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I. PËRMBLEDHJE EKZEKUTIVE 
 
1.Përshkrim i shkurtër i Projektit të Auditimit 
 
Në zbatim të Programit të Auditimit nr.686/1, datë 21.06.2021,i ndryshuar me shkresën nr. 686/2, 
datë 02.09.2021, nr.686/3, datë 14.09.2021, nr, 686/4, datë 06.10.2021, nr.686/5, datë 28.10.2021, 
miratuar nga Kryetari i KLSH, nga data 21.06.2021, deri më datën 12.11.2021, në institucionin 
Bashkia Divjakë u krye në teren auditimi “Financiar dhe i përputhshmërisë”.  
Auditimi mbuloi periudhën nga data 01.01.2020 deri më datën 30.06.2021dhe u shtri mbi çështjet 
kryesore të veprimtarisë së institucionit si: menaxhimi financiar dhe kontrolli i brendshëm, 
planifikimi dhe zbatimi i buxhetit (të ardhurat dhe shpenzimet), vlerësimi i pasqyrave financiare, 
prokurimet publike, zbatimi i rekomandimeve të lëna në auditimin e mëparshëm, si dhe mbi 
planifikimin dhe zhvillimin e territorit. Për arritjen e rezultateve të auditimit, grupi i auditimit u 
mbështet mbi dy elementë: në sistemin e kontrollit të brendshëm dhe në  punën konkrete mbi 
evidencat e auditimit, por  kryesisht mbi këtë të fundit. Audituesit janë kujdesur që evidencat me 
të cilat kanë punuar për të argumentuar rezultatet e auditimit, të plotësojnë tre cilësi: të jenë të 
përshtatshme (të kenë lidhje me çështjen që auditohej), të besueshme (burimi nga vjen evidenca të 
ketë besueshmëri) dhe të mjaftueshme (sasia e evidencës të jetë e mjaftueshme për arritjen e 
konkluzioneve të auditimit). Në përfundim të punës audituse në terren, nga grupi i auditimit janë 
mbajtur dhe protokolluar në subjekt 26 akt konstatime dhe 1 akt verifikime. Pas kryerjes së 
takimit përmbyllës mes palëve nga subjekti u paraqitën kundërshtitë për aktet e mbajtura të cilat 
janë trajtuar në projektraportin e auditimit. Pas hartimit të projektraportit, nga subjekti i audituar 
janë bërë përsëri kundërshti, të cilat janë trajtuar nga grupi i auditimit dhe janë bërë pjesë e 
raportit të auditimit. 
Projektraporti i auditimit është nisur në subjekt më shkresën nr.686/13 prot., datë 06.12.2021. Me 
shkresën nr. 4680/60 prot, datë 17.12.2021 (të dhëna të subjektit),  protokolluar në KLSH me nr. 
686/15 prot, datë 17.12.2021, Bashkia Divjakë ka kthyer përgjigje se është njohur me 
projektraportin e auditimit. 
Bashkangjitur me shkresë ne mësipërme nga Bashkia Divjakë janë paraqitur observacione lidhur 
me projektraportin e auditimit. 
Në datën 24.12.2021 në ambientet e KLSH është realizua takimi përmbyllës midis përfaqsuesve 
të Bashkisë Divjakë dhe KLSH, për të cilin është mbajtur protokolli përkatës. 
 
2.Përshkrim i gjetjeve kryesore dhe rekomandimeve 
 

 
Përmbledhje e gjetjes 

Referen
ca me 

raportin 
përfund

imtar 

 
Rëndësia 

 
Rekomandimi 

Gjetje nga auditimi: Bashkia Divjakë nuk kangritur një 
sistem efektiv të menaxhimit financiar dhe kontrollit të 
brendshëm, duke mos hartuar një kuadër të plotë 
rregullash të shkruara për këtë qëllim. Nuk është hartuar 
strategjia e rrisqeve, si dhe rregulla për ruajtjen e 
aktiveve, nuk është miratuar gjurma e 
auditimit,mungojnë politika dhe praktika që të 

Pika 
nr.1, 

faqe 19-
29 

E lartë Rekomandimi:Krye
tari i Bashkisë 
Divjakë, në cilësinë 
e Nëpunësit 
Autorizues, të marrë 
masa për njohjen 
dhe menaxhimin nga 
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garantojnë ruajtjen dhe zhvillimin e kompetencave 
profesionale të stafit, duke u mjaftuar vetëm me 
trajnimet e organizuara nga ASPA, duke mos hartuar 
dhe zhvilluar programe trajnimesh në njësinë vendore, 
nuk janë hartuar programe për ngritjen dhe zhvillimin 
profesional të stafi. Grupi i Menaxhimit Strategjik, nuk 
ka miratuar plane zhvillimi strategjike me afat jo më pak 
se 5 vjet. Nuk janë marrë mada për mbrojtjen e të 
dhënave elektronike, veprime në kundërshtim ligjin nr. 
10296 datë 08.07.2010 “Për menaxhimin financiar dhe 
kontrollin” dhe nenin32, të ligjit nr. 68/2017 ”Për 
financat e vetëqeverisjes vendore”.(Më hollësisht 
trajtuar në pikën nr.1, faqe 19-29 të Raportit të 
Auditimit). 

 

stafi të ligjit për 
MFK dhe manualit 
përkatës të tij, për 
hartimin dhe 
miratimin e një 
strategjie të risqeve, 
me qëllim 
menaxhimin e 
riskut, ku të bëhet 
identifikimi, analiza 
dhe kontrolli i 
risqeve që mund të 
kenë impakt në 
arritjen e 
objektivave të 
institucionit.  
Rekomandimi:Drej
toria e Burimeve 
Njerëzore të mari 
masa për përditsimin 
e regullores duke 
përcaktuar qartë 
detyrat dhe 
funksionet për çdo 
pozicioni pune, të 
hartojë programe të 
trajnimeve për 
ngritjen profesionale 
të stafit si dhe 
vendosjen e një 
sistemi komunikimi 
që të ofrojë 
informacionin e 
duhur për të gjithë 
punonjësit, 
menaxherët e lartë 
dhe titullarin e 
njësisë. 

Gjetje nga auditimi: Nga auditimi u konstatuan anomali 
në procedurën e dhënies me qira të pronave të 
paluajtshme “Tokë pa fryt”, me sipërfaqe 65.5 ha. 
Konstatohet se me vendimin nr. 19, datë 30.03.2021, 
sipas projekt vendimin nr. 3, datë 30.03.2021 dhe 
relacionit të Kryetarit të Bashkisë është miratuar dhënia 
me qira e pasurive nr. 821/46, vol 49, faqe 177, sipas 
certifikatës së pronësisë nr. 1653654, datë 08.03.2018 

Pika 
nr.2.3, 
fdaqe 
55-66 

E lartë Rekomandim: 
Kryetari i Bashkisë 
Divjakë, në kushtet 
e konstatimit të mos 
kompetencës 
lëndore për procesin 
e zhvillimit të 
procedurës dhe 
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dhe të pasurisë nr. 822/34, vol 48, faqe 241, sipas 
certifikatës së pronësisë nr. 1653655, datë 
08.03.2018.Nga auditimi konstatohet se këto prona kanë 
kaluar në përdorim të Bashkisë Divjakë nga Ministria e 
Bujqësisë dhe Ushqimit me VKM nr. 49, datë 
31.01.2018, pika 1/c, ku përcaktohet se: “Në listën e 
inventarit shtohen pronat me nr. 724-744, të cilat 
transferohen në përdorim Bashkisë Divjakë, sipas 
formularëve dhe lidhjes 1, që i bashkëlidhen këtij 
vendimi dhe janë pjesë përbërëse e tij”. Referuar lidhjes 
1, rezulton se pasuritë me numrat rendor 724-744 i janë 
transferuar në përdorim bashkisë, duke përcaktuar dhe 
fushën e përdorimit: “Prona që përdoren për realizimin e 
funksioneve në fushën e bujqësisë dhe ushqimit (toka 
produktive), ndërsa sipas Formularit për inventarizimin e 
pronave  të paluajtshme shtetërore (Të tipit të pronave që 
inventarizohen si klasa të veçanta) këto pasuri 
klasifikohen tokë “Arë”. 
Ndërsa me VKM nr. 166, datë 17.03.2021 “Për miratimin 
e ndryshimit të statusit, nga kategoria e resursit “Tokë 
Bujqësore” në “Tokë të pafrytshme” të sipërfaqeve të 
Pasurive me nr. 821/46 dhe 822/34, Zona Kadastrale 
1492, Bashkia Divjakë”, ka ndryshuar statusi i këtyre dy 
pasurive, me një sipërfaqe totale në 808,526 m2, nga tokë 
“Arë” në tokë “Pa fryt”. 
Nga auditimi konstatohet se propozimi për ndryshimin e 
statusit të këtyre pasurive nga Bashkia Divjakë është 
filluar më datë 30.09.2014, duke ju kërkuar strukturave të 
mbrojtjes së tokës në qark dhe QTTB Fushë-Krujë, 
vlerësimin e tyre dhe kryerjen e analizave për të 
përcaktuar resursin e tokave. Por, referuar VKM nr. 410, 
datë 27.06.2012, “Për përcaktimin e rregullave dhe të 
procedurave të ndryshimit të kategorive të resurseve të 
tokës” autoriteti për propozimin e ndryshimit të 
kategorisë nga “tokë bujqësore” në “tokë pa fryt” nuk 
është bashkia, pasi këto pasuri nuk kanë qenë në pronësi 
dhe as në përdorim të saj, por në pronësi të MBUMK. 
Deri më 05.01.2015 Bashkia Divjakë ka komunikuar me 
strukturat e mbrojtjes së tokës për përcaktimin e 
kategorisë së tokës, por kjo procedurë ka mbetur pezull 
deri në fillim të vitit 2021, ku në rrugë shkresore u ka 
kërkuar përsëri këtyre strukturave dhe QTTB Fushë-
Krujë vlerësimin e tokave dhe kryerjen e analizave për të 
përcaktuar resursin e tyre. 
Me urdhrin nr. 115, datë 06.05.2021, i ndryshuar, të 
Kryetarit të Bashkisë është urdhëruar fillimi i procedurës 

lidhjes së kontratës, 
të ndjekë të gjitha 
procedurat 
administrative dhe 
ligjore për shpalljen 
absolutisht të 
pavlefshme të 
kontratës të lidhur 
nga N/Kryetari i 
Bashkisë Divjakë 
dhe marrjen e 
masave për kthimin 
e palëve në gjendjen 
e mëparshme.   
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së konkurrimit për dhënien me qira të pasurive të 
paluajtshme “tokë pa frut” me sipërfaqe 65.5 ha. Nxjerrja 
e këtij urdhri dhe zhvillimi i kësaj procedure është në 
kundërshtim me VKM nr. 54, datë 05.02.2014, Kreu I, 
Pika 6 “Të drejtën e lidhjes së kontratës së qirasë dhe të 
përcaktimit të afateve të dhënies me qira e kanë: c) 
ministria përgjegjëse për ekonominë , për tokat e 
pafrytshme. Afati i lidhjes së kontratës për këto pasuri 
është deri në 10 vjet”. Referuar Kreut II “Procedurat e 
dhënies me qira ose enfiteozë të pasurisë shtetërore”, pika 
4, përcaktohet se: “Për objektet e përcaktuara në 
shkronjat “b” dhe “c” të pikës 6 të Kreut I të këtij 
vendimi, pas përgatitjes së dokumentacionit, drejtuesi i 
institucionit shtetëror, ndërmarrjes apo shoqërisë 
shtetërore, që ka në administrim pasurinë që do të jepet 
me qira ose enfiteozë, e përcjell atë në organin që ushtron 
të drejtën e përfaqësuesit të pronarit të pronës shtetërore, 
i cili meurdhër të titullarit fillon procedurat për dhënien 
me qira ose enfiteozë të pasurisë shtetërore”, kërkesë e 
cila nuk është respektuar nga bashkia, por janë 
përmbyllur procedurat nga vetë ajo. 
Nga Bashkia Divjakë nuk janë respektuar kërkesat e 
UMFE nr. 13, datë 26.4.2018 “Për zbatimin e vendimit të 
këshillit të ministrave 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", të ndryshuar, pika 17 dhe pika 31. 
Nxjerrja e këtij urdhri dhe zhvillimi i kësaj procedure 
është në kundërshtim dhe me ligjin nr. 81, datë 
04.05.2017 “Për zonat e mbrojtura” neni 26, Seksioni V, 
pika 4 dhe 5, si dhe me VKM nr. 413, datë 28.08.1994, 
ku është përcaktuar Laguna e Karavastasë dhe Pisha, në 
kategorinë RAMSAR, pra në një zonë rreptësishtë të 
mbrojtur (Nga 4 të tilla që ka në vendin tonë). Dhënia e 
kësaj sipërfaqe brenda zonës së mbrojtur është në 
kundërshtim edhe me planin e detajuar të zhvillimit të 
Zonës me Rëndësi Kombëtare Laguna e Karavastasë dhe 
Lumit Seman, miratuar me Vendimin e Këshillit 
Kombëtar të Territorit nr. 3, datë 14.10.2020, pika 2.2 
“Plani i menaxhimit të Parkut Kombëtar, Ekosistemit 
Natyror Divjakë”.Në kushtet kur zhvillimi i procedurës 
është bërë në tejkalim të kompetencave dhe duke marrë 
atributet e një institucioni tjetër, bën që e gjithë procedura 
përfshirë dhe nënshkrimi i kontratës të jenë absolutisht të 
pavlefshëm, pasi vjen në kundërshtim me aktet ligjore 
dhe nënligjore në fuqi, nenit 26 të ligjit nr. 81, datë 
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04.05.2017 “Për zonat e mbrojtura” dhe VKM nr. 54, 
datë 05.02.2014, Kreu I, Pika 6, si dhe jashtë 
destinacionit të zhvillimit të pronës përcaktuar me 
VKMnr. 49, datë 31.01.2018, “Prona që përdoren për 
realizimin e funksioneve në fushën e bujqësisë dhe 
ushqimit”. Më datë 09.06.2021, ditën e hapjes së 
konkurimit janë paraqitur dy subjekte: 
-Subjekti “A” ShPK, është paraqitur për konkurrim për 
pronat me numër pasurie 821/46, me sipërfaqe 
157,888m2 dhe nr. 822/43 me sipërfaqe 179,875m2, 
gjithsej 337,763 m2, ndodhur në ZK 1492, për ndërtimin 
e impianteve të paneleve diellore për prodhimin e 
energjisë, me ofertë 30,000 lekë/ha/vit, si dhe subjekti 
“I.T.” ShPK, i cili është paraqitur për konkurrim për 
pasurinë nr. 822/44 me sipërfaqe 337,763m2, ndodhur në 
ZK 1492, për ndërtimin e impianteve të paneleve diellore 
për prodhimin e energjisë, me ofertë 29,900 lekë/ha/vit.  
Nga auditimi i dokumentacionit të paraqitur për 
konkurim nga subjektet konstatohet se kanë mangësi e 
mungesë kapacitetesh, konkretisht: 
1. Subjekti “A” ShPK, referuar Ekstraktit Historik nuk ka 
kapacitetet financiare për të zhvilluar këtë projekt, pasi ka 
një kapital prej 100 mijë lekë, pavarësisht se deklaron që 
do të suportohet nga subjekti mëmë për një investim prej 
28,3 milion euro; Sipas vërtetimit të sigurimeve 
shoqërore ka vetëm një të punësuar; Nuk ka asnjë 
eksperiencë të ngjashme, pasi është një subjekt i 
regjistruar më datë 23.07.2019. Nga Bashkia Divjakë me 
subjektin “A” ShPK është lidhur kontrata e qirasë Nr.Rep 
1066, Nr.Kol 819, datë 28.06.2021 për dhënien me qira të 
pasurisë “Tokë pa fryt” me sipërfaqe 337,763m2, me afat 
10 vjet dhe tarifë 30,000 lekë/ha/vit. 
2. Subjekti “I. T” SHPK, ka si objekt të aktivitetit të tij 
“Tregti me shumicë e pakicë”, objektin e kësaj kontrate e 
ka shtuar në datën 29.04.2021, pra vetëm një javë më 
parë nga shpallja e procedurës së konkurimit dhe 
afërsisht një muaj nga dalja e VKM për ndryshimin e 
statusit të tokës, pra nuk ka eksperiencë në këtë fushë; Në 
financimin e projektit prej 22.2 milion lekë, subjekti do të 
mbulojë pjesën më të madhe me financim nëpërmjet 
bankave, në të ardhmen, por nuk argumentohet se cila 
bankë e ka garantuar apo premtuar financimin. Me 
subjektin “InTex” ShPK është lidhur kontrata e qirasë 
Nr.Rep 1067,Nr.Kol 820, datë 28.06.2021 për dhënien 
me qira të pasurisë “Tokë pa fryt” me sipërfaqe 
337,763m2, me afat 10 vjet dhe tarifë 29,900 lekë/ha/vit. 
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(Më hollësisht trajtuar në pikën nr.2.3, faqe 55-66 të 
Raportit Përfundimtar të Auditimit) 

Gjetje nga auditimi: Nga Bashkia Divjakë nuk janë 
marrë masa të plota për uljen e vlerës së detyrimeve të 
prapambetura. Bazuar në aktin e rakordimit me degën e 
thesarit dhe të dhënat e kontabilitetit, detyrimet e 
prapambetura më 31.12.2019 kanë vlerën 64,469,555  
lekë, por kjo vlerë në 31.12.2020 është113,006,066 lekë, 
duke u rritur me 48,536,511 lekë, ose në masën 75% 
krahasuar me vitin 2019. Kjo situatë tregon se jo vetëm 
nuk është ulur vlera e detyrimit të mbartur, por janë 
krijuar detyrime të reja të konsiderueshme gjatë vitit 
buxhetor  2020.Detyrimet e prapambetura më 30.06.2021 
kanë vlerën 102,213,921 lekë, duke pësuar një ulje të 
lehtë krahasuar me vitin 2020, por krahasuar me vitin 
2019 kanë rritje në masën 58%.  
Detyrimet e prapambetura kanë si burim financimi të 
ardhurat e veta të Bashkisë Divjakë dhe kanë ardhur si 
rezultat i mos realizimit të të ardhurave, duke marrë 
angazhime buxhetore pa pasur fonde në dispozicion në 
llogarinë e thesarit, në kundërshtim me kërkesat e 
Udhëzimit të MFE nr.9, datë 20.03.2018 “Për procedurat 
standarde të zbatimit të buxhetit”, pika 153-162, Rubrika 
- Marrja e angazhimit dhe kryerja e shpenzimeve publike, 
detyrimet kontraktuale midis palëve, si dhe me nenin 52 
të ligjit nr.9936, datë 26.6.2008 “Për menaxhimin e 
sistemit buxhetor në Republikën e Shqipërisë”, i 
ndryshuar. 

Pika 2.1, 
faqe 29-

45 

E lartë Rekomandim: 
Kryetari i Bashkisë 
Divjakë dhe Drejtoria 
e Buxhetit dhe 
Financës, të marrë 
masa që gjatë zbatimit 
të buxhetit, prioritet të 
kenë detyrimet e 
papaguara të vitit 
paraardhës. Të mos 
merren angazhime te 
reja buxhetore pa 
pasur fonde në 
dispozicion, në 
mënyrë që të mos 
krijohen detyrime të 
reja. Për detyrimet e 
prapambetura, të 
hartohet një grafik për 
likuidimin e tyre, duke 
zbatuar radhën e 
pagesave. Të paraqitet 
në mbledhjen e 
këshillit bashkiak një 
material për gjendjen 
e faturave të pa 
likuiduara si dhe plani 
për likuidimin e tyre. 

Menjëherë dhe në 
vijimësi 

 
Gjetje nga auditimi-Gjendja në llogarinë 213 “Rrugë, 
rrjete vepra ujore” më 31.12.2019, paraqitet në vlerën 
2,940,408,884 lekë, më 31.12.2020, paraqitet në vlerën 
2,717,692,422 lekë, e cilat përfaqëson vlerën e 
investimeve të kryera ndër vite për rrugë, rrjete dhe vepra 
ujore si dhe shtesat gjatë periudhës, paksimet janë vetëm 
për vlerën e amortizimit. 
-Nga verifikimi i pozicionit financiar të njësisë, Sektori i 
Financës ka kryer veprime sistemimi në AAM, sa i takon 
rekomandimeve të lëna në auditimin e mëparshëm. Por, 
konstatohet se në AAM, ka aktive të cilat janë të 
paraqitura pa vlerë, sikurse janë 9 rezervuarë të transferuar 

Pika 3, 
faqe 66-

79 

E lartë Rekomandim: Bashkia 
Divjakë, Drejtoria 
Ekonomike të kërkojnë 
nga AKUM-i 
transferimin e vlerës së 
projektit dhe 
Oponencës Teknike së 
investimit me objekt 
“Furnizim me ujë i 
zonave bregdetare, 
Njësia Administrative 
Remas”, me qëllim 
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nga Bordi i Kullimit Lushnje që në vitin 2015 në bazë të 
VKM. nr. 1108, datë 30.12.2015, përkatësisht: Rezervuari 
Xeng 1, Rezervuari Xeng 2, Rezervuari Mizë,  Rezervuari 
Kryekuq 2, Rezervuari Plemer, Rezervuari Biçukas, 
Rezervuari Grabian 1, Rezervuari Grabian 2, Rezervuari 
Dushkan, Rezervuarët Babunjë dhe Gradishtë. Këto asete 
janë të regjistruar në librin e aktiveve, por pa vlerë, çka 
sjell që asetet të mos paraqiten me vlerën e drejtë të tyre. 
-Konstatohet se në AAM është pasqyruar investimi i kryer 
nga Ministria e Bujqësisë, Ushqimit dhe Mbrojtjes së 
Konsumatorit, me objekt “Skema e ujitjes  Divjakë, Loti 
2” me vlerë 579,732,024 lekë dhe me përfitues Bashkinë 
Divjakë. Për kryerjen e këtij veprimi Sektori i Financës 
është bazuar vetëm në procesverbalin datë 24.12.2018, i 
mbajtur në mënyrë të njëanshme vetëm nga përfaqësuesit 
e Bashkisë Divjakë, pa prezencën e sipërmarrësit të 
punimeve, mbikëqyrësit dhe kolaudatorit të punimeve, 
veprime këto në kundërshtim me Udhëzimin nr. 30, datë 
27.12.2010 “Për menaxhimin e aktiveve në sektorin 
publik” dhe të dispozitave ligjore për ndërtimet. 
Referuar dokumentacionit të vënë në dispozicion rezulton 
se nuk është pasqyruar në aktive vlera e TVSH së këtij 
objekti në shumën 115,793,024 lekë. 
Gjithashtu, referuar urdhrit të përbashkët ndërmjet 
Bashkisë Divjakë dhe Ministrisë së Bujqësisë nr. 192/3, 
datë 12.05.2020, me nr. prot përkatës 3387/5 dhe nr. 
1642/1, konstatohet se i kanë kaluar në administrim kësaj 
bashkie edhe dy objekte të tjera, “Rehabilitim i kanaleve 
ujitëse” Dega Krutje me vlerë 41,585,517 lekë dhe Dega 
Tërbuf në vlerën 119,257,568 lekë. Pra, asetet janë 
nënvlerësuar ne shumën 276,636,109 lekë.Veprimet e 
mësipërme janë në kundërshtim me përcaktimet e pikës 35 
dhe pikës 36 “Dokumentimi i lëvizjes së aktiveve”, të 
Udhëzimit nr. 30, datë 27.12.2011 “Për Menaxhimin e 
Aktiveve në Njësitë e Sektorit Publik”, i ndryshuar.  
-Gjendja e llogarisë 218 “Inventar ekonomik”, më 
01.01.2019, paraqitet në vlerën 31,446,943 lekë dhe më 
31.12.2020 paraqitet në vlerën 23,548,717 lekë, e cila 
paraqet vlerën e objekteve të investimeve të kryera ndër 
vite dhe shtesat dhe pakësime gjatë viteve, sipas listës 
analitike të sektorit të financës. 
Nga analiza e kësaj llogarie për vitin 2020 konstatohet se: 
Pas kryerjes së inventarizimeve të aktiveve të njësisë janë 
miratuar për tu tjetërsuar aktive kompjuterike, 
përkatësisht: Për vitin 2019 janë nxjerrë jashtë përdorimit 
pajisje kompjuterike gjithsej në shumën 1,402,263 lekë 

regjistrimin e vlerave 
përkatëse në llogarinë 
202 “Studime dhe 
Kërkime”e pasqyrimin 
e kësaj llogarie në 
kontabilitet me vlerën e 
drejtë të saj. 
Rekomandim:Regjistri
min me vlerën e plotë 
të aseteve të kaluara në 
administrim të Bashkisë 
Divjakë nga Ministria e 
Bujqësisë dhe 
Zhvillimit Rural, 
referuar urdhrit të 
përbashkët ndërmjet 
Bashkisë Divjakë dhe 
nr. 192/3, datë 
12.05.2020, me nr. 
prot., përkatës 3387/5 
dhe nr. 1642/1, 
konkretisht të 
objekteve: “Skema e 
ujitjes Divjakë, Loti 2” 
për diferencën në 
shumën 115,793,024 
lekë që i përket vlerës 
së TVSH-së; 
“Rehabilitim i kanaleve 
ujitëse” Dega Krutje 
me vlerë 41,585,517 
lekë dhe Dega Tërbuf 
në vlerën 119,257,568 
lekë, gjithsej  në 
shumën 276,636,109 
lekë. 
Rekomandim: 
Drejtoria Ekonomike të 
marrë masa për 
përfshirjen në 
kontabilitet, në llogaritë 
inventariale të aseteve 
mallra rikupero 
(kompjuterë, printerë) 
të nxjerrë jashtë 
përdorimit, por të pa 
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(18 copë kompjuter me vlerë 643,024 lekë, 1 laptop me 
vlerë 58,739 lekë, 2 monitorë me vlerë 27,000 lekë, 7 
printer me vlerë  250,890 lekë), ndërsa për vitin 2020 janë 
nxjerrë jashtë përdorimit pajisje kompjuterike, gjithsej në 
shumën 3,160,010 lekë, (28 copë kompjuter me vlerë 
1,937,986 lekë, 2 laptop me vlerë 121,681 lekë, 19 
monitorë me vlerë 548,213 lekë dhe 7 printer me vlerë 
91,406 lekë) aktive këto që i përkasin shkollave në 
territorin e bashkisë, por dhe vetë institucionit të bashkisë.  
Konstatohet se, nga komisioni i asgjësimit të aktiveve 
është mbajtur procesverbali i asgjësimit të tyre, por në fakt 
këto aktive janë gjendje nëpër shkolla dhe në aparatin e 
bashkisë, ndërsa Sektori i Financës ka kryer veprimin 
kontabël duke pakësuar aktivin e pasqyrave financiare, 
referuar vetëm procesverbalit e fletë daljes, pa bërë 
kontrollin dhe verifikimin e dokumentacionit autorizues 
dhe vërtetues, në kundërshtim me përcaktimet e pikës 35 
dhe pikës 36 “Dokumentimi i lëvizjes së aktiveve”, të 
Udhëzimit nr. 30, datë 27.12.2011. Nga Bashkia nuk është 
zhvilluar procedurë ankandi për shitjen e këtyre aktiveve, 
veprime këto në kundërshtim me përcaktimet në pikën 102 
dhe pikën 109 të Udhëzimit të Ministrit të Financave nr. 
30, datë 27.12.2011 “Për menaxhimin e aktiveve në 
njësitë e sektorit publik”, i ndryshuar.  
Veprimet janë në kundërshtim dhe me kërkesat e UMF nr. 
8, datë 9.03.2018 “Për procedurat e përgatitjes, paraqitjes 
dhe raportimit të pasqyrave financiare vjetore në njësitë e 
Qeverisjes së Përgjithshme”, kapitulli III, pika 3.1 
“Procedurat e përgatitjes së pasqyrave financiare vjetore 
në njësitë e qeverisjes së përgjithshme”, pikat 30, 31 (Më 
hollësisht trajtuar në pikën 3, faqe ... të Raportit 
Përfundimtar të Auditimit). 
 

asgjësuar në shumën 
4,565,273 lekë, si dhe 
të shpallë ankand për 
shitjen e tyre konformë 
kërkesave të Udhëzimit 
nr. 30, datë 27.12.2011. 
Rekomandim: 
Drejtoria Ekonomike të 
marrë masa për 
vlerësimin e 9 
rezervuarëve të 
transferuar nga Bordi i 
Kullimit Lushnje në 
vitin 2015 në bazë të 
VKM. nr. 1108, datë 
30.12.2015 dhe ti 
pasqyrojë në AAM me 
vlerën e drejtë. 
 

Gjetje nga auditimi: Nga puna e pa mjaftueshme e 
Drejtorisë së të Ardhurve në Bashkinë Divjakë, janë 
krijuar debitorë, të cilët  në datën 30.06.2021 kanë 
vlerën progresive 513,808,991 lekë, e ardhur e munguar 
për buxhetin e njësisë vendore, nga të cilat; 
-329 subjekte të biznesit të madh dhe të vogël në vlerën 

42,752,750 lekë; 
-11,473 familje debitore për taksën e tokës bujqësore në 

vlerën  362,775,625 lekë; 
-11,473 familje debitorë për tarifat vendore në vlerën 

108,280,616 lekë debitorë të tjerë si qiratë, taksa e 
ndikimit në infrastrukturë nga ndërtimet e reja dhe 
debitorët e ujitjes, ku nga kjo vlerë 75,369,117 janë 

Pika 2.2, 
faqe 45-

55 

E lartë Rekomandim:Kryeta
ri i 
BashkisëdheDrejtoria 
e të Ardhurve 
Vendore të marrin 
masa për arkëtimin e 
detyrimeve në vlerën 
513,808,991 lekë, 
duke ndjekur të gjitha 
procedurat ligjore. 
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debitorë familjarë të tarifave vendore). 
Mos arkëtimi i plotë i detyrimeve për taksat dhe tarifat 

vendore, përveçse është mos përmbushje e detyrimeve 
ligjore, sipas detyrës funksionale të punonjësve të kësaj 
strukture, krijon mungesa financiare në buxhet dhe për 
pasojë ulë nivelin e investimeve dhe të shpenzimeve të 
tjera që njësia vendore ka parashikuar në favor të 
komunitetit. Mungesa e të ardhurave është ndikim i 
drejtpërdrejtë në mosrealizimin e buxhetit në zërin e 
shpenzimeve për periudhën 2020-2021. 
Nga Bashkia Divjakë nuk janë ndjekur të gjithë 

procedurat  e nevojshme ligjore në rend shterues, për 
arkëtimin e debitorëve, veprim në kundërshtim me 
nenin 4, 26, 32, 34, të ligjit nr. 9632, datë 30.10.2006 
“Për sistemin e taksave vendore”, nenet 89, 90, 91, të 
ligjit nr. 9920 ”Për Procedurat Tatimore në Republikën e 
Shqipërisë” i ndryshuar, dhe nenin 12 të  Udhëzimit te 
Ministrisë Financave nr. 24, datë 02.09.2008, Kreu i XI-
Mbledhja me forcë e detyrimeve tatimore. (Më 
hollësisht trajtuar në pikën 2.2, faqe 37-51 të 
Projektraportit të Auditimit). 

 
 
 
 
3. Konkluzioni dhe opinioni i auditimit 

A. OPINIONI I AUDITIMIT 
Opinion mbi pasqyrat financiare. 
Ne kemi audituar pasqyrat financiare të Bashkisë Divjakë, për vitin ushtrimor 2020, të cilat përfshijnë 
pasqyrat e pozicionit financiar, pasqyrat e performancës financiare, pasqyrat  e ndryshimeve të 
aktiveve, pasqyrat e fluksit të mjeteve monetare dhe pasqyrat e shënimeve shpjeguese. Auditimi ka 
përfshirë ekzaminimin në bazë testimesh të dokumenteve që mbështesin shumat dhe shpalosjet në 
pasqyrat financiare, ku u bë vlerësimi  i parimeve kontabël të përdorura dhe vlerësimeve të bëra nga 
drejtuesit, si dhe vlerësimi i paraqitjes së përgjithshme të pasqyrave financiare.  
Bazuar në bazën për opinion (trajtuar më poshtë) dhe mbështetur në Standardet Ndërkombëtare të 
Auditmit ISSAI 1700, shprehim një “Opinion të Kundërt1”, për pasqyrat e financiare të periudhës 
ushtrimore 2020, pasi ato nuk paraqesin në mënyrë të drejtë, në të gjitha aspektet, pozitën financiare të 
llogarive, referuar kuadrit të raportimit financiar në Sektorin Publik, Standardeve Kombëtare të 
Kontabilitetit (SKK) dhe aktet të tjera nënligjore mbi të cilat subjekti i audituar është mbështetur për 
përgatitjen e pasqyrave financiare. 
Baza për opinionin e kundërt: 

                                                             
1Audituesi duhet të shprehë një opinion të kundërt: 1. kur audituesi ka marrë dëshmi të mjaftueshme dhe të përshtatshme të auditimit dhe arrin në 
përfundimin se anomalitë apo rastet e mospërputhshmërisë, individualisht ose së bashku, janë materiale, të përhapura, në llogaritë vjetore 
apo transaksionet në fjalë; ose 2. kur audituesi nuk është në gjendje për të marrë dëshmi të mjaftueshme dhe të përshtatshme të auditimit 
ku të bazojë opinionin, dhe efektet e mundshme mbi llogaritë vjetore apo transaksionet të kësaj pamundësie janë materiale të përhapura. 
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Në dhënien e opinionit, ne kemi marrë në konsideratë faktin se disa llogari, megjithëse nuk janë 
krijuar në periudhën ushtrimore të vitit 2020, kanë pasur lëvizje në debi ose në kredi, përgjegjësi kjo e 
raportuesit për saktësinë dhe vërtetësinë e këtyre llogarive. 
Nga testimi i llogarive, konstatohet se në disa raste janë kryer veprime mbi pasqyrimin e ngjarjeve 
ekonomike në kontabilitet në mënyrë jo të drejtë, konkretisht: 
-Llogaria 202 “Studime dhe kërkime” më 31.12.2020 është e nënvlerësuar, pasi nuk paraqiten vlera e 
Oponencës teknike dhe hartimit të projektit për objektin “Furnizim me uje për zonën bregdetare...”; 
llogaria 213 “Rrugë, rrjete vepra ujore” më 31.12.2020, paraqitet e nënvlerësuar në shumën 
276,636,109 lekë;llogaria 218 “Inventar ekonomik”, më 31.12.2020, paraqitet e nënvlerësuar në 
shumën 4,565,273 lekë; llogaria 468 “Debitorë të ndryshëm”, më 31.12.2020, paraqitet e nënvlerësuar 
në shumën 53,447,482 lekë; llogaria 107 “Vlera e mjeteve të caktuara në përdorim”, më 31.12.2020 
paraqitet e mbivlerësuar në shumën 36,327,300 lekë; llogaria 225 “Huadhënie e nën huadhënie” dhe 
26 “Pjesëmarrje në kapitalin e vetë”, paraqiten në bilanc më 31.12.2020 të nënvlerësuara, përkatësisht 
në shumën 4 milion lekë dhe në shumën 355,095,000 lekë dhe llogaria 466 “Kreditorë për mjete në 
ruajtje” më 31.12.2020 paraqitet e mbivlerësuar në shumën 1,510,159 lekë. 
Opinioni i auditimit mbi përputhshmërinë 
Ne kemi audituar përputhshmërinë e veprimtarisë së njësisë vendore me kuadrin rregullator në fuqi, në 
fushën e prokurimeve publike, planifikimin dhe zbatimin e buxhetit (të ardhurat dhe shpenzimet), 
menaxhimin financiar dhe kontrollin e brendshëm, planifikimin dhe zhvillimin e territorit, etj. Sipas 
mendimit tonë, pasi kemi marrë dëshmi të mjaftueshme dhe të përshtatshme të auditimit, duke arritur 
në përfundimin se devijimet e pajtueshmërisë janë materiale por jo të përhapura, mbështetur në 
standardet ISSAI 4100 shprehim një opinion të kualifikuar (modifikuar)2  për përputhshmërinë, për 
periudhën e auditimit 01.01.2020 deri më datën 30.06.2021. 
Baza për opinionin e kualifikuar (modifikuar) për përputhshmërinë. 
- Sistemi i menaxhimit financiar dhe kontrollit të brendshëm nuk ka funksionuar si duhet, duke sjelle 
mangësi në elementët e tij kryesor. Për aktivitetet kryesore që zhvillon institucioni, nuk janë 
identifikuar rrisqet që rrezikojnë realizimin e objektivave dhe për rrjedhojë, nuk janë marrë masa për 
menaxhimin e tyre. Njësia e auditimit të brendshëm është e pa plotësuar me stafin e duhur, duke mos 
garantuar mbulimin me auditim të aktivitetit të njësisë vendore. 
- Janë konstatuar shkelje dhe mospërputhshmëri në fushën e prokurimeve publike, kryesisht në 
hartimin e kritereve të veçanta të DST, duke vendosur kritere të cilat nuk lidhen ngushtë me objektin e 
prokurimit. 
- Janë konstatuar shkelje dhe mospërputhshmëri për mënyrën e dhënies me qira të pasurisë së 
paluajtshme, janë dhënë dhënë toka me qira për aktivitet industrial në zona të mbrojtura, në 
kundërshtim me kuadrin rregullator në fuqi. Qiramarrësit me të cilët është lidhur kntratë nuk kanë 
kapacitetet e nevojshme për objektin e kontratës. 
- Nuk janë marrë masa të plota për likuidimin e detyrimeve të prapambetura, të cilat krahasuar me 
vitin 2019, kanë ardhur në rritje mesatarisht në masën 65%. Detyrimet e prapambetura më 30.06.2021 
kanë vlerën 102,213,921 lekë. 
- Janë konstatuar mangësi në fushën e të ardhurave nga taksat dhe tarifat vendore, ku evidentohet 
nivelë i ulët arkëtimi. Për vitin 2020 niveli i arkëtimit është 38%, ndërsa për periudhën janar-qershor 
2021 në masën 71%. 
-Nuk janë marrë masa të plota për arkëtimin e detyrimeve për taksat dhe tarifat vendore, duke krijuar 
më 30.06.2021 një vlerë të pa arkëtuar (të ardhura të munguara) prej 513,808,991 lekë. 

                                                             
2Opinioni i kualifikuar shprehet kur ka të dhëna të mjaftueshme se parregullsitë janë material, por jo të përhapura 
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- Janë konstatuar mangësi në dhënien e dy lejeve të ndërtimit, përsa i përketë pronësisë, plan 
vendosjes,  zbatimit të distancave dhe mungesë së planit të detajuar vendor. 
Përgjegjësitë e drejtuesve të njësisë vendore 
Drejtimi i njësisë vendore, është përgjegjës për përgatitjen dhe prezantimin e saktë të pasqyrave 
financiare në përputhje me kërkesat e ligjitnr. 25/2018, datë 10.05.2018 “Për kontabilitetin dhe 
pasqyrat financiare”, UMF nr. 8 datë 9.03.2018 “Për procedurat e përgatitjes, paraqitjes dhe raportimit 
të pasqyrave financiare vjetore në njësitë e Qeverisjes së Përgjithshme” dhe kërkesat e tjera në kuadrin 
e raportimit financiar në fuqi. Drejtimi është gjithashtu përgjegjës për ngritjen dhe monitorimin e 
sistemit të kontrollit të brendshëm, me qëllim shmangien e gabimeve apo mashtrimet e mundshme. 
Stafi drejtues është përgjegjës për përdorimin e burimeve financiare në përputhje me politikat, ligjet 
dhe rregulloret e miratuara. Personat përgjegjës për drejtimin janë përgjegjës për kontrollin e procesit 
të raportimit financiar dhe realizimit të të ardhurave nga taksat e tarifat vendore, planifikimin dhe 
realizimin e buxhetit, për përdorimin e burimeve financiare në përputhje me të gjitha ligjet dhe 
rregulloret në fuqi. 
Përgjegjësitë e audituesve të KLSH mbi auditimin  
Përgjegjësia e audituesit të KLSH-së është që nëpërmjet auditimit të realizuar të krijojmë bindje, të 
cilat do të shprehen në opinionin e grupit të auditimit mbi saktësinë, vërtetësinë dhe besueshmërinë e 
hartimit të pasqyrave financiare dhe raportimit financiar, nëse pasqyrat financiare janë përgatitur në të 
gjitha aspektet materiale në përputhje me kuadrin e rregullator të raportimit financiar, si dhe nëse 
hartimi i kritereve të DST, vlerësimi i ofertave dhe zbatimi i kontratave të punimeve janë në 
përputhshmëri më  kriteret e fushës së prokurimeve publike dhe kriteret e kontratave të lidhura. 
Audituesi identifikon çështjet më të rëndësishme lidhur me auditimin e pasqyrave financiare dhe 
fushave të tjera të auditimit dhe i përshkruan ato në raportin e auditimit. Siguria që jepet nga audituesi 
është një siguri e arsyeshme e cila është një nivel i lartë sigurie, por nuk garanton që auditimi i kryer 
në përputhje me standardet, mundëson identifikimin e çdo gabimi apo anomalie që mund të ekzistojë.  
Objektivi i audituesve në një auditim përputhshmërie është të japë siguri të arsyeshme nëse 
informacioni i mbledhur përsa i takon çështjeve të audituara, është ose jo në përputhje, në të gjitha 
aspektet materiale me kuadrin ligjor dhe rregullator në fuqi. 

 
 
II. HYRJA(Të dhëna mbi Projektin e Auditimit) 
Mbështetur në Ligjin 154/2014, datë 27.11.2014 “Për Organizimin dhe Funksionimin e KLSH”, 
në zbatim të Programit të Auditimit nr.686/1, datë 21.06.2021, i ndryshuar, miratuar nga Kryetari 
i KLSH, nga data 21.06.2021, deri më datën 12.11.2021, në Institucionin Bashkia Divjakë, u krye  
auditimi “Financiar dhe i përputhshmërisë”. Auditimi mbuloi periudhën: prej 01.01.2020 deri më 
datën 30.06.2021. 
Auditimi u krye nga grupi i auditimit me përbërje: 
1. B. M. (Përgjegjës grupi) 
2. S. B. 
3. A. Gj. 
4. H. I. 
5. B. K. 
6. A. Z.  
Auditimi u krye me zgjedhje, mbi bazën e riskut. 
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OBJEKTIVAT, FUSHËVEPRIMI DHE METODOLOGJIA 
1. Objekti i auditimit. Auditimi i kryer në Bashkinë Divjakë është auditim financiar dhe auditim 
përputhshmërie. Auditimi ka pasur si objekt pasqyrat financiare, prokurimet publike, buxhetin (të 
ardhurat dhe shpenzimet), menaxhimin financiar dhe kontrollin e brendshëm, planifikimin dhe 
zhvillimin e territorit, zbatimin e rekomandimeve të lëna në auditimin e mëparshëm. 
Objektivat specifike të auditimit ose pohimet për marrjen e garancive për besueshmërinë e 
pasqyrave financiare janë: 
- Pohimet rreth klasave të transaksioneve dhe ngjarjeve për periudhën nën auditim si përkatësia, 
plotësia, saktësia, periudha, klasifikimi, ligjshmëria dhe rregullsia. 
-Pohimet rreth gjendjeve të llogarive në fund të periudhës si ekzistenca, të drejtat dhe detyrimet, 
plotësia etj. 
- Marrja e garancive nëse aktiviteti i njësisë vendore, si procedurat e prokurimit publik, zbatimi i 
kontratave të punimeve, planifikimi dhe zbatimi i buxhetit, planifikimin dhe zhvillimin e teritorit 
etj., janë zhvilluar në përputhje me kërkesat e kuadrit rregullator në fuqi.  
 
2. Qëllimi i auditimit. Për pasqyrat financiare: të rrisim shkallën e besimit të përdoruesve të 
pasqyrave financiare, nëpërmjet shprehjes së një opinioni nga ana jonë nëse pasqyrat financiare 
janë përgatitur në të gjitha aspektet materiale, në përputhje me kornizën e zbatueshme të 
raportimit financiar, si një mekanizëm kontrolli për të siguruar përgjegjshmërinë financiare. 
Kjo përgjegjshmëri ka të bëjë drejtpërdrejt me menaxhimin e shëndoshë financiar si dhe me faktin 
që rezultatet e përdorimi i burimeve janë të paraqitura drejt dhe në përputhshmëri me kornizën e 
raportimit financiar. 
Për auditimin e përputhshmërisë, i cili përfshin fushën e sistemit të kontrollit të brendshëm,  
prokurimet publike, buxheti, të ardhurat, planifikimin dhe zhvillimin e territorit, qëllimi i 
auditimit është të kuptohet se deri në çfarë shkalle subjekti zbaton kuadrin rregullator në fuqi, 
zbulimi i shkallës së devijimeve nga standardet e pranuara dhe identifikimi i rasteve të shkeljes së 
parimeve të ligjshmërisë, efiçencës, efektivitetit dhe ekonomicitetit të menaxhimit financiar, me 
qëllim që për rastet individuale të identifikuara të detyrohen personat përgjegjës të mbajnë 
përgjegjësi, si dhe të merren masa për parandalimin e shkeljeve në të ardhmen. 
3. Identifikimi i çështjes  
Çështjet mbi të cilat është shtrirë auditimi: 
Pika 1. Auditim mbi menaxhimin financiar dhe kontrollin, si dhe auditin e brendshëm. 
Pika 2. Mbi planifikimin dhe zbatimin e planit të buxhetit, burimi i krijimi të të ardhurave, 
vlerësimi i mbledhjes së tyre. 
Pika 3. Vlerësimi i raportimit financiar për vitet 2019-2020. 
Pika 4. Mbi planifikimin, realizimin, zhvillimin e procedurave të prokurimeve publike dhe 
zbatimin e kontratave të punëve publike. 
Pika 5. Mbi zbatimin e rekomandimeve të lëna në auditimin e mëparshëm. 
Pika 6. Mbi planifikimin dhe zhvillimin e territorit. 
4. Përgjegjësitë e strukturave drejtuese 
Titullarët e njësive publike, përgjigjen për vendosjen e përmbushjen e qëllimeve dhe të 
objektivave të njësive publike, nëpërmjet krijimit të një sistemi të përshtatshëm dhe efektiv të 
menaxhimit financiar dhe kontrollit, si dhe përdorimit të fondeve publike, në mënyrë të ligjshme, 
me ekonomi, efektivitet dhe efiçencë, sigurimin, nëpërmjet akteve të brendshme administrative, të 
zbatimit të rregullave për kontrollin e brendshëm. 
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Nëpunësi autorizues dhe Nëpunësi zbatues të Bashkinëë Divjakë, janë përgjegjës për përgatitjen e 
pasqyrave financiare në përputhje me kuadrin normativ të zbatueshëm të raportimit financiar në 
sektorin publik dhe për mirëfunksionimin e sistemit të kontrollit të brendshëm, i cili garanton 
përgatitjen dhe paraqitjen e drejtë të pasqyrave financiare, për të siguruar mbikëqyrjen e procesit 
të raportimit financiar të Bashkisë Divjakë. 
Bazuar në pikën 6 të nenit 34, të ligjit nr. 139/2015, datë 17.12.2015 “Për vetëqeverisjen 
vendore”: “Çdo njësi e vetëqeverisjes vendore harton, miraton, zbaton dhe administron çdo vit 
buxhetin e vet, pa deficit, si dhe në përputhje me legjislacionin në fuqi që rregullon administrimin 
e zbatimin e sistemit buxhetor dhe ligjin për financat vendore”. 
Sipas neni 91. Njësitë e vetëqeverisjes vendore kanë këto të drejta dhe përgjegjësi: pika 1.3. Të 
drejtën dhe përgjegjësinë e mbledhjes së të ardhurave dhe bërjes së shpenzimeve, sipas së cilës: 

a) krijojnë, mbledhin të ardhura dhe bëjnë shpenzime për përmbushjen e funksioneve të tyre; 
b)vendosin taksa vendore e tarifa për shërbimet, si dhe nivelin e tyre, në përputhje me 

legjislacionin në fuqi; 
c) hartojnë, miratojnë dhe zbatojnë buxhetin e tyre; 
ç) mbajnë llogaritë, ne përputhje me legjislacionin në fuqi, dhe ofrojnë informacione ose 

raporte financiare për hartimin dhe zbatimin e buxhetit për qeverisjen qendrore ose shtetasit. 
Neni 65; “Administrata e njësisë administrative”, pika 1, “Në njësitë administrative funksionon 

administrata që drejtohet nga administratori”. 
Strukturat drejtuese të Bashkisë Divjakë, për  problematikat e trajtuara lidhur me çështjet nën 
auditim për hartimin dhe zbatimin e buxhetit, mbi organizimin dhe mbajtjen e kontabilitetit, 
hartimin e pasqyrave financiare dhe inventarizimin e pasurisë; mbi prokurimet me fonde publike 
dhe zbatimin e kontratave, lejet e ndërtimit etj., mbajnë përgjegjësi në lidhje me mangësitë, në 
shkelje të dispozitave ligjore të përcaktuara nga ligjet nr. 68/2017 datë 27.04.2017 “Për financat e 
vetëqeverisjes vendore”; nr. 10296, datë 08.07.2010 i ndryshuar me ligjin nr. 110/2015, datë 
15.10.2015 “Për menaxhimin financiar dhe kontrollin”; nr. 9936, datë 26.6.2008, “Për 
Menaxhimin e Sistemit Buxhetor në Republikën e Shqipërisë” dhe të akteve të tjera ligjore e 
nënligjore në aktivitetin financiar dhe përputhshmërisë. Problematikat dhe përgjegjësitë lidhur me 
to, të konstatuara gjatë procesit të auditimit, janë evidentuar në akt-konstatimet dhe akt 
verifikimet e mbajtura, në  Projektraportin e Auditimit dhe  në këtë Raport Përfundimtar. 
5.Përgjegjësitë e audituesve 
Përgjegjësia e audituesve të KLSH-së, është që nëpërmjet auditimit të mund të shprehin një 
opinionin mbi saktësinë, vërtetësinë dhe besueshmërinë e raportimit të pasqyrave financiare si dhe 
çështjet që lidhen me përputhshmërinë për fushat e tjera të aktivitetit të njësisë vendore si 
procedurat e prokurimit me fonde publike, buxheti, të ardhurat dhe shpenzimet, administrimin e 
territorit etj. 
Në këtë funksion, auditimi është kryer në përputhje me Standardet Ndërkombëtare të Auditimit, 
sipas INTOSAI. 
Këto standarde kërkojnë që ne t’i përmbahemi kërkesave etike, të planifikojmë dhe të kryejmë 
auditimin për të marrë siguri të arsyeshme, për faktin nëse Pasqyrat Financiare, nuk kanë gabime 
materiale, qoftë nga mashtrimi ose gabimi. 
Siguria e arsyeshme i referohet një niveli të pranueshëm sigurie, por nuk garanton asnjëherë 
sigurinë absolute. Auditimi në pajtueshmëri (apo në përputhje) me standardet nuk presupozonë që 
të zbulojë gjithnjë një gabim material kur ai ekziston. Auditimi përfshin kryerjen e procedurave 
për të marrë dëshmi auditimi rreth shumave dhe raportimit të shifrave në pasqyrat financiare. 
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Procedurat e zgjedhura varen nga gjykimi profesional i audituesit, duke përfshirë këtu edhe 
vlerësimin e rreziqeve nga gabimi material, qoftë për shkak të mashtrimit apo gabimit. 
Gjatë procesit të vlerësimit të rrezikut, audituesi vlerëson nivelin e kontrollit të brendshëm në 
entitet, në mënyrë që të programojë procedura auditimit që janë të përshtatshme për kushtet e 
entitetit. 
Gjatë kryerjes së auditimit, në mënyrë që të jepet një gjykim sa më profesional, objektiv dhe i 
pavarur, audituesit e grupit kanë zbatuar  parimet e mëposhtme me karakter etik: 
Parimin e integritetit; 
Parimin e pavarësisë; 
Parimin e objektivitetit; 
Parimin e shmangies së konfliktit të interesit. 
Ne besojmë se dëshmitë e auditimit që kemi marrë janë të mjaftueshme dhe të duhura për 
sigurimin e bazës për opinionin tonë në lidhje me pasqyrat financiare dhe përputhshmërinë për 
fushat e tjera të audituara. 
6. Kriteret e vlerësimit 
Kriter  vlerësimi është i gjithë kuadri rregullator në fuqi (baza ligjore, aktet e brendshme të 
institucionit, kushtet e kontratës etj., me të cilat krahasohet aktiviteti i njësisë vendorer që 
auditohet) dhe kryesisht: 
Ligji nr. 139/2015, datë 17.12.2017 “Për vetëqeverisjen vendore”; ligji nr. 68/2017, datë 
27.04.2017 “Për financat e vetëqeverisjes vendore”; ligji nr. 9936, datë 26.06.2008 “Për 
menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e Shqipërisë” si dhe ligjet e udhëzimet vjetore të 
Ministrisë së Financave për buxhetin; ligji nr. 147/2015 “Për buxhetin e vitit 2016”;ligji nr. 
130/2016, datë 17.12.2016 “Për buxhetin e shtetit të vitit 2017”; ligji nr. 9228, datë 29.4.2004 
“Për kontabilitetin dhe pasqyrat financiare” i ndryshuar; UMF nr.8, datë 09.03.2018 “Për 
procedurat e përgatitjes, paraqitjes dhe raportimit të pasqyrave financiare vjetore në njësitë e 
qeverisjes së përgjithshme”, ligji nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik” i ndryshuar; 
ligji nr. 10296, datë 8.7.2010 “Për menaxhimin financiar dhe kontrollin”, i ndryshuar; UMF nr. 
30, datë 27.12.2011“Menaxhimi i aktiveve në njësitë e sektorit publik”,i ndryshuar;  legjislacioni 
për administrimin e territorit etj. 
-Rregullore e Brendshme e Organizimit dhe  Funksionimit të Këshillit  Bashkiak dhe aparatit 
administrativ të Bashkisë. 
7.Standardet e auditimit 
Standardet Ndërkombëtare të Auditimit (ISSAI) të INTOSAI-t. 
Standardet Ndërkombëtare të Auditimit ( ISA)  të IFAC. 
Praktika të mira të fushës si: Manuali i Auditimit Financiar dhe të 
Përputhshmërisë të Gjykatës Evropiane të adituesve; 
Kërkesat e Udhërrëfyesit të IDI-t, INTOSAI "Për  implementimin e Standardeve Ndërkombëtare 
të Auditimit, ISSAI mbi Auditimin e përputhshmërisë", etj. 
Manualet e Auditimit Financiar dhe Përputhshmërisë të miratuar nga  Kontrollit i Lartë i Shtetit, 
Rregullat, Udhëzimet e KLSH-së etj. 
Gjatë zhvillimit të auditimit nga grupi u patën parasysh dhe u zbatuan: 
-Qasjen e auditimit mbi bazë risku (rreziku), sipas së cilës të gjithë përpjekjet dhe burimet 
drejtohen në fushat dhe çështjet më të rëndësishme dhe ku vlerësimi i riskut është në nivelet 
më të larta; 
-Përdorimin e gjykimit profesional duke u bazuar në Standardet Ndërkombëtare të 
Auditimit, Manualin e auditimit financiar dhe të përputhshmërisë. 
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Gjithashtu auditimi është kryer në zbatim të: 
Ligjit organik i KLSH-së nr. 154/2014, datë 27.11.2014 “Për organizimin dhe funksionimin e 
Kontrollit të Lartë të Shtetit”; 
Rregullores së Brendshme “Mbi organizimin dhe funksionimit administrativ të KLSH-së”, 
miratuar me vendimin e Kryetarit të KLSH-së nr. 85, datë 30.06.2015; 
-Rregullores “Mbi Procedurat e auditimit në KLSH”, miratuar me vendimin nr. 63, datë 
22.06.2020 të Kryetarit të KLSH-së. 
8. Metodat  (Procedurat) e auditimit 
Përcaktimi i procedurave të auditimit nga grupi i auditimit u bë duke pasur parasysh parimet 
themelore të auditimit si më poshtë: 
Procedurat e auditimit kanë për qëllim të sigurojnë evidenca të mjaftueshme, të përshtatshme dhe 
të besueshmet cilat do të përbëjnë një bazë të arsyeshme për vlerësimet dhe përfundimet e 
auditimit (ISSAI 300, 3.5.1). 
Audituesit përzgjedhin ato procedura auditimi të cilat sipas gjykimit të tyre profesional janë më të 
përshtatshme në varësi të rrethanave (ISSAI 300, 3.4.5) 
Për arsye se në bazë të vlerësimi sistemi i kontrollit të brendshëm është përcaktuar jo në nivelin e 
duhur, grupi i auditimit u mbështetet më shumë në procedurat thelbësore dhe më pak në qasjen e 
mbështetur në sistemin e kontrollit të brendshëm. Siguria e auditimit është marrë më shumë nga 
procedurat thelbësore. 
1. Kontrolli aritmetik. 
Duke konsideruar faktin se kontabiliteti konsiston në thelb në regjistrimin e fakteve në një formë 
numerike, si dhe në paraqitjen sintetike të tyre, por midis regjistrimit fillestar të fakteve dhe 
paraqitjes së tyre në formë sintetike, që janë edhe qëllimi i tij, bëhen një seri veprimesh që kanë të 
bëjnë me evidentimin në llogari, mbartjet, klasifikimin dhe rigrupimin. Kontrolli aritmetik u krye 
me qëllim që të sigurohemi nëse veprimet e llogaritjes dhe të hedhjeve në llogaritë përkatëse, që 
përfundojnë me nxjerrjen e gjendjeve sintetike, nuk përmbajnë asnjë gabim. (Ditari i 
kontabilizimit të urdhër shpenzimeve) 
2. Kontrolli me anë të pjesëve justifikuese. 
Edhe pse kontabilizimet nuk përmbajnë asnjë gabim aritmetik, ai mund të jetë i gabuar, nëse 
regjistrimet e bëra nuk korrespondojnë me realitetin. Kontrolli me zgjedhje i pjesëve justifikuese 
(Urdhër shpenzimeve) konstatoi nëse shifrat e kaluara kanë pasur justifikim të mjaftueshëm 
dokumentar. UMF nr. 30, dt. 27.12.2011 “Mbi menaxhimin e aktiveve në njësitë e sektorit 
publik”. 
3. Inspektimi fizik dhe kontrolli i gjendjeve ekzistuese. 
Konsistoi në ekzaminimin e aktiveve, të llogarive, të librave kontabël etj. Kontrolli kontabël i 
ushtruar ekzaminoj përputhjen ndërmjet regjistrimit kontabël dhe pjesëve justifikuese përkatëse, 
duke u siguruar edhe për ekzistencën reale të aktiveve në subjekt. 
4. Kontrolli i vlerësimit. 
Kontrolli i vlerësimeve përcaktoi nëse vlerat që u atribuohen gjendjeve ekzistuese janë të sakta, 
nëse pasuritë duhet të qëndrojnë në bilanc me vlerat që u janë vendosur atyre. 
5. Konfirmim nga të tretët 
Nëse subjekti që auditohet ka të konfirmuara (Rakorduara) me të tretët informacionet që 
vërtetojnë ekzistencën e operacioneve, detyrimeve, të tepricave ose të çdo regjistrimi tjetër. 
Nga audituesit u përgatit dokumentacioni i auditimit (akt-konstatimet, akt-verifikimet dhe letrat e 
punës), i cili është i përshtatshëm dhe i rëndësishëm për të konfirmuar dhe mbështetur 
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konkluzionet e auditimit. Në përfundim të auditimit, mbi bazën e të dhënave të grumbulluara, u 
përgatit Raporti i Auditimit. 
Nga subjekti i audituar kanë ardhur kundërshti lidhur me çështjet e auditimit të cilat janë trajtuar 
nga grupi i audititmit. 
9. Dokumentimi i auditimit 
Dokumentimi është bërë mbështetur në kërkesat e Manualeve të Auditimit Financiar dhe të 
Përputhshmërisë, si dhe në Standardet Ndërkombëtare të Institucioneve Supreme të Auditimit, 
ISSAI 1230 “Dokumentimi i Auditimit”. Nga grupi i auditimit është përgatitur dokumentacioni i 
duhur mbi bazën e të cilit mbështeten konkluzionet e audititmit. Për këtë janë përgatitur 26 akte 
konstatimit, 1 akt verifikimi, projektraporti i auditimit dhe ky raport përfundimtar i auditimit. 
Puna e dokumentuar në këto dokumente është mbështetur mbi bazën e evidencave konkrete, të 
mara nga subjekti i audituar, të cilat kanë plotësuar tre cilësitë e duhura: kanë qenë të 
mjaftueshme, të përshtatshme dhe të besueshme. Procedurat e ndjekura të auditimit janë 
përshkruar nga secili auditues në aktet e konstatimit, projektraport dhe raport gjatë trajtimit të 
çështjes sipas ndarjes së detyrave, ku janë evidentuar edhe evidencat të cilave ju jemi referuar. 
Gjatë fazës së auditimit në teren grupi i auditimit ka dokumentuar në informacionet periodike 
gjetjet kryesore të auditimit. Për çështjet e kundërshtuara nga subjekti, prej tij janë bërë 
kundërshti të cilat janë trajtuar nga grupi i auditimit. Gjithashtu është kryer takimi ballafaques me 
subjektin pranë zyrave të KLSH.  
 
 
 
III. PËRSHKRIMI I AUDITIMIT 
-Informacion i përgjithshëm mbi subjektin 
Bashkia Divjakë ka 5 Njësi Administrative dhe një ndërmarrje në varësi.  
Misioni i Bashkisë Divjakë është të sigurojë qeverisje të efektshme dhe efikase sa më afër 
qytetarëve nëpërmjet respektimit të të drejtave dhe lirive themelore të qytetarëve, ushtrimit 
efektiv të funksioneve, zgjedhjes së llojeve të shërbimeve me dobi për qytetarët dhe  realizimit të 
tyre në format më të përshtatshme bazuar në nevojat e komunitetit e kosto sa më të ulët. 
- Veprimtaria e njësisë vendore bazohet në një bazë të gjerë ligjore, por ligji bazë për të është ligji 
nr.139/2015 “Për vetëqeverisjen vendore”. Parimi themelor i qeverisjes vendore është veprimi në 
bazë të parimit të autonomisë vendore, por duke respektuar kushtetutën. Detyra themelore e 
njësisë vendore është shërbimi ndaj komunitetit.  
Për vitin 2020, planifikimi i buxhetit për zërin e shpenzimeve,  ka vlerën 903,275 mijë lekë, 
ndërsa realizimi në vlerën 685,321 mijë lekë, ose në masën 76%. Nga vlera e mësipërme 33% të 
shpenzimeve e zë ndihma ekonomike dhe pagesa për paaftësinë e kufizuar. Për periudhën janar-
qershor 2021, planifikimi i buxhetit për zërin e shpenzimeve ka vlerën 564,652 mijë lekë, ndërsa 
realizimi 315,129 mijë lekë, ose në masën 56%. Nga vlera e mësipërme 35% të shpenzimeve e zë 
ndihma ekonomike dhe pagesa për paaftësinë e kufizuar. 
Të ardhurat e realizuara nga vetë njësia vendore për vitin 2020 kanë vlerën 108,095 mijë lekë, ose 
në masën 38% të planifikimit. 
Të ardhurat e realizuara nga vetë njësia vendore për  periudhën janar-qershor 2021 kanë vlerën 
52,952 mijë lekë, ose në masën 71% të planifikimit. 
Me të ardhurat e veta, për vitin 2020 Bashkia Divjakë ka mbuluar 19%  të vlerës së shpenzimeve 
të realizuara (Pa përfshirë vlerën e ndihmës ekonomike dhe paaftësisë së kufizuar), ndërsa për 
periudhën janar-qershor 2021 ka mbuluar 20% të shpenzimeve. 
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-Përshkrimi i auditimit, sipas drejtimeve të auditimit 
 
Pika nr.1. Mbi menaxhimin financiar dhe kontrollin, si dhe auditin e brendshëm 
1.1. Identifikimi dhe vlerësimi i nivelit të implementimit të komponentëve të MFK, mjedisi i 
kontrollit, menaxhimi i riskut, veprimtaritë e kontrollit, informimi/komunikimi, si dhe 
monitorimi.  
Saktësia e deklaratës vjetore dhe raporti përkatës për cilësinë dhe gjendjen e sistemeve të 
kontrollit të brendshëm në njësinë publike. 
Titulli i gjetjes: KLSH ka konstatuar se në Bashkinë Divjakë ngritja dhe funksionimi i sistemit të 
kontrollit të brendshëm nuk kuptohen dhe nuk funksionojnë mirë. 
Mjedisi i kontrollit Mjedisi i kontrollit është një element i menaxhimit financiar dhe kontrollit, 
duke siguruar vendosjen e objektivave në përmbushjen e misionit të institucionit, Integritetin 
personal dhe etikën profesionale të nivelit menaxhues dhe punonjësve të tjerë të njësisë publike; 
Politikat menaxheriale dhe stilin e punës; Strukturën organizative, garantimin e ndarjes së detyrës, 
hierarkinë dhe rregulla të qarta, të drejtat, përgjegjësitë dhe linjat e raportimit; Politikat dhe 
praktikat e menaxhimit të burimeve njerëzore dhe aftësitë profesionale të punonjësve.  
a. Struktura organizative, garantimi i ndarjes së detyrave, rregullat e qarta, të drejtat, përgjegjësitë 
dhe linjat e raportimit. (Në zbatim të kërkesave të nenin 20 të ligjit nr. 10296, datë 8.07.2010) 
-Bashkia e Divjakë, me Urdhër të Kryetarit të Bashkisë z. F K me nr. 248, datë 25.10.2018, ka 
miratuar rregulloren për nivelin menaxhues dhe për punonjësit e tjerë të njësisë, rregullore e cila 
nuk pasqyron ndryshimet e bëra sipas Urdhërit të Kryetarit të Bashkisë nr. 262 datë 30.12.2019 
“Për miratimin e strukturës Organizative të Bashkisë Divjakë 2020” dhe urdherit nr. 300 datë 
29.12.2020 “Për miratimin e strukturës Organizative të Bashkisë Divjakë 2021”. 
Strukturat përgjegjëse të institucionit, nuk kanë përditësuar Rregulloren sipas detyrave dhe 
përgjegjësive të strukturave të Bashkisë Divjakë për vitin 2020 dhe për vitin 2021, duke bazuar 
aktivitetin e saj në rregulloren e vitit 2018 rregullore e cila nuk përcakton detyrat konkrete ligjore 
që do kryhej dhe përcaktuar punën e secilës strukturë në veçanti.  
Këto drejtori/sektorë dhe agjenci nga ana e tyre nuk kanë hartuar rregullore të veçantë të 
funksionimit të tyre çka bie në kundërshtim me kërkesat e nenit 20, të ligjit nr. 10296, datë 
8.07.2010 “Për menaxhimin financiar dhe kontrollin”, pasi rregullorja aktuale që qarkullon në 
bashki nuk i ka të përcaktuara detyrat për funksionet e reja që i janë deleguar nga qeverisja 
qendrore, njësit administrative të krijuar në zbatim të reformës territoriale, pavarësisht se në 
rregulloren aktuale që përdoret ka përshkrim të detyrave për disa nga drejtorit kryesores si 
financën Taksat, Burimet Njerëzore, Planifikim e Zhvillim Territorin, Shërbimet Publike, etj.  
Nga drejtuesi i institucionit, duhet të sigurohet mbikëqyrja e monitorimi i punës për secilin 
punonjës, në mënyrë që të sigurohet si duhet integriteti personal dhe etika profesionale, duke 
përjashtuar konflikt interesit në kryerjen e detyrave funksionale, në përputhje me ligjin nr. 10296, 
datë 08.07.2010 “Për menaxhimin financiar dhe kontrollin”, i ndryshuar në lidhje me “ndarjen e 
detyrave në fushën e dhënies së autorizimit në atë formë, në mënyrë që i njëjti punonjës të mos 
jetë përgjegjës në të njëjtën kohë për propozimin, miratimin, zbatimin, kontabilitetin dhe 
kontrollin”. 
- Përcaktimi i NA dhe NZ është bërë në përputhje me kërkesat e ligjit nr. 10296 datë 08.07.2010 
“Për menaxhimin financiar dhe kontrollin”, ligjin “Për menaxhimin e sistemit buxhetor të RSH”, 
si dhe ligjit nr. 90 datë 27.09.2012 “Për organizimin e administratës shtetërore” si dhe janë 
njoftuar Njësia Qendrore e Harmonizimit të Menaxhimit Financiar dhe Kontrollit në Ministrinë e 
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Financës Nëpunësi Autorizues dhe Zbatues plotësojnë kriteret e kërkuara nga ligji si: (kriteri i 
varësisë NA-NZ, kriteri i arsimimit dhe kriteri i nivelit menaxherial).  
- Krijimi i grupeve të menaxhimit strategjik (GMS). Në zbatim të ligjit nr. 10269 datë 08.07.2010 
“Për menaxhimin financiar dhe kontrollin”, Bashkia Divjakë me urdhrin nr. 13 datë 18.01.2021 
është ngritur Grupi i menaxhimit strategjik ku kryetar i GSM është Kryetari i Bashkisë dhe 
Koordinatore z. A S zv/kryetare.  
b Stili i të vepruarit dhe filozofia e menaxhimit.Punonjësit e Bashkisë Divjakë i rregullojnë 
marrëdhëniet e punës me punëdhënësin në bazë të ligjit për menaxhimin e sistemit buxhetor, ligjit 
për prokurimin publik, ligjit për kontabilitetin, si dhe të dispozitave ligjore të kodit të punës etj. 
Këta punonjës nuk kanë njohuritë e duhura dhe nuk zbatojnë gjatë marrëdhënies së tyre të punës, 
komponentët e përcaktuar në ligjin  për menaxhimin financiar dhe kontrollin.  
-Te gjitha urdhër shpenzimet nënshkruhen nga nëpunësi Autorizues dhe Nëpunësi Zbatuar. 
Konstatohet se nga nëpunësi autorizues nuk është deleguar e drejta e nënshkrimit te urdhër 
shpenzimeve për kryerje e transaksioneve, në referencë të nenit 21, pika 1,2 dhe 3, të ligjit nr. 
10296, datë 08.07.2010 “Për Menaxhimin Financiar dhe Kontrollin”. 
Nga Kryetari i Bashkisë, nëpunësi autorizues dhe nëpunësi zbatues është punuar për te 
përmbushur qëllimet Bashkisë, siç janë parashtruar në raportin për menaxhimin financiar dhe 
Kontrollin, në pyetësorin e plotësuar “Për Menaxhimin financiar dhe kontrollin”, “Deklaratën e 
funksionimit të kontrollit brendshëm financiar publike”.  
Bashkëpunimin e auditimin e Brendshëm, në përputhje me kërkesat e ligjit nr. 10296, datë 
8.7.2010 “Për Menaxhimin Financiar dhe Kontrollin”, nëpërmjet veprimtarive efektive, eficencë 
dhe me ekonomi, pajtueshmërisë me legjislacionin dhe me aktet e brendshme e kontratat, 
informacioneve operative e financiare të besueshme e të plota dhe mbrojtjes së informacionit e të 
aktiveve.  
Mbi rekurtimin e punonjësve në marrëdhëniet e punës: 
Për vitin 2020 numri i punonjësve është miratuar me Vendim i Kryetarit të Bashkisë nr. 89 datë 
24.12.2019. Miratuar në total numri 474 punonjës duke përfshirë dhe funksionet e deleguara. në 
fakt janë paguar sipas listë pagesave gjithsej 453 punonjës, nuk ka tejkalim të numrit të 
punonjësve. 
Për vitin 2021 numri i punonjësve është miratuar me Vendim i Kryetarit të Bashkisë nr. 63 datë 
28.12.2021. Miratuar në total numri 475 punonjës duke përfshirë dhe funksionet e deleguara 
konfirmuar nga prefekti i qarkut Fier me shkresën nr. 8/1 prot, datë 12.01.2021, në fakt janë 
paguar sipas listë pagesave gjithsej 462 punonjës, nuk ka tejkalim të numrit të punonjësve. 
-Referuar kërkesave të VKM nr. 177 datë 08.03.2017, struktura e Bashkisë Divjakë është miratuar 
me Urdhër të Kryetarit të Bashkisë të sipërcituara. 
Nga 65 vende pune me statusin e nëpunësit civil, nga të cilat të cilët: 
0 pozicion i kategorisë së lartë,  
5 pozicione të kategorisë së mesme drejtues  
8 pozicione të kategorisë së ulët drejtuese 
52 pozicione të kategorive ekzistuese 
Sa nga këto pozicione janë të lira (të paplotësuara) 
0 pozicion i kategorisë së lartë 
0 pozicione të kategorisë së mesme drejtues 
0 pozicione të kategorisë së ulët drejtuese 
8 pozicione të kategorive ekzistuese 
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Për vitet objekt auditimi, marrëdhëniet e punonjësve rregullohen  sipas dispozitave të Kodit të 
Punës, dhe sipas ligjit nr. 152/2013 “Për Nëpunësin Civil”, i ndryshuar. 
-Referuar kërkesave të VKM nr. 177 datë 08.03.2017, struktura e Bashkisë Divjakë, është 
miratuar me Urdhër të Kryetarit të Bashkisë të sipërcituara. 
Sipas listë pagesave të muajve janar 2020, dhjetor 2020 dhe qershor 2021, konstatohet se është 
zbatuar struktura sipas vendimeve miratues. 
Listë pagesat janë të firmosura nga Drejtori i Financës znj. F M dhe nga Specialistet e pagave.  
Është përgatitur përmbledhësja e listë pagesave e cila është e firmosur nga Drejtori i Financës dhe 
nga Kryetari Bashkisë; z. F K.   
Janë mbajtur listë prezencat dhe janë të firmosura nga Përgjegjëse i Burimeve Njerëzore znj. K Rr 
dhe nga Kryetari Bashkisë z. F K.   
-Listës prezenca e punonjësve dhe urdhrat e emërimeve i vijnë Drejtorisë se Financës dhe 
Buxhetit nga sektori i Burimeve Njerëzore të cilën e lidhim pas çdo liste pagese. Evidenca mbi 
numrin e punonjësve hartohet dhe raportohet nga ana e Sektorit të Burimeve Njerëzore mbi 
emërimin e punonjësve, statusin e punonjësve.  
Nga Bashkia Divjakë janë zbatuar përcaktimet ligjore të bëra në ligjin nr. 10296, datë 08.07.2010 
“Për Menaxhimin Financiar dhe Kontrollin”; -UMF nr. 28, datë 15.12.2011 “Mbi paraqitjen e 
deklaratës dhe raportit vjetor për cilësinë e sistemit të kontrollit të brendshëm një njësitë publike”, 
përsa i përket vlerësimit të funksioneve të sistemit të menaxhimit financiar për pesë komponentët 
e menaxhimit financiar, të Bashkisë Divjakë.  
 
 
 
-Politikat dhe praktikat e menaxhimit të burimeve njerëzore.  
Bashkia Divjakë, në rregulloren e saj, përcakton rregullat e funksionimit të brendshëm lidhur me 
strukturën organike, të drejtat dhe detyrimet e punonjësve, marrëdhëniet ndërmjet strukturave të 
njësisë, orarin dhe kohën e punës etj. Nga institucioni nuk është bërë vlerësimi i punës së 
punonjësve.  
Ndarja strukturore për vitin 2020 dhe 2021 paraqitet sipas tabelës vijuese. 
    VITI  2020 Viti 2021 
Nr Emër Mbiemër Plani Fakti Diferenca  Plani Fakti Diferenca  
                
1 Kryetari  7 5 2 7 5 2 
2 Auditi i brendshem  3 1 2 3 1 2 
3 Njësia Integrimit Europian 2 2 0 2 2 0 
4 Sektori juridik, prokurimeve  5 4 1 5 5 0 
5 Drejtoria finances dhe buxhetit 11 11 0 11 11 0 

6 Sekt.mirëqenies sociale dhe përkujdesit 
shoqëror 9 8 1 9 7 2 

7 Dr.planifikimit dhe zhvillimit territorit  7 6 1 7 6 1 
8 Drejtoria taksave dhe të ardhurave vendore 14 13 1 14 13 1 

9 Sektori Burimeve Njerëzore, IT, 
Protokoll/arkiva 6 5 1 6 6 0 

10 Drejtoria Bujqësisë, Mjedisit dhe Ujitjes 15 14 1 15 15 0 
11 Drejtoria Menaxhimit dhe Mbrojtjes Tokës 8 8 0 8 6 2 
12 IVMT 3 3 0 3 3 0 
13 Policia Bashkiake  8 7 1 8 8 0 
14 Drejtoria Kulturës, Sportit dhe Arsimit  10 10 0 10 10 0 
15 Drejtoria Rrugëve Rurale  13 13 0 13 13 0 
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16 Zyra pritjes dhe Informimit te publikut 1 1 0 1 1 0 
17 Sektori Shërbimeve Turistike 13 13 0 13 13 0 
18 Njësia Administrative Tërbuf 31 28 3 31 31 0 
19 Njësia Administrative Grabian 17 16 1 17 17 0 
20 Njësia Administrative Gradishtë 25 25 0 25 25 0 
21 Njësia Administrative Remas  20 20 0 20 20 0 
22 Agjencia Sherbimeve komunale 106 105 1 106 106 0 
  Funksione të deleguara        0 0 0 
1 Gjendja Civile  5 5 0 5 5 0 
2 Arsimi 68 65 3 69 67 2 
3 Rrugët rurale 12 12 0 12 11 1 
4 Pyjet 1 1 0 1 1 0 
5 MZSH 14 13 1 14 14 0 
6 Ujitja dhe Kullimi  40 39 1 40 40 0 

  TOTALI 474 453 21 475 462 13 
 

Nga kontrolli i disa dosjeve të punonjësve konstatohet se janë lidhur kontrata pune me punonjësit 
e rekrutuar, si dhe ka dalë urdhër i Kryetarit për emërim në detyrë të punonjësit, si dhe janë 
hartuar përshkrimet e punës për punonjësit. Lidhja e kontratës nga ana e titullarit është bërë në 
respektim të dispozitave të ligjit me nr. 7961, datë 12.07.1995 “Kodi i Punës i Republikës së 
Shqipërisë”. 
Lidhur me mjedisin e kontrollit të brendshëm 
Vlerësimi klasifikimi i pozicioneve të punës në shërbimin civil, sipas përcaktimeve të nenit 19, të 
ligjit nr. 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, dhe Vendimit nr. 142, datë 12.03.2014, të 
Këshillit të Ministrave, “Për përshkrimin dhe klasifikimin e pozicioneve të punës në institucionet 
e administratës shtetërore dhe institucionet e pavarura”, i ndryshuar, një pjesë e punonjësve të 
Bashkisë Divjakë, duhet të rekrutoheshin sipas procedurës së përcaktuar në ligjin për nëpunësin 
civil. 
- Sa më sipër referuar auditimit të kryer nga “Komisioneri për Mbikëqyrjen e Shërbimit Civil” me 
Vendimin paralajmërues nr. 103 datë 30.10.2019 ku përfshin periudhën 2018-2019, është 
evidentuar se rekrutimi i punonjës të bashkisë nuk është në përputhje me ligjin nr. 152/2013 “Për 
nëpunësin civil’, i ndryshuar, për të cilën janë rekomanduar dhe detyra përkatëse. Në referim të 
vendimit Nr. 103 datë 30.10.2019, Komisioneri për Mbikëqyrjen e Shërbimit Civil me shkresën 
nr. 1544/2 prot datë 30.10.2019 ka paralajmëruar institucionin Bashkia Divjakë për rregullimin e 
situatës së paligjshmërisë, duke përcaktuar veprime konkrete administrative që duhen të 
ndërmerren. Bashkia Divjakë. Sektori i Burimeve Njerëzore nuk ka informuar “Komisionerin për 
Mbikëqyrjen e Shërbimit Civil” në lidhje me praktikën e ndjekur për këtë proces duke evidentuar 
faktin se “ Vendimi nr. 103 datë 30.10.2019, për rrjedhojë konstatimet e bëra nuk janë, pasi janë 
hasur vonesa në aktet e emërimeve” kjo për shkake të situatës së shkaktuar nga pandemia 
COVID-19. 
Punonjësit për vitet 2020-30.06.2021 kanë zhvilluar trajnime, të realizuara nga ASPA, me ftesën 
e këtyre të fundit. Për këto vite, Bashkia Divjakë nuk ka bërë planifikim trajnimesh për 
menaxherët apo stafin të cilët janë përgjegjës për menaxhimin financiar dhe kontrollin, duke 
përfshire trajnimin lidhur me ndryshimet në legjislacion, mbi procedurat e prokurime publike, 
mbi menaxhimin e burimeve njerëzore, mbi menaxhimin e financave dhe kontabilitetit.  
Nga auditimi konstatohet se ka mangësi të njohurive të stafit në lidhje me menaxhimin e riskut, 
për të cilën nga institucioni nuk është bërë një planifikim në lidhje me nevojat për trajnim të 
mëtejshëm të drejtuesve në fushën e menaxhimit të riskut. Nga sa më sipër arrijmë në përfundimin 
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se Mjedisi i kontrollit ka nevojë për përmirësime të mëtejshme pasi pothuajse nuk ka funksionuar, 
ose ka pasur vetëm disa gjurmë të vogla formale funksionimi. 
Disa nga mangësitë e vërejtura mund të përmblidhen si vijon: 
- Mos pasqyrimi i veprimtarisë së kësaj strukture në dokumentacionin përkatës.  
- Mungesa e dokumentimit të objektivave të planit operacional të institucionit, gjë që vështirëson 
gjetjen e mundësive për arritjen dhe matjen e tyre. Mungesa e një plan zhvillimi në përputhje me 
objektivat të institucionit çon në një mungesë të organizimit dhe ul mundësinë e vlerësimit mbi 
performancën e tij. 
- Mosplotësimi i stafit ka ndikuar në hallkat e kontrollit, në mosfunksionimin e tij, e cila është një 
risk për të gjithë aktivitetin e njësisë. 
2- Menaxhimi i riskut (Në zbatim të kërkesave të nenin 21 të ligjit nr. 10296, datë 8.07.2010). 
Për vitin 2020, Me urdhrin nr. 47 datë 10.02.2020 është emëruar koordinatori i riskut, në 
bashkinë Divjakë znj. I K dhe me shkresën nr. 947 prot datë 27.02.2020 ju është kërkuar 
drejtorive hartimi i regjistrit të riskut sipas drejtorive. Me shkresën nr. 1275 prot datë 15.04.2020 
është dërguar “Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë, Drejtorisë së Përgjithshme të Kontrollit të 
Brendshëm Financiar Publik” regjistri i riskut për vitin 2020, në përputhje me kërkesat e neni 21 
të ligjit nr. 10296, datë 8.07.2010. 
Për vitin 2021, Me urdhrin nr. 13/2 datë 18.01.2021 është emëruar kordinatori i riskut, në 
bashkinë Divjakë z. A S dhe me shkresën nr. 2439/6 prot datë 22.06.2021 është dërguar 
“Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë, Drejtorisë së Përgjithshme të Kontrollit të Brendshëm 
Financiar Publik” regjistri i riskut për vitin 2020, në përputhje me kërkesat e neni 21 të ligjit nr. 
10296, datë 8.07.2010. 
- Sa më sipër rezulton se për periudhën objekt auditimi nuk ka një strategji të miratuar të riskut ku 
përcaktohet mënyrën se si sillet institucioni ndaj risqeve dhe vendos kuadrin e përgjithshëm të 
procesit të menaxhimit të riskut. Strategjia e riskut e një njësie duhet të miratohet nga titullari i 
njësisë, e cila përgatitet nga NA dhe duhet t’u vihet në dispozicion punonjësve dhe të njihet prej 
tyre. në kundërshtim me nenin 21, pika 2 të ligjit nr. 10296, datë 08.07.2010 “Për Menaxhimin 
Financiar dhe Kontrollin”, ku citohet se. “Titullari i njësisë publike miraton një strategji risku, e 
cila përditësohet çdo tre vjet ose sa herë që ka ndryshime thelbësore të mjedisit të riskut”. 
3-Veprimtaritë e kontrollit (Në zbatim të kërkesave të nenin 22 të ligjit nr. 10296, datë 
8.07.2010). 
Për vitin 2020, GMS është ngritur sipas urdhërit të Kryetarit të Bashkisë, me nr. 13, datë 
18.01.2021 “Për ngritjen e grupit për menaxhimin strategjik të Bashkisë Divjakë” i përbërë nga 
14 punonjës drejtues me kryetar, z. F K- Kryetar i Bashkisë. 
Veprimtaria e GMS, nuk ka qenë në përputhje me kërkesat ligjore, për arsye se: 
-GMS, nuk ka miratuar plane zhvillimi strategjikë me afat jo më pak se sa 5 vjet, kërkesë e ligjit 
nr. 68-2017 ”Për financat e vetëqeverisjes vendore”, neni 32 dhe UMF Plotësues nr. 8 dt. 
29.3.2012 “Procedura e përgatitjes të Buxhetit afatmesëm”, Kap. V. 
(Në zbatim të kërkesave të nenin 22 të ligjit nr. 10296, datë 8.07.2010). 
Nuk janë përcaktuar rregulla me shkrim mbi veprimtaritë e kontrollit dhe ndarja e detyrave në 
mënyrë që: 
-ndarjen e detyrave në fushën e dhënies së autorizimit në atë formë, në mënyrë që i njëjti 
punonjës të mos jetë përgjegjës në të njëjtën kohë për propozimin, miratimin, zbatimin, 
 kontabilitetin dhe kontrollin, sipas udhëzimit të Ministrit të Financave; 
-sistemin e dy nënshkrimeve, i cili nuk lejon që angazhimi financiar të kryhet pa marrë  
nënshkrimet e nëpunësit autorizues dhe të nëpunësit zbatues të njësisë. 
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4. Informim dhe komunikimi  
Informimi është baza e komunikimit që nevojitet për kryerjen me cilësi të detyrave të ngarkuara. 
Komunikimi me titullarin dhe nëpunësit e tjerë  duhet bërë në formën dhe kohën e duhur për ti 
ndihmuar ata në përmbushjen e detyrave dhe të përgjegjësive. Menaxherët e njësisë zotërojnë 
informacion, por jo të mjaftueshëm për qëllimet dhe rëndësinë e menaxhimit financiar dhe të 
kontrollit pasi, zbatimi i ligjit për menaxhimin financiar dhe kontrollin, nuk është respektuar nga 
të gjithë hallkat e njësisë dhe se, institucioni nuk ka kryer trajnime për kuptimin dhe zbatimin e 
ligjit të MFK-së në të gjitha hallkat. 
Titullari informohet nga drejtuesit me anë të mbledhjeve, por nuk ka relacione dhe raporte rreth 
këtyre mbledhjeve. Mungojnë raportet e nevojshme mbi performancën e njësisë drejtuar 
menaxhimit, për të bërë të mundur që ata të marrin përsipër përgjegjësitë e tyre me efiçencë dhe 
efektivitet.  
Pra konstatohet se raportimet e brendshme, kryesisht janë vetëm të natyrës financiare dhe nuk 
përfshijnë informacione të tjera që lidhen me treguesit e performancës së nevojshme për 
menaxhimin. 
Punonjësit brenda institucionit komunikojnë në mënyrë verbale, ndërsa jashtë institucionit 
komunikohet kryesisht në formë shkresore zyrtare dhe ka korrespondencë të rregullt me subjektet 
kryesore të jashtme, pa përjashtuar komunikimin elektronik dhe atë telefonik. 
Struktura e miratuar ka përcaktuar Zyrën për të drejtën e informimit e cila drejtohet nga 
përgjegjësi zyrës.  
Bashkia Divjakë  ka faqen e saj zyrtare website www.bashkiadivjakë.gov.al , qëllimi i së cilës 
është që gjithë të interesuarit mund të informohen rreth punës së përditshme të saj, por kjo faqe 
interneti rezulton e pa azhurnuar dhe me mangësi informacioni. 
5. Monitorimi dhe raportimi 
Monitorimi është tërësia e proceseve të rishikimit të aktivitetit të njësisë, i cili synon të ofrojë 
garanci të arsyeshme se aktivitetet e kontrollit funksionojnë, sipas qëllimit për të cilin janë krijuar 
dhe mbeten efiçente me kalimin e kohës. Monitorimi i sistemit të kontrollit të brendshëm, bëhet 
për të vlerësuar cilësinë e sistemit dhe të performancës në kohë.  
Vlerësimi dhe monitorimi i sistemit të MFK-së bëhet nëpërmjet: 
- Monitorimit të vazhdueshëm; 
- Vetëvlerësimit; 
- Auditimit të brendshëm. 
Vlerësimi i vazhdueshëm i sistemit të kontrollit të brendshëm dhe komponentëve të tij duhet të 
jetë detyrë e titullarit të njësisë, nëpunësit autorizues dhe menaxherëve të tjerë. Ky vlerësim mund 
të kryhet ose nëpërmjet monitorimit të vazhdueshëm të komponentëve të sistemit të kontrollit ose 
nëpërmjet mekanizmave individual të kontrollit dhe zbatimit të tyre gjatë punës së përditshme, të 
cilat kanë munguar gjatë periudhës objekt auditimi. 
- Pyetësori i vetëvlerësimit për vitin 2020 është plotësuar nga institucioni dhe i është drejtuar 
Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë.  
Kriteri:  
Ligji nr. 10296, datë 08.07.2010 “Për menaxhimin financiar dhe kontrollin” neni 20, 21.  
Shkaku:  
Neglizhencë e drejtorive/sektorëve për hartimin e rregulloreve, përditësimin e regjistrit të riskut si 
dhe hartimin e strategjisë së riskut 
Ndikimi/Efekti:  

http://www.bashkiadivjak�.gov.al/
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Mungon ndarja e qartë e detyrave sipas drejtorive/sektorëve, mos identifikim i shkallës së riskut, 
mos trajnim efektiv për rritjet profesionale të stafit.  
Rëndësia: E mesme 
Rekomandimi: 

- Kryetari i Bashkisë Divjakë, në cilësinë e Nëpunësit Autorizues, të marrë masa për njohjen dhe 
menaxhimin nga stafi të ligjit për MFK dhe manualit përkatës të tij, për hartimin dhe miratimin e 
një strategjie të risqeve, me qëllim menaxhimin e riskut, ku të bëhet identifikimi, analiza dhe 
kontrolli i risqeve që mund të kenë impakt në arritjen e objektivave të institucionit.  

- Drejtoria e Burimeve Njerëzore të mari masa për përditsimin e regullores duke përcaktuar qartë 
detyrat dhe funksionet për çdo pozicioni pune, të hartojë programe të trajnimeve për ngritjen 
profesionale të stafit si dhe vendosjen e një sistemi komunikimi që të ofrojë informacionin e 
duhur për të gjithë punonjësit, menaxherët e lartë dhe titullarin e njësisë. 
(Për problemet e mësipërme është mbajtur akt-konstatimin nr. 14, datë 12.11.2021) 
 
Për sa është trajtuar në Akt Konsatimin nr. 14, datë 12.11.2021, nga subjekti i audituar është 
paraqitur observacioni me shkresë nr. 4680/41 datë 17.11.2021, protokolluar në KLSH me 
shkresën nr. 686/12 datë 19.11.2021 “Observacion mbi Akt Konstatimin nr. 15 datë 12.11.2021”, 
ku janë shprehur objeksionet si më poshtë:  
Pretendimi i subjektit:Në mbështetje të akt verifikimit nr.14, datë 12/11/2020 i mbajtur nga 
audituesit e autorizuar të Kontrollit të Lartë të Shtetit z. H I dhe z. B M, ju sqaroj se ne fq.6 është 
trajtuar : 
“Mos ngritja e Grupit për Menaxhimin Strategjik sjelle mos funksionim ne drejtim te trajtimit të 
çështjeve të Menaxhimit Financiar dhe Kontrollit si rrjedhojë mos pasqyrimi i veprimtarisë se 
kësaj strukture ne dokumentacionin përkatës. 
Mungesa e objektivave të planit operacional të Institucionit” 
Ju vëmë ne dispozicion dokumentacionin qe vërteton ngritjen e grupit te menaxhimit strategjik 
.GMS për vitin 2020 është ngritur me urdhrin  e Kryetarit të Bashkisë nr.41/3 date  10.01.2020 
“Për  ngritjen e Grupit të Menaxhimit Strategjik për vitin 2020”. 
Është hartuar plani i punës për Bashkinë Divjake për periudhën 2021-2023 duke u mbështetur ne 
Programin buxhetor Afatmesëm 2021-2023”. 
Për vitin 2021 është ngritur GMS sipas urdhrit të kryetarit  te Bashkisë me nr.13, datë: 
18.01.2021 “ Për ngritjen e Grupit të Menaxhimit Strategjik për vitin 2021”. 
Pika 2 “Menaxhimi i riskut “ F.6.“Për vitin 2021 me urdhrin nr.13/2 date 18.01.2021 është 
emëruar Koordinatorë i riskut në Bashkinë Divjake Z A S” 
Në baze të këtij urdhri z. A S është emëruar Nëpunës Autorizues për Bashkinë Divjake jo 
koordinatorë Risku . 
Koordinatorë risku për Bashkinë Divjake  është znj. I K Specialiste e Buxhetit dhe shpenzimeve në 
finance” prej vitit 2017 të emëruar me urdhrin e kryetarit nr. 79 datë 22.02.2017. 
Qëndrim i grupit të auditimit:Në lidhje me komentet e bëra nga subjekti i audituar të 
protokolluara në KLSH me shkresën nr. 686/12 datë 19.11.2021 sqarojmë se: 
Sa më sipër trajtimi i pretendimeve nga subjekti është trajtuar në akt konstatimin nr. 14 datë 
12.11.2021 fq. 2. dhe referuar konkluzioneve të akt konstatimit nuk është trajtuar si problematik e 
dalë gjatë auditimit.  
 
1.2. Organizimi i njësisë së auditit të brendshëm; 1.3. Vlerësim mbi veprimtarinë e njësisë së 
auditit të brendshëm.  
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Organizimi i njësisë së Auditit të Brendshëm; 
Struktura e Njësisë së Auditimit të Brendshëm për vitin 2020 u miratua me Urdhër të Kryetarit të 
Bashkisë nr. 262 datë 30/12/2019, si pjesë përbërëse e strukturës organizative për zbatimin e 
Vendimit të Këshillit Bashkiak nr. 89 datë 24/12/2019 “ Për miratimin e Strukturës Organizative 
të Bashkisë Divjakë, Institucioneve në varësi dhe Njësive Administrative dhe Funksionet e 
deleguara për vitin 2020” Sipas Urdhër të Kryetarit të Bashkisë nr. 262 datë 30/12/2019 “Për 
miratimin e Strukturës Organizative të Bashkisë Divjakë”, Auditi i Brendshëm i Bashkisë Divjakë 
është i organizuar më 3(tre) punonjës 1 (një) përgjegjës auditi dhe 2 (dy) specialist auditi duke u 
bazuar në Ligjin nr.114/2015 datë 22.10.2015 “Për auditimin e brendshëm në sektorin publik” 
neni 10 në VKM nr.83 datë 03.02.2016 “Për miratimin e kritereve të krijimit të njësisë auditimit 
të Brendshëm në Sektorin Publik “ pika 3, Nga auditimi u konstatua se struktura e Auditit të 
Brendshëm për periudhën objekt auditimi (2020-30.06.2021) nuk ka në organikën e vetë 3 
auditues sipas VKM se sipër cituar, por është e organizuar me 1 auditues, znj. A S e çertifikuar, 
dhe emëruar në detyrë si përgjegjëse e Auditit të Brendshëm sipas shkresës nr. 816 prot., datë 
01.03.2021. Si rezultat funksionimi i Sektorit të Auditit të Brendshëm nuk është në nivelin e 
duhur në mbështetje të menaxhimit të lartë për zbatimin e objektivave, në Bashkinë Divjakë, 
veprimet dhe mosveprimet janë në kundërshtim të ligjit nr. 114/2015 “ Për auditimin e brendshëm 
në sektorin publik”, neni 10, germa “c” e VKM nr.83 datë 03.02.2016 “Për miratimin e kritereve 
të krijimit të njësisë auditimit të Brendshëm në Sektorin Publik si dhe nenit 64,  germa “a” të 
Ligjit nr. 139/2015 “Për Vetëqeverisjen Vendore”. Në tabelën e mëposhtme është paraqitur 
Struktura e sektorit të Auditit të Brendshëm, si vijon; 
Nr Periudha Objekt 

Auditimi Funksioni Arsimimi Vjetërsi në 
auditim/vite Çertifikimi Trajnime te 

vijueshme 
Për vitin 2020 

1 A S Audituese I Lartë 6 6 2018 Po 
Për vitin 2021 

1 A S Për/NJAB I Lartë 6 6 2018 Po 
 
-Hartimi dhe zbatimi i planeve të Auditit të Brendshëm; 
Nga Sektori i Auditit të Brendshëm janë hartuar dhe miratuar për çdo vit në zbatim të ligjit nr. 
114/2015 “Për Auditimin e brendshëm ne sektorin Publike”, Planet strategjike dhe vjetore sipas 
formateve të dërguar në Njësinë e Harmonizimit për Auditimin e Brendshëm (Ministria e 
Financave) dhe të miratuara nga Kryetari i Bashkisë. Nga auditimi rezultoi se : 
Për vitin 2020 Sektori i AB ka planifikuar 6 (gjashtë) auditime sipas shkresës nr. 1092/1 datë 
06.03.2020 dhe me shkresën nr. 3440 datë 29.09.2020 është bërë ndryshimi i planit vjetor të 
Auditit të Brendshëm për vitin 2020  duke reduktuar planifikimin në 3 auditime, nga të cilat: 2 
(dy) auditime përputhshmërie dhe 1 (një) auditim të kombinuara, nga të cilat janë realizuar 3 
auditime në përputhje me planin konfirmuar me shkresën nr. 3440 datë 29.09.2020 është dërguar 
pran Drejtorisë së Harmonizimit për Auditimin e Brendshëm në Ministrinë e Financave, raporti i 
veprimtarisë së NJAB për vitin 2020. 
Për vitin 2021 Sektori i AB ka planifikuar 3 (tre) auditime, nga të cilat: 3 (tre) auditime 
përputhshmërie, nga të cilat është realizuar 1 auditime duke mbetur për tu realizuar dhe 2 
auditime në përputhje me planin konfirmuar me shkresën nr. 928 datë 03.09.2021 dërguar pran 
Drejtorisë së Harmonizimit për Auditimin e Brendshëm në Ministrinë e Financave, raporti i 
veprimtarisë së sektorit të AB për vitin 2021. 
Në mënyrë të përmbledhur paraqiten në tabelë si vijon: 
Tabela në lidhje me aktivitetin e NJAB-së: 
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 Viti 2020 Viti 2021 

Llojet e misoneve të Auditimit Auditime të 
planifikuara 

Auditime të 
realizuara  

Auditime të 
planifikuara 

Auditime të 
realizuara 

Auditime Financiare     
Auditime Përputhshmerie 2 2 3 1 
Auditime të Kombinuara 1 1   
Auditime Performance     
Misione të iniciuara nga titullari     
Misione të iniciuara nga denoncime të 
qytetareve     

Të tjera     
Totali  3 3 3 1 
Burimi i krijimit të të dhënave sektori i AB bashkia Divjakë 
Për çdo mision auditimi, nga audituesit janë hartuar programet e auditimit, të cilat janë miratuar, 
nga Kryetari, në bazë të planit vjetor. Materialet që përmban dosja për çdo angazhimi auditimi, 
programi i punës, projekt raporti, raporti final, memorandumi dhe shkresa e rekomandimeve, 
protokollohen dhe dorëzohen në arkiv. Dosja e plote e çdo angazhimi, raportet bashkë me 
formularët plotësues, administrohet nga Sektori i Auditimit të Brendshëm. Në çdo dosje auditimi 
është e dokumentuar e gjithë puna e kryer nga audituesit, që nga fillimi i misionit deri në 
përfundim të tij (gjurmët e auditimit). 
Konstatojmë se njësia e auditimit raporton drejtpërdrejt tek Kryetari i Bashkisë, tek i cili 
aprovohet plani strategjik, plani vjetor i punës, si dhe raportimi vjetor e periodik mbi veprimtarinë 
audituese dhe mbi misionet e realizuara, bazuar në kërkesat  e nenit 14, të  ligjit nr. 114/2015, 
datë 22.10.2015 “ Për auditimin e brendshëm  në sektorin publik”. 
Vlerësojmë se sipas përcaktimeve të bëra në Manualin e Auditimit të Brendshëm të miratuar me 
urdhërin e ministrit të financave nr.100, datë 25.10.2016 (seksioni VI, kreu III, pika 1), programet 
kanë përmbledhur orientimet kryesore të veprimit në përputhje me rrisqet dhe problematikat e 
subjekteve dhe përmbajnë në mënyrë të qartë emërtimin e subjektit, llojin e auditimit, periudhën 
dhe afatin e misionit, drejtimet dhe grupin e punës.  
Zbatimi i planeve të auditimit të brendshëm. Hartimi dhe mbajtja e dokumentacionit të auditimit. 
Për veprimtarinë e Sektorit të AB për periudhën nga data 01.01.2020 deri në 30.06.2021  është 
raportuar në mënyrë sistematike Kryetarit të Bashkisë Divjakë. 
Nga auditimi i raportimit vjetor 2020, konstatojmë se janë dhënë 7 rekomandime gjithsej, nga të 
cilat 7 rekomandime për masa organizative, Rekomandimet janë pranuar të gjitha, prej të cilave 4 
rekomandime janë realizuar, dhe 3 janë në proces zbatimi. Pavarësisht punës së bërë nga Njësia e 
Auditit të Brendshëm konstatohet se nuk janë  përcaktim i zonave me risk në planifikimin e 
subjekteve për auditim, si Drejtorinë e Planifikim e Zhvillim Territorit, Sektorin e Prokurimeve, 
Menaxhimin e Kontratave të qirave, drejtorinë e Aseteve, etj, ku evidentohen parregullsi në 
aktivitetin e tyre. Auditimet e realizuar dhe rekomandimet e realizuara për vitin 2020 paraqiten 
ne tabelën nr. 2 si vijon; 
Nr. Subjektet e Audituara Rekomanimet 

e dhëna 
Rekomanidmet 
e pranuara 

Rekomandimet 
e zbatuar  

Rekomanidmet 
në process 
zbatimi 

1 Ujësjellës Kanalizime 
sh.a Divjakë 

4 4 2 2 

2 Drejtoria e Financës dhe 
Buxhetit 

2 2 1 1 

3 Sektori I Mirëqenies 
Sociale dhe NE 

1 1 1 0 

 Total 7 7 4 3 
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Burimi i krijimit të të dhënave sektori i AB bashkia Divjakë 
 
Vlerësimi i procedurave dhe standarteve të kryerjes së auditimit të brendshëm 
Nga auditimi i dokumentacionit të dosjeve u konstatua se: 
- Përgjithësisht janë zbatuar kërkesat e ligjit nr.114/2015 “Për auditimin e brendshëm në sektorin 
publik, ”Manuali i Auditimit të Brendshëm (MAB).  
- Sektori i A.B në zbatim të planit vjetor ka përfshirë në grup pune specialist të sektorëve të 
ndryshëm, për kryerjen e auditimit sipas programeve të miratuara nga Titullari i Bashkisë. 
- Subjektet e audituara edhe pse i kanë pranuar rekomandimet e dhëna nga AB dhe në përgjithësi i 
kanë zbatuar ato, nuk kanë paraqitur Planin e Veprimit për zbatimin e rekomandimit, në përputhje 
me ligjin 114/2015 “Për auditimin e brendshëm në sektorin publik”, dhe me Kap. IV, pika 4.1.12, 
Hapi 11, të MAB. 
Vlerësojmë  se sipas përcaktimeve të  bëra në  Manualin e Auditimit të  Brendshëm, (Kapitulli VI, 
”Evidentimi dhe dokumentimi i punës audituese”), në përgjithësi programet kanë  përmbledhur 
orientimet kryesore të  veprimit në  përputhje me rrisqet dhe problematikat e subjekteve, dhe 
përmbajnë  në  mënyrë  të  qartë  emërtimin e subjektit, llojin e auditimit, periudhën dhe afatin e 
auditimit, drejtimet që  do të  ndiqen, dhe grupin e auditimit. Vend të veçantë  në  program zënë  
edhe ndjekja e zbatimit të  rekomandimeve të  dhëna nga auditimet e mëparshme. Në  përgjithësi 
referencat ligjore të  vëna në  programet e auditimit reflektojnë  kuadrin ligjorë  në  fuqi. 
Sigurimi i cilësisë në  auditimet e kryera dhe kontrolli  i zbatimit të detyrave të lëna. 
Në njësinë e auditimit të brendshëm, Sigurimi i Cilësisë në të gjitha angazhimet e Auditimit të 
Brendshëm të kryera gjatë periudhës objekt auditimi është kryer nga grupi i punës që ka realizuar 
angazhimin e auditimit. Sigurimi i cilësisë është pjesë e procesit që bën të mundur zbatimin e 
Manualit të Auditimit të Brendshëm në Sektorin Publik, miratuar me Urdhrin e Ministrit të 
Financave nr. 100, datë 25.10.2016 “Për Miratimin e Manualit të Auditimit të Brendshëm në 
Sektorin Publik” me emërtesën “Njësia e Auditimit të Brendshëm”. 
Për periudhën 2020 nga sektori i Auditit të Brendshëm janë 7 rekomandime, të cilat janë pranuar 
plotësisht, nga të pranuarat janë zbatuar 4 rekomandime dhe janë në proces zbatimi 3 
rekomandime.  
-Theksojmë se mungesa  e personelit, mungesa e trinimeve të stafit të Bashkisë si dhe lëvizja e 
vazhdueshme e punonjësve nga pozicioni i punës përbën një pengese në mirëfunksionimin e të 
gjithë strukturës së Sektorit të Auditit të Brendshëm.  
- Audituesit e brendshëm në punën e tyre pavarësisht dhënies se rekomandimeve nuk janë treguar 
këmgulës ne auditimin e zbatimit te rekomandimeve dhe nuk është bere në afatin e përcaktuar në 
manualin e auditimit pas 6- muajsh.  
-Sektorit i auditimit për periudhën objekt auditimi nuk ka të miratuar një program auditimi në 
ndjekjen e zbatimit të rekomandimeve të lëna në subjektet e audituara, veprimet dhe mosveprimet 
janë në kundërshtim me ligjin 114/2015, datë 22.10.2015 “Për auditimin e brendshëm në sektorin 
publik”.  
Situata: Struktura e Auditit të Brendshëm për periudhën objekt auditimi (2020-30.06.2021) nuk 
ka në organikën e vetë 3 auditues sipas VKM se sipër cituar, por është e organizuar me 1 
auditues, znj. A S e çertifikuar, dhe emëruar në detyrë si përgjegjëse e Auditit të Brendshëm sipas 
shkresës nr. 816 prot., datë 01.03.2021. Si rezultat funksionimi i Sektorit të Auditit të Brendshëm 
nuk është në nivelin e duhur në mbështetje të menaxhimit të lartë për zbatimin e objektivave, në 
Bashkinë Divjakë, veprimet dhe mosveprimet janë në kundërshtim të ligjit nr. 114/2015 “ Për 
auditimin e brendshëm në sektorin publik”, neni 10, germa “c” e VKM nr.83 datë 03.02.2016 
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“Për miratimin e kritereve të krijimit të njësisë auditimit të Brendshëm në Sektorin Publik si dhe 
nenit 64,  germa “a” të Ligjit nr. 139/2015 “Për Vetëqeverisjen Vendore”. 
-Audituesit e brendshëm në punën e tyre pavarësisht dhënies se rekomandimeve nuk janë treguar 
këmgulës ne auditimin e zbatimit te rekomandimeve dhe nuk është bere ne afatin e përcaktuar në 
manualin e auditimit pas 6- muajsh. 
-Mos përcaktim i zonave me risk në planifikimin e subjekteve për auditim, si Drejtorinë e 
Planifikim e Zhvillim Territorit, Sektorin e Prokurimeve, Menaxhimin e Kontratave të qirave, etj, 
ku evidentohen parregullsi në aktivitetin e tyre. Veprimet dhe mosveprimet janë në kundërshtim 
me ligjin 114/2015 “Për auditimin e brendshëm në sektorin publik”, dhe me Kap. IV, pika 4.1.12, 
Hapi 11, të MAB. 
Kriteri:  
Baza ligjore mbi të cilën është vlerësuar situata e cila paraqet parregullsi janë; ligji nr. 114/2015 “ 
Për Auditimin e Brendshëm në Sektorin Publik”, neni 10, germa “c” e VKM nr.83 datë 
03.02.2016 “Për Miratimin e Kritereve të Krijimit të Njësisë së Auditimit të Brendshëm në 
Sektorin Publik si dhe nenit 64, germa “a” të Ligjit nr. 139/2015 “Për Vetëqeverisjen Vendore”. 
Shkaku:  
Mungesë e kapaciteteve për kryerjen e gjitha angazhimeve. Neglizhencë e drejtuesit për 
plotësimin e Strukturës Organizative të Auditit të Brendshëm. 
Ndikimi/Efekti:  
Nuk jep garanci në mbështetje të menaxhimit të lartë për zbatimin e objektivave, në Bashkinë 
Divjakë.  
Rëndësia: E Lartë 
Rekomandimi: 
- Kryetari i Bashkisë Divjakë, të marrë masa për plotësimin e organikës së Auditimit të 
Brendshëm, sipas standardeve dhe metodologjisë së miratuar në përputhje me ligjin nr. 114/2015, 
datë 22.10.2015 “Për auditim e brendshëm publik” neni 10, “Organizimi i shërbimit të auditimit 
të brendshëm” dhe VKM nr. 83, datë 3.2.2016 “Për miratimin e kritereve të krijimit të njësive të 
Auditimit të Brendshëm”. 
- Përgjegjësi i Auditimit Brendshëm të vendosë dhe të mirëmbaje një sistem për monitorimin e 
trajtimit të rezultateve të komunikuara menaxhimit sipas Manualit AB. 
Në hartimin e planeve vjetore të planifikohen sektorë me fusha me risk, siç janë zbatimi i 
procedurave të prokurimit, dhënia e lejeve të ndërtimit/zhvillimit, administrimi i taksave e 
tarifave vendore, si dhe institucionet e varësisë në Bashkisë Divjakë. 
 
 
Pika nr. 2.1. Mbi planifikimin dhe zbatimin e planit të buxhetit. 
2.1.Programimi i PBA 2020-2022 dhe PBA 2021-2023, si dhe programimi vjetor i buxhetit. 
2.2.Çelja e fondeve buxhetore të vitit dhe ndryshimet sipas Akteve Normative. Kontrolli i realizmit 
të shpenzimeve bazuar në nivelin e fondeve të çelura; 
2.3.Auditim mbi saktësinë e realizmit të treguesve buxhetor dhe pasqyrimi në raportet e 
monitorimit. Fondet e shpenzuara nga njësia vendore për shkak të situatës Covid 2019, miratimi i 
këtyre fondeve sipas kuadrit rregullator në fuqi. 
Niveli i realizimit të të ardhurave dhe mënyra e përdorimit të tyre. 
2.4.Vlerësimi i risqeve buxhetore nga niveli i faturave të pa likuiduara, vendimet gjyqësore, 
vendimet e shpronësimeve; (Faturat e pa likuiduara të shoqërohen me listë analitike, të detajuara 
me numër fature dhe datë krijimi etj, sipas raportimit në MF, ku të evidentohen detyrimet nga 
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mungesa e burimeve të veta dhe detyrimet nga mungesa e alokimit të granteve nga FZHR, 
Ministritë e linjës etj.) 
2.5.Çelja dhe ekzekutimi i fondeve të përfituara përmes FZHR etj., saktësia e raportimit buxhetor 
të tyre. 
 
Në zbatim të programit të auditimit nr.686/1 prot., datë 21.06.2021, u shqyrtua dokumentacioni si 
më poshtë:  
Situacioni i shpenzimeve rakorduar me Degën e Thesarit; 

- Situacioni i të ardhurave  rakorduar me Degën e Thesarit’; 
- Urdhri i titullarit për ngritjen e grupit të punës me specialistë të fushës për përgatitjen e PBA. 
-  PBA dhe buxheti vjetor. 
- Vendimet e Këshillit Bashkiak “Për miratimin e buxhetit të Bashkisë Divjakë”. 
-  Vendime të tjera të Këshillit Bashkiak, në lidhje me ndryshimet buxhetore; 
- Dokumente të bankës etj. 

2.1.Programimi i PBA 2020-2022 dhe PBA 2021-2023, si dhe programimi vjetor i buxhetit.  
Për të dy vitet 2020 dhe 2021, nga auditimi i procedurave për përgatitjen PBA 2020-2022 dhe 
2021-2023, u konstatua se janë realizuar fazat e përgatitjes, duke filluar që nga ngritja e grupit të 
punës (Grupi i Menaxhimit Strategjik) me urdhër të Titullarit të institucionit, është bërë marrja e 
kërkesave për nevojat për punë, mall e shërbime, llogaritja e planifikimit për të ardhurat e veta, 
përcaktimi i tavaneve të shpenzimeve sipas programeve, etj. 
Për të dy vitet 2020 dhe 2021 buxheti vjetor është miratuar brenda afateve që përcakton pika  e 
nenit 41 të ligjit nr. 68/2017 “Për financat e vetëqeverisjes vendore” (brenda datës 25 dhjetor) 
 
Për vitin 2020: Për vitin 2020 treguesit për PBA 2020-2022 dhe buxhetin vjetor janë miratuar me 
VKB nr. nr.87, datë 24.12.2019, konfirmuar nga Prefekti i Qarkut Fier 1976/1 dt.31.12.2019 
prot.nr.5005/1 dt.31.12.2019. 
Me vendimin e këshillit bashkiak (VKB) nr.89 datë 24.12.2019, është miratuar numri i 
punonjësve të Bashkisë Divjak, institucioneve në varësi njësive administrative dhe funksionet e 
deleguara për vitin 2020. Me vendimin nr. 90, datë 24.12.2019 është miratuar niveli i pagave të 
Bashkisë Divjak. Me VKB nr.9, datë 20.02.2020 është miratuar shpërndarja e të ardhurave të 
trashëguara nga viti 2019. 
Me VKB nr. 31 datë 25.05.2020 është miratuar numri i punonjësve me kontratë të përkohshme. 
 
Nga Kryetari i Bashkisë është hartuar projektvendimin nr.4, datë 13.06.2019 dhe është përcjellë 
për miratim në këshillin bashkiak. Projektvendimi është i shoqëruar me relacionin për programin 
buxhetor afatmesëm (faza I). Me VKB nr.50, datë 18.06.20219 është bërë miratimi i fazës së parë 
të PBA 2020-2022. 
Me shkresën nr. 2350, prot, datë 11.06.2019 është dërguar në Drejtorinë e Financave Vendore, 
pranë MFE projektbuxheti afatmesëm 2020-2022 (faza I). 
Nga Kryetari i Bashkisë është hartuar projektvendimin nr.2, datë 24.12.2019, dërguar në këshillin 
bashkiak për miratim, shoqëruar me relacionin për programin buxhetor afatmesëm 2020-2022 
(faza përfundimtare). 
Me shkresën nr. 141, prot, datë 14.01.2020 është dërguar në Drejtorinë e Financave Vendore, 
pranë MFE buxheti i Bashkisë Divjakë për vitin 2020. 
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Për hartimin e programeve buxhetore afatmesme dhe projektbuxhetet vjetore janë kryer 
konsultime me komunitetin dhe grupet e interesit në njësinë e vetëqeverisjes vendore, nëpërmjet 
procesit të “Buxhetimit me pjesëmarrje”. Buxhetet janë hartuar mbi bazën e kërkesave shkresore 
nga njësitë administrative, drejtoritë e shkollave, sektorët e bashkisë, ujsjellsi, etj, gjë që vërteton 
se prej tyre janë marrë kërkesat për nevojat reale e mbi bazën e tyre dhe të buxhetit faktit të 
mundshëm janë përzgjedhur ato më prioritare. Per buxhetin e vitit 2021 jane zhvilluar degjesa 
publike online per shkak te pandemise se COVID -19. 
 
Për vitin 2021: Për vitin 2021 treguesit për PBA 2021-2023 dhe buxheti vjetor janë miratuar me 
VKB nr.66, datë 28.12.2020, konfirmuar nga Prefekti i Qarkut Fier me shkresën nr.8/1 
dt.12.01.2021 prot.5066/1, datë 14.01.2021. 
Me vendimin e këshillit bashkiak (VKB) nr.63 datë 28.12.2020 është miratuar numri i punonjësve 
të Bashkisë Divjak, institucioneve në varësi njësive administrative dhe funksionet e deleguara për 
vitin 2021. Me vendimin nr. 64, datë 28.12.2020 është miratuar niveli i pagave të Bashkisë 
Divjakë. Me VKB nr.11, datë 26.02.2021 është miratuar shpërndarja e të ardhurave të trashëguara 
nga viti 2020. 
 Me VKB nr. 27 datë 21.05.2021 është miratuar numri i punonjësve me kontratë të përkohshme. 
Nga Kryetari i Bashkisë është hartuar projektvendimin nr.4, datë 11.08.2020 dhe është përcjellë 
për miratim në këshillin bashkiak. Projektvendimi është i shoqëruar me relacionin për programin 
buxhetor afatmesëm (faza I). Me VKB nr.41, datë 17.08.2021 është bërë miratimi i fazës së parë 
të PBA 2021-2023 
Me shkresën nr. 3456, prot, 30.09.2020 është dërguar në Drejtorinë e Financave Vendore, pranë 
MFE projektbuxheti afatmesëm 2021-2023 (faza I). 
Nga Kryetari i Bashkisë është hartuar projektvendimin nr.8 datë 21.12.2020 (dhjetor 2020), 
dërguar në këshillin bashkiak për miratim, shoqëruar me relacionin për programin buxhetor 
afatmesëm 2021-2023 (faza përfundimtare). 
Me shkresën nr. 166, prot, datë 14.01.2021 është dërguar në Drejtorinë e Financave Vendore, 
pranë MFE buxheti i Bashkisë Divjakë për vitin 2021 
Fushat me prioritet në shpenzimet për investime për vitin 2020 të miratuara në buxhet janë: 
Blerje motovarka për nxitjen e turizmit, asfaltim i rrugëve, shpronësime etj. 
 
Fushat me prioritet në shpenzimet për investime për vitin 2021: blerje materiale në funksion të 
ndriçimit rrugor (në total 2 milion lekë), pra një vlerë minilale dhe jo investim i mirëfilltë. 
 
Të dhënat e buxhetit të planifikuar dhe miratuar për vitin 2020 dhe 2021, sipas VKB nr. nr.87, 
datë 24.12.2019 dhe VKB nr.66, datë 28.12.2020 jepen në tabelën e mëposhtme: 

Nr. Emërtimi 
Plani i vitit   2020 Plani i vitit   2021 
Të 
Ardhurat Shpenzime Të 

Ardhurat Shpenzime 

1 Të ardhura  të trashëguara  nga viti paardhës 60,809   33,511   
2 Transfertë e pakushtëzuar   210,800   215,016   
3 Transfertë e specifike   102,903   109,117   
4 Plani i të ardhurave  viti ushtrimor 296,301   316,869   
 Granti nga FZHR e M.linje         
5 Trashëguar nga transferta           
6 Paga (600)   239,840   261,390 
7 Sigurime shoqërore (601)   42,994   42,598 
8 Shpenzime operative  (602)   149,122   167,512 
9 Transferta (604) F.ondi Rezerv   6,000   4,500 
10 Fondi i emergjencave    14,163   23,004 
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Nr. Emërtimi 
Plani i vitit   2020 Plani i vitit   2021 
Të 
Ardhurat Shpenzime Të 

Ardhurat Shpenzime 

11 Inv(230 +231)  nga  ardhurat  e Tr..pakushez   218,694   175,508 
12 Investime nga FZHR e M.Linjes     
Totali i buxhetit 670,813 670,813 674,513 674,513 

Burimi:Vendimet e KB 
 
Buxhetet e viteve  2020  dhe 2021 janë miratuar të balancuara dhe pa defiçite. Për vitin 2020 të 
ardhurat dhe shpenzimet fillestare të miratuara janë në shumën 670,813mije lekë, për vitin 2021 
të ardhurat dhe shpenzimet fillestare të miratuara janë në shumën 674,513mije lekë. 
 
2.2.Çelja e fondeve buxhetore të vitit dhe ndryshimet sipas Akteve Normative. Kontrolli i realizmit 
të shpenzimeve bazuar në nivelin e fondeve të çelura; 
 
Krahasimi planeve buxhetore me PBA respektive 
Krahasimi me PBA 2020-2022 plani i buxhetit vjetor 2020 paraqitet në tabelën e mëposhtme: 

Nr Emertimi 

Plan 
perfundim 

Plani sipas PBA 2020-
2022 

Ndryshimi 
PBA me 
planin 
merfundimtar 2020 

1 
Shpenzime per pagat (600+601) (nga te ardhur e 
grant I pakush e spec) 284,354 282,834 1,520 

2 
Shpenzime (602.604.609) (nga ardhura e grant I 
pakushtez e specif) 170,602 169,285 1,317 

3 
Investime Bashkia (nga te ardhura e grant I 
pakushtez)  226,904 218,694 7,910 

4 Investime nga FZHR      0 

  Total I planit fillestar 681,860 670,813 11,047 

  ShtesatngaPushtetiQendror 307,160     
5 Investime grant I kushtezuar       
6 Shpenzime per pagat (600+601) 3,990     
7 Shpenzime (602.604,609) 226,875     
  Grant I kushtezuar (230-231) 76,295     
  Gjithsej 989,020     

 
 

Nga krahasimi i planit përfundimtar të buxhetit  te vitit 2020 me planin e vitit 2020 në PBA, 
rezulton një diferencë  prej 11,047  mijë lekë, në të cilën bëjnë pjesë: 
-Të ardhurat e trashëguara nga viti 2019 ne vlerën 3,727 mije leke (shtese te ardhurash te 
trashëguara), miratuar me VKB nr.9 dt.20.02.2020, miratuar nga Prefekti i Qarkut Fier me 
shkresën nr.230/1 dt.02.03.2020. 
- Janë akorduar nga Fondi rezerve i Ministrisë se Financave dhe Ekonomisë sipas shkresës se 
MFE  nr.16155 dt.01.09.2020 “Alokimi nga fondi rezerve  njësitë e vetëqeverisjes vendore  për 
vitin 2020”dhe me vendim te këshillit bashkiak nr.42 dt.17.08.2020. Ky fond ka kaluar për 
“Blerje binderi për asfaltimin  e rrugëve urbane”, në vlerën 7,000,000 leke.  
- Janë çelur fonde nga pushteti qendror për investime (231) ne vlerën 76,295 mije lekë, për  
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shpenzime për paga dhe sigurime shoqërore dhe shëndetësore ne vlerën 3,990mije leke, për 
shpenzime operative dhe shpenzime për (606) Invalidët dhe ndihme ekonomike ne vlerën 
226.785mije leke. 
Krahasimi me PBA 2021-2023 dhe planit i buxhetor vjetor 2021 paraqitet në tabelën e 
mëposhtme: 
 
Nr Emërtimi Plan perfundimtar 

2021 
Sipas PBA 2021-
2023 

Ndryshimi 

 1 Shpenzime per pagat (600+601) (nga te ardhur e grant I pakush e 
spec) 

309,345 303,988 5.357 

2 Shpenzime (602.604.609) (nga ardhura e grant I pakushtez e 
specif) 

201,799 195,016 6783 

3 Investime Bashkia (nga te ardhura e grant I pakushtez) 175,509 175,509  

4 Investime nga FZHR   0 

 Total I planit fillestar 686,653 674,513 12.140 

 Shtesat nga Pushteti Qendror 248,664  248.664 

5 Investime grant ikushtezuar    

6 Shpenzime per pagat (600+601) 4,085  4,085 

7 Shpenzime (602.604.609) 144,662  144,662 

 Grant ikushtezuar (230-231) 99,917  99,917 

 Gjithsej 935,317  260,804 

 
 Për vitin 2021 nga krahasimi i planit përfundimtar të buxhetit  të vitit 2021 me planin e vitit 2021 
në PBA, rezulton një diferencë  prej 12,140 mijë lekë, nga të cilat: 
-Të ardhura te trashëguara nga viti 2020, miratuar me VKB nr.11 dt.26.02.2021 për transferta 
specifike në vlerën 5,250 mije leke dhe nga ndryshimi i buxhetit për pandeminë e Covid -19 janë 
trashëguar 1,310 mije leke. 
-Vendimi i Këshillit Bashkiak nr.15 dt.26.02.2021”Per miratimin e shtesës se fondit për pagat për 
specialistet e arsimit parashkollor ne vlerën 4,780mije leke. 
-Vendimi i këshillit bashkiak nr 27 dt.21.05.2021 “Per miratimin e numrit të punonjësve me 
kontrate të përkohshme për sezonin turistik veror 2021 për Bashkinë Divjakë” në vlerën  
800 mije lekë . 
Shpenzimet për funksionet e deleguara si invalidët, gjendja  civile etj, nga pushteti qendror, 
buxhet i cili është përcaktuar nga ministritë e linjës. 
Në programet buxhetore është bërë shpërndarja e fondeve të vënë në dispozicion nga Pushteti 
Qendror të grandeve nëpërmjet transfertës së pakushtëzuar, transfertës së kushtëzuar dhe fondeve 
të krijuar nga burimet e veta, për kryerjen e funksioneve të veta, ato të deleguara dhe të 
përbashkëta si dhe shpërndarjen e fondeve të grandeve. 
Ndarja e plan buxhetit dhe detajimi i tyre në nivel titulli, kapitulli, artikulli dhe nën artikulli është 
kryer në respektim të disiplinës buxhetore sipas strukturës dhe burimeve të financimit. Gjatë vitit 
si rezultat i çeljeve të reja në llogarinë e  njësisë vendore në thesar, vlerat përkatëse të buxhetit 
vjetor kanë pësuar ndryshime në kuptimin e vlerës totale, pasi janë çelur fondet për funksionet e 
deleguara, grandeve qeveritare, ndihma ekonomike, gjendja civile, shpërblime lindje, etj., të cilat 
nuk kanë qenë të pasqyruara në çeljen fillestare të vitit.  
Ndryshimet në buxhet janë të miratuara me VKB. 
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Këto lëvizje në rastet e lëvizjeve brenda të njëjtit artikull dhe brenda programit janë kryer me 
urdhër të Titullarit e përcaktuar kjo me VKB, ndërsa lëvizjet nga programi në program dhe nga 
një artikull në tjetrin janë kryer me Vendim të KB. 
- Në hartimin e projekt buxhetit vjetor, janë marrë në konsideratë kërkesat e dokumentuara të 
sektorëve si dhe dëgjesat me komunitetin. 
 - Planifikimi dhe detajimi i buxhetit në nivel artikulli dhe nën artikulli, është bërë sipas nevojave 
të paraqitura dhe kërkesave për fonde buxhetore, duke u bazuar në kërkesat e udhëzimeve 
përkatëse “Për procedurat standarde të zbatimit të buxhetit”. 
- Akordimi fillestar i buxhetit dhe ndryshimet që kanë pësuar zërat e tij gjatë vitit, janë të 
rakorduar me Degën e Thesarit Lushnje dhe janë të raportuara periodikisht pranë degës së 
Thesarit dhe në MFE. Situacionet e shpenzimeve janë të plotësuara sipas klasifikimit buxhetor për 
të gjithë periudhën e audituar. Fondet e akorduara në planet buxhetore dhe ndryshimet e bëra në 
periudha të ndryshme, janë evidentuar dhe janë ndjekur në dinamikë, në nivel titulli, kapitulli, 
artikulli dhe nën artikulli sipas shërbimeve dhe më vete për çdo njësi vartëse e sipas periudhave të 
planifikuara. 
- Analiza e shpenzimeve buxhetore për artikuj dhe nën artikuj është bërë periodikisht mbi bazën 
e situacioneve mujore të konfirmuara nga Dega e Thesarit. Raportimi i realizimit të buxhetit është 
i shoqëruar me relacionin e realizimit të buxhetit duke argumentuar edhe shtesat e buxhetit gjatë 
periudhës ushtrimore për zërat e buxhetit të planifikuara dhe që nuk janë alokuar fonde që në 
fillim të çeljes së buxhetit. 
Tabela e ndryshimeve të buxheteve periudha janar 2020- 30 qershor 2021, jepet në aneksin nr. 1, 
bashkangjitur projektraportit të auditimit. 
 
2.3.Auditim mbi saktësinë e realizmit të treguesve buxhetor dhe pasqyrimi në raportet e 
monitorimit. Fondet e shpenzuara nga njësia vendore për shkak të situatës Covid-19, miratimi i 
këtyre fondeve sipas kuadrit rregullator në fuqi.Niveli i realizimit të të ardhurave dhe mënyra e 
përdorimit të tyre. 
Për zbatimet e buxheteve është rakorduar çdo muaj me Degën e Thesarit Lushnje, si për 
shpenzimet e kryera ashtu edhe për të ardhurat, duke mbajtur akt-rakordimet përkatëse. Janë 
ruajtur kufijtë e miratuar të shpenzimeve në total dhe për çdo artikull e nënartikulli sipas 
klasifikimit  ekonomik. Në të gjithë periudhën e audituar janë respektuar të gjitha procedurat 
ligjore për çeljen e fondeve me Degën e Thesarit Lushnje, duke pasqyruar rregullisht dhe 
periodikisht ndryshimet në buxhetin fillestar për vitin respektive të realizuar me Vendim të KB, 
ose të diktuara nga transferta e deleguara nga pushteti qendror, si dhe rishikimet e buxhetit e 
rritjet e limit nga të ardhurat e realizuara, u konstatua se si në planifikim dhe në realizimin është 
respektuar disiplina buxhetore.   
Pasqyra e realizimit të treguesve të buxhetit periudha vitin 2020 dhe periudha janar – qershor 
2021, referuar akt-rakordimet me thesarin paraqitet në tabelën e mëposhtme: 
Realizimi i buxhetit te vitit 2020 dhe janar - qershor 2021 Bashkia së bashku me njësinë vartëse, 
Agjencia e Shërbimeve Komunale: 

  Emërtimi Viti 2020 6mujori pare 2021 
Nr   Plan Fakt Real.% Plan Fakt Real.% 
1 Paga   600  249,417 202,444 81 132,996 110,035 83 
2 Sigurimeshoqërore  601 38,297 34,229 89 21,583 18,402 85 
3 Shp.operat   602 152,032 84,631 56 100,243 51,659 52 
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4 SubvencionUejsjellsi 603 4,427 3,919 89 0 0   
5 Emergj.civile + fondi rezerve  15,210 2,489 16 16,344 2,530 15 
6 Mjete ne ruajtje 466 11,123 5,728 51 4,442 2,379  54 
7 Investime 230-231 211,353 108,846 51 84,396 45,191 54 

  

Shuma 1 Grupi 00+05 (Të 
ardhurat, transferta sektoriale 
dhe transfetta e a kushtëzuar) 681,859 442,286 65 360,004 230,196 64 

  Paga   600  3,360 3,138 93 4,398 3,681 84 
1 Sigurimeshoqërore  601 630 523 83 315 273 87 
  Shpenzime materiale 602 2,343 1,747 75       
2  Nd ekonom  invalid 606 224,532 223,810 100 144,662 110,553 76 
3 Mjete ne ruajtje 466 3,814 3,648 96 4,996   0 
4 Investime 230-231 72,481 69,308 96 94,920   0 
  Shuma 2. Grant i kushtezuar  307,160 302,174 98 249,291 114,507 46 
        
  Totali 989,019 744,460 75 609,295 344,703 57 
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Realizimi i buxhetit te vitit 2020 dhe janar - qershor 2021 vetëm për Bashkinë Divjakë (pa njësinë vartëse Agjencia e Shërbimeve Komunale) 
 

Emertimi 2020 Vlera e mbuluar nga 
të ardhurat e veta 

6 mujori pare 2021 Vlera e mbuluar nga të 
ardhurat e veta 

 

 Plan Fakt Real.% Plan Fakt Plan Fakt Real.% Plan Fakt Real.% 

Paga   600 206,972 166,345 80 83,349 51,772 116,304 93,097 
80 

38,885 21,903               
56  

Sigurimeshoqërore  601 33,093 28,194 85 100  18,377 15,242 

83 

-  

  
Shp.operat   602 135,988 78,591 58 75,993 35,046 85,166 44,359 

52 
44,723 18,204               

41  
Emergj.civile + fondi rezerve 15,210 2,489 16 9,710  16,344 4,660 

29 

-  

  
Mjete ne ruajtje 466 14,373 9,376 65 3,950  9,438 2,361 25 1,229                 -    
Investime 230-231 273,107 176,516 65 75,048 2,321 174,361 44,857 26 23,352                 -    
Nd ekonom  invalid 606 224,532 223,810 100  122 144,662 110,553 

76 

  

  
TOTALI 903,275 685,321 76 248,150 89,261 564,652 315,129 56 108,189 40,107 37 

Burimi: Drejtori Ekonomike Bashkia Divjakë 
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Planifikimi dhe realizimi i shpenzimeve për vitin 2020 
Për vitin 2020, planifikimi i buxhetit për zërin e shpenzimeve, duke përfshirë edhe ndihmën 
ekonomike dhe PAK, ka vlerën 903,275 mijëlekë, ndërsa realizimi në vlerën 685,321 mijë lekë, 
ose në masën 76%. Zëri paga është planifikuar në vlerën 206,972 mijë lekë dhe është realizuar 
në vlerën 166,345 mijë lekë, ose në masën 80%, zëri sigurime shoqërore dhe shëndetësore 
planifikuar 33,093 mijë lekë, realizuar 28,194 mijë lekë, ose në masën 85%. Artikulli 602 -
Shpenzime operative i cili është planifikuar në vlerën 135,988 mijë lekë dhe është realizuar në 
vlerën 78,591 mijë lekë, ose në masën 58% dhe ka realizimin më të ulët, artikulli 320 dhe 231 -
Investimeve, është planifikuar në vlerën 273,107 mijë lekë dhe është realizuar në vlerën 176,516 
mijë lekë, ose në  masën 65%, i cili pas shpenzimeve operative ka realizimin më të ulët. 
Planifikimi dhe realizimi i shpenzimeve për periudhën janar-qershor 2021 
Për periudhën janar-qershor 2021, planifikimi i buxhetit për zërin e shpenzimeve, duke 
përfshirë edhe ndihmën ekonomike dhe PAK ka vlerën 564,652 mijë lekë, ndërsa realizimi 
315,129 mijë lekë, ose në masën 56%. Zëri paga është planifikuar në vlerën 116,304 
mijë lekë dhe është realizuar në vlerën 93,097 mijë lekë, ose në masën 80%, zëri sigurime 
shoqërore dhe shëndetësore planifikuar 18,377 mijë lekë, realizuar 15,242 mijë lekë, ose në 
masën 83%, zëri 320 dhe 231 -Investimeve, është planifikuar në vlerën 174,361 mijë lekë dhe 
është realizuar në vlerën 44,857 mijë lekë, ose në  masën 26% dhe ka realizimin më të ulët, 
zëri 602 -Shpenzime operative  është planifikuar në vlerën 85,166 mijë lekë dhe është 
realizuar në vlerën 44,359 mijë lekë, ose në masën 52%, i cili pas investimeve ka realizimin 
më të ulët. 
 
Niveli i realizimit të të ardhurave dhe mënyra e përdorimit të tyre. Niveli i mbulimit të 
shpenzimeve me të ardhurat e veta 
Niveli i planifikimit dhe realizimit të të ardhurave për periudhën 2017-2020 ka ecurinë në 
vijim: 
Për vitin 2017 planifikimi në vlerën 210,189 mijë lekë, realizimi në vlerën 85,020 mijë lekë, 
ose në masën 40%. 
Për vitin 2018 planifikimi në vlerën 208,804 mijë lekë, realizimi në vlerën 108,039 mijë leke, 
ose në masën 51%.  
Për vitin 2019 planifikimi në vlerën 237,759 mijë lekë, realizimi  110,466 mijë lekë, ose në 
masën 47%.  
Për vitin 2020, planifikimi në vlerën 283,486 mijë lekë, realizimi në vlerën 108,095 mijë 
lekë, ose në masën 38%.  
Niveli i realizimit të të ardhurave për një periudhë 4 vjeçare është 44% e vlerës së 
planifikuar, e cila tregon se planifikimi nuk mbështetet mbi të ardhurat realiste të pritshme, 
por edhe mangësi në arkëtim. Planifikimi i shpenzimeve buxhetore mbi bazën e një plani të 
ardhurash i cili realizohet më pak së 50% e planifikimit, është një planifikim jo real.   
 
Për vitin 2020. Njësia vendore nuk planifikon të ardhura për mbulimin e shpenzimeve për 
ndihmën ekonomike dhe PAK në vlerën 223,810 (e cila zë 33% të buxhetit faktik vjetor), por 
vetëm administron këtë proces në lidhje me plotësimin e kritereve nga përfituesit dhe 
hartimin e listave. Duke marrë parasysh këtë fakt, duke zbritur nga shpenzimet totale vlerën e 
ndihmës ekonomike dhe PAK, konstatohet se shpenzimet faktike totale për vitin 2020 janë në 
vlerën 461,511 mijë lekë (685,321- 223,810 = 461,511). Bazuar në këtë vlerë, planifikimi i 
mbulimit të shpenzimeve me të ardhurat e veta të njësisë vendore për vitin 2020  ka vlerën 
248,150 mijë lekë, ose në masën 37% të shpenzimeve totale të planifikuara (248,150 
/678,743*100), por realizimi faktik ka vlerën 89,139 mijë lekë, ose në masën 36% të vlerës së 
planifikuar për mbulim me të ardhurat e veta. E shprehur ndryshe, me të ardhurat e veta, për 
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vitin 2020 Bashkia Divjakë ka mbuluar 19 të vlerës së shpenzimeve të realizuara 
(89,139/461,511*100).  
 
Për periudhën janar-qershor 2021. Për këtë periudhë (duke zbritur nga shpenzimet totale 
vlerën e ndihmës ekonomike dhe PAK), shpenzimet faktike totale janë në vlerën 419,990 
mijë lekë (564,652-144,662 = 419,990). Bazuar në këtë vlerë, planifikimi i mbulimit të 
shpenzimeve me të ardhurat e veta të njësisë vendore ka vlerën 108,189 mijë lekë, ose në 
masën 26% të shpenzimeve totale të planifikuara (108,189 /419,990 *100), por realizimi 
faktik ka vlerën 40,107 mijë lekë, ose në masën 37% të vlerës së planifikuar për mbulim me 
të ardhurat e veta. E shprehur ndryshe, me të ardhurat e veta, Bashkia Divjakë ka mbuluar 
20% të vlerës së shpenzimeve të realizuara (40,107/204,576*100).  
Të dhënat e mësipërme për vitin 2020 dhe periudhën janar-qershor 2021, tregojnë për nivele 
të ulëta të mbulimit të shpenzimeve me të ardhurat e veta, të cilat kanë si shkak diferenca të 
konsiderueshme midis planifikimit dhe realizimit të të ardhura, pra një realizim të të 
ardhurave të veta në nivele të ulëta. 
 
Titulli 
 i Gjetjes 

 Diferenca të dukshme midis planifikimit të shpenzimeve buxhetore dhe realizimit të 
tyre, si dhe nivel i ulët i mbulimit të shpenzimeve me të ardhurat e veta. 

Situata: Nga auditimi janë konstatuar diferenca të dukshme midis planifikimit të buxhetit dhe 
realizimit të ti, si për zërin e të ardhrave ashtu edhe për zërin e shpenzimeve. 
Niveli i realizimt të të ardhurave për një periudhë 4 vjeçare (2017-2020) është 44% e 
vlerës së planifikuar, e cila tregon se planifikimi nuk mbështetet mbi të ardhurat 
realiste të pritshme, si dhe edhe mangësi në procesin e arkëtimit. Për vitin 2020, 
planifikimi në vlerën 283,486 mijë lekë, realizimi në vlerën 108,095 mijë lekë, ose 
në masën 38%.   
Planifikimi i shpenzimeve buxhetore mbi bazën e një plani të ardhurash i cili 
realizohet më pak së 50% e planifikimit, është një planifikim jo real, i cili mbart një 
rrisk të lart realizimi.   
Për Bashkinë Divjakë për vitin 2020, planifikimi i buxhetit për zërin e shpenzimeve, 
ka vlerën 903,275 mijë lekë, ndërsa realizimi në vlerën 685,321 mijë lekë, ose në 
masën 76%.Artikulli 602 -Shpenzime operative është planifikuar në vlerën 135,988 
mijë lekë dhe është realizuar në vlerën 78,591 mijë lekë, ose në masën 58% dhe ka 
realizimin më të ulët, artikulli 230 dhe 231 -Investimeve, është planifikuar në vlerën 
273,107 mijë lekë dhe është realizuar në vlerën 176,516 mijë lekë, ose në  masën 
65%.  
Për periudhën janar-qershor 2021, planifikimi i buxhetit për zërin e shpenzimeve, ka 
vlerën 564,652 mijë lekë, ndërsa realizimi 315,129 mijë lekë, ose në masën 56%, ku 
zëri 230 dhe 231 -Investimeve, është planifikuar në vlerën 174,361 mijë lekë dhe 
është realizuar në vlerën 44,857 mijë lekë, ose në  masën 26% ndërsa zëri 602 -
Shpenzime operative  është planifikuar në vlerën 85,166 mijë lekë dhe është 
realizuar në vlerën 44,359 mijë lekë, ose në masën 52%. 
Gjithashtu ka diferenca të dukshme midis planifikimit të mbulimit të shpenzimeve 
me të ardhurat e veta dhe realizimit faktik të këtij mbulimi. Për vitin 2020 
planifikimi i mbulimit të shpenzimeve me të ardhurat e veta ka vlerën 248,150 mijë 
lekë, ndërsa realizimi faktik 89,139 mijë lekë, ose 36% e vlerës së planifikuar. Për 
periudhën janar -qershor 2021, planifikimi i mbulimit të shpenzimeve me të ardhurat 
e veta ka vlerën 108,189  mijë lekë, ndërsa realizimi faktik, por realizimi faktik ka 
vlerën 40,107 mijë lekë, ose në masën 37% të vlerës së planifikuar. 
Mos realizimi i buxhetit ka si shkak mos realizimin e të ardhurave nga taksat dhe 
tarifat vendore, pra një planifikim të pa saktë të ardhurave, jo në përputhje me 
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pritshmëritë reale të tyre. Gjithashtu shkak i mos realizimit të buxhetit është edhe 
mos korrigjimi i zërave të të ardhurave dhe shpenzimeve gjatë vitit buxhetor, në 
mënyrë që planifikimi të jetë sa më afër realizimit faktit. 

Kriteri: Veprimet e mësipërme janë në kundërshtim me: 
 -pikën (a) të nenit 5, të ligjit nr. 68/2017 “Për financat e vetëqeverisjes vendore”, ku 
thuhet: Në hartimin e buxhetit vjetor dhe të programit buxhetor afatmesëm njësitë e 
vetëqeverisjes vendore bazohen në parashikime realiste të të ardhurave dhe 
shpenzimeve faktike të viteve të mëparshme. 
-nenin 47 -Rishikimi i zbatimit të buxhetit vendor, i ligjit nr.9936, datë 26.6.2008 
“Për menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e Shqipërisë, ku thuhet: 
Kryetari i njësisë së qeverisjes vendore bën një analizë të plotë të zbatimit të buxhetit 
brenda muajit qershor të çdo viti dhe, në rast se është e nevojshme, edhe propozimet 
përkatëse për ndryshimin e vendimit të këshillit të njësisë së qeverisjes vendore, që 
ka miratuar buxhetin e vitit. Procedura e shqyrtimit, miratimit dhe zbatimit të 
ndryshimeve të vendimit të këshillit të njësisë së qeverisjes vendore është e njëjtë me 
atë të vendimit për miratimin e buxhetit vjetor. 

Ndikimi: Planifikimi i zërave të shpenzimeve dhe mos realizimi i tyre për shkak të planifikimit 
jo të mbështetur në të ardhurat reale, detyrojnë buxhetin e planifikuar, sjellin mos 
plotësimin e nevojave të planifikuara dhe ulje të performancës të njësisë vendore. 

Shkaku: Planifikim i pa studiuar mire i buxhetit  
Rëndësia: E lartë 
Rekomandim: Bashkia Divjakë nëpërmjet Drejtorisë së të Ardhurave dhe Drejtorisë së Buxhetit dhe 

Financës, të marrë masa për një planifikim të studiuar të zërave të buxhetit, si për të 
ardhurat edhe për shpenzimet, me qëllim që  buxheti i realizuar të jetë sa më afër 
vlerës së buxhetit të planifikuar. 
Planifikimet e të ardhurave dhe shpenzimeve të jenë pa fryrje artificiale, mbështetur 
mbi të ardhurat reale të pritshme dhe shpenzimet faktike të viteve të mëparshme. 

 
Miratimi dhe përdorimi i fondit rezervë dhe të emergjencave. Fondet e shpenzuara për 
përballimin e situatës Covid – 19. 
Me miratimin e buxheteve është parashikuar dhe miratuar fondi rezervë dhe emergjencave. 
Fondi rezervë. Është planifikuar në vlerën 5,500,000 lekë, nga e cila vlera 2,000,000 lekë nga 
transferta e pakushtëzuar dhe vlera 3,500,000 lekë nga të ardhurat e veta të bashkisë Divjakë. 
Nga vlera 2,000,000 lekë e planifikuar nga transferta e pakushtëzuar, është shpenzuar vlera 
636,520 lekë, ndërsa diferenca prej 1,363,480 lekë nuk është përdorur.   
Nga vlera prej 3,500,000 lekë nga të ardhurat e veta të bashkisë Divjakë nuk janë kryer 
shpenzime. 
Fondi i emergjencave. Për vitin 2020 fondi i emergjencave është planifikuar në vlerën 
22,156,000 lekë, nga të cilat, nga të cilat 4,000,000 lekë nga transferta e pa kushtëzuar dhe 
5,710,000 lekë nga të ardhurat e veta të Bashkisë Divjakë dhe 12,446,000 lekë grand nga 
pushteti qendror.  
 Nga vlera e planifikuar prej 4,000,000 lekë nga transferta e pa kushtëzuar është shpenzuar 
vlera 3,266,576 lekë, ndërsa vlera e planifikuar 5,710,000 lekë nga të ardhurat e veta të 
Bashkisë Divjakë, nuk është realizuar si shpenzim. Gjithashtu vlera e planifikuar prej 
12,446,000 lekë grand nga pushteti qendror nuk është alokuar. 
Natyra e shpenzimeve totale prej 3,266,576 lekë nga fondi rezervë, ka qenë paketa ushqimore 
për familjet në nevojë për shkak të situatës së shkaktuar nga Covid-19 (2,201,376 lekë), 
blerje materiale për përballimin e kësaj situate (475,200 lekë), si dhe bonus qiraje për shkak 
të termetin të datës  26 nëntor 2019 (vlera 590,000 lekë). 
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Si u shpjegua më lartë, vlera e shpenzuar nga njësia vendore për përballimin e situatës Covid-
19, është 2,676,576 lekë, sipas të dhënave në tabelën e mëposhtme: 
 
Emërtimi i shpenzimit Vlera e planifikuar e 

fondit 
Vendimi I 
këshillit bashkiak 

Vlera e paguar 

Paketa e pare ushqimore per Familjet ne nevoje 
nga COVID-19 

1,200,000 19 dt.03.04.2020 1,100,496 

Paketa e dyte  ushqimore per Familjet ne nevoje 
nga COVID-19 

1,200,000 53 dt.20.10.2020 1,100,880 

Blerje materiale emergjence per mbrojtjen nga 
Covid -19 

598,800 54 dt.20.10.2020 475,200 

Shuma 2,998,800  2,676,576 
 
 

- Subvencionet nga/ dhe për Bashkinë Divjakë 
Nga informacioni i dhënë nga Drejtoria e Buxhetit dhe Financës konstatohet se Bashkia 
Divjakë nuk ka marrë subvencionpër periudhën objekt auditim. Ndërsa nga ana e Bashkisë 
për vitin 2020, me VKB nr. nr.87, datë 24.12.2019 është miratuar subvencion në vlerën 4,427 
mijë lekë për Ujësjellës Kanalizime Divjakë sha, nga e cila është shpenzuar prej UKT vlera 
3,919 mijë lekë, ndërsa diferenca prej 508 mijë lekë është rimarrë përsëri nga Bashkia 
Divjakë. 
Destinacioni i përdorimit të fondeve të subvencionuara ka qene për investime nga UK sha 
Divjakë, me pretendimin e kësaj të fundit për mungesë fondesh. 
Subvencionimi nga Bashkia Divjakë, për Ujësjellës Kanalizimeve ShA Divjakë është bërë në 
zbatim të udhëzimit nr .138, datë 30.01.2018 “Për miratimin e treguesve dhe kritereve të 
përfshira në kontratën e performancës për ofruesit e shërbimeve në sektorin e Ujësjellës 
Kanalizimeve”, pika nr.10. 
 
2.4.Vlerësimi i risqeve buxhetore nga niveli i faturave të pa likuiduara, vendimet gjyqësore, 
vendimet e shpronësimeve; (Faturat e pa likuiduara të shoqërohen me listë analitike, të 
detajuara me numër fature dhe datë krijimi etj, sipas raportimit në MF, ku të evidentohen 
detyrimet nga mungesa e burimeve të veta dhe detyrimet nga mungesa e alokimit të grandeve 
nga FZHR, Ministritë e linjës etj.) 
 
Raportet e monitorimt të buxhetit 
Në udhëzimin nr. 22, datë 30.07.2018 “ Për procedurat standarde të monitorimit të buxhetit 
në njësitë e vetëqeverisjes vendore”, përcaktohet: 
Pika 19. Nëpunësi autorizues i njësisë së vetëqeverisjes vendore përgjigjet dhe raporton në 
këshillin e njësisë së vetëqeverisjes vendore për përgatitjen, kontrollin e brendshëm  financiar 
publik, monitorimin, raportimin, kontabilitetin dhe auditimin e brendshëm të buxhetit, për të 
gjitha funksionet e njësive të vetëqeverisjes vendore. Pika 20. Nëpunësi autorizues i njësisë 
së vetëqeverisjes vendore i paraqet këshillit, sa herë që kërkohet, por jo më pak se tre raporte 
katërmujore të monitorimit të zbatimit të buxhetit 
 
Pika 22. Nëpunësi autorizues publikon raportet e monitorimit të zbatimit të buxhetit në faqen 
zyrtare të njësisë, brenda 30 ditëve pas përfundimit të periudhës së raportimit, dhe një kopje e 
tyre i dërgohet Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë.  
23. Nëpunësi autorizues, brenda 30 ditëve pas përfundimit të periudhës së raportimit duhet të 
dërgojë në Ministrinë e Financave dhe Ekonomisë, raportet katër mujore dhe vjetore të 
monitorimit të zbatimit të buxhetit për performancën financiare. 
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Në zbatim të detyrimeve të mësipërme nga Bashkia Divjakë janë realizuar raportet e 
monitorimit si vijon:  
Për vitin 2020: Raporti vjetor –  miratuar ne KB  pika 3 dt.23.03.2021 
Për periudhën janar – prill 2021: 4 mujori i parë- pika 11 dt.22.06.2021,  miratuar ne KB.                                
Shkresat me të cilat janë dërguar në MFE raportet katër mujore dhe vjetore të monitorimit të 
zbatimit të buxhetit për performancën financiare: 
Për vitin 2020: është hartuar raporti vjetor i monitorimit të buxhetit, protokolluar me nr.1005 
dt.16.03.2021, miratuar në KB, raporti i vetëvlerësimit për situatën e gjendjes financiare për 
periudhën janar-mars 2020 dërguar ne MFE me shkresën nr.1267 dt.09.04.2020. Raporti i 
vetëvlerësimit për situatën e gjendjes financiare për vitin 2020 dërguar ne MFE me shkresën 
nr.792 dt.26.02.2021. 
Për periudhën janar-qershor 2021: raporti i monitorimit për 4 mujorin e parë, shkresa  nr. 
2050, datë 31.05.2021 miratuar në KB, raporti i vetëvlerësimit për situatën e gjendjes 
financiare për periudhën janar-prill 2021, dërguar në MFE me shkresën nr.1944 
dt.25.05.2021,                                       raporti i vetëvlerësimit për situatën e gjendjes 
financiare për periudhën janar-gusht 2021, dërguar ne MFE me shkresën nr.3980 datë 
30.09.2021.          
Konstatohet se raporti i monitorimit financiar janar-prill 2020 dhe janar-gusht 2020 nuk janë 
realizuar. Nga Bashkia Divjakë raportohet se kjo ka ndodhur për shkak të vështirësive qe ka 
sjellë pandemia Covid-19. Nga ana tjetër konstatohet se situata e detyrimeve të prapambetura 
është raportuar në MFE (Drejtoria e Pushtetit  Vendor) në mënyrë sistematike. 
Nga Bashkia Divjakë raportohet se për vitin 2020 për shkak te pandemisë se Covid -19  
mbledhjet e KB kane qenë on line dhe këshilltaret janë vene ne dijeni për situatën financiare 
te bashkisë ne çdo mbledhje.  
Ndërsa për vitin 2021 janë zhvilluar mbledhjet e KB ne  ambiente fizikisht dhe është 
raportuar  ne mbledhjet e KB për monitorimin financiar te buxhetit, ku janë hartuar edhe 
thirrjet e këshillit bashkiak kur është raportuar.  
Për monitorimin  e buxhetit te vitit 2020 thirrja nr.1101 dt.24.03.2021 pika 3 dt.23.3.2021. 
Për monitorimin  e buxhetit  janar -prill 2021 thirrja nr.2444 dt.23.06.2021 pika 11 
dt.22.06.2021. 
 
Detyrimet e prapambetura në datën 31.12.2020   
Bazuar në të dhënat e Drejtorisë Ekonomike, detyrimet e prapambetura të Bashkisë Divjakë 
më 31.12.2020 kanë vlerën 129,266,856 lekë, nga e cila vlera 119,264,718 lekë i përket 
vetëm Bashkisë, ndërsa vlera 10,002,138 lekë i përket Agjencisë së Shërbimeve Komunale 
(Njësi në varësi të Bashkisë Divjakë”.  
Me shkresën  nr.339 prot, datë 26.01.2021, Bashkia Divjakë ka raportuar në MFE detyrimet e 
prapambetura në vlerën 129,266,856 lekë. 
Të dhënat sipas natyrës së detyrimit jepen në tabelën e mëposhtme: 
Vlera e detyrimeve të prapambetura të Bashkia Divjakë së bashku me Agjencia e Shërbimeve 
Komunale 
 

Institucioni Kodi i 
detyrimit 
te 
prapamb. 

Emerimi i detyrimit 
te prapamb. 

Det.i 
prap.krijuar 
2017,2018 
deri 30 
shtator  
2020  

Det.i 
prap.paguar  
2017,2018 
deri 
30shtator   
2020  

Det.i 
prap.mbetur 
pa paguar 
deri 
30shtator 
2020 

shtesa  pakesime  Gjendja 
31dhjetor 
2020 

2147001 4864100 d.p.per 
vend.gjyqesore 

     
21,988,616 

   18,155,698           
3,832,918 

0 1,357,248 2,475,670 



43 
 

2147001 4864200 d.p.per sherbie      
29,280,470 

   25,137,285          
4,143,185 

2,073,830 828,560 5,388,455 

2147001 4864300 d.p.per mirembajtje        
2,817,000 

     1,150,184           
1,666,816 

0 0 1,666,816 

2147001 4864400 d.p.per 
vend.investime  

   
243,958,805  

 180,657,004         
63,301,801  

22,477,537 14,028,713 71,750,625 

2147001 4864400 d.p.per 
vend.investime nga 
Ministrite e Linjes  

                         
-    

                       
-    

                           
-    

16,260,790 0 16,260,790 

2147001 4864500 d.p.per 
rimburs.tvsh 

       
4,207,978  

                       
-    

         
4,207,978  

0 0 4,207,978 

2147001 4865600 D.P PER 
MALLRA 

     
17,754,833  

   13,627,848           
4,126,985 

10,281,456 4,371,775 10,036,666 

2147001 4864900 d.p.te tjera      
37,455,920 

   28,494,056           
8,961,864  

10,047,723 1,529,731 17,479,856 

2147001   Totali    
357,463,622 

 267,172,075         
90,241,547 

61,141,336 22,116,027 129,266,856 

Detyrime te prapambetura nga FZHR (Ministrite e linjës) 
 

   16,260,790 

Detyrimi i Bashkisë Divjak më 31.12.2020    113,006,066 
Burimi Drejtoria Ekonomike Bashkia Divjak 
 
 
Detyrimet e prapambetura në datën 30.06.2021 
Bazuar në të dhënat e Drejtorisë Ekonomike, detyrimet e prapambetura të Bashkisë Divjak 
më 30.06.2021 (së bashku me Agjensia e Sherbimeve Komunale), kanë vlerën 118,474,711 
lekë, nga e cila vlera 16,260,790 lekë i përket detyrime te prapambetura nga FZHR 
(ministritë e linjës), vlerë e cila është likuiduar gjatë muajit shtator-tetor 2021, ndërsa vlera 
102,213,921 është detyrimi që i përket Bashkisë Divjakë, prej së cilës vlera 15,495,602 i 
përket Agjencisë së e Shërbimeve Komunale, ndërsa vlera 86,718,319 lekë i përket Bashkisë 
Divjakë. 
Të dhënat sipas natyrës së detyrimit jepen në tabelën e mëposhtme. 
Vlera e detyrimeve të prapambetura të Bashkia Divjak së bashku me Agjensia e Sherbimeve 
Komunale më 30.06.2021: 
 

Kodi i 
detyrimit 
te 
prapamb. 

Emerimi i detyrimit te 
prapamb. 

Det.i prap.krijuar 
2017,2018 deri 
31 Dhjetor 2019, 
2020 gjithsej 

Det.i 
prap.paguar  
2017,2018 deri 
31 Dhjetor 
2019,2020  
gjithsej 

Det.i 
prap.mbetur pa 
paguar deri 31 
Dhjetor 2019 
,2020 

Det.  i   
prap.  
krijuar       
janar -
qershor  
2021 

Det.i 
prap.paguar 
nga 01 Janar  
30 
qershor2021 

Det.i 
prapambetur 
pa paguar deri 
30qershor  
2021 

4864100 d.p.per vend.gjyqesore 21,988,616 19,512,946 2,475,670 5,613,009 1,000,000 7,088,679 

4864200 d.p.per sherbime 31,354,299 25,969,987 5,384,312 2,632,540 1,903,182 6,113,670 

4864300 d.p.per mirembajtje 3,060,590 1,718,440 1,342,150 0 336,000 1,006,150 

4864400 d.p.per .investime  289,780,047 203,644,963 86,135,083 9,482,290 22,308,119 73,309,255 

4864500 d.p.per rimburs.tvsh 0 0 0 0 0 0 

4864600 d.p.per mallra 33,906,311 11,297,490 22,608,820 11,639,701 8,383,441 25,865,081 

4864900 Te tjera ,transferta tek 
Iet 

45,468,488 34,147,665 11,320,823 12,575,211 18,804,159 5,091,875 

4865100 shp.periudh.ardhshm . 65,473,043 65,473,043 0. 0 0 0 
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  Totali                 
491,031,396.42  

         
361,764,536.13  

        
129,266,860.29  

     
41,942,752  

           
52,734,901.39  

118,474,711 

Detyrime te prapambetura nga FZHR (Ministrite e linjës) 
  

      16,260,790 

  
Detyrimi i Bashkisë Divjakë 
  

        102,213,921 

 
Lista analitike e detyrimeve të prapambetura paraqitet në aneksin nr. 1/1, bashkangjitur 
projektraportit të auditimit. 
Bazuar në aktin e rakordimit me degën e thesarit dhe të dhënat e kontabilitetit, detyrimet e 
prapambetura më 31.12.2019 kanë vlerën 64,469,555  lekë.  
Gjatë vitit 2020 dhe periudhës janar – qershor 2021, nuk janë marrë masa për likuidimin e 
detyrimeve të prapambetura. 
Nga të dhënat e Drejtorisë së Buxhetit dhe Financës, konstatohet se vlera e detyrimeve të 
prapambetura ka ardhur në rritje nga viti 2019 e në vijim:  
Detyrimi më 31.12.2019 vlera 64,469,555 lekë;  
Detyrimi më 31.12.2020 vlera 113,006,066 lekë; 
Detyrimi më 30.06.2021 vlera 102,213,921 lekë.  
 
Detyrimet e prapambetura kanë si burim financimi të ardhurat e veta të Bashkisë Divjakë dhe 
kanë ardhur si rezultat i mos realizimit të të ardhurave. Pra nga Bashkia Divjak janë marrë 
angazhime buxhetore pa pasur fonde në dispozicion në llogarinë e thesarit. 
Marrja e angazhimeve buxhetore pa pasur fonde në dispozicion dhe krijimi i detyrimeve të 
prapambetura është në kundërshtim me kërkesat e Udhëzimit të MFE nr.9, datë 20.03.2018 
“Për procedurat standarde të zbatimit të buxhetit”, pika 153-162, Rubrika - Marrja e 
angazhimit dhe kryerja e shpenzimeve publike, detyrimet kontraktuale midis palëve, si dhe 
me nenin 52 të ligjit nr.9936, datë 26.6.2008 “Për menaxhimin e sistemit buxhetor në 
Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar, ku thuhet: Shpenzimet, që rezultojnë nga angazhime të 
marra përsipër gjatë viteve të mëparshme, në përputhje me dispozitat e veçanta të ligjit të 
buxhetit vjetor, përfshihen në buxhetin e vitit pasardhës”. 
Situata financiare e Bashkisë Divjakë lidhur me detyrimet e prapambetura  
Bazuar nëkreun XI “Vështirësitë financiare dhe masat për zgjidhjen e tyre”, si dhe në 
udhëzimin nr. 26 datë 27.09.2019 të MFE, janë katër nivele të ndryshme të rasteve të 
vështirësive financiare të njësisë së vetëqeverisjes vendore, të cilat përcaktohen nga raporti i 
detyrimeve financiare të konstaturara dhe të papaguara,  me shpenzimet vjetore të miratuara.  
Për vitn 2020. Vlera e detyrimeve të prapambetura është 113,006,098 lekë. Vlera e buxhetit 
fillestar të miratuar nga këshilli bashkiak është 674,512,000 leke. Vlera e buxhetit të miratuar 
pas ndryshimeve vjetore të ndodhura gjatë vitit 2020 është 681,859,000 lekë.  
Raporti i detyrimeve financiare të konstatuara dhe të papaguara, me shpenzimet vjetore të 
miratuara për vitin 2020 është: 113,006,098/681,859,000=16.6%. Pra me një koeficient 
16.6%, Bashkia Divjakë për vitin 2020 ka qenë në "Situate me probleme financiare". 
Për periudhën janar – qershor 2021. 
Vlera e detyrimeve të prapambetura në datën 30.06.2021 është 102,213,921 lekë. 
Vlera e buxhetit fillestar të miratuar nga këshilli bashkiak është 674,512,000 leke 
Vlera e buxhetit të miratuar pas ndryshimeve është 685,852,000 leke. 
Raporti i detyrimeve financiare të konstatuara dhe të papaguara,  me shpenzimet vjetore të 
miratuara për periudhën janar – qershor 2021 është: 102,213,921/685,852,000= 14.9%, 
shumë afër situatës "Me probleme financiare”, e cila është një e dhënë që duhet të kihet në 
konsideratë nga Bashkia Divjakë për marrjen e masave sa më të shpejta për uljen e vlerës së 
detyrimeve të prapambetura. 
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Titulli i 
Gjetjes 

Mos marrja e masave të duhura për uljen e vlerës së detyrimeve të prapambetura 

Situata: Nga Bashkia Divjakë nuk janë marrë masa të plota për uljen e vlerës së detyrimeve 
të prapambetura.  
Bazuar në aktin e rakordimit me degën e thesarit dhe të dhënat e kontabilitetit, 
detyrimet e prapambetura më 31.12.2019 kanë vlerën 64,469,555  lekë, por kjo vlerë 
në 31.12.2020 është113,006,066 lekë, duke u rritur me 48,536,511 lekë, ose në masën
75%. Kjo situatë tregon se jo vetëm nuk është ulur vlera e detyrimit të mbartur, por 
janë krijuar detyrime të reja gjatë vitit buxhetor  2020 në vlera të konsiderueshme. 
Detyrimet e prapambetura më 30.06.2021 kanë vlerën 102,213,921 lekë, duke pësuar 
një ulje të lehtë krahasur me vitin 2020. 
Detyrimet e prapambetura kanë si burim financimi të ardhurat e veta të Bashkisë 
Divjak dhe kanë ardhur si rezultat i mos realizimit të të ardhurave. Pra nga Bashkia 
Divjak janë marrë angazhime buxhetore pa pasur fonde në dispozicion në llogarinë e 
thesarit. 

Kriteri: Marrja e angazhimeve buxhetore pa pasur fonde në dispozicion dhe krijimi i 
detyrimeve të prapambetura është në kundërshtim me kërkesat e Udhëzimit të MFE 
nr.9, datë 20.03.2018 “Për procedurat standarde të zbatimit të buxhetit”, pika 153-
162, Rubrika - Marrja e angazhimit dhe kryerja e shpenzimeve publike, detyrimet 
kontraktuale midis palëve, si dhe me nenin 52 të ligjit nr.9936, datë 26.6.2008 “Për 
menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar, ku thuhet:
Shpenzimet, që rezultojnë nga angazhime të marra përsipër gjatë viteve të 
mëparshme, në përputhje me dispozitat e veçanta të ligjit të buxhetit vjetor, 
përfshihen në buxhetin e vitit pasardhës”. 

Ndikimi: Likuidimi me ritme të ngadalta të detyrimeve të prapambetura, përveçse është 
moszbatim i kuadrit rregullator në fuqi, e vë njësinë vendore në kushtet e palës 
përgjegjëse ndaj kreditorëve. Ndodhur në kushtet kur shkelur marrëveshja e 
përcaktuar në kontratë me kreditorët për afatin e kryerjes së këtyre pagesave, 
krijohen premisa që kreditorët nëpërmjet proceseve gjyqësore, përveç vlerës së 
detyrimit sipas situacionit dhe kontratës, të kërkojnë edhe përqindje të interesave etj., 
gjë e cila rrit kostot financiare në mënyrë artificiale. 

Shkaku: Mos vendosja e fondeve buxhetor në masën e duhur në likuidimin e detyrimeve të 
prapambetura, si dhe krijimi i detyrimeve të reja gjatë vitit buxhetor. 

Rëndësia: E lartë 
Rekomandim: Kryetari i Bashkisë Divjakë dhe Drejtoria e Buxhetit dhe Financës, të marrë masa që 

me miratimin e fondeve sipas funksioneve dhe zërave të shpenzimeve, prioritet të 
kenë detyrimet e papaguara të vitit paraardhës, si dhe ky planifikim të zbatohet pa 
devijime gjatë vitit buxhetor. Të mos merren angazhime te reja buxhetore pa pasur 
fonde në dispozicion, në mënyrë që të mos krijohen detyrime të reja. 
Për detyrimet e prapambetura, të hartohet një grafik për likuidimin e tyre, duke 
zbatuar radhën e pagesave. Të paraqitet në mbledhjen e këshillit bashkiak një 
material për gjendjen e faturave të pa likuiduara si dhe plani për likuidimin e tyre. 

 
Për mos marrjen e masave për likuidimin e detyrimeve të prapambetura dhe krijimin e 
detyrimeve të reja për periudhën 01.01.2020 - 30.06.2021, ngarkohet me përgjegjësi Kryetari 
i Bashkisë Divjakë z. F K, në cilësinë e nëpunësit autorizues dhe znj. F M, me detyrë Drejtor 
për Buxhetin dhe Financën, në cilësinë e nëpunësit zbatues. 
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Vlerësimi i rrisqeve buxhetore nga zbatimi i vendimeve gjyqësore.       
Detyrimi që është trashëguar më 31.12.2019, si çelje për vitin 2020, për zbatimin e 
vendimeve gjyqësore ka vlerën 3,234,310 lekë për 5 vendime gjyqësore, 3 prej të cilëve për 
dëmshpërblim page. 
Gjatë vitit 2020  është krijuar detyrim i ri për vlerën 848,608 lekë për 1 vendim  gjyqësor 
“Kthim shume të depozituar”  
Për vitin 2020 efektet negative në buxhet si rezultat i zbatimit të vendimeve gjyqësore kanë 
vlerën 1,607,248 lekë, nga e cila vlera 1,007,248 lekë i përket zbatimit të vendimeve gjyqësore për 
dëmshpërblim page për punonjësit e larguar nga puna. 
Për periudhën janar-qershor 2021 efektet negative në buxhet si rezultat i zbatimit të 
vendimeve gjyqësore kanë vlerën 1,000,000 lekë, e cila lidhet me investim. 
Më datën 30.06.2021, vlera e pa likuiduar për zbatimin e vendimeve gjyqësore ka vlerën 
7,088,679 lekë për 4 procese, 1 prej të cilave në vlerën 207,042 lekë lidhet me largimin e 
punonjësve nga puna. 
 
Efektet në buxhet si rezultat i pagesave për shpronësimet 
Bazuar në të dhënat e drejtorisë së Buxhetit dhe Financës, Bashkia Divjake ne buxhetin e  
vitit 2020 ka planifikuar  fond për shpronësime në vlerën 1,000,000 leke . 
Është realizuar vetëm një pagese për “Shpronësim ne interes publike te pronareve  te pasurive 
te paluajtshme, prone private qe preken nga projekti “Rehabilitimi i zonës fushore te sheshit 
“Santa Barbara” dhe ndërtimi i godinës se Bashkisë Divjake” në vlerën 520,688,21 leke. 
Diferenca nuk është realizuar për shkak se asnjë nga pronaret e tjerë nuk ka paraqitur 
dokumentacionin e duhur pranë Bashkisë 
Në  buxhetin e vitit 2021 është parashikuar  fond për shpronësime  në vlerën totale  5,940,158 
leke (vlere e planifikuar “Për shpronësimin në interes publike te pronareve  te pasurive te 
paluajtshëm, prone private që preken nga projekti “Rehabilitimi i zonës fushore te sheshit 
“Santa Barbara” dhe ndërtimi i godinës se Bashkisë Divjakë” në vlerën 3,733,484 leke dhe 
1,706,673leke”Per shpronësimin ne interes publike te pronareve  te pasurive te paluajtshme, 
prone private qe preken nga projekti “Zgjerimi i hapësirës se varrezave ne fshatin Cerme e 
sipërme  Nj.A Tërbuf” dhe “Për shpronësimin në interes publike te pronareve  te pasurive te 
paluajtshme, prone private qe preken nga projekti “Rikualifikimi i rrugës “20 Janari “Bashkia 
Divjakë”  ne vlerën 500,000 lekë.  
Deri më 30.06.2021 nuk është bere pagesë për shpronësimet. Nga Drejtori i Buxhetit dhe 
Financës, Bashkia Divjakë, shpjegohet se kjo ka ardhur për arsye se pronarët e pasurive te 
paluajtshme janë emigrante dhe për arsye te pandemisë Covid -19 nuk kane patur mundësi  te 
paraqesin dokumentacionin e duhur, si dhe për mungesën e ibanit te Bankës për kalimin e 
fondeve.  Në periudhën  korrik e ne vazhdim të vitit 2021 janë bere pagesa për shpronësimet. 
-Urdhër shpenzimi nr.463 datë 16.07.2021, paguar vlera 2,761,646 lekë (për  F dhe N G) 
-Urdhër shpenzimi nr.649   datë 04.10.2021 paguar vlera 971 838,08 (për N M) 
 
Çelja dhe ekzekutimi i fondeve të përfituara përmes FZHR, saktësia e raportimit buxhetor të 
tyre. 
Për vitin 2020 dhe periudhën janar-qershor 2021, nuk ka financime të reja në bashkisë 
Divjakë, por gjatë vitit 2020 ka vazhduar realizimi i dy investimeve të filluar në vitin 2019 
me objekt: 
1-Rikonstruksion dhe shtesë anësore 2 kate i shkollës së mesme të bashkuar “Mihal Nako”, 
fshati Fiert Seman Gradisht”, me vlerë kontrate 81,681,868; 
2-Ndërtim kopshti me drekë në Çermë Sektor” me vlerë kontrate 67,261,984 lekë. 
Përsa është shpjeguar edhe në rubrikën e detyrimeve etë prapambetura, vlera e detyrimit 
kontraktual nga FZHR nuk është likuiduar në kohë, duke krijuar detyrime të prapambetur më 
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31.12.2020 dhe 30.06.2021 në vlerën 16,260,790 lekë, i cili është likuiduar gjatë 6 – mujorit 
të dytë të vitit 2021. 
 
 
Pika 2.2. Burimi i krijimit të të  ardhurave, vlerësimi i mbledhjes së tyre 
Nën pika 2.6. Burimi krijimit të ardhurave bazuar në kuadrin rregullator ligjor/nënligjor 
në fuqi, vlerësimi i mbledhjes së të ardhurave në përputhje me dispozitat ligjore dhe 
nxjerrja e detyrimeve tatimore e ndarë sipas viteve. 
Titulli i gjetjes: Mbi mos vjeljen e detyrimeve për taksat dhe tarifat nga Drejtoria e 
Planifikimit  të të Ardhurve Vendore. 
Situata: Në lidhje me auditimin e kryer në bashkinë Divjakë, për vitin 2020, numri i 
përgjithshëm i punonjësve është miratuar me VKB-në nr 89, datë 24.12.2019 konfirmuar nga 
Prefekti Fier me shkresën nr. 5005/1, datë 31.12.2019, me urdhrin nr. 262, datë 30.12.2019 të 
Kryetarit të Bashkisë, ku përfshihet edhe struktura e Drejtorisë së Taksave dhe të Ardhurave 
Vendore. 
Për vitin 2020, të ardhurat janë planifikuar në vlerën 283,486 mijë lekë dhe janë realizuar në 
vlerën 108,095 mijëlekë ose 38%. Ndikim negativ në mos realizimin e të ardhurave nga 
taksat dhe tarifat vendore, ka mos realizimi i të ardhurave nga taksa mbi tokën bujqësore 
46,064 mijë lekë, taksa e ndikimit në infrastrukturë 41,288 mijë lekë dhe tarifat e tarifa e 
ujitjes në bujqësi e tarifat e pastrimit, gjelbërimit/ndriçimit. 
Për 6 mujorin e parë të vitit 2021 të ardhurat janë realizuar në masën 71% ose 52,952 mijë lekë nga 
74,292 mijë lekë të planifikuara.  
-Mungesa e kadastrës fiskale për taksën e pronës (ndërtesë) për shkak të mungesës së 
burimeve njerëzore apo agjentëve tatimorë pengon vjeljen e taksës familjare. 
-Si rezultat i fatkeqësive natyrore ( dy përmbytjeve në Korrik-Gusht 2019, tërmeti i 26 
Nëntorit 2019 dhe pandemisë globale) ka patur mjaft problematika në realizimin e të 
ardhurave të parashikuar si dhe vjeljes së debisë pasi shumë nga subjektet (biznese) kanë 
pezulluar apo mbyllur aktivitetin e tyre për shkak të dëmtimeve apo rënies ekonomike në 
përgjithësi në këtë komunitet si rezultat i mbylljes pasi zona e Divjakës  është shpallur zonë e 
kuqe për muajt Mars-Qershor 2020. 
-Vështirësi haset në vjeljen e taksës së tokës bujqësore ndaj fermerëve për shkak të 
konflikteve të pronësisë etj dhe mos organizimit të duhur të punës për vjeljen e taksës.  Kjo 
sjell të ardhura të munguara nga viti në vit në buxhetin e Bashkisë. 
Vlera e borxhit në 31.12.2020  në mënyrë progresive është në vlerën 419,459,797 lekë 
nga të cilat: 
-393 subjekte të biznesit të madh dhe të vogël në vlerën 33,186,732 lekë 
-10,342 familje debitore për taksen e tokës bujqësore në vlerën  308,677,685 lekë 
-10,342 familje debitorë për tarifat vendore në vlerën 53,447,482 lekë (në tabelën e 
mësipërme vlera 77,595,410 është në total me debitorë të tjerë si qiratë, taksa e ndikimit në 
infrastrukturë nga ndërtimet e reja dhe debitorët e ujitjes, ku nga kjo vlerë 53,447,482 janë 
debitorë familjarë të tarifave vendore) 
Vlera e borxhit në 30.06.2021  në mënyrë progresive është në vlerën 513,808,991 lekë 
nga të cilat: 
-329 subjekte të biznesit të madh dhe të vogël në vlerën 42,752,750 lekë; 
-11,473 familje debitore për taksën e tokës bujqësore në vlerën  362,775,625 lekë; 
-11,473 familje debitorë për tarifat vendore në vlerën 75,369,117 lekë (në tabelën e 
mësipërme vlera 108,280,616 është në total me debitorë të tjerë si qiratë, taksa e ndikimit në 
infrastrukturë nga ndërtimet e reja dhe debitorët e ujitjes, ku nga kjo vlerë 75,369,117 janë 
debitorë familjarë të tarifave vendore). 
Vlera e borxhit për vitin 2020  është në vlerën 72,780,043 lekë nga të cilat: 
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- 109subjekte të biznesit të madh dhe të vogël në vlerën 5,549,406  lekë 
- 1,196  familje debitore për taksën e tokës bujqësore në vlerën  43,833,440 lekë 
-1,196 familje debitore për tarifat vendore në vlerën 8,757,112 lekë 
-Vlera prej 14,640,085 është për debitorët e tjerë si qiratë, taksa e ndikimit në infrastrukturë 
nga ndërtimet e reja dhe debitorët e ujitjes. 
Nga Drejtoria  Planifikimi të të Ardhurave, Bashkia Divjakë, nuk janë ndjekur të gjithë 
procedurat  e nevojshme ligjore, për arkëtimin e debitorëve. 
Për vjeljen e detyrimeve për taksat dhe tarifat vendore, nga bizneset, nga drejtoria e 
planifikimit të të ardhurave, është mjaftuar vetëm më dërgimin e njoftim detyrimeve për 
subjektet debitorë dhe më pas janë dërguar disa shkresa për bllokimin e llogarive bankare. 
Nuk kanë vazhduar më tej procedurat për të dërguar shkresa për sekuestro të mjeteve të 
transportit pranë Drejtorisë së Kontrollit dhe Shfrytëzimit të Automjeteve, në Zyrën Vendore 
të e Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme (ZRPP) sot Agjencia Shtetërore e Kadastrës 
(ASHK) për vendosjen e barrës së pasurisë dhe Qendrës Kombëtare të Biznesit (QKB).   
Për më tej nuk është vazhduar për marrjen e masave të tjera shtrënguese si bllokimi i 
aktivitetit të biznesit deri në sekuestron e mallrave të debitorëve deri në kallëzim penal sipas 
kërkesave të nenit 114, të ligjit nr. 9920, datë 19.05.2008” Për Procedurat tatimore në 
Republikën e Shqipërisë” ndryshuar me ligjin nr. 164/2014, datë 4.12.2014. 
Bashkia Divjakë ka lidhur kontrata qiraje me subjekte të ndryshëm për dhënien e aseteve në 
pronësi të saj, duke u mbështetur në ligjin nr. 139, datë 17.12.2015 “Për Organizimin dhe 
funksionimin e qeverisjes vendore” dhe VKM nr. 529, datë 08.06.2011 “Për përcaktimin e 
kritereve, të procedurës dhe mënyrës së dhënies me qira dhe enfiteoz” i ndryshuar me VKM 
nr. 291, datë 02.05.2012. 
Nga verifikimi i dosjeve rezultoi: 
Nga  Drejtoria e Taksave të të Ardhurave Vendore Bashkia Divjakë, na u paraqitën 21 
kontrata qiraje të marra nga subjekte me aktivitet të ndryshëm, nga ku rezultoi;  5 kontrata 
qiraje me aktivitete të ndryshme  janë debitorë në vlerën 4,300,189 lekë, gjë që ka sjellë dëm 
ekonomik për Bashkinë Divjakë. 
Kriteri. Ligji nr. 9920, datë 19.05.2008 “Për procedurat tatimore në Republikën e 
Shqipërisë” i ndryshuar, kreu XI, Neni 89, 90, 91.  
-Ligjin nr. 139, datë 17.12.2015 “Për Organizimin dhe funksionimin e qeverisjes vendore”    
-VKM nr. 529, datë 08.06.2011 “Për përcaktimin e kritereve, të procedurës dhe mënyrës së    
dhënies me qira dhe enfiteoz” i ndryshuar me VKM nr. 291, datë 02.05.2012. 
Ndikimi/Efekti: -Mungesa e të ardhurave për realizimin e shërbimeve dhe investimeve. 
Shkaku: Mos respektimi e kuadrit ligjorë nga peronat përgjegjës. 
Rëndësia: I lartë 
Rekomandimi: Për taksat dhe tarifat e tjera vendore: Drejtoria e të Ardhurave Vendore 
Bashkia Divjakë të marrë masa për arkëtimin e detyrimeve për taksat dhe tarifat vendore në 
vlerën 513,808,991 lekë, dhe të ndjek veprimet e mëposhtme: 
Të vazhdoj më tej procedurat për të dërguar shkresa për sekuestro të mjeteve të transportit 
pranë Drejtorisë së Kontrollit dhe Shfrytëzimit të Automjeteve, në Zyrën Vendore të e 
Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme (ZRPP) sot Agjencia Shtetërore e Kadastrës (ASHK) 
për vendosjen e barrës së pasurisë dhe Qendrës Kombëtare të Biznesit (QKB).   
Gjithashtu për të vazhduar për marrjen e masave të tjera shtrënguese si bllokimi i aktivitetit të 
biznesit deri në sekuestron e mallrave të debitorëve dhe në kallëzim penal sipas kërkesave të 
nenit 114, të ligjit nr. 9920, datë 19.05.2008” Për Procedurat tatimore në R.SH” ndryshuar 
me ligjin nr. 164/2014, datë 4.12.2014. 
Të dhëna të hollësishme në formë analitike për taksat dhe tarifat vendore jepen në anekset 
nr.2 deri nr.2/12, bashkangjitur raportit të auditimit. 
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Për veprimet dhe mosveprimet e mësipërme ngarkohen me  përgjegjësi: 
 
Z.F V, me detyrë Drejtor i Drejtorisë  sëPlanifikimi të të Ardhurave 
Z.R M, me detyrë Përgjegjës Sektori të Vlerësimit dhe Kontrollit nga periudha 16.8.2019 e 
në vazhdim; (NC) 
Znj.A H, me detyrë Përgjegjës Sektori Regjistrimit dhe Procedurave nga periudha 
01.07.2003 e në vazhdim; (NC) 
Znj.A J, me detyrë, inspektore e taksave familjare nga periudha 02.09.2019 e në 
vazhdim;(N/C) 
Znj.E M, me detyrë inspektor biznesi nga periudha 01.03.2020 e në vazhdim; (N/C) 
Z.DQ, me detyrë inspektor taksave dhe tarifave vendore Gradishtë nga periudha 03.07.2018; 
(N/C) 
Znj.E H, me detyrë inspektor taksave dhe tarifave vendore Grabian nga periudha 01.10.2015 
e në vazhdim; (N/C) 
Z.Xh M, me detyrë inspektor taksave dhe tarifave vendore Remas nga periudha 10.04.2018; 
(N/C) 
Z.R B, me detyrë inspektor taksave dhe tarifave vendore Tërbuf nga periudha 15.03.2016; 
(N/C) 
Z.J Z, me detyrë inspektor kontrolli dhe vlerësimi nga periudha 27.02.2020 e në 
vazhdim;(N/C) 
Z.E M, me detyrë inspektor kontrolli dhe vlerësimi nga periudha 27.02.2020 e në vazhdim; 
(N/C). 
 
Titulli i gjetjes: Mos arkëtimpër tarifën e pastrimit, të ndriçimit dhe tarifën e gjelbërimit për 
subjektet e ndërtimit të cilat kanë kryer punime ndërtimi dhe janë shpallur fitues në 
procedurat e prokurimit. 
Situata: Nga auditimi i subjekteve të ndërtimit të cilat kanë kryer punime dhe janë shpallur 
fitues në procedurat e prokurimit me fonde publike në territorin e Bashkisë Divjakë dhe 
Njësive Administrative në vartësi për periudhën 01.01.2020-30.06.2021, për tarifat vendore, 
në bazë të paketës fiskale me vendim nr. 85 datë 22.11.2019 dhe vendimit nr. 61 datë 
28.12.2020 “Për Miratimin e Paketës Fiskale”. Bazuar në evidencën e prokurimeve ku 
subjektet që janë kualifikuar si oferta e vlefshme dhe kanë lidhur kontrata për kryerjen e 
punimeve në territorin e Bashkisë janë të pasqyruara në aneksin e mëposhtëm. Nga auditim i 
dokumenteve këto subjekte nuk kishin paguar tarifat vendore si e pastrimit, gjelbërim e 
ndriçim.  
Nga Drejtoria e Taksave të të Ardhurave VendoreBashkia Divjakë, nuk është vepruar, për të 
aplikuar dhe arkëtuar tarifën e pastrimit, të ndriçimit dhe tarifën e gjelbërimit për subjektet e 
ndërtimit të cilat kanë kryer punime ndërtimi dhe janë shpallur fitues në procedurat e 
prokurimit me fonde publike, për periudhën e auditimit 01.01.2020-30.06.2021 sipas paketës 
fiskale Vendimit të Këshillit të Bashkisë Divjakë nr. 85, datë 22.11.2019 dhe nr. 61 datë 
28.12.2020 “Për miratimin e paketës fiskale”, dhe Ligji nr. 9920 datë 19.05.2008 “Për 
procedurat tatimore në Republikën e Shqipërisë” i ndryshuar, neni 43 pika 1/1 dhe 
udhëzimit përkatës nr. 24, datë 02.09.2008 i ndryshuar 43.1. Ky subjekt është debitorë në 
vlerën 80,000 lekë, gjë që ka sjellë të ardhura të munguara për Bashkinë Divjakë (Sipas 
aneksit nr.2/12, bashkangjitur raportit të auditimit). 
Kriteri:  
1)Ligjin nr. 9632, datë 30.10.2006 “Për sistemin e taksave vendore” i ndryshuar,  Kreut VII, 
nenit 35 
2) Ligji nr. 9920 datë 19.05.2008 “Për procedurat tatimore në Republikën e Shqipërisë” i 
ndryshuar, neni 43 pika 1/1 dhe udhëzimit përkatës nr. 24, datë 02.09.2008 i ndryshuar 43.1 
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3)Vendimit të Këshillit të Bashkisë Divjakë nr. 85, datë 22.11.2019 dhe nr. 61, datë 
28.12..2020 “Për miratimin e paketës fiskale”.  
Ndikimi/Efekti: -Mungesa e të ardhurave për realizimin e shërbimeve dhe investimeve në 
bashki. 
Shkaku: Nga mos funksionimin i detyrave dhe kompetencat përkatëse dhe në mos zbatimin e 
ligjit, për arkëtimin e kësaj tarife nga ana e kësaj drejtorie. 
Rëndësia: I ulët 
Rekomandimi: Bashkia Divjakë të marri masa të menjëhershme për arkëtimin e vlerës 
80,000 lekë, referuar kontratave të lidhura me operatorët ekonomik fitues për subjektet e 
ndërtimit të cilat kanë kryer punime ndërtimi dhe janë shpallur fitues në procedurat e 
prokurimit me fonde publike për periudhën 01.01.2020-30.06.2021 dhe nuk janë ngarkuar 
me detyrimet për tarifat e pastrimit, gjelbërimit dhe ndriçimit sipas paketës fiskale nr. nr. 85, 
datë 22.11.2019 dhe nr. 61 datë 28.12.2020 “Për miratimin e paketës fiskale”, të miratuar 
Këshillit të Bashkisë Divjakë. Subjekti debitorë “A” sh.p.k. me me vlerë 80,000 lekë, nuk 
është pajisur me nipt sekondar për punimet e ndërtimit në kundërshtim të  ligjit nr. 9920 datë 
19.05.2008 “Për procedurat tatimore në Republikën e Shqipërisë” i ndryshuar, neni 43 pika 
1/1 dhe Udhëzimit nr. 24, datë 02.09.2008 i ndryshuar, neni 43/1. 

 
Pretendimi i subjektit: Paraqitur me shkresën me nr. 4680/61 prot., datë 22.12.2021 
(Bashkisë Divjakë)  dhe të KLSH-së me nr.686/16 prot., datë 22.12.2021 nga ana e z. FK me 
cilësinë e Kryetarit të Bashkisë Divjakë. 
Janë arkëtuar deri tani të ardhurat e sipërpërmendura nga 2 subjekte dhe konkretisht”  
SHPK“ me NPT K37209201G në masën 80,000 lekë si dhe nga subjekti ”A SHPK” me në 
masën 80,000 lekë. Bashkëlidhur janë pagesat përkatëse të subjekteve të sipërpërmendura. 
Mbetet për tu arkëtuar shuma 80,000 lekë nga Subjekti “A SHPK“ me  
Qëndrimi i Grupit të auditimit:Në lidhje me komentet e bëra nga subjekti i audituar, 
sqarojmë se pretendimet tuaja do të merren pjesërisht në konsideratë dhe për subjektet që 
kanë arkëtuar detyrimet do të trajtohen në raportin përfundimtar.  
Nga ana juaj duhet të merren masa deri në likuidimin e plotë të subjekteve që operojnë në 
këtë fushë në zbatim të Ligjit “Për procedurat tatimore në Republikën e Shqipërisë” i 
ndryshuar dhe Vendimit të Këshillit të Bashkisë Divjakë “Për miratimin e paketës fiskale”.  
 
Për veprimet dhe mosveprimet e mësipërme ngarkohen me përgjegjësi: 
Z.R M, me detyrë Përgjegjës i Sektorit të Kontrollit dhe Vlerësimit nga periudha 10.01.2020 
(NC) 
Z.E M, me detyrë inspektor terreni nga periudha 01.03.2020 (NC) 
Z.J Z,me detyrë inspektor terreni nga periudha 01.03.2020 (NC) 
 
 
Titulli i gjetjes: Mos arkëtimi për tarifat nga subjektet që tregtojnë karburante për 
konsumatorët fundorë   
Situata: Sipas dokumentacionit të paraqitur nga Drejtori i Drejtoria e Taksave të të 
Ardhurave Vendore në lidhje me subjektet e tregtimit të karburanteve që ushtrojnë aktivitet 
me seli në territorin e Bashkisë Divjakë dhe në Njësitë Administrative në vartësi Divjakë, 
Tërbuf, Grabian, Gradishtë  dhe Remas na u vunë në dispozicion 18 dosje të subjekteve që 
ushtrojnë aktivitet në tregtimin e karburanteve dhe njësitë e shitjes së lëndëve djegëse për 
konsumatorët fundorë, ku rezultoi: Subjektet “K” shpk me afat 04.12.2018-04.12.2023, 
subjekti “T” shpk, subjekti “K” shpk me afat 05.12.2019-04.12.2020, subjekti “A” shpk me 
afat 06.01.2021-05.01.2026, subjekti “O” me afat 08.06.2015-07.06.2020, subjekti “E” shpk 
me afat 14.08.2019-13.08.2022, subjekti “A” shpk me afat 11.11.2019-10.11.2021, subjekti 
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“Gj” me afat 12.12.2018-12.12.2023, subjekti “L” shpk  me afat 12.12.2018-11.12.2023, 
subjekti “G” me afat 04.12.2018-19.04.2022, subjekti “K” shpk me afat 04.04.2021-
03.04.2021, subjekti “A shpk” me afat 26.12.2018-25.12.2023, subjekti “P” shpk me afat 
24.11.2019 -23.11.2021, subjekti “P” shpk me afat 17.11.2016-16.11.2021, subjekti “G” shpk 
me afat 19.12.2018-18.04.2022, subjekti “K” shpk me afat 26.06.2020-25.06.2025, subjekti 
“L” shpk me afat 19.08.3013-19.08.2018 dhe subjekti “M” me afat 22.04.2021-22.04.2022. 
Gjithashtu nga Drejtori i Drejtorisë së Taksave të të Ardhurave Vendore na u paraqit dhe lista 
e subjekteve që ushtrojnë aktivitet në tregtimin e karburanteve dhe njësitë e shitjes së lëndëve 
djegëse për konsumatorët fundorë, por për këto subjekte nuk kishte dokumentacion (dosje), 
regjistër për evidentimin e tyre, ku nuk janë zbatuar  “Procedura për dhënien e licencave për 
tregtimin me pakicë të karburanteve, gazit të lëngshëm të naftës, për automjetet, vajrave 
lubrifikante dhe lëndëve djegëse për përdorim nga konsumatorët fundorë” 1. Dhënia e 
licencave për stacionet e shitjes së karburanteve, për tregtimin me pakicë të karburanteve, 
gazit të lëngshëm të naftës, për automjetet, e vajrave lubrifikante dhe të njësive të lëndëve 
djegëse për përdorim nga konsumatorët fundorë, bëhet nga: b) Organet e qeverisjes vendore, 
sipas juridiksionit përkatës, në rastet kur stacionet e shitjes së karburanteve, që ushtrojnë 
veprimtarinë e tregtimit të karburanteve për automjete, gazit të lëngshëm e vajrave 
lubrifikante dhe të njësive të shitjes së lëndëve djegëse, që ushtrojnë veprimtarinë e tregtimit 
të tyre për përdorim nga konsumatorët fundorë, do të ndërtohen në territoret e tjera.  
a) Ekstraktin historik dhe tregtar të regjistrit tregtar, nga Qendra Kombëtare e Regjistrimit, ku 
në objekt të ketë të përcaktuar veprimtarinë e tregtimit të nënprodukteve të naftës bruto;  
c) Certifikatën e përdorimit të objektit, të lëshuar nga institucionet përkatëse, sipas 
legjislacionit në fuqi për planifikimin e territorit; ç) Vërtetimin për kontrollin e objektit, për 
respektimin e kushteve teknike, të lëshuar nga Inspektorati Shtetëror Përgjegjës; dh) Lejen e 
mjedisit, sipas legjislacionit në fuqi për mjedisin; e) Autorizimin hyrje-dalje në rrugë, të 
lëshuar nga enti pronar i rrugës; ë) Regjistrimin e markës tregtare pranë Drejtorisë së 
Përgjithshme të Markave dhe Patentave; f) Vërtetimin e shlyerjes së detyrimeve vendore; g) 
Vërtetimin e shlyerjes së detyrimeve tatimore, përfshirë sigurimet shoqërore.  
3. Dhënia e licencave për njësitë e shitjes së lëndëve djegëse, për veprimtarinë e tregtimit për 
përdorim nga konsumatorët fundorë, bëhet nga organet e qeverisjes vendore. Personi juridik, 
që kërkon të pajiset me këtë licencë, duhet të paraqesë, në njësitë e qeverisjes vendore, 
dokumentet e përcaktuara në shkronjat “a”, “c”, “ç” e “dh”, të pikës 2, të këtij kreu, si dhe 
certifikatën e kalibrimit të enëve dhe të aparateve të shitjes, të lëshuar nga organet e 
metrologjisë e të kalibrimit. 4. Organet që kanë përgjegjësi për dhënien e licencave, sipas 
këtij kreu, ushtrojnë kontroll për të dhënat dhe treguesit e paraqitur në dokumentacionin e 
personit juridik kërkues. Në mënyrë të përmbledhur paraqiten në pasqyrën në vijim për 
subjektet të tregtimit të karburanteve, detyrimet, arkëtimet dhe vlera e tarifës së pa likuiduar, 
të cilat nuk janë pajisur me autorizime/licenca për tregtimin me pakicë të karburanteve, gazit 
të lëngshëm të naftës, për automjetet, vajrave lubrifikante dhe për dhënien dhe përsëritjen e 
licencës për njësitë e shitjes së lëndëve djegëse për përdorim nga konsumatorët fundorë.  
Në mënyrë të përmbledhur paraqiten në pasqyrën në vijim për subjektet të tregtimit të 
karburanteve, detyrimet, arkëtimet dhe vlera e tarifës së pa likuiduar, të cilat nuk janë pajisur 
me autorizime/licenca për tregtimin me pakicë të karburanteve, gazit të lëngshëm të naftës, 
për automjetet, vajrave lubrifikante dhe për dhënien dhe përsëritjen e licencës për njësitë e 
shitjes së lëndëve djegëse për përdorim nga konsumatorët fundorë. Subjekti “V” është debitor 
ndaj Bashkisë Divjakë, ku rezulton i pa pajisur me autorizim për tregtimin e karburanteve. 
Nga drejtoria e taksave janë marrë masa shtrënguese ndaj këtij subjekti me mbyllje aktiviteti 
por ky subjekt rezulton aktiv në QKR. 
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Të gjitha subjektet që tregtojnë karburante të aplikohet tarifa për pajisjen me leje/autorizim 
tregtimi ose të pezullojnë aktivitetin deri në pajisjen me lejen/autorizimin e nevojshëm për 
tregtimin me pakicë të karburanteve, gazit të lëngshëm, lëndëve djegëse.  
Bashkia Divjakëtë marrë masa për të krijuar një regjistër të posaçëm për këtë kategori 
biznesesh. Nga moszbatimi VKM nr. 970, datë 2.12.2015 “Për përcaktimin e procedurave 
dhe të kushteve për dhënien e licencave për tregtimin e naftës bruto dhe nënprodukteve të 
saj” i ndryshuar me VKM nr. 344, datë 19.04.2017, “Për disa ndryshime dhe shtesa në 
vendimin nr.970, datë 2.12.2015, të Këshillit të Ministrave, “Për përcaktimin e procedurave 
dhe të kushteve për dhënien e licencave për tregtimin e naftës bruto dhe nënprodukteve të 
saj” kapitulli II, pika 1; germa “b”, dhe pika 9, këto subjekte të trajtuara në aneksin 
nr.2.2/5//1, kanë sjell të ardhura të munguara, të pa planifikuar për buxhetin e Bashkisë 
Divjakë, në vlerën 3,100,000 lekë. 
Kriteri: 1) Ligjin nr. 9632, datë 30.10.2006 “Për Sistemin e Taksave Vendore”, i ndryshuar 
neni 35. 2)VKM nr. 970, datë 2.12.2015 “Për përcaktimin e procedurave dhe të kushteve për 
dhënien e licencave për tregtimin e naftës bruto dhe nënprodukteve të saj” i ndryshuar  
3)VKM nr. 344, datë 19.04.2017, “Për disa ndryshime dhe shtesa në vendimin nr.970, datë 
2.12.2015, të Këshillit të Ministrave, “Për përcaktimin e procedurave dhe të kushteve për 
dhënien e licencave për tregtimin e naftës bruto dhe nënprodukteve të saj”, kapitulli II, pika 
1; germa “b” dhe pika 9. Pagesa për dhënien dhe përsëritjen e licencave për stacionet e 
shitjes së karburanteve, gazit të lëngshëm, të naftës për automjetet dhe vajrat lubrifikante, 
është 3 000 000 (tre milionë) lekë për Bashkinë e Tiranës dhe 1 000 000 (një milion) lekë për 
Bashkitë e tjera. 
Ndikimi/Efekti: -Mungesa e të ardhurave për realizimin e shërbimeve dhe investimeve. 
Shkaku: Nga mos funksionimin i detyrave dhe kompetencat përkatëse në mos zbatimin e 
ligjit, për arkëtimin e kësaj tarife nga ana e Bashkisë. 
Rëndësia: I mesëm 
Rekomandimi: Bashkia Divjakë të marri masa të menjëhershme për arkëtimin e 
shumës3,100,000 lekë për subjektet e tregtimit me pakicë të karburanteve, gazit të lëngshëm 
të naftës, për automjetet, vajrave lubrifikante dhe lëndëve djegëse për përdorim nga 
konsumatorët fundorë. 
Pretendimi i subjektit:Paraqitur me shkresën me nr. 4680/60 prot, datë 17.12.2021 ( 
Bashkisë Divjakë)  dhe të KLSH-së nr. 686/15 prot., datë 17.12.2021 nga ana e z. FK me 
cilësinë e Kryetarit të Bashkisë Divjakë. 
a)Subjektit  “V”, i është kryer bllokim fizik i aktivitetit sipas shkresës me nr. 3791 prot., datës 
07.10.2019 nga Bashkia Divjakë. Nga verifikimet e kryera në terren subjekti vazhdon të 
qëndrojë i mbyllur por aktiv në QKR për shkak se administratori është emigrant në Itali. Për 
këtë i kemi dërguar ISHTIT shkresën me nr. 4801 prot., të datës 15.11.2021 ku i kemi kërkuar 
pezullimin e licencës.  
b) Subjekti  “T SHPK”, i evidentuar si debitor në masën 1.000.000 lekë,ka ndryshuar 
adresën e ushtrimit të aktivitetit në datën 12.12.2019 dhe tani gjendet nën Juridiksionin e 
Bashkisë Lushnje. Subjekti ka paguar detyrimin e përllogaritur nga dita e përfundimit të 
autorizimit të mëparshëm deri në datën e ndryshimit të adresës së ushtrimit të aktivitetit. 
Bashkëlidhur është QKR e subjektit si dhe pagesa e kryer në favor të Bashkisë Divjakë. Ju 
lutem rekomandimin tuaj për rastin. 
Qëndrimi i Grupit të auditimit:Në lidhje me komentet e bëra nga subjekti i audituar, 
sqarojmë se pretendimet tuaja nuk dot merren në konsideratë, pasi subjektet e lartë 
përmendura ushtojnë aktivitet në këtë bashki. Nga drejtoria që ju drejtoni duhet të kishit 
marrë masa për bllokimin e  aktivitetit të këtyre subjekteve deri në pajisjen e tyre me 
autorizimin përkatës, të lëshuara nga ana e bashkisë Divjakë, në zbatim VKM nr. 970, datë 
2.12.2015 “Për përcaktimin e procedurave dhe të kushteve për dhënien e licencave për 
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tregtimin e naftës bruto dhe nënprodukteve të saj”, i ndryshuar me VKM 344, datë 
19.04.2017, kapitulli II, pika 1; germa “b” dhe pika 9, për subjektet e tregtimit me pakicë të 
karburanteve, gazit të lëngshëm të naftës, për automjetet, vajrave lubrifikante dhe lëndëve 
djegëse për përdorim nga konsumatorët fundorë. 
Të dhëna të hollësishme në formë analitike për subjektet që ushtrojnë aktivitete  karburante/gaz 
për periudhën 2020-30.6.2021dhe ë janë debitor për tarifën e licencimit/autorizimit paraqiten në 
anekset nr.2/13 dhe nr.2/14, bashkangjitur raportit të auditimit. 
 
Për veprimet dhe mosveprimet e mësipërme ngarkohen me përgjegjësi: 
Z. F V me detyrë Drejtor i Drejtorisë së Taksave dhe të Ardhurave Vendorenga 04.12.2014 e 
në vazhdim. 
 
Titulli i gjetjes: Mbi mos vjeljen e detyrimeve për taksën e ndikimit në infrastrukturëpër 
objektet ndërtimore që legalizohen nga ALUIZNI. 
Situata: Në lidhje me realizimin e të ardhurave të Bashkisë nga taksa e ndikimit në 
infrastrukturë nga legalizimi, urbanizimi dhe integrimi i ndërtimeve pa leje, bazuar në 
dokumentet e shkresave të dërguara nga zyra e ALUIZNI- Drejtoria Rajonale Lushnjë, u 
auditua i gjithë dokumentacioni për periudhën e vitit 2020, janar-qershor 2021, i paraqitur 
nga Drejtoria e Planifikimit, Zhvillimit dhe Kontrollit të Territorit.  
Në Bashkinë Divjakë deri në 30.06.2021, disponohen shkresat përcjellëse dhe listat me emrat 
përkatës që ju janë miratuar Lejet e Legalizimit për ndërtimet pa leje ndërtimi brenda 
territorit të Bashkisë Divjakë. Nga ALUIZNI- Drejtoria Rajonale Lushnjë, janë dërguar 
dokumentet për çdo person që ka ndërtuar objekt banimi apo social ekonomik në territorin e 
Njësive Administrative të Bashkisë Divjakë, ku përcaktohet edhe detyrimi për të paguar 
vlerën e taksës së ndikimit në infrastrukturë. Nga auditimi mbi vjeljen e detyrimeve për 
taksën e ndikimit në infrastrukturë, konstatohet se nga Bashkia Divjakë, nuk janë marrë masa 
të veçanta për vjeljen e taksës së ndikimit në infrastrukturë për objektet ndërtimore që 
legalizohen nga ALUIZNI- Drejtoria Rajonale Lushnjë. Në vijim paraqiten pasqyra e 
personave të cilët janë pajisur me Leje Legalizimi, sipërfaqet ndërtimore sipas objekteve, 
funksioni, vendndodhja e objektit, sipërfaqja e objektit, detyrimi sipas personave që duhet të 
paguanin, për periudhën 2020 deri më 30.06.2021, sipas aneksit 2/15 bashkangjitur raportit të 
auditimit. 
Bazuar në të dhënat e marra nga Bashkia Divjakë u konstatua se, nuk janë marrë masa për 
vjeljen dhe arkëtimin e taksës së ndikimit në infrastrukturë nga ndërtimet pa leje ndërtimi, të 
pajisura me leje legalizimi nga ALUIZNI konkretisht progresive të trashëguara nga vitet e 
mëparshme deri në 01.01.2020 në vlerën 4,482,410 lekë, për vitin 2020 janë 313 raste në 
vlerën 11,609,597 lekë dhe gjashtë mujorin e parë për vitin 2021, janë 215 raste në vlerë 
7,672,449 lekë, me pasojë të ardhura të munguara, në kundërshtim me ligjin Nr. 9482, datë 
03.04.2006, i ndryshuar, neni 23 dhe sipas pikës 2 të nenit 27 të ligjit Nr. 9632, datë 
30.10.2006 “Për sistemin e taksave vendore” të ndryshuar. Konstatohet se deri më 
30.06.2021, janë posedues të lejes së legalizimit që nuk kanë paguar detyrimet për taksën e 
ndikimit në infrastrukturë në total, në vlerën progresive prej 23,764,456 lekë. 
Në auditimin e programimit dhe realizimit të të ardhurave, nga arkëtimi i taksës së ndikimit 
në infrastrukturë, konstatohet se, nga Bashkia Divjakë, Drejtoria e Planifikimit dhe Kontrollit 
të Zhvillimit të Territorit, nuk janë marrë masa të veçanta lidhur me arkëtimin e taksës së 
ndikimit në infrastrukturë për objektet ndërtimore që legalizohen nga ALUIZNI-Drejtoria 
Rajonale Lushnjë. Sipas të dhënave zyrtare që ALUIZNI i ka dërguar Bashkisë Divjakë, 
konstatohet se deri më 30.06.2021, janë posedues të lejes së legalizimit që nuk kanë paguar 
detyrimet për taksën e ndikimit në infrastrukturë për 611 persona, veprimi dhe mosveprimi 
është jo në përputhje me kërkesat dhe përcaktimet e bëra në ligjin nr. 9482 datë 03.04.2016, 
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“Për legalizimin, urbanizimin dhe integrimin e ndërtimeve pa leje” i ndryshuar, neni 23, VKB 
nr.75, datë 19.12.2017 “Për Sistemin e taksave dhe tarifave vendore ”, ndryshuar me VKB 
nr.81, datë 22.12.2018, pika IV, tabela nr.5. VKB nr.40, datë 11.12.2019 “Për Sistemin e 
taksave dhe tarifave vendore”, të Bashkisë Divjakë, pika IV, sipas listës që disponon Bashkia, 
me pasojë të ardhura të munguara për buxhetin e Bashkisë në vlerën 23,764,456 lekë. 
Vlera prej 23,764,456 lekë, e cila përfaqëson mos arkëtim të taksës së infrastrukturës për 
objektet ndërtimore të legalizuara, do të konsiderohet si e ardhur e munguarshkaktuar 
Buxhetit të Bashkisë Divjakë. 
Për veprimet dhe mosveprimet e mësipërme ngarkohen me  përgjegjësi: znj.E N, me detyrë 
specialiste e planifikimit dhe zhvillimit të territorit, prej 07.03.2016 e në vazhdim. (KP). 
Kriteri. Ligji nr. 9482 datë 03.04.2016, “Për legalizimin, urbanizimin dhe integrimin e 
ndërtimeve pa leje”, neni 23 i ndryshuar.  
Vendimin e Këshillit të Bashkisë nr. 89, datë 24.12.2019 “Për Sistemin e taksave dhe tarifave 
vendore ”, Vendimin e Këshillit të Bashkisë nr. 63 të datës 28.12.2020, “Për Sistemin e 
taksave dhe tarifave vendore” të Bashkisë Divjakë”. 

Ndikimi/Efekti: Mungesa e të ardhurave për realizimin e shërbimeve dhe investimeve. 
Shkaku: Nga mos funksionimin i detyrave dhe kompetencat përkatëse në mos zbatimin e 
ligjit, për arkëtimin e kësaj takse nga ana e Bashkisë. 

Rëndësia: I lartë 
Rekomandimi: Drejtoria e Planifikimit dhe Zhvillimit të Territorit, të marri masa të veçanta 
lidhur me arkëtimin e taksës së ndikimit në infrastrukturë për objektet ndërtimore që janë 
legalizuar nga ALUIZNI-Drejtoria Rajonale Lushnje,në vlerën 23,764,456 lekë, me pasojë të 
ardhura të munguara, në kundërshtim me ligjin Nr. 9482, datë 03.04.2006, i ndryshuar, 
neni 23 dhe sipas pikës 2 të nenit 27 të ligjit Nr. 9632, datë 30.10.2006 “Për sistemin e 
taksave vendore” të ndryshuar.  
Të dhëna të hollësishme analitike për taksën e ndikimit në infrastrukturë jepen në aneksin nr. 
2/15 dhe 2/16 bashkangjitur raportit të auditimit. 
 
Titulli i gjetjes: Mos vendosja dhe mos arkëtimi i gjobave të vendosura nga IVMT.  
Situata: Sipas dokumenteve të vëna në dispozicion nga zyra e IVMT Bashkia Divjakë dhe 
Drejtoria e Burimeve Njerëzore, në lidhje me organizimin e Inspektoratit Mbrojtjes të 
Territorit Vendor, për periudhën   01.01.2020-30.06.2021 Inspektorati i Mbrojtjes së 
Territorit (IMT), është ngritur dhe funksionon në bazë të nenit 4, të ligjit nr. 9780, datë 
16.07.2007, “Për inspektimin dhe mbrojtjen e territorit nga ndërtimet e kundërligjshme”. Për 
periudhën objekt auditimi konstatohet se ekziston dhe ushtron veprimtarinë e saj IVMT-ja, e 
cila ka 3 punonjës në strukturë. Emërimet e kryeinspektorit dhe 2 inspektorëve IVMT, nuk 
janë me kërkesat e ligjit nr. 9780, datë 16.7.2007, “Për inspektimin dhe mbrojtjen e territorit 
nga ndërtimet e kundërligjshme”, i ndryshuar, neni 11, arsimimi i kryeinspektorëve dhe 
inspektorëve të inspektoratit të mbrojtjes së territorit. Kryeinspektorët dhe inspektorët në 
nivel kombëtar dhe qeverisjeje vendore duhet të kenë arsimin e lartë të nevojshëm 
profesional në fushat e drejtësisë, inxhinierisë së ndërtimit, arkitekturës, urbanistikës, 
konstruksionit, transportit, teknologjisë së materialeve, gjeologjisë, hidrogjeologjisë dhe 
mjedisit. Në lidhje me detyrat funksionale të strukturës së IVMT (ish INUV), nga 
kryeinspektori i IVMT u paraqitën të dhëna dokumentare mbi plane pune javore, mujore dhe 
vjetore mbi aktivitetin e kësaj strukture, për kryerjen e kontrollit në territorin administrativ të 
Bashkisë, për periudhën objekt auditimi.  
Në lidhje me auditimin e kryer të dokumenteve të vëna në dispozicion nga zyra e IVMT 
Bashkia Divjakë, për ushtrimin e kontrollit në terren të kontrollit mbi territorin e Bashkisë, 
nga Inspektorati i Mbrojtjes së Territorit Vendor 01.01.2020-30.06.2021 rezultoi se janë 
mbajtur gjithsej 18 procesverbale konstatimi për ndërtime pa leje, në zbatim të nenit 12, të 



55 
 

ligjit nr. 9780, datë 16.07.2007 “Për inspektimin dhe mbrojtjen e territorit nga ndërtimet e 
kundërligjshme”, i ndryshuar, për të cilat nuk kanë vijuar procedurat e mëtejshme ligjore, 
sipas nenit 13 të ligjit nr. 9780, datë 16.07.2007. 
Nga ana e IVMT duhej vendosur gjoba për të gjitha rastet e ndërtimeve pa leje dhe për të cilat 
janë marrë edhe vendime për pezullimin e punimeve të ndërtimit. Nga IVMT, gjobat e 
vendosura  nuk janë kontabilizuar në Drejtorinë e Financës. Për 6 raste nga ana e IVMT nuk 
janë vendosur procesverbal gjobe si titull ekzekutiv, në kundërshtim me neni 22, Ligji nr. 
10279, datë 20.05.2010 “Për kundravajtje administrative” dhe neni 52, shkronja (e) e  Ligjit 
nr. 107/2014, datë 31.07.2014 “Për Planifikimin dhe Zhvillimin e Territorit”, i ndryshuar.  
Inspektorati i Mbrojtjes së Territorit Vendor, Bashkia Divjakë, për periudhën 01.01.2020-
30.06.2021 ka vendosur 18 procesverbale gjobe, në vlerën prej 9,000,000 lekë. Inspektorati i 
Mbrojtës Territorit (IMT) në bashkëpunim me Drejtorinë Juridike Bashkia Divjakë, të 
kërkohet në Gjykatë, shndërrimi i 18 vendimeve të kundërvajtjes në titull ekzekutiv në 
përputhje me nenin 24 “Shndërrimi i vendimit për kundërvajtjen administrative në titull 
ekzekutiv” dhe neni 30 “Arkëtimi i shumave të detyrimeve” të ligjit nr. 10279, datë 
20.05.2010 “Për kundërvajtjet administrative” dhe arkëtimi i vlerës 9,000,000 lekë. 
-Inspektorati i Mbrojtës Territorit (IMT) të marrë masat për zbatimin e akteve administrative 
ndaj 6 personave që kanë kryer ndërtim pa leje në territorin e Bashkisë Divjakë për vendosjen 
e penaliteteve në vlerën 3,000,000 lekë në zbatim të ligjit nr. 107/2014, datë 31.07.2014 “Për 
Planifikimin dhe Zhvillimin e Territorit”, i ndryshuar neni 52, shkronja e) gjë që ka sjell të 
ardhura të munguara në buxhetin e Bashkisë Divjakë. 
Vlera prej 12,000,000 Lekë e cila do të konsiderohet si të ardhura të munguara, nga të 
cilat 3,000,000 Lekë janë si rezultat i mos aplikimit të gjobave dhe 9,000,000 lekë janë 
gjoba të pa arkëtuara në Buxhetin e  Bashkisë Divjakë. 
 
Kriteri: 1)Nga Inspektoratit të  Mbrojtjes së Territorit Vendor në Bashkinë Divjakë nuk janë 
zbatuar përcaktimet ligjore.  
-Ligjin nr. 9780, datë 16.07.2007 “Për Inspektimin dhe mbrojtjen e territorit nga ndërtimet e 
kundërligjshme”, i ndryshuar,  
-Ligjin nr. 107/2014, datë 31.07.2014 “Për Planifikimin dhe Zhvillimin e Territorit”, i 
ndryshuar, 
-Ligjin nr. 8402, datë 10.09.1998 "Për disiplinimin e punimeve në ndërtim", i ndryshuar, 
-Ligji nr. 10279, datë 20.05.2010 “Për kundravajtje administrative”, përkatësisht: neni 22-        
vendim për kundravajtjen administrative, që parashikon dënimin me gjobë, si titull 
ekzekutiv” nenin 24- “Shndrimi i vendimit për kundravajtjen administrative në titull 
ekzekutiv” dhe neni 30- “ Arkëtimi i shumave të detyrimit” 
-VKM nr. 894, datë 4.11.2015 “Për unifikimin e procedurave të kontrollit të territorit nga 
inspektorati kombëtar i mbrojtjes së territorit dhe ai i njësisë vendore”; 
-Udhëzimi i KM nr. 2,datë 13.05.2005” Për zbatimin e punimeve të ndërtimit”; 
Ndikimi/Efekti: -Mungesa e të ardhurave për realizimin e shërbimeve dhe investimeve. 

  Shkaku: Mosrakordimi midis Drejtorisë Juridike, Drejtorisë së Financës dhe Sektorit të 
Inspektoratit Vendor të Mbrojtjes së Territorit. 

  Nga mos funksionimin i detyrave dhe kompetencat përkatëse në mos zbatimin e ligjit, për  
arkëtimin e kësaj tarife nga ana e Bashkisë. 
Rëndësia: I mesëm 
Rekomandimi: Inspektorati Vendor i Mbrojtës Territorit (IVMT) në bashkëpunim me 
Drejtorinë Juridike Bashkia Divjakë, të kërkohet në Gjykatë, shndërrimi i 18 vendimeve të 
kundërvajtjes në titull ekzekutiv në përputhje me nenin 24 “Shndërrimi i vendimit për 
kundërvajtjen administrative në titull ekzekutiv” dhe neni 30 “Arkëtimi i shumave të 
detyrimeve” të ligjit nr. 10279, datë 20.05.2010 “Për kundërvajtjet administrative” dhe 

http://www.planifikimi.gov.al/sites/default/files/Ligj_8402_10.09.1998 Per disiplinimin e punimeve te ndertimit_0.pdf
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arkëtimi i vlerës 9,000,000 lekë dhe gjithashtu të marrë masat për vendosjen e penaliteteve 
nga inspektorati ndaj 6 personave që kanë kryer ndërtim pa leje në territorin e Bashkisë 
Divjakë, në vlerën 3,000,000 lekë në zbatim të ligjit nr. 107/2014, datë 31.07.2014 “Për 
Planifikimin dhe Zhvillimin e Territorit”, i ndryshuar neni 52, shkronja e). 
Të dhëna të hollësishme analitike për problematikat që lidhen me gjobat e aplikuara nga IMT 
dhe arkëtimin e tyre paraqiten në aneksin nr. 2/17 dhe 2/18 bashkangjitur raportit të auditimit. 
 
Pretendimi i subjektit:Paraqitur me shkresën me nr. 4680/60 prot., datë 17.12.2021 ( 
Bashkisë Divjakë) dhe e KLSH-së me nr. 686/15 prot., datë 17.12.2021 nga ana e z. F K me 
cilësinë e Kryetarit të Bashkisë Divjakë.  Z. R L, z. I K i dhe z. S M.  
Përsa i përket 6 subjekteve të cilat janë pa masë administrative, 4 prej tyre janë proceduar 
penalisht në Prokurorinë e Rrethit Gjyqësor Lushnjë dhe janë dënuar me vendim sipas 
dispozitave ligjore në fuqi, ndërsa dy subjekte kanë pezulluar punimet në ndërtim duke mos 
bërë më asnjë lloj punimi përkatësisht Divjaka Resorët dhe M K, të cilët kanë kryer punime të 
pjesshme  në objektet ekzistuese, sipas nenit nr. 6, të ligjit nr. 107/2014, datë 31.07.2014 
“Për Planifikimin dhe Zhvillimin e Territorit” i ndryshuar. 
Qëndrimi i Grupit të auditimit:Në lidhje me komentet dhe dokumentet e paraqitura nga 
subjekti i audituar, sqarojmë se pretendimet tuaja nuk merren parasysh, pasi për rastet kur 
është vendosur penaliteti nuk janë ndjekur të gjitha masat shtrënguese që jep ligji nr. 9780, 
datë 16.07.2007 “Për Inspektimin e Ndërtimit” i ndryshuar, neni 5 pika ç, d dhe dh. Për 
rastet e tjera nga IMTV duhej të vendosej penalitet në bazë të ligjit 107/2014 datë 31.7.2014 
“Për Planifikimin dhe Zhvillimin e Territorit”, ndryshuar neni 52, shkronja e). 
Për veprimet dhe mosveprimet e mësipërme ngarkohen me  përgjegjësi: 
Z. R L, me detyrë, Kryeinspektor i IVMT periudha 12.07.2018 e në vazhdim.  
Z. S M, me detyrë inspektor i IVMT periudha 15.03.2017 në vazhdim. 
Z.I K,me detyrë inspektor i IVMT nga periudha  09.01.2019 e në vazhdim. 
 
Pika nr.2.3 Përputhshmëria ligjore në krijimin e të ardhurave nga dhënia me qira e 
pasurive të paluajtshme. 
Baza ligjore mbi të cilën është kryer auditimi: 
-Ligji nr.81, datë 04.05.2017 “Për zonat e mbrojtura”, i ndryshuar; 
-VKM nr. 413, datë 28.08.1994 “Për pëërcaktimin e Lagunës së Kravastasë dhe Pisha, në 
kategorinë RAMSAR”; 
-VKM nr. 49, datë 31.01.2018 “Për disa ndryshime dhe shtesa në Vendimin nr. 499, datë 
19.07.2006 të Këshillit të Ministrave për miratimin e listës përfundimtare të pronave të 
paluajtëshme publike qëtransferohen në pronësi/përdorim të Basshkisë Divjakë”; 
-VKM nr. 166, datë 17.03.2021 “Për miratimin e ndryshimit të statusit, nga kategoria e 
resursit “Tokë Bujqësore” në “Tokë të pafrytshme” të sipërfaqeve të Pasurive me nr. 821/46 
dhe nr. 822/34, Zona Kadastrale 1492, Bashkia Divjakë”; 
-VKM nr. 410, datë 27.06.2012 “Për përcaktimin e rregullave dhe të procedurave të 
ndryshimit të kategorive të resurseve të tokës”; 
-VKM nr. 54, datë 05.02.2014“Për përcaktimin e kritereve, të procedurës dhe mënyrës së 
dhënies me qira, enfiteozë apo kontratave të tjera të pasurisë shtetërore”, të ndryshuar; 
-Vendimin e Këshillit Kombëtar të Territorit nr. 3, datë 14.10.2020. 
 
Dokumentacioni i shqyrtuar: 
1. Vendimmarrja e Këshillit Bashkiak dhe të Kryetarit të Bashkisë; 
2. Dosja e procedurës së konkurrimit; 
3. Buletimi i prokurimeve publike në faqen e APP (http://www.app.gov.al/). 
 

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


57 
 

Nga auditimi mbi zbatimin e dispozitave ligjore dhe nënligjore për dhënien e pasurisë me qira 
për periudhën 01.01.2021 deri më 30.06.2021 u konstatua se nga Bashkia Divjakë është 
zhvilluar një procedurë konkurimi, me të dhënat e mëposhtme: 
Zhvillimi i Procedurës së konkurimit me objekt: “Dhënie me qira të pasurive të paluajtshme” 
1.Urdhër Konkurimi nr. 115, datë 06.05.2021, ndryshuar 
mr nr. 137, datë 26.05.2021 
 

3.Komisioni i Shqyrtimit të  Ofertave: 
Urdhër nr. 115, datë 06.05.2021 
1 D S ( kryetar) 
2 A B (anetar) 
3.L Xh (anëtar) 

2. Lloji i Procedurës: Konkurim për pasuritë NR.822/44, 
NR. 822/43 dhe NR. 821/46 ndodhur në Zonën Kadastrale 
nr. 1492, Divjakë me sipërfaqe totale 675,526m2 
4. Vlera dysheme për detyrimin e qirasë: 27,000 
Lekë/Ha në një vit kalendarik 

6.Afati i dhënies me qira i pasurisë: 10 vjet 

5. Data e hapjes së konkurimit: 09.06.2021 
Ora 11.00 

7. Ofertat e Operatorëve Ekonomikë: 
- “I” shpk për 29,900 lekë/Ha 
-“A” shpk për 30,000 lekë/Ha 

8.Ankimime 
AK, APP dhe KPP: Jo 

9. Përgjigje ankesës: 
Jo 

10. Data e lidhjes së kontratës: 
28.06.2021 

11. Afati i kontratës: 
Deri më 27.06.2031 

 
Dhënia e këtyre pasurive është propozuar në Këshillin Bashkiak nga Kryetari i Bashkisë z. F 
K sipas Projekt Vendimin nr. 3, datë 30.03.2021 dhe relacionit, për pasuritë Nr. 821/46 , vol 
49, fq 177, kjo vërtetuar sipas Certifikatës së pronësisë nr. 1653654, datë 08.03.2018 dhe të 
Pasurisë nr. 822/34, vol 48, fq. 241, kjo vërtetuar nga Certifikata e pronësisë nr. 1653655, 
datë 08.03.2018, mbi bazën e VKM nr. 48, datë 31.01.2018 “Për disa ndryshime dhe shtesa 
në Vendimin nr. 499, datë 19.07.2006 të Këshillit të Ministrave “Për miratimin e listës 
përfundimtare të pronave të paluajtshme publike, që transferohen në pronësi ose në përdorim 
të Bashkisë Divjakë...”. Në dosje nuk ndodhen Certifikatat e pronësisë të vitit 2018. 
Nga Bashkia propozohet dhënia e këtyre pasurive të paluajtshme për qëllime të ndryshme, 
blegtorale, industriale, energjitike, etj. 
-Këshilli Bashkiak më datë 30.03.2021 me Vendimin nr. 19, datë 30.03.2021 ka miratuar  
dhënien me qira të këtyre pasurive dhe po këtë datë me shkresën nr. 1208, datë 30.03.2021 ja 
ka përcjellë vendimin Kryetarit të Bashkisë Divjakë. Në këtë shkresë Kryetari i Këshillit 
Bashkiak znj. N, shprehet se: “...Ju dërgojmë Vendimet e Këshillit Bashkiak....Vendimin nr. 
19, datë 30.03.2021- Për dhënien me qira të tokave që ndryshojnë statusin, nga kategoria e 
resursit Tokë bijqësore në Tokë e pafrytshme në bazë të VKM nr. 166, datë 17.03.2021, të 
cilat jepen për qëllime të ndryshme blegtorale, industriale, energjitike, etj.”, ndërkohë që në 
Certifikatat e pronësisë të vitit 2018 këto toka rezultojnë me status “Arë”. 
-Nga auditimi konstatohet se këto prona kanë kaluar në përdorim të Bashkisë Divjakë nga 
Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural me VKM nr. 49, datë 31.01.2018, pika 1/c, ku 
përcaktohet se: “Në listën e inventarit shtohen pronat me nr. 724-744, të cilat transferohen në 
përdorim Bashkisë Divjakë , sipas formularëve dhe lidhjes 1, që i bashkëlidhen këtij vendimi 
dhe janë pjesë përbërëse e tij”. Referuar lidhjes 1, rezulton se pasuritë me numrat rendorë 
724-744 i janë transferuar në përdorim bashkisë, duke përcaktuar dhe fushën e përdorimit: 
“Prona që përdoren për realizimin e funksioneve në fushën e bujqësisë dhe ushqimit( toka 
produktive), ndërsa sipas Formularit për inventarizimin e pronave të paluajtshme shtetërore 
(Të tipit të pronave që inventarizohen si klasa të vecanta) këto pasuri klasifikohen tokë 
“Arë”. 
 
-Ndërsa me VKM nr. 166, datë 17.03.2021 “Për miratimin e ndryshimit të statusit, nga 
kategoria e resursit “Tokë Bujqësore” në “Tokë të pafrytshme” të sipërfaqeve të Pasurive me 
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nr. 821/46 dhe 822/34, Zona Kadastrale 1492, Bashkia Divjakë”, ka ndryshuar statusi i këtyre 
dy pasurive, me një sipërfaqe totale në 808,526 m2, nga tokë “Arë” në tokë “Pa fryt”.. 
 
Nga auditimi për ndryshimin e statusit të këtyre pasurive nga dokumentacioni i vënë në 
dispozicion nga Bashkia Divjakë, rezultoi se bashkia ka inicuar ndryshimin e statusit të 
pasurive nga kategoria tokë “Arë” në tokë “Pa fryt” në shtator 2014, e konkretisht: 
-Me shkresën nr. 1953 prot, datë 30.09.2014 me lëndë “Kërkesë për informacion: Kryetari i 
Bashkisë i është drejtuar Drejtorisë së Administrimit dhe Mbrojtjes së Tokës, Qarku Fier, ku 
duke ju referuar VKM nr. 410, datë 27.06.2012 “Për përcaktimin e rregullave dhe të 
procedurave të ndryshimit të kategorive të resurseve të tokës” i kërkon informacion mbi 
kategorinë e tokës së ngastrës nr. 821, me sipërfaqe sipas menaxhimit prej 165,115m2, e llojit 
“Arë” dhe ngastrës nr. 822 me sipërfaqe sipas menaxhimit prej 650638 m2 e llojit “Arë”. 
-Drejtoria e Administrimit dhe Mbrojtjes së Tokës pranë Qarkut Fier me shkresën nr. 931/1, 
datë 07.10.2014 i kthen përgjigje bashkisë mbi bonitetin e tokës në këto ngastra...”. 
-Me shkresën nr. 08prot, datë 05.01.2015 Bashkia i drejtohet “Inspektoriatoit të Mbrojtjes së 
Tokës, pranë Qarkut Fier, duke i kërkuar verifikimin e dëmtimit të tokës bujqësore nga 
përmbytjet. 
-Më datë 12.01.2015 një komision i përbërë nga përfaqësues të Zyrës së Administrimit dhe 
Mbrojtjes se Tokës, rrethi Lushnje z. H, Zyrës së Administrimit dhe Mbrojtjes së Tokës, 
Qarku Fier z. M dhe z. B, Drejtoria e Bujqësisë Lushnjë z. Sh, znj. T, punonjëse e Zyrës së 
Menaxhimit dhe Mbrojtjes së Tokës Divjakë dhe z. S, punonjës i zyrës së Mjedisit të 
Bashkisë Divjakë, kanë verifikuar gjendjen e shkaktuar nga përmbytjet në sipërfaqen e tokës 
bujqësore me nr. 822/1, 821/1, 820/1, 819/1, 813, 816/1, 817/1, 816, 827/2, 824/3, 826/2, 
825, 824/2, 823/2, 822/2, 821/2, 820/2, 819 dhe 816/1, gjithsej 74 ha, ku pas verifikimit 
shprehen: “...sipërfaqja e ngastrave të cituara është e mbuluar nga uji. Sipas përfaqësuesve të 
bashkisë kjo gjendje vazhdon prej disa ditësh dhe është përsëritur dhe herë të tjera.  
Gjithashtu dhe ngastrat, përkatësisht ato me numër 585,587,586,584,588,589,590,591,592, të 
cilat janë në kufi me ngastrat e cituara me sipër gjenden te mbuluara nga uji. Këto ngastra 
ndryshe nga ato të parat që janë të pandara nga ligji nr. 7501, datë 19.07.1991 “Për tokën” 
janë pronë private, por prej vitesh janë të braktisura për shkak të pamundësisë për ti punuar si 
rezultat i ujit për disa muaj rresht”. 
Komisioni shprehet edhe se: “ ...Vlen të përmendet fakti se në këtë bllok ngastrash të tokës 
bujqësore ka dhe ngastra të cilat janë toka të pafrytshme në zërin kadastral “Mocal:” Kjo 
tregon qartë praninë e vazhdueshme të ujit në këtë sipërfaqe toke”. 
-Me shkresën nr. 3771, datë 29.12.2015 z. K i drejtohet QTTB, Fushë Krujë për kryerjen e 
analizave të treguesve të tokës bujqësore. 
Por, sipas VKM nr. 410, datë 27.06.2012, autoriteti për propozimin e ndryshimit të kategorisë 
tokë bujqësore në tokë pa fryt nuk është bashkia në këtë rast, pasi këto pasuri nuk janë në 
pronësi dhe as në përdorim të saj, por janë në pronësi të MBUMK (pronësi shtet). 
 
Përgjatë periudhës nga viti 2015 deri në fillimviti 2021, nuk ka patur asnjë veprim të 
mëtejshëm për këtë procedurë. 
-Bazuar në shkresat e cituara më lart Kryetari i Bashkisë me shkresën nr. 204prot, datë 
18.01.2021 “Kërkesë për bashkëpunim”, i është drejtuar Këshillit të Qarkut Fier, DAMT, ku 
“...kërkon rifillimin e procedurave, të lëna përgjysmë si rezultat i ristrukturimit të bashkive”. 
-Me shkresën nr. 306, datë 25.01.2021 bashkia i drejtohet QTTB Fushë Krujë “Për kryerjen e 
analizave të tokës bujqësore”, të ngastrave 821/46 dhe 822/34, me sipërfaqe 808,526 m2, ose 
80.8526 ha, nga 74 ha që ishin në komunikimet e vitit 2015. 
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QTTB, i ka kthyer përgjigje bashkisë me shkresën nr. 109, datë 25.02.2021, bashkëlidhur akt 
vlerësimi i përfaqësuesve të qendrës, ku këto ngastra janë përcaktuar në kategorinë 10 “Tokë 
pa fryt”. 
Me urdhërin nr. 115, datë 06.05.2021, ndryshuar me urdhërin nr. 137, datë 26.05.2021 të 
Kryetarit të Bashkisë është urdhëruar fillimi i procedurës së konkurimit. 
Nxjerrja e këtij urdhëri dhe zhvillimi i kësaj procedure është në kundërshtim me VKM nr. 54, 
datë 05.02.2014, Kreu I, Pika 6 “Të drejtën e lidhjes së kontratës së qirasë dhe të përcaktimit 
të afateve të dhënies me qira e kanë: 
c) ministria përgjegjëse për ekonominë , për tokat e pafrytshme. Afati i lidhjes së kontratës 
për këto pasuri është deri në 10 vjet”. 
Referuar Kreut II “Procedurat e dhënies me qira ose enfiteozë të pasurisë shtetërore”, pika 4, 
përcaktohet se: “ Për objektet e përcaktuara në shkronjat “b” dhe “c” të pikës 6 të Kreut I të 
këtij vendimi, pas përgatitjes së dokumentacionit , drejtuesi i institucionoit shtetëror, 
ndërmarrjes apo shoqërisë shtetërore, që ka në administrim pasurinë që do të jepët me qira 
ose enfiteozë , e përcjell atë në organin që ushtron të drejtën e përfaqësuesit të pronarit të 
pronës shtetërore, i cili më urdhër të titullarit të ij , fillon procedurat për dhënien me qira ose 
enfiteozë të pasurisë shtetërore”, kërkesë e cila nuk është respektuar nga bashkia, por janë 
përmbyllur procedurat nga vetë ajo. 
Gjithshtu, nga bashkia nuk janë respektuar kërkesat dhe të Udhëzimit të Ministrit të 
Financave dhe Ekonomisë nr. 13, datë 26.4.2018 “Për zbatimin e vendimit të Këshillit të 
Ministrave 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", të ndryshuar, pika 
17, ku përcaktohet: “ Në zbatim të pikës 6-c, të kreut I të VKM-së, institucioni që përgatit 
dokumentacionin merr konfirmimin, se pasuria është "tokë e pafrytshme" nga Drejtoria e 
Administrimit të Mbrojtjes së Tokës në Qarkun përkatës. Tokat e pafrytshme lejohet të jepen 
me qira, për qëllime blegtorale, bujqësore, kulturore, industriale etj., sipas objektit të 
veprimtarisë së subjektit qiramarrës. Të drejtën e lidhjes së kontratës për pasurinë "tokë e 
pafrytshme" e ka ministria përgjegjëse për ekonominë”. 
Po kështu, nuk janë zbatuar kërkesat e udhëzimit,  pika 31, si më poshtë: 
Në zbatim të pikës 15 të kreut II të VKM-së, me urdhër të titullarit të ministrisë përgjegjëse 
për ekonominë, autorizohet Dega e Shoqërive Publike, në prefekturën përkatëse, struktura që 
do të përgatisë dokumentacionin, si më poshtë vijon: 
1) Genplanin e objektit, në 6 (gjashtë) kopje origjinale, të hartuar nga eksperti topograf i 
licencuar dhe të konfirmuar nga drejtuesi i institucionit shtetëror, ndërmarrjes apo shoqërisë 
shtetërore, ku të jenë përcaktuar qartë sipërfaqja e truallit gjithsej, sipërfaqja nën ndërtesë 
dhe sipërfaqja funksionale (jo nën ndërtesë); 
2) Konfirmimin nga Zyra e Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme për pronësinë shtet të 
objektit dhe truallit, si dhe nga institucioni përgjegjës për kthimin dhe kompensimin e 
pronave për vendimet që mund të ketë dhënë për njohje ose kthim prone. Në rastet kur 
pasuria, që jepet me qira ose enfiteozë, është në administrim të shoqërive shtetërore, nuk 
është e nevojshme të kërkohet konfirmimi nga institucioni përgjegjës për kthimin dhe 
kompensimin e pronave; 
3) Konfirmimin nga Drejtoria e Administrimit të Mbrojtjes së Tokës në Qarkun përkatës, se 
pasuria është "tokë e pafrytshme". 
Po kështu, kërkesat e pikës 34,“Në zbatim të pikës 1-c, të kreut III të VKM-së, ministria 
përgjegjëse për ekonominë vendos tarifën për metër katrorë, për dhënien me qira të tokave të 
pafrytshme. Referuar akteve ligjore dhe nënligjore në fuqi, tarifa dysheme e dhënies me qira 
të pasurisë shtetërore tokë e pafrytshme, nuk mund të jetë më e ulët se 27 000 (njëzeteshtatë 
mijë) lekë/ha në një vit kalendarik”. 
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Nxjerrja e këtij urdhëri dhe zhvillimi i kësaj procedure është në kundërshtim dhe me ligjin nr. 
81, datë 04.05.2017 “Për zonat e mbrojtura”, neni 26, Seksioni V, pika 4 dhe 5, si dhe me 
VKM nr. 413, datë 28.08.1994 ku është përcaktuar Laguna e Kravastasë dhe Pisha, në 
kategorië RAMSAR, pra në një zonë rreptësisht të mbrojtur (nga 4 të tilla që ka në vendin 
tonë).  
Gjithashtu, dhënia e kësaj sipërfaqe brenda zonës rreptësisht të mbrojtur është në 
kundërshtim dhe me Planin e detajuar të zhvillimit të Zonës me Rëndësi Kombëtare Laguna e 
Karavastasë dhe Lumit Seman, miratuar me Vendimin e Këshillit Kombëtar të Territorit nr. 
3, datë 14.10.2020, pika 2.2 “Plani i menaxhimit të Parkut Kombëtar, Ekosistemit Natyror 
Divjakë-Kravasta”. 
Procedura e konkurimit e njoftuar në Buletinin e APP me nr. 1702/1 dhe1702/2prot, datë 
06.05.2021 dhe botuar në Buletin nr.75, datë 17.05.2021, me këto të dhëna: 
Sipërfaqja totale e tokës është 675,526m2(67.5ha), afati i dhënies me qira-10 vjet, duke filluar 
nga nënshkrimi i kontratës; Vlera dysheme për detyrimin e qirase është 270,000 lekë/ha në 
viti kalendarik; data e konkurrimit është përcaktuar 31.05.2021 
Vlerësimi i ofertave të konkurentëve do të bëhet me pikë: 
-Niveli i investimit                             60 pikë 
-Niveli i punësimit                             20 pikë 
-Oferta e detyrimit mujor të qerasë   20 pikë 
 
Subjektet konkurruese duhet të përcjellin dokumentacionin si më poshtë: 
-Kërkesë e subjektit për marrje me qira 
-Plan biznes të hollësishëm për vënien në funksion të objektit ku të përshkruhet qartë plani i 
punësimit, plani i investimit, si dhe treguesit që do të realizohen; 
-Ofertën për detyrimin mujor të qirasë; 
-Certifikatën e regjistrimit dhe certifikatën historike të subjektit në QKR; 
-NUIS-in dhe vërtetimin nga dega e tatimeve se subjekti ka shlyer detyrimet tatimore dhe 
sigurimet shoqërore; 
-Vërtetim nga institucionet përkatëse që subjekti nuk është në ndjekje penale si dhe nuk ka 
procese gjyqësore në lidhje me aktivitetin. 
 
Më datë 25.05.2021 Komisoni i Shqyrtimit të Ofertave (KSHO) me shkresën nr.1702/3prot., 
datë 25.05.2021 drejtuar Kryetarit të Bashkisë ka kërkuar korrigjimin e vlerës dysheme të 
qirasë, nga 270,000 lekë/ha në 27,000 lekë/ha, kërkesë e cila i është adresuar APP me 
shkresën nr. 1702/4prot, datë 26.05.2021.  
Me urdhërin nr. 137, datë 26.05.2021 është shpallur dhe një herë procedura e konkurrimit, 
duke përcaktuar si afat të fundit të forëzimit të ofertave datën 09.06.2021, ora 11. 
Më datë 09.06.2021 Komisioni i Shqyrtimit të Ofertave i përbërë nga: z. Dorjan Spaho, 
kryetar dhe z. A B e z. L Xh, anëtarë, ka hapur procedurën e konkurimit me procesverbalin 
nr.1702/8prot, ku janë paraqitur dy subjekte: 
-Subjekti “A” SHPK, me përfaqësues z. Z T, ka paraqitur dokumentat për konkurrim për 
pronat me numër pasurie 821/46, me sipërfaqe 157,888m2 dhe nr. 822/43 me sipërfaqe 
179,875m2, gjithsej 337,763 m2, ndodhur në ZK 1492 për ndërtimin e impianteve të paneleve 
diellore për prodhimin e energjisë, me ofertë 30,000 lekë/ha në vit. 
-Subjekti “I” SHPK, me përfaqësues znj. E O, ka paraqitur dokumentacion për konkurrim për 
pasurinë nr. 822/44 me sipërfaqe 337,763m2, ndodhur në ZK 1492, për ndërtimin e 
impianteve të paneleve diellore për prodhimin e energjisë, me ofertë 29,900 lekë në vit.  
Më datë 14.06.2021 me procesverbalin nr. 1702/9 prot KSHO pas shqyrtimint të ofertave të 
paraqitura nga konkuruesit i ka pranuar si të suksesshme ato dhe ka hartuar relacionin 
përmbledhës për Titullarin, nr. 1702/10, datë 14.06.2021, si më poshtë: 
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Dokumentacioni i paraqitur nga konkurentët: 
 
Dokumentet që duhen paraqitur A “I” 
Kërkesë e subjektit për marrjen me qira të 
pasurisë shtetërore  

Po (sip 337,763m2) Po (sip 337,763m2) 

Planbiznesi  Po Po 
Oferta për vlerën e qirasë Po Po 
Certifikatën e regjistrimit në QKB Po Po 
NUIS dhe vërtetimet për detyrimet Po Po 
Vërtetime penal/gjyqësor Po Po 

 
Treguesit tekniko ekonomikë të vlerësuar nga Komisioni që i ka vlerësuar si nja investim të 
ngjashëm energjitik:Park Fotovoltanik 
Nr. Përshkrimi i treguesit Njësia A I” 
1 Sipërfaqja e tokës M2 337,763 337,763 
2 Qeraja vjetore Lek/ha/vit 30,000 29,900 
3 Vlera e projektit  EURO 28,300,000 22,200,000 
4 Vlera që siguron investitori % 80 80 
5 Niveli i punësimit Punësime 80 78 
6 Mirëmbajtje dhe Operim  EURO/vit 63,000 73,000 
7 Energjia vjetore e gjeneruar kËh/vit 56,500,000 54,780,000 
8 Rritja e tensionit në qytet KVA 10/20/34/110 35/110 
9 Çmimi sipas LCEO EURO/MËh 60 65 
10 Fuqia e instaluar MË 35 33 
 Pikëzimi Max 100 55 50 
 
 Pikëzimi: Komisioni ka kryer velërësimin si më poshët: 
Nr. Përshkrimi i treguesit Pikët 

maksimale 
A I” 

1 Niveli i investimit 60 55 50 
2 Niveli i punësimit 20 20 15 
3  Niveli i qirasë vjetore 20 16 20 
  TOTALI 100 91 85 
 
Me vendimet nr.114 dhe 115, datë 15.06.2021 janë shpallur fitues të dy konkuruesit për 
marrjen me qira të pasurisë së paluajtshme me sipërfaqe totale 675,526m2.  
Nga auditimi i dolumentacionit të paraqitur për konkurim nga subjektet konstatohet: 
1. Subjekti “A” SHPK, referuar Ekstraktit Historik nuk ka kapacitetet financiare për të 
zhvilluar këtë projekt, pasi ka një kapital prej 100 mijë lekë, pamvarësisht se deklaron që do 
të suportohet nga subjekti mëmë për një investim prej 28,3 milion Euro; 
 -Sipas vertëtimit të sigurimeve shoqërore ka vetëm një të punësuar; 
-Nuk ka asnjë eksperiencë të ngjashme pasi është një subjekt i regjistruar më datë 23.07.2019  
2. Subjekti “I” SHPK, ka si objekt të aktivitetit të tij “Tregti me shumicë e pakicë”, objektin e 
kësaj kontrate e ka shtuar me datë 29.04.2021, pra vetëm një javë nga shpallja e procedurës 
së konkurimit dhe afërsisht një muaj nga dalja e VKM për ndryshimine statusit të tokës, pra 
nuk ka eksperiencë në këtë fushë; 
-Në financimin e projektit prej 22.2 milion lekë, subjekti do të mbulojë pjesën më të madhe 
me financim nëpërmjet bankave, në të ardhmen. 
Njoftimi i fituesit është bërë me nr. 1702/14prot, datë 21.06.2021, botuar në buletinin e APP 
nr. 104, datë 05.07.2021. 
Me subjektin “I” Shpk është lidhur kontrata e qirasë Nr.Rep 1067,Nr.Kol 820, datë 
28.06.2021 për dhënien me qirat të pasurisë “Tokë pa fryt” me sipërfaqe 337,763m2, me afat 
10 vjet dhe qira mujore 29,900 lekë/ha/vit. 
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Me subjektin “A” shpk është lidhur kontrata e qirasë Nr.Rep 1066,Nr.Kol 819, datë 
28.06.2021 për dhënien me qirat të pasurisë “Tokë pa fryt” me sipërfaqe 337,763m2, me afat 
10 vjet dhe qira mujore 30,000 lekë/ha/vit. 
Për shkeljet e konstatuara sa më sipër mbajnë përgjegjësi, z. FK, me detyrë Kryetar i 
Bashkisë, z. D S, me detyrë Drejtor i Drejtorisë së Menaxhimit dhe Mbrojtjes së Tokës, në 
cilësinë e Kryetarit të Komisoni i Shqyrtimit të Ofertave (KSHO) dhe anëtarët e KSHO z. A 
B, me detyrë Përgjegjës i Sektorit Juridik e Prokurimeve dhe z. L Xh, me detyrë Drejtor i 
Drejtorisë së Planifikimit dhe Zhvillimit të Territorit.   
Në kushtet kur zhvillimi i procedurës është bërë në tejkalim të kompetencave dhe duke marrë 
atributet e një institucioni tjetër, bën që e gjithë procedura përfshirë dhe nënshkrimi i 
kontratës të jenë absolutisht të pavlefshëm, pasi vjen në kundërshtim me aktet ligjore dhe 
nënligjore në fuqi, nenit 26 të ligjit nr. 81, datë 04.05.2017 “Për zonat e mbrojtura” dhe 
VKM nr. 54, datë 05.02.2014, Kreu I, Pika 6, si dhe jashtë destinacionit të zhvillimit të 
pronës përcaktuar me VKMnr. 49, datë 31.01.2018, “Prona që përdoren për realizimin e 
funksioneve në fushën e bujqësisë dhe ushqimit”. Më datë 09.06.2021, ditën e hapjes së 
konkurimit janë paraqitur dy subjekte: 
Për sa është trajtuar në Projektraportin e Auditimit, dërguar me shkresën nr. 686/13prot., datë 
06.12.2021, nga subjekti i audituar me shkresën nr. 4680/60prot., datë 17.12.2021, 
protokolluar në KLSH me nr. 686/12prot., datë 20.12.2021 “Kthim përgjigje e observacione 
për Projektraportin e Auditimit...” janë shprehur objeksionet si më poshtë:  
 
Pretendimet e subjektit:  
Nga Drejtoria e Menaxhimit dhe Mbrojtjes së Tokës 
 
Ne akt-konstatim thuhet se: Dhënia e këtyre pasurive është propozuar në Këshillin Bashkiak 
nga Kryetari i Bashkisë z.F K sipas projekt vendimit nr.3 dt.30.03.2021 dhe Relacionit 
padatë për pasurite numer 821/46 vol.49 faqe.177 kjo vertetuar sipas Çertifikatës së 
Pronësise numër 1653654 date 08.03.2018 dhe të pasurisë numër 822/34 vol.448 faqe.241 
kjo vertetuar sipas Çertifikatës së Pronësise numër 1653655 date 08.03.2018 ne bazë të VKM 
49 datë 31.01.2018 “Për disa Ndryshime dhe shtesa në Vendimin nr.499” datë 19.07.2006 të 
Këshillit të Ministrave për miratimin e listës përfundimtare të pronave të paluajtëshme 
publike qe transferohen në pronësi/përdorim të Bashkisë Divjakë në dosje thuhet se nuk 
ndodhen Çertifikatat e pronësisë së vitit 2018.  
-Lidhur me pretendimin e grupit të auditimit se autoriteti për ndryshimit e statusit të resursit 
“Tokë Bujqësore” ne kategorinë e resursit “Tokë Pafrut”, nuk është Bashkia Divjakë pasi 
këto pasuri nuk janë në pronësi dhe as në përdorim të saj por në pronësi të Ministrisë 
Bujqesise dhe Mbrojtjes së Konsumatorit (MBUMK) në pronësi shtet. 
-Theksojme se : Referuar ligjit 8312 datë.26.03.1998 “Për Tokat Bujqësore të Pandara”, 
neni 5 “Sipërfaqet e tokave bujqësore të pandara administrohen nga Këshilli i Komunave ose 
Bashkisë, që kontrollon komisionet e tokave të fshatravë për rindarjen e tyre, sipas kritereve 
ligjore. 
-Procedura e nisur ne vitin 2015 per kalimin e tokes bujqesore ne toke pa fryt nga ana e 
Bashkise Divjake nuk ka perfunduar.  
-Pasi Bashkia Divjake konstatoj se keto pasuri nuk jane te inventarizuara me pare ne pronesi 
apo perdorim te Bashkise Divjake. 
-Në zbatim te VKM 49 date.31.01.2018 këto pasuri janë transferuar në pronësi/përdorim 
Bashkisë Divjakë, sipas listës së inventarit i përkasin me numër rendor 739, 740. 
-Mbështetur në VKM 410 datë.27.06.2012 “Për Përcaktimin e Rregullave të Procedurave të 
Ndryshimit të Kategorive të Resurseve të Tokës” i ndryshuar, Kreu V “Ndryshimi i tokes 
bujqësore në tokë e pafrytëshme”. 
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1-Subjektet e interesuara për ndryshimin e kategorisë së resursit tokë bujqësore dhe kalimin 
e saj në kategorinë e resursit tokë pafrytshme, ka të drejtë të bëj kërkesë për ndryshimin 
vetëm kur mbi këtë sipërfaqe të tokës bujqësore kanë vepruar faktorë natyrorë të fuqisë 
madhore, si: tërmetet, rrëshqitje massive të sipërfaqeve të tokës, përmbytje, vullkane, 
fundosje të shtresave të tokës dhe të tjerë faktorë të kësaj natyrore.  
2-Bashkia Divjakë nuk ka bërë ndryshim të statusit të resursit nga “Tokë Are” në resursin 
“Tokë pafryt” por iu është referuar pikës 2 dhe 3 të këtij kreu, duke iu drejtuar institucioneve 
përkatëse të ngarkuara me ligj për të bërë ndryshimet e resursit nga “Tokë bujqësore” në 
“Tokë të pafrytëshme”. 
 
Qëndrimi i Grupit të Auditimit: Pas shqyrtimit të objeksioneve të sjella sqarojmë se, në 
konstatimet tona me nisjen e procesit në vitin 2014 ne i jemi referuar VKM nr. 410, datë 
27.06.2012, ku përcaktohet qartë se kujt i adresohen atributet për propozimin e ndryshimit të 
kategorive të tokave. 
Në argumentat e sjella ju i referoheni VKM nr. 49, të vitit 2018, por inicimi i kësaj procedure 
ka filluar në vitin 2014, pra 4 vite më parë dhe në atë kohë bashkia nuk e kishte tagrin të 
propozonte për ndryshimin e statusit të tokës. Në asnjë rast nuk jemi shprehur se ndryshimin 
e resurseve të tokës e bën bashkia, por se e ka inicuar ajo.Për sa më lart observacionet nuk 
merren në konsideratë. 
 
Pretendimet e subjektit: 
-Lidhur me shkeljet e konstatuara në zbatim të ligjit nr.81 datë 04.05.2017 “Për Zonat e 
Mbrojtura”, si dhe VKM nr.413 datë 28.08.1994 ku është përcaktuar Laguna e 
Karavastasë dhe Pisha në kategoritë RAMSAR si zona rreptesishtë të mbrojtura, ju 
sqarojme se: 
-Pasuritë objekt i dhënies me qira ndodhen jashtë Lagunës së Karavastasë dhe Pishës, 
kanë qenë toka bujqësore me zërin Kadastral ARE historikisht ku janë nënshtruar 
aktivitetit normal të trajtimit dhe punimit të tyre bujqësor ashtu siç janë mjaft pasuri të 
tjera private dhe shtetrore, kufitare me këto pasuri subjekt i dhënies me qira të cilat 
ushtojnë aktivitet bujqësor dhe blegtorial në gjendje te lirë të tyre.  
-Bashkia Divjakë nuk i ka pajsur subjektet qiramarrëse me leje zhvillimore për aktivitetin 
për të cilin kanë konkuruar dhe janë shpallur fitues. Mendojmë se institucioni i cili do të 
pajsë me leje zhvillimore subjektet do ti referohet ligjit nr.81 datë 04.05.2017 “Për Zonat e 
Mbrojtura”.  
Bashkangjitur po iu dërgojmë dhe nje here hartën e zonimit dhe kufirit te Parkut Kombëtar 
Divjakë – Karavasta. 
 
Qëndrimi i Grupit të Auditimit: Pas shqyrtimit të objeksioneve të sjella, sqarojmë dhe 
njëherë se, 
Në ligjin nr. 81/2017 “Për Zonat e Mbrojtura” në nenin 13 “Ndarja në nënzona i territorit të 
zonës së mbrojtur kombëtare”, pika  5 përcaktohet: “Me qëllim parandalimin ose zbutjen e 
ndikimeve ekologjikisht të dëmshme në mjediset dhe elementet e rëndësishme të një “Rezerve 
strikte të mbrojtur” dhe “Monumentet e natyrës”, përreth shpallet edhe një zonë buferike”, 
ku sipas nenit 3, pika 30 përkufizohet: “Zonë buferike” është hapësira e kufizuar, në 
periferi të zonës së mbrojtur mjedisore, që shërben për parandalimin ose zbutjen e 
ndikimeve ekologjikisht të dëmshme në mjediset dhe elementet e rëndësishme të zonës 
së mbrojtur”.  
Ndërsa në KREU V “PLANET E MENAXHIMIT”, neni 42 “Hartimi dhe miratimi i planit të 
menaxhimit të zonës së mbrojtur” përcaktohet: 
 1. Ministria, në bashkëpunim me ministritë e linjës, me bashkitë, me publikun e interesuar, 
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shoqërinë civile dhe me pronarët privatë, pronat e të cilëve shtrihen brenda territorit të zonës 
së mbrojtur, miraton për secilën zonë të mbrojtur planin e menaxhimit të saj, të hartuar nga 
AKZM-ja.  
2. Objektivat dhe kërkesat e politikave, planeve dhe programeve sektoriale që lidhen me to 
merren parasysh gjatë hartimit të planeve të menaxhimit të zonave të mbrojtura dhe 
integrohen në vendimmarrjet kombëtare, rajonale e vendore që prekin zonat e mbrojtura.  
3. Në planet e menaxhimit të zonës së mbrojtur mjedisore përfshihen të paktën:  
a) objektivat e menaxhimit të zonës së mbrojtur;  
b) mekanizmat dhe autoriteti drejtues;  
c) proceset dhe kategoritë e veprimtarive që janë kërcënuese për zonën e mbrojtur, 
përfshirë edhe zonat rrethuese; 
ç) masat rregullatore ose administrative që nevojiten për të shmangur ose pakësuar 
kërcënimet e identifikuara;  
d) veprimtaritë e lejuara brenda zonës së mbrojtur;  
dh) veprimtaritë e duhura për zonat përreth, duke përfshirë ato në zonat buferike;  
e) kushtet për zhvillimin e shërbimeve të tjera;  
ë) të dhënat për pronësinë e mëparshme të truallit dhe të drejtat për të përdorur elementet e 
diversitetit biologjik brenda tij, duke përfshirë veprimtaritë tradicionale për jetesën e 
popullatës të bashkësisë vendore; 
 
Referuar sa më sipër, e ritheksojmë se aktiviteti që do të zhvillohet në këto pasuri është 
plotësisht në kundërshtim me përcaktimet e ligjit për zonat e mbrojtura dhe me planin 
kombëtar të zhvillimit të kësaj zone, pasi në ligjin e sipërcituar procesit të mbrojtjes së zonës 
i nënshtrohet dhe zona përrreth, ashtu sikundër ndodhet pasuria objekt i dhënies me qira. 
Në observacionin tuaj ju shpreheni me të drejtë se historikisht aty është zhvilluar vetëm 
aktivitet bujqësor dhe blegtoral, ashtu sikurse përcaktohet edhe në VKM nr. 49 të vitit 2018, 
pra është i mirëpërcaktuar ndër vite se ky është një ndër aktivitet të cilat lejohen të ushtrohen 
bashkë me peshkimin dhe ndërhyrjet për të mbrojtuar tokën përreth e vëtë lagunën. Për sa më 
lart observacionet nuk merren në konsideratë. 
 

Titulli i Gjetjes: Mbi dhënien me qira të pronave të paluajtshme me sipërfaqe 65.5ha. 
Situata: Nga auditimi konstatohet se, dhënia me qira e pasurive  Nr. 821/46 , vol 49, 

fq 177, sipas Certifikatës së pronësisë nr. 1653654, datë 08.03.2018  dhe të 
Pasurisë nr. 822/34, vol 48, fq. 241, sipas Certifikatës së pronësisë nr. 
1653655, datë 08.03.2018, është miratuar nga Këshilli Bashkiak me 
Vendimin nr. 19, datë 30.03.2021, sipas Projekt Vendimin nr. 3, datë 
30.03.2021 dhe relacionit të Kryetarit të Bashkisë.  
Nga auditimi konstatohet se, këto prona kanë kaluar në përdorim të Bashkisë 
Divjakë nga Ministria e Bujqësisë dhe Ushqimit me VKM nr. 49, datë 
31.01.2018, pika 1/c, ku përcaktohet se: “Në listën e inventarit shtohen 
pronat me nr. 724-744, të cilat transferohen në përdorim Bashkisë Divjakë , 
sipas formularëve dhe lidhjes 1, që i bashkëlidhen këtij vendimi dhe janë 
pjesë përbërëse e tij”. Referuar lidhjes 1, rezulton se pasuritë me numrat 
rendorë 724-744 i janë transferuar në përdorim bashkisë, duke përcaktuar 
dhe fushën e përdorimit: “Prona që përdoren për realizimin e funksioneve në 
fushën e bujqësisë dhe ushqimit( toka produktive), ndërsa sipas Formularit 
për inventarizimin e pronave  të paluajtshme shtetërore (Të tipit të pronave 
që inventarizohen si klasa të vecanta)  këto pasuri klasifikohen tokë “Arë”. 
Ndërsa me VKM nr. 166, datë 17.03.2021 “Për miratimin e ndryshimit të 
statusit, nga kategoria e resursit “Tokë Bujqësore” në “Tokë të pafrytshme” 
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të sipërfaqeve të Pasurive me nr. 821/46 dhe 822/34, Zona Kadastrale 1492, 
Bashkia Divjakë”, ka ndryshuar statusi i këtyre dy pasurive, me një sipërfaqe 
totale në 808,526 m2, nga tokë “Arë” në tokë “Pa fryt”.. 
Nga auditimi konstatohet se propozimi për ndryshimin e statusit të këtyre 
pasurive nga Bashkia Divjakë, është filluar me shkresën nr. 1953 prot, datë 
30.09.2014, duke ju kërkuar strukturave të mbrojtjes së tokës në qark dhe 
QTTB Fushë-Krujë, vlerësimin e këtyre tokave dhe kryerjen e analizave për 
të përcaktuar resursin e tyre. Por, referuar VKM nr. 410, datë 27.06.2012, 
“Për përcaktimin e rregullave dhe të procedurave të ndryshimit të kategorive 
të resurseve të tokës” autoriteti për propozimin e ndryshimit të 
kategorisë nga tokë bujqësore në tokë pa fryt nuk është bashkia, pasi 
këto pasuri nuk kanë qenë në pronësi dhe as në përdorim të saj, por në 
pronësi të MBUMK (pronësi shtet). Deri më 05.01.2015 Bashkia Divjakë ka 
komunikuar me strukturat e tjera të mbrojtjes së tokës për përcaktimin e 
kategorisë së tokës, por kjo procedurë ka mbetur pezull deri në fillimvitin 
2021 ku me anë shkresore u ka kërkuar përsëri këtyre strukturave, por dhe 
QTTB Fushë-Krujë vlerësimin e këtyre tokave dhe kryerjen e analizave për 
të përcaktuar resursin e tyre. 
Me urdhërin nr. 115, datë 06.05.2021, të ndryshuar të Kryetarit është 
urdhëruar fillimi i procedurës së konkurrimit. Nxjerrja e këtij urdhëri dhe 
zhvillimi i kësaj procedure është në kundërshtim me VKM nr. 54, datë 
05.02.2014, Kreu I, Pika 6 “Të drejtën e lidhjes së kontratës së qirasë dhe të 
përcaktimit të afateve të dhënies me qira e kanë: c) ministria përgjegjëse për 
ekonominë , për tokat e pafrytshme. Afati i lidhjes së kontratës për këto 
pasuri është deri në 10 vjet”. 
Referuar Kreut II “Procedurat e dhënies me qira ose enfiteozë të pasurisë 
shtetërore”, pika 4, përcaktohet se: “Për objektet e përcaktuara në shkronjat 
“b” dhe “c” të pikës 6 të Kreut I të këtij vendimi, pas përgatitjes së 
dokumentacionit, drejtuesi i institucionoit shtetëror, ndërmarrjes apo 
shoqërisë shtetërore, që ka në administrim pasurinë që do të jepet me qira 
ose enfiteozë, e përcjell atë në organin që ushtron të drejtën e përfaqësuesit 
të pronarit të pronës shtetërore, i cili më urdhër të titullarit të tij, fillon 
procedurat për dhënien me qira ose enfiteozë të pasurisë shtetërore”, kërkesë 
e cila nuk është respektuar nga bashkia, por janë përmbyllur procedurat nga 
vetë ajo. 
Gjithshtu nga Bashkia nuk janë respektuar kërkesat dhe të Udhëzimit të 
Ministrit të Financave dhe Ekonomisë nr. 13, datë 26.4.2018 “Për zbatimin e 
vendimit të këshillit të ministrave 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", të ndryshuar, pika 17 dhe pika 31 
Nxjerrja e këtij urdhëri dhe zhvillimi i kësaj procedure është në kundërshtim 
dhe me ligjin nr. 81, datë 04.05.2017 “Për zonat e mbrojtura” neni 26, 
Seksioni V, pika 4 dhe 5, si dhe me VKM nr. 413, datë 28.08.1994 ku është 
përcaktuar Laguna e Kravastasë dhe Pisha, në kategorië RAMSAR, pra në 
një zonë rreptësisht të mbrojtur ( nga 4 të tilla që ka në vendin tonë).  
Gjithashtu, dhënia e kësaj sipërfaqe brenda zonës së mbrojtur është në 
kundërshtim dhe me Planin e detajuar të zhvillimit të Zonës me Rëndësi 
Kombëtare Laguna e Karavastasë dhe Lumit Seman, miratuar me Vendimin 
e Këshillit Kombëtar të Territorit nr. 3, datë 14.10.2020, pika 2.2 “Plani i 
menaxhimit të Parkut Kombëtar, Ekosistemit Natyror Divjakë 
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Më datë 09.06.2021, ditën e hapjes së konkurimit janë paraqitur dy subjekte: 
-Subjekti “A” ShPK, është paraqitur për konkurrim për pronat me numër 
pasurie 821/46, me sipërfaqe 157,888m2 dhe nr. 822/43 me sipërfaqe 
179,875m2, gjithsej 337,763 m2, ndodhur në ZK 1492, për ndërtimin e 
impianteve të paneleve diellore për prodhimin e energjisë, me ofertë 30,000 
lekë/ha/vit dhe subjekti “I” SHPK, është paraqitur për konkurrim për 
pasurinë nr. 822/44 me sipërfaqe 337,763m2, ndodhur në ZK 1492, për 
ndërtimin e impianteve të paneleve diellore për prodhimin e energjisë, me 
ofertë 29,900 lekë/ha/vit.  
Nga auditimi i dokumentacionit të paraqitur për konkurim nga subjektet 
konstatohet se kanë mangësi e mungesë kapacitetesh: 
1. Subjekti “A” SHPK, referuar Ekstraktit Historik nuk ka kapacitetet 
financiare për të zhvilluar këtë projekt, pasi ka një kapital prej 100 mijë lekë, 
pavarësisht se deklaron që do të suportohet nga subjekti mëmë për një 
investim prej 28,3 milion Euro; Sipas vërtetimit të sigurimeve shoqërore ka 
vetëm një të punësuar; Nuk ka asnjë eksperiencë të ngjashme, pasi është një 
subjekt i regjistruar më datë 23.07.2019  
2. Subjekti “I” SHPK, ka si objekt të aktivitetit të tij “Tregti me shumicë e 
pakicë”, objektin e kësaj kontrate e ka shtuar me datë 29.04.2021, pra vetëm 
një javë më parë nga shpallja e procedurës së konkurimit dhe afërsisht një 
muaj nga dalja e VKM për ndryshimin e statusit të tokës, pra nuk ka 
eksperiencë në këtë fushë; Në financimin e projektit prej 22.2 milion lekë, 
subjekti do të mbulojë pjesën më të madhe me financim nëpërmjet bankave, 
në të ardhmen, por nuk argumentohet se kush bankë e ka garantuar apo 
premtuar financimin.  
Me subjektin “I” SHPK është lidhur kontrata e qirasë Nr.Rep 1067,Nr.Kol 
820, datë 28.06.2021 për dhënien me qira të pasurisë “Tokë pa fryt” me 
sipërfaqe 337,763m2, me afat 10 vjet dhe tarifë mujore 29,900 lekë/ha/vit. 
Me subjektin “A” SHPK është lidhur kontrata e qirasë Nr.Rep 1066,Nr.Kol 
819, datë 28.06.2021 për dhënien me qira të pasurisë “Tokë pa fryt” me 
sipërfaqe 337,763m2, me afat 10 vjet dhe tarifë mujore 30,000 lekë/ha/vit. 
 

Kriteri: -Ligji nr. 81, datë 04.05.2017 “Për zonat e mbrojtura”, i ndryshuar; 
-VKM nr. 413, datë 28.08.1994 “Për përcaktimin e Lagunës së Karavastasë 
dhe Pisha, në kategorinë RAMSAR”; 
-VKM nr. 49, datë 31.01.2018 “Për disa ndryshime dhe shtesa në Vendimin 
nr. 499, datë 19.07.2006 të Këshillit të Ministrave për miratimin e listës 
përfundimtare të pronave të paluajtshme publike që transferohen në 
pronësi/përdorim të Bashkisë Divjakë”; 
-VKM nr. 166, datë 17.03.2021 “Për miratimin e ndryshimit të statusit, nga 
kategoria e resursit “Tokë Bujqësore” në “Tokë të pafrytshme” të 
sipërfaqeve të Pasurive me nr. 821/46 dhe 822/34, Zona Kadastrale 1492, 
Bashkia Divjakë”; 
-VKM nr. 410, datë 27.06.2012 “Për përcaktimin e rregullave dhe të 
procedurave të ndryshimit të kategorive të resurseve të tokës”; 
-VKM nr. 54, datë 05.02.2014“Për përcaktimin e kritereve, të procedurës 
dhe mënyrës së dhënies me qira, enfiteozë apo kontratave të tjera të pasurisë 
shtetërore”, të ndryshuar; 
-Vendimin e Këshillit Kombëtar të Territorit nr. 3, datë 14.10.2020. 

Impakti: Efekte negative në prishjen e ekosistemit të Zonës së Mbrojtur Divjakë-
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Karavasta. 
Shkaku: Mos zbatim i kërkesave të dispozitave ligjore e nënligjore për dhënien e 

pasurive të paluajtshme “Tokë pa fryt” dhe të legjislacionit për zonat e 
mbrojtura. 

Rëndësia: E Lartë.  
   
 
Pika nr.3. Vlerësimi Raportimit Financiar, për të arritur në opinionin në se pasqyrat 
financiare për vitin 2020, japin një paraqitje të vërtetë e të drejtë të pozicionit financiar, 
performancës financiare dhe fluksit të parasë, bazuar në kuadrin rregullator në fuqi dhe 
konkretisht, ligjin nr. 25/2018, datë 11.05.2018 “Për kontabilitetin dhe pasqyrat 
financiare”, si dhe udhëzimi MFE nr. 08, datë 09.03.2018 “Për procedurën e përgatitjes, 
paraqitjes e raportimit të pasqyrave financiare vjetore të njësive të Qeverisjes së 
Përgjithshme”. 
 
-Afatet dhe konfirmimi i pasqyrave financiare 
Pasqyrat financiare janë të firmosura nga z. F K, me detyrë Kryetar i Bashkisë Divjakë, në 
cilësinë e Nëpunësit Autorizues dhe znj. F M, me detyrë Drejtor Ekonomik në cilësinë e 
Nëpunësit Zbatues, si dhe janë depozituar në Degën e Thesarit Lushnjë me shkresën nr. 
1194prot, datë 30.03.2021. 
-Rakordimi i pasqyrave financiare me thesarin dhe bankat e nivelit të dytë si dhe me 
treguesit e realizimit të buxhetit.  
Për vitin 2020 nga verifikimi për çdo muaj i ditarit kontabël të bankës sipas natyrës për 
shpenzimet e klasës 6 dhe klasës 2 me akt rakordimin e thesarit mbi bazën nxjerrjes së 
llogarisë së bankës për shumat për çdo llogari dhe në total mujor e vjetor rezultoi se nuk ka 
diferenca. Për këtë janë përdorur ditari i bankës i mbajtur sipas natyrës për autorizimet 
buxhetore (çeljet) dhe përdorimi fondeve sipas llojit të shpenzimeve. 
 
-Pohimet e testeve të kryera rreth mbajtjes së kontabilitetit të Aparatit Bashkisë  
Si rezultat i testeve të kryera pohojmë se: 
- Kontabiliteti është mbajtur i plotë për të gjitha veprimet kontabël të rezultuara nga kryerja e 
veprimeve ekonomike, mbi bazën e dokumentacionit bazë dhe justifikues.  
- Në këtë bashki, kontabiliteti është organizuar dhe mbahet në mënyrë informatike në 
program “Exel” 
- Janë zbatuar drejt parimet e përgjithshme për përgatitjen e llogarive vjetore dhe mbajtjen e 
kontabilitetit, sipas përcaktimeve të dispozitave ligjore për kontabilitetin. 
- Regjistrimet e veprimeve ekonomike janë bërë në mënyrë kronologjike dhe kontabilizimet e 
tyre janë kryer në ditarët e bankës, të arkës, magazinës, të pagave etj., mbi bazën e 
dokumenteve vërtetuese.  
- Në tërësi organizimi i mbajtjes së kontabilitetit ka mundësuar nxjerrjen e gjendjeve të 
llogarive sipas klasave, nisur nga dokumentet bazë justifikuese, të cilat janë të dhëna bazë të 
hyra në kontabilitet.  
- Plotësimi i dokumenteve bazë e justifikues është bërë në mënyrë të plotë, pasi përshkruajnë 
me vërtetësi veprimin ose ngjarjen, përmban të dhëna për shkakun e veprimit, datën dhe 
vendin e kryerjes, objektin, treguesit sasiore dhe ato të vlerës, personat që kanë urdhëruar dhe 
ekzekutuar veprimin. Kështu: Dokumentet vërtetues si Urdhër-shpenzimi, fletë hyrje-daljet, 
mandat arkëtimet e pagesat, janë të hartuara me të gjitha elementet që kërkon formati i 
miratuar. Këto dokumente shoqërohen nga dokumente autorizues si kërkesat për financim për 
veprimet ekonomike të kryera nga drejtoritë përkatëse të miratuar sipas shkallës së hierarkisë, 
detyrave e përgjegjësive, duke argumentuar shkakun e veprimit të shoqëruar me urdhrat apo 
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vendimet e organeve drejtuese, kontratat, dokumentet kryesore të procedurave të prokurimit, 
akt-marrëveshjet etj. Bashkëlidhur këtij dokumentacioni janë dokumentet vërtetues të 
shpenzimit si faturat, listëpagesat, situacionet e shpenzimeve, procesverbalet, shkresat etj.  
- Informacioni kontabël është përgatitur mbi bazën e një kontabiliteti të quajtur të 
angazhimeve (ose në bazë të të drejtave të konstatuara), duke dhënë elementet e nevojshme 
për të vlerësuar gjendjen pasurore, gjendjen financiare dhe rezultatet e njësisë ekonomike. 
 
-Baza e dhënies së opinionit së Raportimit Financiar. Pohimet mbi saktësinë e paraqitjes 
së zërave të pasqyrave financiare.  
Për dhënien e opinionit mbi pasqyrat financiare, u analizuan treguesit e pasqyrave financiare 
të Bashkisë Divjakë për aktivitetin ekonomiko - financiar 01.01.2020 deri më datën 
31.12.2020. 
 
Pohimet rreth klasave të transaksioneve dhe ngjarjeve për periudhën nën auditim 
Përkatësia: Transaksionet dhe ngjarjet që janë të regjistruara kanë ndodhur dhe i përkasin 
subjektit. 
Plotësia: Të gjitha transaksionet dhe ngjarjet që duhet të ishin regjistruar janë regjistruar. 
Saktësia: Shumat dhe të dhëna të tjera lidhur me transaksionet e regjistruara dhe ngjarjet janë 
regjistruar në mënyrë të përshtatshme 
Periudha: Transaksionet dhe ngjarjet janë regjistruar në periudhën e saktë kontabël, përveç 
rasteve të shpenzimeve të kryera për investime, të cilat nuk janë regjistruar në momentin e 
çeljes së fondeve dhe mbërritjes së faturës. 
Klasifikimi: Transaksionet dhe ngjarjet janë regjistruar në llogaritë e duhura. 
Ligjshmëria dhe rregullsia: Janë në përputhje me ndarjet buxhetore në dispozicion 
Pohimet rreth gjendjeve të llogarive në fund të periudhës 
Ekzistenca: Asetet, detyrimet dhe fondet e veta ekzistojnë. 
Të drejtat dhe detyrimet: Subjekti mban ose kontrollon të drejtat për asetet, detyrimet dhe 
janë obligimet e subjektit.  
Plotësia: Asetet dhe fondet e veta janë regjistruar, por një pjesë janë të pa analizuar përsa i 
përket Aseteve të transferuara nga Ministria e Bujqësisë Ushqimit dhe Mbrojtjes së 
Konsumatorit. 
Vlerësimi dhe alokimi: Aktivet, pasivet dhe fondet e veta janë të përfshira në pasqyrat 
financiare, por ka pasaktësi në shumat e përfshira në PF. 
Pohimet rreth prezantimit të shënimeve shpjeguese 
Transaksionet, të drejtat dhe detyrimet: Ngjarjet e shpalosura, transaksionet, si dhe çështje 
të tjera që kanë ndodhur i përkasin subjektit. 
Plotësia: Të gjitha informacionet shpjeguese që duhet të ishin përfshirë në pasqyrat 
financiare janë përfshirë. 
Klasifikimi dhe kuptueshmëria: Informacioni financiar është paraqitur përgjithësisht në 
mënyrë të përshtatshme dhe të përshkruar, ndërsa mungojnë shënimet që të shprehin më mirë 
paqartësitë e ndodhura. 
Saktësia dhe vlerësimi: Informacioni financiar dhe të tjera në përgjithësi është dhënë në 
mënyrë të drejtë. 
Pasqyrat financiare janë përgatitur nga Drejtoria Financës. Gjatë fazës së ekzekutimit në 
terren, u kryen teste të detajeve dhe teste thelbësore, nga ku u konstatua se, janë mbartur 
saktë tepricat e llogarive dhe se tepricat në çelje për vitin 2020 rakordojnë me tepricat në 
mbyllje të vitit 2019. 
Nga verifikimi i gjendjes së llogarive të bilancit të vitit ushtrimor 2020 rezulton se, llogaritë e 
Aktivit dhe të Pasivit kundrojnë me formatet anekse pjesë e PF, si dhe llogaritë sintetike 
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kundrojnë me ato analitike. Totali i Aktivit për vitin 2020 është 4,594,514,932 lekë, i 
paraqitur në formatin 1 dhe i zbërthyer në llogari, si dhe i kuadruar me Totalin e Pasivit. 
Nën gjykimin tonë është përcaktuar pragu i materialitetit, sipër të cilit janë testuar llogaritë 
kontabël si dhe është përcaktuar materialiteti sasior, bazuar në Manualin e auditimit financiar, 
me metodën e përqindjes mbi shpenzimet korente dhe kapitale. 
 
Nga shqyrtimi i dokumentacionit të subjektit konstatohet se: 
 
Në lidhje me auditimin mbi plotësinë dhe saktësinë e përmbajtjes së ngjarjeve ekonomike të 
ndodhura gjatë periudhën 01.01.2020 deri 30.06.2021, në Bashkinë Divjakë konstatohet se: 
Është plotësuar bilanci për vitin 2020 dhe pasqyrat anekse të tyre, e konkretisht me përbërjen 
si vijon: 
- Formati 1 - Pasqyra e pozicionit financiar (bilanci); 
- Formati 2 - Pasqyra e performancës financiare ose pasqyra e të ardhurave dhe shpenzimeve; 
- Formati 3 - Pasqyra e flukseve monetare; 
- Formati 4 - Pasqyra e ndryshimeve në aktivet neto/fondet neto; 
- Formati 5 - Shënimet shpjeguese për hartimin dhe raportimin e pasqyrave financiare 
vjetore; 
- Formati 6 - Pasqyra statistikore e investimeve dhe burimeve të financimit të tyre; 
- Formati 7 - Pasqyra statistikore mbi gjendjen dhe ndryshimet e aktiveve afatgjata me koston 
historike dhe me vlerën neto; (formati 7/a, gjendja dhe ndryshimet e aktiveve afatgjata (kosto 
historike), formati 7/b, gjendja dhe ndryshimet e aktiveve afatgjata (vlera neto). 
- Formati 8 - Pasqyra statistikore e numrit të punonjësve dhe fondi i pagave. 
Pasqyra e pozicionit financiar Bashkia Divjakë pasqyrohet në aneksin nr.3, bashkangjitur 
Projektraportit të Auditimit. 
 
 
Në lidhje me verifikimin e vlerave të pasqyruara në llogaritë e pasqyrave të pozicionit 
financiar të vitit ushtrimor 2020, të saktësisë dhe besueshmërisë së tyre, u audituan referencat 
e llogarive të aktivit dhe të pasivit, nga ku rezultuan mangësitë si në vijim:  
A. Aktivet. 
I. Rubrika, aktivet afat shkurtra. 
1.Nënrubrika, mjetet monetare dhe ekuivalentet e tyre: 
Nga auditimi konstatohet se si kundërparti e llogarisë “Letra me vlerë” është përdorur 
llogaria 107 në pasiv “Vlera e mjeteve të caktuara në përdorim”, përkatësisht në vitin 2020 në 
shumën 36,327,300 lekë dhe në vitin 2019 në shumën 23,532,300 lekë, ndërkohë që referuar 
Udhëzimit nr. 8, datë 11.03.2018 të Ministrit të Financave dhe Ekonomisë kjo llogari “Merr 
në kredi vlerën neto të aktiveve afatgjata  që institucioni merr në përdorim nga të tretët, me 
kundërparti debitin e llogarive përkatëse të përkatëse të grupit 21 të AAGJ-së. Teprica saj 
tregon se këto aktive nuk janë të vetat”, gjë që ka çuar në mbivlerësim të kësaj llogarie. 
Veprimet janë në kundërshtim me kërkesat e UMF nr. 8, datë 9.03.2018 “Për procedurat e 
përgatitjes, paraqitjes dhe raportimit të pasqyrave financiare vjetore në njësitë e Qeverisjes 
së Përgjithshme”, kapitulli II, aneksi 1, pika 1 Klasa 1, nënpika 1.1.3, pika a). 
2.Nënrubrika, llogari të arkëtueshme, 
Gjendja e llogarisë 468 “Debitorë të ndryshëm” në pasqyrat e pozicionit financiar të vitit 
2020 paraqitet në vlerën 369,242,510 lekë, të cilat janë detyrimet e subjekteve të ndryshme 
ndaj bashkisë për taksa, tarifa vendore dhe detyrime të lëna nga aktet e kontrolleve të 
ndryshme të papaguara deri në 31.12.2020, por konstatohet se kjo llogari është e 
nënvlerësuar, pasi në të nuk janë përfshirë detyrime për tarifa të komunitetit në shumën 
53,447,482 lekë, e trashëguar që nga viti 2011. 
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Gjithashtu sipas rakordimit me Inspektoratin e Mbrojtjes së Territorit dhe me njoftimet e 
protokolluara në bashkinë Divjakë së bashku me procesverbalet e konstatimit të kundërvajtjes 
“Ndërtim pa leje”, janë marrë vendime nga kryeinspektori i IMTV për dënime me gjobë në 
20 raste në shumën 10,000,000 lekë. 
Këto shuma nuk rezultojnë të regjistruara në kontabilitet në llogarinë që debitohet në bilancin 
kontabël llog. 468 “Debitorë të ndryshëm” dhe llogarinë që kreditohet në pasqyrën e 
performancës financiare “7115 “Gjoba kamatëvonesa, sekuestrime dhe zhdëmtime”. Pra 
kemi një nënvlerësim të llogarisë 468 “Debitorë të ndryshëm” dhe llogarisë “7115 “Gjoba 
kamatëvonesa, sekuestrime dhe zhdëmtime” 
Këto veprime janë bërë në kundërshtim meligjin 25/2018 “Për kontabilitetin dhe pasqyrat 
financiare”, ligjin 10296 datë 08.07.2010 “Për menaxhimin financiar dhe kontrollin”, 
urdhrit nr. 64, datë 22.07.2014 “Për shpallje të Standardeve Kombëtare të Kontabilitetit të 
Përmirësuara” dhe Standardit Kombëtar të Kontabilitetit nr. 8 “Të ardhurat”, pika 8 e 
standardit ku përcaktohet njohja fillestare e të ardhurës. 
 
II. Rubrika, aktivet afatgjata. 
1.Nënrubrika, aktive afatgjata jo materiale. 
Nga auditimi konstatohet se, gjendja e llogarisë 202 “Studime dhe kërkime”, më 
31.12.2019 paraqitet në vlerën 14,586,331 lekë, ndërsa më 31.12.2020 paraqitet në vlerën 
7,036,340 lekë, me diferencë në pakësim në vlerën 7,549,991 lekë  e cila ka ardhur si rezultat 
i sistemimeve kontabël në mbyllje të vitit ushtrimor duke u kaluar vlera përkatëse e 
projekteve në llogaritë e AAM, si dhe vlerën e amortizimit të llogaritur për vitin 2020.  
Konstatohet se në këtë llogari nuk pasqyrohet vlera e Oponencës së projektit të Ujësjellësit 
Remas, i cili është dërguar nga Agjencia Kombëtare e Ujësjellës Kanalizimeve, e pa bërë 
hyrje në magazinën e bashkisë dhe e pa shoqëruar me vlerën përkatëse. 
 
-Gjendja në llogarinë 213 “Rrugë, rrjete vepra ujore” më 31.12.2019, paraqitet në vlerën 
2,940,408,884 lekë, më 31.12.2020, paraqitet në vlerën 2,717,692,422 lekë, e cilat përfaqëson 
vlerën e investimeve të kryera ndër vite për rrugë, rrjete dhe vepra ujore si dhe shtesat gjatë 
periudhës, paksimet janë vetëm për vlerën e amortizimit. 
-Nga verifikimi i pozicionit financiar të njësisë, Sektori i Financës ka kryer veprime 
sistemimi në AAM, sa i takon rekomandimeve të lëna në auditimin e mëparshëm. Por, 
konstatohet se në AAM, ka aktive të cilat janë të paraqitura pa vlerë, sikurse janë 9 
rezervuarë të transferuar nga Bordi i Kullimit Lushnje që në vitin 2015 në bazë të VKM. nr. 
1108, datë 30.12.2015, përkatësisht: Rezervuari Xeng 1, Rezervuari Xeng 2, Rezervuari 
Mize,  Rezervuari Kryekuq 2, Rezervuari Plemer, Rezervuari Biçukas, Rezervuari Grabian 1, 
Rezervuari Grabian 2, Rezervuari Dushkan, Rezervuarët Barbunjë dhe Gradishte. Këto asete 
janë të regjistruar në librin e aktiveve, por pa vlerë, çka sjell që asetet të mos paraqiten me 
vlerën e drejtë të tyre. 
-Konstatohet se në AAM është pasqyruar investimi i kryer nga Ministria e Bujqësisë, 
Ushqimit dhe Mbrojtjes së Konsumatorit, me objekt “Skema e ujitjes  Divjakë, Loti 2” me 
vlerë 579,732,024 lekë dhe me përfitues Bashkinë Divjakë. Për kryerjen e këtij veprimi 
Sektori i Financës është bazuar vetëm në procesverbalin datë 24.12.2018, i mbajtur në 
mënyrë të njëanshme vetëm nga përfaqësuesit e Bashkisë Divjakë, pa prezencën e 
sipërmarrësit të punimeve, mbikëqyrësit dhe kolaudatorit të punimeve, veprime këto në 
kundërshtim me Udhëzimin nr. 30, datë 27.12.2010 “Për menaxhimin e aktiveve në sektorin 
publik” dhe të dispozitave ligjore për ndërtimet. 
Subjektit i është kërkuar praktika e plotë dokumentare për këtë investim dhe deri në 
përfundim të auditimit u plotësua, por nuk është e arkivuar, në kundërshtim me ligjin për 
arkivat. 
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Referuar dokumentacionit të vënë në dispozicion rezulton se nuk është pasqyruar në aktive 
vlera e TVSH së këtij objekti në shumën 115,793,024 lekë. 
Gjithashtu, referuar urdhrit të përbashkët ndërmjet Bashkisë Divjakë dhe Ministrisë së 
Bujqësisë nr. 192/3, datë 12.05.2020, me nr. Prot përkatës 3387/5 dhe nr. 1642/1 konstatohet 
se i kanë kaluar në administrim kësaj bashkie edhe dy objekte të tjera, “Rehabilitim i 
kanaleve ujitëse” Dega Krutje me vlerë 41,585,517 lekë dhe Dega Tërbuf në vlerën 
119,257,568 lekë. Pra, asetet e janë nënvlerësuar ne shumën 276,636,109 lekë.Veprimet e 
mësipërme janë në kundërshtim me përcaktimet e pikës 35 dhe pikës 36 “Dokumentimi i 
lëvizjes së aktiveve”, të Udhëzimit nr. 30, datë 27.12.2011 “Për Menaxhimin e Aktiveve në 
Njësitë e Sektorit Publik”.  
 
-Gjendja e llogarisë 218 “Inventar ekonomik”, më 01.01.2019, paraqitet në vlerën 
31,446,943 lekë dhe më 31.12.2020 paraqitet në vlerën 23,548,717 lekë, e cila paraqet vlerën 
e objekteve të investimeve të kryera ndër vite dhe shtesat dhe paksime gjatë viteve, sipas 
listës analitike të sektorit të financës. 
Nga analiza e kësaj llogarie për vitin 2020 konstatohet se: 
Pas kryerjes së inventarizimeve të aktiveve të njësisë janë miratuar për tu tjetërsuar aktive 
kompjuterike, përkatësisht: Për vitin 2019 janë nxjerrë jashtë përdorimit pajisje kompjuterike 
gjithsej në shumën 1,402,263 lekë (18 copë kompjuterë me vlerë 643,024 lekë, 1 laptop me 
vlerë 58,739 lekë, 2 monitorë me vlerë 27,000 lekë, 7 printerë me vlerë  250,890 lekë), ndërsa 
për vitin 2020 janë nxjerrë jashtë përdorimit pajisje kompjuterike, gjithsej në shumën 
3,160,010 lekë, (28 copë kompjuterë me vlerë 1,937,986 lekë, 2 laptop me vlerë 121,681 
lekë, 19 monitorë me vlerë 548,213 lekë dhe 7 printerë me vlerë 91,406 lekë) aktive këto që i 
përkasin shkollave në territorin e bashkisë, por dhe vetë institucionit të bashkisë.  
Konstatohet se, nga komisioni i asgjësimit të aktiveve është mbajtur procesverbali i 
asgjësimit të tyre, por në fakt këto aktive janë gjendje nëpër shkolla dhe në aparatin e 
bashkisë, ndërsa Sektori i Financës ka kryer veprimin kontabël duke pakësuar aktivin e 
pasqyrave financiare, referuar vetëm procesverbalit e fletë daljes, pa bërë kontrollin dhe 
verifikimin e dokumentacionit autorizues dhe vërtetues, në kundërshtim me përcaktimet e 
pikës 35 dhe pikës 36 “Dokumentimi i lëvizjes së aktiveve”, të Udhëzimit nr. 30, datë 
27.12.2011 “Për Menaxhimin e Aktiveve në Njësitë e Sektorit Publik”. Nga Bashkia nuk 
është zhvilluar procedurë ankandi për shitjen e këtyre aktiveve, veprime këto në kundërshtim 
me përcaktimet në pikën 102 dhe pikën 109 të Udhëzimit të Ministrit të Financave nr. 30, 
datë 27.12.2011 “Për menaxhimin e aktiveve në njësitë e sektorit publik”, i ndryshuar.  
Veprimet janë në kundërshtim dhe me kërkesat e UMF nr. 8, datë 9.03.2018 “Për procedurat 
e përgatitjes, paraqitjes dhe raportimit të pasqyrave financiare vjetore në njësitë e Qeverisjes 
së Përgjithshme”, kapitulli III, pika 3.1 “Procedurat e përgatitjes së pasqyrave financiare 
vjetore në njësitë e qeverisjes së përgjithshme”, pikat 30,31. 
 
Për vitin 2019 dhe vitin 2020 gjendja e llogarisë 219 “Amortizimi i Aktiveve të Qëndrueshme 
të Trupëzuara”, amortizimi i AQT-ve nuk pasqyrohet në pasqyrën e pozicionit financiar në 
bilanc, pasi AQT-të paraqiten me vlerën neto të tyre, por vlerat historike dhe vlerat neto 
paraqiten në formatin 7/a dhe 7/b(gjendja dhe ndryshimet e aktiveve afatgjata me vlerë 
historike dhe vlerë neto). Llogaritja e amortizimit është bazuar në ligjin nr. 8438, datë 
28.12.1998 “Për tatim mbi të ardhurat”, i ndryshuar; si dhe UMFE nr. 08, datë 09.03.2019” 
Për procedurën e përgatitjes, paraqitjes dhe raportimit e të pasqyrave financiare vjetore të 
njësive të Qeverisjes së Përgjithshme”.  
 
2. Nënrubrika, aktive afatgjata financiare, ku bëjnë pjesë referencat e llogarive 25 
“Huadhënie e nën huadhënie” dhe 26 “Pjesëmarrje në kapitalin e vetë”, nuk janë kryer 
veprime gjatë vitit ushtrimor, por dhe më parë, për rrjedhojë gjendja e tyre në pasqyrat e 
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pozicionit financiar paraqitet me vlerë zero. Por nga auditimi konstatohet se, i është dhënë 
hua në shumën 4 milion lekë “Ujësjellës Kanalizime” sha Divjakë e pa përfshirë në pasqyrat 
financiare, veprime këto në kundërshtim me kërkesat e UMF nr. 8, datë 9.03.2018 “Për 
procedurat e përgatitjes, paraqitjes dhe raportimit të pasqyrave financiare vjetore në njësitë 
e Qeverisjes së Përgjithshme”, kapitulli II, Aneksi 1, pika 2 Klasa 2, nënpika 2.1, paragrafi - 
Trajtimi kontabël dhe funksionimi i AAGJ financiare. 
 
Po kështu,Bashkia Divjakë, në Qendrën Kombëtare të Biznesit, më 08.11.2021 paraqitet si 
aksionare me 100% të aksioneve të Ujësjellës Kanalizime sha Divjakë e cila është shoqëri 
aksionare me objekt “Shërbimi i furnizimit me ujë të pijshëm i konsumatorëve dhe shitja e tij; 
Mirëmbajtja e sistemit të furnizimit me ujë të pijshëm; Prodhimi ose blerja e ujit për 
plotësimin e kërkesës së konsumatorëve; Shërbimi i grumbullimit, largimit dhe trajtimit të 
ujërave të ndotura; Mirëmbajtja e sistemimeve të ujërave të ndotura, si dhe impianteve të 
pastrimit të tyre”; Shoqëria duhet të realizojë çdo lloj operacioni financiar apo tregtar që 
lidhen direkt apo indirekt me objektin e saj, brenda kufijve të parashikuara nga legjislacioni 
në fuqi”. Kjo shoqëri është transferuar në pronësi të bashkisë me urdhrin e Ministrit të METE 
nr. 579, datë 18.06.2013. Numri i aksioneve është 1,000 me vlerë nominale 335,095 aksione 
dhe kapital në vlerë monetare prej 355,095,000 lekë. Kjo vlerë e kapitalit me 100% aksione 
në pjesëmarrje të Bashkisë Divjakë në “Ujësjellës Kanalizime SHA Divjakë, nuk paraqitet në 
aktivet afatgjata financiare të Bilancit kontabël 2020, më konkretisht në llogarinë 26 
“Pjesëmarrje në kapitalet e veta” në kundërshtim me Urdhrin e Ministrit nr. 64 datë 
22.07.2014 “Për shpallje të Standardeve Kombëtare të Kontabilitetit të Përmirësuara” me 
Standardin Kombëtar të Kontabilitetit nr. 5 “Aktivet Afatgjata Materiale dhe Aktivet 
Afatgjata jo materialë” pika 55, 56, 57 si dhe me Standardin Kombëtar të Kontabilitetit nr. 14 
“Trajtimi kontabël i investimeve në pjesëmarrje” dhe mekërkesat e UMF nr. 8, datë 
9.03.2018 “Për procedurat e përgatitjes, paraqitjes dhe raportimit të pasqyrave financiare 
vjetore në njësitë e Qeverisjes së Përgjithshme”, kapitulli II, Aneksi 1, pika 2 Klasa 2, 
nënpika 2.1, paragrafi - Trajtimi kontabël dhe funksionimi i AAGJ financiare. 
 
3. Nënrubrika, investime. 
-Gjendja e llogarisë 231 “Investime për aktive afatgjata materiale”më 31.12.2019 paraqitet 
në vlerën 0 lekë, në 31.12.2020 paraqitet në vlerën 2,200,000 lekë, e cila përfaqëson, vlerën e 
investimeve në proces të cilat nuk kanë përfunduar brenda vitit ushtrimor dhe do të kenë 
financime të tjera deri në përfundimin e tyre kur ato të bëhen aktive dhe të kalojnë te llogaritë 
e klasës 2 “Aktive afat gjata materiale”. Sipas analizimit të llogarive të Investimeve 
konstatohet se: Sektori i financës disponon dokumente analitike justifikuese për të 
dokumentuar dhe vërtetuar vlerën e pasqyruar në pasqyrat e pozicionit financiar, të vitit 2019 
dhe të vitit 2020  
Por nga auditimi konstatohet se, nga Sektori i Financës është kryer keqklasifikim ekonomik, 
sa i takon blerjeve të materialeve për mirëmbajtjen e aktiveve (çakull, bindera, zgara 
metalike, shpronësime, etj.) duke i pasqyruar në llogarinë 231 “Investime në proces”, 
ndërkohë që janë blerje mallra dhe duhet të pasqyrohen në llogarinë 602 “Shpenzime 
operative”, duke sjellë mbivlerësim të llogarisë 231, në shumën  16,716,489 lekë, në 
kundërshtim me kërkesat e UMF nr. 8, datë 9.03.2018 “Për procedurat e përgatitjes, 
paraqitjes dhe raportimit të pasqyrave financiare vjetore në njësitë e Qeverisjes së 
Përgjithshme”, kapitulli II, Aneksi 1, pika 2 Klasa 2, nënpika 2.1, paragrafi - Trajtimi 
kontabël dhe funksionimi i grupit 21, "Aktive afatgjata materiale". 
 
B. PASIVET 
I. Rubrika: Pasivet Afat shkurtra 
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1. Nënrubrika: Llogari të Pagueshme 
-Gjendja e llogarisë 466 “Kreditorë për mjete në ruajtje” më 31.12.2020 paraqitet në vlerën 
22,527,248 lekë, ndërsa në 31.12.2019 paraqitet në vlerën 21,793,338 lekë, e cila përfaqëson 
ndër të tjera dhe garancitë e punimeve për investimet e kryera nga bashkia dhe të trashëguara 
në fund të vitit, të cilat duhet të çlirohen me mbarimin e afatit të përcaktuar në kontratën me 
OE dhe sipas kushteve të vendosura në të. 
Nga auditimi konstatohet se kjo llogari paraqitet e mbivlerësuar në shumën 1,510,159 lekë, si 
rezultat i klasifikimit të gabuar të shpenzimeve për investime për blerje materiale ndërtimi 
(çakull, hekur, bindera,shpronësime, blerje pajisje zyre, etj.) duke i trajtuar si investime e 
mbajtur OE 5% e vlerës së kontratës garanci punimesh, pa patur asnjë mbështetje ligjore. 
Veprimet janë në kundërshtim me kërkesat e UMF nr. 8, datë 9.03.2018 “Për procedurat e 
përgatitjes, paraqitjes dhe raportimit të pasqyrave financiare vjetore në njësitë e Qeverisjes 
së Përgjithshme”, kapitulli II, pika 22,23; aneksi 1, pika 3 Klasa 5, nënpika 3.3, paragrafi - 
Trajtimi kontabël dhe funksionimi i llogarive të të tretëve. 
Për veprimet dhe mosveprimet e mësipërme ngarkohen me përgjegjësi: znj. F M, me detyrë 
Drejtor Ekonomik dhe z. P T, me detyrë  Përgjegjës i Sektorit Financiar. 
 
Për sa është trajtuar në Projekt Raportin e Auditimit dërguar në subjekt me shkresën nr. 
686/13prot., me shkresën nr. 4680/60pro., datë 17.12.2021, protokolluar në KLSH me nr. 
686/15prot., datë 20.12.2021 “Kthim përgjigje e observacione për Projektraportin e 
Auditimit” janë sjellë observacione nga subjekti i audituar, ku janë shprehur objeksionet si 
më poshtë:  
Pretendimet e subjektit: 
1-Per aktivet afatgjata ne rubriken II llog. 218 (inventar ekonomik) per materialet e nxjera 
jashte perdorimit  dhe konkretisht  zerin kompjuter per vitin 2019 dhe vitin 2020 eshte kryer 
procedura ne përputhje me udhezimin nr. 30 date 27.12.2011 “Per  menaxhimin e aktiveve 
ne njesite e sektorit publik”. 
Proçesi ka filluar me ngritjen e komisjoneve të inventarizimit në Bashkinë Divjakë për  
vitet 2019, 2020 sipas pikës nr.81 të udhëzimit nr.30 dt.27.12.2011, të cilët pas verifikimeve 
fizike në çdo ambjent të Bashkisë Divjakë, Njësive Administrative, Shkollave kanë propozuar 
nepërmjet fleteve te inventarit dhe proçesverbaleve përkatëse aktivet të cilat kishin humbur 
aftësinë e tyre për përdorim  për arsye se u është plotesuar koha e shfrytezimit të tyre në bazë 
të normave të amortizimit dhe nuk mund të riparohen më, gjithashtu për një pjesë të aktiveve 
vlera e riparimit të tyre është e barabartë me vlerën e tregut për blerjen e një aktivi të ri të 
ngjashëm me to. 
Në përfundim të këtij proçesi ka filluar puna e Komisioni te vlersimit të materialeve të 
popozuara për nxjerrje nga përdorimi sipas pikës nr. 99 të udhëzimit nr.30 dt.27.12.2011 
Duke u nisur nga gjëndja aktuale e aktiveve të propozuar për nxjerrje jashtë përdorimit, 
Komisioni i vlersimit të aktiveve i ka propozuar titullarit të Institucionit që aktivet e 
përpiluara në procesverbalet e vlersimit, kanë humbur aftësinë  e tyre për përdorim dhe  të 
nxirren jashtë përdorimit. Pasi Kryetari është informuar për situatën ka ngritur urdhër që 
këto materiale të dalin jashtë përdorimit në të dy vitet respektive. 
Pas Urdhërit të Kryetarit për nxjerrje jashtë përdorimit të këtyre aktiveve ka nisur puna e 
Komisionit të Asgjësimit të materialeve të nxjerra jashtë përdorimit. Ky komision ka vepruar 
sipas pikës nr.109 të udhëzimit nr.30 dt.27.11.2021 i cili thot “Aktivet që pas vlersimit 
nxirren jashtë përdorimit, kur mund të përdoren si vjetërsira/mbeturina/materiale të 
riciklushme, hiqen nga rregjistri i aktiveve në përdorim, bëhen hyrje në magazinë dhe u 
shiten në ankand ndërmarrjeve që i grumbullojnë (me përjashtim të rasteve kur sipas 
rregullave të shëndetësisë duhet të asgjesohen) Kurse të tjerat asgjesohen nga komisioni i 
nxjerrjes nga përdorimi duke ndryshuar formën e tyre fillestare, groposur ose djegur”.  
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Në Bashkinë divjakë aktivet janë asgjesuar nëpërmjet djegies sipas procesverbalit nr. 1494/3 
datë 09.06.2020 për vitin 2019 dhe sipas procesverbalit nr.696/3 datë: 26.02.2021 për vitin 
2020. Procesverbalet nga Komisionet në të dy vitet respektive janë mbajtur në momentin e 
kryerjes së procedurës së asgjesimit nëpërmjet djegies. 
Ne lidhje me informacionin elektronik te dates 29.07.2021 per aktivet e llog. 218 eshte 
trajtuar ne baze te perceptimit per procesin e ndodhur gjate vitit 2019 per kete aktiv per 
shkak te situates pandemike. Kete e tregojne dhe datat e procedurave sipas informacionit te 
dhene prane jush. 
Ne vitin 2020 eshte kryer procedura e asgjesimit me djegie per te gjitha aktivet e nxjera 
jashte perdorimit dhe  per  zërin  kompjuter, printer per vitin 2019 dhe 2020. 
Procedura eshte bere transparente ndaj Auditimit. 
Bashkelidhur lista e zerit kompjuter. 
 
Qëndrimi i Grupit të Auditimit: Në lidhje me komentet e bëra nga subjekti i audituar, pas 
shqyrtimit të observacioneve të sjella, sqarojmë se, në konstatimin tonë i jemi referuar 
dokumentacionit të paraqitur gjatë auditimit. Sa i takon informacionit të sjellë nga Sektori i 
Financës nëpërmjet komunikimit elektronik të datës 29.07.2021, ku na informoni se pajisjet 
(kompjutera dhe printera) nuk janë asgjësuar por mbahen në objetet e bashkisë dhe shkolla, 
nuk ka lidhje me si perceptohet po si është vepruar në fakt. 
Sa i takon pretendimit tuaj për asgjësismin me djegie, duhet të jeni në dijeni se ku veprim 
është në shkelje flagrante të ligjit nr. 10463, datë 22.09.2011 “Për menaxhimin e integruar të 
mbetjeve”, i ndryshuar dhe me VKM nr. 957, datë 19.12.2012 “Për mbetjet nga pajisjet 
elektrike dhe elektronike” i cili ka si  qëllim mbrojtjen, ruajtjen dhe përmirësimin e cilësisë së 
mjedisit, përmes minimizimit të ndikimeve negative nga mbetjet e pajisjeve elektrike dhe 
elektronike. Pra pretendimi juaj nuk qëndron. 
 
Pretendimet e subjektit: 
2-Gjobat  per kundravajtje administrative  ne Bashkine  Divjake jane  kontabilizuar  ne  llog.  
468  ne vleren  10 000 000  leke  ne vitin   2021. 
Ne zbatim te nenit 3 pika 1 dhe neni 7 pika 1 e ligjit 25/2018 “Per kontabilitetin dhe pasqyrat 
financiare” pasi jane protokolluar me shkresen nr. 2517 date 29.06.2021 eshte kontabilizuar  
me dokumentin kontabel nr.5 date 03.07.2021 per vleren 9 000 000 leke dhe shkresa me 
nr.4238 Prot date 13.10.2021 eshte kontabilizuar me dok. Kontabel nr.6 date 13.10.2021 ne 
vleren  1 000 000 leke. 
Per arsye se keto vlera jane kontabilizuar gjate vitit 2021, do te pasqyrohen ne mbylljen e 
pasqyrave financiare te vitit 2021. Cdo sektor duhet te beje mbylljen dhe protokollimin e 
procedurave te cilat kordinohen sipas lidhjes organike dokumentive ne fund te vitit 
ushtrimor. 
 
Qëndrimi i Grupit të Auditimit: Në lidhje me komentet e bëra nga subjekti i audituar, pas 
shqyrtimit të observacioneve të sjella, sqarojmë se, pretendimi juaj është i drejtë referuar dhe 
dispozitave ligjore sa i takon paraqitjes me vonesë të dokumentacionit pranë Sektorit të 
Financës, por në auditimin që ne ushtruam i referohemi bashkisë në tërësi, ku të gjitha 
transaksionet ekonomike dhe financiare pasqyrohet në fund të vitit në Pasqyrat Financiare. 
Në fund të vitit çdo njësi publike bën inventarizimin e të drejtave dhe detyrimeve, me qëllim 
pasqyrimin e drejtë dhe të plotë të tyre në mbyllje të ushtrimit. 
 
Pretendimet e subjektit: 
3-Ne lidhje me klasifikimine blerjeve te materialeve per mirmbajtjen e aktiveve klasifikimi  
ekonomik bazohet ne udhezimin nr. 8 date 09.03.2018 “Per procedurat e pergatitjes, 
paraqitjes dhe raportimit te pasqyrave financiare vjetore ne Njesite Vendore”.Klasifikimi 
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eshte bere pasi eshte parashikuar si kontrate investimi ne buxhet dhe si e tille eshte 
klasifikuar ne llog. Ekonomike 213300. Vetem blerjet e planifikuara ne buxhet si krijues te 
aktiveve materiale trajtohen ne klasen 2 sipas udhezimit nr.8 date 09.03.2018 aneksi 1 pika 
2.1 germa d pra  debitohet llog. 21 sipas klasifikimit dhe kreditohet llog. 231 sipas analizes 
dhe ne mbyllje  vlera  llog.  1011 kreditohet per aktivet sipas llog. 231 te klasifikuara gjate 
vitit. Blerjet e aktiveve cakull, zgara etj jane bere blerje per konkretizimin e nje aktivi te 
trupezuar si  rruge, ndertese, KUZ etj. Planifikimi behet per disa objekte gjate vitit ushtrimor 
dhe vlera e tyre i bashkengjitet cdo aktivi te trajtuar ne klasen 2 ne raportin financiar 
permbledhes vjetor.  
 
Qëndrimi i Audituesve Shtetërorë: Në lidhje me komentet e bëra nga subjekti i audituar, 
pas shqyrtimit të observacioneve, sqarojmë se: Në gjykimin tonë bazuar në udhëzimin e MFE 
nr. 8 datë 09.03.2018, por dhe në klasifikimin e llogarive buxhetore, ashtu sikurse dhe ju, 
investimet kanë një fishë programi, marrin një kod në planifikim, kanë një analizë kosto 
përfitim, rrisin thelbësisht vlerën e objektit, pra nuk mund të përfshijmë në këtë llogari dhe 
shpenzimet e zakonshme të mirëmbajtjes. Pra, pretendimet tuaja nuk merren në konsideratë. 
 
Pretendimet e subjektit: 
5-Ne  nenrubriken 2  Aktive afatgjata financiare ku referohet llog. 25 “Huadhenie nen 
huadhenie”, dhe 26 “Pjesmarje ne kapitalin e vete“ per veprime ekonomike gjate vitit 
ushtrimor 2020 , ju sqarojme se: 
Ligji Nr.109/2017 “Për buxhetin e vitit 2018”, Ligjit Nr.139/2015 “Për vetëqeverisjen 
vendore”, VKM Nr.63, datë 27.01.2016 “Për riorganizimin e operatorëve që ofrojnë 
shërbimin e furnizimit me ujë të pijshëm, grumbullimin, largimin dhe trajtimin e ujrave të 
ndotur” dhe VKM  nr.504, datë  6.07.2016 “Për krijimin e Agjensisë Kombëtare të Ujësjellës 
Kanalizime” pika 10. Vlera prej 4 milion lekesh nuk eshte dhene ne forme huaje por si 
mbeshtetje per operatorin ujesjelles. 
Ky veprim eshte trajtuar ne raportimin financiar vjetor ne baze te udhezimit nr. 8, date 
09.03.2018  “Per procedurat e pergatitjes paraqitjes dhe raportimit te pasqyrave financiare 
vjetore” aneksi 1  “Analiza e detajuar e klasave te llog. Te kontabilitetit ne sektorin publik” 
klasa  6 llog  604  “transferime korente te brendshme” e paraqitur ne  pasqyren nr.2  te 
raportit financiar llog. 604. Ky eshte trajtimi ne kontabilitet. 
 
Qëndrimi i Audituesve Shtetërorë: Në lidhje me komentet e bëra nga subjekti i audituar, 
pas shqyrtimit të observacioneve, sqarojmë se pretendimi juaj nuk qëndron dhe nuk merret në 
konsideratë, pasi shoqëria anonime nuk është njësi varësie e marrëdhëniet me të nuk krijohen 
si të tilla në rastin e huave, që në këtë rast duhet të klasifikohet në llogarinë 25 të PF, e jo 
trajtimi si ndihmë në llogarinë 604. 
 
Opinioni i Auditimit. 
Ne kemi audituar veprimtarinë e Bashkisë Divjakë në mbështetje të ligjit nr. 154/2014, datë 
27.11.2014 “Për Organizimin dhe Funksionimin e Kontrollit të Lartë të Shtetit” dhe ISSAI 
1700, dhe ISSAI 4000. Auditimi u krye në përputhje me kërkesat e manualit të auditimit 
financiar të KLSH si dhe Standardet Ndërkombëtare të Auditimit të zbatueshme për 
Institucionet Supreme të Auditimit (ISSAIs), apo edhe çështje të tjera që lidhen me auditimin 
financiar, të cilat janë përmendur në ISSAI 2000-2899 “Standardet e Auditimit Financiar”. 
Gjithashtu, ne besojmë se dëshmitë e marra gjatë punës sonë audituese janë të mjaftueshme 
dhe të përshtatshme për të siguruar bazat për përgatitjen e opinionit të kualifikuar të 
kundërt.  
 

Titulli i Gjetjes Mbi kontabilizimin e llogarive 202 “Studime dhe kërkime”; 213 “Rrugë, 
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 Rrjete e vepra ujore”; 218 “Inventar ekonomik” 
Situata 1: Nga auditimi konstatohet se, gjendja e llogarisë 202 “Studime dhe kërkime”, 

më 31.12.2019 paraqitet në vlerën 14,586,331 lekë, ndërsa më 31.12.2020 
paraqitet në vlerën 7,036,340 lekë, me diferencë në pakësim në vlerën 
7,549,991 lekë, e cila ka ardhur si rezultat i sistemimeve kontabël në mbyllje 
të vitit ushtrimor duke u kaluar vlera përkatëse e projekteve në llogaritë e 
AAM, si dhe vlerën e amortizimit të llogaritur për vitin 2020.  
Konstatohet se, në këtë llogari nuk pasqyrohet vlera e Oponencës Teknike dhe 
vlera e projektit të Ujësjellësit Remas, i cili është dërguar nga Agjencia 
Kombëtare e Ujësjellës Kanalizimeve, e pa bërë hyrje në magazinën e 
bashkisë dhe e pa shoqëruar me vlerën përkatëse. 
-Gjendja në llogarinë 213 “Rrugë, rrjete vepra ujore” më 31.12.2019, 
paraqitet në vlerën 2,940,408,884 lekë, më 31.12.2020, paraqitet në vlerën 
2,717,692,422 lekë, e cilat përfaqëson vlerën e investimeve të kryera ndër vite 
për rrugë, rrjete dhe vepra ujore si dhe shtesat gjatë periudhës, paksimet janë 
vetëm për vlerën e amortizimit. 
-Nga verifikimi i pozicionit financiar të njësisë, Sektori i Financës ka kryer 
veprime sistemimi në AAM, sa i takon rekomandimeve të lëna në auditimin e 
mëparshëm. Por, konstatohet se në AAM, ka aktive të cilat janë të paraqitura 
pa vlerë, sikurse janë 9 rezervuarë të transferuar nga Bordi i Kullimit Lushnje 
që në vitin 2015 në bazë të VKM. nr. 1108, datë 30.12.2015, përkatësisht: 
Rezervuari Xeng 1, Rezervuari Xeng 2, Rezervuari Mize,  Rezervuari 
Kryekuq 2, Rezervuari Plemer, Rezervuari Bicukas, Rezervuari Grabian 1, 
Rezervuari Grabian 2, Rezervuari Dushk can, Rezervuaret Babunje dhe 
Gradishte. Këto asete janë të regjistruar në librin e aktiveve, por pa vlerë, çka 
sjell që asetet të mos paraqiten me vlerën e drejtë të tyre. 
-Konstatohet se në AAM është pasqyruar investimi i kryer nga Ministria e 
Bujqësisë, Ushqimit dhe Mbrojtjes së Konsumatorit, me objekt “ Skema e 
ujitjes Divjakë, Loti 2” me vlerë 579,732,024 lekë dhe me përfitues Bashkinë 
Divjakë. Për kryerjen e këtij veprimi Sektori i Financës është bazuar vetën në 
procesverbalin datë 24.12.2018 i mbajtur në mënyrë të njëanshme vetëm nga 
përfaqësuesit e Bashkisë Divjakë, pa prezencën e sipërmarrësit të punimeve, 
mbikëqyrësit dhe kolaudatorit të punimeve 
Referuar dokumentacionit të vënë në dispozicion rezulton se nuk është 
pasqyruar në aktive vlera e TVSH së këtij objekti në shumën 115,793,024 lekë  
Gjithashtu, referuar urdhërit të përbashkët ndërmjet Bashkisë Divjakë dhe 
Ministrisë së Bujqësisë nr. 192/3, datë 12.05.2020, me nr. Prot përkatës 
3387/5 dhe nr. 1642/1 konstatohet se i kanë kaluar në administrim kësaj 
bashkie edhe dy objekte të tjera, “Rehabilitim i kanaleve ujitëse” Dega Krutje 
me vlerë 41,585,517 lekë dhe Dega Terbuf në vlerën 119,257,568 lekë. Pra, 
asetet e janë nënvlerësuar ne shumën 276,636,109 lekë. 
 
-Gjendja e llogarisë 218 “Inventar ekonomik”, më 01.01.2019, paraqitet në 
vlerën 31,446,943 lekë dhe më 31.12.2020 paraqitet në vlerën 23,548,717 
lekë, e cila paraqet vlerën e objekteve të investimeve të kryera ndër vite dhe 
shtesat dhe paksime gjatë viteve, sipas listës analitike të sektorit të financës. 
Nga analiza e kësaj llogarie për vitin 2020 konstatohet se: 
Pas kryerjes së inventarizimeve të aktiveve të njësisë janë miratuar për tu 
tjetërsuar aktive kompjuterike, përkatësisht: Për vitin 2019 janë  nxjerrë jashtë 
përdorimit  pajisje kompjuterike gjithsej në shumën 1,402,263 lekë (18 copë 
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kompjutera me vlerë 643,024 lekë, 1 laptop me vlerë 58,739 lekë, 2 monitorë 
me vlerë 27,000 lekë, 7 printera me vlerë  250,890 lekë), ndërsa për vitin 2020 
janë nxjerrë jashtë përdorimit pajisje kompjuterike, gjithsej në shumën 
3,160,010 lekë, (28 copë kompjutera me vlerë 1,937,986 lekë, 2 laptop me 
vlerë 121,681 lekë, 19 monitorë me vlerë 548,213 lekë dhe 7 printera me vlerë 
91,406 lekë) aktive këto që i përkasin shkollave në territorin e bashkisë, por 
dhe vetë institucionit të bashkisë.  
Konstatohet se, nga komisioni i asgjësimit të aktiveve është mbajtur 
procesverbali i asgjësimit të tyre, por në fakt këto aktive janë gjendje nëpër 
shkolla dhe në apartin e bashkisë, ndërsa Sektori i Financës ka kryer 
veprimin kontabël duke pakësuar aktivin e pasqyrave financiare, referuar 
vetëm procesverbalit e fletë daljes, pa bërë kontrollin dhe verifikimin e 
dokumentacionit autorizues dhe vërtetues.  

Kriteri: Ligji nr. 25/2018, “Për kontabilitetin dhe pasqyrat financiare”; 
Urdhëri i Ministrit nr.64, datë 22.07.2014 “Për shpallje të Standardeve 
Kombëtare të Kontabilitetit të Përmirësuara”; 
UMF nr. 8, datë 9.03.2018 “Për procedurat e përgatitjes, paraqitjes dhe 
raportimit të pasqyrave financiare vjetore në njësitë e Qeverisjes së 
Përgjithshme”; 
Udhëzimit nr. 30, datë 27.12.2011 “Për Menaxhimin e Aktiveve në Njësitë e 
Sektorit Publik”, i ndryshuar. 

Impakti: Mos regjistrimi në kontabilitet dhe deformim i informacionit financiar për sa i 
përket gjendjes kontabël të paraqitur në pasqyrat e pozicionit financiar për 
vitin 2020 të llogarive 202, 213 dhe 218. 

Shkaku: Mos zbatim i kërkesave të dispozitave ligjore e nënligjore për mbajtjen e 
kontabilitetit e mbylljen e pasqyrave financiare. 

Rëndësia: E mesme:  
   

Titulli i Gjetjes:        Mbi kontabilizimin e llogarisë 468 “Debitorë të ndryshëm” 
Situata 2: -Nga auditimi konstatohet se gjendja e llogarisë 468 “Debitorë të 

ndryshëm” në pasqyrat e pozicionit financiar të vitit 2020 paraqitet në 
vlerën 369,242,510 lekë, të cilat janë detyrimet e subjekteve të ndryshme 
ndaj bashkisë për taksa, tarifa vendore dhe detyrime të lëna nga aktet e 
kontrolleve të ndryshme të papaguara deri në 31.12.2020, por konstatohet se 
kjo llogari është e nënvlerësuar, pasi në të nuk janë përfshirë detyrime për 
tarifa të komunitetit në shumën 53,447,482 lekë, e trashëguar që nga viti 
2011. 
Gjithashtu sipas rakordimit me Inspektoriatin e Mbrojtjes së Territorit dhe 
me njoftimet e protokolluara në Bashkinë Divjakë së bashku me 
procesverbalet e konstatimit të kundërvajtjes “Ndërtim pa leje”, janë marrë 
vendime nga kryeinspektori i IMTV për dënime me gjobë në 20 raste në 
shumën 10,000,000 lekë, shumë e cila është kontabilizuar në Korrik 2021. 
Këto shuma nuk rezultojnë të rregjistruara në kontabilitet më 31.12.2020 në 
llogarinë që debitohet në bilancin kontabël llog. 468 “Debitorë të 
ndryshëm” dhe llogarinë që kreditohet në pasqyrën e performancës 
financiare “7115 “Gjoba kamatvonesa, sekuestrime dhe zhdëmtime”. Pra 
kemi një nënvlerësim të llogarisë 468 “Debitorë të ndryshëm” dhe llogarisë 
“7115 “Gjoba kamatvonesa, sekuestrime dhe zhdëmtime” 

Kriteri: Ligji nr. 25/2018 “Për kontabilitetin dhe pasqyrat financiare”,  
Ligji nr. 10296, datë 08.07.2010 “Për menaxhimin financiar dhe kontrollin”, 
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Urdhëri nr. 64, datë 22.07.2014 “Për shpallje të Standarteve Kombëtare të 
Kontabilitetit të Përmirësuara”. 

Impakti: Mos regjistrimi në kontabilitet dhe deformim i informacionit financiar për sa 
i përket gjendjes kontabël të paraqitur në pasqyrat e pozicionit financiar për 
vitin 2020 të llogarive. 

Shkaku: Mos zbatim i kërkesave të dispozitave ligjore e nënligjore për mbajtjen e 
kontabilitetit e mbylljen e pasqyrave financiare. 

Rëndësia: E Lartë:  
 
 

 

 
Titulli i Gjetjes:  Mbi kontabilizimin e llogarisë 532“Letra me vlerë” 
Situata 3: Nga auditimi konstatohet se si kundërparti e llogarisë 532 “Letra me 

vlerë” është përdorur llogaria 107 në pasiv “Vlera e mjeteve të caktuara në 
përdorim”, përkatësisht në vitin 2020 në shumën 36,327,300 lekë dhe në 
vitin 2019 në shumën 23,532,300 lekë, por kjo llogari “Merr në kredi 
vlerën neto të aktiveve afatgjata  që institucioni merr në përdorim nga të 
tretët, me kundërparti debitin e llogarive përkatëse të përkatëse të grupit 
21 të AAGJ-së. Teprica  saj tregon se këto aktive nuk janë të vetat”, gjë që 
ka çuar në mbivlerësim të kësaj llogarie.  

Kriteri: Ligji nr. 25/2018 “Për kontabilitetin dhe pasqyrat financiare”,  
Ligji nr. 10296, datë 08.07.2010 “Për menaxhimin financiar dhe 
kontrollin”, Urdhëri nr. 64, datë 22.07.2014 “Për shpallje të Standarteve 
Kombëtare të Kontabilitetit të Përmirësuara”. 

Impakti: Mos regjistrimi në kontabilitet dhe deformim i informacionit financiar për 
sa i përket gjendjes kontabël të paraqitur në pasqyrat e pozicionit financiar 
për vitin 2020 të llogarive 532 dhe 107. 

Shkaku: Mos zbatim i kërkesave të dispozitave ligjore e nënligjore për mbajtjen e 
kontabilitetit e mbyllje e pasqyrave financiare. 

Rëndësia: E mesme:  
 

 
Titulli i Gjetjes: 

 
Mbi kontabilizimin e llogarive 25 “Huadhënie e nën huadhënie” dhe 
26“Pjesëmarrje në kapitalin e vetë” 

Situata 4: -Nga auditimi konstatohet se për llogaritë 25 “Huadhënie e nën 
huadhënie” dhe 26 “Pjesëmarrje në kapitalin e vetë”, nuk janë kryer 
veprime gjatë vitit ushtrimor, por dhe më parë, për rrjedhojë gjendja e tyre 
në pasqyrat e pozicionit financiar paraqitet me vlerë zero. Por nga 
auditimi konstatohet se i është dhënë hua në shumën 4 milion lekë 
“Ujesjellës Kanalizime” sha Divjakë e pa përfshirë në pasqyrat financiare. 
Po kështu,Bashkia Divjakë, në Qendrën Kombëtare të Biznesit, më 
08.11.2021 paraqitet si aksionare me 100% të aksioneve të Ujësjellës 
Kanalizime sha Divjakë” e cila është shoqëri aksionare me objekt 
“Shërbimi i furnizimit me ujë të pijshëm i konsumatorëve dhe shitja e tij; 
Mirëmbajtja e sistemit të furnizimit me ujë të pijshëm; Prodhimi ose 
blerja e ujit për plotësimin e kërkesës së konsumatorëve; Shërbimi i 
grumbullimit, largimit dhe trajtimit të ujërave të ndotura; Mirëmbajtja e 
sistemimeve të ujërave të ndotura, si dhe impianteve të pastrimit të tyre”; 
Shoqëria duhet të realizojë çdo lloj operacioni financiar apo tregtar që 
lidhen direkt apo indirekt me objektin e saj, brenda kufijve të parashikuara 
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nga legjislacioni në fuqi”. Kjo shoqëri është transferuar në pronësi të 
bashkisë me urdhërin e Ministrit të METE nr. 579, datë 18.06.2013. 
Numri i aksioneve është 1,000 me vlerë nominale 335,095 aksione dhe 
kapital në vlerë monetare prej 355,095,000 lekë. Kjo vlerë e kapitalit me 
100% aksione në pjesëmarrje të Bashkisë Divajkë në “Ujësjellës 
Kanalizime SHA Divjakë, në asnjë rast nuk paraqitet në aktivet afatgjata 
financiare të Bilancit kontabël 2020. 

Kriteri: Ligji nr. 25/2018 “Për kontabilitetin dhe pasqyrat financiare”,  
Ligji nr. 10296, datë 08.07.2010 “Për menaxhimin financiar dhe 
kontrollin”, Urdhëri nr. 64, datë 22.07.2014 “Për shpallje të Standarteve 
Kombëtare të Kontabilitetit të Përmirësuara”. 

Impakti: Mos regjistrimi në kontabilitet dhe deformim i informacionit financiar për 
sa i përket gjendjes kontabël të paraqitur në pasqyrat e pozicionit financiar 
për vitin 2020 të llogarive 25 dhe 26. 

Shkaku: Mos zbatim i kërkesave të dispozitave ligjore e nënligjore për mbajtjen e 
kontabilitetit e mbyllje e pasqyrave financiare. 

Rëndësia: E mesme:  
 
 

 

Titulli i Gjetjes: Mbi kontabilizimin e llogarisë 231 “Investime për aktive afatgjata 
materiale”. 

Situata 5: Nga auditimi konstatohet se, gjendja e llogarisë 231 “Investime për aktive 
afatgjata materiale” më 31.12.2019 paraqitet në vlerën 0 lekë, në 
31.12.2020 paraqitet në vlerën 2,200,000 lekë, e cila përfaqëson, vlerën e 
investimeve në proces të cilat nuk kanë përfunduar brenda vitit ushtrimor 
dhe do të kenë financime të tjera deri në përfundimin e tyre kur ato të 
bëhen aktive dhe të kalojnë te llogaritë e klasës 2 “Aktive afat gjata 
materiale”. Sipas analizimit të llogarive të Investimeve konstatohet se: 
Sektori i financës disponon dokumente analitike justifikuese për të 
dokumentuar dhe vërtetuar vlerën e pasqyruar në pasqyrat e pozicionit 
financiar, të vitit 2019 dhe të vitit 2020  
Por nga auditimi konstatohet se, nga Sektori i Financës është kryer 
keqklasifikim ekonomik, sa i takon blerjeve të materialeve për mirëmbajtjen 
e aktiveve (cakull, bindera, zgara metalike, shpronësime, etj.) duke i 
pasqyruar në llogarinë 231 “Investime në proces”, ndërkohë që janë blerje 
mallra dhe duhet të pasqyrohen në llogarinë 602 “Shpenzime operative”, 
duke sjellë mbivlerësim të llogarisë 231, në shumën 16,716,489 lekë. 

Kriteri: Ligji nr. 25/2018 “Për kontabilitetin dhe pasqyrat financiare”,  
UMF nr. 8, datë 9.03.2018 “Për procedurat e përgatitjes, paraqitjes dhe 
raportimit të pasqyrave financiare vjetore në njësitë e Qeverisjes së 
Përgjithshme” 

Impakti: Deformim i informacionit financiar për sa i përket gjendjes kontabël të 
llogarisë 231 dhe mbivlerësim të saj. 

Shkaku: Mos zbatim i kërkesave të dispozitave ligjore e nënligjore për mbajtjen e 
kontabilitetit. 

Rëndësia: E Lartë:  
   
 

Titulli i Gjetjes Mbi kontabilizimin e llogarisë 466 “Kreditorë për mjete në ruajtje”. 
Situata 6: -Nga auditimi konstatohet se gjendja e llogarisë 466 “Kreditorë për mjete 
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në ruajtje” më 31.12.2020 paraqitet në vlerën 22,527,248 lekë, ndërsa në 
31.12.2019 paraqitet në vlerën 21,793,338 lekë, e cila përfaqëson ndër të 
tjera dhe garancitë e punimeve për investimet e kryera nga bashkia dhe të 
trashëguara në fund të vitit, të cilat duhet të çlirohen me mbarimin e afatit 
të përcaktuar në kontratën me OE dhe sipas kushteve të vendosura në të. 
Nga auditimi konstatohet se kjo llogari paraqitet e mbivlerësuar në 
shumën 1,510,159 lekë, si rezultat i klasifikimit të gabuar të shpenzimeve 
për investime për blerje materiale ndërtimi (cakull, hekur, 
bindera,shpronësime, blerje pajisje zyre, etj.) duke i trajtuar si investime e 
mbajtur OE 5% e vlerës së kontratës garanci punimesh, pa patur asnjë 
mbështetje ligjore. 

Kriteri: Ligji nr. 25/2018 “Për kontabilitetin dhe pasqyrat financiare”,  
UMF nr. 8, datë 9.03.2018 “Për procedurat e përgatitjes, paraqitjes dhe 
raportimit të pasqyrave financiare vjetore në njësitë e Qeverisjes së 
Përgjithshme”. 

Impakti: Mos regjistrimi në kontabilitet dhe deformim i informacionit financiar për 
sa i përket gjendjes kontabël të paraqitur në pasqyrat e pozicionit financiar 
për vitin 2020 të llogarisë 466. 

Shkaku: Mos zbatim i kërkesave të dispozitave ligjore e nënligjore për mbajtjen e 
kontabilitetit e mbyllje e pasqyrave financiare. 

Rëndësia: E mesme. 
 

  Pika nr.4.1. Mbi planifikimin, realizimin, zhvillimin e procedurave të prokurimeve 
publike. 
Viti 2020  
 
Viti 2020  
Programimi i nevojave, përgatitja e regjistrit të prokurimeve.  
Nga AK Bashkia Divjakë është hartuar regjistri i parashikimit të prokurimeve publike për 
vitin 2020, i cili është raportuar në APP në sistemin elektronik si dhe në degën e thesarit. 
Nevojat për prokurime janë realizuar duke marrë përgjithësisht më parë kërkesat nga secili 
sektor përfitues i mallit, punës apo shërbimit të planifikuar. Janë bërë konsultime me 
komunitetin për përparësinë e investimeve. Vlerat dhe objektet e prokurimeve pjesa më e 
madhe janë financuar nga Grant dhe janë të parashikuara në buxhetin vjetor dhe të miratuara 
me vendimet përkatëse të këshillit bashkiak. 
Nuk ka shpenzime shume vjeçare. Për sa më sipër u krahasuan vlerat e regjistrit të 
prokurimeve me vlerat e miratuara në buxhet për secilin prokurim. Gjithashtu u verifikua 
kohëzgjatja e secilit investim. Urdhrat e prokurimit janë vulosur në thesar, përpara fillimit të 
procedurës së prokurimit. U verifikua lista e investimeve të kryera dhe konstatohet se nuk ka 
angazhime buxhetore të pa miratuara në këshillin bashkiak.  
Regjistri i realizimit të prokurimeve reflekton sakte prokurimet e kryera gjate vitit. 
Për vitin 2020 janë zhvilluar 13 procedura prokurimi me vlera të larta, me vlerë të fondit 
limit 76,035,369 lekë pa tvsh, me vlerë të shpalljes së fituesit73,187,685 lekë pa tvsh, 
diferencë midis tyre prej 2,847,684 lekë, si më poshtë vijon: 
 

PROCEDURA VITI 2020   
Procedurat e Prokurimit (llojet) Fondi limit Vlera realizuar 
I. Tender i hapur (2) 29,758,704 28,456,884 
Blerje karburanti  21,425,424 21,425,424 
Blerje binderi për asfaltim rruge 8,333,280 6,931,460 
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II. Kërkesë për propozim (9) 19,946,003 18,515,526 
Blerje ushqime për kopshtet Divjakë 1,991,356 1,991,356 
Blerje motorra uji për varka e Bashkisë Divjakë 2,083,333 1,894,480 
Blerje lubrifikante, vajra graso, filtra, për kryerjen e shërbimeve të 
mjeteve 

1,915,991 1,613,100 

Blerje prod ushqimore e jo ushqimore për COVID 19 për familjet ne 
nevojë 

989,280 917,400 

Blerje pjesë këmbimi dhe shërbime automjetesh 6,288,500 5,980,000 
Blerje materiale ndertimi për magazinë e Bashkisë 3,333,203 2, 975,850 
Blerje materiale ndërtimi riparim rrugë Divjake - Pushimi i Shoferit 990,840 985,840 
Blerje materiale ndërtimi për muzeun (hapsirë ekspozive) në Parkun 
Divjakë 

1,105,000 999,800 

Blerje cakëll mbeturinë kave 1,248,500 1,157,700 
   
III. Shërbim konsulence (1) 25,395,195 25,298,195 
Hartimi i projekteve për Bashkinë 25,395,195 25,298,195 
   
IV. Me negocim me shpallje paraprake kontratës (1) 935,467 917,080 
Blerje prod ushqimore e jo ushqimore për COVID 19 935,467 917.080 

GJITHËSEJ 2020      (13 Procedura) 76,035,369 73,187,685 
 
Përmbledhje për të gjithë periudhën e audituar. Referuar të dhënave të regjistrit të 
realizimit të prokurimeve dhe SEP për periudhën prej 01.01.2020 deri në datën 31.12.2020, 
konstatohet se janë zhvilluar 13 procedura prokurimi me vlera të larta. 
Gjatë zhvillimit të procedurave të prokurimit publik nga grupi i auditimit janë konstatuar 
anomali si në hartimin e kritereve të veçanta të DST, ashtu edhe në vlerësimin e ofertave. 
Këto anomali janë grupuar sipas natyrës së tyre si në vijim: 
1. Në procedurën e prokurimit me objekt: Blerje çakëll mbeturina kave (sp.1-100) për rrugë 
Urbane dhe Rurale në Bashkinë Divjakë 
Procedura e Prokurimit me objekt: “Blerje çakëll mbeturina kave (sp.1-100) për rrugë 
Urbane dhe Rurale në Bashkinë Divjakë” 
1. Urdhër Prokurimi nr.177 
 Nr. 2799 prot., datë 
13.08.2020  

3. Hartuesit DT: 
Urdhër nr. 177, datë 
13.08.2020 
1.V L (Juriste ) 
2. El H (inxhinier) 
3. I K (Ekonomist) 

4. Komisioni i Vlerësimit Ofertave: 
Urdhër nr.177/1 datë 13.08.2020 
1. DS (kryetar) 
2. E Z (anëtar) 
3. MN (anëtar) 

2.Lloji i Procedurës së 
Prokurimit:  
“Kërkesë për Propozim”  
5. Fondi Limit (pa tvsh)  
1.248.500 lek pa Tvsh 

6. Oferta fituese: OE “Vl” 
shpk 1,157,700 lekë pa tvsh 

7. Diferenca me fondin limit  (pa tvsh)   
90,800  lekë 

8. Data e hapjes së tenderit: 
26.08.2020 
Ora 10 

9. Burimi Financimit:  
Nga Granti 

10. Operatoret Ekonomike 
a) Pjesëmarrës në tender: 2  
b) Kualifikuar “V” shpk 

11.Ankim 
AK: Jo 

12. Përgjigje ankesës nga AK 
Jo 

13. Përgjigje Ankesës nga  APP   apo 
KPP  Jo 

 14. Data e lidhjes së 
kontratës: 14.09.2020 

15. Afati i kontratës 
4 muaj nga nënshkrimi i kontratës 

 
Komisioni për argumentimin e fondit limit dhe përcaktimin e specifikime teknike 
Me urdhër të Kryetarit të Bashkisë Divjakë me nr. 176 datë 12.08.2020 me nr. 2790 prot., 
është ngritur “Komisioni për argumentimin e fondit limit dhe përcaktimin e specifikimeve 
teknike” i përbëhet nga z. L Xh (Drejtor) z. AC (Drejtor) dhe z. S T (specialist inxh). Në 
dosje nga ky komision janë administruar dhe deklaratat e konfliktit të  interesit. Me nr. 
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2790/1 prot., datë 13.08.2020 është administruar preventivi si dhe specifikimet teknike me nr. 
2990/2 prot., datë 13.08.2020 të cilat janë firmosur nga ky Komision. 
 
Njësia e prokurimit 
Me urdhër prokurimi të Kryetarit të Bashkisë Divjakë nr. 177, datë 13.08.2020, me nr. 2799/2 
prot., është ngritur Njësia e Prokurimit e cila përbëhet nga znj. V L (jurist) z. E L(inxhinier) 
dhe znj. I K (ekonomiste) në procedurën “Kërkesë për propozim” me fondin limit 1,248,600 
lekë pa tvsh, nga Granti. 416,667 lekë pa tvsh për vitin 2020 dhe 831,833 lekë pa tvsh për 
vitin 2021. Në dosje ndodhen dhe Formularët e deklarimit mbi konfliktin e interesit.   
Me shkresën nr. 2799/1 datë 13.08.2020 është bërë dhe njoftimi i kontratës mbi llojin e 
procedurës “Kërkesë me propozim” “Blerje çakëll mbeturina kave (sp.1-100) për rrugë 
Urbane dhe Rurale në Bashkinë Divjakë”. 
Me shkresën nr. 2799/3 prot., datë 13.08.2020 është administruar dhe procesverbal për 
hartimin e dokumenteve të tenderit. DST janë firmosur nga gjithë NJP, në përputhje me Kreu 
V, “Zhvillimi i procedurave”, pika 2, “Hartimi i dokumenteve të tenderit”, i cili është 
nënshkruhen nga të gjithë anëtarët e njësisë së prokurimit, që i kanë hartuar ato.  
 
Nga auditimi i kritereve të veçanta të vendosura nga Njësia e Prokurimit në DST u 
konstatuan shkelje si më poshtë: 
Nga verifikimi në sistem i kësaj procedure dhe dokumentacionit të dosjen e prokurimit 
vlerësojmë se NJP ka vepruar gabim në përzgjedhjen e disa kritereve të veçanta të DST në 
pikën 2.3.3. OE pjesëmarrës, duhet të ketë impiant prodhimi inertesh në pronësi/qira ose 
kontratë furnizimi. Për të vërtetuar këtë dhe për kontrata të qirasë dhe furnizimit, OE 
pjesëmarrës duhet të paraqesë kontrata përkatëse me objekt dhe afat vlefshmërie për 
realizimin e kontratës objekt prokurimi, planimetri dhe dokumentacion që vërteton pronësinë 
e impiantit (certifikatë për vërtetimin e pronësisë), si dhe leje mjedisore për karrierën e gurit 
gëlqeror të tipit B të produkteve minerale, të lëshuar nga autoriteti përkatës. 
 
Duhet theksuar se kjo kërkesë “leje mjedisore për karrierën e gurit gëlqeror të tipit B të 
produkteve minerale, të lëshuar nga autoriteti përkatës” është diskriminuese dhe jo 
proporcionale me natyrën e kontratës dhe se NJP duhet të modifikonte këtë. Kjo kërkesë nuk 
është e argumentuar në vendosjen e saj nga ana e Njësisë së Prokurimit në këtë procesverbal 
si dhe është kriter i cili nuk është kërkuar në procedurave e tjera të prokurimit të zhvilluara 
thuajse me të njëjtin objekt prokurimi. Vendosja e këtij kriteri të veçantë është kriter 
diskriminues me qëllimin e vetëm për kufizuar pjesëmarrjen e OE të tjerë të cilët mund të 
paraqisnin interes për pjesëmarrje në këtë procedurë. Duhet theksuar se në këtë rast bëhet 
fjalë për furnizim mallra çakëll (mbeturina kave) dhe jo prodhim të tyre, pra vetëm transport 
dhe furnizimin. Po kështu nuk është e argumentuar se përse kërkohet ky kriter për kompani të 
cilat merren me administrim e transport inertesh dhe ju kërkohet ta paraqesin për të tjerë OE 
me të cilët kanë lidhur kontrata. NJP ka vepruar në kundërshtim me Ligjin nr.9643, datë 
20.11.2006, ndryshuar “Për prokurimet publike” Neni23Specifikimetteknike  
 
1. Specifikimet  teknike,  që   përcaktojnë  karakteristikat  e   mallrave,  punëve  dhe 
shërbimeveqëdotë prokurohen,duhettë përgatitenpërtëpërshkruarsamësaktëdhenë 
mënyrëtëplotëobjektineprokurimit,dukekrijuarkushtepërkonkurrimtëpaanshëme 
tëhapurndërmjettëgjithëkandidatëveeofertuesve.Kurështëemundur,specifikimet teknikeduhettë 
përcaktohennëmënyrëtëtillëqëtëkuptohenngapersonatme aftësitë kufizuara. 
2. Specifikimetteknikeduhettëmundësojnëtrajtimtë njëjtëpërtë gjithëkandidatëtdhe ofertuesit 
dhetëmosshërbejnë sipengesa përkonkurrencën ehapurnëprokurimin publik. 
 

http://www.app.gov.al/GetData/DownloadDoc?documentId=0e11826f-ddab-45e9-9e7d-2d8793c55b94
http://www.app.gov.al/GetData/DownloadDoc?documentId=0e11826f-ddab-45e9-9e7d-2d8793c55b94
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NJP ka vepruar në kundërshtim me VKM nr. 914, “Për miratimin e rregullave të prokurimit 
publik”, neni 27  
Kërkesat e veçanta të kualifikimit duhet të përfshijnë të gjitha kriteret specifike, në përputhje 
me nenin 46 të LPP-së. Kriteret duhet të jenë në përpjesëtim dhe të lidhura ngushtë me 
aftësinë zbatuese, natyrën dhe vlerën e kontratës. Në çdo rast, autoriteti kontraktor duhet të 
përcaktojë dokumentet konkrete që duhet të paraqesin operatorët ekonomikë për 
përmbushjen e këtyre kritereve. 
 
Po kështu, referuar procedurës “Kërkesë për propozim”, NJP ka përzgjedhur dhe ftuar 5 OE  
të cilat gjejnë pasqyrim në sistemin elektronik të prokurimeve publike por që nuk janë të 
administruar në dosjen e prokurimit. NP gjithashtu ka vepruar gabim dhe në kundërshtim me 
ligjin referuar nenit 39 të VKM 914/2014 kun në përzgjedhjen e tyre nuk ka argumentuar dhe 
nuk dokumentojë përzgjedhjen e seicilit operatorëve ekonomikë që do të ftojë apo ka ftuar në 
këtë procedurë prokurimi. Sakaq NJP ka vepruar në kundërshtim me VKM nr. 914, “Për 
miratimin e rregullave të prokurimit publik” Kreu IV, “Llojet dhe Përzgjedhja e Procedurës”, 
Neni 39 “Kërkesa për propozime” e cila shprehet:  
1. Kërkesa për propozim, sipas nenit 34 të LPP, është një procedurë prokurimi, e cila 
përdoret për kontratat me vlerë nën kufirin e ulët monetar, por mbi 
800.000 (tetëqind mijë) lekë. 
2. Njoftimi i kontratës hartohet dhe publikohet në Buletinin e Njoftimeve 
Publike dhe në faqen e internetit të APP-së, në përputhje me LPP dhe me 
këto rregulla 
3. Afati kohor minimal për dorëzimin e ofertave është 10 (dhjetë) ditë nga data, 
në të cilën është shpallur njoftimi i kontratës në faqen e internetit të APP-së. 
4. Pavarësisht nga publikimi i njoftimit të kontratës, sipas pikës 2, të këtij neni, 
autoriteti kontraktor fton për të marrë pjesë dhe të paktën 5 (pesë) operatorë 
ekonomikë. 
Në çdo rast, autoriteti kontraktor duhet të argumentojë dhe të dokumentojë 
përzgjedhjen e operatorëve ekonomikë që do të ftojë. 
 
Vendosja nga ana e Njësisë së Prokurimit të kritereve të veçanta në DST në 
kundërshtim me Ligjin nr. 9643, datë 20.11.2006, ndryshuar “Për prokurimet publike”, 
dhe të VKM nr. 914, “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, konsiderohen 
diskriminuese dhe kufizojnë konkurrencën e ndershme dhe pjesëmarrjen e OE të tjerë. 
Për veprimet e mësipërme ngarkohet me përgjegjësi NJP përbërë nga: znj. V L, z. E L 
dhe dhe znj. I K. 
 
Komisioni i vlerësimit të ofertave 
Nr. OE pjesëmarrës Oferta ekonomike (pa tvsh) Vlerësimi i KVO-së 
1 OE “S” shpk, 1,135,000 lekë pa tvsh jo 
2 OE “V” shpk 1,157,700 lekë pa tvsh  Kualifikuar si OE 

 
KVO është ngritur me urdhrin e Kryetarit të Bashkisë nr. 177/1 datë 13.08.2020 me nr. 
2799/2 prot., i përbëhet nga z. D S (kryetar), znj. EZ (anëtar) dhe znj. M N (anëtar). Në dosje 
ndodhen të administruara dhe deklaratat mbi konfliktin e interesit për të tre anëtarët e KVO. 
Janë administruar dhe hartuar Procesverbalet “Mbi hapjen dhe verifikimin dhe vlerësimin e 
ofertave të paraqitura nga OE” për tenderin me objekt; “Blerje çakëll mbeturina kave (sp.1-
100) për rrugë Urbane dhe Rurale në Bashkinë Divjakë” i cili është i firmosur nga KVO dhe 
NJP. Nga ky procesverbal ka rezultuar se kanë  marrë  pjesë  2 OE, konkretisht:   
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OE “S” shpk me vlerë ekonomike 1,135,00 lekë pa tvsh   
OE “V” shpk me vlerë ekonomike 1,157,700 lekë pa tvsh. 
OE “S” shpk i cili ka ofertuar 1,135,000 lekë pa tvsh si ofertën më të ulët ekonomike është 
shkualifikuar.Dokumentacioni i paraqitur nga shoqeria "S" Shpk per permbushjen e kriterit 
2.3.3. te kapacitetit teknik, ka te beje me prodhimin e asfalto-betonit dhe derivateve te betonit 
dhe jo me prodhimin e produkteve minerare, sic eshte kerkuar ne DST. 
KVO ka shpallur fitues OE “V” shpk, i cili ka ofertuar 1,157,700 lekë pa tvsh si oferta e dytë 
ekonomike më e ulët. Nga auditimi rezulton se ky nOE ka plotësuar të gjithë 
dokumentacionin e nevojshëm të kërkuar në DST. 
Me nr. 2799/7 prot., datë 04.09.2020 nga KVO është përpiluar dhe Raporti Përmbledhës 
drejtuar AK Bashkia Divjakë duke vlerësuar si ofertën ekonomike më të favorshme e cila 
plotëson të gjitha kriteret atë të OE “V” shpk, i cili ka ofertuar 1,157,700 lekë pa tvsh. Nuk ka 
pasur ankesa nga OE pjesëmarrës në tender. 
 
Konkluzion:KVO i përbërë nga z. D S (Kryetar), znj. E Z (anëtar) dhe znj. M N (anëtar) ka 
kryer vlerësimin në përputhje me Ligjin nr. 9643, datë 20.11.2006, ndryshuar “Për 
prokurimet publike”, dhe të VKM nr. 914, “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” 
si dhe në funksion të kriteret të veçanta dhe DST në kualifikimin e OE “V” shpk.  
 
Komisioni i marrjes në dorëzim të materialeve 
Me urdhër 166 datë 30.07.2020 , protokolluar me nr. 2043/11  është ngritur Komisioni “Mbi 
marrjen në dorëzim të mallit” për procedurën objekt prokurimi “Blerje çakëll mbeturina kave 
(sp.1-100) për rrugë Urbane dhe Rurale në Bashkinë Divjakë” i përbërë nga z. A B, znj. A 
Adhe z. E H. Në dosje ndodhen të administruara dhe procesverbalet e dorëzimit të mallit.  
 
Lidhur me observacionet e njësisë së prokurimit për këtë procedurë prokurimi: 

 Pretendim i subjektit:Nuk jemi dakord me arsyetimin e mësipërm të përfaqësuesve të 
KLSH-së, pasi kriteri i mësipërm është vendosur në përputhje me VKM nr.914 datë 
29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”. Kriteri “punë e ngjashme” 
është një kriter taksativ, i parashikuar në Ligjin nr.9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin 
publik” i ndryshuar, në VKM nr.914 datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të 
prokurimit publik”, si edhe i përcaktuar qartë në Dokumentet Standarde të Tenderit, i cili 
duhet të përmbushet nga të gjithë operatorët ekonomikë pjesëmarrës në procedurat e 
prokurimit. Gjithashtu, bazuar në Nenin 78 “Ankesat në Autoritetin Kontraktor” pika 1 të 
VKM nr.914 datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, çdo person, 
që ka ose ka pasur interes në një procedurë prokurimi dhe kur është dëmtuar ose rrezikohet 
të dëmtohet nga një vendim i autoritetit kontraktor, që bie në kundërshtim me LPP, mund ta 
kundërshtojë këtë vendim.Në rastin e ankesave për dokumentet e tenderit, operatorët 
ekonomikë mund të ankohen pranë autoritetit kontraktor brenda 7 (shtatë) ditëve nga data e 
publikimit të njoftimit të kontratës në faqen e internetit të APP-së. Në rastin konkret pranë 
Autoritetit Kontraktor, nuk është paraqitur asnjë ankesë nga operatorët ekonomikë të 
interesuar, në lidhje me kufizimin e pjesëmarrjes së tyre prej vendosjes së këtij kriteri në 
procedurën përkatëse të prokurimit publik. Për më tepër, NJP vepron edhe në bazë të 
rekomandimeve të lëna nga ana e Koordinimit të APP-së në lidhje me çdo kriter për të cilin 
ata shprehen se nuk përmbushin parashikimet e dispozitave të legjislacionit të zbatueshëm 
për prokurimin publik. Në rastin konkret, APP nuk është shprehur në asnjë rast të vendosjes 
së këtij kriteri si të pabazuar në ligj, i cili, në mënyrë direket ose indirekte, mund të sjelli 
kufizimin e pjesëmarrjes së OE. 
Qëndrimi i grupit të auditimit: Grupi i auditimit të KLSH shqyrtoj observacionin e 
paraqitura në projekt raportin dhe auditimit arrin në përfundimet e mëposhtme: 
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Në observacionin e paraqitura me shkresën nr. 685/14 prot dhe nr. 685/15 prot., datë 
20.12.2021, si dhe argumentave tuaja gjatë procesiteti të ballafaqimit në KLSH më datë 
24.12.2021, grupi auditimitarsyeton se kriteri të cilën të vërtetojnë punë të ngjashme më 
vlerën jo më të vogël se 40% e vlerës së fondit limit, nuk përbën shkelje të kuadrit rregullator 
në fuqi. Për këtë arsye observacioni juaj meret në konsideratë dhe anomalia e konstatuar në 
projektraport lidhur me këtë cështje, nuk është pjesë e raportit përfundimtar të auditimit. 
 

 Pretendim i subjektit: Nuk jemi dakord me arsyetimin e mësipërm të përfaqësuesve të 
KLSH-së, pasi kriteri i mësipërm është vendosur në përputhje me Ligjin nr.9643, datë 
20.11.2006 “Për prokurimin publik” i ndryshuar, si edhe me VKM nr.914 datë 29.123.2014 
“Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”. Për vetë natyrën e veçantë që ky mall ka 
mbeturina kave (sp.1-100), vlerën e parashikuar për blerjen e tij, si edhe nevojën emergjente 
të AK, me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë se kanë 
kapacitetet teknike dhe profesionale të nevojshme dhe AK të sigurohet se ofertuesit kanë në 
objektin e veprimtarisë së tyre objektin e prokurimit dhe njëkohësisht janë të licencuar për 
kryerjen e kësaj veprimtarie. Kjo shërben për të siguruar AK se ofertuesit do ta realizojnë me 
sukses kontratën dhe nuk shkon përtej asaj çfarë është e nevojshme. Gjithashtu, bazuar në 
Nenin 78 “Ankesat në Autoritetin Kontraktor” pika 1 të VKM nr.914 datë 29.12.2014 “Për 
miratimin e rregullave të prokurimit publik”, çdo person, që ka ose ka pasur interes në një 
procedurë prokurimi dhe kur është dëmtuar ose rrezikohet të dëmtohet nga një vendim i 
autoritetit kontraktor, që bie në kundërshtim me LPP, mund ta kundërshtojë këtë vendim.Në 
rastin e ankesave për dokumentet e tenderit, operatorët ekonomikë mund të ankohen pranë 
autoritetit kontraktor brenda 7 (shtatë) ditëve nga data e publikimit të njoftimit të kontratës 
në faqen e internetit të APP-së. Në rastin konkret pranë Autoritetit Kontraktor, nuk është 
paraqitur asnjë ankesë nga operatorët ekonomikë të interesuar, në lidhje me kufizimin e 
pjesëmarrjes së tyre prej vendosjes së këtij kriteri në procedurën përkatëse të prokurimit 
publik. 
Qëndrimi i grupit të auditimit: Grupi i auditimit të KLSH shqyrtoj me vëmendje 
observacionin e subjektit për Aktkonstatim dhe arrin në përfundimet e mëposhtme: 
Në observacionin e paraqitur ju nuk paraqisni prova dhe fakte lidhur me gjetjet e grupit të 
auditimit i cili nuk i referohet si gjetje/mangësi atë çfarë ju nënvizoni. Duhet theksuar se 
grupi i auditimit i referohet vetën kriterit të vendosur në këtë pikë ku ju si NJP keni kërkuar 
“leje mjedisore për karrierën e gurit gëlqeror të tipit B të produkteve minerale, të lëshuar nga 
autoriteti përkatës”. Nga observacioni nuk është e argumentuar vendosja e këtij kriteri i cili 
nuk është kërkuar në procedurave e tjera të prokurimit të zhvilluara thuajse me të njëjtin 
objekt prokurimi siç është procedura e Prokurimit me objekt:“Blerje binderi për asfaltimin e 
rrugëve urbane, Bashkia Divjakë”. Vendosja e këtij kriteri të veçantë është kriter 
diskriminues me qëllimin e vetëm për kufizuar pjesëmarrjen e OE të tjerë të cilët mund të 
paraqisnin interes për pjesëmarrje në këtë procedurë.  NJP ka vepruar në kundërshtim me 
Ligjin nr.9643, datë 20.11.2006, ndryshuar “Për prokurimet publike” Neni 23Specifikimet 
teknike. Ky argument nuk ka të bëjë aspak me atë që është konstatuar nga ana e jonë e për 
pasojë observacioni e dërguar nga ju nuk do të merret para sysh. 
 

 Pretendim i subjektit: Për sa i përket këtij konstatimi nga ana e përfaqësuesve të KLSH-së, 
ju sqarojmë se, përzgjedhja për të marrë pjesë e të paktën 5 (pesë) operatorë ekonomikë në 
një procedurë prokurimi, është një proces i hapur, i cili pasqyrohet edhe në Sistemin e 
Prokurimit Elektronik, me argumentimin përkatës të përzgjedhjes së tyre, duke bërë të 
mundur kështu që të marrin pjesë në procedurën e prokurimit të gjithë operatorët ekonomikë 
të tjerë të cilët janë të interesuar dhe jo vetëm 5 (pesë) operatorët ekonomikë të përzgjedhur 
për efekt plotësimi faze në SPE. Theksojmë se, mungesa e pasqyrimit të procesverbalit mbi 
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argumentimin e përzgjedhjes së 5 (pesë) operatorë ekonomikë në SPE, nuk shkakton në asnjë 
rast dëm ekonomik ndaj Autoritetit Kontraktor. 
Qëndrimi i grupit të auditimit: Grupi i auditimit të KLSH shqyrtoj me vëmendje 
observacionin e subjektit për Akt konstatim dhe arrin në përfundimet e mëposhtme: 
Në argumentin e dhënë në observacionin Tuaj  si NJP nuk jeni përqendruar të argumentoni 
ligjërisht dhe as më prova se cila ka qenë arsyeja që nuk keni të administruar në dosje asnjë 
prej 5 OE të përzgjedhur. Po kështu nuk keni mundur të argumentoni mbi çfarë kriteresh 
është bërë përzgjedhja e këtyre 5 OE. Duhet theksuar se argumentimi i përzgjedhjes së çdo 
OE i cili ka potencialin e mundshëm të jetë pjesëmarrës në tender i shërben transparencës, pra 
a i plotësojnë realisht kushtet këta OE për tu të përzgjedhur nga ju si NJP. Përderisa nuk kemi 
argumentim mbi përzgjedhjen e tyre, atëherë nuk mund të arrihet në konkluzionin se këta OE 
i plotësonin kushtet ose jo për t’ju bërë ftesa për pjesëmarrjen në tender. Sa kaq dhe 
procedura e prokurimit e kryer duhet të ishte anuluar e këtu gjendemi hapur në shkelje të 
procedurave të prokurimit publik ligjit referuar nenit 39 të VKM nr.914/2014 ku në 
përzgjedhjen e tyre nuk ka argumentuar dhe nuk dokumentojë përzgjedhjen e secilit 
operatorëve ekonomikë që do të ftojë apo ka ftuar në këtë procedurë prokurimi.Ky argument 
nuk ka të bëjë aspak me atë që është konstatuar nga ana e jonë e për pasojë observacioni nuk 
do të merret parasysh. 
 
 
2.Procedura e Prokurimit me objekt: Blerje binderi për asfaltimin e rrugeve urbane, Bashkia 
Divjakë 
Procedura e Prokurimit me objekt: “Blerje binderi për asfaltimin e rrugeve urbane, 
Bashkia Divjakë” 
1.Urdhër Prokurimi nr.187 
 Nr. 2966 prot.  
datë 27.08.2020  

3. Hartuesit e DT:  
Urdhër nr. 1, datë 20.06.2018 
1. S Sha (Juriste) 
2. EH (inxhinier) 
3. I K (Ekonomist) 

4. Komisioni i Vlerësimit Ofertave: 
Urdhër nr.187/1 datë 27.08.2020 
1.R M (kryetar) 
2.M N (anëtar) 
3.V L (anëtar) 

2. Lloji i Procedurës së 
Prokurimit: “Tender i Hapur” 
5. Fondi Limit (pa tvsh)  
8.333.280 lek pa tvsh 

6.Oferta fituese: OE “B” shpk 
6,931,460 lekë pa tvsh 

7.Diferenca me fondin limit  (pa tvsh)  
1,401,820  lekë   

8. Data e hapjes së tenderit: 
datë 22.09.2020 
Ora 09.00 

9. Burimi Financimit:  
Nga Granti 

10. Operatoret Ekonomike 
a) Pjesëmarrës në tender: 5 OE  
b) Kualifikuar OE “B” shpk 

11.Ankim 
AK: Jo 

12. Përgjigje ankesës nga AK 
Jo 

13.Përgjigje Ankesës nga  APP   apo 
KPP  Jo 

` 14. Data e lidhjes së kontratës: 
14.10.2020 

15. Afati i kontratës 
3 Muaj nga momenti i nënshkrimit te 
kontratës 

 
Me Vendim nr. 42, datë 17.08.2020 Këshilli Bashkiak është miratuar preventivi “Blerje 
binderi për asfaltimin e rrugëve urbane, Bashkia Divjakë” mbi përdorimin e fondit rezervë të 
akorduar nga Ministria e Financave dhe Ekonomisë për vitin 2020. AK Bashkia Divjakë ka 
përpiluar dhe Projekt -Vendimin  nr. 5, datë 11.08.2020 si dhe relacionin me objekt: “Blerje 
binderi për asfaltimin e rrugëve urbane Bashkia Divjakë” ku dhe kanë përcaktuar rrugët e 
brendshme që do të shtrohen, Ferras – Grabian, Mertish – Gradisht, Këmishtaj – Gradishtë 
(Bashkia Divjakë). 
Është administruar, preventivi  për këtë procedurë prokurimi,  si dhe me shkresë nr. 2632/1 
prot., datë 30.07.2020 nga Ministria e Financave është bërë dhe akordimi i shumës 
10,000,000 lekë pa tvsh nga Drejtoria e Përgjithshme e Thesarit. 
Me nr. 16155 prot., datë 01.09.2020 është bërë njoftimi mbi rakordimin e fondit rezervë nga 
Drejtoria e Përgjithshme e Thesarit për Bashkinë Divjakë në shumën 7,000,000 lekë.  
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AK Bashkia Divjakë me nr. 3060 prot., datë 04.09.2020 i është drejtuar me shkresë MF, 
Drejtorisë së Përgjithshme të Buxhetit “për miratimin e fondit rezervë në vlerën e mëparshme 
të akorduar” prej 10,000,000 lekë. 
Komisioni argumentimit e fondit limit dhe përcaktimin e specifikime teknike 
1-Me urdhër të Kryetarit të Bashkisë Divjakë me nr. 180 datë 25.08.2020 me nr. 2907 prot., 
është caktuar z. L XH (Drejtor i Drejtorisë së Planifikimit dhe Zhvillimit Urban, Bashkia 
Divjakë) për argumentimin e fondit limit dhe përcaktimin e specifikimeve teknike” me 
objekt: “Blerje binderi për asfaltimin e rrugëve urbane, Bashkia Divjakë”. Bashkëlidhur me 
këtë urdhër ndodhet dhe formulari i deklarimit të konfliktit të interesit i firmosur. Me nr. 
2907/1 prot., datë 26.08.2020 është administruar dhe preventivi nga z. L XH si dhe janë 
hartuar specifikimet teknike me nr. 2907/2 prot., datë 26.08.2020. 
 
Nga vlerësimi i kritereve për argumentimin dhe përllogaritjen e fondit limit të vendosura nga 
ky Komision, u konstatua problematikat e mëposhtme: 
Nga auditimi në këtë dosje prokurimi konstatohet se mungon një relacion shpjegues mbi 
argumentimin e fondit limit të vlerës si dhe sasinë e nevojshme për mallra që shërben për këtë 
procedurë prokurimi. Është e pa qartë se si është përllogaritur kjo sasi malli (binder me gurë 
kave dhe emulsion bitumi) për sipërfaqen, trashësinë dhe gjatësinë e kërkuar të rrugëve të 
cilat duhet të shtrohen/trajtohen, pra nuk kemi një analizë të detajuar teknike. Kështu nga ana 
e këtij Komisioni është vepruar gabim në kundërshtim me nenin 59 pika  të VKM 914 datë 
29.12.2014 e cila shprehet qartë se: 
1. Përllogaritja e vlerës limit të kontratës bëhet nga njësia e prokurimit, nëse 
kjo detyrë nuk i është ngarkuar një strukture të posaçme. 
2. Në përllogaritjen e vlerës limit të kontratës, autoriteti kontraktor duhet t’i referohet një ose 
më shumë alternativave të renditura si më poshtë: çmimet e botuara nga Instituti i 
Statistikave (INSTAT), ose/dhe çmime të tjera zyrtare, të njohura nga institucionet përkatëse 
(si për shembull, nga organet tatimore a doganore, dhomat e tregtisë, në manuale etj); 
ose/dhe 
a) çmimet e tregut; ose/dhe 
b) çmimet e kontratave të mëparshme, të realizuara nga vetë apo nga autoritete të tjera 
kontraktore; ose/dhe 
ç) çmimet ndërkombëtare, të botuara. 
Autoriteti kontraktor, përpara nxjerrjes së urdhrit të prokurimit, duhet të dokumentojë 
përllogaritjen e vlerës së kontratës. 
 
Njësia e prokurimit 
1-Me urdhër prokurimi të Kryetarit të Bashkisë Divjakë nr. 187 datë 27.08.2020, me nr. 2966 
prot është ngritur Njësia e Prokurimit e cila përbëhet nga znj. S Sh (jurist) z. E H (inxhinier) 
dhe znj. I K (ekonomiste) në procedurën “Tender i hapur” me fondin limit 8.333,280 lekë pa 
tvsh nga Ganti për vitin 2020. Në dosje ndodhen dhe Formularët e deklarimit mbi konfliktin e 
interesit.  Me nr. 2966/1/1 datë 27.08.2020 është bërë dhe njoftimi i kontratës mbi llojin e 
procedurës “Tender i hapur”  me objekt “Blerje binderi për asfaltimin e rrugëve urbane, 
Bashkia Divjakë” 
Me nr. 2966/3 prot., datë 27.08.2020 është administruar dhe procesverbal për hartimin e 
dokumenteve të tenderit. DST janë firmosur nga gjithë NJP, në përputhje me Kreu V, 
“Zhvillimi i procedurave”, pika 2, “Hartimi i dokumenteve të tenderit”, i cili është 
nënshkruhen nga të gjithë anëtarët e njësisë së prokurimit, që i kanë hartuar ato dhe janë 
firmosur në çdo fletët.  
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Janë hartuar Procesverbalet “Mbi hapjen dhe verifikimin dhe vlerësimin e ofertave të 
paraqitura nga OE” për tenderin me objekt; “Blerje binderi për asfaltimin e rrugëve urbane, 
Bashkia Divjakë” i cili është i firmosur nga KVO dhe NJP.  
 
Po kështu, referuar procedurës “Kërkesë për propozim”, NJP ka përzgjedhur dhe ftuar 5 OE  
të cilat gjejnë pasqyrim në sistemin elektronik të prokurimeve publike por që nuk janë të 
administruar në dosjen e prokurimit. NP gjithashtu ka vepruar gabim dhe në kundërshtim me 
ligjin referuar nenit 39 të VKM 914/2014 ku në përzgjedhjen e tyre nuk ka argumentuar dhe 
nuk ka dokumentuar përzgjedhjen e secilit operatorëve ekonomikë që do të ftojë apo ka ftuar 
në këtë procedurë prokurimi. Sakaq NJP ka vepruar në kundërshtim me VKM nr. 914, “Për 
miratimin e rregullave të prokurimit publik” Kreu IV, “Llojet dhe Përzgjedhja e Procedurës”, 
Neni 39 “Kërkesa për propozime” e cila shprehet:  
1. Kërkesa për propozim, sipas nenit 34 të LPP, është një procedurë prokurimi, e cila 
përdoret për kontratat me vlerë nën kufirin e ulët monetar, por mbi 
800.000 (tetëqind mijë) lekë. 
2. Njoftimi i kontratës hartohet dhe publikohet në Buletinin e Njoftimeve 
Publike dhe në faqen e internetit të APP-së, në përputhje me LPP dhe me 
këto rregulla 
3. Afati kohor minimal për dorëzimin e ofertave është 10 (dhjetë) ditë nga data, 
në të cilën është shpallur njoftimi i kontratës në faqen e internetit të APP-së. 
4. Pavarësisht nga publikimi i njoftimit të kontratës, sipas pikës 2, të këtij neni, 
autoriteti kontraktor fton për të marrë pjesë dhe të paktën 5 (pesë) operatorë 
ekonomikë. 
Në çdo rast, autoriteti kontraktor duhet të argumentojë dhe të dokumentojë 
përzgjedhjen e operatorëve ekonomikë që do të ftojë. 
 
Për mos argumentimin në përzgjedhjen e operatorve ekonomik në fazën e zhvillimit të 
procedurës së prokurimit publik ngarkohet me përgjegjësi NJP përbërë nga: znj. S Sh, 
z. E H dhe znj. I K. 
 
Komisioni i vlerësimit të ofertave 

Nr. OE pjesëmarrës Oferta ekonomike (pa tvsh) Vlerësimi i KVO-së 
1. OE “B” shpk 6,931,460 lekë pa tvsh   Kualifikuar si OE 
2. OE “S” shpk 7,594,800 lekë pa tvsh Jo 
3. OE “S” shpk 7,900,182 lekë pa tvsh Jo 
4. OE “B” shpk 8,207,900 lekë pa tvsh Jo 
5. OE “A” shpk 8,251,200 lekë pa tvsh Jo 

 
KVO është ngritur me urdhrin e Kryetarit të Bashkisë nr. 187/1 datë 27.08.2020 me nr. 
2966/2 prot., i përbëhet nga z. R M (kryetar), znj. E Z (anëtar) dhe znj. M N (anëtar). Në 
dosje ndodhen të administruara dhe deklaratat mbi konfliktin e interesit për të tre anëtarët e 
KVO. 
Nga ky procesverbal ka rezultuar se kanë marrë pjesë 5 operatorë ekonomikë, konkretisht: 
OE “B” shpk me ofertën me të ulët ekonomike 6,931,460 lekë pa tvsh, 
OE “S” shpk, i cili ka ofertuar 7,594,800 lekë pa tvsh,  
OE “S” shpk, i cili ka ofertuar 7,900,182 lekë pa tvsh,  
OE “B” shpk, i cili ka ofertuar 8,207,900 lekë pa tvsh  
OE “A” shpk, i cili ka ofertuar 8,251,200 lekë pa tvsh. 
 
Me nr. 2966/7 prot., datë 08.10.2020 nga KVO është përpiluar dhe raporti përmbledhës 
drejtuar AK Bashkia Divjakë duke vlerësuar si ofertën ekonomike më të favorshme e cila 
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plotëson të gjitha kriteret atë të OE “B” shpk i cili ka ofertuar 6,931,460 lekë pa tvsh me 
ofertën më të ulët e të favorshme ekonomike. Nuk ka pasur ankesa nga OE pjesëmarrës në 
tender. 
 
Konkluzion: KVO i përbërë nga z. R M (kryetar), znj. E Z (anëtar) dhe znj. M N (anëtar) ka 
kryer vlerësimin në përputhje me Ligjin nr. 9643, datë 20.11.2006, ndryshuar “Për 
prokurimet publike” dhe të VKM nr. 914, “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” si 
dhe në funksion të kriteret të veçanta dhe DST në kualifikimin e OE “V” shpk. 
Komisioni i marrjes në dorëzim të materialeve 
Me urdhër 227/1 datë 28.10.2020 , protokolluar me nr. 2966/12  është ngritur Komisioni 
“Mbi marrjen në dorëzim të mallit i përbërë nga z. L X, z. P T dhe z. S T si dhe në dosje 
ndodhen të administruar dhe procesverbalet e marrjes në dorëzim të mallit.  
 
Lidhur me observacionet e njësisë së prokurimit për këtë procedurë prokurimi: 

 Pretendim i subjektit: Nuk jemi dakord me arsyetimin e mësipërm të përfaqësuesve të 
KLSH-së, pasi kriteri i mësipërm është vendosur në përputhje me VKM nr.914 datë 
29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”. Kriteri “punë e ngjashme” 
është një kriter taksativ, i parashikuar në Ligjin nr.9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin 
publik” i ndryshuar, në VKM nr.914 datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të 
prokurimit publik”, si edhe i përcaktuar qartë në Dokumentet Standarde të Tenderit, i cili 
duhet të përmbushet nga të gjithë operatorët ekonomikë pjesëmarrës në procedurat e 
prokurimit. Gjithashtu, bazuar në Nenin 78 “Ankesat në Autoritetin Kontraktor” pika 1 të 
VKM nr.914 datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, çdo person, 
që ka ose ka pasur interes në një procedurë prokurimi dhe kur është dëmtuar ose rrezikohet 
të dëmtohet nga një vendim i autoritetit kontraktor, që bie në kundërshtim me LPP, mund ta 
kundërshtojë këtë vendim.Në rastin e ankesave për dokumentet e tenderit, operatorët 
ekonomikë mund të ankohen pranë autoritetit kontraktor brenda 7 (shtatë) ditëve nga data e 
publikimit të njoftimit të kontratës në faqen e internetit të APP-së. Në rastin konkret pranë 
Autoritetit Kontraktor, nuk është paraqitur asnjë ankesë nga operatorët ekonomikë të 
interesuar, në lidhje me kufizimin e pjesëmarrjes së tyre prej vendosjes së këtij kriteri në 
procedurën përkatëse të prokurimit publik. Për më tepër, NJP vepron edhe në bazë të 
rekomandimeve të lëna nga ana e Koordinimit të APP-së në lidhje me çdo kriter për të cilin 
ata shprehen se nuk përmbushin parashikimet e dispozitave të legjislacionit të zbatueshëm 
për prokurimin publik. Në rastin konkret, APP nuk është shprehur në asnjë rast të vendosjes 
së këtij kriteri si të pabazuar në ligj, i cili, në mënyrë direket ose indirekte, mund të sjelli 
kufizimin e pjesëmarrjes së OE. 
Qëndrimi i grupit të auditimit:Grupi i auditimit të KLSH shqyrtoi observacionin e 
paraqitura në projekt raportin dhe auditimit arrin në përfundimet e mëposhtme: 
Në observacionin e paraqitura me shkresën nr. 685/14 prot dhe nr. 685/15 prot., datë 
20.12.2021, si dhe argumentave tuaja gjatë procesiteti të ballafaqimit në KLSH më datë 
24.12.2021, grupi auditimit arsyeton se kriteri të cilën të vërtetojnë punë të ngjashme më 
vlerën jo më të vogël se 40% e vlerës së fondit limit, nuk përbën shkelje të kuadrit rregullator 
në fuqi. Për këtë arsye observacioni juaj meret në konsideratë dhe anomalia e konstatuar në 
projektraport lidhur me këtë cështje, nuk është pjesë e raportit përfundimtar të auditimit 
 

 Pretendim i subjektit: Për sa i përket këtij konstatimi nga ana e përfaqësuesve të KLSH-së, 
ju sqarojmë se, përzgjedhja për të marrë pjesë e të paktën 5 (pesë) operatorë ekonomikë në 
një procedurë prokurimi, është një proces i hapur, i cili pasqyrohet edhe në Sistemin e 
Prokurimit Elektronik, me argumentimin përkatës të përzgjedhjes së tyre, duke bërë të 
mundur kështu që të marrin pjesë në procedurën e prokurimit të gjithë operatorët ekonomikë 

http://www.app.gov.al/GetData/DownloadDoc?documentId=0e11826f-ddab-45e9-9e7d-2d8793c55b94
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të tjerë të cilët janë të interesuar dhe jo vetëm 5 (pesë) operatorët ekonomikë të përzgjedhur 
për efekt plotësimi faze në SPE. Theksojmë se, mungesa e pasqyrimit të procesverbalit mbi 
argumentimin e përzgjedhjes së 5 (pesë) operatorë ekonomikë në SPE, nuk shkakton në asnjë 
rast dëm ekonomik ndaj Autoritetit Kontraktor. 
Qëndrimi i grupit të auditimit: Grupi i auditimit të KLSH shqyrtoj me vëmendje 
observacionin e subjektit për Akt konstatim dhe arrin në përfundimet e mëposhtme: 
Në argumentin e dhënë në observacionin tuaj ju si NJP nuk jeni përqendruar në argumentoni 
ligjërisht dhe as më prova se cila ka qenë arsyeja që nuk keni të administruar në dosje asnjë 
prej 5 OE të përzgjedhur. Po kështu nuk keni mundur të argumentoni mbi çfarë kriteresh 
është bërë përzgjedhja e këtyre 5 OE. Duhet theksuar se argumentimi i përzgjedhjes së çdo 
OE i cili ka potencialin e mundshëm të jetë pjesëmarrës në tender i shërben transparencës, pra 
a i plotësojnë realisht kushtet këta OE për tu të përzgjedhur nga ju si NJP. Përderisa nuk kemi 
argumentim mbi përzgjedhjen e tyre, atëherë nuk mund të arrihet në konkluzionin se këta OE 
i plotësonin kushtet ose jo për t’ju bërë ftesa për pjesëmarrjen në tender. Sa kaq dhe 
procedura e prokurimit e kryer duhet të ishte anuluar e këtu gjendemi hapur në shkelje të 
procedurave të prokurimit publik ligjit referuar nenit 39 të VKM nr.914/2014 ku në 
përzgjedhjen e tyre nuk ka argumentuar dhe nuk dokumentojë përzgjedhjen e secilit 
operatorëve ekonomikë që do të ftojë apo ka ftuar në këtë procedurë prokurimi. Ky argument 
nuk ka të bëjë aspak me atë që është konstatuar nga ana e jonë e për pasojë observacioni e 
dërguar nga ju nuk do të merret para sysh. 
 
 
3.Në procedurën me objekt prokurimim: “Blerje ushqime për kopshtin Divjakë” 
Procedura Prokurimit objekt: “Blerje ushqime për kopshtin Divjakë” 
1. Urdhër Prokurimi nr. 255 
 Nr. 4798 prot., datë 13.12.2019  

3.Hartuesit e DT:  
Urdhër nr. 255, datë 13.12.2019 
1. S S (Juriste ) 
2. E H (inxhinier) 
3. R M (Ekonomist) 

4. Komisioni i Vlerësimit Ofertave: 
Urdhër nr. 255/1 datë 17.12.2019 
1. DS ( Kryetar) 
2. S D (anetar) 
3. I K (anëtar) 

2.Lloji i Procedurës së 
Prokurimit:  
“Kërkesë për Propozim” 
5. Fondi Limit (pa tvsh)  
1.991.356 lekë pa tvsh 

6. Oferta fituese: “V” PF 
1,991,356 lekë pa tvsh 

7. Diferenca me fondin limit  (pa 
tvsh)  0  lekë   

8. Data e hapjes së tenderit:  
datë, 30.12.2019  
Ora 10 

9.Burimi Financimit:  
Të ardhura e Bashkisë Divjake 

10. Operatoret Ekonomike 
a) Pjesëmarrës në tender: 1 OE 
b) Kualifikuar V shpk 

11.Ankim 
AK: Jo 

12. Përgjigje ankesës nga AK Jo 13. Përgjigje Ankesës nga  APP   apo 
KPP  Jo 

 14. Data e lidhjes së kontratës: 
dt. 08.01.2020 

15. Afati i kontratës 
Deri më 31.12.2020 

 
Komisioni llogaritjen e fondit limit 
Me urdhër të Kryetarit të Bashkisë Divjakë me nr. 221 datë 04.11.2019 me nr. 4262 prot., 
është ngritur “Komisioni për llogaritjen e fondit limit” i përbëhet nga znj. A H (Inspektore 
biznesi-tatimet) znj. N N (specialiste arsimi) dhe z. D P (specialist finance). Në dosje nga ky 
komision është administruar “Procesverbali” nr. 4262/1 prot., datë 12.12.2019 për 
përllogaritjen e fondit limit dhe preventivin përkatës të tenderit me objekt : “Blerje ushqime 
për kopshtin Divjakë”, si dhe janë administruar dhe preventivat, si më poshtë: 
-preventivi nr. 4262/2 prot., datë 12.12.2020 Loti I “Blerje Buke”,  
-preventivi nr. 4262/3 prot., datë 12.12.2020 Loi II “Blerje artikuj bulmetorë”,  
-preventivi nr. 4362/4 prot., datë 12.12.2020 Loti III, “Blerje artikuj ushqimorë dhe fruta 
perime”, -preventivi nr. 4262/5 Loti IV, “Blerje mishi dhe nënproduktet e tij”  
Ky procesverbal së bashku me preventivat janë të firmosura që të gjitha nga ky komision i 
cili ka të administruar gjithashtu dhe formularin e deklaratat e konfliktit të interesit.  
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Njësia e prokurimit 
Me urdhër prokurimi të Kryetarit të Bashkisë Divjakë nr. 255 datë 13.12.2019, me nr. 4798 
prot., është ngritur Njësia e Prokurimit e cila përbëhet nga znj. S S (jurist) z. El L (inxhinier) 
dhe z. R M (ekonomiste) në procedurën “Kërkesë për propozim” me fondin limit 1,991,356 
lekë pa tvsh, nga Granti të ndara 4 lote.  
-Loti I “Blerje Buke” me fond limit 114, 713 lekë pa tvsh, 
-Loti II “Blerje artikuj bulmetorë”, me fond limit 662,687 lekë pa tvsh, 
-Loti III, “Blerje artikuj ushqimorë dhe fruta perime”, me fond limit 903,456 lekë pa tvsh, 
-Loti IV, “Blerje mishi dhe nënproduktet e tij” me fond limit 310,500 lekë pa tvsh, 
Në dosje ndodhen dhe Formularët e deklarimit mbi konfliktin e interesit.   
Me nr. 4798/1 prot., datë 13.12.2019 është bërë dhe njoftimi i kontratës së këtij tenderii cili 
mban të administruar dhe vulën e degës së thesarit në këtë urdhër prokurimi. 
Me nr. 4798/2 prot., datë 17.12.2019, shtojca 20, nga AK është bërë dhe anulimi i kësaj 
procedure prokurimi me arsyen se nuk është konfirmuar autorizimi i urdhrit të Prokurimit nga 
dega e thesarit. 
Me nr. 4798/3 prot., datë 17.12.2019, nga AK është bërë njoftimi i kontratës i kësaj 
procedure prokurimi “Kërkesë për propozim” me fondin limit 1,991,356 lekë pa tvsh, nga 
Granti të ndara 4 lote. 
Me nr. 4798/5 prot., datë 17.12.2019 është administruar dhe procesverbal për hartimin e 
dokumenteve të tenderit. DST janë firmosur nga gjithë NJP, në përputhje me Kreu V, 
“Zhvillimi i procedurave”, pika 2, “Hartimi i dokumenteve të tenderit”, i cili është 
nënshkruhen nga të gjithë anëtarët e njësisë së prokurimit, që i kanë hartuar ato.  
 
Janë hartuar Procesverbalet “Mbi hapjen dhe verifikimin dhe vlerësimin e ofertave të 
paraqitura nga OE” për tenderin me objekt; “Blerje ushqime për kopshtin Divjakë” ku ka 
rezultuar se në këtë tender kanë marrë pjesë vetëm 1 (një) operator ekonomik, OE “V” shpk i 
cili ka bërë të vetmin ofertë ekonomike 1,991,357 lekë pa tvsh, (pra 100% të vlerës së fondit 
limit) procesverbal ky i cili është i firmosur nga KVO dhe NJP. 
 
Nga vlerësimi i kritereve të veçanta të vendosura nga Njësia e Prokurimit në DST, u 
konstatuan kritere të papërshtatshme, dhe më konkretisht: 
 
Po kështu në NJP në Kriteret e veçanta për kualifikim” pika 2.3.3 nga NJP ka vendosur si 
kriter se: .....”OE duhet të këtë pikë për ushtrimin e aktivitetit të tij brenda territorit të 
Bashkisë Divjakë, vërtetuar kjo me dokument ligjorë si: QKB, Kontratë qiraje, etj”. ….  
Duhet theksuar se kjo kërkesë është diskriminuese dhe jo proporcionalë me natyrën e 
kontratës dhe se NJP duhet të modifikonte këtë. Kjo kërkesë e veçantë e kërkuar nga NJP për 
kapacitetin teknik nuk është e argumentuar si dhe është kriter diskriminues me qëllimin e 
vetëm për mos t’i dhënë mundësinë një OE tjetër i cili mund të paraqiste interes për 
pjesëmarrje në këtë procedurë. Duhet theksuar se në këtë rast bëhet fjalë për furnizim mallra 
ushqimore dhe jo prodhim dhe më pas transport dhe furnizimin e tyre. NJP ka vepruar në 
kundërshtim me Ligjin nr. 9643, datë 20.11.2006, ndryshuar “Për prokurimet publike” 
Neni23Specifikimetteknike  
 
1. Specifikimet  teknike,  që   përcaktojnë  karakteristikat  e   mallrave,  punëve  dhe 
shërbimeve që do të prokurohen,duhet të përgatiten për të përshkruar sa më saktë dhe në 
mënyrë të plotë objektin e prokurimit,duke krijuar kushte për konkurrim të paanshëm e të 
hapur ndërmjet të gjithë kandidatëve e ofertuesve.Ku rështë e mundur,specifikimet teknike 
duhet të përcaktohen nëmënyrë të tillë që të kuptohen nga personat me aftësitë kufizuara. 

http://www.app.gov.al/GetData/DownloadDoc?documentId=0e11826f-ddab-45e9-9e7d-2d8793c55b94
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2.Specifikime tteknike duhet të mundësojnë trajtim të njëjtë për të gjithë kandidatët dhe 
ofertuesit dhe të mos shërbejnë si pengesa për konkurrencën e hapur në prokurimin publik. 
 
-Në specifikimet teknike të produkteve ushqimore pika nr. 3 “Djathë i bardhë lope”, nga NJP 
është vendosur si kriter se: “ky djathë të jetë i staxhionuar jo më pak se 45 ditë”.  
Kjo kërkesë e veçantë e vendosur nga NJP nuk argumenton mënyrën se si do të vërtetohet ose 
kontrollohet ky staxhionim i tij. Ndryshe do të ishte nqs në kriteret e veçanta do të 
përcaktohej se ky djathë do të ishte i mbyllur dhe me etiketë ku të kishte të shkruar kohën e 
staxhionimit, skadimit, etj. 
NJP ka vepruar në kundërshtim me VKM nr. 914, “Për miratimin e rregullave të prokurimit 
publik”, neni 27  
Kërkesat e veçanta të kualifikimit duhet të përfshijnë të gjitha kriteret specifike, në përputhje 
me nenin 46 të LPP-së. Kriteret duhet të jenë në përpjesëtim dhe të lidhura ngushtë me 
aftësinë zbatuese, natyrën dhe vlerën e kontratës. Në çdo rast, autoriteti kontraktor duhet të 
përcaktojë dokumentet konkrete që duhet të paraqesin operatorët ekonomikë për 
përmbushjen e këtyre kritereve. 
 
Po kështu në pikën 6 “Vezë pule” nga ana e NJP është kërkuar se: “....Ambalazhimi i vezëve 
duhet të bëhet me kartonë fole me kapacitet 30 vezë secila dhe çdo kuti kartoni vendosen 12 
copë kartonë fole....” 
Kjo kërkesë e veçantë e vendosur nga NJP është diskriminuese dhe nuk është e argumentuar 
se pse duhet të jenë kartonë fole me kapacitet 30 vezë secila dhe çdo kuti kartoni vendosen 12 
copë kartonë fole. Ky kriter i NJP është diskriminues për OE të cilët mund ta kenë kapacitetin 
e ambalazhimit ndryshe. 
 
Pika nr. 9. “Vaj ulliri”, nga NJP është diskriminuese është vendosur si kriter se: 
“Ambalazhimi në shishe 0.5 – 1 litërshe qelqi ose plastike, transparente me etiketë ku të 
shënohen standardet”. 
Kjo kërkesë e veçantë e vendosur nga NJP dhe nuk është e argumentuar se pse duhet të jenë 
Ambalazhimi në shishe 0.5 – 1 litërshe qelqi ose plastike, transparente me etiketë ku të 
shënohen standardet. Ky kriter i NJP është diskriminues për OE të cilët mund ta kenë 
kapacitetin e ambalazhimit ndryshe, 2 litërsh ose më shumë, ose mund të jenë ambalazhim i 
llojit tjetër që plotëson më mirë standardët se sa ambalazhimi i plastikës si psh ambalazhimi 
më metal alumin, ambalazhim druri  etj. 
 
Pika nr. 10. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21 “Fasule të bardha, reçel, Sheqer, Oriz, Miell gruri dhe 
misri, kripë, Trahana, Tërshërë, Salcë”, nga NJP është vendosur si kriter se: “Ambalazhimi i 
paketuar me peshë 1 kg”. 
Këto kërkesa të veçanta të vendosura nga NJP diskriminuese nuk janë argumentuar se pse 
duhet të jenë “Ambalazhimi i paketuar me pesë 1 kg. Ky kriter i NJP është diskriminues për 
OE të cilët mund ta kenë kapacitetin e ambalazhimit ndryshe, 2 -10 etj kg ose më shumë. NJP 
në rastet e pikës 19 dhe 20 (kanellë dhe thjerrëza) nuk ka përcaktuar asnjë kriter të peshës 
ndërkohë që për produktet e tjera e ka bërë atë.  
Duhet theksuar se Njësia e Prokurimit nuk ka arsyetuar përzgjedhjen e këtyre specifikimeve 
teknike të cilat janë diskriminuese e ulin ndjeshëm konkurrencën duke parapërcaktuar dhe 
fituesin i cili është shpallur më pas fitues i tenderit në masën 100% të vlerës. 
Nga procesverbalet e administruara mbi dorëzimin e mallit si dhe faturat likuiduese 
konstatohet se kjo procedurë prokurimi nuk është realizuar e plotë. Referuar situatës së 
pandemisë me covid – 19 si dhe kushteve të përcaktuara në kontratën 4798/18 prot., datë 
08.01.2020, neni 5.1 “Mënyra dhe afatet e pagesës", neni 8 i kësaj kontrate “Forca Madhore” 
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pikat 8.1 dhe 8.2, kjo kontratë është realizuar në masën 39 % të vlerës ose 903,994,49 lekë pa 
tvsh nga vlera totale prej 1,991,356 lekë pa tvsh.                                                                                                                                                                 
 
Po kështu, referuar procedurës “Kërkesë për propozim”, NJP ka përzgjedhur dhe ftuar 5 OE  
të cilat gjejnë pasqyrim në sistemin elektronik të prokurimeve publike por që nuk janë të 
administruar në dosjen e prokurimit. NP gjithashtu ka vepruar gabim dhe në kundërshtim me 
ligjin referuar nenit 39 të VKM 914/2014 ku në përzgjedhjen e tyre nuk ka argumentuar dhe 
nuk ka dokumentuar përzgjedhjen e secilit operatorëve ekonomikë që do të ftojë apo ka ftuar 
në këtë procedurë prokurimi. Sakaq NJP ka vepruar në kundërshtim me VKM nr. 914, “Për 
miratimin e rregullave të prokurimit publik” Kreu IV, “Llojet dhe Përzgjedhja e Procedurës”, 
Neni 39 “Kërkesa për propozime” e cila shprehet:  
1. Kërkesa për propozim, sipas nenit 34 të LPP, është një procedurë prokurimi, e cila 
përdoret për kontratat me vlerë nën kufirin e ulët monetar, por mbi 
800.000 (tetëqind mijë) lekë. 
2. Njoftimi i kontratës hartohet dhe publikohet në Buletinin e Njoftimeve 
Publike dhe në faqen e internetit të APP-së, në përputhje me LPP dhe me 
këto rregulla 
3. Afati kohor minimal për dorëzimin e ofertave është 10 (dhjetë) ditë nga data, 
në të cilën është shpallur njoftimi i kontratës në faqen e internetit të APP-së. 
4. Pavarësisht nga publikimi i njoftimit të kontratës, sipas pikës 2, të këtij neni, 
autoriteti kontraktor fton për të marrë pjesë dhe të paktën 5 (pesë) operatorë 
ekonomikë. 
Në çdo rast, autoriteti kontraktor duhet të argumentojë dhe të dokumentojë 
përzgjedhjen e operatorëve ekonomikë që do të ftojë. 
 
Konkluzion:Vendosja nga ana e Njësisë së Prokurimit të kritereve të veçanta në DST në 
kundërshtim me Ligjin nr. 9643, datë 20.11.2006, ndryshuar “Për prokurimet publike”, 
dhe të VKM nr. 914, “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, konsiderohen 
diskriminuese dhe kufizojnë konkurrencën e ndershme dhe pjesëmarrjen e OE të tjerë. 
Për veprimet e mësipërme ngarkohet me përgjegjësi NJP: përbërë nga znj. S Sh, z. E L 
dhe z. R M. 
 
Komisioni i vlerësimit të ofertave 
Nr
. OE pjesëmarrës Oferta ekonomike (pa tvsh) Vlerësimi i KVO-së 

1 OE “V” shpk 1,991,356 lekë pa tvsh Kualifikur si OE 
 
KVO është ngritur me urdhrin e Kryetarit të Bashkisë nr. 255/1 datë 17.12.2019 me nr. 
4798/4 prot., i përbëhet nga z. D S (kryetar), znj. S D(anëtar) dhe znj. I K (anëtar). Në dosje 
ndodhen të administruara dhe deklaratat mbi konfliktin e interesit për të tre anëtarët e KVO 
Janë hartuar Procesverbalet “Mbi hapjen, verifikimin dhe vlerësimin e ofertave të tenderit 
kërkesë për propozim me mjete elektronike” me objekt; “Blerje ushqime për kopshtin Divjakë 
për vitin 2020” i cili është i firmosur nga KVO. Ka rezultuar se në këtë procedurë prokurimi 
kanë marrë pjesë vetëm OE “V” shpk i cili ka ofertuar 1,991,356 lekë pa tvsh si ofertë e 
vetme ekonomike. 
Me nr. 4798/9 prot., datë 07.01.2020 nga KVO është përpiluar dhe raporti përmbledhës 
drejtuar AK Bashkia Divjakë duke vlerësuar si ofertën ekonomike të vetme e cila plotëson të 
gjitha kriteret të OE “V” shpk i cili ka ofertuar 1,991,356 lekë pa tvsh. Nuk ka pasur 
ankesa nga OE pjesëmarrës në tender. 
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AK, me shkresë nr. 4798/10 prot., datë 07.01.2020  ka miratuar këtë procedurë, AK me nr. 
4798/11 prot., datë 07.01.2020 ka bërë njoftimin e fituesit për të gjitha lotet dhe nuk ka pasur 
ankesa.  
Konkluzion:KVO i përbërë nga z. D S (kryetar), znj. S D (anëtar) dhe znj. I K (anëtar) ka 
kryer vlerësimin në përputhje me Ligjin nr. 9643, datë 20.11.2006, ndryshuar “Për 
prokurimet publike”, dhe të VKM nr. 914, “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” 
si dhe në funksion të kriteret të vecanta dhe DST në kualifikimin e OE “V” shpk. 
Komisioni për marrjen në dorëzim 
Me urdhrin e Kryetarit të Bashkisë nr. 11/2 datë 08.01.2020 me nr. 69/2 prot.,është ngritur 
“Komisioni për marrjen ne dorëzim të ushqimeve” i përbëhet nga znj. N N, znj. A S dhe znj. 
S X. 
Në dosje janë të administruara dhe procesverbalet e marrjes në dorëzim të mallit në masën 39 
% të vlerës ose 903,994,49 lekë pa tvsh nga vlera totale prej 1,991,356 lekë pa tvsh. 
Lidhur me observacionet e njësisë së prokurimit për këtë procedurë prokurimi: 

 Pretendim i subjektit:Nuk jemi dakord me arsyetimin e mësipërm të përfaqësuesve të 
KLSH-së, pasi kriteri i mësipërm është vendosur në përputhje me VKM nr.914 datë 
29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”. Kriteri “punë e ngjashme” 
është një kriter taksativ, i parashikuar në Ligjin nr.9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin 
publik” i ndryshuar, në VKM nr.914 datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të 
prokurimit publik”, si edhe i përcaktuar qartë në Dokumentet Standarde të Tenderit, i cili 
duhet të përmbushet nga të gjithë operatorët ekonomikë pjesëmarrës në procedurat e 
prokurimit. Gjithashtu, bazuar në Nenin 78 “Ankesat në Autoritetin Kontraktor” pika 1 të 
VKM nr.914 datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, çdo person, 
që ka ose ka pasur interes në një procedurë prokurimi dhe kur është dëmtuar ose rrezikohet 
të dëmtohet nga një vendim i autoritetit kontraktor, që bie në kundërshtim me LPP, mund ta 
kundërshtojë këtë vendim.Në rastin e ankesave për dokumentet e tenderit, operatorët 
ekonomikë mund të ankohen pranë autoritetit kontraktor brenda 7 (shtatë) ditëve nga data e 
publikimit të njoftimit të kontratës në faqen e internetit të APP-së. Në rastin konkret pranë 
Autoritetit Kontraktor, nuk është paraqitur asnjë ankesë nga operatorët ekonomikë të 
interesuar, në lidhje me kufizimin e pjesëmarrjes së tyre prej vendosjes së këtij kriteri në 
procedurën përkatëse të prokurimit publik. Për më tepër, NJP vepron edhe në bazë të 
rekomandimeve të lëna nga ana e Koordinimit të APP-së në lidhje me çdo kriter për të cilin 
ata shprehen se nuk përmbushin parashikimet e dispozitave të legjislacionit të zbatueshëm 
për prokurimin publik. Në rastin konkret, APP nuk është shprehur në asnjë rast të vendosjes 
së këtij kriteri si të pabazuar në ligj, i cili, në mënyrë direket ose indirekte, mund të sjelli 
kufizimin e pjesëmarrjes së OE. 
Qëndrimi i grupit të auditimit:Grupi i auditimit të KLSH shqyrtoi observacionin e 
paraqitura në projekt raportin dhe auditimit arrin në përfundimet e mëposhtme: 
Në observacionin e paraqitura me shkresën nr. 685/14 prot dhe nr. 685/15 prot., datë 
20.12.2021, si dhe argumentave tuaja gjatë procesiteti të ballafaqimit në KLSH më datë 
24.12.2021, grupi auditimit arsyeton se kriteri të cilën të vërtetojnë punë të ngjashme më 
vlerën jo më të vogël se 40% e vlerës së fondit limit, nuk përbën shkelje të kuadrit rregullator 
në fuqi. Për këtë arsye observacioni juaj meret në konsideratë dhe anomalia e konstatuar në 
projektraport lidhur me këtë cështje, nuk është pjesë e raportit përfundimtar të auditimit 
 
Pretendim i subjektit:  Përsa i përket pikës nr. 6 “Vezë pule” nga ana e NJP është kërkuar 
se: “Ambalazhimi i vezëve duhet të bëhet me kartonë me fole me kapacitet 30 vezë secila dhe 
çdo kuti kartoni vendosen 12 copë kartonë fole…” për vetë faktin se, ky lloj paketimi është 
paketimi më lehtësisht i gjendshëm dhe me i përhapur në treg dhe nëse nga NJP do te ishte 
kërkuar një lloj tjeter paketimi, p.sh në kartone me fole me kapacitet 6 vezë secila ose 10 
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vezë secila te cilat jane dhe llojet e paketimit të vezeve ne treg aktualisht, ky kriter do të 
ishtë diskriminues për OE të cilët mund të mos ta kenë kapacitetin për të siguruar këtë lloj 
paketimi më specifik. 
-Përsa i përket pikës nr. 9 “Vaj ulliri” nga NJP është diskriminuese është vendosur si kriter 
se: “Ambalazhimi në shishe 0.5 - 1 litërshe qelqi ose plastike, transparente me etikete ku të 
shënohen standartet…”. Nga NJP është kërkuar ambalazhimi në shishe 0.5 - 1 litërshe në 
mënyrë që produket të mos qëndrojnë të hapura për një kohë të gjatë duke rrezikuar në këtë 
mënyrë shëndetin e fëmijëve, por të bëhet konsumimi i tyre brenda ditës duke qene se edhe 
furnizimet e produkteve do të jenë furnizime ditore. Përsa i përket kriterit të vendosur nga 
NJP për llojin e materialit “shishe qelqi ose plastike”, është kërkuar ky lloj ambalazhimi 
për vetë faktin se ky lloj ambalazhimi është më lehtësisht i gjendshëm dhe me i përhapur në 
treg dhe nëse nga NJP do te ishte kërkuar ambalazhimi në metal alumini ose ambalazhim 
druri etj., ky kriter do të ishte diskriminues për OE të cilët mund të mos ta kenë kapacitetin 
për të siguruar këtë lloj ambalazhimi më specifik.  
-Përsa i përket pikave nr. 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21 “Fasule të bardha, reçel, Sheqer, 
Oriz, Miell gruri dhe misri, kripë, Trahana, Tërshërë, Salcë”, nga NJP është vendosur si 
kriter se: “Ambalazhimi i paketuar me peshë 1 kg…” Nga NJP është kërkuar ambalazhimi 
me peshë 1 kg në mënyrë që produket të mos qëndrojnë të hapura për një kohë të gjatë duke 
rrezikuar në këtë mënyrë shëndetin e fëmijëve, por të bëhet konsumimi i tyre brenda ditës 
duke qene se edhe furnizimet e produkteve do të jenë furnizime ditore.  

Qëndrimi i grupit të auditimit: Grupi i auditimit të KLSH shqyrtoj me vëmendje 
observacionin e subjektit për Aktkonstatim dhe arrin në përfundimet e mëposhtme: 
Në argumentin e dhënë në observacionin tuaj ju si NJP sqarojmë se lidhur me specifikimet 
teknike të produkteve ushqimore, konkretisht pikës 6 të specifikimeve teknike “Vezë pule” 
nga ana e NJP është kërkuar se: “Ambalazhimi i vezëve duhet të bëhet me kartonë me fole me 
kapacitet 30 vezë secila dhe çdo kuti kartoni vendosen 12 copë kartonë fole…”, në pikën 9 
“Vaj ulliri” ,“Ambalazhimi në shishe 0.5 - 1 litërshe qelqi ose plastike, transparente me 
etikete ku të shënohen standardet…” dhe pikave nr. 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21 “Fasule të 
bardha, reçel, Sheqer, Oriz, Miell gruri dhe misri, kripë, Trahana, Tërshërë, Salcë”, nga NJP 
është vendosur si kriter se: “Ambalazhimi i paketuar me peshë 1 kg…” 
Kështu referuar pikave më lartë ju si NJP nuk keni argumentuar përzgjedhjen e këtyre 
kritereve/speifikimeve. Kështu nuk mund të mbani standarde të dyfishta ku në pikën nr. 6 të 
specifikimeve teknike ”Vezë pulë” me bikerna nga 30 copë vezë secila në 12 copë kartoni, 
mos të konsiderohen nga ju si NJP me risk më të madhe për shëndetin e fëmijëve. Ky produkt 
(vezët) kanë mundësi të prishen më shpejtë se produktet argumentuar nga ju në observacion 
si ”vaji i ullirit”, “Fasule të bardha, reçel, Sheqer, Oriz, Miell gruri dhe misri, kripë, Trahana, 
Tërshërë, Salcë” të cilat kanë risk të ulët për mos thënë fare risk për tu prishur e cënuar 
shëndetin e fëmijëve. (lexoni Observacionin tuaj). Po kështu nga ne si grup auditimi nuk 
është kërkuar/arsyetuar në asnjë moment përzgjedhja me kritere të ngurta ashtu siç Ju 
arsyetoni në observacionin tuaj ku shpreheni se .... ”kapacitet 6 vezë secila ose 10 vezë secila 
të cilat janë dhe llojet e paketimit të vezëve në treg aktualisht, ky kriter do të ishte 
diskriminues për OE të cilët mund të mos ta kenë kapacitetin për të siguruar këtë lloj 
paketimi më specifik”.... Nga ne si grup është e pa kuptimtë pse nuk duhet të marri pjesë në 
procedurë një OE i cili i plotëson kriteret me formate të tjera që gjenden në treg me shpesh se 
sa ato të arsyetuar nga Ju si NJP.  
Po të njëjtin argument të gabuar parashtroni në observacionin tuaj lidhur me pikat 9 “Vaj 
ulliri” dhe pika nr. 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21 “Fasule të bardha, reçel, Sheqer, Oriz, Miell 
gruri dhe misri, kripë, Trahana, Tërshërë, Salcë”, nga NJP është vendosur si kriter se: 
“Ambalazhimi i paketuar me peshë 1 kg…” ku shpreheni se ....“Njësia e Prokurimit nuk ka 
arsyetuar përzgjedhjen e këtyre specifikimeve teknike të cilat janë diskriminuese e ulin 
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ndjeshëm konkurrencën duke parapërcaktuar dhe fituesin i cili është shpallur më pas fitues i 
tenderit në masën 100% të vlerës”. Kështu në asnjë rast nga grupi i KLSH nuk është kërkuar 
vendosja e kritereve të ngurta diskriminuese, gjë që Ju si NJP e keni bërë, por është nënvizuar 
se çfarë duhet të bëhej për ata OE që ofrojnë në formate të ndryshme nga ato që ju keni 
kërkuar në specifikimet teknike, kriteret e veçanta. Për ne si KLSH nuk mund të konsiderohet 
më me pak risk vaji i cili shqërbenet në bidona plastik se sa nga vaji i cili shërbehet në kuti 
llamarinë ku në treg gjenë me formate të ndryshme. Pra në themël për cfarë parashtrojmë më 
lartë, për ne si KLSH nuk duhet të ishin vendosutr kufizime të ngurta ose ndryshe specifikime 
në përzgjedhjen e këtyre kritereve. E arsyetuar ndryshe, cili do të ishte risku në spëcifikimin 
që ju keni bërë në kriterin e përzgjedhjes së vezëve nëse do të ishin në format me 15 copë, më 
12 copë, me 9 copë, 8 apo 6 copë? Po kështu, sa do të ndikontë realisht tek shëndeti i 
fëmijëve nqs një OE do të ofronte shishe 1,5 litërshe-2 litërshe vaji ulliri për këtë kopësht. 
Përfundimisht këto kërkesa të veçanta të vendosur nga NJP janë diskriminuese, të pa 
argumentuara gjë që ka sjellë kufizim pjesëmarrje të OE e për pasojë mungesën e 
konkurrencës. Ky argument nuk ka të bëjë aspak me atë që është konstatuar nga ana e jonë e 
për pasojë observacioni e dërguar nga ju nuk do të merret para sysh. 
 
Pretendim i subjektit: Për sa i përket këtij konstatimi nga ana e përfaqësuesve të KLSH-së, ju 
sqarojmë se, përzgjedhja për të marrë pjesë e të paktën 5 (pesë) operatorë ekonomikë në një 
procedurë prokurimi, është një proces i hapur, i cili pasqyrohet edhe në Sistemin e 
Prokurimit Elektronik, me argumentimin përkatës të përzgjedhjes së tyre, duke bërë të 
mundur kështu që të marrin pjesë në procedurën e prokurimit të gjithë operatorët ekonomikë 
të tjerë të cilët janë të interesuar dhe jo vetëm 5 (pesë) operatorët ekonomikë të përzgjedhur 
për efekt plotësimi faze në SPE. Theksojmë se, mungesa e pasqyrimit të procesverbalit mbi 
argumentimin e përzgjedhjes së 5 (pesë) operatorë ekonomikë në SPE, nuk shkakton në asnjë 
rast dëm ekonomik ndaj Autoritetit Kontraktor. 
Qëndrimi i grupit të auditimit: Grupi i auditimit të KLSH shqyrtoj me vëmendje 
observacionin e subjektit për Akt konstatim dhe arrin në përfundimet e mëposhtme: 
Në argumentin e dhënë në observacionin tuaj ju si NJP nuk jeni përqendruar në argumentoni 
ligjërisht dhe as më prova se cila ka qenë arsyeja që nuk keni të administruar në dosje asnjë 
prej 5 OE të përzgjedhur. Po kështu nuk keni mundur të argumentoni mbi çfarë kriteresh 
është bërë përzgjedhja e këtyre 5 OE. Duhet theksuar se argumentimi i përzgjedhjes së çdo 
OE i cili ka potencialin e mundshëm të jetë pjesëmarrës në tender i shërben transparencës, pra 
plotësojnë realisht kushtet këta OE për tu të përzgjedhur nga ju si NJP. Përderisa nuk kemi 
argumentim mbi përzgjedhjen e tyre, atëherë nuk mund të arrihet në konkluzionin se këta OE 
i plotësonin kushtet ose jo për t’ju bërë ftesa për pjesëmarrjen në tender. Sa kaq dhe 
procedura e prokurimit e kryer duhet të ishte anuluar e këtu gjendemi hapur në shkelje të 
procedurave të prokurimit publik ligjit referuar nenit 39 të VKM nr.914/2014 ku në 
përzgjedhjen e tyre nuk ka argumentuar dhe nuk dokumentojë përzgjedhjen e secilit 
operatorëve ekonomikë që do të ftojë apo ka ftuar në këtë procedurë prokurimi. Ky argument 
nuk ka të bëjë aspak me atë që është konstatuar nga ana e jonë e për pasojë observacioni e 
dërguar nga ju nuk do të merret para sysh. 
 
 
4. Në procedurën e prokurimit me objekt: Blerje lubrifikantë, vajra, graso, filtra, për kryerjen 
e shërbimeve profilaktike për mjetet e Bashkisë Divjakë 
Procedura e prokurimit me objekt:“Blerje lubrifikantë, vajra, graso, filtra, për kryerjen e 
shërbimeve profilaktike për mjetet e Bashkisë Divjakë” 
1. Urdhër Prokurimi nr.109 
 Nr.1653 prot., 
datë 26.05.2020  

3.Hartuesit e DT:  
 Urdhër nr. 109, datë 
26.05.2020 

4.Komisioni i Vlerësimit Ofertave: 
Urdhër nr.109/1 datë 26.05.2020 
1. D S (kryetar) 
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2. Lloji i Procedurës:  
“Kërkesë për Propozim”  

1. S S (Juriste ) 
2. E H (inxhinier) 
3. I K (Ekonomist) 

2. E Z (anëtar) 
3. R M (anëtar) 

5. Fondi Limit (pa tvsh)  
1.915.991 lekë pa Tvsh 

6.Oferta fituese: OE ”E sha  
1,613,100 lekë 

7.Diferenca me fondin limit (pa tvsh)  
302.891 lekë pa tvsh 

8. Data e hapjes së tenderit: 
08.06.2020, Ora 10 

9.Burimi Financimit: Të 
ardhura e Bashkisë Divjakë + 
Granti për mjetet e Drejtorisë 
se Bujqësisë Bordi Ujitje -
Kullim 

10.Operatoret Ekonomik 
a) Pjesëmarrës në tender: 3 OE   
b) Kualifikuar 1 “E” sha 

11. Ankim 
AK: Po 

12.  Përgjigje ankesës nga 
AK Po 

13.  Përgjigje Ankesës nga  APP   apo 
KPP  Po 

 14. Data e lidhjes së 
kontratës: 23.06.2020 

15. Afati i kontratës 
10 ditë nga momenti i lidhjes së 
kontratës 

 
Objekti i këtij akt konstatimi është:Auditimi i zbatimit të procedurave ligjore të prokurimit 
publik“Blerje lubrifikantë, vajra, graso, filtra, për kryerjen e shërbimeve profilaktike për mjetet e 
Bashkisë Divjakë”  duke përzgjedhur llojin e procedurës së prokurimit “Kërkesë për propozim” me 
fond limit 1,915,991 lek pa tvsh nga e cila 1,249,591 lekë pa tvsh nga të ardhurat e 
Bashkisë Divjakë dhe 666,400 lekë pa tvsh nga të Granti për mjetet bujqësore dhe bordit të 
kullimit. 
Komisioni për argumentimin e fondit limit 
Me kërkesë nr. 386 prot., datë 27.01.2020 të Drejtorit të Rrugëve Rurale z. A Ç drejtuar 
Sektorit Juridik, Bashkia Divjakë është kërkuar zhvillimi i procedurës së prokurimit “Blerje 
lubrifikantë, vajra, graso, filtra, për kryerjen e shërbimeve profilaktike për mjetet e Bashkisë 
Divjakë” 
Me urdhër të Kryetarit të Bashkisë Divjakë nr. 35 prot., datë 30.01.2020, nr. 447 prot., është 
ngritur “Komisioni për argumentimin e fondit limit” i përbërë nga z. A C, znj. S K, dhe znj. I 
M. Në dosje janë të administruara dhe formuari i deklarimit të konfliktit të interesit nga e 
gjithë ky Komision.  
Përllogaritja e fondit limit është bërë duke testuar çmimet e tregut duke marr 3 oferta nga 
operatorë të ndryshëm OE “P”  shpk datë 20.01.2020, OE “K” shpk, datë 21.01.2020 dhe OE 
“A” shpk, datë 24.01.2020). 
Njësia e prokurimit 
a. Me urdhër prokurimi të Kryetarit të Bashkisë Divjakë nr. 40 datë 04.02.2020, nr. 553 prot.,  
është ngritur Njësia e Prokurimit e cila përbëhet nga znj. S Sh (jurist) z. E H (inxhinier) dhe 
znj. I K (ekonomist). DST janë firmosur nga gjithë NJP, në përputhje me Kreu V, “Zhvillimi i 
procedurave”, pika 2, “Hartimi i dokumenteve të tenderit”, të cilën përcaktohet se: 
“Dokumentet nënshkruhen nga të gjithë anëtarët e njësisë së prokurimit, që i kanë hartuar 
ato”. Në dosje ndodhen dhe formularët e deklarimit të konfliktit të interesit të firmosura të 
gjithë nga NJP.  
Me nr. 533/3 prot., datë 04.02.2020 është mbajtur procesverbali nga NJP ku janë vendosur 
kriteret teknike për dokumentet e tenderit e DST të cilat janë firmosur nga ana e kësaj Njësie 
në çdo fletë. 
Janë administruar procesverbalet “Mbi hapjen e verifikimin dhe vlerësimin e ofertave të OE” 
për tenderin me objekt “Blerje lubrifikantë, vajra, graso, filtra, për kryerjen e shërbimeve 
profilaktike për mjetet e Bashkisë Divjakë”ku është konstatuar se kanë marrë pjesë OE “EL” 
shpk i cili ka ofertuar 1,653,750 lekë pa tvsh dhe OE “T” shpk i cili ka ofertuar 0 (zero) lekë. 
Ky procesverbal është firmosur nga KVO dhe NJP në të gjitha fletët e tij.  
Lidhur me kriteret e veçanta të vendosura nga NJHDT është bërë ankim pranë AK nga ana e 
OE “T” shpk në datë 06.02.2020 (protokolluar në zyrën juridike më datë 10.02.2020 me nr. 
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642 prot) dhe BOE “K” shpk në datë 07.02.2020 (protokolluar në zyrën juridike më datë 
10.02.2020 me nr. 641 prot).  
KVO pasi e ka shqyrtuar ankesën e BOE “K” shpk me nr. 671/2 prot., datë 13.02.2020, ka 
kthyer përgjigje dhe i ka rruar ato si të pa bazuara në ligj. 
KVO pasi e ka shqyrtuar ankesën e OE “T” shpk me nr. 671/3 prot., datë 13.02.2020, ka 
kthyer përgjigje dhe i ka rruar ato si të pa bazuara në ligj. 
AK Bashkia Divjake pasi e ka shqyrtuar ankesën e BOE “K” shpk me nr. 611/1 prot., datë 
13.02.2020, ka kthyer përgjigje dhe i ka rruar ato si të pa bazuara në ligj. 
AK Bashkia Divjakë pasi e ka shqyrtuar ankesën e OE “T” shpk me nr. 642/1 prot., datë 
13.02.2020, ka kthyer përgjigje dhe i ka rruar ato si të pa bazuara në ligj. 
 
Të 2 OE i janë drejtuar me ankesë “Komisionit të Prokurimit Publik” (KPP) OE “T” shpk në 
datë 06.02.2020 (protokolluar në zyrën KPP më datë 24.02.2020 me nr. 877 prot) dhe OE 
“K” shpk në datë 07.02.2020 (protokolluar në zyrën juridike më datë 25.02.2020 me nr. 907 
prot).  
 
Lidhje me kriteret shtesë të vendosura nga NJHDT, nga ana e KPP pasi është marrë në 
shqyrtim është shprehur me “Vendim nr. 113 prot., viti 2020” dhe sugjeruar se AK, duhet të 
modifikoj kriteret e mësipërme duke hequr kërkesa të cilat bien ndesh me legjislacioni 
përkatës në fuqi. 
 
Kështu KPP në pikën III.1.10 midis të tjerave nisur nga natyra e mallrave të kërkuara nga AK 
si dhe bazën ligjore të përmendur nga KPP shprehet se: 
-Kërkesa e AK për leje mjedisore për mallra objekt prokurimi kodi III.1.A, është një kërkesë 
e cila nuk përfshihet në shtojcën përkatëse në legjislacionin në fuqi për lejet mjedisore 
parashikuar në Ligjin 60/2014 “Për ndryshimin e ligjit 10448 prot., datë 14.07.2011”Për lejet 
e mjedisit i ndryshuar”. Rrjedhimisht AK duhet të modifikojë kriteret e mësipërm duke hequr 
kërkesa të cilat bien në kundërshtim me legjislacionin në fuqi. Sa më sipër pretendimi i OE 
ankimues qëndron”. 
-Sa i përket pikës III.2.6. kriterit se “Raporte Analize nga ISHTI duhet të jetë lëshuar jo më 
pak se 60 ditë nga hapja e tenderit”, KPP shprehet se “kjo kërkesë  është diskriminuese dhe jo 
proporcionale me natyrën e kontratës dhe se AK duhet të modifikojë këtë kriter duke 
zgjedhur periudhën për lëshimin e fletë analizës së lëshuar nga ISHTI në funksion të hapjes 
së konkurrencës ndërmjet OE pjesëmarrës në procedurën e prokurimit objekt shqyrtimi. Sa 
më sipër pretendimi i OE ankimues qëndron”. 
-Sa i përket pikës III.3.5. kriterit se “Dokument  që vërteton se subjekti i juaj i ka plotësuar të 
të gjitha detyrimet e taksave dhe tarifave vendore pranë Bashkisë Divjakë lëshuar nga 
Administrata e Qeverisjes vendore”, KPP shprehet se “kjo kërkesë është një detyrim që AK 
mund ta verifikojë nqs OE pjesëmarrës të mundshëm në këtë procedurë prokurimi, kanë ose 
jo detyrime ndaj këtij të fundit ne përputhje me legjislacionin në fuqi për shlyerjen e taksave 
vendore për Bashkinë Divjakë. Fryma e ligjit është të nxisin OE për pjesëmarrje në procedurë 
prokurimi, konkurrim të barabartë si dhe të lehtësojë nga dokumentacioni i pa nevojshëm. Për 
AK është e rëndësishme paraqitja e nga OE një dokumentacioni që vërteton shlyerjen e gjithë 
detyrimeve vendore për të gjithë vendet e ushtrimit të aktivitetit të tyre të regjistruar në QKB. 
AK duhet të modifikojë kriterin e sipër cituar dhe duhet të kërkojë paraqitjen nga OE të 
dokumentacionit që vërteton shlyerjen e gjithë detyrimeve vendore për të gjithë vendet e 
ushtrimit të aktivitetit të tyre të regjistruar në QKB dhe jo një dokumenti për pagesë 
detyrimesh vendore ndaj Bashkisë Divjakë” Sa më sipër pretendimi i OE ankimues qëndron”. 
Në përfundim KPP ka vendosur pranimin e ankesave për dy OE “T” shpk dhe OE “K” shpk, 
lidhur me procedurën e prokurimit “Kërkesë për propozim” me Objekt Ak të bëjë 
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modifikimet  të dokumenteve të tenderit sipas konstatimeve të KPP dhe të vërë në dijeni 
brenda afatit 10 ditorë zbatimin e tyre. 
 
b. Me urdhër prokurimi të Kryetarit të Bashkisë Divjakë nr. 109 datë 26.05.2020 me nr. 1653 
prot., është ngritur Njësia e Prokurimit e cila përbëhet nga z. S Sh (juriste) z. E H (inxhinier) 
dhe znj. I K (ekonomist) “Blerje lubrifikantë, vajra, graso, filtra, për kryerjen e shërbimeve 
profilaktike për mjetet e Bashkisë Divjakë 2020” me vlerë 1,915,991 lekë pa TVSH prej të 
cilës 1,249,591 lekë pa tvsh të ardhura nga Bashkia Divjakë, dhe 666,400 lekë pa tvsh grand. 
Në dosje ndodhen të administruara dhe formulari i deklaratave të konfliktit të interesit. 
Me nr. 1653/3 prot., datë 26.05.2020 nga NJP është hartuar dhe procesverbali  hartimin e 
dokumenteve të tenderit me objekt “Blerje lubrifikantë, vajra, graso, filtra, për kryerjen e 
shërbimeve profilaktike për mjetet e Bashkisë Divjakë 2020” si dhe DST të cilat janë të 
firmosura në çdo fletë.  
Me përsëritjen e procedurën së prokurimit janë hequr pikat “B” dhe “C”, nga ana e AK 
Bashkia Divjake, por rezulton se është respektuar zbatimi rekomandimi i KPP, për piken 
“A”(Raport analiza nga ISHTI duhet lëshuar më parë se 90 ditë) kriter ky i cili është zgjatur 
për 30 ditë, nga 60 ditë në 90 ditë.  
Nga vlerësimi i kritereve të veçanta të vendosura nga Njësia e Prokurimit në DST si dhe nga 
auditimi në tërësi i kësaj procedure u konstatuan shkelje si më poshtë: 
 
Po kështu, referuar procedurës “Kërkesë për propozim”, NJP ka përzgjedhur dhe ftuar 5 OE  
të cilat gjejnë pasqyrim në sistemin elektronik të prokurimeve publike por që nuk janë të 
administruar në dosjen e prokurimit. NP gjithashtu ka vepruar gabim dhe në kundërshtim me 
ligjin referuar nenit 39 të VKM 914/2014 ku në përzgjedhjen e tyre nuk ka argumentuar dhe 
nuk ka dokumentuar përzgjedhjen e secilit operatorëve ekonomikë që do të ftojë apo ka ftuar 
në këtë procedurë prokurimi. Sakaq NJP ka vepruar në kundërshtim me VKM nr. 914, “Për 
miratimin e rregullave të prokurimit publik” Kreu IV, “Llojet dhe Përzgjedhja e Procedurës”, 
Neni 39 “Kërkesa për propozime” e cila shprehet:  
1. Kërkesa për propozim, sipas nenit 34 të LPP, është një procedurë prokurimi, e cila 
përdoret për kontratat me vlerë nën kufirin e ulët monetar, por mbi 
800.000 (tetëqind mijë) lekë. 
2. Njoftimi i kontratës hartohet dhe publikohet në Buletinin e Njoftimeve 
Publike dhe në faqen e internetit të APP-së, në përputhje me LPP dhe me 
këto rregulla 
3. Afati kohor minimal për dorëzimin e ofertave është 10 (dhjetë) ditë nga data, 
në të cilën është shpallur njoftimi i kontratës në faqen e internetit të APP-së. 
4. Pavarësisht nga publikimi i njoftimit të kontratës, sipas pikës 2, të këtij neni, 
autoriteti kontraktor fton për të marrë pjesë dhe të paktën 5 (pesë) operatorë 
ekonomikë. 
Në çdo rast, autoriteti kontraktor duhet të argumentojë dhe të dokumentojë 
përzgjedhjen e operatorëve ekonomikë që do të ftojë. 
 
Për mos argumentimin në përzgjedhjen e operatorve ekonomik në fazën e zhvillimit të 
procedurës së prokurimit publik ngarkohet me përgjegjësi NJP përbërë nga:znj. S Sh, 
z. EH dhe znj. I K. 
 
Komisioni i shqyrtimit të ankesave 
a. Me urdhër të AK Kryetarit të Bashkisë Divjakë nr. 50/1 date 11.02.2020 si rezultat i 
ankesës së bërë nga ana e OE “T” shpk dhe OE “K” shpk është pezulluar procedura e 
prokurimit “Blerje lubrifikantë, vajra, graso, filtra, për kryerjen e shërbimeve profilaktike për 
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mjetet e Bashkisë Divjakë 2020” dhe është ngritur “Komisioni i Shqyrtimit të Ankesave” e cila 
përbëhet nga z. A B, z. S T dhe z. S P.  
Ky Komision pasi ka marrë në shqyrtim kërkesat e OE të sipër cituar, ka kthyer përgjigje me 
shkresat nr. 671/2 prot., datë 13.02.2020 për OE “K” shpk dhe me nr. 671/3 prot., datë 
13.02.2020 dhe ka rrëzuar ankesat e tyre. 
b. Me Urdhër të Kryetarit të Bashkisë Divjaklë me nr. 116 prot., datë 02.06.2020 është 
pezulluar dhe është ngritur “Komisioni i Shqyrtimit të Ankesave” i përbërë nga z. A B, z. DP 
dhe z. S T. 
Ky Komision pasi ka marrë në shqyrtim kërkesat e OE të sipër cituar, me shkresë nr. 1653/5 
prot., datë 03.06.2020 ka rekomanduar Kryetarin e AK duke argumentuar si të pa bazuara në 
ligj dhe i ka rrëzuar ankesat e tyre.  
Me shkresë nr. 1553/6 prot., datë 03.06.2020 dhe shkresë nr. 1729/1 prot., datë 03.06.2020 ka 
njoftuar dhe dy OE ”A” sha dhe OE ”T” sha mbi rrëzimin e ankesave të tyre si të pa bazuara 
në ligjë. 
Konkluzion:KSHA i përbërë z. A B, z. DP dhe z. S Tka kryer vlerësimin në përputhje me 
Ligjin nr. 9643, datë 20.11.2006, ndryshuar “Për prokurimet publike”, dhe të VKM nr. 914, 
“Për miratimin e rregullave të prokurimit publik.  
Komisioni i vlerësimit t ë ofertave 
Nr. Operatori ekonomik pjesëmarrës Oferta ekonomike (pa tvsh) Vlerësimi i KVO-së 
1 OE “E” shpk 1,613,100 lekë Kualifikuar si OE 
2 OE “T” shpk 1,737,400 lekë jo 
3 OE “E” shpk 1,878,300 lekë jo 

 
a. Me urdhër nr. 40/1 datë 04.02.2020 nr. 533/2 prot., të Kryetarit të Bashkisë Divjakë është 
ngritur KVO i përbëhet nga z. D S (Kryetar), z. R M (anëtar) dhe znj. S D (anëtar) dhe janë 
administruar dhe formularët e deklarimit të konfliktit të interesit për KVO të cilat janë 
firmosur prej tyre.  
Me nr. 533/3 prot., datë 17.02.2020 është administruar procesverbali “Mbi hapjen e 
verifikimin e ofertave të OE për tenderin me objekt “Blerje lubrifikantë, vajra, graso, filtra, 
për kryerjen e shërbimeve profilaktike për mjetet e Bashkisë Divjakë 2020” ku është 
konstatuar se në kanë marrë pjesë vetëm 2 Operatorë ekonomikë,  OE “E” shpk i cili ka 
ofertuar 1,653,750 lekë pa tvsh dhe OE “T” shpk i cili ka ofertuar 0 (zero) lekë.Ky 
procesverbal është firmosur nga KVO dhe NJP në të gjitha fletët e tij.  
Nga KVO janë administruar procesverbalet “Mbi hapjen dhe verifikimin e vlerësimin e 
ofertave të tenderit kërkesë për propozim me mjete elektronike” me objekt OE” për tenderin 
me objekt “Blerje lubrifikantë, vajra, graso, filtra, për kryerjen e shërbimeve profilaktike për 
mjetet e Bashkisë Divjakë 2020”ku është konstatuar se në kanë marrë pjesë 2 operatorë 
ekonomik me 2 oferta, OE “E” shpk i cili ka ofertuar 1,653,750 lekë pa tvsh dhe OE “T” 
shpk i cili ka ofertuar 0 (zero) lekë.  
Në datë 07.02.2020 është bërë Ankim pranë AK Bashkia Divjakë nga BOE “K” shpk në 
referencë të shtojcës 20 të DST e cila është regjistruar me nr. 641 prot., datë 10.02.2020 në 
zyrën juridike.  
Në datë 06.02.2020 është bërë Ankim pranë AK Bashkia Divjakë nga OE “T” shpk  e cila 
është regjistruar me nr. 642 prot., datë 10.02.2020. 
Pranë KPP kanë depozituar ankimin OE “T” shpk më datë 06.02.2020 (protokolluar në zyrën 
KPP më datë 24.02.2020 me nr. 877 prot.,) dhe OE “K” shpk më datë 07.02.2020 
(protokolluar në zyrën juridike më datë 25.02.2020 me nr. 907 prot.,).  
Në përfundim KPP me “Vendim nr. 113 prot., viti 2020” ka vendosur pranimin e ankesave 
për dy OE “T” shpk dhe OE “K” shpk, lidhur me procedurën e prokurimit “Kërkesë për 
propozim” të bëjë modifikimet  të dokumenteve të tenderit sipas konstatimeve të KPP dhe të 
vërë në dijeni brenda afatit 10 ditorë zbatimin e tyre. 

http://www.app.gov.al/GetData/DownloadDoc?documentId=0e11826f-ddab-45e9-9e7d-2d8793c55b94
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b. Me urdhër nr. 109/1 datë 26.05.2020 të Kryetarit të Bashkisë Divjakë është ngritur KVO i 
përbëhet nga z. D S (kryetar), R M (anëtar) dhe S D (anëtar) dhe janë administruar dhe 
formularët e deklarimit të konfliktit të interesit për KVO të cilat janë firmosur prej tyre.  
Janë administruar dhe procesverbalet ”Për hapjen, verifikimin dhe vlerësimi i ofertave të O” 
ku ka rezultuar se në këtë tender kanë marrë pjesë 3 OE, OE “E” shpk, OE “T” sha, OE “E” 
shpk dhe është kualifikuar dhe shpallur fitues OE “E” shpk me ofertë më të ulët ekonomike 
në vlerën 1,613,100 lekë pa tvsh.  
Në lidhje me vlerësimin e kryer nga KVO, audituesit e KLSH konstatojnë se OE “E” shpk 
me ofertë më të ulët ekonomike në vlerën 1,613,100 lekë pa tvsh i  plotëson të gjitha kriteret 
e vendosura në DST për t’u kualifikuar dhe konkretisht si dhe ka bërë ofertën me të ulët 
ekomomike, konkretisht: 
OE “E” shpk është kualifikuar dhe shpallur fitues nga KVO me të drejtë me ofertën me të 
vogël 1,613,100 lekë pa tvsh dhe plotëson të gjitha kriteret e vendosura në DST për t’u 
kualifikuar. 
OE “T” shpk me ofertën ekonomike 1,737,400 lekë pa tvsh është shkualifikuar nga KVO pasi 
ky OE nuk ka përmbushur shtojcën nr 8 sipas DST:“A” Raport analiza nga ISHTI për këtë 
subjekt nuk është lëshuar brenda 90 ditëve nga dita e hapjes së ofertave 
OE “E” shpk me ofertën ekonomike 1,878,300 lekë pa tvsh është shkualifikuar nga KVO pasi 
ky OE nuk ka përmbushur shtojcën nr. 8 sipas DST:“A” Raport analiza nga ISHTI për këtë 
subjekt nuk është lëshuar brenda 90 ditëve nga dita e hapjes së ofertave 
 
Konkluzion:KVO i përbërë nga z. D S (Kryetar), z. R M (anëtar)  dhe znj. SD (anëtar) ka 
kryer vlerësimin në përputhje me Ligjin nr. 9643, datë 20.11.2006, ndryshuar “Për 
prokurimet publike”, dhe të VKM nr. 914, “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” 
si dhe në funksion të kriteret të veçanta dhe DST në kualifikimin e OE “E” shpk.  
 
Komisioni i marrjes në dorëzim 
Me urdhër nr. 133 datë 23.06.2020 të Kryetarit të Bashkisë Divjakë është ngritur “Komisioni 
i Marrjes në Dorëzim” i përbëhet nga z. A C, znj. S K dhe z. I N. Në dosje janë të 
administruar dhe procesverbalet e dorëzimit të mallit të firmosura nga ky Komision. 
 
Lidhur me observacionet e njësisë së prokurimit për këtë procedurë prokurimi: 

 Pretendim i subjektit:Nuk jemi dakord me arsyetimin e mësipërm të përfaqësuesve të KLSH-
së, pasi kriteri i mësipërm është vendosur në përputhje me VKM nr.914 datë 29.12.2014 “Për 
miratimin e rregullave të prokurimit publik”. Kriteri “punë e ngjashme” është një kriter 
taksativ, i parashikuar në Ligjin nr.9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik” i 
ndryshuar, në VKM nr.914 datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit 
publik”, si edhe i përcaktuar qartë në Dokumentet Standarde të Tenderit, i cili duhet të 
përmbushet nga të gjithë operatorët ekonomikë pjesëmarrës në procedurat e prokurimit. 
Gjithashtu, bazuar në Nenin 78 “Ankesat në Autoritetin Kontraktor” pika 1 të VKM nr.914 
datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, çdo person, që ka ose ka 
pasur interes në një procedurë prokurimi dhe kur është dëmtuar ose rrezikohet të dëmtohet 
nga një vendim i autoritetit kontraktor, që bie në kundërshtim me LPP, mund ta kundërshtojë 
këtë vendim.Në rastin e ankesave për dokumentet e tenderit, operatorët ekonomikë mund të 
ankohen pranë autoritetit kontraktor brenda 7 (shtatë) ditëve nga data e publikimit të 
njoftimit të kontratës në faqen e internetit të APP-së. Në rastin konkret pranë Autoritetit 
Kontraktor, nuk është paraqitur asnjë ankesë nga operatorët ekonomikë të interesuar, në 
lidhje me kufizimin e pjesëmarrjes së tyre prej vendosjes së këtij kriteri në procedurën 
përkatëse të prokurimit publik. Për më tepër, NJP vepron edhe në bazë të rekomandimeve të 
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lëna nga ana e Koordinimit të APP-së në lidhje me çdo kriter për të cilin ata shprehen se nuk 
përmbushin parashikimet e dispozitave të legjislacionit të zbatueshëm për prokurimin publik. 
Në rastin konkret, APP nuk është shprehur në asnjë rast të vendosjes së këtij kriteri si të 
pabazuar në ligj, i cili, në mënyrë direket ose indirekte, mund të sjelli kufizimin e 
pjesëmarrjes së OE. 
Qëndrimi i grupit të auditimit: Grupi i auditimit të KLSH shqyrtoi observacionin e 
paraqitura në projekt raportin dhe auditimit arrin në përfundimet e mëposhtme: 
Në observacionin e paraqitura me shkresën nr. 685/14 prot dhe nr. 685/15 prot., datë 
20.12.2021, si dhe argumentave tuaja gjatë procesiteti të ballafaqimit në KLSH më datë 
24.12.2021, grupi auditimit arsyeton se kriteri të cilën të vërtetojnë punë të ngjashme më 
vlerën jo më të vogël se 40% e vlerës së fondit limit, nuk përbën shkelje të kuadrit rregullator 
në fuqi. Për këtë arsye observacioni juaj meret në konsideratë dhe anomalia e konstatuar në 
projektraport lidhur me këtë cështje, nuk është pjesë e raportit përfundimtar të auditimit 
 

 Pretendim i subjektit: Përsa i përket këtij konstatimi nga ana e përfaqësuesve të KLSH-së, 
ju sqarojmë se, përzgjedhja për të marrë pjesë e të paktën 5 (pesë) operatorë ekonomikë në 
një procedurë prokurimi, është një proces i hapur, i cili pasqyrohet edhe në Sistemin e 
Prokurimit Elektronik, me argumentimin përkatës të përzgjedhjes së tyre, duke bërë të 
mundur kështu që të marrin pjesë në procedurën e prokurimit të gjithë operatorët ekonomikë 
të tjerë të cilët janë të interesuar dhe jo vetëm 5 (pesë) operatorët ekonomikë të përzgjedhur 
për efekt plotësimi faze në SPE. Theksojmë se, mungesa e pasqyrimit të procesverbalit mbi 
argumentimin e përzgjedhjes së 5 (pesë) operatorë ekonomikë në SPE, nuk shkakton në asnjë 
rast dëm ekonomik ndaj Autoritetit Kontraktor. 
Qëndrimi i grupit të auditimit: Grupi i auditimit të KLSH shqyrtoj me vëmendje 
observacionin e subjektit për Akt konstatim dhe arrin në përfundimet e mëposhtme: 
Në argumentin e dhënë në observacionin tuaj ju si NJP nuk jeni përqendruar në argumentoni 
ligjërisht dhe as më prova se cila ka qenë arsyeja që nuk keni të administruar në dosje asnjë 
prej 5 OE të përzgjedhur. Po kështu nuk keni mundur të argumentoni mbi çfarë kriteresh 
është bërë përzgjedhja e këtyre 5 OE. Duhet theksuar se argumentimi i përzgjedhjes së çdo 
OE i cili ka potencialin e mundshëm të jetë pjesëmarrës në tender i shërben transparencës, pra 
plotësojnë realisht kushtet këta OE për tu të përzgjedhur nga ju si NJP. Përderisa nuk kemi 
argumentim mbi përzgjedhjen e tyre, atëherë nuk mund të arrihet në konkluzionin se këta OE 
i plotësonin kushtet ose jo për t’ju bërë ftesa për pjesëmarrjen në tender. Sa kaq dhe 
procedura e prokurimit e kryer duhet të ishte anuluar e këtu gjendemi hapur në shkelje të 
procedurave të prokurimit publik ligjit referuar nenit 39 të VKM nr.914/2014 ku në 
përzgjedhjen e tyre nuk ka argumentuar dhe nuk dokumentojë përzgjedhjen e secilit 
operatorëve ekonomikë që do të ftojë apo ka ftuar në këtë procedurë prokurimi. Ky argument 
nuk ka të bëjë aspak me atë që është konstatuar nga ana e jonë e për pasojë observacioni e 
dërguar nga ju nuk do të merret para sysh. 
 
 
5. Procerua e prokurimit me objekt: Blerje pjesë këmbimi dhe shërbime për mjetet e Bashkisë 
Divjakë 
Procedura e Prokurimit me objekt: “Blerje pjesë këmbimi dhe shërbime për mjetet e 
Bashkisë Divjakë” 
1.Urdhër Prokurimi nr.104 
 Nr.prot.1506/1datë 21.05.2020 

3.Hartuesit e DT:  
Urdhër nr. 104, datë 
21.05.2020 
1. S Sh (Juriste )` 
2. E H (inxhinier) 
3. I K (Ekonomist) 

4.Komisioni i Vlerësimit Ofertave: 
Urdhër nr.104/1 datë 21.05.2020 
1 D F (kryetar) 
2.E Z (anëtar) 
3.R M (anëtar) 

2. Lloji i Procedurës së 
Prokurimit:  
“Kërkesë për Propozim” 
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5.Fondi Limit (pa tvsh)  
6.288.500 lekë  pa tvsh 

6.Oferta fituese: “M”: shpk   
5,980.000 lekë pa tvsh 

7.Diferenca me fondin limit  (pa 
tvsh) 308,500 lekë 

8. Data e hapjes së tenderit: 
04.06.2020 
Ora 10 

9.Burimi Financimit: Të 
ardhura e Bashkisë 
+ Granti  

10.Operatorët Ekonomike 
a)Pjesëmarrës në tender: 1 OE 
b)Kualifikuar OE “M” shpk 

11.Ankim 
AK: Jo 

12. Përgjigje ankesës nga AK 
Jo 

13.Përgjigje Ankesës nga APP  apo 
KPP  Jo 

 14. Data e lidhjes së 
kontratës: 
22.06.2020 

15. Afati i kontratës 
Deri më 31.12.2020 

 
Objekti i këtij akt konstatimi është:Auditimi i zbatimit të procedurave ligjore të 
prokurimit publik për “Blerjen pjesë këmbimi dhe shërbime për mjetet e Bashkisë Divjakë” 
për llojin e procedurës “Kërkesë për propozim”, me fondin limit 6,288,500 lekë pa tvsh nga 
e cila 4,241,433 lekë  pa tvsh nga të ardhurat Bashkia Divjakë  dhe 2,047,067 lekë pa tvsh 
nga Granti. 
Komisioni i argumentimit të  fondit limit 
a. Me urdhër të Kryetarit të Bashkisë Divjakë  me nr. 73 datë  06.03.2020 me nr. 1089 prot., 
është  ngritur “Komisioni për argumentimin e fondit limit” i përbëhet nga z. A Ç (Drejtor) znj. 
I M (specialist e menaxhimit të  mjeteve) dhe znj. S K (inxhiniere mekanike). Në  dosje nga 
ky komision është administruar “Akt-Konstatimi” drejtuar zyrës Juridike me nr. 1089/1 prot., 
datë 05.05.2020 mbi “Blerjen pjesë këmbimi dhe shërbime për mjetet e Bashkisë Divjakë” si 
dhe “Akt-Konstatimi” drejtuar zyrës Juridike me nr. 1089/2 prot., datë 05.05.2020 mbi 
“Blerjen pjesë këmbimi dhe shërbime për mjetet e Bashkisë Divjakë”, i firmosur nga ky 
komision. 
 
b. Me shkresë nr. 1506/4 prot., datë 15.05.2020 “Formular i Njoftimit të Kontratës” të AK 
Kryetari i Bashkisë Divjakë është bërë dhe anulimi i procedurës së prokurimit duke bërë dhe 
njoftimin në web. 
Është administruar Relacioni për justifikimin e ndryshimit të vlerës së preventivit “Blerje 
pjesë këmbimi dhe shërbime për mjetet e Bashkisë Divjakë ”, i firmosur nga ky komision. 
Është administruar “Akt-Konstatimi” drejtuar zyrës Juridike me nr. 1568/1 prot., datë 
19.05.2020 mbi “Blerjen pjesë këmbimi dhe shërbime për mjetet e Bashkisë Divjakë” si dhe 
“Akt-Konstatimi” drejtuar zyrës Juridike me nr. 1568/2 prot., datë 19.05.2020 mbi “Blerjen 
pjesë këmbimi dhe shërbime për mjetet e Bashkisë Divjakë”, i shoqëruar me preventivin e i 
firmosur nga ky komision. Ky komision me shkresë nr. 1568/3 prot., datë 19.05.2020 i është 
drejtuar zyrës Juridike mbi “Blerje pjesë këmbimi dhe shërbime për mjetet e Bashkisë 
Divjakë”, i shoqëruar me preventivin dhe është i firmosur nga ky komision. 
 
Njësia e prokurimit 
a. Me urdhër prokurimi të Kryetarit të Bashkisë Divjakë nr. 99, datë 12.05.2020, me nr. 1506 
prot., është ngritur Njësia e Prokurimit e cila përbëhet nga znj. S Sh (jurist) z. E H (inxhinier) 
dhe znj. I K (ekonomiste) në procedurën “Kërkesë për propozim”, me fondin limit 6,781,567 
lekë pa tvsh nga e cila 4,331,500 lekë pa tvsh nga të ardhurat Bashkia Divjakë dhe 
2,450,067 lekë pa tvsh nga Granti. Në dosje ndodhet dhe Formulari i deklarimit mbi 
konfliktin e interesit i firmosur nga kjo NJP.  
Me nr. 1506/3 prot., datë 12.05.2020 është administruar dhe procesverbal për hartimin e 
dokumenteve të tenderit. DST janë firmosur nga gjithë NJP, në përputhje me Kreu V, 
“Zhvillimi i procedurave”, pika 2, “Hartimi i dokumenteve të tenderit”, në të cilën 
përcaktohet se: “Dokumentet nënshkruhen nga të gjithë anëtarët e njësisë së prokurimit, që i 
kanë hartuar ato”.  
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Me shkresë n nr. 1089/3 prot., datë 05.05.2020 ky Komision ka hartuar dhe preventivin mbi 
automjet që duhen riparuar si dhe specifikimet teknike për OE që duhet të marrin pjesë në 
këtë procedurë prokurimi. 
Me shkresë nr. 1506/4 prot., datë 15.05.2020 “Formulari Njoftimit të Kontratës” të AK 
Kryetari i Bashkisë Divjakë është bërë dhe anulimi i procedurë s së prokurimit duke bërë 
njoftimin në web. 
 
b. Me urdhër të Kryetarit të Bashkisë Divjakë me nr. 104, datë 21.05.2020 me nrt. 1506/5 
prot, është ngritur Njësia e Prokurimit e cila përbëhet nga znj. S Sh (jurist) z. E H (inxhinier) 
dhe znj. I K (ekonomiste) në procedurën “Kërkesë  për propozim” me fondin limit 6.288.500 
lekë  pa tvsh nga e cila 4241,433 lekë pa tvsh nga të ardhurat Bashkia Divjakë dhe 
2,047,067 lekë pa tvsh nga Granti 200,400 lekë pa tvsh për mjetet e rrugëve rurale, 583,000 
lekë pa tvsh për mjetet e Bordit të ujitje-kullimi dhe 5,505.100 lekë pa tvsh për mjetet e 
Bashkisë Divjakë. Në dosje ndodhet dhe Formulari i deklarimit mbi konfliktin e interesit.  
Me nr. 1506/8 prot., datë 21.05.2020 është administruar dhe procesverbal për hartimin e 
dokumenteve të tenderit. DST janë firmosur nga gjithë NJP, në përputhje me Kreu V, 
“Zhvillimi i procedurave”, pika 2, “Hartimi i dokumenteve të tenderit”, në të cilën 
përcaktohet se: “Dokumentet nënshkruhen nga të gjithë anëtarët e njësisë së prokurimit, që i 
kanë hartuar ato”.  
Me nr. 1506/9 prot., datë 04.06.2020 është  hartuar procesverbali “Mbi hapjen dhe verifikimi 
i e ofertave ekonomike të paraqitura nga OE” për procedurën e prokurimit ”Blerje pjesë  
këmbimi dhe riparim-shërbime për mjetet, Bashkia Divjakë”i cili është i firmosur nga KVO 
dhe NJP ku ka rezultuar se në tender ka marrë pjesë vetëm OE “M” shpk me vlerën 
ekonomike 5,980,000 lekë pa tvsh. 
 
Nga vlerësimi i kritereve të veçanta të vendosura nga Njësia e Prokurimit në DST si dhe nga 
auditimi në tërësi i kësaj procedure u konstatuan shkelje si më poshtë: 
Kështu në NJP në Kriteret e veçanta për kualifikim” pika 2.3.3 nga NJP është vendosur si 
kriter se: “OE pjesëmarrës, duhet të këtë servis në pronësi të tij, vërtetuar kjo përmes 
certifikatës së pronësisë, ku të disponoj, makineri e pajisje të nevojshme për realizimin e 
kontratës” 
Duhet theksuar se kjo kërkesë është diskriminuese dhe jo proporcionalë me natyrën e 
kontratës dhe se NJP duhet të modifikonte këtë. Kjo kërkesë e veçantë e kërkuar nga NJP për 
kapacitetin teknik nuk është e argumentuar si dhe është kriter diskriminues me qëllimin e 
vetëm për mos t’i dhënë mundësinë një OE tjetër i cili mund të paraqiste interes për 
pjesëmarrje në këtë procedurë. Duhet theksuar se në këtë rast kërkesa për disponimin në 
pronësi të tij të një servisi e vërtetuar kjo përmes certifikatës së pronësisë është kriter i pa 
nevojshëm dhe diskriminues. Kështu, në këtë mënyrë kufizohen OE të tjerë që disponojnë 
servis me qira dhe përmbushin kushtet e tjera për më shumë se një vit që është dhe koha e 
përmbushjes së kontratës në fjalë. NJP ka vepruar në kundërshtim me Ligjin nr. 9643, datë 
20.11.2006, ndryshuar “Për prokurimet publike” Neni23Specifikimetteknike  
1. Specifikimet  teknike,  që   përcaktojnë  karakteristikat  e   mallrave,  punëve  dhe 
shërbimeve që do të prokurohen,duhet të përgatiten për të përshkruar sa më saktë dhe në 
mënyrë të plotë objektin e prokurimit,duke krijuar kushte për konkurrim të paanshëm e të 
hapur ndërmjet të gjithë kandidatëv e eofertuesve. Kur është e mundur,specifikimet teknike 
duhet të përcaktohen në mënyrë të tillë që të kuptohen nga personat me aftësitë kufizuara. 
2. Specifikimet teknike duhet të mundësojnë trajtim të njëjtë për të gjithë kandidatët dhe 
ofertuesit dhe të mos shërbejnë sipengesa për konkurrencën e hapur në prokurimin publik. 
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NJP ka vepruar në kundërshtim me VKM nr. 914, “Për miratimin e rregullave të prokurimit 
publik”, neni 27  
Kërkesat e veçanta të kualifikimit duhet të përfshijnë të gjitha kriteret specifike, në përputhje 
me nenin 46 të LPP-së. Kriteret duhet të jenë në përpjesëtim dhe të lidhura ngushtë me 
aftësinë zbatuese, natyrën dhe vlerën e kontratës. Në çdo rast, autoriteti kontraktor duhet të 
përcaktojë dokumentet konkrete që duhet të paraqesin operatorët ekonomikë për 
përmbushjen e këtyre kritereve. 
 
Po kështu, referuar procedurës “Kërkesë për propozim”, NJP ka përzgjedhur dhe ftuar 5 OE  
të cilat gjejnë pasqyrim në sistemin elektronik të prokurimeve publike por që nuk janë të 
administruar në dosjen e prokurimit. NP gjithashtu ka vepruar gabim dhe në kundërshtim me 
ligjin referuar nenit 39 të VKM 914/2014 ku në përzgjedhjen e tyre nuk ka argumentuar dhe 
nuk ka dokumentuar përzgjedhjen e secilit operatorëve ekonomikë që do të ftojë apo ka ftuar 
në këtë procedurë prokurimi. Sakaq NJP ka vepruar në kundërshtim me VKM nr. 914, “Për 
miratimin e rregullave të prokurimit publik” Kreu IV, “Llojet dhe Përzgjedhja e Procedurës”, 
Neni 39 “Kërkesa për propozime” e cila shprehet:  
1. Kërkesa për propozim, sipas nenit 34 të LPP, është një procedurë prokurimi, e cila 
përdoret për kontratat me vlerë nën kufirin e ulët monetar, por mbi 
800.000 (tetëqind mijë) lekë. 
2. Njoftimi i kontratës hartohet dhe publikohet në Buletinin e Njoftimeve 
Publike dhe në faqen e internetit të APP-së, në përputhje me LPP dhe me 
këto rregulla 
3. Afati kohor minimal për dorëzimin e ofertave është 10 (dhjetë) ditë nga data, 
në të cilën është shpallur njoftimi i kontratës në faqen e internetit të APP-së. 
4. Pavarësisht nga publikimi i njoftimit të kontratës, sipas pikës 2, të këtij neni, 
autoriteti kontraktor fton për të marrë pjesë dhe të paktën 5 (pesë) operatorë 
ekonomikë. 
Në çdo rast, autoriteti kontraktor duhet të argumentojë dhe të dokumentojë 
përzgjedhjen e operatorëve ekonomikë që do të ftojë. 
 
Konkluzion:Vendosja nga ana e Njësisë së Prokurimit të kritereve të veçanta në DST 
lidhur me certifikatën e pronësisë, e cila është kërkuar vetëm “ në pronësi”  pa opsionin 
alternativ “ me qira, si dhe mos argumentimi në përzgjedhjen e operatorve ekonomik 
në fazën e zhvillimit të procedurës së prokurimit publik ngarkohet me përgjegjësi NJP 
përbërë nga: znj. S Sh, z. E H dhe znj. IK. 
 
Komisioni i vlerësimit të ofertave 
Nr OE pjesëmarrës Oferta ekonomike (pa tvsh) Vlerësimi i KVO-së 
1 OE “M” shpk 5,980,000 lekë pa tvsh Kualifikuar si OE 

a. KVO është ngritur me urdhrin e Kryetarit të Bashkisë me nr. 99/1 datë 12.05.2020 i 
përbëhet nga z. D S (kryetar), znj. E Z (anëtar) dhe z. R M (anëtar). Në  dosje ndodhen të 
administruara dhe deklaratat mbi konfliktin e interesit për të 3 anëtarët e KVO.  
Me nr. 1506/3 prot., datë 12.05.2020 është administruar dhe procesverbal për hartimin e 
dokumenteve të tenderit. DST janë firmosur nga gjithë NJP, në përputhje me Kreu V, 
“Zhvillimi i procedurave”, pika 2, “Hartimi i dokumenteve të tenderit”, në të cilën 
përcaktohet se: “Dokumentet nënshkruhen nga të gjithë anëtarët e njësisë së prokurimit, që i 
kanë hartuar ato”.  
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b. KVO është ngritur me urdhrin e Kryetarit të Bashkisë me nr. 104/1 datë 21.05.2020 i 
përbëhet nga z. D S (kryetar), znj. E Z (anëtar) dhe z. R M (anëtar). Në  dosje ndodhen të 
administruara dhe deklaratat mbi konfliktin e interesit për të  tre anëtarë te KVO.  
Janë administruar procesverbalet “Mbi hapjen, verifikimin dhe vlerësimin e ofertave 
ekonomike të paraqitura nga OE” për procedurën e prokurimit ”Blerje pjesë këmbimi dhe 
riparim - shërbime për mjetet, Bashkia Divjakë ”i cili është i firmosur nga KVO dhe NJP ku 
ka rezultuar se në tender ka marrë pjesë vetë OE “M” shpk me vlerën ekonomike 5,980,000 
lekë pa tvsh i cili është shpallur fitues. 
Konkluzion:KVO i përbërë nga z. D S (kryetar), znj. E Z (anëtar) dhe z. R M (anëtar) ka 
kryer vlerësimin në përputhje me Ligjin nr. 9643, datë 20.11.2006, ndryshuar “Për 
prokurimet publike”, dhe të VKM nr. 914, “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” 
si dhe në funksion të kriteret të veçanta dhe DST në kualifikimin e OE “M” shpk. 
 
Komisioni për ndjekjen e shërbimeve që do të kryhen për mjetet e bashkisë divjakë dhe bordit 
të ujitje-kullimi 
Me urdhër të Kryetarit të Bashkisë Divjakë nr. 132 datë 22.06.2020 protokolluar me nr. 
1506/16 është  ngritur dhe “Komisioni për ndjekjen e shërbimeve që do të kryhen për mjetet e 
Bashkisë Divjakë dhe Bordit të Ujitje – Kullimit” i përbërë nga z. A Ç, znj. S K dhe z. I N. 
Nga ky Komision janë administruar dhe procesverbalet përkatëse. 
 
Lidhur me observacionet e njësisë së prokurimit për këtë procedurë prokurimi: 

 Pretendim i subjektit: Për sa i përket këtij konstatimi nga ana e përfaqësuesve të KLSH-së, 
ju sqarojmë se, nga ana e NJP është vepruar në bazë të rekomandimeve të lëna nga ana e 
Koordinimit të APP-së në lidhje kriterin e mësipërm duke marrë masat e nevojshme për 
riformulimin saktë të këtij kriteri për procedurën me të njëjtin objekt prokurimi: “Blerje pjesë 
këmbimi dhe shërbime për mjetet e Bashkisë Divjakë”të zhvilluar në vitin 2021. Për sa më 
sipër, ju bëjmë me dije se, ky kriter është saktësuar në vazhdim në DST konkretisht ne pikën 
2.3.2. Në këtë pikë është përcaktuar se: “Operatori ekonomik pjesëmarrës duhet të ketë në 
pronësi ose me qira një servis ku te disponojë makineri e pajisje të nevojshme për realizimin 
e kontratës. Për të vërtetuar pronësinë e servisit, operatori ekonomik pjesëmarrës duhet të 
paraqesë dokumentacion që vërteton pronësinë (certifikate për vërtetim pronësie). Për 
kontrata të qirasë operatori ekonomik pjesëmarrës duhet të paraqesë kontratën përkatëse të 
qirasë me objekt dhe afat të vlefshme për realizimin e kontratës objekt prokurimi 
dokumentacion që vërteton pronësinë fabrikës (certifikatë për vërtetim pronësie). 
Qëndrimi i grupit të auditimit: Grupi i auditimit të KLSH shqyrtoj me vëmendje 
observacionin e subjektit për Akt konstatim dhe arrin në përfundimet e mëposhtme:  
Duke ju referuar observacionit tuaj si NJP, duhet të theksojmë se interpretimi që i bëni kësaj 
pike është i gabuar. Fillimisht sqarojmë se ju shpreheni se nga ana e APP janë lënë 
rekomandime për këtë kriter duke kërkuar marrjen e masave për riformulimin e tij në të 
njëjtën procedurë me objekt prokurimi: “Blerje pjesë këmbimi dhe shërbime për mjetet e 
Bashkisë Divjakë” të zhvilluar në vitin 2021. Por tenderi në fjalë i është zhvilluar përpara 
vitit 2021, pra jo në vitit 2020 e për pasojë Ju nuk mund ti referoheni këtij riformulimi pas një 
viti që ajo është kryer procedurë prokurimi.  
Së dyti gjetja e KLSH-së është pikërisht në koherencë me rekomandimet e APP-së  e cila ka 
shprehur qartë ashtu ju si NJP përmendi se: “Operatori ekonomik pjesëmarrës duhet të ketë 
në pronësi ose me qira një servis ku te disponojë makineri e pajisje të nevojshme për 
realizimin e kontratës. Për të vërtetuar pronësinë e servisit, operatori ekonomik pjesëmarrës 
duhet të paraqesë dokumentacion që vërteton pronësinë (certifikatë për vërtetim pronësie). 
Për kontrata të qirasë operatori ekonomik pjesëmarrës duhet të paraqesë kontratën përkatëse 
të qirasë me objekt dhe afat të vlefshme për realizimin e kontratës objekt prokurimi 

http://www.app.gov.al/GetData/DownloadDoc?documentId=0e11826f-ddab-45e9-9e7d-2d8793c55b94
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dokumentacion që vërteton pronësinë fabrikës (certifikatë për vërtetim pronësie).  
Pra qartazi OE duhet të vërtetojë pronësinë me (certifikatë për vërtetim pronësie) duke qenë 
pronar i drejtë për drejtë ose nëpërmjet kontratës së qirasë. Ju si NJP referuar pikës 2.3.2. 
keni kufizuar OE të tjerë që disponojnë servis me qira, pra në kriterin e përzgjedhur nga ju 
keni eliminuar fjalën “dhe me qira”. NJP ka vepruar në kundërshtim me Ligjin nr. 9643, datë 
20.11.2006, ndryshuar “Për prokurimet publike” Neni23Specifikimetteknike. Pra në thelb 
gjetja e KLSH -së i referohet pikërisht atë që APP ju rekomandon, se përveç deponimit të 
certifikatës për vërtetimin e pronësisë për OE, mund të marrin pjesë të cilët duhet të 
paraqesin kontratën përkatëse të qirasë me objekt dhe afat të vlefshme për realizimin e 
kontratës objekt prokurimi dokumentacion që vërteton pronësinë fabrikës (certifikatë për 
vërtetim pronësie). 
Ju si NJP në kriteret e veçanta të DT diskriminoni OE të cilët kanë një kontratë qiraje dhe nga 
kjo kontratë disponojnë dhe certifikatë për vërtetim pronësie.Sa më sipër observacioni i juaj 
nuk do të merret në konsideratë. 
 

 Pretendim i subjektit:Nuk jemi dakord me arsyetimin e mësipërm të përfaqësuesve të 
KLSH-së, pasi kriteri i mësipërm është vendosur në përputhje me VKM nr.914 datë 
29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”. Kriteri “punë e ngjashme” 
është një kriter taksativ, i parashikuar në Ligjin nr.9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin 
publik” i ndryshuar, në VKM nr.914 datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të 
prokurimit publik”, si edhe i përcaktuar qartë në Dokumentet Standarde të Tenderit, i cili 
duhet të përmbushet nga të gjithë operatorët ekonomikë pjesëmarrës në procedurat e 
prokurimit. Gjithashtu, bazuar në Nenin 78 “Ankesat në Autoritetin Kontraktor” pika 1 të 
VKM nr.914 datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, çdo person, 
që ka ose ka pasur interes në një procedurë prokurimi dhe kur është dëmtuar ose rrezikohet 
të dëmtohet nga një vendim i autoritetit kontraktor, që bie në kundërshtim me LPP, mund ta 
kundërshtojë këtë vendim.Në rastin e ankesave për dokumentet e tenderit, operatorët 
ekonomikë mund të ankohen pranë autoritetit kontraktor brenda 7 (shtatë) ditëve nga data e 
publikimit të njoftimit të kontratës në faqen e internetit të APP-së. Në rastin konkret pranë 
Autoritetit Kontraktor, nuk është paraqitur asnjë ankesë nga operatorët ekonomikë të 
interesuar, në lidhje me kufizimin e pjesëmarrjes së tyre prej vendosjes së këtij kriteri në 
procedurën përkatëse të prokurimit publik. Për më tepër, NJP vepron edhe në bazë të 
rekomandimeve të lëna nga ana e Koordinimit të APP-së në lidhje me çdo kriter për të cilin 
ata shprehen se nuk përmbushin parashikimet e dispozitave të legjislacionit të zbatueshëm 
për prokurimin publik. Në rastin konkret, APP nuk është shprehur në asnjë rast të vendosjes 
së këtij kriteri si të pabazuar në ligj, i cili, në mënyrë direket ose indirekte, mund të sjelli 
kufizimin e pjesëmarrjes së OE. 
Qëndrimi i grupit të auditimit:Grupi i auditimit të KLSH shqyrtoi observacionin e 
paraqitura në projekt raportin dhe auditimit arrin në përfundimet e mëposhtme: 
Në observacionin e paraqitura me shkresën nr. 685/14 prot dhe nr. 685/15 prot., datë 
20.12.2021, si dhe argumentave tuaja gjatë procesiteti të ballafaqimit në KLSH më datë 
24.12.2021, grupi auditimit arsyeton se kriteri të cilën të vërtetojnë punë të ngjashme më 
vlerën jo më të vogël se 40% e vlerës së fondit limit, nuk përbën shkelje të kuadrit rregullator 
në fuqi. Për këtë arsye observacioni juaj meret në konsideratë dhe anomalia e konstatuar në 
projektraport lidhur me këtë cështje, nuk është pjesë e raportit përfundimtar të auditimit 

  
 Pretendim i subjektit: Për sa i përket këtij konstatimi nga ana e përfaqësuesve të KLSH-së, 

ju sqarojmë se, përzgjedhja për të marrë pjesë e të paktën 5 (pesë) operatorë ekonomikë në 
një procedurë prokurimi, është një proces i hapur, i cili pasqyrohet edhe në Sistemin e 
Prokurimit Elektronik, me argumentimin përkatës të përzgjedhjes së tyre, duke bërë të 

http://www.app.gov.al/GetData/DownloadDoc?documentId=0e11826f-ddab-45e9-9e7d-2d8793c55b94
http://www.app.gov.al/GetData/DownloadDoc?documentId=0e11826f-ddab-45e9-9e7d-2d8793c55b94
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mundur kështu që të marrin pjesë në procedurën e prokurimit të gjithë operatorët ekonomikë 
të tjerë të cilët janë të interesuar dhe jo vetëm 5 (pesë) operatorët ekonomikë të përzgjedhur 
për efekt plotësimi faze në SPE. Theksojmë se, mungesa e pasqyrimit të procesverbalit mbi 
argumentimin e përzgjedhjes së 5 (pesë) operatorë ekonomikë në SPE, nuk shkakton në asnjë 
rast dëm ekonomik ndaj Autoritetit Kontraktor. 
Qëndrimi i grupit të auditimit: Grupi i auditimit të KLSH shqyrtoj me vëmendje 
observacionin e subjektit për Aktkonstatim dhe arrin në përfundimet e mëposhtme: 
Në argumentin e dhënë në observacionin tuaj ju si NJP nuk jeni përqendruar në argumentoni 
ligjërisht dhe as më prova se cila ka qenë arsyeja që nuk keni të administruar në dosje asnjë 
prej 5 OE të përzgjedhur. Po kështu nuk keni mundur të argumentoni mbi çfarë kriteresh 
është bërë përzgjedhja e këtyre 5 OE. Duhet theksuar se argumentimi i përzgjedhjes së çdo 
OE i cili ka potencialin e mundshëm të jetë pjesëmarrës në tender i shërben transparencës, pra 
plotësojnë realisht kushtet këta OE për tu të përzgjedhur nga ju si NJP. Përderisa nuk kemi 
argumentim mbi përzgjedhjen e tyre, atëherë nuk mund të arrihet në konkluzionin se këta OE 
i plotësonin kushtet ose jo për t’ju bërë ftesa për pjesëmarrjen në tender. Sa kaq dhe 
procedura e prokurimit e kryer duhet të ishte anuluar e këtu gjendemi hapur në shkelje të 
procedurave të prokurimit publik ligjit referuar nenit 39 të VKM nr.914/2014 ku në 
përzgjedhjen e tyre nuk ka argumentuar dhe nuk dokumentojë përzgjedhjen e secilit 
operatorëve ekonomikë që do të ftojë apo ka ftuar në këtë procedurë prokurimi. Ky argument 
nuk ka të bëjë aspak me atë që është konstatuar nga ana e jonë e për pasojë observacioni e 
dërguar nga ju nuk do të merret para sysh. 
 
 
6. Blerje materiale ndërtimi, riparimi rruge “Divjakë – Pushimi i Shoferit, Bashkia Divjakë 
Procedura e Prokurimit me objekt: “Blerje materiale ndërtimi, riparimi rruge “Divjakë 
– Pushimi i Shoferit, Bashkia Divjakë” 
1. Urdhër Prokurimi nr.113 
 Nr.1672 prot.,   
datë 27.05.2020 

3. Hartuesit e DT:  
Urdhër nr. 113, datë 27.05.2020 
1. V L (Juriste ) 
2. E N (inxhinier) 
3. I K (Ekonomist 

4.Komisioni i Vlerësimit Ofertave: 
Urdhër nr.113/1 datë 27.05.2020 
1. A H (kryetar) 
2. M N (anëtar) 
3. SSh (anëtar) 

2. Lloji i Procedurës së 
Prokurimit: “Kërkesë për 
Propozim”  
5. Fondi Limit (pa tvsh)  
990.840 lekë pa tvsh 

6 .Oferta fituese: “G” shpk 
985,100 lekë pa tvsh 

7.Diferenca me fondin limit  (pa 
tvsh)  5,740  lekë   

8. Data e hapjes së tenderit: 
datë 08.06.2020 
Ora 11.00 

9. Burimi Financimit: Nga Granti 
Sektori i Rrugëve Rurale 

10.Operatoret Ekonomike 
a) Pjesëmarrës në tender: 2 OE 
b) Kualifikuar “G” shpk 

11. Ankim 
AK: Jo 

12. Përgjigje ankesës nga AK 
Jo 

13.Përgjigje Ankesës nga  APP   apo 
KPP  Jo 

` 14. Data e lidhjes së kontratës: 
25.06.2020 

15. Afati i kontratës 
15 ditë nga nënshkrimi i kontratës 

 
Komisioni i argumentimit dhe përcaktimin e kritereve teknike 
Me urdhër të Kryetarit të Bashkisë Divjakë me nr. 108 datë 22.05.2020 me nr. 1630 prot., 
është ngritur “Komisioni për argumentimin e fondit limit dhe përcaktimin e kritereve teknike” 
i përbëhet nga z. Ll V (Drejtor) z. L Xh (specialist e menaxhimit të mjeteve) dhe z. A Ç 
(Drejtor). Në dosje nga ky komision është administruar  Preventivi “Blerje Materiale 
Ndërtimi riparim rruge, Divjake-Pushimi i Shoferit  Bashkia Divjakë” me nr. 1630/1 prot., 
datë 26.05.2020 si dhe specifikimet teknike së bashku me formularët e deklarimit të konfliktit 
të interesit të cilat janë firmosur nga ky Komision. 
 
Njësia e prokurimit 
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Me urdhër prokurimi të Kryetarit të Bashkisë Divjakë nr. 113 datë 27.05.2020, me nr. 1672 
prot është ngritur Njësia e Prokurimit e cila përbëhet nga znj. V L (jurist) znj. E N (inxhinier) 
dhe znj. I K (ekonomiste) në procedurën “Kërkesë për propozim” me fondin limit 990,840 
lekë pa tvsh. Në dosje ndodhen dhe Formularët e deklarimit mbi konfliktin e interesit.  Me 
nr. 1672/1 datë 27.05.2020 është bërë dhe njoftimi i kontratës mbi llojin e procedurës 
“Kërkesë me propozim” për tenderin “Blerje Materiale ndërtimi riparim rruge, Divjake-
Pushimi i Shoferit  Bashkia Divjakë”. 
Me nr. 1672/3 prot., datë 27.05.2020 është administruar dhe procesverbal për hartimin e 
dokumenteve të tenderit. DST janë firmosur nga gjithë NJP, në përputhje me Kreu V, 
“Zhvillimi i procedurave”, pika 2, “Hartimi i dokumenteve të tenderit”, i cili është 
nënshkruhen nga të gjithë anëtarët e njësisë së prokurimit, që i kanë hartuar ato.  
 
Nga vlerësimi i kritereve të veçanta të vendosura nga Njësia e Prokurimit në DST si dhe nga 
auditimi në tërësi i kësaj procedure u konstatuan shkelje si më poshtë: 
Po kështu, referuar procedurës “Kërkesë për propozim”, NJP ka përzgjedhur dhe ftuar 5 OE  
të cilat gjejnë pasqyrim në sistemin elektronik të prokurimeve publike por që nuk janë të 
administruar në dosjen e prokurimit. NP gjithashtu ka vepruar gabim dhe në kundërshtim me 
ligjin referuar nenit 39 të VKM 914/2014 ku në përzgjedhjen e tyre nuk ka argumentuar dhe 
nuk ka dokumentuar përzgjedhjen e secilit operatorëve ekonomikë që do të ftojë apo ka ftuar 
në këtë procedurë prokurimi. Sakaq NJP ka vepruar në kundërshtim me VKM nr. 914, “Për 
miratimin e rregullave të prokurimit publik” Kreu IV, “Llojet dhe Përzgjedhja e Procedurës”, 
Neni 39 “Kërkesa për propozime” e cila shprehet:  
1. Kërkesa për propozim, sipas nenit 34 të LPP, është një procedurë prokurimi, e cila 
përdoret për kontratat me vlerë nën kufirin e ulët monetar, por mbi 
800.000 (tetëqind mijë) lekë. 
2. Njoftimi i kontratës hartohet dhe publikohet në Buletinin e Njoftimeve 
Publike dhe në faqen e internetit të APP-së, në përputhje me LPP dhe me 
këto rregulla 
3. Afati kohor minimal për dorëzimin e ofertave është 10 (dhjetë) ditë nga data, 
në të cilën është shpallur njoftimi i kontratës në faqen e internetit të APP-së. 
4. Pavarësisht nga publikimi i njoftimit të kontratës, sipas pikës 2, të këtij neni, 
autoriteti kontraktor fton për të marrë pjesë dhe të paktën 5 (pesë) operatorë 
ekonomikë. 
Në çdo rast, autoriteti kontraktor duhet të argumentojë dhe të dokumentojë 
përzgjedhjen e operatorëve ekonomikë që do të ftojë. 
 
Konkluzion:Për mos argumentimin në përzgjedhjen e operatorve ekonomik në fazën e 
zhvillimit të procedurës së prokurimit publik ngarkohet me përgjegjësi NJP përbërë 
nga:znj. V L, znj. E N, dhe znj. I K 
 
 
Komisioni i vlerësimit të ofertave 

Nr. OE pjesëmarrës Oferta ekonomike (pa tvsh) Vlerësimi i KVO-së 
1 OE “M” shpk 851,800 lekë pa tvsh jo 
2 OE “G” shpk 985,100 lekë pa tvsh  Kualifikuar si OE 

 
KVO është ngritur me urdhrin e Kryetarit të Bashkisë nr. 113/1 datë 27.05.2020 me nr. 
1672/2 prot., i përbëhet nga znj. A H (kryetar), znj. MN (anëtar) dhe z. S Sh (anëtar). Në 
dosje ndodhen të administruara dhe deklaratat mbi konfliktin e interesit për të tre anëtarët e 
KVO.  
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Janë hartuar Procesverbalet “Mbi hapjen dhe verifikimin dhe vlerësimin e ofertave të 
paraqitura” për procedurën “Blerje materiale ndërtimi, riparimi rruga Divjakë-Pushimi i 
Shoferit Bashkia Divjakë” i cili është i firmosur nga KVO dhe NJP. 
Ka rezultuar se në këtë procedurë prokurimi kanë marrë pjesë 2 OE të cilët janë renditur 
respektivisht duke filluar nga oferta ekonomike më e ulët si më poshtë. 
OE “M” me ofertën më të ulët ekonomike shpk  851,800 lekë pa tvsh, 
OE “G” shpk, me oferta e dytë ekonomike më e ulët 985,100 lekë pa tvsh, 
 
Në këtë procesverbal u konstatua se OE “M” shpk i cili ka ofertuar 851,800 lekë pa tvsh si 
ofertën më të ulët ekonomike është shkualifikuar pasi nuk plotëson disa kriterë: 
 -Punë të ngjashme i kërkuar nga DSK për produktet rrjetë gabion zingato sp 2,7 mm, F tuba 
të brinjëzuar HDPE SN4 d=400 mm, gurë kave (për mure gabion) serë etj, të cilat zënë pjesën 
më të madhe të preventivi, si në sasi dhe në vlerë, -Ekstrakti i QKR për aktivitetin e tij, -
Vërtetimin e lëshuar nga institucioni shtetëror për realizimin e furnizimeve/shërbimeve, 
Me nr. 1672/7 prot., datë 18.06.2020 është administruar nga KVO dhe Raporti përmbledhës 
për këtë tender drejtuar AK Bashkia Divjakë ku OE “G” shpk, i cili ka ofertuar 985,100 lekë 
pa tvsh si oferta e dytë ekonomike më e ulët është kualifikuar dhe më pas është shpallur fitues 
i kësaj procedurë prokurimi. Nga ana e OE nuk ka pasur ankime në AK apo KPP. 
Konkluzion:KVO i përbërë nga znj. A H (kryetar), znj. M N (anëtar) dhe znj. S S (anëtar) ka 
kryer vlerësimin në përputhje me Ligjin nr. 9643, datë 20.11.2006, ndryshuar “Për 
prokurimet publike”, dhe të VKM nr. 914, “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” 
si dhe në funksion të kriteret të veçanta dhe DST në kualifikimin e OE “G” shpk. 
 
Komisioni i marrjes në dorëzim të materialeve 
Me urdhër 138 datë 25.06.2020 , protokolluar me nr. 1672/11  është ngritur Komisioni “Mbi 
marrjen në dorëzim të mallit” për procedurën objekt prokurimi “Blerje materiale ndërtimi, 
riparimi rruga Divjakë-Pushimi i Shoferit Bashkia Divjakë” i përbërë nga z. A C  znj. S K 
dhe z. P K. Në dosje janë të administruara dhe procesverbalet e dorëzimit të mallit.  
Lidhur me observacionet e njësisë së prokurimit për këtë procedurë prokurimi: 

 Pretendim i subjektit: Nuk jemi dakord me arsyetimin e mësipërm të përfaqësuesve të 
KLSH-së, pasi kriteri i mësipërm është vendosur në përputhje me VKM nr.914 datë 
29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”. Kriteri “punë e ngjashme” 
është një kriter taksativ, i parashikuar në Ligjin nr.9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin 
publik” i ndryshuar, në VKM nr.914 datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të 
prokurimit publik”, si edhe i përcaktuar qartë në Dokumentet Standarde të Tenderit, i cili 
duhet të përmbushet nga të gjithë operatorët ekonomikë pjesëmarrës në procedurat e 
prokurimit. Gjithashtu, bazuar në Nenin 78 “Ankesat në Autoritetin Kontraktor” pika 1 të 
VKM nr.914 datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, çdo person, 
që ka ose ka pasur interes në një procedurë prokurimi dhe kur është dëmtuar ose rrezikohet 
të dëmtohet nga një vendim i autoritetit kontraktor, që bie në kundërshtim me LPP, mund ta 
kundërshtojë këtë vendim.Në rastin e ankesave për dokumentet e tenderit, operatorët 
ekonomikë mund të ankohen pranë autoritetit kontraktor brenda 7 (shtatë) ditëve nga data e 
publikimit të njoftimit të kontratës në faqen e internetit të APP-së. Në rastin konkret pranë 
Autoritetit Kontraktor, nuk është paraqitur asnjë ankesë nga operatorët ekonomikë të 
interesuar, në lidhje me kufizimin e pjesëmarrjes së tyre prej vendosjes së këtij kriteri në 
procedurën përkatëse të prokurimit publik. Për më tepër, NJP vepron edhe në bazë të 
rekomandimeve të lëna nga ana e Koordinimit të APP-së në lidhje me çdo kriter për të cilin 
ata shprehen se nuk përmbushin parashikimet e dispozitave të legjislacionit të zbatueshëm 
për prokurimin publik. Në rastin konkret, APP nuk është shprehur në asnjë rast të vendosjes 
së këtij kriteri si të pabazuar në ligj, i cili, në mënyrë direket ose indirekte, mund të sjelli 
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kufizimin e pjesëmarrjes së OE. 
Qëndrimi i grupit të auditimit:Grupi i auditimit të KLSH shqyrtoi observacionin e 
paraqitura në projekt raportin dhe auditimit arrin në përfundimet e mëposhtme: 
Në observacionin e paraqitura me shkresën nr. 685/14 prot dhe nr. 685/15 prot., datë 
20.12.2021, si dhe argumentave tuaja gjatë procesiteti të ballafaqimit në KLSH më datë 
24.12.2021, grupi auditimit arsyeton se kriteri të cilën të vërtetojnë punë të ngjashme më 
vlerën jo më të vogël se 40% e vlerës së fondit limit, nuk përbën shkelje të kuadrit rregullator 
në fuqi. Për këtë arsye observacioni juaj meret në konsideratë dhe anomalia e konstatuar në 
projektraport lidhur me këtë cështje, nuk është pjesë e raportit përfundimtar të auditimit 
 

 Pretendim i subjektit: Përsa i përket këtij konstatimi nga ana e përfaqësuesve të KLSH-së, 
ju sqarojmë se, përzgjedhja për të marrë pjesë e të paktën 5 (pesë) operatorë ekonomikë në 
një procedurë prokurimi, është një proces i hapur, i cili pasqyrohet edhe në Sistemin e 
Prokurimit Elektronik, me argumentimin përkatës të përzgjedhjes së tyre, duke bërë të 
mundur kështu që të marrin pjesë në procedurën e prokurimit të gjithë operatorët ekonomikë 
të tjerë të cilët janë të interesuar dhe jo vetëm 5 (pesë) operatorët ekonomikë të përzgjedhur 
për efekt plotësimi faze në SPE. Theksojmë se, mungesa e pasqyrimit të procesverbalit mbi 
argumentimin e përzgjedhjes së 5 (pesë) operatorë ekonomikë në SPE, nuk shkakton në asnjë 
rast dëm ekonomik ndaj Autoritetit Kontraktor. 
Qëndrimi i grupit të auditimit: Grupi i auditimit të KLSH shqyrtoj me vëmendje 
observacionin e subjektit për Akt konstatim dhe arrin në përfundimet e mëposhtme: 
Në argumentin e dhënë në observacionin tuaj ju si NJP nuk jeni përqendruar në argumentoni 
ligjërisht dhe as më prova se cila ka qenë arsyeja që nuk keni të administruar në dosje asnjë 
prej 5 OE të përzgjedhur. Po kështu nuk keni mundur të argumentoni mbi çfarë kriteresh 
është bërë përzgjedhja e këtyre 5 OE. Duhet theksuar se argumentimi i përzgjedhjes së çdo 
OE i cili ka potencialin e mundshëm të jetë pjesëmarrës në tender i shërben transparencës, pra 
plotësojnë realisht kushtet këta OE për tu të përzgjedhur nga ju si NJP. Përderisa nuk kemi 
argumentim mbi përzgjedhjen e tyre, atëherë nuk mund të arrihet në konkluzionin se këta OE 
i plotësonin kushtet ose jo për t’ju bërë ftesa për pjesëmarrjen në tender.  Sa kaq dhe 
procedura e prokurimit e kryer duhet të ishte anuluar e këtu gjendemi hapur në shkelje të 
procedurave të prokurimit publik ligjit referuar nenit 39 të VKM nr.914/2014 ku në 
përzgjedhjen e tyre nuk ka argumentuar dhe nuk dokumentojë përzgjedhjen e secilit 
operatorëve ekonomikë që do të ftojë apo ka ftuar në këtë procedurë prokurimi. Ky argument 
nuk ka të bëjë aspak me atë që është konstatuar nga ana e jonë e për pasojë observacioni e 
dërguar nga ju nuk do të merrët para sysh 
 
 
7. Blerje materiale për ndërtimin e muzeut (hapësirë ekspozitive) në zonën e parkut të 
Divjakës 
Procedura e Prokurimit me objekt: “Blerje materiale për ndërtimin e muzeut (hapësirë 
ekspozitive) në zonën e parkut të Divjakës” 
1. Urdhër Prokurimi nr.135 
 Nr. 2043 prot.,  
datë 25.06.2020 

3. Hartuesit e DT: 
Urdhër nr. 135, datë 
25.06.2020 
1. S SH (Juriste ) 
2. E N (inxhinier) 
3. I K (Ekonomist) 

4. Komisioni i Vlerësimit Ofertave: 
Urdhër nr.135/1 datë 25.05.2020 
1. R M ( kryetar) 
2. M N(anëtar) 
3. V L(anëtar) 

2. Lloji i Procedurës së 
Prokurimit:  
“Kërkesë për Propozim”  
5.Fondi Limit (pa tvsh)  
1.105.000 lekë  pa tvsh 

6.Oferta fituese: “S” shpk 
999.000 lekë pa tvsh 

7.Diferenca me fondin limit  (pa tvsh)  
106,000  lekë   

8. Data e hapjes së tenderit: 
08.07.2020 Ora 10 

9.Burimi Financimit:  
Nga Granti 

10.Operatoret Ekonomike 
a) Pjesëmarrës në tender: 3 OE 
b) Kualifikuar OE “S” shpk 
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11.Ankim 
AK: Jo 

12. Përgjigje ankesës nga AK 
Jo 

13. Përgjigje Ankesës nga  APP   apo 
KPP  Jo 

 14. Data e lidhjes së 
kontratës: 27.07.2020 

15. Afati i kontratës, 7 ditë nga 
momenti i nënshkrimit të kontratës 

 
Komisioni argumentimit e fondit limit dhe përcaktimin e specifikime teknike 
Me urdhër të Kryetarit të Bashkisë Divjakë me nr. 131/1 datë 22.06.2020 me nr. 2002/1 prot., 
është ngritur “Komisioni për argumentimin e fondit limit dhe përcaktimin e specifikimeve 
teknike” i përbëhet nga z. L XH (Drejtor) z. E H (specialist inxh. ndërtimi) dhe z. S T 
(specialist inxh). Në dosje nga ky komision është administruar procesverbali mbi “Blerje 
materiale për ndërtimin e muzeut (hapësirë ekspozitive) në zonën e parkut të Divjakës”. Me 
nr. 2002/2 prot., datë 24.06.2020 është hartuar dhe procesverbali mbi specifikimet teknike me 
nr. 2002/3 prot., datë  24.06.2020 të cilat janë firmosur nga ky Komision. Në  dosje ndodhen 
dhe formularë t e deklarimit të  konfliktit të  interesit të  firmosura nga ky Komision. 
 
Njësia e prokurimit 
Me urdhër prokurimi të Kryetarit të Bashkisë Divjakë nr. 135, datë 25.06.2020, me nr. 2043 
prot., është ngritur Njësia e Prokurimit e cila përbëhet nga znj. S SH (jurist) znj. E N 
(inxhinier) dhe znj. I K (ekonomiste) në procedurën “Kërkesë për propozim” me fondin limit 
1,105,000 lekë pa tvsh,  nga Granti. 416,667 lekë pa tvsh për vitin 2020 dhe 688,333 lekë pa 
tvsh për vitin 2021. Në dosje ndodhen dhe Formularët e deklarimit mbi konfliktin e interesit.   
Me nr. 2043/1 datë 25.06.2020 është bërë dhe njoftimi i kontratës mbi llojin e procedurës 
“Kërkesë  me propozim” për tenderin “Blerje materiale për ndërtimin e muzeut (hapësirë 
ekspozitive) në zonën e parkut të Divjakës” 
Me nr. 2043/3 prot., datë 26.06.2020 është administruar dhe procesverbal për hartimin e 
dokumenteve të tenderit. DST janë firmosur nga gjithë NJP, në përputhje me Kreu V, 
“Zhvillimi i procedurave”, pika 2, “Hartimi i dokumenteve të tenderit”, i cili është 
nënshkruhen nga të gjithë anëtarët e njësisë së prokurimit. 
Nga vlerësimi i kritereve të veçanta të vendosura nga Njësia e Prokurimit në DST si dhe nga 
auditimi në tërësi i kësaj procedure u konstatuan shkelje si më poshtë: 
Po kështu, referuar procedurës “Kërkesë për propozim”, NJP ka përzgjedhur dhe ftuar 5 OE  
të cilat gjejnë pasqyrim në sistemin elektronik të prokurimeve publike por që nuk janë të 
administruar në dosjen e prokurimit. NP gjithashtu ka vepruar gabim dhe në kundërshtim me 
ligjin referuar nenit 39 të VKM 914/2014 ku në përzgjedhjen e tyre nuk ka argumentuar dhe 
nuk ka dokumentuar përzgjedhjen e secilit operatorëve ekonomikë që do të ftojë apo ka ftuar 
në këtë procedurë prokurimi. Sakaq NJP ka vepruar në kundërshtim me VKM nr. 914, “Për 
miratimin e rregullave të prokurimit publik” Kreu IV, “Llojet dhe Përzgjedhja e Procedurës”, 
Neni 39 “Kërkesa për propozime” e cila shprehet:  
1. Kërkesa për propozim, sipas nenit 34 të LPP, është një procedurë prokurimi, e cila 
përdoret për kontratat me vlerë nën kufirin e ulët monetar, por mbi 
800.000 (tetëqind mijë) lekë. 
2. Njoftimi i kontratës hartohet dhe publikohet në Buletinin e Njoftimeve 
Publike dhe në faqen e internetit të APP-së, në përputhje me LPP dhe me 
këto rregulla 
3. Afati kohor minimal për dorëzimin e ofertave është 10 (dhjetë) ditë nga data, 
në të cilën është shpallur njoftimi i kontratës në faqen e internetit të APP-së. 
4. Pavarësisht nga publikimi i njoftimit të kontratës, sipas pikës 2, të këtij neni, 
autoriteti kontraktor fton për të marrë pjesë dhe të paktën 5 (pesë) operatorë 
ekonomikë. 
Në çdo rast, autoriteti kontraktor duhet të argumentojë dhe të dokumentojë 
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përzgjedhjen e operatorëve ekonomikë që do të ftojë. 
 
Konkluzion:Për mos argumentimin në përzgjedhjen e operatorve ekonomik në fazën e 
zhvillimit të procedurës së prokurimit publik ngarkohet me përgjegjësi NJP përbërë 
nga:znj. S SH, znjE N dhe znj. I K. 
 
Komisioni i vlerësimit të ofertave 
Nr. OE pjesëmarrës Oferta ekonomike (pa tvsh) Vlerësimi i KVO-së 
1 OE “S” shpk 999,000 lekë pa tvsh Kualifikuar  si OE 
2 OE “M” shpk 100,000 lekë pa tvsh  jo 
3 OE “L”shpk 1,059,300 lekë pa tvsh Jo 

 
KVO është ngritur me urdhrin e Kryetarit të Bashkisë nr. 135/1 datë 25.06.2020 me nr. 
2043/2 prot., i përbëhet nga z. R M (kryetar), znj. V L(anëtar) dhe znj. M N (anëtar). Në 
dosje ndodhen të administruara dhe deklaratat mbi konfliktin e interesit për të tre anëtarët e 
KVO. 
Janë hartuar Procesverbalet “Mbi hapjen, verifikimin dhe vlerësimin e ofertave të paraqitura 
nga OE” për tenderin me objekt; “Blerje materiale për ndërtimin e muzeut (hapësirë 
ekspozitive) në zonën e parkut të Divjakës” i cili është i firmosur nga KVO dhe NJP.  
Ka rezultuar se në këtë procedurë prokurimi kanë marrë pjesë 3 OE të cilët janë renditur 
respektivisht duke filluar nga oferta ekonomike më e ulët si më poshtë. 
OE “S” shpk me ofertën më të ulët ekonomike 999,000 lekë pa tvsh,  
OE “M” shpk, me ofertën 1,000,000 lekë pa tvsh, 
OE “L” shpk me ofertën 1,059,300 lekë pa tvsh, 
OE “S” shpk i cili ka ofertuar 999,000 lekë pa tvsh është kualifikuar dhe pas është shpallur 
fitues pasi plotëson të gjitha kriteret si dhe ka bërë ofertën më të ulët ekonomike është 
shpallur fitues. Nuk ka pasur ankesa nga OE pjesëmarrës në tender. 
 
Konkluzion:KVO i përbërë nga z. R M (Kryetar), znj. V L(anëtar) dhe znj. M N (anëtar) ka 
kryer vlerësimin në përputhje me Ligjin nr. 9643, datë 20.11.2006, ndryshuar “Për 
prokurimet publike”, dhe të VKM nr. 914, “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” 
si dhe në funksion të kriteret të veçanta dhe DST në kualifikimin e OE “S” shpk. 
Komisioni i marrjes në dorëzim të materialeve 
Me urdhër 166 datë 30.07.2020 , protokolluar me nr. 2043/11  është ngritur Komisioni “Mbi 
marrjen në dorëzim të mallit” për procedurën objekt prokurimi “Blerje materiale për 
ndërtimin e muzeut (hapësirë ekspozitive) në zonën e parkut të Divjakës” i përbërë nga z. A 
B, znj. A A dhe z. E H. Në dosje janë të administruara dhe procesverbalet e dorëzimit të 
mallit.  
Lidhur me observacionet e njësisë së prokurimit për këtë procedurë prokurimi: 

 Pretendim i subjektit: Nuk jemi dakord me arsyetimin e mësipërm të përfaqësuesve të 
KLSH-së, pasi kriteri i mësipërm është vendosur në përputhje me VKM nr.914 datë 
29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”. Kriteri “punë e ngjashme” 
është një kriter taksativ, i parashikuar në Ligjin nr.9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin 
publik” i ndryshuar, në VKM nr.914 datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të 
prokurimit publik”, si edhe i përcaktuar qartë në Dokumentet Standarde të Tenderit, i cili 
duhet të përmbushet nga të gjithë operatorët ekonomikë pjesëmarrës në procedurat e 
prokurimit. Gjithashtu, bazuar në Nenin 78 “Ankesat në Autoritetin Kontraktor” pika 1 të 
VKM nr.914 datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, çdo person, 
që ka ose ka pasur interes në një procedurë prokurimi dhe kur është dëmtuar ose rrezikohet 
të dëmtohet nga një vendim i autoritetit kontraktor, që bie në kundërshtim me LPP, mund ta 

http://www.app.gov.al/GetData/DownloadDoc?documentId=0e11826f-ddab-45e9-9e7d-2d8793c55b94
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kundërshtojë këtë vendim.Në rastin e ankesave për dokumentet e tenderit, operatorët 
ekonomikë mund të ankohen pranë autoritetit kontraktor brenda 7 (shtatë) ditëve nga data e 
publikimit të njoftimit të kontratës në faqen e internetit të APP-së. Në rastin konkret pranë 
Autoritetit Kontraktor, nuk është paraqitur asnjë ankesë nga operatorët ekonomikë të 
interesuar, në lidhje me kufizimin e pjesëmarrjes së tyre prej vendosjes së këtij kriteri në 
procedurën përkatëse të prokurimit publik. Për më tepër, NJP vepron edhe në bazë të 
rekomandimeve të lëna nga ana e Koordinimit të APP-së në lidhje me çdo kriter për të cilin 
ata shprehen se nuk përmbushin parashikimet e dispozitave të legjislacionit të zbatueshëm 
për prokurimin publik. Në rastin konkret, APP nuk është shprehur në asnjë rast të vendosjes 
së këtij kriteri si të pabazuar në ligj, i cili, në mënyrë direket ose indirekte, mund të sjelli 
kufizimin e pjesëmarrjes së OE. 
Qëndrimi i grupit të auditimit:Grupi i auditimit të KLSH shqyrtoi observacionin e 
paraqitura në projekt raportin dhe auditimit arrin në përfundimet e mëposhtme: 
Në observacionin e paraqitura me shkresën nr. 685/14 prot dhe nr. 685/15 prot., datë 
20.12.2021, si dhe argumentave tuaja gjatë procesiteti të ballafaqimit në KLSH më datë 
24.12.2021, grupi auditimit arsyeton se kriteri të cilën të vërtetojnë punë të ngjashme më 
vlerën jo më të vogël se 40% e vlerës së fondit limit, nuk përbën shkelje të kuadrit rregullator 
në fuqi. Për këtë arsye observacioni juaj meret në konsideratë dhe anomalia e konstatuar në 
projektraport lidhur me këtë cështje, nuk është pjesë e raportit përfundimtar të auditimit 

 Pretendim i subjektit: Përsa i përket këtij konstatimi nga ana e përfaqësuesve të KLSH-së, 
ju sqarojmë se, përzgjedhja për të marrë pjesë e të paktën 5 (pesë) operatorë ekonomikë në 
një procedurë prokurimi, është një proces i hapur, i cili pasqyrohet edhe në Sistemin e 
Prokurimit Elektronik, me argumentimin përkatës të përzgjedhjes së tyre, duke bërë të 
mundur kështu që të marrin pjesë në procedurën e prokurimit të gjithë operatorët ekonomikë 
të tjerë të cilët janë të interesuar dhe jo vetëm 5 (pesë) operatorët ekonomikë të përzgjedhur 
për efekt plotësimi faze në SPE. Theksojmë se, mungesa e pasqyrimit të procesverbalit mbi 
argumentimin e përzgjedhjes së 5 (pesë) operatorë ekonomikë në SPE, nuk shkakton në asnjë 
rast dëm ekonomik ndaj Autoritetit Kontraktor. 
Qëndrimi i grupit të auditimit: Grupi i auditimit të KLSH shqyrtoj me vëmendje 
observacionin e subjektit për Akt konstatim dhe arrin në përfundimet e mëposhtme: 
Në argumentin e dhënë në observacionin tuaj ju si NJP nuk jeni përqëndruar në argumentoni 
ligjërisht dhe as më prova se cila ka qenë arsyeja që nuk keni të administruar në dosje asnjë 
prej 5 OE të përzgjedhur. Po kështu nuk keni mundur të argumentoni mbi çfarë kriteresh 
është bërë përzgjedhja e këtyre 5 OE. Duhet theksuar se argumentimi i përzgjedhjes së çdo 
OE i cili ka potencialin e mundshëm të jetë pjesëmarrës në tender i shërben transparencës, pra 
plotësojnë realisht kushtet këta OE për tu të përzgjedhur nga ju si NJP. Përderisa nuk kemi 
argumentim mbi përzgjedhjen e tyre, atëherë nuk mund të arrihet në konkluzionin se këta OE 
i plotësonin kushtet ose jo për t’ju bërë ftesa për pjesëmarrjen në tender.  Sa kaq dhe 
procedura e prokurimit e kryer duhet të ishte anuluar e këtu gjendemi hapur në shkelje të 
procedurave të prokurimit publik ligjit referuar nenit 39 të VKM nr.914/2014 ku në 
përzgjedhjen e tyre nuk ka argumentuar dhe nuk dokumentojë përzgjedhjen e secilit 
operatorëve ekonomikë që do të ftojë apo ka ftuar në këtë procedurë prokurimi. Ky argument 
nuk ka të bëjë aspak me atë që është konstatuar nga ana e jonë e për pasojë observacioni e 
dërguar nga ju nuk do të merrët para sysh 
 
8.Procedura e Prokurimit me objekt:“Blerje karburanti për nevoja të Bashkisë Divjakë 
Procedura e Prokurimit me objekt: “Blerje karburanti për nevoja të Bashkisë Divjakë” 
1.Urdhër Prokurimi nr. 39 
 Nr. 531 prot., datë 
04.02.2020  

3.Hartuesit e DT:  
Urdhër nr. 39, datë 04.02.2020 
1.S SH (Juriste ) 

4.Komisioni i Vlerësimit Ofertave: 
Urdhër nr. 39/1datë 04.02.2020 
1.D S ( kryetar) 
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2. Lloji i Procedurës së 
Prokurimit:   
“Tender i Hapur”  

2.E H (inxhinier) 
3.I K(Ekonomist) 

2.S D(anëtar) 
3.R M (anëtar) 

5.Fondi Limit (pa tvsh)  
21.425.424 lekë pa tvsh 

6.Oferta fituese: “P” shpk”  
Vlera marzh fitimi 5.9% 

7.Diferenca me fondin limit  (pa tvsh)   
0  lekë   

8. Data e hapjes së tenderit: 
28.02.2020 

9.Burimi Financimit: Të 
ardhura e Bashkise 
Divjake+Grant 

10.Operatoret Ekonomike 
a) Pjesëmarrës në tender: 4 OE  
b) Kualifikuar “P” shpk 

11.Ankimime 
AK: Po 

12. Përgjigje ankesës nga AK -  
Po 

13.Përgjigje Ankesës nga  APP   apo 
KPP  Jo 

 14. Data e lidhjes së kontratës: 
15.04.2020 

15. Afati i kontratës 
Deri më 31.12.2020 

 
Komisioni për argumentimin dhe përllogaritjen e fondit limit 
Me urdhër nr. 17, datë 13.01.2020 nr. 136 prot., të AK Bashkia Divjakë është ngritur 
“Komisioni për përllogaritjen dhe argumentimin e fondit limit” i përbërë nga z. A Ç (drejtoria 
e rrugëve rurale), z. D Z (shërbimet funerale), z. A K (administrimin i pyjeve dhe mjedisit) 
dhe z. F M (për sektorin e MNZ).  
Me nr. 5 prot., datë 15.01.2020 është përpiluar dhe preventivi për karburantin viti 2020 nga 
Agjencia Funerale dhe protokolluar me nr. 136/1 prot., datë 15.01.2020. Me nr. 195 prot., 
datë 16.01.2020 është përpiluar dhe Informacioni mbi përllogaritjen e vlerave dhe sasive të 
karburantit për mjetet e Bashkisë viti 2020 Drejtoria e Rrugëve Rurale dhe Mjeteve. Me nr. 
232 prot., datë 17.01.2020 është përpiluar dhe Informacioni mbi përllogaritjen e vlerave dhe 
sasive të karburantit për mjetet e Bashkisë viti 2020 Drejtoria e Rrugëve Rurale dhe Mjeteve. 
Me nr. 220 prot., datë 17.01.2020 është përpiluar kërkesë për tenderim blerje karburanti për 
mjetet Drejtoria e Bujqësorë Divjakë viti 2020. Me nr. 214 prot., datë 17.01.2020 është 
përpiluar kërkesë për blerje karburanti për mjetet e MNZ viti 2020. 
Me nr. 337/4 prot., datë 28.01.2020 është bërë dhe anulimit të procedurës pasi është 
përllogaritur gabim fondi limit. Me urdhër nr. 32, datë 29.01.2020 nr. 409 prot., të titullarit të 
AK Bashkia Divjakë është ngritur “Komisioni për përllogaritjen dhe argumentimin e fondit 
limit” i përbërë nga z. A Ç (drejtoria e rrugëve rurale), z. Znj. F M (Drejtor i buxhetit dhe i 
financës), dhe z. A S (nënkryetar i Bashkisë). 
Me nr. 409/1 prot., datë 03.02.2020 është mbajtur Procesverbali “Për llogaritjen dhe 
argumentimin e fondit limit dhe specifikimet teknike” për tenderin “Blerje karburanti për 
nevojat e Bashkisë Divjakë” lloji i procedurës “Tender i Hapur”. 
Njësia e prokurimit 
1. Me urdhër prokurimi të Kryetarit të Bashkisë Divjakë nr. 28, datë 23.01.2020, me nr. 337 
prot., është ngritur Njësia e Prokurimit e cila përbëhet nga z. S Sh (juriste) z. E H (inxhinier) 
dhe znj. I K (ekonomiste) për “Blerje karburanti për nevoja të Bashkisë Divjakë”  me fondin 
limit 23,135,975 lekë pa tvsh, nga e cila 15,730,309 lekë pa tvsh nga Granti, 7,405,666 lekë 
pa tvsh nga të ardhurat e Bashkisë, lloji i procedurës “Tender i Hapur”.  
2.Për shkak të anulimit të procedurës së prokurimit me urdhër të AK me nr. 39, datë 
04.02.2020, me nr. 531 prot, është ngritur Njësia e Prokurimit e cila përbëhet nga z. S SH 
(jurist) E H (inxhinier) dhe I K (Ekonomiste) për procedurën “Blerje karburanti për nevoja të 
Bashkisë Divjakë”  me fondin limit 21,425,424 lekë pa tvsh, nga e cila 11,633,757 lekë pa 
tvsh nga Granti, 9,791,667 lekë pa tvsh nga të ardhurat e Bashkisë, lloji i procedurës “Tender 
i Hapur”. Me nr. 409/1 prot., datë 03.02.2020 është administruar dhe procesverbal për 
përllogaritjen e fondit limit.  
Me nr. 531/3 prot, datë 04.02.2020 nga NJP është hartuar dhe Procesverbali “Për hartimin e 
DT me objekt “Blerje karburanti për nevojat e Bashkisë Divjakë. DST janë firmosur nga 
gjithë NJHDT, në përputhje me Kreu V, “Zhvillimi i procedurave”, pika 2, “Hartimi i 
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dokumenteve të tenderit”, në të cilën përcaktohet se: “Dokumentet nënshkruhen nga të gjithë 
anëtarët e njësisë së prokurimit, që i kanë hartuar ato”.  
Nga ana e AK me nr. 337/1 prot., datë 23.02.2020 është bërë dhe njoftimi i kontratës dhe në 
dosje janë të administruara dhe formularët e deklarimit të konfliktit të interesit të cilat janë 
firmosur nga NJP.  
Me nr. 377/3 prot, datë 23.01.2020 nga NJP është hartuar dhe Procesverbali “Për hartimin e 
DT me objekt “Blerje karburanti për nevojat e Bashkisë Divjakë. DST janë firmosur nga 
gjithë NJHDT, në përputhje me Kreu V, “Zhvillimi i procedurave”, pika 2, “Hartimi i 
dokumenteve të tenderit”, në të cilën përcaktohet se: “Dokumentet nënshkruhen nga të gjithë 
anëtarët e njësisë së prokurimit, që i kanë hartuar ato”.  
 
Nga vlerësimi i kritereve të veçanta të vendosura nga Njësia e Prokurimit në DST si dhe nga 
auditimi në tërësi i kësaj procedure u konstatuan shkelje si më poshtë: 
Më datë 28.01.2020 me nr. 337/4 AK ka njoftuar anulimin e procedurës së prokurimit të sipër 
përmendur për arsye se është llogaritur gabim vlera e fondit limit 23,135,975 lekë pa tvsh. Në 
dosje nuk ndodhet asnjë procesverbal ose relacion shpjegues mbi argumentimin e 
përllogaritjen gabim të këtij fondi nga ana e NJP nenin 59 “Përllogaritja e vlerës limit të 
kontratës” të VKM 914 datë 29.12.2014 e cila shprehet qartë se: 
Përllogaritja e vlerës limit të kontratës 
1. Përllogaritja e vlerës limit të kontratës bëhet nga njësia e prokurimit, nëse kjo detyrë 
nuk i është ngarkuar një strukture të posaçme. 
2. Në përllogaritjen e vlerës limit të kontratës, autoriteti kontraktor duhet t’i referohet një 
ose më shumë alternativave të renditura si më poshtë: çmimet e botuara nga Instituti i 
Statistikave (INSTAT), ose/dhe çmime të tjera zyrtare, të njohura nga institucionet 
përkatëse (si për shembull, nga organet tatimore a doganore, dhomat e tregtisë, në 
manuale etj); ose/dhe  
a) çmimet e tregut; ose/dhe 
b) çmimet e kontratave të mëparshme, të realizuara nga vetë apo nga autoritete të tjera 
kontraktore; ose/dhe 
ç) çmimet ndërkombëtare, të botuara. 
Autoriteti kontraktor, përpara nxjerrjes së urdhrit të prokurimit, duhet të dokumentojë 
përllogaritjen e vlerës së kontratës. 
 
Po kështu në pikën 2.2.1 kërkohet “Vërtetim nga administrata tatimore për xhiron e realizuar 
ne vitet 2016, 2017, dhe 2018 nga shoqëria ....”, NJP ka vepruar gabim në përzgjedhjen e këtij 
kriteri në kundërshtim me nenin nr. 46 “Kualifikimi i ofertuesve”,  pika “c” e ligjit nr. 9643, 
datë 20.11.2006 ”Për prokurimin publik” i ndryshuar, 
gjendja ekonomike e financiare: operatorët ekonomikë vërtetojnë se zotërojnë kapacitetet 
ekonomike e financiare për të përmbushu rkontratën,me anë të deklaratave bankare ose,kur 
nevojitet,nëpërmjet vërtetimit për sigurim ndaj rreziqev profesionale, paraqitjes së bilanceve 
financiare ose të pjesë vetë shkëputura nga bilancet,një deklaratë të xhiros së përgjithshme të 
shoqërisë dhe,në rast nevoje, të xhiros së realizuar nga veprimtaritë e ngjashme me objektin e 
kontratës që do të prokurohet për një periudhë deri në 3 vitet e fundit financiare,kur ky 
informacion është i mundur; 
 
Duhet theksuar se kjo kërkesë është diskriminuese dhe jo proporcionalë me natyrën e 
kontratës dhe se NJP duhet të modifikonte këtë kriter duke zgjedhur e kërkuar administrimin 
“Vërtetim nga administrata tatimore për xhiron” për periudhën e tre vitet e fundit, 2017, 2018 
dhe 2019 në funksion të hapjes së konkurrencës ndërmjet OE pjesëmarrës në procedurën e 
prokurimit objekt shqyrtimi. NJP në të gjitha procedurat e prokurimit të zhvilluara nuk 
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vendosur asnjë kërkesë të njëjtë më këtë procedurë, pra të kërkojë vërtetim të xhiros 
financiare të 3 viteve e fundit (2016-2017-2018) për vitin 2020, ndërkohë që duhet të 
kërkonte tre vitet e fundit, 2017, 2018 dhe 2019 për vitin 2020 . NJP ka vepruar në 
kundërshtim me 46 “Kualifikimi i ofertuesve”,  pika “c” e ligjit nr.Nr. 9643, datë 20.11.2006 
”Për prokurimin publik” i ndryshuar.  
. 
 
1. Specifikimet  teknike,  që   përcaktojnë  karakteristikat  e   mallrave,  punëve  dhe 
shërbimeve që do të prokurohen,duhet të përgatiten për të përshkruar sa më saktë dhe në 
mënyrë të plotë objektin e prokurimit,duke krijuar kushte për konkurrim të paanshëme të 
hapur ndërmjet të gjithë kandidatëve e ofertuesve.Kur është e mundur,specifikimet teknike 
duhet të përcaktohen në mënyrë të tillë që të kuptohen nga personat me aftësitë kufizuara. 
2. Specifikimet teknike duhet të mundësojnë trajtimtë njëjtë për të gjithë kandidatët dhe 
ofertuesit dhe të mos shërbejnë si pengesa për konkurrencën  e hapur në prokurimin 
publik. 
 
Konkluzion:Për veprimet dhe mos veprimet e mësipërme ngarkohet me përgjegjësi NJP 
përbërë nga: znj. S Sh, z. E L dhe znj. I K. 
 
Komisioni i vlerësimit të ofertave 
Nr OP pjesëmarrës Oferta ekonomike  (pa 

tvsh) Vlerësimi i KVO 

1 OE “P” shpk 5,9% marzh fitimi Kualifikuar si OE 
2 OE “K” shpk 9,98 % jo 
3 OE“G”sha 11,89 % jo 

 
KVO është ngritur me urdhrin e Kryetarit të Bashkisë me nr. 28/1 datë 23.01.2020 me nr. 
337/2 prot.,  i përbëhet nga z. D S(kryetar), z. R M (anëtar)  dhe znj. S D (anëtar) dhe në 
dosje ndodhen dhe formularët e deklarimit të konfliktit të interesit të firmosur nga KVO: 
Për shkak të anulimit të procedurës së prokurimit, KVO është ngritur me urdhrin e ri të 
Kryetarit të Bashkisë me nr. 39/1 datë 04.02.2020 me nr. 531/2 prot., i përbëhet nga z. D 
S(kryetar), z. R M (anëtar) dhe znj. S D (anëtar) dhe në dosje ndodhen dhe formularët e 
deklarimit të konfliktit të interesit të firmosur nga KVO. 
Me procesverbal nr. 1 datë 28.02.2020 me nr. 531 prot., “Mbi hapjen e ofertave të tenderit me 
mjete elektronike (tender i Hapur) me objekt “Blerje karburanti për nevoja të Bashkisë 
Divjakë” ka rezultuar se: 
Në këtë tender ka marrë pjesë 3 Operator Ekonomik, OE “P” shpk, me ofertë ekonomike më 
të ulët 5.9% marzhë fitimi të fondit limit,OE “K” shpk, me ofertë ekonomike 9,98% marzhë 
fitimi të fondit limit dhe BOE “G” shpk  &G” shame ofertë ekonomike 11,89% marzhë fitimi 
të fondit limit.  
Me nr. 531/9 prot., datë 13.03.2020 është bërë dhe shpallja e fituesit dhe njoftimi i tij për OE 
“P” shpk, me ofertë ekonomike më të ulët 5.9% marzhë fitimi të fondit limit. 
Më datë 12.03.2020 referuar shtojcës 20, ka bërë ankim pranë AK Bashkia Divjakë OE “K” 
shpk të cilën e ka protokolluar me nr. 1182 prot., datë 23.03.2020 në Zyrën Juridike Bashkia 
Divjakë. 
AK Bashkia Divjakë me shkresë nr. 1182/1 prot., datë 23.03.2020 ku pretendohet se: OE “P” 
shpk fitues nuk ka paraqitur dhe nuk përbush një prej kritereve të shtojcës nr. 9 sipas DST, 
certifikatën ISO 9001:2015 “Standard për Sistemin e Menaxhimit të Cilësisë”.  Kriteri për 
paraqitjen e një deklarate për marrjen për sipër me furnizim me karta elektronike  të cilat 
duhet të jenë pa skadencë dhe të përdorshme për gjithë vitin 2020 në përputhje me VKM 
561/2016 “Për standardizimin dhe disiplinimin e shpenzimeve të karburantit të njësive të 
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qeverisjes së përgjithshme” sipas shtojcës nr. 8, është deklaratë formale dhe ka funksion të 
veçantë  dhe mosparaqitja e saj nuk përbën kusht për shkualifikim.  OE “P” shpk është 
kualifikuar pa të drejtë pasi është në përbërje ortakërie 75% të aksioneve z. J K, i afërm i 
Kryetarit të Bashkisë në kundërshtim me ligjin 9367 datë 07.04.2015. 
Sa më sipër, AK i ka thyer përgjigje OE “K” se kjo ankesë bërë jashtë afateve ligjore të 
përcaktuara në ligj dhe është e pa bazuar në ligj, për pasojë nuk është marrë para sysh.  
Me nr. 531/10 prot., datë 15.04.2020 është lidhur dhe kontrata midis OE “P” shpk dhe AK 
Bashkia Divjakë.  
OE “K” shpk është shkualifikuar më të drejtë nga ana e KVO pasi ky OE ka paraqitur ofertë 
më të lartë ekonomike me marzhë fitimi 9,98 % si dhe: 
- Nuk eshte paraqitur Shtojca 8 “Deklarate per permbushjen e kritereve te pergjithshme”, sic 
eshte kerkuar ne DST. 
- Nuk eshte paraqitur Deklarata sipas pikes 2.3.7 e) te Kapacitetit teknik “Deklarate per 
ofrimin e furnizimit me karburant me karta elektronike, te cilat do te jene pa skadence dhe te 
perdorshme dhe gjate vitit 2020 ne perputhje me Vendimin e Keshillit te Ministrave Nr.561 
date 29.07.2016 “Per Standartizimin dhe disiplinimin e shpenzimeve te karburantit ne njesite 
e qeverisjes se pergjithshme”, sic eshte kerkuar ne DST. 
Ndërkohë që pretendimi nga ana e KVO se ky OE nuk ka paraqitur “Deklarata për ofrimin e 
furnizimit me karburant me kartë elektronike” në përputhje me VKM 561 prot., datë 
29.07.2016 “Për standardizimin e disiplinimin e shpenzimeve të karburantit në njësitë e 
qeverisjes së përgjithshme”, nuk qëndron pasi ky dokument ndodhet i administruar në 
sistemin e APP. 
- Ne “Deklaraten per paraqitje oferte te pavarur” (Shtojca 2/1), te paraqitur nga shoqeria “G” 
shpk, nuk eshte perzgjedhur alternativa e duhur, ne rastin e bashkimit te operatoreve 
ekonomike, pra nuk eshte plotesuar ne formen e duhur ligjore, sic eshte kerkuar ne DST. 
- Ne “Deklaraten per paraqitje oferte te pavarur” (Shtojca 2/1), te paraqitur nga shoqeria “G” 
SH.A, nuk eshte perzgjedhur alternativa e duhur, ne rastin e bashkimit te operatoreve 
ekonomike, pra nuk eshte plotesuar ne formen e duhur ligjore, sic eshte kerkuar ne DST. 
- Nuk eshte paraqitur Deklarata sipas pikes 2.3.7 e) te Kapacitetit teknik “Deklarate per 
ofrimin e furnizimit me karburant me karta elektronike, te cilat do te jene pa skadence dhe te 
perdorshme dhe gjate vitit 2020 ne perputhje me Vendimin e Keshillit te Ministrave Nr.561 
date 29.07.2016 “Per Standartizimin dhe disiplinimin e shpenzimeve te karburantit ne njesite 
e qeverisjes se pergjithshme”, nga shoqeria “G” Shpk, sic eshte kerkuar ne DST. 
- Nuk eshte paraqitur Deklarata sipas pikes 2.3.7 e) te Kapacitetit teknik “Deklarate per 
ofrimin e furnizimit me karburant me karta elektronike, te cilat do te jene pa skadence dhe te 
perdorshme dhe gjate vitit 2020 ne perputhje me Vendimin e Keshillit te Ministrave Nr.561 
date 29.07.2016 “Per Standartizimin dhe disiplinimin e shpenzimeve te karburantit ne njesite 
e qeverisjes se pergjithshme”, nga shoqeria “G” SH.A, sic eshte kerkuar ne DST. 
- Ne vertetimin qe konfirmon shlyerjen e te gjitha detyrimeve te maturuara te energjise 
elektrike te kontratave te energjise (OSHEE), te paraqitur shoqeria “G” Shpk, nuk eshte 
paraqitur asnje dokument bashkangjitur, qe provon se keto detyrime te pashlyera, jane duke u 
ndjekur ne proces gjyqesor. 
- Nuk eshte paraqitur vertetimi per shlyerjen e taksave vendore te parashikuara nga Pushteti 
Vendor per vitin 2018 nga Bashkia Mallakaster/Ballsh, ku shoqeria “G” SH.A, ka ushtruar 
aktivitetin e saj sipas ekstraktit te QKB, sic eshte kerkuar ne DST. 
- Nuk eshte paraqitur vertetimi per shlyerjen e taksave vendore te parashikuara nga Pushteti 
Vendor per vitin 2018 dhe 2019 nga Bashkia Shkoder, ku shoqeria “G” SH.A, ka ushtruar 
aktivitetin e saj sipas ekstraktit te QKB, sic eshte kerkuar ne DST.  
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- Nuk eshte paraqitur vertetimi per shlyerjen e taksave vendore te parashikuara nga Pushteti 
Vendor per vitin 2018 dhe 2019 nga Bashkia Kruje, ku shoqeria “G” Shpk, ka ushtruar 
aktivitetin e saj sipas ekstraktit te QKB, sic eshte kerkuar ne DST. 
- Nuk eshte paraqitur vertetimi per shlyerjen e taksave vendore te parashikuara nga Pushteti 
Vendor per vitin 2018 nga Bashkia Finiq, Bashkia Devoll, dhe Bashkia Diber, ku shoqeria 
“G” Shpk, ka ushtruar aktivitetin e saj sipas ekstraktit te QKB, sic eshte kerkuar ne DST. 
- Nuk eshte paraqitur vertetimi per shlyerjen e taksave vendore te parashikuara nga Pushteti 
Vendor per vitin 2019 nga Bashkia Tepelene, ku shoqeria “G” Shpk, ka ushtruar aktivitetin e 
saj sipas ekstraktit te QKB, sic eshte kerkuar ne DST. 
- Nuk eshte paraqitur leje tregtimi ose Liçense per tregtim karburantesh te llojit III/A 
(Gazoil,Diesel) dhe II/A (Benzine), nga shoqeria “G” Shpk, sic eshte kerkuar ne DST, por 
eshte paraqitur nje leje tregtimi ne emer te subjektit “P”, qe nuk ka lidhje me Bashkimin e 
Operatoreve Ekonomike pjesemarres ne kete procedure prokurimi. 
- Nuk eshte paraqitur Leje mjedisore te tipit C, nga shoqeria “G” Shpk, sic eshte kerkuar ne 
DST ne piken 2.3.4 te Kapacitetit Teknik. 
- Nuk eshte paraqitur Leje mjedisore te tipit C, nga shoqeria “G” SH.A, sic eshte kerkuar ne 
DST ne piken 2.3.4 te Kapacitetit Teknik. 
- Raport analizat e leshuara nga Inspektoriati Shteteror Teknik Industrial (ISHTI), per mallin 
objekt prokurimi Gazoil S SH EN 590:2013/A1:2017 dhe Benzine S SH EN 
228:2012+A1:2017, te paraqitur nga shoqeria “G” Shpk, nuk jane leshuar Brenda 30 
(tridhjete) diteve nga dita e hapjes se ofertave, sic eshte kerkuar ne DST. 
- Raport analiza e leshuar nga Inspektoriati Shteteror Teknik Industrial (ISHTI), per mallin 
objekt prokurimi Benzine S SH EN 228:2012+A1:2017, te paraqitur nga shoqeria “G” SH.A, 
nuk eshte leshuar Brenda 30 (tridhjete) diteve nga dita e hapjes se ofertave, sic eshte kerkuar 
ne DST. 
 
Komisioni për marrjen në dorëzim 
Me nr. 89/1, datë 21.04.2020 protokolluar me nr. 531/1 nga AK Bashkia Divjakë është 
ngritur dhe “Komisioni i marrjes në dorëzim”  në zbatim të kontratës “Blerje Karburanti për 
nevoja të Bashkisë Divjakë” i përbërë nga z. P T, znj. S K, z. I N.  
 
Lidhur me observacionet e njësisë së prokurimit për këtë procedurë prokurimi: 

 Pretendim i subjektit: Nuk jemi dakord me arsyetimin e mësipërm të përfaqësuesve të 
KLSH-së, pasi kriteri i mësipërm është vendosur në përputhje me VKM nr.914 datë 
29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”. Kriteri “punë e ngjashme” 
është një kriter taksativ, i parashikuar në Ligjin nr.9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin 
publik” i ndryshuar, në VKM nr.914 datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të 
prokurimit publik”, si edhe i përcaktuar qartë në Dokumentet Standarde të Tenderit, i cili 
duhet të përmbushet nga të gjithë operatorët ekonomikë pjesëmarrës në procedurat e 
prokurimit. Gjithashtu, bazuar në Nenin 78 “Ankesat në Autoritetin Kontraktor” pika 1 të 
VKM nr.914 datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, çdo 
person, që ka ose ka pasur interes në një procedurë prokurimi dhe kur është dëmtuar ose 
rrezikohet të dëmtohet nga një vendim i autoritetit kontraktor, që bie në kundërshtim me 
LPP, mund ta kundërshtojë këtë vendim.Në rastin e ankesave për dokumentet e tenderit, 
operatorët ekonomikë mund të ankohen pranë autoritetit kontraktor brenda 7 (shtatë) 
ditëve nga data e publikimit të njoftimit të kontratës në faqen e internetit të APP-së. Në 
rastin konkret pranë Autoritetit Kontraktor, nuk është paraqitur asnjë ankesë nga 
operatorët ekonomikë të interesuar, në lidhje me kufizimin e pjesëmarrjes së tyre prej 
vendosjes së këtij kriteri në procedurën përkatëse të prokurimit publik. Për më tepër, NJP 
vepron edhe në bazë të rekomandimeve të lëna nga ana e Koordinimit të APP-së në lidhje 
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me çdo kriter për të cilin ata shprehen se nuk përmbushin parashikimet e dispozitave të 
legjislacionit të zbatueshëm për prokurimin publik. Në rastin konkret, APP nuk është 
shprehur në asnjë rast të vendosjes së këtij kriteri si të pabazuar në ligj, i cili, në mënyrë 
direkte ose indirekte, mund të sjelli kufizimin e pjesëmarrjes së OE. 
Qëndrimi i grupit të auditimit:Grupi i auditimit të KLSH shqyrtoi observacionin e 
paraqitura në projekt raportin dhe auditimit arrin në përfundimet e mëposhtme: 
Në observacionin e paraqitura me shkresën nr. 685/14 prot dhe nr. 685/15 prot., datë 
20.12.2021, si dhe argumentave tuaja gjatë procesiteti të ballafaqimit në KLSH më datë 
24.12.2021, grupi auditimit arsyeton se kriteri të cilën të vërtetojnë punë të ngjashme më 
vlerën jo më të vogël se 40% e vlerës së fondit limit, nuk përbën shkelje të kuadrit 
rregullator në fuqi. Për këtë arsye observacioni juaj meret në konsideratë dhe anomalia e 
konstatuar në projektraport lidhur me këtë cështje, nuk është pjesë e raportit përfundimtar 
të auditimit 

 Pretendim i subjektit:Nuk jemi dakord me arsyetimin e mësipërm të përfaqësuesve të 
KLSH-së, pasi kriteri i mësipërm është vendosur në përputhje me Ligjin nr.9643, datë 
20.11.2006 “Për prokurimin publik” i ndryshuar, si edhe me VKM nr.914 datë 
29.123.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”. Ky kriter është vendosur 
nga ana e NJP duke u nisur nga data e zhvillimit të kësaj procedurë prokurimi, si edhe 
bazuar në Nenin 29 te Ligjit Nr.8438, dt. 28.12.1998 "Për Tatimin mbi të Ardhurat" ku 
përcaktohet: Çdo tatimpagues përgatit deklaratën vjetore te te ardhurave te tatueshme ne 
formën e përcaktuar ne udhëzimin e Ministrit te Financave ne zbatim te këtij ligji. 
Tatimpaguesit paraqesin deklaratën vjetore ne organet tatimore brenda datës 31 mars te 
vitit pasardhës. Kriteri i mësipërm është një kriter laksativ, i parashikuar në Ligjin 
nr.9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik” i ndryshuar, ne VKM nr.914 datë 
29.123.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, si edhe i përcaktuar qartë 
në Dokumentet Standarde të Tenderit, i cili duhet të përmbushet nga të gjithë operatorët 
ekonomikë pjesëmarrës në procedurat e prokurimit. Gjithashtu, bazuar në Nenin 78 
“Ankesat në Autoritetin Kontraktor” pika 1 të VKM nr.914 datë 29.12.2014 “Për 
miratimin e rregullave të prokurimit publik”, çdo person, që ka ose ka pasur interes në një 
procedurë prokurimi dhe kur është dëmtuar ose rrezikohet të dëmtohet nga një vendim i 
autoritetit kontraktor, që bie në kundërshtim me LPP, mund ta kundërshtojë këtë vendim. 
Në rastin e ankesave për dokumentet e tenderit, operatorët ekonomikë mund të ankohen 
pranë autoritetit kontraktor brenda 7 (shtatë) ditëve nga data e publikimit të njoftimit të 
kontratës në faqen e internetit të APP-së. Në rastin konkret pranë Autoritetit Kontraktor, 
nuk është paraqitur asnjë ankesë nga operatorët ekonomikë të interesuar, në lidhje me 
kufizimin e pjesëmarrjes së tyre prej vendosjes së këtij kriteri në procedurën përkatëse të 
prokurimit publik. Për më tepër, NJP vepron edhe në bazë të rekomandimeve të lëna nga 
ana e Koordinimit të APP-së në lidhje me çdo kriter për të cilin ata shprehen se nuk 
përmbushin parashikimet e dispozitave të legjislacionit të zbatueshëm për prokurimin 
publik. Në rastin konkret, APP nuk është shprehur në asnjë rast të vendosjes së këtij kriteri 
si të pabazuar në ligj, i cili, në mënyrë direket ose indirekt, mund të sjelli kufizimin e 
pjesëmarrjes së OE. 
Qëndrimi i grupit të auditimit: Grupi i auditimit të KLSH shqyrtoj me vëmendje 
observacionin e subjektit për Akt konstatim dhe arrin në përfundimet e mëposhtme: 
Vërtetimi nga administrata tatimore të xhiros së realizuar është i aksesueshëm në sistemin 
tatimor ku gjenerohen të dhënat e xhiros tatimore për çdo subjekt i cili ka interes ti marri 
ato. Ndërsa bilanci i subjektit i cili ka interes është i aksesueshëm deri në mars te citit 
ushtrimor dhe mund të merret qe nga fillim viti deri në 31 mars. Sa më sipër, në kriterin e 
vendosur në pikën 2.2.1 të DT ju kërkohet “Vërtetim nga administrate tatimore për xhiron 
e realizuar në vitet 2016, 2017 dhe 2018 nga shoqëria…”, NJP ka vepruar gabim në 
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përzgjedhjen e këtij kriteri në kundërshtim me nenin 46 “Kualifikimi i ofertuesve”, pika 
“c” e Ligjit Nr.9643 datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik” i ndryshuar. Ky kriter është 
diskriminues dhe është vendosur pikërisht për kufizuar pjesëmarrjen e OE të interesuar për 
pjesëmarrje. Ky argument nuk ka të bëjë aspak me atë që është konstatuar nga ana e jonë e 
për pasojë observacioni e dërguar nga ju nuk do të merret para sysh. 
 
 
9. Procedura e prokurimit me objekt: Blerje motorë uji për varkat Bashkia Divjakë 
Procedura e prokurimit me objekt: Blerje motorë uji për varkat Bashkia Divjakë 
1. Urdhër Prokurimi nr. 41 
 Nr. 539 prot., datë 04.02.2020 

3. Hartuesit e DT:  
Urdhër nr. 41, datë 04.02.2020 
1. E Z (Jurist) 
2. E N (inxhinier) 
3. A S (specialist) 

4. Komisioni i Vlerësimit Ofertave: 
Urdhër nr. 41/1 datë 04.02.2020 
1. D S (kryetar) 
2. S D(anëtar) 
3. I K (anëtar) 

2. Lloji i Procedurës së 
Prokurimit:  
“Kërkesë për Propozim” 
5. Fondi Limit (pa tvsh)  
2.083.333 lek pa tvsh 

6.Oferta fituese: “I” PF 7. Diferenca me fondin limit  (pa tvsh)  
188.853 lekë 

8. Data e hapjes së tenderit: 
datë 17.02.2020 
Ora 09:00 

9.Burimi Financimit: Nga 
Granti 
1,894,480 lekë pa tvsh 

10.Operatoret Ekonomike 
a) Pjesëmarrës në tender: 5OE  
b) Kualifikuar 1 “I” PF 

11. Ankim 
AK: Jo 

12.  Përgjigje ankesës nga AK 
Jo 

13. Përgjigje Ankesës nga  APP   apo 
KPP  Jo 

 14. Data e lidhjes së 
kontratës: 05.03.2020 

15. Afati i kontratës 7 ditë nga 
momenti i nënshkrimit te kontratës 

 
Komisioni për përllogaritjen e fondit limit 
Me urdhër të Kryetarit të Bashkisë Divjakë nr. 34, datë 29.01.2020, me nr. 424 prot., është 
ngritur “Komisioni për përllogaritjen e fondit limit” e cila përbëhet nga znj. S K, z. A Ç, dhe 
znj. I M. Me nr. 514 prot., datë 03.02.2020 ky Komision ka përgatitur Preventivin mbi 
specifikimet teknike, të cilën ia ka drejtuar Zyrës Juridike. Kjo shkresë nuk është firmosur në 
të gjitha fletët e saj nga ky Komision ndërkohë që janë të administruar formularët e 
deklarimit të konfliktit të interesit. 
 
Njësia e prokurimit 
Me urdhër prokurimi të Kryetarit të Bashkisë Divjakë nr. 41, datë 04.02.2020 me nr. 539 
prot., është ngritur Njësia e Prokurimit e cila përbëhet nga znj. E Z (Juriste), znj. E N 
(Inxhiniere). dhe znj. A S (Specialiste), bashkëlidhur dhe formularët e deklarimit të konfliktit 
të interesit të firmosura nga NJP. 
Me nr. 534/2 prot., datë 04.02.2020 është mbajtur dhe procesverbali mbi hartimin e 
dokumenteve  të veçanta dhe DST të cilat janë firmosur nga gjithë NJHDT, në përputhje me 
Kreu V, “Zhvillimi i procedurave”, pika 2, “Hartimi i dokumenteve të tenderit”, në të cilën 
përcaktohet se: “Dokumentet nënshkruhen nga të gjithë anëtarët e njësisë së prokurimit, që i 
kanë hartuar ato”.  
 
Nga vlerësimi i kritereve të veçanta të vendosura nga Njësia e Prokurimit në DST si dhe nga 
auditimi në tërësi i kësaj procedure u konstatuan shkelje si më poshtë: 
 
Po kështu, referuar procedurës “Kërkesë për propozim”, NJP ka përzgjedhur dhe ftuar 5 OE  
të cilat gjejnë pasqyrim në sistemin elektronik të prokurimeve publike por që nuk janë të 
administruar në dosjen e prokurimit. NP gjithashtu ka vepruar gabim dhe në kundërshtim me 
ligjin referuar nenit 39 të VKM 914/2014 ku në përzgjedhjen e tyre nuk ka argumentuar dhe 
nuk ka dokumentuar përzgjedhjen e secilit operatorëve ekonomikë që do të ftojë apo ka ftuar 
në këtë procedurë prokurimi. Sakaq NJP ka vepruar në kundërshtim me VKM nr. 914, “Për 
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miratimin e rregullave të prokurimit publik” Kreu IV, “Llojet dhe Përzgjedhja e Procedurës”, 
Neni 39 “Kërkesa për propozime” e cila shprehet:  
 
1. Kërkesa për propozim, sipas nenit 34 të LPP, është një procedurë prokurimi, e cila 
përdoret për kontratat me vlerë nën kufirin e ulët monetar, por mbi 
800.000 (tetëqind mijë) lekë. 
2. Njoftimi i kontratës hartohet dhe publikohet në Buletinin e Njoftimeve 
Publike dhe në faqen e internetit të APP-së, në përputhje me LPP dhe me 
këto rregulla 
3. Afati kohor minimal për dorëzimin e ofertave është 10 (dhjetë) ditë nga data, 
në të cilën është shpallur njoftimi i kontratës në faqen e internetit të APP-së. 
4. Pavarësisht nga publikimi i njoftimit të kontratës, sipas pikës 2, të këtij neni, 
autoriteti kontraktor fton për të marrë pjesë dhe të paktën 5 (pesë) operatorë 
ekonomikë. 
Në çdo rast, autoriteti kontraktor duhet të argumentojë dhe të dokumentojë 
përzgjedhjen e operatorëve ekonomikë që do të ftojë. 
  
Konkluzion:Për mos argumentimin në përzgjedhjen e operatorve ekonomik në fazën e 
zhvillimit të procedurës së prokurimit publik ngarkohet me përgjegjësi NJP përbërë 
nga: znj. E Z, znj. E N, dhe znj. A S. 
 
Komisioni i vlerësimit të ofertave 
Nr Operatori ekonomik 

pjesëmarrës 
Oferta ekonomike (pa 
tvsh) Vlerësimi i KVO-së 

1 OE “T” shpk 1,841,700 lekë Jo 
2 OE “Tshpk 1,857,100 lekë Jo 
3 OE “L” shpk 1,892,100 lekë Jo 
4 OE “I” shpk 1,894,480 lekë  Kualifikuar si OE 
5 OE “K”  0 lekë Jo 

KVO është ngritur me urdhrin e Kryetarit të Bashkisë Divjakë nr. 41/1 datë 04.02.2020  me 
nr. 539/3 prot.,i përbëhet nga z. R M (Kryetar), z. E H  (anëtar)  dhe znj. S D(anëtar), 
bashkëlidhur dhe formularët e deklarimit të konfliktit të interesit të firmosura nga KVO. 
Janë mbajtur dhe procesverbali mbi “Hapjen dhe verifikimin e ofertave të OE për tenderi me 
objekt “Blerje motorë uji për varkat” i firmosur në të gjitha fletët nga NJP dhe KVO, nga ku 
ka rezultuar se në këtë tender ka marrë pjesë 5 Operator Ekonomik, konkretisht:  
OE “T” shpk, me ofertën ekonomike 1,841,700 lekë pa tvsh, 
OE “T” shpk, me ofertën ekonomike 1,857,100 lekë pa tvsh,  
OE “L” shpk, me ofertën ekonomike 1,892,100 lekë pa tvsh,  
OE “I” PF me ofertën ekonomike 1,894,480 lekë pa tvsh, 
OE “K” shpk me ofertën ekonomike 0 (zero) lekë,  
 
Nga vlerësimi i dokumentacionit të paraqitur nga këto OE pjesëmarrës në tender, KVO ka 
shpallur fitues OE “I” PF me ofertën ekonomike 1,894,480 lekë pa tvsh i cili është renditur i 
katërtit me ofertën ekomomike më ulët. Kështu nga verifikimi i DST dhe kritereve të veçanta 
rezultojë se: 
OE “L” shpk nuk ka paraqitur dokumentacioni nga shoqëria, për plotësimin e kriterit “Pune 
e ngjashme”, nuk konsiderohet punë e ngjashme, pasi zërat e preventivit nuk janë të 
ngjashëm dhe në përputhje me objektin e prokurimit. 
OE “T” shpk nuk ka paraqitur Shtojca 5 “Deklarate për përmbushjen e kritereve të 
përgjithshme”, siç është kërkuar ne  DST. Dokumentacioni i paraqitur nga shoqëria, për 
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plotësimin e kriterit “Punë e ngjashme”, nuk konsiderohet punë e ngjashme, pasi nuk është në 
përputhje me objektin e prokurimit. 
OE “T” shpk ka paraqitur dokumentacionin nga shoqëria, për plotësimin e kriterit “Punë e 
ngjashme”, të cilat në asnjë pikë të tyre nuk konsiderohet punë e ngjashme, pasi zërat e 
preventivit nuk janë të ngjashëm dhe në përputhje me objektin e prokurimit. Nuk është 
paraqitur dokumentacioni që vërteton se ky OE i ka plotësuar të gjitha detyrimet e taksave 
dhe tarifave vendore për vitin 2018 nga Bashkia Fier, siç është kërkuar në DST (nga ekstrakti 
historik ka nipt sekondar ne Fier) 
 
Konkluzion:KVO i përbërë nga z. R M (Kryetar), z. E H  (anëtar)  dhe znj. S D(anëtar) ka 
kryer vlerësimin në përputhje me Ligjin nr. 9643, datë 20.11.2006, ndryshuar “Për 
prokurimet publike”, dhe të VKM nr. 914, “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” 
si dhe në funksion të kriteret të veçanta dhe DST në kualifikimin e OE I shpk. 
 
Komisioni i marrjes në dorëzim 
Me urdhër 72, datë 05.03.2020 nr. 539/1 prot., të AK është ngritur Komisioni mbi marrjen në 
dorëzim të mallit i cili është i përbërë nga znj. B T, znj. S K dhe z. S T dhe në dosje ndodhet 
dhe procesverbali mbi dorëzimin e motorëve të ujit i cili mban datën 06.03.2020. 
 
Lidhur me observacionet e njësisë së prokurimit për këtë procedurë prokurimi: 

 Pretendim i subjektit: Nuk jemi dakord me arsyetimin e mësipërm të përfaqësuesve të 
KLSH-së, pasi kriteri i mësipërm është vendosur në përputhje me VKM nr.914 datë 
29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”. Kriteri “punë e ngjashme” 
është një kriter taksativ, i parashikuar në Ligjin nr.9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin 
publik” i ndryshuar, në VKM nr.914 datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të 
prokurimit publik”, si edhe i përcaktuar qartë në Dokumentet Standarde të Tenderit, i cili 
duhet të përmbushet nga të gjithë operatorët ekonomikë pjesëmarrës në procedurat e 
prokurimit. Gjithashtu, bazuar në Nenin 78 “Ankesat në Autoritetin Kontraktor” pika 1 të 
VKM nr.914 datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, çdo person, 
që ka ose ka pasur interes në një procedurë prokurimi dhe kur është dëmtuar ose rrezikohet 
të dëmtohet nga një vendim i autoritetit kontraktor, që bie në kundërshtim me LPP, mund ta 
kundërshtojë këtë vendim.Në rastin e ankesave për dokumentet e tenderit, operatorët 
ekonomikë mund të ankohen pranë autoritetit kontraktor brenda 7 (shtatë) ditëve nga data e 
publikimit të njoftimit të kontratës në faqen e internetit të APP-së. Në rastin konkret pranë 
Autoritetit Kontraktor, nuk është paraqitur asnjë ankesë nga operatorët ekonomikë të 
interesuar, në lidhje me kufizimin e pjesëmarrjes së tyre prej vendosjes së këtij kriteri në 
procedurën përkatëse të prokurimit publik. Për më tepër, NJP vepron edhe në bazë të 
rekomandimeve të lëna nga ana e Koordinimit të APP-së në lidhje me çdo kriter për të cilin 
ata shprehen se nuk përmbushin parashikimet e dispozitave të legjislacionit të zbatueshëm 
për prokurimin publik. Në rastin konkret, APP nuk është shprehur në asnjë rast të vendosjes 
së këtij kriteri si të pabazuar në ligj, i cili, në mënyrë direkte ose indirekte, mund të sjelli 
kufizimin e pjesëmarrjes së OE. 
Qëndrimi i grupit të auditimit:Grupi i auditimit të KLSH shqyrtoi observacionin e 
paraqitura në projekt raportin dhe auditimit arrin në përfundimet e mëposhtme: 
Në observacionin e paraqitura me shkresën nr. 685/14 prot dhe nr. 685/15 prot., datë 
20.12.2021, si dhe argumentave tuaja gjatë procesiteti të ballafaqimit në KLSH më datë 
24.12.2021, grupi auditimit arsyeton se kriteri të cilën të vërtetojnë punë të ngjashme më 
vlerën jo më të vogël se 40% e vlerës së fondit limit, nuk përbën shkelje të kuadrit rregullator 
në fuqi. Për këtë arsye observacioni juaj meret në konsideratë dhe anomalia e konstatuar në 
projektraport lidhur me këtë cështje, nuk është pjesë e raportit përfundimtar të auditimit. 

http://www.app.gov.al/GetData/DownloadDoc?documentId=0e11826f-ddab-45e9-9e7d-2d8793c55b94
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 Pretendim i subjektit: Për sa i përket këtij konstatimi nga ana e përfaqësuesve të KLSH-së, 
ju sqarojmë se, përzgjedhja për të marrë pjesë e të paktën 5 (pesë) operatorë ekonomikë në 
një procedurë prokurimi, është një proces i hapur, i cili pasqyrohet edhe në Sistemin e 
Prokurimit Elektronik, me argumentimin përkatës të përzgjedhjes së tyre, duke bërë të 
mundur kështu që të marrin pjesë në procedurën e prokurimit të gjithë operatorët ekonomikë 
të tjerë të cilët janë të interesuar dhe jo vetëm 5 (pesë) operatorët ekonomikë të përzgjedhur 
për efekt plotësimi faze në SPE. Theksojmë se, mungesa e pasqyrimit të procesverbalit mbi 
argumentimin e përzgjedhjes së 5 (pesë) operatorë ekonomikë në SPE, nuk shkakton në asnjë 
rast dëm ekonomik ndaj Autoritetit Kontraktor. 
Qëndrimi i grupit të auditimit: Grupi i auditimit të KLSH shqyrtoj me vëmendje 
observacionin e subjektit për Akt konstatim dhe arrin në përfundimet e mëposhtme: 
Në argumentin e dhënë në observacionin tuaj ju si NJP nuk jeni përqendruar në argumentoni 
ligjërisht dhe as më prova se cila ka qenë arsyeja që nuk keni të administruar në dosje asnjë 
prej 5 OE të përzgjedhur. Po kështu nuk keni mundur të argumentoni mbi çfarë kriteresh 
është bërë përzgjedhja e këtyre 5 OE. Duhet theksuar se argumentimi i përzgjedhjes së çdo 
OE i cili ka potencialin e mundshëm të jetë pjesëmarrës në tender i shërben transparencës, pra 
a i plotësojnë realisht kushtet këta OE për tu të përzgjedhur nga ju si NJP. Përderisa nuk kemi 
argumentim mbi përzgjedhjen e tyre, atëherë nuk mund të arrihet në konkluzionin se këta OE 
i plotësonin kushtet ose jo për t’ju bërë ftesa për pjesëmarrjen në tender. Sa kaq dhe 
procedura e prokurimit e kryer duhet të ishte anuluar e këtu gjendemi në shkelje të 
procedurave të prokurimit publik, referuar nenit 39 të VKM nr.914/2014 ku në përzgjedhjen 
e tyre nuk ka argumentuar dhe nuk dokumentojë përzgjedhjen e secilit operatorëve 
ekonomikë që do të ftojë apo ka ftuar në këtë procedurë prokurimi. Ky argument nuk ka të 
bëjë aspak me atë që është konstatuar nga ana e jonë e për pasojë observacioni e dërguar nga 
ju nuk do të merret para sysh. 
 
 
10. Procedura e Prokurimit me objekt: “Blerje produkteve ushqimore COVID - 19, Bashkia 
Divjakë” 
Procedura e Prokurimit me objekt: “Blerje produkteve ushqimore COVID - 19, Bashkia 
Divjakë” 
1.Urdhër Prokurimi nr.87 
 Nr.1263 prot., datë 08.04.2020 

3.Hartuesit e DT:  
Urdhër nr. 87, datë 08.04.2020 
1. S SH (Juriste ) 
2. E N (inxhinier) 
3. R M (Ekonomist) 

4.Komisioni i Vlerësimit Ofertave: 
Urdhër nr.87/1 datë 08.04.2020 
1. D S (kryetar) 
2. E Z (anëtar) 
3. I K (anëtar) 

2. Lloji i Procedurës së 
Prokurimit:  
“Me negocim pa shpallje 
paraprake të njoftimit të kontratës 
– Mallra” 
5.Fondi Limit (pa tvsh)  
935.467 lekë pa tvsh 

6. Oferta fituese: OE “V” PF. 
917.080 lekë pa tvsh 

7.Diferenca me fondin limit  (pa 
tvsh)  18.387  lekë   

8. Data e hapjes së tenderit:  
data 15.04.2020 j  
Ora 11:00 

9.Burimi Financimit: Nga 
Grant 

10.Operatoret Ekonomike 
a) Pjesëmarrës në tender: 1 OE  
b) Kualifikuar “V” PF 

11.Ankimime 
AK: Jo 

12. Përgjigje ankesës nga AK  
Jo 

13.Përgjigje Ankesës nga  APP   
apo KPP  JO 

 14. Data e lidhjes së 
kontratës: date 23.04.2020 

15. Afati i kontratës 
3 ditë 

 
Më datë 30.03.2020 pa nr. prot nga AK Bashkisë Divjakë është përpiluar Relacioni “Mbi 
miratimin e masave për ofrimin e ndihmës ushqimore dhe jo ushqimore minimale, në banesë 
ndaj shtetasve në nevojë, në kushtet e pandemisë së shkaktuar nga covid-19, dhe miratimin e 
listës së familjeve në nevojë që përfitojnë ndihmë” 
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AK Bashkia Divjakë me “Projekt-Vendimi” nr. 1 datë 30.03.2020, i propozon Këshillit 
Bashkiak listën e 227 familjeve në nevojë. 
Me “Vendim” nr. 19 datë 03.04.2020 nga ana e Këshillit Bashkiak z. A N është “Miratuar 
lista e familjeve në nevojë që do të përfitojnë nga paketa ushqimore që do të shpërndajë 
Bashkia”. Është miratuar dhe paketa ushqimore sipas “Vendimit nr. 2 datë 24.03.2020 “Për 
përcaktimin e masës së produkteve ushqimore“ 
Më datë 06.04.2020 me nr. 1248 prot., është dërguar vendimi i Këshillit Bashkiak nr. 19 datë 
03.04.2020 Prefekturës së Qarkut Fier i cili ka konfirmuar duke kthyer përgjigje më datë 
06.04.2020 me nr. 353/1 prot., Bashkisë Divjakë dhe Këshillit Bashkiak Divjakë. 
Komisioni për argumentimin e fondit limit 
Me urdhër të Kryetarit të Bashkisë Divjakë me nr. 79/1 datë 23.03.2020 me nr. 1202/1 prot., 
është ngritur “Komisioni për argumentimin e fondit limit” i përbëhet nga z. L M, znj. F M dhe 
z. A B.   
Njësia e prokurimit 
a. Me urdhër të Kryetarit të Bashkisë Divjakë me nr. 87, datë 08.04.2020, me nr. 1263 
prot.,është ngritur Njësia e Prokurimit e cila përbëhet nga znj. S SH (juriste) z. R M 
(ekonomist) dhe znjE N (inxhiniere) në procedurën “Me negocim pa shpallje paraprake të 
njoftimit të kontratës – Mallra” me objekt: “Blerje produkteve ushqimore COVID - 19, 
Bashkia Divjak 2020”, në dosje ndodhet dhe Formulari i deklarimit mbi konfliktin e interesit.  
Me nr. 1263/2 prot., datë 08.04.2020 është administruar dhe procesverbal për hartimin e 
dokumenteve të tenderit. DST janë firmosur nga gjithë NJP, në përputhje me Kreu V, 
“Zhvillimi i procedurave”, pika 2, “Hartimi i dokumenteve të tenderit”, në të cilën 
përcaktohet se: “Dokumentet nënshkruhen nga të gjithë anëtarët e NJP, që i kanë hartuar 
ato”. Në dosje janë administruar dhe formularët e deklarimit të konfliktit të interesit.  
Janë administruar dhe procesverbalet “Mbi hapjen, verifikim dhe vlerësimin e ofertave të 
tenderit” ku rezulton se në sistem nuk është paraqitur asnjë ofertë ekonomike.  
 
b. Me shkresë nr. 1263/9 prot., datë 10.04.2020 nga ana e AK është miratuar dhe një herë  
procedura e tenderit “Blerje produkteve ushqimore COVID - 19, Bashkia Divjakë”.  
Me nr. 1263/11 prot., datë 13.04.2020 është administruar dhe procesverbal për hartimin e 
dokumenteve të tenderit. Në dosje ndodhet dhe Formulari i deklarimit mbi konfliktin e 
interesit. DST janë firmosur nga gjithë NJHDT, në përputhje me Kreu V, “Zhvillimi i 
procedurave”, pika 2, “Hartimi i dokumenteve të tenderit”, në të cilën përcaktohet se: 
“Dokumentet nënshkruhen nga të gjithë anëtarët e njësisë së prokurimit, që i kanë hartuar 
ato”.  
Me nr. 1263/12 prot., datë 13.04.2020 është administruar dhe Procesverbali “Mbi 
përzgjedhjen e Operatorëve Ekonomikë” nga njësia e prokurimit. Nga ana e AK janë ftuar për 
pjesëmarrje dhe 3 OE dhe konkretisht: 
OE“V” PF me nr. 1263/13 prot., datë 13.04.2020   
OE“V” PF, me nr. 1263/14 prot., datë 13.04.2020   
OE “SH” shpk, me nr. 1263/15 prot., datë 13.04.2020   
Janë hartuar dhe administruar procesverbalet “Mbi hapjen dhe verifikim dhe vlerësimin e  
ofertave të tenderit të paraqitura nga OE” për tenderin e mësipërm ku rezulton se në sistem 
është depozituar vetëm një ofertë ekonomike nga OE “V” PF në vlerën 917,080 lekë pa tvsh. 
Ky procesverbal  rezulton e firmosur nga KVO dhe NJP në të gjitha fletët e saj.  
 
Nga auditimi i kritereve të veçanta të vendosura nga Njësia e Prokurimit në DST nuk u 
konstatuan shkelje. 
  
Komisioni i vlerësimit të ofertave 
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Nr OE pjesëmarrës Oferta ekonomike (pa tvsh) Vlerësimi i KVO-së 
1 OE “V” PF  jo 
2 OE“V” PF 917.080 lekë pa tvsh Kualifikuar si OE 
3 OE “SH” shpk  jo 

 
a. KVO është ngritur me urdhrin e Kryetarit të Bashkisë me nr. 87/1 datë 08.04.2020 i 
përbëhet nga z. D S(kryetar), znj. E Z (anëtar) dhe znj. I K (anëtar). Në dosje ndodhen të 
administruara dhe deklaratat mbi konfliktin e interesit për të tre anëtarët e KVO.  
Me nr. 1263 prot., datë 10.04.2020 dhe protokolluar procesverbal nr. 1 “Mbi hapjen dhe verifikim 
e ofertave të tenderit me negocim pa shpallje paraprake të kontratës  me mjete elektronike të
paraqitura nga OE” për tenderin e mësipërm ku rezulton se në sistem nuk është paraqitur asnjë
ofertë ekonomike. Ky procesverbal  rezulton e firmosur nga KVO dhe NJP në të gjitha fletët e saj.  
Raporti Përmbledhës nga KVO me nr. 1263/8 prot., datë 10.04.2020 ka konstatuar se asnjë 
pjesëmarrës nuk ka shfaqur interes e për pasojë është bërë dhe anulimi i kësaj procedure sipas 
shtojcës 18 me nr. 1263/10 prot., datë 10.04.2020 nga AK. 
 
b. Me shkresë nr. 1263/9 prot., datë 10.04.2020 nga ana e AK është ri miratuar dhe një herë  
procedura e tenderit “Blerje e produkteve ushqimore dhe jo ushqimore minimale ndaj 
shtetasve në nevojë në kushtet e epidemisë së shkaktuar nga Covid-19”,  
Janë administruar dhe procesverbalet “Mbi hapjen, verifikim dhe vlerësimin e ofertave të 
tenderit” ku rezulton se në sistem është depozituar vetëm një ofertë ekonomike nga OE “V” 
PF në vlerën 917,080 lekë pa tvsh. Ky procesverbal  rezulton e firmosur nga KVO dhe NJP 
në të gjitha fletët e saj si dhe është shpallur fitues OE “V” PF me vlerën ekonomike 917.080 
lekë pa tvsh. 
 
Konkluzion:KVO i përbërë nga z. D S (kryetar), znj. E Z (anëtar) dhe znj. I K (anëtar) ka 
kryer vlerësimin në përputhje me Ligjin nr. 9643, datë 20.11.2006, ndryshuar “Për 
prokurimet publike” dhe të VKM nr. 914, “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” si 
dhe në funksion të kriteret të veçanta dhe DST në kualifikimin e OE “V” shpk. 
 
Komisioni i marrjes në dorëzim 
Me urdhër të Kryetarit të Bashkisë Divjakë nr. 91 datë 24.04.2020 protokolluar me nr. 1331/1 datë 
24.04.2020 është ngritur dhe “Komisioni i marrjes në dorëzim të mallit” i përbërë nga z. L M, znj. I 
M, z. A B. Janë administruar ne dosje dhe procesverbalet e dorëzimit të mallit nga ky komision. 
 
Lidhur me observacionet e njësisë së prokurimit për këtë procedurë prokurimi: 

 Pretendim i subjektit: Nuk jemi dakord me arsyetimin e mësipërm të përfaqësuesve të 
KLSH-së, pasi kriteri i mësipërm është vendosur në përputhje me VKM nr.914 datë 
29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”. Kriteri “punë e ngjashme” 
është një kriter taksativ, i parashikuar në Ligjin nr.9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin 
publik” i ndryshuar, në VKM nr.914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të 
prokurimit publik”, si edhe i përcaktuar qartë në Dokumentet Standarde të Tenderit, i cili 
duhet të përmbushet nga të gjithë operatorët ekonomikë pjesëmarrës në procedurat e 
prokurimit. Gjithashtu, bazuar në Nenin 78 “Ankesat në Autoritetin Kontraktor” pika 1 të 
VKM nr.914 datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, çdo person, 
që ka ose ka pasur interes në një procedurë prokurimi dhe kur është dëmtuar ose rrezikohet 
të dëmtohet nga një vendim i autoritetit kontraktor, që bie në kundërshtim me LPP, mund ta 
kundërshtojë këtë vendim. Në rastin e ankesave për dokumentet e tenderit, operatorët 
ekonomikë mund të ankohen pranë autoritetit kontraktor brenda 7 (shtatë) ditëve nga data e 
publikimit të njoftimit të kontratës në faqen e internetit të APP-së. Në rastin konkret pranë 
Autoritetit Kontraktor, nuk është paraqitur asnjë ankesë nga operatorët ekonomikë të 

http://www.app.gov.al/GetData/DownloadDoc?documentId=0e11826f-ddab-45e9-9e7d-2d8793c55b94


127 
 

interesuar, në lidhje me kufizimin e pjesëmarrjes së tyre prej vendosjes së këtij kriteri në 
procedurën përkatëse të prokurimit publik. Për më tepër, NJP vepron edhe në bazë të 
rekomandimeve të lëna nga ana e Koordinimit të APP-së në lidhje me çdo kriter për të cilin 
ata shprehen se nuk përmbushin parashikimet e dispozitave të legjislacionit të zbatueshëm 
për prokurimin publik. Në rastin konkret, APP nuk është shprehur në asnjë rast të vendosjes 
së këtij kriteri si të pabazuar në ligj, i cili, në mënyrë direkte ose indirekte, mund të sjelli 
kufizimin e pjesëmarrjes së OE. 
Qëndrimi i grupit të auditimit:Grupi i auditimit të KLSH shqyrtoi observacionin e 
paraqitura në projekt raportin dhe auditimit arrin në përfundimet e mëposhtme: 
Në observacionin e paraqitura me shkresën nr. 685/14 prot dhe nr. 685/15 prot., datë 
20.12.2021, si dhe argumentave tuaja gjatë procesiteti të ballafaqimit në KLSH më datë 
24.12.2021, grupi auditimit arsyeton se kriteri të cilën të vërtetojnë punë të ngjashme më 
vlerën jo më të vogël se 40% e vlerës së fondit limit, nuk përbën shkelje të kuadrit rregullator 
në fuqi. Për këtë arsye observacioni juaj meret në konsideratë dhe anomalia e konstatuar në 
projektraport lidhur me këtë cështje, nuk është pjesë e raportit përfundimtar të auditimit 
 
 
11. Procedura e Prok. objekt: “Shërbim Konsulence “Hartim projektesh, Bashkia Divjakë” 
Procedura e Prok. objekt: “Shërbim Konsulence “Hartim projektesh, Bashkia Divjakë” 
1. Urdhër Prokurimi nr. 213 
 Nr. 3710 prot.,datë 14.10.2021 

3. Hartuesit e DT:  
Urdhër nr. 213, datë 14.10.2020 
1. S SH (Jurist ) 
2. E H (inxhinier) 
3. I K (Ekonomist) 

4. Komisioni i Vlerësimit Ofertave: 
Urdhër nr.213/1 datë 14.10.2021 
1. D S (kryetar) 
2. R M (anëtar) 
3. V L(anëtar) 

2. Lloji i Procedurës 
Prokurimit:  
“Shërbime Konsulence” Hartim i 
projekteve Bashkia Divjakë 
5. Fondi Limit (pa tvsh)  
25.395.195 lek pa Tvsh 

6. Oferta fituese: C shpk 
25,298,195 

7.Diferenca me fondin limit  (pa 
tvsh)  0  leke   

8. Data e hapjes së tenderit: 
26.10.2020 / Ora 11oo 

9. Burimi Financimit:  
Buxheti i Shtetit 

10.Operatoret Ekonomike 
a) Pjesëmarrës në tender: 5 OE  
b) Kualifikuar “C” shpk 

11. Ankim 
AK: Po, Nga subjekti “GJ” date 
24.11.2020 

12. Përgjigje ankesës nga AK 
Po 

13. Përgjigje Ankesës nga  APP   
apo KPP  Po 

 14. Data e lidhjes së kontratës: 
31.03.2021 

15. Afati i kontratës 
8 muaj nga momenti i lidhjes së 
kontratës 

 
Komisioni i argumentimit dhe përcaktimin e kritereve teknike 
Me urdhër të Kryetarit të Bashkisë Divjakë me nr. 206 datë 08.10.2020 me nr. 3609 prot., 
është ngritur “Komisioni për argumentimin e fondit limit, hartimin e detyrave të projektimit si 
dhe përcaktimin e kritereve të veçanta teknike” i përbëhet nga znj. E N (specialiste) z. L Xh 
(specialist e menaxhimit të mjeteve) dhe z. S T (inxhinier specialist). Në dosje nga ky 
komision është administruar procesverbali nr. 3609/1 orot., datë 13.10.2020 “Për hartimin e 
detyrave të projektimit, përllogaritjen e fondit limit si dhe përcaktimin e kritereve teknike të 
nevojshme për tenderin “Shërbim Konsulence “Hartim projektesh, Bashkia Divjakë”. 
Bashkëlidhur ndodhen dhe formularët e deklarimit të konfliktit tyë interesit të firmosura nga 
ky Komision 
Detyrën e Projektimit 
Studim - Unazës veriore të fshatit Cermë Sektor, Divjakë, në vlerën 28,000,000 lekë pa tvsh. 
Studim - Projektim i trotuareve, rotondo Cermë Sipërme -  Xhamia Cermë Sektor, Divjakë, 
në vlerën 120,000,000 lekë pa tvsh. 
Studim – Projektim i rrugëve të brendshme të fshatit Shënepremte, Divjakë, në vlerën 
28,000,000 lekë pa tvsh. 
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Studim – Projektim ndërtim palestër e mbuluar në shkollën e Cermë Sektor, Divjakë, në 
vlerën 42,000,000 lekë pa tvsh. 
Studim – Projektim i rrugëve të Brendshme të fshatit Cermë Pasha, Divjakë, në vlerën 
28,000,000 lekë pa tvsh. 
Studim – Projektim i rrugëve të fshatit Sulzotaj, Divjakë, në vlerën 50,000,000 lekë pa tvsh. 
Studim – Projektimi rrugëve të brendshme të fshatit Gradishtë, Divjakë, në vlerën 28,000,000 
lekë pa tvsh. 
Studim – Projektim rruga + sistemim i sheshit të qendrës Fshati Rremës, Divcjakë, në vlerën 
14,000,000 lekë pa tvsh. 
Studim – Projektim i rrugëve të brendshme të fshatit Karavasta, Divjakë, në vlerën 
14,000,000 lekë pa tvsh. 
Studim – Projektim i rrugëve të brendshme të fshatit Gur, Divjakë, në vlerën 28,000,000 lekë 
pa tvsh. 
Studim – Projektim i rrugëve të brendshme të fshatit Kamenicë, Divjakë, në vlerën 
28,000,000 lekë pa tvsh. 
Studim – Projektim i rrugëve të brendshme të fshatit Fier –Seman, Divjakë, në vlerën 
14,000,000 lekë pa tvsh. 
Studim – Projektim i rrugëve brendshme fshatit Krye Kuq, rruga përpara shkollës Divjakë, në 
vlerën 50,000,000 lekë pa tvsh. 
Studim – Projektim i rrugëve të brendshme të fshatit Zharnec, Divjakë, në vlerën 50,000,000 
lekë pa tvsh. 
Studim – Projektim i stacionit të autobusëve (ndërtesa + sheshi), Divjakë, në vlerën 
29,000,000 lekë pa tvsh. 
Studim – Projektim i Unzës perëndimore, Divjakë, në vlerën 120,000,000 lekë pa tvsh. 
Studim – Projektim i vazhdimit të bulevardit, Bashkia Divjakë, në vlerën 50,000,000 lekë pa 
tvsh. 
Studim – Projektim i rrjetit K.U.Z dhe K.U.B në bllokun 2, Divjakë, në vlerën 140,000,000 
lekë pa tvsh. 
 
Njësia e prokurimit 
1-Me urdhër prokurimi të Kryetarit të Bashkisë Divjakë me nr. 213 datë 14.10.2020,me nr 
prot 3710 është ngritur Njësia e Prokurimit e cila përbëhet nga znj. S SH (jurist), z. E H 
(inxhinier) dhe znj. I K (ekonomiste) në procedurën “Shërbim Konsulence” me fondin limit 
25,395,195 lekë pa tvsh, e ndarë 166,667 lekë pa tvsh për vitin 2020 dhe 15,228,528 lekë 
pa tvsh për vitin 2021 si dhe 10,000,000 lekë pa tvsh për vitin 2022.Në dosje ndodhen dhe 
Formularët e deklarimit mbi konfliktin e interesit.  
Me nr. 3710/3 prot., datë 10.10.2020 është administruar dhe procesverbal për hartimin e 
dokumenteve të tenderit. DST janë firmosur nga gjithë NJP, në përputhje me Kreu V, 
“Zhvillimi i procedurave”, pika 2, “Hartimi i dokumenteve të tenderit”, i cili është 
nënshkruhen nga të gjithë anëtarët e njësisë së prokurimit, që i kanë hartuar ato.  
Me nr. 3710/4 prot., datë 23.10.2020 është administruar dhe procesverbal për modifikimin e 
dokumenteve të tenderit. DST janë firmosur nga gjithë NJP, në përputhje me Kreu V, 
“Zhvillimi i procedurave”, pika 2, “Hartimi i dokumenteve të tenderit”, i cili është 
nënshkruhen nga të gjithë anëtarët e njësisë së prokurimit, që i kanë hartuar ato.  
 
Nga auditimi i kritereve të veçanta të vendosura nga Njësia e Prokurimit në DST nuk u 
konstatuan shkelje. 
Komisioni i vlerësimit të ofertave 
Nr
. OE pjesëmarrës Oferta ekonomike (pa tvsh) Vlerësimi i KVO-së 
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1 OE “6” shpk 25,325,195 lekë pa tvsh jo 
2 OE “C” shpk 25,298,195 pa tvsh Kualifikuar si OE 
3 OE “G” shpk 

 jo 
4 OE “I” shpk  jo 
 OE “N” shpk  jo 

 
KVO është ngritur me urdhrin e Kryetarit të Bashkisë nr. 213 datë 14.10.2020 me nr. 3710 
prot., i përbëhet nga z. D S(kryetar), znj. V L(anëtar) dhe znj. M N (anëtar). Në dosje 
ndodhen të administruara dhe deklaratat mbi konfliktin e interesit për të tre anëtarët e KVO.  
Janë hartuar Procesverbali “Mbi hapjen e dhe verifikimin e ofertave të paraqitura nga OE” 
për tenderin “Shërbim Konsulence” me objekt:  verifikimin e ofertave të paraqitura nga OE” 
për tenderin me objekt; “Shërbim Konsulence “Hartim projektesh, Bashkia Divjakë” i cili 
është i firmosur nga KVO dhe NJP. 
 
NJP. Në këtë procesverbal ka rezultuar se kanë marrë pjese 5 OE, konkretisht: 
OE “6” shpk  
OE “C” shpk 
OE “G” shpk  
OE “I” shpk  
OE “N” shpk  
Ku dhe është bërë kualifikimi vetëm i OE “6” shpk, i cili ka ofertuar 25,325,195 lekë pa tvsh 
dhe OE “C” shpk i cili ka ofertuar 25,298,195 lekë pa tvsh në fazën e dërgimit të ftesës për 
propozim teknik. 
Në raportin përmbledhës nr. 161/1 prot., datë 17.03.2021 OE “C” shpk i cili ka ofertuar 
25,298,195 lekë pa tvsh është shpallur fitues i kësaj procedurë prokurimi.  
 
Me urdhr të AK të Kryetarit të Bashkisë nr. 32/1 datë 10.02.2021 me nr. 534/1 prot., është 
bërë dhe ndryshimi i përbërjes së KVO duke zëvendësuar znj. M N me z. R M si anëtare. Në 
dosje ndodhen të administruara dhe deklarata mbi konfliktin e interesit për të. 
Nga ana e OE është bërë ankim pra AK me nr, 795 prot., datë 24.01.2021 lidhur me 
shkualifikimin ku ka rezultuar se: 
Në lidhje me procedurën e mësipërme konstatohet se, KVO,  ka shpallur fitues subjektin 
“C.G.” shpk, por është kundërshtuar nga subjekti “GJ” shpk, konkurrues në këtë tender duke 
bërë ankim pranë AK si dhe APP me pretendimin se vendimi për shkualifikimin e këtij subjekt 
i është i padrejtë pasi shoqëria plotësonte cdo kriter dhe arsyet për shkualifikim janë të pa 
bazuara kur arsyetojnë se :  
Për pozicionin e Projektues Arkitekt, si pjesë e stafit kryesor, shoqëria “GJ” shpk, ka 
paraqitur me drejtuesen teknike L. Z., e cila rezulton të jetë inxhiniere Ndërtimi Qytetare 
Industriale, në bazë të diplomës dhe licencës dhe jo arkitekte siç është kërkuar  nga DST. 
Në vërtetimin që konfirmon shlyerjen e të gjitha detyrimeve të maturuara të energjisë 
elektrike të kontratave të energjisë {OSHEE}, që ka paraqitur shoqëria “GJ” shpk, 
rezultojnë 3 {tre} kontrata në përdorim që i korrespondojnë {tre} vendeve të ndryshme ku 
shoqëria kryen aktivitetit. Në ekstraktin historik të regjistrit tregtar për të dhënat e subjektit 
QKB, shoqëria “GJ” shpk, deklaron vetëm 1 {një} adresë ku zhvillon aktivitetin e saj. 
OE “GJ” shpk, nuk ka paraqitur dokumentin që vërteton se operatori ekonomik i ka 
plotësuar të gjitha detyrimet e taksave dhe tarifave vendore për vitin 2019 dhe vitin 2020, 
lëshuar Administrata e qeverisjes vendore , për 2 (dy) adresat e tjerat të ushtrimit të 
aktivitetit të saj, siç është kërkuar në DST. 
 
Me nr. 763 prot., datë 14.10.2020 është bërë ankim pranë Komisionit të Prokurimit Publik 
(KPP) i cili pasi e ka protokolluar ka kthyer përgjigje OE “GJ” shpk mbi tejkalimin e afateve 
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të ankimit mbi 10 ditë nga koha e cila duhet të ishte administruar ankesa duke mos e pranuar 
atë.  
Subjekti  “GJ“ shpk duke mos pranuar vlerësimin e bërë nga AK Bashkia Divjakë si dhe nga 
përgjigja e APP, ka bërë padi në Gjykatën Administrative të Shkallës së Parë Tiranë. Me 
vendim nr. 1494 dhe nr. 1861 akty., datë 17.05.2021, çështja është shqyrtuar dhe kjo gjykatë 
ka vendosur rrëzimin e padisë të subjekti  “GJ“ shpk si të pa mbështetur në ligj dhe në prova.  
Me shkresë nr. 3710/12., datë 18.01.2021 KVO ka ftuar OE “6” shpk dhe OE “C.” shpk të 
paraqisin ofertat e tyre ekonomike. Me procesverbal nr. 3710/1 prot., datë 02.02.2021 është 
bërë dhe pranimi i propozimeve teknike dhe ekonomike të tenderit “Shërbim Konsulence” me 
objekt “Hartimi i Projekteve Bashkia Divjakë”. 
Me procesverbal nr. 3710/14 prot., datë 16.02.2021 është administruar vlerësimi i 
propozimeve teknike të tenderit. 
Me shkresë nr. 37/10 prot., datë 25.02.2021 nga ana e KVO është bërë njoftimi mbi hapjen e 
zarfeve të ofertës ekonomike ku kan rezultuar se OE “C.” shpk ka ofruar 25,298,195 lekë pa 
tvsh dhe OE “6” shpk ka ofruar 25,325,195 lekë pa tvsh. 
Me procesverbal nr. 829/1 prot., datë 05.03.2021 nga KVO është bërë dhe vlerësimi i ofertave 
të këtij tenderi duke shpallur fitues OE “C” shpk ka ofruar 25,298,195 lekë pa tvsh. 
Me nr. 839/5 prot., datë 31.03.2021 është lidhur Kontrata mes OE “C” shpk dhe AK Bashkia 
Divjakë. 
Nga ana e subjekti  “GJ“ shpk është bërë ankim në Gjykatën e Apelit Administrativ Tiranë, e 
cila ende nuk ka dalë me një vendim të saj. 
Përt këtë arsye nuk shprehemi për saktësinë e përputhshmërisë me kuadrin rregullator në fuqi 
të kësaj procedure. 
Komisioni për pezullimin dhe shqyrtimit të ankesave 
Me urdhër 278 datë 26.11.2020 , protokolluar me nr. 3710/6  është ngritur Komisioni “Mbi 
pezullimin dhe shqyrtimin e ankesave” për procedurën objekt prokurimi i përbërë nga z. A B 
(përgjegjës sektori prokurimeve publike), z. D P (specialist finance) dhe z. S T (specialist 
inxhinier) të cilët bashkëlidhur kanë dhe deklaratat e konfliktit të interesit të firmosura. 
KSHA me shkresë nr. 3710/10 prot., datë 01.12.2020 si dhe AK me shkresë nr. 4571/1 prot., 
datë 01.12.2020 kanë kryer përgjigje duke rrëzuar pretendimet e OE “GJ” shpk si të pa 
bazuara dhe në kundërshtim me DST dhe kriteret e veçanta të vendosura nga NJP. 
Me shkresë nr. 4571/1., prot datë 0102.2020 AK Bashkia Divjakë ka kthyer përgjigje kryer 
përgjigje duke rrëzuar pretendimet e OE “GJ shpk si të pa bazuara dhe në kundërshtim me 
DST dhe kriteret e veçanta të vendosura nga NJP. 
Me urdhër nga AK Bashkia Divjakë nr. 12, datë 15.01.2021 me nr. 3710/11 prot., është bërë 
dhe “Anulimi i pezullimi i procedurës së prokurimit” Shërbim Konsulence “Hartim 
projektesh Bashkia Divjakë”. 
Konkluzion:Nga KSHA pas verifikimit të kësaj procedurë prokurimi “Shërbim Konsulence” 
për tenderin me objekt; “Shërbim Konsulence “Hartim projektesh, Bashkia Divjakë “me 
fondin limit 25.395.195 lek pa Tvsh, nuk konstatohen parregullsi apo shkelje ligjore. 
 
Lidhur me observacionet e njësisë së prokurimit për këtë procedurë prokurimi: 
Pretendim i subjektit: Nuk jemi dakord me arsyetimin e mësipërm të përfaqësuesve të 
KLSH-së, pasi kriteri i mësipërm është vendosur në përputhje me VKM nr.914 datë 
29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”. Kriteri “punë e ngjashme” 
është një kriter laksativ, i parashikuar në Ligjin nr.9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin 
publik” i ndryshuar, në VKM nr.914 datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të 
prokurimit publik”, si edhe i përcaktuar qartë në Dokumentet Standarde të Tenderit, i cili 
duhet të përmbushet nga të gjithë operatorët ekonomikë pjesëmarrës në procedurat e 
prokurimit. Gjithashtu, bazuar në Nenin 78 “Ankesat në Autoritetin Kontraktor” pika 1 të 
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VKM nr.914 datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, çdo 
person, që ka ose ka pasur interes në një procedurë prokurimi dhe kur është dëmtuar ose 
rrezikohet të dëmtohet nga një vendim i autoritetit kontraktor, që bie në kundërshtim me 
LPP, mund ta kundërshtojë këtë vendim.Në rastin e ankesave për dokumentet e tenderit, 
operatorët ekonomikë mund të ankohen pranë autoritetit kontraktor brenda 7 (shtatë) 
ditëve nga data e publikimit të njoftimit të kontratës në faqen e internetit të APP-së. Në 
rastin konkret pranë Autoritetit Kontraktor, nuk është paraqitur asnjë ankesë nga 
operatorët ekonomikë të interesuar, në lidhje me kufizimin e pjesëmarrjes së tyre prej 
vendosjes së këtij kriteri në procedurën përkatëse të prokurimit publik. Për më tepër, NJP 
vepron edhe në bazë të rekomandimeve të lëna nga ana e Koordinimit të APP-së në lidhje 
me çdo kriter për të cilin ata shprehen se nuk përmbushin parashikimet e dispozitave të 
legjislacionit të zbatueshëm për prokurimin publik. Në rastin konkret, APP nuk është 
shprehur në asnjë rast të vendosjes së këtij kriteri si të pabazuar në ligj, i cili, në mënyrë 
direket ose indirekte, mund të sjelli kufizimin e pjesëmarrjes së OE. Pra nga sa më sipër, 
shikohet që ky kriter duke pasur parasysh madhësinë dhe rëndësinë e këtij projekti është 
vendosur minimalisht 40% e vlerës se kontratës duke mos përjashtuar dhe ato konkurrent 
qe kanë pervoje të meparshme të barabarte me 40 % te vlerës që prokurohet. 
Qëndrimi i grupit të auditimit:Grupi i auditimit të KLSH shqyrtoi observacionin e 
paraqitura në projekt raportin dhe auditimit arrin në përfundimet e mëposhtme: 
Në observacionin e paraqitura me shkresën nr. 685/14 prot dhe nr. 685/15 prot., datë 
20.12.2021, si dhe argumentave tuaja gjatë procesiteti të ballafaqimit në KLSH më datë 
24.12.2021, grupi auditimit arsyeton se kriteri të cilën të vërtetojnë punë të ngjashme më 
vlerën jo më të vogël se 40% e vlerës së fondit limit, nuk përbën shkelje të kuadrit 
rregullator në fuqi. Për këtë arsye observacioni juaj meret në konsideratë dhe anomalia e 
konstatuar në projektraport lidhur me këtë cështje, nuk është pjesë e raportit përfundimtar 
të auditimit 
 
 
12. Procedura prokurimit me objekt: “Blerje e produkteve ushqimore dhe jo ushqimore për 
familjet në nevojë, në kuadër të masave të marra për ofrimin e asistencës dhe ndihmës ndaj 
shtresave në nevojë në kushtet e epidemisë së shkaktuar nga Covid -19, Bashkia Divjakë” 
Procedura prokurimit me objekt:“Blerje e produkteve ushqimore dhe jo ushqimore për 
familjet në nevojë, në kuadër të masave të marra për ofrimin e asistencës dhe 
ndihmës ndaj shtresave në nevojë në kushtet e epidemisë së shkaktuar nga Covid -19, 
Bashkia Divjakë” 
1. Urdhër Prokurimi nr.275 
 Nr. 4591., prot datë 26.11.2020 

3. Hartuesit e DT:  
Urdhër nr. 1, datë 20.06.2018 
1. V L(Juriste ) 
2. E H (inxhinier) 
3. I K (Ekonomist) 

4. Komisioni i Vlerësimit Ofertave: 
Urdhër nr. 275/1 datë 26.11.2020 
1. R M (kryetar) 
2. M N(anëtar) 
3 .S SH (anëtar) 

2. Lloji i Procedurës së 
Prokurimit:  
“Kërkese për Propozim”  
5.Fondi Limit (pa tvsh)  
989.280 lekë pa Tvsh 

6.Oferta fituese: OE “S” shpk  
917.400 lekë pa tvsh 

7.Diferenca me fondin limit  (pa 
tvsh)  71.880 lekë   

8. Data e hapjes së tenderit: 
10.12.2020  
Ora 10 

9. Burimi Financimit:  
Nga Granti 

10.Operatoret Ekonomike 
a)Pjesëmarrës në tender: 3  
b)Kualifikuar “S” shpk 

11.Ankim 
AK: Jo 

12. Përgjigje ankesës nga AK 
Jo 

13.Përgjigje Ankesës nga  APP   apo 
KPP  Jo 

 14. Data e lidhjes së 
kontratës: datë 28.12.2020 

15. Afati i kontratës 
5 ditë nga momenti i lidhjes së 
kontratës 

 
Komisioni i argumentimit të fondit limit 
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Me urdhër të Kryetarit të Bashkisë Divjakë me nr. 271 datë 23.11.2020 është ngritur 
“Komisioni për argumentimin e fondit limit” i përbëhet nga z. A B (përgjegjës sektori) z. D P 
(specialist finance) dhe z. L M (përgjegjës shërbimi social). Në dosje nga ky komision janë 
administruar “Relacioni” mbi “Blerje e produkteve ushqimore dhe jo ushqimore minimale 
ndaj shtetasve në nevojë në kushtet e epidemisë së shkaktuar nga Covid-19”, me nr. 4545/1 
prot., dhe me datë 24.11.2020 dhe i firmosur nga ky komision së bashku me preventivët. Janë 
administruar dhe procesverbalet e deklarimit te konfliktit te interesit të firmosura.  
Njësia e prokurimit 
Me urdhër prokurimi të Kryetarit të Bashkisë Divjakë nr. 275, datë 26.11.2020,  me nr. 4591 
prot., është ngritur Njësia e Prokurimit e cila përbëhet nga znj. V L (juriste) z. E H (inxhinier) 
dhe znj. I K (ekonomiste) në procedurën “Kërkesë për propozim” me fond limit 989,280 lekë 
pa tvsh. 
Në dosje ndodhet dhe Formulari i deklarimit mbi konfliktin e interesit. Me nr. 4591/3 prot., 
datë 26.11.2020 është administruar dhe procesverbal për hartimin e dokumenteve të tenderit. 
DST janë firmosur nga gjithë NJHDT, në përputhje me Kreu V, “Zhvillimi i procedurave”, 
pika 2, “Hartimi i dokumenteve të tenderit”, në të cilën përcaktohet se: “Dokumentet 
nënshkruhen nga të gjithë anëtarët e njësisë së prokurimit, që i kanë hartuar ato”.  
Me procesverbal nr. 4591/4 datë 10.12.2020 është bërë hapja dhe verifikimi i kësaj procedure 
prokurimi e cila është e firmosur nga KVO dhe NJP dhe ka rezultuar se kanë marrë pjesë dhe 
3 OE dhe konkretisht, OE “Ç” shpk me vlerën 905,494 lekë pa tvsh, i cili ka bërë dhe ofertën 
ekonomike më të ulët,  OE “S” shpk me vlerën 917.400 lekë pa tvsh dhe OE “V” PF, me 
vlerën 976,800 lekë pa tvsh në këtë procedurë prokurimi. 
 
Nga vlerësimi i kritereve të veçanta të vendosura nga Njësia e Prokurimit në DST si dhe nga 
auditimi në tërësi i kësaj procedure u konstatuan shkelje si më poshtë: 
NJP ka përzgjedhur dhe ftuar 5 OE  të cilat gjejnë pasqyrim në sistemin elektronik të 
prokurimeve publike por që nuk janë të administruar në dosjen e prokurimit. NP gjithashtu ka 
vepruar gabim dhe në kundërshtim me ligjin referuar nenit 39 të VKM 914/2014 ku në 
përzgjedhjen e tyre nuk ka argumentuar dhe nuk ka dokumentuar përzgjedhjen e secilit 
operatorëve ekonomikë që do të ftojë apo ka ftuar në këtë procedurë prokurimi. Sakaq NJP ka 
vepruar në kundërshtim me VKM nr. 914, “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” 
Kreu IV, “Llojet dhe Përzgjedhja e Procedurës”, Neni 39 “Kërkesa për propozime” e cila 
shprehet:  
1. Kërkesa për propozim, sipas nenit 34 të LPP, është një procedurë prokurimi, e cila 
përdoret për kontratat me vlerë nën kufirin e ulët monetar, por mbi 
800.000 (tetëqind mijë) lekë. 
2. Njoftimi i kontratës hartohet dhe publikohet në Buletinin e Njoftimeve 
Publike dhe në faqen e internetit të APP-së, në përputhje me LPP dhe me 
këto rregulla 
3. Afati kohor minimal për dorëzimin e ofertave është 10 (dhjetë) ditë nga data, 
në të cilën është shpallur njoftimi i kontratës në faqen e internetit të APP-së. 
4. Pavarësisht nga publikimi i njoftimit të kontratës, sipas pikës 2, të këtij neni, 
autoriteti kontraktor fton për të marrë pjesë dhe të paktën 5 (pesë) operatorë 
ekonomikë. 
Në çdo rast, autoriteti kontraktor duhet të argumentojë dhe të dokumentojë 
përzgjedhjen e operatorëve ekonomikë që do të ftojë. 
 
Konkluzion:Për mos argumentimin në përzgjedhjen e operatorve ekonomik në fazën e 
zhvillimit të procedurës së prokurimit publik ngarkohet me përgjegjësi NJP përbërë  
nga:znj. V L, z. E H, dhe znj. I K. 
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Komisioni i vlerësimit të ofertave 
Nr. OE pjesëmarrës Oferta ekonomike (pa tvsh) Vlerësimi i KVO-së 
1 OE “Ç” shpk 905,494 lekë pa tvsh jo 
2 OE“S” shpk 917.400 lekë pa tvsh Kualifikuar si OE 
3 OE “V” PF 976,800 lekë pa tvsh jo 

 
KVO është ngritur me urdhrin e Kryetarit të Bashkisë nr. 275/1 datë 26.11.2020 me nr. 
4591/2 i përbëhet nga z. R M (kryetar), znj. M N (anëtar) dhe z. S SH (anëtar). Në dosje 
ndodhen të administruara dhe deklaratat mbi konfliktin e interesit për të tre anëtarët e KVO.  
Janë administruar procesverbalet “Mbi verifikimin, hapjen dhe vlerësimi i ofertave të tenderit 
e cila është e firmosur nga KVO dhe ka rezultuar se, OE “Ç” shpk, ka ofertuar 905,494 lekë 
pa tvsh, OE “S” shpk ka ofertuar 917,400 lekë pa tvsh, OE “V” PF ka ofertuar 976,800 lekë 
pa tvsh,, 
Nga ky procesverbal ka rezultuar se OE “S” shpk në vlerën 917,400 lekë pa tvsh, nuk ka 
pasur mangësi në dokumentacion dhe është kualifikuar si dhe është shpallur fitues i këtij 
tenderi.  Po kështu nga verifikimi i dokumentacionit të dokumenteve të tenderit rezulton se: 
OE “Ç” shpk më ofertën ekonomike më të vogël është shkualifikuar për mangësi të theksuara 
në dokumentacion arsyet si më poshtë: 
Nuk është paraqitur Shtojca 5 “Deklaratë për përmbushjen e kritereve të përgjithshme”, siç 
është kërkuar në DST. - Nuk është paraqitur Shtojca 4 “Lista e informacionit konfidencial”, 
siç është kërkuar në DST. - Në “Deklaratën për paraqitje oferte të pavarur” (Shtojca 2/1), të 
paraqitur nga shoqëria “Ç” shpk, nuk është përzgjedhur alternativa e duhur, pra nuk është 
plotësuar në formën e duhur ligjore, siç është kërkuar në DST.- Nuk është paraqitur një 
dokument, që vërteton se subjekti juaj i ka plotësuar të gjitha detyrimet e taksave dhe tarifave 
vendore, për vitin 2019 dhe 2020 nga Bashkia Tiranë, ku shoqëria “Ç” shpk, ka ushtruar 
aktivitetin e saj sipas ekstraktit të QKB, siç është kërkuar në DST. - Nuk është paraqitur një 
dokument, që vërteton se subjekti juaj i ka plotësuar të gjitha detyrimet e taksave dhe tarifave 
vendore, për vitin 2019 dhe 2020 nga Bashkia Librazhd, ku shoqëria “Ç” shpk, ka ushtruar 
aktivitetin e saj sipas ekstraktit të QKB, siç është kërkuar në DST. - Nuk është paraqitur një 
dokument, që vërteton se subjekti juaj i ka plotësuar të gjitha detyrimet e taksave dhe tarifave 
vendore, për vitin 2019 dhe 2020 nga Bashkia Devoll, ku shoqëria “Ç” shpk, ka ushtruar 
aktivitetin e saj sipas ekstraktit të QKB, siç është kërkuar në DST. - Nuk është paraqitur një 
dokument, që vërteton se subjekti juaj i ka plotësuar të gjitha detyrimet e taksave dhe tarifave 
vendore, për vitin 2019 dhe 2020 nga Bashkia Lezhë, ku shoqëria “Ç” shpk, ka ushtruar 
aktivitetin e saj sipas ekstraktit të QKB, siç është kërkuar në DST. - Nuk është paraqitur një 
dokument, që vërteton se subjekti juaj i ka plotësuar të gjitha detyrimet e taksave dhe tarifave 
vendore, për vitin 2019 nga Bashkia Korçë, ku shoqëria “Ç” shpk, ka ushtruar aktivitetin e saj 
sipas ekstraktit të QKB, siç është kërkuar në DST. - Nuk është paraqitur një dokument, që 
vërteton se subjekti juaj i ka plotësuar të gjitha detyrimet e taksave dhe tarifave vendore, për 
vitin 2020 nga Bashkia Elbasan, ku shoqëria “Ç” shpk, ka ushtruar aktivitetin e saj sipas 
ekstraktit të QKB, siç është kërkuar në DST.- Certifikata për vërtetimin e pronësisë së 
ambientit të përshtatshëm për magazinimin e mallrave të kërkuara, e paraqitur nga shoqëria 
“Ç” Shpk, është fotokopje dhe jo origjinale ose kopje e noterizuar, siç është kërkuar në DST. 
OE “V” PF, nuk ka mangësi në dokumentacion dhe është kualifikuar por nuk është shpallur 
fituar pasi ka ofertën ekonomike më të lartë. 
Konkluzion:KVO i përbërë nga z. R M (Kryetar), znj. M N (anëtar) dhe z. S SH (anëtar) ka 
kryer vlerësimin në përputhje me Ligjin nr. 9643, datë 20.11.2006, ndryshuar “Për 

http://www.app.gov.al/GetData/DownloadDoc?documentId=0e11826f-ddab-45e9-9e7d-2d8793c55b94
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prokurimet publike”, dhe të VKM nr. 914, “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” 
si dhe në funksion të kriteret të veçanta dhe DST në kualifikimin e OE “S” shpk. 
Komisioni i marrjes në dorëzim 
Me urdhër të Kryetarit të Bashkisë Divjakë nr. 301 datë 29.0124.2020 protokolluar me nr. 
4591/11 datë 24.04.2020 është ngritur dhe “Komisioni i marrjes në dorëzim të mallit” i 
përbërë nga z. L M, znj. I R dhe z. A B. Në dosje janë të administruar dhe procesverbalet e 
dorëzimit të mallit të firmosura nga ky Komision.  
 
Lidhur me observacionet e njësisë së prokurimit për këtë procedurë prokurimi: 
Pretendim i subjektit: Nuk  jemi dakord me arsyetimin e mësipërm të përfaqësuesve të 
KLSH-së, pasi kriteri i mësipërm është vendosur në përputhje me VKM nr.914 datë 
29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”. Kriteri “punë e ngjashme” 
është një kriter taksativ, i parashikuar në Ligjin nr.9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin 
publik” i ndryshuar, në VKM nr.914 datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të 
prokurimit publik”, si edhe i përcaktuar qartë në Dokumentet Standarde të Tenderit, i cili 
duhet të përmbushet nga të gjithë operatorët ekonomikë pjesëmarrës në procedurat e 
prokurimit. Gjithashtu, bazuar në Nenin 78 “Ankesat në Autoritetin Kontraktor” pika 1 të 
VKM nr.914 datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, çdo person, 
që ka ose ka pasur interes në një procedurë prokurimi dhe kur është dëmtuar ose rrezikohet 
të dëmtohet nga një vendim i autoritetit kontraktor, që bie në kundërshtim me LPP, mund ta 
kundërshtojë këtë vendim.Në rastin e ankesave për dokumentet e tenderit, operatorët 
ekonomikë mund të ankohen pranë autoritetit kontraktor brenda 7 (shtatë) ditëve nga data e 
publikimit të njoftimit të kontratës në faqen e internetit të APP-së. Në rastin konkret pranë 
Autoritetit Kontraktor, nuk është paraqitur asnjë ankesë nga operatorët ekonomikë të 
interesuar, në lidhje me kufizimin e pjesëmarrjes së tyre prej vendosjes së këtij kriteri në 
procedurën përkatëse të prokurimit publik. Për më tepër, NJP vepron edhe në bazë të 
rekomandimeve të lëna nga ana e Koordinimit të APP-së në lidhje me çdo kriter për të cilin 
ata shprehen se nuk përmbushin parashikimet e dispozitave të legjislacionit të zbatueshëm 
për prokurimin publik. Në rastin konkret, APP nuk është shprehur në asnjë rast të vendosjes 
së këtij kriteri si të pabazuar në ligj, i cili, në mënyrë direket ose indirekte, mund të sjelli 
kufizimin e pjesëmarrjes së OE. 
Qëndrimi i grupit të auditimit:Grupi i auditimit të KLSH shqyrtoi observacionin e 
paraqitura në projekt raportin dhe auditimit arrin në përfundimet e mëposhtme: 
Në observacionin e paraqitura me shkresën nr. 685/14 prot dhe nr. 685/15 prot., datë 
20.12.2021, si dhe argumentave tuaja gjatë procesiteti të ballafaqimit në KLSH më datë 
24.12.2021, grupi auditimit arsyeton se kriteri të cilën të vërtetojnë punë të ngjashme më 
vlerën jo më të vogël se 40% e vlerës së fondit limit, nuk përbën shkelje të kuadrit rregullator 
në fuqi. Për këtë arsye observacioni juaj meret në konsideratë dhe anomalia e konstatuar në 
projektraport lidhur me këtë cështje, nuk është pjesë e raportit përfundimtar të auditimit 
 
Pretendim i subjektit: Për sa i përket këtij konstatimi nga ana e përfaqësuesve të KLSH-së, ju 
sqarojmë se, përzgjedhja për të marrë pjesë e të paktën 5 (pesë) operatorë ekonomikë në një 
procedurë prokurimi, është një proces i hapur, i cili pasqyrohet edhe në Sistemin e 
Prokurimit Elektronik, me argumentimin përkatës të përzgjedhjes së tyre, duke bërë të 
mundur kështu që të marrin pjesë në procedurën e prokurimit të gjithë operatorët ekonomikë 
të tjerë të cilët janë të interesuar dhe jo vetëm 5 (pesë) operatorët ekonomikë të përzgjedhur 
për efekt plotësimi faze në SPE. Theksojmë se, mungesa e pasqyrimit të procesverbalit mbi 
argumentimin e përzgjedhjes së 5 (pesë) operatorë ekonomikë në SPE, nuk shkakton në asnjë 
rast dëm ekonomik ndaj Autoritetit Kontraktor. 
Qëndrimi i grupit të auditimit: Grupi i auditimit të KLSH shqyrtoj me vëmendje 
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observacionin e subjektit për Akt konstatim dhe arrin në përfundimet e mëposhtme: 
Në argumentin e dhënë në observacionin tuaj ju si NJP nuk jeni përqendruar në argumentoni 
ligjërisht dhe as më prova se cila ka qenë arsyeja që nuk keni të administruar në dosje asnjë 
prej 5 OE të përzgjedhur. Po kështu nuk keni mundur të argumentoni mbi çfarë kriteresh 
është bërë përzgjedhja e këtyre 5 OE. Duhet theksuar se argumentimi i përzgjedhjes së çdo 
OE i cili ka potencialin e mundshëm të jetë pjesëmarrës në tender i shërben transparencës, pra 
a i plotësojnë realisht kushtet këta OE për tu të përzgjedhur nga ju si NJP. Përderisa nuk kemi 
argumentim mbi përzgjedhjen e tyre, atëherë nuk mund të arrihet në konkluzionin se këta OE 
i plotësonin kushtet ose jo për t’ju bërë ftesa për pjesëmarrjen në tender. Sa kaq dhe 
procedura e prokurimit e kryer duhet të ishte anuluar e këtu gjendemi hapur në shkelje të 
procedurave të prokurimit publik ligjit referuar nenit 39 të VKM nr.914/2014 ku në 
përzgjedhjen e tyre nuk ka argumentuar dhe nuk dokumentojë përzgjedhjen e secilit 
operatorëve ekonomikë që do të ftojë apo ka ftuar në këtë procedurë prokurimi. Ky argument 
nuk ka të bëjë aspak me atë që është konstatuar nga ana e jonë e për pasojë observacioni e 
dërguar nga ju nuk do të merret para sysh. 
 
 
13. Procedura e Prokurimit me objekt: “Blerje materiale ndërtimi për magazinën e Bashkisë 
Divjakë”. 
Procedura e Prokurimit me objekt: “Blerje materiale ndërtimi për magazinën e Bashkisë 
Divjakë” 
1. Urdhër Prokurimi nr.110 
 Nr.1665 prot., datë 26.05.2020 

3. Hartuesit e DT: 
Urdhër nr. 110, datë 26.05.2018 
1. E Z (Juriste ) 
2. E H (inxhinier) 
3. I K (Ekonomist) 

4. Komisioni i Vlerësimit Ofertave: 
Urdhër nr.110/1 datë 26.05.2020 
1. R M (kryetar) 
2. M N(anëtar) 
3. S SH (anëtar) 

2. Lloji i Procedurës së 
Prokurimit:  
“Kërkesë për Propozim”  
5.Fondi Limit (pa tvsh) 
3.333.203 lekë pa tvsh 

6.Oferta fituese:OE  “M“ shpk  
2, 975,850 lekë pa tvsh 

7.Diferenca me fondin limit  (pa tvsh)  
357,353  lekë 

8. Data e hapjes së tenderit: 
datë 08.06.2020  
Ora 09oo 

9. Burimi Financimit: Nga 
Granti  

10.Operatoret Ekonomike 
a) Pjesëmarrës në tender: 2 OE 
b) Kualifikuar “M”shpk 

11.Ankim 
AK: Po 

12. Përgjigje ankesës nga AK 
Po 

13.Përgjigje Ankesës nga  APP   apo 
KPP  JO 

 14. Data e lidhjes së kontratës: 
26.06.2020 

15. Afati i kontratës 
1 Muaj 

 
Komisioni i argumentimit dhe përcaktimin e kritereve teknike 
a-Me urdhër të Kryetarit të Bashkisë Divjakë me nr. 52 datë 12.02.2020 me nr. 695 prot., 
është ngritur “Komisioni për argumentimin e fondit limit dhe përcaktimin e kritereve teknike” 
i përbëhet nga z. LL V (Drejtor) z. L Xh (specialist e menaxhimit të mjeteve) dhe z. S T 
(inxhinier specialist). Në dosje nga ky komision është administruar  “Preventivi Blerje 
materiale ndërtimi Bashkia Divjakë” me nr. 654/1 prot., datë 12.02.2020 si dhe specifikimet 
teknike të cilat janë firmosur nga ky Komision së bashku me formularët e deklarimit të 
konfliktit të interesit 
 
b-Për shkak të anulimit të Procedurës nga AK, me urdhër të Kryetarit të Bashkisë Divjakë me 
nr. 102/1 datë 15.02.2020 me nr. 1540/1 prot., është ngritur “Komisioni për argumentimin e 
fondit limit dhe përcaktimin e kritereve teknike” i përbëhet nga z. LL V (Drejtor) z. L XH 
(specialist e menaxhimit të mjeteve) dhe z. S T (inxhinier specialist). Në dosje nga ky 
komision është administruar  Preventivi mbi blerjen e materialeve të ndërtimit” nr. 1540/2 
prot., datë 15.05.2020.  
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Nga vlerësimi i kritereve për argumentimin dhe përllogaritjen e fondit limit të vendosura nga 
ky Komision, u konstatua problematikat e mëposhtëm: 
Në Preventivet me nr. 654/1 prot., datë 12.02.2020 dhe nr. 1540/2 prot., datë 15.05.2020, në 
listën e materialeve të nevojshme për ndërtimin e kësaj magazine dhe konkretisht materiali 
nr. 5,  “F hekur beton periodik” sasia 10 ton me çmimin 90,431 lekë, totali 904,310 lekë pa 
tvsh. Kështu referuar manualit nr. 1 miratuar me VKM 629 datë 15.07.2015 “Për miratimin e 
manualeve teknike të çmimeve të punimeve të ndërtimit dhe të analizave teknike të tyre”,  
pikat nr. 64-65, vlera e hekurit beton varion nga 78 – 82 lekë kg pa tvsh. Kështu duke ju 
referuar këtij manuali, me një mesatare e 80 lekë kg pa tvsh x 10 ton, total 800,000 lekë pa 
tvsh. Pra nga vlera 904,310 lekë pa tvsh - 800,000 lekë pa tvsh pra rezulton një diferencë 
104.310 pa tvsh dëm ekonomik.  
Konkluzion: Për mos argumentim dhe përllogaritje të fondit limit në kundërshtim me 
Ligjin nr. 9643, datë 20.11.2006, ndryshuar “Për prokurimet publike”, dhe të VKM nr. 
914, “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, mban përgjegjësi Komisioni i 
për argumentimin dhe përllogaritjen e fondit limit përbërë nga: z. LLV, z. L Xh dhe z. 
S T 
Njësia e prokurimit 
1-Me urdhër prokurimi të Kryetarit të Bashkisë Divjakë me nr. 52/1 datë 13.02.2020,me nr 
prot 695/2 është ngritur Njësia e Prokurimit e cila përbëhet nga znj. E Z (jurist) z. E H 
(inxhinier) dhe znj. I K (ekonomiste) në procedurën “Kërkesë për propozim” me fondin limit 
3,333,333 lekë pa tvsh. Në dosje ndodhen dhe Formularët e deklarimit mbi konfliktin e 
interesit.   
Me nr. 695/4 prot., datë 13.02.2020 është administruar dhe procesverbal për hartimin e 
dokumenteve të tenderit. DST janë firmosur nga gjithë NJP, në përputhje me Kreu V, 
“Zhvillimi i procedurave”, pika 2, “Hartimi i dokumenteve të tenderit”, i cili është 
nënshkruhen nga të gjithë anëtarët e njësisë së prokurimit, që i kanë hartuar ato.  
Me shkresën nr. 695/6 prot., datë 27.02.2020 është hartuar Procesverbali “Mbi hapjen e dhe 
verifikimin e ofertave të paraqitura nga OE” për tenderin “Kërkesë për propozim me mjete 
elektronike” me objekt:  verifikimin e ofertave të paraqitura nga OE” për tenderin me objekt; 
“Blerje materiale ndërtimi për magazinën Bashkia Divjakë” i cili është i firmosur nga KVO 
dhe NJP. 
2-Për shkak të anulimit nga AK me shkresë 695/10 prot., datë 24.03.2020 të kësaj procedurë 
prokurimi, me Urdhër Prokurimi nr. 110 datë 26.05.2020 me nr. 1665 prot., është ngritur 
Njësia e Prokurimit e përbërë nga e cila përbëhet nga znj. E Z (jurist) z. E H (inxhinier) dhe 
znj. I K (ekonomiste) në procedurën “Kërkesë për propozim” me fondin limit 3,333,203 lekë 
pa tvsh. Në dosje ndodhen dhe Formularët e deklarimit mbi konfliktin e interesit.   
Me nr. 1665/1 datë 26.05.2020 është bërë dhe njoftimi i kontratës mbi llojin e procedurës 
“Kërkesë me propozim” për tenderin “Blerje materiale ndërtimi për magazinën Bashkia 
Divjakë” 
Me nr. 1665/3 prot., datë 26.05.2020 është administruar dhe procesverbal për hartimin e 
dokumenteve të tenderit. DST janë firmosur nga gjithë NJP, në përputhje me Kreu V, 
“Zhvillimi i procedurave”, pika 2, “Hartimi i dokumenteve të tenderit”, i cili është 
nënshkruhen nga të gjithë anëtarët e njësisë së prokurimit, që i kanë hartuar ato si dhe në 
dosje ndodhen dhe formularët e deklarimit të konfliktit të interesit të nënshkruara nga NJP. 
Janë administruar dhe hartuar Procesverbali “Mbi hapjen dhe verifikimin e ofertave të 
paraqitura nga OE” për tenderin me objekt; “Blerje materiale ndërtimi për magazinën 
Bashkia Divjakë” i cili është i firmosur nga KVO dhe NJP. 
 
Nga vlerësimi i kritereve të veçanta të vendosura nga Njësia e Prokurimit në DST si dhe nga 
auditimi në tërësi i kësaj procedure u konstatuan shkelje si më poshtë: 

http://www.app.gov.al/GetData/DownloadDoc?documentId=0e11826f-ddab-45e9-9e7d-2d8793c55b94
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NJP ka përzgjedhur dhe ftuar 5 OE  të cilat gjejnë pasqyrim në sistemin elektronik të 
prokurimeve publike por që nuk janë të administruar në dosjen e prokurimit. NP gjithashtu ka 
vepruar gabim dhe në kundërshtim me ligjin referuar nenit 39 të VKM 914/2014 ku në 
përzgjedhjen e tyre nuk ka argumentuar dhe nuk ka dokumentuar përzgjedhjen e secilit 
operatorëve ekonomikë që do të ftojë apo ka ftuar në këtë procedurë prokurimi. Sakaq NJP ka 
vepruar në kundërshtim me VKM nr. 914, “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” 
Kreu IV, “Llojet dhe Përzgjedhja e Procedurës”, Neni 39 “Kërkesa për propozime” e cila 
shprehet:  
1. Kërkesa për propozim, sipas nenit 34 të LPP, është një procedurë prokurimi, e cila 
përdoret për kontratat me vlerë nën kufirin e ulët monetar, por mbi 
800.000 (tetëqind mijë) lekë. 
2. Njoftimi i kontratës hartohet dhe publikohet në Buletinin e Njoftimeve 
Publike dhe në faqen e internetit të APP-së, në përputhje me LPP dhe me 
këto rregulla 
3. Afati kohor minimal për dorëzimin e ofertave është 10 (dhjetë) ditë nga data, 
në të cilën është shpallur njoftimi i kontratës në faqen e internetit të APP-së. 
4. Pavarësisht nga publikimi i njoftimit të kontratës, sipas pikës 2, të këtij neni, 
autoriteti kontraktor fton për të marrë pjesë dhe të paktën 5 (pesë) operatorë 
ekonomikë. 
Në çdo rast, autoriteti kontraktor duhet të argumentojë dhe të dokumentojë 
përzgjedhjen e operatorëve ekonomikë që do të ftojë. 
 
Konkluzion:Për mos argumentimin në përzgjedhjen e operatorve ekonomik në fazën e 
zhvillimit të procedurës së prokurimit publik ngarkohet me përgjegjësi NJP përbërë  
nga: znj. E Z, z. E H dhe znj. I K. 
 
Komisioni i vlerësimit të ofertave 

Nr. OE pjesëmarrës Oferta ekonomike (pa tvsh) Vlerësimi i KVO-së 
1 OE “M” shpk 2, 975,850 lekë pa tvsh. Kualifikuar si OE 
2 OE “G” shpk 3,061,300 lekë pa tvsh jo 

 
1. KVO është ngritur me urdhrin e Kryetarit të Bashkisë nr. 52/2 datë 13.02.2020 me nr. 
695/5 prot., i përbëhet nga z. D S(kryetar), z. S SH (anëtar) dhe znj. M N (anëtar). Në dosje 
ndodhen të administruara dhe deklaratat mbi konfliktin e interesit për të tre anëtarët e KVO.  
Me shkresën nr. 695/6 prot., datë 27.02.2020 është hartuar Procesverbali “Mbi hapjen,  
verifikimin dhe vlerësimin e ofertave të paraqitura nga OE” për tenderin me objekt; “Blerje 
materiale ndërtimi për magazinën Bashkia Divjakë” i cili është i firmosur nga KVO dhe NJP. 
Në këtë procesverbal ka rezultuar se kanë marrë pjese 4 OE, konkretisht: 
OE “S” shpk i cili ka ofertuar 2, 931,150 lekë pa tvsh  
OE “S” shpk, i cili ka ofertuar 3,063,100 lekë pa tvsh  
OE “D” shpk i cili ka ofertuar 3,074,600 lekë pa tvsh  
OE “I” PF i cili ka ofertuar 3,226,100 lekë pa tvsh  
 
-Më datë 03.03.2020 është bërë ankim tek AK Bashkia Divjakë nga ana e OE “S” shpk, 
shkresë kjo e protokolluar në zyrën juridike më datë 05.03.2020 me nr. 1084 prot.  
-Më datë 05.03.2020 është bërë ankim tek AK nga ana e OE “I” PF shpk, shkresë kjo e 
protokolluar në zyrën juridike më datë 10.03.2020 me nr. 1132 prot.  
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Kështu nga hapja dhe këqyrja në sistem elektronik dhe dokumenteve të tenderit konstatohet 
se: 
OE “S” shpk i cili ka ofertuar 2, 931,150 lekë pa tvshnuk ka paraqitur dokumentacionin e më 
poshtëm: 
1-Nuk është paraqitur dokumenti që vërteton se (subjekti juaj) i ka plotësuar të gjitha 
detyrimet e taksave dhe tarifave vendore, për vitin 2018 nga Bashkia Tirane, siç është kërkuar 
në DST. 
2-Nuk është paraqitur dokumenti që vërteton se (subjekti juaj) i ka plotësuar të gjitha 
detyrimet e taksave dhe tarifave vendore, pranë Bashkisë Divjakë, siç është kërkuar në DST. 
3-Në vërtetimin e paraqitur nga administrata tatimore për xhiron e realizuar ne 3 (tre) vitet e 
fundit nga shoqëria “S” shpk, është shënuar gabim emri i Autoritetit Kontraktor, objekti i 
procedurës së prokurimit, si edhe fondi limit i saj. 
4-Nga shoqëria “S” shpk, është paraqitur një kontratë furnizimi me furnitorin G. Berberi 
vetëm për furnizimin me bojëra, të cilat përbëjnë një pjesë të vogël të zërave të preventivit, 
ndërkohë që nuk është paraqitur kontratë furnizimi për materialet baze sipas preventivit, siç 
janë tulla bllok, inert i përzier për beton, çimento, hekur betoni, llamarine e valëzuar, etj, te 
cilat zënë pjesën me të madhe të preventivit, si ne sasi edhe në vlerë. 
OE “S” shpk, i cili ka ofertuar 3,063,100 lekë pa tvsh nuk ka paraqitur dokumentacionin e më 
poshtëm: 
-Nuk ka paraqitur dokumenti që vërteton se ka plotësuar të gjitha detyrimet e taksave dhe 
tarifave vendore, pranë Bashkisë Divjakë, sic është kërkuar në DST. 
-Për kriterin “Punë të ngjashme”, nga OE “S” shpk, është paraqitur një kontratë furnizimi e 
lidhur me Bashkinë Patos, për të cilën nuk është paraqitur vërtetimi për realizimin e 
furnizimeve nga AK, siç është kërkuar në DST. Vlera e kontratës së lidhur, nuk është në 
përputhje me vlerën e situacionit dhe faturës, gjithashtu kjo vlerë është më e vogël se 40% e 
fondit limit të procedurës së prokurimit. Dokumentacioni i paraqitur nga shoqëria “S” shpk, 
për plotësimin e këtij kriteri, nuk konsiderohet punë të ngjashme, pasi zërat e preventivit nuk 
janë të ngjashëm dhe në përputhje me objektin e prokurimit. 
-OE “S” shpk, ka paraqitur një kontratë furnizimi me firmën “P” shpk, për furnizimin me 
çimento dhe materiale të tjera sipas kërkesave teknike dhe preventivit të objekteve. Për këtë 
kontratë, nuk është paraqitur autorizimi nga prodhuesi, me të dhënat përkatëse të prodhuesit, 
si dhe të dhënat e të autorizuarit, siç është kërkuar në DST. 
OE “D” shpk i cili ka ofertuar 3,074,600 lekë pa tvsh, nuk ka paraqitur dokumentacionin e 
mëposhtëm: 
-Vërtetimin që konfirmon shlyerjen e të gjitha detyrimeve të maturuara të energjisë elektrike 
të kontratave të energjisë (OSHEE), që ka paraqitur ky OE nuk përfshin muajin Dhjetor 2019. 
-Nuk ka paraqitur autorizimi nga prodhuesi, me të dhënat përkatëse të prodhuesit, si dhe të 
dhënat e të autorizuarit, ku prodhuesi të jetë i licencuara sipas standardeve ISO 9001:2015, 
sic është kërkuar në DST. 
OE “I”PF i cili ka ofertuar 3,226,100 lekë pa tvsh, nuk ka paraqitur dokumentacionin e 
mëposhtëm: 
a- Nga OE “I” P.F, është paraqitur një kontratë furnizimi me shoqërinë “H-S” Shpk, vetëm 
për furnizimin me rrjet teli gabion, tel bari, rrjetë hekuri të elektrosalduar, të cilat përbejnë një 
pjesë të vogël të zërave të preventivit, ndërkohë që nuk është paraqitur kontratë furnizimi për 
materialet baze sipas preventivit, siç janë tulla bllok, inert i përzier për beton, çimento, hekur 
betoni, llamarinë e valëzuar, etj, të cilat zënë pjesën me të madhe të preventivit, si në sasi 
edhe në vlerë. Për këtë kontratë, nuk është paraqitur autorizimi nga prodhuesi, me të dhënat 
përkatëse të prodhuesit, si dhe të dhënat e të autorizuarit, ku prodhuesi të jetë i licencuar sipas 
standardeve ISO 9001:2015, siç është kërkuar në DST. 
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b- Nga shoqëria “I” P.F, është paraqitur një kontrate furnizimi me shoqërinë “Q. A.” Shpk, e 
cila është fotokopje. Gjithashtu, për këtë kontratë, nuk është paraqitur autorizimi nga 
prodhuesi, me të dhënat përkatëse te prodhuesit, si dhe të dhënat e të autorizuarit, ku 
prodhuesi të jetë i licencuar sipas standardeve ISO 9001:2015, siç është kërkuar ne DST. 
c- Nga shoqëria “I” P.F, është paraqitur një kontrate furnizimi me shoqërinë “K” SH.A, për 
furnizimin me hekur ndërtimi. Certifikata ISO 9001:2015 e paraqitur për këtë kontrate nga 
prodhuesi, është fotokopje, në gjuhë të huaj dhe e pa përkthyer dhe motorizuar. 
 
KVO me nr. 695/9 prot., datë 24.03.2020 ka përpiluar dhe raportin përmbledhës dukë i 
sugjeruar AK të anuloj këtë procedurë. AK me shkresë 695/10 prot., datë 24.03.2020 ka 
miratuar anulimin e tenderit si dhe ka firmosur me nr. 615/11 prot., datë 24.03.2020 në 
referencë të shtojcës 20 “Formularin e njoftimit të anulimit”. 
 
2. KVO është ngritur me urdhrin e Kryetarit të Bashkisë nr. 110/1 datë 26.05.2020 me nr. 
1665/2 prot., i përbëhet nga z. R M (kryetar), z. S SH (anëtar) dhe znj. M N (anëtar). Në dosje 
ndodhen të administruara dhe deklaratat mbi konfliktin e interesit për të tre anëtarët e KVO.  
Janë administruar dhe hartuar Procesverbalet “Mbi hapjen verifikimin dhe vlerësimin e 
ofertave të paraqitura nga OE” për tenderin me objekt; “Blerje materiale ndërtimi për 
magazinën Bashkia Divjakë” i cili është i firmosur nga KVO dhe NJP. Ka rezultuar se në 
këtë procedurë prokurimi kanë marrë pjesë 2 OE të cilët janë renditur respektivisht duke 
filluar nga oferta ekonomike më e ulët si më poshtë. 
OE “M” shpk, i cili ka ofertuar 2, 975,850 lekë pa tvsh. 
OE “G” shpk, i cili ka ofertuar 3,061,300 lekë pa tvsh. 
Fituesit i kësaj procedure prokurimi rezultoi OE “M” shpk i cili ka ofertuar 2, 975,850 lekë 
pa tvsh si ofertën më të ulët dhe të favorshme ekonomike 
Me nr. 1665/7 prot., datë 18.06.2020 është përpiluar nga KVO dhe raporti përmbledhës 
drejtuar titullarit të AK Bashkia Divjakë.  
 
Konkluzion:KVO i përbërë nga z. D S(kryetar), z. S SH (anëtar) dhe znj. M N (anëtar) ka 
kryer vlerësimin në përputhje me Ligjin nr. 9643, datë 20.11.2006, ndryshuar “Për 
prokurimet publike”, dhe të VKM nr. 914, “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” 
si dhe në funksion të kriteret të veçanta dhe DST në kualifikimin e OE “M” shpk. 
 
Komisioni i shqyrtimit të ankesave 
Me urdhër 74 datë 09.03.2020 , protokolluar me nr. 1084/1  është ngritur Komisioni “Mbi 
pezullimin dhe shqyrtimin e ankesave” për procedurën objekt prokurimi “Blerje materiale 
ndërtimi për magazinën Bashkia Divjakë” i përbërë nga z. A B (përgjegjës sektori 
prokurimeve publike), z. D P (specialist finance) dhe z. S T (specialist inxhinier) të cilët 
bashkëlidhur kanë dhe deklaratat e konfliktit të interesit të firmosura. Pe procesverbal 
drejtuar secilit OE, Komisioni i lartë përmendur ka shqyrtuar ankesën e tyre dhe i ka rrëzuar 
duke i argumentuar ato. 
 
Konkluzion:Nga KSHA pas verifikimit të kësaj procedurë prokurimi “Kërkesë për 
propozim” me fondin limit 3,333,203 lekë pa tvsh me objekt “Blerje materiale për ndërtimin 
e magazinës Bashkia Divjakë” nuk konstatohen parregullsi apo shkelje ligjore. 
Komisioni i marrjes në dorëzim 
Me urdhër 139 datë 26.06.2020 , protokolluar me nr. 1665/11  është ngritur Komisioni “Për 
marrjen në dorëzim të mallit” për procedurën objekt prokurimi “Blerje materiale ndërtimi për 
magazinën Bashkia Divjakë” i përbërë nga z. L XH, znj. A A dhe z. S T. Në zyrën e financës 
ndodheshin të protokolluara dhe procesverbalet e dorëzimit të mallit. 

http://www.app.gov.al/GetData/DownloadDoc?documentId=0e11826f-ddab-45e9-9e7d-2d8793c55b94
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Lidhur me observacionet e komisionit për përllogaritjen e fondit limit dhe përcaktimin e 
specifikimeve teknike për këtë procedurë prokurimi: 
 
Pretendim i subjektit: Në lidhje me konstatimin mbi përllogaritjen e fondit limit për objektin: 
“Blerje materiale ndërtimi për magazina e Bashkisë Divjaka”, zërin: “F.(Furnizim) Hekur 
betoni periodik”, Komisioni i përllogaritjes së fondit limit për ketë konstatim ju bën me dije 
se: Për përcaktimin e vlerës se zërit “F Hekur betoni periodik” i jemi referuar Manualit nr. 2 
“Analiza teknike për punimet e ndërtimit të ndërtesave”, të VKM nr. 629, datë 15.07.2015 ” 
Për miratimin e manualeve teknike të çmimeve të punimeve të ndërtimit dhe të analizave 
teknike te tyre”, ku në analizën e zërit “F(Furnizim) Hekur betoni periodik”, për llogaritjen e 
çmimit të këtij zëri materiali, vlerës i janë shtuar vlerat e Transportit të materialit deri në 
kantier (Furnizimi), Vlera e  Materialit (Hekur) dhe Fitimin sipas analizës teknike të 
mëposhtme. 

 
Analiza për ketë zë është bazuar në zërin me Nr 2.166 te Manualit Nr. 2 ku në vlerë janë te 
llogaritura: Çmimi i hekurit -  82 000 lekë/ton, Transporti T*km -  210 lekë, Fitimi 10 % - 8 
221 lekë, Totali  i këtyre zërave: - 90 431 lekë/ton. Gjithashtu sqarojmë se: 
Çmimet e përllogaritua në manualin nr. 1 te VKM nr. 629, datë 15.07.2015 ”Për miratimin e 
manualeve teknike të çmimeve të punimeve të ndërtimit dhe të analizave teknike të tyre”, janë 
të debatuara për “Prodhimin e materialeve të ndërtimit”, pra nuk është zëri i materialit 
referuar në ketë manual nuk përputhet me kërkesat e investitorit (Bashkia Divjake) për 
realizimin e punimeve për ketë procedurë, pasi në këtë zë materiali nuk janë të përfshire 
shërbimi i transportit pa të cilin Bashkia si investitor do te detyrohej qe te kontraktonte 
shërbimin e shkëputur të transportit dhe vlera do te ishte e njëjtë së bashku me fitimin e 
furnitorit prej 10% të parashikuar në Manual. Zëri që në Manualit Nr.1 të çmimeve i 
referohet vetëm blerjes së materialit në pikën e shitjes i mungon kosto e transportit dhe kosto 
e fitimit të materialit. 
Qëndrimi i grupit të auditimit: Grupi i auditimit të KLSH shqyrtoj me vëmendje 
observacionin e subjektit për Akt konstatim dhe arrin në përfundimet e mëposhtme:  
Nga ana e audituesve të KLSH-së konstatohet se argumentimi bërë nga observacionit nga kY 
Komision qëndron pjesërisht. Argumentimi si më poshtë: 
Grupi i KLSH-së jo pa qëllim i është referuar manualit nr. 1 miratuar me VKM 629 datë 
15.07.2015 “Për miratimin e manualeve teknike të çmimeve të punimeve të ndërtimit dhe të 
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analizave teknike të tyre”,  pikat nr. 64-65, vlera e hekurit beton varion nga 78 – 82 lekë kg 
pa tvsh. Në këtë manual pikat 64-65 i referohen pikërisht zërit hekur beton periodik ndërsa ju 
si Komision mbështesni pretendimet tuaja në manualin nr. 2 “Analiza teknike për punimet e 
ndërtimit të ndërtesave”, të VKM nr. 629, datë 15.07.2015 ”Për miratimin e manualeve 
teknike të çmimeve të punimeve të ndërtimit dhe të analizave teknike te tyre”. Po ti 
referohemi këtij manuali, zëri – hekur i përgatitur, ky zë përfshin furnizim + vendosje dhe 
nuk është i njëjtë më zërin hekur betoni i cili është thjesht blerje hekuri për ndërtesa. 
Paralelisht grupi i auditimit merr në konsideratë dhe si pas analizës së paraqitur për 
transportin e cila është 0,21 lekë/kg që i shtohet çmimit = 80210 lekë/kg ose 802.100 lekë/ton 
pa tvsh. Pra nga vlera e përgjithshme 904,310 lekë – 802,100 lekë = 102,210 lekë pa tvsh 
dëm ekonomik. Sa më sipër, ky argument do të merret pjesërisht në konsideratë nga ana e 
jonë dhe vlera 102,210 lekë pa tvsh do të konsiderohet dëm ekonomik. 
 
Lidhur me observacionet e njësisë së prokurimit për këtë procedurë prokurimi: 
Pretendim i subjektit: Nuk jemi dakord me arsyetimin e mësipërm të përfaqësuesve të KLSH-
së, pasi kriteri i mësipërm është vendosur në përputhje me VKM nr.914 datë 29.12.2014 “Për 
miratimin e rregullave të prokurimit publik”. Kriteri “punë e ngjashme” është një kriter 
taksativ, i parashikuar në Ligjin nr.9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik” i 
ndryshuar, në VKM nr.914 datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit 
publik”, si edhe i përcaktuar qartë në Dokumentet Standarde të Tenderit, i cili duhet të 
përmbushet nga të gjithë operatorët ekonomikë pjesëmarrës në procedurat e prokurimit. 
Gjithashtu, bazuar në Nenin 78 “Ankesat në Autoritetin Kontraktor” pika 1 të VKM nr.914 
datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, çdo person, që ka ose ka 
pasur interes në një procedurë prokurimi dhe kur është dëmtuar ose rrezikohet të dëmtohet 
nga një vendim i autoritetit kontraktor, që bie në kundërshtim me LPP, mund ta kundërshtojë 
këtë vendim. Në rastin e ankesave për dokumentet e tenderit, operatorët ekonomikë mund të 
ankohen pranë autoritetit kontraktor brenda 7 (shtatë) ditëve nga data e publikimit të 
njoftimit të kontratës në faqen e internetit të APP-së. Në rastin konkret pranë Autoritetit 
Kontraktor, nuk është paraqitur asnjë ankesë nga operatorët ekonomikë të interesuar, në 
lidhje me kufizimin e pjesëmarrjes së tyre prej vendosjes së këtij kriteri në procedurën 
përkatëse të prokurimit publik. Për më tepër, NJP vepron edhe në bazë të rekomandimeve të 
lëna nga ana e Koordinimit të APP-së në lidhje me çdo kriter për të cilin ata shprehen se nuk 
përmbushin parashikimet e dispozitave të legjislacionit të zbatueshëm për prokurimin publik. 
Në rastin konkret, APP nuk është shprehur në asnjë rast të vendosjes së këtij kriteri si të 
pabazuar në ligj, i cili, në mënyrë direket ose indirekte, mund të sjelli kufizimin e 
pjesëmarrjes së OE. 
Qëndrimi i grupit të auditimit:Grupi i auditimit të KLSH shqyrtoi observacionin e 
paraqitura në projekt raportin dhe auditimit arrin në përfundimet e mëposhtme: 
Në observacionin e paraqitura me shkresën nr. 685/14 prot dhe nr. 685/15 prot., datë 
20.12.2021, si dhe argumentave tuaja gjatë procesiteti të ballafaqimit në KLSH më datë 
24.12.2021, grupi auditimit arsyeton se kriteri të cilën të vërtetojnë punë të ngjashme më 
vlerën jo më të vogël se 40% e vlerës së fondit limit, nuk përbën shkelje të kuadrit rregullator 
në fuqi. Për këtë arsye observacioni juaj meret në konsideratë dhe anomalia e konstatuar në 
projektraport lidhur me këtë cështje, nuk është pjesë e raportit përfundimtar të auditimit 
 
Pretendim i subjektit: Për sa i përket këtij konstatimi nga ana e përfaqësuesve të KLSH-së, ju 
sqarojmë se, përzgjedhja për të marrë pjesë e të paktën 5 (pesë) operatorë ekonomikë në një 
procedurë prokurimi, është një proces i hapur, i cili pasqyrohet edhe në Sistemin e 
Prokurimit Elektronik, me argumentimin përkatës të përzgjedhjes së tyre, duke bërë të 
mundur kështu që të marrin pjesë në procedurën e prokurimit të gjithë operatorët ekonomikë 
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të tjerë të cilët janë të interesuar dhe jo vetëm 5 (pesë) operatorët ekonomikë të përzgjedhur 
për efekt plotësimi faze në SPE. Theksojmë se, mungesa e pasqyrimit të procesverbalit mbi 
argumentimin e përzgjedhjes së 5 (pesë) operatorë ekonomikë në SPE, nuk shkakton në asnjë 
rast dëm ekonomik ndaj Autoritetit Kontraktor. 
Qëndrimi i grupit të auditimit: Grupi i auditimit të KLSH shqyrtoj me vëmendje 
observacionin e subjektit për Akt konstatim dhe arrin në përfundimet e mëposhtme: 
Në argumentin e dhënë në observacionin tuaj ju si NJP nuk jeni përqendruar në argumentoni 
ligjërisht dhe as më prova se cila ka qenë arsyeja që nuk keni të administruar në dosje asnjë 
prej 5 OE të përzgjedhur. Po kështu nuk keni mundur të argumentoni mbi çfarë kriteresh 
është bërë përzgjedhja e këtyre 5 OE. Duhet theksuar se argumentimi i përzgjedhjes së çdo 
OE i cili ka potencialin e mundshëm të jetë pjesëmarrës në tender i shërben transparencës, pra 
a i plotësojnë realisht kushtet këta OE për tu të përzgjedhur nga ju si NJP. Përderisa nuk kemi 
argumentim mbi përzgjedhjen e tyre, atëherë nuk mund të arrihet në konkluzionin se këta OE 
i plotësonin kushtet ose jo për t’ju bërë ftesa për pjesëmarrjen në tender. Sa kaq dhe 
procedura e prokurimit e kryer duhet të ishte anuluar e këtu gjendemi hapur në shkelje të 
procedurave të prokurimit publik ligjit referuar nenit 39 të VKM nr.914/2014 ku në 
përzgjedhjen e tyre nuk ka argumentuar dhe nuk dokumentojë përzgjedhjen e secilit 
operatorëve ekonomikë që do të ftojë apo ka ftuar në këtë procedurë prokurimi. Ky argument 
nuk ka të bëjë aspak me atë që është konstatuar nga ana e jonë e për pasojë observacioni e 
dërguar nga ju nuk do të merret para sysh. 
 
 
Pika nr.4.1. Mbi planifikimin, realizimin, zhvillimin e procedurave të prokurimeve 
publike për periudhën 01.01.2021 deri më 30.06.2021. 
Në Bashkinë Divjakë, bazuar në programin e auditimit nr. 686/1, datë21.06.2021, u auditua 
zbatimi i procedurave të prokurimit të kryera nga ky subjekt, përputhshmëria me aktet ligjore 
e nënligjore të prokurimit publik si dhe në aktet ligjore e nënligjore që kanë lidhje me 
objektet e prokurimit. Për periudhën objekt auditimi 01.01.2021 – 30.06.2021 janë zhvilluar 8 
procedura prokurimi me fond limit 479,258 mijë lekë dhe vlerë të kontratave të lidhura në 
shumën 554,657 mijë lekë, nga të cilat u audituan 6 procedura prokurimi, me vlerë të 
kontratës në shumën 543,129 mijë lekë, si më poshtë: 
Emertimi Fondi limit Kontatat e lidhura Procedurat e audituara 

nr. Vlera pa 
TVSH 

Nr. Vlera me 
TVSH 

Nr. Vlera e 
Kontratës 
Me TVSH 

Tender i Hapur 2 458,884,104 2 532,673,733 2 532,673,733 
Kërkesë për propozim 6 20,373,845 6 21,983832 4 10,455,490 
Totali 8 479,257,949 8 554,657,565 6 543,129,223 
 
Referuar të dhënave të tabelës së mësipërme, janë marrë për auditim 75% e numrit të 
procedurave të zhvilluara dhe 98% e vlerës së kontraktuar, ku nga auditimi i 6 procedurave, 
me vlerë 543,129 mijë lekë, janë konstatuar shkelje e mangësi në të gjitha procedurat e 
audituara. 
 
Për realizimin e këtij drejtimi të auditimit u shqyrtua dokumentacioni si më poshtë: 
1. Regjistri realizimeve dhe parashikimit të prokurimeve publike për vitin 2021. 
2. Dosjet e procedurave të prokurimeve. 
3. Aksesi në sistemin e prokurimeve publike në faqen e APP (http://www.app.gov.al/). 
4. Planifikimi buxhetor i prokurimeve. 
Nga shqyrtimi i dokumentacionit të sipërcituar konstatohet: 
 

http://www.app.gov.al/
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I.“Furnizim me ujë për zonat bregdetare të Bashkisë Divjakë dhe Njësisë 
Administrative Remas, Loti I – Njësia Administrative Remas” nga Bashkia Divjakë për 
vitin 2021, me këto të dhëna: 

Zhvillimi i Procedurës së Prokurimit me objekt: “Furnizim me ujë për zonat bregdetare të Bashkisë Divjakë 
dhe Njësisë Administrative Remas, Loti I – Njësia Administrative Remas” NR REF-85065-01-28-2021 
1.Urdhër Prokurimi nr. 24, 
 datë 28.01.2021   

3.Hartuesit e Dokumenteve të tenderit:  
Urdhër nr. 24, datë 28.01.2021 
1.S SH, Juriste 
2.E N, inxhiniere 
3. R M, Ekonomist 

4.Komisioni i Vlerësimit 
Ofertave: 
Urdhër nr. 24/1, datë 
28.01.2021 
1. F V  kryetar) 
2. A B  (anetar) 
3. S T (anëtar) 

2. Lloji i Procedurës së 
Prokurimit:  
“Procedure e hapur” 

5.Fondi Limit (pa tvsh)  
420,813,895 lekë  

6.Oferta fituese: OE “A” Shpk me vlerë 
416,718,945 lekë pa TVSH 

7.Diferenca me fondin 
limit (pa tvsh) 4,094,950  
lekë   

8. Data e hapjes së tenderit: 
08.03.2021 
Ora 10.00 

9.Burimi Financimit: Buxheti i shtetit  10.Operatoret 
Ekonomike 
a)Pjesëmarrës në tender: 4 
OE 
b)S’kualifikuar 3 OE,  
c) Kualifikuar 1 OE 

11.Ankimime 
AK: Po 

12. Përgjigje ankesës nga AK 
Po 

13.Përgjigje Ankesës nga  
APP apo KPP  JO 

 14. Data e lidhjes së kontratës: 
02.04.2021 

15. Afati i kontratës: 24 
muaj nga data e fillimit 
të punimeve 

Nga auditimi konstatohet se: 
Mbi llogaritjen e fondit limit dhe Hartimin e Dokumenteve të Tenderit  
Agjencia Kombëtare të Ujësjellës Kanalizimeve dhe Infrastrukturës së Mbetjeve me shkresën 
nr. 2985prot, datë 23.11.2020, protokolluar në Bashkinë Divjakë me 4971prot., datë 
24.12.2020. “Dërgohet miratimi i objektit për programin “Furnizim me ujë dhe kanalizime” 
ka dërguar miratimin e këtij objekti nga fondet e buxhetit të shtetit të parashikuar në buxhetin 
2021-2023 me vlerë të plotë 503,215,688 lekë, ku përshihen: Ndërtim Montime në  vlerën 
479,312,684  lekë; Makineri e pajisje në shumën 18,331,421 lekë; Drejtim punimesh në 
shumën 5,109,044 lekë dhe për Kolaudim punimesh në shumën 462,539 lekë. 
Ky objekt është miratuar nga Këshilli Teknik i AKUIM-it me vendimin nr. 30, datë 
24.07.2020 me vlerë të plotë 497,644,105 lekë me TVSH, ku vlera e plotë e objektit do të 
financohet në vitet 2021-2024, konkretisht: 
Për vitin 2021 në shumën 98,795,564 lekë 
Për vitin 2022 në shumën.49,397,782 lekë 
Për vitin 2023 në shumën 40,000,000 lekë, pra gjithsej në shumën 188,193,346 lekë dhe 
mbeten për vitin 2024 shuma 309,450,759 lekë. 
 
Me urdhërin e Kryetarit të Bashkisë nr. 16, datë 20.01.2019 është ngritur komisioni “Për 
hartimin dhe Argumentimin e kritereve të veçanta teknike të nevojshme të tenderit”, i përbërë 
nga L Xh, me detyrë Drejtor DPZHT, E H, me detyrë inxhinier në DPZHT dhe M N, me 
detyrë specialiste në DPZHT. Me procesverbalim e datës 28.01.2021, nr. 360/3prot., 
komisioni ka hartuar kriteret teknike. 
 
Me urdhërin e prokurimit nr. 24, datë 28.01.2021 të Titullarit të AK është ngritur Njësia e 
Prokurimit e cila përbëhet nga znj. S SH (juriste), znj.E N (inxhiniere) dhe z. R M 
(ekonomist).  
Në këtë procedurë prokurimi, referuar dokumentacionit të dosjes të tenderit, urdhri i 
prokurimit nuk ishte depozituar në degën e thesarit dhe nuk kishte vulë të thesarit, veprim ky 
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në kundërshtim me Udhëzimin e Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë (MFE) nr. 9, datë 
20.03.2018 “Për procedurat standarde të zbatimit të buxhetit”, i ndryshuar, “Marrja e 
angazhimit dhe kryerja e shpenzimeve publike” pika 154 ku përcaktohet: “Kërkesa për 
shpenzim i drejtohet Nëpunësit Autorizues dhe për dijeni Nëpunësit Zbatues. Në rastet kur 
kërkesa është e lidhur me një proces blerje apo kryerje shërbimi i dërgohet strukturës 
përgjegjëse për prokurimet në njësinë shpenzuese. Struktura përgjegjëse për prokurimet 
kryen kontrollet e nevojshme krahasuese me kërkesat e planifikuara dhe planin e prokurimit 
të miratuar në procesin e planifikimit të buxhetit. Në rast të kërkesave të reja, të 
paplanifikuara më parë, kërkohet miratimi paraprak i Nëpunësit Autorizues të njësisë. Në 
përfundim të procesit njofton Nëpunësin Zbatues të njësisë për urdhërin e prokurimit, i cili 
autorizohet nga struktura pergjegjese e Thesarit në degë përpara se të fillojë procesi i 
prokurimit. Kërkesa për shpenzim i drejtohet nëpunësit autorizues dhe për dijeni nëpunësit 
zbatues”, me Udhëzimin e MFE nr. 4, datë 25.01.2021 “Për zbatimin e buxhetit të vitit 
2021”, “Kontrollle financiare paraprake shtesë, në procesin e menaxhimit të fondeve 
shtesë”, pika 36 “Kontrolli mbi limitet e angazhimit do të realizohen duke ndjekur 
procedurën si më poshtë: Dega e Thesarit kryen kontrollin e totalit të fondeve të paraqitura 
në regjistrin e prokurimeve me totalin e fondeve të miratuara në buxhetin e njësisë dhe, vetëm 
pasi vuloset nga Thesari urdhëri i prokurimit, njësia mund të fillojë procesin e prokurimit në 
Agjencinë e Prokurimeve Publike” dhe “Të gjithë urdhërat e prokurimit që nxirren gjatë vitit 
për mallrat, shërbimet dhe investimet duhet të paraqiten në degën e Thesarit, së bashku me 
ftesën për prokurim, të cilat duhet: (i) t’i përmbahen listës së prokurimeve të dorëzuar në 
Thesar, (ii) të kontrollohen për përputhshmëri me regjistrin e prokurimeve dhe të vulosen nga 
dega e Thesarit, përpara procedimit, sipas rregullave të prokurimit publik”, 
 
Me procesverbalin nr. 360/3prot., datë 28.01.2021 NjP ka hartuar Dokumentet Standarde të 
Tenderit,  ku për kriteret e veçanta dhe përllogaritjen e fondit limit  i referohet procesverbalit 
të mbajtuar nga komisioni i ngritur me urdhërin e Titullarit nr. 16, datë 20.01.2021, por në 
këtë procesverbal nuk ka përllogaritje të fondit limit dhe as në dosjen e prokurimit nuk 
administrohet një e tillë.  
 
Nga auditimi mbi hartimin e DST nga Komisioni i ngritur për hartimin e kritereve të veçanta 
dhe specifikimeve teknike dhe nga Njësia e Prokurimit u konstatuan vendosje të kritereve dhe 
specifikimeve të paragumentuara dhe tepërta, konkretisht: 
Në “Kriteret e veçanta për kualifikim”,  2.2.  “Për kapacitetin ekonomik dhe financiar” është 
kërkuar: 
-Pika 2.2.5  Operatori ekonomik pjesëmarrës, duhet të paraqesë një vërtetim të lëshuar nga 
Bashkia Divjakë, që ikaplotësuartëgjithadetyrimetetaksavedhe  tarifave vendore pranë kësaj 
Bashkie dhe nuk ka detyrime të pa likujduara. 
2.3 “Për kapacitetin teknik” është kërkuar 
 Pika 2.3.1, gërma a.6: Kontrata e bashkëpunimit ndërmjet OE ku të jetë e përfshirë 
marrëveshja e ndarjes së punimeve mes palëve. 
Gërma b). Operatori ekonomik pjesëmarrës, duhet të dëshmojë nëpërmjet kontratave të 
punëve të ngjashme eksperiencë tek minimumi një kontratë e mëparshme e tre viteve të 
fundit, në furnizim-vendosjen e pompave zhytëse me Q = min. 2 -10 l/sec, përfshirë panelin 
elektrik dhe lidhësit për punimeve. 
2.3.2  Operatorët ekonomikë pjesëmarrës, duhet të dëshmojnë se disponojnë liçensë 
profesonale për zbatim punimesh në ndërtim si dhe në liçensë të disponojnë kategoritë e 
nevojshme për zbatimin e kontratës. Për këtë duhet të paraqesin liçensën përkatëse të 
shoqërisë, bazuar në formatin e miratuar me Vendim të Këshillit të Ministrave Nr.42 datë 
16.01.2008 “Për miratimin e rregullores për kriteret dhe Procedurat e dhënies së licensave 
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profesionale tëzbatimit, klasifikimit dhe disiplinimit të Subjekteve juridike që ushtrojne 
veprimtari ndertimi”, i ndryshuar. 
Liçencat profesionale që duhet të plotësojnë pjesëmarrësit, në varësi të llojit të punimeve për 
këtë objekt, do të jenë: NP- 7 E “Ujesjellesa, gazsjellesa,vjasjellësa dhe vepra kullimi”, duhet 
kategoria NP – 7F. 
2.3.3 Referuar preventivit, grafikut, specifikimeve teknike të publikuara në SPE si dhe 
punimeve ndërtimore në këto objekte, operatori ekonomik pjesëmarrës, duhet të ketë të 
punësuar një numër mesatar punonjësish prej 200 (dyqind) punetorësh per periudhën Janar- 
Dhjetor 2020 është një kërkesë e tepërt, e ankimuar kjo edhe nga OE “Xh” shpk, por që nuk 
është marrë në konsideratë nga AK. 
2.3.4 Operatori ekonomik pjesëmarrës, duhet të vërtetojë se disponon kualifikimet e duhura 
të stafit drejtues teknik për kryerjen e të gjitha punimeve në këtë objekt. Stafi i drejtuesve 
teknik të shoqërisë, duhet të përbëhet nga inxhinierët e mëposhtëm:  
- Inxhinier Ndërtimi    - 2 (një) 
- Inxhinier Elektrik     - 1 (një) 
- Inxhinier Hidroteknik    - 1 (një) 
- Inxhinier Mekanik    - 1 (një) 
- Inxhinier Topograf   - 2 (një) 
- Inxhinier Gjeolog    - 1 (një) 
- Inxhinier Mjedisi    - 1 (një) 
 
Stafi drejtues teknik, duhet të rezultoje në listëpagesat e shoqërisë për periudhën e kërkuar sa 
më sipër. Dokumentacioni që duhet të paraqitet për secilin prej tyre, është si më poshtë: 
...Drejtuesit teknik, nuk duhet të jenë të angazhuar në kontrata të tjera gjatë periudhës së 
realizimit të objektit. Për këtë arësye të paraqitet deklaratë përkatëse nga Administratori 
/Drejtuesi Ligjor i shoqërisë. 
Kjo nuk ka pse të jetë për të gjithë stafin e mesipërm. Mjafton vetëm drejtuesi i punimeve,  
ing ndërtimi.  E kufizon OE të mos ketë asnjë punë në vazhdim, sepse nuk ka asnjë shoqëri 
që këta drejtues teknikë ti ketë të dubluar ose më shumë se të dubluar. Konstatohet se në 
përcaktimin e stafit drejtues ka një lapsus, në shifra dhe me shkrim. 
2.3.5 Operatori ekonomik ofertues duhet të vërtetojë se disponon në stafin e tij inxhinierë të 
punësuar për së paku 6 (gjashtë) muajt e fundit, si mëposhtë:  
-Inxhinier ndërtimi për sigurimin dhe kontrollin e ciësisë sipas ISO 9001:2015   - 1 (një)  
-Inxhinier ndërtimi profili strukturë     - 1 (një) 
-Inxhinier gjeodet       - 2 (dy) 
-Inxhinier hidroteknik       - 2 (dy) 
-Inxhinier mekanik       - 1 (një) 
-Inxhinier elektrik       - 1 (një) 
-Teknik/specialist ndërtimi      - 5 (pesë) 
-Teknik gjeodet                 - 1 (një) 
Kërkesat për 8 inxhinier janë të tepërta, pasi do të mjaftonte stafi drejtues, po ashtu dhe për 
teknikët, pasi janë të mjaftueshëm dhe inxhinierët e profilit. 
2.3.6 Operatori ekonomik duhet të ketë në stafin e tij Mjekun e shoqërisë, të shoqeruar me 
Kontratë pune e noterizuar (e vlefshme), Diplomë, CV, Librezë pune dhe Urdhër mjeku 
(referuar VKM Nr.742 datë 06.11.2003) Mjeku duhet të figuroje në listëpagesat e shoqërisë 
për së paku 6 (gjashtë) muajt e fundit. 
(Në rastet e bashkimit të operatoreve ekonomik, çdo anëtar i grupit duhet të paraqesë mjekun 
e shoqërisë për periudhën e kërkuar) 
Në Vendimin nr. 632, datë 15.7.2015 “Për disa ndryshime dhe shtesa në Vendimin Nr. 108, 
datë 9.2.2011, të Këshillit të Ministrave “Për aftësitë që duhet të plotësojnë punëmarrësit, 
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personat dhe shërbimet e specializuara, që merren me çështjet e sigurisë dhe të shëndetit në 
punë”, pika 1, pika 3, gërma “b” dhe pika 4 gërma “b” thuhet shprehimisht se: Vendimi nr. 
692, datë 13.13.2001, i Këshillit të Ministrave, “Për masat e veçanta të sigurimit dhe 
mbrojtjes së shëndetit në punë”, shfuqizohet. Duke qenë se VKM nr. 742, datë 06.11.2003 ka 
ndryshuar VKM nr. 692, datë 13.12.2001, rrjedhimisht edhe kjo e fundit rezulton të jetë e 
shfuqizuar. Gjithashtu, edhe kërkesa që në rastet e bashkimit të operatorëve ekonomikë, çdo 
anëtar i grupit duhet të paraqesë mjekun e shoqërisë, është e tepërt dhe nuk duhet të ishte 
vendosur në kriteret e veçanta të kualifikimit. 
2.3.6 Operatori/ët ekonomikë pjesëmarrës, duhet të kenë në stafin e tyre personel të 
kualifikuar/çertifikuar si:  
-1 (një) Inxhinier Auditues i Energjisë (i pajisur me certifikatë për auditimin e energjisë), e 
lëshuar nga shoqëri të akredituara ose nga organizma ndërkombëtarë akreditues të njohur nga 
Republika e Shqipërisë. 
-1 (një) Inxhinier mjedisi, i specializuar si ekspert mjedisor në auditimin mjedisor dhe 
vlerësimin e ndikimit në mjedis. 
Të dy këta inxhinierë nuk janë të nevojshëm, pasi vepra është në fazën e zbatimit dhe jo në 
fazën e projektimit. 
2.3.9Disponimi i Mjeteve dhe Makinerive 
Dëshmi për mjetet e pajisjet teknike, që ka në dispozicion apo mund ti vihen në dispozicion 
operatorit ekonomik, që nevojiten për ekzekutimin e kontratës (Shtojca 10): 
13. Koke terheqese copë 2 Në pronësi ose me qira 
14. Karroca dore copë 10 Në pronësi ose me qira 
15. Kokore copë 100 Në pronësi ose me qira 
16. Jelek copë 100 Në pronësi ose me qira 
17. Doreza pune copë 100 Në pronësi ose me qira 
18. Tabela palë 5 Në pronësi ose me qira 

Zëri 13 dhe 14 nuk kanë argument teknik se përse të kërkohen, ndërsa zërat e tjerë janë pjesë 
e mbrojtjes e sigurisë në punë dhe kontrollohen nga Inspektoriati i Punës. 
2.3.11 Operatori ekonomik pjesëmarrës, duhet të ketë në pronësi ose me qira ose me kontratë 
furnizimi, fabrikë per prodhim furnizimi tubash ujësjellesi presioni (PN, RC) dhe tubo 
HDPE, për të cilën të paraqitet kontrata përkatëse dhe leje mjedisore Kodi III.1.B lëshuar nga 
Qëndra Kombëtare e Licensimit. Kjo është kërkesë e panevojshme dhe e paargumentuar 
ligjërisht. 
2.3.12   Operatori ekonomik pjesëmarrës, duhet të ketë një kontratë shërbimi noteriale me një 
laborator testimi të materialeve kryesore të ndërtimit beton, hekur, tubash ujësjellesi presioni 
(PN, RC) dhe tubo HDPE, i cili duhet të jetë i akredituar nga organizma kombetare ose 
nderkombetare sipas standardeve SSH EN 12390-3:2009, SSH EN 12350-2:2009, SSH EN 
12504-4:2004 dhe SSH EN 12504-2:2012 (e vlefshme për të gjithë periudhën e realizimit të 
kontratës objekt i këtij prokurimi). Kjo është kërkesë e tepërt, pasi ky kriter është pjesë e 
kontrollit gjatë zbatimit dhe është mbikëqyrësi që e ka detyrim të kërkojë cilësinë e 
materialeve.  
2.3.13  Operatori ekonomik pjesëmarrës, duhet të jetë i pajisur me liçencat e nevojshme 
(lëshuar nga QKL) për zbatimin e kontratës. Për këtë duhet të paraqesin liçencat si më poshtë: 
- Licensë e lëshuar nga Qëndra Kombëtare e Liçensimit (QKL) me kodin III.2.B Për 
grumbullimin, ruajtjen dhe transportimin e mbejtjeve urbane, inerte që kanë ndikim në 
mjedis. 
- Licensë me kodin III.2.A lidhur me vlerësimin e ndikimit në mjedis. Këto janë kërkesa të 
tepërta dhe që i referohen ndërtimit të landfillit. 
2.3.14  Në përputhje me specifikimet teknike si dhe preventivit përkatës, operatori ekonomik 
duhet të paraqesë autorizim/kontratë bashkëpunimi nga prodhuesi/distributori, me të cilin 
prodhuesi/distributori autorizon kompaninë pjesëmarrëse në tender të ofertojë këto 
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pajisje/mallra në këtë procedurë prokurimi, si më poshtë: 
-Tuba ujësjellësi presioni (PN, RC), tubo HDPE dhe rakorderi 
2.3.15  Operatori ekonomik pjesëmarrës, duhet të jetë i pajisur me certifikatat si më poshtë: 
- PAS 99:2012 mbi “Sisteme te menaxhimit te integruar” 
- ISO 50001:2011 mbi “Sistemi i menaxhimit të Energjisë” 
- RS 8000:2014 per “Sistemin e menaxhimit të përgjegjësise shoqërore” 
Këto janë kritere të paargumentuara teknikisht dhe jo në përputhje me natyrën e objektit që 
prokurohet. 
 
Vendosja e këtyre kritereve nga ana e NJP dhe Komisionit për hartimin e kritereve të veçanta 
në DST, të cilat kufizojnë konkurencën dhe pjesëmarrjen e OE të tjerë, është në kundërshtim 
me ligjin nr. 9643, datë 20.11.2006, ndryshuar “Për prokurimin publik”, i ndryshuar, Neni 1 
“Objekti dhe qëllimi”, ku përcaktohet: 
Qëllimi i këtij ligji është: a) të rrisë efiçencën dhe efikasitetin në procedurat e prokurimit 
publik, të kryera nga autoritetet kontraktore; b) të sigurojë mirëpërdorim të fondeve publike 
dhe të ulë shpenzimet procedurale; c) të nxisë pjesëmarrjen e operatorëve ekonomikë në 
procedurat e prokurimit publik; ç) të nxisë konkurrencën ndërmjet operatorëve ekonomikë; 
d) të sigurojë një trajtim të barabartë dhe jo diskriminues për të gjithë operatorët ekonomikë, 
pjesëmarrës në procedurat e prokurimit publik; dh) të sigurojë integritet, besim publik dhe 
transparencë në procedurat e prokurimit publik.  
 
nenin 46, pika 3, ku përcaktohet: 
“Kërkesat për kualifikim duhet të hartohen në mënyrë të tillë që të stimulojnë pjesëmarrjen 
e biznesit të vogël dhe të mesëm dhe në çdo rast të jenë sipas përcaktimeve në rregullat e 
prokurimit publik”. 

 
me VKM nr. 914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, i 
ndryshuar, neni 61, ku përcaktohet: 
2. Hartimi i kërkesave të veçanta për kualifikim, që lidhen me kapacitetin teknik, specifikimet 
teknike, kriteret e vlerësimit (nëse është rasti) dhe çdo informacion tjetër specifik i nevojshëm 
bëhen nga specialisti i fushës, anëtar i njësisë së prokurimit. 
Në çdo rast, hartimi i tyre duhet të argumentohet teknikisht dhe ligjërisht, si dhe të 
dokumentohet në një procesverbal të mbajtur nga personat e ngarkuar për përgatitjen e tyre. 
Ky procesverbal i vihet në dispozicion personit/ave përgjegjës për prokurimin, i cili/të cilët e 
bën/bëjnë pjesë të dosjes së tenderit. 
Për sa më sipër ngarkohen me përgjegjësi anëtarët e Njësisë së Prokurimit dhe të Grupit të 
hartimit të kritereve të veçanta. 
Me Procesverablin e datës 01.03.2021, nr. 360/4prot., NjP ka bërë modifikimin e DST duke 
bërë saktësimin në preventiv dhe e ka hedhur në sistem, duke shtyrë datën e hapjes së 
ofertave nga data 02.03.2021 ne datën 08.03.2021. 
 
Komisioni i Vlerësimit të Ofertave i ngritur me urdhërin e Titullarit të AK nr. 24/1, datë 
28.01.2021 me procesverbalin e datës 08.03.2021. nr.360/6prot, ka hapur ofertat e paraqitura 
në procedurë në të cilën kanë marrë pjesë 4OE, si më poshtë: 
Nr.  Operatori ekonomik  Oferta ekonomike  pa TVSH Vlerësimi i KVO 
1 A Shpk 416,718,945 Kualifikuar 
2 B Shpk 417,718,390 S’kualifikuar 
3 C Shpk 418,119,545 S’kualifikuar 
4 F Shpk 419,871,690.07 S’kualifikuar 
 

http://www.app.gov.al/GetData/DownloadDoc?documentId=0e11826f-ddab-45e9-9e7d-2d8793c55b94
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KVO me procesverbalin e datës 09.03.2021, nr. 360/8prot., pas shqyrtimit të 
dokumentacionit të paraqitur nga OE ka s’kualifikuar tre OE, për mosplotesim të kritereve 
për kualifikim, ka kualifikuar dhe shpallur fitues OE “A”  shpk, me ofertë 416,718,945 lekë 
pa TVSH, ose 99% e fondit limit, ndërsa oferta me TVSH në shumën 496,126,333 lekë, është 
ulur vetëm 0.3% e vlerës së plotë të objektit të miratuar nga AKUM. Konstatohet se 
kualifikimi dhe s’kualifikimi i OE nga verifikimi në SPE dhe të dokumentacionit në dosjen e 
procedurës është i drejtë. 
 
KVO ka s’kualifikuar OE pasi nuk kanë plotësuar kerkesat e DST, si më poshtë: 
- OE “B” Shpk nuk ka plotësuar:  
-Nuk eshte paraqitur vërtetim lëshuar nga Administrata e Qeverisjes Vendore, për shlyerjen e 
taksave dhe tarifave vendore, sipas afateve të percaktuara ne Ligjin Nr.9632, date 30.10.2006 
“Për sistemin e taksave vendore”  i ndryshuar, për vitin 2018 nga Bashkia Elbasan, Bashkia 
Peqin, Bashkia Selenice dhe Bashkia Ura Vajgurore, per vitin 2019 nga Bashkia Fier dhe 
Bashkia Maliq, per vitin 2018 + 2019 nga Bashkia Kelcyre, Bashkia Kukes, Bashkia Vore 
dhe Bashkia Tirane, ku shoqeria “E” Shpk ushtron aktivitetin e saj sipas ekstraktit te QKB. 
- Per permbushjen e kriterit “Pune e ngjashme” shoqeria “B” Shpk, ka paraqitur nje kontrate 
sipermarrje me vlere 184 114 778 leke pa Tvsh, te nenshkruar me UKT Sha dhe shoqerise 
“B” Shpk + “E” Shpk, nga ku perqindja e ndarjes se punimeve eshte 60% per shoqerine “B” 
Shpk dhe 40% per shoqerine “E” Shpk. Per kete objekt te realizuar, nuk eshte paraqitur: 
Certifikata e marrjes ne dorezim te objektit leshuar nga autoriteti perkates, si edhe vlera e 
kontrates se nenshkruar eshte me e vogel se 50% e vlerës së përllogaritur të kontratës që 
prokurohet.  
- Numri mesatar i punonjesve sipas Listepagesave te kontributeve te sigurimeve shoqerore e 
shendetesore te paraqitur nga shoqeria “E” Shpk per periudhen Janar- Dhjetor 2020, eshte 
135 punonjes dhe jo 200 punonjes siç eshte kerkuar ne DST. 
- Shoqeria “E” Shpk nuk ka paraqitur asnje dokumentacion per te vërtetuar se disponon në 
stafin e saj, 1 (nje) Inxhinier Topograf; 1 (nje) Inxhinier ndertimi per sigurimin dhe kontrollin 
e cilesise sipas ISO 9001:2015; 2 (dy) Inxhinier gjeodet; 2 (dy) Inxhinier hidroteknik; 1 (nje) 
Inxhinier mekanik; 1 (nje) Inxhinier elektrik; 2 (dy) Teknik/specialist ndertimi; 1 (nje) 
Teknik gjeodet; 3 (tre) Karpentier; 4 (kater) Hidroizolues; 1 (nje) Elektricist; 3 (tre) Specialist 
montim tubash; 1 (nje) Manovrator; 2 (dy) Shofer, të punësuar per se paku 6 (gjashte) muajt e 
fundit, siç eshte kerkuar ne DST.  
- Per manovratoret e paraqitur nga shoqeria “E” Shpk, M.K, A.M, D.M dhe B.M, nuk eshte 
paraqitur Leje drejtimi te kategorise C, siç eshte kerkuar ne DST. 
- Shoqeria “E” Shpk nuk ka paraqitur asnje dokumentacion për mjetet e pajisjet teknike, që 
ka në dispozicion apo mund ti vihen në dispozicion operatorit ekonomik, që nevojiten për 
ekzekutimin e kontratës, per: 4 (kater) Kamion vetshkarkues deri ne 20 ton; 2 (dy) Fadroma 
me goma; 5 (pese) Eskavator me goma; 4 (kater) Eskavator me krahe gjate; 4 (kater) 
Autobetoniere; 1 (nje) Autobot uji; 3 (tre) Kompaktor ngjeshes; 1 (nje) Vinc eskavator me 
graifer hidraulik; 2 (dy) Sonde shpimi; 1 (nje) Kontenier stacioner; 3 (tre) Elektropompe; 3 
(tre) Grejder; 1 (nje) Sonde ngulese palankola metalike; 1 (nje) Pompe per injektim betoni ne 
ankera; 1 (nje) Instrument per larje pusi (pompe zhytese); 1 (nje) Makineri per testim e ujit, 
siç eshte kerkuar ne DST. 
- Nuk eshte paraqitur asnje dokumentacion, per te vertetuar pronësi/qira ose kontratë 
furnizimi per 1 (nje) fabrikë betoni, siç eshte kerkuar ne DST. 
- Nuk eshte paraqitur asnje dokumentacion, per te vertetuar pronesi/qira ose kontrate 
furnizimi, per 1 (nje) fabrike per prodhim furnizimi tubash ujesjellesi presioni (PN, RC) dhe 
tubo HDPE, siç eshte kerkuar ne DST. 
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- Nuk eshte paraqitur asnje dokumentacion, per te vertetuar një kontrate shërbimi noteriale 
me nje laborator testimi të materialeve kryesore të ndertimit beton, hekur, tubash ujesjellesi 
presioni (PN, RC) dhe tubo HDPE, siç eshte kerkuar ne DST. 
- Nuk eshte paraqitur Liçence me kodin III.7.B, për “Shpues profesionist për uje”, siç eshte 
kerkuar ne DST. 
- Nuk eshte paraqitur autorizim/kontrate bashkepunimi nga prodhuesi/distributori, me të cilin 
prodhuesi/distributori autorizon kompaninë pjesëmarrëse në tender të ofertojë këto 
pajisje/mallra në këtë procedurë prokurimi: -Pompa zhytese; -Pompe verikale inverter me 
shume shkalle; -Kaseta matese uji; -Saracineska gize;  
-Tuba HDPE; -Tuba ujesjellesi presioni (PN, RC), tubo HDPE dhe rakorderi, siç eshte 
kerkuar ne DST. 
 
- OE “C” Shpk nuk ka plotësuar kriteret: 
- Numri mesatar i punonjesve sipas Listepagesave te kontributeve te sigurimeve shoqerore e 
shendetesore te paraqitur nga shoqeria “C” Shpk per periudhen Janar- Dhjetor 2020 eshte 187 
punonjes dhe jo 200 punonjes siç eshte kerkuar ne DST. Gjithashtu, nuk jane paraqitur 
formularet e deklarimit të pagesave për sigurimet shoqërore dhe shëndetësore. - Shoqeria “C” 
Shpk nuk ka paraqitur asnje dokumentacion per te vërtetuar se disponon në stafin e saj, 1 
(nje) Drejtues teknik Inxhinier ndertimi; 1 (nje) Drejtues teknik Inxhinier topograf; 1 (nje) 
Inxhinier ndertimi per sigurimin dhe kontrollin e cilesise sipas ISO 9001:2015; 1 (nje) 
Inxhinier gjeodet; 2 (dy) Inxhinier hidroteknik; 1 (nje) Inxhinier mekanik; 1 (nje) Inxhinier 
elektrik; 2 (dy) Teknik/specialist ndertimi; 1 (nje) Teknik gjeodet; 1 (nje) Karpentier; 6 
(gjashte) Hidroizolues; 2 (dy) Saldator, të punësuar per se paku 6 (gjashte) muajt e fundit, siç 
eshte kerkuar ne DST. - Shoqeria “C” Shpk nuk ka paraqitur asnje dokumentacion për mjetet 
e pajisjet teknike, që ka në dispozicion apo mund ti vihen në dispozicion operatorit 
ekonomik, që nevojiten për ekzekutimin e kontratës, per: 2 (dy) Kamion vetshkarkues deri ne 
20 ton; 2 (dy) Fadroma me goma; 3 (tre) Eskavator me goma; 3 (tre) Eskavator me krahe 
gjate; 2 (dy) Kompaktor ngjeshes; 1 (nje) Vinc eskavator me graifer hidraulik;1 (nje) Cekic 
pneumatik; 2 (dy) Grejder; 1 (nje) Sonde ngulese palankola metalike; 1 (nje) Pompe per 
injektim betoni ne ankera; 1 (nje) Instrument per larje pusi (pompe zhytese); 1 (nje) Makineri 
per testim e ujit, siç eshte kerkuar ne DST. - Nuk eshte paraqitur asnje dokumentacion, per te 
vertetuar pronësi/qira ose kontratë furnizimi per 1 (nje) fabrikë betoni, siç eshte kerkuar ne 
DST. - Nuk eshte paraqitur asnje dokumentacion, per te vertetuar pronesi/qira ose kontrate 
furnizimi, per 1 (nje) fabrike per prodhim furnizimi tubash ujesjellesi presioni (PN, RC) dhe 
tubo HDPE, siç eshte kerkuar ne DST. 
- Nuk eshte paraqitur asnje dokumentacion, per te vertetuar një kontrate shërbimi noteriale 
me nje laborator testimi të materialeve kryesore të ndertimit beton, hekur, tubash ujesjellesi 
presioni (PN, RC) dhe tubo HDPE, siç eshte kerkuar ne DST. 
- Nuk eshte paraqitur Liçence e leshuar nga Qëndra Kombëtare e Liçensimit (QKL) me kodin 
III.2.B Për grumbullimin, ruajtjen dhe transportimin e mbejtjeve urbane, inerte që kanë 
ndikim në mjedis; Liçencë me kodin III.2.A lidhur me vleresimin e ndikimit në mjedis; 
Liçence me kodin III.7.B, për “Shpues profesionist për uje”. siç eshte kerkuar ne DST. 
- Nuk eshte paraqitur autorizim/kontrate bashkepunimi nga prodhuesi/distributori, me të cilin 
prodhuesi/distributori autorizon kompaninë pjesëmarrëse në tender të ofertojë këto 
pajisje/mallra në këtë procedurë prokurimi: -Pompa zhytese; -Pompe verikale inverter me 
shume shkalle; -Kaseta matese uji; -Saracineska gize; -Tuba HDPE; -Tuba ujesjellesi presioni 
(PN, RC), tubo HDPE dhe rakorderi, siç eshte kerkuar ne DST. 
- Nuk eshte paraqitur asnje nga Certifikatat ISO te meposhtme, siç eshte kerkuar ne DST: 
- ISO 9001:2015 mbi “Sistemet e menaxhimit te cilesise” 
- ISO 14001:2015 mbi “Sistemet e menaxhimit te mjedisit” 



150 
 

- BS OHSAS 45001:2018 mbi “Sistemin e menaxhimit te shendetit dhe sigurise ne pune” 
- ISO 39001:2012 mbi “Sistemi i Menaxhimit të Trafikut Rrugor” 
- PAS 99:2012 mbi “Sisteme te menaxhimit te integruar” 
- EN ISO 3834-2:2006 “Sistem kualifikimi per produktet e salduara” - ISO 50001:2011 mbi 
“Sistemi i menaxhimit të Energjisë” - BS EN 13331-1-2002 per “Sistemin e veshjeve ne 
kanale” - RS 8000:2014 per “Sistemin e menaxhimit te pergjegjesise shoqerore” 
 
-OE “F” Shpk nuk ka plotësuar kriteret: 
- Nuk eshte paraqitur vertetim nga administrata tatimore për xhiron e realizuar gjate tre viteve 
te fundit (2017, 2018 dhe 2019), nga shoqëria me vlere jo me te vogel se 50% e vleres se 
fondit limit, siç eshte kerkuar ne DST. - Vërtetimi që konfirmon shlyerjen e të gjitha 
detyrimeve të maturuara të energjisë elektrike të kontratave të energjisë që ka operatori 
ekonomik që është i regjistruar në Shqipëri, nuk perfshin muajin Janar 2021. - 
Dokumentacioni i paraqitur nga shoqeria “F” Shpk per plotesimin e kriterit “Pune e 
ngjashme”, nuk perben pune te ngjashme, siç eshte kerkuar ne DST. - Shoqeria “F” Shpk nuk 
ka paraqitur asnje dokumentacion per te vërtetuar se disponon në stafin e saj, 1 (nje) Inxhinier 
ndertimi per sigurimin dhe kontrollin e cilesise sipas ISO 9001:2015; 1 (nje) Inxhinier 
gjeodet; 1 (nje) Inxhinier hidroteknik; 5 (pese) Teknik/specialist ndertimi; 1 (nje) Teknik 
gjeodet; 6 (gjashte) Karpentier; 6 (gjashte) Hidroizolues; 3 (tre) Hekurkthyes; 6 (gjashte) 
Elektricist; 3 (tre) Saldator; 3 (tre) Specialist montim tubash; 7 (shtate) Manovratorë; 7 
(shtate) Shofer, të punësuar per se paku 6 (gjashte) muajt e fundit, siç eshte kerkuar ne DST. - 
Shoqeria “F.” Shpk nuk ka paraqitur asnje dokumentacion për mjetet e pajisjet teknike, që ka 
në dispozicion apo mund ti vihen në dispozicion operatorit ekonomik, që nevojiten për 
ekzekutimin e kontratës, per: 2 (dy) Kamion vetshkarkues deri ne 20 ton; 2 (dy) Kamioncina 
me kapacitet mbajtes deri ne 3.5 ton; 2 (dy) Fadroma me goma; 5 (pese) Eskavator me goma; 
3 (tre) Eskavator me krahe gjate; 1 (nje) Autobetoniere; 1 (nje) Autobot uji; 2 (dy) 
Rimorkiator; 2 (dy) Koke terheqese; 5 (pese) Vibrator betoni; 5 (pese) Betoniere kantieri; 3 
(tre) Kompaktor ngjeshes; 5 (pese) Elekrosaldatrice; 3 (tre) Matrapik; 1 (nje) Vinc eskavator 
me graifer hidraulik; 2 (dy) Sonde shpimi; 2 (dy) Kontenier stacioner; 1 (nje) GPS; 2 (dy) 
Kompresor; 3 (tre) Grejder; 1 (nje) Sonde ngulese palankola metalike; 1 (nje) Pompe per 
injektim betoni ne ankera; 1 (nje) Makineri per testim e ujit, siç eshte kerkuar ne DST. 
- Nuk eshte paraqitur asnje dokumentacion, per te vertetuar pronësi/qira ose kontratë 
furnizimi per 1 (nje) fabrikë betoni, siç eshte kerkuar ne DST. 
- Per kontraten e furnizimit te lidhur me shoqerinë ËAT 2010 e paraqitur nga shoqeria “F.” 
Shpk per furnizimin me tuba te ndryshme ujesjellesi, nuk eshte paraqitur leje mjedisore Kodi 
III.1.B lëshuar nga Qëndra Kombetare e Licensimit, siç eshte kerkuar ne DST. 
- Nuk eshte paraqitur autorizim/kontrate bashkepunimi nga prodhuesi/distributori, me të cilin 
prodhuesi/distributori autorizon kompaninë pjesëmarrëse në tender të ofertojë këto 
pajisje/mallra në këtë procedurë prokurimi: -Pompa zhytese; -Pompe verikale inverter me 
shume shkalle; -Kaseta matese uji; -Saracineska gize, siç eshte kerkuar ne DST. 
 
KVO më datë 19.03.2021 i ka paraqitur për miratim Titullarit të AK Raportin Përmbledhës të 
procedurës së prokurimit, duke i propozuar të shpallës fitues OE “A” Shpk me ofertë 
ekonomikë me ofertë 416,718,945 lekë pa TVSH 496,126,333 lekë me TVSH,i cili është 
shpallur fitues më datën 29.03.2021, nr. 360/11prot. 
Më datë 02.04.2021 është lidhur kontrata me OE të shpalluar fitues me vlerë 496,126,333 
lekë me TVSH, me afat 24 muaj nga data e fillimit të punimeve dhe me financim për 
periudhën 2021-2024. Kjo kontratë është në proces dhe deri më 30.06.2021 nga AK nuk janë 
kryer likuidime. 
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Lidhur me konstatimet e mësipërme, trajtuar në Projektraportin e Auditimit, me shkresën nr. 
4685/60prot., datë 17.12.2021, protokolluar në KLSH me nr. 686/15 prot., datë 17.12.2021, 
është observuar nga Sektori Juridik dhe i Prokurimeve Publike, për hartimin e kritereve të 
veçanta të kualifikimit. Nga shqyrtimi i tyre nga Grupi i Auditimit, rezulton se objeksionet e 
sjella janë të njëjta me objeksionet e paraqitura me shkresën nr. 4685/55prot, datë 
17.11.2021, protokolluar në KLSH me nr. 686/11 prot., datë 18.11.2021, për Aktkonstatimin 
nr. 18, datë 12.11.2021,të trajtuara hollësishëm në Projekraport e të papranuara nga ana jonë, 
e për rrjedhojë nuk merren në konsideratë. 
 
2. Procedura e prokurimit “Mbikëqyrje punimesh për tenderin me objekt “Furnizim 
me ujë për zonat bregdetare të Bashkisë Divjakë dhe Njësisë Administrative Remas, 
Loti I – Njësia Administrative Remas” nga Bashkia Divjakë për vitin 2021, me këto të 
dhëna: 

1.Zhvillimi i Procedurës së Prokurimit me objekt: Mbikëqyrje punime për objektin “Furnizim me ujë për 
zonat bregdetare të Bashkisë Divjakë dhe Njësisë Administrative Remas, Loti I – Njësia Administrative 
Remas ” REF-86689-02-11-2021 
1.Urdhër Prokurimi nr. 33 
 datë 11.02.2021   

3.Hartuesit e Dokumenteve të tenderit:  
Urdhër nr. 24, datë 28.01.2021 
1.S SH, Juriste 
2.S T, inxhinier 
3. R M, Ekonomist 

4.Komisioni i Vlerësimit 
Ofertave: 
Urdhër nr. 33/1, datë 11.02.2021 
1. F V  kryetar) 
2. E N  (anetar) 
3. V L (anëtar) 

2. Lloji i Procedurës së 
Prokurimit:  
“Kërkesë për propozim” 

5.Fondi Limit (pa tvsh)  
4,252,783  lekë  

6.Oferta fituese: Nga “C T” Shpk  me vlerë 
3,584,369.28 lekë pa TVSH 

7.Diferenca me fondin limit  
(pa tvsh)  668,413.72  leke   

8. Data e hapjes së tenderit: 
24.02.2021 
Ora 10.00 

9.Burimi Financimit: Buxheti i shtetit  10.Operatoret Ekonomike 
a)Pjesëmarrës në tender: 1 BOE 
b) Kualifikuar 1 BOE 
 

11.Ankimime 
AK: Jo 

12. Përgjigje ankesës nga AK 
Jo 

13.Përgjigje Ankesës nga  APP   
apo KPP  JO 

 14. Data e lidhjes së kontratës: 
01.04.2021 

15. Afati i kontratës: 24 muaj 
nga data e fillimit të punimeve 

 
Nga auditimi konstatohet se: 
Mbi llogaritjen e fondit limit dhe Hartimin e Dokumenteve të Tenderit  
Agjencisë Kombëtare të Ujësjellës Kanalizimeve dhe Infrastrukturës së Mbetjeve me 
shkresën nr. 2985 prot, datë 23.11.2020, protokolluar në Bashkinë Divjakë me 4971prot., 
datë 24.12.2020. “Dërgohet miratimi i objektit për programin “Furnizim me ujë dhe 
kanalizime” ka dërguar miratimin e këtij objekti nga fondet e buxhetit të shtetit të parashikuar 
në buxhetin 2021-2023 me vlerë të plotë 503,215,688 lekë, ku përshihen: Ndërtim Montome 
në  vlerën 479,312,684  lekë; Makineri e pajisje në shumën 18,331,421 lekë; Drejtim 
punimesh në shumën 5,109,044 lekë dhe për Kolaudim punimesh në shumën 462,539 lekë. 
 Ky object është miratuar nga Këshilli Teknik i AKUKIM-it me vendimin nr. 30, datë 
24.07.2020. 
Financimi do të jetë në 4 vite. Është parashikuar në buxhetin e shtetit për likuidim në vitet 
2021-2024. Për vitin 2021 në vlerën 851 508 leke pa Tvsh, për vitin 2022 në vlerën 425 753 
leke pa Tvsh, për vitin 2023 në vlerën 425 753 leke pa Tvsh, ndërsa vlera e mbetur do të 
likuidohet në vitin 2024. 
 
Me urdhërin e Kryetarit të Bashkisë nr. 16, datë 20.01.2019 është ngritur komisioni “Për 
argumentimin  e fondit limit dhe hartimin e kritereve të veçanta teknike”, i përbërë nga z. L 
Xh, me detyrë Drejtor DPZHT, z. E H, me detyrë inxhinier në DPZHTdhe znj. E Z, me 
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detyrë juriste në Sektorin Juridik. Me procesverbalim e datës 10.02.2021, nr. 511/1., 
komisioni ka argumentuar fondin limit dhe ka hartuar kriteret teknike. 
 
Me urdhërin e prokurimit nr. 33, 11.02.2021 të Titullarit të AK është ngritur Njësia e 
Prokurimit e cila përbëhet nga znj. S SH (juriste), z. S T (inxhinier) dhe z. R M (ekonomist).  
Në këtë procedurë prokurimi, referuar dokumentacionit të dosjes të tenderit, urdhri i 
prokurimit nuk ishte depozituar në degën e thesarit dhe nuk kishte vulë të thesarit, veprim ky 
në kundërshtim me Udhëzimin e Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë (MFE) nr. 9, datë 
20.03.2018 “Për procedurat standarde të zbatimit të buxhetit”, i ndryshuar, “Marrja e 
angazhimit dhe kryerja e shpenzimeve publike” pika 154 ku përcaktohet: “Kërkesa për 
shpenzim i drejtohet Nëpunësit Autorizues dhe për dijeni Nëpunësit Zbatues. Në rastet kur 
kërkesa është e lidhur me një proces blerje apo kryerje shërbimi i dërgohet strukturës 
përgjegjëse për prokurimet në njësinë shpenzuese. Struktura përgjegjëse për prokurimet 
kryen kontrollet e nevojshme krahasuese me kërkesat e planifikuara dhe planin e prokurimit 
të miratuar në procesin e planifikimit të buxhetit. Në rast të kërkesave të reja, të 
paplanifikuara më parë, kërkohet miratimi paraprak i Nëpunësit Autorizues të njësisë. Në 
përfundim të procesit njofton Nëpunësin Zbatues të njësisë për urdhërin e prokurimit, i cili 
autorizohet nga struktura pergjegjese e Thesarit në degë përpara se të fillojë procesi i 
prokurimit. Kërkesa për shpenzim i drejtohet nëpunësit autorizues dhe për dijeni nëpunësit 
zbatues”, me Udhëzimin e MFE nr. 4, datë 25.01.2021 “Për zbatimin e buxhetit të vitit 
2021”, “Kontrollle financiare paraprake shtesë, në procesin e menaxhimit të fondeve 
shtesë”, pika 36 “Kontrolli mbi limitet e angazhimit do të realizohen duke ndjekur 
procedurën si më poshtë: Dega e Thesarit kryen kontrollin e totalit të fondeve të paraqitura 
në regjistrin e prokurimeve me totalin e fondeve të miratuara në buxhetin e njësisë dhe, vetëm 
pasi vuloset nga Thesari urdhëri i prokurimit, njësia mund të fillojë procesin e prokurimit në 
Agjencinë e Prokurimeve Publike” dhe “Të gjithë urdhërat e prokurimit që nxirren gjatë vitit 
për mallrat, shërbimet dhe investimet duhet të paraqiten në degën e Thesarit, së bashku me 
ftesën për prokurim, të cilat duhet: (i) t’i përmbahen listës së prokurimeve të dorëzuar në 
Thesar, (ii) të kontrollohen për përputhshmëri me regjistrin e prokurimeve dhe të vulosen nga 
dega e Thesarit, përpara procedimit, sipas rregullave të prokurimit publik”, 
 
Me procesverbalin nr. 545/3prot., datë 11.02.2021 NjP ka hartuar Dokumentet Standarde të 
Tenderit,  ku per kriteret e vecanta dhe përllogaritjen e fondit limit  i referohet procesverbalit 
të mbajtuar nga komisioni i ngritur me urdhërin e titullarit nr. 32, datë 20.01.2021, por në 
këtë procesverbal nuk ka përllogaritje të fondit limit dhe as në dosjen e prokurimit nuk 
administrohet një e tillë.  
Nga auditimi mbi hartimin e DST nga Komisioni i ngritur për hartimin e kritereve të veçanta 
dhe specifikimeve teknike dhe nga Njësia e Prokurimit u konstatuan vendosje të kritereve dhe 
specifikimeve të paragumentuara dhe tepërta, konkretisht: 
Në pikën 2 “KRITERET E VEÇANTA TË KUALIFIKIMIT”  
2.2. Për kapacitetin ekonomik dhe financiar kërkohet: 
2.2.1  Operatori ekonomik pjesemarres, duhet të paraqesë vertetim nga administrata tatimore 
për xhiron e realizuar gjate tre viteve te fundit (2017, 2018 dhe 2019), nga shoqëria me vlere 
jo me te vogel se vlera e fondit limit. 
2.2.2Operatori ekonomik pjesemarres, duhet te paraqese kopje të bilanceve te 3 (tre) viteve te 
fundit (2017, 2018 dhe 2019), të paraqitura e konfirmuara nga autoritetet përkatëse, në të cilat 
duhet të rezultojë se nuk ka dalë me humbje të paktën në dy vite të njëpasnjëshëm, si edhe te 
shoqeruara me akt ekspertizen e kryer nga Eksperti kontabel i autorizuar në përputhje me 
Ligjin Nr.10091 datë 5.3.2009 “Për auditimin ligjor, organizimin e profesionit të audituesi 
tligjor dhe  
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Vendosja e këtij kriteri është në kundërshtim me VKM nr. 914, datë 29.12.2014 me 
ndryshime neni 28 ”Kontratat e shërbimeve”, ku përckatohet: 
Për të provuar përvojën e mëparshme, autoriteti kontraktor kërkon dëshmi për shërbimet e 
mëparshme, të ngjashme, të kryera gjatë tri viteve të fundit. Në çdo rast, vlera e kërkuar duhet 
të jetë në një vlerë jo më të madhe se 40% të vlerës së përllogaritur të kontratës që prokurohet 
dhe që është realizuar gjatë tri viteve të fundit. 
Për të provuar kapacitetet financiare dhe ekonomike, autoriteti kontraktor kërkon: 
-kopje të certifikuara të një ose më shumë bilanceve, të paraqitura në autoritetet 
përkatëse;dhe/ose 
kopje të deklaratave të xhiros vjetore. Në procedurat e prokurimit me vlerë nën kufirin e ulët 
monetar, vlera e kërkuar nga autoriteti kontraktor nuk mund të tejkalojë vlerën limit të 
kontratës që prokurohet. Në procedurat e prokurimit me vlerë mbi kufirin e ulët monetar, 
vlera e kërkuar nga autoriteti kontraktor nuk mund të tejkalojë 40 % të vlerës limit të 
kontratës që prokurohet; dhe/ose 
 
2.3.5 Operatori ekonomik pjesemarres, duhet të ketë te punesuar në stafin e tij, si drejtues 
teknik në liçensën e shoqerisë dhe te figurojne ne listepagesat e shoqerisë per 6 (gjashte) 
muajt e fundit, inxhinerët e mëposhtëm: 
-Inxhinier Ndertimi specialist per vleresimet sizmike                          1 (nje) 
-Specialist  Trafiku dhe sigurie rrugore i cili duhet të jetë i pajisur me çertifikatë 
“Auditues/Inspektues të sigurisë rrugore”                                            1 (nje) 
 
2.3.6 Operatori/et ekonomike pjesemarres,duhet të paraqes/in Certifikata ISO ose ekuivalente 
dhe duhet te jenë në përputhje me objektin e prokurimit: 
-PAS 99:2012 (Sistemi te menaxhimit i integruar) 
 
2.3.8 Operatori ekonomik pjesemarres, duhet të jetë i pajisur me liçencat e nevojshme lëshuar 
nga Qendra Kombetare e Licensimit (QKL), si me poshte: 
-Liçence e leshuar nga Qëndra Kombëtare e Liçensimit (QKL) me Kodin III.2.A. Për auditim 
mjedisor dhe ndikimin në mjedis. 
-Liçence e leshuar nga Qëndra Kombëtare e Liçensimit (QKL) me Kodin 1.2.A. Për 
Mbrojtjen nga Zjarri.  
 
2.3.9 Operatori/et ekonomike pjesemarres, duhet të kenë në stafin e tyre personel të 
kualifikuar/çertifikuar si meposhte:  
-1 (një) punonjes i pajisur me çertifikate “Ekspert për ndihmën e parë dhe ndërhyrjen 
ndaj emergjencave”, e cila të jetë e lëshuar nga shoqeri të akredituara ose nga organizma 
ndërkombëtare akreditues të njohur nga Republika e Shqipërisë, me eksperiencë pune jo më 
pak se 3 vjet. 
-1 (një) punonjës të pajisur me çertifikatë si "Përgjegjës për sigurinë dhe mbrojtjen e 
shendetit në punë në përputhje me klauzolat e Ligjit Nr.10327 date 18/02/2010 "Për sigurinë 
dhe shëndetin në punë” dhe V.K.M nr.312, date 05.05.2010 "Për miratimin e rregullores 
"Për sigurinë në kantier",e cila të jetë e lëshuar nga shoqëri të akredituara ose nga 
organizma ndërkombëtare akreditues të njohur nga Republika e Shqipërisë, me eksperiencë 
pune jo më pak se 3 vjet.  
 
Vendosja e këtyre kritereve është në kundërshtim me ligjin nr. 9643, datë 20.11.2006, 
ndryshuar “Për prokurimin publik”, i ndryshuar nenin 46, pika 3, ku përcaktohet: 
“Kërkesat për kualifikim duhet të hartohen në mënyrë të tillë që të stimulojnë pjesëmarrjen 
e biznesit të vogël dhe të mesëm dhe në çdo rast të jenë sipas përcaktimeve në rregullat e 

http://www.app.gov.al/GetData/DownloadDoc?documentId=0e11826f-ddab-45e9-9e7d-2d8793c55b94
http://www.app.gov.al/GetData/DownloadDoc?documentId=0e11826f-ddab-45e9-9e7d-2d8793c55b94
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prokurimit publik”. 
me VKM nr. 914, datë 29.12.2014 me ndryshime neni 28 ”Kontratat e shërbimeve”, ku 
përckatohet: 
Kërkesat e veçanta të kualifikimit duhet të përfshijnë të gjitha kriteret specifike, në përputhje 
me nenin 46 të LPP. Kriteret duhet të jenë në përpjesëtim dhe të lidhura ngushtë me aftësinë 
zbatuese, natyrën dhe vlerën e kontratës. Në çdo rast, autoriteti kontraktor duhet të përcaktojë 
dokumentet konkrete që duhet të paraqesin operatorët ekonomikë për përmbushjen e këtyre 
kritereve. 
Për veprimet e mësipërme ngarkohet me përgjegjësi anëtarët e Komisionit të hartimit të 
kritereve dhe të Njësisë së Prokurimit.  
 
Nga verifikimi në SPE konstatohet se janë ftuar 5 OE, por në dosjen e procedurës nuk 
evidentohet ftesa dhe përzgjedhja e operatorëve ekonomikë në këtë procedurë prokurimi, në 
kundërshtim me nenin 39 “Kërkresë për propozim”, pika 4 e VKM nr. 914, datë 29.12.2014 
me ndryshime, ku përcaktohet: 
Pavarësisht nga publikimi i njoftimit të kontratës, sipas pikës 2, të këtij neni, autoriteti 
kontraktor fton për të marrë pjesë dhe të paktën 5 (pesë) operatorë ekonomikë.Në çdo rast, 
autoriteti kontraktor duhet të argumentojë dhe të dokumentojë përzgjedhjen e operatorëve 
ekonomikë që do të ftojë. 
 
Komisioni i Vlerësimit të Ofertave i ngritur me urdhërin e Titullarit të AK nr. 32/1, datë 
11.02.2021 me procesverbalin e datës 24.02.2021 nr. 545/4prot, ka hapur dhe verifikuar 
ofertat e paraqitura në procedurë në të cilën kan marrë pjesë vetëm 1 BOE “C” & ‘T” Shpk 
me ofertë 3,584,369.28 lekë pa TVSH, i cili dhe është shpallur fitues. Nga verifikimi i 
dokumentacionit në SPE dhe në dosjen e procedurës konstatohet se KVO ka vepruar drejt në 
kualifikimin e BOE. 
Më datë 01.04.2021 është lidhur kontrata me OE të shpalluar fitues me vlerë 4,301,243.14 
lekë, me TVSH, me afat realizimi 24 muaj nga data e fillimit të punimeve dhe me financim 
për periudhën 2021-2024. Kjo kontratë është në proces dhe deri më 30.06.2021 nuk ka 
realizim. 
Lidhur me konstatimet e mësipërme, trajtuar në Projektraportin e Auditimit, me shkresën nr. 
4685/60prot., datë 17.12.2021, protokolluar në KLSH me nr. 686/15 prot., datë 17.12.2021, 
është observuar nga Sektori Juridik dhe i Prokurimeve Publike, për hartimin e kritereve të 
veçanta të kualifikimit, administrimin e urdhrit të prokurimit dhe dokumentimin e procedurës 
së përcaktimit të OE të ftuar për pjesëmarrje në procedurë. Nga shqyrtimi i tyre nga Grupi i 
Auditimit, rezulton se objeksionet e sjella janë të njëjta me objeksionet e paraqitura me 
shkresën nr. 4680/51prot, datë 17.11.2021, protokolluar në KLSH me nr. 686/11 prot., datë 
18.11.2021, për Aktkonstatimin nr. 19, datë 12.11.2021,të trajtuara në mënyrë të hollësishme 
në Projektraport e të papranuara nga ana jonë. Për sa observuar nga subjekti nuk merren në 
konsideratë. 
 
3. Procedura e prokurimit “Blerja e karburantit nga Bashkia Divjakë për vitin 2021”, me 
këto të dhëna: 
Procedura e Prokurimit me objekt: “Blerje karburanti për nevoja të Bashkisë Divjakë” me nr REF-
80167-11-26-2020 
1.Urdhër Prokurimi nr. 276 
 Nr. 4592 prot., datë 26.11.2020  

3.Hartuesit e DT:  
Urdhër nr. 276, datë 
26.11.2020 
1.S SH (Juriste ) 
2.E H (inxhinier) 
3.I K(Ekonomist) 

4.Komisioni i Vlerësimit Ofertave: 
Urdhër nr. 276/1datë 26.11.2020 
1 D S ( kryetar) 
2 E Z (anetar) 
3.R M(anëtar) 

2. Lloji i Procedurës së 
Prokurimit:  “Tender i Hapur” 
Marrëveshje kuader me një 
operator ekonomik- ku të gjitha 
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kushtet janë të paracaktuara  
5.Fondi Limit (pa tvsh)  
38,070,209 lek pa tvsh 

6.Oferta fituese: “K” 
shpk Vlera   marzh fitimi 
5.79% 

7.Diferenca me fondin limit  (pa tvsh)  0  
leke   

8. Data e hapjes së tenderit: 
23.12.2020 
Ora 10.00 

9.Burimi Financimit: 
Të ardhura e Bashkise 
Divjake+Grant 

10.Operatoret Ekonomike 
a)Pjesëmarrës në tender: 2 OE  
b) Kualifikuar “K” shpk 
c. S’kualifikohet “P” shpk 

11.Ankimime 
AK: jo 

12. Përgjigje ankesës 
nga AK jo 

13.Përgjigje Ankesës nga  APP   apo KPP  
JO 

 14. Data e lidhjes së 
kontratës:12.01.2021 

15. Afati i kontratës 
Deri më 31.03.2022 

 
Komisioni për argumentimin dhe përllogaritjen e fondit limit 
Me urdhër nr. 233, datë 02.11.2020 nr. 4079prot., të titullarit të AK Bashkia Divjakë është 
ngritur Komisioni “Për përllogaritjen dhe argumentimin e fondit limit” i përbërë nga z. A Ç 
(për mjetet e bashkisë dhe drejtorinë e rrugëve rurale), z. D Z(shërbimet funerale), z. A K(per 
drejtorinë e bujqësisë, administrimin e ujërave, pyjeve dhe mjedisit) dhe z. F N (për sektorin 
e MNZ).  Në pikën 1 të urdhërit përcaktohet; “Të përllogaritet fondi limit, si dhe sasitë në 
litra të karburantit që janë të nevojshme për vitin 2021, për Bashkinë Divjakë, Agjencinë e 
eShërbimeve Komunale, Drejtorinë e Rrugëve Rurale dhe Mjeteve, Drejtorinë e Bujqësisë, 
Administrimit të Ujrave, Pyjeve dhe Mjedisit dhe Sektorin e MZHSH-së për tënderin më 
objekt “Blerje karburanti për nevojat e Bashkisë Divjake për vitin 2021”. 
Kërkesat janë administriuar me shkresat nr. 4495, datë 19.11.2020 të Drejtorisë së Rrugëve 
Rarurale, nga z. A Ç, z. S K dhe z. G GJ; me shkresën nr.200, datë 05.11.2020 të Agjencisë 
së Shërbimeve Komunale nga D Z dhe A GJ; me shkresën nr. 4200, datë 05.11.2020 të 
Sektorit MZSH nga F Ndhe me shkresën nr.4416, datë 16.11.2020 nga A K. të cilët në 
kundërshtim me  urdherin e Titullarit të AK kanë përllogaritur nevojat dhe për 3/mujorin e 
parë 2022.  
Nga komisioni nuk është hartuar informacion i detajuar me fondin limit, si dhe sasitë 
përkatëse në litra të karburantit, duke vepruar në kundërshtim me urdherin nr. 233, datë 
02.11.2020 të Titullarit të AK, pika 2 dhe 3 ku përcaktohet: “Informacioni i detajuar me 
fondin limit, si dhe sasitë përkatëse në litra të karburantit, të nevojshme për vitin 2021, të 
paraqitet me shkrim pranë Sektorit Juridik dhe Prokurimeve Publike, brenda 3 ditëve nga 
marrja e këtij urdhëri”.  
Sa më sipër nuk ka argumentim të fondit limit nga grupi i punës i ngritur me urdhërin e 
titullarit të AK për këtë procedurë prokurimi në kundërshtim me VKM nr. 914, datë 
29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, i ndryshuar, neni 59, pika 2, ku 
përcaktohet: 
“Në përllogaritjen e vlerës limit të kontratës, autoriteti kontraktor duhet t’i referohet një ose 
më shumë alternativave të renditura si më poshtë: çmimet e botuara nga Instituti i 
Statistikave (INSTAT), ose/dhe çmime të tjera zyrtare, të njohura nga institucionet përkatëse 
(si për shembull, nga organet tatimore a doganore, dhomat e tregtisë, në manuale etj.); 
ose/dhe  
a) çmimet e tregut; ose/dhe  
b) çmimet e kontratave të mëparshme, të realizuara nga vetë apo nga autoritete të tjera 
kontraktore; ose/dhe  
c) çmimet ndërkombëtare, të botuara.  
Autoriteti kontraktor, përpara nxjerrjes së urdhrit të prokurimit, duhet të dokumentojë 
përllogaritjen e vlerës së kontratës. 
 
Njësia e Prokurimit 
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1. Me urdhër prokurimi të Kryetarit të Bashkisë Divjakë nr. 276/1, datë 26.11.2020, është 
ngritur Njësia e Prokurimit e cila përbëhet nga z. S Sh (juriste) z. E H (inxhinier) dhe znj. I K 
(ekonomiste) për “Blerje karburanti për nevoja të Bashkisë Divjakë”me fondin limit 
38,070,209 lekë pa tvsh, nga e cila 35,553,542 lekë pa tvsh nga Granti, 2,156,667 lekë pa 
tvsh nga të ardhurat e Bashkisë, lloji i procedurës “Tender i Hapur” Marrëveshje Kuadër me 
një operator ekonomik – ku të gjitha kushtet janë të përcatuara - me afat 15 muaj.  
Në këtë urdhër janë përcaktuar të gjitha sasitë e karburantit, dhe për afat 15 muaj, ndërkohë 
që nuk ka një relacion të grupit të punës për sasitë totale, dhe në ndryshim nga urdhëri nr. 
233, datë 02.11.2020 kërkohet karburant dhe për tre muaj përtej vitit 2021. 
 
Në këtë procedurë prokurimi, referuar dokumentacionit të dosjes të tenderit, urdhri i 
prokurimit nuk ishte depozituar në degën e thesarit dhe nuk kishte vulë të thesarit, veprim ky 
në kundërshtim me udhëzimin nr. 9, datë 20.03.2018 “Për procedurat standarde të zbatimit të 
buxhetit”, i ndryshuar, “Marrja e angazhimit dhe kryerja e shpenzimeve publike” pika 154 ku 
përcaktohet: “Kërkesa për shpenzim i drejtohet Nëpunësit Autorizues dhe për dijeni 
Nëpunësit Zbatues. Në rastet kur kërkesa është e lidhur me një proces blerje apo kryerje 
shërbimi i dërgohet strukturës përgjegjëse për prokurimet në njësinë shpenzuese. Struktura 
përgjegjëse për prokurimet kryen kontrollet e nevojshme krahasuese me kërkesat e 
planifikuara dhe planin e prokurimit të miratuar në procesin e planifikimit të buxhetit. Në 
rast të kërkesave të reja, të paplanifikuara më parë, kërkohet miratimi paraprak i Nëpunësit 
Autorizues të njësisë. Në përfundim të procesit njofton Nëpunësin Zbatues të njësisë për 
urdhërin e prokurimit, i cili autorizohet nga struktura pergjegjese e Thesarit në degë përpara 
se të fillojë procesi i prokurimit. Kërkesa për shpenzim i drejtohet nëpunësit autorizues dhe 
për dijeni nëpunësit zbatues”, me Udhëzimin nr. 2, datë 20.01.2020 “Për zbatimin e buxhetit 
të vitit 2020”, “Kontrollle financiare paraprake shtesë, në procesin e menaxhimit të fondeve 
shtesë”, pika 35 “Kontrolli mbi limitet e angazhimit do të realizohen duke ndjekur 
procedurën si më poshtë: Dega e Thesarit kryen kontrollin e totalit të fondeve të paraqitura 
në regjistrin e prokurimeve me totalin e fondeve të miratuara në buxhetin e njësisë dhe, vetëm 
pasi vuloset nga Thesari urdhëri i prokurimit, njësia mund të fillojë procesin e prokurimit në 
Agjencinë e Prokurimeve Publike” dhe “Të gjithë urdhërat e prokurimit që nxirren gjatë vitit 
për mallrat, shërbimet dhe investimet duhet të paraqiten në degën e Thesarit, së bashku me 
ftesën për prokurim, të cilat duhet: (i) t’i përmbahen listës së prokurimeve të dorëzuar në 
Thesar, (ii) të kontrollohen për përputhshmëri me regjistrin e prokurimeve dhe të vulosen nga 
dega e Thesarit, përpara procedimit, sipas rregullave të prokurimit publik”, si dhe nuk ka 
bashkëlidhur disponibilitetin e fondeve të miratuar me vendimin e Këshillit Bashkiak. 
Nga ana e AK me nr. 4592/1 prot., datë 26.11.2020 është bërë dhe njoftimi i kontratës 
“Tender i Hapur”. Në dosje janë të administruara dhe formularët e deklarimit të konfliktit të 
interesit të cilat janë firmosur nga NJP.  
Me nr. 4592/3 prot, datë 26.11.2020 nga NJP është hartuar dhe Procesverbali “Për hartimin e 
DT me objekt “Blerje karburanti për nevojat e Bashkisë Divjakë. DST janë firmosur nga 
gjithë NJHDT, në përputhje me Kreu V, “Zhvillimi i procedurave”, pika 2, “Hartimi i 
dokumenteve të tenderit”, në të cilën përcaktohet se: “Dokumentet nënshkruhen nga të gjithë 
anëtarët e njësisë së prokurimit, që i kanë hartuar ato”.  
-Nga vlerësimi i kritereve të vendosura nga NJP në DST,  në pikën 2 “Kriteret e vecanta të 
kualifikimit”, u konstatuan kritere të paragumentuara: 
Në pikën 2.1 Kapaciteti ligjor/profesional i operatorëve ekonomikë, nënpika 2.1.1  
përcaktohet se: “Operatori ekonomik pjesëmarrës duhet të paraqesë vërtetim lëshuar nga 
Administrata e Qeverisjes vendore, për shlyerjen e taksave vendore, për vitin 2019 dhe 2020, 
pranë të gjitha njësive vendore ku operatori ekonomik ushtron aktivitetin sipas ekstraktit të 
QKB, si edhe një dokument që vërteton se (subjekti juaj) i ka plotësuar të gjitha detyrimet e 
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taksave e tarifave vendore ndaj Bashkisë Divjakë”. Vendosja e kërkesës për dokument për 
shlyerjen e detyrimeve ndaj Bashkisë Divjakë është e tepërt dhe e paargumentuar dhe bie në 
kundërshtim me nenin 27 “Kontratat mallrave” të VKM nr. 914. datë 29.12.2014 “Për 
miratimin e rregullave të prokurimit publik”, i ndryshuar,  pika 3, ku përcaktohet se: 
Kërkesat e veçanta të kualifikimit duhet të përfshijnë të gjitha kriteret specifike, në përputhje 
me nenin 46 të LPP. Kriteret duhet të jenë në përpjesëtim dhe të lidhura ngushtë me aftësinë 
zbatuese, natyrën dhe vlerën e kontratës. Në çdo rast, autoriteti kontraktor duhet të 
përcaktojë dokumentet konkrete që duhet të paraqesin operatorët ekonomikë për 
përmbushjen e këtyre kritereve. 
Për veprimet e mësipërme ngarkohet me përgjegjësi NJP e përbërë nga znj. S SH, z. E L dhe 
z. R M. 
 
Komisioni i Vlerësimit të Ofertave 
KVO është ngritur me urdhrin e Kryetarit të Bashkisë nr. 276/1, datë 26.11.2020, me nr. 
4592/2 prot., i përbëhet nga z. D S(kryetar), znj. E Z (anëtar) dhe z. R M (anëtar).  
Me procesverbal nr. 1, datë 23.12.2020, me nr. 4592/4 prot., “Mbi hapjen e ofertave të 
tenderit me mjete elektronike (tender i Hapur) me objekt “Blerje karburanti për nevoja të 
Bashkisë Divjakë” ka rezultuar se janë paraqitur 2 OE, si më poshtë: 

Nr. OP pjesëmarrës Oferta ekonomike/ marzh 
fitimi Vlerësimi i KVO-së 

1 OE “K” shpk 5,79% Kualifikuar dhe shpallur fitues 
2 OE “P” shpk 5.4 % S’kualifikuar 

Pas vlerësimit të ofertave me procesverbalin e datës 31.12.2020 me nr. 4592/8 prot., KVO ka 
kualifikuar OE “K” shpk dhe ka s’kualifikur OR “P” shpk, pasi nuk plotëson kërkesat e DST. 
Nga verifikimi në SPE dhe dokumentacionit të ndodhur në dosjen e procedurës konstatohet 
se KVO ka vepruar në përputhje me kërksat e DST për kualifikimin dhe s’kualifikimin e OE 
pjesëmarrës në procedurë. 
Më datë 12.01.2021 nr.4592/14 prot., është lidhur kontrata me OE fitue “K” shpk me marzh 
fitimi 5.79%. 
 
Komisioni për marrjen në dorëzim e zbatimi i kontratës 
Me urdhërin nr. 10, datë 12.01.2021, nr. 531/1prot. nga AK Bashkia Divjakë është ngritur 
“Komisioni i marrjes në dorëzim”  në zbatim të kontratës “Blerje Karburanti për nevoja të 
Bashkisë Divjakë” i përbërë nga z. I N. z. J Z dhe znj. S K. Nga  auditimi konstatohet se deri 
më 30.06.2021 i janë likuiduar OE në shumën 18,657,264 lekë, referuar faturave të subjektit, 
në përpthje me specifikimet teknike. Kontrata është në vazhdim. 
Lidhur me konstatimet e mësipërme, trajtuar në Projektraportin e Auditimit, me shkresën nr. 
4685/60prot., datë 17.12.2021, protokolluar në KLSH me nr. 686/15 prot., datë 17.12.2021, 
është observuar nga Sektori Juridik dhe i Prokurimeve Publike, për hartimin e kritereve të 
veçanta të kualifikimit dhe administrimin e urdhrit të prokurimit. Nga shqyrtimi i tyre nga 
Grupi i Auditimit, rezulton se objeksionet e sjella janë të njëjta me objeksionet e paraqitura 
me shkresën nr. 4680/38prot, datë 17.11.2021, protokolluar në KLSH me nr. 686/12 prot., 
datë 19.11.2021, për Aktkonstatimin nr. 20, datë 12.11.2021,të trajtuara në mënyrë të 
hollësishme në Projektraport e të papranuara nga ana jonë. Për sa observuar nga subjekti nuk 
merren në konsideratë. 
 
4. Procedura e prokurimit “Blerje pjesë këmbimi dhe shërbime për mjetet e Bashkisë 
Divjakë”, për vitin 2021, me këto të dhëna: 
Procedura e Prokurimit me objekt: “Blerje pjesë  këmbimi dhe shërbime për mjetet e Bashkisë Divjakë” 
1.Urdhër Prokurimi nr. 85 
 Nr.prot.1181, datë 29.03.2021 

3.Hartuesit e Dokumenteve të 
tenderit:  

4.Komisioni i Vlerësimit Ofertave: 
Urdhër nr.85/1 datë29.03.2021 



158 
 

2. Lloji i Procedurës së 
Prokurimit:  
“Kerkese per Propozim” 

Urdhër nr. 85, datë 29.03.2021 
1.S SH (Juriste )` 
2. S T (inxhinier) 
3.S M (Ekonomist) 

1.F V ( kryetar) 
2.E N (anetar) 
3.E Z (anëtar) 

5.Fondi Limit (pa tvsh)  
6,415,000 lekë  pa tvsh 

6.Oferta fituese: “M” shpk  
6,188,000 lekë pa TVSH 

7.Diferenca me fondin limit  (pa tvsh) 
227,800  lekë   

8. Data e hapjes së tenderit: 
09.04.2021 
Ora 10 

9.Burimi Financimit: Të 
ardhurat e Bashkisë 
+ Granti  

10.Operatorët Ekonomike 
a)Pjesëmarrës në tender: 1 OE 
b)Kualifikuar OE “M” shpk 

11.Ankimime 
AK: Jo 

12. Përgjigje ankesës nga AK 
Jo 

13.Përgjigje Ankesës nga APP  apo 
KPP  JO 

 14. Data e lidhjes së 
kontratës: 
07.05.2021 

15. Afati i kontratës 
Deri më 31.12.2021 

 
Komisioni i argumentimit të  fondit limit 
Me urdhër të Kryetarit të Bashkisë Divjakë nr. 72, datë 23.03.2021, me nr. 1079prot., është  
ngritur “Komisioni për argumentimin e fondit limit, hartimin e preventivit dhe përcaktimin e 
specifikimeve teknike”, i përbëhet nga z. A Ç (Drejtor) znj. G GJ (specialist e menaxhimit të  
mjeteve) dhe z. S K (inxhiniere mekanike). Komisioni me shkresat nr. 1079/1, 1079/2, 
1079/3, datë 26.03.2021 i ka relatuar Drejtorisë Juridike nevojat për pjesë këmbimi e riparim-
shërbime për mjetet e bashkisë  sipas “Akt-Konstatimit” për secilin mjet dhe specifikimet 
teknike për pjesët e këmbimit për mjetet e bashkisë, duke përcaktuar fondin limit në vlerën 
6,415,800 lekë pa TVSH. Konstatohet se argumentimi i fondit limit për  mjetet e bashkisë 
është bazuar vetëm në një ofertë në treg “M” Shpk.  
 
Sa më sipër nuk ka argumentim të fondit limit nga grupi i punës i ngritur me urdhërin e 
titullarit të AK për këtë procedurë prokurimi në kundërshtim me VKM nr. 914, datë 
29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, i ndryshuar, neni 59, pika 2, ku 
përcaktohet: 
“Në përllogaritjen e vlerës limit të kontratës, autoriteti kontraktor duhet t’i referohet një ose 
më shumë alternativave të renditura si më poshtë: çmimet e botuara nga Instituti i 
Statistikave (INSTAT), ose/dhe çmime të tjera zyrtare, të njohura nga institucionet përkatëse 
(si për shembull, nga organet tatimore a doganore, dhomat e tregtisë, në manuale etj.); 
ose/dhe  
a) çmimet e tregut; ose/dhe  
b) çmimet e kontratave të mëparshme, të realizuara nga vetë apo nga autoritete të tjera 
kontraktore; ose/dhe  
c) çmimet ndërkombëtare, të botuara.  
Autoriteti kontraktor, përpara nxjerrjes së urdhrit të prokurimit, duhet të dokumentojë 
përllogaritjen e vlerës së kontratës. 
 Ngarkohet me përgjegjësi grupi i punës. 
 
Njësia e Prokurimit 
-Me urdhër prokurimi të Kryetarit të Bashkisë Divjakë nr. 85, datë 29.03.2021, me nr. 
1181prot., është ngritur Njësia e Prokurimit e cila përbëhet nga z. S SH (jurist), z. S T 
(inxhinier) dhe z. R M (ekonomist) në procedurën “Kërkesë për propozim”, me fondin limit 
6,415,800 lekë pa tvsh, nga e cila 3,082,800 lekë pa tvsh nga të ardhurat Bashkia Divjakë 
dhe 3,333,0000 lekë pa tvsh nga Granti. 
 
Nga verifikimi në SPE rezulton se janë ftuar 5 OE, ndërsa në dosjen e procedurës nuk 
konstatohet dokumentimi dhe agrumentimi i përzgjedhjes së  operatorëve ekonomikë, në 
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kundërshtim me nenin 39 “Kërkresë për propozim”, pika 4,  të VKM nr. 914, datë 29.12.2014 
me ndryshime, ku përcaktohet: 

Në çdo rast, autoriteti kontraktor duhet të argumentojë dhe të dokumentojë përzgjedhjen e 
operatorëve ekonomikë që do të ftojë. 

 
Në këtë procedurë prokurimi, referuar dokumentacionit të dosjes të tenderit, urdhri i 
prokurimit nuk ishte depozituar në degën e thesarit dhe nuk kishte vulë të thesarit, veprim ky 
në kundërshtim me Udhëzimin e Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë (MFE) nr. 9, datë 
20.03.2018 “Për procedurat standarde të zbatimit të buxhetit”, i ndryshuar, “Marrja e 
angazhimit dhe kryerja e shpenzimeve publike” pika 154 ku përcaktohet: “Kërkesa për 
shpenzim i drejtohet Nëpunësit Autorizues dhe për dijeni Nëpunësit Zbatues. Në rastet kur 
kërkesa është e lidhur me një proces blerje apo kryerje shërbimi i dërgohet strukturës 
përgjegjëse për prokurimet në njësinë shpenzuese. Struktura përgjegjëse për prokurimet 
kryen kontrollet e nevojshme krahasuese me kërkesat e planifikuara dhe planin e prokurimit 
të miratuar në procesin e planifikimit të buxhetit. Në rast të kërkesave të reja, të 
paplanifikuara më parë, kërkohet miratimi paraprak i Nëpunësit Autorizues të njësisë. Në 
përfundim të procesit njofton Nëpunësin Zbatues të njësisë për urdhërin e prokurimit, i cili 
autorizohet nga struktura pergjegjese e Thesarit në degë përpara se të fillojë procesi i 
prokurimit. Kërkesa për shpenzim i drejtohet nëpunësit autorizues dhe për dijeni nëpunësit 
zbatues”, me Udhëzimin e MFE nr. 4, datë 25.01.2021 “Për zbatimin e buxhetit të vitit 
2021”, “Kontrollle financiare paraprake shtesë, në procesin e menaxhimit të fondeve 
shtesë”, pika 36 “Kontrolli mbi limitet e angazhimit do të realizohen duke ndjekur 
procedurën si më poshtë: Dega e Thesarit kryen kontrollin e totalit të fondeve të paraqitura 
në regjistrin e prokurimeve me totalin e fondeve të miratuara në buxhetin e njësisë dhe, vetëm 
pasi vuloset nga Thesari urdhëri i prokurimit, njësia mund të fillojë procesin e prokurimit në 
Agjencinë e Prokurimeve Publike” dhe “Të gjithë urdhërat e prokurimit që nxirren gjatë vitit 
për mallrat, shërbimet dhe investimet duhet të paraqiten në degën e Thesarit, së bashku me 
ftesën për prokurim, të cilat duhet: (i) t’i përmbahen listës së prokurimeve të dorëzuar në 
Thesar, (ii) të kontrollohen për përputhshmëri me regjistrin e prokurimeve dhe të vulosen nga 
dega e Thesarit, përpara procedimit, sipas rregullave të prokurimit publik”, si dhe nuk ka 
bashkëlidhur disponibilitetin e fondeve të miratuar me vendimin e Këshillit Bashkiak. 
-Me nr. 1181/3 prot., datë 29.03.2021 është administruar procesverbali për hartimin e 
dokumenteve të tenderit. DST janë firmosur nga gjithë NJP, në përputhje me Kreu V, 
“Zhvillimi i procedurave”. Nga auditimi konstatohet se nga NJP janë vendosuar kritere të 
paargumentuara e të pambështetura, konkretisht: 
Në “Kriteret e vecanta  të kualifikimit” pika 2.3“Kapaciteti teknik”, nënpika 2.3.5  
Ka kërkuar që Operatori ekonomik duhet të jetë i pajisur edhe me çertifikatat e mëposhtme: 
-Certifikatë për sistemin e menaxhimit të shëndetit e sigurisë në pune BS OHSAS 
18001:2007 ose BS OHSAS 45001:2018 mbi “Sistemin e menaxhimit të shëndetit dhe 
sigurisë në punë”; 
-Certifikatë për sistemin e menaxhimit të integruar BS PAS 99:2012 
NjP ka argumentuar se “Pajisja me certifikatat e nmësispërme, bën të munduar që në kryerjen 
e riparim-shërbimeve të kërkuara, të kemi një besueshmëri më të lartë në raport me 
menaxhimin e cilësisë, me menaxhimin e sigurisë dhe mbrojtjen në punë si dhe në raport me 
menaxhimin e ruajtjen e mjedisit”, por vendosja e këtyre kritereve, në kushtet kur ka 
institucione përkatëse të specializuara dhe të ngarkuara me dispozita ligjore për të monitoruar 
dhe siguruar kushtet e sigurisë në punë, por dhe mbrojtjen e mjedisit është në kundërshtim me 
Ligjin nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar,  
Vendosja nga ana e NJP të kritereve të veçanta në DST, të cilat kufizojnë konkurencën dhe 
pjesëmarrjen e OE të tjerë, është në kundërshtim me ligjin nr. 9643, datë 20.11.2006, 

http://www.app.gov.al/GetData/DownloadDoc?documentId=0e11826f-ddab-45e9-9e7d-2d8793c55b94
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ndryshuar “Për prokurimin publik”, i ndryshuar, Neni 1 “Objekti dhe qëllimi”, ku 
përcaktohet: 
Qëllimi i këtij ligji është: a) të rrisë efiçencën dhe efikasitetin në procedurat e prokurimit 
publik, të kryera nga autoritetet kontraktore; b) të sigurojë mirëpërdorim të fondeve publike 
dhe të ulë shpenzimet procedurale; c) të nxisë pjesëmarrjen e operatorëve ekonomikë në 
procedurat e prokurimit publik; ç) të nxisë konkurrencën ndërmjet operatorëve ekonomikë; 
d) të sigurojë një trajtim të barabartë dhe jodiskriminues për të gjithë operatorët ekonomikë, 
pjesëmarrës në procedurat e prokurimit publik; dh) të sigurojë integritet, besim publik dhe 
transparencë në procedurat e prokurimit publik.  
Me nenin 46, pika 3, ku përcaktohet: 
“Kërkesat për kualifikim duhet të hartohen në mënyrë të tillë që të stimulojnë pjesëmarrjen 
e biznesit të vogël dhe të mesëm dhe në çdo rast të jenë sipas përcaktimeve në rregullat e 
prokurimit publik”. 

Me nenin 27 “Kontratat mallrave” të VKM nr. 914. datë 29.12.2014 “Për miratimin e 
rregullave të prokurimit publik”, i ndrushuar,  pika 3, ku përcaktohet se: 
Kërkesat e veçanta të kualifikimit duhet të përfshijnë të gjitha kriteret specifike, në përputhje 
me nenin 46 të LPP. Kriteret duhet të jenë në përpjesëtim dhe të lidhura ngushtë me aftësinë 
zbatuese, natyrën dhe vlerën e kontratës. Në çdo rast, autoriteti kontraktor duhet të 
përcaktojë dokumentet konkrete që duhet të paraqesin operatorët ekonomikë për 
përmbushjen e këtyre kritereve. 
Për veprimet e mësipërme ngarkohet me përgjegjësi NJP e përbërënga znj. S SH, z. S T dhe 
z. R M 
 
Komisioni i Vlerësimit të Ofertave 
-KVO është ngritur me urdhrin e Kryetarit të Bashkisë me nr. 85/1 datë 29.03.2021 i përbëhet 
nga z. F V (kryetar), znj. E Z (anëtar) dhe znj. E N (anëtar). Në  dosje ndodhen të 
administruara deklaratat mbi konfliktin e interesit për të  tre anëtarë te KVO.  
-KVO më datën 09.04.2021 ora 10.00 ka hapur procedurën e prokurimit ”Blerje pjesë 
këmbimi dhe riparim - shërbime për mjetet, Bashkia Divjakë”. Nga auditimi në SPE 
rezulton se në këtë procedurë ka paraqitur ofertë vetëm OE “M” shpk me ofertën 
ekonomike 6,188,000 lekë pa tvsh dhe nga KVO është vepruar në përputhje me kërkesat e 
LPP dhe të VKM nr. 914, datë 29.12.2014 dhe VKM nr. 45, datë 21.01.2009, pasi OE i 
plotëson të gjitha kriteret dhe është kualifikuar si OE i vetëm me ofertë ekonomike.  
 
Komisioni për ndjekjen e shërbimeve  
Më datë 07.05.2021 është lidhur kontrata nr. 1181/10, me OE të shpallur fitues “M” shpk me 
ofertën ekonomike 6,188,000 lekë pa tvsh. 
Me urdhër të Kryetarit të Bashkisë Divjakë nr. 118, datë 07.05.2021 protokolluar me nr. 
1181/11 është  ngritur dhe “Komisioni për ndjekjen e shërbimeve që do të kryhen për mjetet e 
Bashkisë Divjakë dhe Bordit të Ujitje – Kullimit”. Deri më 30.06.2021 nuk ka realizim për 
këtë kontratë.  
Lidhur me konstatimet e mësipërme, trajtuar në Projektraportin e Auditimit, me shkresën nr. 
4680/60prot., datë 17.12.2021, protokolluar në KLSH me nr. 686/15 prot., datë 17.12.2021, 
është observuar nga Sektori Juridik dhe i Prokurimeve Publike, për hartimin e kritereve të 
veçanta të kualifikimit, administrimin e urdhrit të prokurimit dhe dokumentimin e procedurës 
së përcaktimit të OE të ftuar për pjesëmarrje në procedurë. Nga shqyrtimi i tyre nga Grupi i 
Auditimit, rezulton se objeksionet e sjella janë të njëjta me objeksionet e paraqitura me 
shkresën nr. 4680/38prot, datë 17.11.2021, protokolluar në KLSH me nr. 686/12prot., datë 
19.11.2021, për Aktkonstatimin nr. 21, datë 12.11.2021,të trajtuara në mënyrë të hollësishme 

http://www.app.gov.al/GetData/DownloadDoc?documentId=0e11826f-ddab-45e9-9e7d-2d8793c55b94


161 
 

në Projektraport e të papranuara nga ana jonë. Për sa observuar nga subjekti nuk merren në 
konsideratë. 
 
5. Procedura e prokurimit “Blerje lubrifikantë, vajra, graso, filtra, për kryerjen e 
shërbimeve profilaktike për mjetet e Bashkisë Divjakë” për vitin 2021, me këto të dhëna:  
Procedura e prokurimit “Blerje lubrifikantë, vajra, graso, filtra, për kryerjen e shrbimeve profilaktike 
për mjetet e Bashkisë Divjakë” REF-86736-02-11-2021 
1. Urdhër Prokurimi nr. 34 
 Nr.558 prot., 
datë 11.02.2021 

3.Hartuesit e DT:  
 Urdhër nr. 34, datë 11.02.2021 
1. V L(Juriste ) 
2. E N (inxhiniere) 
3. I K (Ekonomiste) 

4.Komisioni i Vlerësimit Ofertave: 
Urdhër nr.34/1 datë 11.02.2021 
1. F V ( kryetar) 
2. S SH (anetar) 
3. S T (anëtar) 

2. Lloji i Procedurës:  
“Kërkesë për Propozim”  
5. Fondi Limit (pa tvsh)  
2,297,109 lekë pa Tvsh 

6.Oferta fituese: “K” sha.                       7.Diferenca me fondin limit  (pa tvsh)  
760,740  leke pa tvsh   

8. Data e hapjes së tenderit: 
24.02.2021, Ora 12 

9.Burimi Financimit: Të 
ardhurat + Granti  

10.Operatoret Ekonomik 
a) Pjesëmarrës në tender: 3 OE   
b) Kualifikuar 3 OE 

11. Ankimime 
AK: Po 

12.  Përgjigje ankesës nga AK 
Po 

13.  Përgjigje Ankesës nga  APP   apo 
KPP  Po 

 14. Data e lidhjes së 
kontratës: ANULLUAR 

15. Afati i kontratës 
10 ditë nga momenti i lidhjes së kontratës 

 
Komisioni për argumentimin e fondit limit 
Me urdhër të Kryetarit të Bashkisë Divjakë nr. 20, nr.340prot., datë 27.01.2021, është ngritur 
“Komisioni për argumentimin e fondit limit, hartimin e preventivit si dhe përcaktimin e 
kritereve teknike” i përbërë nga z. A Ç, znj. S K dhe znj. G GJ. Është mbajtur procesverbali 
për hartimin e preventivit me nr. 405 prot., datë 01.02.2021, duke përcaktuar fondin limit në 
shumën 2,297,109 lekë, në të cilin përshkruhet: “Komisioni për hartimin e preventivit, për 
përcaktimin e llojit të mallrave, për përcaktimin e sasosë, 5mimit dhe vlerën e tyre , për 
testimin e tregut, për marrjen e ofertave, për përcaktimin e specifikimeve teknike të mallrave, 
për vendin dhe kohën e dorëzimit të mallrave...”, por nuk evidentohet se kush janë ofertat në 
treg ku janë mbështetur për llogaritjen e fondit limit, veprime në kundërshtim me VKM nr. 
914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, i ndryshuar, neni 59, 
pika 2, ku përcaktohet: 
“Në përllogaritjen e vlerës limit të kontratës, autoriteti kontraktor duhet t’i referohet një ose 
më shumë alternativave të renditura si më poshtë: çmimet e botuara nga Instituti i 
Statistikave (INSTAT), ose/dhe çmime të tjera zyrtare, të njohura nga institucionet përkatëse 
(si për shembull, nga organet tatimore a doganore, dhomat e tregtisë, në manuale etj.); 
ose/dhe  
a) çmimet e tregut; ose/dhe  
b) çmimet e kontratave të mëparshme, të realizuara nga vetë apo nga autoritete të tjera 
kontraktore; ose/dhe  
c) çmimet ndërkombëtare, të botuara.  
Autoriteti kontraktor, përpara nxjerrjes së urdhrit të prokurimit, duhet të dokumentojë 
përllogaritjen e vlerës së kontratës. 
Për sa më sipër ngarkohet me përgjegjësi Komisioni i ngarkuar me argumentimin e fondit 
limit. 
 
Njësia e Prokurimit 
Me urdhër prokurimi të Kryetarit të Bashkisë Divjakë nr. 34, 11.02.2021  është ngritur Njësia 
e Prokurimit e cila përbëhet nga znj. V L (juriste) znjE N (inxhiniere) dhe znj. I K 
(ekonomiste). 
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Në dosjen e procedurës, por dhe nga verifikimi në SPE, nuk evidentohet ftesa dhe 
përzgjedhja e operatorëve ekonomikë në këtë procedurë prokurimi, në kundërshtim me nenin 
39 “Kërkresë për propozim”, pika 4, ku përcaktohet: 
Pavarësisht nga publikimi i njoftimit të kontratës, sipas pikës 2, të këtij neni, autoriteti 
kontraktor fton për të marrë pjesë dhe të paktën 5 (pesë) operatorë ekonomikë. 
Në çdo rast, autoriteti kontraktor duhet të argumentojë dhe të dokumentojë përzgjedhjen e 
operatorëve ekonomikë që do të ftojë. 
 
Në këtë procedurë prokurimi, referuar dokumentacionit të dosjes të tenderit, urdhri i 
prokurimit nuk ishte depozituar në degën e thesarit dhe nuk kishte vulë të thesarit, veprim ky 
në kundërshtim me Udhëzimin e Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë (MFE) nr. 9, datë 
20.03.2018 “Për procedurat standarde të zbatimit të buxhetit”, i ndryshuar, “Marrja e 
angazhimit dhe kryerja e shpenzimeve publike” pika 154 ku përcaktohet: “Kërkesa për 
shpenzim i drejtohet Nëpunësit Autorizues dhe për dijeni Nëpunësit Zbatues. Në rastet kur 
kërkesa është e lidhur me një proces blerje apo kryerje shërbimi i dërgohet strukturës 
përgjegjëse për prokurimet në njësinë shpenzuese. Struktura përgjegjëse për prokurimet 
kryen kontrollet e nevojshme krahasuese me kërkesat e planifikuara dhe planin e prokurimit 
të miratuar në procesin e planifikimit të buxhetit. Në rast të kërkesave të reja, të 
paplanifikuara më parë, kërkohet miratimi paraprak i Nëpunësit Autorizues të njësisë. Në 
përfundim të procesit njofton Nëpunësin Zbatues të njësisë për urdhërin e prokurimit, i cili 
autorizohet nga struktura pergjegjese e Thesarit në degë përpara se të fillojë procesi i 
prokurimit. Kërkesa për shpenzim i drejtohet nëpunësit autorizues dhe për dijeni nëpunësit 
zbatues”, me Udhëzimin e MFE nr. 4, datë 25.01.2021 “Për zbatimin e buxhetit të vitit 
2021”, “Kontrolle financiare paraprake shtesë, në procesin e menaxhimit të fondeve shtesë”, 
pika 36 “Kontrolli mbi limitet e angazhimit do të realizohen duke ndjekur procedurën si më 
poshtë: Dega e Thesarit kryen kontrollin e totalit të fondeve të paraqitura në regjistrin e 
prokurimeve me totalin e fondeve të miratuara në buxhetin e njësisë dhe, vetëm pasi vuloset 
nga Thesari urdhëri i prokurimit, njësia mund të fillojë procesin e prokurimit në Agjencinë e 
Prokurimeve Publike” dhe “Të gjithë urdhërat e prokurimit që nxirren gjatë vitit për mallrat, 
shërbimet dhe investimet duhet të paraqiten në degën e Thesarit, së bashku me ftesën për 
prokurim, të cilat duhet: (i) t’i përmbahen listës së prokurimeve të dorëzuar në Thesar, (ii) të 
kontrollohen për përputhshmëri me regjistrin e prokurimeve dhe të vulosen nga dega e 
Thesarit, përpara procedimit, sipas rregullave të prokurimit publik”, si dhe nuk ka 
bashkëlidhur disponibilitetin e fondeve të miratuar me vendimin e Këshillit Bashkiak. 
-Me nr. 558/3 prot., datë 11.02.2021 është administruar procesverbali për hartimin e 
dokumenteve të tenderit i firmosur nga gjithë anëtarët e NJP.  
Nga auditimi konstatohet se nga NJP janë vendosuar kritere të paargumentuara e të 
pambështetura, konkretisht: 
Në pikën 2.3.5 “Operatori ekonomik pjesëmarrës duhet të sjellë autorizim nga prodhuesi për 
mallrat e importuara nga jashtë, me të dhënat përkatëse të prodhuesit, si dhe të dhënat e të 
autorizuarait, ku prodhuesi të jetë i liçensuar sipas standardeve me Çerifikatën e cilësisë ISO 
9001-2015 (Stndard për Sistemin e Menaxhimit të Cilësisë) dhe Çertifikatën e cilësisë ISO 
14001-2015 (Standard për Sistemin e Menaxhimit të Mjedisit). Vendosja e këtij kriteri është 
e paargumentuar dhe e panevojshme. 
Vendosja nga ana e NJP të kritereve të veçanta në DST, të cilat kufizojnë konkurencën dhe 
pjesëmarrjen e OE të tjerë, është në kundërshtim me ligjin nr. 9643, datë 20.11.2006, 
ndryshuar “Për prokurimin publik”, i ndryshuar, Neni 1 “Objekti dhe qëllimi”, ku 
përcaktohet: 
Qëllimi i këtij ligji është: a) të rrisë efiçencën dhe efikasitetin në procedurat e prokurimit 
publik, të kryera nga autoritetet kontraktore; b) të sigurojë mirëpërdorim të fondeve publike 

http://www.app.gov.al/GetData/DownloadDoc?documentId=0e11826f-ddab-45e9-9e7d-2d8793c55b94
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dhe të ulë shpenzimet procedurale; c) të nxisë pjesëmarrjen e operatorëve ekonomikë në 
procedurat e prokurimit publik; ç) të nxisë konkurrencën ndërmjet operatorëve ekonomikë; 
d) të sigurojë një trajtim të barabartë dhe jodiskriminues për të gjithë operatorët ekonomikë, 
pjesëmarrës në procedurat e prokurimit publik; dh) të sigurojë integritet, besim publik dhe 
transparencë në procedurat e prokurimit publik.  
nenin 46, pika 3, ku përcaktohet: 
“Kërkesat për kualifikim duhet të hartohen në mënyrë të tillë që të stimulojnë pjesëmarrjen 
e biznesit të vogël dhe të mesëm dhe në çdo rast të jenë sipas përcaktimeve në rregullat e 
prokurimit publik”. 

Me nenin 27 “Kontratat mallrave” të VKM nr. 914. datë 29.12.2014 “Për miratimin e 
rregullave të prokurimit publik”, i ndrushuar,  pika 3, ku përcaktohet se: 
Kërkesat e veçanta të kualifikimit duhet të përfshijnë të gjitha kriteret specifike, në përputhje 
me nenin 46 të LPP. Kriteret duhet të jenë në përpjesëtim dhe të lidhura ngushtë me aftësinë 
zbatuese, natyrën dhe vlerën e kontratës. Në çdo rast, autoriteti kontraktor duhet të 
përcaktojë dokumentet konkrete që duhet të paraqesin operatorët ekonomikë për 
përmbushjen e këtyre kritereve. 
 
Komisioni i Vlerësimit të Ofertave 
- KVO është ngritur me urdhrin e Kryetarit të Bashkisë me nr. 34/1, datë 11.02.2021 i 
përbëhet nga z. F V (kryetar), znj. S SH (anëtar) dhe z. S T (anëtar). Në  dosje ndodhen të 
administruara dhe deklaratat mbi konfliktin e interesit për të  tre anëtarë te KVO.  
-KVO më datën 24.02.2021 ora 12.00 ka hapur procedurën e prokurimit. Nga auditimi  i 
dokumentacionit në dosjen e procedurës dhe në SPE rezulton se në këtë procedurë kanë 
paraqitur ofertë 3 OE, si më poshtë: 

Nr.  Operatori Ekonomik Vlera e ofertës 
1 E SH.A 1,835,010 
2 K SHA 1,536,369 
3 T sha 2,155,400 

Me procesverbalin  nr.558/6prot., datë 02.03.2021 KVO pas shqyrtimit të dokumentacionit të 
OE, ka kualifikuar të tre OE pjesëmarrës në këtë procedurë dhe ka vendosur të shpallë fitues 
ofertën e OE “K” sha me vlerë 1,536,369 lekë pa TVSH. 
Nga shqyrtimi i  ofertës të shpallur fituese konstatohet se kjo ofertë është anomalisht e ulët, 
pasi oferta është nën 85% të mesatares së ofertave të vlefshme, për të cilën KVO përpara se të 
vazhdonte me klasifikimin dhe shpalljen e fituesit duhet të kishte kërkuar sqarime nga OE, 
duke vepruar në mospërputhje me kërkesat e VKM nr. 914, datë 29.12.2014, i ndryshuar neni 
66 “Shqyrtimi dhe vlerësimi i ofertave”, ku përcaktohet: 
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Pas korrigjimit të gabimeve aritmetike, komisioni i vlerësimit të ofertave verifikon nëse 
ofertat e vlefshme janë ose jo me çmim anomalisht të ulët sipas formulës së përcaktuar në 
dokumentet standarde të tenderit. Përllogaritja e ofertës anomalisht të ulët bëhet në mënyrat 
e mëposhtme: 

 Në rastin kur janë të vlefshme tre ose më shumë oferta, në përputhje me nenin 
56 të LPP, oferta vlerësohet anomalisht e ulët nëse vlera e saj do të jetë më e vogël se 85% e 
mesatares së ofertave tëvlefshme. 
Nëse një apo disa oferta vlerësohen si anomalisht të ulëta, komisioni i vlerësimit të ofertave 
duhet të kërkojë sqarime nga ofertuesit, përpara se të marrë vendim për kualifikimin ose jo 
të tyre, në përputhje me nenin 56 të LPP. 

 Në çdo rast ofertuesi ka detyrimin të argumentojë dhe tëdokumentojë me prova shkresore 
sqarimet për elementin/elementet e veçanta të ofertës, në përputhje me kërkesat e nenit 56 të 
LPP. 
Nga KVO është hartuar Raporti Përmbledhës për Titullarin e AK nr. 558/7prot., datë 
10.03.2021 dhe po më këtë datë  është miratuar procedura nga Titullari i AK dhe po më këtë 
datë është njoftuar dhe fituesi me shkresën nr. 558/9prot, datë 10.03.2021.  
Me shkresën pa numër protokolli të datës 12.03.2021, protokolluar në Bashkinë Divjakë me 
nr. 978prot., datë 16.03.2021, OE “K” SHA ka njoftuar tërheqjen nga procedura e prokurimit 
me arsyetimin e mosrealizimit të kontratës për shkak të pandemisë. 
Titullari i AK me shkresën nr. 558/10prot., datë 16.03.2021, “Formulari i njoftimit të 
anullimit” publikuar në Buletinin e APP nr. 42, datë 23.03.2021, ka shpallur njoftimin e 
anullimit të procedurës, me arsyetimin e mosrealizimit të procedurës nga ofertuesi i renditur i 
pari për shkak të pandemisë. 
 
Me urdhërin nr. 71, nr. 1078prot., datë 19.03.2021 është rishpallur procedura e prokurimit, e 
cila është botuar në Buletinin e PP më datë 29.03.2021. 
Procedura e rishpallur ka këto të dhëna: 
Procedura e prokurimit “Blerje lubrifikantë, vajra, graso, filtra, për kryerjen e shrbimeve profilaktike 
për mjetet e Bashkisë Divjakë” REF-90524-03-19-2021 
1. Urdhër Prokurimi nr. 71 
 Nr.1078 prot., 
datë 19.03.2021 

3.Hartuesit e DT:  
 Urdhër nr. 34, datë 11.02.2021 
1. V L(Juriste ) 
2. E N (inxhiniere) 
3. I K (Ekonomiste) 

4.Komisioni i Vlerësimit Ofertave: 
Urdhër nr.71/1 19.03.2021 
1. F V ( kryetar) 
2. S SH (anetar) 
3. S T (anëtar) 

2. Lloji i Procedurës:  
“Kërkesë për Propozim”  
5. Fondi Limit (pa tvsh)  
2,297,109 lekë pa Tvsh 

6.Oferta fituese: “K” sha.                       7.Diferenca me fondin limit  (pa tvsh)  
601,268 leke pa tvsh   

8. Data e hapjes së tenderit: 
02.04.2021, Ora 10 

9.Burimi Financimit: Të 
ardhurat + Granti  

10.Operatoret Ekonomik 
a) Pjesëmarrës në tender: 3 OE   
b) Kualifikuar 3 OE 

11. Ankimime 
AK: Po 

12.  Përgjigje ankesës nga AK 
Po 

13.  Përgjigje Ankesës nga  APP   apo KPP  
Po 

 14. Data e lidhjes së 
kontratës: 06.05.2021 

15. Afati i kontratës 
10 ditë nga momenti i lidhjes së kontratës 

 
Me procesverbalin e datës 19.03.2021, nr.1078/3prot., NjP ka hartuar DST për këtë procedurë 
dhe ka shpallur ato në SPE, me të njëjtat mangësi si në procedurën e anulluar, çka e ngarkon 
atë me përgjegjësi. 
Nga OE “E” SHA është paraqitur formulari i ankesës nr. 19, datë 19.03.2021, i protokolluar 
në Bashkinë Divjakë me nr. 1112prot., datë 24.03.2021, ku argumenton: “…për anullim të 
paligjshëm të procedurës së prokurimit, por dhe të rishpalljes së saj. …OE argumenton se 
referuar legjislacionit për prokurimin publik me tërheqjen nga realizimi i procedurës  nga 
operatori ekonomik i renditur i pari AK-ja është i detyruar të vazhdojë procedurën me 
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operatorin të renditur i dyti në njoftimin e renditjes’, duke kërkuar prishjen e vendimit dhe 
vazhdimin eprocedurës duke shpallur fitues OE të renditur i dyti”. 
Pas shqyrtimit të kërkesës nga KSHA e ngritur me urdhërin nr. 76, dhe nr.1128prot, datë 
24.03.2021, i është kthyer përgjigje OE me skresën nr. 1128/2prot., datë 25.03.2021, duke 
mos i pranuar ankesën. AK ka argumentuar anullimin e nprocedurës mbështetur në nenin 58 
të ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”, i ndryshuar, pika 5, pasi nga 
shqyrtimi i ofertave diferenca ndërmjet ofertës të kualifikuar në vend të parë dhe asaj të dytë 
është m e madhe se 2%. 
OE “E” SHA më datë 25.03.2021, i ka paraqitur ankesë Bashkisë Divjakë dhe Komisionit të 
Prokurimit Publik, përkatësisht me shkresat nr. 1154 dhe nr. 1155. 
Pas shqyrtimit të ankesës nga KPP, me vendimin e saj nr. 162/2021prot., datë 13.04.2021, 
duke argumentuar se ankimi i dorëzuar në KPP është bërë përpara mbarimit të afatit të AK 
për të trajtuar ankesën referuar pikës 6 të nenit 63 të LPP, pa i hyrë në thelb ankesës së OE. 
KPP ka vendosur të mos pranojë ankesën e OE “E” SHA dhe lejimin e AK të vijojë me hapat 
e mëtejshëm të procedurës së prokurimit. 
Më datë 26.04.2021 KVO ka hapur procedura e prokurimit, ku kanë marrë pjesë tre OE,  
si më poshtë: 

Nr.  Operatori Ekonomik Vlera e ofertës 
1 K SHA  1,695,841 
2 E SH.A 1,798,810 
3 T  SHA 2,155,400 

 Me procesverbalin  nr.1078/6prot., datë 19.04.2021 KVO pas shqyrtimit të dokumentacionit 
të OE, ka kualifikuar të tre OE pjesëmarrës në këtë procedurë dhe ka vendosur të shpallë 
fitues ofertën e OE “K” sha me vlerë 1,695,841 lekë pa TVSH, ofertë e cila është 159,472 
lekë më të lartë se oferta e paraqitur prej tij në procedurën e anulluar. 
Me datë 06.05.2021 është lidhur kontrata me OE “K” me vlerë 1,695,841 lekë pa TVSH dhe 
2,035,009 lekë. 
Komisioni i marrjes në dorëzim 
Me urdhrër nr. 116, datë 07.05.2021 të Kryetarit të Bashkisë Divjakë është ngritur 
“Komisioni i Marrjes në Dorëzim” i përbëhet nga znj. G GJ, znj. S K dhe z. I N. Deri më datë 
30.06.2021 kontrata është realizuar në shumën 2,035,009 lekë, mallrat janë marrë në dorëzim 
konform specifikimeve teknike. Për sa më lart është mbajtur Akt Konstatimi nr. 22, datë 
12.11.2021. 
Lidhur me konstatimet e mësipërme, trajtuar në Projektraportin e Auditimit, me shkresën nr. 
4680/60prot., datë 17.12.2021, protokolluar në KLSH me nr. 686/15 prot., datë 17.12.2021, 
është observuar nga Sektori Juridik dhe i Prokurimeve Publike, për hartimin e kritereve të 
veçanta të kualifikimit, administrimin e urdhrit të prokurimit dhe dokumentimin e procedurës 
së përzgjedhjes së OE të ftuar për pjesëmarrje në procedurë. Nga shqyrtimi i tyre nga Grupi i 
Auditimit, rezulton se objeksionet e sjella janë të njëjta me objeksionet e paraqitura me 
shkresën nr. 4680/40prot, datë 17.11.2021, protokolluar në KLSH me nr. 686/12 prot., datë 
19.11.2021, për Aktkonstatimin nr. 22, datë 12.11.2021,të trajtuara në mënyrë të hollësishme 
në Projektraport e të papranuara nga ana jonë. Për sa observuar nga subjekti nuk merren në 
konsideratë. 
 
6. Procedura e prokurimit “Blerje ushqime për kopshtin Divjakë dhe kopështin Çermë 
Sektor, Njësia Administrative Tërbuf” për vitin 2021, me këto të dhëna: 
Procedura Prokurimit objekt: “Blerje ushqime për kopshtin Divjakë dhe kopështin Çermë Sektor” NR 
REF-80266-11-27-2020 
1.Urdhër Prokurimi nr.280 
 Nr. 4617prot., datë 27.11.2020  

3.Hartuesit e DT:  
Urdhër nr. 280, datë 

4.Komisioni i Vlerësimit Ofertave: 
Urdhër nr. 280/1, datë 27.11.2020 
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2. Lloji i Procedurës së 
Prokurimit:  
“Kerkese për Propozim” 
Marrëveshje Kuadër me nje 
operator ekonomik, ku të gjitha 
kushtet janë të përcaktuara. 

27.11.2020 
1. S SH (Juriste ) 
2. E H (inxhinier) 
3. I K (Ekonomiste) 

1. R M ( Kryetar) 
2. M N (anetar) 
3. V L(anëtar) 

5.Fondi Limit (pa tvsh)  
4,909,198 lekë pa tvsh 
Loti I-282,958 lekë 
Loti II- 1,643,629 lekë 
Loti III- 2,225,711 lekë 
Loti IV- 765,900 lekë 

6.Oferta fituese: V” PF 7.Diferenca me fondin limit  (pa 
tvsh)  0  lekë   

8. Data e hapjes së tenderit:  
datë 11.12.2020 
Ora 11 

9.Burimi Financimit: Të 
ardhura e Bashkisë Divjake 

10.Operatoret Ekonomike 
a) Pjesëmarrës në tender: 1 OE 
b) Kualifikuar V PF 

11.Ankimime 
AK: Jo 

12. Përgjigje ankesës nga 
AK Jo 

13.Përgjigje Ankesës nga  APP   apo 
KPP  JO 

 14. Data e lidhjes së 
kontratës: 08.01.2020 

15. Afati i kontratës 
Deri më 31.12.2021 

 
Komisioni për llogaritjen e fondit limit. 
-Me urdhër të Kryetarit të Bashkisë Divjakë me nr. 232, datë 02.11.2020 me nr. 4078prot., 
është ngritur “Komisioni për llogaritjen e fondit limit” i përbëhet nga znj. A H (Inspektore 
biznesi-tatimet) znj. N N (specialiste arsimi) dhe z. D P (specialist finance). Në dosje nga ky 
komision është administruar  Procesverbali nr. 4078/1 prot., datë 20.11.2020 për 
përllogaritjen e fondit limit dhe preventivin përkatës të tenderit me objekt : “Blerje ushqime 
për kopshtin Divjakë dhe kopështin Çermë Sektor”, në shumën 4,909,198 lekë, bashkëlidhur 
janë preventivat për secilin lot: nr. 4078/2 prot., datë 20.11.2020 Loti I “Blerje Buke”, me 
fond limit 282,958 lekë; preventivi nr.4078/3 prot., datë 20.11.2020 Loi II “Blerje artikuj 
bulmetorë”, me fond limit 1,634,629 lekë; preventivi nr. 4078/4 prot., datë 20.11.2020 Loti 
III, “Blerje artikuj ushqimorë dhe fruta perime”, me fond limit 2,225,711 lekë dhe preventivi 
nr. 4078/5 Loti IV, “Blerje mishi dhe nënproduktet e tij”  e fond limit 765,900 lekë, të 
firmosura nga ky komision i cili ka të administruar gjithashtu dhe formularin e deklaratat e 
konfliktit të interesit.  
Konstatohet se komisioni, pamvarësisht nga përcaktimi i sasive sipas normativave për menutë 
ushqimore në kopështe për fëmijët 0-6 vjeç, miratuar nga Ministria e Shëndetësisë dhe 
Mbrojtjes Sociale dhe numrit të fëmijëve gjthsej, në përcaktimin e çmimeve të ushqimeve për 
llogaritjen e fondit limit, nuk ka argumentuar se kujt i është referuar në kundërshtim me 
VKM nr. 914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, i ndryshuar, 
neni 59, pika 2, ku përcaktohet: 
“Në përllogaritjen e vlerës limit të kontratës, autoriteti kontraktor duhet t’i referohet një ose 
më shumë alternativave të renditura si më poshtë: çmimet e botuara nga Instituti i 
Statistikave (INSTAT), ose/dhe çmime të tjera zyrtare, të njohura nga institucionet përkatëse 
(si për shembull, nga organet tatimore a doganore, dhomat e tregtisë, në manuale etj.); 
ose/dhe  
a) çmimet e tregut; ose/dhe  
b) çmimet e kontratave të mëparshme, të realizuara nga vetë apo nga autoritete të tjera 
kontraktore; ose/dhe  
c) çmimet ndërkombëtare, të botuara.  
Autoriteti kontraktor, përpara nxjerrjes së urdhrit të prokurimit, duhet të dokumentojë 
përllogaritjen e vlerës së kontratës. 
 Ngarkohet me përgjegjësi grupi i punës. 
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Njësia e Prokurimit 
1-Me urdhër prokurimi të Kryetarit të Bashkisë Divjakë nr. 280 datë 27.11.2020, me nr. 
4617prot., është ngritur Njësia e Prokurimit e cila përbëhet nga znj. S SH (jurist) z. E L 
(inxhinier) dhe znj. I K (ekonomiste) në procedurën “Kërkesë për propozim” me fondin limit 
4,909,198 lekë pa TVSH, nga të Ardhurat, të ndara 4 lote.  
Loti I “Blerje Buke” me fond limit 282,958 lekë pa tvsh, 
Loti II “Blerje artikuj bulmetorë”, me fond limit 1,643,629 lekë pa tvsh, 
Loti III, “Blerje artikuj ushqimorë dhe fruta perime”, me fond limit 2,225,711 lekë pa tvsh, 
Loti IV, “Blerje mishi dhe nënproduktet e tij” me fond limit 765,900 lekë pa tvsh, 
Konstatohet se përzgjedhja e operatorëve ekonomikë në këtë procedurë prokurimi nuk është 
argumentuar, në kundërshtim me nenin 39 “Kërkresë për propozim”, pika 4, ” të VKM nr. 
914, datë 29.12.2014, i ndryshuar, ku shprehet se: 
…Në çdo rast, autoriteti kontraktor duhet të argumentojë dhe të dokumentojë përzgjedhjen e 
operatorëve ekonomikë që do të ftojë. 
 
Në këtë procedurë prokurimi, referuar dokumentacionit të dosjes të tenderit, urdhri i 
prokurimit nuk ishte depozituar në degën e thesarit dhe nuk kishte vulë të thesarit, veprim ky 
në kundërshtim me Udhëzimin e Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë (MFE) nr. 9, datë 
20.03.2018 “Për procedurat standarde të zbatimit të buxhetit”, i ndryshuar, “Marrja e 
angazhimit dhe kryerja e shpenzimeve publike” pika 154 ku përcaktohet: “Kërkesa për 
shpenzim i drejtohet Nëpunësit Autorizues dhe për dijeni Nëpunësit Zbatues. Në rastet kur 
kërkesa është e lidhur me një proces blerje apo kryerje shërbimi i dërgohet strukturës 
përgjegjëse për prokurimet në njësinë shpenzuese. Struktura përgjegjëse për prokurimet 
kryen kontrollet e nevojshme krahasuese me kërkesat e planifikuara dhe planin e prokurimit 
të miratuar në procesin e planifikimit të buxhetit. Në rast të kërkesave të reja, të 
paplanifikuara më parë, kërkohet miratimi paraprak i Nëpunësit Autorizues të njësisë. Në 
përfundim të procesit njofton Nëpunësin Zbatues të njësisë për urdhërin e prokurimit, i cili 
autorizohet nga struktura pergjegjese e Thesarit në degë përpara se të fillojë procesi i 
prokurimit. Kërkesa për shpenzim i drejtohet nëpunësit autorizues dhe për dijeni nëpunësit 
zbatues”, Udhëzimin nr. 2, datë 20.01.2020 “Për zbatimin e buxhetit të vitit 2020”, 
“Kontrolle financiare paraprake shtesë, në procesin e menaxhimit të fondeve shtesë”, pika 
35 “Kontrolli mbi limitet e angazhimit do të realizohen duke ndjekur procedurën si më 
poshtë: Dega e Thesarit kryen kontrollin e totalit të fondeve të paraqitura në regjistrin e 
prokurimeve me totalin e fondeve të miratuara në buxhetin e njësisë dhe, vetëm pasi vuloset 
nga Thesari urdhëri i prokurimit, njësia mund të fillojë procesin e prokurimit në Agjencinë e 
Prokurimeve Publike” dhe “Të gjithë urdhërat e prokurimit që nxirren gjatë vitit për mallrat, 
shërbimet dhe investimet duhet të paraqiten në degën e Thesarit, së bashku me ftesën për 
prokurim, të cilat duhet: (i) t’i përmbahen listës së prokurimeve të dorëzuar në Thesar, (ii) të 
kontrollohen për përputhshmëri me regjistrin e prokurimeve dhe të vulosen nga dega e 
Thesarit, përpara procedimit, sipas rregullave të prokurimit publik”, si dhe nuk ka 
bashkëlidhur disponibilitetin e fondeve të miratuar me vendimin e Këshillit Bashkiak. 
-Me nr. 4617/3 prot., datë 27.11.2021 është administruar procesverbali për hartimin e 
dokumenteve të tenderit. Nga auditimi konstatohet se nga NJP janë vendosuar kritere të 
paargumentuara e të pambështetura në DST, konkretisht: 
Në pikën 2.3.3 nga NJP është vendosur si kriter se: “OE duhet të këtë pikë për ushtrimin e 
aktivitetit të tij brenda territorit të Bashkisë Divjakë, vërtetuar kjo me dokument ligjorë si: 
QKB, Kontratë qiraje, etj. …”. 
Vendosja nga ana e NJP të kritereve të veçanta ne DST, të cilat kufizojnë konkurencën dhe 
pjesëmarrjen e OE të tjerë, është në kundërshtim me ligjin nr. 9643, datë 20.11.2006, 

http://www.app.gov.al/GetData/DownloadDoc?documentId=0e11826f-ddab-45e9-9e7d-2d8793c55b94
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ndryshuar “Për prokurimin publik”, i ndryshuar, Neni 1 “Objekti dhe qëllimi”, ku 
përcaktohet: 
Qëllimi i këtij ligji është: a) të rrisë efiçencën dhe efikasitetin në procedurat e prokurimit 
publik, të kryera nga autoritetet kontraktore; b) të sigurojë mirëpërdorim të fondeve publike 
dhe të ulë shpenzimet procedurale; c) të nxisë pjesëmarrjen e operatorëve ekonomikë në 
procedurat e prokurimit publik; ç) të nxisë konkurrencën ndërmjet operatorëve ekonomikë; 
d) të sigurojë një trajtim të barabartë dhe jodiskriminues për të gjithë operatorët ekonomikë, 
pjesëmarrës në procedurat e prokurimit publik; dh) të sigurojë integritet, besim publik dhe 
transparencë në procedurat e prokurimit publik.  
Me nenin 27 “Kontratat mallrave” të VKM nr. 914. datë 29.12.2014 “Për miratimin e 
rregullave të prokurimit publik”, i ndrushuar,  pika 3, ku përcaktohet se: 
Kërkesat e veçanta të kualifikimit duhet të përfshijnë të gjitha kriteret specifike, në përputhje 
me nenin 46 të LPP. Kriteret duhet të jenë në përpjesëtim dhe të lidhura ngushtë me aftësinë 
zbatuese, natyrën dhe vlerën e kontratës. Në çdo rast, autoriteti kontraktor duhet të 
përcaktojë dokumentet konkrete që duhet të paraqesin operatorët ekonomikë për 
përmbushjen e këtyre kritereve. 
 
-Në specifikimet teknike, shtojca 9 e DST-ve, “Specifikimet teknike të produkteve 
ushqimore”, në artikullin 3 “Djathë i bardhë lope”, nga NJP është vendosur si kriter se: “ky 
djathë të jetë i staxhionuar jo më pak se 45 ditë”.  
Kjo kërkesë e veçantë e vendosur nga NJP nuk është e argumentuar se pse duhet të jetë mbi 
45 ditë si dhe nuk argumentohet mënyra se si do të vërtetohet ose kontrollohet ky staxhionim 
i tij. Ndryshe do të ishte nqs në kriteret e veçanta do të përcaktohej se ky djathë do të ishte i 
mbyllur dhe me etiketë ku të kishte të shkruar kohën e staxhionimit, skadimit, etj. 
Në artikullin 6 “Vezë pule” nga ana e NJP është kërkuar se: “Ambalazhimi i vezëve duhet të 
bëhet me kartonë fole me kapacitet 30 vezë secila dhe çdo kuti kartoni vendosen 12 copë 
kartonë fole”,  kërkesë e pa argumentuar se pse duhet të jenë kartonë fole me kapacitet 30 
vezë secila dhe çdo kuti kartoni vendosen 12 copë kartonë fole. Ky kriter i NJP është 
dikriminues për OE të cilët mund ta kenë kapacitetin e ambalazhimit ndryshe. 
Pika nr. 9. “Vaj ulliri”, nga NJP është diskriminuese është vendosur si kriter se: 
“Ambalazhimi në shishe 0.5 – 1 litërshe qelqi ose plastike, transparente me etiketë ku të 
shënohen standardet”. 
Kjo kërkesë e veçantë e vendosur nga NJP dhe nuk është e argumentuar se pse duhet të jenë 
Ambalazhimi në shishe 0.5 – 1 litërshe qelqi ose plastike, transparente me etiketë ku të 
shënohen standardet. Ky kriter i NJP është diskriminues për OE të cilët mund ta kenë 
kapacitetin e ambalazhimit ndryshe, 2 litërsh ose më shumë, ose mund të jenë ambalazhim i 
llojit tjetër që plotëson më mirë standardët se sa ambalazhimi i plastikës si psh ambalazhimi 
më metal alumin, ambalazhim druri  etj. 
Pika nr. 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21“Fasule të bardha, reçel, Sheqer, Oriz, Miell gruri 
dhe misri, kripë, Trahana, Tërshërë, Salcë”, nga NJP është vendosur si kriter se: 
“Ambalazhimi i paketuar me peshë 1 kg”, kërkesë kjo e pargumentuar  
Këto kërkesa të veçanta të vendosura nga NJP diskriminuese nuk janë argumentuar se pse 
duhet të jenë “Ambalazhimi i paketuar me pesë 1 kg. Ky kriter i NJP është diskriminues për 
OE të cilët mund ta kenë kapacitetin e ambalazhimit ndryshe, 2 -10 etj kg ose më shumë. NJP 
në rastet e pikës 19 dhe 20 (kanellë dhe thjerrëza) nuk ka përcaktuar asnjë kriter të peshës 
ndërkohë që për produktet e tjera e ka bërë atë. Njësia e Prokurimit ka vepruar në 
kundërshtim me Ligjin nr. 9643, datë 20.11.2006, ndryshuar “Për prokurimet publike” 
Neni23Specifikimetteknike : 
1. Specifikimet  teknike,  që   përcaktojnë  karakteristikat  e   mallrave,  punëve  dhe 
shërbimeveqëdotë prokurohen,duhet të përgatiten për të përshkruar sa më saktë dhe në 

http://www.app.gov.al/GetData/DownloadDoc?documentId=0e11826f-ddab-45e9-9e7d-2d8793c55b94
http://www.app.gov.al/GetData/DownloadDoc?documentId=0e11826f-ddab-45e9-9e7d-2d8793c55b94
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mënyrë të plotë objektin e prokurimit,duke krijuar kushte për konkurrim të paanshëme të 
hapur ndërmjet të gjithë kandidatëve e ofertuesve.Kur është e mundur,specifikimet teknike 
duhet të përcaktohen nëmënyrë të tillë që të kuptohen nga personat me aftësitë kufizuara. 
2. Specifikimet teknike duhet të mundësojnë trajtim të njëjtë për të gjithë kandidatët dhe 
ofertuesit dhe të mos shërbejnë si pengesa për konkurrencën e hapur në prokurimin publik. 
Për veprimet e mësipërme ngarkohet me përgjegjësi NJP e përbërë nga znj. S SH, z. E L dhe 
znj. I K. 
 
Komisioni i Vlerësimit të Ofertave 
KVO është ngritur me urdhrin e Kryetarit të Bashkisë nr280/, datë 27.11.2020 me 
nr.4617/1/4 prot., i përbëhet nga z. R M (kryetar), znj. M N (anëtar) dhe znj.V L(anëtar).Më 
datë  11.12.2020 ora 11, janë hapur oferatt e tenderit, me procesverbalin nr.4617/5prot, ku 
është paraqitur vëtëm një OE, i cili ka ofertuar për të gjitha lotet, si më poshtë: 

Nr. OE pjesëmarrës Oferta ekonomike (pa 
tvsh) Vlerësimi i KVO-së 

1 OE “V” shpk 4,909,198 lekë pa tvsh Po 
 
Pas shqyrtimit të dokumentacionit të paraqitur nga OE, KVO e ka kualifikuar atë si ofertë të 
suksesshme. Nga auditimi i praktikës dokumenatre dhe nga verifikimi në SPE konstatohet se 
KVO ka vepruar në përputhje me DST. 
AK, me shkresë nr. 4617/11 prot., datë 22.12.2020 ka bërë njoftimin e fituesit për të gjitha 
lotet, më datë 08.01.2021 është lidhur Draft Marrëveshja me nr. 4617/15prot dhe më datë 
08.01.2021 është lidhur kontrata me nr. 4617/16prot. 
 
Komisioni për marrjen në dorëzim 
Me urdhërin e Titullarit të AK është ngritur komisioni i marrjes në dorëzim të ushqimeve 
nr.09, datë 08.01.2021, me këtë përbërje: znj.A S, znj. N Ni dhe z. J Z. Deri më 30.06.2021 
kjo kontratë nuk ka realizim apo likuidim të saj.  

Titulli i Gjetjes: Vendosje e kritereve kualifikuese jo sipas natyrës dhe volumit të 
objektit të prokurimt.  

Situata 1: 

Nga auditimi i 6 procedurave të prokurimeve të zhvilluara në vitin 2021,  
janë vendosur kritere kualifikuese të paargumentuara, si kontrata të 
ngjashme, staf teknik, disponueshmërinë e mjeteve, certifikata,etj., e po 
kështu dhe specifikime teknike, konkretisht në procedurat: 
-“Furnizim me ujë për zonat bregdetare të Bashkisë Divjakë dhe Njësisë 
Administrative Remas, Loti I – Njësia Administrative Remas”; 
- Mbikëqyrje e kontratës me objekt “Furnizim me ujë për zonat bregdetare 
të Bashkisë Divjakë dhe Njësisë Administrative Remas, Loti I – Njësia 
Administrative Remas”; 
-“Blerja e karburantit”; 
-“Blerje pjesë këmbimi dhe shërbime për mjetet”; 
objektit “Blerje lubrifikantë, vajra, graso, filtra, për kryerjen e shrbimeve 
profilaktike për mjetet”; 
-“Blerje ushqime për kopshtin Divjakë dhe kopështin Çermë Sektor, Njësia 
Administrative Tërbuf”. 

Kriteri: 

-Ligji nr. 9643, datë 20.11.2006, ndryshuar “Për prokurimin publik”, i 
ndryshuar; 
-VKM nr. 914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit 
publik”, i ndryshuar 

Ndikimi: Si pasojë e mangësive të mësipërme, është kufizuar konkurrenca dhe 
pjesëmarrja e OE të tjerë.  

http://www.app.gov.al/GetData/DownloadDoc?documentId=0e11826f-ddab-45e9-9e7d-2d8793c55b94
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Shkaku: Mosnjohje e legjislacionit të prokurimeve nga punonjësit e caktuar për 
hartimin e kritereve 

Rëndësia: I lartë. 
  

 
Titulli i Gjetjes: Mbi argumentimin e fondit limit, nxjerrjen e urdhërit të prokurimit.  

Situata 2: 

-Nga auditimi i zhvillimit të procedurave të prokurimeve të audituara 
konstatohet se nuk janë zbatuar kërkesat e VKM nr. 914, datë 29.12.2014 
për përllogaritjen e fondit limit (me përjashtim procedurës së ujësjellësit 
dhe të mbikëqyrjes së tij). 
-Në asnjë procedurë urdhëri  i prokurimit i ndodhur në dosje nuk kishte 
vulën e thesarit. 
-Në tre procedurat “Kërkesë për propozim” në dosje nuk ndodhet 
argumentimi i përzgjedhjes së OE të ftuar në procedurë. 

Kriteri: 

-Ligji nr. 9643, datë 20.11.2006, ndryshuar “Për prokurimin publik”, i 
ndryshuar; 
-VKM nr. 914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit 
publik”, i ndryshuar. 
-Udhëzimi i Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë (MFE) nr. 9, datë 
20.03.2018 “Për procedurat standarde të zbatimit të buxhetit”, i ndryshuar; 
-Udhëzimi i MFE nr. 4, datë 25.01.2021 “Për zbatimin e buxhetit të vitit 
2021”. 

Ndikimi: Pasaktësi në përllogaritjen e fondit limit, si dhe hapësira për të zhvilluar 
procedura prokurimi të pambuluar me fonde buxhetore.  

Shkaku: Mosnjohje e legjislacionit të prokurimeve nga punonjësit e caktuar për 
hartimin e fondit limit. 

Rëndësia: I mesëm. 
 
 
Pika nr.4.2.Mbi zbatimi i kontratave të punëve publike 
 
Në zbatim të pikës 4.4 të Programit të Auditimit në Bashkinë Divjakë, u analizuan objektet e 
zbatuara në periudhën e auditimit dhe nga  kjo analizë, është përzgjedhur për auditim objekti: 
 
I. “Rikonstruksion dhe shtesë anësore 2 kate, Shkolla e mesme e bashkuar “Mihal 
Nako”, fshati Fier Seman, NjA Gradishtë”, Bashkia Divjakë. 
 
Kontratat 
Objekti i mësipërm është kryer sipas kontratës për punë publike me nr. 3142 prot datë 
23.08.2019 të lidhur mes Autoritetit Kontraktor Bashkia Divjakë, të përfaqësuar nga Titullari 
z. F Kdhe Operatorit Ekonomik “C” SHPK, me përfaqësues z. A K, me licencë profesionale 
NZ 5942/4, datë 11.05.2017. Vlera e kontratës është 62,663,975 lekë me tvsh. Afati zbatimit 
të kontratës është përcaktuar periudha kohore 180 ditë nga data e fillimit të punimeve. Në 
dosje administrohet Aneks kontrate nr. 1479/3, datë 12.05.2020 për shtyrjen e afatit të 
përfundimit të punimeve, sipas të cilit është miratuar shtyrja e afatit të përfundimit të 
punimeve deri në datën 30.06.2020. Kërkesa e kontraktorit për të bërë këtë amendament 
kontrate, është e datës 10.03.2020, sipas te cilës është bërë pezullimi i punimeve për shkak të 
pandemisë. Rifillimi i punimeve është bërë në datën 07.05.2020.  
Për mbikëqyrjen e punimeve të ndërtimit, sipas aktit me nr. 3204/4 prot, datë 03.09.2019, 
është lidhur kontrata përkatëse e këtij shërbimi me BOE “S” SHPK & “I” SHPK me 

http://www.app.gov.al/GetData/DownloadDoc?documentId=0e11826f-ddab-45e9-9e7d-2d8793c55b94
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përfaqësues I S, me nr. licence për mbikëqyrje kolaudim punimesh MK. 3232 dhe me vlerë të 
kontratës së shërbimit 740,417 lekë me tvsh.  
Për kolaudimin e punimeve të ndërtimit, sipas aktit me nr. 4444 prot., datë 17.11.2020, është 
lidhur kontrata përkatëse e këtij shërbimi me shoqërinë “S P” SHPK, me nr. licence për 
mbikëqyrje kolaudim punimesh MK. 1678/1, dhe me vlerë të kontratës së shërbimit 87,792 
lekë me TVSH.  
Projektpreventivi 
- Për këtë objekt, administrohet në dosje leje ndërtimi për shtesë në ndërtim ekzistues me 
sipërfaqe më të madhe se 250 m2, me nr. 2394/2, datë 15.07.2019.  
- Projekti i zbatimit është hartuar nga shoqëria “Xh” ShPK dhe është miratuar nga titullari i 
Bashkisë Divjakë, Z. F K. 
Zbatimi i punimeve 
Nga dokumentacioni i vënë në dispozicion rezulton se punimet kanë nisur me datë 
17.09.2019  dhe kanë përfunduar me datë 30.06.2020, ose brenda afatit kontraktual të 
përfundimit të punimeve, përfshirë amendamentin e kontratës.  
-Me Urdhër ndryshimin nr. 1, datë 27.05.2019 është bërë miratimi i preventivit të ripunuar 
me shtesa dhe pakësime dhe me përdorimin e fondit rezervë shkresën datë 09.09.2020 
sipërmarrësi i punimeve OE “C” SHPK, përfaqësues të AK dhe mbikëqyrësi i punimeve BOE 
“S” SHPK & “I” SHPK” Shpk nga krahasimi i preventivit me faktin, kanë njoftuar 
ndryshime volumesh dhe kanë formuluar “Procesverbalin për rishikimin e volumeve të 
projektreventivit”, i cili është miratuar nga AK. Është miratuar përdorimi i fondit rezervë në 
vlerën 831,145 lekë pa TVSH.  
- Në zbatim të programit, u shqyrtua dokumentacioni si më poshtë:  
1. Projekt i zbatimit, preventivi bazë dhe izaq11 ndryshuar,  
2. Situacionet pjesore dhe Situacioni përfundimtar,  
3. Libreza e masave,  
4. Ditarit të punimeve, etj. 
Zbatimi i Kontratës së Punimeve “Rikonstruksion dhe shtesë anësore 2 kate, Shkolla e mesme e bashkuar “Mihal 
Nako”, fshati Fier Seman, NjA Gradishtë”, Bashkia Divjakë 
14.Lidhja e kontratës 
Nr. 3142 prot datë 23.08.2019 

15.Vlera e kontratës (me tvsh) 62,663,975 
lekë 
OE fitues “C” SHPK  

16.Likuiduar deri dt  
 

17- Situacioni Përfundimtar   
-Vlera  me tvsh 62,663,976 lekë 
-Vlera pa tvsh 51,844,980 lekë 

18.Afati i kontratës në dite 
Parashikuar 180 ditë ,   Zbatuar  266 ditë. 
Fillimi punimeve: 17.09.2019 
Perfundimi punimeve : 13.06.2020 
 

19. Zgjatja e kontratës   
Amendament 1479/3, datë 
12.05.2020, deri në datën 
30.06.2020. 

20. Mbikëqyrësi i punimeve 
BOE “S” SHPK & “I” SHPK 

Licenca Nr: 
MK 3232 

Kontrata nr. 3204/4 prot, 
datë 03.09.2019 

Likuiduar   
 lekë 

Pa 
likuiduar  
 

21. Kolaudatori i punimeve 
OE “Super projekt” SHPK 

Licenca Nr: 
MK 1678/1 

Kontrata nr. 4444 prot., datë 
17.11.2020 

Likuiduar  
(......lekë) 

Pa 
likuiduar 
(........ 
lekë) 

22.Akt Kolaudimi 
Datë 23.11.2020 

23.Akt i marrjes në dorëzim dt 23.11.2020 24. Fletë Hyrja  Nr.... datë  
..................lekë 
(për mallrat) 

Nga auditimi i situacionit përfundimtar, projektit dhe preventivit bazë, preventivit të 
rishikuar, si dhe nga verifikimi në terren i punimeve të ndërtimit, lidhur me volumet e punës 
të situacionuara si dhe atyre të kryera në fakt, rezultuan diferenca në volume apo punime jo të 
kryera në përputhje me projektin e hartuar nga projektuesi e të miratuar nga Autoriteti 
Kontraktor, me pasojë dëm ekonomik ndaj buxhetit të shtetit dhe njësisë vendore në vlerën 
884,588 lekë pa tvsh. 

Titulli i Gjetjes 1:      Diferenca në volume për punime të deklaruara të kryera në 
objektin “Rikonstruksion dhe shtesë anësore 2 kate, Shkolla e 
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mesme e bashkuar “Mihal Nako”, fshati Fier Seman, NjA 
Gradishtë”, Bashkia Divjakë, nga zbatuesi i punimeve OE “C” 
SHPK, për zërat e punimeve F.2, G.1, K.1/17, N.4 dhe 
P.24/27/29/30..  

Situata: Nga auditimi i realizimit të punimeve në objekt, u konstatua se: 
-Ka patur diferenca në volume dhe çmime në zërat e punës “Veshje 
fasade me polisterol kompakt jeshil t=5cm”, “FV dyer të 
brendshme druri importi, cilësia I, çmimi”, “Ndërtim drenazhi, 
mbushje me gurë lumi”, etj., për pasojë vlera e këtyre diferencave 
janë përfituar padrejtësisht nga sipërmarrësi i punimeve.  

Kriteri: Situacionimi i volumeve jo në përputhje me projektpreventivin dhe 
faktin, veprime të cilat nuk janë në përputhshmëri me: 
 - Ligjin nr. 8402, datë 10.09.1998 “Për Kontrollin dhe 
Disiplinimin e Punimeve të Ndërtimi”, i ndryshuar, Kreu III, neni 7 
dhe neni 12. 
- Udhëzimin nr. 3 datë 15.02.2001 “Për mbikëqyrjen dhe 
kolaudimin e punimeve të ndërtimit” e konkretisht Kreu II, Pika 3. 
- Kontratën e sipërmarrjes së punimeve sipas aktit me nr. 3142 prot 
datë 23.08.2019. 
- Kontratën e shërbimit të mbikëqyrjes së punimeve sipas aktit me 
nr. 3204/4 prot, datë 03.09.2019. 
- Kontratën e shërbimit të kolaudimit të punimeve, sipas aktit me 
nr. 4444 prot., datë 17.11.2020. 

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

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

Rëndësia: I lartë. 
Rekomandime: Nga Bashkia Divjakë të merren masa për arkëtimin e vlerës prej 

884,588 lekë pa tvsh nga OE “C” SHPK, në cilësinë e 
sipërmarrësit në kontratën me nr. 3142 prot datë 23.08.2019 me 
objekt “Rikonstruksion dhe shtesë anësore 2 kate, Shkolla e mesme 
e bashkuar “Mihal Nako”, fshati Fier Seman, NjA Gradishtë”, 
Bashkia Divjakë, vlerë kjo e cila përfaqëson një dëm ekonomik 
ndaj buxhetit të shtetit dhe njësisë vendore, si rrjedhojë e 
situacionimit të punimeve të pakryera.  

 
 
Lidhur me objektin e mësipërm, me shkresën nr. 5180/2 prot, datë 17.12.2021, protokolluar 
në KLSH me nr. 686/14 prot., datë 20.12.2021, është observuar nga kolaudatori i punimeve 
znj. A R, si më poshtë: 
 
Pretendimi i subjektit: 
1. Së pari, vlera e dëmit të llogaritur nga ana juaj është 1,001,316 lekë pa TVSH në faqen 231 
dhe 1,109,467 lekë pa TVSH në faqen 246 të Projektraportit. 
Qëndrimi i grupit të auditimit: 
Grupi i auditimit pasi shqyrtoi observacionin, sqaron se është lapsusi bërë nga ana jonë. Sa 
sipër, ky pretendim merret në konsideratë. 
 
Pretendimi i subjektit 
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2. E- Punime shtresash 
Zëri 3. Shtresë betoni C16/20 
Në librezë masash ky zë pune është arsyetuar si më poshtë :  

 Shtresa poshtë shtresës IGLOO është aplikuar 10 cm, sikurse shikohet në detajin e projektit të 
azhornuar dhe në librezën e masave.  

 Kurse shtresa mbi shtresën IGLOO, gjatë zbatimit ka arritur deri në 15 cm, dhe nga matjet 
faktike ka rezultuar 15 cm, për këtë arsye është vendosur në librezë masash 15 cm, edhe pse 
në detajin e projektit të azhornuar një gjë e tillë nuk është reflektuar. Megjithatë një fakt i 
tillë, mund te shikohet dhe nga fotoja, ku duket  lartesia e krijuar midis shtresës IGLOO dhe 
trarëve të themelit. 
Qëndrimi i grupit të auditimit: 
Grupi i auditimit pasi shqyrtoi observacionin, sqaron se siç edhe shikohet në foton që 
shoqëron librin e masave, shtresa e betonit mbi shtresën IGLOO është 10 cm. Sa sipër, ky 
pretendim nuk merret në konsideratë. 
 
Pretendimi i subjektit: 
F- Punime suvatimi e veshje 
3. Zëri 1. Suvatime mur i brendshëm. 
Në lidhje me ketë zë pune, ju sqarojmë se:  
Objekti për të cilin po flasim është shkollë dhe jo objekt banimi, do të thotë që është një 
objekt me një lartësi më të madhe sesa godinat e banimit.  Sikurse shikohet dhe nga Projekti I 
hartuar nga zyra e Urbanistikës për prerjet e objektit, por dhe nga matjet faktike në terren:  

 Kemi kuoten +- 0.00 , katin përdhe   
 Kuotën +3.30, katin e parë  
 Kuotën 6.60, soletën e objektit.  

Kështu, duke patur parasysh:  
  Trashësinë e soletave, që në këtë objekt janë t = 15 cm;  
 Trashësinë e shtresave niveluese + pllaka të dyshemese me t= 4 cm,  
 Trashësinë e suvasë së tavanit = 1 cm  

Nga lartësia kontruktive e katit zbriten 20 cm dhe katet mbeten me lartësi të mureve të 
brendshme:  
Kati përdhe me lartësinë e mureve = 330 cm – 20 cm = 310 cm  
Kati i parë me lartësine e mureve = 330-20 cm = 310 cm  
Kjo tregon që lartësia e katit është 3.10 m dhe nuk ka asnjë volum pune të situacionuar tëpër. 
Me lartësinë e mureve 2.95 m, janë vetem dhomat e zhveshjes sikurse është paraqitur në 
librezë masash, por jo ambinetet e shkollës.  
Pamja e objektit: 

 

Në këtë pamje tregohen kuotat e kateve përkatëse.  
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Meqënëse arsyetimi ynë nuk ishte tepër bindës, për më tepër po ju japim foto të matjeve të 
murit të brendshëm të shkollës (paraqiten dy foto që tregojnë përkatësisht metrin në tavan dhe 
në dysheme. Shënimi I audituesit). Për më tepër, suvatimet janë kryer dhe matur pa u hedhur 
shtresat niveluese dhe shtresat e pllakave të reja (foto). 
Qëndrimi i grupit të auditimit: 
Grupi i auditimit pasi shqyrtoi observacionin dhe dokumentacionin shoqërues, sqaron se 
sqarimi i bërë nga ana juaj është bindës dhe merret në konsideratë. Efektet do të reflektohen 
në tabelën e dëmit ekonomik.  
 
Pretendimi i subjektit: 
K- Punime të sistemit të ngrohjes 
 6.Zëri 1. Radiator alumini elementë.  
 7.Zëri 1. Rozeta Ø 16. 
Në lidhje me këto zëra pune, ju sqarojmë se:  
Radiatoret janë zbatuar, sikurse janë paraqitur në librezën e masave:  
12 radiatore x 15 fletë = 180 fletë  
68 radiatorë x 10 fletë = 680 fletë  
Në total 860 fletë radiator.  
Nëse në momentin e kontrollit në object nuk janë gjetur kaq radiator, atëherë objekti është 
dorëzuar që në datën 23.11.2020, ne si sipërmarrës I punimeve kemi përgjegjësinë ligjore për 
garancinë e piunimeve të kryeraderi në 2 vite nga data e kolaudimit, që I takon data 
23.11.2022, (këtu, nisur nga sa sipër, është observuar nga sipërmarrësi dhe jo nga 
kolaudatori. Shënim I audituesit), 
Nëse të paktën një nga këta element që janë përmendur më sipër, do të mungonte, objekti nuk 
do të ishte marrë në dorëzim, megjithatë nëse në object në momentin e kontrollit, mungon 
diçka, apo është prishur diçkatjetër, ne si sipërmarrës, duke qenë se nuk I ka përfunduar 
periudha e garancisë, jemi të detyruar të përgjigjemi me shpenzimet tona… 
Edhe rozeta 156 janë kryer me patjetër, pasi nuk mund të vendosen radiatorët pa to. (Foto) 
Qëndrimi i grupit të auditimit: 
Grupi i auditimit pasi shqyrtoi observacionin dhe dokumentacionin shoqërues, sqaron se 
diferenca në volumin e këtij zëri pune ka dalë nga kontrolli në objekt, në prani të 
mbikëqyrësit të punimeve. Ndërsa rozetat në momentin e verifikimit në objekt, nuk ishin 
vendosur. Sa sipër, ky pretendim nuk merret në konsideratë. 

 
Pretendimi i 
subjektit: 
M- Punime të 
murit rrethues 
8. Zëri 1. 

Strukturë 
monolite betoni 
Ky zë pune 
është kryer, tek 
Porta P2 sipas 
planit të 

sistemimit, 
porta në krahun 
ku janë 
parkimet:  
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Porta P2.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ky zë është kryer tek porta P2, sipas planit të 
sistemimit, porta në krahun ku janë parkimet. 
Në ndërtimin e kësaj porte, janë betonuar 
kolonat sikurse shihet nga fotot, dhe janë kryer 
punime betoni në pjesën e urës, që ndodhet para 
portës P2.  
Për shkak se ura gjatë kohës që punohej u prish, 
u pa e nevojshme ndërhyrja nëpërmjet 
betonimeve, gjë e cila është e verifikueshme në 
objekt. Është kryer përforcim dhe riparim në 
urën e portës P2, prandaj dhe në librezë masash 
thuhet: “Riparime”. 

 
Duke qenë se argumenti jonë nuk ishte bindës, po ju tregojmë foto të riparimit të kryer të urës 
para portës P2, me matje faktike në vend (7 foto me punime të kryera në portën P2). 
Qëndrimi i grupit të auditimit: 
Grupi i auditimit pasi shqyrtoi observacionin dhe dokumentacionin shoqërues, sqaron se 
sqarimi i bërë nga ana juaj është bindës dhe merret në konsideratë. Efektet do të reflektohen 
në tabelën e dëmit ekonomik. 
 
Pretendimi i subjektit: 
N- Punime të sistemimit të sheshit . 
9. Zëri 2. Ndërtim drenazhi, mbushje me gurë lumi 
Në lidhje me këtë zë pune, ju sqarojmë se: 
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Sheshi i ndërtimit, në të cilën ndodhet shkolla, kishte shumë lagështi dhe prani ujërash, 
sikurse shihet edhe në fotot:  
Për shkak të kësaj situate ku ndodhej sheshi i ndërtimit , ishte i nevojshëm të bëhëj 
drenazhimi i saj dhe mbushja me gurë lumi, sipas planit të drenazhimit , pjesë e projektit të 
azhornuar:  
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Kështu është kryer mbushja në :  

 
 

 Fushën multisportive 1 
 Fushën multisportive 2 
 Fushën multisportive 3 
 Për shkarkimin e ujrave në kanalin ekzistues  
 Për kullimin e urjave  
 Poshtë pusetave  
 Poshtë pusetave të kontrollit  
 Për linjën elektrike, e shpjeguar si më poshte:  

Linja elektrike e cila ka një gjatësi prej 357 ml, e matshme në planin e sitemimit dhe në 
terren, për të cilën u realizua gërmimi për vendosjen e tubit elektrik dhe mbushja e saj u krye 
sipas këtij zëri pune. Kështu që është një punim plotësisht i kryer. Kjo mund të verifikohet 
dhe me sondazhe në terren.  

 Për drenazhimin – sistemi i vaditjes. Në këtë objekt është vendosur sistemi i vaditjes dhe aty 
ku kalon ky sistem eshtë kryer dhe drenazhimi i tij.  
Qëndrimi i grupit të auditimit: 
Grupi i auditimit pasi shqyrtoi observacionin dhe dokumentacionin shoqërues (fotot), sqaron 
se diferenca në volum e këtij zëri pune ka dalë nga dy nënzëra të veçantë, të cituar në 
aktkonstatim (“Mbushje e linjës elektrike tub 32 mm” prej 89.25 m3 dhe “Për denazhim - 
sistemi i vaditjes” prej 162 m3), të cilat nuk janë të argumentuara teknikisht dhe jo për të 
gjithë nënzërat e librit të masave, të cilt janë pranuar. Sa sipër, ky pretendim nuk merret në 
konsideratë. 
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Pretendimi i subjektit: 
11. Zëri 27. Fv porta minifutbolli  
12. Zëri 29. Fv impiant basketbolli I kompletuar ( 2 kosha, 2 tabela, strutkura metalike 
mbajtëse) 
13. Zëri 30. Fv ipiant volejbolli I kompletuar (shtylla 2.8 m, rrjetë, arganelë, tub 
inkastrimi 8 cm) 
Në lidhje me zërin 27, 29, 30 ju bëjmë me dije se në momentin e dorëzimit të objektit tek 
AK, të gjitha pajisjet janë dorëzuar, pasi sipas projektit, fushat do të ishin multifunksionale. 
Por AK na udhëzoi dhe kërkoi që të mos I vendosnim në fusha të gjitha këto impiante dhe do 
ti mbanin si gjendje vetë AK. Kështu, të gjitha impiantet, në momentin e dorëzimit të 
objektit, kanë qenë në objekt… 
Nëse në momentin e kontrollit në object nuk janë gjetur kaq radiator, atëherë objekti është 
dorëzuar që në datën 23.11.2020, ne si sipërmarrës i punimeve kemi përgjegjësinë ligjore për 
garancinë e piunimeve të kryeraderi në 2 vite nga data e kolaudimit, që i takon data 
23.11.2022… 
Nëse të paktën një nga këta element që janë përmendur më sipër, do të mungonte, objekti nuk 
do të ishte marrë në dorëzim, megjithatë nëse në object në momentin e kontrollit, mungon 
diçka, apo është prishur diçkatjetër, ne si sipërmarrës, duke qenë se nuk i ka përfunduar 
periudha e garancisë, jemi të detyruar të përgjigjemi me shpenzimet tona… 
 
Qëndrimi i grupit të auditimit: 
Grupi i auditimit pasi shqyrtoi observacionin dhe dokumentacionin shoqërues, sqaron se 
diferenca në volumet e këtyre zërave, kanë dalë nga kontrolli në objekt, në prani të 
mbikëqyrësit të punimeve. Sa sipër, ky pretendim nuk merret në konsideratë. 
Në mënyrë të përmbledhur për këtë investim rezultoi se i janë likuiduar tepër në vlerën 
884,588 lekë pa tvsh sipërmarrësit të punimeve për punime të pakryera, vlerë kjo e cila 
përbën dëm ekonomik ndaj buxhetit të shtetit dhe njësisë vendore. 
 
Për veprimet dhe mosveprimet e mësipërme ngarkohen me përgjegjësi: 
1. Z. I S me detyrë mbikëqyrës i kontratës së sipërmarrjes; 
2. Znj. A R me detyrë kolaudator i punimeve të përfunduara; 
 
Pika nr.5. Auditimi i zbatimit të rekomandimeve të lëna në auditimet e mëparshme. 
Në bazë të programit të auditimit nr. 241, prot, datë 10.02.2021të Kontrollit të Lartë të 
Shtetit, është bërë “Verifikimi i zbatimit të rekomandimeve dërguar në Bashkinë Divjakë me 
shkresën nr. 1051/11 prot, datë 26.05.2020”. Gjendja e tyre paraqitet si vijon: 
-Janë rekomanduar gjithsej 23 masa organizativeme vlerë 333,620 mijë lekë, pranuar në 
masën 100%. Nga të pranuarat janë zbatuar 13 masa ose 56.5 % me vlerë 6,489 mijë lekë 
2%, janë në proces zbatimi 7 masa ose 30.4% me vlerë 327,386 mijë lekë ose 98 %, nga e 
cila arkëtuar vlera 20,382 mijë lekë dhe mbetet për proces arkëtimi vlera 307,004 mijë lekë. 
Nuk janë zbatuar 3 masa ose 13 % me vlerë 1,351 mijë lekë ose 0.14 %. 
- Janë rekomanduar gjithsej 11 masa shpërblim dëmi me vlerë 15,733,532 lekë, nga e cila për 
arkëtim vlera 2,508,992 lekë dhe pranuar në masën 100% (Sipas Vendimit të Kryetarit të 
KLSH shuma 13,223,540 lekë, është lënë dëm i paarkëtueshëm). Nga të pranuarat për 
shpërblim dëmi janë zbatuar 2 masa ose 29 % me vlerë 411,086 lekë ose e16 % dhe nuk janë 
zbatuar 5 masa ose 71 % me vlerë 2,097,906 lekë ose 84 %. 
- Janë rekomanduar gjithsej 1 (një) masë shpenzime në kundërshtim me principet e 3 E-
tëështë rekomanduar një masë në vlerën 2,122 mijë lekë, pranuar dhe zbatuar. 
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-Në lidhje me masat disiplinore, KLSH ka lënë kompetencë Kryetarit të Bashkisë Divjakë që 
personat e atakuar në Raportin Përfundimtar të Auditimit (pa përmendur emra), të vlerësohet 
shkelja dhe të merret masa disiplinore. 
1. Hartimi i programit (Plan veprimit) dhe respektimi i afatit prej 20 ditë për kthimin e 
përgjigjes për zbatimin e rekomandimeve. 
Nga auditimi i zbatimit të rekomandimeve, rezulton se KLSH ka dërguar në Bashkinë 
Divjakë rekomandimet e auditimit me shkresën e saj nr. 1051/11prot, datë 26.05.2020, prot 
subjekt nr. 776/34, datë 26.5.2020. Bashkia Divjakë për zbatim e rekomandimeve të KLSH 
ka kthyer përgjigje me shkresën e saj nr. 776/43, Prot. datë 15.06.2020. Pra përgjigja e 
Bashkisë për zbatimin e rekomandimeve të KLSH është bërë brenda 20 ditësh, pra brenda 
afatit ligjor të kthimit të përgjigjes prej 20 ditësh.  
 
2. Respektimi i afatit ligjor prej 6 muajsh nga data e marrjes së njoftimit të raportit të 
auditimit, për raportimin në KLSH, të ecurisë së zbatimit të rekomandimeve.  
Përfundimet e auditimit i janë dërguar subjektit të audituar Bashkisë Divjakë, me shkresën e 
Kryetarit të KLSH nr. 1051/11, datë 26.05.2020 dhe duhet të raportonte në KLSH brenda 6 
muajve ose brenda datës 26.12.2020. Nga ana e Bashkisë Divjakë nuk është kthyer përgjigje 
mbi ecurinë e zbatimit te rekomandimeve të KLSH. pra nuk është zbatuar afati për raportimin 
në KLSH mbi ecurinë e zbatimit të rekomandimeve brenda 6 muajve nga data e njoftimit të 
Raportit përfundimtar të auditimit në KLSH janë shkelur kërkesat e ligjit nr. 154/2014, datë 
27.11.2914“Për organizimin dhe funksionimin e Kontrollit të Lartë të Shtetit”, neni 30- 
Rekomandimet e KLSH-së dhe ecuria e zbatimit, pika 2. 
3- Mbi raportimin rregullisht në Këshillin Bashkiak të ecurisë të zbatimit të rekomandimeve 
të KLSH, siç përcaktohet në nenin 50 -Auditimi i jashtëm, pika 5, të ligjit nr. 68/2017, datë 
27.04.2017 “Për financat e vetëqeverisjes vendore”.  
Nga auditimi, rezulton se Bashkia Divjakë ka hartuar planin e veprimit të zbatimit të 
rekomandimeve të dërguara nga KLSH me shkresën nr. 53/5, Prot datë 15.06.2020, duke 
ngarkuar çdo Drejtori/Sektor përkatës për zbatimin e rekomandimeve sipas përgjegjësive. 
Kështu janë ngarkuar për zbatimin e rekomandimeve Njësia e AB, Sektori i Burimeve 
Njerëzore, Drejtoria e Financë/Buxhet, Sektori i IMTV, Drejtoria e Menaxhimit dhe 
Mbrojtjes së Tokës, Drejtoria e të Ardhurave Vendore, Drejtoria e Planifikim Zhvillim 
Territorit, Sektori Juridik i Prokurimeve Publike. Gjithashtu ky plan veprimi është shoqëruar 
dhe me urdhra të veçantë për çdo Drejtori/Sektor në zbatimin e rekomandimeve, konkretisht 
urdhri nr. 776/42, datë 27.5.2020 për Sektorin Juridik; urdhri nr. 111/3, datë 27.5.2020 për 
Njësinë e AB; urdhri nr. 111, datë 5 27.5.2020 për Drejtorinë e të Ardhurave Vendore; urdhri 
nr. 111/1, datë 27.5.2020 për Drejtorinë e Financë/Buxhet; urdhri nr. 111/2, datë 27.5.2020 
për Drejtorinë e Planifikim Zhvillim Territorit; urdhri nr. 776/41, datë 27.5.2020 adresuar të 
gjithës Drejtorive/Sektorëve për marrjen e masave për nxjerrjen e përgjegjësive të punonjësve 
të atakuar në Raportin Përfundimtar; urdhri nr. 111/4, datë 27.5.2020 adresuar Drejtorisë së 
Burimeve Njerëzore për trajnimin e punonjësve; urdhri nr. 111/5, datë 27.5.2020 adresuar 
drejtorisë së Financë/Buxhet, Drejtoria e PZHT, Drejtoria e të Ardhurave Vendore, 
Bujqësisë, Rrugëve Rurale, sektori Juridik, NJAB për analizimin e situatës së zbatimit të 
rekomandimeve dhe shqyrtimi në Bashki dhe KB të moszbatimit të rekomandimeve; Nga ana 
e Bashkisë Divjakë dhe konkretisht Kryetarit të saj, nuk është raportuar rregullisht në 
Këshillin Bashkiak mbi ecurinë e zbatimit të rekomandimeve të lëna nga KLSH-ja, kjo në 
përputhje me ligjin nr. 68/2017, datë 27.04.2017 “Për financat e vetëqeverisjes vendore”, 
Neni 501-Auditimi i jashtëm”. 
Titulli i gjetjes: Bashkia Divjakë nuk ka marrë masa të plota për zbatimin e rekomandimeve 
të lëna në auditimin e mëparshëm. 
Situata:  



180 
 

Për sa sipër në mbështetje  të shkronjave (a) dhe (b) e nenit 15 “Të drejtat dhe detyrat e KLSH-
së”, të ligjit nr. 154/2014 datë 27.11.2014 “Për organizimin dhe funksionimin e Kontrollin e 
Lartë të Shtetit”, Kryetari i Kontrollit të Lartë të Shtetit me Vendimin nr. 43, datë 
12.04.2021, ka vendosur rikerkimin e masave dhe me shkresën nr. 241/51 datë 
13.04.2021, është dërguar raporti përfundimtar i auditimit dhe rekomandimet në Bashkisë 
Divjakë, në të cilin ka rikërkuar zbatimin e rekomandimeve të cilat kanë qenë të pa zbatuara 
dhe në proces zbatimi si vijon; 
 
A. Masa organizative: 
Janë rekomanduar gjithsej 23 masa organizative me vlerë 333,620 mijë lekë, pranuar në 
masën 100%. Nga të pranuarat janë zbatuar 13 masa me vlerë 6,489 mijë lekë, janë në 
proces zbatimi 7 masa me vlerë 327,386 mijë lekë, nga e cila arkëtuar vlera 20,382 mijë 
lekë dhe mbetet për proces arkëtimi vlera 307,004 mijë lekë. Nuk janë zbatuar 3 masa me 
vlerë 1,351 mijë lekë, për të cilat rikërkojmë edhe njëherë zbatimin e tyre. Nga 8 masa 
organizative të rikërkuara në vlerë 307,004 mijë lekë,  është zbatuar 1 masa organizative, 
janë në proces 2 masa në vlerë 271,812 mijë lekë dhe nuk janë zbatuar 5 masa organizative 
si vijon: 
 
1.1 Rekomandim: Bashkia Divjakë të marrë masa të menjëhershme për arkëtimin e 
shumës2,900,000 lekë për subjektet e tregtimit me pakicë të karburanteve, gazit të lëngshëm, 
të naftës për automjetet, vajrave lubrifikante dhe lëndëve djegëse për përdorim nga 
konsumatorët fundorë në zbatim të VKM nr. 344, datë 19.04.2017, kapitulli II, pika 1; germa 
“b” dhe pika 9, nga subjektet sipas pasqyrës së mëposhtme: 
 
  Aneksi nr.B3/1 Pasqyra përmbledhëse e subjekteve që nuk ka likuiduar tarifën e 
licencimit/autorizimit 

Nr. Emri Shoqërisë NIPTI Vendndodhj
a Detyrimi Arsyeja Diferenca lekë 

1 E SHPK  Çermë  1.000.000 mungon autorizim 14.7.17-14.7.19 400,000 
2 KSHPK  Çermë 1.000.000 Mungon autorizimi 26.5.17-5.12.2019 500,000 
3 TSHPK  Këmishtaj 1.000.000 Punon pa autorizim 4.10..2019 1,000,000 
4 VSHPK  Tërbuf 1.000.000 Punon pa autorizim 20.12.2018 1,000,000 

  Totali     2,900,000 
Menjëherë  

1.1. Nga verifikimi rezultoi se: Drejtoria e Taksave e Tarifave Vendore është mjaftuar vetëm 
me dërgimin e njoftim detyrimit dhe bllokimin e llogarive bankare në bankat e nivelit të dytë 
dhe nuk ka kryer asnjë procedurë tjetër në zbatim të dispozitave të ligjit nr. 9920, datë 
19.05.2008 ”Për Procedurat Tatimore në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar, veprime të 
cilat ngarkojnë me përgjegjësi z. F V me funksion Drejtor i Taksave dhe të Ardhurave 
Vendore.  

Pa zbatuar 
2.1. Rekomandim: Kryetari i Bashkisë, të marrë në analizë situatën e zbatimit të kërkesave 
sipas shkresës nr. 1005/70, datë 20.12.2018 për zbatimin e masave të rekomanduara nga 
KLSH në auditimin e mëparshëm, të dalin përgjegjësitë individuale dhe institucionale për 
mos vlerësim dhe zbatim të masave të rekomanduara nga KLSH, si dhe të hartohet plan-
veprimi specifik për vlerësimin sipas afateve administrative për zbatimin e masave të 
rekomanduara nga KLSH. 

Menjëherë 
2.1. Nga verifikimi rezultoi se:Nga ana e Kryetarit të Bashkisë Divjakë ka dalë urdhri nr. 
111/5, datë 27.5.2020 (prot nr. 776/40, datë 27.5.2020), për zbatimin e këtij rekomandimi për 
të cilën është ngarkuar Drejtoria e Financë/Buxhet, Drejtoria e PZHT, Drejtoria e Taksave 
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dhe të Ardhurave Vendore, etj. Asnjë nga drejtoritë e mësipërme nuk u paraqit 
dokumentacion mbi zbatimin e këtij rekomandimi, për të cilën ngarkohen me përgjegjësi.  

Pa zbatuar 
3.1. Rekomandim: Kryetari i Bashkisë Divjakë të marrë masa dhe të analizojnë në Bashki 
dhe Këshillin Bashkiak, mos zbatimin e plotë të rekomandimeve të dërguara nga KLSH me 
shkresën e saj nr.1005/70, datë 20.12.2018, protokolluar në Bashkinë Divjakë me shkresën 
nr.4311, datë 24.12.2018 “Për zbatimin e Rekomandimeve nga auditimi i kryer në Bashkinë 
Divjakë”, të bëjë kontabilizimi e vlerës 6,489,647 lekë dhe të nxjerrë urdhër-zhdëmtimeve 
për shumët e pakontabilizuar, me vlerë 871,551lekë. 

Menjëherë 
3.1. Nga verifikimi rezultoi se:Sipas informacionit të paraqitur nga Drejtoria e Financë/ 
Buxhet Bashkia Divjake, ky rekomandim nuk është zbatuar, pra kjo vlerë nuk është 
kontabilizuar dhe kërkuar për arkëtimin e vlerës prej 7,361,198 lekë, nga Drejtoria e Financës 
dhe Sektori Juridik, për të cilat ngarkohet me përgjegjësi. 

Pa zbatuar 
4.1. Rekomandim: Zyra Juridike në Bashkinë Divjakë, të marrë masa për verifikimin e 
kontratës së mëparshme, kushtet ligjore në kohën e lidhjes së saj dhe të veprojë në përputhje 
me kuadrin ligjor për korrigjimin e tarifës së qirasë vjetore, duke bërë argumentimin ligjor 
për çdo rast. 

Menjëherë 
4.1. Nga verifikimi rezultoi se:Sektori Juridik është bërë sqarimi i këtij rekomandimi ku 
tregon se kontrata nuk mund të rishihet pasi aktet ligjore të dalë nuk kanë fuqi prapaveprues. 
Ky argument nuk është bindës, pasi nga momenti i ndryshimeve që ka pësuar VKM për 
tarifat duhet ndryshuar dhe tarifa vjetore. 

Në proces zbatimi 
5.1. Rekomandim: Bashkia Divjakë të marrë masa për të likuiduar detyrimet për 5 vendimet 
gjyqësore në vlerën 3,234,100 lekëtë mbetura në fund të vitit 2019 si dhe të eliminojë sa të 
jetë e mundur krijimin e këtyre lloj detyrimeve dhe, në rastet e krijimit të detyrimeve të reja 
për vendime gjyqësore, të analizojë shkaqet dhe të marrë masa ndaj personave përgjegjës. 
5.2. Rekomandim pas verifikimit:  
Kryetari i Bashkisë Divjakë në bashkëpunim me Drejtorinë e Financë/Buxhetit të planifikojë 
në buxhet dhe të likuidojë vendimet gjyqësore të 3 subjekteve të mbetur për vlerën 1,627,062 
lekë, kjo pasi nga vlera e rekomanduar prej 3,234,100 lekë është likuiduar vlera 1,607,248 
lekë. 
Arsyeja e 
Vendimit EMRI MBIEMRI Vendim Gjykatë (nr./datë) GJ.31.12.2019 Pagesa ne 2020 Gjendja 

31.12.2020 
Investim A Nr.1389/30.01.2014 429,600 0 429,600 
Investim G Nr. 397(2018-432)/5.2.2018 1,590,420 600,000 990,420 
Largim nga puna  F  Nr. 3121/13.9.2018  407,042 200,000 207,042 
TOTALI    3,234,100 1,607,248 1,627,062 

Menjëherë 
5.3. Nga verifikimi rezultoi se: nga vlera e rekomanduar prej 3,234,100 lekë është bërë 
likuidimi i vlerës prej 1,607,248 lekë ose 49.6% dhe mbetet për arkëtim vlera prej 1,627,062 
lekë.  

Në proces zbatimi 
6.1. Rekomandim: Bashkia Divjakë të marrë masa për sigurimin e likuiditeteve, në mënyrë 
që të mos krijojë kufizime limiti të arkës (përjashtuar kufizimet e MFE), për likuidimin e 
faturave në kohë me qëllim që të mos akumulohet borxh për fatura të palikujduara dhe 
përfshirjen e institucionit në vështirësi financiare.  

Menjëherë 
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6.3. Nga verifikimi rezultoi se: Megjithëse Bashkia Divjakë nga ana e sajë është mundur në 
mos krijimin e detyrimeve të prapambetura (kreditor), rezulton se sipas të dhënave të 
paraqitura dhe audituara nga ana e KLSH-ja, vlera e detyrimeve kreditore paraqitet në rritje 
ku në fund të vitit 2020 është në shumën 119,264,718 lekë nga vlera 64,469,555 lekë që ka 
qenë në fund të vitit 2019, kjo si rezultat i mungesës së realizmit të të ardhurave të 
planifikuara nga kushtet e pandemisë COVID -19, që ka përfshirë vendin, por dhe 
planifikimit të procedurave të prokurimit për mallra/shërbime/investime pa mundësuar 
sigurimin e fondeve. 

 Pa zbatuar 
7.1. Rekomandim: Drejtoria e Financë/Buxhetit në Bashkinë Divjakë të kryejë veprimet e 
sistemimit në kontabilitet për shpërndarjen e vlerës të studim-projektimeve sipas investimeve 
të kryera dhe për çdo lloj aktivi afatgjatë material si pjesë e kostos së tij, duke kredituar llog. 
202 “Studime dhe Kërkime” dhe debituar llogaritë përkatëse të klasës 21 për vlerat e mbetura 
koresponduese, në mënyrë që aktivet sipas llojit të paraqiten në vlerë të plotë. 

Menjëherë 
7.2. Nga verifikimi rezultoi se: nga verifikimi i posteve të bilancit dërguar degës së thesarit 
Lushnjë me shkresën nr.1194 datë 30.03.2021, rezulton se llog. 202 “Studime dhe 
Kërkime”,paraqitet në vlerën 7,036,340 lekë. Drejtoria e Financës ka bërë shpërndarja e 
vlerës së studim-projektimit sipas investimeve të realizuara, për rritjen e vlerës së kostos së 
investimit.  

Zbatuar 
8.1. Rekomandim: Drejtoria e të Ardhurave Vendore, Bashkia Divjakë, të marrë masa për 
arkëtimin e detyrimeve për taksat dhe tarifat vendore në vlerën 307,653,839lekë. Bazuar në 
nenin 70 pika 3 “E drejta për të nxjerrë njoftimin e vlerësimit tatimor”, të ligjit nr. 9920, datë 
19.05.2008 “Për Procedurat tatimore në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar, të nxirren 
njoftim vlerësimet tatimore për debitorët dhe të 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”, i ndryshuar.  
8.2. Rekomandim pas verifikimit: Kryetari i Bashkisë Divjakë në bashkëpunim me 
Drejtorinë e Taksave e të Ardhurave Vendorë, të nxjerrë njoftim detyrimin për subjektet e 
mësipërme për vlerën e detyrimit të mbetur prej  289,438,493 lekë të pa arkëtuara (nga 
subjekti janë arkëtuar 38 subjekte me vlerë 1,597,481 lekë dhe 1269 familjare me vlerë 
16,617,865 lekë, gjithsej vlera 18,215,346 lekë), kjo pasi nga verifikimi i detyrave nga vlera e 
rekomanduar prej 307,653,839 lekë është arkëtuar vlera 18,215,839 lekë. 
8.3. Nga verifikimi rezultoi se: Nga zyra e taksave dhe tarifave vendore është bërë njoftimin për 
likuidim të detyrimeve të prapambetura të biznesit të vogël dhe biznesit  të madhe, në total 204 
subjekteve. Nga të cilat u është dërguar urdhër bllokim për llogarite bankare 204 subjekte si dhe 
është vendosur barra siguruese dhe hipotekore mbi pasurinë e tatim paguesit për 204 subjekte. 

Menjëherë 
N Natyra e 

debitoreve Rekomanduar KLSH Arketuar deri  12.11`2021 Debitore me 12.11`2021 Shkresa nr Date e njoftimit 

  Person Lekë Persona Lekë Perso Lekë Dergua faturat per Arketim 
U.Bllokimi 

1 Bashkia Divjakë        

 
taksën e tokës 

bujqësore 9146 264,844,245 2,100 27,059,989 7,046 237,784,256 

Nj. Adm. Divjake dt 28.07.2021 Nr. 
3017,3018,3033,3028,3015,3034 , dt. 
26.07.2021 Nr. 2966,2978, dt. 
23.07.2021 Nr. 2950, dt 18.08.2021 
Nr.3490, Nj. Adm. Gradishte dt. 
30.08.2021 Nr.95 , Nj. Adm. Remas 
dt. 23.08.2021 Nr. 94, Nj. Adm. 
Terbuf dt. 21.09.2021 Nr. 38, Nj. 
Adm. Grabjan dt. 28.07.2021 Nr. 143 

 
Debitor familjarë 

për tarifat 2911 15,171,968 1136 4,534,325 1,775 10,637,643 
Nj. Adm. Gradishte dt. 30.08.2021 
Nr.95 , Nj. Adm. Remas dt. 
23.08.2021 Nr. 94, Nj. Adm. Terbuf 
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dt. 21.09.2021 Nr. 38, Nj. Adm. 
Grabjan dt. 28.07.2021 Nr. 143 

 
Deb biznes vogel 

+ i madh 284 27,637,626 80 3,598,246 204 24,039,380 

Urdher Bllokimi -Nj. Adm Divjake  
dt. 19.10.2021 Nr. 4646/1, 4353, 4351, 
Njoftim Detyrimi- Nj. Adm. 
Grabjan dt. 18.05.2021 Nr. 1866, Nj. 
Adm. Terbuf dt. 18.10.2021 Nr. 
4326, Nj. Adm. Remas dt. 18.10.2021 
Nr. 4314, Nj. Adm. Gradishte 
dt.18.10.2021 Nr. 4303 

 GJITHSEJT  307,653,839  35,192,560  272,461,279  
Nga vlera e rekomanduar nga KLSH  për 279 subjekte të biznesit të vogël, 5 subjekte i biznesit të 
madh dhe deri më datën 12.11.2021 është arkëtuar shuma prej 3,598,246  lekë ose në masën 13 % 
duke mbetur debitorë deri në datën 12.11.2021, në total edhe 204 subjekte subjekte në shumën 
24,039,380 lekë. 

Në proces zbatimi 
 
B. Masa për shpërblim dëmi: 
Për masa shpërblim dëmi janë rekomanduar gjithsej 11 masa me vlerë 15,733,532 lekë, nga e 
cila për arkëtim vlera 2,508,992 lekë (pasi sipas Vendimit të Kryetarit të KLSH shuma 
13,223,000 lekë, është lënë dëm i paarkëtueshëm), të cilat janë pranuar në masën 100%. Nga 
të pranuarat për shpërblim dëmi janë zbatuar 2 masa me vlerë 411,086 lekë dhe nuk janë 
zbatuar 5 masa me vlerë 2,097,906 lekë, për të cilat rikërkojmë edhe njëherë zbatimin e tyre. 
Nga 5 masa shpërblim dëmi të rikërkuara është zbatuar 1 masë në vlerë 480,850 lekë dhe janë 
në proces gjyqësorë 3 masa në vlerë 1,252,410 lekë dhe në proces zbatimi vlera 364,646 lekë 
si më poshtë: 
1.1. Rekomandim: Nga Bashkia Divjakë të merren masa për arkëtimin e vlerës prej 
479,930lekë pa TVSh nga OE “N” SHPK, në cilësinë e sipërmarrësit në kontratën me nr. 
224/23 prot datë 24.05.2019, me objekt “Rikonstruksioni dhe zgjerimi i rrugës Remas”, 
Bashkia Divjakë, vlerë që përfaqëson dëm ekonomik ndaj buxhetit të shtetit dhe njësisë 
vendore, si pasojë e likuidimit të punimeve të pakryera. 

Menjëherë 
1.3. Nga verifikimi rezultoi se: në zbatim të rekomandimeve të KLSH- së, Bashkia Divjakë ka 
njoftuar OE “N” SHPK për ekzekutimin vullnetar të detyrimit sipas Urdhërit zhdëmtimit nr. 
47 datë 19.02.2021. Mbas përfundimit të afatit dhe mos likuidimit të detyrimit sektori juridik i 
është drejtuar me kërkesë padi Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Vlorë sipas nr. 
1058 akti, dhe nr. çështje 31146-00652-84-2021 

Zbatua, realizimi në proces 
2.1. Rekomandim: Nga Bashkia Divjakë të merren masa për arkëtimin e vlerës prej 
364,646lekë pa TVSh nga BOE “A” SHPK, në cilësinë e sipërmarrësit në kontratën me nr. 
3226 prot datë 11.07.2017, me objekt “Rikonstruksion i Shkollës 9-vjecare ‘‘Koli Sako”, 
Bashkia Divjakë, vlerë që përfaqëson dëm ekonomik ndaj buxhetit të shtetit dhe njësisë 
vendore, si pasojë e likuidimit të punimeve të pakryera. 

Menjëherë 
2.3. Nga verifikimi rezultoi se: në zbatim të rekomandimeve të KLSH- së, Bashkia Divjakë ka 
njoftuar BOE “A” SHPK, për ekzekutimin vullnetar të detyrimit sipas Urdhërit zhdëmtimit 
nr. 45 datë 19.02.2021.  

Në proces zbatimi 
3.1. Rekomandim: Nga Bashkia Divjakë të merren masa për arkëtimin e vlerës prej 
255,600lekë pa TVSh nga BOE “Xh” & “G” SHPK, në cilësinë e sipërmarrësit në kontratën 
me nr. 1633 prot datë 05.04.2019, me objekt “Rikonstruksioni dhe zgjerimi i rrugës “Unaza e 
sipërme e fshatit Kryekuq”, Bashkia Divjakë, vlerë që përfaqëson dëm ekonomik ndaj 
buxhetit të shtetit dhe njësisë vendore, si pasojë e likuidimit të punimeve të pakryera. 

Menjëherë 
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3.3. Nga verifikimi rezultoi se: në zbatim të rekomandimeve të KLSH- së, Bashkia Divjakë ka 
njoftuar BOE “Xh” SHPK për ekzekutimin vullnetar të detyrimit sipas Urdhërit zhdëmtimit 
nr. 44 datë 19.02.2021. Mbas përfundimit të afatit dhe mos likuidimit të detyrimit sektori 
juridik i është drejtuar me kërkesë padi Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Vlorë 
sipas kërkesë padisë me nr. 1428 prot, date 18.04.2021.  

Zbatua, realizimi në proces 
4.1. Rekomandim: Nga Bashkia Divjakë, të merren masa për arkëtimin e vlerës prej 516,880 
lekë pa TVSH nga BOE “B” & “P” SHPK, në cilësinë e sipërmarrësit në kontratën me nr. 
2180 prot, datë 09.08.2019 me objekt “Rikonstruksion i dhe zgjerim i rrugës Çermë Sektor, 
Njësia Administrative Terbuf”, Bashkia Divjakë, vlerë kjo e cila përfaqëson dëm ekonomik 
në buxhetin e njësisë vendore, si rrjedhojë e situacionimit të punimeve të pakryera sipas 
volumeve të situacionuara. 

Menjëherë 
4.3. Nga verifikimi rezultoi se: në zbatim të rekomandimeve të KLSH- së, Bashkia Divjakë ka 
njoftuar BOE “B” & “P” SHPK, për ekzekutimin vullnetar të detyrimit sipas Urdhërit 
zhdëmtimit nr. 46 datë 19.02.2021. Mbas përfundimit të afatit dhe mos likuidimit të detyrimit 
sektori juridik i është drejtuar me kërkesë padi Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë 
Vlorë sipas kërkesë padisë me nr. 1367 prot, date 08.04.2021. 

Zbatuar, realizimi në proces 
5.1. Rekomandim: Të merren masa nga Bashkia Divjakë, që t’i kërkojë sipërmarrësit të 
punimeve BOE “S” SHPK, duke ndjekur të gjitha procedurat e duhura administrative që, 
shuma prej 480,850 lekë pa TVSH të realizohet në objekt brenda periudhës së garancisë me 
datë 02.12.2020 për të garantuar cilësinë dhe funksionalitetin e shkollës. Realizimi i 
punimeve duhet të konfirmohet zyrtarisht nga Autoriteti Kontraktor, Bashkia Divjakë, 
Mbikëqyrësi i punimeve si dhe Kolaudator i punimeve të objektit brenda periudhës së 
garancisë (Në rast të kundërt, moskryerja e punimeve sipas Projektit të Zbatimit dhe 
specifikimeve teknike, do të konsiderohet dëm ekonomik dhe duhet të zhdëmtohet nga 
sipërmarrësi i punimeve). 
5.2. Rekomandim pas verifikimit: Nga ana e Kryetarit të Bashkisë Divjakë, të nxirret 
urdhër zhdëmtimi për vlerën e dëmit prej 480,850 lekë ndaj BOE “S” SHPK, detyrim i cili 
duhet të kontabilizimit nga Drejtoria e Financë/Buxheti, si dhe të ndiqet të gjitha rrugët 
administrative e ligjore në të gjitha shkallë për arkëtim. 

Menjëherë 
5.3. Nga verifikimi rezultoi se: Referuar dosjes së paraqitur nga Drejtoria e PZHT Bashkia 
Divjakë, rezulton se BOE “S” SHPK, ka kryer punimet e pakryera sipas kushteve të kontratës 
me nr. 2180/10 Prot, datë 09.08.2019dhe konstatuara nga grupi i KLSH, punime të cilat janë 
pasqyruar në procesverbal datë 07.04.2021 të mbajtur nga mbikëqyrësi i punimeve shoqëria 
“N” SHPK, sipërmarrësi i punimeve BOE “S” SHPK, kolaudator shoqëria “R” SHPK dhe 
AK Bashkia Divjakë përfaqësuar nga z. F K me funksion Kryetar i Bashkisë Divjakë, 
bashkëlidhur PV dhe fotot e objektit. 

Zbatuar 
6.1. Rekomandim: Nga Bashkia Divjakë, nisur nga fakti që ky objekt është brenda periudhës 
së garancisë së defekteve, të merren masa për detyrimin e kontraktorit për riparimin e 
sipërfaqes së dëmtuar për shkak të cilësisë së dobët të punimeve, me shpenzimet e veta, duke 
zbatuar me përpikmëri standardet teknike për riparimin e shtresave asfaltime si: prerje në 
forma të rregullta gjeometrike, ngjeshje të nënshtresave, hedhjen e binderit në temperaturën e 
duhur dhe ngjeshjen e tij sipas specifikimeve teknike. Realizimi i punimeve duhet të 
konfirmohet zyrtarisht nga Autoriteti Kontraktor, Bashkia Divjakë, Mbikëqyrësi i punimeve 
si dhe Kolaudator i punimeve të objektit brenda periudhës së garancisë (Në rast të kundërt, 
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moskryerja e punimeve sipas Projektit të Zbatimit dhe specifikimeve teknike, do të 
konsiderohet dëm ekonomik dhe duhet të zhdëmtohet nga sipërmarrësi i punimeve). 
6.2. Rekomandim pas verifikimit: Nga ana e Kryetarit të Bashkisë Divjakë, të nxirret 
urdhër zhdëmtimi për vlerën e dëmit prej 479,930 lekë ndaj OE “N” SHPK, detyrim i cili 
duhet të kontabilizimit nga Drejtoria e Financë/Buxheti, si dhe të ndiqet të gjitha rrugët 
administrative e ligjore në të gjitha shkallë për arkëtim. 

Menjëherë 
6.3. Nga verifikimi rezultoi se: në zbatim të rekomandimeve të KLSH- së, Bashkia Divjakë ka 
njoftuar OE “N” SHPK për ekzekutimin vullnetar të detyrimit sipas Urdhërit zhdëmtimit nr. 
47 datë 19.02.2021. Mbas përfundimit të afatit dhe mos likuidimit të detyrimit sektori juridik i 
është drejtuar me kërkesë padi Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Vlorë sipas nr. 
1058 akti, dhe nr. çështje 31146-00652-84-2021 

Zbatuar, realizimi në proces 
 

C. Masa për uljen e borxhit tatimor duke ritur performancën në arkëtimin e 
detyrimeve për tatim taksat vendore, përfshirë dhe detyrimet nga qiradhëni dhe taksa e 
ndikimit në infrastruktur (të ardhura të munguara). 

 
Për masën mungesë të ardhurash, janë rekomanduar gjithsej 2 masa me vlerë 12,325,956 
lekë, pranuar nga subjekti në masën 100%. Të dy masat janë në proces zbatimi, ku nga 
vlera 12,325,956 lekë është arkëtuar vlera 4,278,426 lekë dhe mbetet për arkëtim vlera 
8,047,530 lekë, për të cilat rikërkojmë edhe njëherë zbatimin e tyre. Nga vlera e rikërkuar 
është arkëtuar vlera 504,205 lekë dhe mbetet për arkëtim vlera 7,543,325 lekë, për të cilat 
rikërkojmë edhe njëherë zbatimin e tyre.si më poshtë: 
 
1.1. Rekomandim: Nga Bashkia Divjakë të merren masa për arkëtimin e vlerës prej 
6,367,488 lekë nga subjektet me të cilët ka lidhur kontrata qiraje si “P M” debitor në vlerën 
1,475,787 lekë, “HM” debitor në vlerën 811,678 lekë, “L V” debitor në vlerën 631,227 lekë, 
“L V” debitor në vlerën 929,112 lekë, “R H” debitor në vlerën 149,323 lekë, “A A C” ShPK 
debitor në vlerën 511,395 lekë , “S P” debitor në vlerën 1,615,165 lekë, “L” SHP K debitor 
në vlerën 243,800 lekë, duke u mbështetur në ligjin nr. 139, datë 17.12.2015 “Për 
Organizimin dhe funksionimin e qeverisjes vendore” dhe VKM nr. 529, datë 08.06.2011 “Për 
përcaktimin e kritereve, të procedurës dhe mënyrës së dhënies me qira dhe enfiteoz” i 
ndryshuar me VKM nr. 291, datë 02.05.2012.  
1.2. Rekomandim pas verifikimit: Nga Bashkia Divjakë të merren masa për arkëtimin e 
vlerës prej 3,438,613 lekë, pasi pas verifikimit të detyrave nga vlera e rekomanduar prej 
6,367,488 lekë është arkëtuar vlera 2,928,875 lekë. 

Menjëherë 
1.3. Nga verifikimi rezultoi se: Sipas dokumentacionit të paraqitur nga Drejtoria e Taksave 
dhe të Ardhurave Vendore dhe të audituar, konstatohet se nga vlera 3,438,613 lekë është 
mundësuar likuidimi pjesor i vlerës 377,288 lekë duke mbetur pa arkëtuar vlera 3,061,325 
lekë. 

Në proces zbatimi 
2.1. Rekomandim: Bashkia Divjakë, nëpërmjet Drejtorisë së Planifikimit, Zhvillimit së 
Territorit të marrë masa si dhe të ndjek të gjitha procedurat administrative dhe ligjore për 
arkëtimin e taksës së ndikimit në infrastrukturë për ndërtimet pa leje në vlerën 5,958,468 
lekë.  
2.2. Rekomandim pas verifikimit: Nga Bashkia Divjakë të merren masa për arkëtimin e 
vlerës prej 4,608,917 lekë, pasi pas verifikimit të detyrave nga vlera e rekomanduar prej 
5,958,468lekë është arkëtuar vlera 1,349,551 lekë. 
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Menjëherë 
2.3. Nga verifikimi rezultoi se: Sipas dokumentacionit të paraqitur nga Drejtoria e Planifikim 
Zhvillim Territorit dhe të audituar, konstatohet se nga vlera 4,658,917 lekë është mundësuar 
arkëtimi i vlerës 126,917 lekë dhe mbeten për arkëtim vlera 4,482,410 lekë, si mungesë të 
ardhurash Bashkia Divjakë (bashkëlidhur lista e personave). 

Në proces zbatimi 
D. Masa Disiplinore: 
Për punonjësit që janë pjesë e shërbimit civil dhe me kontratë pune. 
Mbështetur në nenin 15, të ligjit nr. 154/2014, datë 27.11.2014 “Për organizimin dhe 
funksionimin e Kontrollit të Lartë të Shtetit”; germat (b, c, ç) e nenin 58-“Llojet e masave 
disiplinore”, të ligjit nr. 152/2013 “Për nëpunësin civil”; VKM nr. 115, datë 05.03.2014 “Për 
përcaktimin e procedurës disiplinore dhe të rregullave për krijimin, përbërjen e 
vendimmarrjen në komisionin disiplinor në shërbimin civil”; neni 37 të ligjit nr. 7961, datë 
12.07.1996 “Kodi i Punës në Republikën e Shqipërisë”; shkronja (b) e nenit 9- “Masa 
disiplinore”, të kontratës individuale dhe shkronja (k) e nenit 64, të ligjit nr. 139/2015 datë 
17.12.2015 “Për vetëqeverisjen vendore”, i rekomandojmë Kryetarit të Bashkisë 
Divjakëqë t’i kërkojë Komisionit Disiplinor, pranë Institucionit të Bashkisë,që bazuar në 
performancën e secilit punonjës dhe të shkeljeve të konstatuara në Raportin Përfundimtar të 
Auditimit të KLSH, të vlerësojë shkallën e përgjegjësisë për çdo punonjës të atakuar dhe 
marrjen e masave disiplinore përkatëse.  
1.2. Rekomandim pas verifikimit: Nga ana e Kryetarit të Bashkisë Divjakë z. F K ka dalë 
urdhri nr. 111/8, datë 27.05.2020 (prot nr. 776/41, datë 27.05.2020), ku ngarkon të gjithë 
drejtuesit të Drejtorive që ndaje personave përgjegjës të trajtuar në raportin përfundimtar të 
Auditimit, të vlerësohet masa e shkeljes sipas përgjegjësive. Nga ana e Drejtorëve nuk është 
vepruar në lidhje me këtë urdhër. 
2.3. Nga verifikimi rezultoi se: Në zbatim të Urdhërit të sipërcituar sektori i burimeve 
njerëzore nuk ka ngritur komisionin për vlerësimin e rekomandimeve të KLSH dërguar në 
bashkinë Divjakë me shkresën nr. 1051/11prot, datë 26.05.2020, prot në subjekt me nr. 
776/34, prot., datë 26.5.2020. 

Pa zbatuar 
Kriteri:  
Ligji Nr. 154, datë 27.11.2014 “Për organizimin dhe funksionimin e Kontrollit të Lartë të 
Shtetit” neni 15, “Të drejtat e KLSH”, germa j), Shkresa Nr 241/51 datë 13.04.2021 “Për 
zbatimin e rekomandimeve në auditimin e kryer në Bashkinë Divjakë”. 
Shkaku:  
Mos ndjekja e gjitha procedurave për të bërë të mundur arkëtimin e vlerës 9,160,381 lekë.  
Ndikimi/Efekti:  
Ndikon në të ardhurat e buxhetit të Bashkisë Divjakë. 
Rëndësia: E Lartë 
Rekomandimi:  
Kryetari i Bashkisë Divjakër të analizojë situatën e mos zbatimit plotësisht të rekomandimeve 
të dërguara nga KLSH-ja me shkresën Nr.241/51 datë 13.04.2021, duke nxjerrë përgjegjësitë 
e personave përgjegjës, si dhe të hartojë plan pune të veçantë e të marrë të gjitha masat e 
duhura ligjore për rizbatimin e plotë të tyre, respektivisht: 
a-Për 3 masa organizative me vlerë 1,351 mijë lekë, konkretisht për pikat; 1.1; 2.1; 3.1; 
b-Për 1 masë shpërblim dëmi në vlerën 364 mijë lekë; 
c-Për 2 masa për uljen e borxhit tatimor përfshirë dhe detyrimet nga qiradhënia dhe taksa e 
ndikimit në infrastrukturë, në vlerën 7,543 mijë lekë. 
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Pika nr.6. Mbi planifikimin dhe zhvillimin e territorit 
1- Auditimi mbi shqyrtimin e kërkesave në zbatimin e procedurave ligjore në marrjen e 
vendimeve për leje zhvillimore ndërtimi në pronë private dhe publike; 
 
Zyra e Planifikimit të Territorit në Bashkinë Divjakë ka ushtruar funksionet dhe detyrat e saj 
bazuar në ligjin nr. 107/2014 datë 31.07.2014 “Për planifikimin dhe zhvillimin e territorit”, i 
ndryshuar si dhe V.K.M.-së nr. 408, datë 13.05.2015 “Për miratimin e rregullores së 
zhvillimit të territorit”, të ndryshuar me V.K.M.-në nr. 271 datë 06.04.2016 “Për një 
ndryshim në V.K.M.-në nr. 408 datë 13.05.2015”. 
Bazuar në sa më sipër, gjatë vitit 2020 janë miratuar 53 Vendime për Leje Ndërtimi, gjatë 
vitit 2021 deri më 30.06.2021 janë miratuar 26 Vendime për Leje Ndërtimi sipas sistemit të 
e-leje, të cilat janë paraqitur në Aneksin nr.1 dhe në aneksin nr. 1/1 pika 6 si vijon: 
Nga auditimi u konstatua se, gjatë viteve 2020-30.06.2021 në Bashkinë Divjakë nuk janë 
miratuar Leje Ndërtimi për subjekte private në pronë shtetërore. Të gjitha Lejet e miratuara 
kanë qënë në truall privat të personave apo subjekteve që kanë aplikuar dhe janë pajisur me 
leje ndërtimi. 
Nga dokumentacioni i sipër cituar rezulton se për periudhën objekt auditimi Janar 2020 – 
Qershor 2021 janë miratuar gjithsej 8 leje e ndërtimit me sipërfaqe më të madhe se >250 m2, 
të cilat u audituan të gjitha. sipas sistemit të e-leje, të cilat janë paraqitur në Aneksin nr.3 pika 
6 bashkëlidhur projekt raportit Nga auditimi i 8 lejeve të ndërtimit “Për ndërtim të ri me 
sipërfaqe me të madhe se 250 m2” në 6 rraste rezulton se dokumentacioni i detyrueshëm për 
aplikimin në sistemin e lejeve ishte i plotë në përputhje me VKM nr. 408, datë 13.05.2015 
“Për miratimin e rregullores së zhvillimit të territorit”, i ndryshuar dhe me Ligjin Nr. 
107/2014 “Për planifikimin dhe zhvillimin e territorit”, i ndryshuar. Llogaritja e taksës është 
bërë në përputhje me vendimin e Këshillit Bashkiak, në 2rraste janë konstatuar problematika 
në aplikimin në sistemin e leje si vijon: 
VITI 2020 
1. Çështja me nr. 4608 prot. datë 26.11.2020, sipas aplikimit në sistemin e_leje. 
 
Objekti:  “Ndërtim Agroturizem K, Kantine vere ne bodrum 1 kat + ambient shërbimi 
bar restorant 1 kat” në fshatin Biçukas, Bashkia Divjake.  
Leje Zhvillimi: Vendim nr. 171 i Nënkryetarit të Bashkisë Divjakë me zhvillues “E K” 
Nr. pasurie 57/11, ZK 1193, me sipërfaqe 3 800 m2, prej të cilës 3800 m2 truall dhe ndërtesë 
ekzistuese 225 m2, sipas kontratës se qirasë 1082 Rep., 383 Kol., date 19.08.2020 dhe pronën 
me Nr. pasurie 57/13, ZK 1193, me sipërfaqe 5 000 m2 arë në pronësi 
Leje ndërtimi : Vendim Nr. 187, datë 16/12/2020 të Nënkryetarit të Bashkisë Divjakë 
Me zhvillues:  “EK” 
Të dhëna për pasurinë: 
Pasuria me kontratë Qereje qirasë 1082 Rep., 383 Kol., date 19.08.2020me nr. pasurie 
57/11, ZK 1193, me sipërfaqe 3800 m2, prej të cilës 3800 m2 truall dhe ndërtesë ekzistuese 
225 m2, dhe pasuria me nr. 57/13, ZK 1193, me sipërfaqe 5000 m2 arë në pronësi të 
zhvilluesit znj. E K dhe z. F K. 
Të dhëna mbi objektin e miratuar 
Njësia Strukturore: B4-02- Për Strukturë Agroturistike 
Përcaktimet sipas. B4-02 Projekt -propozimi 
Madhesia min. e parcelës 5000 m2 3800 m2 truall + 5000 m2 arë 
Përdorimi i lejuar : Bar Restorante + Hotele+ 
aktivitet bujqësor, etj 

Bar Restorant + Kantinë 

Sipërfaqja maksimale për ndërtim : 50% banim 
dhe Shërbime 

1418  m2 (pa ballkone)  
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K.sh.t max = 10% 7.9 % 
Imax = 0.4 0.08 
H max = 8 m 2 kate/ 8.37 m2 

- Lartësia e objektit. 
Objekti është i organizuar ne 1 kat bodrum nga kuota – 6.70 deri në kuotën ±0.00, dhe 1 kat 
ambienti shërbimi nga kuota ±0.00 deri në kuotën +3.10 (hapësirë e shfrytëzueshme) dhe nga 
kuota ±0.00 deri ne kuotën +5.30 (hapësire e shfrytëzueshme).  
Pjesa tjetër e lartësisë nga kuota +3.10 deri ne kuotën +6.52 dhe nga kuota +5.30 deri ne 
kuotën +8.37 është lartësia maksimale e kulmit te çatisë dhe është hapësirë e 
pashfrytëzueshme, kjo lartësi shërben si hapësire dekorative e nënçatisë ku bëjnë pjese 
kupritet e drurit dhe element të tjerë dekorativ qe i japin forme çatisë. 

- Mënyra e llogaritja e taksës së ndikimit në infrastrukturë. 
Llogaritja e taksës së ndikimit në infrastrukturë për objektin e mësipërm është bërë sipas 
Udhëzimit nr. 3, date 28.12.2016 “Për llogaritjen e kostos mesatare të ndërtimit sipas Entit 
Kombëtar”, dhe sipas Vendimit te Këshillit Bashkiak nr. 85, date 22.11.2019 “Për sistemimin 
e taksave dhe tarifave vendore për vitin 2020”.  
Llogaritjes se kostos së ndërtimit të banesave nga Enti kombëtar i banesave për vitin 2020: 
Kosto mesatare e ndërtimit:    31 357 leke/m2 
Sipërfaqe e ndërtimit kati nën tokë: 718 m2 
sipërfaqe e ndërtimit kati përdhe: 700 m2 
sipërfaqe totale e ndërtimit:  1 418 m2 
Për objekte shërbimi, banesat kolektive dhe objektet qe nuk përfshihen në kategoritë e tjera: 
niveli i taksës  3%. sipërfaqja totale 1418 m2 x 31 357 leke/m2= 44 464 226 leke 
Vlera e paguar: = 44 464 226 leke x 3% =  1 333 930 leke 
Akt-Kontrollet 
Drejtoria e Planifikimit dhe zhvillimit të territorit dhe IMTV me përfaqësues 1.z. S S 2. z. E 
H, 3. z. R Ldhe 4. I K në zbatim të. VKM nr. 408 datë 13.05.2015 “Për miratimin e 
Rregullores se Zhvillimit të Territorit të ndryshuar më datë 26.05.2021 është mbajtur Akt 
Kontrolli i Piketimit të Objektit me subjektin zhvillues znj EK, PF; Mbikëqyrësi i punimeve 
ing. R L dhe firma zbatuese e punimeve të ndërtimit “V”, nga ku u konstatua “Piketimi i 
objektit është realizuar sipas plan vendosjes duke respektuar koordinatat e zhvillimit”. 
Situata:-Miratimi i lejes se Zhvillimit nr. 171 datë 25.11.2020  dhe lejes ndërtimi nr. 187, 
datë 16/12/2020 “NDËRTIM AGRITURIZËM K, KANTINË VERE NË BODRUM 1KT + 
AMBIENTE SHËRBIMI BAR RESTORANT 1 KT”, është bërë në kundërshtim me VKM 
nr. 9 datë 08.02.2017 dhe miratuar me vendim të KB nr. 1 datë 30.01.2017, pasi në zonën B.4 
-02 kërkohet paraprakisht miratimi i Planit të Detajuar Vendor për dhënien e lejës për 
Ndërtimore.  
-Pavarësisht se subjekti zhvillues znj. E K ka nënshkruar kontratë qiraje me qiradhënësin z. 
N. Z. me nr. 1082 Rep., 383 Kol., date 19.08.2020.me nr. pasurie 57/11, ZK 1193, me 
sipërfaqe 3800 m2  për vlerën 300 mijë lekë në muaj dhe në nenin 2 të kontratës ka përcaktuar 
faktin se subjekti qiramarrës ka të drejt të zhvilloj pronën. Miratimi I lejes së ndërtimit nr. 
187, datë 16/12/2020 “Ndwrtim Agroturizem K, KANTINË VERE NË BODRUM 1KT + 
AMBIENTE SHËRBIMI BAR RESTORANT 1 KT”, është bërë në kundërshtim të ligjit nr. 
107/2014 “Për planifikimin dhe zhvillimin e Territorit” dhe VKM nr. 408 datë 13.05.2015 
“Për miratimin e Rregullores se Zhvillimit të Territorit, ku në nenin 15 pika b përcaktohet 
qartë dokumentacioni i kërkuar. Pika b. dokumente që vërtetojnë të drejtat pasurore të 
pronës/ave që marrin pjesë në një zhvillim, përfshirë marrëveshjet midis pronarëve dhe 
zhvilluesit ose/dhe palëve të treta. Pra në rastin konkret kemi të bëjmë me një kontratë qiraje 
jo me një akt marrëveshje midis palëve. Për veprimet dhe mosveprimet e mësipërme 



189 
 

ngarkojnë me përgjegjësi sipas funksioneve z. L Xh me detyre Drejtor i Planifikimit dhe 
Zhvillimit të Territorit dhe z. A S me detyrë zv/ Kryetar 
Kriteri:  
Baza ligjore mbi të cilën është vlerësuar situata e cila paraqet parregullsi janë;VKM nr. 9 datë 
08.02.2017 “Për miratimin e Planit të Përgjithshëm Vendor” Bashkia Divjakë, miratuar me 
vendim të KB nr. 1 datë 30.01.2017. Ligji nr. 107/2014 “Për planifikimin dhe zhvillimin e 
Territorit” dhe VKM nr. 408 datë 13.05.2015 “Për miratimin e Rregullores se Zhvillimit të 
Territorit, ku në nenin 15 pika b. 
Impakti: 
Mos respektimi i rregullores së miratuar nga  nuk ka siguruar zhvillimin e qëndrueshëm të 
territorit duke mos krijuar kushte të përshtatshme e të drejta dhe shanse të barabarta për 
banim. 
Shkaku: 
Mos respektimi i përcaktimeve të Ligjin Nr.107 datë 31.07.2014 “Për Planifikimin dhe 
Zhvillimin e Territorit” të ndryshuar, të VKM nr. 408, datë 13.05.2015 “Për miratimin e 
Rregullores së Zhvillimit të Territorit” të ndryshuar si dhe Planit të Përgjithshëm Vendor të 
Bashkisë Divjakë 
Rëndësia: E lartë 
Për këtë rekomandojmë: 
Titullari i Bashkisë Divjakë në bashkëpunim me Drejtorinë e Planifikimit dhe Kontrollit të 
Zhvillimit të Territorit, të marrin masa që në vazhdimësi, të miratojnë leje zhvillimore dhe 
leje ndërtimi sipas përcaktimit të “Planit të Përgjithshëm Vendor” Bashkia Divjakë 
 
2. Çështja me nr. 4209 prot. datë 05.11.2020, sipas aplikimit në sistemin e_leje. 
Objekti:   "NDËRTIM I GODINËS SË BASHKISË DIVJAKË"   
Leje Zhvillimi: Vendim nr. 149 datë 05.11.2020 të kryetarit të Bashkisë Divjakë me 
zhvillues “Bashkia Divjakë” për pasuritë me Nr. 630/88; Nr. 630/78; Nr. 630/83; Nr. 630/98; 
Nr. 630/72; Nr. 630/73; Nr. 630/74; Nr. 630/84; Nr. 630/99; Nr. 630/75; Nr. 630/77; Nr. 
630/87; Nr. 630/89; Nr. 630/90; Nr. 699/1, në ZK 1492. 
Leje ndërtimi : Vendim Nr. 164, datë 11.11.2020 të kryetarit të Bashkisë Divjakë 
Me zhvillues:  “Bashkia Divjakë” 
Të dhëna për pasuritë: 
Pasurit me: Nr.630/78, ZK 1492, në pronësi Shtet, me sipërfaqe 42 m2 truall dhe 42 m2 
ndërtesë; Nr.630/83, ZK 1492, në pronësi Shtet, me sipërfaqe 190 m2 truall dhe 173 m2 
ndërtesë; Nr.630/88, ZK 1492, në pronësi Shtet, me sipërfaqe 120 m2 ndërtesë; Nr.630/73, 
ZK 1492, në pronësi Shtet, me sipërfaqe 810 m2 truall dhe 300 m2 ndërtesë; Nr.630/75, ZK 
1492, në pronësi Shtet, me sipërfaqe 880 m2 truall dhe 336 m2 ndërtesë; Nr.630/72, ZK 
1492, në pronësi Shtet, me sipërfaqe 340 m2 Shesh; Nr.630/77, ZK 1492, në pronësi Shtet, 
me sipërfaqe 440 m2 Shesh; Nr.630/98, ZK 1492, në pronësi Shtet, me sipërfaqe 310 m2 
truall; Nr.630/74, ZK 1492, në pronësi Shtet, me sipërfaqe 660 m2 truall; Nr.630/84, ZK 
1492, në pronësi Shtet, me sipërfaqe 470 m2 truall; Nr.630/99, ZK 1492, në pronësi Shtet, me 
sipërfaqe 160 m2 truall; Nr.630/89, ZK 1492, në pronësi Shtet, me sipërfaqe 330 m2 truall; 
Nr.630/90, ZK 1492, në pronësi Shtet, me sipërfaqe 120 m2 truall; Nr.630/87, ZK 1492, në 
pronësi Shtet, me sipërfaqe 60 m2 truall; Nr.699/1, ZK 1492, në pronësi Shtet, me sipërfaqe 
980 m2 Rrugë, me adresë në qytetin Divjakë, Bashkia Divjakë sipas paraqitjes grafike të 
fragmentit të hartës në gjendjen ekzistuese. 
Të dhëna mbi objektin e miratuar 
Njësia Strukturore: IS1-02- Institucione Publike 
Përcaktimet sipas. IS1-02 Projekt -propozimi 
Madhësia min. e parcelës 600 m2 5912 m2 
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Përdorimi i lejuar : Institucione Publike Njësi Shërbimi   
Sipërfaqja maksimale për ndërtim : 30% më 
shumë se gjendja ekzistuese 

4307 m2  

K.sh.t max = 30% e ndërtimit egz. 10 % 
Imax = 3 0.5 
H max = 5 kt  3 kate/ 14.9 m 
 
Situata: 
1. Leja shprehet për pronësinë mbi token sipas gjendjes juridike, pasi subjekti zhvillues 
Bashkia Divjakë ka deklaruar se kanë në pronësi sipërfaqen prej 5912 m2, pjesërisht mbi të 
cikën do të kryhen punimet, kur rezulton se deklarimi nuk është i vërtetë, pasi sipas 
dokumentacionit të pronësisë të depozituar (pjesë e dosjes) subjekti disponon vetëm 
certifikatat për këto pasuri, respektivisht; pasuria Nr. 630/78 , ZK 1492 në pronësi Bashkia 
Divjakë, me sipërfaqe 42 m2 truall, pasuria Nr. 630/83 , ZK 1492 në pronësi Bashkia 
Divjakë, me sipërfaqe 190 m2 truall, pasuria Nr. 630/88, ZK 1492 në pronësi Bashkia 
Divjakë, me sipërfaqe 120 m2 truall dhe pasuria Nr. 630/78 , ZK 1492 në pronësi Bashkia 
Divjakë, me sipërfaqe 310 m2 truall. Në total sipërfaqet sipas dokumentit të pronësisë janë 
662 m2 ndërsa sipas lejes rezulton 5912 m2 dhe nuk disponon certifikata për sipërfaqen 5250 
m2, por është bazuar në shkresën nr. 3794 prot datë 07.10.2019 mbi gjendjen juridike të 
parcelave të sipërcituar dhe kthim përgjigje nr. 8703 prot datë 09.10.2020. të Agjencisë 
Shtetërore të Kadastrës Lushnjë .Referuar sa sipër rezulton se deklarata për kryerje punimesh 
është kërkuar për një pronë jo në pronësi të zhvilluesit dhe po ashtu miratimi i saj nga 
bashkia është bërë në kushtet e mosdisponimit të titullit pronësor mbi tokën në kundërshtim 
kjo me nenin 10 pika c) e VKM nr. 408, datë 13.05.2015 “Për miratimin e rregullores së 
zhvillimit të territorit”, i ndryshuar. 
2- Leja shprehet për pronësinë mbi token sipas gjendjes juridike, por nuk rezulton që subjekti 
Bashkia Divjakë të jetë bërë pronar i ligjshëm i Pasurive të sipërcituara. Gjithashtu nuk del e 
qartë situate se sa prej pronave të cilat janë prekur kanë qenë me hipotekë apo në process 
legalizimi. 
3.-Plan i rilevimit  të pronës, në zbatim të nenit 10 të Vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 
408, datë 13.05.2015 “Për miratimin e rregullores së zhvillimit të territorit”, i ndryshuar, 
duhet të paraqesë konturin e pasurisë si edhe të dhëna të tjera për gjendjen faktike të pasurisë 
ku propozohet objekti, dimensioned, objektet kufitare, rruge etj. Një informacion i tillë 
mungon. Për sa më sipër Plani i rilevimit është i paplotë. 
4. -Pranëvendosja nuk është paraqitur e saktë dhe mbi fragmentin e hartës në gjendjen 
faktike, në kundërshtim kjo me nenin 10 të Vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 408, datë 
13.05.2015 “Për miratimin e rregullores së zhvillimit të territorit”, i ndryshuar. 
Për veprimet dhe mosveprimet e mësipërme ngarkojnë me përgjegjësi sipas funksioneve z. L 
Xh me detyre Drejtor i Planifikimit. 
Kriteri:  
Baza ligjore mbi të cilën është vlerësuar situata e cila paraqet parregullsi janë;VKM nr. 9 datë 
08.02.2017 “Për miratimin e Planit të Përgjithshëm Vendor” Bashkia Divjakë, miratuar me 
vendim të KB nr. 1 datë 30.01.2017. Ligji nr. 107/2014 “Për planifikimin dhe zhvillimin e 
Territorit” dhe VKM nr. 408 datë 13.05.2015 “Për miratimin e Rregullores se Zhvillimit të 
Territorit, ku në nenin 10. 
Impakti: 
Mos respektimi i rregullores së miratuar nga  nuk ka siguruar zhvillimin e qëndrueshëm të 
territorit duke mos krijuar kushte të përshtatshme e të drejta dhe shanse të barabarta për 
banim. 
Shkaku: 
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Mos respektimi i përcaktimeve të Ligjin Nr.107 datë 31.07.2014 “Për Planifikimin dhe 
Zhvillimin e Territorit” të ndryshuar, të VKM nr. 408, datë 13.05.2015 “Për miratimin e 
Rregullores së Zhvillimit të Territorit” të ndryshuar si dhe Planit të Përgjithshëm Vendor të 
Bashkisë Divjakë 
Rëndësia: E lartë 
Për këtë rekomandojmë: 
Titullari i Bashkisë Divjakë në bashkëpunim me Drejtorinë e Planifikimit dhe Kontrollit të 
Zhvillimit të Territorit, të marrin masa që në vazhdimësi, të miratojnë leje zhvillimore dhe 
leje ndërtimi vetëm atëherë kur distancat e objektit të zhvilluar plotësojnë qartazi treguesit e 
distancave  në 3 nivele; distancë ndërmjet ndërtesave, ndërmjet ndërtesës dhe kufirit të pronës 
si dhe ndërmjet ndërtesës dhe trupit të rrugës. 
 
Leje të ndërtimit për ndërtim të ri, me sipërfaqe deri në 250 m2 për vitin 2020-
30.06.2021 
Bashkia Divjakë ka miratuar 23 lejet ndërtimi “Për ndërtim të ri me sipërfaqe deri në 250 
m2”, nga të cilat u audituan të 23-ta lejet e ndërtimi “Për ndërtim të ri me sipërfaqe deri në 
250 m2”. Konstatimet nga lejet e audituara për lejet e zhvillimit dhe Ndërtimit paraqiten në 
aneksin nr. 4 pika 6 bashkëlidhur projekt raportit. i Leje të ndërtimit për ndërtim të ri, me 
sipërfaqe me të vogël se 250 m2 për vitin 2020-30.06.2021, si vijon: 
- Nga auditimi i 23 lejet e ndërtimi “Për ndërtim të ri me sipërfaqe deri në 250 m2”, drejtoria 
e PZHT ka njoftuar çdo aplikant për pagesën e taksës së ndikimit në infrastrukturë dhe tarifat 
që shoqërojnë çdo leje ndërtimi, mbështetur në Vendimin e Këshillit Bashkiak nr. 85 datë 
22/11/2019 “Për sistemin e taksave dhe tarifave vendore, administrimin e tyre në Bashkinë 
Divjakë dhe penaltitë për kundërvajtje administrative për vitin 2020”. Llogaritja e taksës 
është bërë me të dyja funksionet është kosto e ndërtimit =31,357 lekë, miratuar nga Enti i 
Banesave për Bashkinë Divjakë ose vlera e preventivit. Në çdo aplikim Drejtoria e 
Planifikimit dhe Zhvillimit të Territorit e ka llogaritur taksën e ndikimit në infrastrukturë 
sipas vlerës më të lartë. 
Situata: Nga auditimi i 23 lejeve ndërtimi “Për ndërtim të ri me sipërfaqe deri në 250 m2”, në 
21 rrastë rezulton se dokumentacioni i detyrueshëm për aplikimin në sistemin e lejeve ishte i 
plotë, në përputhje me VKM nr. 408, datë 13.05.2015 “Për miratimin e rregullores së 
zhvillimit të territorit”, i ndryshuar dhe me Ligjin Nr. 107/2014 “Për planifikimin dhe 
zhvillimin e territorit”, i ndryshuar. Llogaritja e taksës është bërë në përputhje me vendimin 
e Këshillit Bashkiak.  
Në 2 raste ku zhvillues është Bashkia Divjakë mungon dokumentacioni i pronësisë përpara 
miratimit të lejeve miratimi i lejes është bërë sipas vërtetimeve të lëshuara nga drejtoria e 
menaxhimit të tokës në Bashkinë Divjakë, në kundërshtim me VKM nr. 408, datë 13.05.2015 
“Për miratimin e rregullores së zhvillimit të territorit”, i ndryshuar dhe me Ligjin Nr. 
107/2014 “Për planifikimin dhe zhvillimin e territorit”, i ndryshuar. Për veprimet dhe 
mosveprimet e mësipërme ngarkojnë me përgjegjësi sipas funksioneve z. L Xh me detyre 
Drejtor i Planifikimit dhe Zhvillimit të Territorit. 
Kriteri:  
Baza ligjore mbi të cilën është vlerësuar situata e cila paraqet parregullsi janë;VKM nr. 9 datë 
08.02.2017 “Për miratimin e Planit të Përgjithshëm Vendor” Bashkia Divjakë, miratuar me 
vendim të KB nr. 1 datë 30.01.2017. Ligji nr. 107/2014 “Për planifikimin dhe zhvillimin e 
Territorit” dhe VKM nr. 408 datë 13.05.2015 “Për miratimin e Rregullores se Zhvillimit të 
Territorit. 
Impakti: 
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Mos respektimi i rregullores së miratuar nga  nuk ka siguruar zhvillimin e qëndrueshëm të 
territorit duke mos krijuar kushte të përshtatshme e të drejta dhe shanse të barabarta për 
banim. 
Shkaku: 
Mos respektimi i përcaktimeve të Ligjin Nr.107 datë 31.07.2014 “Për Planifikimin dhe 
Zhvillimin e Territorit” të ndryshuar, të VKM nr. 408, datë 13.05.2015 “Për miratimin e 
Rregullores së Zhvillimit të Territorit” të ndryshuar si dhe Planit të Përgjithshëm Vendor të 
Bashkisë Divjakë 
Rëndësia: E lartë 
Për këtë rekomandojmë: 
Titullari i Bashkisë Divjakë në bashkëpunim me Drejtorinë e Planifikimit dhe Kontrollit të 
Zhvillimit të Territorit, të marrin masa që në vazhdimësi, të miratojnë leje zhvillimore dhe 
leje ndërtimi sipas përcaktimit të “Planit të Përgjithshëm Vendor” Bashkia Divjakë 
2. Auditimi i Lejeve Infrastrukturore 
Nga auditimi i Lejeve Infrastrukturore rezultoi se për periudhën objekt auditimi janë dhënë 
nga 8 leje infrastrukturore të miratuara nga Kryetari i Bashkisë Divjakë në 7 prej tyre është 
Zhvillues Bashkia Divjakë, dhe nuk është paguar taksa e ndikimit në infrastrukturë në 1 rrastë 
subjekte zhvillues nuk është Bashkia Divjakë sipas sistemit të e-leje, të cilat janë paraqitur në 
Aneksin nr.2 pika 6 bashkëlidhur Project raporti të auditimit. Në mënyrë të detajuar 
problematikat e konstatuara rezultojnë si më poshtë: 
 
1. Titulli i gjetjes: Mos llogaritja e taksës së infrastrukturës në masën 0.1% nga investimet jo 
me fondet e Bashkisë Divjakë dhe ku përfitues nuk është Bashkia Divjakë 
 

Situata: Referuar informacionit të marrë në DPZHT Bashkia Divjakë, rezulton se për 
periudhën objekt auditimi në territorin e Bashkisë Divjakë janë miratuar në total 8 leje 
infrastrukturore të cilat korrespondojnë me investimet e kryera në Bashki për periudhën 
2020-30.06.2021. Nga auditimi i sistemit e-leje rezultoi se në Bashkinë Divjakë po kryhen 
disa investime ku investitor dhe zhvillues nuk është Bashkinë Divjakë, (Ministria Bujqësisë 
dhe Zhvillimit Rural), për të cilën DAV Bashkia Divjakë nuk ka mundësuar përllogaritjen e 
taksës së ndikimit në infrastrukturë të investimeve, konkretisht objektet: 
1. "Ndërtim i Hidrovorit Divjakë" me vlerë preventivi prej 82,642,224 lekë; sipas lejes nr. 
176 datë 01.12.2020 me zhvillues “Ministria Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural” Nga auditimi i 
sistemit e leje, miratimi i lejes është bërë pa paguar taksën e ndikimit në infrastruktur në 
vlerën 0.1% sipas paketës fiskale. Vlera e investimeve sipas preventivit është 82,642,224 lekë 
x 0.1% = 82,642 lekë, e ardhur e munguar me pasoj dëm ekonomik në buxhetin e 
Bashkisë Divjakë. 
Kriteri: Në zbatim të pika 6 e shkronjës I/d-Taksa e ndikimit në infrastrukturë¸ të VKB nr. 
85 datë 22/11/2019 “Për miratimin e paketës fiskale, viti 2020”, në masën 0.1% të vlerës së 
investimit faqe 7 pika 6.  
Impakti: Ndikim negativ me dëm në të ardhurat e buxhetit të Bashkisë Divjakë për vlerën 
82,642 lekë. 
Shkaku: Mungesa e bashkëpunimit midis drejtorive, Bashkia Divjakë. 
Rëndësia: E lartë 
Për këtë rekomandojmë: Drejtoria e të Ardhurave Vendore në bashkëpunim me Drejtorinë 
e Planifikim Zhvillim Territorit, të marrë masa për llogaritjen e saktë të detyrimeve nga taksa 
e infrastrukturës në masën 0.1% për investimet që zhvillues nuk është Bashkia Divjakë, duke 
ndjekur të gjitha procedurat administrative e ligjor për arkëtimin e detyrimit në vlerën 82,642 
lekë. 
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Për sa është trajtuar në Akt Konstatimi nr. 13, datë 12.11.2021, nga subjekti i audituar është 
paraqitur observacioni me shkresë nr. 4680/53 datë 17.11.2021, protokolluar në KLSH me 
shkresën nr. 686/12 datë 19.11.2021 “Observacion mbi Akt Konstatimit nr. 13 datë 
12.11.2021”, ku janë shprehur objeksionet si më poshtë:  
Pretendimi i subjektit: 
Observacioni nr. 1.- Drejtoria e Planifikimit dhe zhvillimit të territorit pasi u njoh me akt 
konstatimin mori masa të menjëhershme duke njoftimin Ministrisë e Bujqësisë dhe zhvillimit 
Rural për kryerjen e pagesës së taksës së ndikimit në infrastrukturë për objektin “Ndërtimi i 
Hidrovorit Divjakë” me shkresën nr. 4804 prot datë 15.11.2021 duke i nisur dhe faturën për 
arkëtim. Në vijim të korrespodencës me Bashkinë Divjakë Ministria e Bujqësisë dhe 
Zhvillimit Rural me shkresën nr. 7685/1 datë 18.11.2021 në cilësinë e aplikuarit dhe 
zhvilluesit të projektit do të paguaj tarifën e përcaktuar sipas vlerës së faturës. 
Observacioni nr. 2.-Lidhur me konstatimin nga grupi i auditimit mbi “Miratimin e lejes se 
zhvillimit nr. 171 , date 25.11.2020 dhe lejes se ndërtimit nr. 187, date 16.12.2020, “Ndërtim 
Agroturizem K, Kantine vere ne bodrum 1 kat + Ambiente shërbimi bar restorant 1 kat, është 
bere në kundërshtim me VKKT nr. 9, date 08.02.2017 dhe miratuar me VKB nr. 1, date 
30.01.2017, pasi ne zonën B4-02 kërkohet paraprakisht miratimi i Planit të Detajuar Vendor 
për dhënien e lejes për ndërtim”. 
Drejtoria e Planifikimit dhe Zhvillimit të Teritorit sqaron faktin se në PPV-Divjakë miratuar 
me Nr.9, datë 08/02/2017 nga KKT-ja dhe me Nr.1, datë 30/01/2017 nga Këshilli Bashkiak 
Divjakë, përkatësisht për zone në fjale B4-02, në faqen 114 në kolonën PDV shprehet që për 
zonën e sipërpërmendura nuk është e nevojshme që të hartohet PDV-ja, pra PDV-JO. 
Gjithashtu në hartat bashkëlidhur këtij plani si pjese përbërëse e tij dhe në hartat e publikuara 
ne faqen zyrtare te AKPT-se (Agjencisë Kombëtare te Planifikimit te Territorit) ëëë.E-
Planifikimi.gov.al zona B4-02 ku zhvillohet objekti rezulton që nuk ka kusht qe kjo zone të 
zhvillohet nëpërmjet instrumentit të zhvillimit të PDV-së.  
Bazuar në ketë rregullore dhe ne hartat bashkëngjitur PPV-se dhe sistemit online të AKPT-së 
Drejtoria e Planifikimit dhe Zhvillimit të Territorit së bashku me mendimin e të gjithë 
institucioneve përkatëse për dhënien e mendimit mbi ketë zhvillim siç është i parashikuar në 
Ligjin 107/2014 , dhe VKM nr. 408 date 13/05/2015 i ndryshuar,(Rregullorja dhe Hartat 
bashkëngjitur PPV-se) i cili ka qene pozitiv, ka mbështetur propozimin për miratim të lejes së 
ndërtimit për objektin e sipërpërmendur. 
Observacioni nr. 3. Lidhur me konstatimin nga grupi i auditimit mbi “Leja e zhvillimit nr. 
149, date 05.11.2020 e Kryetarit të Bashkisë Divjakë, me zhvillues Bashkia Divjakë shprehet 
për pronësinë mbi tokën sipas gjendjes juridike, për sipërfaqen totale 5912 m2. Në total 
sipërfaqet sipas dokumentit të pronësisë janë 662 m2, ndërsa sipas lejes rezultojnë 5912 m2 
dhe nuk disponon certifikata për 5250 m2. 
Drejtoria e Planifikimit dhe Zhvillimit të Territorit sqaron faktin se: 
Për shqyrtimin e procedurës për pajisje me leje zhvillimi te objektit: “Ndërtim i Godinës së 
Bashkisë Divjakë”,gjeni listuar me poshtë pasuritë që preken totalisht apo pjesërisht nga 
ndërtimi dhe sistemimi i objektit sipas Çertifikatave të Pronësisë, Status Juridik nga ASHK 
Lushnje dhe Vërtetim Pasuror nga zyra e Menaxhimit te Mbrojtjes së Tokës Divjakë. 
Pronat sipas Certifikatave Pronësive janë: 
Prona me nr. pasurie 630/78, zk. 1492, volum 36, faqe 179 me sipërfaqe 42 m2 e llojit truall. 
Prona me nr. pasurie 630/83, zk. 1492, volum 45, faqe 191 me sipërfaqe 190 m2 e llojit 
truall. 
Prona me nr. pasurie 630/88, zk. 1492, volum 41, faqe 230 me sipërfaqe 120 m2 e llojit 
ndërtese. 
Prona me nr. pasurie 630/98, zk. 1492, volum 51, faqe 14 me siperfaqe 310 m2 e llojit truall. 
Pronat sipas Statusit Juridik nga ASHK Lushnje jane: 
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Prona me nr. pasurie 630/72, zk. 1492, volum 36, faqe 173 me sipërfaqe 340 m2 e llojit 
Shesh. 
Prona me nr. pasurie 630/73, zk. 1492, volum 36, faqe 174 me sipërfaqe 810 m2 e llojit 
Truall. 
Prona me nr. pasurie 630/74, zk. 1492, volum 36, faqe 175 me sipërfaqe 660 m2 e llojit 
Truall. Prona me nr. pasurie 630/75, zk. 1492, volum 36, faqe 176 me sipërfaqe 880 m2 e 
llojit Truall. Prona me nr. pasurie 630/77, zk. 1492, volum 36, faqe 178 me sipërfaqe 440 m2 
e llojit Shesh. 
Prona me nr. pasurie 630/84, zk. 1492, volum 45, faqe 192 me sipërfaqe 470 m2 e llojit 
Truall. 
Prona me nr. pasurie 630/87, zk. 1492, volum 36, faqe 182 me sipërfaqe 60 m2 e llojit Truall. 
Prona me nr. pasurie 630/89, zk. 1492, volum 41, faqe 228 me sipërfaqe 330 m2 e llojit 
Truall. 
Prona me nr. pasurie 630/90, zk. 1492, volum 41, faqe 229 me sipërfaqe 120 m2 e llojit 
Truall. Prona me nr. pasurie 630/99, zk. 1492, volum 51, faqe 15 me sipërfaqe 160 m2 e llojit 
Truall. 
Prona sipas  
Vërtetimit pasuror nga zyra e Menaxhimit te Mbrojtjes së Tokës është: 
Prona me nr. pasurie 699/1, zk. 1492, volum 37, faqe 131 me sipërfaqe 980 m2 e llojit Rruge. 
Referuar dokumenteve te pronësisë sipërfaqe totale e pronave që preken totalisht apo 
pjesërisht nga ndërtimi dhe sistemimi i hapsirave te lira dhe ne shërbim te objektit: “Ndërtim 
i  Godinës se Bashkisë Divjake” sipas të gjithë këtyre dokumenteve të sipërpërmendur është 
5912 m2. 
Për sipërfaqen 662 m2 Bashkia Divjake disponon Certifikatë Pronësie. 
Për sipërfaqen e mbetur prej 5250 m2 disponojmë Vendimin e Këshillit të Ministrave nr. 499, 
date 19.07.2006, ku këto prona janë transferuar në pronësi të Bashkisë Divjakë. Vërtetuar kjo 
me statusin juridik të lëshuar prej ASHK me shkresën Nr.8703/1 Prot date 09/10/2019 mbi 
statusin dhe gjendjen juridike te ketyre pronave. 
 
Qëndrimet e Audituesit Shtetërorë të KLSH:Në lidhje me komentet e bëra nga subjekti i 
audituar të protokolluara në KLSH me shkresën nr. 686/12 datë 19.12.2021 sqarojmë se: 
Sa më sipër trajtimi i pretendimeve nga subjekti do të mëren në konsideratë pjesërisht 
respektivisht: 
- Së pari “Pasi Bashkia Divjakë” me shkresën nr. 4804 prot datë 15.11.2021 duke i nisur dhe 
faturën për arkëtim. Në vijim të korrespodencës me Bashkinë Divjakë Ministria e Bujqësisë 
dhe Zhvillimit Rural me shkresën nr. 7685/1 datë 18.11.2021 në cilësinë e aplikuarit dhe 
zhvilluesit të projektit do të paguaj tarifën e përcaktuar sipas vlerës së faturës. 
Se dyti përsa i përket pretendimit se në miratimin e lejes së ndërtimit “Ndërtim Agroturizem 
K, Kantine vere në bodrum 1 kat + ambient shërbimi bar restorant 1 kat” në fshatin Biçukas, 
Bashkia Divjakë është bërë sipas rregullores të miratuar me vendim të KB nr. 1 datë 
30.01.2017 si dhe harës bashkëlidhur këtij plani si pjese përbërëse e tij dhe në hartat e 
publikuara ne faqen zyrtare te AKPT-se (Agjencisë Kombëtare te Planifikimit të Territorit) 
www.E-Planifikimi.gov.al zona B4-02 ku zhvillohet objekti rezulton që nuk ka kusht qe kjo 
zone të zhvillohet nëpërmjet instrumentit të zhvillimit të PDV-së. Nga grupi i auditimit 
pretendimet e subjektit Bashkia Divjakë nuk do të merren në konsideratë për faktin se në 
rregulloren e miratuar me VKM nr. 9 datë 08.02.2017 dhe konfirmuar me vendim të KB nr. 1 
datë 30.01.2017 zona B.4 -02 kërkon paraprakisht miratimi i Planit të Detajuar Vendor për 
dhënien e lejes për ndërtimore. Gjithashtu koeficienti i shfrytëzimit të sipërfaqes është 10%., 
ndërsa sipas aneksit bashkëlidhur rregullores së pretenduar nga Drejtoria e Planifikimit dhe 
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Zhvillimit të Territorit, koeficienti i shfrytëzimit është 5% çka do të sillte një pavlefshmëri 
absolute të miratimit të lejes, pasi koeficienti i shfrytëzimit të sipërfaqes është 7.9%.  
Së treti. Përsa i përket pretendimeve se në miratimin e “Leja e zhvillimit nr. 149, date 
05.11.2020 e Kryetarit të Bashkisë Divjakë, me zhvillues Bashkia Divjakë” Për sipërfaqen e 
mbetur prej 5250 m2 disponojmë Vendimin e Këshillit të Ministrave nr. 499, date 19.07.2006, 
ku këto prona janë transferuar në pronësi të Bashkisë Divjakë. Vërtetuar kjo me statusin 
juridik të lëshuar prej ASHK me shkresën Nr.8703/1 Prot date 09/10/2019 mbi statusin dhe 
gjendjen juridike të këtyre pronave. Nga grupi i auditimit pretendimet e subjektit Bashkia 
Divjakë nuk do të meren në konsideratë për faktin se Leja shprehet për pronësinë mbi token 
sipas gjendjes juridike, pasi subjekti zhvillues Bashkia Divjakë ka deklaruar se kanë në 
pronësi sipërfaqen prej 5912 m2, pjesërisht mbi të cikën do të kryhen punimet, kur rezulton 
se deklarimi nuk është i vërtetë, pasi sipas dokumentacionit të pronësisë të depozituar (pjesë 
e dosjes) subjekti disponon vetëm certifikatat për këto pasuri, respektivisht; pasuria Nr. 
630/78 , ZK 1492 në pronësi Bashkia Divjakë, me sipërfaqe 42 m2 truall, pasuria Nr. 630/83 
, ZK 1492 në pronësi Bashkia Divjakë, me sipërfaqe 190 m2 truall, pasuria Nr. 630/88, ZK 
1492 në pronësi Bashkia Divjakë, me sipërfaqe 120 m2 truall dhe pasuria Nr. 630/78 , ZK 
1492 në pronësi Bashkia Divjakë, me sipërfaqe 310 m2 truall. Në total sipërfaqet sipas 
dokumentit të pronësisë janë 662 m2 ndërsa sipas lejes rezulton 5912 m2 dhe nuk disponon 
certifikata për sipërfaqen 5250 m2, por është bazuar në shkresën nr. 3794 prot datë 
07.10.2019 mbi gjendjen juridike të parcelave të sipërcituar dhe kthim përgjigje nr. 8703 prot 
datë 09.10.2020. të Agjencisë Shtetërore të Kadastrës Lushnjë.Referuar sa sipër rezulton se 
deklarata për kryerje punimesh është kërkuar për një pronë jo në pronësi të zhvilluesit dhe 
po ashtu miratimi i saj nga bashkia është bërë në kushtet e mosdisponimit të titullit pronësor 
mbi tokën në kundërshtim kjo me nenin 10 pika c) e VKM nr. 408, datë 13.05.2015 “Për 
miratimin e rregullores së zhvillimit të territorit”, i ndryshuar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IV. GJETJET DHE REKOMANDIMET 
 
 

A. MASA ORGANIZATIVE 
1. Gjetje nga auditimi:Bashkia Divjakë nuk kangritur një sistem efektiv të menaxhimit financiar 
dhe kontrollit të brendshëm, duke mos hartuar një kuadër të plotë rregullash të shkruara për këtë 
qëllim. Nuk është hartuar strategjia e rrisqeve, si dhe rregulla për ruajtjen e aktiveve, nuk është 
miratuar gjurma e auditimit,mungojnë politika dhe praktika që të garantojnë ruajtjen dhe 
zhvillimin e kompetencave profesionale të stafit, duke u mjaftuar vetëm me trajnimet e 
organizuara nga ASPA, duke mos hartuar dhe zhvilluar programe trajnimesh në njësinë vendore, 
nuk janë hartuar programe për ngritjen dhe zhvillimin profesional të stafi. Grupi i Menaxhimit 
Strategjik, nuk ka miratuar plane zhvillimi strategjike me afat jo më pak se 5 vjet. Nuk janë marrë 
masa për mbrojtjen e të dhënave elektronike, veprime në kundërshtim ligjin nr. 10296 datë 
08.07.2010 “Për menaxhimin financiar dhe kontrollin” dhe nenin32, të ligjit nr. 68/2017 ”Për 
financat e vetëqeverisjes vendore”(Më hollësisht trajtuar në pikën nr.1, faqe 19-29 të Raportit 
Përfundimtar të Auditimit). 
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1.1.Rekomandimi:Kryetari i Bashkisë Divjakë, në cilësinë e Nëpunësit Autorizues, të marrë 
masa për njohjen dhe menaxhimin nga stafi të ligjit për MFK dhe manualit përkatës të tij, për 
hartimin dhe miratimin e një strategjie të risqeve, me qëllim menaxhimin e riskut, ku të bëhet 
identifikimi, analiza dhe kontrolli i risqeve që mund të kenë impakt në arritjen e objektivave të 
institucionit.  
1.2.Rekomandimi:Drejtoria e Burimeve Njerëzore të marrë masa për përditësimin e rregullores 
duke përcaktuar qartë detyrat dhe funksionet për çdo pozicioni pune, të hartojë programe të 
trajnimeve për ngritjen profesionale të stafit si dhe vendosjen e një sistemi komunikimi që të 
ofrojë informacionin e duhur për të gjithë punonjësit, menaxherët e lartë dhe titullarin e njësisë. 
 

Menjëherë  
2. Gjetje nga auditimi: Struktura e auditit të brendshëm për periudhën objekt auditimi (2020-
30.06.2021) nuk ka në organikën e vetë 3 auditues, por është e organizuar me 1 auditues të 
certifikuar dhe emëruar në detyrë si përgjegjës i auditit të brendshëm. 
Si rezultat funksionimi i Sektorit të Auditit të Brendshëm nuk është në nivelin e duhur në 
mbështetje të menaxhimit të lartë për zbatimin e objektivave në Bashkinë Divjakë.  
Nga njësia e auditit të brendshëm të Bashkisë Divjakë, nuk janë marrë masa të plota për zbatimin 
e rekomandimeve të dhëna. Gjithashtu gjatë procesit të planifikimit për auditim nuk është bërë 
auditimi i zonave me risk të lartë si: fusha e planifikim e zhvillim territorit, prokurimet publike, 
dhënia e aseteve me qira, etj, ku evidentohen parregullsi në aktivitetin e tyre. Veprimet dhe 
mosveprimet e mësipërme janë në kundërshtim me ligjin 114/2015 “Për auditimin e brendshëm 
në sektorin publik” dhe me Kap. IV, pika 4.1.12, Hapi 11, të MAB, VKM nr.83 datë 03.02.2016 
“Për miratimin e kritereve të krijimit të njësisë së auditimit të brendshëm në sektorin publik”, si 
dhe nenit 64,  germa “a” të Ligjit nr. 139/2015 “Për Vetëqeverisjen Vendore”. (Më hollësisht 
trajtuar në pikën nr.1, faqe 19-29 të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 
2.1. Rekomandimi:Kryetari i Bashkisë Divjakë, të marrë masa për plotësimin e organikës së 
Njësisë së Auditimit të Brendshëm, sipas standardeve dhe metodologjisë së miratuar në përputhje 
me  ligjin nr. 114/2015, datë 22.10.2015 “Për auditimin e brendshëm publik” neni 10, 
“Organizimi i shërbimit të auditimit të brendshëm” dhe VKM nr. 83, datë 3.2.2016 “Për 
miratimin e kritereve të krijimit të Njësive të Auditimit të Brendshëm”. 

Deri më 31.03.2022 
2.2. Rekomandimi:Njësia e Auditit të Brendshëm, në përfundim të procesit të auditimit në 
subjekt, të raportojë gjetjet nga auditimi në raportin përmbledhës, të shoqëruar me shkresë 
përcjellëse dhe t’i kërkohet menaxherit të njësisë së audituar të reagojë në lidhjet me 
rekomandimet, si dhe të kryhet monitorimi i zbatimit rekomandimeve i cili kërkon që Drejtuesi i 
Auditimit Brendshëm duhet të vendosë dhe të mirëmbaje një sistem për monitorimin e trajtimit të 
rezultateve të rekomanduara menaxhimit sipas Manualit të AB. 

Menjëherë 
3.Gjetje nga auditimi: Nga auditimi janë konstatuar diferenca të dukshme midis planifikimit dhe 
realizimit të buxhetit, për të dy zërat, të ardhurat dhe shpenzimet. 
Niveli i realizmit të të ardhurave për vitet e fundit është 44% e vlerës së planifikuar, e cila tregon 
se planifikimi nuk mbështetet mbi të ardhurat reale të pritshme, por kjo tregon edhe mangësi në 
procesin e arkëtimit. Për vitin 2020 planifikimi i të ardhurave të veta në buxhetin vjetor ka vlerën 
283,486 mijë lekë, realizimi108,095 mijë lekë, ose në masën 38%.   
Planifikimi i shpenzimeve buxhetore mbi bazën e një plani të ardhurash i cili realizohet më pak së 
50% e planifikimit, është një planifikim jo real, i cili mbart një rrisk të lart mos realizimi, e 
vërtetuar kjo me realizimin faktik të zërit të shpenzimeve.   
Për Bashkinë Divjakë për vitin 2020, planifikimi i buxhetit për shpenzimet ka vlerën 903,275 
mijë lekë, ndërsa realizimi në vlerën 685,321 mijë lekë, ose në masën 76%, ku zëri investimeve 
është realizuar në  masën 65%.  
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Për periudhën janar-qershor 2021, planifikimi i buxhetit për shpenzimet ka vlerën 564,652 mijë 
lekë, ndërsa realizimi 315,129 mijë lekë, ose në masën 56%, ku zëri investime është realizuar në 
masën 26%. 
 Gjithashtu ka diferenca të dukshme midis planifikimit të mbulimit të shpenzimeve me të ardhurat 
e veta dhe realizimit faktik të këtij mbulimi. Për vitin 2020 planifikimi i mbulimit të shpenzimeve 
me të ardhurat e veta ka vlerën 248,150 mijë lekë, ndërsa realizimi faktik 89,139 mijë lekë, ose 
36% e vlerës së planifikuar. Për periudhën janar - qershor 2021, planifikimi i mbulimit të 
shpenzimeve me të ardhurat e veta ka vlerën 108,189  mijë lekë, ndërsa realizimi faktik ka vlerën 
40,107 mijë lekë, ose në masën 37% të vlerës së planifikuar. 
Mos realizimi i buxhetit ka si shkak mos realizimin e të ardhurave nga taksat dhe tarifat vendore, 
pra një planifikim të pa saktë të ardhurave, jo në përputhje me pritshmërit reale të tyre, si dhe mos 
rishikimi i buxhetit gjatë vitit, duke mos përshtatur shpenzimet buxhetore të miratuara me të 
ardhurat reale të realizuara gjatë vitit.   
Veprimet e mësipërme janë në kundërshtim me pikën (a) të nenit 5, të ligjit nr. 68/2017 “Për 
financat e vetëqeverisjes vendore”, si dhe nenin 47 -Rishikimi i zbatimit të buxhetit vendor, të 
ligjit nr.9936, datë 26.6.2008 “Për menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e 
Shqipërisë.(Më hollësisht trajtuar në pikën nr.2.1, faqe 29-45 të Raportit Përfundimtar të 
Auditimit). 
3.1.Rekomandim: Bashkia Divjakë nëpërmjet Drejtorisë së të Ardhurave dhe Drejtorisë së 
Buxhetit dhe Financës, të marrë masa për një planifikim të studiuar të zërave të buxhetit, si për të 
ardhurat edhe për shpenzimet, me qëllim që  buxheti i realizuar të jetë sa më afër vlerës së 
buxhetit të planifikuar. 
Planifikimet e të ardhurave dhe shpenzimeve të mbështetet në të ardhurat reale të pritshme dhe 
shpenzimet faktike të viteve të mëparshme. 
Menjëherë dhe në vijimësi 
4.Gjetje nga auditimi: Nga Bashkia Divjakë nuk janë marrë masa të plota për uljen e vlerës së 
detyrimeve të prapambetura. Bazuar në aktin e rakordimit me degën e thesarit dhe të dhënat e 
kontabilitetit, detyrimet e prapambetura më 31.12.2019 kanë vlerën 64,469,555  lekë, por kjo 
vlerë në 31.12.2020 është113,006,066 lekë, duke u rritur me 48,536,511 lekë, ose në masën 75% 
krahasuar me vitin 2019. Kjo situatë tregon se jo vetëm nuk është ulur vlera e detyrimit të 
mbartur, por janë krijuar detyrime të reja të konsiderueshme gjatë vitit buxhetor  2020. 
Detyrimet e prapambetura më 30.06.2021 kanë vlerën 102,213,921 lekë, duke pësuar një ulje të 
lehtë krahasuar me vitin 2020, por krahasuar me vitin 2019 kanë rritje në masën 58%.  
Detyrimet e prapambetura kanë si burim financimi të ardhurat e veta të Bashkisë Divjakë dhe 
kanë ardhur si rezultat i mos realizimit të të ardhurave, duke marrë angazhime buxhetore pa pasur 
fonde në dispozicion në llogarinë e thesarit, në kundërshtim me kërkesat e Udhëzimit të MFE 
nr.9, datë 20.03.2018 “Për procedurat standarde të zbatimit të buxhetit”, pika 153-162, Rubrika - 
Marrja e angazhimit dhe kryerja e shpenzimeve publike, detyrimet kontraktuale midis palëve, si 
dhe me nenin 52 të ligjit nr.9936, datë 26.6.2008 “Për menaxhimin e sistemit buxhetor në 
Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar. (Më hollësisht trajtuar në pikën nr.2.1, faqe 29-45 të 
Raportit Përfundimtar të Auditimit). 
4.1.Rekomandim: Kryetari i Bashkisë Divjakë dhe Drejtoria e Buxhetit dhe Financës, të marrë 
masa që gjatë zbatimit të buxhetit, prioritet të kenë detyrimet e papaguara të vitit paraardhës. Të 
mos merren angazhime te reja buxhetore pa pasur fonde në dispozicion, në mënyrë që të mos 
krijohen detyrime të reja. Për detyrimet e prapambetura, të hartohet një grafik për likuidimin e 
tyre, duke zbatuar radhën e pagesave. Të paraqitet në mbledhjen e këshillit bashkiak një material 
për gjendjen e faturave të pa likuiduara si dhe plani për likuidimin e tyre. 

Menjëherë dhe në vijimësi 
5. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi u konstatuan anomali në procedurën e dhënies me qira të 
pronave të paluajtshme “Tokë pa fryt”, me sipërfaqe 65.5 ha. Konstatohet se me vendimin nr. 19, 
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datë 30.03.2021, sipas projekt vendimin nr. 3, datë 30.03.2021 dhe relacionit të Kryetarit të 
Bashkisë është miratuar dhënia me qira e pasurive nr. 821/46, vol 49, faqe 177, sipas certifikatës 
së pronësisë nr. 1653654, datë 08.03.2018 dhe të pasurisë nr. 822/34, vol 48, faqe 241, sipas 
certifikatës së pronësisë nr. 1653655, datë 08.03.2018. 
Nga auditimi konstatohet se këto prona kanë kaluar në përdorim të Bashkisë Divjakë nga 
Ministria e Bujqësisë dhe Ushqimit me VKM nr. 49, datë 31.01.2018, pika 1/c, ku përcaktohet se: 
“Në listën e inventarit shtohen pronat me nr. 724-744, të cilat transferohen në përdorim Bashkisë 
Divjakë , sipas formularëve dhe lidhjes 1, që i bashkëlidhen këtij vendimi dhe janë pjesë 
përbërëse e tij”. Referuar lidhjes 1, rezulton se pasuritë me numrat rendor 724-744 i janë 
transferuar në përdorim bashkisë, duke përcaktuar dhe fushën e përdorimit: “Prona që përdoren 
për realizimin e funksioneve në fushën e bujqësisë dhe ushqimit (toka produktive), ndërsa sipas 
Formularit për inventarizimin e pronave  të paluajtshme shtetërore (Të tipit të pronave që 
inventarizohen si klasa të veçanta) këto pasuri klasifikohen tokë “Arë”. 
Ndërsa me VKM nr. 166, datë 17.03.2021 “Për miratimin e ndryshimit të statusit, nga kategoria e 
resursit “Tokë Bujqësore” në “Tokë të pafrytshme” të sipërfaqeve të Pasurive me nr. 821/46 dhe 
822/34, Zona Kadastrale 1492, Bashkia Divjakë”, ka ndryshuar statusi i këtyre dy pasurive, me 
një sipërfaqe totale në 808,526 m2, nga tokë “Arë” në tokë “Pa fryt”. 
Nga auditimi konstatohet se propozimi për ndryshimin e statusit të këtyre pasurive nga Bashkia 
Divjakë është filluar më datë 30.09.2014, duke ju kërkuar strukturave të mbrojtjes së tokës në 
qark dhe QTTB Fushë-Krujë, vlerësimin e tyre dhe kryerjen e analizave për të përcaktuar resursin 
e tokave. Por, referuar VKM nr. 410, datë 27.06.2012, “Për përcaktimin e rregullave dhe të 
procedurave të ndryshimit të kategorive të resurseve të tokës” autoriteti për propozimin e 
ndryshimit të kategorisë nga “tokë bujqësore” në “tokë pa fryt” nuk është bashkia, pasi 
këto pasuri nuk kanë qenë në pronësi dhe as në përdorim të saj, por në pronësi të MBUMK. 
Deri më 05.01.2015 Bashkia Divjakë ka komunikuar me strukturat e mbrojtjes së tokës për 
përcaktimin e kategorisë së tokës, por kjo procedurë ka mbetur pezull deri në fillim të vitit 2021, 
ku në rrugë shkresore u ka kërkuar përsëri këtyre strukturave dhe QTTB Fushë-Krujë vlerësimin e 
tokave dhe kryerjen e analizave për të përcaktuar resursin e tyre. 
Me urdhrin nr. 115, datë 06.05.2021, i ndryshuar, të Kryetarit të Bashkisë është urdhëruar fillimi i 
procedurës së konkurrimit për dhënien me qira të pasurive të paluajtshme “tokë pa frut” me 
sipërfaqe 65.5 ha. Nxjerrja e këtij urdhri dhe zhvillimi i kësaj procedure është në kundërshtim me 
VKM nr. 54, datë 05.02.2014, Kreu I, Pika 6 “Të drejtën e lidhjes së kontratës së qirasë dhe të 
përcaktimit të afateve të dhënies me qira e kanë: c) ministria përgjegjëse për ekonominë , për 
tokat e pafrytshme. Afati i lidhjes së kontratës për këto pasuri është deri në 10 vjet”.  
Referuar Kreut II “Procedurat e dhënies me qira ose enfiteozë të pasurisë shtetërore”, pika 4, 
përcaktohet se: “ Për objektet e përcaktuara në shkronjat “b” dhe “c” të pikës 6 të Kreut I të këtij 
vendimi, pas përgatitjes së dokumentacionit, drejtuesi i institucionit shtetëror, ndërmarrjes apo 
shoqërisë shtetërore, që ka në administrim pasurinë që do të jepet me qira ose enfiteozë, e përcjell 
atë në organin që ushtron të drejtën e përfaqësuesit të pronarit të pronës shtetërore, i cili më 
urdhër të titullarit fillon procedurat për dhënien me qira ose enfiteozë të pasurisë shtetërore”, 
kërkesë e cila nuk është respektuar nga bashkia, por janë përmbyllur procedurat nga vetë ajo. 
 
Gjithashtu, nga Bashkia Divjakë nuk janë respektuar kërkesat e Udhëzimit të Ministrit të 
Financave dhe Ekonomisë nr. 13, datë 26.4.2018 “Për zbatimin e vendimit të këshillit të 
ministrave 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", të ndryshuar, pika 17 dhe 
pika 31. Nxjerrja e këtij urdhri dhe zhvillimi i kësaj procedure është në kundërshtim dhe me ligjin 
nr. 81, datë 04.05.2017 “Për zonat e mbrojtura” neni 26, Seksioni V, pika 4 dhe 5, si dhe me 
VKM nr. 413, datë 28.08.1994, ku është përcaktuar Laguna e Karavastasë dhe Pisha, në 
kategorinë RAMSAR, pra në një zonë rreptësishtë të mbrojtur (Nga 4 të tilla që ka në vendin 
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tonë). Gjithashtu, dhënia e kësaj sipërfaqe brenda zonës së mbrojtur është në kundërshtim edhe 
me planin e detajuar të zhvillimit të Zonës me Rëndësi Kombëtare Laguna e Karavastasë dhe 
Lumit Seman, miratuar me Vendimin e Këshillit Kombëtar të Territorit nr. 3, datë 14.10.2020, 
pika 2.2 “Plani i menaxhimit të Parkut Kombëtar, Ekosistemit Natyror Divjakë”. 
Në kushtet kur zhvillimi i procedurës është bërë në tejkalim të kompetencave dhe duke marrë 
atributet e një institucioni tjetër, bën që e gjithë procedura përfshirë dhe nënshkrimi i kontratës të 
jenë absolutisht të pavlefshëm, pasi vjen në kundërshtim me aktet ligjore dhe nënligjore në fuqi, 
nenit 26 të ligjit nr. 81, datë 04.05.2017 “Për zonat e mbrojtura” dhe VKM nr. 54, datë 
05.02.2014, Kreu I, Pika 6, si dhe jashtë destinacionit të zhvillimit të pronës përcaktuar me 
VKMnr. 49, datë 31.01.2018, “Prona që përdoren për realizimin e funksioneve në fushën e 
bujqësisë dhe ushqimit”.  
Më datë 09.06.2021, ditën e hapjes së konkurimit janë paraqitur dy subjekte: 
-Subjekti “A” SHPK, është paraqitur për konkurrim për pronat me numër pasurie 821/46, me 
sipërfaqe 157,888m2 dhe nr. 822/43 me sipërfaqe 179,875m2, gjithsej 337,763 m2, ndodhur në ZK 
1492, për ndërtimin e impianteve të paneleve diellore për prodhimin e energjisë, me ofertë 30,000 
lekë/ha/vit, si dhe subjekti “I” SHPK, i cili është paraqitur për konkurrim për pasurinë nr. 822/44 
me sipërfaqe 337,763m2, ndodhur në ZK 1492, për ndërtimin e impianteve të paneleve diellore 
për prodhimin e energjisë, me ofertë 29,900 lekë/ha/vit.  
Nga auditimi i dokumentacionit të paraqitur për konkurim nga subjektet konstatohet se kanë 
mangësi e mungesë kapacitetesh, konkretisht: 
1. Subjekti A” ShPK, referuar Ekstraktit Historik nuk ka kapacitetet financiare për të zhvilluar 
këtë projekt, pasi ka një kapital prej 100 mijë lekë, pavarësisht se deklaron që do të suportohet 
nga subjekti mëmë për një investim prej 28,3 milion euro; Sipas vërtetimit të sigurimeve 
shoqërore ka vetëm një të punësuar; Nuk ka asnjë eksperiencë të ngjashme, pasi është një subjekt 
i regjistruar më datë 23.07.2019. Nga Bashkia Divjakë me subjektin “A” ShPK është lidhur 
kontrata e qirasë Nr.Rep 1066, Nr.Kol 819, datë 28.06.2021 për dhënien me qira të pasurisë 
“Tokë pa fryt” me sipërfaqe 337,763m2, me afat 10 vjet dhe tarifë 30,000 lekë/ha/vit. 
2. Subjekti “I. T.” SHPK, ka si objekt të aktivitetit të tij “Tregti me shumicë e pakicë”, objektin e 
kësaj kontrate e ka shtuar në datën 29.04.2021, pra vetëm një javë më parë nga shpallja e 
procedurës së konkurimit dhe afërsisht një muaj nga dalja e VKM për ndryshimin e statusit të 
tokës, pra nuk ka eksperiencë në këtë fushë; Në financimin e projektit prej 22.2 milion lekë, 
subjekti do të mbulojë pjesën më të madhe me financim nëpërmjet bankave, në të ardhmen, por 
nuk argumentohet se cila bankë e ka garantuar apo premtuar financimin. Me subjektin “I. T.” 
është lidhur kontrata e qirasë Nr.Rep 1067,Nr.Kol 820, datë 28.06.2021 për dhënien me qira të 
pasurisë “Tokë pa fryt” me sipërfaqe 337,763m2, me afat 10 vjet dhe tarifë 29,900 lekë/ha/vit. 
 (Më hollësisht trajtuar në pikën nr.2.3, faqe 55-66 të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 
5.1.Rekomandim: Kryetari i Bashkisë Divjakë, në kushtet e konstatimit të mos kompetencës 
lëndore për procesin e zhvillimit të procedurës dhe lidhjes së kontratës, të ndjekë të gjitha 
procedurat administrative dhe ligjore për shpalljen absolutisht të pavlefshme të kontratës të lidhur 
nga N/Kryetari i Bashkisë Divjakë dhe marrjen e masave për kthimin e palëve në gjendjen e 
mëparshme.   

Deri më 31.01.2022 
6. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i pasqyrave financiare më 31.12.2020 konstatohet se, 
gjendja e llogarisë 202 “Studime dhe kërkime”, më 31.12.2019 paraqitet në vlerën 14,586,331 
lekë, ndërsa më 31.12.2020 paraqitet në vlerën 7,036,340 lekë, me diferencë në pakësim në vlerën 
7,549,991 lekë e cila ka ardhur si rezultat i sistemimeve kontabël në mbyllje të vitit ushtrimor 
duke u kaluar vlera përkatëse e projekteve në llogaritë e AAM, si dhe vlerën e amortizimit të 
llogaritur për vitin 2020. Konstatohet se në këtë llogari nuk pasqyrohet vlera e Oponencës 
Teknike dhe vlera e projektit të Ujësjellësit Remas, i cili është dërguar nga Agjencia Kombëtare e 
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Ujësjellës Kanalizimeve, e pa bërë hyrje në magazinën e bashkisë dhe e pa shoqëruar me vlerën 
përkatëse. 
-Gjendja në llogarinë 213 “Rrugë, rrjete vepra ujore” më 31.12.2019, paraqitet në vlerën 
2,940,408,884 lekë, më 31.12.2020, paraqitet në vlerën 2,717,692,422 lekë, e cilat përfaqëson 
vlerën e investimeve të kryera ndër vite për rrugë, rrjete dhe vepra ujore si dhe shtesat gjatë 
periudhës, paksimet janë vetëm për vlerën e amortizimit. 
-Nga verifikimi i pozicionit financiar të njësisë, Sektori i Financës ka kryer veprime sistemimi në 
AAM, sa i takon rekomandimeve të lëna në auditimin e mëparshëm të KLSH, por konstatohet se 
në AAM, ka aktive të cilat janë të paraqitura pa vlerë, sikurse janë 9 rezervuarë të transferuar nga 
Bordi i Kullimit Lushnje që në vitin 2015 në bazë të VKM. nr. 1108, datë 30.12.2015, 
përkatësisht: Rezervuari Xeng 1, Rezervuari Xeng 2, Rezervuari Mizë,  Rezervuari Kryekuq 2, 
Rezervuari Plemer, Rezervuari Biçukas, Rezervuari Grabian 1, Rezervuari Grabian 2, Rezervuari 
Dushkan, Rezervuarët Babunjë dhe Gradishtë. Këto asete janë të regjistruar në librin e aktiveve, 
por pa vlerë, çka sjell që asetet të mos paraqiten me vlerën e drejtë të tyre. 
-Konstatohet se në AAM është pasqyruar investimi i kryer nga Ministria e Bujqësisë, Ushqimit 
dhe Mbrojtjes së Konsumatorit, me objekt “Skema e ujitjes  Divjakë, Loti 2” me vlerë 
579,732,024 lekë dhe me përfitues Bashkinë Divjakë. Për kryerjen e këtij veprimi Sektori i 
Financës është bazuar vetëm në procesverbalin datë 24.12.2018, i mbajtur në mënyrë të 
njëanshme vetëm nga përfaqësuesit e Bashkisë Divjakë, pa prezencën e sipërmarrësit të 
punimeve, mbikëqyrësit dhe kolaudatorit të punimeve, veprime këto në kundërshtim me 
Udhëzimin nr. 30, datë 27.12.2010 “Për menaxhimin e aktiveve në sektorin publik” dhe të 
dispozitave ligjore për ndërtimet. Referuar dokumentacionit të vënë në dispozicion rezulton se 
nuk është pasqyruar në aktive vlera e TVSH së këtij objekti në shumën 115,793,024 lekë. 
Gjithashtu, referuar urdhrit të përbashkët ndërmjet Bashkisë Divjakë dhe Ministrisë së Bujqësisë 
nr. 192/3, datë 12.05.2020, me nr. prot përkatës 3387/5 dhe nr. 1642/1, konstatohet se i kanë 
kaluar në administrim kësaj bashkie edhe dy objekte të tjera, “Rehabilitim i kanaleve ujitëse” 
Dega Krutje me vlerë 41,585,517 lekë dhe Dega Tërbuf në vlerën 119,257,568 lekë. Pra, asetet 
janë nënvlerësuar ne shumën 276,636,109 lekë.Veprimet e mësipërme janë në kundërshtim me 
përcaktimet e pikës 35 dhe pikës 36 “Dokumentimi i lëvizjes së aktiveve”, të Udhëzimit nr. 30, 
datë 27.12.2011 “Për Menaxhimin e Aktiveve në Njësitë e Sektorit Publik”, i ndryshuar.  
-Gjendja e llogarisë 218 “Inventar ekonomik”, më 01.01.2019, paraqitet në vlerën 31,446,943 
lekë dhe më 31.12.2020 paraqitet në vlerën 23,548,717 lekë, e cila paraqet vlerën e objekteve të 
investimeve të kryera ndër vite dhe shtesat dhe pakësime gjatë viteve, sipas listës analitike të 
sektorit të financës. Nga analiza e kësaj llogarie për vitin 2020 konstatohet se: 
Pas kryerjes së inventarizimeve të aktiveve të njësisë janë miratuar për tu tjetërsuar aktive 
kompjuterike, përkatësisht: Për vitin 2019 janë nxjerrë jashtë përdorimit pajisje kompjuterike 
gjithsej në shumën 1,402,263 lekë (18 copë kompjuter me vlerë 643,024 lekë, 1 laptop me vlerë 
58,739 lekë, 2 monitorë me vlerë 27,000 lekë, 7 printer me vlerë  250,890 lekë), ndërsa për vitin 
2020 janë nxjerrë jashtë përdorimit pajisje kompjuterike, gjithsej në shumën 3,160,010 lekë, (28 
copë kompjuter me vlerë 1,937,986 lekë, 2 laptop me vlerë 121,681 lekë, 19 monitorë me vlerë 
548,213 lekë dhe 7 printer me vlerë 91,406 lekë) aktive këto që i përkasin shkollave në territorin e 
bashkisë, por dhe vetë institucionit të bashkisë.  
Konstatohet se, nga komisioni i asgjësimit të aktiveve është mbajtur procesverbali i asgjësimit të 
tyre, por në fakt këto aktive janë gjendje nëpër shkolla dhe në aparatin e bashkisë, ndërsa Sektori i 
Financës ka kryer veprimin kontabël duke pakësuar aktivin e pasqyrave financiare, referuar vetëm 
procesverbalit e fletë daljes, pa bërë kontrollin dhe verifikimin e dokumentacionit autorizues dhe 
vërtetues, në kundërshtim me përcaktimet e pikës 35 dhe pikës 36 “Dokumentimi i lëvizjes së 
aktiveve”, të Udhëzimit nr. 30, datë 27.12.2011. Nga Bashkia nuk është zhvilluar procedurë 
ankandi për shitjen e këtyre aktiveve, veprime këto në kundërshtim me përcaktimet në pikën 102 
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dhe pikën 109 të Udhëzimit të Ministrit të Financave nr. 30, datë 27.12.2011 “Për menaxhimin e 
aktiveve në njësitë e sektorit publik”, i ndryshuar.  
Veprimet janë gjithashtu në kundërshtim dhe me kërkesat e UMF nr. 8, datë 9.03.2018 “Për 
procedurat e përgatitjes, paraqitjes dhe raportimit të pasqyrave financiare vjetore në njësitë e 
Qeverisjes së Përgjithshme”, kapitulli III, pika 3.1 “Procedurat e përgatitjes së pasqyrave 
financiare vjetore në njësitë e qeverisjes së përgjithshme”, pikat 30, 31. (Më hollësisht trajtuar në 
pikën 3, faqe 66-79 të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 
6.1.Rekomandim: Bashkia Divjakë, Drejtoria Ekonomike të kërkojnë nga AKUM-i transferimin 
e vlerës së projektit dhe Oponencës Teknike së investimit me objekt “Furnizim me ujë i zonave 
bregdetare, Njësia Administrative Remas”, me qëllim regjistrimin e vlerave përkatëse në llogarinë 
202 “Studime dhe Kërkime”e pasqyrimin e kësaj llogarie në kontabilitet me vlerën e drejtë të saj. 
6.2.Rekomandim:Regjistrimin me vlerën e plotë të aseteve të kaluara në administrim të Bashkisë 
Divjakë nga Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural, referuar urdhrit të përbashkët ndërmjet 
Bashkisë Divjakë dhe nr. 192/3, datë 12.05.2020, me nr. prot., përkatës 3387/5 dhe nr. 1642/1, 
konkretisht të objekteve: “Skema e ujitjes Divjakë, Loti 2” për diferencën në shumën 115,793,024 
lekë që i përket vlerës së TVSH-së; “Rehabilitim i kanaleve ujitëse” Dega Krutje me vlerë 
41,585,517 lekë dhe Dega Tërbuf në vlerën 119,257,568 lekë, gjithsej  në shumën 276,636,109 
lekë. 
6.3.Rekomandim: Drejtoria Ekonomike të marrë masa për përfshirjen në kontabilitet, në llogaritë 
inventariale të aseteve mallra rikupero (kompjuterë, printerë) të nxjerrë jashtë përdorimit, por të 
pa asgjësuar në shumën 4,565,273 lekë, si dhe të shpallë ankand për shitjen e tyre konformë 
kërkesave të Udhëzimit nr. 30, datë 27.12.2011. 
6.4.Rekomandim: Drejtoria Ekonomike të marrë masa për vlerësimin e 9 rezervuarëve të 
transferuar nga Bordi i Kullimit Lushnje në vitin 2015 në bazë të VKM. nr. 1108, datë 30.12.2015 
dhe ti pasqyrojë në AAM me vlerën e drejtë. 

Deri më 31.03.2022 
7. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi konstatohet se si kundërparti e llogarisë “Letra me vlerë” 
është përdorur llogaria 107 në pasiv “Vlera e mjeteve të caktuara në përdorim”, përkatësisht në 
vitin 2020 në shumën 36,327,300 lekë dhe në vitin 2019 në shumën 23,532,300 lekë, ndërkohë që 
referuar Udhëzimit nr. 8, datë 11.03.2018 të Ministrit të Financave dhe Ekonomisë kjo llogari 
“Merr në kredi vlerën neto të aktiveve afatgjata  që institucioni merr në përdorim nga të tretët, 
me kundërparti debitin e llogarive përkatëse të përkatëse të grupit 21 të AAGJ-së. Teprica saj 
tregon se këto aktive nuk janë të vetat”, gjë që ka çuar në mbivlerësim të kësaj llogarie. Veprimet 
janë në kundërshtim me kërkesat e UMF nr. 8, datë 9.03.2018 “Për procedurat e përgatitjes, 
paraqitjes dhe raportimit të pasqyrave financiare vjetore në njësitë e Qeverisjes së 
Përgjithshme”, kapitulli II, aneksi 1, pika 1 Klasa 1, nënpika 1.1.3, pika (a). (Më hollësisht 
trajtuar në pikën 3, faqe 66-79 të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 
7.1.Rekomandim: Drejtoria Ekonomike në Bashkinë Divjakë, të marrë masa të kryejë veprimet e 
sistemimit në kontabilitet të llogarisë 532 “Letra me vlerë” në aktiv dhe llogarisë 107 “Vlera e 
mjeteve të caktuara në përdorim”në pasiv, me qëllim pasqyrimin e tyre në kontabilitet dhe 
Pasqyrat Financiare me vlerën e drejtë. 

Deri më 31.03.2022 
8. Gjetje nga auditimi: Gjendja e llogarisë 468 “Debitorë të ndryshëm” në pasqyrat e 
pozicionit financiar të vitit 2020 paraqitet në vlerën 369,242,510 lekë, të cilat janë detyrimet e 
subjekteve të ndryshme ndaj bashkisë për taksa, tarifa vendore dhe detyrime të lëna nga aktet e 
kontrolleve të ndryshme të papaguara deri në 31.12.2020, por konstatohet se kjo llogari është e 
nënvlerësuar, pasi në të nuk janë përfshirë detyrime për tarifa të komunitetit në shumën 
53,447,482 lekë, e trashëguar që nga viti 2011. 
Gjithashtu sipas rakordimit me Inspektoratin e Mbrojtjes së Territorit dhe me njoftimet e 
protokolluara në bashkinë Divjakë së bashku me procesverbalet e konstatimit të kundërvajtjes 
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“Ndërtim pa leje”, janë marrë vendime nga kryeinspektori i IMTV për dënime me gjobë në 20 
raste në shumën 10,000,000 lekë. 
Këto shuma nuk rezultojnë të regjistruara në kontabilitet në llogarinë që debitohet në bilancin 
kontabël llog. 468 “Debitorë të ndryshëm” dhe llogarinë që kreditohet në pasqyrën e 
performancës financiare “7115 “Gjoba kamatëvonesa, sekuestrime dhe zhdëmtime”. Pra kemi 
një nënvlerësim të llogarisë 468 “Debitorë të ndryshëm” dhe llogarisë “7115 “Gjoba 
kamatëvonesa, sekuestrime dhe zhdëmtime” 
Këto veprime janë bërë në kundërshtim meligjin 25/2018 “Për kontabilitetin dhe pasqyrat 
financiare”, ligjin 10296 datë 08.07.2010 “Për menaxhimin financiar dhe kontrollin”, urdhrit nr. 
64 datë 22.07.2014 “Për shpallje të Standardeve Kombëtare të Kontabilitetit të Përmirësuara” 
dhe Standardit Kombëtar të Kontabilitetit nr. 8 “Të ardhurat”, pika 8 e standardit ku përcaktohet 
njohja fillestare e të ardhurës. (Më hollësisht trajtuar në pikën 3, faqe 66-79 të Raportit 
Përfundimtar të Auditimit). 
8.1.Rekomandim:Drejtoria Ekonomike, Sektori i Financës të marrë masa për kontabilizimin e 
detyrimeve në shumën 53,447,482 lekë, detyrime këto të trashëguara nga viti 2011. Në 
bashkëpunim me IMTV të marrë masa për pasqyrimin e saktë dhe të drejtë të gjobave të 
vendosura nga kjo strukturë. 
Në bashkëpunim me Drejtorinë e të Ardhurave dhe me Drejtorinë Juridike të merren masa për 
arkëtimin e detyrimeve të pa shlyera nga të ardhurat vendore ndër vite nëpërmjet masave 
shtrënguese, si dhe duke proceduar me kërkesë padi në gjykatë, në zbatim të kërkesave ligjore. 

Në vijimësi 
9. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i Pasqyrave Financiare konstatohet se në llogaritë 25 
“Huadhënie e nën huadhënie” dhe 26 “Pjesëmarrje në kapitalin e vetë”, nuk janë kryer veprime 
gjatë vitit ushtrimor, por dhe më parë, për rrjedhojë gjendja e tyre në pasqyrat e pozicionit 
financiar paraqitet me vlerë zero. Por nga auditimi konstatohet se i është dhënë hua në shumën 4 
milion lekë “Ujësjellës Kanalizime” sha Divjakë e pa përfshirë në pasqyrat financiare, veprime 
këto në kundërshtim me kërkesat e UMF nr. 8, datë 9.03.2018 “Për procedurat e përgatitjes, 
paraqitjes dhe raportimit të pasqyrave financiare vjetore në njësitë e Qeverisjes së 
Përgjithshme”, kapitulli II, Aneksi 1, pika 2 Klasa 2, nënpika 2.1, paragrafi - Trajtimi kontabël 
dhe funksionimi i AAGJ financiare. 
Po kështu,Bashkia Divjakë, në Qendrën Kombëtare të Biznesit, më 08.11.2021 paraqitet si 
aksionare me 100% të aksioneve të Ujësjellës Kanalizime sha Divjakë e cila është shoqëri 
aksionare me objekt “Shërbimi i furnizimit me ujë të pijshëm i konsumatorëve dhe shitja e tij; 
Mirëmbajtja e sistemit të furnizimit me ujë të pijshëm; Prodhimi ose blerja e ujit për plotësimin e 
kërkesës së konsumatorëve; Shërbimi i grumbullimit, largimit dhe trajtimit të ujërave të ndotura; 
Mirëmbajtja e sistemimeve të ujërave të ndotura, si dhe impianteve të pastrimit të tyre”; Shoqëria 
duhet të realizojë çdo lloj operacioni financiar apo tregtar që lidhen direkt apo indirekt me 
objektin e saj, brenda kufijve të parashikuara nga legjislacioni në fuqi”. Kjo shoqëri është 
transferuar në pronësi të bashkisë me urdhrin e Ministrit të METE nr. 579, datë 18.06.2013. 
Numri i aksioneve është 1,000 me vlerë nominale 335,095 aksione dhe kapital në vlerë monetare 
prej 355,095,000 lekë. Kjo vlerë e kapitalit me 100% aksione në pjesëmarrje të Bashkisë Divjakë 
në “Ujësjellës Kanalizime SHA Divjakë, nuk paraqitet në aktivet afatgjata financiare të Bilancit 
kontabël 2020, më konkretisht në llogarinë 26 “Pjesëmarrje në kapitalet e veta”, në 
kundërshtim me Urdhrin e Ministrit nr. 64 datë 22.07.2014 “Për shpallje të Standardeve 
Kombëtare të Kontabilitetit të Përmirësuara” me Standardin Kombëtar të Kontabilitetit nr. 5 
“Aktivet Afatgjata Materiale dhe Aktivet Afatgjata jo materialë” pika 55, 56, 57 si dhe me 
Standardin Kombëtar të Kontabilitetit nr. 14 “Trajtimi kontabël i investimeve në pjesëmarrje” dhe 
mekërkesat e UMF nr. 8, datë 9.03.2018 “Për procedurat e përgatitjes, paraqitjes dhe raportimit të 
pasqyrave financiare vjetore në njësitë e Qeverisjes së Përgjithshme”, kapitulli II, Aneksi 1, pika 
2 Klasa 2, nënpika 2.1, paragrafi - Trajtimi kontabël dhe funksionimi i AAGJ financiare.  
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(Më hollësisht trajtuar në pikën 3, faqe 66-79 të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 
9.1.Rekomandim:Bashkia Divjakë, Drejtoria Ekonomike të marrë masa për regjistrimin në 
kontabilitet në llogarinë 25 “Huadhënie e nën huadhënie” të huas në shumën 4 milion lekë, dhënë 
“Ujësjellës Kanalizime” sha Divjakë, e pa përfshirë në pasqyrat financiare, në kredi të llogarive 
financiare të klasës 5, si dhe të bëjë sistemimet e nevojshme për detyrimin e shlyer. 
Bashkia Divjakë, nëpërmjet Nëpunësit Zbatues të marrë masa për sistemimin në kontabilitet dhe 
regjistrimin e pjesëmarrjes 100% në kapitalin e aksioneve tek “Ujësjellës Kanalizime Divjakë sha, 
me vlerë 355,095,000 lekë, në debi të llog. 26 “Pjesëmarrje në kapitalet e veta” dhe kredi të 
llogarive financiare të klasës 5, për pjesëmarrjen me kapitalin e vet.  

Deri më 31.03.2022 
10. Gjetje nga auditimi: Gjendja e llogarisë 231 “Investime për aktive afatgjata materiale”më 
31.12.2019 paraqitet në vlerën 0 lekë, në 31.12.2020 paraqitet në vlerën 2,200,000 lekë, e cila 
përfaqëson, vlerën e investimeve në proces të cilat nuk kanë përfunduar brenda vitit ushtrimor dhe 
do të kenë financime të tjera deri në përfundimin e tyre kur ato të bëhen aktive dhe të kalojnë te 
llogaritë e klasës 2 “Aktive afat gjata materiale”. Sipas analizimit të llogarive të Investimeve 
konstatohet se: Sektori i financës disponon dokumente analitike justifikuese për të dokumentuar 
dhe vërtetuar vlerën e pasqyruar në pasqyrat e pozicionit financiar, të vitit 2019 dhe të vitit 2020.  
Por nga auditimi konstatohet se, nga Sektori i Financës është kryer keq klasifikim ekonomik, sa i 
takon blerjeve të materialeve për mirëmbajtjen e aktiveve (çakull, bindera, zgara metalike, 
shpronësime, etj.) duke i pasqyruar në llogarinë 231 “Investime në proces”, ndërkohë që janë 
blerje mallra dhe duhet të pasqyrohen në llogarinë 602 “Shpenzime operative”, duke sjellë 
mbivlerësim të llogarisë 231, në shumën  16,716,489 lekë, në kundërshtim me kërkesat e UMF nr. 
8, datë 9.03.2018 “Për procedurat e përgatitjes, paraqitjes dhe raportimit të pasqyrave financiare 
vjetore në njësitë e Qeverisjes së Përgjithshme”, kapitulli II, Aneksi 1, pika 2 Klasa 2, nënpika 
2.1, paragrafi - Trajtimi kontabël dhe funksionimi i grupit 21, "Aktive afatgjata materiale" .  
(Më hollësisht trajtuar në pikën 3, faqe 66-79 të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 
10.1.Rekomandim:Bashkia Divjakë, Drejtoria Ekonomike në bashkëpunim me Drejtorinë e 
Shërbimeve Publike, të marrë masa për klasifikimin e saktë të shpenzimeve sipas natyrës së tyre, 
me qëllim pasqyrimin e drejtë të llogarisë 231 “Investime për aktive afatgjata materiale. 

Në vijimësi 
11. Gjetje nga auditimi: Gjendja e llogarisë 466 “Kreditorë për mjete në ruajtje” më 31.12.2020 
paraqitet në shumën 22,527,248 lekë, ndërsa në 31.12.2019 paraqitet në shumën 21,793,338 lekë, 
e cila përfaqëson ndër të tjera dhe garancitë e punimeve për investimet e kryera nga bashkia dhe 
të trashëguara në fund të vitit, të cilat duhet të çlirohen me mbarimin e afatit të përcaktuar në 
kontratën me OE dhe sipas kushteve të vendosura në të. 
Nga auditimi konstatohet se kjo llogari paraqitet e mbivlerësuar në shumën 1,510,159 lekë, si 
rezultat i klasifikimit të gabuar të shpenzimeve për investime për blerje materiale ndërtimi (çakëll, 
hekur, bindera, shpronësime, blerje pajisje zyre, etj.) duke i trajtuar si investime e mbajtur OE 5% 
e vlerës së kontratës garanci punimesh, pa pasur asnjë mbështetje ligjore. 
Veprimet janë në kundërshtim me kërkesat e UMF nr. 8, datë 9.03.2018 “Për procedurat e 
përgatitjes, paraqitjes dhe raportimit të pasqyrave financiare vjetore në njësitë e Qeverisjes së 
Përgjithshme”, kapitulli II, pika 22,23; aneksi 1, pika 3 Klasa 5, nënpika 3.3, paragrafi - Trajtimi 
kontabël dhe funksionimi i llogarive të të tretëve. (Më hollësisht trajtuar në pikën 3, faqe 66-79 të 
Raportit Përfundimtar të Auditimit). 
11.1.Rekomandimi:Bashkia Divjakë, Drejtoria Ekonomike në bashkëpunim me Drejtorinë e 
Shërbimeve Publike, të marrë masa për të bërë sistemimin e llogarisë 466 “Kreditore për mjete 
nën ruajtje”, duke rakorduar drejtoritë njëra me tjetrën çdo muaj mbi balancat e llogarisë 466, si 
dhe duke njoftuar subjektet për paraqitjen e dokumentacionit të nevojshëm për të sistemuar dhe 
pastruar garancitë të cilat u janë mbajtur si rezultat i keq klasifikimit të shpenzimeve, por dhe 
atyre që mund tu ketë kaluar afati i përcaktuar në kontratën e investimit përkatës.. 
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Në vijimësi 
12. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i 6 procedurave të prokurimit të zhvilluara në vitin 2021,  
janë vendosur kritere kualifikuese të paargumentuara, si kontrata të ngjashme, staf teknik, 
disponueshmëria e mjeteve, certifikata, etj., e po kështu dhe specifikime teknike, konkretisht në 
procedurat: “Furnizim me ujë për zonat bregdetare të Bashkisë Divjakë dhe Njësisë 
Administrative Remas, Loti I – Njësia Administrative Remas”; Mbikëqyrje e kontratës me objekt 
“Furnizim me ujë për zonat bregdetare të Bashkisë Divjakë dhe Njësisë Administrative Remas, 
Loti I – Njësia Administrative Remas”; “Blerja e karburantit”; “Blerje pjesë këmbimi dhe 
shërbime për mjetet”; “Blerje lubrifikantë, vajra, graso, filtra, për kryerjen e shërbimeve 
profilaktike për mjetet”;“Blerje ushqime për kopshtin Divjakë dhe kopshtin Çermë Sektor, Njësia 
Administrative Tërbuf”. 
Veprimet e mësipërme janë në kundërshtim meligjin nr. 9643, datë 20.11.2006, ndryshuar “Për 
prokurimin publik”, i ndryshuar, nenin 1, nenin 46, pika 3 dhe me VKM nr. 914, datë 29.12.2014 
“Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, i ndryshuar, neni 61, pasi ka kufizuar 
pjesëmarrjen e operatorëve ekonomike e njëkohësisht ka ulur konkurrencën në procedurat e 
prokurimit. 
Nga auditimi i 6 procedurave të prokurimit të zhvilluara për periudhën 01.01.2021 deri më 
30.06.2021, lidhur me përcaktimin e fondit limit dhe nxjerrjen e urdhrit të prokurimit u konstatua 
se në 4 procedura nuk janë zbatuar kërkesat e VKM nr. 914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e 
rregullave të prokurimit publik”, i ndryshuar, neni 59, pika 2.  
-Në tre procedura “Kërkesë për propozim” në dosje nuk ndodhet argumentimi i përzgjedhjes së 
OE të ftuar në procedurë, në kundërshtim me nenin 39 “Kërkesë për propozim”, pika 4,  të VKM 
nr. 914, datë 29.12.2014 me ndryshime. 
Në asnjë procedurë urdhri i prokurimit i ndodhur në dosje nuk kishte vulën e thesarit, në 
kundërshtim me Udhëzimine Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë (MFE) nr. 9, datë 
20.03.2018 “Për procedurat standarde të zbatimit të buxhetit”, i ndryshuar dhe Udhëzimin e MFE 
nr. 4, datë 25.01.2021 “Për zbatimin e buxhetit të vitit 2021” 61 (Më hollësisht trajtuar në pikën 
3, faqe 66-79 të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 
12.1.Rekomandim: Kryetari i Bashkisë Divjakë, në cilësinë e Titullarit të AK, të marrë masa që 
në komisionet e hartimit të dokumenteve standarde të tenderit dhe të njësisë së prokurimit, të 
emërojë persona me profil sipas llojit të procedurës, ku të aplikojnë kritere në përputhje me 
natyrën e procedurës së zhvilluar, si dhe ti trajnojë ata në vijimësi lidhur me fushën e veprimtarisë 
së tyre.  

Menjëherë 
13. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi u konstatua se për 9 procedura të prokurimit publik 
(kërkesë për propozim) për viti 2020,nuk është bërë argumentimi i përzgjedhjes së operatorëve 
ekonomik, ndërsa në 3 procedura prokurimi janë vendosur kritere të veçanta të DST jo në lidhje të 
ngushtë me objektin e prokurimit. 
Veprimet e mësipërme janë në kundërshtim me nenin 1 “Objekti dhe qëllimi”, pika 2 e nenit 2 
“Parimet e përzgjedhjes”, neni 23 “Specifikimet teknike”, pika 1, e nenit 46, të ligjit nr. 9643, 
datë 20.01.2006, ndryshuar si dhe me VKM nr. 914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave 
të prokurimit publik”, i ndryshuar, Kreu IV, “Llojet dhe Përzgjedhja e Procedurës”, Neni 39 
“Kërkesa për propozime”, Seksioni II, “Informacione të veçanta për kontratat”, neni 26 
“Kontratat për punë publike”, pika 5 dhe Kreu VII, “Zyrtarët e prokurimit dhe zhvillimi i 
procedurave”, neni 61, “Hartimi dhe publikimi i dokumenteve të tenderit”, pika 2, paragrafi 2. 
(Më hollësisht trajtuar në pikën 4.1, faqe 79-141, të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 
13.1.Rekomandim:Kryetari i Bashkisë Divjakë të analizojë situatën me qëllim përcaktimin e 
arsyeve që kanë ndikuar në përcaktimet e gabuara të kritereve të veçanta për kualifikim dhe mos 
argumentimin e tyre nga komisioni i ngritur për këtë qëllim. Komisionet e ngritura për këtë 
qëllim, të shmangin anomalitë gjatë hartimit të kritereve të DST.  

http://www.app.gov.al/GetData/DownloadDoc?documentId=0e11826f-ddab-45e9-9e7d-2d8793c55b94
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Deri më 31.01.2022 
14. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i zbatimit të procedurave për dhënie të lejeve të ndërtimit 
u konstatuan mangësi në miratimin e dy lejeve si vijon: 
- Çështja me nr. 4209 prot. datë 05.11.2020 dhe lejes së ndërtimit nr. 164 datë 11.11.2020 me 
objekt “Ndërtim i Godinës së Bashkisë Divjakë”, është shprehur për pronësinë mbi token sipas 
gjendjes juridike, por nuk rezulton që subjekti Bashkia Divjakë të jetë bërë pronar i ligjshëm i 
pasurive. Nuk del e qartë se sa prej pronave të cilat janë prekur nga objekti “Ndërtim i Godinës së 
Bashkisë Divjakë”, kanë qenë me hipotekë apo në proces legalizimi. Planë vendosja nuk është 
paraqitur e saktë dhe mbi fragmentin e hartës në gjendjen faktike, në kundërshtim me nenin 10 të 
VKM nr. 408, datë 13.05.2015 “Për miratimin e rregullores së zhvillimit të territorit”, i ndryshuar 
- Çështja me nr. 4608 prot. datë 26.11.2020 dhe lejes së ndërtimit nr. 187, datë 16/12/2020 me 
objekt “Ndërtim Agroturizem K”, kantine vere me bodrum 1 kat + ambient shërbimi bar restorant 
1 kat”, miratuar me vendim të KB nr. 1 datë 30.01.2017, është bërë në kundërshtim me VKM nr. 
9 datë 08.02.2017, pasi në zonën B.4 -02 kërkohet paraprakisht miratimi i planit të detajuar 
vendor për dhënien e lejes për ndërtimore. (Më hollësisht trajtuar në pikën 6, faqe 186-194 të 
Raportit Përfundimtar të Auditimit). 
14.1 Rekomandim: Kryetari i Bashkisë Divjakë në bashkëpunim me Drejtorinë e Planifikimit 
dhe Kontrollit të Zhvillimit të Territorit, të marrin masa që në vazhdimësi të miratohen leje 
zhvillimore dhe leje ndërtimi vetëm atëherë kur distancat e objektit të zhvilluar plotësojnë qartazi 
treguesit e distancave në 3 nivele; distancë ndërmjet ndërtesave, ndërmjet ndërtesës dhe kufirit të 
pronës si dhe ndërmjet ndërtesës dhe trupit të rrugës si dhe sipas përcaktimit të “Planit të 
Përgjithshëm Vendor” të Bashkisë Divjakë. 

Menjëherë  
15. Gjetje nga auditimi:Për zbatimin e rekomandimeve për përmirësimin e gjendjes nga auditimi 
i fundit të kryer në Bashkinë Divjakë, sipas shkresës nr. 241/51 prot, datë 13.04.2021, u konstatua 
se: 
Bashkia Divjakë për zbatimin e rekomandimeve të KLSH, nuk ka kthyer përgjigje brenda afatit 
20 ditor, si dhe nuk ka hartuar një plan veprimi të ri për masat e ri kërkuara, në kundërshtim me 
pikën 2 të nenit 30 të ligjit nr. 154/2014 “Për organizimin dhe funksionimin e Kontrollit të Lartë 
të Shtetit”. 
Nga verifikimi i zbatimit të rekomandimeve të ri kërkuara, u konstatua se: nga 8 masa 
organizative, është zbatuar 1 masë, vijojnë të jenë në proces zbatimi 3 masa, nuk janë zbatuar 4 
masa organizative. Nga 5 masa shpërblim dëmi për 5 subjekte në vlerën 2,097,906lekë, janë 
zbatuar pjesërisht për 4 subjekte në vlerën 1,733,260 lekë, janë nisur njoftimet për 1 subjekte në 
vlerën 364,646 lekë,por ende nuk kanë filluar arkëtimet ose proceset gjyqësore. (Më hollësisht 
trajtuar në pikën 5, faqe 177-186 të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 
15.1. Rekomandim:Kryetari i Bashkisë Divjakë të analizojë dhe nxjerrë përgjegjësitë për mos 
zbatimit plotësisht të rekomandimeve të dhëna nga KLSH-ja me shkresën nr.241/51 datë 
13.04.2021. Të vazhdojë ndjekja dhe zbatimi i masave që rezultojnë ende të pa zbatuara dhe të 
përshpejtohet puna për ato që janë në proces. Për këtë nga Titullari i njësisë vendore të hartohet 
plan pune me struktura dhe persona konkret për ndjekjen e zbatimin e rekomandimeve, 
konkretisht: a-Për 3 masa organizative me vlerë 1,351 mijë lekë, konkretisht për pikat; 1.1; 2.1; 
3.1; b-Për 1 masë shpërblim dëmi në vlerën 364 mijë lekë; 
c-Për 2 masa për uljen e borxhit tatimor, përfshirë dhe detyrimet nga qiradhënia dhe taksa e 
ndikimit në infrastrukturë, në vlerën 7,543 mijë lekë. 
 
B. MASA PËR SHPËRBLIM DËMI 
Bazuar në ligjin nr. 154/2014, datë 27.11.2014 “Për organizimin dhe funksionimin e Kontrollit të 
Lartë të Shtetit” neni 15 germa (b) dhe (c) –Të drejtat e KLSH dhe mbështetur në nenet 98-102, të 
ligjit nr. 44/2015, datë 30.04.2015 “Kodi i procedurave administrative në Republikën e 
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Shqipërisë”, nenet 21-33, të ligjit nr. 139/2015, datë 17.12.2015 “Për vetëqeverisjen vendore” dhe 
pikën 93, të udhëzimit të Ministrit të Financave nr. 30, datë 27.12.2011 ”Për menaxhimin e 
aktiveve në njësitë e sektorit publik”, nga Titullari i Njësisë Publike, të nxirren aktet 
administrative përkatëse dhe të kërkohet në rrugë ligjore (Padi gjyqësore), duke ndjekur të gjitha 
procedurat e nevojshme administrative dhe procedurat e tjera në të gjitha shkallët e gjykimit, me 
qëllim kërkimin për shpërblimin e dëmit. Nëpunësi zbatues të ndjekë procesin dhe të kryej 
regjistrimet e nevojshme kontabël përfundimtare, me qëllim shpërblimin e dëmit në vlerën 
986,789lekë si më poshtë: 
1. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i zbatimit të punimeve civile të kontratës me objekt 
“Rikonstruksion dhe shtesë anësore 2 kate, Shkolla e mesme e bashkuar “Mihal Nako”, fshati Fier 
Seman, NjA Gradishtë”, Bashkia Divjakë,me vlerë të kontratës62,663,975 lekë me TVSh, fituar 
nga OE “C” SHPK, rezultuan diferenca në volume pune të pakryera në fakt por të paguara në 
vlerën 884,588 lekë pa TVSh, e cila konsiderohet dëm ekonomik. Veprimet e mësipërme janë në 
kundërshtim me kontratën e sipërmarrjes së punimeve nr. 3142 prot. datë 23.08.2019 të lidhur 
mes Autoritetit Kontraktor Bashkia Divjakë dhe OE “C” SHPK.  (Më hollësisht trajtuar në pikën 
4.2, faqe 169-177 të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 
1.1. Rekomandim: Nga Bashkia Divjakë të merren masa për arkëtimin e vlerës prej 884,588lekë 
pa TVSh nga shoqëria “C” SHPK, në cilësinë e sipërmarrësit në kontratën me nr. 3142 prot datë 
23.08.2019,  me objekt “Rikonstruksion dhe shtesë anësore 2 kate, Shkolla e mesme e bashkuar 
“Mihal Nako”, fshati Fier Seman, NjA Gradishtë”, Bashkia Divjakë, vlerë që përfaqëson dëm 
ekonomik ndaj buxhetit të shtetit dhe njësisë vendore, si pasojë e likuidimit të punimeve të 
pakryera. 

Menjëherë 
2.Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i procedurës së prokurimit me objekt“Blerje materiale 
ndërtimi për magazinën e Bashkisë Divjakë”, me fond limit 3,333,203lekë pa TVSh, të zhvilluar 
në vitin 2020, u konstatua përllogaritje e gabuar e fondit limit për zërin “hekur beton periodik”, 
duke rritur në mënyrë artificiale mbi vlerën reale këtë zë, në vlerën 102,210 lekë, e cila 
konsiderohet dëm ekonomik.Nga komisioni për argumentimin e fondit limit është vepruar në 
kundërshtim me manualit nr.1, miratuar me VKM 629 datë 15.07.2015 “Për miratimin e 
manualeve teknike të çmimeve të punimeve të ndërtimit dhe të analizave teknike të tyre”. (Më 
hollësisht trajtuar në pikën 4.1, faqe 134-141 të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 
2.1. Rekomandim: Kryetari i Bashkisë Divjakë, të marrë masa për arkëtimin e vlerës 102,210 
lekë, nga tre anëtarët e Komisionit të argumentimit të fondit limit:  z. Ll V, z. L Xh dhe z. S T, në 
vlerën 34,070 lekë për secilin person.  

Deri më 31.03.2022 
 
 
 
C. MASA PËR ELIMIMIN E EFEKTEVE NEGATIVE TË KONSTATUARA NË 
ADMINISTRIMIN E FONDEVE PUBLIKE DHE PËR MENAXHIMIN ME 
EKONOMICITET, EFICENCE DHE EFEKTIVITET TË TYRE 
1. Gjetje nga auditimi: Nga puna e pa mjaftueshme e Drejtorisë së të Ardhurve në Bashkinë 
Divjakë, janë krijuar debitorë, të cilët  në datën 30.06.2021 kanë vlerën progresive 513,808,991 
lekë, e ardhur e munguar për buxhetin e njësisë vendore, nga të cilat; 
-329 subjekte të biznesit të madh dhe të vogël në vlerën 42,752,750 lekë; 
-11,473 familje debitorë për taksën e tokës bujqësore në vlerën  362,775,625 lekë; 
-11,473 familje debitorë për tarifat vendore në vlerën 108,280,616 lekë debitorë të tjerë si qiratë, 
taksa e ndikimit në infrastrukturë nga ndërtimet e reja dhe debitorët e ujitjes, ku nga kjo vlerë 
75,369,117 janë debitorë familjarë të tarifave vendore). 
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Mos arkëtimi i plotë i detyrimeve për taksat dhe tarifat vendore, përveçse është mos përmbushje e 
detyrimeve ligjore, sipas detyrës funksionale të punonjësve të kësaj strukture, krijon mungesa 
financiare në buxhet dhe për pasojë ulë nivelin e investimeve dhe të shpenzimeve të tjera që njësia 
vendore ka parashikuar në favor të komunitetit. Mungesa e të ardhurave është ndikim i 
drejtpërdrejtë në mosrealizimin e buxhetit në zërin e shpenzimeve për periudhën 2020-2021. 
Nga Bashkia Divjakë nuk janë ndjekur të gjithë procedurat  e nevojshme ligjore në rend shterues, 
për arkëtimin e debitorëve, veprim në kundërshtim me nenin 4, 26, 32, 34, të ligjit nr. 9632, datë 
30.10.2006 “Për sistemin e taksave vendore”, nenet 89, 90, 91, të ligjit nr. 9920 ”Për Procedurat 
Tatimore në Republikën e Shqipërisë” i ndryshuar, dhe nenin 12 të  Udhëzimit te Ministrisë 
Financave nr. 24, datë 02.09.2008, Kreu i XI-Mbledhja me forcë e detyrimeve tatimore. 
 (Më hollësisht trajtuar në pikën 2.2, faqe 45-55 të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 
1.1. Rekomandim:Kryetari i BashkisëdheDrejtoria e të Ardhurave Vendore të marrin masa për 
arkëtimin e detyrimeve në vlerën 513,808,991 lekë. Për këtë, bazuar në nenin 70 pika 3 “E drejta 
për të nxjerrë njoftimin e vlerësimit tatimor”, të ligjit nr. 9920, datë 19.05.2008 “Për Procedurat 
tatimore në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar, për të gjitha subjektet e private të nxjerrë 
njoftim vlerësimet tatimore dhe në vazhdim të marren masat për arkëtimin e këtij detyrimi, duke 
ndjekur rrugët e mëposhtme: 
a- Të dërgohet në Drejtorinë Rajonale të Transportit, kërkesa për vendosjen e barrës siguruese 
(për mjetet) dhe në AKSH (për pasuritë e paluajtshme), bazuar në nenin 91, të ligjit nr. 9920, datë 
19.5.2008 “Për Procedurat Tatimore në Republikën e Shqipërisë”. 
b- Për subjektet të cilët nuk kanë paguar detyrimet tatimore në afat, ndaj tyre të aplikohet 
llogaritja e gjobës në masën 0.06% të shumës së detyrimit të papaguar për çdo dit gjatë së cilës 
pagesa nuk është kryer, por jo më shumë se 365 ditë (gjobë), bazuar në nenin 114, të ligjit nr. 
9920, datë 19.5.2008 “Për Procedurat tatimore në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar me 
ligjin nr. 164/2014, datë 15.12.2014. 
c- Në rast se bizneset private edhe pas njoftimeve zyrtare dhe dërgimit të urdhër bllokimeve në 
bankë nuk kryejnë pagesën e detyrimeve, pasi të merren masat administrative apo sekuestro, të 
bëhet kallëzim penal, bazuar në Kodin Penal i Republikës së Shqipërisë, miratuar me ligjin nr. 
7895, datë 27.1.1995 me ndryshimet e mëvonshme, neni 181 “Mospagimi i taksave dhe 
tatimeve”. 
d- Për debitorët familjar, në zbatim të udhëzimit plotësues të Ministrisë së Financave nr. 01, datë 
17.01.2019 “Për zbatimin e buxhetit të vitit 2019”, pika 98, të njoftojë nëpërmjet postës familjarët 
të cilët nuk kanë paguar detyrimet për taksën e tokës, të ndërtesave dhe tarifat familjare dhe të 
realizojë arkëtimin e detyrimit të miratuar nga Këshilli Bashkiak.  

Deri më 30.04.2022 
2. Gjetje nga auditimi: Nga Drejtoria e Planifikimit të Zhvillimit të Territorit nuk janë marrë 
masa të plota për arkëtimin e taksës së ndikimit në infrastrukturë për objektet ndërtimore që 
legalizohen nga ALUIZNI-Drejtoria Rajonale Lushnje.Sipas të dhënave zyrtare që ALUIZNI i ka 
dërguar Bashkisë Divjakë, konstatohet se deri më 30.06.2021, janë posedues të lejes së legalizimit 
që nuk kanë paguar detyrimet për taksën e ndikimit në infrastrukturë 528 persona, me pasojë të 
ardhura të munguara për buxhetin e Bashkisë në vlerën 23,764,456 lekë.  
Veprimet dhe mosveprimet e mësipërme nuk janë në përputhje me kërkesat dhe përcaktimet e 
bëra në ligjin nr. 9482 datë 03.04.2016, “Për legalizimin, urbanizimin dhe integrimin e 
ndërtimeve pa leje” i ndryshuar, neni 23, VKB nr.75, datë 19.12.2017 “Për Sistemin e taksave dhe 
tarifave vendore ”, ndryshuar me VKB nr.81, datë 22.12.2018, pika IV, tabela nr.5, VKB nr.40, 
datë 11.12.2019 “Për Sistemin e taksave dhe tarifave vendore”, të Bashkisë Divjakë, pika IV. 
(Më hollësisht trajtuar në pikën 2.2, faqe 45-55 të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 
2.1. Rekomandim: Drejtoria e Planifikimit të Zhvillimit të Territorit, të marrë të gjitha masat e 
nevojshme ligjore për arkëtimin e taksës së ndikimit në infrastrukturë në vlerën 23,764,456 lekë, 
për objektet ndërtimore që janë legalizuar nga ALUIZNI-Drejtoria Rajonale Lushnje. 
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Deri më 30.04.2022 
3. Gjetje nga auditimi: Inspektorati Vendor i Mbrojtjes së Territorit, Bashkia Divjakë (IVMT), 
për periudhën 01.01.2020-30.06.2021 ka vendosur 18 gjoba, në vlerën 9,000,000 lekë, të cilat 
nuk janë arkëtuar. Nga Bashkia Divjakë  gjobat e vendosura nuk janë dërguar në Gjykatën 
Administrative, për shndërrimin e vendimit për kundërvajtjen administrative në titull ekzekutiv, 
duke vepruar në kundërshtim me nenin 24, nenin 30 dhe 31 të ligjit nr. 10279, datë 20.5.2010 
“Për kundërvajtjet administrative”. 
Gjithashtu nga IVMT janë konstatuar 6 persona që kanë kryer ndërtim pa leje në territorin e 
Bashkisë Divjakë, por nga kjo strukturë nuk është aplikuar gjobë në vlerën totale 3,000,000lekë 
për shkeljen e konstatuar, në kundërshtim me ligjin nr. 107/2014, datë 31.07.2014 “Për 
Planifikimin dhe Zhvillimin e Territorit”, i ndryshuar neni 52, shkronja (e). (Më hollësisht trajtuar 
në pikën 2.2, faqe 45-55 të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 
3.1. Rekomandim: Inspektorati Vendor i Mbrojtës Territorit (IVMT) në bashkëpunim me 
Sektorin Juridik, të marrë masa për arkëtimin e 18 gjobave në vlerën 9,000,000 lekë. Të bëhet 
kërkesë pranë Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë, për shndërrimin e vendimit për 
kundërvajtjen administrative në titull ekzekutiv, me qëllim shmangien e afatit të parashkrimit. 
3.2 Rekomandim: Të marren masa për vendosjen dhe në vijim arkëtimin e gjobave ndaj 6 
personave që kanë kryer ndërtim pa leje në territorin e Bashkisë Divjakë, në vlerën totale 
3,000,000 lekë. 

Deri më 30.04.2022 
 
4. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i kryer për arkëtimin e vlerës së tarifës për lëshimin e 
autorizimeve/licencave për subjektet e tregtimit me pakicë të karburanteve, gazit të lëngshëm të 
naftës, për automjetet, vajrave lubrifikante dhe lëndëve djegëse për përdorim nga konsumatorët 
fundorë, u konstatua se 4 subjekte zhvillojnë aktivitet pa u paisur me autorizim/licencë nga 
Bashkia Divjakë, veprime në kundërshtim me VKM nr. 970, datë 2.12.2015 “Për përcaktimin e 
procedurave dhe të kushteve për dhënien e licencave për tregtimin e naftës bruto dhe 
nënprodukteve të saj”, VKM nr. 344, datë 19.04.2017, kapitulli II, pika 1; germa “b” dhe pika 9. 
Nga veprimet dhe mos veprimet e mësipërme për mos llogaritjen dhe mos pagesën e vlerës së 
licencës, buxhetit të Bashkisë Divjakë i janë shkaktuar të ardhura të munguara në vlerën 
3,100,000 lekë, konkretisht: 
Subjekti "K", për vlerën 1,000,000 lekë, subjekti “L” me për vlerën 1,000,000 lekë, subjekti "V" 
shpk me për vlerën 1,000,000 lekë, subjekti“O" me për vlerën 100,000 lekë. (Më hollësisht 
trajtuar në pikën 2.2, faqe 45-55 të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 
4.1 Rekomandim: Bashkia Divjakë të marrë masa të menjëhershme për pajisjen me licencën e 
tregtimit me pakicë të karburanteve, gazit të lëngshëm, të naftës për automjetet, vajrave 
lubrifikante dhe lëndëve djegëse për përdorim nga konsumatorët fundorë, për katër subjektet dhe 
arkëtimin prej tyre të vlerës së tarifës prej 3,100,000 lekë, respektivisht: 
- për ubjektin "K" shpk, vlera 1,000,000 lekë; 
- për subjekti “L” shpk,  vlera 1,000,000 lekë; 
- për subjekti "V" shpk, vlera 1,000,000 lekë;  
- për subjekti“O" shpk, vlera 100,000 lekë. 

Deri më 30.04.2022 
 
5. Gjetje nga auditimi: Nga Drejtoria e të Ardhurave Bashkia Divjakë, në një rast nuk është 
vepruar për të aplikuar dhe arkëtuar tarifën e pastrimit, ndriçimit dhe të gjelbërimit për subjektet 
e ndërtimit të cilat kanë kryer punime dhe janë shpallur fitues në procedurat e prokurimit publik, 
për periudhën e auditimit 01.01.2020-30.06.2021, në kundërshtim me paketën fiskale, miratuar 
me Vendimit të Këshillit të Bashkisë Divjakë nr. 85, datë 22.11.2019 dhe nr. 61 datë 28.12.2020”. 
Bazuar në kontratat e lidhura për punimet e kryera, për subjektin “A” shpk, nuk janë llogaritur 
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detyrimet për tarifat e mësipërme në vlerën 80,000 lekë, për arsye se nuk është paisur me NIPT 
sekondar, veprim në kundërshtim me ligjin nr. 9920 datë 19.05.2008 “Për procedurat tatimore 
në Republikën e Shqipërisë” i ndryshuar, neni 43 pika 1/1 dhe UMF nr. 24, datë 02.09.2008 i 
ndryshuar, neni 43/1. (Më hollësisht trajtuar në pikën 2.2, faqe 45-55 të Raportit Përfundimtar të 
Auditimit). 
5.1. Rekomandim: Bashkia Divjakë të marrë masa për vendosjen e tarifave me vlerën 80,000 
lekë të operatorit ekonomik “A” shpk, si dhe të arkëtojë këtë vlerë, e cila është detyrim për tarifat 
vendore që subjekti duhet të paguante gjatë periudhës që ka kryer aktivitet në territorin e Bashkisë 
Divjakë. 

Deri më 28.02.2022 
 
 
 
D. MASA ADMINISTRATIVE  
I. Referuar parregullsive dhe shkeljeve të konstatuara në procedurat e prokurimeve publike, si dhe 
përgjegjësisë individuale të evidentuara në Raportin Përfundimtar të Auditimit, bazuar në nenet 
13 dhe 72 të ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006, “Për prokurimin publik”, i ndryshuar, të ligjit nr. 
10279, datë 20.5.2010 “Për kundërvajtjet administrative”, si dhe bazuar në nenin 15 shkronjat (c 
dhe ç) dhe nenin 30 të ligjit nr. 154/2014 datë 27.11.2014, “Për Organizimin dhe Funksionimin e 
Kontrollit të Lartë të Shtetit”, i rekomandojmë Drejtorit të Përgjithshëm të Agjencisë së 
Prokurimit Publik, të vlerësojë shkeljet e konstatuara, duke vendosur marrjen e masave 
administrative (dënim me gjobë) në raport me shkeljet e konstatuara në procedurat e prokurimeve 
publike, apo rekomandimin Autoritetit Kontraktor (për marrjen e masave disiplinore) ndaj 10 
punonjësve, anëtarë të njësisë së prokurimit (hartues të dokumenteve standarde të tenderit), për 
shkeljet në procedurat e prokurimit, si më poshtë: 
1. Znj. V L, me detyrë specialiste në sektorin e prokurimeve publike, në cilësinë e përgjegjëses të 
njësisë së prokurimit, për shkeljet e konstatuara në 3 procedura prokurimi, të zhvilluara në vitin 
2020, si dhe 1 procedurë prokurimi të zhvilluar n vitin 2021: 
1-Në procedurën e Prokurimit “Blerje çakëll mbeturina kave (sp.1-100) për rrugë urbane dhe 
Rurale në Bashkinë Divjakë”; 
2-Në procedurën e prokurimit “Blerje e produkteve ushqimore dhe jo ushqimore për familjet në 
nevojë, në kuadër të masave të marra për ofrimin e asistencës dhe ndihmës ndaj shtresave në 
nevojë në kushtet e epidemisë së shkaktuar nga Covid -19, Bashkia Divjakë”; 
3- Në procedurën e Prokurimit “Blerje materiale ndërtimi dhe riparim rruge Divjakë – Pushimi i 
Shoferit, Bashkia Divjakë”; 
4-“Blerje lubrifikantë, vajra, graso, filtra, për kryerjen e shërbimeve profilaktike për mjetet e 
Bashkisë Divjakë. 
2. Znj. S SH, me detyrë specialiste në sektorin e prokurimeve publike, në cilësinë e përgjegjëses 
të njësisë së prokurimit, për shkeljet e konstatuara në 9 procedura prokurimi të zhvilluara në vitin 
2020: 
1- Në procedurën e Prokurimit “Blerje binderi për asfaltimin e rrugëve urbane, Bashkia Divjakë”, 
2- Në procedurën e prokurimit “Blerje lubrifikantë, vajra, graso, filtra, për kryerjen e shërbimeve 
profilaktike për mjetet e Bashkisë Divjakë”, 
3- Në procedurën e prokurimit “Blerje pjesë këmbimi dhe shërbime për mjetet e Bashkisë 
Divjakë”; 
4- Në procedurën e prokurimit “Blerje karburanti për nevoja të Bashkisë Divjakë”, 
5- Në procedurën e prokurimit “Shërbim Konsulence “Hartim projektesh, Bashkia Divjakë”, 
6- Në procedurën e prokurimit “Blerje ushqime për kopshtin në Bashkinë Divjakë”, 
7- Në procedurën e prokurimit ”Blerje materiale për ndërtimin e muzeut (hapësirë ekspozitive) në 
zonën e parkut të Divjakës”; 
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8- Në procedurën e Prokurimit “Blerje motorë uji për varkat Bashkia Divjakë”; 
9- Në procedurën e Prokurimit “Blerje produkteve ushqimore COVID - 19, Bashkia Divjakë; 
10-“Furnizim me ujë për zonat bregdetare të Bashkisë Divjakë dhe Njësisë Administrative 
Remas, Loti I – Njësia Administrative Remas”;  
11-“Mbikëqyrje punimesh për tenderin me objekt “Furnizim me ujë për zonat bregdetare të 
Bashkisë Divjakë dhe Njësisë Administrative Remas, Loti I – Njësia Administrative Remas”, 12-
“Blerja e karburantit nga Bashkia Divjakë për vitin 2021”; 
13-“Blerje pjesë këmbimi dhe shërbime për mjetet e Bashkisë Divjakë”; 
14-“Blerje ushqime për kopshtin Divjakë dhe kopshtin Çermë Sektor, Njësia Administrative 
Tërbuf”. 
3. Z. E H me detyrë inxhinier-specialist, në cilësinë e anëtarit të njësisë së prokurimit, Për 
shkeljet e konstatuara në 9 procedura prokurimi të zhvilluara në vitin 2020 dhe 2 procedura të 
zhvilluara në vitin 2021: 
1-Në procedurën e Prokurimit “Blerje çakëll mbeturina kave (sp.1-100) për rrugë urbane dhe 
Rurale në Bashkinë Divjakë”; 
2- Në procedurën e prokurimit “Blerje lubrifikantë, vajra, graso, filtra, për kryerjen e shërbimeve 
profilaktike për mjetet e Bashkisë Divjakë”; 
3- Në procedurën e prokurimit “Blerje pjesë këmbimi dhe shërbime për mjetet e Bashkisë 
Divjakë”; 
4- Në procedurën e prokurimit, “Blerje karburanti për nevoja të Bashkisë Divjakë”; 
5- Në procedurën e Prokurimit “Shërbim Konsulence “Hartim projektesh, Bashkia Divjakë”; 
6-Në procedurën e prokurimit, “Blerje e produkteve ushqimore dhe jo ushqimore për familjet në 
nevojë, në kuadër të masave të marra për ofrimin e asistencës dhe ndihmës ndaj shtresave në 
nevojë në kushtet e epidemisë së shkaktuar nga Covid -19, Bashkia Divjakë”; 
7- Në procedurën e Prokurimit “Blerje binderi për asfaltimin e rrugëve urbane, Bashkia Divjakë”; 
8- Në procedura e Prokurimit “Blerje materiale ndërtimi për magazinën e BashkisëDivjakë”; 
9- Në procedurën e Prokurimit “Blerje ushqime për kopshtin në Bashkinë Divjakë”. 
10-“Furnizim me ujë për zonat bregdetare të Bashkisë Divjakë dhe Njësisë Administrative 
Remas, Loti I – Njësia Administrative Remas”; 
11- “Mbikëqyrje punimesh për tenderin me objekt “Furnizim me ujë për zonat bregdetare të 
Bashkisë Divjakë dhe Njësisë Administrative Remas, Loti I – Njësia Administrative Remas”. 
4. Znj. I K me detyrë specialiste buxheti, në cilësinë e anëtarit të njësisë së prokurimit, për 
shkeljet e konstatuara në 9 procedura prokurimi të zhvilluara në vitin 2020 dhe 3 procedura 
prokurimi të zhvilluar në vitin 2021:  
1- Në procedurën e Prokurimit “Blerje binderi për asfaltimin e rrugëve urbane, Bashkia Divjakë”; 
2- Në procedurën e prokurimit “Blerje lubrifikantë, vajra, graso, filtra, për kryerjen e shërbimeve 
profilaktike për mjetet e Bashkisë Divjakë”; 
3- Në procedurën e prokurimit “Blerje pjesë këmbimi dhe shërbime për mjetet e Bashkisë 
Divjakë”; 
4- Në procedurën e prokurimit “Blerje karburanti për nevoja të Bashkisë Divjakë”; 
5- Në procedurën e Prokurimit “Shërbim Konsulence “Hartim projektesh, Bashkia Divjakë”; 
6-Në procedurën e Prokurimit “Blerje çakëll mbeturina kave (sp.1-100) për rrugë urbane dhe 
Rurale në Bashkinë Divjakë”; 
7-Në procedurën e prokurimit “Blerje e produkteve ushqimore dhe jo ushqimore për familjet në 
nevojë, në kuadër të masave të marra për ofrimin e asistencës dhe ndihmës ndaj shtresave në 
nevojë në kushtet e epidemisë së shkaktuar nga Covid -19, Bashkia Divjakë”; 
8- Në procedurën e Prokurimit “Blerje materiale ndërtimi dhe riparim rruge Divjakë – Pushimi i 
Shoferit, Bashkia Divjakë”; 
9- Në procedurën e prokurimit “Blerje materiale për ndërtimin e muzeut (hapësirë ekspozitive) në 
zonën e parkut të Divjakës”. 
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10-“Blerja e karburantit nga Bashkia Divjakë për vitin 2021”; 
11- “Blerje lubrifikantë, vajra, graso, filtra, për kryerjen e shërbimeve profilaktike për mjetet e 
Bashkisë Divjakë”; 
12- “Blerje ushqime për kopshtin Divjakë dhe kopshtin Çermë Sektor, Njësia Administrative 
Tërbuf”. 
5. Z. R M me detyrë përgjegjës i sektorit të vlerësimit dhe kontrollit për taksat dhe tarifat 
vendore, në cilësinë e anëtarit të njësisë së prokurimit (NJP), për shkeljet e konstatuara në 2 
procedura prokurimit të zhvilluara në vitin 2020: 
1- Në procedurën e Prokurimit “Blerje ushqime për kopshtin në Bashkinë Divjakë”; 
2- Në procedurën e Prokurimit “Blerje produkteve ushqimore COVID - 19, Bashkia Divjakë”. 
6. ZnjE N me detyrë specialiste e planifikimit dhe zhvillimit të territorit, në cilësinë e anëtarit të 
njësisë së prokurimit, për shkeljet e konstatuara në 4 procedura prokurimi të zhvilluara në vitin 
2020 dhe 2 procedura prokurimi të zhvilluara në vitin 2021: 
1- Në procedurën e Prokurimit “Blerje produkteve ushqimore COVID-19, Bashkia Divjakë”; 
2- Në procedurën e Prokurimit “Blerje motorë uji për varkat Bashkia Divjakë”; 
3- Në procedurën e prokurimit “Blerje materiale për ndërtimin e muzeut (hapësirë ekspozitive) në 
zonën e parkut të Divjakës”; 
4- Në procedurën e Prokurimit “Blerje materiale ndërtimi dhe riparim rruge Divjakë – Pushimi i 
Shoferit, Bashkia Divjakë”. 
5-“Furnizim me ujë për zonat bregdetare të Bashkisë Divjakë dhe Njësisë Administrative Remas, 
Loti I – Njësia Administrative Remas”; 
6-“Blerje lubrifikantë, vajra, graso, filtra, për kryerjen e shërbimeve profilaktike për mjetet e 
Bashkisë Divjakë”. 
7. Z.L Xh, me detyrë drejtor i drejtorisë së planifikimit dhe zhvillimit të territorit, në cilësinë e 
kryetarit të komisionit të hartimit të kritereve të veçanta, si dhe: 
8.Znj. M N, me detyrë specialiste e planifikimit dhe zhvillimit të territorit, në cilësinë e anëtarit të 
komisionit të hartimit të kritereve të veçanta, për shkeljet e përbashkëta të konstatuara në 2 
procedura prokurimi të zhvilluara në vitin 2021: “Furnizim me ujë për zonat bregdetare të 
Bashkisë Divjakë dhe Njësisë Administrative Remas, Loti I – Njësia Administrative Remas” dhe 
“Mbikëqyrje punimesh për tenderin me objekt “Furnizim me ujë për zonat bregdetare të Bashkisë 
Divjakë dhe Njësisë Administrative Remas, Loti I – Njësia Administrative Remas”. 
9. Z. S T, me detyrë specialist inxhinier, në cilësinë e anëtarit të njësisë së prokurimit, për shkeljet 
e konstatuara në 2 procedura prokurimi të zhvilluar në vitin 2021:  
1-“Mbikëqyrje punimesh për tenderin me objekt “Furnizim me ujë për zonat bregdetare të 
Bashkisë Divjakë dhe Njësisë Administrative Remas, Loti I – Njësia Administrative Remas”; 2-
“Blerje pjesë këmbimi dhe shërbime për mjetet e Bashkisë Divjakë”; 
10. Z. R M, me detyrë përgjegjës sektori/ekonomist, anëtar i NJHDT për shkeljet e konstatuara në 
në 3 procedura prokurimi të zhvilluar në vitin 2021: 
1-“Furnizim me ujë për zonat bregdetare të Bashkisë Divjakë dhe Njësisë Administrative Remas, 
Loti I – Njësia Administrative Remas”; 
2- “Mbikëqyrje punimesh për tenderin me objekt “Furnizim me ujë për zonat bregdetare të 
Bashkisë Divjakë dhe Njësisë Administrative Remas, Loti I – Njësia Administrative Remas” dhe 
“Blerje pjesë këmbimi dhe shërbime për mjetet e Bashkisë Divjakë”. 
Në procedurat e mësipërme të prokurimit janë vendosur kritere kualifikimi të pa nevojshme e të 
paargumentuara të cilat nuk janë në përpjesëtim me natyrën, objektin e prokurimit e zërat e 
preventivit, veprime në kundërshtim me ligjin nr. 9643, datë 20.11.2006, ndryshuar “Për 
prokurimin publik”, i ndryshuar, nenin 1, nenin 46, pika 3 dhe me VKM nr. 914, datë 29.12.2014 
“Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, i ndryshuar, neni 61. (Më hollësisht trajtuar 
faqe 79-169 të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 
 

http://www.app.gov.al/GetData/DownloadDoc?documentId=0e11826f-ddab-45e9-9e7d-2d8793c55b94
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E. MASA DISIPLINORE 
I . Për punonjësit të cilët janë pjesë e Shërbimit Civil. 
Në mbështetje të shkronjës (c) 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 
nenit 58, “llojet e masave disiplinore” të ligjit nr. 152/2013 datë 30.05.2013 “Për nëpunësin civil”, 
i ndryshuar me ligjin nr. 178/2014, datë 18.12.2014,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 g, të ligjit nr. 139/2015, datë 
17.12.2015 “Për vetëqeverisjen vendore”, i rekomandojmë Kryetarit së Bashkisë Divjakë, që ti 
kërkojë Komisionit Disiplinor, të fillojnë procedurat për dhënien e masës disiplinore për 
punonjësit e mëposhtëm: 
a- Pezullim nga e drejta e ngritjes në detyrë, përfshirë rritjen në shkallën e pagës për një 
periudhë deri në dy vjet, për punonjësit e mëposhtëm: 
 
1.Z. F V, me detyrë drejtor i drejtorisë  sëplanifikimi të të ardhurave; 
3.Znj. A H,me detyrë përgjegjës i sektorit të regjistrimit dhe procedurave;  
4. Znj. A J, me detyrë, inspektore e taksave familjare; 
5. Znj. E M, me detyrë inspektor biznesi;  
6. Z. D Q, me detyrë inspektor i taksave dhe tarifave vendore; 
7. Znj. E H, me detyrë inspektor i taksave dhe tarifave vendore;  
8. Z. Xh M, me detyrë inspektor i taksave dhe tarifave vendore;  
9. Z. R B,me detyrë inspektor i taksave dhe tarifave vendore;  
10. Z. J Z, me detyrë inspektor kontrolli dhe vlerësimi; 
11. Z. E M, me detyrë inspektor kontrolli dhe vlerësimi; 
12.Z. R M,me detyrë përgjegjës i sektorit të vlerësimit dhe kontrollit për taksat dhe tarifat 
vendore, për shkeljet  e përbashkëta si vijon: përmos zbatimin e kërkesave të ligjit nr. 9632, datë 
30/10/2006 “Për sistemin e taksave vendore”, ligjit nr. 9920, datë 19.05.2008 “Për Procedurat 
Tatimore në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar, kreu XI-“Mbledhja me forcë e detyrimeve 
tatimore të papaguara” neni 93 “Sekuestrimi dhe konfiskimi i pasurisë”neni 181 “Mospagimi i 
taksave dhe tatimeve”, me pasojë mos marrjen e masave të plota për arkëtimin e detyrimit 
513,808,991 lekë, më 30.06.2021; Mos zbatim i vendimit të këshillit të Bashkisë Divjakë  nr. 85, 
datë 22.11.2019 dhe nr. 61 datë 28.12.2020 “Për miratimin e paketës fiskale”, me pasojë mos 
arkëtimin e vlerës 3,100,000 lekë për tarifën e licencave të karburanteve për 4 subjekte. 
12. Znj. F M, me detyrë Drejtore e Drejtorisë Ekonomike dhe në cilësinë e Nëpunësit Zbatues, 
për shkeljet e  konstatuara në përgatitjen e pasqyrave financiare dhe raportimit financiar për vitin 
2020, si dhe për mangësitë e konstatuara në planifikimin dhe zbatimin e buxhetit. 
13. Z. P T, me detyrë përgjegjës i sektorit të financës dhe hartues i pasqyrave financiare, për 
shkeljet e  konstatuara në përgatitjen e pasqyrave financiare dhe raportimit financiar për vitin 
2020. (Më hollësisht trajtuar faqe 79-169 të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 
 
II.1.2. Për punonjësit që marrëdhëniet e punës rregullohen me Kodin e Punës apo me status 
të parashikuar në ligje të veçanta. 
Mbështetur në nenin 15, të ligjit nr. 154/2014, datë 27.11.2014 “Për organizimin dhe 
funksionimin e Kontrollit të Lartë të Shtetit”, shkronjat “e” dhe “ç”, të nenit 1, kreun IV dhe nenet 
37 dhe 144 të ligjit nr. 7961, datë 12.07.1995 “Kodi i Punës në Republikën e Shqipërisë”, i 
ndryshuar, nenit 8 –Masat disiplinore, të kontratës individuale të punës, i rekomandojë 
Kryetarit të Bashkisë Divjakë, që bazuar në shkeljet e konstatuara në Raportin Përfundimtar të 
Auditimit të KLSH, të fillojnë procedurat për dhënien e masës disiplinore: 
a- vërejtje me paralajmërim për zgjidhje të kontratës së punës, për një punonjës si më poshtë: 
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1.Z. R L,me detyrë, kryeinspektor i IVMT; 
2.Z. S M,me detyrë inspektor i IVMT; 
3.Z. I K,me detyrë inspektor i IVMT; 
Për shkeljet e përbashkëta si vijon: për mos marrje të masave për shndërrimin e 18 vendimeve të 
kundërvajtjes administrative në titull ekzekutiv, duke mos zbatuar kërkesat e nenit 24 “Shndërrimi 
i vendimit për kundërvajtjen administrative në titull ekzekutiv” dhe nenit 30 “Arkëtimi i shumave 
të detyrimeve” të ligjit nr. 10279, datë 20.05.2010 “Për kundërvajtjet administrative”; Për mos 
arkëtimin e vlerës 9,000,000 lekë dhepër mos marrje të masave për zbatimin e akteve 
administrative ndaj 6 personave që kanë kryer ndërtim pa leje, duke mos vendosur penalitete në 
vlerën 3,000,000 lekë, në kundërstim me ligjin nr. 107/2014, datë 31.07.2014 “Për Planifikimin 
dhe Zhvillimin e Territorit”, i ndryshuar neni 52, shkronja (e).  
4.Zj.E N, me detyrë specialiste e planifikimit dhe zhvillimit të territorit,  përmos arkëtimin e 
taksës së ndikimit në infrastrukturë për objektet ndërtimore që janë legalizuar nga ALUIZNI- në 
mënyrë progresivenë vlerën 23,764,456 lekë,në kundërshtim me ligjin nr. 9482, datë 03.04.2006, 
i ndryshuar, neni 23 dhe sipas pikës 2 të nenit 27 të ligjit nr. 9632, datë 30.10.2006 “Për sistemin 
e taksave vendore” të ndryshuar. (Më hollësisht trajtuar faqe45-55 të Raportit Përfundimtar të 
Auditimit). 
 
Shënim: Për  punonjësit që kanë bërë shkelje, mangësi apo të meta më të ulta se risku, nuk 
rekomandojnë masë disiplinore: 
1. Znj. E Z, me detyrë specialiste në sektorin juridik, në cilësinë e përgjegjëses të njësisë së 
prokurimit, për shkeljet e konstatuara në një procedurë prokurimi me objekt: “Blerje materiale 
ndërtimi për magazinën e Bashkisë Divjakë”, në të cilën janë vendosur kritere të panevojshme 
dhe që nuk janë në përpjesëtim me natyrën dhe përmasat e kontratës. 
2. Znj. A S, me detyrë specialiste e pagave dhe kontabilitetit,në cilësinë e anëtares së njësisë së 
prokurimit, për shkeljet e konstatuara në një procedurë prokurimi me objekt: “Blerje motorë uji 
për varkat Bashkia Divjakë”, në të cilën janë vendosur kritere të panevojshme dhe që nuk janë në 
përpjesëtim me natyrën dhe përmasat e kontratës. 
 
 
F. NJOFTIMI I DEPARTAMENTIT TË ADMINISTRATËS PUBLIKE DHE 
KOMISIONERIT TË MBIKËQYRJES TË SHËRBIMIT CIVIL 
Për punonjësit të cilët janë rekomanduar masat disiplinore sa më sipër, Bashkia Tropojë pasi të 
zbatojë procedurat e nevojshme ligjore dhe nënligjore për fillimin e ecurisë disiplinore dhe pas 
përfundimeve të afateve ankimore, të ndërmarrë veprimet si më poshtë: 
a. Të njoftojë Departamentin e Administratës Publike, për regjistrimin e masës disiplinore në 
Regjistrin Qendror të Personelit, në zbatim të neneve 7 dhe 17, të ligjit nr. 152/2013 ”Për 
Nëpunësin Civil”, i ndryshuar. 
b. Të njoftojë Komisionerin për Mbikëqyrjen e Shërbimit Civil, për mbikëqyrjen e ligjshmërisë 
në administrimin e shërbimit civil, në zbatim të nenit 11, të ligjit nr. 152/2013 ”Për Nëpunësin 
Civil”, i ndryshuar. 
Në zbatim të nenit 15, shkronja (j), të ligjit nr. 154/2014, datë 27.11.2014 “Për organizimin dhe 
funksionimin e Kontrollit të Lartë të Shtetit”, për masat e marra nga ana Juaj të përgatiten 
programe me afate dhe persona përgjegjës dhe për zbatimin e rekomandimeve të njoftohet 
Kontrolli i Lartë i Shtetit brenda 20 ditëve nga marrja e kësaj kërkese. Në vijim e në zbatim të 
nenit 30, pika 2 e këtij ligji, kërkohet ndjekja e realizimit të tyre në vazhdimësi duke nxjerrë aktet  
e nevojshme administrative dhe nisjen e procedurave disiplinore e administrative apo hartimin e 
padive gjyqësore për shpërblimin e demit dhe mbi ecurinë e zbatimit të rekomandimeve të dhëna, 
nga ana Juaj të raportohet (me shkrim) pranë Kontrollit të Lartë të Shtetit brenda 6 muajve nga 
marrja e njoftimit të Raportit Përfundimtar të Auditimit dhe rekomandimeve. 
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ANEKSE 
 
Aneksi nr.1. Pika nr. 2 e programit. Mbi planifikimin dhe zbatimin e planit të buxhetitm trajtuar nga 
faqja  19 deri në faqen  37  të rojektraportit  të auditimit. 
Tabela e ndryshimeve te buxheteve periudha janar 2020- 30qershor 2021, Bashkia 
Divjakë 
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 Burimi: Bashkia Divjakë, Drejtoria e Buxhetit dhe Financës 
 

 

Periudha 
buxhetore 

Buxheti Fillestar Ndryshime gjate viteve Ku kanë ndodhur ndryshimet e buxheteve 

Nr/ datë Vlera Nr/ datë e VKB Vlera 
Pakësuar arktik (me emër)/ shtuar artikull  

(me  emër) 
SHTESA art. shuma PAKSIME art. shuma 

Viti 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

87dt.2 
4.12.2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

670.813 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 11.047 

600+601,Paga 
dhe sigurime. 1.520  1.520 

602- 609   
ShP. te tjera 1.317  1.317 

230+231 
(Investime) 8.910  8.910 

9 date 20.02.2020 1.520 600+601 1.520 Te trashegaur  1.520 

9 date 20.02.2020  1.317 602, ShP. 
operative 1.317  Te trashegaur 1.317 

9 date 20.02.2020 1910  
                      
1 910 Te trashegaur 1910 

Nr.42 dt.17.08.2020 7.000 230+231, 
investime  7000 604 FR  MFE 7.000 

Viti 2021 
 
 

Nr.66 dt. 
28.12.2020 
 
 

674.513 
 
  

 
 
  12.140 

600+601, 
paga dhe 
sigurime   5.358    5.358 
602-609 ShP. 
te tjera 6.782  6.782 
230+231, 
investime    

Nr.11 dt.26.02.2021 5.250 602 5.250 
Te trasheg nga 
Transferta sektoriale  5.250 

Nr.11 dt.26.02.2021 1.310 602 1.310 

Te trasheguara nga 
transferta e 
pakushtezuar  1.310 

Nr.27  dt.21.05.2021 222 602 222 
Te ardhurat nag 
turizmi 222 

Nr.15.dt.26.02.2021 4780 600+601 4.780 

Granti nga 
Tarnsferta per 
arsimin 4.780 

Nr.27 dt.21.05.2021 578 600+601 578 
Te ardhurat nga 
turizmi  578 

Nr.27  dt.21.05.2021 222 602 222 
Te ardhurat nag 
turizmi 222 
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Aneksi nr.1/1. Pika nr. 2 e programit. Mbi planifikimin dhe zbatimin e planit të buxhetit trajtuar nga faqja 19 deri në faqen 37 të projektraportit  të auditimit. 
Lista analitike e detyrimeve të prapambetura për vitin 2019, 2020 dhe periudhën janar-dhjetor 2021 

Emertimi Emri i kreditorit  Nr i fatures  Data ose viti 
i krijimit  

Vlera  e 
kredise ne 
30.12.2019 

Vlera  e kredise 
ne 31.12.2020 

Vlera  e 
kredise ne 
30.06.2021 

Furnizim ,vendosje te rrjetit te K.U.B 
persegmentin nr.1 Rr.Ndini Ndoni,Divjake  

S shpk 16SER.9306166 02.10.2013 456,000 456,000 456,000 

Rikonstruksion dhe shtese anesore ne 
shkollen 9-vjecare Hysi Malko fshati 
Kryekuq ,Bashkai divjake  

S shpk 4ser.82306004 04.11.2019 3,479,227     

Supervizion "Ndertimi Shetitores Divjake 
-Pisha" 

B 
 M 
 

100 1.02.2016 1,800 1,800 1,800 

Blerje materiale ndertimi per sistemin e 
rruges hrese fshati gur ,Nj.a  Remas 
,Bashkia Divjake  

V 
 

200ser.52549200 29.06.2018 1,283,904     

Blerje materiale  per ndertimin  e kendeve 
te lojerave per femije. 

F 
 SHPK 

  26.07.2019 1,393,840 1,393,840 1,393,840 

Blerje binderi per asfaltimin e rrugeve 
urbane ,Bashkia Divjake  

B 75ser56265810 06.09.2019 284,420     

Blerje binderi per asfaltimin e rrugeve 
urbane ,Bashkia Divjake  

B 76ser56265811 09.09.2019 1,730,520     

Blerje binderi per asfaltimin e rrugeve 
urbane ,Bashkia Divjake  

B 77ser56265812 11.09.2019 2,806,920     

Blerje binderi per asfaltimin e rrugeve 
urbane ,Bashkia Divjake  

B 78ser56265813 18.09.2019 1,399,440     

Blerje binderi per asfaltimin e rrugeve 
urbane ,Bashkia Divjake  

B 79ser.56265814 23.09.2019 1,264,800     

Blerje binderi per asfaltimin e rrugeve 
urbane ,Bashkia Divjake  

B 81/56265816 25.09.2019 1,079,400 967,316 967,316 

Blerje binderi per asfaltimin e rrugeve 
urbane ,Bashkia Divjake  

B 82/56265817 01.10.2019 728,220 728,220 728,220 
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Mbikqyrje punimesh "Rikonstruksion 
+shtese anesore n eShkollen n9-vjecare 
Hysni Malko ,Kryekuq" 

N SHPK 120/79303921 18.10.2019 446,003 446,003 446,003 

Blerje materiale elektrike per Bashkine 
Divjake  

E 42/67130728 30.01.2019 2,296,295 2,296,295 2,296,295 

Rikonstruksion+ shtese anesore ne 
shkollen 9-fshati Shenepremte,bashkia 
Divjake  

J SHPK 26/73143179 30.10.2019 2,543,829 2,543,829 2,543,829 

Rikonstruksion dhe zgjerim I  ruges  
Cerme -Sektor ,Nj,a Terbuf,Bashkia 
Divjake. 

B SHPK 36 12.11.2019 3,479,227     

Rikonstruksion dhe zgjerim I  ruges  
Cerme -Sektor ,Nj,a Terbuf,Bashkia 
Divjake. 

B SHPK 45/70554645 03.02.2020   4,500,000 4,500,000 

Blerje materiale per KUZ dhe 
KUB,bashkia Divjake  

LL SHPK 50/574311 14.06.2019 3,607,200     

Blerje materiale per KUZ dhe 
KUB,bashkia Divjake  

LL SHPK 29/76109329 14.01.2020   1,870,260   

Ne objektin "Ndertim Kopshti me dreke 
ne fshatin Cerme ,Bashkia Divjake  

LL SHPK 06/88187156 12.07.2020   24,303,449 15,303,507 

Situacion nr.2 objekti "Rikonstruksion dhe 
zgjerimi rruges Grabjan -Dushkcan 
,Bashkia Divjake  

LL SHPK 14ser76117314 22.11.2019 7,015,704     

Situacion nr.2 objekti "Rikonstruksion dhe 
zgjerimi rruges Grabjan -Dushkcan 
,Bashkia Divjake  

LL SHPK 20/76117320 31.12.2019   1,427,143 0 

Situacion nr.3 objekti "Rikonstruksion dhe 
zgjerimi rruges Grabjan -Dushkcan 
,Bashkia Divjake  

LL SHPK 01/76116401 03.02.2020   10,011,420 6,969,928 

Punime per rikonstrksion dhe zgjerim 
rruge ,unaza e siperme e fshatit Kryekuq 
,Bashkia Divjake 

XH shpk 31ser19751493 31.07.2019 248,306     
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Punime per rikonstrksion dhe zgjerim 
rruge ,unaza e siperme e fshatit Kryekuq 
,Bashkia Divjake 

XH shpk 31ser19751494 08.08.2019 3,157,962     

Punime per rikonstrksion dhe zgjerim 
rruge ,unaza e siperme e fshatit Kryekuq 
,Bashkia Divjake 

XH shpk 5/86530155 31.08.2020   4,076,423 4,076,423 

Punime per rikonstrksion dhe zgjerim 
rruge ,unaza e siperme e fshatit Kryekuq 
,Bashkia Divjake 

XH shpk 37/19751500 31.01.2020   811,200 0 

Punime per rikonstrksion dhe zgjerim 
rruge ,unaza e siperme e fshatit Kryekuq 
,Bashkia Divjake 

XH shpk 3/86530153 31.05.2020   455,323 455,323 

Punime per rikonstrksion dhe zgjerim 
rruge ,unaza e siperme e fshatit Kryekuq 
,Bashkia Divjake 

XH shpk 32/19751495 31.08.2019 975,775     

Punime per rikonstrksion dhe zgjerim 
rruge ,unaza e siperme e fshatit Kryekuq 
,Bashkia Divjake 

XH shpk 33/19751496 30.09.2019 1,964,859     

Punime per rikonstrksion dhe zgjerim 
rruge ,unaza e siperme e fshatit Kryekuq 
,Bashkia Divjake 

XH shpk 34/19751497 31.10.2019 4,811,060     

Punime per rikonstrksion dhe zgjerim 
rruge ,unaza e siperme e fshatit Kryekuq 
,Bashkia Divjake 

XH shpk 36/19751499 31.12.2019   2,877,886 0 

Punime per rikonstrksion dhe zgjerim 
rruge ,unaza e siperme e fshatit Kryekuq 
,Bashkia Divjake 

XH shpk 4/86530154 30.06.02020   2,861,262 2,731,522 

Punime per rikonstrksion dhe zgjerim 
rruge ,unaza e siperme e fshatit Kryekuq 
,Bashkia Divjake 

XH shpk 1/8650151 29.02.2020   1,116,320 0 

Punime per rikonstrksion dhe zgjerim 
rruge ,unaza e siperme e fshatit Kryekuq 
,Bashkia Divjake 

XH shpk 1/86530152 30.04.2020   1,050,000 606,992 

Blerje tubo betoni ,Bashkia Divjake  S SHPK 105/67881956 28.08.2019 1,356,000 1,356,000 1,356,000 
Blerje pajisje zyre kompjtra ,Bashkia 
Divjake . 

S A 55ser70133655 19.11.2019 118,560     
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Mbikqyrje punimesh me objekt 
:"Rikonstruksion I banesav ete komuniteit 
rom dhe Egjiptian .Nj, a Grabjnan 
,Bashkia Divjake  

Xh  31/SER.73425433 03.12.2019   243,590 243,590 

Kolaudim punimesh :Rikonstruksion 
+shtese anesore  ne shkollen 9-vjecare 
,Fshati shenepremte ,Bashkia Divjake. 

Xh  32/73425434 03.12.2019   54,995 54,995 

Supervion punimesh shkolla "Mihal Nako 
" Fierseman ,Nj.a Graishte  

S  SHPK  288 /71607729 04.12.2019   100,000 100,000 

Supervizion ne objektin "Ndertim Kopshti 
me dreke ne fshatin Cerme ,Bashkia 
Divjake  

P 7/77590557 10.12.2019   100,000 100,000 

Supervizion punimesh me 
objekt:"Rikonstruksion dhe zgjerim I 
rruges Remas ,Bashkia Divjake " 

N shpk 6/79303974 27.01.2020   149,326 149,326 

"Rikonstruksion dhe zgjerim I rruges 
Remas ,Bashkia Divjake " 

N SHPK 13/72495383 14.02.2020   8,441,098 8,441,098 

Rikonstruksion dhe shtese anesore 2kate te 
shkolles se mesme te Bashkaur "Mihal 
Nako"fhsati Fierseman ,Nj,a Gradishte  

C sh.p.k 862/53461697 15.06.2020   1,319,941 1,319,941 

Rikonstruksion dhe shtese anesore 2kate te 
shkolles se mesme te Bashkaur "Mihal 
Nako"fshati Fierseman ,Nj,a Gradishte  

C sh.p.k 395/77639719 01.10.2020   11,461,822 11,461,822 

Kolaudim I punimeve t endertimit per 
objektin :"Rikonstrksion dhe zgjerim rruge 
,unaza e siperme e fshatit Kryekuq 
,Bashkia Divjake" 

Z SHPK 18/75706118 13.07.2020   47,040 47,040 

Blerje pajisje zyrash ,kompjutra per 
bashkine Divjake  

Eshpk 326/75448284 30.09.2019 815,880     

Blerje pajisje zyrash ,kompjutra per 
bashkine Divjake  

E shpk 486/94816167 26.11.2020     539,880 

mailto:Xh@%20Miler
mailto:Xh@%20Miler
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Mbikqyrje punimesh objekti: 
Rikualifikimi I rruges 20 Janari, Bashkia 
Divjake 

T 07.12.2020       693,240 

Blerje binderi per asfaltimin e rrugeve 
urbane, Bashkia Divjake 

BISHPK 09.12.2020       0 

Blerje binderi per asfaltimin e rrugeve 
urbane, Bashkia Divjake 

BISHPK 09.12.2020       0 

Blerje binderi per asfaltimin e rrugeve 
urbane, Bashkia Divjake 

BI SHPK 09.12.2020       0 

Kolaudim I punimeve te ndertimit per 
objektin: Rikostruksion dhe zgjerim I r 
ruges "Unaza e siperme, fshati Kryekuq, 
Bashkia Divjake. 

Pr SHPK 15.12.2020       51,250 

Kolaudim punime per objektin: 
Rikostruksion dhe shtese anesore 2 kate 
shkolla e mesme e bashkuar, Mihal Nako, 
fshati Fier-Seman, Njesia administrative 
Gradishte 01-9120 

S SHPK 16.12.2020       87,792 

Kolaudim punime per objektin: 
Rikualifikim I rruges 20 Janari, Divjake 

S SHPK 16.12.2020       80,340 

Supervizion I punimeve per Ndertim 
kopeshti me dreke ne fshatin Cerme-
sektor, Nj.adm.Terbuf, Bashkia Divjake  

P shpk 16.12.2020       389,600 

Blerje materiale ndertimi per KUB DHE 
KUZ 

LL SHPK 22.12.2020         

Kolaudim per Ndertim kopeshti me dreke 
ne fshatin Cerme-sektor, Nj.adm.Terbuf, 
Bashkia Divjake  

          57,843 

Rikulifikimi I rruges "20Janari",qyteti 
Divjake ,Bashkia Divjake . 

A 26.04.2020       1,405,480 
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Ndertim urash me hapesire drite ,Bashkia 
Divjake  

L SHPK 07.03.2021       667,573 

Blerje materiale elektrike .Bashkia 
Divjake. 

E H  19.03.2021       332,800 

            0 
231       48,745,151 87,467,801 71,056,608 
         
        
        
        
Pershkrimi EMERTIMI Nipt Nr I fatures  vlera  e kredise 

ne 31.12.2019 
vlera  e kredise 
ne 31.12.2020 

vlera  e 
kredise ne 
30.06.2021 

Sherbimi  postar  invalid  Grabian FPL  2012-2014              23,550                       
23,550  

  

Sherbimi postar Njesite Administrative 
Grabjan, Terbuf, Gradisht, Remas, 
Divjake 

FPL  30.11.2019 85,006.00     

Sherbimi postar Bashkia Divjake FPL  30.11.2019 15,345.00     

Sherbimi postar Njesite Grabjan, Terbuf, 
Gradisht, Remas 

FPL  30.11.2019 2,240.00     

Sherbimi postar Njesite Administrative 
Grabjan, Terbuf, Gradishte, Remas, 
Divjake 

P SH SHA  30.04.2020                        
95,870  

95,870 

Sherbimi postar Bashkia Divjake P SH SHA  30.04.2020                        
42,725  

42,725 

Sherbimi postar Njesite Administrative 
Grabjan, Terbuf, Gradishte, Remas 

P SH SHA  30.04.2020                          
1,400  

1,400 

Sherbimi postar Njesite Administrative 
Grabjan, Terbuf, Gradishte, Remas, 
Divjake 

P SH SHA  31.01.2020                      
158,489  

158,489 

Sherbimi postar Njesite Administrative 
Grabjan, Terbuf, Gradishte, Remas, 

P SH SHA  31.05.2020                        
85,219  

85,219 
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Divjake 

Sherbimi postar Bashkia Divjake P SH SHA  31.05.2020                      
111,580  

111,580 

Sherbimi postar Njesite Administrative 
Grabjan, Terbuf, Gradishte, Remas 

P SH SHA  31.05.2020                      
229,390  

229,390 

Sherbimi postar Njesite Administrative 
Grabjan, Terbuf, Gradishte, Remas, 
Divjake 

P SH SHA  30.06.2020                        
88,776  

88,776 

Sherbimi postar Bashkia Divjake P SH SHA  30.06.2020                      
102,585  

102,585 

Sherbimi postar Njesite Administrative 
Grabjan, Terbuf, Gradishte, Remas 

P SH SHA  30.06.2020                      
112,630  

112,630 

Sherbimi postar Njesite Administrative 
Grabjan, Terbuf, Gradishte, Remas, 
Divjake 

P SH SHA  31.07.2020                        
97,132  

97,132 

Sherbimi postar Bashkia Divjake P SH SHA  31.07.2020                        
33,525  

33,525 

Sherbimi postar Njesite Administrative 
Grabjan, Terbuf, Gradishte, Remas, 
Divjake 

P SH SHA  31.07.2020                          
3,080  

3,080 

Sherbimi postar Njesite Administrative 
Grabjan, Terbuf, Gradishte, Remas, 
Divjake 

P SH SHA  31.08.2020                        
80,404  

80,404 

Sherbimi postar Bashkia Divjake P SH SHA  31.08.2020                        
74,655  

74,655 

Sherbimi postar Njesite Administrative 
Grabjan, Terbuf, Gradishte, Remas, 
Divjake 

P SH SHA  31.08.2020                        
47,250  

47,250 

Sherbimi postar Njesite Administrative 
Grabjan, Terbuf, Gradishte, Remas, 
Divjake 

P SH SHA  30.09.2020                      
173,225  

173,225 

Sherbimi postar Bashkia Divjake P SH SHA  30.09.0220                        
45,895  

45,895 
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Sherbimi postar Njesite Administrative 
Grabjan, Terbuf, Gradishte, Remas, 
Divjake 

P SH SHA  30.09.2020                          
4,410  

4,410 

Sherbimi postar Njesite Administrative 
Grabjan, Terbuf, Gradishte, Remas, 
Divjake 

P SH SHA  31.10.020                      
165,420  

165,420 

Sherbimi postar Bashkia Divjake P SH SHA  31.10.2020                        
26,365  

26,365 

Sherbimi postar Njesite Administrative 
Grabjan, Terbuf, Gradishte, Remas, 
Divjake 

P SH SHA  31.10.2020                          
3,220  

3,220 

Sherbimi postar Njesite Administrative 
Grabjan, Terbuf, Gradishte, Remas, 
Divjake 

P SH SHA  30.11.2020                      
165,158  

165,158 

Sherbimi postar Bashkia Divjake P SH SHA  30.11.2020                        
14,610  

14,610 

Sherbimi postar Njesite Administrative 
Grabjan, Terbuf, Gradishte, Remas, 
Divjake 

P SH SHA  30.11.2020                          
1,400  

1,400 

Sherbimi postar Njesite Administrative 
Grabjan, Terbuf, Gradishte, Remas, 
Divjake 

P SH SHA  31.12.2020     337,721 

Sherbimi postar Divjake  P SH SHA  31.12.2020     17,920 

Sherbimi postar Njesite Administrative 
Terbuf, Gradishte, Remas  

P SH SHA  31.12.2020     4,200 

Sherbimi postar Njesite Administrative 
Grabjan, Terbuf, Gradishte, Remas, 
Divjake 

P SH SHA  28.02.2021     342,602 

Sherbimi postar Divjake  P SH SHA  28.02.2021     25,675 

Sherbimi postar Njesite Administrative 
Terbuf, Gradishte, Remas  

P SH SHA  28.02.2021     5,180 

Sherbimi postar Njesite Administrative 
Grabian, Terbuf, Gradishte, Remas, 
Divjake 05-1110 

P SH SHA  31.03.2021     201,112 



224 
 

Sherbimi postar Divjake 05-1110 P SH SHA  31.03.2021     11,020 

Sherbimi postar Njesite Administrative 
Grabian, Terbuf, Gradishte, Remas 05-
1110 

P SH SHA  31.03.2021     1,330 

Sherbimi postar Njesite Administrative 
Grabian, Terbuf, Gradishte, Remas, 
Divjake 05-1110 

P SH SHA  30.04.2021     186,745 

Sherbimi postar Divjake 05-1110 P SH SHA  30.04.2021     40,045 

Sherbimi postar Njesite Administrative 
Grabian, Terbuf, Gradishte, Remas 05-
1110 

P SH SHA  30.04.2021     2,570 

Posta (Sherbime )                 126,141                  
1,987,963  

                  
3,140,533  

Sherbim interneti Bashkia Divjake  E GJ  30.11.2019              10,500      
Sherbim interneti Bashkia Divjake  E GJ  30.06.2020       
Sherbim interneti Bashkia Divjake  E GJ  30.06.2020                          

7,500  
0 

Sherbim interneti Drejtoria e bujqesise 
(pyjet) 

E GJ  30.06.2020                          
2,500  

0 

Sherbimet interneti zyrat           0 
Sherbim interneti nj.a Qershor 2020 E GJ  30.06.2020                        

10,000  
0 

Sherbim interneti MZSH  Qershor 2020 E GJ  30.06.2020                          
3,000  

0 

Sherbim interneti ADISA QERSHOR  
2020 

E GJ  30.06.2020                          
2,000  

0 

Sherbim interneti Bashkia Divjake ( Nj.a, 
MZSH,ADISA KORRIK 2020,Drejtoria e 
Bujqesise ). 

E GJ  30.07.2020                        
25,000  

0 

Sherbim interneti Bashkia Divjake ( Nj.a, 
MZSH,ADISA KORRIK 2020,Drejtoria e 
Bujqesise ). 

E GJ  31.08.2020                        
25,000  

0 

sherbim interneti Bashkia Divjake ( 
MZSH ,Adisa ,Nj.A , pyjet Shtator 2020 

E GJ  30.09.2020                        
25,000  

0 
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sherbim interneti Bashkia Divjake ( 
MZSH ,Adisa ,Nj.A , pyjet Shtator 2020 

E GJ  30.10.2020                        
25,000  

0 

sherbim interneti Bashkia Divjake ( 
MZSH ,Adisa ,Nj.A , pyjet Nentor 2020 

E GJ  27.11.2020                        
25,000  

0 

Interneti Bashkia A SH.A  30.11.2020                          
2,000  

0 

Interneti Bashkia A SH.A  30.11.2020                          
2,000  

0 

Interneti Bashkia A SH.A  30.11.2020                          
7,474  

0 

Sherbim-interneti zyrat e bashkise, njesite 
administrative MZSH, ADISA PRILL 
2021(Bashkia Divjake, Drejtoria e 
Bujqesise (PYJET), Njesite 
Administrative, Mzsh-ja, Adisa)  

E GJ  02.03.2021     25,000 

Sherbim-interneti zyrat e bashkise, njesite 
administrative MZSH, ADISA PRILL 
2021(Bashkia Divjake, Drejtoria e 
Bujqesise (PYJET), Njesite 
Administrative, Mzsh-ja, Adisa)  

E GJ  29.03.2021     25,000 

Sherbim-interneti zyrat e bashkise, njesite 
administrative MZSH, ADISA PRILL 
2021(Bashkia Divjake, Drejtoria e 
Bujqesise (PYJET), Njesite 
Administrative, Mzsh-ja, Adisa)  

E GHJ  23.04.2021     25,000 

Interenti E GJ(sherbime )                   10,500                     
161,474  

                       
75,000  

Riparim fotokopje dhe printera  E SHPK  29.03.2019            118,680      

Kryerja e sherbimit teknik te peste te 
mjeteve tip Eskavator EC220D (Volvo 1 
dhe 2). 4240-BORDI  

T SHPK  11.04.2018              85,294                       
85,294  

85294 

Mbulim shpenzimi I drekes per mbledhjen 
e dyte te komitetit drejtues te MKR-se, 
BASHKIA DIVJAKE. 

J H  09.12.2020     0 
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Subvencionimi I lidhjes se kontratave dhe 
te vendosjes se mateseve te ujit per 
kategorite ne nevoje  

UK SH.A.  22.12.2020     84000 

Mbulim shpenzime varrimi Lije Diman 
Gjoni 

I        0 

Mbulim shpenzime varrimi Maliq Shefit 
Xhelali 

I        0 

Blerje ushqimore dhe jo ushqimore per 
familjet ne nevoje, nga COVID-19  

S shpk  29.12.2020     0 

QERATE -MUAJI DHJETOR 2020 I   dhjetor 2020     0 
QERATE -MUAJI janar 2021     janar  2021     0 
QERATE -MUAJI shkurt 2021     shkurt 2021     0 
QERATE MUAJI MARS 2021 05/04     MARS 2021     315605 
QERATE MUAJI PRILL 2021 05/04 I   PRILL 2021     315605 
Transport per ekipin e volejbollit vajza 05-
8130 

F D 2 09.03.2021     35000 

Transport per ekipin e volejbollit vajza F D nr.1 25.02.2021     0 

Trnsport per ekipin e volejbollit vajza 05-
8130 

F D 9 10.04.2021     25000 

Trnsport per ekipin e volejbollit vajza 05-
8130 

F D 10 21.04.2021     25000 

Ekspert I jashtem per rekrutim te NC MS 1 18.02.2019 20,000 20,000   
Koncert per hapjen e QKF, Aktivitete 
sportive, ekspozita e piktures, festat e 
Nentorit, Viti i Ri 

EM 10 28.10.2019 96,100 96,100 96100 

FONIA ME QERA DHE KENGETAR E N Gj   23.04.2019 93,543 34,118 34118 

Sherbime                   413,617                     
235,512  

                  
1,015,722  

                 550,258                
2,384,949  

               
4,231,255  
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Blerje pjese kembimi per Fadrome, 
Eskavator, Fadrome, Daimler Chrysler, 
Mercedes Benz 

M SHPK 72737657 05.06.2019 167,440.00     

Blerje pjese kembimi dhe sherbime per 
mjetet e Bashkise Divjake  

MSHPK  344 SER.72737844 05.12.2019                   
1,834,840  

834840 

Blerje pjese kembimi dhe sherbime per 
mjetet e Bashkise Divjake  

M SHPK  285ser.86445145 06.11.2020                   
1,441,440  

1441440 

Blerje pjese kembimi dhe sherbime per 
mjetet e Bashkise Divjake  

M SHPK  304ser.86445414 27.11.2020                   
1,055,760  

1055760 

Blerje pjese kembimi dhe sherbime per 
mjetet e Bashkise Divjake       

MSHPK 327 SER.86445437 11.12.2020     2259600 

Blerje materiale per dekorin e qytetit per 
festat e fundvitit, Krishtelindjeve dhe Vitit 
te Ri.  

MMSHPK 68 SER.93170021 07.12.2020     0 

Blerje materiale per konkursin e piktures 
ne Qendren kulturore te femijeve, Bashkia 
Divjake 

EM 12 SER.13147214 14.12.2020     8700 

Blerje materiale te ndryshme per Bashkine 
Divjake 

ASHPK 228 SER.91676322 17.12.2020     118200 

Blerje materiale pastrimi dhe detergjente 
per Bashkine Divjake 

SSHPK 121 SER.93875388 18.12.2020     115980 

Blerje fishekzjarre per festat e fundvitit 
2020 

N H 162 SER.95720218 18.12.2020     448800 

Blerje materiale per nevojat e Bashkise 
Divjake  

E G 12 SER.94292363 22.12.2020     113880 

MALLRA               167,440               
4,332,040  

               
6,397,200  

Blerje baze materiale per ekipet e 
volejbollit te femrave si dhe per shkollat e 
Bashkise Divjake. 

P B 69143175 29.03.2019 699,600.00     

Bileta hyrje parku dhe bileta shetitje me 
varke  

Sh L V 68522826 02.05.2019 330,000.00     

Procesverbale konstatime-shkelje, flete 
gjoba 

Sh L V 68522828 03.05.2019 6,000.00     

Blerje materiale per impjant ujitje A G 73119041   13.09.2019 118,440.00     
Blerje depozite uji dhe materiale 
hidraulike per nevojat e Bashkise Divjake 

AG 73119042 30.09.2019 204,000.00     
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Blerje materiale elektrike, Bashkia 
Divjake 

P B 69143101 16.09.2019 78,000.00     

Blerje materiale elektrike, Bashkia 
Divjake 

P B 69143102 16.09.2019 41,400.00     

Blerje vaj lini dhe leter zmeril per nevojat 
e Bashkise Divjake 

S A 70132490 09.10.2019 599,760.00    

Blerje materiale drita zbukurimi per festat 
e Krishlindjeve dhe Vitit I ri per njesite 
Administrative ne Bashkine Divjake 

S A 70133586 22.11.2019 406,680.00     

Blerje detergjent dhe materiale pastrimi 
per Bashkine Divjake 

Se A 70133656 19.11.2019 117,000.00     

Blerje materiale vrojtimi per vrojtuesit  S A 98 SER.8857398 10.08.2020   116,160.00 116160 
Blerje uniforma dhe materiale per 
punonjesit e plazhit 

S A 99SER 88547399 11.08.2020   66,000.00 66000 

Blerje materiale kancelari dhe boje printeri  S A 07Sser..93237007 17.11.2020   119,760.00 119760 
Blerje tubo betoni, Bashkia Divjake D G 20738337 18.09.2019 118,860.00     
Blerje kancelarie per Bashkine Divjake A K 69849716 27.05.2019 709,590.00     
Blerje kancelarie per Bashkine Divjake A K 64 ser.69849717 28.05.2019         1,794,810                

1,194,810  
0 

Blerje lubrifikantesh (vajra, filtra, graso) 
per mjetet e Bashkise Divjake 1110-602 

T-O 02SER.69552302 30.05.2019         1,206,682                  
1,206,682  

1206682 

Blerje materiale ndertimi per 
rikostruksionin e Qendres -602 (NGA TE 
TJERA) 

NH 82ser.74660668 06.06.2019         1,386,156                  
1,386,156  

1386156 

Blerje vegla pune per nevojat e Bashkise, 
Njesia Administrative 

V Q 21ser.62386671 18.07.2019            118,800                     
118,800  

118800 

Prodhimime dhe furnizime shtypshkrime 
sipas kerkeses se bere nga porositesdi  

Sh L V 326 SER.87281321 14.10.2020                        
39,900  

39900 

Bileta hyrje parku dhe bileta shetitje me 
varke  

Sh L V 284ser.68522953 24.07.2019            137,100                     
137,100  

137100 

Bileta per evente bllok Sh L V 321ser.68522990 16.08.2019                3,000                         
3,000  

3000 

Bileta hyrje parku dhe bileta hyrje plazh 
dhe bileta sherbimi  

Sh L V 440 SER.87281435 31.12.2020     600,000.00 
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Bileta per procesverbal konstatimi 
kundravajtje administrative   

Sh L V 441 SER.87281436 31.12.2020     2,940.00 

Bileta sherbimi, per vaditje dhe arketime, 
vednime denime gjoba dhe procesverbal 
mjedisi   

Sh L V 442 SER.87281437 31.12.2020     85,800.00 

Blerje pajisje hidrosanitare, Bashkia 
Divjake. 

N XHI 6ser.30139856 20.09.2019          118,800                   
118,800  

118800 

Blerje pompe Bashkia Divjake  N Xh 29ser.30139872 23.11.2020   108,000.00 108000 
Blerje materiale hidraulike (matesa uji) 
per institucionet ne varesi te Bashkise 
Divjake. 

N XH 125SER.30139698 02.04.2020                    
312,120  

312120 

              
Kuote pjesmarrje kategoria e 3-te edicioni 
2019-2020 

FSHF  57SER.76678258 16.06.2020                      
120,000  

0 

Blerje materiale pastrimi dhe detergjente 
per Bashkine Divjake 

XH 45 ser.83769648 23.03.2020                      
170,400  

170400 

Blerje lubrifikantesh (vajra, filtra, graso) 
per kryerjen e sherbimeve profilaktike  

E SH.A 451 ser.86422851 30.06.2020                   
1,219,200  

0 

Blerje uniforma per personelin e sektorit te 
turizmit, specialistet dhe varketaret  

B SHPK 13 ser.88248913 08.07.2020                      
120,000  

120000 

Blerje termometri per matje temperature 
per femijet e kopeshtit, Bashkia Divjake 

B SHPK 11 ser.88248911 09.07.2020                      
115,200  

115200 

Blerje dezinfektante, maska, dorashka dhe 
detergjente lares per kopeshtin, Bashkia 
Divjake 

B SHPK 14 ser.88248914 10.07.2020                      
119,808  

119808 

Blerje flamuj zbukurimi per festa dhe 
flamuj kombetar per Institucionet. 

B SHPK 42SER.88248943 19.11.2020   109,200.00 109200 

Blerje pajisje kuzhine dhe matriale te 
ndryshme per kopshtin Terbuf  

B SHPK 38SER.88248939 11.11.2020   380,400.00 380400 

Blerje materiale ndertimi per nevojat e 
Bashkise Divjake  

B SHPK 43.ser.88248944 23.11.2020   258,000.00 258000 
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Blerje baze materiale per ekipet e 
volejbollit te femrave, Bashkia Divjake 
05-8130 

B SHPK 2 07.04.2021     416,400 

Blerje matertiale dhe pajisje tualeti  E G 1 SER9422351 23.10.2020                      
118,200  

118,200 

Blerje banderola per Bashkine Divjake  EG 2 SER9422352 26.10.2020                      
115,200  

115,200 

Blerje pakete elektronike per riparim 
kondicioneri ,Bashkia Divjake  

S M 4 ser15057353 26.10.2020                        
25,000  

0 

Blerje materiale per skuadren e futbollit, 
Bashkia Divjake  

F Shpk 01 ser.90305401 21.07.2020                      
211,869  

211,869 

Blerje karburanti per nevojat e Bashkise 
Divjake-BASHKIA 

P SHPK 62 27.11.2019         1,257,012      

Blerje karburanti per nevojat e Bashkise 
Divjake-BASHKIA 

P SHPK 64 27.11.2019            489,222      

Blerje benzine  per Turizmin qershor 2020 P SHPK 35ser.71146385 30.06.2020                      
121,136  

121,136 

Blerje karburanti per nevojat e Bashkise 
Divjake-BASHKIA 

P SHPK 38ser.71146388 28.07.2020                      
117,907  

117,907 

Blerje karburanti per nevojat e Bashkise 
Divjake-BASHKIA 

P SHPK 45 ser.71146395 31.08.2020                   
1,114,553  

114,553 

Blerje karburanti per nevojat e Bashkise 
Divjake-Turizmi 

P SHPK 46 ser.71146396 31.08.2020                      
131,023  

131,023 

Blerje karburanti tetor 2020 P SHPK 56 SER.71146406 30.09.2020     82,915 
Blerje karburanti tetor 2020 P SHPK 56 SER.71146406 27.10.2020   1,454,750.00 1,454,750 
Blerje karburanti  Turizmi tetor 2020 PSHPK 57ser7114640 27.10.2020   106,930.00 106,930 
Blerje karburanti nentor 2020 P SHPK 64ser.71146414 27.11.2020   347,727.00 347,727 
Blerje karburanti  Turizmi nentor 2020 P SHPK 66ser.71146416 27.11.2020   106,803.00 106,803 
Blerje karburanti DHJETOR TURIZMI 
BENZINE  

P SHPK 77 SER.71146427 28.12.2020     110,132 

Blerje karburanti mars 2021 per turizmin  K 21 31.03.2021       

Blerje karburanti PRILL 2021 TURIZMI 
BENZINE 05-4760 

K 30 30.04.2021       

Mallra       9,940,912.00 11,510,594.00 9,249,771.00 
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Blerje materiale elektrike per 
mirembajtjen e sistemit te ndricimit  

E   L 32 ser.91469482 26.11.2020   586,800.00 586800 

Blerje materiale drita zbukurimi per festat 
ekrishtlindjeve dhe vitin e ri per Nj.a 
Bashkia Divjake  

A G 359SER.73119062 03.11.2020   520,800.00 520800 

Blerje uniforma dhe materiale per per 
punonjesit e Policise Bashkiake  

G S 259ser.7753409 06.11.2020   459,080.00 459080 

Blerje materiale per riparimin e skenes se 
koncerteve ne QKF 

A D 19SER.70639569 10.11.2020   252,000.00 0 

Blerje materiale per ndertim kangjella 
hekuri, per rrethimin e Qendres 
Shendetesore ne fshatin Grabian, 
Nj/Administrative Grabian, Bashkia 
Divjake 

B SHPK 63351434 30.10.2019 119,548.00     

Blerje banderola per Bashkine Divjake B SHPK 63351436 05.11.2019 115,200.00     

Blerje Flamunj istitucioni (kombetar dhe 
bashkie) dhe zbukurimi per festa per 
Bashkine Divjake 

B SHPK 63351437 06.11.2019 118,080.00     

Blerje pajisje per nevojen e kopeshtit 
Divjake. 

V 80014109 25.10.2019 52,400.00 52,400.00 52400 

Blerje ushqime per kopeshtin e Divjakes  V 43 ser.80014144 02.10.2020   39,887 0 

Blerje e ushqimeve per kopeshtin Divjake  V 44 ser.80014145 09.10.2020   42,105 0 

Blerje e ushqimeve per kopeshtin Divjake  V 45 ser.80014146 16.10.2020   44,148 0 

Blerje e ushqimeve per kopeshtin Divjake V 46 ser.80014147 23.10.2020   48,684 0 

Blerje e ushqimeve per kopeshtin Divjake  V 48 ser.80014149 30.10.2020   43,811 0 
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Blerje ushqime per kopeshtin e Divjakes  V 49ser.80014150 06.11.2020   43,534 0 

Blerje e ushqimeve per kopeshtin Divjake  V 51ser.92502552 13.11.2020   41,203 0 

Blerje e ushqimeve per kopeshtin Divjake  V 52 ser.80014146 20.11.2020   39,222 0 

Blerje e ushqimeve per kopeshtin Divjake V 53 ser.92502554 27.11.2020   40,397 0 

Blerje ushqime per kopeshtin e Divjakes  V 54 SER.92502555 04.12.2020     0 

Blerje ushqime per kopeshtin e Divjakes V 55 SER.92502556 11.12.2020     0 

Blerje ushqime per kopeshtin e Divjakes  V 56 SER.92502557 18.12.2020     0 

Blerje ushqime per kopeshtin e Divjakes V 57 SER.92502558 29.12.2020     0 

Blerje ushqime per kopshtin e Divjakes 
MARS 2021 

V 6 16.03.2021     30995 

Blerje ushqime per kopeshtin e Divjakes 
MARS 2021 05-9120 

V 7 24.03.2021     27332 

Blerje ushqime per kopeshtin e Divjakes 
PRILL 2021 

V 10 06.04.2021     37225 

Blerje ushqime per kopeshtin e Divjakes 
prill 2021 

V 11 12.04.2021     29464 

Blerje ushqime per kopeshtin e Divjakes 
PRILL 2021 

V 12 14.04.2021     54410.89 

Blerje ushqime per kopeshtin e Divjakes 
PRILL 2021 

V 13 16.04.2021     36324 

Blerje ushqime per kopeshtin e Divjakes 
PRILL 2021 

V 17 29.04.2021     30607 
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Faturat e ujesjellesit  UK   qershor -
nentor 2019 

527,102.00     

Faturat e ujesjellesit  UK   dhjetor 2020 0 0 86232 
Faturat e ujesjellesit  UK   janar2021 0 0 93912 
Faturat e ujesjellesit  UK   shkurt 2021     66574.2 

Faturat e ujesjellesit  UK   MARS 2021     145488 
Faturat e ujesjellesit  UK   Prill 2021     75552 
Mallra        932,330.00 2,254,068.99 2,333,196.09 
Total mallra (1+2+3)       11,040,682.00 18,096,702.99 17,980,167.09 
Keshilltar dhe kryepleq muaji nentor  I   nentor 2019 587,035.00     
Keshilltar dhe kryepleq muaji tetor  I   tetor 2020   600,045 0 
Keshilltar dhe kryepleq muaji nentor  I   nentor 2020   589,359 0 
KESHILLTARE + KRYETARET E 
FSHATRAVE - MUAJI DHJETOR 2020  

Llogari rrjedhese e 
punonjesve 

      0 0 

Qera objektesh te mara nga Bashkia 
tetor2020 

I   tetor 2020   302,069 0 

Qera objektesh te mara nga Bashkia 
nentor2020 

I   nentor 2020   322,688 0 

Pagat e administrates se Bashkise  I nentor 2020     7,025,437 0 
Pagat e administrates se Bashkise  I dhjetor 2020       0 
Keshilltaret janar 2021   janar 2021       0 
Keshilltaret shkurt 2021   shkurt 2021       600,045 
Keshilltaret MARS 2021   MARS 2021       600,045 
Keshilltaret prill 2021   prill       600,045 
Keshilltaret MAj 2021   ma,j       599,243 
Te tjera        587,035.00 8,839,598.00 2,399,378.00 
Largim nga puna  F P  nr .60 

dt,05.06.2012 
  418,624.00     
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Largim nga puna  KG  nr.72 dt.04.07.2012   388,624.00     
Investim AA 30.01.2014              429,600                     

429,600  
429,600 

Investim GPG 05.02.2018           1,590,420                     
990,420  

5,603,429 

Largim nga puna  FF T 13.09.2018              407,042                     
207,042  

207,042 

Vasilije Gjini Vendim gjykate  
nr.2584  

dt.01.10.2019  data 
e vendimit  

                       
848,608  

848,608 

        3,234,310 2,475,670 7,088,679 
Shuma         15,412,285.00                 

31,796,920.38  
                 
31,699,479.09  

        48,745,150               
87,467,801  

71,056,568 

      TOTALI   64,157,435.00              
119,264,721  

              
102,756,047  

Agjencisë së Shërbimeve Komunale   10,002,138 15,495,602 
Totali Bashkia + Agjencisë së Shërbimeve Komunale +FZHR   129,266,856 118,474,711 

Shënim: Në tabelën e mësipërme, për vitin 2020 dhe janar – qershor 2021, vlera prej 16,260,790 lekë i përket FZHR. Pra detyrimet me burim financimi të ardhurat e veta të 
Bashkisë Divjakë, për vitin 2020  dhe periudhën  janar-qershor 2021 del duke zbritur respektivisht nga vlera 129,266,85 6 lekë dhe vlera 118,474,711 lekë, vlerën e FZHR 
prej 16,260,790 lekë. 
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Aneksi nr.2. Pika nr. 2.2 Burimi i krijimit të të  ardhurave, vlerësimi i mbledhjes së tyre, trajtuar nga 
faqja 37 deri në faqen 51 të projektraportit  të auditimit. 
Evidenca e gjendjes së numrit të bizneseve për periudhën 01.01.2020 deri 30.06.2021. 
 

Nr Lloji Biznesit Viti Gjendja 
Në fillim 

Regjistrime të 
Reja 

Mbyllur 
Aktiviteti 

Gjendja 
 

1 Biznesi Vogël 2020 545 11 26 530 

 Janar-Qershor  2021 530 12 35 507 
2 Biznesi Madh 2020 77 4 3 78 

 Janar-Qershor 2021 78 14 0 92 
3 Gjithsej 2020 622 15 29 608 

 Janar-Qershor 2021 608 26 35 599 
Burimi: Drejtoria e të ardhurave Bashkia Divjakë 
 
Aneksi nr.2/1. Pika nr. 2.2. Burimi i krijimit të të  ardhurave, vlerësimi i mbledhjes së tyre, trajtuar 
nga faqja 37 deri në faqen 51 të projektraportit  të auditimit. 
Programimi dhe realizimi i të ardhurave nga taksat vendore periudha 01.01.2020 / janar-qershor 
2021.000/lekë 

Nr Lloji i Takës 
Viti 2020  

% 
6 mujori i I 2021 

% Planifikimi Realizimi Planifikimi Realizimi 
I Te ardhurat nga taksat vendore 152,135 69,219 0.45 53,118 30,145 57 
1 Tatimi i thjeshtuar mbi fitimin për b/ vogël  1,930 1,762 91 960 227 24 
2 Tatimi mbi te ardhurat personale 2% 2,745 5,970 2.17 2,472 0 0 
3 Taksa mbi pasurinë e paluajtshme 74,658 33,854 45 29,863 20,987 70 

a)Taksa mbi ndërtesat 22,500 11,039 49 9,000 6,182 69 
b)Taksa mbi token bujqësore 51,818 22,534 43 20,727 14,701 71 
c) taksa e truallit  340 281 83 136 104 76 

4 Taksa e fjetjes ne hotel 430 193 45 0 0 0 

5 
Taksa e ndikimit ne infrastrukture nga 
ndërtimet e reja  61,142 15,078 25 13,500 2,364 18 

6 
Taksa mbi kalimin e te drejtës pronësisë 
mbi pasuritë  440 0 0 53 90 70 

7 Taksa vjetore mbi automjetet   e përdorura 9,700 12,176 1.26 5,616 6,312 12 
8 Taksa  e tabelës dhe reklamës  1,090 186 17 654 165 25 
II Te ardhurat nga Tarifat Vendore 86,540 32,641 38 21,174 22,527 1.06 
1 Tarifa e Menaxhimit te mbetjeve urbane  21,740 14,322 66 8,696 10,331 1.19 
2 Tarife Ndriçimi publik 2,600 393 15 1,040 452 43 
3 Tarife Gjelbërimi publik 1,110 526 47 444 416 94 
4 Tarifë Parkimi 1,900 2,157 1.14 0 5  
5 Tarife për zënien e hapësirave publike  2,540 4,511 1.78 0 4,461  
6 Tarifat e  tregut te lire tregje publike  2,318 1,312 57 1,113 623 56 
7 Te ardhura tarifa shëtitjes me varke  5,000 3,147 63 2,100 1,889 90 
8 Te ardhura tarifa kullës vizitoreve 1,800 1,562 87 756 1,600 2.12 
9 Te ardhura nga tarifa për kopshtet 2,000 903 45 1,080 726      67 
10 Tarifa për kulturën dhe sportin  202 0 0 97 0 0 
11 Te ardhura nga tarifa e ujitjes ne bujqësi 43,100 1,812 4 3,312 0 0 

Tarifa e mirëmbajtjes se rrjetit ujitës e 
kullues    900 1,208 1.34 
Tarifa e deisektimit    720 118 16 

12 Te ardhura nga tarifa te tjera 2,290 1,996 87 916 698 76 
III Te Ardhura te tjera 44,811 6,235 14 0 280  

1 
Qira Trualli & ndërtesë , shitje aktive te 
trupëzuara 44,787 6,235 14 0 280  

2 Qira toke bujqësore  24 0 0 0 0 0 
IV Granti i pa kushtëzuar 0 0 0 0 0 0 
V Grant i trashëguar viti 2019 0 0 0 0 0 0 
VI Të Ardh të Trashëg viti 2019 0 0 0 0 0 0 

TOTALI 283,486 108,095 38 74,292 52,952 71 
Burimi: Drejtoria e të ardhurave Bashkia Divjakë 
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Aneksi nr.2/3. Pika nr. 2.2 Burimi i krijimit të të  ardhurave, vlerësimi i mbledhjes së tyre, trajtuar nga 
faqja 37 deri në faqen 51 të projektraportit  të auditimit. 
Debitorë për taksat e tarifat vendore të familjeve  2020-Qershor 2021. 

Nr.  
 
 

Emërtimi 
 
 

 

Listave analitike që u nxorën gjatë periudhës së auditimit Debitorët Shuma 
debitorëve 

Total 

Biznese private Debitorët e tokës 
bujqësore 

   

Nr Lekë Kamatëvonesë Shuma Nr Lekë Lekë Lekë Lekë 

 Njësia 
Administrative 
Divjakë 

329 41,408,312 1,344,438 42,752,750 2,937 72,495,144 46,398,185 - 161,646,079

 Njësia 
Administrative 
Tërbuf 

    3,181 125,651,178 29,260,191 - 154,911,369

 Njësia 
Administrative 
Grabian 

    1,449 56,874,020 14,219,389 - 71,093,409

 Njësia 
Administrative 
Gradishtë 

    2,382 61,250,507 9,875,047 - 71,125,554

 Njësia 
Administrative 
Remas 

    1,524 46,504,776 8,527,804 - 55,032,580

Shuma 329 41,408,312 1,344,438 42,752,750 11,473 362,775,625 108,280,616 - 513,808,991
Burimi: Drejtoria e të ardhurave Bashkia Divjakë 
 
Aneksi nr.2/4. Pika nr. 2.2 Burimi i krijimit të të  ardhurave, vlerësimi i mbledhjes së tyre, trajtuar nga 
faqja 37 deri në faqen 51 të projektraportit  të auditimit. 
Debitorët në shkallë bashkie për të gjitha taksat dhe tarifat  (progresive) 2011-31/12/2020 

Burimi: Drejtoria e të ardhurave Bashkia Divjakë 
 
 
Aneksi nr.2/5. Pika nr. 2.2 Burimi i krijimit të të  ardhurave, vlerësimi i mbledhjes së tyre, trajtuar nga 
faqja 37 deri në faqen 51 të projektraportit  të auditimit. 
Debitorët në njësitë administrative për taksën e tokës në mënyrë progresive    

      
Nr 

Njësia 
Admistrative 

Nr. Familjeve Nga të cilat  
Gjithsej 

Debitorë Paguar Pjesërisht 
Nuk kanë  paguar fare 

Debitorë  

 Persona Arkëtuar Vlera 
debitore 

1 Divjakë 3,288 2,659 629 1,908 751 26,298,668 59,044,203 59,044,203 
2 Remas 1,693 1,386 307 1,086 300 18,610,036 41,059,561 41,059,561 
3 Gradishtë 2627 2190 437 1530 660 10,754,559 48,411,734 48,411,734 
4 Grabjan 1,578 1,130 448 461 669 33,792,455 49,173,605 49,173,605 
5 Tërbuf 3,442 2,958 484 1,827 1,131 62,163,177 110,988,582 110,988,582 

Nr Bashkia 

Debitorë për taksat e tarifat vendore të familjeve  
Tokë Ndërtesa Pastrim Ndriçim Truall 

Nr. Vlera Nr. Vlera Nr. Vlera Nr. Vlera Nr. Vlera Famil Famil Famil Famil Famil 
1 Divjakë 2,659 50,778,015 1,718 7,675,746 2,956 8,879,380 2,956 1,268,483 1,730 590,442 
2 Remas 1,386 38,005,067 884 2,987,746 761 4,194,045 756 285,428 741 66,748 
3 Gradishtë 1,741 44,780,927 1,777 3,562,138 1,314 5,067,428 807 719,400 1,314 68,669 
4 Grabjan 1,130 45,767,985 839 3,236,250 826 8,347,763 826 1,805,906 727 169,370 
5 Tërbuf 2,813 102,648,621 2,038 8,110,165 2,003 20,019,693 2,003 2,859,956 1,993 229,796 

 Shuma 9,729 281,980,615 7,256 25,572,046 7,860 46,508,309 7,348 6,939,173 6,505 1,125,025 
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 Totali 12,628 10,323 2,305 6,812 3,511 151,618,895 308,677,685 308,677,685 
Burimi: Drejtoria e të ardhurave Bashkia Divjakë 
 
 
Aneksi nr.2/6. Pika nr. 2.2 Burimi i krijimit të të  ardhurave, vlerësimi i mbledhjes së tyre, trajtuar nga 
faqja 37 deri në faqen 51 të projektraportit  të auditimit. 
Njësia Administrative Divjakë               

Nr Fshati 

Numri i Familjeve Nga të cilat 

Gjithsej Debitorë Paguar Pjesërisht 
Nuk kanë  paguar fare 

Debitorë Persona Arkëtimet 
1 Divjakë 1,948 1,552 396 1,104 448 13,133,265 28,291,331 
2 Mize 396 320 76 266 54 1,776,200 5,920,865 
3 Xeng 202 177 25 124 53 1,244,098 3,208,336 
4 Zharnec 184 150 34 109 41 1,462,180 4,433,189 
5 Bregas 111 85 26 70 15 479,629 1,520,815 
6 Germenj e Vogël 60 38 22 27 11 962,779 2,160,652 
7 Germenj e Madhe 140 113 27 63 50 2,758,312 4,478,432 
8 Bicukas 113 100 13 68 32 2,054,296 4,600,394 
9 Dushk Can 68 59 9 37 22 1,125,567 2,149,430 
10 Hallvaxhias 66 65 1 40 25 1,302,342 2,280,759 

Totali NJA Divjakë 3,288 2,659 629 1,908 751 26,298,668 59,044,203 
Burimi: Drejtoria e të ardhurave Bashkia Divjakë 
 
 
Aneksi nr.2/7. Pika nr. 2.2 Burimi i krijimit të të  ardhurave, vlerësimi i mbledhjes së tyre, trajtuar nga 
faqja 37 deri në faqen 51 të projektraportit  të auditimit. 
Njësia Administrative Gradishtë               

Nr Fshati 

Numri i Familjeve Nga të cilat 

Gjithsej Debitorë Paguar Pjesërisht 
Nuk kanë  paguar fare 

Debitorë Persona Arkëtimet 
1 Këmishtaj 402 331 71 245 86 1,654,957 6,746,084 
2 Mertish 445 358 87 285 73 1,062,786 7,472,774 
3 Goricaj 274 222 52 169 53 434,642 4,373,672 
4 Sopez 189 150 39 110 40 349,083 2,991,766 
5 Gungas 156 139 17 78 61 863,028 2,589,324 
6 Babunje 349 291 58 188 103 1,422,048 6,922,326 
7 Spolat 265 245 20 158 87 2,648,336 8,529,987 
8 Fierseman 242 207 35 151 56 615,880 3,776,699 
9 Gradisht 305 247 58 146 101 1,703,799 5,009,102 

Totali NJA Gradishtë 2627 2190 437 1530 660 10,754,559 48,411,734 
Burimi: Drejtoria e të ardhurave Bashkia Divjakë 
 
 
Aneksi nr.2/8. Pika nr. 2.2 Burimi i krijimit të të  ardhurave, vlerësimi i mbledhjes së tyre, trajtuar nga 
faqja 37 deri në faqen 51 të projektraportit  të auditimit. Njësia Administrative Remas 

Nr Fshati 

Numri i Familjeve Nga të cilat 

Gjithsej Debitorë Paguar Pjesërisht 
Nuk kanë  paguar fare 

Debitorë Persona Arkëtimet 
1 Kryekuq 300 259 41 222 37 1,749,152 5,562,574 
2 Kamenic 137 108 29 97 11 600,216 2,026,452 
3 Gur 306 224 82 190 34 2,064,006 6,153,911 
4 Mucias 194 165 29 132 33 2,378,130 5,706,638 
5 Remas 217 166 51 125 41 2,722,452 5,055,328 
6 Karavasta 189 162 27 130 32 2,376,040 5,243,732 
7 Karavasta e re 350 302 48 190 112 6,720,040 11,310,926 

Totali NJA Remas 1,693 1,386 307 1,086 300 18,610,036 41,059,561 
Burimi: Drejtoria e të ardhurave Bashkia Divjakë 
 
 
Aneksi nr.2/9. Pika nr. 2.2 Burimi i krijimit të të  ardhurave, vlerësimi i mbledhjes së tyre, trajtuar nga 
faqja 37 deri në faqen 51 të projektraportit  të auditimit. Njësia Administrative Grabjan 

Nr Fshati 

Numri i Familjeve Nga të cilat 

Gjithsej Debitorë Paguar Pjesërisht 
Nuk kanë  paguar fare 

Debitorë Persona Arkëtimet 
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1 Grabjan 1,161 828 333 353 475 23,491,025 36,143,285 
2 Ferras 347 239 108 82 157 8,332,770 10,656,840 
3 Stravec 70 63 7 26 37 1,968,660 2,373,480 

Totali NJA Grabjan 1,578 1,130 448 461 669 33,792,455 49,173,605 
Burimi: Drejtoria e të ardhurave Bashkia Divjakë 
 
 
Aneksi nr.2/10. Pika nr. 2.2 Burimi i krijimit të të  ardhurave, vlerësimi i mbledhjes së tyre, trajtuar 
nga faqja 37 deri në faqen 51 të projektraportit  të auditimit.Njësia Administrative Tërbuf 

Nr Fshati 
Numri i Familjeve Nga të cilat 

Gjithsej Debitorë Paguar Pjesërisht Nuk kanë  paguar fare Debitorë 
Persona Arkëtimet 

1 Tërbuf 1,530 1,228 302 768 460 23,493,363 40,873,513 
2 Çermë Pasha 181 169 12 105 64 6,203,975 9,626,581 
3 Çermë Proshkë 205 184 21 118 66 3,791,902 7,137,848 
4 Sulzotaj 172 154 18 93 61 4,079,066 7,888,368 
5 Shënepremte 432 396 36 211 185 9,901,234 15,519,152 
6 Çermë Shkumbin 368 328 40 202 126 6,214,289 12,432,985 
7 Çermë e Sipërme 554 499 55 330 169 8,479,348 17,510,135 

 Totali NJA Tërbuf 3,442 2,958 484 1,827 1,131 62,163,177 110,988,582 
Burimi: Drejtoria e të ardhurave Bashkia Divjakë 
 
 
Aneksi nr.2/11. Pika nr. 2.2 Burimi i krijimit të të  ardhurave, vlerësimi i mbledhjes së tyre, trajtuar 
nga faqja 37 deri në faqen 51 të projektraportit  të auditimit. Subjekte që kanë ushtruar aktivitet në 
Bashkinë Divjakë për periudhën 01.01.2020-30.06.2021, të pa pajisur me NIPT sekondar 

Nr Subjekti NIPT V.kontratës (pa tvsh)lekë 

1 “S” shpk  
2 “G  shpk  
3 “A” shpk  
4 “A”   

5 “A”  416,718,945 

                                                               Burimi: Drejtoria e të ardhurave Bashkia Divjakë 
 
 
Aneksi nr.2/12. Pika nr. 2.2 Burimi i krijimit të të  ardhurave, vlerësimi i mbledhjes së tyre, trajtuar 
nga faqja 37 deri në faqen 51 të projektraportit  të auditimit. Pasqyra përmbledhëse e detyrimeve të 
papaguara për tarifën e pastrimit, ndriçimit dhe gjelbërimit 01.01.2020-30.06.2021 për subjektet të pa 
pajisur me NIPT sekondar. 

N
r 

Subjekti NIPT V.kontratës (pa 
tvsh) 

Lloji i taksave dhe tarifave 
 

    Tarifë 
pastrimi 

Tarifë 
ndriçimi 

Tarifë 
gjelbërim

i 

Debitor 

1 “A”   70,000 5000 5000 80,000 

 Totali   140,000 15,000 15,000 170,000 

Burimi: Drejtoria e të ardhurave Bashkia Divjakë 
 
Aneksi nr.2/13. Pika nr. 2.2. Burimi i krijimit të të  ardhurave, vlerësimi i mbledhjes së tyre, trajtuar 
nga faqja 37 deri në faqen 51 të projektraportit  të auditimit. Pasqyra e subjekteve që ushtrojnë 
aktivitete karburante/gaz 2020-30.6.2021. 

Nr Emri Shoqërisë NIPTI Vendndodhja 
1 E Shpk  Çermë e Sipërme 
2 Mshpk  Tërbuf 
3 Gjshpk  Divjakë 
4 Kshpk  Çerëm Shkumbin 
5 K shpk  Gradisht 
6 Lshpk  Divjakë 
7 G  Këmishtaj 
8 G  Divjakë 
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9 A shpk  Grabian 
10 P Shpk  Babunj 
11 L  Grabian 
12 Pshpk  Divjakë 
13 K Sha                Divjakë 
14 K                Divjakë 
15 A shpk   Remas 
16 MS@F  Divjakë 
17 V  Tërbuf 
18 A K  Tërbuf 
19 O  Grabian 

                     Burimi: Drejtoria e të ardhurave Bashkia Divjakë 
 
Aneksi nr.2/14. Pika nr. 2.2. Burimi i krijimit të të  ardhurave, vlerësimi i mbledhjes së tyre, trajtuar 
nga faqja 37 deri në faqen 51 të projektraportit  të auditimit. Subjektet debitor që nuk ka likuiduar 
tarifën e licencimit/autorizimit 01.01.2020-30.06.2021 

Nr Emri Shoqërisë NIPT Vendndodhja Detyrimi Aktiviteti Afati Diferenca  
1 "K"  Tërbuf 1.000.000 Karburant 05.12.2019-04.12.20 1.000.000 
2 “O"  Grabian 100.000 Gaz 08.06.15 - 07.06.20 100.000 
3 “L”  Grabian 1.000.000 Karburant 19.08.2013-19.08.18 1.000.000 
4 “V”  Tërbuf 1,000,000 Karburant Aktiv QKR 1,000,000 

 Totali         3,100,000  
Burimi: Drejtoria e të ardhurave Bashkia Divjakë 
 
 
 
Aneksi nr.2/17. Pika nr. 2.2. Burimi i krijimit të të  ardhurave, vlerësimi i mbledhjes së tyre, trajtuar 
nga faqja 37 deri në faqen 51 të projektraportit  të auditimit. Procesverbalet e mbajtura nga IVMT për 
periudhën 01.01.2020-30.06.2021.                                         
Nr. Emer Mbiemer Lloji i objektit  Vendndodhja Penalitete Baza ligjore 107/2014 Debitor  

1 A Gj Tend karburanti  Divjake 500.000 Neni 52 pika 1 /e   500.000 
2 A O Shtese kati  Bicukas 500.000 Neni 52 pika 1 germa  “e” 500.000 
3 B H  konstruksion metalik  Mize 500.000 Neni 52 pika 1 germa  “e” 500.000 
4 N M Rikonstruksion objekti   Zharrnec 500.000 Neni 52 pika 1 germa  “e” 500.000 
5 An C Rikonstruksion objekti Divjake 500,000 Neni 52 pika 1 germa  “e” 500.000 
6 A T Shtese kati  Grabian 500.000 Neni 52 pika 1 germa  “e”  500.000 
7 E M shtese kati  Sulzotaj 500.000 Neni 52 pika 1 germa  “e” 500.000 
8 B K Rikonstruksion objekti   Sulzotaj 500.000 Neni 52 pika 1 germa  “e” 500.000 
9 MM Shtese kati  Zharrnec 500.000 Neni 52 pika 1 germa  “e” 500.000 

10 R S Shtese kati   Hallvaxhias 500.000 Neni 52 pika 1 germa  “e” 500.000 
11 GT Rikonstruksion i objektit  Xeng  500.000 Neni 52 pika 1 germa  “e” 500.000 
12 H S Objekt 1 kate  Hallvaxhias  500.000 Neni 52 pika 1 germa  “e” 500.000 
13 S B Rikonstruksion  objektit  Germenj 500.000 Neni 52 pika 1/e 500.000 
14 S K Rikonstruksion i objektit   Germenj i madh 500.000 Neni 52 pika 1 germa  “e” 500.000 
15 K Z Objekt 2 kt  Mucias 500.000 Neni 52 pika 1 germa  “e” 500.000 
16 K T Rikonstruksion i objektit   Kryekuq 500.000 Neni 52 pika 1 germa  “e” 500.000 
17 BD Rikonstruksion i objektit   Kryekuq 500.000 Neni 52 pika 1 germa  “e” 500.000 
18 T G Ka thyer lejen ev ndertimit Divjake  500.000 Neni 52 pika 1 germa  “ii” 500.000 

 Totali     9,000,000 
Burimi: Drejtoria e të ardhurave Bashkia Divjakë 
 
Aneksi nr.2/18. Pika nr. 2.2. Burimi i krijimit të të  ardhurave, vlerësimi i mbledhjes së tyre, trajtuar 
nga faqja 37 deri në faqen 51 të projektraportit  të auditimit. Pasqyra e detyrimeve për gjobat e pa 
vendosura për ndërtimet pa leje periudha 01.01.2020 – 30.6.2021 

Nr. Emer Mbiemër  Lloji i objektit  Vendndodhja  Gjoba duhej   Gjoba e vendosur Diferenca 
1 F  D Konstruksion metalik  Tre Ura  500.000     - 500.000 
2 ED Shtese kati  Karavasta  500.000     - 500.000 
3 K Ll Rikonstruksion objekti  Kamenice  500.000     - 500.000 
4 O  C Objekt 1 katë  Hallvaxhias  500.000     - 500.000 
5 M K  Punime  objekt   Parku  500.000     - 500.000 
6 D R  Shtrim pllakash trotuari  Parku  500.000      -   500.000 
 Totali    3.000.000      - 3.000.000 

Burimi: Drejtoria e të ardhurave Bashkia Divjakë 
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Aneksi nr.3. Pika nr.3. Vlerësimi i raportimit financiar, trajtuar nga faqja 62 - 79 të 
projektraportit  të auditimit. Pasqyra e pozicionit financiar, Bashkia Divjakë 
 

Nr. 
Resht

i 
 

 
Referenca 

e 
Logarive 

 
EMERTIMI 

 

Ushtrimi 
I 

Mbyllur 

Ushtrimi 
Paraardhës 

1 A A K T I V E T  4,594,5147,932 4,538,085,133 
2   I.Aktivet Afat shkurtra 671,886,898 585,402,316 
3   1.Mjete monetare dhe ekujvalent  te tyre 105,359,522 105,972,268 
4 531 Mjrete monetare ne Arke 0 0 
5 512,56 Mjrete monetare ne Banke 0 0 
6 520 Disponibilitete ne Thesar 69,032,222 82,439,968 
7 50 Letra me vlere 0 0 
8 532 Vlera te tjera 36,327,300 23,532,300 
9 54 Akreditiva dhe paradhenie 0 0 
10 59 Provigjone zhvlersimi letra me vlere (-) 0 0 
11   2.Gjendje Inventari qarkullues 46,278,987 66,160,575 
12 31 Materiale 7,058,707 23,953,181 
13 32 Inventar I imet 39,220,280 42,207,394 
14 33 Prodhim nre proces 0 0 
15 34 Produkte 0 0 
16 35 Mallra 0 0 
17 36 Kafshe ne rritje e majmeri 0 0 
18 37 Gjendje te pa mbritura,ose prane te treteve 0 0 
19 38 Diferenca nga cmimet e magazinimit 0 0 
20 39 Provigjone  perzhvlersimin  e inventarit (-) 0 0 
21   3.Llogari te Arketushme 400,983,758 348,799,918 
22 411 Kliente e llogari te ngjashme 0 0 
23 423,429 Personeli, paradhenie, deficite, gjoba 0 0 
24 431 Tatim e  Taksa 0 0 
25 432 Tatime, mbledhur  per llogari pushtetit lokal  0 0 
26 433 Fatkeqsi natyrore qe mbulohen nga shteti 0 0 
27 435 Sigurime Shoqerore 0 0 
28 436 Sigurime Shendetsore 0 0 
29 437,438, Organizma te tjere shteterore 0 0 
30 44 Institucione te tjera publike 0 0 

31 465 
Efekte per tu arketuar nga shitja e letrave me 
vlere 0 0 

32 468 Debitore te ndryshem 369,242,510 305,185,799 
33 4342 Operacione me shtetin(Te drejta) 31,741,248 43,614,119 

34 45 
Mardhenie midis institucioneve apo njesive  
ekonomike 0 0 

35 49 Shuma te parashikuara per xhvleresim(-) 0 0 
36   4.Te tjera aktive afatshkurtra 119,264,722 64,469,555 
37 409 Parapagime 0 0 
38 473 Llogari e pritjes te mardhenieve me thesarin 0 0 
39 477 Diferenca konvertimi aktive 0 0 
40 481 Shpenzime per t'u shperndare ne disa ushtrime 0 0 
41 486 Shpenzime te periudhave te ardhshme 119,264,722 64,469,555 
42   II.Aktivet Afat gjata 3,922,627,943 3,952,682,817 
43 20 1.Aktive Afatgjata jo materiale  7,036,340 14,586,331 
44 201 Prime te emisionit dhe Rimbursimit te huave 0 0 
45 202 Studime dhe kerkime 7,036,340 14,568,331 
46 203 Koncesione,Patenta,Licenca e te ngjashme 0 0 
47 21 2.Aktive Afatgjata materiale  3,913,391,603 3,938,096,468 
48 210 Toka, Troje, Terene 158,733,255 3,922,028 
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49 211 Pyje, Plantacione 0 0 
50 212 Ndertesa e Konstruksione 989,507,136 826,020,110 
51 213 Rruge, rrjete, vepra ujore 2,717,692,422 2,940,408,881 
52 214 Iinstalime teknike, makineri e paisje 30,737,903 11,210,524 
53 215 Mjete Transporti 84,172,170 89,088,000 
54 216 Rezerva Shteterore 0 0 
55 217 Kafshe pune e prodhimi 0 0 
56 218 Inventar ekonomik 23,548,717 31,446,943 
57 24 Aktive  afatgjata te demtuara 0 0 
58 28 Caktime te Aktiveve Afatgjata 0 0 
59 25-26 3.Aktive Afatgjata Financiare 0 0 
60 25 Huadhenie e Nenhuadhenie 0 0 
61 26 Pjesmarrje ne kapitalin e vet 0 0 
62   4.Investime 2,200,000 0 
63 230 Per Aktive Afatgjata jo materiale  0 0 
64 231 Per Aktive Afatgjata materiale  2,200,000 0 
65 B PASIVET(DETYRIMET) 542,775,728 435,062,811 
66   I.Pasivet Afat shkurtra 542,775,728 435,062,811 
67   1. Llogari te Pagushme 542,775,728 435,062,811 
68 401-408 Furnitore e llogari te lidhura me to 14,600,786 28,977,369 
69 42 Detyrime ndaj personelit 12,431,156 11,716,226 
70 16,17,18 Hua Afat shkurtra 0 0 
71 460 Huadhenes 0 0 
72 431 Detyrime ndaj shtetit per tatim taksa 605,206 576,699 
73 432 Tatime, mbledhur  per llogari pushtetit lokal  0 0 
74 433 Detyrime, shteti fatkeqesi natyrore 0 0 
75 435 Sigurime Shoqerore 3,608,041 2,105,063 
76 436 Sigurime Shendetsore 496,059 238,762 
77 437,438, Organizma te tjere shteterore 0 0 
78 44 Institucione te tjera publike 0 0 

79 45 
Mardhenie midis institucioneve apo njesive  
ekonomike 0 0 

80 464 Det.per tu paguar per bl.letrave me vlere 0 0 
81 466 Kreditore  per mjete ne ruajtje 22,527,248 21,793,338 
82 467 Kreditore te ndryshem 119,264,722 64,469,555 
83 4341 Operacione me shtetin( detyrime 369,242,510 305,185,799 
84 49 Shuma te parashikuara per xhvleresim(-) 0 0 
85   2.Te tjera pasive  afatshkurtra 0 0 
86 419 Kreditore, Parapagime 0 0 
87 475 Te ardhura per t'u regjistruar vitet pasardhese 0 0 
88 478 Diferenca konvertimi pasive 0 0 
89 480 Te ardhura per tu klasifikuar ose rregulluar 0 0 
90 487 Te ardhura te arketuara para nxjerrjes se ttitullit 0 0 
91   II.Pasivet Afat Gjata 0 0 
92 Klase 4 Llogari te pagushme  0 0 
93 16.17,18 Huate Afat gjata 0 0 
94   Provigjonet afatgjata 0 0 
95 Klasa 4 Te tjera 0 0 
96 C  AKTIVET NETO/ FONDET (A-B) 4,051,739,204 4,103,022,322 
97 D  FONDI I KONSOLIDUAR  : 4,051,739,204 4,103,022,322 
98 101 Teprica(Fondi I akumuluar)/Deficiti I akumuluar 3,966,706,930 4,018,843,392 
99 12 Rezultatet  e mbartura 0 0 
100 85 Rezultati I Veprimtarise Ushtrimore 46,504,974 60,646,630 
101 111 Rezerva 0 0 
102 115 Nga Fondet e veta te investimeve  0 0 
  15 Shuma te parashikuiara per rreziqe e Zhvleresime 0 0 
103 105 Teprica e Granteve kapitale  Te Brendshmne  2,200,000 0 
104 106 Teprica e Granteve kapitale  Te Huaja  0 0 
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105 107 Vlera e mjeëteve te caktuara ne perdorim 36,327,300 23,532,300 
106 109 Rezerva nga Rivlersimi I Aktiveve Afatgjata 0 0 
107   Te Tjera 0 0 
108 E TOTALI I PASIVEVE(B+C) 4,594,514,932 4,538,085,133 
 
Burimi: Drejtoria e Buxhetit dhe Financës, Bashkia Divjakë 
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Aneksei nr. 1 pika 5. Zbatimi i rekomandimeve të lëna në auditimin e mëparshëm (Formulari nr. 12, trajtuar nga faqja 248-257 të projektraportit  të 
auditimit. 

në 000/lekë 
N
r LLOJET E MASAVE 

Rikërkuar 
gjithsej 

Pranuar 
subjekti 

Papranuar 
subjekti Shkalla e 

pranimit 
në % 

Statusi i rekomandimeve te pranuara 

Nr. Vlera 
lekë Nr. Vlera  Nr. Vlera  Zbatuar Proces zbatimi Nga e cila Pa zbatuar Ne proces gjyq 

Nr. Vlera  Nr. Vlera  Arkëtuar Mbetja Nr. Vlera  Nr. Vlera  
1 Masa organizative 8 307,004      1  2 271,812 35,192  5    
2 Masa shpërblim dëmi 5 2,097      1 480 1 364     3 1,252 

  Nga të cilat pa 
kontabilizuar                  

3 Mos efekt/efic/ekon (3-
E)                  

4 Mungesë te ardhurat 2 8,047        2 8,047 504 7,543     

  Nga të cilat pa 
kontabilizuar                  

5 Masa disiplinore                  

       - Me Status 
Nënpunësi Civil                  

       - Me kontratë pune                  
6 Masa Administrative                  
      - Nga APP                  

  Nga të cilat pa 
kontabilizuar                  

  -Nga IMTV                  

  Nga të cilat pa 
kontabilizuar                  

11 Tjera                  
TOTALI                  

       Hartuar nga grupi I auditimit 
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Regjistri i realizimit tëprokurimeve publike për periudhën 01.01.2020 – 30.06.2021 
 

Nr Objekti Operatori 
ekonomik 

Vlera fond 
limit pa 
TVSH 

Burim financimi Nr dhe vlera e kontratws me TVSH 
Nr/datë Vlera me TVSH  

1 “Blerje ushqime per kopeshtin Divjake per vitin 
2020” 

“V” PF 1,991,356 Te ardhurat  e Bashkise Divjake Nr.4798/18 Prot, date 
08.01.2020. 

2,389,627 

2 “Blerje karburanti per nevojat e Bashkise Divjake” “P“ SHPK 21,425,424 11 633 757 nga Granti  dhe  9 791 667 nga Të 
ardhurat 

Nr.531/10 Prot, datë 
15.04.2020. 

25,710,508 

3 “Blerje motorra uji per varkat” “I” PF 2,083,333 Granti Nr.539/10 Prot, datë 
05.03.2020. 

2,273,376 

4 “Blerje lubrifikante (vajra, graso, filtra, etj) për 
kryerjen e shërbimeve profilaktike për mjetet e 
Bashkisë Divjakë” 

“E” Sha 1,915,991 1 249 591 nga Të ardhurat dhe 666 400 nga 
Granti 

Nr.1653/13 Prot, datë 
23.06.2020. 

1,935,720 

5 “Blerje e produkteve ushqimore dhe jo ushqimore 
minimale, për tu ardhur në ndihmë në banesë 
shtresave në nevojë, në kushtet e epidemisë së 
shkaktuar nga COVID-19” 

“V” PF 935,467 Granti Nr.1331 Prot, datë  
23.04.2020. 

1,100,496 

6 “Blerje pjesë këmbimi dhe shërbime për mjetet e B. 
Divjakë” 

“M” Shpk 6,288,500 4 241 433 nga Te ardhurat dhe  2 047 067 nga 
Granti 

Nr.1506/15 Prot, datë 
22.06.2020. 

7,176,000 

7 “Blerje materiale ndertimi per magazinen e Bashkise 
Divjake” 

“M” Shpk 3,333,203 Granti Nr.1665/10 Prot, datë 
26.06.2020. 

3,571,020 

8 “Blerje materiale ndertimi, riparimi rruga "Divjake-
Pushimi i Shoferit", Bashkia Divjake” 

“G” Shpk 990,840 Granti Nr.1672/10 Prot, datë 
25.06.2020. 

1,182,120 

9 “Blerje materiale për ndërtimin e muzeut (hapësirë 
ekspozitive) në zonën e Parkut të Divjakës” 

“S” Shpk 1,105,000 Granti Nr.2043/10 Prot, date 
27.07.2020. 

1,198,800 

10 “Blerje Çakell mbeturine kave, (Sp. 1-100 mm), per 
rruge Urbane dhe Rurale ne Bashkine Divjake” 

“V” Shpk 1,248,500 Granti Nr.2799/10 Prot, date 
14.09.2020. 

1,389,240 

11 “Blerje binderi per asfaltimin e rrugeve Urbane, 
B.Divjake” 

“B” Shpk 8,333,280 Granti Nr. 2966/10 Prot, datë 
14.10.2020. 

8,317,752 

12 Sherbim konsulence “Hartim i projekteve per 
B.Divjake” 

“C” Shpk 25,395,195 Granti Nr.839/5 Prot, datë 
31.03.2021. 

30,357,834 

13 “Blerje produkte ushqimore dhe jo ushqimore për 
familjet në nevojë, në kuadër të masave të marra për 
ofrimin e asistencës dhe ndihmës ndaj shtresave në 
nevojë në kushtet e epidemisë së shkaktuar nga 
COVID-19”  

“S”    Shpk 989,280 Granti Nr.4591/10 Prot, datë 
28.12.2020. 

1,100,880 
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14 “Blerje ushqime për kopështin Divjakë dhe kopështin 
Çermë Sektor Nj/Adm Tërbuf Bashkia Divjakë, për 
vitin 2021” 

“V” PF 4,909,198 Te ardhurat  e Bashkise Divjake Nr.4617/16 Prot, datë 
08.01.2021. 

5,891,037 

15 “Blerje karburanti për nevojat e Bashkisë Divjakë” “K” Shpk 38070209 35 553 542 nga Granti dhe 2 516 667 nga Te 
ardhurat 

Nr.4592/14 Prot, datë 
12.01.2021. 

36,547,400 

16 “Furnizimi me ujë për zonat bregdetare të Bashkisë 
Divjakë dhe Njësisë Administrative Remas, Loti I - 
Njësia Administrative Remas” 

“A” Shpk 420,813,895 Granti Nr.360/12 Prot, datë 
02.04.2021. 

496,126,333 

17 Mbikëqyrje punimesh për tenderin me objekt: 
“Furnizimi me ujë për zonat bregdetare të Bashkisë 
Divjakë dhe Njësisë Administrative Remas, Loti I - 
Njësia Administrative Remas” 

BOE “C” Shpk & 
“TT” Shpk 

4,252,783 Granti Nr.545/10 Prot, datë 
01.04.2021. 

4 301 243,14  

18 “Blerje pjesë këmbimi dhe shërbime për mjetet e 
Bashkisë Divjakë” 

“M” Shpk 6,415,800 333 000 nga Granti dhe 3 082 800 nga të 
Ardhurat 

Nr.1181/10 Prot, datë 
07.05.2021. 

7,425,600 

19 “Blerje lubrifikante (vajra, graso, filtra, etj) për 
kryerjen e shërbimeve profilaktike për mjetet e 
Bashkisë Divjakë” 

“K” Sh.a 2,297,109 1 714 109 nga Te ardhurat dhe 583 000 nga 
Granti 

Nr.1078/11 Prot, datë 
06.05.2021. 

2,035,009 

20 “Blerje materiale ndërtimi, Bashkia Divjakë” “G” Shpk 832,955 416 667 nga Granti dhe 416 288 nga të Ardhurat Nr.1755/10 Prot, datë 
08.06.2021. 

958,632 

21 “Blerje materiale kancelarie për nevojat e Bashkisë 
Divjakë” 

“E” Shpk 1,666,000 Te ardhurat e Bashkise Divjake Nr.1781/10 Prot, datë 
21.06.2021. 

1 372 311,6 

 

 
Për sa më sipër paraqitet ky raport përfundimtar i auditimit 
 
 

                                                                                          KONTROLLI I LARTË I SHTETIT
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