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MBI AUDITIMIN E USHTRUAR NË BASHKINË ORIKUM 
 

 
Raporti Përfundimtar i Auditimit të ushtruar në Bashkinë Orikum me objekt: Zbatimin e 
detyrave të lëna më parë, vlerësimin e menaxhimit financiar dhe kontrollit të brendshëm, 
aktivitetit ekonomik e financiar, prokurimet me fonde publike, taksat dhe tarifat vendore, 
procedurat e shqyrtimit dhe miratimit të studimeve urbanistike, shesheve e lejeve të ndërtimit, 
lejeve të shfrytëzimit, administrimin e aseteve, dhënien me qira të objekteve pronë publike, 
funksionimi i policisë bashkiake, etj”, dhe masat për përmirësimin e gjendjes, janë miratuar 
me Vendimin e Kryetarit të KLSH nr. 128, datë 13.9.2012. 
Bazuar në nenet 9 dhe 16 të ligjit nr. 8270, datë 23.12.1997 "Për Kontrollin e Lartë të 
Shtetit", ndryshuar me ligjin nr. 8599, datë 01.06.2000, me shkresën nr. 454/12 , datë 
13.9.2012 , dërguar z. Gëzim ÇAPOJ, Kryetar i Bashkisë, krahas Raportit Përfundimtar të 
Auditimit, Kontrolli i Lartë i Shtetit i ka rekomanduar dhe kërkuar zbatimin e masave të 
mëposhtme: 
  

A. MASA ORGANIZATIVE 

1. Të merren masa nga njësia publike Bashkia Orikum, për organizimin dhe 
funksionimin e kontrollit të brendshëm, menaxhimit financiar për të përcaktuar 
përgjegjshmërinë menaxheriale për planifikimin, zbatimin dhe kontrollin e buxhetit, 
kontabilitetin dhe raportimin, për të arritur objektivat dhe për të shmangur 
shpërdorimin, keqpërdorimin dhe vjedhjen e pasurisë, konform ligjit nr. 10296, datë 
8.7.2010.  

Vazhdimisht 
 

2. Nga Bashkia Orikum të merren masa, që të zbatojë menaxhimin financiar dhe 
kontrollin, nëpërmjet komponentëve të ndërlidhur me njëri-tjetrin: Mjedisi i kontrollit; 
Menaxhimi i riskut; Veprimtaritë e kontrollit; Informacioni dhe komunikimi si dhe 
Monitorimi sipas kërkesave të ligjit nr. 10926, datë 8.7.2010. 

 Vazhdimisht 
 

3. Të merren masa, që Sektori i Auditimit të Brendshëm, të përgatisë e miratojë 
manualin e tij specifik, sa më parë, duke bashkëpunuar edhe me Njësinë Qendrore të 
Harmonizimit për Auditimin e Brendshëm pranë Ministrisë së Financave, në zbatim të 
urdhrit të Ministrisë së Financave nr. 69, datë 29.09.2010 “Për miratimin e manualit të 
auditimit të brendshëm në sektorin publik”, në mënyrë që gjatë vitit 2012 e në 
vazhdim të kryhen auditimet sipas këtij manuali.  

Menjëherë  
 

4. Nga Drejtoria e Financës të mbahen regjistrimet e duhura kontabël për çeljen e 
fondeve nga dega e thesarit, ndryshimet e ndodhura gjatë vitit buxhetor operacionet 
me shtetin (debitorë e kreditorë).  

Vazhdimisht 
 

5. Në programin e shpenzimeve, për çdo vit buxhetorë të përfshihen detyrimet e 
konstatuara ndaj të tretëve në mbyllje të vitit të mëparshëm.  

Vazhdimisht 
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6. Gjatë zbatimit të buxhetit, në 6-mujorin e dytë të çdo viti ushtrimor të rishikohen 
shpenzimet e planifikuara në raport me të ardhurat e realizuara, për të bërë ndryshimet 
e domosdoshme  në buxhetin e vitit.  

Vazhdimisht 
 

7. Të merren masa, që autoriteti kontraktor të përgatisë dokumentet e tenderëve, të 
vendosë kriteret e veçanta të kualifikimit si dhe të zhvillojë procedurat e prokurimeve 
konformë legjislacionit në fuqi të prokurimeve publike.  

 Vazhdimisht 
 

8. Drejtoria e Tatim Taksave, të bëjë planifikimin real të taksave e tarifave vendore, 
bazuar në të dhënat që disponon Bashkia, dhe të realizimeve të mëparshme duke i 
programuar ato analitikisht, në mënyrë që niveli i planifikimit të tyre të vijë në rritje 
nga viti në vit dhe të jetë sa më real.  

          Vazhdimisht 
 

9. Të merren masa nga Drejtoria e Tatim Taksave, që në të gjitha rastet në dosjet e 
biznesit të vogël të administrohen, librat e blerjeve dhe të shitjeve si për vitin 2010 
dhe vitin 2011 e në vazhdim, kërkesa kjo e ligjit nr. 9632, datë 30.10.2006 “Për 
sistemin e taksave vendore”, me ndryshime dhe ligjin nr. 9920, datë 19.05.2008.  

 

Menjëherë 
 

10. Drejtoria e Tatim Taksave t’i propozojë Këshillit Bashkiak, që Urdhri i Kryetarit 
të Bashkisë nr. 43, datë 08.06.2010 “Për ngritjen e komisionit të verifikimit e pasurive 
të paluajtshme” të shoqërohet  me Vendim të Këshillit të Bashkisë  ku të përcaktohen 
qartë detyrat e këtij komisioni dhe të përcaktojë afate periodike për raportim të 
situatës në Këshillin e Bashkisë.   

Menjëherë 
 

11. Nga Drejtoria e Tatim Taksave ti propozohet Këshillit Bashkiak, për të bërë 
ndryshimet e nevojshme në vendimin për Paketën Fiskale, mbi mënyrën e pagesës së 
Taksës së Fjetjes në Hotel në përputhje me pikën 7 të nenit 26 të ligjit, nr. 9632, datë 
30.10.2006 i ndryshuar, ku përcaktohet: “Derdhja e të ardhurave për këtë taksë nga 
hoteli në favor të bashkisë apo komunës, në juridiksionin e së cilës ndodhet 
vendndodhja e tij, bëhet brenda datës 5 të muajit pasardhës”.  

Menjëherë 
 

12.  Për të gjithë periudhën e audituar e në vazhdim në zbatim të neneve 70 e 73 të 
ligjit nr. 9920, datë 19.5.2008 “Për procedurat tatimore në Republikën e Shqipërisë”, 
Drejtoria e Tatim Taksave pasi të bëjë rakordimet me Drejtorinë Rajonale të Tatimeve 
Vlorë të nxjerrë njoftimin tatimor për 3 subjektet, ...., ..... dhe .... mbi arkëtimin e 
Taksës së Rentës Minerare, në zbatim të nenit 4 të ligjit nr. 9975, datë 28.7.2008 “Për 
taksat kombëtare”.  

Menjëherë 
 

13. Të ngrihet grup pune dhe të bëhen plotësimet e nevojshme në Rregulloren e 
Bashkisë, në të cilën të përcaktohen detyrat funksionale për çdo drejtori dhe për 
Drejtorinë e Urbanistikës në veçanti, në drejtim të orientimit të mëtejshëm të saj nga 
ana ligjore, koordinative dhe bashkërenduese ndërmjet sektorëve që funksionojnë 
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brenda kësaj drejtorie, duke evidentuar përgjegjësinë e Drejtorisë së Urbanistikës për 
zbatimin e Planit të Përgjithshëm Rregullues.    

Brenda vitit 2012 
                                                              

14. Me qëllim që të përmirësohet puna e KRRT-së së Bashkisë në  drejtim të hartimit 
të studimeve urbanistike pjesore, që procesi i zbatimit të Planit të Përgjithshëm 
Rregullues të synojë drejt një zhvillimi të qëndrueshëm të qytetit në tërësi dhe të 
zonave të tij në veçanti, për harmonizimin sa më mirë të zhvillimeve sektoriale duke i 
vënë ato në funksion të drejtpërdrejtë të komunitetit, në hartimin e tyre në të ardhmen 
duhet të mbahen parasysh dhe të zbatohen kërkesat e mëposhtme: 

a. Të kalohet nga praktika e hartimit të studimeve urbanistike pjesore për një, 
dy ose tre sheshe ndërtimi, që i përgjigjen njësisë urbanistike të grupit të banimit dhe 
zgjidhin vetëm nevojat e banimit dhe strehimit, në planifikimin kompleks të gjitha 
nevojave dhe shërbimeve me karakter social, edukues, sportiv, argëtues etj, që ka 
komuniteti për përmirësimin  e cilësisë dhe rritjen e nivelit të jetesës së banorëve. 
Të kalohet në planifikimin urbanistik të zonave me madhësi jo më të vogël se 
madhësia e tre deri katër grupeve të banimit, që përbëjnë bllokun e banimit dhe të 
komplekseve të banimit, që përmbajnë disa blloqe banimi të cilat plotësojnë 
komoditetin e nevojshëm ditor të njësive urbanistike të terreneve të banimit me 
objekte shoqërore (çerdhet, kopshtet, shkolla 9-vjeçare, qendra tregtare, sheshe 
lodrash për fëmijë, sheshe sportive, parqe pushimi etj). Kjo në zbatim të pikave 46 dhe 
48/a dhe b, të Rregullores së Urbanistikës. 

b. Gjatë hartimit të studimeve urbanistike pjesore, në madhësinë e blloqeve të 
banimit, të zbatohen të gjithë treguesit teknik që i përkasin këtyre njësive urbanistike 
të banimit siç janë: treguesi m2/banorë, koeficienti i shfrytëzimit të territorit, 
intensiteti i ndërtimit neto, dendësia bruto dhe dendësia neto banorë/ha, numri i vend-
parkimeve, etj në zbatim të Rregullores së Urbanistikës. 

c. Për të eliminuar pasojat dhe mangësitë e vërejtura në lejet e ndërtimit për 
sigurimin e vend-parkimeve në katet nëntokë, duhet të studiohen mundësitë për 
parashikimin e ndërtimit të vend-parkimeve masive dhe të përqendruar mbitokësore. 
Në këtë drejtim të studiohet mundësia e ndërtimit të tyre si për një ose disa blloqe 
banimi edhe për komplekse banimi.  

             Vazhdimisht 
15. Për të gjitha lejet e ndërtimit para se të dërgohen për shqyrtim në KRRT, nga ana e 
Seksionit së Urbanistikës, të përgatitet material i plotë në drejtim të zbatimit të 
kondicioneve urbanistike, konkretisht: 

a. Koeficientin e shfrytëzimit të territorit. 
b. Distancat nga bordurat e rrugës. 
c. Numrin e vend - parkimeve në raport me numrin e apartamenteve. 
ç. Intensitetin e ndërtimit neto. 
d. Distancat ndërmjet kufirit të pronës dhe objekteve.  

      Vazhdimisht 
16. Nga Drejtoria e Urbanistikës, të ndiqet në vazhdimësi realizimi i grafikut të 
punimeve i hartuar nga subjektet ndërtuese për të krijuar mundësinë e ndjekjes dhe 
kryerjes së kontrolleve, në mënyrë të vazhdueshme dhe për mosrespektim të tyre të 
zbatohen sanksionet ligjore përkatëse.  
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              Vazhdimisht 
 

17. Të hartohet planveprimi për evidentimin me saktësi të pronave të paluajtshme në 
inventarin e Bashkisë Orikum sipas listës dhe statusit të miratuar me VKM-të 
përkatëse.  

Menjëherë 
18. Të saktësohet sipërfaqja e hapësirave publike (ranishte), e pa përfshirë në  
formularët e pronave të paluajtshme që aktualisht janë në përdorim të Bashkisë 
Orikum, për diferencën e konstatuar midis Drejtorisë Tatim Taksave dhe formularëve 
të pronave të paluajtshme  për  82,968 m2. Të evidentohen  detyrimet që mund të kenë 
dhe të bëhen llogaritjet e nevojshme për dëmtimin e tyre duke kërkuar shpërblimin e 
dëmit.  

Menjëherë 
 

19. Të regjistrohet në kontabilitet në ngarkim të . ..... detyrimi i lindur nga kontrata e 
qirasë, për 40,000 lekë, trajtuar në proces verbalin nr. 2, datë  18.7. 2012.  

Menjëherë 
 

B. MASA PËR SHPËRBLIM  DËMI 
 

Të kryhet kontabilizimi dhe të kërkohet në rrugë ligjore duke ndjekur të gjitha 
procedurat e nevojshme administrative dhe të gjitha shkallët e gjykimit për 
shpërblimin e dëmit me vlerë 3,607,274 lekë, në mënyrë analitike si më poshtë:  
 

1. Kryetarja e Komisionit të Vlerësimit të Ofertave ...... dhe ish-Kryetari i Bashkisë  
...... në cilësinë e titullarit të Autoritetit kontraktor për miratimin e këtij tenderi, për 
vlerën 3,143,210 lekë, për sa shpallur fitues operatorin ekonomik konkurrues “. ..”, pa 
plotësuar të gjitha kërkesat kualifikuese të krahasuar me operatorin ekonomik 
konkurrues pjesëmarrës në tender “.....”, etj. mbështetur në nenin 53, pika 4 të LPP, që 
cilëson: “Autoriteti kontraktor vlerëson një ofertë të vlefshme edhe nëse ajo përmban 
devijime të vogla, të cilat nuk ndryshojnë materialisht ose nuk devijojnë nga 
karakteristikat, kushtet dhe kërkesat e tjera, të përcaktuara në dokumentet e tenderit, 
apo gabime, të cilat mund të korrigjohen pa prekur përmbajtjen e saj”,në tenderin me 
objekt: “Ndërtim Rruga e Lagjes 1 Maj Orikum”, të zhvilluar në vitin 2011.  

Brenda datës 30.11.2012 
 

2. Detyrimi në vlerë prej 464,064  lekë, të shkaktuara nga mos pagesa e taksës së 
pasurisë mbi ndërtesat nga subjektet: 
-Subjekti “.....”    për shumën   20,880 lekë. 
-Subjekti “.....”    për shumën   30,912 lekë. 
-Subjekti “.... .”              për shumën 111,216 lekë. 
-Subjekti “. ....”              për shumën 301,056 lekë. 

    Deri në 30.11.2012 
 

C. MASA ADMINISTRATIVE      
 

Në zbatim të nenit 72 të ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik” të 
ndryshuar, VKM nr. 1, datë 10.01.2007, Kreu X i ndryshuar, ti kërkohet nga APP, që 
për shkeljet e konstatuara në procedurat e prokurimeve publike të zhvilluara në 
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periudhën 01.01.2008-31.12.2011, t’i rekomandojë autoritetit kontraktor për 
vendosjen e gjobës prej 50,000 lekë për: 
 
a. Njësinë e Prokurimit Publik, të përbërë nga ...... me detyrë Juriste, ...... me detyrë 
Specialist dhe ..... me detyrë Specialist, pasi: 
- nuk kanë vepruar plotësisht konform Kreut II “Organizimi i Prokurimit Publik”, neni 
12 i ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”, me ndryshimet, si dhe 
Kreut V “Zhvillimi i Procedurave” të VKM nr. 1, datë 10.01.2007 “Për miratimin e 
rregullave të prokurimit publik”, me ndryshimet; 
- dokumentet e kërkuara dhe të miratuara nga njësitë e prokurimeve publike (hartuesit 
e dokumenteve të tenderëve) për të vërtetuar realizimin e disa kërkesave të 
kualifikimit, nuk janë plotësisht dokumente vërtetuese të plota, të sakta e të 
përshtatshme me kontratën, që janë prokuruar si dhe nuk kanë argumentim me hollësi 
të tyre. Në VKM nr. 1, datë 10.01.2007, me ndryshimet, Kreu III, pika 3, germa “a”, 
cilësohet: “Kërkesat e veçanta të kualifikimit duhet të përfshijnë të gjitha kriteret 
specifike, në përputhje me nenin nr. 46 të LPP-së . Këto duhet të jenë proporcionale 
dhe të lidhura ngushtë me aftësinë zbatuese, natyrën dhe vlerën e kontratës”. Në 
vazhdim, në nenin nr. 46 të këtij ligji, mes të tjerave në pikën nr. 3 cilësohet: 
“Kërkesat për kualifikim duhet të hartohen në mënyrë të tillë që të stimulojnë 
pjesëmarrjen e biznesit të vogël dhe të mesëm”. VKM nr. 1, datë 10.01.2007.  
Të kësaj natyre u konstatuan në vendosjen e kërkesave kualifikuese, të shtojcës nr. 5, 
pika 2 “Kriteret e veçanta të kualifikimit”, e si më kryesorët përmendim: 
- Për realizimin e përvojës së suksesshme në ekzekutimin e punëve të së njëjtës natyrë 
dhe punëve të ngjashme; 
- Për disponimin e makinerive dhe aseteve; 
- Për miratimin në seksionin e kualifikimeve; 
- Në seksionin për punësimin mesatar; 
- Në seksionin për licencat; 
- Për analizat e karburanteve; 
- Në taksat vendore; 
- Për gjendjet financiare nëpër banka. 
 

b. KVO-në për anëtarët: .... Kryetare pjesëmarrëse në 13 tenderë; ...... anëtar 
pjesëmarrëse në 13 tenderë; ...... anëtar pjesëmarrëse në 9 tenderë; . .... anëtare 
pjesëmarrëse në 7 tenderë dhe ...... anëtare pjesëmarrëse në 4 tenderë, me motivimin: 
- komisionet e vlerësimit të ofertave për rastet e s’kualifikimeve të operatorëve 
ekonomik konkurrues pjesëmarrës në tender për të 5 anëtarët e komisionit të 
vlerësimit të ofertave, tekstet e argumentimeve në tabulatet elektronike për operatorin 
ekonomik të s’kualifikuar i kanë të njëjtë pa asnjë ndryshim nga njëri tjetri. Kjo në 
kundërshtim të legjislacionit të prokurimeve si dhe të Udhëzimit të Agjencisë së 
Prokurimit Publik “Për shqyrtimin dhe vlerësimin e ofertave në prokurimin publik me 
mjete elektronike”,vlerësimi i ofertave bazuar në metodën e paracaktuar të vlerësimit; 
- në ofertat e paraqitura në konkurrim me grup operatorësh ekonomik, në të gjitha 
tenderët e kontrolluara, nuk janë bërë përcaktimet për pjesët e shërbimit, punës ose 
furnizimit, që do të kryente secili nga anëtarët e këtij grupi. Një veprim i tillë bie 
ndesh me VKM nr. 1, datë 10.01.2007, me ndryshimet, Kreu VII “Kushtet e 
përgjithshme për  zbatim”, pika 2 “Bashkimi i operatorëve ekonomikë”, germa “a”; 
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- në tabulatet elektronike që kontrollon audituesi, tek tabela “vlerësimi i tenderit”, 
kolona “Dokumente faktesh”, nënkolona “Kriteret e pjesëmarrjes”, nëpunësit 
vlerësues (anëtarët e KVO-së) rezultojnë se nuk kanë plotësuar praktikat dokumentare 
analitike të tre seksioneve: kriteret e përgjithshme të kualifikimit; kapaciteti ekonomik 
e financiar dhe Kapaciteti teknik”. Për këto tre nënkolona ka vetëm cilësimin: “I gjeni 
të specifikuara në shtojcën 5 ....Po”.  
- dokumentet e paraqitur nga operatorët ekonomik konkurrues pjesëmarrës në tender 
nuk i plotësojnë tërësisht kërkesat për kualifikim, çka sipas legjislacionit të 
prokurimeve publike në fuqi mos plotësimi i një nga kërkesat kualifikuese është kusht 
s’kualifikues, madje të gjithë fituesit e shpallur e të miratuar nuk i plotësojnë këto 
kërkesa kualifikuese. 
 
C. MASA DISIPLINORE 
 

Mbështetur në nenet 37 dhe 144, të ligjit nr. 7691, datë 12.07.1995 “Kodi i Punës në 
Republikën e Shqipërisë” të ndryshuar dhe nenit 9 të kontratës individuale të punës, t’i 
kërkojmë Kryetarit të Bashkisë Orikum, që të fillojë procedura për dhënien e masës 
disiplinore:   
 

 
a. “Zgjidhje e kontratës së punës” 

 

- Z. . .... me detyrë drejtor i Drejtorisë së Urbanistikës dhe në cilësinë e Sekretarit të 
KRRT-së së Bashkisë, për periudhën 27.3.2008 deri 31.12.2011. 
- Për miratimin e Studimeve Urbanistike Pjesore në kundërshtim me pikat 46 dhe 48, 
germa a dhe b, të VKM nr. 722, datë 19.11.1998 “Për miratimin e Rregullores së 
Urbanistikës”. 
- Për mos respektimin e normativave të projektimit urbanistik në miratimin e SUP-ve, 
në zbatim të pikave 72, 74, 91 (tabelat nr. 2, nr. 4 dhe nr. 5) të VKM nr 722, datë 
19.11.1998 
- Për mosrespektimin e koeficientit të shfrytëzimit të territorit mbi normën e lejuar i 
cili ka ulur standardin urban, duke zvogëluar sipërfaqet e lira për sheshe lodrash për 
fëmijë, për pushim dhe për sipërfaqe të gjelbëruara. 
Për miratim në Sekretarinë teknike dhe në KRRT të 11 lejeve të ndërtimit me shkelje 
të kondicioneve urbane të përcaktuara në VKM nr. 722, datë 19.11.1998 “Për 
miratimin e Rregullores së Urbanistikës”, duke mosrespektuar: 
- pikën 72 të Rregullores së Urbanistikës dhe për pasojë koeficienti i shfrytëzimit 
rezulton i lartë. Duke analizuar treguesin e sipërfaqes m2/banorë që jepen në pikën 72 
për grupin e banimit për ndërtesat shumë familjare rezulton se sipërfaqja e ndërtimit 
prej 4.5 m2/banorë, zë 29 % të sipërfaqes së përgjithshme të grupit të banimit prej 
15.8 m2/banorë. 
- pikën 66 “Për distancat minimale të banesave nga bordura e rrugës”, e rregullores e 
cila përcakton se: Distanca minimale e banesave ose objekteve nga bordura e rrugës, 
për rrugë qyteti të jetë: 

- jo më pak se 5 m për rrugë me gjerësi 7 m. 
- jo më pak se 7,5 m për rrugë me gjerësi 7-15 m. 
- jo më pak se 10 m për rrugë me gjerësi mbi 15 m. 
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- pikën, pika 85, e rregullores e cila përcakton: “Sipërfaqet e nevojshme për parkimet 
e hapura dhe të mbyllura janë:  

- për banesat kolektive 15 m2/parkim dhe 1 vend parkimi për familje”. 
- pikën 120 “Distancat ndërmjet objekteve”, germat a, b, c, d, e rregullores si dhe 
distanca nga kufiri i pronës. 
Për të krijuar shanse të barabarta për ndërtim, në sheshe ndërtimi për të gjithë pronarët 
e trojeve, në studimin urbanistik pjesor dhe në planimetrinë e sheshit të ndërtimit, 
është rrjedhim logjik që krahas distancës minimale ndërmjet objekteve të përcaktuar 
sipas pikës 120, a, b dhe c të Rregullores së Urbanistikës, të respektohet edhe distanca 
minimale e objektit të ri nga kufiri i pronës, e cila gjithashtu duke iu referuar  për 
analogji pikës 120, a, b dhe c, duhet të jetë në metra, jo më e vogël se numri i kateve 
të ndërtimit të ri plus një dhe në rast të kundërt përbën shkelje të rëndë të ligjit nr. 
8405, datë 17.09.1998 “Për Urbanistikën” i ndryshuar dhe pikës 120 të Rregullores së 
Urbanistikës.  
 

b. “Vëretje. 
 

 1. Z. ..... me detyrë Drejtore e Drejtorisë së Taksave e Tarifave Vendore, për të meta 
e mangësi pasi:  
- nuk ka punuar për zgjerimin e bazës së taksueshme;  
- nuk ka  një bashkëpunim të mirë ndërmjet zyrave për të mbledhur taksën e tokës dhe 
taksat e tjera;  
- nuk ka një bashkëpunim rezultativ të mirë me policinë Bashkiake për eliminimin e 
gjithë debitorëve dhe bllokimin e mjeteve të transportit të pa licencuar;   
- nuk ka nxjerrë njoftimin tatimor për 3 subjektet, ...... dhe ..... mbi arkëtimin e Taksës 
së Rentës Minerare, në zbatim të nenit 4 të ligjit nr. 9975, datë 28.7.2008 “Për taksat 
kombëtare”;  
- nuk i ka propozuar Këshillit Bashkiak, për të bërë ndryshimet në Vendimin për 
Paketën Fiskale, mbi mënyrën e pagesës së Taksës së Fjetjes në Hotel në përputhje  
me pikën 7 të nenit 26 të ligjit, nr. 9632, datë 30.10.2006 i ndryshuar, ku përcaktohet: 
“Derdhja e të ardhurave për këtë taksë nga hoteli në favor të bashkisë apo komunës,  
në juridiksionin e së cilës ndodhet vendndodhja e tij, bëhet brenda datës 5 të muajit 
pasardhës”; 
- në të gjitha dosjet e audituara mungonin librat e blerjeve dhe të shitjeve në 
kundërshtim me  nenin 15  të ligjit nr. 9632 datë 30.10.2006 “Për sistemin e taksave 
vendore”, me ndryshime dhe ligjin 9920, datë 19.05.2008.  
 

2. Anëtarët e Njësisë së Prokurimit Publik, i përbërë nga: 
- ...... me detyrë Juriste; 
- ..... me detyrë Specialist dhe 
- . .... me detyrë Specialist, pasi: 

- nuk kanë vepruar konform Kreut II “Organizimi i Prokurimit Publik”, neni 12 i ligjit 
nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”, me ndryshimet, si dhe Kreut V 
“Zhvillimi i Procedurave” të VKM nr. 1, datë 10.01.2007 “Për miratimin e rregullave 
të prokurimit publik”, me ndryshimet; 
- dokumentet e kërkuara dhe të miratuara nga njësitë e prokurimeve publike (hartuesit 
e dokumenteve të tenderëve) për të vërtetuar realizimin e disa kërkesave të 
kualifikimit, nuk janë plotësisht dokumente vërtetuese të plota, të sakta e të 
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përshtatshme me kontratën, që janë prokuruar si dhe nuk kanë argumentim me hollësi 
të tyre. Në VKM nr. 1, datë 10.01.2007, me ndryshimet, Kreu III, pika 3, germa “a”, 
cilësohet: “Kërkesat e veçanta të kualifikimit duhet të përfshijnë të gjitha kriteret 
specifike, në përputhje me nenin nr. 46 të LPP-së . Këto duhet të jenë proporcionale 
dhe të lidhura ngushtë me aftësinë zbatuese, natyrën dhe vlerën e kontratës”. Në 
vazhdim, në nenin nr. 46 të këtij ligji, mes të tjerave në pikën nr. 3 cilësohet: 
“Kërkesat për kualifikim duhet të hartohen në mënyrë të tillë që të stimulojnë 
pjesëmarrjen e biznesit të vogël dhe të mesëm”. VKM nr. 1, datë 10.01.2007.  
Të kësaj natyre u konstatuan në vendosjen e kërkesave kualifikuese, të shtojcës nr. 5, 
pika 2 “Kriteret e veçanta të kualifikimit”, e si më kryesorët përmendim: 
- Për realizimin e përvojës së suksesshme në ekzekutimin e punëve të së njëjtës natyrë 
dhe punëve të ngjashme; 
- Për disponimin e makinerive dhe aseteve; 
- Për miratimin në seksionin e kualifikimeve; 
- Në seksionin për punësimin mesatar; 
- Në seksionin për licencat; 
- Për analizat e karburanteve; 
- Në taksat vendore; 
- Për gjendjet financiare nëpër banka, etj. 

 

3. Për anëtarët e KVO-së: 
- . ..... Kryetare pjesëmarrëse në 13 tenderë; 
- . ..... anëtar pjesëmarrëse në 13 tenderë;  
- ...... anëtar pjesëmarrëse në 9 tenderë;  
-  ..... anëtare pjesëmarrëse në 7 tenderë dhe  
-  .... anëtare pjesëmarrëse në 4 tenderë, me motivimin: 

- komisionet e vlerësimit të ofertave për rastet e s’kualifikimeve të operatorëve 
ekonomik konkurrues pjesëmarrës në tender për të 5 anëtarët e komisionit të 
vlerësimit të ofertave, tekstet e argumentimeve në tabulatet elektronike për operatorin  
ekonomik të s’kualifikuar i kanë të njëjtë pa asnjë ndryshim nga njëri tjetri. Kjo në 
kundërshtim të legjislacionit të prokurimeve si dhe të Udhëzimit të Agjencisë së 
Prokurimit Publik “Për shqyrtimin dhe vlerësimin e ofertave në prokurimin publik me 
mjete elektronike”,vlerësimi i ofertave bazuar në metodën e paracaktuar të vlerësimit; 
- në ofertat e paraqitura në konkurrim me grup operatorësh ekonomik, në të gjitha 
tenderët e kontrolluara, nuk janë bërë përcaktimet për pjesët e shërbimit, punës ose 
furnizimit, që do të kryente secili nga anëtarët e këtij grupi. Një veprim i tillë bie 
ndesh me VKM nr. 1, datë 10.01.2007, me ndryshimet, Kreu VII “Kushtet e 
përgjithshme për  zbatim”, pika 2 “Bashkimi i operatorëve ekonomikë”, germa “a”; 
- në tabulatet elektronike që kontrollon audituesi, tek tabela “vlerësimi i tenderit”, 
kolona “Dokumente faktesh”, nënkolona “Kriteret e pjesëmarrjes”, nëpunësit 
vlerësues (anëtarët e KVO-së) rezultojnë se nuk kanë plotësuar praktikat dokumentare 
analitike të tre seksioneve: kriteret e përgjithshme të kualifikimit; kapaciteti ekonomik 
e financiar dhe Kapaciteti teknik”. Për këto tre nënkolona ka vetëm cilësimin: “I gjeni 
të specifikuara në shtojcën 5 ....Po”.  
- dokumentet e paraqitur nga operatorët ekonomik konkurrues pjesëmarrës në tender 
nuk i plotësojnë tërësisht kërkesat për kualifikim, çka sipas legjislacionit të 
prokurimeve publike në fuqi mos plotësimi i një nga kërkesat kualifikuese është kusht 
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s’kualifikues, madje të gjithë fituesit e shpallur e të miratuar nuk i plotësojnë këto 
kërkesa kualifikuese. 
 
E.  KALLËZIM PENAL 

 

Bazuar në ligjin nr. 7895,  datë 27.01.1995 “Kodi Penal i Republikës së Shqipërisë” i 
ndryshuar, neni 248 “Shpërdorim detyre”, të bëhet kallëzim penal ndaj . …….. me 
detyrë ish- Kryetar i Bashkisë, për konsumimin e figurës së veprës penale të 
“Shpërdorimit të detyrës” dhe “Shkeljes së barazisë së pjesëmarrësve në tendera apo 
ankande publike”, të parashikuara nga nenet 248 dhe 258 të ligjit nr. 7895, datë 
27.1.1995 “Kodi Penal i Republikës së Shqipërisë”, dhe Z. …... me detyrë Drejtor I 
Drejtorisë së Urbanistikës, për konsumimin e figurës së veprës penale të 
“Shpërdorimit të detyrës” parashikuar nga neni 248 të Kodit Penal të Republikës së 
Shqipërisë. 
 
Shënim: Auditimi u krye nga audituesit Pullumb Beqiraj, Ymer Stafa, Artan Mirashi, Pal 
Daçi dhe Mina Blushi. Më tej u shqyrtua nga Kryeaudituesi i Departamentit, Drejtori i 
Departamentit Pullumb Beqiraj, Drejtori i Drejtorisë Juridike dhe Kontrollit të Cilësisë Ermal 
Yzeiraj, si dhe u verifikua si praktikë nga Drejtori i Përgjithshëm Helga Vukaj. 

 
 
 
KONTROLLI I LARTË I SHTETIT   

 
 
 
 
 
 
 


