REPUBLIKA E SHQIPËRISË
BASHKIA BERAT
NDERMARRJA E SHERBIMEVE PUBLIKE

RAPORT MBI MONITORIMIN E ZBATIMIT TE BUXHETIT
PER 4-MUJORIN JANAR-PRILL 2019

Ndermarrja e Sherbimeve Publike menaxhon 7.53% te totalit te buxhetit te bashkise, ne
programet:
1. Programi 4520: Rrjeti rrugor rural.
2. Programi 6440: Ndricim rrugesh.
Realizimi i shpenzimeve sipas dy zërave kryesor, krahasuar me planin vjetor të rishikuar,
rezulton si më poshtë:
Shpenzimet korente,
leke
Plani Vjetor
Plani i 4-mujorit te pare
Fakti i 4-mujorit te pare
Realizimi ne %

Rrjeti rrugor rural
66992
24305
17452
26%

Ndricim rrugesh
26333
10244
9934
38%

Totali
93325
34549
27386
29%

Politika e këtij programi konsiston në ofrimin e një infrastrukture sipas standardeve
bashkëkohore në të gjithë komponentët e saj, të shtrirë në të gjithë qytetin, me qëllim që t’iu
mundësojë qytetarëve qarkullim normal në ecjen e këmbësorëve dhe qarkullimin e mjeteve,
krijimin e kushteve infrastrukturore dhe organizative për një mirëmbajtje të vazhduar të sistemit
te ndicimit publik. Mirembajtja e rrugeve rurale.
Objektivat e Programit Objektivat e Programit per kete katermujor :





Permiresimin e rrjetit ekzistues te rrugeve te asfaltuara, urbane dhe rurale që t’u
mundësojë qytetarëve qarkullim normal dhe komoditet në ecjen e këmbësorëve dhe
mjeteve.
Mirembajtjen e trotuare, kalldreme ekzisturse si dhe shtimin e sipefaqe te reja.
Mirembajtjen e rrjetit ekzistues te ndricimit public dhe mundesimin e e krimit te zonave
te reja te ndricuara ne periferi te qytetit.

Shpenzimet korrente u kryen per te realizuar produktet:

1.Mirëmbajtja e Rrugëve dhe trotuareve.
Përfshihet mirëmbajtja e rrugëve ekzistuese me asfaltobeton, riparimi i gropave të krijuara,duke
vendosur puseta. Këtu do të ndërhyhet në disa akse rrugore, sipas nevojes.

Gjatesia totale e rrugeve ne te gjithe teritorin e Bashkise Berat eshte 812 km, nder te cilat 624 km
jane rruget rurale dhe 188 km jane rruget urbane.
Siperfaqja totale e rrugeve eshte 857 323 m2 ne te gjithe territorin e Bashkise nga te cilat 239
231 m2 jane te trajtuara me asfalt dhe 618 092 m2 me stabilizant.
Mirembajtje e urave 13 cope.

2.Mirëmbajtja e Rrugëve me kalldrem dhe trotuareve.
Mirmbajtja e rrugeve ekzistuese me kalldrem dhe shtimi i siperfaqeve te reja . Gjithsej kemi 80
942 m2 qe do te mirmbahen.
3.Mirmbajtja e shesheve;
4.Mirmbajtja e sistemit te kanalizimeve te ujrave te bardha , te larta dhe i pusetave ne
Njesine Administrative nr. 1 , nr. 2 , nr. 3 , Velabisht , Sinje , Otllak , Roshnik.






Mirmbajtja dhe pastrimi i kanalizimeve te ujrave te bardha ne 830 zgara te vogla
ekzistuese ne Njesite Admin. Nr. 1 , nr. 2 , nr. 3.
Mirmbajtja dhe pastrimi kanalizimeve te ujrave te larta ne 30 zgara pritese te medha ne te
gjithe territorin e bashkise Parashikohet te vendosen zgara pritese per ujrat e larta 50
cope ne te gjithe territorin e Bashkise.
Pastrimi i perrenjve te meposhtem :
Perroi i Kananit, Perroi i Lisit i Te Becit, Perroi i Suelasit , Perroi Pusi me Cati , Perroi i
MCR,Perroi ne lagjen Nr.1

Mirëmbajtje e sinjalistikës rrugore
Përfshihet mirëmbajtje e sinjalistikës rrugore horizontale dhe vertikale në rrugët e qytetit dhe
fshatrave , duke kryer të gjitha proceset e punës për mirëmbajtjen, aplikimin e vizatimeve
trafikndarrës dhe të këmbësorëve, për mirëmbajtjen e sinjalistikës vertikale, tabelave rrugore etj.
Mirëmbajtje Ndriçimi Rrugor.
Përfshihet mirëmbajtja e rrjetit të ndriçimit rrugor ekzistues ku përfshihen punimet për
mirëmbajtje të rrjetit të ndriçimit rrugor në rrugët e qytetit dhe fshatrat , riparime ditore, si
rezultat i dëmtimeve dhe defekteve në linjat përkatëse, qe kap nje gjatesi te ndicuar prej 37.89
km .
Mirmbajtja e rrugeve rurale te asfaltuara (Inventari i rrugeve sipas VKM nr 915 dt
11.11.2015 )

Rruga Sinje – Velçan 8 km, Rruga K/ Dyshniku – Roshnik 1.1 km, Rruga Duhanas – Roshnik 8
km, Rruga K/Velabishtit – Starove 1.5 km, Rruga K/ Gjerovenit – Gjeroven 4 km, Rruga K/
Duhanasit – Duhanas 4 km, Rruga K/ Bilç – Malinat 18 km, Rruga Ure Vajgurore – Veterik 3
km, Rruga K/ Lapardhase – Lumas 12 km, Rruga Berat – Sinje 22 km.

Sipas ndarjes ekonomike paraqen keta tregues te permbedhur te realizimit te buxhetit per 4mujorin:
000/ leke
Emertimi i
shpenzimit
600+601

Buxheti vjetor
2019
47668

Plan buxheti 4-mujori
Janar-Prill 2019
16895

Realizimi buxhetit
Janar-Prill 2019
14866

% e realizimit
88%

602-609

41319

15648

11414

73%

230-231
Totali

4338
93325

2006
34549

1106
27386

55%
79%

% e realizimit

Rrjeti rrugor rural, program 4520
Emertimi i
shpenzimit
600+601

Buxheti vjetor
2019
45535

Plan buxheti 4-mujori
Janar-Prill 2019
16138

Realizimi buxhetit
Janar-Prill 2019
14623

91%

602-609

17119

6161

1723

28%

230-231
Totali

4338
66992

2006
24305

1106
17452

55%
72%

% e realizimit

Ndricim rrugesh, program 6440
Emertimi i
shpenzimit
600+601

Buxheti vjetor
2019
2133

Plan buxheti 4-mujori
Janar-Prill 2019
757

Realizimi buxhetit
Janar-Prill 2019
243

602-609
230-231

24200
0

9487
0

9691
0

102%

Totali

26333

10244

9934

97%

32%

Artikulli 600+601, shpenzime personeli eshte realizuar ne masen 88%, mosrealizimi me
masen 2 029 000 leke, ose 12%, si rezultat i vendeve vakant dhe procedurave te rekrutimit te
punonjesve qe kan afatete caktuara, dhe mos perdorimit te fondit vecante. Jane derdhur
rregullisht kontributete e sigurimeve shoqerore e shendetesore, tatimi mbi te ardhurat
personale duke mos krijuar borxhe dhe dificit prane organeve tatimore.
Artikulli 602+609, shpenzimet operative dhe te mirembajtjes jane realizuar ne masen 73%.
(602) Shpenzimet operative
(6020) Materiale zyre dhe te pergjithshme.
Nuk eshte realizuar zeri kancelari per arsye se eshte shtyre procedura per ne muajin Qershor
2019 ne vleren 120000 leke
Nuk eshte realizuar zeri dokumentacion per arsye se eshte planifikuar per tu realizuar ne muajin
Qershor 2019 ne vleren 80000 leke.
Nuk eshte realizuar zeri materiale pastrami ne vleren 50 000 leke per arsye se eshte planifikur
per ne muajin Qershor.
Eshte realizuar procedura e prokurimit per zerin Furnizime dhe materiale te ndryshme ne vleren
119 940 leke por nuk eshte likujduar ende.
(6021) Veshje special
Nuk eshte realizuar ende zeri veshje speciale ne vleren 120 000 leke pasi eshte planifikuar si
procedure per tu realizuar ne muajin Nentor.
(6022) Sherbime nga te tretet.
Jane likujduar rregullisht faturat e OSHE ne vleren 7 771 572 leke per 4-mujorin.
Jane shlyer faturat e ujit ne menyre te rregullt per vitin ne vazhdim.
Jane shlyer faturat per sherbim internet 2019.
(6023) Shpenzime transporti.
Ne zerin karburant kemi shlyer deyrimet nga viti 2018 ne vleren 1 120 608 leke .
Kemi kryer nje procedure emergjente per pjese kembimi automjeti ne vleren 98 400 I cili nuk ka
qene I planifikuar.
Eshte prokuruar dhe kontrata vajra makine ne vleren 233 730 leke por nuk eshte likujduar ende.

(6025) Shpenzime mirmbajtje.
Ne zerin mirmbajtje jane likujdar detyrimet e vitit te kaluar 2018 ne materiale elektrike per
mirmbajtje rrjeti elektrik ne vleren 1 959 609 leke si dhe materiale ndertimi per mirembajtjen e
rrugeve ne vleren 411 600 leke.
Eshte lidhur kontrata e vitit 2019 per materiale elektrike ne vleren 1 826 520 leke.
Eshte lidhur kontrata per materiale ndertimi per vitin 2019 ne vleren prej 4 924 200 leke.
(6029) Shpenzime te tjera operative
Ne zerin shpenzime te tjera operative kemi nje detyrim per shpenzime gjyqesore ne vleren 311
742 leke i cili pritet te likujdohet se shpejti.

Nga 4 mujori 2019 ka lindur detyrime si me poshte:
Materiale elektrike me vlere te fatures 1 155 000 leke
Karburanti me vlere te fatures 326 856 leke.
Vajra me vlere te fatures 233 730 leke.
Pajisje Zyre (kompjutera dhe printer-fotokopje) me vlere te fatures 252 000 leke.
Vegla pune me vlere te fatures 119 940 leke.
Kemi detyrim te prapambetur me OSHE prej vitit 2007 -2019 ne vleren prej 9 294 942 leke .
Ky detyrim i OSHE . do te paguhet me keste sipas nje marreveshje te lidhur midis institucioneve
perkatese.
Shpenzimet korrente u kryen per te realizuar aktivitetet:

 Realizimi i pageses se pagave dhe te sigurimeve shoqerore per punonjesit e
Ndermarrjes se Sherbimeve Publike.
 Plotesimi i kerkesave per kushte normale te punes ne administrate nepermjet
procedures se prokurimit per blerje dokumentacioni, sherbim printimi,
 Sigurimi i materialeve dhe sherbimeve speciale.
 Realizimi i sherbimeve ndaj te treteve.

 Realizimi i shpenzimeve te transportit..
 Mirembajtja e mjeteve te transportit, pajisjeve te zyrave dhe vet ambienteve te
zyrave nepermjet realizimit te shpenzimeve te, mirëmbajtjes se zakonshme.
 Realizimi i shpenzimeve te tjera operative.
Artikulli 230-231 realizimi paraqitet ne masen 55%, nga e cila eshte likujduar investimi I vitit
2018 “Ndertim Muri”. Per vitin 2019 jane blere Pajisje Zyre (kompjutera dhe printer-fotokopje)
me vlere te fatures 252 000 leke te cilat nuk jane likujduar ende per shkak te mungeses se
fondeve te cilat jane planifikuar nga te ardhura. Eshte lidhur kontrate ne vleren 492 000 leke per
ndertimin e dy mureve mbajtese e cila pritet te realizohet ne vazhdim.
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