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MBI AUDITIMIN E USHTRUAR NË BASHKINË URA VAJGURORE 
 

 
Raporti Përfundimtar i Auditimit të ushtruar në Bashkinë Ura Vajgurore me objekt:  
“Mbi  vlerësimin e aktivitetit ekonomik e financiar, procedurat e shqyrtimit dhe miratimit të 
studimeve urbanistike, shesheve e lejeve të ndërtimit, lejeve të shfrytëzimit, administrimin e 
aseteve, vlerësimin për shitje të trojeve nën objekt, shitjen e trojeve, dhënien me qira të 
objekteve pronë publike, funksionimi i policisë bashkiake, vlerësimi i auditit të brendshëm”  
 dhe masat për përmirësimin e gjendjes, janë miratuar me Vendimin e Kryetarit të KLSH nr. 
76 , datë 21.5.2012. 
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. 148/5 , datë 
21.5.2012 , dërguar z. Syrja ORMËNAJ, 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  
 
I. Zyra e Financës  
- Të ndërtohet program pune për plotësimin e dokumentacionit për vlerësimin e “Aktive të 
Qëndrueshme të Trupëzuara” si toka, terrene, troje etj, dhe të regjistrohen në ZVRPP si prona 
të bashkisë Ura Vajgurore, në zbatim të VKM nr. 720, datë 30.10.2007 “Për miratimin e 
listës përfundimtare të pronave të paluajtshme publike, shtetërore, që transferohen, në pronë 
ose në përdorim të Bashkisë Ura Vajgurore të Qarkut Berat” 
- Të kryhet rivlerësimi i objekteve (ndërtesave) në pronësi të bashkisë, të cilat janë pasqyruar 
me vlerën fillestare të tyre, me çmime të vjetra pa u rivlerësuar dhe pa përcaktuar 
dimensionet, dhomat, materialet e ndërtimit etj, në zbatim të ligjit nr. 9228 datë 29.4.2004 
“Për kontabilitetin dhe pasqyrat financiare”. 
- Të mos kryhen financime për shërbime, blerje materiale apo “Shërbime pastrimi” etj,  pa 
pasur  gjendje financiare, mbasi për periudhën objekt kontrolli janë kryer shpenzime në 50 
raste në vlerën 16,021,086 lekë, veprime që bien ndesh me nenin 6 të ligjit nr. 9228, datë 
29.4.2004 “Për kontabilitetin dhe pasqyrat financiare”. 
- Të ndërtohet program pune për minimizimin e debitorëve që paraqitet në vlerën 8,953,516 
lekë, në shumicën e të cilëve e kanë origjinën nga vitet e mëparshme, pa shpresë arkëtimi. 
 
II. Zyra e të Ardhurave 
A- Të hartohet program pune për arkëtimin  e të ardhurave nga taksat dhe tarifat, kryesisht në 
aktivitetit “Gurore” dhe të ardhurat nga taksat dhe tarifat nga popullata, mbasi rezultojnë 
debitorë në vlerën 3,807,863 lekë prej të cilëve: 
- 4  biznese juridikë  me aktivitet  gurore  në vlerën  1,114,920  lekë. 
- 623  fermerë  nga mospagimi i taksës së tokës bujqësore   në vlerën 1,532,965  lekë.  
- debitorë nga mospagimi i taksës së ndërtesës nga  popullata në vlerën 250,208  lekë. 
- debitorë për tarifë pastrimi  nga popullata  në vlerën  521,020  lekë  
- debitorë për tarifë ndriçimi nga popullata  në vlerën  388,750  lekë  
  (sipas listës bashkëlidhur)  
Për subjektet e mësipërme t’i kërkohet Drejtorinë Rajonale të Transportit, vendosja e barrës 
siguruese (për mjetet) dhe Zyrës Vendore të Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme (për pasurinë 
e paluajtshme ), bazuar në nenin 91 të ligjit nr. 9920, datë 19.05.2008 ”Për Procedurat tatimore”.  
  - Nga ana e  Zyrës së Taksave dhe  Policisë  së  bashkisë  të hartohet  paketa me llojet dhe 
masën e gjobës, duke i propozuar  Këshillit të  bashkisë, të vendosë masën e gjobës për llojet e 
çdo shkelje të cilat përbëjnë kundërvajtjet  administrative, siç përcaktohet në shkronjën (a) të 
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ligjit nr. 10.279, datë 20.5.2010 “Për kundërvajtjet administrative”, neni 6 “Shkeljet që përbëjnë 
kundërvajtjet administrative”. 
- Të kërkohet në vazhdimësi vjelja e të ardhurave nga Renta minerare ku në juridiksionin e 
bashkisë kryejnë aktivitet 13 gurore. 

               Menjëherë  
III. Për Zyrën Juridike. 
- Për aktivitetet e 4 subjekteve Gurore, që nuk kryejnë pagesat e taksave dhe tarifave, në 
bashkëpunim me Inspektoratin Ndërtimor, Policinë Bashkiake, dhe me Drejtorinë e Taksave 
në rrethin e Beratit të kërkohet në rrugë ligjore për pezullimin e aktivitetit të tyre. 

                                                                                          Vazhdimisht  
IV. Zyra e Burimeve Njerëzore   
- Të bëhen përpjekje për rekrutimin e punonjësve (specialistë)  të jenë me arsim të lartë, 
mbasi  nga  33 punonjës në organikë  15 prej tyre janë me arsim të mesëm. 
- Të kryhen veprimet për ndryshimin e emërtimin të përgjegjësve të zyrave duke u quajtur 
përgjegjës zyre dhe jo “drejtor” sipas pozicionit të vendit të punës, strukturës dhe organikës 
së institucioni, mbasi në 13 raste përgjegjësit e zyrave janë emërtuar “Drejtor”, ndërsa 
duheshin emërtuar “Përgjegjës zyre”, veprim që bie ndesh me pikën 5, kreu III, neni 11 të 
ligjit nr 8549, datë 11.11.1999 ”Statusi i nëpunësit civil” dhe vendimin e KM nr. 693, datë 
18.8.2010, për disa ndryshime në vendimin e KM nr. 1619, datë 02.7.2008 “Për klasifikimin 
e funksioneve, grupimin e njësive të qeverisjes vendore” të ndryshuar, për pasojë  13 
punonjës kanë përfituar padrejtësisht vlerën 737,086 lekë.  

          Menjëherë  
V. Zyra e Urbanistikës 
- Të përfundojnë dokumentacioni par pronat e bashkisë dhe të kryhet regjistrimi në ZVRPP, 
objektet ndërtimore që aktualisht janë të pa regjistruar, në zbatim të ligjit nr. 8744, datë 
22.02.2001 “Për transferimin e pronave të paluajtshme publike të shtetit në njësitë e 
qeverisjes vendore” të ndryshuar, VKM nr. 500, datë 14.8.2001 “Për inventarizimin e 
pasurisë paluajtshme shtetërore dhe transferimin e pronave në njësitë e qeverisjes vendore” 
dhe Udhëzimin e KM nr. 3, datë 18.7.2002 dalë në zbatim të tij dhe nuk kanë certifikatë 
pronësie. 

                                                                                       Menjëherë  
 
 
B. MASA PËR SHPËRBLIM DËMI. 
 
Të kërkohet në rrugë ligjore detyrimi në vlerën 736,086 lekë, dëm ekonomik, mbasi në 13 
raste përgjegjësit e zyrave janë emërtuar “Drejtor”, ndërsa duheshin emërtuar “Përgjegjës 
zyre”, veprim që bie ndesh me pikën 5, kreu III, neni 11 të ligjit nr. 8549, datë 11.11.1999 
”Statusi i nëpunësit civil” , VKM nr. 693, datë 18.8.2010, për disa ndryshime në  VKM nr. 
1619, datë 02.7.2008 “Për klasifikimin e funksioneve, grupimin e njësive të qeverisjes 
vendore”, të ndryshuar.  

                                                                                           Menjëherë                      
 

Shënim: Auditimi u krye nga audituesit  Sotir Kozdine, Fatos Doda. Më tej u shqyrtua nga 
Kryeaudituesi i Departamentit, Drejtori i Departamentit Pullumb Beqiraj, Drejtori i 
Drejtorisë Juridike dhe Kontrollit të Cilësisë Elvana Tivari, si dhe u verifikua si praktikë nga 
Drejtori i Përgjithshëm Helga Vukaj. 

 
 
 
KONTROLLI I LARTË I SHTETIT   
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