STATUT
I
DREJTORISE SE PERGJITHSHME
TE SHERBIMEVE TE TRANSPORTIT RRUGOR
(DPSHTRR)

KREU I
THEMELIMI, OBJEKTI, EMERTIMI, VULA, KOHEZGJATJA

Neni 1
Statuti i DPSHTRR

Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimeve të Transportit Rrugor si institucion shtetëror, është
person juridik, publik, jobuxhetor, në varësi të ministrit përgjegjës për transportet, e krijuar me
vendimin e Këshillit të Ministrave nr.343, datë 21.07.1999 "Për krijimin e DPSHTRR".
Neni 2
Objekti i Veprimtarise

Objekti i veprimtarise se kesaj drejtorie eshte sherbimi ndaj subjekteve fizike dhe juridike,
shteterore dhe private, ne veprimtarine e transportit rrugor per:
a) regjistrimin e mjeteve (pajisjen e tyre me targa dhe leje qarkullirni, regjistrimin e
pronareve te tyre dhe pajisjen me certifikate pronesie, licensirnin dhe certifikimin e
mjeteve), sipas akteve ligjore dhe nen ligjore ne fuqi.
b) monitorimin e kualifikimit te drejtuesve te mjeteve rrugore dhe pajisjen e tyre me
leje drejtimi si dhe permiresimin e kapacitetit institucional dhe njerezor ne fushen e sigurise
rrugore;
c) kontrollin teknik te detyrueshem te mjeteve rrugore, nese me ligj nuk eshte vendosur
ndryshe;
d) krijirnin e regjistrit elektronik kombetar te mjeteve dhe drejtuesve te tyre si dhe
transmetimin e te dhenave qe kerkohen nga organet e percaktuara me ligj;
e) kryerjen e veprirntarise se agjentit tatimor, sipas percaktimeve ligjore;
f) dhenien e lejeve te veprimtarise te autoshkollave, deshmite e taksistit, instruktoreve te
praktikes, teorise etj;
g) trajnimin e specializuar ne fushat e transportit rrugor, per pajisjen e aplikanteve me
deshmine e aftesise profesionale;
h) mbikëqyrjen e kualifikuar dhe zhvillimin e zgjidhjeve të integruara për administrimin si dhe
monitorimin e operatoreve te transportit rrugor, gjate zhvillimit të veprimtarise se tyre;
i) çdo objekt tjeter veprimtarie ne sherbimin e transportit rrugor te lejuar nga ligji dhe aktet
nenligjore ne fuqi
j) kryerjen e veprimtarise se agjentit ne sigurime, sipas percaktimeve ligjore.

Neni 3
Emri, Qendra, Organizimi
1. Emri i ketij institucioni eshte Drejtoria e Pergjithshme e Sherbimeve te Transportit Rrugor
dhe emertimi i shkurtuar eshte DPSHTRR.
2. Qendra e DPSHTRR gjendet ne Tirane.
3. DPSHTRR-ja ushtron veprimtarine e saj si drejtori sherbimesh ne te gjithe territorin e Shqiperise
nepermjet krijimi te Drejtorive Rajonale te Sherbimeve te Transportit Rrugor si dhe Drejtorine e
Targave e Shtypshkrimeve te shtrukturuara ne dege sektore e zyra ne varesi te tyre.
4. Marrdheniet e punes per punonjesit e DPSHTRR-se rregullohen ne perputhje me percaktimet e
dispozitave te Kodit te Punes dhe te akteve te tjera nenligjore, ne zbatim te tij.
Neni 4
Vula
DPSHTRR ka vulen e saj e cila eshte ne forme te rrumbullaket. Ne gjysemharkun e siperm shkruan
“Republika e Shqiperise” dhe “Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimeve të Transportit Rrugor” kurse
ne gjysemharkun e poshtem shkruan "Ministrine pergjegjese per transportin rrugor". Ne qender te
vules eshte "Stema Zyrtare e Republikes se Shqiperise” dhe siper saj, shkurtimi DPSHTRR.
Neni 5
Kohezgjatja
DPSHTRR krijohet per te ushtruar veprimtarine ne perputhje me legjislacionin ne fuqi, qe
rregullon fushen e transporti t rrugor, si dhe me kete statut, per nje afat kohor te
pacaktuar.
KREU II
DREJTIMI ADMINISTRIMI DHE KONTROLLI
Neni 6
Ministri
Ministri pergjegjes per transportin rrugor ushtron keto kompetenca ne raport me DPSHTRR:
a) Miraton dhe drejton politikat ne fushen e Sherbimit te Transportit Rrugor;
b) Miraton programet ekonomike financiare vjetore te Drejtorise se Pergjithshme te
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

Sherbimeve te Transportit Rrugor.
Miraton tarifat e sherbimeve te Drejtorise se Pergjithshme te Sherbimeve te Transportit
Rrugor.
Emeron anetaret e Keshillit Drejtues
I Propozon Kryeministrit, Drejtorin e Pergjithshem te DPSHTRR-se.
Emeron dhe liron nga detyra Zevendesdrejtore te Pergjithshem me propozimin e Drejtorit te
Pergjithshem.
Miraton organigramen dhe strukturen e Drejtorise se Pergjithshme te Sherbimeve te
Transportit Rrugor.
Miraton strukturen e pagave te punes dhe shperblimet e punonjesve te Drejtorise se
Pergjithshme te Sherbimeve te Transportit Rrugor.
Miraton statutin e Drejtorise se Pergjithshme te Sherbimeve te Transportit Rrugor
Emeron audituesit ligjore per auditimin ligjor te llogarive vjetore

Neni 7
Organet Drejtuese
Organet drejtuese te DPSHTRR-se jane:
a) Keshilli Drejtues
b) Drejtori i Pergjithshem
Neni 8
Keshilli Drejtues
1. Keshilli Drejtues perbehet nga 5 (pese) anetare qe emerohen nga Ministri. Ministri cakton
Kryetarin e Keshillit Drejtues. Drejtori i Pergjithshem ka te drejte te marre pjese ne
mbledhjet e Keshillit Drejtues, pa te drejte vote.
2. Keshilli Drejtues emeron nje sekretar qe eshte pergjegjes per organizimin e mbledhjeve,
mbajtjen e procesverbaleve, zbardhjen e vendimeve, njoftimin e mbledhjes si dhe per
realizirnin e komunikimeve te anetareve. Protokollimi i vendimeve dhe proces-verbaleve
zyrtarizohet ne DPSHTRR. Sekretar i Keshillit Drejtues zgjidhet nje punonjes nga personeli i
DPSHTRR me propozirn te Drejtorit te Pergjithshem.
3. Pagesa e Keshillit Drejtues eshte mujore dhe do te behet si me poshte:
a) kryetari do te paguhet me 30 % te pages bruto te Drejtorit te Pergjithshem;
b) anetaret do te paguhen me 20 % te pages bruto te Drejtorit te Pergjithshem;
c) sekretari do te paguhet me 10% te pages bruto te Drejtorit te Pergjithshem;
4. Ne emerimin e anetareve te Keshillit Drejtues, respektohen papajtueshmerite per shkak te
detyrave funksionale apo ndalesat ligjore ne fuqi;
5. Funksioni i anetarit te Keshillit Drejtues zgjat 4 (kater) vjet, me te drejte perseritje dhe
perfundon me mbarimin e ketij afati ose me largirnin e tij me vendimin e Ministrit.
Neni 9
Mbledhja e Keshillit Drejtues
1. Keshilli Drejtues si organ kolegjial ka pergjigjesi te pergjithshme strategjike per funksionimin
efektiv institucional te Dpshtrr-se.
2. Ai eshte pergjegjes per vendimet qe kane lidhje me ceshtjet financiare (buxhetin
infrastrukturen, pagat etj), ne menyre qe te siguroje kushte te pershtatshme per veprimtarine e
qendrueshme te Dpshtrr-se ne perputhje me objektivat e saj.
3. Mbledhja e Keshillit Drejtues thirret nga Kryetari me kerkese te Drejtorit te Pergjithshem ose
me kerkesen e 2/3 te anetareve te tij.
4. Kryetari miraton rendin e dites mbi bazen e materialeve te paraqitura nga Drejtori i
Pergjithshem i Dpshtrr-se.
5. Rendi i dites se mbledhjes se Keshillit duhet te kete permbajtjen si ne vijim:
-Vendimin e takimit
- Kohen e takimit
- Temat qe do te diskutohen
6. Nuk duhet te ngarkohet rendi i dites dhe temat qe nuk jane urgjente, mund te shtyhen per
takimin e rradhes, e sidomos nese per ate teme ka nevoje per detaje me te hollesishme.
7. Keshilli Drejtues mblidhet sa here e vlereson qe eshte e nevojshme, por si rregull jo me pak

se kater here ne vit.
8. Gjate mbledhjes se keshillit drejtues mbahet procesverbal, i cili duhet te ofroje permbajtje te
qarte per vendimet dhe veprimet e marra nga anetaret gjate takimit dhe nenshkrimin e tyre.
9. Keshilli Drejtues shqyrton dhe merr vendime me shumice votash.
Neni 10
Kompetencat e Keshillit Drejtues
Keshilli Drejtues ka keto kompetenca:
a) Miraton krijimin shkrirjen, bashkimin ose ndarjen e Drejtorive Rajonale te Sherbimeve te
Transportit Rrugor si dhe strukturave te barasvlefshme me to, me propozim te Drejtorit te
Pergjithshem;
b) Miraton nenshkrimin e marreveshjeve nderkombetare, me qellimj rritjen apo permirsimin e
cilesise se sherbimeve te ofruara nga DPSHTRR;
c) Miraton me propozim te Drejtorit te Pergjithshem kriteret e pergjithshme per nivelin arsimor;
d) Miraton strukturen e pagave te punes dhe shperblimet e punonjesve sipas akteve ligjore dhe
nenligjore ne fuqi te cilat ja propozon per miratim perfundimtar ministry pergjegjes per
tarnsportet;
e) Miraton paraprakisht organigramen dhe strukturen e Drejtorise se Pergjithshme te
Sherbimeve te Transportit Rrugor, e cila paraqitet per miratim perfundimtar tek ministry
pergjegjes per transportet;
f) Miraton shitblerjen si dhe dhenien e marrjen me qera te pasurive te paluajtshme;
g) Miraton lidhjen e kontratave te huadhenies dhe huamrrjes ne tergun kombetar dhe
nderkombetar;
h) Miraton ecurine e realizimit te treguesve ekonomiko financiar;
i) Miraton kriteret e shperndarjes nga Drejtori i Pergjithshem te fondit per ndihmen sociale dhe
te fondeve te tjera;
j) Miraton llogarite vjetore dhe raportin vjetor te veprimtarise ekonomike si dhe shperndarjen e
fitimeve neto te DPSHTRR-se;
k) Miraton paraprakisht programin ekonomiko financiar te vitit pasardhes, programin
afatmesem dhe afatgjate te Drejtorise se Pergjithshme te Sherbimebe te Transportit Rrugor te
cilet ia propozon per miratim perfundimtar Ministrit pergjegjes per transportin rrugor;
l) Miraton ndryshimet Brenda zerave te Programit Ekonomiko Financiar te miratuar nga
ministrit pergjegjes per transportet, me kerkese te Drejtorit te Pergjithshem;
m) Miraton rregulloren e brendshme te funksionimit te institucionit;
n) Miraton tarifat e sherbimeve dhe ia propozon ministrit pergjejgjes per transportin rrugor, per
konfirmim;
o) Miraton anetaresimin ne fondin e pensioneve vullnetare sipas akteve ligjore nen ligjore ne
fuqi;
p) Raporton me shkrim ministrit pergjejges per transportin rrugor, nje here ne gjashte muaj per
ecurine e DPSHTRR-se.
Neni 11
Drejtori i Pergjithshem
1. Drejtori i Pergjithshem emerohet nga kryeministri me propozim te ministrit pergjegjes per
tansportin rrugor.
2. Drejtori i Pergjithshem duhet te plotesoje kushtet e meposhtme:

a) te jete shtetas shqipetar;
b) te kete mbaruar arsimin e larte me nivel diplomimi te barazvlefshem me master shkencor ne
deget: ekonomik, juridik, inxhinieri, administrim public, shkenca politike, informatike, me
pervoje pune ne profesion jo me pak se 7 (shtate) vjet;
c) ose ka mbaruar cdo arsim te larte me nivel diplomimi te barsvlefshem me master shkencor kur
ka dhe pervoje pune ne nivele drejtuese te larta admnistraten publike qendrore ose vendore, ne
total jo me pak se 7 (shtate) vjet;
d) te mos jete denuar asnjehere penalisht dhe nuk eshte shkarkuar asnjeher nga organi titullar
me motivacion per shkeljen e ushtrimin e detyres.
3. Drejtori i Pergjithshem shkarkohet nga detyra ne rastet kur:
a) kryen veprime ne kundershtim me dispozitat e ketij Statuti dhe legjislacioni ne fuqi;
b) nuk realizon objektivat e percaktuara ne programet e miratuara nga Keshilli Drejtues;
c) DPSHTRR-ja, ne baze te buxhetit te miratuar vjetor, nuk perballon nivelin e shpenzimeve te
veprimtarise se perditeshme per 3 vjet me rradhe;
d) denohet me vendim te forms prere te gjykates per kryerjen e nje vepre penale;
e) behet i paafte fizikisht ose menderisht per te kryer detyrat e tij;
f) demton imazhin, interest e konimike si dhe misionin per sherbimin publik te DPSHTRR-se;
g) mungon pa arsye ne detyre dhe refuzon te permbushe detyrimet statutore e administrative.
4. Drejtori i Pergjithshem ushtron detyrat, ne perputhje me komeptencat e percaktuara me ligj
statut ose qe i caktohen nga Keshilli Drejtues ne permbushje te detyrave te tij.
5. Veprimtaria e DPSHTRR-se drejtohet nga Drejtori Pergjithshem dhe ne mungese te tij nga
Zevendesdrejtori i Pergjithshem qe delegohet zyrtarisht
6. Zevendesdrejtori i pergjithshem emerohet dhe shkarkohet nga Ministri pergjegjes per
transportit rrugor, me propozim te Drejtorit te Pergjithshem.

Neni 12
Detyrat e Drejtorit te Pergjithshem
Drejtori i Pergjithshem ushtron keto detyra kryesore:
a) Perfaqeson DPSHTRR-ne, ne marrdhenie me te tretet, me kompetenca te plota, ne kufijte e
objektit te saj, me perjashtim te kompetencave qe Statuti ia ka caktuar shprehimisht Keshillit
Drejtues;
b) Nenshkruan marrevshje me persona fizik, juridike, publike apo private, organizata jofitimprurese,
me synim rritjen e konsolidimit ekonomik te DPSHTRR-se, permiresimin e cilesise dhe
eficensesse sherbimeve te ofruara nga DPSHTRR-ja si dhe mbrojtjen e interest te publikut qe
ndikohet nga keto sherbime ne administrimin e DPSHTRR;
c) I propozon Ministrit pergjegjes per transportin rrugor, emerimin dhe lirimin nga detyra e
Zevendesdrejtorit te Pergjithshem;
d) Emeron dhe liron nga detyra te gjithe punonjesit e DPSHTRR-se, te gjithe punonjesit e drejtorive
rajonale si dhe te barazvlefshme me to ne zbatim te legjislacionit ne fuqi;
e) Komandon ne detyre punonjes te DPSHTRR-se, te drejtorive rajonale si dhe te atyre te
barasvlefshme me to, per funsione pozicione te lira, ose funksione e detyra provizore;
f) Vendos per dhenie mase disiplinore per te gjithe punonjesit e insitucionit ndersa per
ZevendesDrejtorin e Pergjithshem informon Ministrin pergjegjes perpara cdo mase disiplinore;
g) Kryen detyrat si “Nenpunes i autorizuar” ne zbatim te legjislacionit ne fuqi;
h) Pergjigjet dhe kryen detyrate Koordinatorit te menaxhimit financiar dhe kontrollit te riskut ne
njesine publike duke ngritur struktura per zbatimin e permbushjen e detyrave;
i) Administron shpenzimet Brenda totalit te shpenzimeve, detajon investimet e lena ne komepetncen
e tij nga Keshilli Drejtues sipas kerkesave te Drejtorise se Pergjithshme dhe drejtorive rajonale,
brenda totalit ne Programin Ekonomiko-Financiar, te miratuar nga ministri pergjegjes per
transportet;
j) Raporton me shkrim ose me goje sipas kerkeses, perpara Ministrit pergjegjes per transportit rrugor

per veprimtarine e DPSHTRR-se;
k) Ndjek dhe kontrollon zbatimin e akteve ligjore dhe nenligjore ne veprimtarine e DPSHTRR-se;
l) I propozon Ministrit pergjegjes per transportin rrugor draft politika, sugjerime zyrtare, studime
ose informacione te vlefshme ne proces te hartimit te reformave ose poltikave te reja per sektorin
e sherbimeve te transportit rrugor dhe legjislacioit qe e ndikon ose ne funksion te projekteve
ndersektoriale e nderministrore ose konventave nderkombetare;
m) Miraton pershkrimin dhe planet e punes te gjithe punonjesve ne varesi te tij;
n) I propozon Keshillit Drejtues, vendimmarrja e te cilit i kalon per miratim perfundmtar Ministrit
pergjegjes per transportin rrugor per miratim:
• Organigramen e DPSHTRR-se, drejtorive rajonale si dhe te barasvlefshme me to;
• Tarifat per kryerjen e sherbimeve nga DPSHTRR-ja;
• Programin e konomike-financiar te vitit pasardhes;
o) Nxjerr urdhera ne zbatim te akteve ligjore e nenligjore per administrimin dhe drejtimibn sipas
objektit te veprimtarise qe ushtron DPSHTRR-ja.
Neni 13
Kufizimet e Drejtorit te Pergjithshem
1. Drejtori i pergjithshem nuk mund te jete anetar i Keshillit Drejtues te DPSHTRR.
2. Detyrat, qe i cakton ligji dhe ky statut Keshillit Drejtues, nuk mund t’i delegohen Drejtorit
te Pergjithshem.
Neni 14
Zevendesdrejtori i Pergjithshem dhe Drejtoret
1. Drejtori i pergjithshem mbeshtetet ne punen e tij per arritjen e objektivave te DPSHTRRse nga dy Zevendesdrejtoret te Pergjithshem, qe mund te koordinojne njekohesisht disa
sektore ose mund te ndjekin me operativitet ecuri te ndryshme projektesh multisektoriale.
2. Zevendesdrejtoret te Pergjithshem dhe drejtoret e drejtorive ne DPSHTRR, mund te
emerohen personat qe plotesojne kushtet e meposhtme:
a) Te jene shtetas shqipetar;
b) Te kene mbaruar arsimin e larte me nivel diplomimi te barasvlefshem me master shkencor;
c) Te kene pervoje ne pune ne profesionin e tyre jo me pak se 5 (pese) vjet;
d) Te mos jene denuar penalisht.
3. Zevendesdrejtoret te Pergjithshem emerohen dhe lirohen nga detyra nga Ministri
pergjegjes per transpotrin rrugor, me propozim te Drejtorit te Pergjithshem.
4. Kompetencat dhe nivele arsimimi te detajuara te Zevendesdrejtorave te Pergjithshme,
Drejtorave ne DPSHTRR, Drejtorave dhe Zevendesdrejtorave ne Drejtorite Rajonale dhe
te gjithe personelit percaktohen ne rregulloren e brendshme te DPSHTRR-se.
KREU III
KONTABILITETI, GJENDJA FINANCIARE, PERDORIMI I FITIMIT
Neni 15
Kapitali themeltar
Kapitali themelatar i DPSHTRR-se perbehet nga:
a) Kapitali ne momentin e krijimit te DPSHTRR-se, mbi bazen e bilancit te audituar
b) nga ekspertet kontabel ne fund te vitit 1999.
Fondet (Rezervat).

Neni 16
Zmadhimi dhe zvogelimi i kapitalit themeltar

Kapitali themeltar I DPSHTRR- se mund te zmadhohet ose te zvogelohet sipas modalitetve dhe
menyrave te parashikuara ne legjislacionin ne fuqi.

Neni 17
Kontabiliteti, inventari, gjendja financiare
1. Veprimtaria financiare kryeht ne zbatim te Ligjit nr. 7582, date 13.07.1992 “Per ndermarrjet
shteterore”, si dhe akteve nenligjore te dala ne zbatim te ligjit. DPSHTRR-ja mban
kontabilitetin e saj ne pajtim me ligjin nr.25/2018 “Per Kontabilitetin dhe Pasqyrat
Financiare”.
2. Ne mbyllje te çdo viti financiar, por jo me vone se 3 (tre ) muaj nga data e mbylljes se vitit,
DPSHTRR- ja pergatit bilancin permbledhes financiar per efekte fiskale, sipas bilanceve
verifikuese te derguara nga Drejtorite Rajonale te Sherbimit te Trnasportit Rrugor.
3. Viti financiar, ne te cilen pergatiten dhe publikohen gjendjet financiare te DPSHTRR-se,
fillon me 1 Janar dhe perfundon me 31 Dhjetor.
Neni 18
Rezultati financiar
Rezultati financiar DPSHTRR-se percaktohet ne mbyllje te cdo viti, si diference midis te ardhurave
dhe shpenzimeve, sipas akteve ligjore dhe nenligjore ne fuqi.
Fitimi neto percakotehet pasi te zbritet tatimi mbi fitimin i llogaritur ne menyre te perqendruar per
DPSHTRR-ne , sipas akteve ligjore dhe nenligjore te saj.
Neni 19
Ndarja e fitimit neto
Fitimi neto shperndahet si vijon:
Per krijimin e rezerves se kapitalit ne masen 5% fitimit vjetor neto, por jo me pak se nje e dhjetae
shumes se kapitalit.
a) Per krijimin e reserves per zhvillim
b) Per krijimin e reserves per ndihma sociale ne masen 5 % te fitimit vjetor neto
c) Per krijimin e reserves per shperblim suplementar te punonjesve ne masen 15% te fitimit
vjetor netoe cila shperndahet cdo vit ne fund te gjashtemujorit te pare dhe ne fund te gjashte
mujorit te dyte ne masen sa dy paga mujore per secilin punonjes per cdo vit.
d) Per krijimin e rezervave te tjera ne masen 5 % te fitimit vjetor neto
e) Ne fund te vitit ushtrimor pjesa e paperdorur e reserves per ndihma sociale dhe rezervave te
tjera kalojne ne rezerva per zhvillim.
Bazuar ne performance financiare te DPSHTRR-se, ministry pergjejgjesper transportin rrugor, me
perjashtim te reserves ligjore, urdheron derdhjen ne buxhetin e shtetit te nje pjese te rezervave te
teperta te krijuara nga fitimet e viteve te kaluara, te cilat nuk jane perdorur, por jo me shume se 25%
te tyre.

Neni 20
Auditimi ligjor i llogarive

Ekspertimi ligjor i llogarive vjetore kryhet nga audituesit ligjore te cilet caktohen per nje periudhe 4vjecare nga ministrat pergjegjes per transportin rrugor ndermjet listes se autorizuar nga ligji.
Shperblimi i audituesve ligjor behet sipas akteve ligjore ne fuqi.
Pasqyrat financiare te cdo viti financiar miratohen nga audituesit ligjore, Brenda dates 30 Maj te
vitit pasardhes ne perputhje me legjislacionin ne fuqi.
Pasqyrat e miratuara depozitohen ne organet tatimore dhe ministrine pergjegjese per transportin
rrugor, perfshire edhe verejtjet e audituesit ligjor nese ka te tilla.
KREU VI
DREJTORITE RAJONALE
Neni 21
Statusi i Drejtorive Rajonale
Drejtorite Rajonale te Sherbimeve te Transportit Rrugor dhe ato te barasvlefshme me to, jane ne
varesi te Drejtorise se Pergjithshme te Sherbimeve te Transportit Rrugor dhe jane pjese perberese e
strukures se saj.
Drejtorite Rajonale te Sherbimeve te Transportit Rrugor kane emertimin e tyre te shkurtuar
(DRSHTRR), dhe krijohen ne baze rajoni dhe kane varesi dege, sektore dhe zyra sherbimi.
DRSHTRR-te kryejne sherbime te percaktuara ne objektin e veprimtarise sipas nenit 2 te kertij
Statuti.
Neni 22
Drejtimi i DRSHTRR
Drejtimi dhe administrimi i Drejtorive Rajonale ushtrohet nga Drejtori i saj i cili pergjigjet per te
gjithe veprimtarine e Drejtorise Rajonale ne perputhje me dispozitat ligjore dhe nenligjore ne fuqi,
udhezimet, urdhrat , aktet administrative te DPSHTRR-se dhe nent e ketoj Statuti.
Drejtoria Rajonale ka vulen e saj.
Neni 23
Raportimet e DRSHTRR
Drejtorite Rajonale dergojne prane Dpshtrr-se ne aftet e percaktuara dhe sa here kerkohet, te dhena
periodike, evidenca statistikore, bilancin verifikues, me realcion shoqerues si dhe cdo informacion
tjeter te nevojshem.
Drejtorite Rajonale kryen analiza ekonomike financiare te plota dhe pjesore dhe informon
DPSHTRR-ne per problemet qe konstaton gjate zhvillimit te veprimtarise.
Neni 24
Detyrimi per te ruajtur sekretin dhe etiken pas largimit nga detyra
Anetaret e Keshillit Drejtues, Drejtori i Pergjithshem si dhe te gjithe personat e punesuar ne
DPSHTRR, jane te detyruar te ruajne fshehtesine e cdo informacioni qe marrin gjate kryerjes se
detyrave dhe te mos e perdorin ate per perfitime personale apo per te trete, si gjate kohes qe jane ne
funksion ashtu edhe pas largimit te tyre.

Pas perfundimit te marrdhenieve te punes, Anetaret e Keshillit Drejtues, Drejtori i Pergjithshem si
dhe te gjithe personat e punesuar ne DPSHTRR dhe personat e lidhur direct me ta (bashkeshorti/ja
dhe prinderit perkates, femije te pamartuar, bashkeshorti/ja e femijes se martuar) ndalohen te bejne
konkurrence, te rezultojne aksionere, ortake apo te formojne, zoterojne dhe te drejtojne
shoqeri/sipermarrje konkurente me objekt veprimtarie aktivitetin qe kryen DPSHTRR.Shkelja e ketij
detyrimi i ngarkon ata me pergjegjesi ligjore civile ose penale.
Neni 25
Pergjegjesia e DPSHTRR-se
DPSHTRR-ja eshte pergjegjese per demet e shkaktuara nga organet e saj gjate permbushjes se
detyrave te tyre.
DPSHTRR-ja pergjigjet per detyrimet e saj brenda kufijve te pasurise se saj.
Personat qe kane vepruar me cilesine e organit te personit juridik, kane pergjegjesi vetjake per
shperblimin e demeve qe jane shkaktuar per fajin e tyre.
Neni 26
Hyrja ne fuqi
Ky Statut hyn ne fuqi ne daten e miratimit te tij.
Statuti i miratuar me urdherin e Ministrit nr.123, date 20.10.2017 i ndryshuar me urdher nr. 780 date
06.11.2018 dhe urdher nr.780/2 date 19.11.2018, shfuqizohet.
Pika j) e nenit 2, shtohet me Urdhërin nr.186, datë 23.06.2020 të Ministres së Infrastrukturës dhe
Energjisë.
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