parashikuar, zërat e 
punimeve të parashikuara në preventivin e objektit, volumet e tyre, dokumentet teknike me 
qëllim për të garantuar, trajtim të barabartë dhe jo diskriminues për operatorët ekonomikë dhe 
për të mos ngushtuar konkurrencën. 

Menjëherë dhe në vazhdimësi 
 
2. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i Dokumenteve të Koncesionit "Shërbimit të kryerjes së 
pastrimit, grumbullimit, transportimit, seleksionimit të mbetjeve urbane në Bashkinë Kamëz" 
nëpërmjet dosjes fizike dhe sistemit të prokurimit elektronik (SPE), u konstatuan disa 
parregullsi në shkelje të LPP dhe të ligjit për koncesionet. Dokumentet e tenderit të hartuara e 
miratuara nga AK, nuk kanë të argumentuar vendosjen e çdo kriteri për kualifikim, në 
kundërshtim me VKM nr. 914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit 
publik”, neni 26 "Kontrata për punë publike" pika “5”; neni 61, pika “2”, dhe nenit 46 të LPP. 
Komisioni ka hartuar dokumentet e procedurës konkurruese, në kundërshtim me VKM nr. 575 
datë 10.07.2013 "Për miratimin e rregullave për vlerësimin dhe dhënien me 
koncesion/partneritet publik privat", Kreu V, neni 24 pika “2”; me nenin 23 të ligjit Nr. 
125/2013 “Për Koncesionet dhe Partneritetin Publik Privat”, i ndryshuar, pika 1, 2 dhe 5.  
- Në lidhje me eksperiencën në shërbimin e pastrimit, nga AK kërkohet që Drejtuesi teknik të 
ketë eksperiencë jo më pak se 5 vite në fushën e ofrimit të shërbimit të pastrimit. Në rast të 
mosplotësimit në kontratë eksperiencën 5 vjeçare, drejtuesi teknik duhet të paraqesë vërtetim 
lëshuar nga punëdhënësi i mëparshëm për eksperiencën në ofrimin e shërbimit të pastrimit. 
Drejtuesi teknik duhet të figurojë në listë pagesat e shoqërisë të paktën 6 muajt e fundit dhe në 
licencën e shoqërisë. Vendosja e kriterit mbi eksperiencën në punë, është pa arsye në objektin e 
prokurimit dhe në gjykimin e audituesit ky kriter pengon dhe nuk nxit pjesëmarrjen e OE në 
procedurat e prokurimit duke mos siguruar një trajtim të barabartë të operatorëve dhe nuk 
është në funksion të këtyre parimeve, veprim ky në kundërshtim me shtojën 9 të DT dhe me 
VKM nr. 42 datë 16.01.2008 kreu IV. 
- Gjithashtu nga AK kërkohet që operatorët ekonomik, duhet të kenë të punësuar staf teknik, i 
cili të figurojë në listë pagesën e shoqërisë për të paktën 6 muajt e fundit, si dhe në licencën 
profesionale të shoqërisë punonjësit si më poshtë: 1 Inxhinier Mekanik, 1 Inxhinier Mjedisi, 1 
Inxhinier Ndërtimi, 1 Inxhinier Gjeolog, 1 Inxhinier Gjeodet, të cilët nuk duhet të jenë të dy 
punësuar. Kriteret i inxhinierëve të mësipërm trajton në mënyrë të padrejtë operatorët 
ekonomik të cilët nuk e kanë inxhinierët e mësipërm në licencën e shoqërisë, duke favorizuar 
operatorë të cilët e kanë këtë Inxhinier në licence, ku mjaftonte vetëm prezenca në liste pagese. 
Vendosja për të paktën 6 muaj në listë pagese, ngushton konkurrencën duke favorizuar vetëm 
ata OE të cilët kanë stafin e sipërcituar mbi 6 muaj. Pra një operator ekonomik i cili plotëson 
përgjithësisht kriteret kualifikuese, nuk merr pjesë në garë pasi ndonjë nga ekspertët e 
sipërcituar nuk e ka të punësuar për 6 muaj në listë pagesë. Gjithashtu një operator ekonomik 
mund ti plotësojë edhe duke realizuar kontratë me shoqëri të specializuar për shërbimet e 
mësipërme.  
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- Në pikën 11 nga AK është kërkuar që operatori ekonomik duhet të jetë i pajisur nga QKL me: 
Leje Mjedisore të lëshuar nga QKL për veprimtari që kanë ndikim ndaj mjedisit (për pastrim, 
larje dhe fshirje rrugësh, kodi III.I.A) Licencë nga QKL për grumbullim dhe transportim të 
mbetjeve jo të rrezikshme (kodi III.2.B) Licencë nga QKL për shërbime ndërhyrëse higjeno 
sanitare (kodi II 8B). Në rast të bashkimit të operatorëve ekonomik çdo anëtar i bashkimit 
duhet të paraqesë leje/ licencat si më lart. Vendosja e kriterit se në rastin e BOE secili prej 
operatorëve ekonomikë duhet të plotësoje ketë kriter është i padrejtë dhe është në kundërshtim 
me VKM nr. 914 datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, neni 74 
pika 3. Rrjedhimisht, kërkesa e mësipërme zvogëlon konkurrencën, pasi një operator, i cilit nuk 
disponon një licencë të përcaktuar si më sipër, nuk mund të kryejë bashkim operatorësh apo 
aktmarrëveshje për realizim punimesh apo të shërbimit, pra përjashtohen OE duke i mohuar 
mundësinë e bashkimit.  
- Në pikën 13 nga AK është kërkuar që mjetet teknologjike transportuese, të jenë jo më poshtë 
se viti i prodhimit të 2010. Përcaktimi i vjetërsisë së mjeteve ngushton pjesëmarrjen e 
operatorëve ekonomik, pasi një OE i cili disponon mjete me poshtë se viti 2010, i pajisur me 
kolaudimin e mjetit dhe lejen e qarkullimit përsëri do të realizonte shërbimin. (Më hollësisht 
trajtuar në pikën 4 faqe 120 të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 
2.1. Rekomandimi: Bashkia Kamëz, Njësia e Prokurimit në procedurat e koncesioneve të 
punëve që do zhvillohen në vazhdimësi, të marrë masa që çdo kriter në lidhje me stafin teknik, 
licencat profesionale apo mjetet, të jenë në përputhje me natyrën dhe përmasën e kontratës, në 
mënyrë që të stimulohet konkurrenca.  
 

Menjëherë dhe në vijimësi 
 
3. Gjetje nga auditimi: Nga Bashkia Kamëz në DST të procedurës së PPP me objekt 
"Shërbimit të kryerjes së pastrimit, grumbullimit, transportimit, seleksionimit të mbetjeve 
urbane në Bashkinë Kamëz", nuk është kërkuar vlerësim për kapacitetit teknik në lidhje me 
realizimin e projektit të stacionit të transferimit, apo studio konsulentë (kontrate konsulece). 
Nga AK nuk është kërkuar që operatori ekonomik, duhet të plotësojë kriter kualifikues për 
“Projektim” nga vet ai, ose nëpërmjet një studio projektimi të licencuar dhe të kontraktuar 
specifikisht, me kushtet që të paraqesë licencën profesionale të projektimit të vlefshme për 
kategoritë kryesore në lidhje me stacionin e transferimit. AK nuk ka hartuar kërkesa shtesë në 
lidhje me projektimin e veprës si shërbime të ngjashme me objektin e procedurës konkurruese, 
të cilat janë zbatuar ose janë finalizuar me sukses më parë. Veprimet e mësipërme mund të 
rriskojnë që projekt-zbatimi i veprës të ketë mangësi dhe që mund të rriskojë kosto jo në 
përputhshmëri me parimet e ekonomicitetit, eficensës dhe efektivitetit dhe në kundërshtim me 
ligjin nr. 8402 datë 10.09.1998 “Për kontrollin dhe disiplinimin e punimeve” i ndryshuar, me 
ligjin nr. 107/2014, datë 31.07.2014“Për planifikimin dhe kontrollin e zhvillimit të territorit”, 
VKM Nr. 408, datë 13.5.2015 “Për Miratimin e Rregullores së Zhvillimit të Territorit”. (Më 
hollësisht trajtuar në pikën 4 faqe 121-124 të Raportit Përfundimtar të Auditimit).  
3.1. Rekomandimi: Bashkia Kamëz, Njësia e Prokurimit në procedurat e koncesioneve të 
punëve që do zhvillohen në vazhdimësi, të marrë masa që të kërkohen për realizimin e 
projekteve të veçanta, studio projektuese të licencuara, në mënyrë që të garantohet cilësia dhe 
jetëgjatësia e veprës, në përputhje me parashikimet ligjore. 

Menjëherë dhe në vijimësi 
 
4. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i zbatimit të punimeve civile të kontratës me objekt 
“Ndërtim KUN Kamëz rruga Skënderbeu deri te Kujtesa, rruga Dibra dhe rruga Dritëro 
Agolli, Bashkia Kamëz, u konstatua se situacioni pjesor progresiv, ishte i pashoqëruara me 
libreza masash pjesore, veprim i cili është në kundërshtim me Udhëzimin Nr. 2, datë 13.5.2005 
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“Për zbatimin e punimeve të ndërtimit” Kreu II, pika 8.1 dhe Udhëzimin nr. 3, datë 15.02.2001 
të Këshillit të Ministrave “Për mbikëqyrjen dhe kolaudimin e punimeve të ndërtimit”, pika 3.3. 
Në dosjen teknike administrohet vetëm libreza e masave përfundimtare e cila korrespondon me 
situacionin përfundimtar. (Më hollësisht trajtuar në pikën 4 faqe 164-165 të Raportit 
Përfundimtar të Auditimit). 
4.1. Rekomandimi: Nga Bashkia Kamëz në të ardhmen të marren masa që kontratat e 
punimeve civile, situacionet pjesore të shoqërohen me libreza masash pjesore, në mënyrë që 
pagesat pjesore të argumentohen mbi bazën e volumeve të llogaritura. 
 

Menjëherë dhe në vijimësi 
 
5. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi dhe analizimi i komponentëve të MFK-së është 
konstatuar se: 
- Në Bashkinë Kamëz nuk është hartuar plani i trajnimeve për periudhën objekt auditimi.  
- Nuk janë kryer trajnime për Grupin e Menxhimit Strategjik në fushën e Menaxhimit të Riskut 
dhe atë të Menaxhimit Financiar dhe Kontrollit. Vetëm 8.4 % e total punonjësve ose 19 
punonjës të aparatit të Bashkisë Kamëz kanë kryer trajnime për periudhën 2019- 2020, nga të 
cilët 5 punonjës për vitin 2020 kanë kryer trajnimin e detyrueshëm të ASP- ës. Në vitin 2018 
nuk janë kryer trajnime. 
- Vendet vakante në aparatin e Bashkisë Kamëz, mbartin risqe të cenimit të performancës së 
aktivitetit të institucionit. Në strukturën e aparatit të Bashkisë Kamëz deri në 31 dhjetor 2020 
ka 26 vende vakante.  
- Në këtë Njësi Qeverisjes Vendore, nuk aplikohen programe elektronike të licencuara lidhur 
me mbajtjen e kontabilitetit financiar dhe të drejtorisë së burimeve njerëzore. 
- Nuk janë zhvilluar mbledhje të dokumentuara për vitet 2018 dhe 2019 të Grupit të punës për 
Menaxhimin Strategjik (GMS) për të diskutuar rreth çështjeve që lidhen me menaxhimin 
financiar dhe kontrollin, mbledhjet janë kryer nga GMS vetëm për Përgatitjen e Buxhetit 
Vjetor dhe Programit Buxhetor Afatmesëm. 
Bashkia Kamëz nuk ka miratuar Plan Pune Vjetore lidhur me funksionimin e Grupit për 
Menaxhimin Strategjik” për vitet 2018 dhe 2019. (Më hollësisht trajtuar në pikën 1 faqe 22-24 
të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 
5.1 Rekomandimi: Nga ana e Bashkisë Kamëz të merren masa për zbatimin e të gjithë 
komponentëve të MFK-së: 
- Hartimin e planit të trajnimeve 
- Kryerjen e trajnimeve specifikisht për GMS në fushën e Menaxhimit të Riskut dhe atë të 

MFK. 
- Aplikimin e programeve elektronike të licencuara lidhur me mbajtjen e kontabilitetit 

financiar dhe të drejtorisë se burimeve njerëzore. 
- Zhvillimin e mbledhjeve të dokumentuara të Grupit të punës për Menaxhimin Strategjik 

(GMS) për të diskutuar rreth çështjeve që lidhen me menaxhimin financiar dhe kontrollin 
- Miratimin e Planit të Punës Vjetore lidhur me funksionimin e Grupit për Menaxhimin 

Strategjik. 
Menjëherë dhe në vazhdimësi 

 
6. Gjetje nga auditimi: Mbi krijimin dhe funksionimin e Njësisë së Auditit të Brendshëm 
Publik në Bashkinë Kamëz konstatohet se: Nuk ka urdhër për ngritjen e Komitetit të Auditimit 
e për rrjedhojë as rregullore për të në kundërshtim me ligjin nr. 114/2015 “Për auditimin e 
brendshëm në sektorin publik” neni 13 “Komitetit të Auditimit të Brendshëm”. (Më hollësisht 
trajtuar në pikën 1 faqe 26-28 të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 
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6.1. Rekomandimi: Bashkia Kamëz të marr masa për ngritjen e Komitetit të Auditimit, që të 
jetë një mbështetës për njësinë e auditimit të brendshëm si dhe një organ i pavarur, monitorues 
e këshillëdhënës për titullarin e njësisë. 

Menjëherë dhe në vazhdimësi 
 
7. Gjetje nga auditimi: Detyrimet e prapambetura deri më datë 31.12.2020 janë në vlerën 
265,387,540 lekë. Ndër të cilat vlerën më të lartë të shpenzimeve të palikujduara i zënë 
Investimet në vlerën 208,125,590 lekë ose 78 %. Pastaj vijnë Mallra dhe Shërbime në vlerën 
55,261,950 lekë ose 21 %, vlerë e palikujduar i cili i përket “E. C.” Shpk, koncensionar për 
pastrimin e qytetit. Në vlerën e detyrimeve të papaguara shfaqet edhe detyrimi 2,000,000 lekë 
ndaj detyrimeve të vendimeve gjyqësore ku 1,275,395 lekë janë detyrime nga vendime 
gjyqësore lidhur me personelin dhe 724,605 lekë detyrime nga vendimet gjyqësore lidhur me 
shpronësimet. (Më hollësisht trajtuar në pikën 2 faqe 37 të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 
7.1 Rekomandimi: Bashkia Kamëz të ndërpresë praktikën e krijimit të detyrimeve të reja dhe 
të marrë masa për likuidimin e detyrimeve të prapambetura duke hartuar plan të detajuar 
veprimi për këtë qëllim. 

Menjëherë dhe në vijimësi 
 
8. Gjetje nga auditimi: Totali i investimeve të kryera nga FZHR gjatë viteve 2018, 2019 dhe 
2020 është në vlerën 861,169.626 lekë. Në periudhën në auditim, në vitet 2018 deri në vitin 
2020 FZHR ka likuiduar vlerën 446,338,405 lekë dhe Bashkia Kamëz ka likuiduar vlerën 
39,671,239 lekë. Deri në 31.12.2020 vlera e palikujduar arrin në total 434,167,363 lekë nga të 
cilat 402,300,454 lekë është detyrim i FZHR- së dhe 31,866,909 lekë detyrim i Bashkisë 
Kamëz. (Më hollësisht trajtuar në pikën 2 faqe 39 të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 
8.1 Rekomandimi: Drejtoria e Financës të marrë masa që për detyrimet e mbetura të 
palikujduaranë fund të vitit 2020 me burim financimi nga FZHR në vlerën 402,300,454 lekë të 
kërkohet nëpërmjet planifikimit buxhetor dhe korespondecës zyrtare lëvrimi i fondeve të 
përcaktuara për likuidimin e kontratave të investimeve deri në vlerë të plotë. Ndërsa për vlerën 
e faturave të palikujduara në vlerën 31,866,909 lekë me burim financimi të ardhurat e Bashkisë 
të merren masa që në buxhetimin e vitit pasardhës të ketë prioritet mbulimin me fonde i këtyre 
faturave për mbylljen përfundimtare të tyre.  
 

Menjëherë dhe në vijimësi  
 
9. Gjetje nga auditimi: Nuk është kontabilizuar vlera e përditësuar në llogarinë 26 “AAF” me 
vlerën e kapitalit me 100 % aksione në pjesëmarrje të Bashkisë Kamëz në “UK Kamëz” Sh.a 
më konkretisht në llogarinë 26 “Pjesëmarrje në kapitalet e veta”. Në rastin tonë investimi 
përbën aksionet me vlerë kontabël 371,846,000 lekë. Kjo procedurë mos pasqyrimi në Aktivet 
Afatgjata Financiare të Bilancit Kontabël të vlerës së aksioneve të cilat janë investime në 
pjesëmarrje me vlerë kontabël 371,846,000 lekë përbën shtrembërim të informacionit financiar. 
(Më hollësisht trajtuar në pikën 3 faqe 59 të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 
9.1 Rekomandimi: Nga Bashkia Kamëz, nëpërmjet Nëpunësit Zbatues, të merren masa për të 
përditësuar në kontabilitet dhe për të regjistruar pjesëmarrjes 100 % në kapitalin aksionar të 
“UK Kamëz” sh.a me vlerë kontabël 371,846,000 lekë në debi të llogarisë 26 “Pjesëmarrje në 
kapitalin e vet” dhe kredi të llogarive financiare të klasës 5, për pjesëmarrjen me kapitalin e 
vet. 

Menjëherë dhe në vijimësi  
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10. Gjetje nga auditimi: Bashkia Kamëz ka marr me qira 2 ambiente në pronësi të Z. F. J. me 
pagesë mujore 120,000 lekë dhe Z. I. A. 60,000 lekë mujore për 150 m2. Të dyja kontratat janë 
lidhur për një afat 5 vjeçar dhe janë të likuiduara nga Bashkia Kamëz. 
Në lidhje me ambientet të cilat Bashkia ka marr me qira grupi auditues konstaton se Bashkia 
nuk ka ndjekur një procedurë transparente për publikun (edhe nëpërmjet faqes së web-it) ku të 
njoftohen dhe të kenë mundësi aplikimi qytetarët të cilët disponojnë një ambient brenda 
kërkesave të përcaktuara nga Bashkia Kamëz. (Më hollësisht trajtuar në pikën 2 faqe 46 të 
Raportit Përfundimtar të Auditimit). 
10.1 Rekomandimi: Bashkia Kamëz të ndjek procedurat për publikun (edhe nëpërmjet faqes 
së web-it) në mënyrë transparente në lidhje me ambientet e marra me qira nga njësia që të 
njoftohen dhe të kenë mundësi aplikimi qytetarët të cilët disponojnë një ambient brenda 
kërkesave të përcaktuara nga Bashkia. 

Menjëherë dhe në vijimësi 
 
11. Gjetje nga auditimi: U konstatuan gabime në regjistrimin e aplikuesve në librat e 
protokolleve dhe mungesa të dokumenteve në dosjet e përfitueseve. 
Nga kontrolli i procesit të regjistrimit të aplikuesve në Librat e Protokollit 2020, në Njësinë 
Administrative Kamëz, Bathore dhe Paskuqan u konstatua se kanë aplikuar dhe janë regjistruar 
2732 aplikantë. Grupi i auditimit ka konstatuar se: 
- ka regjistrime të cilat edhe pse nuk është i njëjti individ kanë kaluar me fraksion në të gjithë 

Librin e Protokollit nuk është shënuar emri i specialistes së angazhuar në pranimin e 
aplikimeve të qytetarëve dhe të regjistrimeve të aplikimeve të tyre në sistemin online. 

- mungojnë numrit rendor, ka patur kalime të numrit rendor duke cenuar renditjen e saktë 
sipas numrit pasardhës. 

- nga nr. 1190 prot. deri në 1195 nuk kanë të regjistruar datën e aplikimit. 
- në Librin e Protokollit në nr. prot. 849, nuk është regjistruar asgjë ndërkohë me nr. 849 ka 

qenë pjesë e vendimeve të Këshillit Bashkiak një qytetar me nivelin e dëmtimit DS3 ka 
mungesa të adresave. 

- emri, mbiemri i aplikuesëve dhe nr. i prot. (39 raste) janë korrigjuar me korrektor, veprim i 
cili bie në kundërshtim me rregullat e plotësimit të Librit të Protokollit. 

- nr. i prot. 646 është lënë bosh, pa asnjë emër aplikanti. 
- nga nr. i prot. 480 deri në nr. e prot. 672 nuk ka asnjë datë të aplikimit të qytetarëve 
- numri i fundit në Librin e Protokollit është 672 ndërkohë numrat e përfshirë në Vendimet e 

Këshillit Bashkiak kalojnë numrin ku kemi edhe 2 qytetar me numrat e protokollit 925 dhe 
926 

- në 5 raste të dublikimit të nr. të protokollit, një qytetar me të njëjtin nr. prot. një që nuk 
është regjistruar në Librin e Protokollit dhe një që është regjistruar në Librin e Protokollit. 

- Kontrolli i dosjeve të përfitueseve: 
- certifikata familjare për disa aplikues, e vendosur në dosje është lëshuar më datë 26.11.2019 

dhe për disa aplikues të tjerë në datat në vazhdim ka patur mungesa në dosje përsa i përket 
certifikatës familjare si në rastin e z. H. H. B. 

- dosjet kanë fizikisht vërtetimin e lëshuar nga Kryetari i Fshatit dhe Administratori i Njësisë 
Administrative”, disa kanë certifikatën për vërtetim pronësie ose vërtetimin nga Agjencia 
Shtetërore e Kadastrës, por kanë në mungesë kontratën e energjisë elektrike ose kontratën e 
shërbimit nga ujësjellësi në kundërshtim me Vendimin e Këshillit Bashkiak nr. 90, datë 
03.08.2020 “Për miratimin e vërtetimit të lëshuar nga kryetari i fshatit dhe administratori i 
njësive administrative dhe lagjeve si pjesë e dokumentacionit të dosjes së aplikuesit për të 
përfituar nga programet e rindërtimit”. (Më hollësisht trajtuar në pikën 3 faqe 62-63 të 
Raportit Përfundimtar të Auditimit). 
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11.1 Rekomandimi: Drejtoria e Rindërtimit të bashkëpunojë me komisionet e ngritura dhe të 
plotësojë dosjet me dokumentet që janë në mungesë. 

Menjëherë dhe në vijimësi 
 
12. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i dokumenteve në Drejtorinë e Strehimit, u konstatua 
se, për rastin e z. Sh. S. P., VKB nr. 44, datë 11.12.2019, ka aplikuar në muajin shtator 2020 
(sipas dosjes fizike), për arsye mungese fondi pagesën e muajit shtator e tetor e ka përfituar në 
muajin nëntor 2020 (pra ka marr 3 muaj bashkë dhe vazhdon të trajtohet me pagesë mujore, 
ndërkohë nuk e ka përfituar bonusin e qirasë që nga data e Vendimit të Këshillit Bashkiak. 
Në rastin ku është përfituar vlera prej 32,000 lekë në një muaj, korrik 2020 nga znj. N. S. S., 
VKB nr. 84, datë 17.07.2020, e cila është në kundërshtim me VKB- n ku janë përcaktuar vlerat 
për strukturë apartamenti dhe nuk ka vijuar ta marr në vazhdimësi.  
Duke qenë se Vendimet e Këshillit Bashkiak nuk kanë fuqi para vepruese pra pagesa 
bëhet pas miratimit në Këshillin Bashkiak duhet të kishte kaluar bonusi i qerasë që 
nga momenti që ka kaluar me VKB. (Më hollësisht trajtuar në pikën 3 faqe 66-67 të 
Raportit Përfundimtar të Auditimit). 
12.1 Rekomandimi: Drejtoria e Strehimit të pasqyrojë si dhe të njoftojë të gjithë familjet të 
cilat nga dëmtimi i banesave të tyre janë detyruar të marrin ambiente me qira të tërheqin vlerat 
që i takojnë për të përfituar sipas VKB-s ku janë përcaktuar vlerat për strukturë apartamenti. 
 

Menjëherë dhe në vijimësi 
 
13. Gjetje nga auditimi: Nga 20 dosjet e analizuara nga grupi auditues të gjitha kanë fizikisht 
vërtetimin e lëshuar nga Kryetari i Fshatit dhe Administratori i Njësisë Administrative, por 
kanë në mungesë kontratën e energjisë elektrike ose kontratën e shërbimit nga ujësjellësi në 
kundërshtim me VKB nr. 90, datë 03.08.2020 “Për miratimin e vërtetimit të lëshuar nga 
kryetari i fshatit dhe administratori i njësive administrative dhe lagjeve si pjesë e 
dokumentacionit të dosjes së aplikuesit për të përfituar nga programet e rindërtimit”. Nga këto 
dosje, 3 prej tyre kanë certifikatën për vërtetim pronësie ose vërtetimin nga Agjencia Shtetërore 
e Kadastrës, 5 prej tyre kanë vërtetim për aplikim për legalizimin e objektit pa leje (vërtetim 
nga Agjencia Shtetërore e Kadastrës, Drejtoria Vendore Kamëz-Vorë) dhe 4 prej tyre kanë 
kontratë me “UK Kamëz” Sh.a. (Më hollësisht trajtuar në pikën 3 faqe 71 të Raportit 
Përfundimtar të Auditimit). 
13.1 Rekomandimi: Drejtoria e Rindërtimit në bashkëpunim me Komisionin e Posaçëm duhet 
t’i kërkojnë përfituesëve që kanë përfituar nga granti i rikonstruksionit, 8 prej të cilëve nuk e 
kanë paraqitur kontratën e energjisë elektrike ose kontratën e shërbimit nga ujësjellësi dhe ta 
bëjnë pjesë të dosjeve të përfituesëve. 

Menjëherë dhe në vijimësi 
 
14. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i dokumentacionit mbi zbatimin e rekomandimeve 
rezultoi se, nuk janë zbatuar plotësisht masat e rikërkuara nga KLSH-ja me shkresën nr. 
1269/14 prot., datë 21.12.2018 dhe, konkretisht: 
 - Nga 5 masa organizative të rekomanduara për përmirësimin e gjendjes janë zbatuar 2 masa 
dhe janë në proces zbatimi 3. 
- Nga 2 masa për shpërblim dëmi në vlerën 2,561,856 lekë është pranuar dhe kontabilizuar e 
gjithë vlera dhe deri me datë 31.12.2020, janë arkëtuar 1,865,974lekë dhe janë nisur njoftimet 
për 2 rekomandime për 4 persona në vlerën 147,102 lekë por ende nuk kanë filluar arkëtimet.  
-Janë nisur njoftimet për 26 biznese dhe 4 persona debitor por ende nuk kanë filluar arkëtimet 
në vlerën 505,573 lekë. 
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- Lidhur me arkëtimin e vlerës 427,102 lekë për 11 persona përfitues të paguar nga fondi i 
veçantë shpërblime për punë të mirë, rezulton se nga 11 persona në vlerën prej 427,102 lekë, 
janë arkëtuar nga 7 persona vlera prej 280,000 lekë, duke mbetur pa u arkëtuar edhe nga 4 
persona vlera prej 147,102 lekë.  
- Nga vlera debitorë prej 49,781,264 lekë, për 248 subjekte, rezulton se është arkëtuar vlera 
prej 5,985,352 lekë, nga 65 subjekte, është pa arkëtuar vlera prej43,795,912 lekë nga 183 
subjekte. 
- Për taksen e ndikimit në infrastrukturë nga legalizimet nga 4,226 persona debitor në vlerën 
totale të pa arkëtuar prej 285,035,451 lekë, deri me date 31.12.2020 janë arkëtuar vlerat 
prej219,938,509 leke dhe me datë 31.12.2020 rezultojnë debitor 1820 persona në vlerën 
65,096,942 lekë. 
- Lidhur me regjistrimin në QKB të 45 subjekteve dhe arkëtimin e detyrimeve në vlerën 
2,082,685 lekë, rezulton se, vlera e detyrimeve prej 2,082,685 lekë, është regjistruar në 
kontabilitet si detyrim i bizneseve ndaj bashkisë. Nga vlera prej 2,082,685 lekë, është arkëtuar 
vlera prej 1,585,974 lekë, duke mbetur pa arkëtuar vlera prej 496,711 lekë. Për 26 subjektet që 
rezultojnë debitor janë bërë njoftim detyrimet, është bërë kërkesa për pagesë dhe u është 
dërguar bankave urdhër për bllokimin e llogarive bankare. 
- Lidhur me shpërblimin e dëmit në vlerën 2,134,754 lekë nga aplikimi i tarifës për taksat për 
biznesin e vogël (taksë pastrimi, taksë ndërtese, taksë gjelbërimi), më të ulta se sa janë 
miratuar në paketën fiskale me Vendime të Këshillit të Bashkisë, rezultoi se, deri më datë 
31.12.2020, është arkëtuar vlera prej 1,585,974 leke, dhe ka mbetur pa u arkëtuar vlera prej 
496,711 lekë. Veprimet e mësipërme janë në shkelje të nenit 15, shkronja (j) dhe nenit 30 pika 
2, të ligjit nr. 154/2014, datë 27.11.2014 “Për organizimin dhe funksionimin e Kontrollin të 
Lartë të Shtetit” dhe shkresën nr. 269/14 prot., datë 21.12.2018 “Për zbatimin e 
rekomandimeve nga auditimi i kryer në Bashkinë Kamëz”. (Më hollësisht trajtuar në pikën 5 
faqe 167-170 të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 
14.1. Rekomandimi Nga Bashkia Kamëz, të merren masat e nevojshme për të ndjekur me 
prioritet zbatimin e masave që forcojnë disiplinën financiare dhe risin përgjegjshmërinë e 
nëpunësve shtetërore. Për të gjitha detyrimet e mundshme për tu rikërkuar, të vijohet me 
procedurat administrative dhe ligjore për të siguruar arkëtimin e shumave në buxhetin e 
bashkisë. Të zbatohen plotësisht rekomandimet e pa realizuara dhe rikërkuara nga KLSH-ja me 
shkresën nr. 1269/14 prot., datë 21.12.2018 të KLSH-së. 

Deri më datë 31.03.2022 
 
15 Gjetje nga auditimi: Në 3 (tre) raste nga auditimi i zbatimit të procedurës të dhënies së 
lejes infrastrukturore, respektivisht:  
-Për lejen infrastrukturore nr. 502, datë 28.08.2018 me objekt “Ndërtim Shkolla 9-vjeçare 
Frutikulture” u konstatua se leja nuk përmbush kërkesat teknike sepse nuk janë përcaktuar 
treguesit zhvillimor dhe kondicionet urbane urbanistike, si; sipërfaqja e tokës e zënë nga 
struktura; sipërfaqja e përgjithshme e ndërtimit mbi tokë; lartësia maksimale e ndërtimit nga 
niveli 0 i ndërtimit; numri i kateve mbi dhe nën tokë; gjithashtu në sistemin elektronik e-lejet, 
mungon Deklarata e përgjegjësisë së projektuesit të licesuar, për përputhshmërinë e projektit 
me dokumentet e planifikimit dhe legjislacionin në fuqi; Mungojnë Licencat e projektuesve 
dhe mungon vërtetimet nga Drejtoria e Përgjithshme e Taksave dhe Tarifave Vendore, që 
subjekti ndërtues ka shlyer taksat dhe tarifat vendore, të parashikuara nga pushteti vendor.  
- Për lejen infrastrukturore nr. 962, datë 11.07.2019 me objekt “Rehabilitimi i digës” Liqeni i 
Paskuqanit” Bashkia Kamëz, u konstatua se është dhënë leja në mungesë të Licencës së 
inxhinierit topograf, mungon Deklarata e projektuesit të licesuar, për përputhshmërinë e 
projektit me dokumentet e planifikimit dhe legjislacionin në fuqi.  
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-Për lejen infrastrukturore nr. 2130, datë 22.10.2020 me objekt “Ndërtim rrugët Azem Galica 
(trotuare) + Baldushk dhe Europa" lagjia Zall Mner , Frutikulturë Bashkia Kamëz me 
zhvillues Bashkia Kamëz, në pronë të Bashkisë Kamëz” u konstatua se leja është dhënë në 
mungesë të dokumenteve: Planimetria e projektit nuk është konfirmuar nga UKKamëz si dhe 
në dokumentacionin e dorëzuar elektronikisht konstatohet se mungon Raporti Gjeologjik i 
objektit si dhe Rilevimi topografik i sipërfaqes së objektit “Ndërtim rrugët Azem Galica 
(trotuare) + Baldushk dhe Europa" lagjia Zall Mner, Frutikulturë Bashkia Kamëz me zhvillues 
Bashkia Kamëz, në pronë Bashkia Kamëz bashkë me licencën e projektimit. Sa trajtuar janë 
miratuar këto leje në mungesë të dokumentacionit të plotë. Ky veprim është bërë në 
kundërshtim me Ky veprim është në kundërshtim me Nenet 29, 43 dhe 44 të ligjit nr. 107/2014, 
datë 31.07.2014 “Për planifikimin dhe zhvillimin e territorit”, i ndryshuar, nenet 10; 14 dhe 20 
të VKM nr. 408, datë 13.05.2015 “Për miratimin e rregullores së zhvillimit të territorit”, i 
ndryshuar; neni 5 të Ligjit Nr. 8402, datë 10.09.1998 “Për kontrollin dhe disiplinimin e 
punimeve të ndërtimit”, i ndryshuar. (Më hollësisht trajtuar në pikën 6 faqe 172-174 të 
Raportit të Auditimit). 
15.1 Rekomandimi: Titullari i Bashkisë Kamëz në bashkëpunim me Drejtorinë e Planifikimit 
dhe Kontrollit të Zhvillimit të Territorit, të marrin masa që në vazhdimësi të miratojmë leje 
infrastrukturore dhe zhvillimore vetëm atëherë kur të jetë hartuar dhe plotësuar i gjithë 
dokumentacioni tekniko ligjor i parashikuar në kuadrin ligjor në fushën e planifikimit dhe 
kontrollit të territorit. 

Në vazhdimësi 
 
16 Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i dokumentacionit tekniko-ligjor për kontratën e 
shërbimit “Kontratë për dhënien me koncesion/PPP të shërbimit të pastrimit, grumbullimit, 
transportimit dhe seleksionimit të mbetjeve urbane për qytetin e Kamzës” me vlerë 
1,620,000,000 lekë me TVSH, fituar nga bashkimi i përkohshëm i shoqërive “A. I. G. C.” & 
“2.” SHPK me nr. 1107 rep dhe nr. 486/4 kol, datë 23.05.2018, sipas marrëveshjes nr. 2285 
kol, nr. 2973 rep, datë 13.04.2018, me afat realizimi 12 vjetësh, u konstatua se: 
- NjZP nuk ka mbajtur proces verbale dhe situacione mujore për masën e kryerjes së 
shërbimeve, veprim ky në kundërshtim me nenin 6, pika 6.2 “Mbikëqyrja e përgjithshme e 
shërbimit” të kontratës koncesionare dhe ngarkon me përgjegjësi Anëtarët e NJZP. 
- Nga Koncesionari nuk janë hartuar grafikët e punimeve për transportin, larjen dhe 
dezinfektimin e kontejnerëve dhe nuk janë miratuar nga Autoriteti Kontraktor, për të gjithë 
periudhën e zbatimit të kontratës, veprim ky në kundërshtim me pikën 3.3 “Grafikët e 
punimeve” aneksi 3. 
- Nga Koncesioneri nuk janë hartuar grafikët e punimeve për realizimin e shërbimeve për të 
gjithë periudhën e zbatimit të kontratës. Në grafikët e shërbimeve duhet të përcaktohet saktë: 
• Oraret e operimit në secilin vendgrumbullim mbetjesh. 
• Llojin, targën dhe itinerarin e makinave teknologjike që do të kryejnë shërbimin. 
• Oraret e operimit dhe mjetet për shërbimet mbështetëse. 
• Numrin e punëtorëve që do të mbështesin çdo operacion punimesh. Sa më sipër është në 

kundërshtim me pikën 6.2/f “Metodologjia e punës dhe rregulla për zbatim” aneksi 3. 
- Nga Koncesionari, lidhur me fshirjen e rrugëve dhe trotuareve, nuk është përcaktuar grafiku i 
punimeve për realizimin e shërbimit të pastrimit të zonës, nuk është përcaktuar orari i operimit 
në secilin rrugë dhe trotuar si dhe nuk është përcaktuar numri i punëtorëve që do të punojnë në 
çdo operacion punimesh, veprime këto në kundërshtim me pikën 7.3, germat c, d, e, f Aneksi 3. 
- Nga Koncesionari, lidhur me fshirjen e rrugëve me makineri teknologjike, nuk është 
përcaktuar grafiku i punimeve për realizimin e shërbimit të pastrimit të zonës, nuk është 
përcaktuar orari i operimit në secilin rrugë si dhe lloji dhe itinerari i makinave teknologjike që 
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do të kryejnë shërbimin, veprime këto në kundërshtim me pikën 8.3, germat a, b, c, d, e, f 
Aneksi 3. 
- Nga Koncesionari, lidhur me larjen e rrugëve me makineri teknologjike, nuk është përcaktuar 
grafiku i punimeve për realizimin e shërbimit të larjes së rrugëve.. nuk është përcaktuar orari i 
operimit në secilin rrugë si dhe lloji dhe itinerari i makinave teknologjike që do të kryejnë 
shërbimin, veprime këto në kundërshtim me pikën 9.3, (1,2,3,4,5) Aneksi 3. Sa më sipër 
trajtuar, është në kundërshtim me Dokumentet e Tenderit; Specifikimet Teknike; kërkesat e 
kontratës nr. 1107 rep dhe nr. 486/4 kol, datë 23.05.2018, aneksi 3. (Më hollësisht trajtuar në 
pikën 4 faqe 127/158/163 të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 
16.1 Rekomandimi: NjZP për kontratën koncesionare me objekt “Kontratë për dhënien me 
koncesion/PPP të shërbimit të pastrimit, grumbullimit, transportimit dhe seleksionimit të 
mbetjeve urbane për qytetin e Kamzës”, të marrë masa që në vazhdimësi përgjatë ekzekutimit 
të kontratës t’i kërkojë JV “A. I. G. C.” & “2.” SHPK, të plotësojë dokumentet për: 

- Hartimin e proces-verbaleve dhe situacione mujore për masën e kryerjes së shërbimeve 
sipas preventivit ofertues. 

- Hartimin e grafikëve të shërbimeve për transportin, larjen dhe dezinfektimin e 
kontinierëve; grafikët e punimeve për realizimin e shërbimeve për të gjithë periudhën e 
zbatimit të kontratës; grafikët e punimeve për realizimin e shërbimit të pastrimit të 
zonës; grafikët e punimeve për realizimin e shërbimit të larjes së rrugëve, sipas 
preventivit dhe të miratuar nga Titullari i Autoriteti Kontraktor.  

 
Menjëherë dhe në vazhdimësi 

 
C. MASA PËR SHPËRBLIM DËMI 
 
Bazuar në ligjin nr. 154, datë 27.11.2014 “Për organizimin dhe funksionimin e Kontrollit të 
Lartë të Shtetit” neni 15 shkronja (b) dhe (c) -Të drejtat e KLSH, dhe mbështetur në nenet 98-
102, të ligjit nr. 44, datë 30/4/2015 “Kodi i procedurave administrative në Republikën e 
Shqipërisë”, nenet 21-33, të ligjit nr. 139, datë 17.12.2015 “Për vetëqeverisjen vendore”, dhe 
pikën 93 të Udhëzimit të Ministrit të Financave nr. 30, datë 27.12.2011 “Për menaxhimin e 
aktiveve në njësitë e sektorit publik”, nga ana e Titullarit të njësisë publike (Bashkia Kamëz), të 
nxirren aktet administrative përkatëse dhe të kërkohet në rrugë ligjore (Padi Gjyqësore), duke 
ndjekur të gjitha procedurat e nevojshme administrative dhe procedurat e tjera në të gjitha 
shkallët e gjykimit, me qëllim kërkimin për shpërblimin e dëmit. Nëpunësi zbatues të ndjekë 
procesin me qëllim shpërblimin e dëmit në vlerën 11,890,888 lekë, si më poshtë: 
 
1. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i zbatimit të punimeve të ndërtimit të kontratës për punë 
publike me objekt “Ndërtim shkolla 9-vjeçare, lagjia Frutikulturë Kamëz” Bashkia Kamëz, me 
vlerë 191,926,116 lekë me TVSH, fituar nga Kontraktori “4.” SHPK, rezultuan në objekt 
zbatimi i zërit të punimeve “F.V Dyer druri cilësia I” jo në përputhje me specifikimet teknike. 
Ky zë pune nuk është realizuar në konformitet me zërin 2.383/1 por është realizua sipas zërit 
2.388/1 “F.V Dyer të brendshme tamburatë të rimesuara” ku dyert nuk janë dru, por janë 
prodhuar me material tamburatë të rimesuara duke shkaktuar dëm ekonomik në vlerën 777,701 
lekë pa TVSH. Veprimet e mësipërme janë në kundërshtim me kontratën e sipërmarrjes së 
punimeve nr. 4875 prot datë 12.09.2018 të lidhur mes Autoritetit Kontraktor Bashkisë Kamëz 
dhe Kontraktorit “4.” SHPK. (Më hollësisht trajtuar në pikën 4 faqe 128-129 të Raportit 
Përfundimtar të Auditimit). 
1.1. Rekomandimi: Nga Bashkia Kamëz, të merren masa për arkëtimin e vlerës prej 777,701 
lekë pa TVSH nga Kontraktori “4.” SHPK, në cilësinë e sipërmarrësit në kontratën për punë 
publike me nr. 4875 prot, datë 12.09.2018 me objekt “Ndërtim shkolla 9-vjeçare, lagjia 
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Frutikulturë Kamëz”, Bashkia Kamëz, vlerë kjo e cila përfaqëson dëm ekonomik në buxhetin e 
njësisë vendore, si rrjedhojë e situacionimit të punimeve të pakryera jo në përputhje me 
specifikimet teknike. 

Deri me datë 30.04.2022 
 
2. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i zbatimit të punimeve të ndërtimit të kontratës për punë 
publike me objekt “Ndërtim “Drini” lagje nr. 1 Bathore” Bashkia Kamëz, me vlerë 
110,272,306 lekë me TVSH, fituar nga BOE “K. K.” SHPK & “V.-E” SHPK, rezultuan në 
objekt diferenca në volum pune të zërit të punimeve: Punime në trotuar, në vlerën 139,461 lekë 
pa TVSH. Veprimet e mësipërme janë në kundërshtim me kontratën e sipërmarrjes së 
punimeve nr. 1202/1 prot datë 06.03.2019 të lidhur mes Autoritetit Kontraktor Bashkisë Kamëz 
dhe BOE “K. K.” SHPK & “V.-E” SHPK. (Më hollësisht trajtuar në pikën 4 faqe 129 të 
Raportit Përfundimtar të Auditimit). 
2.1. Rekomandimi: Nga Bashkia Kamëz, të merren masa për arkëtimin e vlerës prej 139,461 
lekë pa TVSH nga BOE “K. K.” SHPK & “V.-E” SHPK, në cilësinë e sipërmarrësit në 
kontratën me nr. 1202/1 prot, datë 06.03.2019 me objekt “Ndërtim rruga “Drini” lagjia nr. 1, 
Bathore”, Bashkia Kamëz, vlerë kjo e cila përfaqëson dëm ekonomik në buxhetin e njësisë 
vendore, si rrjedhojë e situacionimit të punimeve të pakryera sipas volumeve të situacionuara. 

Deri me datë 30.04.2022 
 

3. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i zbatimit të punimeve të ndërtimit të kontratës për punë 
publike me objekt “Ndërtim rruga “Zanave” lagje nr. 1 Bathore” Bashkia Kamëz, me vlerë 
130,910,935 lekë me TVSH, fituar nga kontraktori “K.” SHPK, rezultuan në objekt diferenca 
në volum pune të zërit të punimeve: Punime në trotuar, në vlerën 362,934 lekë pa TVSH. 
Veprimet e mësipërme janë në kundërshtim me kontratën e sipërmarrjes së punimeve nr. 5015 
prot datë 18.09.2018 të lidhur mes Autoritetit Kontraktor Bashkisë Kamëz dhe kontraktorit 
“K.” SHPK. (Më hollësisht trajtuar në pikën 4 faqe 154-155 të Raportit Përfundimtar të 
Auditimit). 
3.1. Rekomandimi: Nga Bashkia Kamëz, të merren masa për arkëtimin e vlerës prej 362,934 
lekë pa TVSH nga Kontraktori “K.” SHPK, në cilësinë e sipërmarrësit në kontratën me nr. 
5015 prot, datë 18.09.2018 të kontratës me objekt “Ndërtim rruga “Zanave” lagje nr. 1, 
Bathore”, Bashkia Kamëz, vlerë kjo e cila përfaqëson dëm ekonomik në buxhetin e njësisë 
vendore, si rrjedhojë e situacionimit dhe likuidimit të punimeve në trotuar të pakryera në 
volumet e situacionuara. 

Deri me datë 30.04.2022 
 
4. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i zbatimit të punimeve të ndërtimit të kontratës për punë 
publike me objekt “Rruga “Konispol” + rruga “Zef Llesh Doçi” + Nd. trotuare Rr. “Lura” + 
Nd. Rr. Tirana + Berati + Fusha e Sportit” Bashkia Kamëz, me vlerë 66,570,821 lekë me 
TVSH, fituar nga kontraktori “E.” SHPK, rezultuan në objekt diferenca në volum pune të zërit 
të punimeve: Punime në trotuar, në vlerën 386,400 lekë pa TVSH. Veprimet e mësipërme janë 
në kundërshtim me kontratën e sipërmarrjes së punimeve nr. 375 prot datë 23.01.2019 të lidhur 
mes Autoritetit Kontraktor Bashkisë Kamëz dhe kontraktorit “E.”. (Më hollësisht trajtuar në 
pikën 4 faqe 131 të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 
4.1. Rekomandimi: Nga Bashkia Kamëz, të merren masa për arkëtimin e vlerës prej 386,400 
lekë pa TVSH nga Kontraktori “E.” SHPK, në cilësinë e sipërmarrësit në kontratën me nr. 375 
prot, datë 23.01.2019 të kontratës me objekt “Rruga “Konispol” + rruga “Zef Llesh Doçi” + 
Nd. trotuare Rr. “Lura” + Nd. Rr. Tirana + Berati + Fusha e Sportit”, Bashkia Kamëz, vlerë 
kjo e cila përfaqëson dëm ekonomik në buxhetin e njësisë vendore, si rrjedhojë e situacionimit 
dhe likuidimit të punimeve në trotuar të pakryera në volumet e situacionuara. 
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Deri me datë 30.04.2022 

 
5. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i zbatimit të punimeve të ndërtimit të kontratës për punë 
publike me objekt “Ndërtim rruga “Konferenca e Mukjes” Bashkia Kamëz, me vlerë 
85,708,228.80 lekë me TVSH, fituar nga BOE “A. & T. - 2010” SHPK dhe “S. 2.” SHPK, 
rezultuan në objekt diferenca në volume pune për zërat e punimeve: “Shtresë binderi me zall 
lavatrice, 5 cm , me makineri” dhe “Shtresë asfaltobetoni 4 cm + spërkatje me emulsion”, në 
vlerën 3,248,750 lekë pa TVSH. Veprimet e mësipërme janë në kundërshtim me kontratën e 
sipërmarrjes së punimeve nr. 6335 prot datë 22.11.2018 të lidhur mes Autoritetit Kontraktor 
Bashkisë Kamëz dhe BOE “A. & T. - 2010” SHPK dhe “S. 2.” SHPK. (Më hollësisht trajtuar 
në pikën 4 faqe 133-134 të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 
5.1. Rekomandimi: Nga Bashkia Kamëz, të merren masa për arkëtimin e vlerës prej 3,248,750 
lekë pa TVSH nga BOE “A. & T. - 2010” SHPK dhe “S. 2.” SHPK, në cilësinë e sipërmarrësit 
në kontratën me nr. 6335 prot, datë 22.11.2018 të kontratës me objekt “Ndërtim rruga 
“Konferenca e Mukjes”, Bashkia Kamëz, vlerë kjo e cila përfaqëson dëm ekonomik në 
buxhetin e njësisë vendore, si rrjedhojë e situacionimit dhe likuidimit të punimeve të pakryera 
në volumet e situacionuara. 

Deri me datë 30.04.2022 
 
6. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i zbatimit të punimeve të ndërtimit të kontratës për punë 
publike me objekt “Ndërtim rruga “Kosova, Monarkia Shqiptare, Monte Karlo” Bashkia 
Kamëz, me vlerë 85,762,101 lekë me TVSH, fituar nga OE “Sh. A.” SHPK, rezultuan në 
objekt diferenca në volume pune për zërin e punimeve: “F.V. Bordurë 15x35 cm”, në vlerën 
120,152 lekë pa TVSH. Veprimet e mësipërme janë në kundërshtim me kontratën e 
sipërmarrjes së punimeve nr. 6244 prot datë 15.11.2018 të lidhur mes Autoritetit Kontraktor 
Bashkisë Kamëz dhe OE “Sh. A.” SHPK. (Më hollësisht trajtuar në pikën 4 faqe 136-137 të 
Raportit Përfundimtar të Auditimit). 
6.1. Rekomandimi: Nga Bashkia Kamëz, të merren masa për arkëtimin e vlerës prej 120,152 
lekë pa TVSH nga Kontraktori “Sh. - AL” SHPK, në cilësinë e sipërmarrësit në kontratën me 
nr. 6244 prot, datë 15.11.2018 të kontratës me objekt “Ndërtim rruga “Kosova, Monarkia 
Shqiptare, Monte Karlo”, Bashkia Kamëz, vlerë kjo e cila përfaqëson dëm ekonomik në 
buxhetin e njësisë vendore, si rrjedhojë e situacionimit dhe likuidimit të punimeve në trotuar të 
pakryera në volumet e situacionuara. 

Deri me datë 30.02.2022 
 

7. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i zbatimit të punimeve të ndërtimit të kontratës për punë 
publike me objekt “Ndërtim rruga Berzhitë + Zadrima + Asdreni” Bashkia Kamëz, me vlerë 
47,086,506 lekë me TVSH, fituar nga JV “B.” SHPK & “K. K.” SHPK, rezultuan në objekt 
punime ndërtimi të kryera jo sipas ST dhe diferenca në volume pune për zërin e punimeve: 
“F.V. Bordurë 15x35 cm”; “Shtresë asfaltobeton 1x4 cm”, në vlerën 1,980,333 lekë pa TVSH. 
Veprimet e mësipërme janë në kundërshtim me kushtet e kontratën e sipërmarrjes me nr. 
6786/1 prot datë 19.12.2018 të lidhur mes Autoritetit Kontraktor Bashkisë Kamëz dhe JV “B.” 
SHPK & “K. K.” SHPK. (Më hollësisht trajtuar në pikën 4 faqe 138 të Raportit Përfundimtar 
të Auditimit). 
7.1. Rekomandimi: Nga Bashkia Kamëz, të merren masa që të ngrejë grup pune të veçantë me 
specialistë të fushës në bashkëpunim me mbikëqyrësin e punimeve me kolaudatorin e 
punimeve, të vlerësojnë e të analizojnë trashësinë e shtresave asfaltikenë rrugën Zadrima mbi 
bazën e matjeve me karrotazh të kryera nga laborator i akredituar bazuar nga fakti i auditimit 
në terren ku trashësia e binderit dhe asfaltobetonit rezultuan jo në përputhje me specifikimet 
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teknike. Në rast të kundërt bashkia Kamëz të marrë masa për arkëtimin e vlerës prej 1,980,333 
lekë pa TVSH nga Kontraktori JV “B.” SHPK & “K. K.” SHPK, në cilësinë e sipërmarrësit në 
kontratën me nr. 6786/1 prot, datë 19.12.2018 të kontratës me objekt “Ndërtim rruga Berzhitë 
+ Zadrima + Asdreni”, Bashkia Kamëz, vlerë kjo e cila përfaqëson dëm ekonomik në buxhetin 
e njësisë vendore, si rrjedhojë e situacionimit dhe likuidimit të punimeve në shtresat asfaltike të 
pakryera në volumet e situacionuara. 
 

Deri me datë 30.04.2022 
 

8. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i zbatimit të punimeve të ndërtimit të kontratës për punë 
publike me objekt “Ndërtim rruga “Mustafa Lita” Babrru Kodër e kuqe - Bulcesh” Bashkia 
Kamëz, me vlerë 47,999,999 lekë me TVSH, fituar nga kontraktori “S. 2.” SHPK, rezultuan në 
objekt diferenca në volume pune për zërat e punimeve: “Transport dheu me auto deri në 5 km” 
dhe “Shtresë asfaltobetoni 4 cm + spërkatje me emulsion”, në vlerën 222,770 lekë pa TVSH. 
Veprimet e mësipërme janë në kundërshtim me kontratën e sipërmarrjes së punimeve nr. 518 
prot datë 30.01.2019 të lidhur mes Autoritetit Kontraktor Bashkisë Kamëz dhe kontraktori “ S. 
2.” SHPK. (Më hollësisht trajtuar në pikën 4 faqe 140 të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 
8.1. Rekomandimi: Nga Bashkia Kamëz, të merren masa për arkëtimin e vlerës prej 222,770 
lekë pa TVSH nga Kontraktori “S. 2.” SHPK, në cilësinë e sipërmarrësit në kontratën me nr. 
518 prot, datë 30.01.2019 të kontratës me objekt “Ndërtim rruga “Mustafa Lita” Babrru Kodër 
e kuqe - Bulcesh”, Bashkia Kamëz, vlerë kjo e cila përfaqëson dëm ekonomik në buxhetin e 
njësisë vendore, si rrjedhojë e situacionimit dhe likuidimit të punimeve të pakryera në volumet 
e situacionuara. 

Deri me datë 30.04.2022 
 
9. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i zbatimit të punimeve të ndërtimit të kontratës për punë 
publike me objekt “Ndërtim rrugët (Iliria + Burimi + Mbretëresha Zuzanë)” Bashkia Kamëz, 
me vlerë 37,564,380 lekë me TVSH, fituar nga kontraktori “N.” SHPK, rezultuan në objekt 
diferenca në volume pune për zërin e punimeve “ Shtresë binderi t=6cm”, në vlerën 263,894 
lekë pa TVSH. Veprimet e mësipërme janë në kundërshtim me kontratën e sipërmarrjes së 
punimeve nr. 5767 prot datë 24.10.2018 të lidhur mes Autoritetit Kontraktor Bashkisë Kamëz 
dhe kontraktori “N.” SHPK. (Më hollësisht trajtuar në pikën 4. faqe 141 të Raportit 
Përfundimtar të Auditimit). 
9.1. Rekomandimi: Nga Bashkia Kamëz, të merren masa për arkëtimin e vlerës prej 263,894 
lekë pa TVSH nga Kontraktori “N.” SHPK, në cilësinë e sipërmarrësit në kontratën me nr. 
5767 prot, datë 24.10.2018 të kontratës me objekt “Ndërtim rrugët (Iliria + Burimi + 
Mbretëresha Zuzanë)”, Bashkia Kamëz, vlerë kjo e cila përfaqëson dëm ekonomik në buxhetin 
e njësisë vendore, si rrjedhojë e situacionimit dhe likuidimit të punimeve të pakryera në 
volumet e situacionuara. 

Menjëherë 
 
10. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i zbatimit të punimeve civile të kontratës me objekt 
“Ndërtim rruga “Demokracia”, Loti II, Bathore”, Bashkia Kamëz, me vlerë të kontratës (me 
tvsh) 87,758,820 lekë, fituar nga BOE “K.” SHPK & “K. I.” SHPK, rezultuan diferenca në 
volume pune të pakryera në fakt në vlerën 1,128,914 lekë pa tvsh. Veprimet e mësipërme janë 
në kundërshtim me kontratën e sipërmarrjes së punimeve nr. 2428 prot datë 07.05.2019të 
lidhur mes Autoritetit Kontraktor Bashkia Kamëz dhe BOE “K.” SHPK & “K. I.” SHPK. (Më 
hollësisht trajtuar në pikën 4 në faqet 142-143 të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 
10.1. Rekomandimi: Nga Bashkia Kamëz të merren masa për arkëtimin e vlerës prej 
1,128,914 lekë pa tvsh nga BOE “K.” SHPK & “K. I.” SHPK, në cilësinë e sipërmarrësit në 
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kontratën me nr. 2428 prot datë 07.05.2019,me objekt “Ndërtim rruga “Demokracia”, Loti II, 
Bathore”, Bashkia Kamëz, vlerë që përfaqëson dëm ekonomik ndaj buxhetit të shtetit dhe 
njësisë vendore, si pasojë e likuidimit të punimeve të pakryera. 
 

Menjëherë 
 
11. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i zbatimit të punimeve civile të kontratës me objekt 
“Ndërtim KUN “1 Maj”, paralel me rrugën 1 Maj”, Bashkia Kamëz, me vlerë të kontratës (me 
tvsh) 7,676,280 lekë, fituar nga BOE “B.” SHPK & “N.” SHPK, rezultuan diferenca në volume 
pune të pakryera në fakt në vlerën 413,300 lekë pa tvsh. Veprimet e mësipërme janë në 
kundërshtim me kontratën e sipërmarrjes së punimeve nr. 3858 prot datë 29.05.2020të lidhur 
mes Autoritetit Kontraktor Bashkia Kamëz dhe BOE “B.” SHPK & “N.” SHPK (Më hollësisht 
trajtuar në pikën 4 në faqet 144-145 të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 
11.1. Rekomandimi: Nga Bashkia Kamëz të merren masa për arkëtimin e vlerës prej 413,300 
lekë pa tvsh nga BOE “B.” SHPK & “N.” SHPK, në cilësinë e sipërmarrësit në kontratën me 
nr. 3858 prot datë 29.05.2020, me objekt “Ndërtim KUN “1 Maj”, paralel me rrugën 1 Maj”, 
Bashkia Kamëz, vlerë që përfaqëson dëm ekonomik ndaj buxhetit të shtetit dhe njësisë 
vendore, si pasojë e likuidimit të punimeve të pakryera. 

Menjëherë 
  
12. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i zbatimit të punimeve civile të kontratës me objekt 
“Ndërtim rrugët Hasan Zylfia (trotuare), Rruga Sali Vranishti (trotuare)”, Bashkia Kamëz, me 
vlerë të kontratës (me tvsh) 29,951,461lekë, fituar nga OE “J.” SHPK, rezultuan diferenca në 
volume pune të pakryera në fakt në vlerën 449,187 lekë pa TVSH. Veprimet e mësipërme janë 
në kundërshtim me kontratën e sipërmarrjes së punimeve nr. 8479 prot datë 22.10.2020të 
lidhur mes Autoritetit Kontraktor Bashkia Kamëz dhe OE “J.” SHPK. (Më hollësisht trajtuar 
në pikën 4 në faqet 147-148 të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 
12.1. Rekomandimi: Nga Bashkia Kamëz të merren masa për arkëtimin e vlerës prej 449,187 
lekë pa TVSH nga OE “J.” SHPK, në cilësinë e sipërmarrësit në kontratën me nr. 8479 prot 
datë 22.10.2020,me objekt “Ndërtim rrugët Hasan Zylfia (trotuare), Rruga Sali Vranishti 
(trotuare)”, Bashkia Kamëz, vlerë që përfaqëson dëm ekonomik ndaj buxhetit të shtetit dhe 
njësisë vendore, si pasojë e likuidimit të punimeve të pakryera. 

Menjëherë 
 
13. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i zbatimit të punimeve civile të kontratës me objekt 
“Ndërtim ura Paskuqan 1”, Bashkia Kamëz, me vlerë të kontratës (me TVSH) 102,917,980 
lekë, fituar nga OE “4.” SHPK, rezultuan diferenca në volume pune të pakryera në fakt në 
vlerën 864,600 lekë pa TVSH. Veprimet e mësipërme janë në kundërshtim me kontratën e 
sipërmarrjes së punimeve nr. 8000 prot datë 12.10.2020të lidhur mes Autoritetit Kontraktor 
Bashkia Kamëz dhe OE “4.” SHPK. (Më hollësisht trajtuar në pikën 4 faqet 151-151 të 
Raportit Përfundimtar të Auditimit). 
13.1. Rekomandimi: Nga Bashkia Kamëz të merren masa për arkëtimin e vlerës prej 864,600 
lekë pa TVSH nga OE “4.” SHPK, në cilësinë e sipërmarrësit në kontratën me nr. 8000 prot 
datë 12.10.2020,me objekt “Ndërtim ura Paskuqan 1”, Bashkia Kamëz, vlerë që përfaqëson 
dëm ekonomik ndaj buxhetit të shtetit dhe njësisë vendore, si pasojë e likuidimit të punimeve të 
pakryera. 

Menjëherë 
 
14. Gjetje nga auditimi: Objekti i kontratës "Ndërtim KUN Kamëz rruga Skënderbeu deri te 
Kujtesa, rruga Dibra dhe rruga Dritero Agolli" është kryer sipas kontratës për punë publike nr. 
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3915 prot. datë 09.07.2019, të lidhur midis Autoritetit Bashkisë Kamëz, dhe Operatorit 
Ekonomik "A." shpk . Vlera e kontratës është 44,131,680 lekë me TVSH. Nga verifikimi i 
pagesës në situacionin përfundimtar dhe librezës së masave, u konstatua pasaktësi dhe në këtë 
investim rezultoi se nuk argumentohet apo justifikohet vlera prej 289,492 lekë pa TVSH, e 
përfituar nga sipërmarrësi, për llogaritje të gabuara nga fakti i punës së realizuar, të cilat mund 
të ishin korrigjuar në hartimin e preventivit të rishikuar apo situacionit përfundimtar. (Më 
hollësisht trajtuar në pikën 4 faqet 165-166 të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 
14.1. Rekomandimi: Bashkia Kamëz të marrë masa, të ngrejë grup pune të veçantë me 
specialistë të fushës në bashkëpunim me mbikëqyrësin e punimeve, të vlerësojnë e të 
analizojnë zërat e punimeve të cilat rezultuan të paargumentuara në vlerën 289,492 lekë pa 
TVSH nga sipërmarrësi i punimeve, ku të përcaktohen shkaqet, arsyet dhe përgjegjësitë ligjore 
e financiare, për arkëtimin e vlerës. 

 Menjëherë 
 
15. Gjetje nga auditimi: Objekti i kontratës " Ndërtim rrugë Blloku Babrru Kodër e Kuqe " 
është kryer sipas kontratës për punë publike nr. 2835 prot. datë 27.05.2019, të lidhur midis 
Autoritetit Bashkisë Kamëz dhe Operatorit Ekonomik "B." shpk. Vlera e kontratës është 
46,156,323 lekë me TVSH. Nga verifikimi i pagesës në situacionin përfundimtar dhe librezës 
së masave, u konstatua pasaktësi dhe në këtë investim rezultoi se nuk argumentohet apo 
justifikohet vlera prej 1,243,000 lekë pa TVSH, e përfituar nga sipërmarrësi, për llogaritje të 
gabuara nga fakti i punës së realizuar, të cilat mund të ishin korrigjuar në hartimin e preventivit 
të rishikuar apo situacionit përfundimtar. (Më hollësisht trajtuar në pikën 4 faqe 166 të Raportit 
Përfundimtar të Auditimit). 
15.1. Rekomandimi: Bashkia Kamëz të marrë masa, të ngrejë grup pune të veçantë me 
specialistë të fushës në bashkëpunim me mbikëqyrësin e punimeve, të vlerësojnë e të 
analizojnë zërat e punimeve të cilat rezultuan të paargumentuara në vlerën 1,243,000 lekë pa 
TVSH nga sipërmarrësi i punimeve, ku të përcaktohen shkaqet, arsyet dhe përgjegjësitë ligjore 
e financiare, për arkëtimin e vlerës. 

Menjëherë 
 
D. MASA PËR ELIMINIMIN E EFEKTEVE NEGATIVE TË KONSTATUARA NË 
ADMINISTRIMIN E FONDEVE PUBLIKE DHE PËR MENAXHIMIN ME 
EKONOMICITET, EFICENCE DHE EFEKTIVITET TË FONDEVE PUBLIKE.  
 
1. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i 9 procedurave me vlerë totale të fondit limit 
435,550,405 lekë pa TVSH, janë konstatuar me shkelje të akteve ligjore/nënligjore të LPP-së si 
pasojë e vlerësimit nga KVO jo të drejtë të fondeve publike për vlerën 237,884,936 lekë pa 
TVSH e fondit të prokuruar, nga të cilat 8,547,477 lekë pa TVSH si diferenca midis ofertave të 
OE në klasifikimin (ai fitues dhe ai me vlerë më të ulët), në të cilat ofertat ekonomike të 
operatorëve ekonomikë të shpallur fitues, nuk plotësojnë kriteret e kërkesave kualifikuese të 
DST, respektivisht: 
1.1. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i procedurës së prokurimit me objekt: “Rehabilitim i 
Digës Rezervuari Paskuqan” (2019), me fond limit 54.029.760 lekë pa TVSH, me fitues BOE 
“V. N. I.S + N.” shpk me vlerë të ofertës 53,221,580 lekë pa TVSH, ku ka rezultuar se KVO 
dhe KSHA ka vlerësuar dhe shpallur fituesin në kushtet e mos plotësimit të kërkesave për 
kualifikim të DST, me pasojë përdorimin me paligjshmëri të fondeve publike për vlerën 
212,223 lekë pa TVSH, në kushtet kur asnjë prej ofertuesve nuk kanë plotësuar kriteret për 
kualifikim. (Më hollësisht trajtuar në pikën 4 faqe 97 të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 
1.2. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i procedurës së prokurimit me objekt: “Ndërtim rrugë 
(Sado Koshenko+Seg lidhese Kaci +Sali Vranishti)” (2019), me fond limit 15,266,767 lekë pa 
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TVSH, me fitues BOE “K.” shpk & “S.” shpk me vlerë të ofertës 14,021,728 lekë pa TVSH, ku 
ka rezultuar se KVO ka vlerësuar dhe shpallur fituesin në kushtet e mos plotësimit të kërkesave 
për kualifikim të DST, me pasojë përdorimin me paligjshmëri të fondeve publike për vlerën 
1,776,008 lekë pa TVSH, në kushtet kur asnjë prej ofertuesve nuk kanë plotësuar kriteret për 
kualifikim. (Më hollësisht trajtuar në pikën 4 faqet 102-103 të Raportit Përfundimtar të 
Auditimit). 
1.3. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i procedurës së prokurimit me objekt: “Rruga (Havzi 
neli+Ilia kici+Jeronim De Rada)” (2019), me fond limit 35,852,855 lekë pa TVSH, me fitues 
BOE “K.” shpk & “S.” shpk me vlerë të ofertës 31,943,004 lekë pa TVSH, ku ka rezultuar se 
KVO ka vlerësuar dhe shpallur fituesin në kushtet e mos plotësimit të kërkesave për kualifikim 
të DST, me pasojë përdorimin me paligjshmëri të fondeve publike për vlerën 3,000,092 lekë 
(31.943.004–28.942.912), në kushtet kur asnjë prej ofertuesve nuk kanë plotësuar kriteret për 
kualifikim. (Më hollësisht trajtuar në pikën 4 faqet 100-105 të Raportit Përfundimtar të 
Auditimit). 
1.4. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i procedurës së prokurimit me objekt: “Ndërtim Rruga 
"Sllovë"; "Prezë" "Asim Vokshi";"Ali Pashë Tepelena";"Farkë"; "Berxullë"seg; "Berxullë" 
seg;"Farkë” (2020), me fond limit 46,313,179 lekë pa TVSH, me fitues OE “U.” shpk me vlerë 
të ofertës 46,112,635 lekë pa TVSH, ku ka rezultuar se KVO ka vlerësuar dhe shpallur fituesin 
në kushtet e mos plotësimit të kërkesave për kualifikim të DST, me pasojë përdorimin me 
paligjshmëri të fondeve publike për vlerën 46,112,635 lekë. (Më hollësisht trajtuar në pikën 4 
faqe 108 të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 
1.5. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i procedurës së prokurimit me objekt: “Ndërtim Rrugët 
Ylbere Bylikbashi (Faik Kulla)+ Rruga Xhemal Kada” (2020), me fond limit 46,313,179 lekë 
pa TVSH, me fitues BOE “S. 2.” shpk & “E.-A.” shpk me vlerë të ofertës 25,555,555 lekë pa 
TVSH, ku ka rezultuar se KVO ka vlerësuar dhe shpallur fituesin në kushtet e mos plotësimit të 
kërkesave për kualifikim të DST, me pasojë përdorimin me paligjshmëri të fondeve publike për 
vlerën 25,555,555 lekë. (Më hollësisht trajtuar në pikën 4 faqe 112 të Raportit Përfundimtar të 
Auditimit). 
1.6. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i procedurës së prokurimit me objekt: “Ndërtim rruga 
"Lure + Fatos Çupi" Laknas” (2020), me fond limit 42,750,567 lekë pa TVSH, me fitues BOE 
“B.” shpk & “N.” shpk me vlerë të ofertës 40,782,385lekë pa TVSH, ku ka rezultuar se KSHA 
ka vlerësuar dhe shpallur fituesin në kushtet e mos plotësimit të kërkesave për kualifikim të 
Dokumenteve Standarde të Tenderit, me pasojë përdorimin me paligjshmëri të fondeve publike 
për vlerën 40,782,385 lekë. (Më hollësisht trajtuar në pikën 4 faqet 110-111 të Raportit 
Përfundimtar të Auditimit). 
1.(1-6) Rekomandimi: Bashkia Kamëz, të marrë masa, të analizojë me grup pune të veçantë 
dhe të nxjerrë përgjegjësitë për kualifikimin e ofertave ekonomike të cilat nuk plotësojnë 
kriteret e kërkesave kualifikuese të DST, me pasojë përdorimin me paligjshmëri të fondeve 
publike për vlerën 237,884,936 lekë pa TVSH e fondit të prokuruar, nga të cilat 8,547,477 
lekë pa TVSH si diferenca midis ofertave të OE në klasifikimin (ai fitues dhe ai me vlerë më 
të ulët). Të konsiderojë faktin se kualifikimi i operatorëve ekonomikë të cilët nuk plotësojnë 
kriteret e Dokumenteve Standarde të Tenderit, përveçse është shkelje e kuadrit rregullator në 
fuqi, përbën edhe risk real për shpenzimet e njësisë publike, pasi këta operatorë për shkak të 
mangësive nuk japin siguri për kryerjen me sukses dhe cilësi të kushteve të kontratës. 
 

Menjëherë dhe në vazhdimësi 
 
2. Gjetje nga auditimi: Në auditimin e procedurës me objekt “Rehabilitim i Digës Rezervuari 
Paskuqan”, zhvilluar në vitin 2019, me fond limit 54.029.760 lekë pa TVSH, nga KVO është 
kualifikuar dhe propozuar për t’u shpallur fitues BOE “A. I. G. C.” & “2.” shpk si të vetmin që 
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plotëson kriteret e pjesëmarrjes, me vlerën e ofertës ekonomike prej 53,009,357 lekë pa TVSH. 
Në lidhje me klasifikimin, në datën 24.06.2019 ka paraqitur ankesë (nr. 3467 prot.,) OE “V. N. 
I.S + N.” dhe më pas në datën 01.07.2019 ka paraqitur ankesë (nr. 3703 prot.,) BOE “A. I. G. 
C.” & “2.” shpk. Më pas, Titullari i AK ka zbatuar pjesërisht sipas LPP procedurën ligjore të 
kërkuar në lidhje me ankimin e paraqitur nga OE “V. N. I.S + N.”, në lidhje me ankimin e 
paraqitur nga OE “A. I. G. C.”& “2.”. Në rastin e ankesës së BOE “A. I. G. C.” & “2.” në 
kundërshtim të plotë me LPP, titullari i AK jo vetëm nuk ka pezulluar procedurën e prokurimit 
por nuk ka ngarkuar gjithashtu asnjë zyrtar apo komision për shqyrtimin e ankesës duke kryer 
personalisht me shkresën nr. 3703/1prot., datë 02.07.2019 “Kthim përgjigje” njoftimin e BOE 
“A. I. G. C.” & “2.” shpk dhe duke bërë me dije këta të fundit se ankesa nuk merret në 
konsideratë. 
Në këto kushte nga veprimet dhe mosveprimet e tij si pasojë e të cilave pas rivlerësimit kanë 
sjellë ndryshimin e klasifikimit midis OE kanë bërë të mundur përdorimin e fondeve jo në 
përputhje me parimet e përdorimit me ekonomicitet, eficence dhe efektivitet të fondeve publik 
në vlerën 212,223 lekë (53,221,580– 53,009,357), si diferenca midis ofertës të OE të renditur 
të parin në klasifikimin fillestar dhe asaj të shpallur pas fazës së ankimeve. Veprimet dhe 
mosveprimet janë në kundërshtim me ligjin nr. 9643, datë 20.11.2006, “Për prokurimin 
publik”, i ndryshuar, neni 1; pika 2, germa (d), neni 63; dhe VKM nr. 914, datë 29.12.2014, 
neni 78, pika 2 dhe 6/a. (Më hollësisht trajtuar në pikën 4 faqet 97-98 të Raportit Përfundimtar 
të Auditimit). 
2.1. Rekomandimi: Bashkia Kamëz, të marrë masa, të analizojë me grup pune të veçantë dhe 
të nxjerrë përgjegjësitë për kualifikimin e ofertave ekonomike të cilat nuk plotësojnë kriteret e 
kërkesave kualifikuese të DST, me pasojë përdorimin me paligjshmëri të fondeve publike për 
vlerën 212,223 lekë. Të konsiderojë faktin se kualifikimi i operatorëve ekonomikë të cilët nuk 
plotësojnë kriteret e Dokumenteve Standarde të Tenderit, përveçse është shkelje e kuadrit 
rregullator në fuqi, përbën edhe risk real për shpenzimet e njësisë publike, pasi këta operatorë 
për shkak të mangësive nuk japin siguri për kryerjen me sukses dhe cilësi të kushteve të 
kontratës. 
 

Menjëherë dhe në vazhdimësi 
 
3. Gjetje nga auditimi: Në auditimin e procedurës me objekt “Ndërtim KUN Rrugët Kamëz”, 
zhvilluar në vitin 2019, me fond limit 39,097,860 lekë pa TVSH, nga KVO është kualifikuar 
dhe propozuar për tu shpallur fitues BOE “A.” shpk & “4.” shpk, si të vetmin ofertues që 
plotëson kriteret e pjesëmarrjes, me vlerën e ofertës ekonomike prej 36,776,400 lekë pa TVSH. 
Referuar procesverbaleve përkatës të datës 20.06.2019 si dhe njoftimit të fituesit rezulton se 
KVO-ja, pasi ka kualifikuar BOE “A.” shpk & “4.” shpk, si të vetmin ofertues që plotëson 
kriteret e pjesëmarrjes, ka s’kualifikuar 4 OE të tjerë me arsyetimin si vijon: “OE nuk ka 
paraqitur certifikatë për konformitetin e tubave të betonit, certifikatë për prodhim a shitje të 
tubave të betonit, dokumentacion për disponueshmërinë e makinerisë për prodhimin e tubave të 
betonit...”. Arsyeja e përdorur nga KVO-ja për s’kualifikimin e 4 OE të tjerë, e cila është e 
njëjtë në të katër rastet, nuk qëndron sepse, AK në datën 22.05.2019 ka njoftuar në SPE 
nëpërmjet shtojcës së datës 20.05.2019 heqjen e kriterit të sipërcituar. 
Nga sa më sipër, në lidhje me vlerësimin e ofertave, KVO-ja nuk ka vlerësuar drejt shoqëritë 
pjesëmarrëse në garë pasi, për të gjithë OE pjesëmarrës, mangësia në plotësimin e kriterit të 
sipërcituar nuk qëndron. Në rastin konkret, veprimet dhe mosveprimet e anëtarëve të KVO-së 
kanë sjellë si pasojë përdorimin e fondeve jo në përputhje me parimet e përdorimit me 
ekonomicitet, eficence dhe efektivitet të fondeve publik në vlerën 2,406,400 lekë (36,776,400– 
34,370,180), si diferenca midis ofertës të OE të shpallur fitues dhe asaj me vlerën më të ulët të 
s’kualifikuar pa të drejtë nga KVO-ja, në kundërshtim me ligjin nr. 9643, datë 20.11.2006, 
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“Për prokurimin publik”, i ndryshuar, neni 1, pika 2, germa (a), (b), (d) dhe (dh), neni 2 , 
germa (a), (b) dhe (c), dhe me nenet 46, 53 dhe 55, veprime të cilat ngarkojnë me përgjegjësi 
anëtarët e KVO-së. (Më hollësisht trajtuar në pikën 4 në faqet 99-100 të Raportit Përfundimtar 
të Auditimit). 
3.1. Rekomandimi: Bashkia Kamëz, të marrë masa, të analizojë me grup pune të veçantë dhe 
të nxjerrë përgjegjësitë për kualifikimin e ofertave ekonomike të cilat nuk plotësojnë kriteret e 
kërkesave kualifikuese të DST, me pasojë përdorimin me paligjshmëri të fondeve publike për 
vlerën 2,406,400 lekë. Të konsiderojë faktin se kualifikimi i operatorëve ekonomikë të cilët 
nuk plotësojnë kriteret e Dokumenteve Standarde të Tenderit, përveçse është shkelje e kuadrit 
rregullator në fuqi, përbën edhe risk real për shpenzimet e njësisë publike, pasi këta operatorë 
për shkak të mangësive nuk japin siguri për kryerjen me sukses dhe cilësi të kushteve të 
kontratës. 
 

Menjëherë dhe në vazhdimësi 
 
4. Gjetje nga auditimi: Në procedurën e prokurimit " Ndërtim rruga (Bërzhitë + Zadrima + 
Asdreni), lagja 4 Bathore ", oferta e OE “C. R. 2008" shpk ", me vlerë 30.076.792 Lekë pa 
TVSH, ka qenë në përputhje me parimet e ekonomicitetit dhe eficiencës, bazuar kritereve të 
vlerësimit që është çmimi më i ulët. Kontrata "Rivitalizim Urban i qendrës Qyteti Rrogozhine" 
në vlerën 149,983,775 me TVSH i përmbush plotësisht kriteret e kontratës së ngjashme për 
ndërtim rruge. Në gjykimin e audituesit s'kualifikimi i këtij OE është i padrejtë, sepse në 
preventivin e punimeve të kontratës së paraqitur si punim i ngjashëm vetëm kapitulli I "Punime 
për infrastrukturën rrugore, pedonale, asfaltim, kullimi i ujerave të shiut" në vlerë 56,418,663 
lekë pa TVSH dhe kapitulli II "Punime për infrastrukturën rrugore, pedonale, asfaltim, kullimi 
i ujerave të shiut", në vlerën 25,961,108 lekë pa TVSH, rrjedhimisht e përmbush plotësisht 
kriterin e punimeve të ngjashme pikën 2.3/1. Veprimet e KVO-së nuk janë në përputhje të plotë 
me LPP. Me raportin përmbledhës datë 03.12.2018, miratohet raporti përmbledhës nga Ish-
Kryetari i Bashkisë, ku miratohet fituesi i procedurës BOE "B." & "K. K.", me ofertë 
39.238.755 lekë pa TVSH. Diferenca e vlerës prej 10,994,355 lekë me TVSH (39.238.755 lekë 
- 30.076.792 lekë = 9,161,963 lekë x 20%), midis ofertës së “C. R. 2008" shpk dhe ofertën e 
BOE "B." & "K. K.", ka shkaktuar përdorimin e fondeve publike jo në përputhje me parimet e 
përdorimit me ekonomicitet, eficence dhe efektivitet dhe ngarkon me përgjegjësi KVO-në. (Më 
hollësisht trajtuar në pikën 4 faqe 122 të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 
4.1. Rekomandimi: Bashkia Kamëz, të marrë masa, të analizojë me grup pune të veçantë dhe 
të nxjerrë përgjegjësitë për kualifikimin e ofertave ekonomike të cilat nuk plotësojnë kriteret e 
kërkesave kualifikuese të DST, me pasojë përdorimin me paligjshmëri të fondeve publike për 
vlerën 10,994,355 lekë. Të konsiderojë faktin se kualifikimi i operatorëve ekonomikë të cilët 
nuk plotësojnë kriteret e Dokumenteve Standarde të Tenderit, përveçse është shkelje e kuadrit 
rregullator në fuqi, përbën edhe risk real për shpenzimet e njësisë publike, pasi këta operatorë 
për shkak të mangësive nuk japin siguri për kryerjen me sukses dhe cilësi të kushteve të 
kontratës. 
 

Menjëherë dhe në vazhdimësi 
 
5. Gjetje nga auditimi: Në procedurën e prokurimit "Ndërtim rruga "Drini" lagja nr. 1 
Bathore", oferta e BOE "K.” & “A. K." shpk, me vlerë 90,148,550 lekë pa TVSH, ka qenë e 
duhura për Bashkinë Kamëz, në përputhje me parimet e ekonomicitetit dhe eficiencës, bazuar 
kritereve të vlerësimit që është çmimi më i ulët. BOE "K.” & “A. K." u s’kualifikua pasi 
automjetet Rrull BOM, AG BW viti 2003 dhe Rrul DYNAPAC CA25 janë marrë me qira nga 
ofertues, por janë paraqitur edhe nga ofertues tjetër, ku u konstatua se s'kualifikim është i 
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padrejtë i BOE. KVO nuk ka sqaruar se ku janë dhënë këto mjete, çfarë afatesh përdorimi kanë 
pasi të dyja mjetet janë në pronësi të vetë ofertuesit "A. K." shpk, çka nënkupton plotësimin e 
këtij kriteri nga ky i fundit. Në raste KVO mund t’i kishin lindur dyshime për përdorimin e 
dyfishtë të mjeteve, atëherë bazuar në Ligjin nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin 
publik”, i ndryshuar, neni 53 "Shqyrtimi i ofertave", pika 1. Gjithashtu referuar VKM nr. 914, 
datë 29.12.2014, i ndryshuar "Për miratimin e rregullave të prokurimit publik", neni 66 
"Shqyrtimi dhe vlerësimi i ofertave" pika 3. Oferta më e leverdishme e BOE "K.” shpk & “A. 
K." shpk, me vlerë 90,148,550 lekë pa TVSH, është më e leverdishme, në përputhje me 
parimet e ekonomicitetit dhe eficensës. Interpretimi i pikave në raportin nga KVO, të 
operatorëve ekonomik nuk do të cenonte objektin e prokurimit. Pra nëse AK do të qëndronte 
parimeve të çmimit më të ulët, atëherë AK do të kishte mundur të kursente fondet publike. 
Diferenca e vlerës prej 2,094,046 lekë me TVSH (91,893,589 lekë - 90,148,550 lekë = 
1,745,039 lekë x 20%), midis ofertës së BOE "K.” shpk & “A. K." shpk dhe ofertën e BOE 
fitues "K. K.” shpk & “V. E”, përbën përdorim të fondeve publike jo në përputhje me parimet e 
përdorimit me ekonomicitet, eficence dhe efektivitet të fondeve publike. (Më hollësisht trajtuar 
në pikën 4 faqe 124 të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 
5.1. Rekomandimi: Bashkia Kamëz, të marrë masa, të analizojë me grup pune të veçantë dhe 
të nxjerrë përgjegjësitë për kualifikimin e ofertave ekonomike të cilat nuk plotësojnë kriteret e 
kërkesave kualifikuese të DST, me pasojë përdorimin me paligjshmëri të fondeve publike për 
vlerën 2,094,046 lekë. Të konsiderojë faktin se kualifikimi i operatorëve ekonomikë të cilët 
nuk plotësojnë kriteret e Dokumenteve Standarde të Tenderit, përveçse është shkelje e kuadrit 
rregullator në fuqi, përbën edhe risk real për shpenzimet e njësisë publike, pasi këta operatorë 
për shkak të mangësive nuk japin siguri për kryerjen me sukses dhe cilësi të kushteve të 
kontratës. 

Menjëherë dhe në vazhdimësi 
 
6. Gjetje nga auditimi: Në procedurën e prokurimit " Ndërtim rruga Mustafa Lita ", Oferta e 
OE "A." shpk, me vlerë 31,215,812 lekë pa TVSH, ka qenë më e leverdishme për Bashkinë 
Kamëz, në përputhje me parimet e ekonomicitetit dhe eficensës, bazuar kritereve të vlerësimit 
që është çmimi më i ulët. S'kualifikimi i këtij operatori ekonomik është plotësisht i padrejtë, 
pasi referuar dokumenteve të tenderit (DT), mbi punimet e ngjashme.  
Mbështetja ligjore e cituar nga KVO ku OE nuk ka paraqitur kontrata të ngjashme sipas 
përcaktimeve të LPP-se nenit 61/3 “Nënkontraktimi, rregullon marrëdhëniet e operatorit 
ekonomik me AK dhe nuk ka të bëjë me Nënkontraktorin, të cilin në rastin konkret operatori 
"A." shpk, ka paraqitur kontratat e ngjashme dhe që e plotëson plotësisht kriterin e përcaktuar 
mbi punimet e ngjashme siç është kërkuar në DT (Deklarata sipas shtojcës 9, Kontratën dhe 
Situacionin përfundimtar. OE ka paraqitur si kontrata të ngjashme nënkontraktimet me 
operatoret ekonomike: “D.” sh.a, “Sh.-A.” SHPK, “A. I.” SHPK, “J.” SHPK, “Gj.” SHPK dhe 
“A. K.” SHPK).  
Oferta e operatorit "A." shpk, me vlerë 31,215,812 Lekë pa TVSH, kanë qenë më e 
leverdishme për Bashkinë Kamëz, në përputhje me parimet e ekonomicitetit dhe eficensës, 
bazuar kritereve të vlerësimit që është çmimi më i ulët. Diferenca e vlerës prej 10,541,025 lekë 
me TVSH (40,000,000 lekë - 31,215,812 lekë = 8,784,188 lekë x 20%), midis ofertës së “A.", 
shpk dhe ofertën e BOE "S. 2.", ka shkaktuar përdorimin e fondeve publike jo në përputhje me 
parimet e përdorimit me ekonomicitet, eficence dhe efektivitet. (Më hollësisht trajtuar në pikën 
4 faqe 126 të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 
6.1. Rekomandimi: Bashkia Kamëz, të marrë masa, të analizojë me grup pune të veçantë dhe 
të nxjerrë përgjegjësitë për kualifikimin e ofertave ekonomike të cilat nuk plotësojnë kriteret e 
kërkesave kualifikuese të DST, me pasojë përdorimin me paligjshmëri të fondeve publike për 
vlerën 10,541,025 lekë. Të konsiderojë faktin se kualifikimi i operatorëve ekonomikë të cilët 
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nuk plotësojnë kriteret e Dokumenteve Standarde të Tenderit, përveçse është shkelje e kuadrit 
rregullator në fuqi, përbën edhe risk real për shpenzimet e njësisë publike, pasi këta operatorë 
për shkak të mangësive nuk japin siguri për kryerjen me sukses dhe cilësi të kushteve të 
kontratës. 

Menjëherë dhe në vazhdimësi 
 
E. MASA PËR ULJEN E BORXHIT TATIMOR DHE RRITJEN E PERFORMANCËS 
NË ARKËTIMIN E DETYRIMEVE PËR TAKSAT DHE TARIFAT VENDORE, 
PËRFSHIRË DHE DETYRIMET NGA QIRADHËNIA (TË ARDHURA TË 
MUNGUARA) 
 
1. Gjetje nga auditimi: Vlera e debitorëve nga bizneset deri më datë 31.12.2020 paraqitet 
rreth 113,329,862 lekë, e cila përbëhet nga taksat dhe tarifat vendore të papaguara nga 
bizneset, e cila përbën borxh tatimor dhe mungesë të ardhurash për buxhetin e Bashkisë 
Kamëz. Vlera e gjobave llogaritet në 966,071 lekë, e ardhur e munguar për buxhetin e 
Bashkisë Kamëz. Vlera e debisë nga familjarët deri më datë 31.12.2020 është 512,822,365 
lekë, dhe përbën të ardhura të munguara për Bashkinë Kamëz. Mbi këto familjarë nuk është 
aplikuar kamatvonesë. (Më hollësisht trajtuar në pikën 2 faqe 43-44 të Raportit Përfundimtar 
të Auditimit). 
1.1 Rekomandimi: Drejtoria e Taksave dhe Tarifave vendore në Bashkinë Kamëz të marrë të 
gjitha masat me qëllim arkëtimin e detyrimeve të prapambetura në vlerën totale 627,118,298 
lekë. 

Menjëherë dhe në vijimësi 
 
2. Gjetje nga auditimi: Nga viti 2014, kur të dhënat e ndërtimeve që pajisen me leje legalizimi 
janë paraqitur pranë pushtetit vendor për përllogaritjen e taksës së ndikimit në infrastrukturë 
deri më datë 31.12.2020 janë paraqitur 12,401 objekte në proces legalizimi. Vlera debitore deri 
më datë 31.12.2020 është 237,287,232 lekë, e ardhur e munguar për bashkinë. (Më hollësisht 
trajtuar në pikën 2 faqe 44 të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 
2.1 Rekomandimi: Drejtoria e Planifikimit, Kontrollit dhe Zhvillimit të Territorit të marrë 
masa administrative e ligjore për arkëtimin e taksës së ndikimit në infrastrukturë për vlerën 
237,287,232 lekë. Gjithashtu, nga strukturat e Bashkisë Kamëz të bashkëpunohet me 
Agjencinë Shtetërore të Kadastrës (ASHK), për bllokimin e veprimeve në dhënien e 
certifikatës së pronësisë deri në kryerjen e pagesave të taksës së ndikimit në infrastrukturë. 
 

Menjëherë dhe në vijimësi 
 
3. Gjetje nga auditimi: Me bashkinë kanë lidhur kontratë 6 subjekte mbi marrjen me qira të 6 
objekteve të saj. Nga të cilat sipas afateve të lidhura në kontrata rezultojnë 3 të lidhura rishtaz 
në vitin 2019 dhe 3 të lidhura në vitin 2020. Bashkisë Kamëz për vitin 2019 i janë arkëtuar nga 
subjektet 284,790 lekë dhe për vitin 2020 vlera prej 1,120,715. Vlera e paarkëtuar deri më datë 
31.12.2020 nga Bashkia Kamëz si pasojë e mospagesave nga ana e subjekteve arrin në vlerën 
250,000 lekë, e ardhur e munguar. Nga grupi i auditimit është marr parasysh situata e 
shkaktuar si pasojë e Covid 2019, duke mos lejuar zhvillimin e ndeshjeve, dhe duke sjellë 
mosarkëtim nga Klubi Kukësi sh.a, i cili e ka të përcaktuar në kontratë se paguan 50,000 për 
çdo ndeshje të zhvilluar. Problematike shfaqen pagesat të cilat janë kryera nga subjektet por 
nuk janë kryer çdo muaj, referuar kontratës së nënshkruar përjashtuar “B. P.” SHPK dhe Klubi 
“K.” SHA të cilat kanë marrëveshje me kushte të tjera midis tyre. (Më hollësisht trajtuar në 
pikën 2 faqet 45-46 të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 
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3.1 Rekomandimi: Drejtoria e MTPM-se, Bordit te Kullimit+Pyjeve dhe Kullotave në 
bashkëpunim me Zyrën Juridike të marrë masa për ndjekjen dhe kthimin e detyrimit në vlerën 
250,000 lekë. 

Menjëherë dhe në vijimësi 
 
4. Gjetje nga auditimi: Drejtoria e MTPM-së, Bordit të Kullimit, Pyjeve dhe Kullotave, 
takson qytetarët që disponojnë tokë bujqësore sipas të dhënave që disponon nga Formulari 06, 
si dhe dokumenteve të pronësisë të depozituara nga qytetarët. Vlera e debisë me 31.12.2020, 
bazuar në listat e nisura nga Drejtoria e MTMP- së, Bordit të Kullimit, Pyjeve dhe Kullotave 
është 32,386,898.41 lekë, e ardhur e munguar për Bashkinë. (Më hollësisht trajtuar në pikën 2 
faqe 48 të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 
4.1 Rekomandimi: Drejtoria e MTPM-së, Bordit të Kullimit, Pyjeve dhe Kullotave të marr 
masa me qëllim arkëtimin e detyrimeve në shumën 32,386,898.41 lekë. Përsa i përket 
gabimeve të bëra në database fillestar ( formularin 06) , të merren masa për mos mbarten nga 
një vit në tjetrin, e të mos kemi dublime emrash pronarësh e vlera finaciare të pa arkëtuara. 
 

Menjëherë dhe në vijimësi 
 
4.2 Rekomandimi: Drejtoria e Çeshtjeve Ligjore, Liçensave dhe Kadastrës të jenë të 
angazhuar për përditësimin e dokumentacionit për të shkuar tek evidentimi i saktë, por 
gjithmonë në bashkëpunim me ASHK-së, për evidentimin e pronarëve real të këtyre pasurive, 
si për tokat bujqësore të ndara me ligjin nr. 7501 “Për Tokën”, ashtu dhe për përditësimin e 
pronave shtetërore në pronësi të bashkisë Kamëz. 

Menjëherë dhe në vijimësi 
 
5. Gjetje nga auditimi: Në bashkinë Kamëz gjatë periudhës objekt auditimi kanë ushtruar 
aktivitetin e tregëtimit me pakicë të karburanteve, gazit të lëngshëm të naftës, për automjetet, 
vajrave lubrifikante dhe lëndëve djegëse për përdorim nga konsumatorët fundorë 36 subjekte, 
nga të cilët 7 prej tyre tregtojnë gaz. Grupi auditues përzgjodhi 12 dosje për auditim. Vlera prej 
4,348,000 lekë që duhet të ishte arkëtuar nga rinovimi i licencave, përbën të ardhura të 
munguara në buxhetin e Bashkisë Kamëz. Kjo vlerë është llogaritur në bazë të listës së 
subjekteve që disponon Bashkia Kamëz. Bashkia Kamëz nuk ka aplikuar gjoba në kundërshtim 
me Paketën Fiskale ku specifikohet se gjoba për fillim e aktivitetit pa marrë licencën është 
20,000 lekë. Në total gjobat rezultojnë të jenë në vlerë 360,000 lekë mungesë të ardhurash për 
Bashkinë Kamëz. (Më hollësisht trajtuar në pikën 2 faqe 50 të Raportit Përfundimtar të 
Auditimit). 
5.1 Rekomandimi: Drejtoria e Transportit Lejeve dhe Licencave të marrë masa në mbledhjen 
e detyrimeve në vlerën 4,708,000 lekë. 

Menjëherë dhe në vijimësi 
 
5.2 Rekomandimi: Drejtoria e Transportit Lejeve dhe Licencave të bashkëpunoj me Drejtorinë 
e Taksave dhe Tarifave Vendore në mënyrë që të verifikojë nëse ka subjekte që e kanë mbyllur 
aktivitetin dhe nuk janë objekt tarifimi apo nëse ka subjekte të reja të cilat janë hapur dhe duhet 
të shtohen në këtë listë. 

Menjëherë dhe në vijimësi 
 
F. MASAT DISIPLINORE.  
 
Referuar shkeljeve të konstatuara: 
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- Në fushën e prokurimeve publike, të ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, 
i ndryshuar me ligjin nr. 162/2020, “Për prokurimin publik”, si dhe përgjegjësitë individuale të 
evidentuar dhe pasqyruar në dokumentet e auditimit, vërejtjeve dhe komentet e subjektit të 
audituar trajtuar në Raportin Përfundimtar të Auditimit, të ligjit nr. 10279, datë 20.5.2010 “Për 
kundërvajtjet administrative”. 
- Në mos marrjen së masave për realizimin e të ardhurave nga arkëtimi i tarifave vendore, në 
kundërshtim me ligjin nr. 9632, datë 30.10.2006 “Për sistemin e taksave vendore” i ndryshuar, 
Kreut VII, nenit 35, ligjin nr. 9920 datë 19.05.2008 “Për procedurat tatimore në Republikën e 
Shqipërisë” i ndryshuar, neni 43 pika 1/1 dhe Udhëzimit nr.24, datë 02.09.2008 i ndryshuar, 
neni 43/1.  
- Në mos marrjen e masave për uljen e borxhit tatimor duke rritur performancën në arkëtimin 
e detyrimeve për Tatim Taksat Vendore, veprime dhe mosveprime këto në kundërshtim me 
ligji nr. 9920, datë 19.05.2008 “Për procedurat tatimore në Republikën e Shqipërisë”, i 
ndryshuar. 
- Në mos zbatimin e disa zëra pune ndërtimi në volumet e situacionuara dhe jo në përputhje me 
specifikimet teknike për kontratat për punë publike të audituara dhe të pasqyruara në Raportin 
Përfundimtar të auditimit, veprime dhe mosveprime në kundërshtim me ligjin nr. 8402, datë 
10.09.1998 “Për Kontrollin dhe Disiplinimin e Punimeve të Ndërtimi” i ndryshuar, me 
Udhëzimin nr. 3 datë 15.02.2001 “Për mbikëqyrjen dhe kolaudimin e punimeve të ndërtimit” 
Kreu II, Pika 3.2. 
KLSH mbështetur në nenin 15, ligjit nr. 154/2014, datë 27.11.2014 “Për organizimin dhe 
funksionimin e Kontrollit të Lartë të Shtetit”; germat (b, c, ç) e nenit 58 “Llojet e masave 
disiplinore” të ligjit nr. 152/2013 “Për nëpunësin civil”; VKM nr. 115, datë 05.03.2014 “Për 
përcaktimin e procedurës disiplinore dhe të rregullave për krijimin, përbërjen e vendimmarrjen 
në komisionin disiplinor në shërbimin civil ; neni 37 të ligjit nr. 7961, datë 12.07.1996 “Kodi i 
punës në Republikën e Shqipërisë”; shkronja (b) e nenit 9 “Masa disiplinore ”, të kontratës 
individuale dhe shkronja (k) e nenit 64 të ligjit nr. 139/2015 datë 17.12.2015 “Për 
vetëqeverisjen vendore”, i rekomandojmë Kryetarit të Bashkisë Kamëz të vlerësojë shkeljet 
e konstatuara në Raportin Përfundimtar të Auditimit të KLSH, duke vendosur marrjen e 
masave administrative në raport me shkeljet e konstatuara, apo rekomandimin autoritetit 
kontraktor (për marrjen e masave disiplinore), për punonjësit e atakuar. 
 
 
Për sa më sipër paraqitet ky Raport Përfundimtar Auditimi. 
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