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1. Vështrim i përgjithshëm    
Situata e  njësisë së vetëqeverisjes vendore  BASHKIA BERAT 

 

Burimi i informacionit:   Plani i Përgjithshëm Vendor / Plani i Zhvillimit Strategjik (PPV/PZhS) 

Bashkia e Beratit shtrihet në Krahinën Malore të Shqipërisë Jugore dhe pjesërisht në Ultësirën 

Perëndimore në të dy anët e rrjedhës së mesme dhe të poshtme të lumit Osum.  

Me ndarjen e re administrative, Bashkia Berat, përfshin brënda juridiksionit të saj 

administrativ, qytetin e Beratit, njësitë Roshnik, Otllak, Velabisht dhe Sinjë. 

Sipërfaqja totale e  Bashkisë Berat është 380 km², nga 22.4 km² që ishte para Reformës 

Administrative Territoriale 2014,nga e cila 170 km2 eshte toke bujqesore (ketu perfshihen 

tokat e kultivuara dhe jo te kultivuara) dhe 180 km2 eshte toke natyrore (pyje, kullota). 

Njesite Otllak e Velabisht kane perqendrimin me te larte te tokes bujqesore e cila kryesisht 

kultivohet me dru frutore e ullinj e fidanishte. Njesia Sinje e Roshnik karakterizohen nga toke 

bujqesore e fragmentizuar e siperfaqen me te madhe te tokes natyrore (reliev kodrinor e 

malor). Bashkia Berat pershkohet nga lumi i Osumit dhe eshte teper i pasur me ujera 

nentokesor e burime ujore siperfaqesore. Siperfaqja totale ujore eshte 9 km2. Industria dhe 

ekonomia shtrihen ne nje siperfaqe prej 1.34 km2. Sipefaqja qe zene sherbimet jane te 

perqendruara ne qytetin e Beratit dhe fshatrat kryesore te kater njesive. Banimi shtrihet ne nje 

siperfaqe to vogel, krahasuar me token bujqesore dhe natyrore, 4.63 km2. Qyteti i Beratit 

karakterizohet nga zona urbane te konsoliduara. Ne total bashkia Berat ka 812 km rruge 

lineare.  Bashkia Berat eshte qendra me e rendesishme demografike, administrative dhe e 

konomike e qarkut Bwrat. 

Qyteti I Beratit gjendet 58 m mbi nivelin e detet dhe ka nje sip. 22.4 km 2  nga e cila 6.3 km 2  

jane siperfaqe urbane.  Ai pozicionohet: 

 125 km larg kryeqytetit te shqiperise dhe aeroportit nene tereza 

 92 km nga porti I durrsit 

 85 km nga porti I vlores 

 212 km nga porti I sarandes 

 250 km nga pikat kufitare te kakavijes dhe kapshtices. 

Tabela 1. Ndarja administrative e Bashkisë Berat 

Bashkia Qendra e 

Bashkisë 

Njësitë 

administrative 

përbërëse 

Sipërfaqja 

(km²)i 

Fshatrat/Qytetet në përbërje të tyre i i 

 

 

Berat 

 

 

Qyteti 

Berat 

Berat 19 km² Qyteti Berat 

Otllak 52.7 km² Lapardha 1, Lapardha 2, Qereshnik, 

Balibardhë, Dyshnik, Moravë, 

Ullinjas, Vodëz e sipërme, Orizaj, 

Otllak. 
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Velabisht 93.2 km² Malinat, Bilçë, Drobonik, Bardhaj i Ri, 

Starovë, Veterrik, Remanicë, 

Gjoroven, Palikësht, Veleshnjë, 

Duhanas, Kodras, Velabisht. 

Sinjë 138.5 km² Mbolan, Mjeshovë, Mbreshtan, Galinë, 

Sadovicë, Paftal, Kamçisht, Levan, 

Velçan, Osmenezez 1, Osmenezez 2, 

Plashnik i Vogël, Molisht, Sinjë. 

Roshnik 78.7 km² Bogdan i Poshtëm, Bogdan i Sipërm, 

Dardhë, Karkanjoz, Kostren i Madh, 

Kostren i Vogël, Mimias, Perisnak, 

Qafë Dardhë, Vojnik, Rabjak, Roshnik 

Qendër, Roshnik i Vogël. 

 

Berati njihet për arkitekturën, vlerat historike, kulturore, artistike dhe fetare. Është qendër 

ndërkombëtare e trashëgimisë kulturore (lagjet tradicionale të Mangalemit, Goricës dhe 

kalasë, Muzeu Kombëtar i Ikonografisë “Onufri'” dhe galeritë tjera, muze, kishat, xhamitë). 

Historia 2400 vjeçare e bën atë ndër qytetet më të vjetër të vendit tonë. I shpallur “Qytet 

Muze” në vitin 1961 dhe aktualisht pjesë e listës të UNESCO-s si një qytet i Trashëgimisë 

Kulturore Botërore. Në skajin lindor të territorit të saj, bashkia ka një pjesë të Parkut 

Kombëtar të Tomorrit (2,416m), ndërsa në perëndim përfshin Malin e Shpiragut (1,218m). 

Sektorët kryesorë mbi të cilët mbështetet ekonomia e Bashkisë Berat janë bujqësia dhe 

turizmi. Ekonomia e qytetit të Beratit mbështet në shërbime.  

Njësitë Otllak, Roshnik, Velabisht dhe Sinjë kanë ruajtur karakterin rural. Sektori kryesor i 

ekonomisë në këto njësi është bujqësia. Kultivimi i pemëve frutore, ullinjve dhe vreshtarisë 

është parësor në këto zona. Ne Berat prodhimi I ullirit eshte ne nive le te larta dhe eshte nje 

nga produktet bujqesore te rendesishme ku siperfaqja e mbjelle me ullinj eshte 31.9 km2. 

Berati është zhvilluar si qëndër rajonale për agrobiznesin, tregtinë dhe turizmin. Kjo si 

rrjedhojë e pozicinomit gjeografik dhe aksesit me rrugët kombëtare.  

Qyteti i Beratit ka si sektor kryesor ekonomik sherbimet, 66.9% eshte raporti i numrit te 

punesuarve ne kete sektor ndaj numrit te te punesuarve gjithsej. Duke u pasuar nga industria 

me 29% dhe ne fund bujqesia me 4.1 %. Njesite OtIlak, Velabisht, Sinje dhe Roshnik kane si 

sektor kryesor te ekonomise bujqesine. Ne njesine Sinje dhe Roshnik punesimi ne bujqesi  me 

rreth  vleren 90%. Njesite Velabisht e Otllak jane dy njesite te cilat kane numrin me te larte te 

bizneseve qe ushtrojne aktivitetin e tyre. Njesia Roshnik eshte me pak e zhvilluar. Per sa i 

perket pikave te grumbullimit te produkteve bujqesore, ne Bashkine Berat ndodhen 2 pika nga 

te cilat 1 eshte ne njesine administrative Otllak dhe 1 ne njesine administrative Velabisht. 

Njesite administrative Sinja dhe Roshniku, jane kultivuese te prodhimeve bujqesore, duhet te 

kene pika te grumbullimit te ketyre produkteve.  
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Gjithsesi, procesi i vazhdueshem i emigrimit, ritmet e larta te migrimit te brendshem si dhe 

renia e lindshmdrise, kane ndikuar jo vetem ne ndryshimin drastik te struktures se saj 

demografike, por edhe ne renien e numrit gjithsej to popullsise.  

1.2 Çështje kryesore për projektet dhe politikat e bashkisë 

           

  Burimi i informacionit: PPV/PZhS 

Bashkia e Beratit, per t'iu pergjigjur sa detyrimeve ligjore, aq edhe sfidave reale, ka punuar 

intensivisht per te pergatitur Strategjine e Zhvillimit te saj. Duke pasur parasysh qe, jo vetem 

konceptualisht, por edhe ligjerisht eshte pranuar nga palet se planifikimi i territorit permban 

njekohesisht edhe dimensionin strategjik dhe ate rregullator, kjo strategji perben hapin e pare 

te hartimit te Planit te Pergjithshem Vendor te Territorit te Bashkise Berat.       

 

Metodologjia e ndjekur gjate hartimit te ketij dokumenti eshte mbeshtetur mbi percaktimet 

ligjore per sa i perket struktures se instrumenteve (dokumenteve te planifikimit) dhe procesit 

qe duhet te ndiqet. Keshtu, per nga ana permbajtesore, ky dokument permban kapitullin e 

analizave, duke vecuar ketu analizen e metabolizmit, por edhe analiza territoriale dhe social-

ekonomike, qe hapin shtegun per analizat e thelluara ne vijim te hartimit te planit. Me pas, 

paraqiten perfundimet perfshire edhe analizen e p ikave te forta, te dobeta, mundesive dhe 

rreziqeve, si dhe hapa drejt nje vizioni rajonal, per kontekstin me te gjere, ne te cilin ndodhet 

Bashkia e Beratit.  

Pjesa e dyte e dokumentit fokusohet ne vizionin vendor te zhvillimit territorial, mjedisor e 

social- ekonomik, se bashku me objektivat dhe programet strategjike te zhvillimit.  

Ky dokument ndertohet jo vetem mbi bazen e analizave shkencore e territoriale, por edhe te 

nevojave dhe deshirave te shprehura nga banore dhe grupet e ndryshme te interesit ne 

Bashkine Berat. Gjate periudhes se hartimit te tij, jane realizuar te pakten 3 degjesa publike, 

nga nje per cdo faze te hartimit te dokumentit (nisma, analiza, vizioni), si dhe jane kryer 

takime te ngushta me eksperte vendore, perfaqesues te biznesit e aktore te tjere qe operojne ne 

kete territor. Po ashtu, jane realizuar shume vizita ne terren e institucione publike me qellim 

grumbullimin sa me te efektshern te informacionit dhe krijimin e bazes se te dhenave ne 

sistemin gjeografik te informacionit.   

 

1.3 Informacion  Financiar Kryesor 

Burimi i informacionit:  Nxjerrë nga Instrumenti i Planifikimit Financiar 

Ne lidhje me planifikimin dhe realizimin e  nje buxheti te ballancuar, te ardhura shpenzime, 
objektivi i punes  eshte te permbushim misionin e BPA qe politikat, objektivat dhe qellimet te 
jene te mirepercaktuar ne menyre qe te kemi nje perdorim  ekonomik eficent dhe efektiv te 

fondeve buxhetore. 

Buxheti I pergjithshem i bashkise  per vitet 2017-2022 paraqitete se me poshte:  

        000/leke 

 Pershkrimi  F 2017          F  2018    P 2019    P 2020    P 2021    P 2022 

Burimet e pergjithshme 1,036,196 1,074328 1,299800 1,069,865 1,110,226 1,159,575 

Shpenzimet ne total   902,815   952,985 1,299,800 1,069,865 1,110,226 1,159,575 
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2. Orientimi afatgjatë i bashkisë  
 

2.1 Strategjia e zhvillimit afatgjatë/strategjia territoriale  

 

Burimi i informacionit:  PPV/PZhS 

Vizioni i zhvillimit te territorit per Bashkine e Beratit eshte hartuar mbi bazen e gjetjeve dhe 

perfundimeve te analizes se pergjithshme te territorit, diskutimeve me qytetaret, takimeve me 

grupe interesi e institucione publike dhe reflektime te grupit te puns, gjate studimit te 

kontekstit rajonal, ne te cilin ndodhet bashkia. Po ashtu, vizioni i Beratit bazohet ne 

parashikimet e Planit te Pergjithshem Kombetar te territorit te prezantuar nga Ministria e 

Zhvillimit Urban dhe Agjencia Kombetare e Planifikimit te Territorit ne dhjetor 2015.  

Vizionit strategjik, qe do te udheheqe zhvillimin e Bashkise se Beratit gjate 15 viteve te 

ardhshme, si me poshte:  "Berati eshte nje qytet i trashegimise kulturore boterore, me nje 

strukture te unifikuar e te konsoliduar, urbane dhe rurale, me cilesi te larte jetese, i lidhur 

mire me zonal e qendrore te Shqiperise permes nje infrastrukture moderne, si nje destination i 

fuqishem turistik dhe poste hyrese pritese per nje rajon te pasur natyror. Koncepti i 

propozuar per zhvillimit e Beratit synon te harmonizoje zhvillimin ekonomik, infrastrukturor 

dhe hapesinor me mbrojtjen e burimeve natyrore, zbutjen e pabarazive sociale dhe 

promovimin e zhvillimit intelektual te shoqerise. Keto jane themele te forta, to cilat 

garantojne qe i gjithe komuniteti te perfitoje sot, duke i trasheguar njekohesisht brezave te 

ardhshem nje territor e mjedis te shendetshem e te veteriperteritshem, krahas zhvillimit 

ekonomik dhe social te qendrueshern. 

Urbanizimi eshte nje proces dinamik, por i kontrolluar e me rritje graduale ne Berat. Ai 

fokusohet ne forcimin dhe konsolidimin e qendrave ekzistuese, si dhe shfiytezimin e drejte te 

hapesirave publike dhe orientimin drejt poleve urbane te zhvillimit. Ne kete menyre sherbimet 

sillen me afer komunitetit, ne menyre efikase nga pikepamja ekonomike dhe mbi te gjitha, 

krijohet nje klime e shendetshme per biznesin, ne favor te zhvillimit ekonomik te qendrueshem 

afatgjate. Permes fuqizimit te ekonomise rurale se saj, Bashkia Berat synon to konsolidoje 

profilin si pol rajonal i zhvillimit ekonomik turistik, duke u bere konkurruese ne nivel vendi 

dhe me gjere. Duke u mbeshtetur tek parimet e subsdiaritetit, synohet perforcimi i nje rrjeti 

shume- qendersish ne territor, te decentralizuara si pole te zhvillimit ekonomik dhe 

administrativ. Keto qendra to perbera nga vendbanime cilesore dhe aktivitete ekonomike 

plolesuese brenda rrjetit, kulmojne me qytetin e Beratit, ku fokusohet shumica e aktiviteteve 

urbane dhe e sherbimeve publike e komunitare. Keto sherbime ofrohen me te njejtin standard 

per te gjithe banoret, ne te gjithe territorin e bashkise, me qellim zvogelimin e diferences 

urbane-rurale sa i perket ofrimit te infrastruktzires fizike,  arsimit,  sherbimit shendetesor, si 

dhe mundesive per zhvillimin e aktiviteteve ekonomike, te nalyres urbane e rurale.    

Nje nga asetet me me vlere te Bashkise Berat jane qytetaret e saj, ndaj rendesi e vecante i 

jepet nxitjes se kualifikimit te kapitalit njerezor, per te rritur integrimin e te gjithe qytetareve 

aktive ne tregun e punes. 

 Misioni i bashkise ne funksion te ketij vizioni zhvillimi eshte: venia ne dispozicion ne menyre 

inteligjente e te gjitha burimeve financiare e njerezore per harmonizimin e interesave publike 

dhe private, per zhvillim ekonomik e social ne te gjithe territorin e Bashkise Berat. 
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  Bazuar ne kete vizion te ardhshem zhvillimi, informacionet e analizuara ne kapitujt 

paraardhes dhe ne prioritetet e administrates publike dhe banoreve, ne vijim jane percaktuar 

Objektivat Strategjike to zhvillimit te territorit te Bashkise Berat.          

2.2 Sfidat kryesore të zhvillimit 

Strategjia e zhvillimit të qytetit të Beratit  është e përbërë nga  gjashte  objektiva strategjika  . 

Për arritjen e çdo objektivi  janë formuluar dhe zhvilluar programe të veçanta të cilat janë 

formalizuar në Raportin e Vizionit dhe Strategjisë së Zhvillimit Urban të Qytetit. 

Objektivi Strategjik I:  Orientimi i zhvillimit hapsinor me instrumenta inovativ te tokes me 

qellim strukturimin e hapsires urbane  ne funksion te nxitjes  dhe fuqizimit te nje ekonomie te 

larmishme ne sektor dhe mjedis cilesor  per komunitetin.  

Objektivi Strategjik 2:  

Zhvillimi i turizmit shume dimensional  historiko-kulturor dhe eko/agrar  ne nje mjedis te 

shendetshem , te qendrueshem  e me vlera natyrore  , si sektori baze ne  zhvillimin ekonomik 

lokal dhe rritjen e mireqenies sociale te komunitetit. 

Objektivi Strategjik 3:  

Fuqizimi i aksesit brenda territorit te  bashkisë si dhe bashkisë dhe nderlidhjes mes 

vendbanimeve e me kufitaret e  e rajonit. 

Objektivi Strategjik 4:  

 Permiresimi i infrastruktures  të sistemit arsimor dhe shëndetësor si dhe  zbatimi i politikave 

gjithëpërfshirëse të  zbutjes se pabarazise sociale  dhe ngritjes se  

Ne Programin buxhetor afatmesem 2020-2022 do te gjejne mbeshtetje financiare projektet 

sipas listes bashkelidhur pjese perberese e ketij materiali. 

Burimi i informacionit: PPV/PZhS; të tjera 

 

2.3. Projektet kryesore të PBA-së 2020-2022 

Paraqitja e projekteve kryesore   

1. “Rehabilitimi i Skemës Ujitëse Mbreshtan’’:  

Bashkia Berat në bashkëpunim me Kompaninë e Gazjellesit TAP Shqipëri, ka nënshkruar 

Marrëveshjen e Bashkëpunimit për implementimin e Projektit ‘’  ‘Rehabilitimi i Skemës Ujitëse 

Mbreshtan’’ projekt i cili parashikon rehabilitimin e Rezervuarit ujitës të Mbreshtanit dhe te 

Degëzimit Mbreshtan –Palikësht, si dhe rehabilitimin e dy Degëzimeve ‘’ Palikësht –Gjoroven’’ 

dhe ‘’Palikësht –Starovë’’. Ky Projekt parashikon mbulimin e një sipërfaqeje prej 300 hektarësh 

dhe i vjen në ndihmë komuniteteve të fshatrave: Palikësht, Velabisht, Starovë, Remanicë dhe 

Veterik, me një numër total të popullsisë prej 8987 banorë.  

Do te kryehen investim ne dy degezime 

1.Rehabilitimi i skemes ujitese Starove. 

2.Rehabilitimi i skemes ujitese Palikiësht. 

Kompania Tap do te mundesojë investim ne magjistralin kryesor  perfshire veprat e artit . 
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Kanali shtrihet ne zonen e Mbreshtanit ne nje gjatesi totale 6410 m  ku vepra e marrjes eshte 

fshati Mbreshtan Permiresimi i parametrave teknik te tij si dhe venja ne funksion te vepres se 

marrjes do te realizoje nje mbulim te zonave te ujitjes deri ne 550 ha. 

Pjesa kryesore e skemes ujitese eshte kanali  i cili eshte me veterrjedhje.Ne pjesen e kalimit te 

luginave ndodhet nje tub celiku me diamet 400mm. Ne vendkalimet e rrugeve apo rrekeve te 

vogla  ka pas tubo celiku.Ne segmente te caktuar per shkak te erozionit ka pas shkarje te dherave 

.Duke qene qe kjo skeme  ka dale   nga funksioni  para dy dekadash , gjithe  gjurma e kanalit eshte 

e mbushur  me vegjitacion , prandaj hapi i pare eshte pastrimi i gjithe gjurmes  nga 

vegjetacini  dhe krijimi i  aksesit.  

Vepra e marrjes ka dale jashte funksioni  dhe  duhet nderhyre  me nje riparim kapital.Duhen 

kthyer ne parametra teknik  portat , veshja me beton si dhe duhet bere pastrimi .  

Kompania TAP Shqipëri ka miratuar për Buxhetin e vitit 2018 shumën prej 46,826,000 lekë për 

Aneksin e parë të Projektit ‘’ Rehabilitimin e Rezervuarit ujitës të Mbreshtanit dhe te Degëzimit 

Mbreshtan –Palikësht’’ dhe në bazë të Marrëveshjes Bashkia Berat do të bashkë-financojë 

Projektin, duke mbuluar koston financiare për dy Anekset e tjera të Projektit , përkatësisht 

Aneksi 1 ‘’ Degëzimi Palikësht –Gjoroven’’ në shumën 22,000,000 lekë dhe ‘’Degëzimi 

Palikësht- Starovë’’ në shumën 17,672,625 lekë.  

 

2. Vijimi nga viti 2019 I objektit:  Rikonstruksionit I rruges “Shyqyri Lakra”, 

(segmenti rruga ”Abedin Qafoku” deri te rruga ” Riza Nebati)”, i ndodhur në  Lagjen nr. 

2 (lagja 30 Vjetori) zona e ish pyllit në afërsi të Tregut Industrial,  me shtrirje  buxhetore 

2020-2021,  

 Rruga që do të trajtohet është me një gjatësi rreth 300 ml, është e shtruar me çakëll, pa 

kanale të ujrave të zeza dhe të bardha, pa ndriçim publik, e kalueshme me vështirësi në 

kohë më shira dhe nga mjetet e transortit. Në përgjithësi kjo rrugë është e ruajtur 

konfiguracioni dhe nuk është zënë nga muret rrethues të banesave.  

Në zonën e ish pyllit nuk është kryer investime (pëveç ndërtimit të tregut industrial, të rrjetit të 

ujësjellësit të ndërtuara nga investimi i KFV  dhe ndërtimi i rrjetit 20 kw). 

3.Vijimi i sistemit te kamerave te bashkise: prjekt i cili do te perfshije vitet buxhetore 

2020-2022. 

Instalimi i kamerave ne Bashkine Berat ne zbatim te ligjit nr.19/2016 “Per masat shtese te 

sigurise publike”, krijon nje mjedis me produktiv dhe eficent te punonjesve te Bashkise Berat 

ne raport me kohen e zbatimit te detyrave dhe njekohesisht ne drejtim te komunikimit dhe 

nderveprimit me qytetaret. 

Ky projekt bazohet ne teknologjine e informacionit dhe vjen si nje risi e cila do te 

ndihmoje qytetin tone te hedh hapa te qenesishem ne drejtim te shnderrimit ne nje qytet 

inteligjent. Ky projekt do t’i hap rrugen projekteve te tjera te cilat mund te zhvillohen edhe 

me institucione te tjera, si shtrirja e internetit wireless ne qytet, monitorimi i trafikut etj.  

4.“Rehabilitimi i rruges “Inerte” Njesia Administrative Otllak”  prjekt i cili do te 

perfshije vitet buxhetore 2019-2021. 

 Bashkfinancimi ( Marveshje ndermjet Konfederates Zviceriane perfaqsuar nga Sekreteriati I 

Shtetit per Ceshtjet Ekonomike I Departamentit Federalper Ceshtjet Ekonomike,Arsimore dhe 

Kerkimore dhe Qeverise se Republikes se Shqiperise perfaqsuar nga Keshilli I Ministrave I 
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Republikes se Shqiperise mbi Ofrimin e ndihmes teknike dhe financiare per Projektin “ 

Menaxhimi I Mbetjeve te Ngurta ne Qarkun e Beratit”  Neni 3.  

Drejtoria e Planifikimit te Territorit dhe zhvillimi te teritorit ka hartuar prjekt -preventivat 

punimesh per te realizuar rrugen e hyrjes te fushen e Menaxhimi I Mbetjeve te Ngurta.  

- Projekti zgjidh cilesine e rrugws, shtresave asfaltike, zgjerimit e nevojshme dhe ndwrtimin 

e nje ure ne hyrje te fushes. Ne kete rruge levizin dhe mjete te tonazhit te rende, te 

bizneseve ne  kete zone.   

Preventivi i hartuara per objektin: “Rehabilitimi i rruges “Inerte” Njesia Administrative 

Otllak”  eshte 18 885 496  leke. 

4.Do te vijojne objektet e planifikuara per tu prokuruar ne vitin 2019 dhe me  perfshirje vitet 

buxhetore 2020-2022.:  

 Mirembajtje kanale kulluese dhe ujitese. 

 KUZ Lapardha , Drobonik. 

 Studime, hartim projektesh. 

 Mirembajtje per rojektin shqiperia dicitale 

 Asfaltim dhe shtrim rrugesh me beton, mirembajtje me cakull, vendosje tom bino 

dhe mure mbajtese ne njesite administrative dhe lagjet e qytetit. 

 Vijim i Rikostrukson rrugesh te brendshme ne lagjen 30-vjetori (ish-pjeshkorja). 

    5. Objekte te tjera ,  te reja qe planifikohen ne PBA 2020-2022: 

 KUZ Mbreshtan V elab isht 

 Ndertim lulishte lagja 30-vjetore 

 Ujesjellesi Velabisht, Palikesht. 

 Rikonstruksion i palestres se boksit  dhe pajisje sportive. 

 Rikonstruksion muret e kalase. 

2.4. Plani I shpenzimeve kapitale /projektplani 2020-2022 

 

 (F15) SHPENZIMET KAPITALE SIPAS PROGRAMEVE  

  

  

2017 2018 2019 2020  2021  2022  

 Nënfunksioni 1  

011 Organet ekzekutive dhe 

legjislative, për çështjet financiare 

dhe fiskale, çështjet e brendshme 

    

31,696  

    

12,725  

    

34,565        

1,914  

    

28,750  

      

3,000  

 01110  Planifikimi Menaxh.dhe Administrimi  
    

31,696  

    

12,725  

    

34,565  

      

1,914  

    

28,750  

      

3,000  

 01120  Çështje financiare dhe fiskale            -               -               -               -               -               -    

 01170  Gjendja civile            -               -               -               -               -               -    

 Nënfunksioni 2  017 Shërbime të  huamarrjes  
      

4,255  

      

7,462  

      

8,413  

      

8,450  

      

8,800  

      

8,800  
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 01710  Pagesa për sh. borxhit të brendshëm 
      

4,255  

      

7,462  

      

8,413  

      

8,450  

      

8,800  

      

8,800  

 Nënfunksioni 3  031 Shërbimet Policore 
           -               -    

         

700             -               -               -    

 03140  Shërbimet e Policisë Vendore 
           -               -    

         

700             -               -               -    

 Nënfunksioni 4  

032 Shërbimet e mbrojtjes ndaj 

zjarrit 
           -               -    

      
2,200             -               -               -    

 03280  Mbrotja nga zjarri dhe mbrojtja civile 
           -               -    

      

2,200             -               -               -    

 Nënfunksioni 5  036 Marrdheniet me komunitetin            -               -               -               -               -               -    

 03600  Marrdheniet me komunitetin            -               -               -               -               -               -    

 Nënfunksioni 6  

041 Çështjet e përgjithshme 

ekonomike, tregtare dhe të punës 
           -               -    

         

850  
         
900  

      
1,200  

      
1,300  

 04130  Mbështetje për zhvill imin ekonomik 
           -               -    

         
850  

         
900  

      
1,200  

      
1,300  

 04160  

Shërbimet e tregjeve, a kreditimi dhe 

inspektimi  
           -               -               -    

           -               -               -    

 Nënfunksioni 7  

042 Bujqësia, pyjet, peshkimi dhe 

gjuetia 

    

20,941  

      

2,869  

    

13,910  
    

20,077  

    

31,670  

    

15,500  

 04220  

Shërbimet bujqësore, inspektimi, 

ushqimi dhe mbrojtja e 

konsumatoreve 

         
177  

      
2,298  

           -             

200             -               -    

 04240  

Menaxhimi i  Infrastruktuës së ujitjes 

dhe kullimit 

    

20,764  

         

571  

    

13,910  
    

19,877  

    

27,920  

    

15,000  

 04260  Administrimi i  pyjeve dhe kullotave            -               -               -               -               -               -    

 Nënfunksioni 8  045 Trasporti 
  

270,361  

  

165,616  

  

283,349  

  

115,112  

  

116,328  

  

154,557  

 04520  Rrjeti rrugor rural  
270,361    

  

165,616  

  

283,349  

  

115,112  

  

116,328  

  

154,557  

 04570  Transporti publik            -               -               -               -               -               -    

 Nënfunksioni 9  047 Industri të tjera            -               -               -               -               -               -    

 04740  Projekte Zhvill imi             -               -               -               -               -               -    

 04760  Zhvill imi i  turizmit            -               -               -               -               -               -    

 Nënfunksioni 10  051 Menaxhimi i i mbetjeve 
           -               -    

    

13,016  

      

9,016  

    

11,774  

      

2,500  

 05100  Menaxhimi i  mbetjeve 
           -               -    

    

13,016  

      

9,016  

    

11,774  

      

2,500  

 Nënfunksioni 11  052 Menaxhimi i ujrave të zeza 
      

3,316  

      

1,641  

      

8,832  

    

34,168  

    

21,250  

    

24,066  
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 05200  Menaxhimi I UZ dhe kanalizimeve 
      

3,316  

      

1,641  

      

8,832  

    

34,168  

    

21,250  

    

24,066  

 Nënfunksioni 12  053 Reduktimi i ndotjes            -               -               -               -               -               -    

 05320  Programet e mbrojtjes së mjedisit            -               -               -               -               -               -    

 Nënfunksioni 13  056 Mbrojtja e mjedisit            -               -               -               -               -               -    

 05630  Ndërgjegjësimi mjedisor            -               -               -               -               -               -    

 Nënfunksioni 14  061 Urbanistika            -               -               -               -               -               -    

 06140  Planifikimi Urban Vendor            -               -               -               -               -               -    

 Nënfunksioni 15  062 Zhvillimi i komunitetit 

    

11,518  

         

259  

      

1,600  

      

2,500  

    

14,750  

    

15,000  

 06210  Programet e zhvill imit            -               -               -               -               -               -    

 06260  Sherbime publike vendore 
    

11,518  

         

259  

      

1,600  

      

2,500  

    

14,750  

    

15,000  

 Nënfunksioni 16  063 Furnizimi me ujë 
      

8,888  

    

17,047  

    

38,028  

    

33,924  

    

32,000  

    

38,000  

 06330  Furnizimi me ujë  
      

8,888  

    

17,047  

    

38,028  

    

33,924  

    

32,000  

    

38,000  

 Nënfunksioni 17  064 Ndriçimi i rrugëve            -               -               -               -               -               -    

 06440  Ndriçim rrugësh            -               -               -               -               -               -    

 Nënfunksioni 18  072 Shërbimet e kujdesit parësor  
           -    

      
2,106  

      
9,461             -               -               -    

 07220  Shërbimet e kujdesit parësor 
           -    

      
2,106  

      
9,461             -               -               -    

 Nënfunksioni 19  

081 Shërbimet rekreative dhe 

sportive 

    

10,000  

    

22,554  

    

22,802             -    

    

10,000  

    

12,000  

 08130  Sport dhe argëtim 
    

10,000  

    

22,554  

    

22,802             -    

    

10,000  

    

12,000  

 Nënfunksioni 20  082 Shërbimet kulturore 
      

3,747  

      

2,771  

    

11,196  

      

3,985  

      

9,981  

    

15,000  

 08220  

Trashëgimia kulturore, eventet 

artistike dhe kulturore 

      
3,747  

      
2,771  

    
11,196  

      
3,985  

      
9,981  

    
15,000  

 Nënfunksioni 21  091 Arsimi bazë dhe parashkollor 
           
32  

      
7,953  

    
19,542  

    
37,675  

      
3,416  

    
25,000  

 09120  Arsimi bazë& arsimin parashkollor. 
           

32  

      

7,953  

    

19,542  

    

37,675  

      

3,416  

    

25,000  

 Nënfunksioni 22  092 Arsimi  parauniversitar 
           -               -    

    

29,615             -               -               -    

 09230  Arsimi i  mesëm i përgjithshëm            -               -               -               -               -               -    

 09240  Arsimi profesional  
           -               -    

    

29,615             -               -               -    
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 Nënfunksioni 23  101 Sëmundje dhe paaftësi 
           -               -    

      

1,900             -               -               -    

 10140  

Kujdesi social për personat e sëmurë 

dhe me aftësi të kufizuara 
           -               -    

      

1,900             -               -               -    

 Nënfunksioni 24  102 Të moshuarit            -               -               -               -               -               -    

 10220  Sigurimi shoqëror            -               -               -               -               -               -    

 Nënfunksioni 25  104 Familje dhe fëmijë 
           -               -    

      

3,122             -               -               -    

 10430  Kujdesi social për familjet & fëmijët 
           -               -    

      

3,122             -               -               -    

 Nënfunksioni 26  105 Papunësia            -               -               -               -               -               -    

 10550  Papunësia, arsim dhe aftësim            -               -               -               -               -               -    

 Nënfunksioni 27  106 Strehimi social            -               -               -               -               -               -    

 10661  Strehimi social            -               -               -               -               -               -    

 Totali  
  

364,754  

  

243,002  

  

503,101  

  

267,721  

  

289,919  

  

314,723  

Burimi i informacionit: Fishat e projekteve të PPV/PZhS 

 

3. INFORMACIONI FINANCIAR  

3.1 Supozimet e planifikimit:  

Bashkia Berat pergatiti dhe miratoi me vendim te Keshilli Bashkiak Raportin për Vlerësimin e 

Parashikimit Afatmesëm 2020-2022 ,  të të Ardhurave  mbështetur në:  

- Ligjin nr. 68/2017 “Për  Financat e Veteqeverisjes Vendore”, neni 34 pika 1- germa a,b,c  

pika 2 - germa a,b,c. 

- V.K.B nr. 141 , datë 07.12.2018  “Për miratimin e Kalendarit për Programin Buxhetor 

Afatmesëm 2020-2022 dhe Buxhetin vjetor 2020.” 

 -  Ministri i Financave dhe Ekonomisë, ka nxjere udhëzim nr. 7  date 27.02.2019 “ Për 

përgatitjen e  PBA  vendor 2020-2022 

Kuadri Makroekonomik e Fiskal për periudhën 2020-2022 i miratuar me Vendimin e 

Këshillit të Ministrave nr. 4 datë 09.01.2019, përcakton kontekstin ekonomik për 

Programin Buxhetor Afatmesëm 2020-2022. Kuadri pasqyron parashikime të treguesve 

ekonomik dhe financiar të buxhetit të qeverisjes vendore për tre vitet e ardhshme.  

Në kuadër të zbatimit të këtij ligji, Drejtoritë që krijojnë të Ardhura në Bashkinë Berat kanë 

pergatitur  material përmbledhës.  

Ky planifikim është mbështetur në bazë të Vendimit të Këshillit Bashkiak nr.57 date 

28.12.2015 “Për miratimin e Sistemit të Taksave dhe Tarifave Vendore në Bashkinë Berat”i 

ndryshuar, si të gjitha vendimet që kane hyrë për miratim në Këshill Bashkiak “Për disa 

shtesa dhe Ndryshime të ketij vendimi”,dhe në legjislacionet përkatese.Baza e përllogaritjeve 

janë të gjitha të dhënat nga secila Drejtori të cilat krijojnë të ardhura për Bashkinë, referuar 
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realizimit 2017,2018 trendit të dy viteve parardhëse, e bazuar kjo në legjislacionet përkatëse 

që i referohet cdo Drejtori, Njësi Shpenzuese e Bashkisë, apo Njësi Administrative. 

Per vitet 2020 - 2022 mendohet të kenë rritje, përkatësisht bërë një parashikim i përafërt, me 

nje ritje të përgjithshme 3%, duke qënë në kuadrin e planifikimit dhe në trendin e ritjes 

mesatare të PBB, bazuar në VKM  nr. 4, datë 09.01.2019. 

 Këto parashikime mbështeten në llogaritjet e përgjithshme që janë të lidhura ngushtë me 

masat që pritet të ndërmerren nga administrata tatimore në bashkëpunim me strukturat 

përgjegjëse të Bashkisë, por dhe jashtë saj, për realizimin e parashikimeve të pretenduara të të 

ardhurave. Parashikimi i të ardhurave për këtë periudhë parashikon rritjen e nivelit të të 

ardhurave nga taksat e tarifat vendore dhe të ardhura të tjera, duke forcuar kapacitetet 

administruese dhe duke rritur numrin e taksapaguesve,por jo me ndryshime në nivelet e 

taksave apo tarifave. 

3.2 Burimi i të ardhurave 

Parashikimi i të ardhurave për këtë periudhë afatmesme reflekton dhe ndryshimet në paketën 

fiskale, perllogaritje me te specifikuar mbas refomes territoriale, si dhe parashikon rritjen e 

nivelit të të ardhurave nga taksat e tarifat vendore duke forcuar kapacitetet administruese dhe 

duke rritur numrin e taksapaguesve. 

Në këtë parashikim janë marrë në konsideratë:  

 Rritja të ardhurave nëpërmjet rritjes së bazës së taksapaguesve dhe luftës kundër evazionit 

fiskal (evidentimi i subjekteve mospaguese dhe atyre të reja);  

Lehtësimi i proçedurave në marrëdhënie me subjektet;  

Planifikimi I  te ardhurave, eshtë mbështetur kryesisht në llogaritjet e kapacitetit të taksave e 

tarifave,  në ecurinë e realizimit të tyre në vitin e meparshem dhe trendin e dy viteve te fundit, 

duke u mbështetur në aktet ligjore për to. ( ligjit nr. 68/2017 "Per financat e vetëqeverisjes 

vendore"). 

Rritja e buxhetit ka ardhur si pasoje e ndryshime qe i jane bere ligjit per sistemin e taksave 

vendore (kryesisht nga rritja e takses se nderteses dhe rritjes se kompetencave te njesive 

vendore ne caktimin e tarifave per subjektet e biznesit) si dhe nga permiresimi i mbledhjes se 

te ardhurave, vecanerisht e tarifave vendore pastrim, gjelber im dhe  ndicim. Duke filluar nga 

vitit 2013 keto tarifa jane futur ne faturim mujore te konsumit te ujit te pishem dhe arketohen 

nga Ndermarja e Ujesjelles-Kanalizimeve sh.a. 

Planifikinet e të ardhurave nga taksat dhe tarifat vendore për vitin 2020-22 mbështetet 

kryesisht në : 

• Reflektimin e politikave fiskale të aplikuara gjatë vitit 2019, me ndryshimet përkatëse. 

• Ruajtjen e qëndrueshmërisë të nivelit të të ardhurave nga taksat e tarifat vendore duke 

forcuar kapacitetet administruese dhe duke rritur numrin e taksapaguesve. 

• Parashikimin e të ardhurave nga agjentët tatimorë, 

• Thellimin e vazhdueshëm të punës në drejtim të evidentimit dhe regjistrimit të 

subjekteve te paregjistruar në organet tatimore. 

3.3 Parashikimi I  Shpenzimeve:  
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Shpërndarja e financimeve  për vitet  3 vitet në vazhdim shkon për: 

 o  Shpenzime kapitale sipas programeve të zhvillimit të Bashkise  ne gjithe territorin e saj.  

 o  Shpenzime operative dhe të mirëmbajtjes për përmbushjen e funksioneve qe na ngaron 

ligji.  

o  Shpenzime personeli per administraten e bashkise dhe gjithe punonjesit e njesive te 

vartesise. 

 Programi buxhetor afatmesem  synon:  

 rritjen e cilësisë së shërbimeve në sektorët prioritarë, shërbime publike, arsim dhe 

infrastrukturë rrugore;  

 Zbatimin e politikave kombëtare për përcaktimin e nivelit të pagave; 

 Raporti midis shpenzimeve korente dhe atyre kapitale,   

Ne lidhje  me shperndarjen e burimeve te financimit, ato jane  realizuar nen konteksin e te 

ardhurave te planifikuara duke arritur ballancimin buxhetor, Eshte parashikuar ruajtja e trendit 

rrites te shpenzimeve per investime  duke u nisur nga fakti I vitit 2017,2018.  

Shpenzimet operative dhe te mirembajtjes  kan trend rritesh me  synimin e permiresismit te 

cilesise se shpebimeve publike vendore , administrimit dhe mirembajtjes me te mire te 

ambjenteve mesimore , infrastruktures rrugore, mirembajtjes se siperfaqeve te gjelberta, 

permiresisit te ndicimit public etj. 

Shpenzimet e personelit (600+601),  mbeshtet ne nr, e pandyshuar te punonjsve per tre  vitet 

ne vijim ( bazuar ne nr. e  punonjesve te vitit 2019) si dhe ne kadrin ligjor ne fuqi 

perperllogaritjen e pagave.  

Tabela D2  jep detaje. 
 

3.4 Informacion financiar suplementar  

3.4.1 Huamarrje  

Në bazë të marrëveshjes të nën-huasë së nënshkruar midis Këshillit të Ministrave të 

Republikës së Shqipërisë përfaqësuar nga Ministria e Financave dhe Bashkisë Berat , per 

Projekti: “Ndërtimin e Banesave me Qëllim Social”, shuma e disburësuar e kredise eshte  

587,707 Euro. Ne kete marreveshje jane percaktuar kestet e shlyerjes se principalit sipas 

viteve.  Bashkia  Berat i ka respektur me korrektesi afatet dhe shumat perkatese. Ne total  

duke filluar që nga viti 2014  është paguar shuma prej 179,341.4 € nga  të cilat 106, 641€ e 

shlyer nga fondet e bashkise dhe  72,700 € e shlyer  nga fondet e banesave sociale mbetet për 

tu shlyer shuma prej 408,365.6 €. 

 

 

Huadhënësi Vëllimi Monedha Shkalla e 

interesit  

Data e 

huamarrjes  

Maturimi Rreziqet 

potenciale  

Ministria e 

Financave/ 

CEB/Bashkia Berat 

587 707 Euro  19.12.2014 20.07.2026 ska 

Burimi i informacionit: Drejtoria  e Finances . 
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3.4.2   Detyrime te prapametura;  

  Sipas Instrumenti te planifikimit financiar  Bashkia Berat ka paraqitur Detyrime te 

prapametura  ne fund te vitit 2018  sipas pasqyres se meposhtme: Detyrimet ,me perjashtim te  

detyrimeve ndaj OSHE  , qe  ka ndermarrja e sherbimeve publike  ne Shumen 10 106 000 

leke,   dhe   fatura e ushqimeve prej 789 000 leke qe eshte ne process gjyqesor , te gjitha jane 

parashikuar te shlyhen ne vitin 2019. 

Detyrimi ndaj  OSHE  parashikohet do te shlyhet me keste  deri ne vitin 2022.  

 

      

  
2018 

 
2019 

   Viti 
Paraardhe

s  

  Viti aktual  

 Kreditor  
 Data e 

Detyrimit  

 Stoku i 
borxhit, 

31 
Dhjetor  

 

 Amortizimi 
i detyrimeve 

të 
prapambetur

a deri në 
fund të vitit  

 Stoku i 
borxhit, 

31 
Dhjetor  

OSHEE  (Det. I 
prapambetur Nd. E Sh, 
Publike)   10,106   1,000 9,106 
MB Kurti (Ushqime 
Drejtoria Arsimore)   789   89 700 
Xhuliano  Pajo 28.11.2018 8   8 0 

Xhuliano  Pajo 29.11.2018 8   8 0 

Xhuliano  Pajo 19.07.2018 4   4 0 
Xhuliano  Pajo 20.07.2018 5   5 0 

ZENIT - 06 Shpk 23.03.17 1,333   1,333 0 

G&L Shpk 28.06.17 7   7 0 
Dricons Shpk 30.11.17 12   12 0 

Novatek Studio Shpk 02.05.2018 118   118 0 

Shkelqimi 07 shpk 09.07.2018 1,019   1,019 0 
Rrapi Myzeqari 25.08.2018 48   48 0 

Rean 95 Shpk 25.08.2018 8   8 0 

Pienvis shpk 15.10.2018 2,612   2,612 0 
Boshnjaku B 04.06.2018 1,113   1,113 0 

Boshnjaku B 27.08.2018 4,156   4,156 0 

Boshnjaku B 18.09.2018 2,308   2,308 0 
Abcom 27.11.2018 16   16 0 
Info Business  
Solutions 30.11.2018 64   64 0 
Ujesjellesi Berat 
Kucove 02.11.2018 120   120 0 
Lacaj 2007  shpk 18.09.2018 291   291 0 

Albtours  D 15.11.2018 189   189 0 

Albtours  D 13.11.2018 50   50 0 
Shpenzime gjyqesore   5,471   5,471 0 

          0 
 

  

 
4 
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4.4.3 Treguesit financiar : 

 Nxjerre nga F14  e Instrumentit te planifikimit financiar : 

Norma e taksave  dhe tarifave/ kundrejt totalit te te ardhurave  jane 33.3 %, 33.1 %, 32.6 %, 

respektivisht per vitit 2020-2021-2022. 

Shpenzimet   e personelit  / totalit te pergjithshem te shpenzimeve kapin normat  48.4%,  47.7% dhe 

47.1%  respektivisht per vitit 2020-2021-2022. 

Shpenzimet  korrente / totalit te pergjithshem te shpenzimeve kapin normat  74.7%,  73.6% dhe 72.6%  

respektivisht per vitit 2020-2021-2022. 

Shpenzimet per investime / totalit te pergjithshem te shpenzimeve kapin normat 25.3%, 26.4% dhe 

27.4%  respektivisht per vitit 2020-2021-2022. 

 

4.4.4 Rreziqet fianciare dhe fiskale 

Risqet që mund të cojnë në mosrealizim të këtyre të ardhurave ,dhe masat për përballimin e 

tyre ,të paraqitura nga disa Drejtori që krijon të ardhurat më të medha për Bashkinë Berat, 

janë paraqitur si më poshtë: 

Drejtoria e Taksave dhe Tarifave. 

Ndryshimet në Legjislacionet përkatëse përsa  përket taksave dhe tarifave të biznesit dhe 

familjeve. 

Mbyllja e bizneseve. 

Paksim i numrit të bizneseve të reja. 

Paksim i numrit të familjeve të reja. 

Mosfunksionim i  strukturave të kontrollit. 

Personel i reduktuar në strukturen e kontrollit dhe trajnime përkatëse. 

Mostrajnim i stafit, në lidhje me zbatim të legjislacioneve dhe procedurave përkatëse. 

Mosbashkërendim të punëve mes institucioneve, drejtorive dhe  Drejtorisë së Taksave. 

Database me të dhëna që duhen rifreskuar në vazhdimësi. 

Risqet mund të jenë të shumta por masat që do merren janë : 

Manaxhim sa më i mire dhe efektiv  i strukturave kundrejt krimjit të databaseve të sakta. 

Funksionim sa më eficent dhe efektiv i strukturave të kontrollit. 

Trajnime të vazhdueshme të stafit në bashkëpunim me Infosoft  dhe Usaid për pjesën e 

sistemit të taksave. 

Drejtoria e Arsimit, Bashkia Berat. 

Për vitin 2019  numri i fëmijëve është parashikuar më i lartë krahasuar me dy vitet e 

mëparshme për arsye të hapjes të dy kopeshteve të reja  me ushqim  dhe të një cerdheje. 

Risqet që mund të pengojnë që të realizohen këto objektiva të sigurimit të të ardhurave janë:-  

Ulja e numrit të fëmijëve për arsye të planifikimit familjar, mosfrekuentimi si pasojë e 

virozave të stinës, ulja e numrit të nxënësve që frekuentojnë shkollat e mesme  profesionale. 
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Këto risqe ndikohen nga shumë faktorë ,por gjithsesi ajo cka ofron Bashkia,krijimi i kushteve 

akomoduese të fëmijëve në cerdhe,kopshte,shkolla,sipas standarteve të kërkuara dhe duke 

respektuar detyrat dhe funksionet që ajo ka. 

Drejtoria e Manaxhimit të Pronave dhe Strehimit. 

Mos funksionim i Kontrolleve si dhe mos ndërgjegjësim i personave  që banojnë në banesat 

sociale. 

Mungesa e fondeve nga qeveria  për arritjen e realizimit të projektit të kredisë se zbutur. 

Mungesa e truallit të lirë për ndërtimin e banesave me kosto të ulet nga Enti Kombëtar i 

Banesave . 

Paaftësia paguese e zotëruesve të banesave,pronave,të mara me qera dhe në shrytëzim nga 

qytetarë dhe biznese. 

Ndryshimet në legjislacionet përkatëse,Ulja e numrit të njesive,pronave, të dhëna me qira. 

Ndryshimet ligjore dhe mosndjekja e procedurave ligjore në kohën e duhur. 

Drejtoria e Bujqsisë ,Administrimit të Pyjeve,Ujërave dhe Shërbimit Veterinar.Drejtoria e 

Bujqësisë, Administrimit të Pyjeve, Ujërave dhe Shërbimit Veterinar për shitjen e materialit 

drusor ka parashikuar risk uljen e kërkesës së konsumatorit ndërsa për vjeljen e tarifës së 

ujitjes parashikon pamundësinë e vjeljes 100% të tarifës nga refuzimet e fermerëve të 

ndryshëm. 

Ndryshimet ligjore që mund te ndodhin, 

drejtoria e Planifikim dhe Zhvillim Territorit. 

Ka vlersuar për tu përmedur këto risqe në këtë material. 

Mos hartimi i planeve të detajuara vendore në kohën e duhur.Ndryshimet në legjislacionet 

përkatëse.Lëvizjet e popullsisë.Ritmi të ndryshimit të numrit të familjeve të reja. 

4. Monitorimi i zbatim it te stategjise se zhvillimit te njesise se veteqeverisjes vendore. 

 Lista e masave strategjike per cdo fushe prioriteti – masat stategjike -Statusi i zbatimit  

Tabela mbi zbatimin e strategjise  

Fusha prioritare Masa Strategjike Statusi i zbatimit  

Qëllimi Strategjik 1: 

Qendër Ndërkombëtare e 

Turizmit Kulturor, 

mbështetur në turizmin 

familjar, që ruan dhe 

zhvillon trashëgiminë e tij 

unike kulturore, historike 

dhe arkitekturore 

Masa Strategjike  : 

Restaurimin e monumenteve, 

ruajtjen dhe rivleresimin e 

vlerave kulturore dhe historike 

te Beratit. 

 

Ne proces e siper  

 Masa Strategjike  : Rritja e 

standartit te sherbimit ne 

ambjentet akomoduese dhe 

Ne proces e siper 
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bizneseve ne turizem. 

 Masa Strategjike  : 
Zhvillimine turizmit kulturor, 

familjar, ekoturizmit duke 

shfrytëzuar burimet e qytetit 

dhe ato rajonale 

Ne proces e siper 

 Masa Strategjike :  Rritja e 

perfomances promovuese te 

vlerave te qytetit. 

 

Ne proces e siper 

 Masa Strategjike:  Jetezimi i 

qendres historike dhe zones 

tampon. 

 

Ne proces e siper 

Qëllimi Strategjik 2: 

Zhvillimi i harmonizuar i 

një ekonomie konkurruese 

në tregun rajonal, me 

biznese kryesisht të 

agrobiznesit e artizanatit, që 

zgjerohen e inkurajohen për 

të pasur diversitet e cilësi.  

 

Masa Strategjike : 

Shndërimin e Beratit ne nje 

qendër rajonale kryesore te 

grumbullimit, perpunimit dhe 

tregëtimit te produkteve ne 

agrobiznes. 

 

Ne proces e siper 

 Masa Strategjike : 

Promovimi i produkteve 

bujqesore te qarkut ne tregun 

vendas dhe te huaj. 

 

Ne proces e siper 

 Masa Strategjike  Rritja e 

partneritetit midis biznesit, 

qeverisjes vendore, dhe 

organizatave te huaja per te 

perfituar asistence ne 

financimin e projekteve dhe 

rritjen e kapaciteteve 

menaxhuese ne bujqesi dhe 

blegtori.  

 

Ne proces e siper 

 Masa Strategjike  Zhvillim i 

artizanatit te qytetit 

mbështetur ne nje 

Ne proces e siper 
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infrastrukture bashkekohore. 

 

Qellimi Strategjik 3: 

Zhvillimi i ekuilibruar i  

territorit në përputhje me 

parametrat bashkëkohore 

mjedisore dhe urbane në 

harmoni me tiparet 

specifike të trashëgimise se 

qytetit. 

 

Masa Strategjike  

Implementimi i Planit te 

Pergjithshem Rregullues te 

qytetit mbështetur në 

parametrat e përcaktuara në të. 

 

Ne proces e siper 

 Masa Strategjike  

Permiresimi i infrastruktures 

dhe rritja e kapaciteteve ne 

ofrimin e shërbimeve. 

 

Ne proces e siper 

 Masa Strategjike  Zhvillimi i 

mjedisit urban të Beratit në 

përputhje me parametrat 

bashkë kohorë dhe në 

harmoni me tiparet specifike të 

qytetit 

 

Ne proces e siper 

 Masa Strategjike  Arritja e 

normave optimale mjedisore 

dhe monitorimi i parametrave 

te tyre ne qytet 

Ne proces e siper 

Qellimi Strategjik 4: Një jetë 

sociale cilësore, dinamike 

dhe gjithëpërfshirëse ku 

shanset individuale për 

progres dhe mirëqenie 

mbështeten e zgjerohen në 

mënyrë të barabartë 

Masa Strategjike  Vitalizimi i 

jetes  kulturore dhe sportive 

per te gjitha grupmoshat. 

 

Ne proces e siper 

 Masa Strategjike  Mundesi te 

barabarta dhe gjitheperfshirese 

mbeshtetur ne nje barazi te 

plote gjinore dhe shoqerore. 

 

Ne proces e siper 

5.1  Vleresimi I shpenzimeve te planifikuara si pjese e paketes fiskale. 

Parashikojme nje Program Buxhetor  Afatmesem te ballancuar midis burimeve financiare dhe 

shpenzimeve ne total. Burimet financiare mbeshteten ne transferten e pakushtezuar te pergjitheshme , 
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dhene sipas  shtojces 1 te Udhezimit nr. 7 date 27.02.2019  te UMF dhe totalit te te ardhurave vendore 

te planifikuara  mbi bazen e paletes fiskale ne fuqi.  

Parashikohen shpenzime ne total me trend rrites  nga viti 2020-2022, po ashtu dhe sipas ndarjes 

ekonomuke per artikujt paga, sigurime shoqerore  dhe shpenzime operative dhe te mirembajtjes trendi 

eshte rrites, I kemi kushtuae vemendje gjate periudhes afatmesme edhe ruajtjes se trendit rrites edhe 

per shpenimet per investime.  

Shpenzimet per investime / totalit te pergjithshem te shpenzimeve kapin normat 25.3%, 26.4% dhe 

27.4%  respektivisht per vitit 2020-2021-2022. 

          000/lek 

Shpenzimet ne total 

Per vitet 2020-2022 

1,069,865 1,110,226 1,159,575 

 

5.2 Përshkrimi i metodologjisë së përllogaritjes së të ardhurave 

 

Në këtë parashikim janë marrë në konsideratë:  

 Rritja të ardhurave nëpërmjet rritjes së bazës së taksapaguesve dhe luftës kundër evazionit 

fiskal (evidentimi i subjekteve mospaguese dhe atyre të reja);  

Lehtësimi i proçedurave në marrëdhënie me subjektet;  

Planifikimi I  te ardhurave, eshtë mbështetur kryesisht në llogaritjet e kapacitetit të taksave e 

tarifave,  në ecurinë e realizimit të tyre në vitin e meparshem dhe trendin e dy viteve te fundit, 

duke u mbështetur në aktet ligjore për to. ( ligjit nr. 68/2017 "Per financat e vetëqeverisjes 

vendore"). 

Rritja e buxhetit ka ardhur si pasoje e ndryshime qe i jane bere ligjit per sistemin e taksave 

vendore (kryesisht nga rritja e takses se nderteses dhe rritjes se kompetencave te njesive 

vendore ne caktimin e tarifave per subjektet e biznesit) si dhe nga permiresimi i mbledhjes se 

te ardhurave, vecanerisht e tarifave vendore pastrim, gjelberim dhe  ndicim. Duke filluar nga 

vitit 2013 keto tarifa jane futur ne faturim mujore te konsumit te ujit te pishem dhe arketohen 

nga Ndermarja e Ujesjelles-Kanalizimeve sh.a. Rezultatet jane pozitive. Projektohet ne ne tre 

vitet ne vijim te kemi te njëjtin agjent te mbledhjes se tarifave. 

1. Informacion për programet Buxhetore 

 

Ne bashkine Berat  funksionojne keto programe buxhetore  : 

 

011: Organet ekzekutive dhe legjislative, çështjet financiare dhe fiskale, çështjet e brendshme 

Struktura përgjegjëse   Bashkia Berat 

Vështrim i përgjithshëm i  programit 

Programi mbulon shërbimet mbështetëse për kryetarin e njësisë së vetëqeverisjes vendore ose 

këshillin; ai siguron planifikimin e zhvillimit të njësisë, menaxhimin e financave të njësisë së 

vetëqeverisjes vendore, të burimeve të tjera të njësisë dhe të burimeve njerëzore, funksionimin e 

proceseve të përgjithshme të brendshme dhe komunikimin me publikun. 
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01110 Planifikim, menaxhim dhe 

administrim 

 Administrim, operim ose mbështetje e zyrës së kryeytarit 
të njësisë vetëqeverisjes vendore ose këshillit dhe 
komisioneve të këshillt ose të kryetarit të njësisë. 

 Komunikim i kryetarit ose këshillit me publikun. 

01120 Çështje financiare dhe 

fiskale 

 Administrim i çështjeve dhe shërbimeve financiare dhe 
fiskale; menaxhim i fondeve të njësisës së vetëqeverisjes 
vendore , i borxhit dhe funksionim i skemave të taksimit; 

 Operacionet e thesarit të njësisë, zyra e buxhetit, 
administrata e të ardhurave, shërbimet e kontabilitetit 
dhe auditit; 

  

01130 Shërbimet e përgjithshme 

publike 

 Administratim dhe operim i shërbimeve të përgjithshme 
të personelit, duke përfshirë zhvillimin dhe zbatimin 
politikave të përgjithshme për personelin 

 Planifikimi i përgjithshëm dhe shërbimet statistikore, 
duke përfshirë formulimin, bashkërendimin dhe 
monitorimin, në veçanti të PZhS  

 Administrim dhe operim i shërbimeve të tjera të 
përgjithshme, si shërbimet e centralizuara të prokurimit, 
mbajtja dhe ruajtja e dokumenteve dhe arkivave të 
njësisë operim i ndërtesave në pronësi apo të zëna nga 
njësia, parqe qendrore automjetesh, zyrave të printimit 
dhe IT së centralizuar etj. 

 

 

Projekte të rëndësishme (maks. 3; burimi i informacionit: fishat e projekteve PPV/PSZh 

Kodi 

projektit 

Titulli dhe përshkrim i shkurtër i projektit Fillon Mbaron 

01110 Sistemi i kondicionimit godina e bashkise 2018 2019 

01110 Pajisje Aparati I Bashkise + v endosje e sistemit te kamerave  2019 2022 

 

Qëllimet Objektivat Treguesit e 

rezultatit 

Synimet 

2019 2020 2021 2022 

Garantimi I 

kushteve te 

pershtatshme te  

punes per 

punonjesit 

Te gjitha zyrat e 

bashkise me 

system 

kondicioinimi 

Sasia e zyrave 

pajisur me 

sisitem 

konsicionimi 

Vijon 

nga 

v.2018 

Te 

perfumd. 

  

Sigurimi I 

ruajtjes se 

ambjenteve te 

bashkise 

Godinat e bashkise 

te pajisen me 

system kamerash  

Sasia e 

kamerave te 

vendosura ne 

objekte 

 pjeserisht Te 

perfundoj 

Te 

perfundoj 

Project 

zbatimi 
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Të dhënat e programit 2020 2021 2022 Trendi 

Numri i stafit 84 84 84 I 

pandryshush 

 

Programi 011 

      Informacion financiar 

  2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Tavani i përgjithshëm i 
programit 147.245 135.630 160.890 119.366 149.203 126.900 

Shpenzimet bruto 147.245 135.630 160.890 119.366 149.203 126.900 

Të ardhurat e programit 

24.936 18.038 23.737 24.450 25.118 25.939 

Shpenzimet neto 122.309 117.592 137.153 94.916 124.085 100.961 

Pagat & sigurimet shoqërore 74.924 77.296 79.918 82.346 84.816 87.360 

Investimi kapital  31.696 12.725 34.565 1.914 28.750 3.000 

 

       

017 Shërbime të  huamarrjes vendore 

 STRUKTURA PERGJEGJESE:     Bashkia Berat 

Vështrim i përgjithshëm i programit 

 Pefshin  shërbimin e borxhit, pagimin e interesave dhe amortizimi i huase. 

01710 Pagesa për shërbimin e 

borxhit të brendshëm 

 Pagesat e interesave dhe amortizimi i huave etj. 

 

Projekte të rëndësishme (maks. 3; burimi i informacionit: fishat e projekteve PPV/PZhS) 

Kodi 

projektit 

Titulli dhe përshkrim i shkurtër i projektit Fillon Mbaron 

01xyz Pagesa për Kredine e banesave me qellim  sociale te dhena me qera 2014 2026 

 

Programi 017 

 

      Informacion financiar 

  2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Tavani i përgjithshëm i 
programit 4.255 7.462 8.413 8.450 8.800 8.800 

Shpenzimet bruto 4.255 7.462 8.413 8.450 8.800 8.800 

Të ardhurat e programit 0 0 0 0 0 0 

Shpenzimet neto 4.255 7.462 8.413 8.450 8.800 8.800 

Pagat & sigurimet shoqërore             

Investimi kapital  4.255 7.462 8.413 8.450 8.800 8.800 
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Komente, Pagesa e kesit te kredise behet pas shkreses se Ministries se Financave  

  

# Në bazë të marrëveshjes të nën-huasë së nënshkruar midis Këshillit të Ministrave të 

Republikës së Shqipërisë përfaqësuar nga Ministria e Financave dhe Bashkisë Berat ,  per 

Projekti: “Ndërtimin e Banesave me Qëllim Social”, shuma e disburësuar e kredise eshte  

587,707 Euro. Ne kete marreveshje jane percaktuar kestet e shlyerjes se principalit sipas 

viteve. Ne total  duke filluar që nga viti 2014  është paguar shuma prej 179,341.4 € nga  të 

cilat 106, 641€ e shlyer nga fondet e bashkise dhe  72,700 € e shlye r  nga fondet e banesave 

sociale mbetet për tu shlyer shuma prej 408,365.6 €. 

 

 

 

031: Shërbimet policore 

Struktura përgjegjëse   Bashkia Berat 

Vështrim i përgjithshëm i programit 

Programi mbulon shërbimet policore që janë të nevojshme për ruajtjen e rendit publik dhe për 

parandalimin dhe zbulimin e krimeve. Në veçanti, policia është përgjegjëse për të mbrojtur jetën, 

lirinë dhe pronën e njerëzve. 

03140 Shërbimet e Policisë 

Vendore 

 Ka për detyrë të kryejë funksione në shërbim të rendit, 
qetësisë dhe mbarëvajtjes së jetës dhe punëve publike 
brenda territorit të bashkisë, në përputhje me dispozitat 
ligjore, kur ata nuk janë në kompetencë të ndonjë 
autoriteti tjetër shtetëror;Të realizojë zbatimin efektiv 
të akteve të nxjerra nga Kryetari i Bashkisë dhe 
vendimeve të Këshillit Bashkisë 

 Të marrë masat e duhura, duke bashkëpunuar edhe me 
seksionin e shërbimeve publike me qëllim zbatimin e 
funskioneve të bashkisë 

Projekte të rëndësishme (maks. 3; burimi i informacionit: fishat e projekteve PPV/PZhS) 

Kodi 

projektit 

Titulli dhe përshkrim i shkurtër i projektit  Fillon Mbaron 

01xyz ska   

 

 

Të dhënat e programit 2020 2021 2022 Trendi 

Numri i stafit 16 16 16  

 

Programi 031 
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Informacion financiar 

  2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Tavani i përgjithshëm i 
programit 7.844 8.033 10.927 8.855 9.121 9.395 

Shpenzimet bruto 7.844 8.033 10.927 8.855 9.121 9.395 

Të ardhurat e programit 0 0 0 0 0 0 

Shpenzimet neto 7.844 8.033 10.927 8.855 9.121 9.395 

Pagat & sigurimet shoqërore 7.208 7.423 9.477 8.855 9.121 9.395 

Investimi kapital      700       
 

032: Shërbimet e mbrojtjes nga zjarri 

Struktura përgjegjëse   MZSH    Bashkia Berat 

Vështrim i përgjithshëm i programit 

Programi mbulon luftën kundër zjarrit, parandalimin e zjarrit dhe përballimin e emergjencave të tjera 

që vinë nga rreziqet natyrore ose aksidentet e trafikut rrugor. 

03280 Mbrojtja nga zjarri dhe 

mbrojtja civile  

 Administrimi i parandalimit të zjarrit dhe  problemeve të 
shërbimeve  të mbrojtjes kundër zjarrit; 

 Funksionimi i njësive të zakonshme dhe njësive 
ndihmëse zjarrfikëse dhe i shërbimeve të tjera të 
parandalimit dhe mbrojtjes kundër zjarrit të mbajtura nga 
autoritetet publike;  

 Funksionimi ose mbështetja e programeve trajnuese të 
parandalimit dhe mbrojtjes kundër zjarrit. 

 Shërbimet e mbrojtjes civile, si shpëtimet malore, , 
evakuimi i zonave të përmbytura etj. 

 

Projekte të rëndësishme (maks. 3; burimi i informacionit: fishat e projekteve PPV/PZhS) 

Kodi 

projektit 

Titulli dhe përshkrim i shkurtër i projektit  Fillon Mbaron 

01xyz Blerje automjet zjarrfikese n e bashkepunim  ne donacionin japonez. 2019 2019 

 

Qëllimet Objektivat Treguesit e 

rezultatit 

Synimet 

2019 2020 2021 2022 

Gadishmeria  e 

njesise per 

perballimin e 

zjarreve dhe 

përballimin e 

emergjencave 

të tjera që vinë 

nga rreziqet 

natyrore ose 

Te  pergjigjet ne 

kohen sa me 

optimal te 

mundshme , sapo 

te marri raportimin 

e zjarrit apo ten je 

emergjece tjeter 

natyrore apo 

Koha 

mesatare e 

reagimit pas 

raportimeve të 

zjarrit 

Numri i 

inspektimeve 

lidhur me 

Gadishm

eri  max 

 

Shpejtesi 

max 

Gadishm

eri  max 

 

Shpejtesi 

max 

Gadish

meri  

max 

 

Shpejtes 

max 

Gadishm

eri  max 

 

shpejtesi 

max 
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aksidentet e 

trafikut rrugor. 

aksident rrugor. rreziqet e 

zjarrit 

Të dhënat e programit 2020 2021 2022 Trendi 

Numri i zjarrfikësve 45 45 45  

Numri i rasteve të ndërhyrjeve të luftës dhe 

shpëtimeve nga zjarri  

    

 

Programi 032 

 

      Informacion financiar 

  2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Tavani i përgjithshëm i 
programit 

32.34
5 

35.33
7 

41.89
5 38.037 39.074 40.246 

Shpenzimet bruto 32.34
5 

35.33
7 

41.89
5 38.037 39.074 40.246 

Të ardhurat e programit 0 2.682 1.613 1.661 1.711 1.762 

Shpenzimet neto 32.34
5 

32.65
5 

40.28
2 35.500 36.461 37.555 

Pagat & sigurimet 
shoqërore 

29.69
8 

32.05
9 

39.69
5 38.037 39.074 40.246 

Investimi kapital  0 0 2.200 0 0   

 

Komente 

 

Koha mesatare e reagimit pas raportimeve të zjarrit menjehere pas marrjes se njoftimit, merritja 

varet nga largesia e ndoshjes se rastit, gadishmeria dhe shpejtesia kan qene maksimale 

 

041: Çështje të përgjithshme ekonomike, tregtare dhe të punës 

Struktura përgjegjëse  Bashkia Berat 

Vështrim i përgjithshëm i programit 

Programi mbulon përpjekjen për të forcuar zhvillimin ekonomik vendor dhe punësimin. 

04110 Çeshtjet e përgjithshme 

ekonomike dhe tregtare 

 Formulimin, dhe zbatimin dhe  monitorimin e politikave 
të përgjithshme ekonomike dhe tregtare ; 

 Mbajtja e kontakteve me qeverisjen qendrore si dhe me 
biznesin për të garantuar politika zhvilluese në nivel 
rajonal dhe garantimin e zhvillimit ekonomik; 

04130 Mbështetja për zhvillim 

ekonomik 

 Mbështetje marketing për bizneset vendore ; 
 

04160 Shërbimi i tregjeve, 

akreditimi dhe inspektimi 

 Rregullimi i veprimtarive në sheshet e tregjeve vendore 
ose mbështetje për infrastrukturën e tregjeve; 
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Projekte të rëndësishme (maks. 3; burimi i informacionit: fishat e projekteve PPV/PZhS) 

Kodi I 

projektit 

Titulli dhe përshkrim i shkurtër i projektit  Fillon Mbaron 

01xyz Project per zhvillimin e turizmit 2019 2020 

01xyz    

 

Qëllimet Objektivat Treguesit e 

rezultatit 

Synimet 

2019 2020 2021 2022 

Pajisja  e te in 

teresuareve me 

licence te kerkuara  

Dhenia e dokumetave 

sipas kerkesave ligjore. 

Numri i 

lejeve/liçensave të 

lëshuara 

26/46 28/48 30/50 35/55 

       

Të dhënat e programit 2020 2021 2022 Trendi 

Numri i stafit 3 3 3  

 

Programi 041 Bashkia Berat 

 

      Informacion financiar 

  2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Tavani i përgjithshëm i 
programit 

2.040 2.102 3.097 3.144 3.512 3.681 

Shpenzimet bruto 2.040 2.102 3.097 3.144 3.512 3.681 

Të ardhurat e programit 2.721 2.326 2.396 2.468 2.542 2.618 

Shpenzimet neto 681 -     224     701 676 970 1.063 

Pagat & sigurimet shoqërore 2.040 2.102 2.179 2.244 2.312 2.381 

Investimi kapital  0   850 900 1.200 1.300 

 

Komente 

Licensa te dhena jane 26 me afat 5-10 vjecar per transport udhetaresh dhe mallra, ndersa certifikatat 

jepen me afat 1 vjecar. 

 

 

042: Bujqësia, pyjet, peshkimi dhe gjuetia 

Struktura përgjegjëse 

Vështrim i përgjithshëm i programit 

Programi mbulon zhvillimin e një prodhimi bazë të qëndrueshëm. 
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04220 Shërbimet bujqësore, 

inspektimi, ushqimi dhe 

mbrojtja e konsumatorëve 

 Ngritja, plotësimi, ruajtja dhe përditësimi i një sistemi 
informacioni mbi bazë parcele për tokën bujqësore, që të 
përmbajë informacion për vendndodhjen e saktë, 
përmasat dhe pronësinë e parcelave 

 Prodhimi dhe përhapja e informacionit të përgjithshëm, 
dokumentacionit teknik dhe statistikave për çështjet dhe 
shërbimet bujqësore  

 Organizim ose mbështetje e shërbimeve veterinare për 
blegtorinë 

04240 Menaxhimi i ujitjes dhe 

kullimit 

 Ndërtim ose organizim i sistemeve të kontrollit të 
përmbytjeve, sistemeve të ujitjes dhe kullimit, duke 
përfshirë grante, hua dhe financime për punime të tilla  

04260 Menaxhimi i pyjeve dhe 

kullotave 

 Administrimi i çështjeve dhe shërbimeve pyjore;  

 Konservim, zgjerim dhe shfytëzim i racionalizuar i 
rezervave pyjore;  

 Mbikëqyrje dhe disiplinim i operacioneve pyjore dhe 
dhënie e liçencave për prerje drurësh (hedhja e pemëve); 

 Organizim ose mbështetje për veprimtarinë ripyllëzuese, 
kontrollin e insekteve dhe sëmundjeve, shërbimet pyjore 
për luftën kundër zjarrit dhe për parandalimin e zjarrit 
dhe ofrimin e shërbimeve për operatorët pyjorë; 

 Prodhim dhe përhapje e informacionit të përgjithshëm, 
dokumentacionit teknik dhe statistikave për çështjet dhe 
shërbimet pyjore; 

 Shpërndarja e kullotave, duke përshirë menaxhimin e 
kullotjes . 

 

 

Projekte të rëndësishme (maks. 3; burimi i informacionit: fishat e projekteve PPV/PZhS) 

Kodi i projektit Titulli dhe përshkrim i 

shkurtër i projektit  

Fillon Mbaron 

01xyz Reabilitim I kanalit 

kullues dhe ujites  

2019 2022 

01xyz    

Qëllimet Objektivat Treguesit e 

rezultatit 

Synimet 

   2019 2020 2021 2022 

Përmirësimi i 

potencialeve 

prodhuese dhe 

funksioneve 

mjedisore të këtyre 

bimëve 

Menaxhimi i 

qëndrueshëm i 

burimeve natyrore 

Plane menaxhimi 

për pyjet dhe 

kullotat në % të 

territorit 

Pyll 

privat 

   

Mbrojtja e mjedisit 

dhe rritja e 

sipërfaqeve të 

gjelbra 

Të rrisim sipërfaqen e 

pyllëzuar në territorin e 

Bashkisë 

Sipërfaqja e pyjeve 

të përmirësuara në 

ha 

0.5 3 5 8 
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Pastrimi kanaleve 

ujitëse dhe kulluese 

bëhet me qëllim 

mirëmbajtjen e 

infrastructures 

ujitëse për ti ardhur 

në ndihmë 

fermerëve gjatë 

sezonit të ujitjes 

dhe pastrami i 

kanaleve kulluese 

bëhet  për ti 

paraprirë 

përmbytjeve 

Synojmë që të 

realizojmë pastrimin e 

kanaleve sipas 

planifikimit të vitit 

100% pasi që kur kiëto 

kanale kanë kaluar në 

pëgjegjësinë tonë ishin 

pa pastruar prej 20 

vitesh  

Përqindja e 

kanaleve ujitëse 

dhe kulluese të 

pastruara  

Kemi 

bërë të 

mundur 

pastrimin 

e 90% të 

inventarit 

100% 100% 100% 

 

Të dhënat e programit 2020 2021 2022 Trendi 

Numri i stafit 39 39 39  

Programi 042 

 

      Informacion financiar 

  2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Tavani i përgjithshëm i 
programit 44.274 40.659 52.947 57.363 69.493 54.458 

Shpenzimet bruto 44.274 40.659 52.947 57.363 69.493 54.458 

Të ardhurat e programit 464 4.272 2.653 2.732 2.815 2.900 

Shpenzimet neto 43.810 36.387 50.294 54.631 66.678 51.558 

Pagat & sigurimet shoqërore 18.478 20.996 23.661 23.877 24.372 25.294 

Investimi kapital  20.941 2.869 13.910 20.077 31.670 15.500 

        

Komente 

 

045: Transporti 

Struktura përgjegjëse  

Vështrim i përgjithshëm i programit 

Programi mbulon lëvizshmërinë vendore të sigurtë dhe të rrjedhshme rrugore për të gjitha kategoritë 

e përdoruesve privatë të rrugëve dhe për transportin publik. 

04520 Rrjeti rrugor  Funksionimi, përdorimi, ndërtimi dhe mirëmbajtja e 
sistemeve rrugore dhe strukturave të transportit (rrugë, 
ura, tunele, parkime, terminale autobusësh, rrugë 
këmbësore dhe korsi biçikletash etj.); 

04530 Studime për rrugët  Studime për rehabilitimin, përmirësimin, ndërtime të reja 
në sistemet e transportit ose për masa për lehtësimin e 
trafikut  
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04570 Transporti publik  Kontraktimi i shoqërive private të transportit për 
sigurimin e shërbimeve të transportit publik lokal  

 Mbikëqyrje dhe disiplinim i shërbimeve të transportit 
publik lokal nga shoqëritë private (miratimi i tarifave për 
pasagjerët dhe i orëve dhe shpeshtësisë së shërbimeve 
etj.) 

 Ndërtim ose funksionim i sistemeve dhe strukturave 
jotregtare të transportit publik lokal  

 Prodhim dhe përhapje e informacionit të përgjithshëm, 
orareve etj. të operacioneve të sistemit public lokal të 
transportit  

  

 

Projekte të rëndësishme (maks. 3; burimi i informacionit: fishat e projekteve PPV/PZhS) 

Kodi I 

projektit 

Titulli dhe përshkrim i shkurtër i projektit  Fillon  Mbaron 

01xyz Asfaltim dhe shtrim rrugesh me beton, mirembajtje me cakull dhe 

tombino e mure mbajtes  ne njesite administrative dhe lagjet e qytetit 
2019 2022 

01xyz Rikonstruksion i rrugeve te brendeshme ne lagjen 30 Vjetori (Ish Pyjorja) 2018 2022 

 

Qëllimet Objektivat Treguesit e rezultatit Synimet 

2019 2020 2021 2022 

T’iu mundësojë 

qytetarëve 

qarkullim normal 

në ecjen e 

këmbësorëve dhe 

qarkullimin e 

mjeteve, krijimin 

e kushteve 

infrastrukturore 

Shtimi I 

sipefaqeve te 

miremb. Me 

5% krahasuar 

me v.2018, dhe 

progresivisht 

per vitit 

2020,2021,2022 

 Rrugë të 

mirëmbajtura gjatë 

vitit : asfaltuar 

 

239231 

251195 

 

263752 276940 

 Shtimin e urave 

te mirembajtura 

Mirembajtje ura 13 15 16 18 

 Shtimi I 

siperfaqeve me 

kalldrem  

Mirembajtje 

rr.kalldrem  

8.5 9 10 11 

 

Të dhënat e programit 2020 2021 2022 Trendi 

Numri i stafit 77 77 77  

Programi 045 

      Informacion financiar 

  2017 2018 2019 2020 2021 2022 
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Tavani i përgjithshëm i 
programit 318.074 140.306 348.962 185.540 188.869 229.274 

Shpenzimet bruto 318.074 140.306 348.962 185.540 188.869 229.274 

Të ardhurat e programit 0 300 309 318 328 340 

Shpenzimet neto 318.074 140.006 348.653 185.222 188.541 228.934 

Pagat & sigurimet shoqërore 33.927 34.694 47.018 49.127 50.601 52.119 

Investimi kapital  270.361 165.616 283.349 115.112 116.328 154.557 

       Komente 

Kemi pershkruar vetem 2 investime kryesore ne kete program qe jane perfshire ne SZHT , po ne 

PBA jane rreth 8 objekte. 

 

 

 

047: Industri të tjera 

Struktura përgjegjëse  Bashkia Berat 

Vështrim i përgjithshëm i programit 

Programi mbulon zhvillimin e turizmit; veç kësaj, ai mund të përfshijë masat e mbrotjes nga 

përmbytjet dhe përpjekjet për zbukurim (dekorim). 

04740 Projekte zhvillimi  Administrim i çështjeve dhe shërbimeve që kanë të 
bëjnë me ndërtimin, zgjerimin, përmirësimin, 
funksionimin dhe mirëmbajtjen e strukturave për 
kontrollin e përmbytjeve. 

04760 Zhvillimi i turizmit  Administrimi i çështjeve dhe shërbimeve të   turizmit 
vendor; promovim dhe zhvillim i turizmit vendor. 

 Funksionimi i zyrave turistike vendore etj.; organizim 
i fushatave publicitare, duke përfshirë prodhimin dhe 
shpërndarjen e literaurës promovuese e të një natyre të 
ngjashme; 

 Mbledhje dhe botim i statistikave vendore për 
turizmin. 

  

 

Projekte të rëndësishme (maks. 3; burimi i informacionit: fishat e projekteve PPV/PZhS) 

Kodi i 

projektit 

Titulli dhe përshkrim i shkurtër i projektit  Fillon Mbaron 

01xyz  Funksionimi i zyrave turistike vendore e promovim dhe 
zhvillim i turizmit vendor. 

 

Vijon  2022 e 

vijim  

01xyz    

 

Programi 047 
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Informacion financiar 

  2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Tavani i përgjithshëm i 
programit 5.960 6.138 6.393 6.585 6.782 6.985 

Shpenzimet bruto 5.960 6.138 6.393 6.585 6.782 6.985 

Të ardhurat e programit             

Shpenzimet neto 5.960 6.138 6.393 6.585 6.782 6.985 

Pagat dhe sigurimet shoqërore 
5.960 6.138 6.393 6.585 6.782 6.985 

Investimi kapital              

 

Qëllimet Objektivat Treguesit e 

rezultatit 

Synimet 

2019 2020 2021 2022 

Administrimi i 
çështjeve dhe 
shërbimeve të   
turizmit vendor;  

promovim dhe zhvillim 
i turizmit vendor. 

 

Nr  turisteve  per 

cdo vit  

+50% +60% +70% +80% 

 
Mbledhje dhe 
botim i statistikave 
vendore për 
turizmin. 

 

 Promovim dhe 

zhvillim i turizmit 

vendor 

Nr  turisteve  per 

cdo vit, vendas, te 

huaj.  

Turist 1 ditore 

Turist  disa ditor  

    

       

 

Të dhënat e programit 2020 2021 2022 Trendi 

Numri i stafit 7 7 7  

Komente 

 

051: Menaxhimi i mbetjeve 

Struktura përgjegjëse  Bashkia Berat 

Vështrim i përgjithshëm i programit 

Programi mbulon grumbullimin, trajtimin dhe eliminimin e mbetjeve. Ai përfshin fshirjen e rrugëve, 

shesheve, rrugicave, tregjeve, kopshteve publike, parqeve etj. 

05100 Menaxhimi i mbetjeve  Administrim, mbikëqyrje, inspektim organizim ose 
mbështetje e sistemeve të grumbullimit, trajtimit dhe 
eliminimit të mbetjeve. 

 Grante, hua ose financime për të mbështetur 
funksionimin, ndërtimin, mirëmbajtjen ose përmirësimin 
e këtyre sistemeve. 

 Fshirje e rrugëve dhe pastrim i parqeve etj. 
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Projekte të rëndësishme (maks. 3; burimi i informacionit: fishat e projekteve PPV/PZhS) 

Kodi i 

projektit 

Titulli dhe përshkrim i shkurtër i projektit  Fillon Mbaron 

01xyz Blerje kontenieresh me 1.1m3 kapacite 2019 2022 

01xyz Kosto locale e MMN  ( kosto locale financin I MIE  2019  

 

Qëllimet Objektivat Treguesit e 

rezultatit 

Synimet 

2019 2020 2021 2022 

Përmirësimin 

e ambientit 

dhe uljen e 

ndotjes së tij 

në qytet. Ky 

shërbim  

eshte shtrire 

edhe  ne 

njesite 

administrativ

e te bashkise 

Pastrimin e 

Rrugëve dhe 

Shesheve kryesore 

të qytetit. 

Grumbullimin dhe 

heqjen e mbetjeve 

urbane në pikat e 

vend-qëndrimeve të 

kontejnerëve dhe 

pikave statike çdo 

Grumbullimin dhe 

heqjen e mbetjeve 

inerte në pikat e 

vendgrumbullimev

e dhe pikave statike 

çdo ditë  

 ruajtjen e 

nfrastrukturës 

mjedisore në 

standarde që 

kërkon koha. 

Larja  e rrugëve, në 

rrugët dhe sheshet 

kryesore të qytetit 

për uljen e ndotjes 

mjedisore nga 

qarkullimi i 

makinave dhe 

punimet 

ndërtimore. 

Përmirësimi i 

kushteve teknike në 

vend depozitimin e 

Pastrimi i 

rugëve.  

Mirëmbajtja 

e 

Ambienteve 

Publike. 

Grumbullim 

– 

transportim i 

mbetjeve 

urbane.  

   Larje e 

rrugëve.  

   

Dizinfektimi, 

Deratizimi 

dhe 

Dezinsektimi

.  

 Mirëmbajtja 

e Vend-

Depozitimit 

të mbetjeve 

urbane.  

Realizimi I 

zerave te 

kontrates 

dt. 

25.04.201

9 

Vijim 

kontrat

a 2019 

Vijim 

kontrat

a 2019 

Vijim 

kontrat

a 2019 
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mbetjeve urbane 

për uljen e ndotjes 

së ambientit të 

qytetit. 

 

Vendosja e kon 

tenereve te rinj 

sipas grafikut 

sipas viteve  

 Te administrohen 

kontenieret e rinj, 

dhe grumullimi I 

atyre qe kan 

plotesuar kohen e 

shfrutezimit  

 Sasia e kon 

teniereve te 

rinj te blere ne 

vite, dhe te 

vendosur sipas 

hartes. 

200 100 100 100 

       

 

 

 

Të dhënat e programit 2020 2021 2022 Trend 

Numri i stafit 3 3 3  

Programi 051 

      Informacion financiar 

  2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Tavani i përgjithshëm i 
programit 62.182 60.628 81.065 79.592 82.438 75.284 

Shpenzimet bruto 62.182 60.628 81.065 79.592 82.438 75.284 

Të ardhurat e programit 70389 65605 75032 77283 79601 81989 

Shpenzimet neto       

Pagat dhe sigurimet shoqërore 
2.613 2.691 2.791 2.885 2.972 3.061 

Investimi kapital  
             -                 -    

       
13.016       9.016      11.774  

        
2.500  

 

Komente 

Sherbimi I pastrimit  te qytetit dhe te njesive te vartesise kryhet nepermjet sipermarrjes m e operator 

privat , prandaj tek nr.i punonjesve kemi vetem supervizoret e sherbimit.  

 

052: Menaxhimi i ujërave të zeza 

Struktura përgjegjëse  Sh.A. U-K  Berat Kucove,  Bashkia Berat 

Vështrim i përgjithshëm i programit 

Programi mbulon funksionimin e sistemit të kanalizimeve dhe trajtimin e ujërave të zeza. Ai përfshin 

menaxhimin dhe ndërtimin e sistemit të kolektorëve, kanaleve, tubacioneve dhe pompave për të 

larguar të gjitha ujërat e zeza (ujin e shiut, ujërat shtëpiakë dhe ujëra të tjerë të ndotur). 
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05200 Menaxhimi i ujrave të zeza  Administrim, mbikëqyrje, inspektim, vënie në 
funksionim ose mbështetje e sistemeve të kanalizimeve 
dhe të trajtimit  të ujërave të zeza 

 Grante, hua ose financime për të mbështetur 
funksionimin, ndërtimin, mirëmbajtjen ose përmirësimin 
e sistemeve të kanalizimeve dhe të trajtimit të ujërave të 
zeza 

 

 

Projekte të rëndësishme (maks. 3; burimi i informacionit: fishat e projekteve PPV/PZhS) 

Kodi i 

projektit 

Titulli dhe përshkrim i shkurtër i projektit  Fillon Mbaron 

01xyz KUZ Lapardha  2019 2020 

01xyz KUZ Drobonik 2019 2020 

 

Qëllimet Objektivat Treguesit e 

rezultatit 

Synimet 

2019 2020 2021 2022 

Krijimin e inf. Se 

dmd per banoret e 

zones 

Perfundimi I projektit 

ne vitiun 2020 

Banoret perfitues 

te ketij projekti. 

  Perf.projekti  

       

Të dhënat e programit 2020 2021 2022 Trend 

Numri i stafit   ska ska ska  

 

Programi 052 

      Informacion financiar 

  2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Tavani i përgjithshëm i 
programit 3.316 1.641 8.832 34.168 21.250 24.066 

Shpenzimet bruto 3.316 1.641 8.832 34.168 21.250 24.066 

Të ardhurat e programit             

Shpenzimet neto 3.316 1.641 8.832 34.168 21.250 24.066 

Pagat dhe sigurimet shoqërore 
0 0 0 0 0   

Investimi kapital  3.316 1.641 8.832 34.168 21.250 24.066 

 

Komente 

 

061:  Urbanistika  

Struktura përgjegjëse   Bashkia Berat  
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Vështrim i përgjithshëm i programit 

 Zhvillim, përditësim, bashkërendim dhe monitorim i  planeve të zhvillimit urbanistik; 

Planifikim, administrim, zhvillim dhe kontrolli i territorit, sipas mënyrës së përcaktuar me 

ligj. 

 

06140 Urbanisitka  Lëshimi i lejeve për ndërtime të reja; zhvillimi i 

tokës dhe veprimtari të tjera që ndikojnë në 

urbanistikën e njësisë së vetëqeverisjes vendore. 

 Planifikim i përgjithshëm duke përfshirë 

formulimin, përditësimin, bashkërendimin dhe 

monitorimin, të Planeve të Përgjithshme Vendore 

/Planeve të Zhvillimit Strategjik; 

     Hartimi i planeve të zonimit dhe i rregullave të 

ndërtimit 

 rogrami mbulon veprimtaritë për planifikimin dhe  

06180 Planifikimi dhe strehimi urban  Formulim, administrim, bashkërendim dhe monitorim i 
planeve të përgjithshme, planeve, programeve dhe 
buxheteve të lidhura me strehimin. 

 Administratiim i çështjeve dhe shërbimeve të strehimit; 
promovim, monitorim dhe vlerësim i veprimtarive për 
zhvillimin e strehimit  
 

 

Projekte të rëndësishme (maks. 3; burimi i informacionit: fishat e projekteve PPV/PZhS) 

Kodi 

projektit 

Titulli dhe përshkrim i shkurtër i projektit  Fillon Mbaron 

01xyz bashkërendimin dhe monitorimin, të Planeve të Përgjithshme 

Vendore /Planeve të Zhvillimit Strategjik; 

 

Vijon 

1019 

Vijon 

pas 

2022 

01xyz Hartimi i planeve të zonimit dhe i rregullave të ndërtimit 

 

Vijon 

1019 

Vijon 

2022 

 

Të dhënat e programit 2020 2021 2022 Trendi 

Numri i stafit 11 11 11  

 

Programi 061 

 

      Informacion financiar 

  2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Tavani i përgjithshëm i 
programit 10.346 10.655 11.049 11.380 11.722 12.074 
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Shpenzimet bruto 10.346 10.655 11.049 11.380 11.722 12.074 

Të ardhurat e programit 8.761 2.238 2.500 2.575 2.652 2.732 

Shpenzimet neto 1.585 8.417 8.549 8.805 9.070 9.342 

Pagat dhe sigurimet shoqërore 
10.346 10.655 11.049 11.380 11.722 12.074 

Investimi kapital  0 0 0 0 0 0 

        

Komente 

 

062: Zhvillimi i komunitetit 

Struktura përgjegjëse    Ndermarrja e gjelberimit bashkia Berat  

Vështrim i përgjithshëm i programit 

Programi mbulon veprimtari për zhvillimin dhe përmirësimin e kontekstit të jetesës. 

06210 Programet e zhvillimit  Administrim i çështjeve dhe shërbimeve për zhvillimin e 
komunitetit 

 Formulimi i planeve të zonimit dhe i rregullave të 
ndërtimit 

 Planifikimi i kommuniteteve të reaj ose i komuniteteve 
të rehabilituara 

 Formulim, administrim, bashkërendim dhe monitorim i 
politikave të përgjithshme, planeve, programeve dhe 
buxheteve që lidhen me shërbimet për komunitetin  

 Përgatitja e skemave për financimin e zhvillimeve të 
planifikuara 

06260 Shërbimet publike vendore  Planifikim i përmirësimit dhe zhvillimin e strukturave të 
tilla si shërbimet për publikun, shëndeti, arsimi, kultura, 
rekreacioni etj. për komunitetet 

 Prodhim dhe përhapje e informacionit publik, 
dokumentacionit teknik dhe statistikave për çështjet dhe 
shërbimet për zhvillimin e komunitetit 

 

Projekte të rëndësishme (maks. 3; burimi i informacionit: fishat e projekteve PPV/PZhS) 

Kodi 

projektit 

Titulli dhe përshkrim i shkurtër i projektit  Fillon Mbaron 

01xyz Mirembajtjen e struktures  se siperfaqeve te gjelberta duke 

kryer  te gjitha proceset teknologjike te punes  per 

mirembajtjen e siperfaqeve me bar, lulishte, shkurre  

dekurative, bordure te gjelber. 

Shtimi i siperfaqeve te gjelberta  duke shtuar mbjelljet me lule 

sezonale, siperfaqe me bar, mbjellja e pemeve dekorative etj. 

Mirembajtja e tendave dhe e pjergullave. 

Mirembajtja e qoshkave dekorative, tavolinave dhe stolave ne 

te gjitha siperfaqet e gjelberta. 

Vijon nga 

2019 

 Vijon 

pas 

2022 
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01xyz Mirembajtja e tendave dhe e pjergullave. 

Mirembajtja e qoshkave dekorative, tavolinave dhe stolave ne 

te gjitha siperfaqet e gjelberta. 

 

Vijon nga 

2019 

 Vijon 

pas 

2022 

 

Qëllimet Objektivat Treguesit e 

rezultatit 

Synimet 

2019 2020 2021 2022 

Krijimit të një 

ambienti 

shlodhes dhe 

qetesie  ku 

qytetarët   

Shtimi i siperfaqeve 

te gjelberta  duke 

shtuar mbjelljet me 

lule sezonale, 

siperfaqe me bar, 

mbjellja e pemeve 

dekorative etj. 

 

Sasia e 

siperfaqjeve te 

gjelberta te 

perftuar nga 

investimi  

Perf.projekti    

       

       

 

Të dhënat e programit 2020 2021 2022 Trend 

STAFI  59 59 59  

 

Programi 062 

 

      Informacion financiar 

  2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Tavani i përgjithshëm i 
programit 39.038 42.157 53.145 47.406 61.003 62.641 

Shpenzimet bruto 39.038 42.157 53.145 47.406 61.003 62.641 

Të ardhurat e programit 13.033 12.728 14.746 15.188 15.644 16.113 

Shpenzimet neto 26.005 29.429 38.399 32.218 45.359 46.528 

Pagat dhe sigurimet shoqërore 
30.837 33.905 33.919 34.950 35.635 36.704 

Investimi kapital  11.518 259 1.600 2.500 14.750 15.000 

        

Komente 
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063: Furnizimi me ujë 

Struktura përgjegjëse Sh.A. U-K  Berat Kucove,  Bashkia Berat 

Vështrim i përgjithshëm i programit 

Programi mbulon sigurimin me ujë të pijshëm për banorët dhe bizneset brenda bashkisë. 

06330 Shërbimet lokale të 

ujësjellësit 

 Administrim i problemeve të furnizimit me ujë; 
vlerësimi i nevojave të ardhshme dhe përcaktimi i 
mundësive ; 

 Mbikëqyrje dhe disiplinim i të gjitha problemeve të 
furnizimit me ujë, duke përfshirë pastërtinë e ujit, 
çmimin dhe kontrollet e sasisë; 

 Ngritja ose vënia në funksionim e kapaciteteve të MUZ-
se;  

 Prodhim dhe përhapje e informacionit publik, 
dokumentacionit teknik dhe statistikave për çështjet dhe 
shërbimet e furnizimit me ujë; 

 Grante, hua ose financime për të mbështetur ndërtimin, 
mirëmbajtjen ose përmirësimin e sistemeve të furnizimit 
me ujë; 

 

Projekte të rëndësishme (maks. 3; burimi i informacionit: fishat e projekteve PPV/PZhS) 

Kodi 

projektit 

Titulli dhe përshkrim i shkurtër i projektit  Fillon Mbaron 

01xyz Ndertim Ujesjellesi fshati  , Mbreshtan, Lapardha,VELABISHT, 2019 2022 

01xyz Ndertim Ujesjellesi fshati  Duhanas, Palikesht, 2020 2021,2022 

 

Qëllimet Objektivat Treguesit e 

rezultatit 

Synimet 

2019 2020 2021 2022 

Furnizimi me uj 

te pishem I 

banorev ete 

zones 

Realizimi me 

sukses I projektit  

me sukses ne afat 

dhe me cilesi 

Banore te zones 

perfitues te 

projektit 

 Perf.projekti   

Furnizimi me uj 

te pishem I 

banorev ete 

zones . 

Realizimi me 

sukses I projektit  

me sukses ne afat 

dhe me cilesi 

Banore te zones 

perfitues te 

projektit 

   Perf.projek 

       

 

 

Programi 063 

      Informacion financiar 

  2017 2018 2019 2020 2021 2022 
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Tavani i përgjithshëm i 
programit 8.888 17.047 38.028 33.924 32.000 38.000 

Shpenzimet bruto 8.888 17.047 38.028 33.924 32.000 38.000 

Të ardhurat e programit             

Shpenzimet neto 8.888 17.047 38.028 33.924 32.000 38.000 

Pagat dhe sigurimet shoqërore             

Investimi kapital  8.888 17.047 38.028 33.924 32.000 38.000 

Komente  

 

064: Ndriçimi i rrugëve 

Struktura përgjegjëse; Ndermarrja e Sherbimeve e Publike  

Vështrim i përgjithshëm i programit 

Programi mbulon sigurimin e ndriçimit të rrugëve në bashki. 

06440 Ndriçim rrugësh  Administrim, instalim, vënie në funksionim, 
mirëmbajtje, përmirësim i ndriçimit të rrugëve 

 

Projekte të rëndësishme (maks. 3; burimi i informacionit: fishat e projekteve PPV/PZhS) 

Kodi 

projektit 

Titulli dhe përshkrim i shkurtër i projektit  Fillon Mbaron 

01xyz 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 . 

Shtim i gjatesive  te ndicuara ne masen  3 km ( nga keto 2 km 

do plotesohen me blerjen e ndricuesve te rinje dhe 1 km nga 

heqja e ndricuesve te vjeter ). 

 

Vijon nga 

2019 

 Vijon 

pas 

2022 

01xyz Rikonstruksioni i rrjetit të ndriçimit rrugor në rrugët  të cilat 

kanë pasur ndriçim rrugor, por sot nuk funksionon për shkak 

të dëmtimit të rrjetit, ku parashikohen punimet për vendosjen 

e koka ndriçuesi ose llamba, rrjeti kabllor i nevojshëm, etj. 

Programe manaxhimi dhe ekonomizimi te energjise elektrike 

nepermjet zevendesimit  te llampave ekzistuese me llampa 

ekonomike led. 

 

Vijon nga 

2019 

 Vijon 

pas 

2022 

 

Të dhënat e programit 2020 2021 2022 Trendi 

Stafi  47 4 4  
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Programi 064 

 

Informacion financiar 

  2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Tavani i përgjithshëm i 
programit 24.329 24.500 26.333 25.997 26.777 27.580 

Shpenzimet bruto 24.329 24.500 26.333 25.997 26.777 27.580 

Të ardhurat e programit 25.667 25.018 28.271 29.119 29.993 30.892 

Shpenzimet neto 1.338 518 1.938 3.122 3.216 3.312 

Pagat dhe sigurimet shoqërore 
1.435 1.780 2.133 2.200 2.265 2.330 

Investimi kapital              

 

Komente 

 

072: Shërbimet e kujdesit parësor 

Struktura përgjegjëse; bashkia Berat  

Vështrim i përgjithshëm i programit 

Programi mbulon kujdesin shëndetësor thelbësor për të gjithë individët dhe familjet në bashki. 

07220 Shërbimet e kujdesit parësor  Mirëmbajtje dhe ndërtim i infrastrukturës së re për 
shërbim shëndetësor parësor 

 

Projekte të rëndësishme (maks. 3; burimi i informacionit: fishat e projekteve PPV/PZhS) 

Kodi 

projektit 

Titulli dhe përshkrim i shkurtër i projektit  Fillon Mbaron 

01xyz Rikonstruksion I pediatrise se Spitalit Rajonal Berat 2018 2020 

01xyz    

 

Qëllimet Objektivat Treguesit e 

rezultatit 

Synimet 

2019 2020 2021 2022 

Rikosnstruksioni I 

pediatrise per ta 

sjelle ne parametra 

optimal  

Sigurimi I kushteve te 

pershtatshme  te 

ambjenteve te 

pediatrise  

  Sasia e dhomave 

te rikonstruktuara 

Fillon 

projekti 

 Mbaron  

projekti 

 

 

Të dhënat e programit 2020 2021 2022 Trend 

 stafi ska ska ska  

Programi 072 
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Informacion financiar 

  2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Tavani i përgjithshëm i 
programit 0 2.106 9.461 0 0 0 

Shpenzimet bruto 0 2.106 9.461 0 0 0 

Të ardhurat e programit 0 0 0 0 0   

Shpenzimet neto 0 2.106 9.461 0 0 0 

Pagat dhe sigurimet shoqërore 
0 0 0 0 0   

Investimi kapital  0 2.106 9.461 0 0 0 

        

Komente 

 

081: Shërbimet rekreative dhe sportive 

Struktura përgjegjëse: Qendra Kulture “ M.Tutulani” 

Vështrim i përgjithshëm i programit 

Programi mbulon operimin ose mbështetjen e strukturave për aktivitete çlodhëse dhe sportive dhe 

kontribut financiar për promovimin e sporteve.  

08120 Parqet  Vënie në funksionim ose mbështetje për struktura për 
veprimtari çlodhëse  

08130 Sport dhe  argëtim  Vënie në funksionim ose mbështetje e strukturave për 
veprimtari ose ngjarje sportive aktive (fusha lojërash, 
fusha tenisi, korsi vrapimi, terrene golfi, ringje boksi, , 
palestra etj.); mbështetje për ekipet përfaqësuese vendore 
në veprimtaritë sportive 

 Grante, hua ose financime për të mbështetur ekipe ose 
konkurrues apo lojtarë individualë 

 

Projekte të rëndësishme (maks. 3; burimi i informacionit: fishat e projekteve PPV/PZhS) 

Kodi 

projektit 

Titulli dhe përshkrim i shkurtër i projektit  Fillon Mbaron 

01xyz Rikonstruksion I fushes s e stadiumit tomorri  2019 

01xyz Rikonstruksion I palesteres se gjimnastikes, boksit  2018 2022 

 

Qëllimet Objektivat Treguesit e 

rezultatit 

Synimet 

2019 2020 2021 2022 

Projekti synon  

rikonstruksion 

te Stadiumit “ 

Tomorri” si i 

vetmi ambjent 

Ndertimi i  fushes  

me te gjitha 

shtresat e 

nevojshme per te 

patur nje terren sa 

Rritja dhe 

permiresimi i  

funksionimit te 

fushes se 

Perfundon 

objekti  
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sportiv ku 

kryhen jo vetem 

aktivitet 

sportive  sipas 

grafikut te 

percaktuar nga 

institucionet 

sportive por 

edhe stervitje te 

ndryshme si dhe 

takime zyrtare . 

me te 

pershtatshem dhe 

funksional. 

sportit. 

Rritja e nivelit 

te aktiviteteve 

sportive ne 

qytet. 

Rikonstruksion I 

palesteres se 

gjimnastikes, 

boksit  

Ndertimi i  

palestres se 

gjimnastikes dhe 

boksit per te patur 

nje ambjent sa me 

te pershtatshem 

dhe funksional. 

Rritja e nivelit 

te aktiviteteve 

sportive ne 

qytet 

Fillon 

projekti  

 

vijon 

vijon Perfundon  

       

 

Të dhënat e programit 2020 2021 2022 Trend 

stafi 2 2 2  

 

Programi 081 

      Informacion financiar 

  2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Tavani i përgjithshëm i 
programit 46.277 51.257 52.983 31.306 41.436 44.379 

Shpenzimet bruto 46.277 51.257 52.983 31.306 41.436 44.379 

Të ardhurat e programit 0 0 0 0 0   

Shpenzimet neto 46.277 51.257 52.983 31.306 41.436 44.379 

Pagat dhe sigurimet shoqërore 
1.263 1.295 1.381 1.440 1.485 1.530 

Investimi kapital  10.000 23.000 25.458 1.000 10.000   

 

Komente 

 

082: Shërbime kulturore 

Struktura përgjegjëse Qendra Kulture “ M.Tutulani” 

 

Vështrim i përgjithshëm i programit 



44 
 

Programi mbulon strukturat kulturore dhe organizon ose mbështet ngjarjet kulturore në bashki. 

08220 Trashëgimia kulturore, 

monumentet, kopshtet 

zoologjike e botanike dhe 

bibliotekat 

 Vë në funksionim ose mbështet monumentet, shtëpitë 
dhe vendet historike, kopshtet zoologjike dhe botanike, 
bibliotekat 

08230 Art dhe kulturë  Sigurim I shërbimeve kulturore; administrim I çështjeve 
kulturore; mbikëqyrje dhe rregullim I strukturave 
kulturore 

08280 Muzetë teatrot dhe ngjarjet 

kulturore 

 

 Vënie në funksionim ose mbështetje për muzeumet, 
galeritë e arteve, teatrot, sallat e ekspozitave 

 Prodhim, organizim ose mbështetje për ngjarjet kulturore 
(koncerts, prodhime skenike dhe filma, shfaqje artistike 
etj.) 

 

Projekte të rëndësishme (maks. 3; burimi i informacionit: fishat e projekteve PPV/PZhS) 

Kodi 

projektit 

Titulli dhe përshkrim i shkurtër i projektit  Fillon Mbaron 

01xyz Ndertimi I muzeut  Sinje, rikonstruksion muret KALA 2018 2022 

01xyz Pajisje  qendra kulturore M,Tutulani 2019 2022 

 

Qëllimet Objektivat Treguesit e 

rezultatit 

Synimet 

2019 2020 2021 2022 

Ringritja e 

muzeut te 

fshatit Sinje 

Rikonstruksioni 

I plote I godines 

dhe mobilim 

sheshi para saj 

 Rritja e 

vizitoreve te 

ketij muzeu dhe 

ne zonen ne 

teresi 

Perf.objekti Vijon  

likujdimi 

Vijon 

likujdimi 

 

Te pajiset  

qendra 

kulturore me  

pajisjet e 

nevojshme 

Sigurimi I 

pajisjeve dhe 

velgave 

muzikore per 

Q.K. 

Rritja e cilesise 

artisike dhe 

perfaqesim 

dinjitoz I Q. 

Fillon 

projekti 

vijon vijon Perf.projekti 

Te kryhet 

ristrukturimi 

I mureve te 

kalase 

Rehabilitimi i 

mureve te 

kalase. 

M3, Mure te 

rikonstrukturuar 

Project I 

nisur 2018 

vijon vijon Perf.projekti 

 

Të dhënat e programit 2020 2021 2022 Trend 

Stafi  31 31 31  

 

Programi 082 
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Informacion financiar 

  2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Tavani i përgjithshëm i 
programit 25.740 31.702 41.873 35.251 42.185 48.170 

Shpenzimet bruto 25.740 31.702 41.873 35.251 42.185 48.170 

Të ardhurat e programit 618 0 283 291 300 309 

Shpenzimet neto 25.122 31.702 41.590 34.960 41.885 47.861 

Pagat dhe sigurimet shoqërore 15.832 16.849 22.677 23.400 24.100 24.825 

Investimi kapital  3.747 2.771 11.196 3.985 9.981 15.000 

 

 

Komente 

 

091: Arsimi bazë dhe parashkollor 

Struktura përgjegjëse: Drejtoria e Arsimit  Bashkia Berat  

Vështrim i përgjithshëm i programit 

Programi mbështet arsimin bazë dhe parashkollor, duke bërë të disponueshme dhe duke 

mirëmbajtur klasat shkollore dhe duke administruar shërbimin e arsimit parashkollor 

Qellimi I programit.  Sigurimi i kushteve të përshtatshme të infrastrukturës dhe sigurisë për 

arsimin bazë sipas standardeve dhe rritja e numrit të fëmijëve që ndjekin arsim parashkollor me 

cilësi 

 

09120 Arsimi bazë përfshirë 

arsimin parashkollor 

 Ndërtim dhe mirëmbajtje e strukturave shkollore sipas 
standardeve 

 Mbulimi i pagave për mësuesit e kopshteve të fëmijëve 
dhe stafit mbështetës 

 Furnzimi dhe mbështetja me ushqim e kopshteve 

 

Projekte të rëndësishme (maks. 3; burimi i informacionit: fishat e projekteve PPV/PZhS) 

Kodi 

projektit 

Titulli dhe përshkrim i shkurtër i projektit  Fillon Mbaron 

01xyz Rikonstruksion shkolla “1 maj”  Berat  2019 2021 

01xyz Rikonstruksion shkolla   “ Dyshnik” 2019 2020 

 

Qëllimet Objektivat Treguesit e 

rezultatit 

Synimet 

2019 2020 2021 2022 

Konsiston në 

ofrimin e 

Kthimin  e 

shkolles  Maj ne 

Shkolle e 

Ristruktuar me 

Perfundon 

objekti 

Perfundon 

likujdimi 
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kushteve 

optimale dhe 

sigurimin e nje 

infrastrukture 

arsimore 

bashkekohore 

per nxenesit. E 

shkolles “1  

Maj” Berat 

 

nje mjedis  

shkollor 

bashkohor per 

nxenesit. 

te gjithe 

parametrat e 

parashikuar ne 

preventive. 

buxhetor. 

Konsiston në 

ofrimin e 

kushteve 

optimale dhe 

sigurimin e nje 

infrastrukture 

arsimore 

bashkekohore 

per nxenesit. E 

shkolles 

Dyshnik 

Kthimin  e 

shkolles  Dyshnik  

ne nje mjedis  

shkollor 

bashkohor per 

nxenesit. 

Shkolle e 

Ristruktuar me 

te gjithe 

parametrat e 

parashikuar ne 

preventive. 

   Fillon dhe 

perfundon 

objekti  

       

 

Të dhënat e programit 2020 2021 2022 Trend 

stafi 230 230 230  

 

 

 

Programi 091 

      Informacion financiar 

  2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Tavani i përgjithshëm i programit 

148.693 155.328 198.617 221.586 192.844 220.111 

Shpenzimet bruto 148.693 155.328 198.617 221.586 192.844 220.111 

Të ardhurat e programit 7.622 9.806 17.811 18.345 18.896 19.462 

Shpenzimet neto 141.071 145.522 180.806 203.241 173.948 200.649 

Pagat dhe sigurimet shoqërore 
132.971 134.751 156.303 159.000 163.770 168.683 

Investimi kapital  32 7.953 19.542 37.675 3.416 25.000 

       

       Komente 
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092: Arsimi i mesëm 

Struktura përgjegjëse  Drejtoria e Arsimit  Bashkia Berat 

Vështrim i përgjithshëm i programit 

ProgramI mbështet arsimin e mesëm të përgjithshëm, duke siguruar dhe  mirembajtur mjediset 

shkollore dhe duke paguar rrogat e stafit mbështetës. 

Qellimi I programit.  Sigurimi i kushteve të përshtatshme të infrastrukturës dhe sigurisë për arsimin e 

mesëm të përgjithshëm sipas standardeve. 

 

09231 Arsimi i mesëm i 

përgjithshëm 

 mirëmbajtje  e strukturave shkollore 

 Mbulim i pagave për stafin mbështetës 

09240 Arsimi profesional   mirëmbajtje e strukturave të institucionerve të arsimit 
professional (fjetoret, konviktete) 

 

Projekte të rëndësishme (maks. 3; burimi i informacionit: fishat e projekteve PPV/PZhS) 

Kodi 

projektit 

Titulli dhe përshkrim i shkurtër i projektit  Fillon Mbaron 

01xyz   Permiresimi I Systemit te  ngrohje ne shkolla, Numri I 

shkollave të mesme me sistem ngrohjeje (1 Starove)  

përkundrejt totalit 6 

 

  

01xyz - Numri I shkollave të mesme ndërtura/rikonstruktuara 1 

përkundrejt nevojës 5. 

 

  

 

Qëllimet Objektivat Treguesit e 

rezultatit 

Synimet 

2019 2020 2021 2022 

MIrëmbajtja e objekteve 

shkollore në arsimin e 

mesëm të përgjithshëm 

 

 

Te kryhen 

sherbimet e 

duhura per 

mirembajtjen  e 

shkollave sipas 

standardeve  

Shkolla te 

mirembajtura  

2 2 2 2 

SIgurimi I kushteve të 

higjienës dhe sigurisë në 

objektet e arsimit të 

mesëm të përgjithshëm. 

 

Te plotesohen me 

baze materiale te 

nevojshme 

personeli sanitar 

per mirembajtjen 

e shkollave  

Shkolla te 

mirembajtura 

7 7 7 7 
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MIrëmbajtja e objekteve 

shkollore  te bashkuara  

Qytete dhe njesi 

administrative  

 

Te kryhen 

sherbimet e 

duhura per 

mirembajtjen  e 

shkollave sipas 

standardeve 

Shkolla te 

mirembajtura 

5 5 5 5 

 

Të dhënat e programit 2020 2021 2022 Trend 

stafi 34 34 34  

Programi 092 

      Informacion financiar 

  2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Tavani i përgjithshëm i programit 

30.696 36.033 70.373 40.758 40.758 41.981 

Shpenzimet bruto 30.696 36.033 70.373 40.758 40.758 41.981 

Të ardhurat e programit             

Shpenzimet neto 30.696 36.033 70.373 40.758 40.758 41.981 

Pagat dhe sigurimet shoqërore 
20.714 21.352 20.803 21.215 21.215 21.850 

Investimi kapital      29.615       

 

Komente 

 

101: Sëmundje dhe paaftësi     

Struktura përgjegjëse    ( QENDRA  LIRA) 

Vështrim i përgjithshëm i programit 

Politika e këtij programi është përmirësimi i cilesise se sherbimeve qe ofrohen, garantimi i 

sigurise se jetes se personave m aftesi ndryshe qe jetojne ketu por edhe per ata qe marin 

sherbim. Mbeshtetemi ne politikat sociale , fokusi yne per te rinjte rezidencial dhe ditor 

eshte mireqenie, integritet, cilesi sherbimesh, siguri. ambjente te pastra dhe te sigurta. 

 

10140 Kujdesi social për personat  

me aftësi të kufizuara 

 Sherbim rezidencial dhe ditor. 

 Zhvillimi i pavarsise praktike dhe autonomise 

ne atelie te ndryshme. 

 Kohe e menaxhuar mire gjate dites ku secili e 

gjen veten ne ateliene perkatese. 

 Njohja e personelit dhe e karaktereve te te rinjve 

gjate punes. 

 Zhvillimi i aktiviteteve te ndryshme shtepiake 

sipas kapaciteteve qe ka gjithesecili 

 Fizioterapi (terapi individuale ne zhvillimin e 
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psikomotricitetit) 

 Logopedi (terapi individuale ne zhvillimin e 

komunikimit) 

 Terapi zhvillimi,Sherbime creative-kulturore 

dhe bashkepunimi 

 Sherbime psiko sociale (vleresime dhe terapi ne 

grup),Sherbime terapeutike – edukative per te 

garantuar ruajtjen dhe rritjen e aftesive fizike, 

sociale dhe pavarsine individuale. 

 Transporti falas duke u mar dhe shoqeruar ne 

shtepi nga punonjesit e qendres. 

 Ofrimi i pese vakteve falas per rezidentet,Ofrimi 

i dy vakteve falas (ora 10.00 dhe vakti drekes) 

per ditoret. 

 Integrimi i femijeve dhe te rinjv ene jeten 

sociale duke zhvilluar aktivitete brenda dhe 

jashte qytetit . 

 Te ofroje nje mjedis te sigurt dhe te mbeshtese 

femijen qe te shprehi nevojat, deshirat dhe 

mdjenjat e tyre. 

 Te ofroje sherbime te cilat ndihmojne ne 

zhvillimin e femijes ne te gjitha fushat. 

 Te organizoje aktivitete te cilat respektojne 

moshen biologjike te femijes. 

 

Të dhënat e programit 2020 2021 2022 Trend 

STAFI  24 24 24  

 

Programi 101 

 

      Informacion financiar 

  2017 2018 2019 2020 2021 2021 

Tavani i përgjithshëm i programit 

20.673 21.860 26.987 23.731 23.731 24.443 

Shpenzimet bruto 20.673 21.860 26.987 23.731 23.731 24.443 

Të ardhurat e programit 0 0 0 0 0 0 

Shpenzimet neto 20.673 21.860 26.987 23.731 23.731 24.443 

Pagat dhe sigurimet shoqërore 
15.504 16.433 19.265 19.300 19.300 19.800 

Investimi kapital  0 0 0 0 0   

 

 

Komente 
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104: Familja dhe fëmijët  ( cerdhet dhe sherbime sociale) 

Struktura përgjegjëse  :   Drejtoria e Arsimit  Bashkia Berat  

Vështrim i përgjithshëm i programit 

Programi konsiston në ofrimin e kushteve optimale per mirerritjen e femijeve te moshes(0-3 vjec) 

per cerdhet. 

 Qellimi I programit. Sigurimi I nje sherbimi ,dhe kushte sa me te mira per femijet  0-3 vjec  

10430 Kujdesi social për  fëmijët  

ne cerdhe  

- Permiresimin dhe rritjen e efektivitetit ne cilesine e 

sherbimeve ndaj institucioneve . 

Kontrollin  e servirjes dhe cilesine e menyse ushqimore per 

femijet ne cerdhe . 

   Sigurimi I nje sherbimi dhe  higjene maksimale per keta 

femije . 

 -  Mbikëqyrja dhe monitorimit I cilësisë se ushqimit ne 

cerdhe,per kete kemi 1 punonjese e cila meret direkt me 

kete problem. 

 

   

 

Projekte të rëndësishme (maks. 3) 

Kodi projektit Titulli dhe përshkrim i shkurtër i 

projektit  

Fillon Mbaron 

01xyz Rikontruksion cerdhja Uznove  2018 2020 

01xyz    

Qëllimet Objektivat Treguesit e 

rezultatit 

Synimet 

2019 2020 2021 2022 

Sigurimi I nje 

sherbimi dhe  

higjene 

maksimale per 

keta femije . 

 

Servirje 

ushqimi me 

cilesi dhe sipas 

standarteve  

 

Numeri mesatar I 

femijeve sipase 

grup moshave 6-12 

muaj, 

  12-24 

muaj,24muaj - 3 

vjec   

   Numeri I 

personelit te 

sherbimit per cdo  

grup  

4femij/I 

educator 

 

 

7femij/I 

educator 

7femij/I 

educator 

 

 

4femij/I 

educator 

 

 

7femij/I 

educator 

7femij/I 

educator 

 

 

4femij/I 

educator 

 

 

7femij/I 

educator 

7femij/I 

educator 

 

 

4femij/I 

educator 

 

 

7femij/I 

educator 

7femij/I 

educator 
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Permiresimin 

dhe rritjen e 

efektivitetit ne 

cilesine e 

sherbimeve ndaj  

femijeve 

Mbikëqyrja dhe 

monitorimit I 

cilësisë se 

ushqimit ne 

cerdhe. 

 

Numeri I personelit 

te sherbimit per 

cdo  grup 

1 1 1 1 

Të dhënat e programit 2020 2021 2022 Trendi 

STAFI  49 49 49  

 

Komente 

 

Programi 104  

      Informacion financiar  

  2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Tavani i përgjithshëm i programit 

30.408 36.773 42.631 39.705 40.888 42.115 

Shpenzimet bruto 30.408 36.773 42.631 39.705 40.888 42.115 

Të ardhurat e programit 33861 3460 7.300 7.519 7.745 7.977 

Shpenzimet neto 26547 33313 42.631 32186 40.888 42.115 

Pagat dhe sigurimet shoqërore 
26.372 27.730 31.560 31.800 31.800 32.600 

Investimi kapital  0 0 3.122 0 0   
106: Strehimi   social  

Struktura përgjegjëse      Bashkia Berat  

 

Vështrim i përgjithshëm i programit 

Programi mbulon mbrojtjen shoqërore për të lehtësuar strehimin e përshtatshëm për njerëzit në 

nevojë. 

10661 Strehimi social  Përfitime në natyrë për të ndihmuar familjet të 
përballojnë koston e strehimit , 

 Administrim dhe organizim ose mbështetje të skemave 
të tilla të mbrojtjes shoqërore  

 Pagesa të kryera në mënyrë të përkohshme ose afatgjatë 
për të ndihmuar qiramarrësit për koston e qirasë 

 Dhënie strehimi me kosto të ulët  

 

Projekte të rëndësishme (maks. 3) 

Kodi projektit Titulli dhe përshkrim i shkurtër i projektit  Fillon Mbaron 

01xyz Subvencionimin e qirase në tregun e lire:  Vijon nga 

vitete e 

2022 
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 për familjet e pastreha  me të ardhura 

familjare mujore shume të ulëta,  

 me persona me aftësi të kufizuar në 

përbërjen familjare,  

 gratë e divorcuara me fëmijë në 

ngarkim,  i cili  ka filluar në vitin 

2017 ku  përfitues kanë qënë 7 

familje, dhe vlera e subvencionimit 

eshte mbuluar nga :pjeserisht nga  

fonde te celura  nga ish-MFE d dhe 

pjeserisht nga fonde nga buxheti i 

bashkisë.   

 

meparshme 

01xyz  Përfshije në skemen e përfitimit të 

subvencionimit  te qirasë edhe familjet 

në kushte të vështira sociale dhe  

ekonomike  të strehuara në banesat 

sociale të bashkisë . 

 Përfshije në skemen e përfitimit të 

subvencionimit  te qirasë edhe familjet 

në kushte të vështira sociale dhe  

ekonomike  të strehuara në banesat qe I 

gjejne vet qytetaret kundrejt 

kontrates se qerase. 

Vijon nga 

vitete e 

meparshme 

2022 

 

 

Qëllimet 

 

 

 

Objektivat                      Treguesit e rezultatit 

 

 

Synimet 

 

   2019 2020 2021 2022 

Perfshirja e familjet 

e pastreha  me të 

ardhura familjare 

mujore  e grupeve 

vunerabel ne 

programet e 

strehimit  

Fondet e Ministrise 

Financave  dhe 

pjeserisht bashkia  

  Te 

identifikohen  

dhe te behen 

pjese e perfitim 

it ne kete 

program grupet 

vunerabel  

Familje perfituese 

 

 

 

Familje perfituese 

7 

 

 

21 

7 

 

 

22 

7 

 

 

23 

7 

 

 

25 

Përfshije në skemen 

e përfitimit të 

Mbeshteja ne 

fonde te bashkise 

 Familje perfituese  32 33 34 35 
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subvencionimit  te 

qirasë edhe familjet 

në kushte të vështira 

sociale , ekonomike  

të strehuara në 

banesat sociale të 

bashkisë . 

 

Nepermjet 

programit te 

subvensionimit 

te qerase  

familejt me 

kushte te 

veshtira social 

ekonomike  

 

Të dhënat e programit 2020 2021 2022 Trendi 

Stafi  3 3 3  

       Programi 106 

 

      Informacion financiar 

  2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Tavani i përgjithshëm i 
programit 3.088 3.305 4.504 4.279 4.356 4.487 

Shpenzimet bruto 3.088 3.305 4.504 4.279 4.356 4.487 

Të ardhurat e programit 0 0 0 0 0 0 

Shpenzimet neto 3.088 3.305 4.504 4.279 4.356 4.487 

Pagat dhe sigurimet 
shoqërore 2.424 2.497 2.504 2.580 2.658 2.737 

Investimi kapital  0 0 0 0 0   

       

 Komente 

Burimi i informacionit: Departmenti i Financë 

Programi afatmese qe kemi pergatitur do te diskutohet me grupet e interes it   dhe do te kaloj 

ne hapat sipas programit buxhetor te miratuar ne Kalendarin 2020-2022. 

 Faleminderit! 

 

Dr.FINANCES                                                                                  KRYETARI BASHKISE 

NENPUNESI ZBATUES      NENPUNES AUTORIZUES  

Luiza   BAZAJ       Petrit   SINAJ   

      

     

                                                                 
 
 


