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KONTROLLI I LARTË I SHTETIT 

K R Y E T A R I 
 

Nr. 779/10 Prot.                                                                                     Tiranë, më 20/12/2017 

 

 

 

V E N D I M 

 

Nr. 179, Datë 20/12/2017 

 

PËR 

 

AUDITIMIN E USHTRUAR NË BASHKINË DIVJAKË DHE 4-ISH 

KOMUNAT TËRBUF, GRABIAN, REMAS DHE GRADISHT "MBI 

AUDITIMIN E PËRPUTHSHMËRISË DHE RREGULLSHMËRISË”. 

        
 

Pasi u njoha me Raportin Përfundimtar të Auditimit dhe projektvendimin e paraqitur nga 

Grupi i Auditimit të Departamentit të Auditimit të Njësive të Qeverisjes Vendore, shpjegimet 

e dhëna nga subjekti i audituar, mendimin për cilësinë e auditimit nga Drejtori i Departamentit 

Juridik, Zbatimit të Standardeve dhe Etikës, vlerësimin mbi objektivitetin dhe cilësinë e 

auditimit nga Drejtori i Departamentit të auditimit të mësipërm, në mbështetje të neneve 10,15 

dhe 30, të ligjit nr. 154/2014, datë 27.11.2014 “Për Organizimin dhe Funksionimin e 

Kontrollit të Lartë të Shtetit”, 

 

V E N D O S A: 

 

I. Të miratoj Raportin Përfundimtar të Auditimit “Për auditimin e përputhshmërisë dhe 

rregullshmërisë, të ushtruar në Bashkinë Divjakë, për periudhën e auditimit nga data 

01.01.2015 deri më 30.06.2017 dhe 4 ish Komunat Tërbuf, Grabian, Remas dhe Gradisht 

për periudhën nga data 01.01.2013 deri më 31.07.2015.  

 

II. Të miratoj rekomandimet e përcaktuara dhe të kërkoj marrjen e masave, për sa vijon: 

 

 

A. MASA ORGANIZATIVE 

 

1. Gjetje nga auditimi: Në auditimin mbi vlerësimin e funksionimit të sistemeve të 

menaxhimit financiar dhe kontrollit, nuk janë të implementuara plotësisht kërkesat e ligjit nr. 

10296, datë 08.07.2010 “Për menaxhimin financiar dhe kontrollin”, si dhe ndryshime të tjera 

ligjore, kryesisht në drejtim të hartimit të regjistrit të riskut nga secila strukturë e NJQV dhe 

në veçanti nga secili nëpunës, por dhe mbi përcaktimin e rregullave të brendshme për 

administrimin e dokumentacionit si dhe mbrojtjen e menaxhimin e aktiveve. 
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Në rregulloren e re të miratuar, përshkrimet e pozicioneve të punës dhe të detyrave të secilit 

punonjës nuk përputhen plotësisht me ato aktuale, veprime të cilat kanë penguar kryerjen si 

duhet të detyrës funksionale nga administrata e Bashkisë Divjakë dhe NJA në juridiksion të 

saj. Nuk janë kuptuar siç duhet konceptet e MFK-së dhe të përgjegjshmërisë menaxheriale 

nga Titullari, të cilat reflektohen nga mosplotësimi i raportit vjetor mbi cilësinë e sistemit të 

kontrollit të brendshëm, mos vlerësimi i këtij sistemi dhe mungesa e përcaktimit të nevojave 

për përmirësim, veprime në kundërshtim me nenin 18, të ligjit për MFK dhe UMF nr. 28, 

datë 15.12.2011 “Mbi paraqitjen e deklaratës dhe raportit vjetor për cilësinë e sistemit të 

kontrollit të brendshëm në njësitë publike”.  

Gjithashtu sistemi i kontrollit të brendshëm nuk ka funksionuar me të gjithë elementët e tij 

përbërës, e reflektuar kjo në mos hartimin e listave me proceset kryesore të punës, në mos 

përshkrimin e tyre, si dhe mungesën e përgatitjes së gjurmës së auditit për operacionet më të 

rëndësishme që kryen në institucion. 

1.1. Rekomandimi: Bashkia Divjakë të rihartojë dhe miratojë rregulloren e institucionit në të 

cilën të përshkruhen me hollësi detyrat dhe përgjegjësitë për secilin punonjës. 

Kryetari i Bashkisë Divjakë të garantojë funksionimin e sistemit të kontrollit të brendshëm 

përmes përmirësimit të rregullave dhe procedurave konkrete. 

1.2. Rekomandimi: Të hartohet regjistri i riskut nga secili nivel kryesor menaxherial, ku të 

përcaktohet efekti negativ, shkalla e mundësisë së ndodhjes së ngjarjes, si dhe personat 

përgjegjës për adresimin e riskut. 

Të përcaktohen rregulla të brendshme konkrete për ruajtjen dhe mbrojtjen e aktiveve dhe të 

dokumentacionit të institucionit. 

Menjëherë dhe në vijimësi 

 

2. Gjetje nga auditimi: Nga Bashkia Divjakë dhe 4 ish-Komunat Tërbuf, Garbian, Remas dhe 

Gradisht, për çdo muaj janë kryer pagesa për shpërblimin e ish-këshilltarëve të këshillit, mbi 

bazën e listëprezencave të pjesëmarrjes në mbledhjet e këshillave. Nga verifikimi i protokollit 

të mbledhjeve, mbajtur nga sekretari këshillit për çdo mbledhje të realizuar, rezultoi se 

prezenca e këshilltarëve në mbledhje për muajt të veçantë përkatës, nuk përkon me 

listëprezencat e dorëzuara, me një efekt financiar si pasojë e pagesave të padrejta në shumën 

7,565,220 lekë, përkatësisht: 

-për këshilltarët e Bashkisë Divjakë në vlerën 2,876,611 lekë 

-për këshilltarët e ish-Komunës Remas në vlerën 980,235 lekë 

-për këshilltarët e ish-Komunës Gradisht në vlerën 756,896 lekë 

-për këshilltarët e ish-Komunës Grabian në vlerën 459,540 lekë 

-për këshilltarët e ish-Komunës Tërbuf në vlerën 2,491,938 lekë,  

veprime në kundërshtim me ligjin nr. 8652, datë 31.07.2000 “Për organizimin dhe 

funksionimin e qeverisjes vendore”, i ndryshuar, Kreun VI, neni 29, pika 2, i ndryshuar me 

ligjin nr. 139/2015, datë 17.12.2015 “Për Vetëqeverisjen Vendore”, pika 1 e nenit 51, por dhe 

ligjit nr. 9154, datë 06.11.2003 “Për arkivat”, Normat tekniko-profesionale dhe metodologjike 

të shërbimit arkivor në RSH, paragrafi i dytë i nenit 18. 

2.1. Rekomandimi: Në kushtet e pamundësisë nga KLSH të verifikimit rast pas rasti të 

dokumentacionit dhe protokolleve të mbledhjeve për pagesat në shumën 7,565,220 lekë për  

këshilltarët e ish-Komunave dhe Bashkisë, mbështetur në shkronjat (i) dhe (f) të nenit 15, -Të 

drejtat e dhe detyrat e KLSH-së, të ligjit nr. 154/2014, datë 27.11.2014 “Për organizimin dhe 

funksionimin e Kontrollit të Lartë të Shtetit”; sipas të cilit “KLSH ka të drejtë ti propozojë 

njësive të auditimit të brendshëm në sektorin publik të kryejnë auditime brenda kompetencës 

të tyre” dhe nenit 25 “Marrëdhëniet me Kontrollin e Lartë të Shtetit”, të ligjit nr. 114/2015 

datë 22.10.2015 “Për auditimin e brendshëm në sektorin publik”, si Standardeve të Auditimit 

ISSAI 1600, rekomandojmë: 
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Njësia e Auditimit të Brendshëm në Bashkinë Tuaj, në bazë të një programi tematik auditimi 

të miratuar nga Titullari i Bashkisë, të verifikojë të gjithë dokumentacionin mbi të cilin është 

bërë pagesa e këtyre këshilltarëve, sipas anekseve nr.2-6, bashkëlidhur. 

Pas verifikimit dhe saktësimit të pagesave i lihet në kompetencë Kryetarit të Bashkisë 

Divjakë, të përcaktojë masat përkatëse në lidhje me vlerën e dëmit që duhet të kthejnë në 

buxhet  ish-këshilltarët. Ndalesat lidhur me mos llogaritjen e tatimit mbi pagë duhen paguhen, 

pasi janë në kundërshtim me kërkesat e kreut II-të, neni 8 “E ardhur e tatueshme” shkronja  

“g” , neni 33 “Mbajtja në burim e tatimit mbi të ardhurat”, të ligjit nr. 8438, datë 28.12.1998 

“Për tatimin mbi të ardhurat” i ndryshuar me ligjin nr. 83/2014 datë 17.07.2014 dhe 

156/2014 datë 27.11.2014. 

Menjëherë 

3. Gjetje nga auditimi: Dosjet teknike të investimeve të audituara rezultuan me mangësi në 

dokumentacion, veprime këto në kundërshtim me Udhëzimin e KM  nr.1, datë 16.06.2011 

“Për disa ndryshime në udhëzimin nr. 3, datë 15.02.2001 “Për mbikëqyrjen dhe kolaudimin e 

punimeve të ndërtimit”, pika 4, paragrafi 4. 

3.1. Rekomandimi: Bashkia Divjakë, nëpërmjet Drejtorisë së Planifikimit të Territorit, të 

marri masa për plotësimin e dokumentacionit të dosjeve teknike të investimeve  për gjithë 

periudhën  gjatë procesit të zbatimit të kontratave deri në dorëzimin e objektit. 

Në vijimësi 

4. Gjetje nga auditimi: Nga Bashkia Divjakë janë kryer pagesa, për punë të ndryshme në 

njësitë administrative të Bashkisë dhe ish Komunën Tërbuf dhe punonjësit janë paguar me 

pagë më të ulët se paga minimale e caktuar me VKM, ndërkohë nuk janë paguar detyrimet 

për kontributin e sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore, pra janë lejuar të punojnë “në të 

zezë”. Punësimi “në të zezë” ka sjellë mospagim të detyrimeve për sigurimet shoqërore dhe 

shëndetësore, veprim në kundërshtim me pikën 6 dhe 7, të paragrafit III të VKM nr. 77, datë 

28.01.2015 “Për kontributet e detyrueshme dhe përfitimet nga sistemi i sigurimeve shoqërore 

dhe sigurimi i kujdesit shëndetësor”, me pasojë të ardhura të munguar për fondin e 

sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore në vlerën 5,529,860 lekë, respektivisht: 

- Bashkia Divjakë për Njësinë Administrative Remas në vlerën 301,358 lekë, për Njësinë 

Administrative Gradisht në vlerën 664,324 lekë, për Njësinë Administrative Grabian në 

vlerën 464,129 lekë. 

-Ish komuna Tërbuf në vlerën 4,100,049 lekë. 

4.1.Rekomandimi: Bashkia Divjakë nëpërmjet strukturave përgjegjëse përkatëse si zyra e 

Burimeve Njerëzore në bashkëpunim me administratorët e NJ A, të marrë masa duke ndjekur 

të gjitha procedurat ligjore për punësimet dhe derdhjen e detyrimeve për kontributin e 

sigurimeve  shoqërore dhe shëndetësore. 

Në vijimësi 
5. Gjetje nga auditimi: Nga Bashkia Divjakë, Drejtoria e Planifikimit dhe Zhvillimit të 

Territorit, nuk është vepruar për të vendosur gjoba, subjekteve që kanë shkelur afatin e 

fillimit dhe përfundimit të punimeve të ndërtimit dhe që shfrytëzojnë dhe e përdorin objektin 

pa marrë certifikatën e përdorimit, për objektet e pajisura me leje ndërtimi në periudha 

kohore të viteve 2003-2011, në shkelje të ligjit nr. 107/2014 “Për planifikimin dhe zhvillimin 

e territorit”, i ndryshuar, neni 40 dhe neni 52, me pasojë të ardhura të munguara në 

buxhetin e bashkisë në vlerën 41,500,000 lekë. 

5.1. Rekomandimi: Bashkia Divjakë Drejtoria e Planifikimit dhe Zhvillimit të Territorit të 

marrë masat duke kryer të gjitha veprimet administrativo-procedurale për të vendosur 

sanksionet ligjore dhe  kërkuar në rrugë ligjore arkëtimin e vlerës 41,500,000 lekë, sipas 

aneksit nr.10 bashkangjitur, duke kryer inspektime në terren për secilin objekt ndërtimi dhe 

mbajtjen e akteve përkatëse. E njëjta procedurë të realizohet për të gjitha objektet të cilat 
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kanë shkelur afatet e lejeve të ndërtimit dhe objektet të cilat kanë përfunduar në afat, duke 

vënë në përdorim objektin pa u pajisur me certifikatë përdorimi.  

Brenda datës 31/05/2018  
6. Gjetje nga auditimi: Nga Inspektorati i Mbrojtjes së Territorit Vendor, Bashkia Divjakë, 

nuk është vepruar për të aplikuar gjoba subjekteve persona fizik dhe juridik, për shkeljet e 

konstatuara në kryerjen e punimeve pa leje ndërtimi dhe të dokumentuara me proces verbale 

konstatimi, ku vendimi i pezullimit të punimeve në ndërtim shoqërohet me vendimin për 

dënim me gjobë, ku vlera e gjobës përcaktohet bazuar në vlerën e punimeve të kryera pa leje 

ndërtimi, por për çdo rast jo më pak se 500,000 lekë, në shkelje të kërkesave të ligjit nr. 

107/2014, datë 31.7.2014 “Për Planifikimin dhe Zhvillimin e Territorit”, neni 52, pika 1, 

germa “e”, ku citohet: “Kryerje e punimeve pa leje, dënohet me gjobë të barabartë me vlerën 

e punimeve, të kryera pa leje, por në çdo rast jo më pak se 500,000 lekë dhe me prishje ose 

konfiskim për interes publik të punimeve të kryera”, dhe  ligjit 9780, datë 16.07.2007 "Për 

inspektimin dhe mbrojtjen e territorit nga ndërtimet e kundërligjshme", të ndryshuar”, neni 5 

germa “b” ku citohet: “Vendos gjoba sipas llojit të shkeljeve të dispozitave ligjore në fushën 

e ndërtimit dhe urbanistikës”, me pasojë, janë krijuar të ardhura të munguara në 

buxhetin e Bashkisë Divjakë në vlerën 23,000,000 lekë, për 46 raste. 

6.1. Rekomandimi: Bashkia Divjakë, zyra e IMTV, për shkeljet e konstatuara nga 

kundërvajtësit në kryerjen e punimeve pa leje ndërtimi, të marrë masa për vendosjen e 

gjobave në vlerën 23,000,000 lekë, sipas aneksit nr.9 bashkëngjitur Raportit Përfundimtar të 

Auditimit, për shkeljet e konstatuara në kryerjen e punimeve pa leje ndërtimi. 

Menjëherë 

7. Gjetje nga auditimi: Gjatë vitit 2013 nga ish Komuna Gradisht, janë lidhur 2 Kontrata për 

përdorimin e tokave bujqësore të pandara, me sipërfaqe 2 ha dhe afat vlefshmërie 99 vjet, 

kontrata të cilat kanë rezultuar në kundërshtim me nenin 678 e vijues të Kodit Civil, dhe 

VKM nr. 531, datë 21.8.1998 “Për tokat bujqësore të pandara”, i ndryshuar, si dhe UKM nr. 

3, datë 16.5.2007 “Për procedurat e dhënies me qira të tokave bujqësore, të pandara”, akt i 

shfuqizuar me hyrjen në fuqi të UKM nr. 1, datë 18.7.2012 “Për procedurat e dhënies me 

qira të tokave bujqësore të pandara”, pasi pronat nuk kanë qenë të regjistruara në ZVRPP si 

dhe kontratat janë lidhur për një periudhë 99 vjeçare dhe jo aq sa parashikuar nga Kodi Civil 

(30 vjet). 

7.1. Rekomandim: Bashkia Divjakë, pas shqyrtimit dhe vlerësimit të secilës nga praktikat e 

dhënies me qira të tokave bujqësore të pandara, referuar dhe në konstatimin e grupit të 

auditimit të KLSH-së, se lidhja e tyre për një afat 99 vjeçar është në kundërshtim me Kodin 

Civil, ti paraqesë Këshillit Bashkiak projektvendimin përkatës lidhur me vijueshmërinë ligjore 

të praktikave të qirasë, konfirmimi i cili duhet të bëhet duke respektuar afatet kohore të 

sanksionuara nga Kodi Civil. 

Në mbledhjen më të afërme të Këshillit Bashkiak  

8. Gjetje nga auditimi: Bashkia Divjakë ka trashëguar 28 kontrata qiraje për objekte të 

kaluar në pronësi sipas VKM nr. 499, datë 19.07.2006, dhe të miratuar me VKB nr. 13, datë 

11.02.2008, nga të cilat janë aktualisht janë në ndjekje 12 kontrata, janë prishur për shkak të 

mos shlyerjes së detyrimeve dhe janë privatizuar 6 objekte dhe trualli i ish-kabinave të plazhit 

Divjakë, sipas tabelës: 

Nr. Përfituesi Pasuria nr. Emërtimi i Objektit 

Nr rendor në Listë 

inventarin e 

pasurive 

1 SH.K        Pas.Nr.2/83 Kabina 7-8-9-10-11-12 57, 58, 59 

2 V.P  Pas.Nr.2/57 Pallati 3 75 

3 E.M        Pas.Nr.2/63 Pallati nr.4 76 

4 A...t shpk Pas.Nr.2/55 Pallati nr.2 74 

5 A...t shpk        
Pas.Nr.2/60 + 2/56, bashkuar në 

nr.2/84 
Kabina 86-93 dhe 24-32 67, 72 
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Privatizimi (shitja) e pasurive rezulton të jetë realizuar në vitin 2013 nga Ministria e 

Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjetikës, Drejtoria e Privatizimi. Privatizimi është kryer në 

kushtet kur personi juridik i cili ka atributet ligjore për vlerësimin dhe miratimin e çdo forme 

të tjetërsimit të tyre, pra Këshilli i Bashkisë Divjakë, atribut i cili vjen nga ligji organik nr. 

8652, date 31.07.2000, nuk ka dhënë miratimin apo pëlqimin për privatizim. 

Pra privatizimi i 6 objekteve shtetërore ish-kabina plazhit  Divjakë është kryer pa miratimin  

e procedurave të privatizimit, nga Këshilli i Bashkisë Divjakë, në këto kushte procesi  i 

privatizimit është në kundërshtim edhe me VKM nr. 428, datë 09.06.2010 “Për kriteret e 

vlerësimit të pronës shtetërore që privatizohet apo transformohet dhe për procedurën e 

shitjes”, si dhe ligjin nr. 8744, datë 21.02.2001 “Për transferimin e pronave të paluajtshme të 

shtetit në njësitë e qeverisjes vendore”, VKM nr. 499, datë 19.07.2006, “Për transferimin në 

pronësi të pronësi të pronave Bashkisë Divjake”, ligjin nr. 8652, datë 31.07.2000 “Për 

organizimin dhe funksionimin e qeverisjes vendore”, pasi shitja e pronave nuk është në 

interes të komunitetit, si dhe nuk i shërben atij. 

8.1. Rekomandim: Bashkia Divjakë, pas shqyrtimit dhe vlerësimit të secilës praktikë të 

shitjes të tokës, referuar dhe në konstatimin e grupit të auditimit të KLSH-së, ti paraqesë 

Këshillit Bashkiak projektvendimin përkatës lidhur me vijueshmërinë ligjore të praktikave, 

duke kërkuar njëherazi nga Ministria e Linjës fillimin e procedurave për shpalljen absolutisht 

të pavlefshme të 6 kontratave të privatizimit për ish kabinat e plazhit. 

Në mbledhjen më të afërme të Këshillit Bashkiak  

9. Gjetje nga auditimi: Bashkia Divjakë ka trashëguar apo ka në territorin e saj 22 subjekte 

tregtare të cilat ofrojnë shërbime hoteleri-turizëm, bar e restorante. Nga këto 5 objekte 

rezultojnë në pronësi private, 7 me kontrata qiraje dhe 9 në pronësi shtetërore. Për objektet 

shtetërore të cilët posedojnë 2411m
2
 sipërfaqe publike, Bashkia Divjakë nuk ka lidhur 

kontrata qiraje, duke krijuar të ardhurave të munguara në vlerën prej 5,721,120 lekë nga të 

cilat për truallin nën objekt 3,985,200 lekë dhe truallin funksional 1,735,920 lekë, sipas listës 

bashkëlidhur. 

9.1. Rekomandim: Bashkia Divjakë, me qëllim kontrollin e plotë mbi territorin dhe krijimin 

e të ardhurave nga përdorimi i resurseve të NJQV, pas shqyrtimit dhe vlerësimit të secilit 

objekt, rast pas rasti, referuar dhe në konstatimin e grupit të auditimit të KLSH-së, ti paraqesë 

Këshillit Bashkiak projektvendimin përkatës lidhur me vijueshmërinë ligjore të praktikave, 

duke kërkuar lidhjen e kontratave të qirasë mbi truallin në posedim, deri në zgjidhjen ligjore 

përfundimtare të objekteve, procedura në referim të 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”, ndryshuar me VKM nr. 54, datë 05.02.2014, VKM 

nr. 735, datë 05.11.2014, VKM nr. 606, datë 31.08.2016 dhe VKM nr. 693, datë 05.10.2016. 

Në mbledhjen më të afërme të Këshillit Bashkiak  

10. Gjetje nga auditimi: Bashkia Divjakë ka lidhur 51 kontrata për zënie të përkohshëm të 

hapësirave publike (plazhe), nga të cilat 6 kontrata për vitin 2015 për vlerën prej 140,080 

lekë, 25 kontrata për vitin 2016 për vlerën prej 3,848,000 lekë dhe 20 kontrata për vitin 2017 

dhe vlerë prej 2,746,000 lekë. Nga këto kontrata, për shkak të mosndjekjes korrektësish të 

tyre është krijuar një e ardhur e munguar për vlerën prej 662,000 lekë, për shkak të 

përfundimit të tyre para afatit si dhe 560,000 lekë dëm ekonomik nga 7 subjekte të cilët nuk 

kanë shlyer detyrimet kontraktore, sipas tabelës bashkëlidhur. 

10.1. Rekomandim: Bashkia Divjakë, të marrë të gjitha masat duke kryer të gjitha 

procedurat administrative dhe ligjore për arkëtimin e detyrimeve të lindura nga mos shlyerja 

dhe mospërmbushja e detyrimeve kontraktore, procedura në referim të VKM nr. 369, datë 

18.05.2016 “Për miratimin e rregullores për kushtet dhe kriteret e ushtrimit të veprimtarisë së 

stacionit të plazhit” dhe kontratave respektive. 

Menjëherë 
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11. Gjetje nga auditimi: Bashkia Divjakë, ish Komuna Tërbuf, Bashkia Divjakë, referuar në 

VKB nr. 10, datë 09.12.2011 dhe VKB nr. 9, datë 30.03.2012, ka llogaritur detyrimet për 

subjektet të cilat kanë në përdorim/zaptim tokën ish pyll të NJQV, nga ku rezulton se 178 

persona në fshatin Cermë Shkumbin janë përllogaritur si debitorë për vlerën 3,385,000 lekë 

dhe sipërfaqen prej 45.7ha, për fshatin Sulzotaj,129 persona për sipërfaqen prej 89.5ha dhe 

vlerë 6,650,880 ha, për fshatin Shënepremte 46 persona për sipërfaqen 58.1 ha dhe për fshatin 

Cermë Shkumbin, 178 persona për sipërfaqen 45.1 ha. Në asnjë rast subjektet të cilët kanë 

paguar detyrimin nuk kanë krijuar marrëdhënie kontraktore me ish-Komunën edhe pse ju 

është caktuar detyrimi prej 20,000 lekë/ha në vit (20.000:10.000m
2
). 

11.1. Rekomandim: Bashkia Divjakë, me qëllim kontrollin e plotë mbi territorin dhe 

krijimin e të ardhurave nga përdorimi i resurseve të NJQV, pas shqyrtimit dhe vlerësimit, rast 

pas rasti të të gjitha parcelave të zaptuara, referuar dhe në konstatimin e grupit të auditimit të 

KLSH-së, ti paraqesë Këshillit Bashkiak projektvendimin përkatës lidhur me vijueshmërinë 

ligjore të praktikave, duke kërkuar lidhjen e kontratave të qirasë mbi tokën në posedim, deri 

në zgjidhjen ligjore përfundimtare të objekteve, procedura në referim të VKM nr. 529, datë 

08.6.2011, të ndryshuar apo me VKM nr. 22, datë 09.01.2008 dhe VKM nr. 1064, datë 

22.10.2010. 

Menjëherë 

12. Gjetje nga auditimi: Bashkia Divjakë, lidhur me kontratat e qirasë të Kabinave të 

Plazhit, ka rezultuar se u janë prishur kontratat për shkak të mospërmbushjes të detyrimeve 

kontraktore 4 subjekteve, për vlerën prej 2,485,132 lekë dhe konkretisht: 

Nr. Kontraktuesi Objekti Kontratës Viti Kontratës Qira Vjetore Debitorë 2017 

1 N.J Kabina pushimi 46-53,2/67 04.02.2011 354312 354312 

2 L.V Kabina pushimi 54-61,2/69 16.02.2011 768768 768768 

3 A.P Kabina pushimi pas.1/43 20.05.2011 184000 184800 

4 B.S Kodina poligon2-kat,375/6 15.09.2006 974077 974077 

5 B.S Truall, pas nr 375/56 01.12.2006 203175 203175 

 

TOTALI 

   

2.485.132 

Lidhur me kontratat e prishura nuk është ndjekur procedura sipas nenit 7 të kontratës tip, 

sipas të cilit Bashkia ka të drejtën ligjore që në rast të shkeljes të kushteve të kontratës nga 

qiramarrësi, të përvetësojë/sekuestroje garancinë e kontratës, vlerë e barabartë me tre muaj të 

qirasë. Bashkia Divjakë nuk disponon asnjë të dhënë lidhur me përmbushje ose jo të këtij 

detyrimi, po ashtu nuk disponohej asnjë e dhënë lidhur me fondin e ngurtësuar, pra nëse nga 

bashkia është lejuar çngurtësimi i tij apo përdorur prej tyre apo nga vet qiramarrësi. 

12.1. Rekomandim: Bashkia Divjakë, të marrë të gjitha masat duke kryer të gjitha 

procedurat ligjore e administrative për respektimin e klauzolave të kontratës lidhur me 

përvetësimin e garancisë kontraktore dhe shlyerjen e plotë të vlerës së detyrimit për secilin 

subjekt, në shumën prej 2,485,132 lekë. 

Menjëherë 

13. Gjetje nga auditimi: Nga verifikimi  në terren që kreu grupi i auditimit me përfaqësues 

të Drejtorisë të Taksave dhe Tarifave Vendore dhe Zyrës së Kadastrës Divjakë në lidhje me 

gjendjen faktike dhe statusin juridik të Kabinave të Plazhit rezultoi se gjatë kalimit të 

inventarit të pasurive të paluajtshme, Bashkisë Divjakë  i ka kaluar në pronësi edhe sipërfaqja 

e  truallit me numër 2/14 me emërtimin “Trualli i Çadrave”, por dy Objekte “Kabina” të 

ndodhura mbi këtë truall, duke u lënë prej vitesh padrejtësisht në përdorim të personave 

private (pa asnjë lloj marrëdhënie kontraktore). 

13.1. Rekomandim: Bashkia Divjakë, me qëllim kontrollin mbi territorin dhe krijimin e të 

ardhurave nga përdorimi i resurseve të NJQV, pas shqyrtimit dhe vlerësimit, rast pas rasti të 

të dy objekteve të pa kaluar në pronësi të NJQV por të zaptuar nga individ privat, referuar 
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dhe në konstatimin e grupit të auditimit të KLSH-së, ti paraqesë Këshillit Bashkiak 

projektvendimin përkatës lidhur me vijueshmërinë ligjore të praktikave, duke kërkuar kalimin 

në pronësi të tyre nga Këshilli i Ministrave, ligjin nr. 8744, datë 21.02.2001 “Për transferimin e 

pronave të paluajtshme të shtetit në njësitë e qeverisjes vendore”.si dhe lidhjen e marrëdhënieve 

kontraktore  në referim të VKM nr. 529, datë 08.6.2011 të ndryshuar. 

Në mbledhjen më të afërme të Këshillit Bashkiak  

14.Gjetje nga auditimi: Nga auditimi rezulton se Bashkia Divjakë për 2 vitet 2015-2016 nuk 

ka grumbulluar taksat dhe tarifat vendore, në shumën 139,491 mijë lekë,  respektivisht për 

vitin 2015 nga 135,712 mijë lekë të parashikuara janë realizuar 70,314 mijë lekë  me një 

mosrealizim prej 65,398 mijë lekë.  Për vitin 2016 nga  174,194 mijë lekë të parashikuara janë 

realizuar   100,101 mijë lekë me një mosrealizim prej 74,093 mijë lekë.  

Edhe pse ka mazhorancën e aksioneve në Ujësjellës sh.a, Divjakë dhe për vitin 2016 kanë 

patur përfaqësues në Këshillin Administrativ të krijuar kohët e fundit, Ujësjellësi sh.a. Divjakë  

nuk është  përcaktuar  si agjent tatimor, për arkëtimin e taksave vendore së bashku me faturat 

e ujit të pijshëm, bazuar në ligjin nr. 9632, datë 30.10.2006 “Për sistemin e taksave vendore” i 

ndryshuar, neni 5 shkronja (ii), neni 7 të ligjit nr. 9920,datë 19.05.2008 “Për Procedurat 

Tatimore” i ndryshuar, pikës 7.1 të UMF nr. 24, datë 02.09.2008 “Për Procedurat Tatimore”, 

i ndryshuar, marrëveshje e cila do të rriste arkëtimin e taksave vendore dhe do rigjenerojë të 

ardhura për Bashkinë Divjakë. 

14.1 Rekomandimi: Bashkia Divjakë të përgatisë aktmarrëveshjen me Ujësjellës sh.a. 

Divjakë, për kryerjen nga ana e këtij të fundit të agjentit tatimor për arkëtimin e taksave dhe 

tarifave vendore së bashku me faturat ujit të pijshëm, marrëveshje e cila duhet të miratohet në 

Këshillin Bashkiak bazuar në legjislacionin në fuqi. 

                                                      Në mbledhjen më të afërme të Këshillit Bashkiak 
 

15. Gjetje nga auditimi: Për vitet 2012 deri  2016  nga drejtorët, përgjegjësit e inspektorët së 

zyrës së taksave janë nxjerrë listat e debitorëve dhe janë dërguar në zyrën e financës për t`u 

regjistruar si debitorë, por nuk janë kryer rakordime ndërmjet Drejtorisë së Financës dhe 

Drejtorisë së Taksave, duke mos hapur analizat (partitarët), në kundërshtim me nenet  6 dhe 7 

të  ligjit nr. 9228, datë 29.04.2004 “Për kontabilitetin dhe pasqyrat financiare” si dhe pikën 3 

të Udhëzimit të Ministrit të Financave nr. 30 datë 27.12.2011, “Për menaxhimin e aseteve në 

sektorin publik”, rubrika “Dokumentimi i lëvizjeve të aktiveve”.  

Me kërkesën e grupit të auditimit të KLSH  gjatë periudhës së auditimit, u nxorën dhe u 

rakorduan të dhënat për taksat e pa paguara; nga bizneset, taksa e tokës, qiraja e tokave  

shtetërore të pandara, taksat e popullatës, etj,periudhën nga viti 2012 deri më datën 

31.12.2016, respektivisht për Bashkinë Divjakë dhe 4 ish-komunat, aktualisht Njësitë 

Administrative, Gradishtë, Grabian, Tërbuf dhe Remas, duke krijuar një të ardhur të 

munguar për buxhetin e Bashkisë Divjakë  në vlerën 261,440,000 lekë, nga e cila vlera 

255,539,000 lekë vlera e taksave dhe  5,901,000 lekë vlera e kamat vonesave  të llogaritura 

(sipas Anekseve nga numri 1 deri 4 bashkëlidhur). 

15.1 Rekomandimi: Drejtoria  e Taksave dhe te Ardhurave dhe Drejtoria e Financës Bashkia 

Divjakë të marrë masa për kryerjen e akt rakordimeve për debitorët e taksave për periudhën 

01.01.2012-deri më datën 31.12.016 dhe  pasqyrimin në kontabilitet të debitorëve të taksave 

mungesë  të ardhurash me dëm ekonomik, në vlerën 261,440,000 lekë, respektivisht: 

Në vlerën 20,892,000 lekë, nga mospagesa e 243 bizneseve detyrimet e taksave vendore;  

Sa sipër, bazuar në nenin 70 pika 3 “E drejta për të nxjerrë njoftimin e vlerësimit tatimor”, të 

ligjit nr. 9920, datë 19.05.2008 “Për Procedurat tatimore në R.SH”, i ndryshuar,  Nga Drejtoria 

e Taksave të nxirren njoftim vlerësimet tatimore duke ndjekur rrugët e mëposhtme: 

a-T’u ridërgohen bankave  urdhrat e bllokimit të llogarive në banka, bazuar në nenin 90 të 

ligjit nr. 9920, datë 19.05.2008 ”Për Procedurat Tatimore në Republikën e Shqipërisë”.    



8 

 

b-T’i dërgohen Drejtorisë Rajonale të Transportit, kërkesat për vendosjen e barrës 

siguruese (për mjetet) dhe në Zyrën Vendore të Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme (për 

pasuritë e paluajtshme), bazuar në nenin 91 të ligjit nr. 9920, datë 19.05.2008.   

c- Për subjektet të cilët nuk kanë paguajnë detyrimet tatimore në afat, ndaj  tyre  të  

llogariten  kamat vonesat, në masën 0,06% kamat vonesë të detyrimit në ditë por jo më tepër 

se 365 ditë (gjobë)  bazuar në   ligjin nr. 9920, datë 19.05.2008, të ndryshuar, me ligjin nr. 

164/2014 datë 15.12.2014.  

d-Në se edhe  pas dërgimit të urdhër bllokimeve në Bankë dhe njoftimeve zyrtare, Bizneset  

nuk pranojnë të paguajnë detyrimet, në vite nga ana e Bashkisë Divjakë (Drejtoria  e Taksave 

dhe te Ardhurave  dhe Drejtoria Juridike) të marrë masa administrative  (llogaritja e kamat 

vonesave) apo sekuestro dhe pas marrjes së këtyre masave të bëhet kallëzim penal, 

mbështetur në ligjin nr. 7895, datë 27.1.1995, me ndryshimet e mëvonshme, neni 181 -

Mospagimi i taksave dhe tatimeve. 

e- Drejtoria  e Taksave dhe te Ardhurave  në Bashkinë  Divjakë  dhe 4 Njësitë administrative, 

Gradishtë, Grabian, Tërbuf dhe Remas të listojnë në mënyrë elektronike abonentët 

familjarë dhe të marrë masa për arkëtimin e taksave të tokës nga 8224 fermerë në vlerën 

199,950 lekë dhe taksën e popullatës në vlerën 31,447,000 lekë, gjithsejtë për vlerën 

231,397,000 lekë. Në zbatim të pikës 71, të UMF nr. 01, datë 15.01.2016 “Për zbatimin e 

buxhetit të vitit 2016”, sipas të dhënave që disponon Gjendja Civile, të njoftohen 

tatimpaguesit familjarë me Njoftim vlerësimi tatimor edhe në median lokale (të territorit të 

Bashkisë) për të paguar detyrimin tatimor të miratuar nga Këshilli Bashkiak, nëpërmjet 

dërgimit të njoftim vlerësimit me anë të zyrës postare, për të gjitha llojet dhe shumën e 

taksave të papaguara, si taksën e tokës, banesave dhe tarifat etj. 

(Listat e debitorëve për Bashkinë Divjakë dhe 4 Njësitë Administrative Gradishtë, Grabian, 

Tërbuf dhe Remas gjenden pranë Zyrës së Taksave Bashkia Divjakë te printuara dhe në 

mënyre elektronike (Anekset nr.1, 2, 3, 4) 

Menjëherë 

16. Gjetje nga auditimi: Nga Zyra e Financës në Bashkinë Divjakë, konstatohet se janë 

detyrimet të prapambetur dhe vijues të paraqitura në bilancin e vitit 2016, për blerje mallra e 

materiale të ndryshme si dhe punime të kryera për investime të cilat nuk i ka shlyer në vlerën 

38,845,669 lekë, veprim në papajtueshmëri me shkronjën “gj” neni 12, të ligjit nr. 10296, 

datë 08.07.2010 “Për menaxhimin financiar dhe kontrollin”, të ndryshuar. 

16.1 Rekomandimi: Zyra e Financës në Bashkinë Divjakë të marrë masa, për të shlyer 

detyrimet e faturave të prapambetura brenda afateve ligjore në vlerën 38,845,669 lekë, duke 

nxjerrë në çdo rast përgjegjësitë për këto detyrime të shtuara.  

Në vijimësi  
17. Gjetje nga auditimi: Në auditimin e veprimeve me bankë, u konstatua se janë paguar me 

vendim gjykate për largim të padrejtë të punonjësve, gjithsej për vlerën 7,685,437 lekë dhe 

mbetur për likuidim vlera prej 3,951,353 lekë. Për këto procese gjyqësore të humbura, 

Bashkia Divjakë nuk ka analizuar shkaqet e lindjes së tyre dhe të marrë masa ndaj personave 

përgjegjës, veprim në kundërshtim me pikën 62 dhe 102, të UMF nr. 2, datë 06.02.2012 “Për 

procedurat standarde të zbatimit të buxhetit”, si dhe Udhëzimin nr. 2, datë 09.01.2015 “Për 

zbatimin e buxhetit të vitit 2015”, pika 6.1 ”Vendimet gjyqësore”. 

 17.1. Rekomandimi: Bashkia Divjakë të analizojë të gjitha proceset gjyqësore të cilat kanë 

sjellë ndikim negativ në buxhetin e bashkisë për vlerën 11,636,790 lekë, të kërkojë nxjerrjen 

e përgjegjësisë ligjore ndaj personave shkaktarë të gjendjes, si dhe të ndjekin e proceseve në 

të gjitha shkallët e gjyqësorit.  

17.2. Rekomandimi: Kryetari i Bashkisë në bashkëpunim me Drejtorinë e Burimeve 

Njerëzorë të marrë masa për ngritjen e Komisionit Disiplinorë dhe për çdo rast të largimit të 

punonjësve nga shërbimi civil ose zgjidhjen e kontratës së punës, të ndjekë dispozitat e VKM 
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nr. 116, datë 05.03.2014 “Për statusin e nëpunësit dhe punonjësve aktual që përfitojnë 

statusin e nëpunësit civil sipas ligjit 152/13, për nëpunësin civil” dhe ligjit nr. 7961, datë 

12.07.1995 “Kodi i Punës i Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar.  

Menjëherë e në vazhdimësi  

18. Gjetje nga auditimi:  

a.1.Nuk janë zbatuar plotësisht rekomandimet e dërguara nga KLSH me shkresën nr. 65/6, 

datë 30.04.2013, për 1 masë për shpërblim dëmi me vlerë 227,500 lekë. Bashkia Divjakë deri 

në momentin e auditimit është mjaftuar vetëm me lëshimin e urdhrave nga nëpunësi 

autorizues. 

a.1 Rekomandim:Bashkia Divjakë të marri masa për zbatimin e plotë të rekomandimeve të 

dërguara me shkresën nr. 65/6, datë 30.4.2013. Me anë të kësaj shkrese është rekomanduar 

për zhdëmtim vlera 424,879 lekë, nga e cila nuk është zhdëmtuar masa për 5 persona me 

vlerë 227,500 lekë, për përfitime të padrejta në shpenzime për dieta dhe pagesën e kryer për 

organizimin e banketit me rastin e vitit të ri. Bashkia deri në momentin e auditimit, është 

mjaftuar vetëm me lëshimin e urdhrave nga nëpunësi autorizues.   

b.2.Gjetje nga auditimi: 

KLSH  me shkresën të nr.364/5,  datë, 15.07.2015 i ka rekomanduar Bashkisë Divjakë për 

shpërblimin e dëmit ekonomik nga 3 anëtarët e Komisionit të Vlerësimit të Ofertave  

respektivisht z. L V, kryetar, si dhe znj A.H. e  znj. S.B. në vlerën totale prej 1,317,310 lekë, 

ose 439,103 lekë/secili e cila përfaqëson diferencën e ofertave ndërmjet Bashkimi i 

operatorëve ekonomikë Shoqëria “Sh..” sh.p.k. & Shoqëria “B...B” sh.p.k. & Shoqëria “F...i” 

sh.p.k në tenderin e zhvilluar me objekt “Rikonstruksion i shkollës së mesme “Miti Zaka”. 

b.2.Nga verifikim rezultoi se: Ky rekomandim nuk është zbatuar pasi kryetari i bashkisë me 

urdhrin nr 112/1 datë 10.08.2015 ka vendosur të mos zbatohet për disa arsye: Është paraqitur 

dokumenti i zhdoganimit për pronësinë e mjetit, njeri nga subjektet “Bashkim operatorësh” 

ka paraqitur certifikatën e cilësisë, kështu që plotësohet kriteri i përcaktuar nga subjekti fitues 

si bashkim operatorësh.   

Ky arsyetim nuk është pranuar nga ana e KLSH dhe me shkresën nr. 1015/69 dt.05.04.2016  i 

është rikërkuar zbatimi i këtij rekomandimi per të zhdëmtuar vlerën 1,317,310 lekë,ose 

439,103 lekë/secili nga 3 anëtarët e Komisionit të Vlerësimit të Ofertave respektivisht z. 

Ll.V., kryetar, si dhe znj A.H. e  znj. S.B, anëtare. 

b.3 Rekomandim: Shuma prej 1,317,310 lekë që përbën diferencën e ofertave ndërmjet 

Bashkimi i operatorëve ekonomikë Shoqëria “J...” sh.p.k. & Shoqëria “2...” shpk & “E...&C” 

sh.p.k.  të shpallur fitues dhe bashkimi i përkohshëm i operatorëve ekonomikë Shoqëria 

“Sh...” sh.p.k. & Shoqëria “B...” sh.p.k. & Shoqëria “F...i” sh.p.k., që duhej të ishte 

kualifikuar dhe të ishte shpallur fitues, të zhdëmtohet nga  personat përgjegjës, 3 anëtarët e 

Komisionit të Vlerësimit të Ofertave z. L.V, kryetar, si dhe znj A.H. e znj. S.B, anëtare, të 

cilët që kanë kualifikuar operatorin ekonomik me mangësi në dokumentacionin kualifikues, 

gjë që bie në kundërshtim me pikën 3 të nenit 53 “Shqyrtimi i ofertave” të ligjit nr. 9643, datë 

20.11.2006 “Për prokurimin publik”. 

b.4.Për ish-Komunën Gradishtë, aktualisht Njësi administrativë në përbërje të Bashkisë 

Divjakë  KLSH me shkresën  nr. 1011/6,dt. 20.02.2015  i  ka  rekomanduar  masa shpërblim 

dëmi në vlerën 1,178,483 lekë .Nga verifikimi rezultoi se nuk  janë zbatuar 3 rekomandime 

masa shpërblim dëmi në vlerën prej 1,178,483 lekë, e cila përfaqëson kamat vonesa për mos 

zbatimin e kontratave të  punimeve të ndërtimit nga operatori ekonomik“A...” dhe “G...”,  të 

cituara në rekomandimet  nr. 2, 3 dhe 4, (461,875 +377,496 + 339,112), të cilat për  shkak të 

reformës territoriale  ish-Komuna Gradishtë ka pushuar si person juridik, prandaj këto 

rekomandime duhet të kontabilizohen dhe ndiqen nga Bashkia Divjakë ( Drejtoria e Financës 

dhe Drejtoria Juridike). 
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Përveç këtyre rekomandimeve të pa zbatuara dhe të cilësuara më sipër të realizohen edhe 

masat e tjera të pa zbatuara dhe trajtuar më hollësisht në aktverifikimin nr. 01, datë 

20.10.2017 “Për auditimin e zbatimit rekomandimeve...”. 

 

 

B/1. MASA PËR SHPËRBLIM DËMI: 

 

Në mbështetje të shkronjës (a) neni 15 -Të drejtat dhe detyrat e KLSH-së të ligjit nr. 154/2014, 

datë 27.11.2014 “Për Organizimin dhe Funksionimin e Kontrollit të Lartë të Shtetit”, në 

zbatim të neneve 98-102 të ligjit nr. 44/2015, datë 30.04.2015 “Kodi i procedurave 

administrative të Republikës së Shqipërisë”, nenet 21-33 të ligjit nr. 139/2015 datë 

17.12.2015 “Për vetëqeverisjen vendore” dhe pikën 93 të udhëzimit  Ministrit të Financave, 

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

titullarit të njësisë audituar, 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 kompensimin 

dhe shpërblimin e dëmit. Nëpunësi zbatues të ndjekë procesin dhe të kryej regjistrimet e 

nevojshme kontabile përfundimtare me qëllim shpërblimin e dëmit në vlerën 15,267,895 

lekë, si më poshtë: 

 

 

1. Gjetje nga auditimi: Në objektin “Rivitalizim e Sheshit Qëndror e Trotuareve të Aksit 

Kryesor Qyteti Divjakë”, Bashkia Divjakë, nga auditimi i dokumentacionit teknik mbi 

hartimin e projektit të zbatimit dhe preventivit të punimeve të ndërtimit, të administruara në 

dosjen teknike rezulton se janë preventivuar tepër fond limit, si pasojë e rritjes fiktive të 

çmimeve të krahasuar me manualin teknik të çmimeve, në kundërshtim me, aktet ligjore e  

nënligjore që rregullojnë fushën e  kontrollit dhe disiplinimin e punimeve të ndërtimit, fushën 

menaxhimit financiar dhe kontrollit, dhe fushën e prokurimit publik, duke i shkaktuar 

buxhetit të Bashkisë Divjakë dëm ekonomik  në vlerën në 6,489,647 lekë pa tvsh. 

1.1.Rekomandim: Nga Bashkia Divjakë të merren masa për arkëtimin e vlerës prej 

6,489,647 lekë pa tvsh nga ing. O.Z. në cilësinë e hartuesit të projekt preventivit me objekt 

“Rivitalizim e Sheshit Qëndror e Trotuareve të Aksit Kryesor Qyteti Divjakë”, Bashkia 

Divjakë, vlerë kjo e cila përfaqëson dëm ekonomik ndaj buxhetit të shtetit dhe njësisë 

vendore si rrjedhojë e rritjes fiktive të fondit limit. 

Menjëherë 

2. Gjetje nga auditimi: Në objektin “Rivitalizim e Sheshit Qëndror e Trotuareve të Aksit 

Kryesor Qyteti Divjakë”, Bashkia Divjakë, nga auditimi i dokumentacionit teknik të zbatimit 

dhe mbikëqyrjes së punimeve të ndërtimit të administruara në dosjen teknike si dhe nga 

verifikimi në terren rezultuan diferenca më tepër në vlerë,  në vlerën 1,960,560 lekë pa tvsh 

duke shkaktuar dëm ekonomik, për punime të pakryera në fakt. Veprimet e mësipërme 

janë në kundërshtim me kontratën për mbikëqyrjen e punimeve lidhur me Autoritetit 

Kontraktor Bashkia Divjakë dhe mbikëqyrësit të punimeve ing. A.M. 

2.1.Rekomandim: Nga Bashkia Divjakë të merren masa për arkëtimin e vlerës prej 

1,960,560 lekë pa tvsh nga OE “A” Shpk, në cilësinë e sipërmarrësit në kontratën nr. 1298 

prot., datë 15.05.2015 me objekt “Rivitalizim e Sheshit Qëndror e Trotuareve të Aksit 

Kryesor Qyteti Divjakë”, Bashkia Divjak, vlerë kjo e cila përfaqëson dëm ekonomik ndaj 

buxhetit të shtetit dhe njësisë vendore si rrjedhojë e situacionimit dhe likuidimit të punimeve 

të pakryera. 

Menjëherë 



11 

 

3. Gjetje nga auditimi: Në objektin “Sistemim, Asfaltim Blloku Veri-Lindor, Lagjia e 

Stanit”, Bashkia Divjakë,  nga auditimi i dokumentacionit teknik të zbatimit dhe mbikëqyrjes 

së punimeve të ndërtimit të administruara në dosjen teknike si dhe nga verifikimi në terren 

rezultuan diferenca më tepër në vlerë,  në vlerën 756,254 lekë pa tvsh duke shkaktuar dëm 

ekonomik për  punime të pakryera në fakt. Veprimet e mësipërme janë në kundërshtim me 

kontratën për mbikëqyrjen e punimeve lidhur me Autoritetit Kontraktor Bashkia Divjakë dhe 

mbikëqyrësit të punimeve ing. V.A. 

3.1.Rekomandim: Nga Bashkia Divjakë të merren masa për arkëtimin e vlerës prej 756,254 

lekë pa tvsh nga OE “S..” Shpk, në cilësinë e sipërmarrësit në kontratën nr. 998 prot., datë 

01.04.2015 me objekt “Sistemim, Asfaltim Blloku Veri-Lindor, Lagjia e Stanit”, Bashkia 

Divjakë, vlerë kjo e cila përfaqëson dëm ekonomik ndaj buxhetit të shtetit dhe njësisë 

vendore si rrjedhojë e situacionimit dhe likuidimit të punimeve të pakryera. 

Menjëherë 

4. Gjetje nga auditimi: Në objektin “Sistemim, Asfaltim Rruga e Stanit”, Bashkia Divjakë, 

nga auditimi i dokumentacionit teknik të zbatimit dhe mbikëqyrjes së punimeve të ndërtimit 

të administruara në dosjen teknike si dhe nga verifikimi në terren rezultuan diferenca më 

tepër në vlerë,  në vlerën 660,000 lekë pa tvsh duke shkaktuar dëm ekonomik për  punime 

të pakryera në fakt. Veprimet e mësipërme janë në kundërshtim me, kontratën për 

mbikëqyrjen e punimeve lidhur me Autoritetit Kontraktor Bashkia Divjakë dhe mbikëqyrësit 

të punimeve ing. Dh.D. 

4.1.Rekomandim: Nga Bashkia Divjakë të merren masa për arkëtimin e vlerës prej 660,000 

lekë pa tvsh nga BOE “B...” Shpk dhe “XH... & K...” shpk, në cilësinë e sipërmarrësit në 

kontratën nr. 1826 prot., datë 10.09.2014 me objekt “Sistemim, Asfaltim Rruga e Stanit”, 

Bashkia Divjakë, vlerë kjo e cila përfaqëson dëm ekonomik ndaj buxhetit të shtetit dhe 

njësisë vendore si rrjedhojë e situacionimit dhe likuidimit të punimeve të pakryera. 

Menjëherë 

5. Gjetje nga auditimi: Në objektin “Sistemim, Asfaltim Rruga Mertish-Tre Urat”, 

Bashkia Divjakë, nga auditimi i dokumentacionit teknik të zbatimit dhe mbikëqyrjes së 

punimeve të ndërtimit të administruara në dosjen teknike si dhe nga verifikimi në terren 

rezultuan diferenca më tepër në vlerë,  në vlerën 584,200 lekë pa tvsh duke shkaktuar dëm 

ekonomik për  punime të pakryera në fakt. Veprimet e mësipërme janë në kundërshtim me 

kontratën për mbikëqyrjen e punimeve lidhur me Autoritetit Kontraktor Bashkia Divjakë dhe 

mbikëqyrësit të punimeve ing. A.M. 

5.1. Rekomandim: Nga Bashkia Divjakë të merren masa për arkëtimin e vlerës prej 584,200 

lekë pa tvsh nga OE “S..” Shpk, në cilësinë e sipërmarrësit në kontratën nr. 633 prot., datë 

24.02.2016 me objekt “Sistemim, Asfaltim Rruga Mertish-Tre Urat”, Bashkia Divjakë, vlerë 

kjo e cila përfaqëson dëm ekonomik ndaj buxhetit të shtetit dhe njësisë vendore si rrjedhojë e 

situacionimit dhe likuidimit të punimeve të pakryera. 

Menjëherë 

6. Gjetje nga auditimi: Në auditimin e strukturës organizative dhe nivelin e pagave sipas 

funksioneve në Bashkinë Divjakë, u konstatua se janë paguar për vlerën e pagës së grupit për 

grupet e diplomave të arsimit universitar dhe për shtesën e pagës për vjetërsinë në punë, për 

punonjësit të Bashkisë, në kundërshtim me VKM nr. 586, datë 17.07.2013 “Për disa 

ndryshime në vendimin nr. 1619, datë 02.07.2008, të KM "Për klasifikimin e funksioneve, 

grupimin e njësive të qeverisjes vendore për efekt page dhe caktimin e kufijve të pagave të 

punonjësve të organeve të qeverisjes vendore", lidhja nr.2, dhe VKM nr.165, datë 02.03.2016 

“Për grupimin e njësive të vetëqeverisjes vendore, për efekt page, dhe caktimin e kufijve të 

pagave të funksionarëve të zgjedhur e të emëruar, të nëpunësve civilë e të punonjësve 

administrativë të njësive të vetëqeverisjes vendore”pika 5, 6 dhe lidhja nr.9, me pasojë dëmin 

ekonomik në vlerën 279,360 lekë. 
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6.1. Rekomandimi: Nga Bashkia Divjakë, Drejtoria e Financës, të marrë masa duke ndjekur 

të gjitha procedurat e nevojshme administrative e ligjore për arkëtimin e vlerës 279,360 lekë, 

sipas aneksit nr.1, bashkangjitur. 

Brenda datës 31/05/2018  

7. Gjetje nga auditimi: Janë kryer shpenzime për organizime festash me rastin e ditës së 

verës, festës së mësuesit, festës së abetares, festës së Vitit të Ri dhe shpenzime për koktej,nuk 

përcaktohen personat përfitues, ku fondi i përdorur për përballimin e këtyre shpenzimeve nuk 

është nga fondi i veçantë, por është përdorur artikulli nr.602, shpenzime operative, në 

kundërshtim me Ligjin nr. 160/2014, datë 27.11.2014, “Për buxhetin e vitit 2015”, neni 15, 

Ligjin nr. 9936, datë 26.6.2008, “Për Menaxhimin e Sistemit Buxhetor në Republikën e 

Shqipërisë”, i  ndryshuar, neni 6, VKM nr. 243, datë 15.05.1995 “Për pritje dhe përcjellje dhe 

trajtimin që u bëhet delegacioneve të huaja”, i ndryshuar, pasqyrat nr.1-3, me pasojë dëmin 

ekonomik në vlerën 82,100 lekë përkatësisht: nga Bashkia Divjakë 44,000 lekë, si dhe nga 

ish Komuna Tërbuf 38,100 lekë. 

7.1. Rekomandimi: Drejtoria e Financës në Bashkinë Divjakë të përcaktojë personat 

përfitues për organizime festash (pjesëmarrës në koktej) ose të arkëtohen nga Përgjegjësit e 

zyrës së Financës dhe të marrë masa duke ndjekur të gjitha procedurat e nevojshme 

administrative e ligjore për arkëtimin e vlerës prej 82,100 lekë, përkatësisht: nga Bashkia 

Divjakë znj. F.M. vlera 44,000 lekë dhe ish Komuna Tërbuf z. A.B. vlera 38,100 lekë. 

Brenda datës 31.05.2018. 

8. Gjetje nga auditimi: Nga ish Komuna Gradisht është kryer pagesa për shërbim 

konsulence juridike, bazuar vetëm në listë pagesat dhe listë prezencat e paraqitur nga ish 

kryetari i Komunës dhe ish përgjegjësi i zyrës së financës, pasi mungojnë dokumentet 

shoqëruese (nuk ka kontrate të lidhur) si dhe nuk vërtetohet puna që është kryer, në 

kundërshtim me kërkesat e ligjit nr. 10296, date 8.07.2010 “Për Menaxhimin Financiar dhe 

Kontrollin” neni 4/26, neni 9/4, neni 12/3, në shkelje të disiplinës financiare me dëm 

ekonomik në vlerën 171,000 lekë dhe përfitues z.M.M. në funksionin Jurist të ish Komunës 

Gradisht. 

8.1. Rekomandimi: Drejtoria e Financës në Bashkinë Divjakë të marrë masa duke ndjekur të 

gjitha procedurat e nevojshme administrative e ligjore për arkëtimin e vlerës 171,000 lekë 

nga z.M.M. ish Komuna Gradisht për pagesa të kryera për konsulenca juridike. 

Brenda datës 31.05.2018. 

9. Gjetje nga auditimi: Janë kryer pagesa për shpenzime të telefonisë celularë, në 

kundërshtim me pikat 2-11, të VKM nr. 864, datë 23.04.2010 “Për pajisjen me numër telefoni 

celular të personave juridik dhe publik”, pasi nuk plotëson asnjë specifikim kusht të 

përcaktuar të këtij vendimi, në shkelje të disiplinës financiare me pasojë dëmin ekonomik në 

vlerën 176,729 lekë, përkatësisht: z. A.R. ish Komuna Remas vlera 85,000 lekë dhe z. A D  

ish Komuna Tërbuf vlera  91,729 lekë. 

9.1. Rekomandimi: Drejtoria e Financës në Bashkinë Divjakë të marrë masa duke ndjekur të 

gjitha procedurat e nevojshme administrative e ligjore për arkëtimin e vlerës 176,729 lekë, 

përkatësisht: nga ish kryetari i Komunës Remas z. A.R. vlerën 85,000 lekë dhe nga ish 

Kryetari i Komunës Tërbuf z.A.D. vlerën 91,729 lekë, pagesa të kryera për telefonin celular. 

Brenda datës 31.05.2018. 

10. Gjetje nga auditimi: Janë kryer pagesa për shpenzime udhëtimi e dieta, për punonjësit e 

ish Komunës Remas, me mangësi në dokumentacion, pa u pajisur me autorizim nga titullari i 

njësisë vendore, pa u përcaktuar qëllimi i shërbimit dhe kohëzgjatja e tij, në kundërshtim me 

VKM nr. 997, datë 10.12.2010 “Për trajtimin financiar të punonjësve që dërgohen me 

shërbim jashtë qendrës së punës, brenda vendit”, i ndryshuar, paragrafi V, pika 2, germa  “b”,  

me pasojë dëmin ekonomik në vlerën 408,000 lekë. 
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10.1. Rekomandimi: Drejtoria e Financës në Bashkinë Divjakë të marrë masa duke ndjekur 

të gjitha procedurat e nevojshme administrative e ligjore për arkëtimin e vlerës 408,000 lekë, 

për shpenzime udhëtimi e dieta, për punonjësit e ish Komunës Remas, me mangësi në 

dokumentacion, pa u pajisur me autorizim nga titullari i njësisë vendore,sipas aneksit nr.7, 

bashkangjitur.  

Brenda datës 31.05.2018. 

11. Gjetje nga auditimi: Nga ish Komuna Remas nuk është vepruar për të kryer ndalesat për 

tatimi në burim për pagesat e kryera për shpërblimin e këshilltarëve dhe kryetarëve të 

fshatrave, të ish komunës Remas,  në kundërshtim me kërkesat e kreut II-të, neni 8 “E ardhur 

e tatueshme” shkronja  “g” , neni 33 “Mbajtja në burim e tatimit mbi të ardhurat”, të ligjit nr. 

8438, datë 28.12.1998 “Për tatimin mbi të ardhurat” i ndryshuar me ligjin nr. 83/2014 datë 

17.07.2014 dhe 156/2014 datë 27.11.2014. me pasojë dëmin ekonomik në vlerën 36,570 

lekë. 

11.1.Rekomandimi: Drejtoria e Financës në Bashkinë Divjakë të marrë masa duke ndjekur të 

gjitha procedurat e nevojshme administrative e ligjore për arkëtimin e vlerës 36,570 lekë, 

sipas aneksit nr.8, bashkangjitur. 

Brenda datës 31.05.2018. 

12. Gjetje nga auditimi: Nga Drejtoria e Planifikimit dhe Zhvillimit të Territorit, nuk është 

llogaritur saktë taksa e ndikimit në infrastrukturë për ndërtimet e reja, nuk është kryer 

përllogaritja në bazë të çmimit referencë që është kosto mesatare e ndërtimit sipas Entit 

Kombëtar të Banesave, në shkelje të ligjit nr. nr. 107, datë 31.07.2014 “Për planifikimin dhe 

zhvillimin e territorit”, të ndryshuar neni 46, dhe UKM nr.2, datë 6.8.2014 “Për miratimin e 

kostos mesatare të ndërtimit të banesave nga EKB, për vitin 2014” dhe UKM nr.4, datë 

30.09.2015, “Për miratimin e kostos mesatare të ndërtimit të banesave nga EKB, për vitin 

2015” në dy raste, me pasojë dëmin ekonomik në total në vlerën 69,868 lekë përkatësisht: 

z.V.V. për vlerën 35,917 lekë dhe z.B.K. për vlerën 33,951 lekë. 

12.1. Rekomandimi: Nga Bashkia Divjakë, Drejtoria e Planifikimit dhe Zhvillimit të 

Territorit, të marrë masa duke ndjekur të gjitha procedurat e nevojshme administrative e 

ligjore për arkëtimin e taksës ndikimit në infrastrukturë për ndërtimet e reja në vlerën 69,868 

lekë, përkatësisht: nga qytetarët z.V.V. për vlerën 35,917 lekë dhe nga qytetari z.B.K. për 

vlerën 33,951 lekë. 

Brenda datës 31.05.2018. 

13. Gjetje nga auditimi: Nga Bashkia Divjakë, Drejtoria e Planifikimit dhe Zhvillimit 

procesit të Territorit, gjatë procesit të miratimit të Lejeve të Përdorimit, nuk është vepruar për 

të krahasuar vlerën e punimeve të preventivit me vlerën e punimeve të situacionit, mbi të 

cilën është përllogaritur taksa e ndikimit në Infrastrukturë, për Certifikatat e Përdorimit të 

objekteve, ku ka rezultuar diferenca në vlerë për taksën e ndikimit në infrastrukturë, në 

shkelje të ligjit nr. 8402, datë 10.09.1998 “Për kontrollin dhe disiplinimin e punimeve të 

ndërtimit”, i ndryshuar neni 13 dhe UKM nr.3 datë 15.2.2001 “Për mbikëqyrjen dhe 

kolaudimin e punimeve të ndërtimit, ndryshuar kapitulli II, pika 3, me pasojë dëmin 

ekonomik në vlerën 530,023 lekë. 
13.1. Rekomandimi: Nga Bashkia Divjakë, Drejtoria e Planifikimit dhe Zhvillimit të 

Territorit, të marrë masa duke ndjekur të gjitha procedurat e nevojshme administrative e 

ligjore për arkëtimin e vlerës 530,023 lekë, përkatësisht: nga z.D.M. për vlerën 1,823 lekë, 

nga z.S.J. për vlerën 190,655 lekë, nga z.A.K. për vlerën 179,291 lekë, nga z.A.L. për vlerën 

158,254 lekë. 

                                 Brenda datës 31.05.2018. 

14. Gjetje nga auditimi: Nga Bashkia Divjakë, janë trashëguar dy kontrata qiraje dhe 

konkretisht:  
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Nr Emeri 

subjektit 

Emeri Objektit Kontrata nr. date Qera 

Trualli 

 Qera 

Ndertese 

Qira 

Vjetore 

1 E.B.   
Pallat Nr.1 (3-kt) 

Pas.Nr.2/53 

2543 rep 710 kol dt. 16.7.2010 
16.07.2010 20 Vjet 910368 

2 J.R. Pallat     Pas.Nr.568/1 1476 rep 405 kol dt. 14.11.2006 14.11.2006 20 Vjet 233016 

Lidhur me kontratën e qytetarit Jovan Rrudho, rezultoj se përvec se kontrata nuk i është 

referuar bazës ligjore në fuqi në kohën e nënshkrimit të saj, nuk është referuar as në çmimin 

për m
2
 sipas VKM-së dhe konkretisht Sipas VKM nr. 1712, datë 24.12.2008 “Për 

përcaktimin e kritereve, të procedurës dhe të mënyrës së dhënies me qira, enfiteozë apo 

kontrata të tjera të pasurisë shtetërore”, ndryshuar me VKM nr. 739, datë 01.07.2009, VKM 

nr. 54, datë 05.02.2014, VKM nr. 735, datë 05.11.2014, VKM nr. 606, datë 31.08.2016 dhe 

VKM nr. 693, datë 05.10.2016, ku është përcaktuar se: Për sipërfaqen funksionale, tarifa 

dysheme e qirasë mujore është 20 për qind e tarifës dysheme të detyrimit mujor, të 

përcaktuar për ndërtesat. Trualli nën ndërtesë (objekti) përfshihet në tarifën e qirasë së 

ndërtesës. 

Sipas kontratës subjekti ka marrë me qira një sipërfaqe trualli të lirë prej 1300 m
2
 nga i cili 56 

m
2
 është objekt “Furrë pjekje një kat”, ku vlera e qirasë është përcaktuar në masën 233,016 

lekë/vit. Sipas VKM-ve të sipërcituara vlera e qirasë për objektin është 56 m
2
x100lekë/m

2
x12 

muaj=67,200 lekë. 

Po ashtu sipërfaqja e truallit funksional (edhe pse ajo nuk mund të jetë më e madhe se ajo e 

objektit) në vlerën minimale përllogaritet 1300-56= 1244x20lekë/m
2
x12 muaj =298,560 lekë 

shumë të cilës i duhet shtuar edhe vlera e objektit, pra 298,560 lekë+67,200 lekë=365,760 

lekë, kur subjekti ka paguar 233,016 lekë ose me pak (233,016-365,760=132,744 lekë/vit). 

Në total vlera e detyrimit të pa përllogaritur dhe për rrjedhojë edhe të pa paguar shkon në 

shumën 132,744x11 vjet=1,460,184 lekë, dëm ekonomik për buxhetin e Bashkisë Divjakë. 

14.1. Rekomandimi: Nga Bashkia Divjakë, të marrë masa duke ndjekur të gjitha procedurat 

e nevojshme administrative e ligjore për arkëtimin e vlerës 1,460,184 lekë, nga subjekti 

Jovan Rrudho, si dhe të bëj përditësimin e kontratës me subjektin, sipas referencës ligjore 

aktuale. 

                                 Brenda datës 31.05.2018. 

15. Gjetje nga auditimi: Nga Bashkia Divjakë, ka lidhur 51 kontrata për zënie të 

përkohshëm të hapësirave publike (plazhe), nga të cilat 6 kontrata për vitin 2015, për vlerën 

prej 140080 lekë, 25 kontrata për vitin 2016 për vlerën prej 3,848,000 lekë dhe 20 kontrata 

për vitin 2017 dhe vlerë prej 2,746,000 lekë. Nga këto kontrata, për shkak të mosndjekjes 

korrektësish të tyre nga 7 subjekte të cilët nuk kanë shlyer detyrimet kontraktore është krijuar 

një dëm ekonomik në shumën prej 560,000 lekë, procedura në kundërshtim me VKM nr. 

369, datë 18.05.2016 “Për miratimin e rregullores për kushtet dhe kriteret e ushtrimit të 

veprimatarisë së stacionit të plazhit” dhe kontratave tip respektive, sipas tabelës bashkëlidhur. 

15.1. Rekomandimi: Nga Bashkia Divjakë, të marrë masa duke ndjekur të gjitha procedurat 

e nevojshme administrative e ligjore  për 51 kontrata per zënie të përkohshëm të hapësirave 

publike (plazhe), dhe  arkëtimin nga subjektet debitore të vlerës 560,000 lekë. 

                                 Brenda datës 31.05.2018. 

16. Gjetje nga auditimi: Në tenderin me objekt “Blerje materiale ndërtimi për ndërtimin e 

Parkimit midis pallateve dhe sistemim i rrugëve të brendshme fshati Xeng, Bashkia Divjakë”, 

KVO ka skualifikuar OE “SH...” shpk, me ofertë ekonomike 4,109,090 lekë pa TVSh, dhe 

shpallur fitues OE “V...” shpk, me vlerë ekonomike 4,136,290 lekë pa TVSh, kur nëse do të 

ishte zbatuar me saktësi legjislacioni, fitues duhej të ishte oferta ekonomike e OE “SH...” 

shpk, veprime me pasojë dëm ekonomik, në vlerën 27.200 lekë (diferencë ndërmjet dy 

ofertave) si dhe për moszbatim të drejtë të legjislacionit të prokurimit publik dhe për 

mosvlerësim të drejtë të dokumentacionit të paraqitur nga OE pjesëmarrës të llogaritur si 

diferencë nga oferta e kualifikuar dhe shpallur padrejtësisht fitues minus (-) ofertën më të ulët. 
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16.1 Rekomandimi: Drejtoria Ekonomike në bashkëpunim me Drejtorinë Juridike në 

Bashkinë Divjakë, të marrë masa duke ndjekur të gjitha procedurat e nevojshme 

administrative e ligjore për arkëtim e shumës prej 27,200 lekë, të ndarë në mënyrë të 

barabartë nga 3 anëtarët e KVO-së, J.A.  E.N. dhe M.N. 

Menjëherë 

17. Gjetje nga auditimi: Në tenderin me objekt “Blerje makina Teknologjike për Bashkinë 

Divjake”, KVO ka skualifikuar OE “L..” shpk me ofertë ekonomike 4,700,000 lekë pa TVSh 

dhe shpallur fitues OE “S..” shpk me ofertë ekonomike 4,780,000 lekë pa TVSh, kur  nëse do 

të ishte zbatuar me saktësi legjislacioni, fitues duhej të ishte oferta ekonomike e OE “L..” 

shpk, veprime me pasojë dëm ekonomik, në vlerën 80.200 lekë, (diferencë ndërmjet dy 

ofertave) si dhe për moszbatim të drejtë të legjislacionit të prokurimit publik dhe për 

mosvlerësim të drejtë të dokumentacionit të paraqitur nga OE pjesëmarrës të llogaritur si 

diferencë nga oferta e kualifikuar dhe shpallur padrejtësisht fitues minus (-) ofertën më të ulët. 

17.1 Rekomandimi: Drejtoria Ekonomike në bashkëpunim me Drejtorinë Juridike në 

Bashkinë Divjakë, të marrë masa duke ndjekur të gjitha procedurat e nevojshme 

administrative e ligjore për arkëtim e shumës prej 82,200 lekë, të ndarë në mënyrë të 

barabartë nga 3 anëtarët e KVO-së, R.M., F.V. dhe M.N. 

Menjëherë 

 

B/2. MASA PËR ELEMINIMIN E EFEKTEVE NEGATIVE TË KONSTATUARA NË 

ADMINISTRIMIN E FONDEVE PUBLIKE DHE ASETEVE PËR MENAXHIMIN ME 

EKONOMICITET, EFICENCE DHE EFEKTIVITET TË FONDEVE PUBLIKE DHE 

KRIJIMIN E TË ARDHURAVE TË MUNGUARA NGA KEQMENAXHIMI I 

BURIMEVE DHE ASETEVE. 

 

Në auditimin e procedurave të pagesës të këshilltarëve, vjeljes dhe përllogaritjes të të 

ardhurave nga taksat, administrimit të aseteve, kontrollit mbi territorin, si dhe përdorimit të 

burimeve janë konstatuar se janë kryer veprime apo mosveprime me impakt negativ në buxhet 

për vlerën prej 91,001,637 lekë, nga mos përdorim me efektivitet, eficencë dhe ekonomicitet i 

fondeve financiare  dhe burimeve natyrore/aseteve në kundërshtim me dispozitat e ligjore në 

fuqi dhe konkretisht, si më poshtë: 

 

1. Për pagesat e bëra nga Bashkia Divjakë dhe 4 ish-Komunat Tërbuf, Garbian, Remas dhe 

Gradisht, për shpërblimin e ish-këshilltarëve të këshillit, nga ku ka rezultuar se prezenca e 

këshilltarëve në mbledhje për muajt të veçantë përkatës, nuk përkon me listëprezencat e 

pjesëmarrjes në mbledhjet e këshillave, me një efekt financiar negativ në përdorimin e 

shumës prej 7,565,220 lekë. 

2. Për pagesat e bëra për punë të ndryshme në Njësitë Administrative të Bashkisë dhe ish 

Komunën Tërbuf, pasi punonjësit janë paguar me pagë më të ulët se paga minimale e caktuar 

me VKM dhe nuk janë paguar detyrimet për kontributin e sigurimeve shoqërore dhe 

shëndetësore, duke punuar “në të zezë”, me pasojë mospagim të detyrimeve për sigurimet 

shoqërore dhe shëndetësore, dhe të ardhura të munguar për fondin e sigurimeve shoqërore 

dhe shëndetësore në vlerën 5,529,860 lekë. 

3. Për mos aplikimin nga Drejtoria e Planifikimit dhe Zhvillimit të Territorit, të gjobave, 

subjekteve që kanë shkelur afatin e fillimit dhe përfundimit të punimeve të ndërtimit dhe që 

shfrytëzojnë dhe e përdorin objektin pa marrë certifikatën e përdorimit, për objektet e pajisura 

me leje ndërtimi në periudha kohore të viteve 2003-2011, me pasojë të ardhura të 

munguara në buxhetin e bashkisë në vlerën 41,500,000 lekë. 

4. Për mos aplikimin nga Inspektorati i Mbrojtjes së Territorit Vendor, Bashkia Divjakë, të 

gjobave subjekteve të cilët kanë kryer punime pa leje ndërtimi, e dokumentuar kjo sipas 
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procesverbaleve të konstatimit, ku vendimi i pezullimit të punimeve në ndërtim nuk 

shoqërohet me vendimin për dënim me gjobë, me pasojë të ardhura të munguara në 

buxhetin e Bashkisë Divjakë në vlerën 23,000,000 lekë. 

5. për mos aplikimin dhe mos llogaritjen ndaj 9 subjekteve private tregtare të cilat 

ofrojnë shërbime hoteleri-turizëm, bar e restorante, ndërtimi i të cilave është realizuar mbi 

troje në pronësi të NJQV-së, të vlerës të qirasë së truallit nën objekt dhe atij funksional, me 

pasojë krijimin e të ardhurave të munguara në vlerën prej 5,721,120 lekë. 

6.  Për mos grumbullimin e taksave dhe tarifat vendore, në shumën 139,491 mijë lekë, si 

pasojë e mos përcaktimit si agjent tatimor të Ndërmarrjes të Ujësjellësi sh.a. Divjakë, e cila 

krahas vjeljes të faturave të ujit të pijshëm duhet të arkëtonte dhe taksat dhe tarifave vendore, 

duke rritur arkëtimin e taksave vendore dhe për rrjedhojë të ardhurat për Bashkinë Divjakë. 

7. Për largimin nga puna të punonjësve në mënyrë të parregullt të cilët me vendime gjyqësore 

të formës së prerë kanë fituar të drejtat e tyre ligjore mbi largimin me të pa drejtë nga puna, 

me pasojë detyrimin e NJQV të pagesës në vlerën 7,685,437 lekë, detyrim të cilin bashkia 

nuk e ka marrë në analizë për shkaqet/shkaktarët që kanë sjell humbjen e proceseve 

gjyqësore. 

1.1.Rekomandimi: Bashkia Divjakë, nëpërmjet strukturave përkatëse, të marrë masa të 

menjëhershme për eliminimin e praktikave të për përdorimit pa Ekonomicitet, Eficencë dhe 

Efektivitet të fondeve publike procedura të cilat deri më tani kanë sjellë pasoja me efekte 

negative të pamatshme për buxhetin modest të NJQV, si dhe të marrë masa për eliminimin 

dhe ndalimin e krijimit të mëtejshëm të të ardhurave të munguara për NJQV, duke nxjerrë rast 

pas rasti shkaqet e krijimit të këtyre fenomeneve dhe përgjegjësinë ndaj personave të cilët 

kanë detyrimin për evidentimin, eliminimin apo marrjen e masave për ndërprerjen e tyre. 

Menjëherë 

 

C. MASA DISIPLINORE 

 

C.1. Për punonjësit që janë pjesë e shërbimit civil.  

 

C.1.1 Mbështetur në nenin 15, të ligjit nr. 154/2014, datë 27.11.2014 “Për organizimin dhe 

funksionimin e Kontrollit të Lartë të Shtetit”, germa “e” dhe “ç” dhe bazuar  në nenin 58 

“Llojet e masave disiplinore”, të ligjit nr. 152/2013 “Për nëpunësin civil”, në 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” dhe nenin 64 

shkronjën “k” të ligjit nr. 139/2015 datë 17.12.2015 “Për vetëqeverisjen vendore”, i 

rekomandojmë Kryetarit të Bashkisë Divjakë që t’i kërkojë Komisionit Disiplinor, 

pranë Institucionit Tuaj marrjen e masës disiplinore: “Mbajtja  1/3 e pagës së plotë për një 

periudhë deri në gjashtë muaj”, për 5 punonjësit, si më poshtë: 

 

1. znj. A.H, aktualisht inspektore taksave, ish drejtore e Drejtorisë së Tatim Taksave, për 

periudhën e vitit 2013, deri më 26.11.2014 dhe  në cilësinë e Inspektores biznesit ish 

komunën Remas, emëruar me urdhërin  nr.33/1, datë 04.03.2015. 

Për shkeljet e mëposhtme: 

a) Nuk i ka dërguar Drejtorisë Rajonale të Transportit, kërkesa për vendosjen e barrës 

siguruese (për mjetet) dhe në ZVRPP Fier (për pasuritë e paluajtshme), bazuar në nenin 91 të 

ligjit nr. 9920, datë 19.05.2008 ”Për Procedurat Tatimore në Republikën e Shqipërisë”.   

b) Për subjektet të cilët nuk kanë paguar detyrimet tatimore në afat, ndaj  tyre  nuk janë  

llogaritur kamat vonesat, në masën 0,06% kamat vonesë të detyrimit në ditë por jo më tepër 

se 365 ditë (gjobë) bazuar në   ligjin nr. 9920, datë 19.05.2008, “Për Procedurat tatimore në 
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R.SH” të ndryshuar, me  ligjin nr.164/2014 datë 15.12.2014, neni 114 - Mospagimi në afat i 

detyrimit tatimor apo і kontributit pika 1. 

d) nuk ka  të evidentuar dhe  nuk ka njoftuar familjarët nëpërmjet postës, të cilët nuk kanë 

paguar detyrimet për taksën/tarifën e pastrimit, ndriçimit, banesave dhe gjelbërimit, në 

zbatim të  pikës 71, të udhëzimit plotësues të Ministrisë Financave nr. 01, datë 15.01.2016 

“Për zbatimin e buxhetit të vitit 2016”. 

 -Nga mos kryerja e detyrës në cilësinë e inspektores taksave Bashkia Divjakë  për pasojë  

janë krijuar debitorë për taksat vendore vetëm në Bashkinë Divjakë, (pa përfshirë ish-

komunat), në vlerën 52,618,000 lekë, nga e cila: 89 biznese  nuk kanë paguar taksat vendore 

në  vlerën 8,508,341  lekë dhe 2084 Fermerë  nuk kanë paguar taksën e tokës për vlerën 

35,999,000  lekë nuk  kanë paguar detyrimet për taksën/tarifën e pastrimit në vlerën 

8,511,000 lekë. 

-Për shkelje e parregullsi të kryera në cilësinë e anëtares të Njësisë të Prokurimit dhe 

Hartuese e Dokumenteve Standarde të Prokurimit, në 3 procedura prokurimi dhe anëtarit të 

Komisionit të Vlerësimit të Ofertave në 1 procedurë prokurimi me objekt: 

“Sistemim dhe asfaltim i rrugës „Gradishtë-Spolate e Madhe” 

“Sistemim dhe asfaltim i rrugës „Mertish-3 Urat” 

“Blerje materiale ndërtimi për Bashkinë Divjakë” 

“Blerje materiale ndriçimi për Bashkinë Divjakë” 

Lidhur me dokumentet e tenderit për të cilat përgjithësisht është konstatuar se përcaktimet e 

kritereve të veçanta të kualifikimit nga Njësia e Prokurimit, janë me mangësi, pasi kriteret e 

përdorura për identifikimin e ofertës ekonomikisht më të favorshme, nuk janë të lidhura 

ngushtë me objektin e kontratës, nuk janë objektive dhe përpjesëtimore me kontratën objekt 

prokurimi, nuk janë të përcaktuara qartë në dokumentet e tenderit. Dokumentet e kërkuara 

për të vërtetuar realizimin e kritereve të kualifikimit nuk janë të argumentuara me hollësi mbi 

domosdoshmërinë e tyre, duke vepruar në papajtueshmëri me ligjin nr. 9643, datë 

20.11.2006, “Për prokurimin publik”, të ndryshuar, Neni 1, “Objekti dhe qëllimi”, pika 2, 

gërma c, ç dhe d, Neni 2 “Parimet e përzgjedhjes”, gërma a, b dhe c, Neni 20, 

“Mosdiskriminimi”, Neni 46 “Kualifikimi ofertuesve” pika 1, por dhe me VKM nr. 914, datë 

29.12.2014, “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, Neni 26 “Kontratat për punë 

publike”, pika 5, Neni 61 “Hartimi dhe publikimi i dokumenteve të tenderit”, pika 2, pasi në 

procesverbalet e hartimit dhe miratimit të dokumenteve të tenderit, nuk ka argumentim dhe 

nuk justifikohen me volumet e punës kërkesat teknike ekonomike të përcaktuara nga NJHDT. 

Lidhur me procedurat e vlerësimit dhe shpalljes fitues të OE për të cilat përgjithësisht është 

konstatuar se në disa raste janë përzgjedhur dhe shpallur fitues OE apo BOE të cilët nuk kanë 

plotësuar kërkesat e DST, të cilat konsiderohen të domosdoshme për ekzekutimin e kontratës 

objekt prokurimi, apo skualifikuar operatorë me mangësi të cilat mund të konsideroheshin si 

devijime të vogla, apo skualifikuar OE me ofertë me të ulët dhe pa mangësi në 

dokumentacion, duke vepruar në papajtueshmëri me kërkesat e nenit 24 “Anulimi i një 

procedure prokurimi” dhe nenin 46 “Kualifikimi i ofertuesve” e nenit 53 “Shqyrtimi i 

ofertave”, pika 3  të ligjit  nr. 9643, datë 20.11.2006, “Për prokurimin publik”  i  ndryshuar,  

ku thuhet se “Autoriteti kontraktor, vlerëson një ofertë të vlefshme, vetëm nëse ajo është në 

përputhje me të gjitha kërkesat dhe specifikimet e përcaktuara në njoftimin e kontratës dhe në 

dokumentet e tenderit”, si dhe në disa raste KVO ka marrë vendime në tejkalim të afateve 

kohore apo nuk ka administruar në përputhje me referencat dokumentacionin lidhur me 

vlerësimin e OE.  

 

2. z. P.T.  përgjegjës i zyrës financës  ish-komuna Gradishtë, aktualisht Inspektor i Financës, 

Njësia Administrative Gradishtë. 

Për shkeljet e mëposhtme: 
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-Për mos pasqyrimin në kontabilitet të vlerës prej 732,530 lekë të 23 debitorëve të taksave 

dhe tarifave vendore në cilësinë e ish Përgjegjësit të zyrës financës ish-Komuna Gradishtë, 

në vitet 2013-31.07.2015, aktualisht Njësia Administrative Gradishtë, në kundërshtim me  

nenet  6 dhe 7 të  ligjit nr. 9228, datë 29.04.2004 “Për kontabilitetin dhe pasqyrat financiare”  

-Për punë të pamjaftueshme  për arkëtimin e taksave dhe tarifave vendore, për pasojë deri më 

datën 20.10.2017  janë  krijuar të ardhura të munguara për buxhetin e Bashkisë Divjakë në 

vlerën 21,995,000  lekë, ose rreth  9 % të totalit të debitorëve, respektivisht: 

-Për 17 biznese në vlerën 789,446 lekë, 1502 Fermerë për taksën e tokës në vlerën  

19,715,000 lekë, debitorë për ndërtesat e pastrimi në vlerën 1,490,000 lekë, nuk kanë  

njoftuar  familjarët nëpërmjet postës, të cilët nuk kanë paguar  detyrimet për taksën/tarifën e 

pastrimit, ndriçimit, banesave dhe gjelbërimit, në zbatim të  pikës 71, të udhëzimit plotësues 

të Ministrisë Financave nr. 01, datë 15.01.2016 “Për zbatimin e buxhetit të vitit 2016”. 

 Punonjësit e mësipërm të cilët kanë filluar punë dhe janë strukturë e  Njësisë  adminstrative 

Gradishtë  nuk kanë  marë detyrën me proces verbal (Listat e taksave për bizneset dhe taksen 

e tokës për fermerët), duke  shkelur haptazi VKM nr. 510, datë 10.06.2015 ”Për miratimin e 

procedurave për transferimin e të drejtave dhe detyrimeve, personelit, aktiviteteve dhe çdo 

dokumentacion tjetër zyrtar në njësitë e qeverisjes vendore, të prekura nga riorganizimi 

administrativo-territorial” dhe konkretisht Kreut V-të “Transferimi i arkivit dhe 

dokumentacionit, pikat, 1,2,3,4 dhe  5 ku përcaktohet se: Dorëzimi i dokumentacionit dhe 

arkivës bëhet në përputhje me legjislacionin në fuqi për arkivat. 

-nuk  ka zbatuar 3 rekomandime masa shpërblim dëmi në vlerën prej 1,178,483 lekë, e cila 

përfaqësinë kamat vonesa për mos zbatimin e kontratave të  punimeve të ndërtimit nga 

operatori ekonomik“A” dhe “G.”, të cituara në rekomandimet  nr. 2, 3, dhe 4, (461,875 

+377,496 + 339,112) të detajuara më  poshtë: 

-Nuk ka kryer kontabilizimet dhe nuk ka pasqyruar në bilancet kontabël të vitit 2015 

rekomandimin e KLSH për vlerën 1.178,483 lekë, dërguar me shkresën e KLSH nr. 

1011/6, dt. 20.02.2015   dhe për  pasojë nuk është dorëzuar dhe nuk  është përfshirë edhe në 

Bilancin e konsoliduar të Bashkisë  Divjakë, 31.12.2105. 

-Për mos pasqyrimin dhe dorëzimin e detyrës me detyrimet me  proces verbal  në 

kundërshtim me: 

a.nenet 6 dhe 7 të ligjit nr. 9228, datë 29.04.2004 “Për kontabilitetin dhe pasqyrat 

financiare” dhe pikën 3 të Udhëzimit  Ministrit Financave nr. 30 datë 27.12.2011“Për 

menaxhimin e aseteve në sektorin publik”, rubrika “Dokumentimi i lëvizjeve të aktiveve”. 

b. pika 93, e udhëzimit të Ministrit të Financave nr. 30, datë 27.12.2011 ”Për menaxhimin e 

aktiveve në njësitë e sektorit publik”, Nëpunësi zbatues të ndjekë procesin dhe të kryej 

regjistrimet e nevojshme kontabël përfundimtare, me qëllim shpërblimin e dëmit në vlerën  

prej 1.178,483 lekë të rekomanduar nga KLSH. 

c. VKM nr. 510, datë 10.06.2015 ”Për miratimin e procedurave për transferimin e të 

drejtave dhe detyrimeve, personelit,aktiviteteve dhe çdo dokumentacion tjetër zyrtar në 

njësitë e qeverisjes vendore, të prekura nga riorganizimi administrativo-territorial” dhe 

konkretisht Kreut V-të “Transferimi i arkivit dhe dokumentacionit, pikat 1,2,3,4 dhe 5 ku 

përcaktohet se: Dorëzimi i dokumentacionit dhe arkivës bëhet në përputhje me legjislacionin 

në fuqi për arkivat. 

d-Urdhëri i Ministrit të Financave nr. 47, datë 30.06.2015 “Për procedurat e mbylljes së 

llogarive të njësive të qeverisjes vendore që do të shkrihen”. 

-Për kryerjen e pagesave për shpërblimin e këshilltarëve të ish këshillit të Komunës për çdo 

muaj mbi bazën e listë prezencave të pjesëmarrjes në mbledhjet e këshillave, ku sipas  

verifikimit të protokollit të mbledhjeve, mbajtur nga sekretari këshillit për çdo mbledhje të 

realizuar, rezultoi se prezenca e këshilltarëve në mbledhje për muajt të veçantë përkatës, nuk 

përputhet me listëprezencat e dorëzuara në zyrën e financës, në shumicën e rasteve nuk janë 
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zhvilluar mbledhje të këshillave të Komunës, për të cilët është paguar shpërblimi 

padrejtësisht për punë të pa kryer për këshilltarët e ish-Komunës Gradishtë, në kundërshtim 

me ligjin nr. 8652, datë 31.07.2000 “Për organizimin dhe funksionimin e qeverisjes vendore”, 

i ndryshuar, Kreun VI, neni 29, pika 2, i ndryshuar me ligjin nr. 139/2015, datë 17.12.2015 

“Për Vetëqeverisjen Vendore”, pika 1 e nenit 51 me pasojë dëmin ekonomik në vlerën 

756,896 lekë. 

-Për kryerjen e pagesave për shërbim konsulence juridike, në ish-Komunat Gradishtë bazuar 

vetëm në listë pagesat dhe listë prezencat e paraqitur nga ish kryetari i Komunës dhe ish 

përgjegjësi i zyrës së financës, mungojnë dokumentet shoqëruese, nuk vërtetohet puna që 

është kryer, në kundërshtim me kërkesat e ligjit nr. 10296, date 8.07.2010 “Për Menaxhimin 

Financiar dhe Kontrollin” neni 4/26,neni 9/4, neni 12/3, në shkelje të disiplinës financiare me 

dëm ekonomik në buxhetin e Njësisë vendore Bashkia Divjakë, me pasojë dëmin ekonomik 

në vlerën 171,000 lekë. 

 

3. z. Ll.V. me detyrë Drejtor i Planifikimit dhe Zhvillimit të Territorit.  

Për shkeljet e mëposhtme:  

-Për mos vendosje gjoba, subjekteve që kanë shkelur afatin e fillimit dhe përfundimit të 

punimeve të ndërtimit dhe që shfrytëzojnë dhe e përdorin objektin pa marrë certifikatën e 

përdorimit, për objektet e pajisura me leje ndërtimi në periudha kohore të viteve 2003-2011, 

në shkelje të ligjit nr. 107/2014 “Për planifikimin dhe zhvillimin e territorit”, i ndryshuar, 

neni 40 dhe neni 52, me pasojë të ardhura të munguara në buxhetin e bashkisë në vlerën 

41,500,000 lekë.  

-Për mos llogaritje të saktë taksa e ndikimit në infrastrukturë për ndërtimet e reja, nuk është 

kryer përllogaritja në bazë të çmimit referencë që është kosto mesatare e ndërtimit sipas Entit 

Kombëtar të Banesave, në shkelje të ligjit nr. nr. 107, datë 31.07.2014 “Për planifikimin dhe 

zhvillimin e territorit”, të ndryshuar neni 46, dhe Udhëzimin e Këshillit të Ministrave nr.2, 

datë 6.8.2014 “Për miratimin e kostos mesatare të ndërtimit të banesave nga Enti Kombëtar i 

banesave, për vitin 2014 ”Udhëzimi KM nr.4, datë 30.09.2015, “Për miratimin e kostos 

mesatare të ndërtimit të banesave nga Enti Kombëtar i banesave, për vitin 2015” në dy raste, 

me pasojë dëmin ekonomik në total në vlerën 69,868 lekë, në dy raste.                                                                                             

-Gjatë procesit të miratimit të Lejeve të Përdorimit, nuk është vepruar për të krahasuar vlerën 

e punimeve të preventivit me vlerën e punimeve të situacionit, mbi të cilën është përllogaritur 

taksa e ndikimit në Infrastrukturë, për Certifikatat e Përdorimit të objekteve, ku ka rezultuar 

diferenca në vlerë për taksën e ndikimit në infrastrukturë, në shkelje të ligjit nr. 8402, datë 

10.09.1998 “Për kontrollin dhe disiplinimin e punimeve të ndërtimit”, i ndryshuar neni 13 

dhe UKM nr.3 datë 15.2.2001 “Për mbikëqyrjen dhe kolaudimin e punimeve të ndërtimit, 

ndryshuar kapitulli II, pika 3, me pasojë dëmin ekonomik në vlerën 530,023 lekë, në 4 raste. 

-Për shkelje e parregullsi të kryera në cilësinë e hartuesit të kritereve e specifikimeve teknike 

të vecanta të investimeve infrastruktorure dhe anëtarit të Komisionit të Vlerësimit të Ofertave 

në 3 procedura prokurimi, me objekt: 

”Blerje materiale elektrike për ndriçimin e rrugëve te qytetit” 

“Sistemim, Asfaltim blloku veri-lindor, lagjja e Stanit, Bashkia Divjake” 

“Blerje Karburanti për nevojat e Bashkisë Divjake dhe Ndërmarrjes Komunale” 

Lidhur me dokumentet e tenderit për të cilat përgjithësisht është konstatuar se përcaktimet e 

kritereve të veçanta të kualifikimit nga Njësia e Prokurimit, janë me mangësi, pasi kriteret e 

përdorura për identifikimin e ofertës ekonomikisht më të favorshme, nuk janë të lidhura 

ngushtë me objektin e kontratës, nuk janë objektive dhe përpjesëtimore me kontratën objekt 

prokurimi, nuk janë të përcaktuara qartë në dokumentat e tenderit. Dokumentet e kërkuara 

për të vërtetuar realizimin e kritereve të kualifikimit nuk janë të argumentuara me hollësi mbi 

domosdoshmërinë e tyre, duke vepruar në papajtueshmëri me ligjin nr. 9643, datë 
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20.11.2006, “Për prokurimin publik”, të ndryshuar, Neni 1, “Objekti dhe qëllimi”, pika 2, 

gërma c, ç dhe d, Neni 2 “Parimet e përzgjedhjes”, gërma a, b dhe c, Neni 20, 

“Mosdiskriminimi”, Neni 46 “Kualifikimi ofertuesve” pika 1, por dhe me VKM nr. 914, datë 

29.12.2014, “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, Neni 26 “Kontratat për punë 

publike”, pika 5, Neni 61 “Hartimi dhe publikimi i dokumenteve të tenderit”, pika 2, pasi në 

procesverbalet e hartimit dhe miratimit të dokumenteve të tenderit, nuk ka argumentim dhe 

nuk justifikohen me volumet e punës kërkesat teknike ekonomike të përcaktuara nga NJHDT. 

 

4. znj. R.Gj. me detyrë Specialiste e Sektorit Juridik, në cilësinë e anëtarit të Njësisë të 

Prokurimit në 5 procedura dhe anëtarit të Komisionit të Vlerësimit të Ofertave në 7 procedura 

prokurimi, me objekt: 

“Asfaltim i parkimit midis pallateve, Bashkia Divjakë” 

“Blerje materiale ndërtimi, për ndërtim trotuari, Bashkia Divjakë” 

“Blerje makina Teknologjike per Bashkine Divjake“ 

“Blerje materiale ndërtimi për Bashkinë Divjakë” 

“Blerje materiale ndriçimi për Bashkinë Divjakë” 

“Blerje materiale elektrike per ndriçimin e rrugeve te qytetit” 

“Rivitalizim i Sheshit Qendror e Trotuareve te Aksit Kryesor qyteti Divjake” 

“Sistemim, Asfaltim blloku veri-lindor, lagjia e Stanit, Bashkia Divjake” 

“Sistemim dhe asfaltim i rrugës „Gradishtë-Spolate e Madhe” 

“Sistemim dhe asfaltim i rrugës „Mertish – 3 Urat” 

“Blerje Karburanti për nevojat e Bashkise Divjake dhe Ndermarrjes Komunale” 

“Blerje kosha per mbeturinat per Bashkine Divjake“ 

Lidhur me dokumentet e tenderit për të cilat përgjithësisht është konstatuar se përcaktimet e 

kritereve të veçanta të kualifikimit nga Njësia e Prokurimit, janë me mangësi, pasi kriteret e 

përdorura për identifikimin e ofertës ekonomikisht më të favorshme, nuk janë të lidhura 

ngushtë me objektin e kontratës, nuk janë objektive dhe përpjesëtimore me kontratën objekt 

prokurimi, nuk janë të përcaktuara qartë në dokumentet e tenderit. Dokumentet e kërkuara 

për të vërtetuar realizimin e kritereve të kualifikimit nuk janë të argumentuara me hollësi mbi 

domosdoshmërinë e tyre, duke vepruar në papajtueshmëri me ligjin nr. 9643, datë 

20.11.2006, “Për prokurimin publik”, të ndryshuar, Neni 1, “Objekti dhe qëllimi”, pika 2, 

gërma c, ç dhe d, Neni 2 “Parimet e përzgjedhjes”, gërma a, b dhe c, Neni 20, 

“Mosdiskriminimi”, Neni 46 “Kualifikimi ofertuesve” pika 1, por dhe me VKM nr. 914, datë 

29.12.2014, “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, Neni 26 “Kontratat për punë 

publike”, pika 5, Neni 61 “Hartimi dhe publikimi i dokumenteve të tenderit”, pika 2, pasi në 

procesverbalet e hartimit dhe miratimit të dokumenteve të tenderit, nuk ka argumentim dhe 

nuk justifikohen me volumet e punës kërkesat teknike ekonomike të përcaktuara nga NJHDT. 

Lidhur me procedurat e vlerësimit dhe shpalljes fitues të OE për të cilat përgjithësisht është 

konstatuar se në disa raste janë përzgjedhur dhe shpallur fitues OE apo BOE të cilët nuk kanë 

plotësuar kërkesat e DST, të cilat konsiderohen të domosdoshme për ekzekutimin e kontratës 

objekt prokurimi, apo skualifikuar operatorë me mangësi të cilat mund të konsideroheshin si 

devijime të vogla, apo skualifikuar OE me ofertë me të ulët dhe pa mangësi në 

dokumentacion, duke vepruar në papajtueshmëri me kërkesat e nenit 24 “Anulimi i një 

procedure prokurimi” dhe nenin 46 “Kualifikimi i ofertuesve” e nenit 53 “Shqyrtimi i 

ofertave”, pika 3  të ligjit  nr. 9643, datë 20.11.2006, “Për prokurimin publik”  i  ndryshuar,  

ku thuhet se “Autoriteti kontraktor, vlerëson një ofertë të vlefshme, vetëm nëse ajo është në 

përputhje me të gjitha kërkesat dhe specifikimet e përcaktuara në njoftimin e kontratës dhe në 

dokumentet e tenderit”, si dhe në disa raste KVO ka marrë vendime në tejkalim të afateve 

kohore apo nuk ka administruar në përputhje me referencat dokumentacionin lidhur me 

vlerësimin e OE.  
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5. z. J.A. me detyrë Specialist i Sektorit Juridik, në cilësinë e anëtarit të Komisionit të 

Vlerësimit të Ofertave në 5 procedura prokurimi, me objekt: 

“Rikonstruksion + Shtesë Shkolla e Mesme e Bashkuar “Koli Allkanjari” fshati Kemishtaj, 

Bashkia Divjakë” 

“Rikonstruksion i Shkollës 9-vjeçare, fshati Karavasta e Re, Bashkia Divjakë” 

“Ndërtimi i Qendrës Shëndetësore Divjake” 

“Blerje materiale ndërtimi për ndërtimin e Parkimit midis pallateve dhe sistemim i rrugëve të 

brendshme fshati Xeng, Bashkia Divjakë”, me dëm ekonomik në vlerën prej 27,200 lekë. 

“Asfaltim i parkimit midis pallateve, Bashkia Divjakë” 

Lidhur me procedurat e vlerësimit dhe shpalljes fitues të OE për të cilat përgjithësisht është 

konstatuar se në disa raste janë përzgjedhur dhe shpallur fitues OE apo BOE të cilët nuk kanë 

plotësuar kërkesat e DST, të cilat konsiderohen të domosdoshme për ekzekutimin e kontratës 

objekt prokurimi, apo skualifikuar operatorë me mangësi të cilat mund të konsideroheshin si 

devijime të vogla, apo skualifikuar OE me ofertë me të ulët dhe pa mangësi në 

dokumentacion, duke vepruar në papajtueshmëri me kërkesat e nenit 24 “Anulimi i një 

procedure prokurimi” dhe nenin 46 “Kualifikimi i ofertuesve” e nenit 53 “Shqyrtimi i 

ofertave”, pika 3  të ligjit  nr. 9643, datë 20.11.2006, “Për prokurimin publik”  i  ndryshuar,  

ku thuhet se “Autoriteti kontraktor, vlerëson një ofertë të vlefshme, vetëm nëse ajo është në 

përputhje me të gjitha kërkesat dhe specifikimet e përcaktuara në njoftimin e kontratës dhe në 

dokumentet e tenderit”, si dhe në disa raste KVO ka marrë vendime në tejkalim të afateve 

kohore apo nuk ka administruar në përputhje me referencat dokumentacionin lidhur me 

vlerësimin e OE.  

 

C.I.2 Mbështetur në nenin 15, të ligjit nr. 154/2014, datë 27.11.2014 “Për organizimin dhe 

funksionimin e Kontrollit të Lartë të Shtetit”, germa “e” dhe “ç” dhe bazuar  në nenin 58 

“Llojet e masave disiplinore”, të ligjit nr. 152/2013 “Për nëpunësin civil”, në 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” dhe nenin 64 

shkronjën “k” të ligjit nr. 139/2015 datë 17.12.2015 “Për vetëqeverisjen vendore”, i 

rekomandojmë Kryetarit të Bashkisë Divjakë që t’i kërkojë Komisionit Disiplinor, 

pranë Institucionit Tuaj marrjen e masës disiplinore: “Pezullim nga e drejta e ngritjes në 

detyrë, përfshirë rritjen në shkallën e pagës për një periudhë deri në dy vjet”, për 5 

punonjësit, si më poshtë: 

 

1. z. R.B. me detyrë inspektor i taksave nga data 01.01.2013 e në vazhdim, Njësia 

Administrative Tërbuf. 

Për shkeljet e mëposhtme: 

Për punë të pamjaftueshme e tij lidhur me arkëtimin e taksave dhe tarifave vendore, në 

Njësinë Administrative Tërbuf, me pasojë krijimin e të ardhura të munguara për buxhetin e 

Bashkisë Divjakë në vlerën 110,287,000 lekë, ose rreth 42% të totalit të debitorëve, 

respektivisht: 

-Për 55 biznese nuk kanë paguar taksat vendore në vlerën 3,250,412  lekë, dhe 2782 Fermerë 

nuk kanë paguar taksën e tokës për vlerën 85,610,000 lekë ndërkohë nuk kanë  njoftuar  

familjarët nëpërmjet postës, të cilët nuk kanë paguar  detyrimet për taksën/tarifën e pastrimit, 

ndriçimit, banesave dhe gjelbërimit, në zbatim të  pikës 71, të UMF nr. 01, datë 15.01.2016 

“Për zbatimin e buxhetit të vitit 2016”. 
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2. zj. I.K. ish-inspektore e taksave ish Komuna Grabian periudha 2014-01.10.2015, 

aktualisht specialiste finance në Bashkinë Divjakë. 

Për shkeljet e mëposhtme: 

Për punë të pamjaftueshme si inspektore e taksave ish komuna Grabian, lidhur me arkëtimin 

e taksave dhe tarifave vendore, ku ka rezultuar se deri më datën 20.10.2017 janë krijuar të 

ardhura të munguara për buxhetin e Bashkisë Divjakë në vlerën 32,893,000 lekë, ose rreth 13 

% të totalit të debitorëve, respektivisht: 

15 biznese në  vlerën 1,165,000 lekë, 1342 Fermerë për taksën e  tokës në vlerën 31,728,000 

lekë, nuk ka njoftuar familjarët nëpërmjet postës, të cilët nuk kanë paguar detyrimet për 

taksën/tarifën e pastrimit, ndriçimit, banesave dhe gjelbërimit, në zbatim të  pikës 71, të 

UMF nr. 01, datë 15.01.2016 “Për zbatimin e buxhetit të vitit 2016”, 

-Për periudhën 2vjeçare 2014-shtator 2015 kur ka punuar me detyrën e inspektores taksave 

në ish-komunën  Grabian, nuk ka dorëzuar detyrën me proces verbal (Listat e taksave për 

bizneset dhe taksat e tokës për fermerët), duke shkelur haptazi VKM nr. 510, datë 

10.06.2015 ”Për miratimin e procedurave për transferimin e të drejtave dhe detyrimeve, 

personelit,aktiviteteve dhe çdo dokumentacion tjetër zyrtar në njësitë e qeverisjes vendore, të 

prekura nga riorganizimi administrativo-territorial” dhe konkretisht Kreut V-të  Transferimi i 

arkivit dhe dokumentacionit, pikat 1, 2, 3, 4 dhe 5 ku përcaktohet se: Dorëzimi i 

dokumentacionit dhe arkivës bëhet në përputhje me legjislacionin në fuqi për arkivat.  

Për shkelje e parregullsi të kryera në cilësinë e anëtares të Komisionit të Vlerësimit të 

Ofertave në 1 procedurë prokurimi, me objekt: 

“Blerje materiale ndërtimi, për ndërtim trotuari, Bashkia Divjakë” 

Lidhur me procedurat e vlerësimit dhe shpalljes fitues të OE për të cilat përgjithësisht është 

konstatuar se në disa raste janë përzgjedhur dhe shpallur fitues OE apo BOE të cilët nuk kanë 

plotësuar kërkesat e DST, të cilat konsiderohen të domosdoshme për ekzekutimin e kontratës 

objekt prokurimi, apo skualifikuar operatorë me mangësi të cilat mund të konsideroheshin si 

devijime të vogla, apo skualifikuar OE me ofertë me të ulët dhe pa mangësi në 

dokumentacion, duke vepruar në papajtueshmëri me kërkesat e nenit 24 “Anulimi i një 

procedure prokurimi” dhe nenin 46 “Kualifikimi i ofertuesve” e nenit 53 “Shqyrtimi i 

ofertave”, pika 3  të ligjit  nr. 9643, datë 20.11.2006, “Për prokurimin publik”  i  ndryshuar,  

ku thuhet se “Autoriteti kontraktor, vlerëson një ofertë të vlefshme, vetëm nëse ajo është në 

përputhje me të gjitha kërkesat dhe specifikimet e përcaktuara në njoftimin e kontratës dhe në 

dokumentet e tenderit”.  

 

3. z. R.M. me detyrë Specialist, Inspektor biznesi, pranë Drejtorisë të Taksave dhe Tarifave 

Vendore  

Për shkeljet e mëposhtme: 

a) Nuk i janë  dërguar Drejtorisë Rajonale të Transportit, kërkesa për vendosjen e barrës 

siguruese (për mjetet) dhe në Zyrën Vendore të Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme Fier 

(për pasuritë e paluajtshme), bazuar në nenin 91 të ligjit nr. 9920, datë 19.05.2008 ”Për 

Procedurat Tatimore në Republikën e Shqipërisë”.   

b) Për subjektet të cilët nuk kanë paguar detyrimet tatimore në afat, ndaj  tyre  nuk janë  

llogaritur kamat vonesat, në masën 0,06% kamat vonesë të detyrimit në ditë por jo më tepër 

se 365 ditë (gjobë)  bazuar në   ligjin nr. 9920, datë 19.05.2008, “Për Procedurat tatimore në 

R.SH “ të ndryshuar, me  ligjin nr.164/2014 datë 15.12.2014. Neni 114  Mospagimi në afat i 

detyrimit tatimor apo і kontributit pika 1 ku citohet: “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”. 
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c)Edhe pse disa biznese janë  njoftuar zyrtarisht dhe nuk pranojnë të paguajnë detyrimet, në 

vite  nga ana e Bashkisë  Divjake (Drejtoria   e Taksave dhe  Drejtoria juridike)  nuk kanë 

marrë masa administrative  apo sekuestro dhe pas marrjes së këtyre masave  të bëhej 

kallëzim penal sipas nenit 181 të Kodit Penal në RSH 

d) Zyra e Taksave  në Bashkinë Divjakë , nuk ka  të evidentuar dhe  nuk ka njoftuar  

familjarët nëpërmjet postës, të cilët nuk kanë paguar  detyrimet për taksën/tarifën e pastrimit, 

ndriçimit, banesave dhe gjelbërimit, në zbatim të  pikës 71, të udhëzimit plotësues të 

Ministrisë Financave nr. 01, datë 15.01.2016 “Për zbatimin e buxhetit të vitit 2016”. 

-Nga mos marrja e masave të mësipërme  nga ana e punonjësve të taksave Bashkia Divjakë, 

së bashku me 4 Njësitë Administrative Gradishtë, Grabian, Tërbuf dhe Remas, për 

pasojë  deri më datën 20.10.2017 ka  pasur debitorë per tarifat dhe taksat  vendore pa u 

likujduar të ardhura të munguara në vlerën 252,188,000 lekë, respektivisht;  

- 243 biznese  nuk kanë paguar taksat vendore në  vlerën 20,378,000 lekë, dhe 8,284 

Fermerë  nuk kanë paguar taksën e tokës për vlerën 200,363,000 lekë, nuk  kanë paguar  

detyrimet për taksën/tarifën e pastrimit në vlerën 31,447,000 lekë. Po kështu vetë për 

Bashkinë Divjakë janë debitorë për taksat vendore në vlerën 52,618,000 lekë, nga e cila : 89 

biznese  nuk kanë paguar taksat vendore në  vlerën 8,508,341 lekë dhe 2084 Fermerë  nuk 

kanë paguar taksën e tokës për vlerën 35,999,000 lekë nuk kanë paguar detyrimet për 

taksën/tarifën e pastrimit në vlerën 8,511,000 lekë. 

-Për mos marjen dhe dorëzimin e detyrës me proces verbal  është shkelur hapur UMF nr. 30, 

datë 27.12.2011 ”Për menaxhimin e aktiveve në njësitë e sektorit publik” Kap I. TE 

PERGJITHSHME-Përgjegjësitë e menaxhereve te tjere, nëpunësve dhe punonjësve publike, 

pika 13. Punonjësit që kanë në ngarkim aktive, në rast se largohen ose transferohen nga 

puna,bëjnë më parë dorëzimin e tyre brenda afatit te përcaktuar nga Nëpunësi Autorizues i 

njësisë respektive sipas specifikave te aktiveve.  

Për shkelje e parregullsi në cilësinë e anëtarit të Njësisë të Prokurimit në 3 procedura dhe 

anëtarit të Komisionit të Vlerësimit të Ofertave në 2 procedura prokurimi, me objekt: 

“Ndërtimi i Qendrës Shëndetësore Divjake” 

“Asfaltim i parkimit midis pallateve, Bashkia Divjakë” 

“Blerje materiale ndërtimi për ndërtimin e Parkimit midis pallateve dhe sistemim i rrugëve të 

brendshme fshati Xeng, Bashkia Divjakë” 

“Rikonstruksion i Shkollës 9-vjeçare, fshati Karavasta e Re, Bashkia Divjakë” 

“Blerje makina Teknologjike per Bashkine Divjake“, me dëm ekonomik në vlerën prej 

80,000 lekë. 

Lidhur me dokumentet e tenderit për të cilat përgjithësisht është konstatuar se përcaktimet e 

kritereve të veçanta të kualifikimit nga Njësia e Prokurimit, janë me mangësi, pasi kriteret e 

përdorura për identifikimin e ofertës ekonomikisht më të favorshme, nuk janë të lidhura 

ngushtë me objektin e kontratës, nuk janë objektive dhe përpjesëtimore me kontratën objekt 

prokurimi, nuk janë të përcaktuara qartë në dokumentet e tenderit. Dokumentet e kërkuara 

për të vërtetuar realizimin e kritereve të kualifikimit nuk janë të argumentuara me hollësi mbi 

domosdoshmërinë e tyre, duke vepruar në papajtueshmëri me ligjin nr. 9643, datë 

20.11.2006, “Për prokurimin publik”, të ndryshuar, Neni 1, “Objekti dhe qëllimi”, pika 2, 

gërma c, ç dhe d, Neni 2 “Parimet e përzgjedhjes”, gërma a, b dhe c, Neni 20, 

“Mosdiskriminimi”, Neni 46 “Kualifikimi ofertuesve” pika 1, por dhe me VKM nr. 914, datë 

29.12.2014, “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, Neni 26 “Kontratat për punë 

publike”, pika 5, Neni 61 “Hartimi dhe publikimi i dokumenteve të tenderit”, pika 2, pasi në 

procesverbalet e hartimit dhe miratimit të dokumenteve të tenderit, nuk ka argumentim dhe 

nuk justifikohen me volumet e punës kërkesat teknike ekonomike të përcaktuara nga NJHDT. 

Lidhur me procedurat e vlerësimit dhe shpalljes fitues të OE për të cilat përgjithësisht është 

konstatuar se në disa raste janë përzgjedhur dhe shpallur fitues OE apo BOE të cilët nuk kanë 
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plotësuar kërkesat e DST, të cilat konsiderohen të domosdoshme për ekzekutimin e kontratës 

objekt prokurimi, apo skualifikuar operatorë me mangësi të cilat mund të konsideroheshin si 

devijime të vogla, apo skualifikuar OE me ofertë me të ulët dhe pa mangësi në 

dokumentacion, duke vepruar në papajtueshmëri me kërkesat e nenit 24 “Anulimi i një 

procedure prokurimi” dhe nenin 46 “Kualifikimi i ofertuesve” e nenit 53 “Shqyrtimi i 

ofertave”, pika 3  të ligjit  nr. 9643, datë 20.11.2006, “Për prokurimin publik”  i  ndryshuar,  

ku thuhet se “Autoriteti kontraktor, vlerëson një ofertë të vlefshme, vetëm nëse ajo është në 

përputhje me të gjitha kërkesat dhe specifikimet e përcaktuara në njoftimin e kontratës dhe në 

dokumentet e tenderit”, si dhe në disa raste KVO ka marrë vendime në tejkalim të afateve 

kohore apo nuk ka administruar në përputhje me referencat dokumentacionin lidhur me 

vlerësimin e OE.  

 

4. znj. V.Rr. me detyrë Përgjegjëse e Sektorit Juridik, në cilësinë e Juristes të Njësisë të 

Prokurimit dhe Hartuese e Dokumenteve Standarde të Prokurimit, në 15 procedura prokurimi 

me objekt: 

“Blerje materiale per sistemimin dhe asfaltimin e rrugës Germenj Çok-Dushk Can” 

“Rivitalizim i Sheshit Qendror e Trotuareve te Aksit Kryesor qyteti Divjake” 

“Sistemim, Asfaltim blloku veri-lindor, lagjia e Stanit, Bashkia Divjake“ 

“Sistemim dhe asfaltim i rrugës „Gradishtë-Spolate e Madhe” 

“Sistemim dhe asfaltim i rrugës „Mertish-3 Urat” 

“Segmenti  3 i pasareles+ura me dru përgjatë  rrugës automobilistike hyrja e parkut-godulla e 

brendshme” 

“Blerje materiale ndërtimi për Bashkinë Divjakë” 

“Rikonstruksion+Shtesë Shkolla e Mesme e Bashkuar “Koli Allkanjari” fshati Kemishtaj, 

Bashkia Divjakë” 

“Rikonstruksion i Shkollës 9-vjeçare, fshati Karavasta e Re, Bashkia Divjakë” 

“Blerje Karburanti për nevojat e Bashkise Divjakë” 

“Ndërtimi i Qendrës Shëndetësore Divjake” (shtese kontrate) 

“Blerje materiale ndërtimi për ndërtimin e Parkimit midis pallateve dhe sistemim i rrugëve të 

brendshme fshati Xeng, Bashkia Divjakë” (me negocim, pa shpallje paraprake të njoftimit) 

“Blerje Karburanti për nevojat e Bashkisë Divjake dhe Ndërmarrjes Komunale” 

“Blerje materiale inertesh” 

“Blerje kosha për mbeturinat për Bashkine Divjake” 

Lidhur me dokumentet e tenderit për të cilat përgjithësisht është konstatuar se përcaktimet e 

kritereve të veçanta të kualifikimit nga Njësia e Prokurimit, janë me mangësi, pasi kriteret e 

përdorura për identifikimin e ofertës ekonomikisht më të favorshme, nuk janë të lidhura 

ngushtë me objektin e kontratës, nuk janë objektive dhe përpjesëtimore me kontratën objekt 

prokurimi, nuk janë të përcaktuara qartë në dokumentat e tenderit. Dokumentet e kërkuara 

për të vërtetuar realizimin e kritereve të kualifikimit nuk janë të argumentuara me hollësi mbi 

domosdoshmërinë e tyre, duke vepruar në papajtueshmëri me ligjin nr. 9643, datë 

20.11.2006, “Për prokurimin publik”, të ndryshuar, Neni 1, “Objekti dhe qëllimi”, pika 2, 

gërma c, ç dhe d, Neni 2 “Parimet e përzgjedhjes”, gërma a, b dhe c, Neni 20, 

“Mosdiskriminimi”, Neni 46 “Kualifikimi ofertuesve” pika 1, por dhe me VKM nr. 914, datë 

29.12.2014, “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, Neni 26 “Kontratat për punë 

publike”, pika 5, Neni 61 “Hartimi dhe publikimi i dokumenteve të tenderit”, pika 2, pasi në 

procesverbalet e hartimit dhe miratimit të dokumenteve të tenderit, nuk ka argumentim dhe 

nuk justifikohen me volumet e punës kërkesat teknike ekonomike të përcaktuara nga NJHDT. 
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5. znj. L.Sh. me detyrë Specialiste e Pagave dhe Sigurimeve, në cilësinë e anëtares të Njësisë 

të Prokurimit dhe Hartuese e Dokumenteve Standarde të Prokurimit, në 13 procedura 

prokurimi me objekt: 

 “Blerje materiale për sistemimin dhe asfaltimin e rrugës Germenj Çok-Dushk Can” 

 “Rivitalizim i Sheshit Qendror e Trotuareve te Aksit Kryesor qyteti Divjake” 

“Sistemim, Asfaltim blloku veri-lindor, lagjia e Stanit, Bashkia Divjake” 

“Sistemim dhe asfaltim i rrugës „Gradishtë-Spolate e Madhe” 

“Sistemim dhe asfaltim i rrugës „Mertish – 3 Urat” 

“Segmenti  3 i pasareles+ ura me dru pergjate  rruges autombolistike hyrja e parkut – godulla 

e brendshme” 

Blerje materiale ndërtimi për Bashkinë Divjakë” 

“Rikonstruksion + Shtesë Shkolla e Mesme e Bashkuar “Koli Allkanjari” fshati Kemishtaj, 

Bashkia Divjakë” 

Blerje Karburanti për nevojat e Bashkisë Divjake dhe Ndërmarrjes Komunale” 

“Blerje materiale inertesh” 

“Blerje kosha për mbeturinat për Bashkinë Divjake” 

“Blerje materiale ndriçimi për Bashkinë Divjakë” 

“Blerje makina Teknologjike për Bashkinë Divjake” 

Lidhur me dokumentet e tenderit për të cilat përgjithësisht është konstatuar se përcaktimet e 

kritereve të veçanta të kualifikimit nga Njësia e Prokurimit, janë me mangësi, pasi kriteret e 

përdorura për identifikimin e ofertës ekonomikisht më të favorshme, nuk janë të lidhura 

ngushtë me objektin e kontratës, nuk janë objektive dhe përpjesëtimore me kontratën objekt 

prokurimi, nuk janë të përcaktuara qartë në dokumentet e tenderit. Dokumentet e kërkuara 

për të vërtetuar realizimin e kritereve të kualifikimit nuk janë të argumentuara me hollësi mbi 

domosdoshmërinë e tyre, duke vepruar në papajtueshmëri me ligjin nr. 9643, datë 

20.11.2006, “Për prokurimin publik”, të ndryshuar, Neni 1, “Objekti dhe qëllimi”, pika 2, 

gërma c, ç dhe d, Neni 2 “Parimet e përzgjedhjes”, gërma a, b dhe c, Neni 20, 

“Mosdiskriminimi”, Neni 46 “Kualifikimi ofertuesve” pika 1, por dhe me VKM nr. 914, datë 

29.12.2014, “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, Neni 26 “Kontratat për punë 

publike”, pika 5, Neni 61 “Hartimi dhe publikimi i dokumenteve të tenderit”, pika 2, pasi në 

procesverbalet e hartimit dhe miratimit të dokumenteve të tenderit, nuk ka argumentim dhe 

nuk justifikohen me volumet e punës kërkesat teknike ekonomike të përcaktuara nga NJHDT. 

 

C/II. Për punonjësit që marrëdhëniet e punës rregullohen me Kodin e Punës: 

 

C/II/1. Mbështetur në nenin 15, të ligjit nr. 154/2014, datë 27.11.2014 “Për organizimin dhe 

funksionimin e Kontrollit të Lartë të Shtetit”, germa “e” dhe “ç” të nenit 11, kreun IV, dhe 

nenet 37 dhe 144 të ligjit nr. 7961, datë 12.07.1996 “Kodi i Punës në Republikën e 

Shqipërisë”, i ndryshuar, dhe të kontratës individuale të punës, i rekomandojë Kryetarit të 

Bashkisë Divjakë, që bazuar në performancën e secilit punonjës dhe të shkeljeve të 

konstatuara në Raportin Përfundimtar të Auditimit të KLSH, të fillojnë procedurat për 

dhënien e masës disiplinore, “Vërejtje me paralajmërim për largim nga puna deri në 

largim nga”, për 5 punonjësit e mëposhtëm: 
 

1. z. F.V. me detyrë Drejtor i Taksave dhe të Ardhurave Vendore, Bashkia Divjakë 

Për shkeljet e mëposhtme: 

a) Nuk i janë  dërguar Drejtorisë Rajonale të Transportit, kërkesa për vendosjen e barrës 

siguruese (për mjetet) dhe në Zyrën Vendore të Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme Fier 

(për pasuritë e paluajtshme), bazuar në nenin 91 të ligjit nr. 9920, datë 19.05.2008 ”Për 

Procedurat Tatimore në Republikën e Shqipërisë”.   
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b) Për subjektet të cilët nuk kanë paguar detyrimet tatimore në afat, ndaj  tyre  nuk janë  

llogaritur kamat vonesat, në masën 0,06% kamat vonesë të detyrimit në ditë por jo më tepër 

se 365 ditë (gjobë)  bazuar në   ligjin nr. 9920, datë 19.05.2008, “Për Procedurat tatimore në 

R.SH “ të ndryshuar, me  ligjin nr.164/2014 datë 15.12.2014. Neni 114  Mospagimi në afat i 

detyrimit tatimor apo і kontributit pika 1 ku citohet: “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”. 

c)Edhe pse disa biznese janë  njoftuar zyrtarisht dhe nuk pranojnë të paguajnë detyrimet, në 

vite  nga ana e Bashkisë Divjake (Drejtoria e Taksave dhe  Drejtoria juridike) nuk kanë marë 

masa administrative  apo sekuestro dhe pas marrjes së këtyre masave  të bëhej kallëzim penal 

sipas nenit 181 të Kodit Penal në RSH 

d) Zyra e Taksave në Bashkinë Divjakë, nuk ka të evidentuar dhe  nuk ka njoftuar  familjarët 

nëpërmjet postës, të cilët nuk kanë paguar  detyrimet për taksën/tarifën e pastrimit, ndriçimit, 

banesave dhe gjelbërimit, në zbatim të pikës 71, të udhëzimit plotësues të Ministrisë 

Financave nr. 01, datë 15.01.2016 “Për zbatimin e buxhetit të vitit 2016”. 

-Nga mos marrja e masave të mësipërme  nga ana e punonjësve të taksave Bashkia Divjakë, 

së bashku me 4 Njësitë Administrative Gradishtë, Grabian, Tërbuf dhe Remas, për 

pasojë  deri më datën 20.10.2017 ka  pasur debitorë për tarifat dhe taksat vendore pa u 

likuiduar të ardhura të munguara në vlerën 252,188,000 lekë, respektivisht;  

- 243 biznese  nuk kanë paguar taksat vendore në  vlerën 20,378,000 lekë, dhe 8,284 

Fermerë  nuk kanë paguar taksën e tokës për vlerën 200,363,000 lekë, nuk  kanë paguar  

detyrimet për taksën/tarifën e pastrimit në vlerën 31,447,000 lekë. Po kështu vetë për 

Bashkinë Divjakë janë debitorë për taksat vendore në vlerën 52,618,000 lekë, nga e cila : 89 

biznese  nuk kanë paguar taksat vendore në  vlerën 8,508,341 lekë dhe 2084 Fermerë  nuk 

kanë paguar taksën e tokës për vlerën 35,999,000 lekë nuk kanë paguar detyrimet për 

taksën/tarifën e pastrimit në vlerën 8,511,000 lekë. 

-Për mos marrjen dhe dorëzimin e detyrës me proces verbal  është shkelur hapur UMF nr. 

30, datë 27.12.2011 ”Për menaxhimin e aktiveve në njësitë e sektorit publik” Kap I. TE 

PERGJITHSHME-Përgjegjësitë e menaxhereve te tjere, nëpunësve dhe punonjësve publike, 

pika 13. Punonjësit që kanë në ngarkim aktive, në rast se largohen ose transferohen nga 

puna,bëjnë më parë dorëzimin e tyre brenda afatit te përcaktuar nga Nëpunësi Autorizues i 

njësisë respektive sipas specifikave te aktiveve.  

-Për 9 subjekte për të cilat edhe pse është përllogaritur taksa e zënies së hapësirave publike, 

për truallin në pronësi shtetërore nuk është llogaritur dhe mbajtur qira për truallin nën objekt 

dhe sipërfaqen funksionale të tij me pasojë krijimin e të ardhurave të munguara në vlerën prej 

5,721,120 lekë, nga të cilat për sipërfaqen truall nën objekt 3,985,200 (1107 m
2
x100 

lekë/m
2
/muajx36/muaj) dhe për truallin funksional për vlerën 1,735,920 lekë (12411 m

2
x20 

lekë/m
2
/muajx36/muaj), veprime në kundërshtim me 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”, ndryshuar me, VKM nr. 735, datë 05.11.2014, VKM 

nr. 606, datë 31.08.2016 dhe VKM nr. 693, datë 05.10.2016. 

-Lidhur me 51 kontrata për zënie të përkohshëm të hapësirave publike (plazhe), nga ku për 

shkak të mosndjekjes korrektësish të tyre është krijuar një e ardhur e munguar për vlerën prej 

662,000 lekë, për shkak të përfundimit të tyre para afatit si dhe 560,000 lekë dëm ekonomik 

nga 7 subjekte të cilët nuk kanë shlyer detyrimet kontraktore. 

-Lidhur me kontratat e qirasë të Kabinave të Plazhit, ku ka rezultuar se u janë prishur 

kontratat për shkak të mospërmbushjes të detyrimeve kontraktore 4 subjekteve, për vlerën 

prej 2,485,132 lekë pa u ndjekur procedura sipas nenit 7 të kontratës tip, sipas të cilit Bashkia 
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ka të drejtën ligjore që në rast të shkeljes të kushteve të kontratës nga qiramarrësi, të 

përvetësojë garancinë e kontratës, vlerë e barabartë me tre muaj të qirasë. 

Lidhur me kontratën e qytetarit J R, nga ku rezulton se nuk është bërë përditësimi i kontratës 

me referencat ligjore aktuale dhe konkretisht me VKM nr. 54, datë 05.02.2014, VKM nr. 

735, datë 05.11.2014, VKM nr. 606, datë 31.08.2016 dhe VKM nr. 693, datë 05.10.2016, 

pasi kontrata nuk i është referuar bazës ligjore në fuqi në kohën e nënshkrimit të saj, si dhe 

nuk është referuar as në çmimin për m
2
, duke sjellë për pasojë dëm ekonomik të përllogaritur 

në vlerën 1,460,184 lekë. 

-Për shkelje e parregullsi të kryera në cilësinë e anëtarit të Komisionit të Vlerësimit të 

Ofertave në 7 procedura prokurimi, me objekt: 

“Rivitalizim i Sheshit Qendror e Trotuareve te Aksit Kryesor qyteti Divjake” 

“Sistemim dhe asfaltim i rrugës „Gradishtë-Spolate e Madhe” 

“Sistemim dhe asfaltim i rrugës „Mertish-3 Urat” 

“Blerje materiale ndërtimi për Bashkinë Divjakë” 

“Blerje materiale ndriçimi për Bashkinë Divjakë” 

“Rikonstruksion + Shtesë Shkolla e Mesme e Bashkuar “Koli Allkanjari” fshati Kemishtaj, 

Bashkia Divjakë” 

“Blerje makina Teknologjike për Bashkinë Divjake“, me dëm ekonomik në vlerën prej 

80,000 lekë. 

Lidhur me procedurat e vlerësimit dhe shpalljes fitues të OE për të cilat përgjithësisht është 

konstatuar se në disa raste janë përzgjedhur dhe shpallur fitues OE apo BOE të cilët nuk kanë 

plotësuar kërkesat e DST, të cilat konsiderohen të domosdoshme për ekzekutimin e kontratës 

objekt prokurimi, apo skualifikuar operatorë me mangësi të cilat mund të konsideroheshin si 

devijime të vogla, apo skualifikuar OE me ofertë me të ulët dhe pa mangësi në 

dokumentacion, duke vepruar në papajtueshmëri me kërkesat e nenit 24 “Anulimi i një 

procedure prokurimi” dhe nenin 46 “Kualifikimi i ofertuesve” e nenit 53 “Shqyrtimi i 

ofertave”, pika 3  të ligjit  nr. 9643, datë 20.11.2006, “Për prokurimin publik”  i  ndryshuar,  

ku thuhet se “Autoriteti kontraktor, vlerëson një ofertë të vlefshme, vetëm nëse ajo është në 

përputhje me të gjitha kërkesat dhe specifikimet e përcaktuara në njoftimin e kontratës dhe në 

dokumentet e tenderit”, si dhe në disa raste KVO ka marrë vendime në tejkalim të afateve 

kohore apo nuk ka administruar në përputhje me referencat dokumentacionin lidhur me 

vlerësimin e OE.  
  

2. z. A.P. me detyrë Kryeinspektor i Inspektoratit të Mbrojtjes së Territorit Vendor për 

periudhën 16.03.2017 e në vazhdim. 

Për shkeljet e mëposhtme:  

-Për mos aplikim gjoba subjekteve persona fizik dhe juridik, për shkeljet e konstatuara në 

kryerjen e punimeve pa leje ndërtimi dhe të dokumentuara me proces verbale konstatimi, ku 

vendimi i pezullimit të punimeve në ndërtim shoqërohet me vendimin për dënim me gjobë, 

ku vlera e gjobës përcaktohet bazuar në vlerën e punimeve të kryera pa leje ndërtimi, por për 

çdo rast jo më pak se 500,000 lekë, në shkelje të kërkesave të ligjit nr. 107/2014, datë 

31.7.2014 “Për Planifikimin dhe Zhvillimin e Territorit”, neni 52, pika 1, germa “e”, ku 

citohet: “Kryerje e punimeve pa leje, dënohet me gjobë të barabartë me vlerën e punimeve, të 

kryera pa leje, por në çdo rast jo më pak se 500,000 lekë dhe me prishje ose konfiskim për 

interes publik të punimeve të kryera”, dhe  ligjit 9780, datë 16.07.2007 "Për inspektimin dhe 

mbrojtjen e territorit nga ndërtimet e kundërligjshme", të ndryshuar”, neni 5 germa “b” ku 

citohet: “Vendos gjoba sipas llojit të shkeljeve të dispozitave ligjore në fushën e ndërtimit 

dhe urbanistikës”,me pasojë, të ardhura të munguara në buxhetin e Bashkisë, në vlerën 

23,000,000 lekë, për 46 raste. 
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3. z. A.S. Administrator i Njësisë  Administrative Tërbuf 

Për shkeljet e mëposhtme: 

Nga puna e pamjaftueshme e tyre si pjesë e administratës së Njësisë Administrative Tërbuf,  

për arkëtimin e taksave dhe tarifave vendore, për pasojë deri më datën 20.10.2017 janë  

krijuar të ardhura të munguara për buxhetin e Bashkisë Divjakë në vlerën 113,881,000 lekë, 

ose rreth 42% të totalit të debitorëve, respektivisht: 

Për 55 biznese  nuk kanë paguar taksat vendore në vlerën 3,594,000 lekë, dhe 2782 Fermerë  

nuk kanë paguar taksën e tokës për vlerën 85,610,000 lekë ndërkohë nuk kanë  njoftuar  

familjarët nëpërmjet postës, të cilët nuk kanë paguar  detyrimet për taksën/tarifën e pastrimit, 

ndriçimit, banesave dhe gjelbërimit,në vlerën 21,427,000 lekë, në zbatim të  pikës 71, të 

udhëzimit plotësues të Ministrisë Financave nr. 01, datë 15.01.2016 “Për zbatimin e buxhetit 

të vitit 2016”. 

-Nuk kanë  marrë detyrën me proces verbal (Listat e taksave për bizneset dhe fermerët), duke 

shkelur haptazi VKM nr. 510, datë 10.06.2015 ”Për miratimin e procedurave për 

transferimin e të drejtave dhe detyrimeve, personelit, aktiviteteve dhe çdo dokumentacion 

tjetër zyrtar në njësitë e qeverisjes vendore, të prekura nga riorganizimi administrativo-

territorial” dhe konkretisht Kreut V-të  Transferimi i arkivit dhe dokumentacionit, pikat, 

1,2,3,4 dhe  5 ku përcaktohet se: Dorëzimi i dokumentacionit dhe arkivës bëhet në përputhje 

me legjislacionin në fuqi për arkivat.  
 

4. z. Ë.G. me detyrë Administrator i Njësisë Administrative  Remas,  

Për shkeljet e mëposhtme:  

Nga puna e pamjaftueshme e tyre si pjesë e administratës së Njësisë Administrative Remas 

për arkëtimin e taksave dhe tarifave vendore, për pasojë deri më datën 20.10.2017 janë  

krijuar të ardhura të munguara për buxhetin e Bashkisë Divjakë në vlerën 36,083,000 lekë, 

ose rreth 14 % të totalit të debitorëve, respektivisht: 

- Për 66 biznese në  vlerën 6,854,000  lekë, 874 Fermerë për taksën e  tokës në vlerën  

27,771,000 lekë, nuk kanë  njoftuar  familjarët nëpërmjet postës, të cilët nuk kanë paguar  

detyrimet për taksën/tarifën e pastrimit, ndriçimit, banesave dhe gjelbërimit në vlerën 19,000 

lekë,, në zbatim të  pikës 71, të udhëzimit plotësues të Ministrisë Financave nr. 01, datë 

15.01.2016 “Për zbatimin e buxhetit të vitit 2016”. 

-Nuk kanë marrë detyrën me proces verbal (Listat e taksave për bizneset dhe taksen e tokës 

për fermerët), duke shkelur haptazi VKM nr. 510, datë 10.06.2015 ”Për miratimin e 

procedurave për transferimin e të drejtave dhe detyrimeve, personelit, aktiviteteve dhe çdo 

dokumentacion tjetër zyrtar në njësitë e qeverisjes vendore, të prekura nga riorganizimi 

administrativo-territorial” dhe konkretisht Kreut V-të “Transferimi i arkivit dhe 

dokumentacionit, pikat, 1,2,3,4 dhe 5 ku përcaktohet se: Dorëzimi i dokumentacionit dhe 

arkivës bëhet në përputhje me legjislacionin në fuqi për arkivat. 
 

5. z. Y.DH. Administrator i njësisë Administrative Gradishtë 

Për shkeljet e mëposhtme: 

Nga puna e pamjaftueshme e tyre si pjesë e administratës së Njësisë Administrative 

Gradisht për arkëtimin e taksave dhe tarifave vendore, për pasojë deri më datën 20.10.2017 

janë  krijuar të ardhura të munguara për buxhetin e Bashkisë Divjakë në vlerën 22,056,000 

lekë, ose rreth 9 % të totalit të debitorëve, respektivisht: 

-Për 17 biznese në  vlerën  851,000 lekë, 1502 Fermerë për taksën e  tokës në vlerën  

19,715,000 lekë, debitorë për ndërtesat e pastrimi në vlerën 1,490,000 lekë, nuk kanë  

njoftuar  familjarët nëpërmjet postës, të cilët nuk kanë paguar  detyrimet për taksën/tarifën e 

pastrimit, ndriçimit, banesave dhe gjelbërimit, në zbatim të  pikës 71, të udhëzimit plotësues 

të Ministrisë Financave nr. 01, datë 15.01.2016 “Për zbatimin e buxhetit të vitit 2016”.  



29 

 

-Nuk kanë marrë detyrën me proces verbal (Listat e taksave për bizneset dhe taksen e tokës 

për fermerët), duke shkelur haptazi VKM nr. 510, datë 10.06.2015 ”Për miratimin e 

procedurave për transferimin e të drejtave dhe detyrimeve, personelit, aktiviteteve dhe çdo 

dokumentacion tjetër zyrtar në njësitë e qeverisjes vendore, të prekura nga riorganizimi 

administrativo-territorial” dhe konkretisht Kreut V-të “Transferimi i arkivit dhe 

dokumentacionit, pikat, 1,2,3,4 dhe 5 ku përcaktohet se: Dorëzimi i dokumentacionit dhe 

arkivës bëhet në përputhje me legjislacionin në fuqi për arkivat. 

 

C/II/2. Mbështetur në nenin 15, të ligjit nr. 154/2014, datë 27.11.2014 “Për organizimin dhe 

funksionimin e Kontrollit të Lartë të Shtetit”, germa “e” dhe “ç” të nenit 11, kreun IV, dhe 

nenet 37 dhe 144 të ligjit nr. 7961, datë 12.07.1996 “Kodi i Punës në Republikën e 

Shqipërisë”, i ndryshuar, dhe të kontratës individuale të punës, i rekomandojë Kryetarit të 

Bashkisë Divjakë, që bazuar në performancën e secilit punonjës dhe të shkeljeve të 

konstatuara në Raportin Përfundimtar të Auditimit të KLSH, të fillojnë procedurat për 

dhënien e masës disiplinore, “Vërejtje”, për 14 punonjësit e mëposhtëm: 

 

1. z. D.B. me detyrë Ndihmës inspektor i taksës se tokës bujqësore 

Për shkeljet e mëposhtme: 

a) Nuk i ka  dërguar Drejtorisë Rajonale të Transportit, kërkesa për vendosjen e barrës 

siguruese (për mjetet) dhe në Zyrën Vendore të Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme Fier 

(për pasuritë e paluajtshme), bazuar në nenin 91 të ligjit nr. 9920, datë 19.05.2008 ”Për 

Procedurat Tatimore në Republikën e Shqipërisë”.  

b) Për subjektet të cilët nuk kanë paguar detyrimet tatimore në afat, ndaj  tyre  nuk janë  

llogaritur kamat vonesat, në masën 0,06% kamat vonesë të detyrimit në ditë por jo më tepër 

se 365 ditë (gjobë)  bazuar në   ligjin nr. 9920, datë 19.05.2008, “Për Procedurat tatimore në 

R.SH “ të ndryshuar, me  ligjin nr.164/2014 datë 15.12.2014. Neni 114  Mospagimi në afat i 

detyrimit tatimor apo і kontributit pika 1 ku citohet: “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”. 

c)Edhe pse disa biznese janë  njoftuar zyrtarisht dhe nuk pranojnë të paguajnë detyrimet, në 

vite  nga ana e Bashkisë Divjake (Drejtoria e Taksave dhe  Drejtoria juridike) nuk kanë 

marrë masa administrative apo sekuestro dhe  pas marrjes së këtyre masave të bëhej kallëzim 

penal sipas nenit 181 të Kodit Penal në RSH 

d) Zyra e Taksave në Bashkinë Divjakë, nuk ka të evidentuar dhe  nuk ka njoftuar  familjarët 

nëpërmjet postës, të cilët nuk kanë paguar  detyrimet për taksën/tarifën e pastrimit, ndriçimit, 

banesave dhe gjelbërimit, në zbatim të pikës 71, të UMF nr. 01, datë 15.01.2016 “Për 

zbatimin e buxhetit të vitit 2016”. 

-Nga mos marrja e masave të mësipërme  nga ana e punonjësve të taksave Bashkia Divjakë, 

së bashku me 4 Njësitë Administrative Gradishtë, Grabian, Tërbuf dhe Remas, për 

pasojë  deri më datën 20.10.2017  nuk kanë paguar 8,284 Fermerë taksën e tokës për vlerën 

199,950,000 lekë.  
-Për mos marrjen dhe dorëzimin e detyrës me proces verbal  është shkelur hapur UMF nr. 

30, datë 27.12.2011 ”Për menaxhimin e aktiveve në njësitë e sektorit publik” Kap I. TE 

PERGJITHSHME-Përgjegjësitë e menaxhereve te tjerë, nëpunësve dhe punonjësve publike, 

pika 13. Punonjësit që kanë në ngarkim aktive, në rast se largohen ose transferohen nga 

puna,bëjnë më parë dorëzimin e tyre brenda afatit te përcaktuar nga Nëpunësi Autorizues i 

njësisë respektive sipas specifikave te aktiveve.  
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2. z. Zh.A. Inspektore e Financës, Njësia Administrative Tërbuf.       

Për shkeljet e mëposhtme: 

Nga puna e pamjaftueshme e tyre si pjesë e administratës së Njësisë Administrative Tërbuf,  

për arkëtimin e taksave dhe tarifave vendore, për pasojë deri më datën 20.10.2017 janë  

krijuar të ardhura të munguara për buxhetin e Bashkisë Divjakë në vlerën 113,881,000 lekë, 

ose rreth 42% të totalit të debitorëve, respektivisht: 

Për 55 biznese  nuk kanë paguar taksat vendore në vlerën 3,594,000 lekë, dhe 2782 Fermerë  

nuk kanë paguar taksën e tokës për vlerën 85,610,000 lekë ndërkohë nuk kanë  njoftuar  

familjarët nëpërmjet postës, të cilët nuk kanë paguar  detyrimet për taksën/tarifën e pastrimit, 

ndriçimit, banesave dhe gjelbërimit,në vlerën 21,427,000 lekë, në zbatim të  pikës 71, të 

udhëzimit plotësues të Ministrisë Financave nr. 01, datë 15.01.2016 “Për zbatimin e buxhetit 

të vitit 2016”. 

-Nuk kanë  marë detyrën me proces verbal (Listat e taksave për bizneset dhe fermerët), duke 

shkelur haptazi VKM nr. 510, datë 10.06.2015 ”Për miratimin e procedurave për 

transferimin e të drejtave dhe detyrimeve, personelit, aktiviteteve dhe çdo dokumentacion 

tjetër zyrtar në njësitë e qeverisjes vendore, të prekura nga riorganizimi administrativo-

territorial” dhe konkretisht Kreut V-të  Transferimi i arkivit dhe dokumentacionit, pikat, 

1,2,3,4 dhe  5 ku përcaktohet se: Dorëzimi i dokumentacionit dhe arkivës bëhet në përputhje 

me legjislacionin në fuqi për arkivat.  
 

3-E.H. Inspektori Taksave  dhe Tarifave, Njësia administrative Grabian dhe 

4-F.P. Inspektore e Financës, Njësia administrative Grabian, 

Për shkeljet e mëposhtme: 

Nga puna e pamjaftueshme e tyre si pjesë e administratës së Njësisë Administrative Grabian  

për arkëtimin e taksave dhe tarifave vendore, për pasojë  deri më datën 20.10.2017  janë  

krijuar të ardhura të munguara për buxhetin e Bashkisë Divjakë në vlerën 32,928,000 lekë, 

ose rreth  13 % të totalit të debitorëve, respektivisht: 

-Për 28 biznese në  vlerën 1,1673,000  lekë, 1342 Fermerë për taksën e  tokës në vlerën 

31,255,000 lekë, nuk kanë  njoftuar  familjarët nëpërmjet postës, të cilët nuk kanë paguar  

detyrimet për taksën/tarifën e pastrimit, ndriçimit, banesave dhe gjelbërimit, në zbatim të  

pikës 71, të udhëzimit plotësues të Ministrisë Financave nr. 01, datë 15.01.2016 “Për 

zbatimin e buxhetit të vitit 2016”, 

-Nuk kanë  marë detyrën me proces verbal (Listat e taksave për bizneset dhe taksen e tokës 

për fermerët), duke shkelur haptazi VKM nr. 510, datë 10.06.2015 ”Për miratimin e 

procedurave për transferimin e të drejtave dhe detyrimeve, personelit,aktiviteteve dhe çdo 

dokumentacion tjetër zyrtar në njësitë e qeverisjes vendore, të prekura nga riorganizimi 

administrativo-territorial” dhe konkretisht Kreut V-të Transferimi i arkivit dhe 

dokumentacionit, pikat, 1, 2, 3, 4 dhe  5 ku përcaktohet se: Dorëzimi dokumentacionit dhe 

arkivës bëhet në përputhje me legjislacionin në fuqi për arkivat.  
 

5. znj. N.B. me detyrë Specialist i taksave në NJA Remas dhe 

6. znj. L.K. me detyrë Inspektore Finance në NJA Remas, 

Për shkeljet e mëposhtme:  

Nga puna e pamjaftueshme e tyre si pjesë e administratës së Njësisë Administrative Remas 

për arkëtimin e taksave dhe tarifave vendore, për pasojë deri më datën 20.10.2017 janë  

krijuar të ardhura të munguara për buxhetin e Bashkisë Divjakë në vlerën 36,083,000 lekë, 

ose rreth 14 % të totalit të debitorëve, respektivisht: 

- Për 66 biznese në  vlerën 6,854,000  lekë, 874 Fermerë për taksën e  tokës në vlerën  

27,771,000 lekë, nuk kanë  njoftuar  familjarët nëpërmjet postës, të cilët nuk kanë paguar  

detyrimet për taksën/tarifën e pastrimit, ndriçimit, banesave dhe gjelbërimit në vlerën 19,000 
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lekë,, në zbatim të  pikës 71, të udhëzimit plotësues të Ministrisë Financave nr. 01, datë 

15.01.2016 “Për zbatimin e buxhetit të vitit 2016”. 

-Nuk kanë marrë detyrën me proces verbal (Listat e taksave për bizneset dhe taksen e tokës 

për fermerët), duke shkelur haptazi VKM nr. 510, datë 10.06.2015 ”Për miratimin e 

procedurave për transferimin e të drejtave dhe detyrimeve, personelit, aktiviteteve dhe çdo 

dokumentacion tjetër zyrtar në njësitë e qeverisjes vendore, të prekura nga riorganizimi 

administrativo-territorial” dhe konkretisht Kreut V-të “Transferimi i arkivit dhe 

dokumentacionit, pikat, 1,2,3,4 dhe 5 ku përcaktohet se: Dorëzimi i dokumentacionit dhe 

arkivës bëhet në përputhje me legjislacionin në fuqi për arkivat. 
 

7. z. A.Gj. ish-inspektor i taksave, periudha 15.02.2012 larguar më dt. 28.09.2015, aktualisht 

ekonomist , Njësia Administrative Gradishtë 

8. z. I.N. inspektor i taksave ish-komuna Gradishtë periudha 02.11.2015 e ne vazhdim, 

aktualisht administrator shoqëror në Bashkinë Divjakë. 

Për shkeljet e mëposhtme: 

Nga puna e pamjaftueshme e tyre si pjesë e administratës së Njësisë Administrative 

Gradisht për arkëtimin e taksave dhe tarifave vendore, për pasojë deri më datën 20.10.2017 

janë  krijuar të ardhura të munguara për buxhetin e Bashkisë Divjakë në vlerën 22,056,000 

lekë, ose rreth 9 % të totalit të debitorëve, respektivisht: 

-Për 17 biznese në  vlerën  851,000 lekë, 1502 Fermerë për taksën e  tokës në vlerën  

19,715,000 lekë, debitorë për ndërtesat e pastrimi në vlerën 1,490,000 lekë, nuk kanë  

njoftuar  familjarët nëpërmjet postës, të cilët nuk kanë paguar  detyrimet për taksën/tarifën e 

pastrimit, ndriçimit, banesave dhe gjelbërimit, në zbatim të  pikës 71, të udhëzimit plotësues 

të Ministrisë Financave nr. 01, datë 15.01.2016 “Për zbatimin e buxhetit të vitit 2016”.  

-Nuk kanë marrë detyrën me proces verbal (Listat e taksave për bizneset dhe taksen e tokës 

për fermerët), duke shkelur haptazi VKM nr. 510, datë 10.06.2015 ”Për miratimin e 

procedurave për transferimin e të drejtave dhe detyrimeve, personelit, aktiviteteve dhe çdo 

dokumentacion tjetër zyrtar në njësitë e qeverisjes vendore, të prekura nga riorganizimi 

administrativo-territorial” dhe konkretisht Kreut V-të “Transferimi i arkivit dhe 

dokumentacionit, pikat, 1,2,3,4 dhe 5 ku përcaktohet se: Dorëzimi i dokumentacionit dhe 

arkivës bëhet në përputhje me legjislacionin në fuqi për arkivat. 
 

9. z. D.S. me detyrë ish Kryeinspektor i IMTV për periudhën 02.08.2011 deri 16.11.2015, 

aktualisht përgjegjës i sektorit të menaxhimit të tokës. 

Për shkeljet e mëposhtme:  

-Për mos aplikim gjoba subjekteve persona fizik dhe juridik, për shkeljet e konstatuara në 

kryerjen e punimeve pa leje ndërtimi dhe të dokumentuara me proces verbale konstatimi, ku 

vendimi i pezullimit të punimeve në ndërtim shoqërohet me vendimin për dënim me gjobë, 

ku vlera e gjobës përcaktohet bazuar në vlerën e punimeve të kryera pa leje ndërtimi, por për 

çdo rast jo më pak se 500,000 lekë, në shkelje të kërkesave të ligjit nr. 107/2014, datë 

31.7.2014 “Për Planifikimin dhe Zhvillimin e Territorit”, neni 52, pika 1, germa “e”, ku 

citohet: “Kryerje e punimeve pa leje, dënohet me gjobë të barabartë me vlerën e punimeve, të 

kryera pa leje, por në çdo rast jo më pak se 500,000 lekë dhe me prishje ose konfiskim për 

interes publik të punimeve të kryera”, dhe  ligjit 9780, datë 16.07.2007 "Për inspektimin dhe 

mbrojtjen e territorit nga ndërtimet e kundërligjshme", të ndryshuar”, neni 5 germa “b” ku 

citohet: “Vendos gjoba sipas llojit të shkeljeve të dispozitave ligjore në fushën e ndërtimit 

dhe urbanistikës”,me pasojë, të ardhura të munguara në buxhetin e Bashkisë, në vlerën 

23,000,000 lekë, për 46 raste. 

-Lidhur me 51 kontrata për zënie të përkohshëm të hapësirave publike (plazhe), nga ku për 

shkak të mosndjekjes korrektësish të tyre është krijuar një e ardhur e munguar për vlerën prej 
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662,000 lekë, për shkak të përfundimit të tyre para afatit si dhe 560,000 lekë dëm ekonomik 

nga 7 subjekte të cilët nuk kanë shlyer detyrimet kontraktore. 

Lidhur me kontratën e qytetarit J R, nga ku rezulton se nuk është bërë përditësimi i kontratës 

me referencat ligjore aktuale dhe konkretisht me VKM nr. 54, datë 05.02.2014, VKM nr. 

735, datë 05.11.2014, VKM nr. 606, datë 31.08.2016 dhe VKM nr. 693, datë 05.10.2016, 

pasi kontrata nuk i është referuar bazës ligjore në fuqi në kohën e nënshkrimit të saj, si dhe 

nuk është referuar as në cmimin për m
2
, duke sjellë për pasojë dëm ekonomik të përllogaritur 

në vlerën 1,460,184 lekë. 

-Për shkelje e parregullsi të kryera në cilësinë e anëtarit të Njësisë të Prokurimit në 6 

procedura dhe anëtarit të Komisionit të Vlerësimit të Ofertave në 10 procedura prokurimi me 

objekt: 

“Segmenti  3 i pasareles+ ura me dru përgjatë  rrugës automobilistike hyrja e parkut – godulla 

e brendshme” 

“Rikonstruksion i Shkollës 9-vjeçare, fshati Karavasta e Re, Bashkia Divjakë” 

“Blerje Karburanti për nevojat e Bashkisë Divjakë” 

“Asfaltim i parkimit midis pallateve, Bashkia Divjakë” 

“Blerje materiale ndriçimi për Bashkinë Divjakë” 

“Blerje makina Teknologjike për Bashkine Divjake” 

 “Blerje materiale elektrike për ndriçimin e rrugëve te qytetit” 

“Rivitalizim i Sheshit Qendror e Trotuareve te Aksit Kryesor qyteti Divjake” 

“Sistemim, Asfaltim blloku veri-lindor, lagjia e Stanit, Bashkia Divjake” 

“Sistemim dhe asfaltim i rrugës „Gradishtë-Spolate e Madhe” 

“Sistemim dhe asfaltim i rrugës „Mertish – 3 Urat” 

“Ndërtimi i Qendrës Shëndetësore Divjake” (shtese kontrate) 

“Blerje materiale ndërtimi për ndërtimin e Parkimit midis pallateve dhe sistemim i rrugëve të 

brendshme fshati Xeng, Bashkia Divjakë”, me dëm ekonomik në vlerën prej 27,200 lekë 

“Blerje materiale ndërtimi, për ndërtim trotuari, Bashkia Divjakë” (me negocim, pa shpallje 

paraprake të njoftimit të kontratës) 

“Blerje Karburanti për nevojat e Bashkisë Divjake dhe Ndërmarrjes Komunale” 

“Blerje kosha për mbeturinat për Bashkine Divjake” 

Lidhur me dokumentet e tenderit për të cilat përgjithësisht është konstatuar se përcaktimet e 

kritereve të veçanta të kualifikimit nga Njësia e Prokurimit, janë me mangësi, pasi kriteret e 

përdorura për identifikimin e ofertës ekonomikisht më të favorshme, nuk janë të lidhura 

ngushtë me objektin e kontratës, nuk janë objektive dhe përpjesëtimore me kontratën objekt 

prokurimi, nuk janë të përcaktuara qartë në dokumentat e tenderit. Dokumentet e kërkuara 

për të vërtetuar realizimin e kritereve të kualifikimit nuk janë të argumentuara me hollësi mbi 

domosdoshmërinë e tyre, duke vepruar në papajtueshmëri me ligjin nr. 9643, datë 

20.11.2006, “Për prokurimin publik”, të ndryshuar, Neni 1, “Objekti dhe qëllimi”, pika 2, 

gërma c, ç dhe d, Neni 2 “Parimet e përzgjedhjes”, gërma a, b dhe c, Neni 20, 

“Mosdiskriminimi”, Neni 46 “Kualifikimi ofertuesve” pika 1, por dhe me VKM nr. 914, datë 

29.12.2014, “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, Neni 26 “Kontratat për punë 

publike”, pika 5, Neni 61 “Hartimi dhe publikimi i dokumenteve të tenderit”, pika 2, pasi në 

procesverbalet e hartimit dhe miratimit të dokumenteve të tenderit, nuk ka argumentim dhe 

nuk justifikohen me volumet e punës kërkesat teknike ekonomike të përcaktuara nga NJHDT. 

Lidhur me procedurat e vlerësimit dhe shpalljes fitues të OE për të cilat përgjithësisht është 

konstatuar se në disa raste janë përzgjedhur dhe shpallur fitues OE apo BOE të cilët nuk kanë 

plotësuar kërkesat e DST, të cilat konsiderohen të domosdoshme për ekzekutimin e kontratës 

objekt prokurimi, apo skualifikuar operatorë me mangësi të cilat mund të konsideroheshin si 

devijime të vogla, apo skualifikuar OE me ofertë me të ulët dhe pa mangësi në 

dokumentacion, duke vepruar në papajtueshmëri me kërkesat e nenit 24 “Anulimi i një 
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procedure prokurimi” dhe nenin 46 “Kualifikimi i ofertuesve” e nenit 53 “Shqyrtimi i 

ofertave”, pika 3  të ligjit  nr. 9643, datë 20.11.2006, “Për prokurimin publik”  i  ndryshuar,  

ku thuhet se “Autoriteti kontraktor, vlerëson një ofertë të vlefshme, vetëm nëse ajo është në 

përputhje me të gjitha kërkesat dhe specifikimet e përcaktuara në njoftimin e kontratës dhe në 

dokumentet e tenderit”, si dhe në disa raste KVO ka marrë vendime në tejkalim të afateve 

kohore apo nuk ka administruar në përputhje me referencat dokumentacionin lidhur me 

vlerësimin e OE.  

 

10. znj. M.N. me detyrë ish Kryeinspektore e IMTV për periudhën 18.11.2015 deri 

03.03.2016, aktualisht Specialiste në Drejtorinë e Planifikimit dhe Zhvillimit të Territorit, 

Për shkeljet e mëposhtme:  

-Për mos aplikim gjoba subjekteve persona fizik dhe juridik, për shkeljet e konstatuara në 

kryerjen e punimeve pa leje ndërtimi dhe të dokumentuara me proces verbale konstatimi, ku 

vendimi i pezullimit të punimeve në ndërtim shoqërohet me vendimin për dënim me gjobë, 

ku vlera e gjobës përcaktohet bazuar në vlerën e punimeve të kryera pa leje ndërtimi, por për 

çdo rast jo më pak se 500,000 lekë, në shkelje të kërkesave të ligjit nr. 107/2014, datë 

31.7.2014 “Për Planifikimin dhe Zhvillimin e Territorit”, neni 52, pika 1, germa “e”, ku 

citohet: “Kryerje e punimeve pa leje, dënohet me gjobë të barabartë me vlerën e punimeve, të 

kryera pa leje, por në çdo rast jo më pak se 500,000 lekë dhe me prishje ose konfiskim për 

interes publik të punimeve të kryera”, dhe  ligjit 9780, datë 16.07.2007 "Për inspektimin dhe 

mbrojtjen e territorit nga ndërtimet e kundërligjshme", të ndryshuar”, neni 5 germa “b” ku 

citohet: “Vendos gjoba sipas llojit të shkeljeve të dispozitave ligjore në fushën e ndërtimit 

dhe urbanistikës”, me pasojë të ardhura të munguara në buxhetin e Bashkisë, në vlerën 

23,000,000 lekë, për 46 raste. 

-Për shkelje të kryera në cilësinë e anëtares të Komisionit të Vlerësimit të Ofertave në 8 

procedura prokurimi, me objekt: 

“Blerje materiale ndërtimi për Bashkinë Divjakë” 

“Rikonstruksion + Shtesë Shkolla e Mesme e Bashkuar “Koli Allkanjari” fshati Kemishtaj, 

Bashkia Divjakë” 

“Rikonstruksion i Shkollës 9-vjeçare, fshati Karavasta e Re, Bashkia Divjakë” 

“Blerje materiale ndërtimi për ndërtimin e Parkimit midis pallateve dhe sistemim i rrugëve të 

brendshme fshati Xeng, Bashkia Divjakë” me dëm ekonomik në vlerën prej 27,200 lekë. 

“Asfaltim i parkimit midis pallateve, Bashkia Divjakë” 

“Blerje materiale ndërtimi, për ndërtim trotuari, Bashkia Divjakë” 

“Blerje materiale ndriçimi për Bashkinë Divjakë” 

“Blerje makina Teknologjike per Bashkine Divjake“, me dëm ekonomik në vlerën prej 

80,000 lekë. 

Lidhur me procedurat e vlerësimit dhe shpalljes fitues të OE për të cilat përgjithësisht është 

konstatuar se në disa raste janë përzgjedhur dhe shpallur fitues OE apo BOE të cilët nuk kanë 

plotësuar kërkesat e DST, të cilat konsiderohen të domosdoshme për ekzekutimin e kontratës 

objekt prokurimi, apo skualifikuar operatorë me mangësi të cilat mund të konsideroheshin si 

devijime të vogla, apo skualifikuar OE me ofertë me të ulët dhe pa mangësi në 

dokumentacion, duke vepruar në papajtueshmëri me kërkesat e nenit 24 “Anulimi i një 

procedure prokurimi” dhe nenin 46 “Kualifikimi i ofertuesve” e nenit 53 “Shqyrtimi i 

ofertave”, pika 3  të ligjit  nr. 9643, datë 20.11.2006, “Për prokurimin publik”  i  ndryshuar,  

ku thuhet se “Autoriteti kontraktor, vlerëson një ofertë të vlefshme, vetëm nëse ajo është në 

përputhje me të gjitha kërkesat dhe specifikimet e përcaktuara në njoftimin e kontratës dhe në 

dokumentet e tenderit”, si dhe në disa raste KVO ka marrë vendime në tejkalim të afateve 

kohore apo nuk ka administruar në përputhje me referencat dokumentacionin lidhur me 

vlerësimin e OE.  
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11. znj. K.D. me detyrë Përgjegjëse e Sektorit të Burimeve Njerëzore. 

Për shkeljet e mëposhtme:  

-Për mos dokumentimin saktë të pagesave të kryera për vlerën e pagës së grupit për grupet e 

diplomave të arsimit universitar dhe për shtesën e pagës për vjetërsinë në punë, për 

punonjësit të Bashkisë, në kundërshtim me VKM nr. 586, datë 17.07.2013 “Për disa 

ndryshime në vendimin nr. 1619, datë 02.07.2008, të KM "Për klasifikimin e funksioneve, 

grupimin e njësive të qeverisjes vendore për efekt page dhe caktimin e kufijve të pagave të 

punonjësve të organeve të qeverisjes vendore", lidhja nr.2, dhe VKM nr.165, datë 02.03.2016 

“Për grupimin e njësive të vetëqeverisjes vendore, për efekt page, dhe caktimin e kufijve të 

pagave të funksionarëve të zgjedhur e të emëruar, të nëpunësve civilë e të punonjësve 

administrativë të njësive të vetëqeverisjes vendore”pika 5, 6 dhe lidhja nr.9, me pasojë dëmin 

ekonomik në vlerën 279,360 lekë. 

 

12. znj. E.T. me detyrë Specialiste e Drejtorisë të Planifikimit dhe Zhvillimit të Territorit, në 

cilësinë e anëtares të Njësisë të Prokurimit dhe Hartuese e Dokumenteve Standarde të 

Prokurimit, në 6 procedura prokurimi me objekt: 

 “Blerje materiale per sistemimin dhe asfaltimin e rruges Germenj Çok-Dushk Can” 

 “Rivitalizim i Sheshit Qendror e Trotuareve te Aksit Kryesor qyteti Divjake” 

“Sistemim, Asfaltim blloku veri-lindor, lagjia e Stanit, Bashkia Divjake” 

Blerje Karburanti për nevojat e Bashkise Divjake dhe Ndermarrjes Komunale” 

“Blerje materiale inertesh” 

“Blerje kosha për mbeturinat për Bashkinë Divjake” 

Lidhur me procedurat e vlerësimit dhe shpalljes fitues të OE për të cilat përgjithësisht është 

konstatuar se në disa raste janë përzgjedhur dhe shpallur fitues OE apo BOE të cilët nuk kanë 

plotësuar kërkesat e DST, të cilat konsiderohen të domosdoshme për ekzekutimin e kontratës 

objekt prokurimi, apo skualifikuar operatorë me mangësi të cilat mund të konsideroheshin si 

devijime të vogla, apo skualifikuar OE me ofertë me të ulët dhe pa mangësi në 

dokumentacion, duke vepruar në papajtueshmëri me kërkesat e nenit 24 “Anulimi i një 

procedure prokurimi” dhe nenin 46 “Kualifikimi i ofertuesve” e nenit 53 “Shqyrtimi i 

ofertave”, pika 3  të ligjit  nr. 9643, datë 20.11.2006, “Për prokurimin publik”  i  ndryshuar,  

ku thuhet se “Autoriteti kontraktor, vlerëson një ofertë të vlefshme, vetëm nëse ajo është në 

përputhje me të gjitha kërkesat dhe specifikimet e përcaktuara në njoftimin e kontratës dhe në 

dokumentet e tenderit”, si dhe në disa raste KVO ka marrë vendime në tejkalim të afateve 

kohore apo nuk ka administruar në përputhje me referencat dokumentacionin lidhur me 

vlerësimin e OE.  

 

13. znj. E.N. me detyrë Specialist e Drejtorisë të Planifikimit dhe Zhvillimit të Territorit, në 

cilësinë e anëtares të Njësisë të Prokurimit në 4 procedura dhe anëtares të Komisionit të 

Vlerësimit të Ofertave në 2 procedura prokurimi, me objekt: 

“Rikonstruksion i Shkollës 9-vjeçare, fshati Karavasta e Re, Bashkia Divjakë” 

“Blerje Karburanti për nevojat e Bashkise Divjakë” 

“Blerje materiale ndërtimi për ndërtimin e Parkimit midis pallateve dhe sistemim i rrugëve të 

brendshme fshati Xeng, Bashkia Divjakë” 

“Blerje materiale ndërtimi, për ndërtim trotuari, Bashkia Divjakë” 

“Ndertimi i Qendres Shendetesore Divjake” 

“Asfaltim i parkimit midis pallateve, Bashkia Divjakë” 

Lidhur me dokumentet e tenderit për të cilat përgjithësisht është konstatuar se përcaktimet e 

kritereve të veçanta të kualifikimit nga Njësia e Prokurimit, janë me mangësi, pasi kriteret e 

përdorura për identifikimin e ofertës ekonomikisht më të favorshme, nuk janë të lidhura 
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ngushtë me objektin e kontratës, nuk janë objektive dhe përpjesëtimore me kontratën objekt 

prokurimi, nuk janë të përcaktuara qartë në dokumentat e tenderit. Dokumentet e kërkuara 

për të vërtetuar realizimin e kritereve të kualifikimit nuk janë të argumentuara me hollësi mbi 

domosdoshmërinë e tyre, duke vepruar në papajtueshmëri me ligjin nr. 9643, datë 

20.11.2006, “Për prokurimin publik”, të ndryshuar, Neni 1, “Objekti dhe qëllimi”, pika 2, 

gërma c, ç dhe d, Neni 2 “Parimet e përzgjedhjes”, gërma a, b dhe c, Neni 20, 

“Mosdiskriminimi”, Neni 46 “Kualifikimi ofertuesve” pika 1, por dhe me VKM nr. 914, datë 

29.12.2014, “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, Neni 26 “Kontratat për punë 

publike”, pika 5, Neni 61 “Hartimi dhe publikimi i dokumenteve të tenderit”, pika 2, pasi në 

procesverbalet e hartimit dhe miratimit të dokumenteve të tenderit, nuk ka argumentim dhe 

nuk justifikohen me volumet e punës kërkesat teknike ekonomike të përcaktuara nga NJHDT. 

Lidhur me procedurat e vlerësimit dhe shpalljes fitues të OE për të cilat përgjithësisht është 

konstatuar se në disa raste janë përzgjedhur dhe shpallur fitues OE apo BOE të cilët nuk kanë 

plotësuar kërkesat e DST, të cilat konsiderohen të domosdoshme për ekzekutimin e kontratës 

objekt prokurimi, apo skualifikuar operatorë me mangësi të cilat mund të konsideroheshin si 

devijime të vogla, apo skualifikuar OE me ofertë me të ulët dhe pa mangësi në 

dokumentacion, duke vepruar në papajtueshmëri me kërkesat e nenit 24 “Anulimi i një 

procedure prokurimi” dhe nenin 46 “Kualifikimi i ofertuesve” e nenit 53 “Shqyrtimi i 

ofertave”, pika 3  të ligjit  nr. 9643, datë 20.11.2006, “Për prokurimin publik”  i  ndryshuar,  

ku thuhet se “Autoriteti kontraktor, vlerëson një ofertë të vlefshme, vetëm nëse ajo është në 

përputhje me të gjitha kërkesat dhe specifikimet e përcaktuara në njoftimin e kontratës dhe në 

dokumentet e tenderit”, si dhe në disa raste KVO ka marrë vendime në tejkalim të afateve 

kohore apo nuk ka administruar në përputhje me referencat dokumentacionin lidhur me 

vlerësimin e OE.  

 

14. L.Xh. me detyrë Specialist i Drejtorisë të Planifikimit dhe Zhvillimit të Territorit, në 

cilësinë e anëtarit të Komisionit të Vlerësimit të Ofertave në 1 procedurë prokurimi, me 

objekt: “Ndërtimi i Qendrës Shëndetësore Divjake”. 

Lidhur me procedurat e vlerësimit dhe shpalljes fitues të OE për të cilat përgjithësisht është 

konstatuar se në disa raste janë përzgjedhur dhe shpallur fitues OE apo BOE të cilët nuk kanë 

plotësuar kërkesat e DST, të cilat konsiderohen të domosdoshme për ekzekutimin e kontratës 

objekt prokurimi, duke vepruar në papajtueshmëri me kërkesat e nenit 24 “Anulimi i një 

procedure prokurimi” dhe nenin 46 “Kualifikimi i ofertuesve” e nenit 53 “Shqyrtimi i 

ofertave”, pika 3  të ligjit  nr. 9643, datë 20.11.2006, “Për prokurimin publik”  i  ndryshuar,  

ku thuhet se “Autoriteti kontraktor, vlerëson një ofertë të vlefshme, vetëm nëse ajo është në 

përputhje me të gjitha kërkesat dhe specifikimet e përcaktuara në njoftimin e kontratës dhe në 

dokumentet e tenderit”. 

 

E. KALLËZIM PENAL: 

 

Bazuar në gjetjet dhe aktet e administruara në dosjen e auditimit, në referim të ligjit nr. 7905 

datë 21.03.1995 “Kodi i Procedurës Penale” i ndryshuar, neni 281 të ndryshuar, ligjin nr. 

9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar, Vendimin e Këshillit të 

Ministrave nr. 1 datë 10.01.2007 “Për Miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, ligjin 

nr. 8402, datë 10.09.1998 “Për kontrollin dhe disiplinimin e punimeve të ndërtimit” i 

ndryshuar,  Udhëzimin e Këshillit Ministrave nr. 3, datë 15.02.2001 “Për mbikëqyrjen dhe 

kolaudimin e punimeve të ndërtimit” i ndryshuar; Udhëzimin e  Këshillit Ministrave nr. 2, 

datë 13.05.2005 “Për zbatimin e punimeve të ndërtimit”, i ndryshuar, bëjmë  Kallëzim penal, 

për hartuesin e projekt preventivit të objektit “Rivitalizim i Sheshit Qendror e Trotuareve 
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të Aksit Kryesor Qyteti Divjakë”, për shkaktimin e dëmit ekonomik në vlerën prej 

6,489,647 lekë pa tvsh. 
 

F. INDICIE PËR NDJEKJE PENALE: 

Nga ish-Komuna Tërbuf, Bashkia Divjakë, nga mos kontrolli mbi territorin është lejuar 

përdorimi i paligjshëm i resurseve në pronësi të saj, duke  sjellë për pasojë moskrijimin e të 

ardhurave nga përdorimi i resurseve të NJQV, për parcelat e zaptuara, në kundështim me  

VKM nr. 529, datë 08.6.2011, të ndryshuar apo me VKM nr. 22, datë 09.01.2008 dhe VKM 

nr. 1064, datë 22.10.2010, veprime apo mosveprime për të cilat KLSH ka dërguar si Indicie 

Penale në Prokurorinë e Rrethit Gjyqësor Lushnje. 

 
Shënim: Bazuar në nenin 22 të ligjit nr. 8457, datë 11.02.1999 “Për informacionin e klasifikuar”, i 

ndryshuar, Kallëzimi Penal dhe Indicie Penale nuk publikohet. 

 

 

Me ndjekjen dhe kontrollin e zbatimit të detyrave dhe masave të përcaktuara në këtë vendim 

ngarkohet Departamenti i Auditimit te Njësive te Vetëqeverisjes Vendore dhe Departamenti 

Juridik, Kontrollit të Zbatimit të Standardeve dhe Etikës. 

 

 

 

K R Y E T A R I 

 

 

Bujar LESKAJ 


