REPUBLIKA E SHQIPËRISË
BASHKIA BERAT
PERMBAJTJA E RAPORTIT TE MONITORIMIT TE ZBATIMIT TE BUXHETIT VJETOR
2019:

1. Informacion permbledhes mbi buxhetin 2019.
2. Realizimi i planit te te ardhurave per vitin 2019.
3. Realizimi i planit te shpenzimeve per vitin 2019.
3.1 Realizimi i planit te shpenzimeve sipas klasifikimit buxhetor .
 Shpenzime te personeli
 Shpenzime operative dhe te mirembajtjes
 Subvensione
 Transferta korente te brendshme
 Transferta per buxhetet familjare dhe individ
 Shpenzime kapitale te trupezuara dhe te patrupezuara.
3.2 Realizimi i planit te shpenzimeve sipas programeve buxhetore ne njesite
shpenzuese.
1. Bashkia Berat
2. Ndermarrja e Sherbimeve Publike
3. Ndermarrja e Gjelberimit
4. Drejtoria e Arsimit.
5. Qendra Kulturore “Margarita Tutulani”
6. Qendra “Lira”
7. Drejtoria e Bujqesise, Administrimit te Pyjeve , Ujrave dhe Sherbimit Veterinar
4. Raporti i detyrimeve te prapambetura.
5. Treguesit kyc financiar.
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1.

INFORMACION PERMBLEDHES MBI BUXHETIN 2019.

Në zbatim te Udhëzimit të Ministrit të Financave dhe Ekonomisë nr. 22 datë 30.07.2018, si dhe në
përputhje me nenin 48 të ligjit nr. 68, datë 27.04.2017 “ Për financat e vetëqeverisjes vendore”,
Monitorimi dhe raportimi i zbatimit te buxhetit vendor”, nenit 65 te ligjit nr. 9936 date 26.06.2008 “Për
menaxhimin e sistemit buxhetor në Republiken e Shqiperise”, nenit 9 pika 1.3 germa Ç, neni 34 pika 6,
te ligjit 139/215 “ Për vetëqeverisjen vendore” , Bashkia Berat ka pergatirur raportin e trete te
monitorimit te buxhetit te vitit 2019 dhe informon këshillin bashkiak :
Bashkia Berat miratoi buxhetin e vitit 2019 me VKB nr.140 date 07.12.2018 dhe u konfirmua nga
Prefekti i Qarkut Berat me shkresen nr. 2052/1 prot. date 19.12.2018, i cili me pas u dërgua per celje
prane degës së thesarit brenda afatit ligjor .
Me VKB nr. 24 datë 28.01.2019 konfirmuar nga Prefekti i Qarkut Berat me shkresën nr 154/1 prot. datë
31.01.2019, si dhe VKB nr. 35 date 26.02.2019 konfirmuar nga Prefekti i Qarkut Berat me shkresën nr
304/1 prot. datë 28.02.2019, u miratua shtesa e buxhetit te bashkisë per të ardhurat e trashëguara nga viti
2018 në vitin 2019, buxhet i cili u bë efektiv pranë deges se thesarit Berat.
Programi Buxhetor Afatmesëm 2019-2021 i Bashkisë Berat ( Viti 2019 qe po raportojme eshte viti i
pare i PBA 2019-2021), është hartuar në bazë të programeve të zhvillimit të Bashkise, bazuar në
funksionet e pushtetit vendor të përcaktuara në ligjin nr.139, datë 17.12.2015, “Për vetveqerisjen
vendore”, në strukturat buxhetore të programeve që parashikojnë aktet ligjore mbi buxhetin si edhe në
funksionet që ushtron aktualisht Bashkia Berat.
Dokumenti i PBA-së, prezanton me detaje qëllimet, objektivat dhe produktet për çdo program buxhetor.
Objektivat e çdo programi janë përcaktuar nga Njësitë Shpenzuese të përfshira, në përputhje me
funksionet dhe qëllimet përkatëse.
Programi Buxhetor Afatmesem ne fokus ka: Zhvillimin e qëndrueshëm ekonomik, social dhe
territorial, nëpërmjet shpërndarjes së drejtë te burimeve financiare duke prekur gjithe njesite
administrative te bashkise Berat.
Nepermjet hartimit dhe inplementimit te PBA por jo vetem , Bashkia Berat do te realizoi misionin e
Qeverisjes Vendore sipas nenit 3 te Ligjit 139/2015, qe citon:
“ Vetëqeverisja vendore në Republikën e Shqipërisë siguron qeverisjen e efektshme, efikase dhe në një
nivel sa më afër qytetarëve nëpërmjet” .
Objektivi i pergjithshem i buxhetit 2019 : Menaxhimi korrekt i financave vendore, sigurimi i përdorimit
të fondeve publike në respektim të parimeve te ekonomicitetit, eficences dhe efektivitetit , në funksion
të realizimit të misionit te bashkisë, në zbatim të VKB nr. 140 date 07.12.2018, “Për miratimin e
buxhetit të vitit 2019 dhe PBA Përfundimtare 2019-2021 ”, i ndryshuar, si dhe gjithë akteve ligjore dhe
nënligjore në fushën e menaxhimit të financave vendore, por jo vetëm.
Disa nga objektivat kryesor te zbatimit të buxhetit të bashkise Berat :
 Realizimi i planit te te ardhurave nga Taksat dhe Tarifat vendore, duke maksimizuar
arketimet prej tyre, nepermjet shtimit të bazës së taksapaguesve, (shtimit te numrit te
tatim paguesve), dhe jo nëpërmjet rritjes se nivelit te taksimit, pervec atyre te ndyshuara
me akte ligjore.
 Realizimi I shpenzimeve sipas programeve buxhetore te miratuara me VKB.
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Shlyerjen e te gjitha detyrimeve per investimet ne
proces nga viti 2017,2018 dhe mbyllja e vitit buxhetor 2019 pa borxhe e detyrime te
reja.

Ne kapitujt vijues do te relatohet mbi realizimin e objektivave dhe te produkteve kundrejt planifikimit
vjetor duke pergatitur Raportin vjetor te monitorimit te zbatimit te buxhetit te vitit 2019 sipas
standardeve te percaktuar ne Udhëzimit të Ministrit të Financave dhe Ekonomisë nr. 22 datë 30.07.2018
“Per procedurat standarde te monitorimit te zbatimit te buxhetit te njesive te veteqeverisjes vendore”.
PASQYRE PERMBLEDHESE E REALIZIMIT TE BUXHETIT 2019
Ne 000/leke

Pershkrimi

Buxheti
fillestar
2019

Buxheti i
rishikuar
2019

Realizimi
faktik
2019

ne %

Totali i te ardhurave
Total Transferta
Transferta e pakushetzuar
Trans. e pakushtezuar trasheguar nga viti paraardhes
Transferta Specifike
Trans. e Specifike trasheguar nga viti paraardhes
Total te ardhura te veta
Te ardhura te veta
Te ardhura te veta tarsheguar nga viti paraardhes
Totali i Shpenzimeve
Totali shpenzime operative ( korrente)
Shpenzime personeli
Shp.operative, & mirembajtjes& te tjera transfert
Shpenzime kapitale

1,036,051
537,085
285,474
0
251,611
0
498,966
498,966
0
1,036,051
766,951
499,150
267,801
269,100

1,168,760
642,893
290,474
46,679
253,727
52,013
525,867
503,966
21,901
1,168,760
796,299
508,176
288,123
372,461

962,625
642,893
290,474
46,679
253,727
52,013
319,732
297,831
21,901
904,307
659,046
479,787
179,259
245,261

82
100
100
100
100
100
61
59
100
77
83
94
62
66

Sic shihet nga te dhenat e pasqyres se mesiperme, totali i te ardhurave eshte realizuar ne masen 82%,
te ardhurat lokale 59%.
Shpenzimet ne total jane realizuar 77%, zeri shpenzime personeli 94%, shpenzimet operative dhe te
mirembajtjes 62% .Totali i shpenzimeve korrente 83%, shpenzimet per investime 66 %.
Bashkia Berat trashegon nga viti 2019 ne vitin 2020 te ardhura ne shumen 58, 316,663.20, te cilat
perbehen specifikisht:
a) Transferta specifike qe trashegohet ne shumen 30,482,372 leke
b) Transferta e pakushtezuar qe trashegohet ne shumen 5,905,410.83 leke
c) Te ardhurat lokale qe trashegohen ne shumen 21,928,880.37 leke
Sipas Ligjit nr. 68/2017 “Per financat e veteqeverisjes vendore”, neni 28, pika 5 , fondet e paperdorura
te transfertes specifike ne fund te vitit buxhetor, trashegohen ne vitin buxhtetor pasardhes ne te njejten
funksion per te cilin jane dhene ne vitin e mbyllur buxhetor.
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PASQYRE PERMBLEDHESE E REALIZIMIT TE BUXHETIT 2018
Ne 000/leke

Buxheti
fillesatar
2018

Buxheti
rishikuar
2018

Realizimi
2018

Ne%

Totali i te ardhurave

1010163

1164990

993409

85.2

Total Transferta

527438

622349

622349

100

277104

277104

277104

100

52051
250334

100

250334

52051
250334
52859

52859

100

371060

68.3

Nr
.
I

1

Pershkrimi

a Transferta e pakushetzuar
Transferta e pakushtezuar
b trasheguar nga viti paraardhes
c Transferta Specifike
Transferta e Specifike trasheguar
d nga viti paraardhes

2

Total te ardhura te veta

a Te ardhura te veta
Te ardhura te veta tarsheguar nga
b viti paraardhes
II
Totali i Shpenzimeve
1 Totali shpenzime operative
a Shpenzime personeli
Shpenzime operative, &
b mirembajtjes& te tjera transfert
2 Shpenzime kapitale

482725

542641

482725

505071

333490

66

0
1010163
772743
482096

37570
1164990
840636
493409

37570
872817
709410
471455

100
75
84.3
95.5

290647
237420

347227
324354

237955
163407

68.5
50.3

Bashkia Berat per sigurimin e dhenies se sherbimeve publike, sociale, komunitare etj. ka perdorur
( duke filluar nga viti 2016 ) , 7 Njesi Shpenzuese; te cilat menaxhojne buxhetin ne programet
perkatese:
1. Bashkia Berat: Menaxhon 55% te totalit te buxhetit te bashkise.
2. Ndermarrja e Sherbimeve Publike 8%.
3. Ndermarrja e Gjelberimit 3.3 %.
4. Drejtoria e Arsimit 25%.
5. Drejtoria e Bujqesie, Administrimit te Pyjeve, Ujrave dhe Sherbimit Veterinar 3.3%.
6. Qendra Kulturore “Margarita Tutulani” 3.3%.
7. Qendra “Lira” 2.1%

Realizimi i shpenzimeve ne total per Bashkine Berat sipas njesive shpenzuese per vitet
2019/2018 paraqitet si me poshte:
000/lek
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Njesia Shpenzuese
Bashkia
Ndermarrja e Gjelberimit
Nd.e Sherbimeve Publike
Drejtoria Arsimore
Drejtoria e Bujqesise
Qendra Kulturore
Qendra ‘Lira’
Total Bashkia

Buxheti
korrigjuar
2018
641,116
41,236
86,120
284,339
48,600
36,968
26,611
1,164,990

Fakt
2018
426,008
37,895
77,324
235,485
40,088
34,157
21,860
872,817

%
67
91
86
83
82
93
82
75

Buxheti
korrigjuar
2019
642,202
39,040
92,706
289,539
39,389
39,699
25,187

Fakt
2019
450,624
36,301
70,432
254,508
36,051
32,071
243,20

%
70
93
76
88
92
81
97

1,168,760

904,308

77

Bashkia Berat realizon shpenzimet ne total per vitin 2019 ne masen 77% kundrejt realizmit prej 75 % ne
vitin 2018, pra me nje rritje te lehte prej 2 %, ne vlere absolute realizon 25,089,000 leke me shume se fakti I
vitit 2018. Sipas njesive shpenzuese realizim te kenaqshem paraqet qendra “Lira” e cila mbeshtetet me
fonde nga Transferta Sektoriale. Ne lidhje me realizimin sipas njesive shpenzuese dhe sipas programeve qe
ato zhvillojne do te trajtohen me poshte:
REALIZIMI I PLANIT TE TË ARDHURAVE PER VITIN 2019
Në qytetin e Beratit për vitin 2019 kanë ushtruar aktivitetin ekonomik 2189 biznese
- Ne njesite administrative Berat për vitin 2019 ushtrojnë aktivitetin ekonomik 1,695
biznese dhe 43 institucione, nga të cilat:
a.Njesi tregtare biznes i vogel: 1,301 biznese nga te cilat:
Restorant, ushqim i shpejte, piceri: 28 biznese, Prodhim: 81 biznese, Shitje me pakicë:
440 biznese, Bar – Kafe: 175 biznese, Ushqimore: 100 biznese, Profesione të lira: 116
biznese, Shërbime: 260 biznese, Transport: 67 biznese, Ambulant: 34 biznese
b.Njesi tregtare biznes i madh 394 biznese nga te cilat:
Transport: 81 biznese, Import eksport 241 biznese, Prodhim 37 biznese, Ndërtim 24
Banka 11 biznese
c.Institucione 43
- Në njësitë administrative bizneset të mëdha dhe të vogla janë si më poshtë:
Otllak
a.Njesi tregtare biznes i vogel: 204 biznese nga te cilat:
Restorant, ushqim i shpejte, piceri: 11 biznese, Prodhim: 20 biznese, Shitje me pakicë:
69 biznese, Bar – Kafe: 46 biznese, Ushqimore: 2 biznese, Profesione të lira avokate
noter stomatolog përmbarues kabinet mjekësor dhe dentar: 1 biznes, Profesione të lira
te tjera: 33 biznese, Shërbime 26 biznese, Transport 29 biznese,
b.Njësi tregtare biznes i madh 64 biznese nga te cilat:
Import eksport: 46 biznese, Prodhim: 9 biznese, Ndërtim: 4 biznese, Përpunim guri: 5
biznese.
-Në njësitë administrative bizneset të mëdha dhe të vogla janë si më poshtë:
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Velabisht
a.Njesi tregtare biznes i vogel 136 biznese nga te cilat:
Restorant, ushqim i shpejte, piceri: 2 biznese, Prodhim: 19 biznese, Shitje me pakicë:
71 biznese, Bar – Kafe: 14 biznese, Profesione te lira te tjera: 2 biznese, Shërbime: 13
biznese, Transport: 16 biznese, Ambulant: 1 biznes
b.Njesi tregtare biznes i madh: 12 biznese nga te cilat:
Import eksport: 10 biznese, Prodhim 2 biznese.
-Në njësitë administrative bizneset të mëdha dhe të vogla janë si më poshtë:
Sinje
a.Njesi tregtare biznes i vogel: 24 biznese nga te cilat:
Restorant, ushqim i shpejte, piceri: 8 biznese, Prodhim: 3 biznese, Shitje me pakicë: 8
biznese, Profesione te lira te tjera: 1 biznes, Transport: 5 biznese.
b.Njesi tregtare biznes i madh: 16 biznese nga te cilat:
Import eksport 13 biznese, Ndertim/Perpunim guri: 1 biznese, Përpunim guri: 2
subjekte.
-Në njësitë administrative bizneset të mëdha dhe të vogla janë si më poshtë :
Roshnik
a.Njesi tregtare biznes i vogel: 34 biznese nga te cilat:
Restorant, ushqim i shpejte, piceri: 2 biznese, Prodhim: 2 biznese, Shitje me pakicë: 12
biznese, Bar – Kafe: 2 biznese, Shërbime 3 biznese, Transport: 13 biznese.
b.Njesi tregtare biznes i madh: 4 biznese nga te cilat:
Prodhim: 4 biznese.
Planifikuam në fillim të vitit 2019, gjithsej 503,966,000 leke të ardhura nga taksat dhe tarifat vendore
të Bashkisë Berat përfshirë dhe njësitë administrative Roshnik, Sinjë, Velabisht dhe Otllak, dhe
institucioneve të vartësisë.
Realizuam planin në masën 59%, ose 297,831,000 lekë, me një mosrealizim në shumën 206,135,000
lekë. Peshën më të madhe në këtë realizim dhe mosrealizim kryesisht e kanë zërat, të cilat jane
permendur si me poshte vijon, dhe në total kanë një efekt në mosrealizimin e të ardhurave – 41 % të
planit të të ardhurave totale të vitit 2019.
Në total kundrejt realizimit faktik të vitit 2018 prej 334,246,000 lekë, të ardhurat e vitit 2019 jane me
mosrealizim prej – 26,530,000 me pak se realizimi i vitit të kaluar.
Ka nje mos realizim per taksat dhe tarifat qe mbledh drejtoria e taksave, pasi ka nje mbyllje te numrit te
subjekteve qe ushtrojne aktivitetin ne qytetin e Beratit.
Të ardhurat nga taksat vendore
Përgjithësisht zërat e taksave vendore kanë pasur një realizim 70% të vlerës së planifikuar, ku vlen të
permendim:
Zërat më me peshë në këtë grup të ardhurash janë taksa e ndikimit në infrastrukturë, taksa mbi
ndërtesat,mbi truallin, Takse e tabeles, Takse fjetje ne hotel, të ardhurat nga zënies së hapësirave publike,
taksa mbi token bujqesore, taksa e mjeteve të përdorura, taksa mbi ndertesat dhe trualli.
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1. Taksa mbi ndërtesat, është realizuar 45,874,000 lekë ose 75% kundrejt planit vjetor.
2.Taksa mbi tabelat, është realizuar 3,628,000 leke ose 110% kundrejt planit vjetor.
3.Taksa mbi traullin, është realizuar 6,969,000 leke ose 71% kundrejt planit vjetor.
4.Taksa mbi tokën bujqësore, është realizuar 11,820,000 lekë ose 42% kundrejt planit vjetor.
5.Të ardhura nga zënia e hapsirave publike (tregu industrial, dhe hapësira të tjera), është realizuar
12,796,000 lekë ose 88% kundrejt planit vjetor.
6.Taksë fjetje në hotel, është realizuar 5,083,000 ose 106% kundrejt planit vjetor.
7.Taksë ndikimi në infrastrukturë nga ndërtimet e reja, është realizuar 31,054,000 ose 53% kundejt
planit vjetor.
Të ardhurat nga tarifat vendore
Kryesisht këto tarifa mblidhen nga Drejtoria e Taksave dhe Tarifave, nga Njësitë administrative dhe
agjenti tatimor sh.a Ujësjellës Kanalizime Berat – Kucovë.
Realizimi i këtyre zërave, për vitin 2019 ishte në masën 83%.
Zërat më me peshë në këtë grup të ardhurash janë tarifat vendore të pastrimit, ndricimit, gjelbërimit që
mblidhen nga biznesi dhe nga familjet.
1. Tarifë Pastrimi, është realizuar 63,747,000 lekë ose 85% kundrejt planit vjetor
2. Tarifë Ndricimi është realizuar 22,328,000 lekë ose 79% kundrejt planit vjetor
3. Tarifë Gjelbërimi është realizuar 12,011,000 lekë ose 81% kundrejt planit vjetor
4. Të ardhura nga Drejtoria Ekonomike e Arsimit 14,277,000 lekë ose 55% kundrejt planit vjetor.
Të ardhurat nga tarifat vendore paraqesin nivel të mirë realizimi, por prape puna vazhdon per te arritur
tregues edhe me te mire realizimi.
Përvec realizimit në nivel shumë të mirë të tarifave mbi biznesin, efekt në realizimin e të ardhurave nga
tarifat vendore ka edhe realizimi i të ardhurave nga tarifat e familjes dhe kjo si rezultat i faturimit të
këtyre tarifave së bashku me faturën e ujit të pijshëm.
Realizim shumë të mirë kanë edhe të ardhurat nga tarifat e institucioneve shtetërore.(Gjithësej 43
institucione)
- Mos realizimi i të ardhurave të planifikuara nga tatimi i thjeshtuar mbi fitimin për biznesin e
vogël, Te ardhura nga tatimi mbi te ardhurat personale, kjo per arsye se kjo takse mblidhet nga
Drejtoria Rajonale Tatimore dhe kalon per interes te Bashkise Berat.
-Mos arkëtimi i të ardhurave të planifikuara nga taksa e kalimit te se drejtes se pronsisë, të ardhura
të cilat mblidhen kryesisht nga ZRPP, dhe bashkia perfiton nje % te caktuar me transferte.
PASQYRA E REALIZIMIT TE PLANIT TE TE ARDHURAVE PER VITIN 2019.
000/leke
Nr
I
II
1
•
•
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Emertimi/Muaji
Tatimi i thjeshtuar mbi fitimin per biznesin e vogel
,Te ardhura nga tatimi mbi te ardhurat personale.
Taksat vendore
Takse tabele
Tabelë për qëllime identifikimi
Tabelë për qëllime reklamimi

Plani Vjetor
2019

Fakti vjetor
2019

Realizimi
%

7,510
211,471
3,312
2,312
1,000

3,801
148,768
3,628
2,035
1,593

51%
70%
110%
88%
159%

REPUBLIKA E SHQIPËRISË
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2
3
4
5
6
7
8
9
10
III
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
IV

Te ardhura nga zenia e hapsirave publike
Takse ndikimi ne infrastrukture nga ndertimet e reja
Takse fjetje ne hotel
Takse mbi token bujqesore
Takse e mjeteve te perdorura
Takse e kalimit te se drejtes se pronesise pronësisë
Takse mbi ndertesat
Takse Trualli
Te tjera taksa lokale
Tarifat vendore
Tarife e pastrimit
Tarife e ndriçimit publik
Tarife gjelberimi publik
Tarife regjistrim veprimtarie biznesi
Tarifa urbanistike
Tarifa te sherbimit administrativ
Tarife per license/certifikate ne fushen e transportit
rrugor
Tarifa per zenien e sallave dhe celje kartele lexuesi
Tarifa te sherbimit te varrimit
Tarife per lende drusore
Tarife uji i pijshem(Ujitje)
Tarife therje
Te tjera tarifa
Tarifa te Drejtorise Ekonomike te Arsimit

1
2
3
V

Te ardhura nga konviktet
Te ardhura nga cerdhet
Te ardhura nga kopshtet
Te ardhura te tjera

1
2
3
4
5
6
7

Te ardhura nga parkimi
Te ardhura nga qerate
Te ardhura nga gjobat, k. vonesa etj..
Te tjera te ardhura nga pronesia
Te ardhura nga biletat
Te tjera debitore dhe gjyqe
Te ardhura nga MNZ
TOTALI

14,500
58,600
4,781
28,213
27,843
3,297
61,126
9,799

12,796
31,054
5,083
11,820
29,522
2,022
45,874
6,969

88%
53%
106%
42%
106%
61%
75%
71%

131,526
75,032
28,271
14,746
2,129
3,200
1,215

108,968
63,747
22,328
12,011
1,703
4,806
196

83%
85%
79%
81%
80%
150%
16%

5,280

2,534

48%

1,200
453

1,387
256

116%
57%

25,881
770
7,300
17,811

14,277
502
3,486
10,289

55%
65%
48%
58%

127,578
3,025
59,477
63,463
-

31,902
3,451
11,516
5,671

25%
114%
19%
9%

1,613
503,966

1,379
297,831

85%
59%

Realizimi i te ardhurave sipas Njësive Administrative:

Të ardhurat nga taksat dhe tarifat vendore Njësia Administrative Otllak
Plani i të ardhurave për vitin 2019, gjithsej 26,861,000 lekë të ardhura nga taksat dhe tarifat
vendore dhe realizimi 85% ,ose 22,962,000 lekë, me një mosrealizim në shumën 3,899,000 lekë.
Të ardhurat nga taksat dhe tarifat e biznesit dhe të familjes
1.
2.
3.
4.

Taksa mbi ndërtesat, është realizuar 5,797,000 lekë ose 86% kundrejt planit vjetor.
Taksa mbi ndërtesat familje, është realizuar 1,253,000 lekë ose 41% kundrejt planit vjetor
Taksa mbi traullin, është realizuar 2,400,000 leke ose 99% kundrejt planit vjetor.
Taksa mbi traullin familje, është realizuar 180,000 leke ose 64% kundrejt planit vjetor
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5
6.
7.
8..
9.
10.
11.

Taksa mbi tokën bujqësore, është realizuar 3,432,000 lekë ose 64% kundrejt planit vjetor.
Tarifë Pastrimi, është realizuar 5,892,000 lekë ose 83% kundrejt planit vjetor
Tarifë Pastrimi familje, është realizuar 1,400,000 lekë ose 40% kundrejt planit vjetor
Tarifë Ndricimi është realizuar 407,000 lekë ose 43% kundrejt planit vjetor
Tarifë Ndricimi familje është realizuar 252,000 lekë ose 32% kundrejt planit vjetor
Tarifë Gjelbërimi është realizuar 512,000 lekë ose 80% kundrejt planit vjetor
Tarifë Gjelbërimi familje është realizuar 118,000 lekë ose 41% kundrejt planit.
Njësia Administrative Otllak

Nr

I
II
1
•
•
4
5
8
•
•
9

III
1
•
•
2
•
•
3
•
•
4
5
6
12
13
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Emërtimi/Muaji

000/lekë

Plani
Vjetor
2019

Fakti
vjetor
2019

Realizimi
%

Tatimi i thjeshtuar mbi fitimin per biznesin e
vogel
Taksat vendore
Takse tabele
Tabelë për qëllime identifikimi
Tabelë për qëllime reklamimi
Takse fjetje ne hotel
Takse mbi token bujqesore
Takse mbi ndertesat
Biznes
Familje
Takse trualli
Biznesi
Familje
Tarifat vendore
Tarife e pastrimit
Biznes
Familje
Tarife e ndriçimit publik
Biznes
Familje
Tarife gjelberimi publik
Biznes
Familje
Tarife regjistrim veprimtarie biznesi
Tarifa urbanistike
Tarifa te sherbimit administrativ
Takse therje
Te tjera tarifa

15,200
465
15
450
216
5,330
6,762
3,673
3,089
2,427
2,145
282
8,738
7,098
3,616
3,482
952
171
781
638
348
290
50
-

12,099
287
287
182
3,432
5,797
4,544
1,253
2,400
2,221
180
9,457
5,892
4,492
1,400
407
155
252
512
393
118
100
404
18
1,146
240

80%
62%
0%
64%
84%
64%
86%
124%
41%
99%
104%
64%
108%
83%
124%
40%
43%
91%
32%
80%
113%
41%
199%

REPUBLIKA E SHQIPËRISË
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V
1
3
6

Te ardhura te tjera
Te ardhura nga parkimi
Te ardhura nga gjobat, k. vonesa etj..
Te tjera debitore dhe gjyqe
Totali

2,923
58
330
2,535
26,861

1,406
181
590
636
22.962

48%
312%
179%
25%
85%

Të ardhurat nga taksat dhe tarifat vendore Njësia Administrative Velabisht.
Plani i të ardhurave për vitin 2019, gjithsej 19528,000 lekë të ardhura nga taksat dhe tarifat vendore dhe
realizimi 57% ,ose 11120,000 lekë, me një mosrealizim në shumën 7,408,000 lekë.
Të ardhurat nga taksat dhe tarifat e biznesit dhe të familjes
1.
2.
3.
4.
5
6.
7.
8..
9.
10.
11.

Taksa mbi ndërtesat, është realizuar 2,353,000 lekë ose 60% kundrejt planit vjetor.
Taksa mbi ndërtesat familje, është realizuar 1,383,000 lekë ose 46% kundrejt planit vjetor
Taksa mbi traullin, është realizuar 690,000 leke ose 77% kundrejt planit vjetor.
Taksa mbi traullin familje, është realizuar 202,000 leke ose 41% kundrejt planit vjetor
Taksa mbi tokën bujqësore, është realizuar 4,103,000 lekë ose 55% kundrejt planit vjetor.
Tarifë Pastrimi, është realizuar 2,612,000 lekë ose 48% kundrejt planit vjetor
Tarifë Pastrimi familje, është realizuar 1,603,000 lekë ose 37% kundrejt planit vjetor
Tarifë Ndricimi është realizuar 115,000 lekë ose 25% kundrejt planit vjetor
Tarifë Ndricimi familje është realizuar 72,000 lekë ose 17% kundrejt planit vjetor
Tarifë Gjelbërimi është realizuar 324,000 lekë ose 115% kundrejt planit vjetor
Tarifë Gjelbërimi është realizuar 130,000 lekë ose 25% kundrejt planit.
Njësia Administrative Velabisht
Nr
I
II
1
•
•
2
4
5
8
•
•
9

III
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Emërtimi/Muaji

Plani Vjetor
2019

Fakti vjetor
2019

000/lekë
Realizimi
%

Tatimi i thjeshtuar mbi fitimin per biznesin e
vogel
Taksat vendore
Takse tabele
Tabelë për qëllime identifikimi
Tabelë për qëllime reklamimi
Te ardhura nga zenia e hapsirave publike
Takse fjetje ne hotel
Takse mbi token bujqesore
Takse mbi ndertesat
Biznes
Familje
Takse trualli
Biznesi
Familje
Tarifat vendore

12,099
255
228
7,492
3,909
898
3,011
898
402
496
6,616

7,601
255
200
4,103
2,353
970
1,383
690
487
202
3,318

59%
0%
0%
0%
88%
55%
60%
108%
46%
77%
121%
41%
50%

REPUBLIKA E SHQIPËRISË
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1
•
•
2
•
•
3
•
•
4
12
13
V
1
2
3

Tarife e pastrimit
Biznes
Familje
Tarife e ndriçimit publik
Biznes
Familje
Tarife gjelberimi publik
Biznes
Familje
Tarife regjistrim veprimtarie biznesi
Takse therje
Te tjera tarifa
Te ardhura te tjera
Te ardhura nga parkimi
Te ardhura nga qerate
Te ardhura nga gjobat, k. vonesa etj..
Totali

5,399
1,079
4,320
460
41
419
731
215
516
26
130
80
50
19,528

2,612
1,008
1,603
115
44
72
324
194
130
54
90
120
201
105
46
50
11,120

48%
93%
37%
25%
107%
17%
115%
90%
25%
208%

154%
131%
99%
57%

Të ardhurat nga taksat dhe tarifat vendore Njësia Administrative Sinjë
Plani i të ardhurave për vitin 2019, gjithsej 8,532,000 lekë të ardhura nga taksat dhe tarifat vendore
dhe realizimi 54% ,ose 4626,000 lekë, me një mosrealizim në shumën 3,908,000 lekë.
Të ardhurat nga taksat dhe tarifat e biznesit dhe të familjes
1.
2.
3.
4.
5
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Taksa mbi ndërtesat, është realizuar 824,000 lekë ose 59% kundrejt planit vjetor.
Taksa mbi ndërtesat familje, është realizuar 557,000 lekë ose 47% kundrejt planit vjetor
Taksa mbi traullin, është realizuar 170,000 leke ose 69% kundrejt planit vjetor.
Taksa mbi traullin familje, është realizuar 88,000 leke ose 47% kundrejt planit vjetor
Taksa mbi tokën bujqësore, është realizuar 2,437,000 lekë ose 46% kundrejt planit vjetor.
Tarifë Pastrimi, është realizuar 836,000 lekë ose 72% kundrejt planit vjetor
Tarifë Pastrimi familje, është realizuar 280,000 lekë ose 53% kundrejt planit vjetor
Tarifë Ndricimi është realizuar 130,000 lekë ose 68% kundrejt planit vjetor
Tarifë Ndricimi familje është realizuar 106,000 lekë ose 63% kundrejt planit vjetor
Tarifë Gjelbërimi është realizuar 107,000 lekë ose 126% kundrejt planit vjetor
Tarifë Gjelbërimi familje është realizuar 49,000 lekë ose 25% kundrejt planit.
Njësia Administrative Sinjë
Nr
I
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Emërtimi/Muaji
Tatimi i thjeshtuar mbi fitimin per biznesin e
vogel

Plani Vjetor
2019

Fakti vjetor
2019

000/lekë
Realizimi
%

REPUBLIKA E SHQIPËRISË
BASHKIA BERAT
II
5
8
•
•
9

III
1
•
•
2
•
•
3
•
•
4
6
13
V
1
2
3
6

Taksat vendore
Takse mbi token bujqesore
Takse mbi ndertesat
Biznes
Familje
Takse trualli
Biznesi
Familje
Tarifat vendore
Tarife e pastrimit
Biznes
Familje
Tarife e ndriçimit publik
Biznes
Familje
Tarife gjelberimi publik
Biznes
Familje
Tarife regjistrim veprimtarie biznesi
Tarifa te sherbimit administrativ
Te tjera tarifa
Te ardhura te tjera
Te ardhura nga parkimi
Te ardhura nga qerate
Te ardhura nga gjobat, k. vonesa etj..
Te tjera debitore dhe gjyqe
Totali

6,967
5,325
1,395
198
1.197
247
61
186
1,547
1,157
626
531
191
22
169
184
69
115
5
10
18
18
8,532

3,431
2,437
824
267
557
170
82
88
1,128
836
557
280
130
24
106
107
58
49
20
5
30
67
12
13
43
4,626

49%
46%
59%
135%
47%
69%
135%
47%
73%
72%
89%
53%
68%
108%
63%
126%
84%
43%

371%
64%

54%

Të ardhurat nga taksat dhe tarifat vendore Njësia Administrative Roshnik
Plani i të ardhurave për vitin 2019, gjithsej 8,492,000 lekë të ardhura nga taksat dhe tarifat vendore dhe
realizimi 31% ,ose 2,657,000 lekë, me një mosrealizim në shumën 5,835,000 lekë.
Të ardhurat nga taksat dhe tarifat e biznesit dhe të familjes
1.

2.
3.
4.
5
6.
7.
8.
9.

Taksa mbi ndërtesat, është realizuar 407,000 lekë ose 21% kundrejt planit vjetor.
Taksa mbi ndërtesat familje, është realizuar 263,000 lekë ose 15% kundrejt planit vjetor
Taksa mbi traullin, është realizuar 105,000 leke ose 39% kundrejt planit vjetor.
Taksa mbi traullin familje, është realizuar 74,000 leke ose 34% kundrejt planit vjetor
Taksa mbi tokën bujqësore, është realizuar 1732,000 lekë ose 32% kundrejt planit vjetor.
Tarifë Pastrimi, është realizuar 227,000 lekë ose 41% kundrejt planit vjetor
Tarifë Pastrimi familje, është realizuar 23,000 lekë ose 9% kundrejt planit vjetor
Tarifë Ndricimi është realizuar 14,000 lekë ose 20% kundrejt planit vjetor
Tarifë Ndricimi familje është realizuar 4,000 lekë ose 6% kundrejt planit vjetor
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10.
11.

Tarifë Gjelbërimi është realizuar 57,000 lekë ose 35% kundrejt planit vjetor
Tarifë Gjelbërimi familje është realizuar 15,000 lekë ose 14% kundrejt planit.
Njësia Administrative Roshnik
Nr

Emërtimi/Muaji

Plani Vjetor
2019

Fakti vjetor
2019

000/lekë
Realizimi
%

Tatimi i thjeshtuar mbi fitimin per biznesin e
vogel

I
II
5
8
•
•
9

7,671
5,471
1,932
183
1,749
268
52
216
798
554
288
266
72
12
60
162
49
113
10
23
23
-

Taksat vendore
Takse mbi token bujqesore
Takse mbi ndertesat
Biznes
Familje
Takse trualli
Biznesi
Familje
Tarifat vendore
Tarife e pastrimit
Biznes
Familje
Tarife e ndriçimit publik
Biznes
Familje
Tarife gjelberimi publik
Biznes
Familje
Tarife regjistrim veprimtarie biznesi
Te tjera tarifa
Te ardhura te tjera
Te ardhura nga parkimi
Te ardhura nga gjobat, k. vonesa etj..
Totali

III
1
•
•
2
•
•
3
•
•
4
13
V
1
3

8,492

2,244
1,732
407
144
263
105
31
74
371
227
203
23
14
11
4
57
41
15
10
60
42
30
12
2,657

29%
32%
21%
78%
15%
39%
59%
34%
47%
41%
71%
9%
20%
89%
6%
35%
84%
14%
100%
183%
130%
31%

DREJTORIA E BUJQESISE: RELIZIMI I TE ARDHURAVE VITI 2019
Ne 000 leke

Nr

Emertimi

Plan 2019

Realizimi 31.12.2019

Ne %

1 Tarifa për therjen e bagëtive

1200

1387

115

Administrimi i pyjeve te ardhura nga
2 shitje druve dhe produkteve bujqesore

2300

257

11
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3 Te ardhura qera pyjesh

1000

1200

120

4 Totali

4500

2844

63

Te ardhura nga sektori i pyjeve dhe kullotave per buxhetin e bashkise per 12 mujorin e vitit 2019 nga
qera pyjeve dhe kullotave eshte 1.200.000 leke .
Per vitin 2019 DBAPU&ShV ka furnizuar Drejtorine Ekonomike Te Arsimit dhe popullaten e qytetit me
dru mare nje sasi 645.8 m3 me vlere 1.624.000 leke .
DREJTORIA E ARSIMIT : Realizimi i te ardhurave per 12- mujorin:
Emertimi
Kopshte
Cerdhe
Konvikti
Total

Plani 2019
17,811
7,300
770
25,881

Plan 12- mujor
17,811
7,300
770
25,881

Fakti 12-mujor
10,288,576
3,485,662
501,974
14,276,212

Realizimi %
58 %
48 %
65 %
55%

Realizimi 12- mujor i te ardhurave eshte 55 % kjo si rezultat i pjesmarjes me te ulet te femijeve.
Debitoret per vitin 2019 jane ne shumen 50,480 leke
Ne lidhje me planin e të ardhurave nga kuota ushqimore e fëmijeve që frekuentojne kopshtet dhe cerdhet
ne vitin 2019 vijon zbatimi I Vendimit nr. 44 datë 26.04.2018 të Këshillit të Bashkisë Berat me objekt:
“Për perjashtimin nga pagesa e kuotes ushqimore të fëmijeve në kopshte e cerdhe me ushqim” për
kategorite e mëposhtme:
1.Femijet e komunitetit rom,egjiptjan;
2.Femijet me aftesi te kufizuar,sipas raportit te komisionit mjeko-ligjor;
3.Femijet e vajzave-nena,sipas statusit ne regjistrat e gjendjes civile;
4.Femijet me semundje terminale
Sipas ketij vendimi, jane trajtuar 52 femije (48 femije egjyptjan ,2 me semindje terminale , 2 pa atesi).
3. REALIZIMI I PLANIT TE SHPENZIMEVE PER VITIN 2019.
3.1 REALIZIMI I PLANIT TE SHPENZIMEVE SIPAS KLASIFIKIMIT BUXHETOR PER VITIN
2019
1. Shpenzimet ne total te buxhetit fillesar vitit 2019 prej 1 036 051 000 leke përbëhen nga:
a. Shpenzimet korrente (paga, sigurime dhe shpenzimet operative të administrates dhe te Njësive
Shpenzuese), ne Shumen 766 951 000 leke, ose krahasuar me vitin 2018 qe u planifikuan ,
772 748 000 leke, ose 0.7 % . me pak.
b. Shpenzimet kapitale jan planifikuar ne shumen 269 100 000 leke, kundrejt 237 420 000 leke
ne vitin 2018, ose 13.3% me shume, ne vlere absolute rritja eshte 31 680 000 leke, duke
respektuar edhe rekomandimet e dhena nga Ministria e Financave dhe Ekonomise gjate
shqyrtimit te draftit te pare te PBA 2019-2021, per permiresimin e raportit midis
shpenzimeve korrente dhe atyre kapitale.
2.Buxheti 2019 I korrigjuar me te ardhurat e trasheguara nga viti 2018 perbehet nga:
Shuma prej 508 176 000 leke shpenzime personeli.
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Shuma prej 283,122,000 leke shpenzime operative dhe te mirembajtjes.
Shuma prej 372,371,000 leke shpenzime per investime.
Total buxheti 2019= 1,163,760,000 leke.

Bashkia Berat per vitin 2019 ka realizuar shpenzimet sipas artikujve buxhetor sipas
pasqyres se meposhtme :
000/lek
(1)

Art.

Emertimi

(2)

Fakti

PBA

i vitit
paraardhes
Viti 2018

Plan
Viti 2019

(3)

(4)

Buxheti
Vjetor
Plan
Fillestar
Viti 2019

Buxheti
Vjetor
Plan i
Rishikuar
Viti 2019

(6)

(7)=(6)-(5)

Fakti
i 12Mujorit

Diferenca

600

Paga

404,388

428,326

428,326

435,905

411,407

24,498

601

Sigurime Shoqërore

65,682

70,824

70,824

72,271

68,380

3,891

602

Mallra dhe Shërbime të Tjera

210,059

222,897

222,897

244,411

150,534

91,876

603

Subvencione

23,476

26,000

26,000

23,000

23,000

0

604

Transferta Korente të Brendshme

1,981

3,840

3,840

3,840

1,458

2,382

605

Transferta Korente të Huaja

606

Trans per Buxh. Fam. & Individ

Nen-Totali

Shpenzime Korrente

230

Kapitale të Patrupëzuara

231

Kapitale të Trupëzuara

232

Transferta Kapitale

Nen -Totali

Shpenzime Kapitale me financim te
brendshem

0

0

0

0

0

0

3,490

15,064

15,064

16,872

4,267

12,605

709,076

766,951

766,951

796,299

659,047

135,252

8,014

7,000

7,000

7,000

256

6,744

155,727

262,100

262,100

365,461

245,005

120,456

0

0

0

0

0

0

163,741

269,100

269,100

372,461

245,261

127,200

230

Kapitale të Patrupëzuara

0

0

0

0

0

0

231

Kapitale të Trupëzuara

0

0

0

0

0

0

232

Transferta Kapitale

0

0

0

0

0

0

Nen -Totali

Shpenzime Kapitale me financim te
huaj

0

0

0

0

0

0

Totali

Shpenzime Kapitale

163,741

269,100

269,100

372,461

245,261

127,200

Shpenzime nga Të ardhurat jashte limiti (Kapitull 6)

0

0

0

0

0

0

Totali (korrente + kapitale + Shp nga te ardh.jashte limiti)

872,817

1,036,051

1,036,051

1,168,760

904,308

262,452

U planifikuan ne total shpenzime ne vitin 2019 ne shumen 1,168 760 000 leke, dhe u shpenzuan
ne fakt 904 308 000 leke ose 77 % kundrejt plan buxhetit te miratuar .
Realizimi I planit te shpenzimeve sipas artikujve buxhetor :
Artikulli paga eshte realizuar ne masen 96% , eshte planifikuar shuma prej 435,905,000,leke dhe u
realizuan 411,407 000 leke. Për vitin 2019 numri maksimal i punonjesve ishte 699 , gjate vitit u
miratua shtesa e punonjesve prej 5 rojesh sezonal per pyllin me pisha. U shtuan me 25 nr. I
pergjitheshem i punonjesve me VKB nr 36 date 26.02.2019. Gjithesej 724 punonjes te panifikuar per
vitin 2019.
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Ne pasqyren e meposhtme paraqitete numri i punonjësve të Bashkise Berat sipas njesive shpenzuese
dhe burimeve te financimit:
Emertimi
Administrat e bashkise
Policia Bashkiake
Insp. mbrojtjes teritorit
MZSH
Ndermarrja e gjelberimit
Ndermarrja e SH.publike
Drejtoria e Bujqesise
Drejtoria e Arsimit
Qendra Kulturore "M.T"
Qendra "Lira"
TOTALI

F.2017
133
12
3
37
58
65
31
299
24
22
684

F.2018
133
12
3
37
58
65
37
310
27
22
704

P.2019
116
16
3
43
58
79
39
313
33
24
724

F.2019
109
14
3
40
56
78
30
313
31
23
697

Realizimi I shpenzimeve te personelit sipas njesive shpenzuese per periudhen 2015-2019
Ne 000/lek
Nr.

Emertimi i Institucionit

1
2
3
4
5
6
7

Bashkia Berat
Ndermarrja e Gjelberimit
Nd.e Sherbimeve Publike
Drejtoria Arsimore
Qendra Kulturore
Qendra Lira
Drejtoria e Bujqesise
Totali

Fakt
Fakt
Fakt
Fakt
2015
2016
2017
2018
92,085 128,088 140,474 146,148
21,946 27,592 29,938 32,979
14,819 25,456 33,974 37,254
26,726 149,504 179,179 199,470
13,998 15,592 17,097 18,144
10,183 12,221 15,504 16,433
0 10,013 18,476 20,996
179,757 368,466 434,642 471,424

Plan
%
Fakt
2019
2019
160,852 146,148 91
33,316 32,979 99
37,984 37,254 98
201,025 198,118 99
18,982 18,143 96
18,619 16,433 88
22,631 20,995 93
493,409 470,070 95

Artikulli sigurime shoqerore eshte realizuar ne masen 95% , planifikuar 72,271,000,leke dhe u
realizuan 68 380 000 leke. Jan paguar rregullisht cdo muaj detyrimet ndaj sigurimeve shoqerore dhe
shendetesore, duke mos krijuar detyrime ndaj DRT ne asnje njesi shpenzuese ne varesi te Bashkise.
Totali I shpenzimeve te personelit: Jane planifikuar ne total 493,409,000 leke dhe jane shpenzuar ne
fakt 470,070,000 leke. Ky ze shpenzimi eshte realizuar ne masen 95% te planit.
Perllogatitja e pagave eshte bere ne vijim te zbatimit te VKM nr. 165 datë 02.03.2016 “Për grupimin e
njësive të vetëqeverisjes vendore , për efekt page dhe caktimin e kufijve të pagave të funksionarëve të
zgjedhur dhe të emëruar, të nëpunësve civil dhe të punonjësve administrativ të njësive të qeverisjes
vendore “ ndryshuar me VKM nr. 177 datë 8.03.2017, ne zbatim te Vendimit te Keshillit Bashkiak nr.
24 date 30.03.2017 “Mbi miratimin e nivelit te pagave te punonjësve te bashkise, njësive vartëse dhe
shpërblimin e kryetareve te fshatrave”, konfirmuar nga Prefekti i Qarkut Berat me nr. 455/1 prot. date
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07.04.2017 “Për verifikim te ligjshmërisë se akteve”, dhe VKB nr.42 date 28.04.2017.VKB n r.57 date
31.05.2017, dhe VKB nr, 31.01.2018, si dhe akteve ligjore sipas fushave perkatese, ( arsimi
parauniversitar,edukatoret e kopshteve, personeli konviktete, punonjesit e qendres “Lira”, punonjesit e
ujrave etj.)
Keto shpenzime zene rreth 52 % e totalit te shpenzimeve faktike vjetore (904,308,000,leke).
Artikulli Mallra dhe sherbime : Jane parashikuar ne total shpenzime ne shumen 244,411,000 leke
dhe jane likujduar ne fakt 150,534,000 leke, ose realizuar plani ne masen 62%. Mosrealizimi eshte ne
masen 38% ose ne vlere absolute prej 93,877,000 leke, kundrejt planifikimit vjetor. Ne kete artikull
kemi shpenzime te kryera te dokumentuara me fatura, per te cilet nuk kishim fonde ne dispozicion per ti
shlyer, si dhe vendosja e afatit nga MFE si date te fundit te kryerjes se .pagesave prane deges se
thesarit thelloime tej shumen e deyrimeve. Sipas programeve dhe sias njesive shpenzuese jepet
informacion me I detajuar ne vijim te materialit.
Artikulli Subvensione . Parashikuar ne kete ze 23,000,000 leke dhe realizuar 23,000,000, 100% e
planifikimit. Eshte shuma e subvensinuar per sha.a “FK Tomori1923”, ku Bashkia Berat zoteron 100%
te aksioneve te shoqerise.
Artikulli Transferta korrente te brendshme: Jane parashikuar ne kete artikull buxhetor shuma
3,740,000 leke dhe jane shpenzuar ne fakt 1,458,000 leke ose 38% e planit.
Ne transfertat e Bashkise Berat, perfshihen :
1. Transferte Keshillit te Qarkut (Kuote) planifikuar
sipas ligjit 68/2015 “Per
veteqeverisjen vendore”, neni 38 pika 3.
2. Detyrim kontraktual Ndermarrjes Ujesjelles-kanalizime ne rolin e agjentit tatimor, per
sherbimin qe kryen per mbedhjen e tarifave vendore te pastrimit, gjelberimit dhe
ndicimit nepermjet fatures mujore te ujit.
3. Transferimi i tarifave vendore qe paguan biznesi i zones BID (Pedonalja)
4. Transferte Drejtorise Rajonale te Tatime per tatimin e thjeshtur (1 % mbi shumen e
arketuar , percaktuar me ligj.)

Emertimi
Keshilli I Qarku
Detyrim kontr. UKBK
Partneritet Shoq.BID
Transferte per DRT
Totali

F.2017
3,000
403
1,276
37
4,716

F.2018
700
1,159
100
23
1,982

P.2019
1,000
1,000
1,340
500
3,840

F.2019
200
1,020
200
38
1,458

Artikulli; Transferta per buxhetet, familjet dhe individet. Jane parashikuar ne kete artikull buxhetor
shuma 16,872,000 leke dhe jane shpenzuar ne fakt 4,267,000 leke ose 25% e planit.
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Ne kete rtikull perfshihen: Fondi rezerve, Fondi i kontigjences, fondi i emergjencave civile.
Bazuar në ligjin nr.139/2015“Për vetëqeverisjen vendore” dhe nenit 6 te ligjit nr. 9936, date 26.
06. 2008, “Për menaxhimin e sistemit buxhetor ne Republikën e Shqipërisë”, për të përballuar
shpenzime të paparashikuara në buxhetin e njësive të qeverisjes vendore, krijohet Fondi
Rezervë, nuk eshte perdorur per vitin 2019.
Per të përballuar efektet e mosrealizimit të të ardhurave, nevojën e kryerjes së financimeve të reja
dhe shtimin e financimeve mbi fondet e miratuara, të programeve ekzistuese krijohet Fondi i
Kontigjences. Te dy këto fonde miratohen në masën deri ne 3 (tre) % të vlerës së përgjithshme
të fondeve të miratuara, duke përjashtuar transfertat e kushtëzuara. Fondi Kontigjences nuk
eshte perdorur per vitin 2019.
Fondet e Emergjences planifikohen per te përballuar situata emergjente. Ne zbatim te nenit 16
te ligjit nr. 8756 date 26.03.2001 “Per Emergjencat Civile ” te ndryshuar, te nenit 29 te ligjit
nr.139/2015 “Per Veteqeverisjen Vendore”, te pikes III/3 te VKM nr.329,date 16.05.2012, “Per
kriteret dhe procedurat e dhenies se ndihmes shteterore financiare per mbulimin e demeve te
shkaktuara nga fatkeqesi natyrore ose fatkeqesi te tjera te shkaktuara nga veprimtaria njerezore”
Fondi Emergjences eshte perdorur per vitin 2019 sipas VKB ne shumen 458,000,leke
Emertimi
Fond rezerve
Fond emergjence
Fond kontigjence
Totali

F.2017
0
2,335
4,000
6,335

F.2018
0
893
0
893

P.2019
2,500
2,500
6,000
11,000

F.2019
0
458
0
458

Artikulli; shpenzime kapitale te pa trupezuara dhe te trupezuara. Jane parashikuar ne kete artikull
buxhetor shuma 372,461,000 leke dhe jane shpenzuar ne fakt 245,261,000 leke ose 66% e planit.
Realisht investimet ne teren jane kryer sipas parashikimit te kontatave te filluar ne vitin 2018, me
perjashtim te dy objekteve te cilet kane probleme shpronesimi : Rikonstruksion I cerdhes Uznove dhe
rikonstruksion rrugesh, trotuari dhe ndicim ne lagjen 30-vjetori ish-pjeshkorja.
Ne fakt per mungese likujditeti nuk jane likujduar faturat e investimeve te depozituara prane drejtorise
se finances ne shumen prej 90,777,000 leke. Eshte parashikuar te shlyhet me buxhetin e vitit 2020 shuma
prej 72,985,000 leke dhe diferenca prej 17,792,000 leke ne vitin 2021.
Realizimi I planit ne kete artikull, sipas programeve buxhetore dhe sipas objekteve jepet ne
aneksin nr.5 bashkelidhur.
Informacion I detjuar mbi realizimin e investimeve:
1. Programi 01110 Planifikim Menaxhim Administrim
Ky program ka në përmbajtje të tij 3 projekte.
1) “Pajisje Aparati I Bashkisë” vlera e plotë e projektit është 2 558 000 lekë. Viti I fillimit të
projektit është 2019 dhe viti I përfundimit 2019. Plan Buxheti I vitit 2019 është 2 558 000 lekë,
dhe realizimi eshte 0. Nuk u kryen procedurat e prokurimit te parashikuar per mungese fondesh.
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2) “Rikonstruksioni I Bashkisë së Re” me vlere totale projekti 95 803 000 lekë dhe vlerë kontrate
92 085 000 lekë. Viti I fillimit 2016 dhe viti I përfundimit 2018. Plani I buxhetit për vitin 2019
është 10 449 000 lekë dhe është realizuar 100 % ..
3) “Sistemi I Kondicionimit godina e bashkisë” vlera e plotë e projektit 21 558 000 lekë dhe vlerë
kontrate 21 558 000 lekë. Viti I fillimit 2018 dhe viti I përfundimit 2019. Plan buxheti për 2019
për këtë projekt 21 558 000 lekë. Nga këto realizuar 16330 000 lekë. Projekti është përfunduar
dhe është marrje në dorëzim. Ka mbetur pa u likujduar shuma 5228000 leke.
2. Sherbime të huamarrjes vendore 01710
Ky program perfshin projektin “Kredia e banesave sociale” me vlerë totale 8 413 000 lekë. Viti I
fillimit dhe përfundimit të projektit është 2019. Plan buxheti për 2019 është 8 413 000 lekë.
Shlyerja eshte bere sipas transheve te kredise se derguar me MF.
3. Programi 3140/ Sherbimet e Policisë Vendore
Në këtë program ka vetëm një projekt të parashikuar: “Blerje Automjeti për Policinë Bashkiake” me
vlerë 700 000 lekë. Viti I fillimit dhe mbarimit eshte 2019. Vlera e kontratës 684 000 lekë dhe është
realizuar në 100 % të vlerës . Proçedura ka përfunduar, mjeti është marrë në dorëzim.
4. Programi 3280/ Sherbim Zjarrfikës
Në këtë program përfshihet: “Kosto lokale, TVSH për blerje automjet zjarrfikes (Blerja e mjetit
do te behet nga sponsorizimi I Ambasadës Japoneze në Shqipëri). Shuma e projektit është 2 200
000 lekë. Viti I fillimit dhe i përfundimit të projektit 2019. Plan Buxheti per 2019 është 2 200 000
lekë. Procedura e tenderimit ka pefunduar.
5. Programi 4130/ Mbeshtetja për Zhvillimin Ekonomik
“Zhvillimi ekonomik” ka vlerë projekti 850 000 lekë. Viti I fillimit dhe perfundimit eshte 2019.
Plan buxheti per 2019 eshte 850 000 lekë. Nuk eshte realizuar per mungese fondesh.
6. Programi 4242 Ujitja dhe Kullimi
Në këtë program përfshihen 3 projekte me vlerë 43 512 000 lekë.
1) Projekti “Mirëmbajtje kanale ujitëse dhe kulluese me vlerë 3 560 000 lekë. Viti I fillimit dhe
përfundimit 2018. Vlera e kontratës 3 560 000 lekë. Plan Buxheti për 2019 është 3 560 0000
lekë. Likujduar vlera 3 556 000 leke. 100% e planit .
2) Projekti “ Ndertim Skema Ujitëse Mbreshtan” me vlerë 39 673 000 lekë. Viti I fillimit të projektit
është 2019 dhe viti I perfundimit 2021. Plan Buxheti për vitin 2019 është 10 000 000 lekë. U
pezullua procedura per mungese likujditeti.
3) Projekti “Blerje Pajisje Drejtoria e Bujqësisë” me vlere projekti 279 000 lekë. Vit fillimi dhe
mbarimi 2019. Vlera e Kontrates 279 000 lekë. Plan Buxheti per vitin 2019 është 350 000 lekë.
Realizuar 100 % .
7. Programi 4520/230 Hartim Projektesh
Ky program përfshin: :”Hartim Projektesh, Kerkime, Studime me vlerë 4 322 000. Viti I Fillimit
dhe I mbarimit është 2019 me vlerë kontrate 4 322 000 lekë. Plan Buxheti I Vitit 2019 është 7 000
000 lekë nga të cilat janë realizuar 226 000 lekë. Likujdimi kunderjt faturave te paraqitura nuk
eshte bere per mungese fondesh.
8. Programi 4520/231 Rrjeti Rrugor
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Ky program përfshin gjithsej 15 projekte me nje total prej 314 321 000 lekë. Projektet detajohen
si më poshtë:
1) “Supervizime e Kolaudime” I cili për 2019 ka plan Buxhet 4745 000 lekë nga të cilat janë
realizuar ne Shumen 4039000 leke, diferenca nuk eshte likujduar per mungese fondesh.
2) “Mirembajtje për projektin Shqipëria Dixhitale I cili ka të planifikuar në buxhet për vitin 2019
vlerën 2 960 000 lekë. Nuk u krye procedura e prokurimit per mungese likujditeti.
3) “Rikonstruktimi I rrugës Stadium I Vjetër Stadium I Ri (bashkëfinancim I Bashkisë dhe Kontrata
Shtesë)” me vlerë kontrate dhe projekti 59 052 000 lekë. Parashikuar në Plan Buxhetin e 2019-s
26 812 000 lekë nga te cilat janë likujduar 26 812 000 , 100% plani 2019, likujdimi progresiv
eshte 58197000 leke, diferenca nga kontrata 854 000 leke.
4) “Rikonstruksion rrugësh, trotuare dhe ndriçim 30 Vjetori, ish pjeshkorja” me vlerë totale projekti
76 904 000 lekë dhe me po këtë vlerë kontrate. Viti I fillimit 2017 dhe viti I përfundimit 2020.
Parashikuar për vitin 2019 në Plan Buxhet 5 678 000 lekë dhe realizuar 100 % që në 6-mujorin e
parë. Shlyerja progresive eshte 41 084 000 leke. Objekti ka probleme shpronesimi.
5) “Rikonstruksioni I rrugëve të brëndshme dhe KUZ Moravë” me vlerë projekti dhe kontrate 12
750 000 lekë. Viti I fillimit 2017 dhe viti I përfundimit 2018. Parashikuar për 2019 në plan
buxhet 2 657 000 lekë. Likujduar shuma 2,657,000 leke, 100% e vleres se kontrates.
6) “Blerje Fadrome për Ndermarrjen e Sherbimeve Publike” me vlerë projekti dhe vlerë kontrate 9
850 000 lekë. Viti I fillimit dhe I përfundimit 2018. Parashikuar në Plan Buxhetin e vitit 2019
janë 1 000 000 lekë. Nuk eshte likujduar per mungese fondesh.
7) “Fasadat në lagjen Murat Çelebiu” me vlerë projekti dhe kontrate 44 430 000 lekë. Viti I fillimit
2018 dhe viti I përfundimit 2019. Planifikuar për 2019 në buxhet 27,273 000 lekë dhe realizuar
në vlerë 227273 000 lekë.100% e planit te vitit 2019. Projekti ka perfunduar,
8) “Asfaltim dhe shtrim rrugësh me beton, mirëmbajtje me çakull dhe tombino e mure mbajtës në
njesitë administrative dhe lagjet e qytetit” me vlerë 60 669 000 lekë. Viti I fillimit 2018 dhe viti I
përfundimit 2021. Në Plan Buxheti për vitin 2019 janë parashikuar 49 003 000 lekë nga të cilat
36706 000 lekë janë likujduar. Diferenca nuk eshte likujduar per mungese fondesh. Objekti ka
perfunduar.
9) “Shpronësim për interes publik “ me vlerë projekti 4 071 000 lekë, I cili nis dhe duhet të
përfundojë në vitin 2019. Planifikuar në buxhet për 2019 shuma 4 071 000 lekë. Nuk kemi shlyer
ashnje lek shpronesimi , dokumentacioni eshte derguar ne Ministrine e linjes nga bashkia.
10) “Rikonstruksion rrugësh dhe qendra e fshatit Bilçë” me vlerë projekti 15 000 000 lekë. Viti I
fillimit 2019 dhe viti I mbarimit 2020. Parashikuar në Plan Buxhetin e Vitit 2019 vlera 3 000 000
lekë. Procedure e anulluar per mungese likujditeti.
11) “Ndriçim rrugësh në fshatin Dyshnik” me vlerë projekti 8 633 000 lekë. Viti I fillimit 2019 dhe I
perfundimit 2020. Parashikuar në Plan Buxhetin e Vitit 2019 është shuma 5394 000 lekë. Eshte
bere mbikeqyrja, ne faze kolaudimi.
12) “Ndërtim mure mbajtëse ( Ndërrnarrja e Sherbimeve Publike)” me vlerë projekti 3 738 000 lekë.
Viti I fillimit 2017 dhe viti I përfundimit 2019. Vlera e kontratës është 1 106 000 lekë.
Planifikuar për 2019 në Plan Buxheti 3 738 000 lekë. Likujduar për 1598 000 lekë, e gjithë vlera
e kontratës.

20 | P a g e

REPUBLIKA E SHQIPËRISË
BASHKIA BERAT
13) “Rikonstruksioni I urës së përroit sheshi Axhansia dhe largimi I aluvioneve MCR” me vlerë
projekti dhe vlerë kontrate 1 019 000 lekë. Viti I fillimit 2016 . Planifikuar për 2019 shuma 1 019
000 lekë, likujduar e gjitha në 6 mujor-in e pare. Realizuar 100% plani.
14) “Rikonstruksioni I rrugës Shyqyri Lakra” me vlerë 17 605 000 lekë. Viti I fillimit 2019 dhe viti I
përfundimit 2020 . Parashikuar për 2019 shuma 7 905 000. Procedure e anulluar per mungese
likujditeti.
15) “Pajisje Ndërmarrja e Shërbimeve Publike” me vlerë 600 000 lekë. Viti I fillimit dhe I mbarimit
2019. Parashikuar për vitin 2019 shuma 600 000 lekë. Procedura eshte kryer per 252,000 leke
Nuk eshte likujduar per mungese fondesh.
9. Programi 5100 Menaxhimi I Mbetjeve
Ky program ka në përmbajtje të tij 2 projekte me vlerë totale 24 552 000 lekë.
1) “Bashkëfinancimi (Menaxhimi I Mbetjeve të ngurta në Qarkun e Beratit)” me vlerë projekti 9
632 000 lekë, projekt ky që fillon dhe mbaron në vitin 2019. Parashikimi për vitin 2019 është
në vlerën 4 816 000 lekë. Nuk u realizua si procedure.
2) “Blerje Kontenierësh” me vlerë projekti 14 920 000 lekë. Ky projekt fillon në 2019 dhe
përfundon në 2021. Në Plan Buxhetin e vitit 2019 shuma e parashikuar për këtë projekt është 8
200 000 lekë. Jane likujduar 50 konteniere te blere në vlerën 1800 000 lekë. Diferenca prej
5400 000 leke nuk eshte likujduar per mungese fondesh.
10. Programi 5200 Menaxhimi I Ujrave të Zeza
Ky program ka 2 projekte me vlerë totale prej 38 000 000 lekë
1) “KUZ Lapardha” me vlerë projekti 23 000 000 lekë. Viti I fillimit 2019. Parashikuar për 2019
vlera 8 832 000 lekë. Eshte lidhur kontrata.
2) KUZ Drobonik me vlerë projekti 15 000 000 lekë dhe vit fillimi 2019. Plan Buxheti I Vitit
2019 parashikon për këtë vit vlerën 3 000 000 lekë. Eshte lidhur kontrata.
11. Programi 06260 Sherbime Publike
1) “Pajisje Ndërmarrja e Gjelbërimit” me vlerë 500 000 lekë. Viti I fillimit dhe perfundimit të
projektit është viti 2019. Plan Buxheti I Vitit 2019 parashikon 500 000 lekë për këtë projekt.
Vlera e kontrates 150 000 leke dhe eshte likujduar e gjithe shuma..
12. Programi 06330 Ujësjellës Kanalizime. Ky program përfshin 3 projekte me një vlerë totale prej
78 991 000 lekë.
1) “Ndërtim Ujësjellësi fshati Qereshnik” me një vlerë 36 991 000 lekë. Viti I fillimit 2017 dhe
përfundimit 2018. Vlera e Kontratës 36 991 000 lekë. Parashikuar për t”u paguar në 2019
shuma 19 952 000 lekë. Likujduar shuma 12 568 000 lekë. Në faze kolaudimi.
2) “Mirëmbajtje ujësjellës Kostren” me vlerë projekti 5 000 000 lekë dhe vlerë kontrate 4 962
000 lekë. Viti I fillimit 2018. Parashikuar për 2019 shuma 5 000 000 lekë. Në faze kolaudimi.
3) “Ujësjellësi Mbreshtan” me vlerë projekti 37 000 000 lekë. Viti I fillimit është 2019.
Parashikuar për t’u shlyer në 2019 shuma 10,777 000 lekë. Ka perfunduar si projekt, pritet
marrja në dorezim.
1) Programi 7220 Kujdesi Parësor. “Rikonstruksioni I Pediatrisë së Spitalit Rajonal Berat” me
vlerë projekti dhe kontrate 11 567 000 lekë. Projekti filloi dhe përfundoi në vitin 2018.
Parashikuar për t’u shlyer në vitin 2019 shuma 9 461 000 lekë. Shlyer në 7 mujorit 7 949 000
lekë. Objekti ka perfunduar. Diferenca prej 1512000 nuk u likujdua per mungese fondesh.
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13. Programi 8130 Sportet .Ky program ka në përmbajtje 2 projekte 55 356 000 lekë.
1) “Rikonstruksioni I Stadiumit Tomori në lagjen 30 Vjetori me vlerë projekti dhe kontrate 49
458 000 lekë. Viti I fillimit 2017 dhe viti I fillimit 2018. Parashikuar për likujdim në 2019
shuma 19 458 000 lekë nga të cilat janë likujduar 19 185 000 lekë. Mbetje nga kontrata 273
000 leke. Mbetja ka kontrata ne Shumen 2164 000 leke
2) “Rikonstruksion I palestrës së gjimnastikës” me vlerë projekti dhe kontrate 5 898 000 lekë.
Fillon dhe përfundon në 2018. Parashikuar për t’u shlyer 3 344 000 lekë në vitin 2019 nga të
cilat janë likujduar deri në fund të 7 mujorit 1 180 000 lekë. Mbetja ka kontrata ne shumen
2164 000 leke nuk u likujdua per mungese fondesh.
14. Programi 8220 Kultura Ky program përfshin 4 Projekte me vlerë 18 552 000 lekë
1) “Restaurim I Mureve Kala” me vlerë projekti dhe vlerë kontrate 8 191 000 lekë. Fillon dhe
mbaron si projekt në vitin 2018. Ka të parashikuar në buxhet për 2019 shumën 5 419 000 lekë
dhe janë likujduar 100 % .Kontrata prej 8 190 000 leke eshte likujduar 100%.
2) “Ndërtim I Muzeut Sinjë + mobilim” me vlerë projekti dhe vlerë kontrate 9 161 000 lekë. Viti
I fillimit dhe përfundimit 2018. Plan Buxheti I Vitit 2019 parashikon 7830 000 lekë qe janë
likujduar 100 % . Ka mbetur shuma prej 191 000 lekeper mungese fondesh. Objekti ka
perfundiuar eshte bere mbikeqyrja dhe kolaudimi. Eshtë marrë në dorëzim.
3) “Pajisje Qendra Kulturore” me vlere projekti 700 000 lekë dhe vlerë kontrate 90 000 lekë. Viti
I fillimit dhe I perfundimit është 2019. Parashikuar për 2019 në buxhet 700 000 lekë ,
likujduar 90 000 lekë.
4) “Blerje Librash për Qendën Kulturore” me vlerë projekti 500 000 lekë dhe vlerë kontrate 488
000 lekë. Viti I fillimit dhe I përfundimit të projektit është viti 2019. Parashikuar për 2019
është 500 000 lekë. Janë likujduar 488 000 lekë sipas kontratës.
15. Programi 9120 Arsimi
Ky program ka në përmbajtje të tij 3 projekte investimi me një vlerë totale prej 62 928 000 lekë.
1) “Mirëmbajtje dhe riparime në kopështin dhe çerdhen 2+3 lagjja Murat Çelebiu me vlerë
projekti dhe vlerë kontrate 3 778 000 lekë. Projekti ka filluar në vitin 2017 dhe ka përfunduar
në vitin 2018. Parashikimi për vitin 2019 është 289 000 lekë. Likujduar plotesisht.
2) “Rikonstruksion shkolla “1 Maji” + Supervizim + Kolaudim me vlerë projekti dhe vlerë
kontrate 58 150 000 lekë. Ky projekt ka filluar në vitin 2018 dhe përfundon në vitin 2021.
Parashikimi për likujdim I vitit 2019 është 18 253 000 lekë nga të cilat janë likujduar 17 014
000 lekë . Objekti ka perfunduar dhe eshte marre ne dorezim. Mbetja nga kontata eshte ne
Shumen 37236000 leke.
3) “Pajisje Drejtoria Arsimore, Bashkia Berat” me vler projekti 1 000 000 lekë dhe vlerë kontrate
971 000 lekë. Fillon dhe mbaron projekti në 2019. Parashikuar në Plan Buxhet 1 000 000 lekë.
Likujduar 100 % vlera 971 000 lekë sipas kontratës.
1) Programi 9140 Konviktet.“Rikonstruksion objektesh Shkollore” është projekti I këtij
programi dhe ka vlerë projekti 5638 000 lekë. Projekti fillon dhe mbaron në 2019. Parashikuar
për 2019 vlera 29 615 000 lekë. Vlera e kontrates eshte 25 638 000 leke dhe jane
likujduar24271000 leke. Objekti ka perfunduar dhe eshte marre ne dorezim.
16. Programi 10430 Familja dhe Fëmijët Çerdhe.1) “Çerdhja Uznovë” me vlerë projekti dhe
vlerë kontrate 6 122 000 lekë. Projekt që ka filluar në 2018 dhe përfundon në 2020.
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Parashikuar në Buxhetin e Vitit 2019 për t’u likujduar shuma 3 122 000 lekë. Objekti ka
probleme shpronesimi.
17. Programi 10140 Kujdesi për personat e sëmurë dhe PAK.Ky program ka në përmbajtje 2
projekte me vlerë totale 1 900 000 lekë.
1) “Blerje furgon Qendra Lira” me vlerë projekti 1 800 000 lekë. Ky projekt fillon dhe përfundon
në 2019. Në Plan Buxhetin e 2019 është parashikuar vlera 1 800 000 lekë. Nuk u realizua
procedura e prokurimit.
2) “Pajisje Qendra Lira” me vlerë projekti 100 000 lekë dhe vlerë kontrate 98 000 lekë. Filluar
dhe përfunduar në 2019. Parashikuar në Buxhetin e 2019 vlera 100 000 lekë. Likujduar sipas
kontratës vlera 98 000 lekë.

3.2 REALIZIMI I PLANIT TE SHPENZIMEVE SIPAS PROGRAMEVE BUXHETORE DHE
NJESIVE SHPENZUESE.
Buxheti i bashkise Berat është planifikuar dhe realizuar në 7 njësi shpenzuese sipas programeve
buxhetore që ato zhvillojnë. Përshtatja e gjithë informacionit financiar është mbi bazën e strukturës të 9
fushave/funksioneve kryesore që janë përgjegjësi ligjore e njësisë së qeverisjes vendore sipas ligjit
139/2015, dhe 27 nëfunksioneve, sipas kodifikimit COFOG, që unifikon njëkohesisht dhe marëdhënien
me Qeverinë Qendrore /Degën e Thesarit.
Ne pasqyren e meposhtme paraqitet realizimi i buxhetit te bashkise Berat sipas programeve
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Njesia

Bashkia Berat

Titulli i
Progr.

Emertimi Programit

000/leke
Fakti

PBA

Buxheti
Vjetor

Buxheti
Vjetor

Fakti

i vitit
paraardhes
Viti 2018

Plan
Viti 2019

Plan
Fillestar
Viti 2019

Plan i
Rishikuar
Viti 2019

i 12Mujorit

Diferenca

01110

Planifikim, menaxhim dhe administrim

111,817

112,984

112,984

136,981

106,854

30,127

01120

23,811

24,908

24,908

24,908

22,690

2,218

01710

Çështje financiare dhe fiskale
Pagesa për shërb.e borxhit të
brendshëm

7,462

8,413

8,413

8,413

7,267

1,146

03140

Shërbimet e Policisë Vendore

8,033

9,147

9,147

10,927

9,840

1,087

03280

Mbrojtja nga zjarri dhe mbrojtja civile

35,337

37,379

37,379

41,895

32,663

9,232

03600

Marrdheniet ne komunitet

2,160

2,239

2,239

2,239

1,738

501

04130

Mbështetja për zhvillim ekonomik

04160

Shërbimi i tregjeve, akreditim,inspektimi

04220
04240

04260

Administrimi i pyjeve dhe kullotave

4,329

5,151

5,151

5,639

5,558

81

04520

Rrjeti rrugor rural

138,877

184,220

184,220

215,890

153,959

61,931

04570

Transporti publik

1,429

1,483

1,483

1,483

1,282

201

04740

Projekte zhvillimi

3,704

3,841

3,841

3,841

3,731

110

04760

Zhvillimi i turizmit

05100

Menaxhimi i mbetjeve

05200

Menaxhimi i ujrave të zeza ,kanalizimeve

1,641

8,832

8,832

06140

Planifikimi Urban Vendor

10,655

11,049

11,049

06260

Shërbimet publike vendore

42,157

53,145

53,145

44,140

38,822

5,318

06330

Furnizimi me ujë

17,047

32,067

32,067

35,729

12,568

23,161

06440

Ndricim rrugesh

24500

24333

24333

26333

20913

3420

07220

Shërbimet e kujdesit parësor

2,106

8,567

8,567

9,461

7,949

1,512

08130

Sport dhe argëtim

51,257

52,537

52,537

49,983

47,043

2,940

08220

Trashëgimia kulturore, eventet artistike

31,702

37,002

37,002

48,767

41,642

7,125

09120

Arsimi bazë, arsimin parashkollor

155,328

190,821

190,821

200,733

182,619

18,114

09230
09240

Arsimi i mesem i pergjithshem
Arsimi profesional

13,579

13,384

13,384

13,384

13,146

238

22,454

27,374

27,374

56,989

44,139

12,850

10140
10430
10661

Kujdesi Social per PAK
Kujdesi social për familjet dhe fëmijët
Strehimi Social
Totali

21,860
36,773
3,305
872,817

23,731
41,131
4,204
1,036,051

23,731
41,131
4,204
1,036,051

26,987
43,132
4,504
1,168,760

24,320
33,616
3,888
904,308

2,667
9,516
616
262,452

0

850

850

850

0

850

2,102

2,247

2,247

2,247

2,133

114

Shërbimet bujqësore,

16,190

17,145

17,145

17,145

16,574

571

Menaxhimi i Infras. së ujitjes dhe kullimit

20,140

14,250

14,250

30,163

17,475

12,688

2,434

2,552

2,552

2,552

2,338

214

60,628

81,065

81,065

83,565

39,669

43,896

8,832

0

8,832

11,049

9,872

1,177

Nga te dhenat e pasqyes se mesiperme shihet qarte niveli I realizimit te shenzimeve mbi baze programi
buxhetor . Paraqet realizimi te kenaqshem programi Administrimi i pyjeve dhe kullotave ne masen
99%, menaxhohet nga Drejtoria e Bujqesise me transferte specifike , Arsimi mesem I pergjithshem
98%, menaxhohet nga Drejtoria e Arsimit , me transferte specifike, menaxhimi i Infrastruktures së
ujitjes dhe kullimit 97%, menaxhohet nga Drejtoria e Bujqesise me transferte specifik, pra ne teresi
programet qe kane mbeshtetje financiare transferten specifike paraqesin realizim te kenaqshe.
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Po keshtu programet qe mbeshteten tek fondet e veta te bashkise pasaqesin realizim te mire si: pagesa e
borxhit, kredia e banesave sociale, sherbime publike gjelberimi, Arsimi baze , zhvillimi I sporteve,
zhvillimi kultures, sherbimi policise vendore.
Paraqiten me realizim 0 programet: Mbështetja për zhvillim ekonomik dhe Menaxhimi I ujrave te zeza
dhe kanalizimeve per shkak te mungeses se mjeteve financiare.
Paraqesim me poshte realizimin e shpenzimeve ne nivel programi dhe sipas njesive shpenzuese.
objektivave te synuara , produkteve dhe aktiviteteve per cdo program dhe sipas njesive shpenzuese
NJESIA SHPENZUESE:

BASHKIA BERAT,

Menaxhon 55.2 % te totalit te buxhetit te bashkise, ne programet:
1. Planifikim menaxhim administrim, perfshi fondin rezerve , emergjencen dhe kontigjencen,
transferimin e kuotes se
Kshillit te Qarkut , dhe transferta te tjera si Ndermarrjes UK, dhe
Drejtorise Rajonale te Tatimeve.
2. Ceshtjet financiare dhe fiskale
3. Pgesa te sherbimit te borxhit te brendshmen.
4. Sherbimet e policise vendore
5. Mbrojtja nga Zjarri dhe Shpetimi,
6. Marrdhenit ne komunitet
7. Mbeshtetje per zhvillimin eonomik.
8. Sherbimi i tregjeve dhe inspektmi
9. Menaxhimi i infrastruktures se jitjes dhe kullimit
10. Rreti rrugor rural.
11. Transporti publik
12. Projekte zhvillimi
13. Zhvillimi i turizmit
14. Menaxhimi i mbetjeve
15. Menaxhimi i ujrave te zeza dhe kanalizime
16. Planifikimi urban vendor
17. Sherbime publike vendore
18. Furnizimi me uje.
19. Sherbimet e kujdesit paresor
20. Sport dhe argetim
21. Trashegimia kulturore, eventet artistike dhe kulturore.
22. Arsimi baze perfshi parashkollorin.
23. Kujdesi social per PAK
24. Kujdesi social per familje dhe femije
25. Strehimi social
Programi : PLANIFIKIM MENAXHIM ADMINISTRIM.

Veshtrim i pergjithshem : Zhvillimi i njësisë, menaxhimi i financave të njësisë së vetëqeverisjes
vendore, të burimeve të tjera si dhe të burimeve njerëzore, funksionimi i proceseve të përgjithshme të
brendshme dhe komunikimi me publikun. Shërbime në mbështetje të kryetarit të njësisë së
vetëqeverisjes vendore ose të këshillit;
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Politika e Programit. Përmirësimi i efektivitetit dhe efikasitetit të administratës publike përmes Rritjes
së efikasitetit dhe llogaridhënies së punonjësve publikë, modernizimit të institucioneve dhe shërbimeve
për qytetarët dhe bizneset, duke përfshirë rritjen e efikasitetit përmes zbatimit të zgjidhjeve të
Teknologjisë së Informacionit dhe Komunikimit (TIK).
Përmirësimi i procedurave administrative dhe mbikëqyrëse nëpërmjet rritjes së kontrollit të aktivitetit të
administratës publike dhe sigurimit të të drejtave të qytetarëve dhe lehtësimit të procedurave
Përshkrimi i programit
 Zhvillimi dhe zbatimi i politikave të përgjithshme për personelin;
 Shërbime të përgjithshme publike, si: shërbimet e prokurimit, mbajtja dhe ruajtja e dokumenteve dhe
arkivave të njësisë, ndërtesave në pronësi apo të zëna nga njësia, zyrave të printimit dhe IT etj.
 Administrim, funksionim dhe ofrimi i shërbimeve të mbështetjes për kryetarin e njësisë
vetëqeverisjes vendore, për këshillin dhe komisionet e këshillit ose të kryetarit të njësisë.
 Shërbimet statistikore dhe baza e të dhënave vendore;
Ky program parshikon manaxhimin financiar te Bashkise Berat dhe perfshin shpenzimet e nevojshme
administrative per mbarvajtjen e punes ne permbushjen e funksioneve te percaktuara ne legjislacion.
Objektivat e politikës së programit: Aparati i Bashkisë ka si objektiv formalizimin, përmirësimin e
punës, shërbimeve administrative dhe rritjen e transparencës. Për vitin 2019 në programin “ Planifikim,
Menaxhim dhe Administrim” në funksion të veprimtarisë kryesore dhe përmbushjes se objektivave të
përcaktuara për vitin 2019 janë analizuar si më poshtë:
Objektiv 1. Fuqizimi i kapaciteteve të burimeve njerëzore në Administratën e Bashkisë nëpërmjet
rekrutimit sipas legjislacionit në fuqi sipas parimit të meritës, aftesive dhe profesionalizmit, gjë e cila ti
pergjigjet standarteve me të larta që kërkohen për realizimin e objektivave, vizionit dhe misionit të
Institucionit.
Aktiviteti 1. Rekrutimi i burimeve njerëzore në funksion të përmbushjes së misionit, qëllimeve dhe
objektivave të Bashkisë Berat për orfrimin e shërbimeve ndaj qytetarëve. Ky aktivitet synon rekrutimin
e burimeve profesionale për të qenë pjesë e administratës vendore përmes procedurave të përcaktara me
ligj, në mënyrë transparente, me profesionalizëm, në bazë të meritave, aftësive profesionale. Objektiv
Objektiv 2. Kualifikimi në vijueshmëri i burimve njerëzore .
Aktiviteti 1. Gjatë vitit 2019 janë zhvilluar : trajnime të vijueshme profesionale të audituesve të
brendshëm, menaxhimi i mbetjeve urbane , financat vendore, trajnime për kadastren e pyjeve, për
hartimin dhe shkrimin e propozim projekteve ne fushën sociale etj Këto trajnime janë realizuar me
mbështetjen e Bashkisë , të donatorëve, organizatave të shoqërisë civile dhe ASPA.
Objektiv 3. Garantimi i realizimit në kohë të shërbimit ndaj qytetarëve dhe rritja e performancës së tij
Treguesi:
1. Zyra me një ndalesë, Arkivi , Marrdheniet me publiku, Informimi dhe konsultimin qytetar si
edhe te gjitha strukturat që ofrojnë shërbime ndaj qytetarëve.
Produktet që u realizuan:
a) Plotësimi me burime njerëzore I vendeve te lira sipas strukturës së miratuar në mbështetje
te planit vjetor të rekrutimit sipas afateve te percatuara në legjislacionin në fuqi ( Shërbim
civil + Kodi i punës i Republikës së Shqipërisë) sipas parimit të meritës, aftesive dhe
profesionalizmit.
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b) Venia në eficensë të plotë të funksionimit të zyrës me një ndalesë si qendër ashtu edhe në
Njesitë Administrative .
c) Përmirësimi i infrastruktures ne lidhje me kushtet e punes ( blerja e paisjeve kompjuterike
për administratën).
d) Implementimi i sistemeve HRMIS, Administrata.al si pjesë e rregjistrit qendror të personelit
të administratës vendore ( me mbështetjen e DAP,ASPA Këshillit të Evropës, Qeverisë
Zvicerane ) , pasi reforma në Administatë ështe një kusht i rëndësishëm për tu përmbushur
për hapjen e negociatave për në BE.
e) Vazhdimi i funksionimit të sistemit E-PAV(platforma e administratës vendore ) si nje
hallkë bashkëpunimi me ASPAS per trajnimet e detyrueshme të nëpunësave civil në
periudhe prove.
ë) Përmirësimi dhe Instalimi i sistemit të taksave (TAIS) edhe në njesitë administative .
f) Mirembajtje dhe
Administrimi i sistemit elektronik i lejeve te ndertimit , instalimi,
konfigurimi i USB—Token, Zyrës me një ndalesë, Info-Kjoskat, Vendime.al.
f) Sigurimi i programeve trajnuese që punonjësit të zhvillojnë njohuritë, aftësitë për të qënë më të
kualifikuar për të realizuar detyrat që bëjnë aktualisht si dhe për të ecur përpara sipas kërkesave
specifike të drejtorive përkatëse duke plotësuar nevojat për trajnime .
Aktivitetet qe u realizuan nepermjet kryerjes se shpenzimeve korrente;
 Vazhdimësia e menaxhimit efektiv e administratës së Bashkisë në funksion të përmbushjes
së misionit, qëllimeve dhe objektivave dhe përgjegjësive të Bashkisë Berat për ofrimin e
shërbimeve ndaj qytetarëve. Kemi realizuar sigurimin e mbështetjes së funksionimit të
administatës së Bashkisë Berat përmes realizimit në kohë të shpenzimeve për paga, sigurime
shoqërore dhe shëndetësore, duke realizuar 96% te planifikimit.
 Mbështetje për funksionimin e organeve të zgjedhura vendore (Këshilli i Bashkisë dhe
Kryepleqtë). U sigurua mbështetje për funksionimin e organeve të zgjedhura vendore. Është
realizuar shpërblimi mujor për anëtarët e këshillit bashkiak dhe kryepleqtë e njësive
administrative. Fondi I shpenzuar 8320 000 leke
 Plotesimi i kerkesave per kushte normale te punes ne administrate, shërbim me kancelari dhe
shtypshkrime për administratën. Është mundësuar sigurimi dhe furnizimi i vazhdueshëm me
kancelari, letër, bojë, shtypshkrime etj për t’iu mundësuar punonjësve përmbushjen e
detyrave administrative për të gjithë administratën. Ky aktivitet është realizuar1036000 leke.
 Mbështetja dhe ofrimi i shërbimeve bazë për funksionimin administratës së Bashkisë, eshtë
përmirësuar funksionimi normal i të gjithë administratës së Bashkisë nëpërmjet ofrimit të
shërbimeve mbështetëse bazë si ujë, energji elektrike, ngrohje, komunikim postar, shërbim
telefonie etj. Realizuar ne shumen 4297000 leke. Realizimi i sherbimeve ndaj te treteve,
energji elektike 2278000 leke, uji 1082000 leke, Sherbim postar, 418000 leke, shperbime te
tjera rregjistrim pronash e tj. Sherbim e 487000 leke.
 Realizimi i shpenzimeve te transportit ne shumen1530 000 leke . Eshte realizuar blerja e
karburantit dhe furnizimi sistematik me karburant i mjeteve të transportit për kryerjen e
detyrave dhe funksioneve të përditshme të administratës. Eshtë lidhur kontrata dhe realizimi i
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shërbimit të riparimit per të gjitha automjetet. Realizuar shlyerja e pagesës se sigurimeve,
taksave të qarkullimit dhe kolaudimit vjetor të mjeteve të transportit në shërbim të
administratës .
Sigurimi i levizjes se nenpunesve dhe realizimi i shpenzimeve te transportit. Për realizimin e
këtyre lëvizjeve është bërë rimbursimi i shpenzimeve dhe dietave për administratën vendore
në masën financiare që ligji e parashikon.Realizuar ne shumen 1107000 leke.
Realizim i shpenzimeve per pritje percjellje. Realizuar në vazhdimësi shërbimi për
organizimin e pritje përcjelljeve të delegacioneve perfaqesueve dhe institucioneve vendase
dhe te huaja me qëllim vendosjen e marrëdhënieve dypalëshe me shumë institucione
homologe të huaja, në nivel lokal, rajonal dhe ndërkombëtar dhe është realizuar në
vazhdimësi në përputhje me specifikimet teknike të kërkuara.369000 leke.
Shpenzime gjyqesore likujduar sipas grafikut te depozituar ne degen e thesarit ne fillim te
vitit, publikuar ne faqen zyrtare te bashkise ,shuma e ketij shpenzimi kap vleren 6339000
leke.
Realizimi i shpenzimeve te tjera operative. Honorare per anetaret e komisionit te sherbimit
civil ne shumen 182000 leke, detyime te ish komunave per sigurimet shoqerore ne shumen
1975000 leke.
Totali i shpenzimeve operative te ketij programi jane 25,844,000 leke.

Realizimi i buxhetit ne kete program paraqitet si me poshte ne 000 leke:

Programi 1110
P. buxheti vjetor
Realizimi vjetor
Ne %

Shpenzime
personeli
45,097
43,358
96

Shpenzime
operative
32,399
25,844
78

Transferta

Investime

Totali

15,159
2,103
14

34,565
26,739
77

127,220
98,045
77

Artikulli 604, Transferta Korente të Brendshme, perfshijne transfertat ndaj DRT, Ndermarrjes Sh.A.
Ujesjelles-kanalizime , Berat-kucove, sipas kontrates se sherbimit qe ajo kryen per vjeljen e tarifave
vendore, Postes Shqipare sipas kontrates sherbimit per shpendarjen e shpeblimit te lin djes, pageses se
invalideve te punes.
Artikulli 606 , Transferta per Buxhetet Familjare & Individ, jane planifikuar 6 918 000 leke, realizuar
645 000 leke, i perket perdorimit te fondit te emergjencave sipas VKB si dhe perfshihen shperblimet per
rastet e daljes ne pension te punon jesve dhe shperblimet e menjehershme ne rast fatkeqesie ne famije
( vdekje e nje pjestari te familjes se punonjesit)
Artilulli 230-231 realizimi paraqitet ne masen 77%, informacioni i detajuar jepet ne aneksin nr.5, sipas
objektit te investimit dhe programit perkates.
Informacion për procedurat e prokurimit te vitit 2019
Drejtoria e prokurimeve publike
Objektivat kryesore:
Objektiv 1. Sigurimin e të dhënave të nevojshme nga strukturat përkatëse në institucion dhe përgatitjen
e rregjistrit të parashikimeve për vitin 2019. Hedhja e të gjithë elementeve të regjistrit të parashikimeve
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të prokurimeve Publike në sistemin elektronik të APP brenda afateve ligjore të parashikuara nga
legjislacioni përkatës dhe vulosja e këtij regjistri pranë Deges së Thesarit Berat .
Objektiv 2 .Realizimin e të gjitha prokurimeve Publike të parashikuara në regjister sipas afateve të
përcaktuara.
Objektiv 3 Përgatitja e shtesave dhe ndryshimeve të regjistrit të parashikimeve të prokurimeve Publike
gjatë vitit ,hedhja në sistemin elektronik të APP dhe vulosja e tyre pranë Deges së Thesarit Berat.
Objektiv 4 Nxitjen e pjesëmarrjes dhe konkurencës, së operatorëve ekonomik në procedurat e
prokurimit publik, duke përgatitur kriteret dhe dokumentat standarte të tenderit në përputhje me kërkesat
ligjore.
Objektiv 5 Bashkëpunimin mes zyrave të bashkisë për hartimin e specifikimeve, preventivave dhe
kontrollit te tyre.
Objektiv 6. Asistenca ndaj komisionit të vlerësimit të ofertave, në rastet kur kërkohet nga vetë
komisioni.
Objektiv 7 Përgatitja e procedurës së prokurimit, duke filluar që nga urdhri i prokurimit, përllogaritjen e
fondit limit (nëse nuk ka një komision të ngritur me urdhët te kryetarit posaçërisht për këtë qëllim),
hartimin dhe publikimin e njoftimeve për botim brenda afateve ligjore, mbledhjen e të gjitha materialeve
të nevojshme që u bashkalidhen dokumentave të tenderit (hartat, skicat, grafikun, planet etj).
Objektiv 8 Realizimin e procedurave të Prokurimit publik nga organi qëndror blerës Bashkia Berat për
llogari të Intitucioneve Vartese të Bashkisë ne zbatim të urdhrit të brenshem të Titullarit të Bashkisë
Objektiv 9 Kryerjen e inventarizimit të dosjeve të procedurave të prokurimit publik dhe dorëzimin e tyre
në arkivin e Bashkisë.
Në rregjistrin e parashikimeve Publike për vitin 2019 janë parashikuar gjithsej 68 procedura prokurim(
duke përfshirë dhe ndryshimet në regjistër) nga të cilat jane realizuar 12 janë procedura të mëdhaja me
fond limit 418 181 242 leke pa tvsh dhe vlera e realizuar është 399 326 520 lekë pa tvsh, diferenca
nga fondi limit në vlerën 18 854 722 ( 6 procedura tender I hapur dhe 6 kërkesë për propozime).
Janë anulluar 5 procedura në bazë të urdhrit të kryetarin nr. 589 ,datë 14.08.2019 me fond limit total 68
611 900 lekë pa tvsh. Arsyeja e anullimit ishte për mungesë fondesh.
Gjatë vitit 2019 janë realizuar gjithsej 22 procedura blerje me vlerë të vogël.
Fondi limit I parashikuar për 23 procedura prokurimi Blerje me Vlerë të Vogël të është 6 629 918,00
lekë pa tvsh dhe vlera e realizuar është 5 157 355,93 lekë pa tvsh, diferenca nga fondi limit 1 472 562,07
Janë realizuar 2 procedura blerje bilerta avioni me fond limit 291 666 dhe me vlerë të ralizuar 249 675,
diferenca nga fondi limit është 41 99.
Janë realizuar, 2 procedura blerje e përqëndruar nga autotiteti kontraktor, kontretisht: Blerje karburant
për nevojat e Bashkisë dhe të institucioneve vartëse dhe Blerje pjesë këmbimi dhe shërbime për mjetet e
transprtit.
Janë ralizuar 14 procedura me vlerë nën 100 000 lekë.
AUDITI I BRENDSHEM;
Misioni i auditimit të brendshëm është të japë siguri të arësyeshme për titullarin e njësisë të sektorit
public, në mënyrë të pavarur dhe objective, si dhe këshilla për përmiresimin e veprimtarisë dhe
efektivitetin e sektorit te kontrollit të brendshëm në njësinë e sektorit publik.
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Per vitin 2019 u planifikuan per auditim 9 njesi, nga te cilat 6 njesi me bilanc me vete, dhe 3 njesi
shpenzuese, drejtori e njesi administrative. Jane realizuar gjithsej 9 auditime, pra realizuar ne masen
100%.
Subjektet e planifikuara per auditim ne periudhen jane: “Sh.a.Tregu Moravë”, “Njësia Administrative
Velabisht”, “Njësia Administrative Otllak”, “Drejtoria e Financës Bashkia Berat për detyrimet e
prapambetura”, “Drejtoria e Taksave dhe Tarifave” Ndermarrja e Gjelberimit ”, “Ndërmarja e Bujqesise,
Administrimit të Pyjeve Ujërave dhe Veterinarise”, “ Ndermarja e Sherbimeve Publike”, dhe “ Qendra
e Zhvillimit Unë jam si Ju”.
Jane realizuar gjithsej 9 angazhime auditimi, nga te cilat 4 auditime te perputhshmerise, 2 auditime
financiare si dhe 3 auditime te i kombinuara.
Per Vitin 2019 jane rekomanduar 107 masa per zhdemtim e permiresim sistemesh te ndarë sipas ketij
klasifikimi:
Risqe te Lartë
65 Rekomandime.
Risqe të Mesëm 35 Rekomandime
Risqe të Ulët
7 Rekomandime
Gjithsej
107 Rekomandime.
Nga 65 rekomandime me risk te larte 22 rekomandime ështe kerkuar per zhdemtim nga persona ne
shumen 2.695 mije lekë.
Disa nga risqet e evidentuara mund te permendim:
-Risku qe lidhet me Mjedisin e Pergjithshem qe ka te beje me perditesimet e rregulloreve te njesive
dhe vendosja e personave ne administrate jashte kritereve profesionale te vendeve te punes të vendosura
në kuadrin rregullator, si ne Ndermarjen e Gjelberimit në dy raste dhe ne Ndermarjen e Sherbimeve
-Risku qe lidhet me mos konsolidimin të teresise së rregullave e procedurave për cdo aktivitet te
veprimtarisë së njesise, si ne Drejtorine e Bujqesise ne lidhje me kontraten e lejeve minerale (
mosarketimi i te ardhurave ) dhe mos percaktimit te qirasë së aktivitetit te peshkimit e si rjedhoje
mosarketimi te ardhures,
-Risku ne mosrealizimin e te ardhurave te Bashkise Berat
-Risku mbi zenien e hapsirave publike ne mospasqyrimin e sakte te detyrimeve kundrejt pjeses qe
shfrytezohet, ndjekja e debitoreve, et. si Drejtoria e te Ardhurave, Njesia Administrative Otllak ne
mospasqyrimin e cdo elementi të paketës fiskale, mos informatizimi i te ardhurave, etj.
-Mungesa e dokumentacioni justifikues ne kryerjen e pagesave edhe sherbimeve,
-Risqet qe lidhen me burimet njerezore, emerimi jashtë kriterit te punësimit të përcaktuara në
kuadrin rregullator;, mungesa e trajnimeve te vazhdueshme profesionale.
-Risqet që lidhen me aspektet e ligjshmërisë dhe mbikqyrjes.
-Mos evidentimi i sakte i rregjistrit te aktiveve, mos evidentimi i amortizimit te akumuluar ne vite
dhe mos pasqyrimi i sakte i vleres se mbetur te aktivit.
-Vonesa ne likuidim te faturave mbi 1 muaj ne Drejtorine e Finances dhe njesi vartese.
- Kryera e punimeve, sherbimeve apo blerja e mallrave pa u shoqeruar specifikime te sakta, projekt,
skiceide e preventiv.
-Ne sistemin e prokurimeve jane lene rekomandime per njesite qe te ndjekin gjurmen e auditit per
procedure e blerjes elektronike qe nga moment i ngritjes se njesise se prokurimit dhe komisionit te
blerjeve ne fillim te vitit, perllogaritjen e fondit limit, kryerjen e procedurave ne perputhje me te gjithe
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hapat e percaktuar ne manualin e prokurimit elektronik, marrjen e mallit ne dorezim dhe hyrjen e tyre ne
magazine;
- Mosbashkepunimi e zvaritje te shitjes me ankand te hekurishteve midis njesive qe ka hekurishte
me Drejtorine e Prokurimeve.
-Sistemi i kontabilitetit dhe raportimit fiananciar eshte vleresuar me risk te mesem per vete gjetjet
ne kete sistem.
Gjetjet me dem ekonomik per vitin 2019 kane qene ne shumen 2.695.000 lekë.
Rekomandimet për zhdemtim gjithsej sipas sistemeve janë sipas tabelës së mëposhtme:
000/ leke.
Viti 2019
Nr Fusha e Zbulimit
Zhdemt
Nr
%
Lekë Person Zbulim
1 Sistemi i pagave,shperblime,trajtime,
508
48
19
2 Sistemi i prokurimeve, blerje, investime
147
3
6
3 Sistemi i tatim, taksa , dogane
2040
50
75
4 Sistemi i kontabilitetit
0
0
0
5 Qiradhenie,administrim prone,urbanistik
0
0
0
Shuma

2695

101

100

Per vitin 2019 ne baze te gjetjeve e parregullsive te identifikuara sipas sistemeve kemi rekomanduar
gjithsej 107 rekomandime.
Konkretisht Rekomandimet e dhëna sipas sistemeve, rekomandimet e pranuara , rekomandimet e
zbatuara dhe ato ne proces janë si më poshtë:
Në numër
Nr

Rekomandimet sipas Sistemeve

1
2
3
4
5

Rekomandim Pëermirësim Sistemi
Rekoman.Përmiresim Kuadri Ligjor
Rekomandime Karakteri Organizativ
Rekomandime për Arkëtim
Rekomandime të tjera.
SHUMA

Numri
Pranuar
Zbatuar Proçes
Rekomandimeve
26
26
18
8
13
13
8
5
39
39
25
14
22
22
11
11
7
7
3
4
107
107
65
42

Programi : ÇËSHTJE FINANCIARE DHE FISKALE kodi 01120
Politika e programit : Forcimi i financave vendore nëpërmjet përmirësimit të menaxhimit fiskal në nivel
vendor. Zbatimi efikas i buxhetit dhe rritja e të ardhurave, duke formalizuar ekonominë nëpërmjet
reduktimit të ekonomisë informale dhe rritjes së të ardhurave nga tatimet.
Pershkrimi i programit:
 Administrim i çështjeve dhe shërbimeve financiare dhe fiskale; menaxhim i fondeve të njësisë së
vetëqeverisjes vendore etj.
 Operacionet e thesarit të njësisë, zyra e buxhetit, administrata e të ardhurave, shërbimet e
kontabilitetit dhe auditit;
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Prodhim dhe shpërndarje e informacionit të përgjithshëm, dokumentacionit teknik për çështjet
dhe shërbimet financiare dhe fiskale.
Objektivat e politikës së programit:
a.
Hartimi politikave për rritjen e të ardhuarve nga taksat dhe tarifat në
zbatim të paketës fiskale dhe planit të të ardhurave në funksion të realizimit të buxhetit të
bashkisë.
b. Rritja e te ardhurave te bashkisë nëpërmjet një menaxhimt sa më të mirë të pronave të bashkisë,
rritjen e numrit te pronave të regjistruara ne Z.R.P.P, me qëllim rritjen e numrit të ambjenteve të
dhëna me qira ose kontrata të tjera si dhe monitorim sa më efikas i tyre.
c. Rritja e konkurrueshmërisë së bizneseve dhe punësimit në vend, duke forcuar kapacitetet
institucionale dhe përmirësimi i klimës së biznesit përmes dhënies dhe aksesit të lehtësuar të
informacionit për të bërit biznes në Berat.
d. Politika lehtësuese për Bizneset e hapura, nga familjet e reja,dhe të drejtuara nga gra, në vitin e
parë të ushtrimit të aktivitetit, për të gjitha Njësitë Administrative,.
Produktet që u synuan te ofrohen .
a. Shtrirja e Sistemit Informatik te Administrimit te Taksave (TAIS) edhe ne njesite administrative
Roshnik, Sinje, Velabisht dhe Otllak. ( per biznesit ).
b. Permiresimi i sistemit te programit te administrimit te taksave vendore TAIS me element te tjere.
c. Përmirësimi i produktivitetit, efektivitetit dhe efiçencës së punonjësve duke zhvilluar dhe
përdorur më mirë talentet dhe potencialin e tyre.
d. Sigurimi i programeve trajnuese që punonjësit të zhvillojnë njohuritë, aftësitë për të qënë më të
kualifikuar për të realizuar detyrat që bëjnë aktualisht si dhe për të ecur përpara sipas kërkesave
specifike të drejtorive përkatëse .
Realizimi i buxhetit ne kete program paraqitet si me poshte ne 000 leke:

Programi 1120
P. buxheti vjetor
Realizimi vjetor
Ne %

Shpenzime
personeli
24,800
22,600
91

Totali
24,800
22,600
91

Programi ; PAGESA TE SHERBIMIT TE BORXHIT TE BRENDSHMEN.
 Projekti: “Ndërtimin e Banesave me Qëllim Social”, shuma e disburësuar e kredise eshte
587,707 Euro ne bazë të marrëveshjes të nën-huasë së nënshkruar midis Këshillit të Ministrave
të Republikës së Shqipërisë përfaqësuar nga Ministria e Financave dhe Bashkisë Berat. Në këtë
marreveshje janë përcaktuar këstet e shlyerjes së principalit sipas viteve. Bashkia Berat i ka
respektur me korrektesi afatet dhe shumat përkatëse. Ne vitin 2019jane shlyer kestet e kredise
ne vlerën 58,770.7 € = 7,267,000 leke
Programi : SHERBIMET E POLICISE VENDORE
Nr.punonjesve fakt 14
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Administrimi i çështjeve dhe shërbimeve policore që janë të nevojshme për kryerjen e funksioneve në
shërbim të rendit, qetësisë dhe mbarëvajtjes së punëve publike, parandalimin dhe zbulimin e
informalitetit brenda territorit të njësisë së vetëqeverisjes vendore
Politika e programit: Përmirësimi i cilësisë së ofrimit të shërbimeve dhe rritja e besimit të publikut,
nëpërmjet uljes së në kohës së përgjigjes së policisë ndaj thirrjeve të komunitetit dhe rritjes të numrit të
thirrjeve të publikut
Pershkrimi i programit:
 Sigurimi i mbrojtjes, qetësisë dhe mbarëvajtjes së jetës dhe punëve publike brenda territorit të
njësisë, në përputhje me dispozitat ligjore, kur nuk janë në kompetencë të ndonjë autoriteti tjetër
shtetëror;
 Ekzekutimi dhe zbatimi i akteve të nxjerra nga Kryetari i Njësisë dhe i vendimeve të Këshillit të
Njësisë;
Realizimi i buxhetit ne kete program paraqitet si me poshte ne 000 leke:

Programi 3140
P. buxheti vjetor
Realizimi vjetor
Ne %

Shpenzime
personeli
9,477
8,869
94

Shpenzime
operative
750
287
32

Investime

Totali

700
684
98

10,927
9,840
90%

Aktivitetet qe u realizuan nepermjet kryerjes se shpenzimeve korrente;
 Realizimi i shpenzimeve te transportit ne shumen 287 000 leke . Eshte realizuar blerja e
karburantit dhe furnizimi sistematik me karburant i mjeteve të transportit për kryerjen e detyrave
dhe funksioneve të përditshme të Policise bashkiake . Eshtë lidhur kontrata dhe eshte kryer
shërbimit të riparimit per automjetet. Realizuar shlyerja e pagesës se sigurimeve, taksave të
qarkullimit dhe kolaudimit vjetor të mjeteve .
 U planifikuan 260 000leke per blerje uniforma dhe nuk u krye procedura e prokurimt per kete
artikull per mun gese fondesh.
 U realizua blerja e nje mjeti per policine bashkiake, sipas specifikave te kerkuara ne shumen
684000 leke nga 700 000 leke te planifikuara.
Programi : MBROJTJA NGA ZJARRI DHE SHPETIMI
Njesia shpenzuese: Bashkia Berat
Programi mbulon luftën kundër zjarrit, parandalimin e zjarrit dhe përballimin e emergjencave të tjera që
vinë nga rreziqet natyrore ose aksidentet e trafikut rrugor.
Objektivat:
 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;
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Funksionimi ose mbështetja e programeve trajnuese të parandalimit dhe mbrojtjes kundër zjarrit.
Shërbimet e mbrojtjes civile, si shpëtimet malore, vrojtimi i plazheve, evakuimi i zonave të
përmbytura etj.
Nr.punonjesve 41
Ne zbatim te ligjit 152/2015,date 21.12.2015,Drejtoria M.Z.Sh-se duke qene srukture operuese/
inspektuese ne fushen e mbrojtjes nga zjarri dhe shpetimin, ka vepruar per zbatimin me korrektesi dhe
pergjegjshmeri te detyrave dhe ka per qellim permbushjen sipas objektivave te vena,nepermjet
inspektimit dhe parandalimit te masave te mbrojtjes nga zjarri.
Misioni i ketij sherbimi eshte inspektimi, parandalimi, me masat e mbrojtjes nga Zjarri dhe Shpetimin,
nderhyrja per shuarjen e zjarreve, shpetimi i jetes, prones, mjedisit, pyjeve, kullotave, aksidenteve te
ndryshme,fatkeqesive natyrore e ato te shkaktuara nga dora e njeriut.
Gjate zbatimit te Buxhetit te vitit 2019, nga sektoret e Drejtorise se M.Z.Sh-se jane kryer:
1. SEKTORI I INSPEKTIMIT, PANDALIMIT, STERVITJES DHE TRAJNIMIT, ka realizuar nje
volum pune prej 306 inspektime, 28 Akt-kontrolle, 2 Gjoba, 58 Akt-teknike(certefikate fillestare), 37
Akt-teknike(Riperteritje) , 20 Ekspertiza, 12 Leje ndertimi, 3 Vertetime zjarri.
Inspektoret e stervitjes dhe trajnimit, kane kryer trajnime ne Shkolla, Kopshte, ne Fasoneri, ne
Supermarkete, Banka, Hotele , lagje Muzeale, ne Dretorine e Monumenteve te Kultures. Jane bere
trajnime ne 20 shkolla, ku jane trajnuar 198 mesues dhe 448 nxenes. Gjithashtu jane trajnuar 218
persona ne institucione te ndryshme. Nga dita e hene deri te enjte ne Drejtorine e M.Z.Sh zhvillohet
stervitja me efektivin zjarrefikes te nivelit baze, me qellim pregatitjen e e efektivit per tju pergjigjur
situatave te zjarreve dhe nderhyrjeve te ndryshme.
2.SEKTORI PER SHUARJEN ZJARRIT DHE SHPETIMIN, ka realizuar 413 nderhyrje, nga te cilat 49
per Shpetim, dhe 31 per Shuarje zjarri.
Ne keto nderhyrje kane punuar 5 automjete,nga te cilat 2 zjarrefikese,1autoshkalle 1 automjet
Shpetimi si dhe 1automjet ndihmes per nderhyrje ne rruge.Gjithashtu kane punuar 2 motopompa,nga te
cilat 1 thithese dhe tjetra perdoret per shuarjen e zjarrit e vendosur ne mjetin tip Iveko.
E gjithe kjo teknike ka pershkruar 7873.5 km.Konsumi i karburantit per keto automjete ka qene
8006 Litra nafte dhe 224.31 Litra benzine.
Pervec
nderhyrjeve
ne
territorin
e
administruar
nga
Bashkia
Berat,
Drejtoria e Mbrojtjes nga Zjarri dhe Shpetimin, ka kryer nderhyrje ne raste emergjence edhe ne Bashkine
Durres, ku qyteti u prek nga nje termet i fuqishem i dates26.11.2019. Ne kete nderhyrje moren pjese 11
personel zjarrefikes dhe 2 automjete.(Nje automjet ishte privat)
Realizimi i buxhetit ne kete program paraqitet si me poshte ne 000 leke:

Programi 3280
P. buxheti vjetor
Realizimi vjetor
Ne %
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Shpenzime
personeli
35,049
30,303
86

Shpenzime
operative
4,506
2,292
51

Transferta

Investime

Totali

130
68
52

2,200
0
0

41,895
32,663
78
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Shpenzimet korrente u kryen per te realizuar aktivitetet:
 Realizimi i pageses se pagave dhe te sigurimeve shoqerore per punonjesit e shperbimit te
MZSH. Duke shpenzuar ne kete artikull 30 303 000 leke
 Sigurimi i materialeve dhe sherbimeve speciale ne shumen 537000 leke.
 Realizimi i sherbimeve ndaj te treteve, energji elektike, uji, interneti. Ne shumen 662000
leke, energji elektike 451000 leke, uji 184000 leke, internet 27 000 leke,
 Realizimi i shpenzimeve te transportit nepermjet shpenzimeve te karburantit. Eshte realizuar
blerja e karburantit dhe furnizimi sistematik i mjeteve të transportit për kryerjen e detyrave
dhe funksioneve të përditshme. Eshtë lidhur kontrata dhe eshte kryer shërbimit të riparimit
per automjetet . Fatura nuk eshte likujduar pasi mberriti ne fund te dhjetorit. Fondet i ka
disponibel.
Programi : 5100 MENAXHIMI I MBETJEVE
Njesia shpenzuese: Bashkia Berat
Ekipi Menaxhimit Programit: Drejtoria e Emergjencave
Përshkrimi i Programit. Programi i menaxhimi i inetgruar i mbetjeve urbane
parashikon
pastrimin, grumbullimin, transportimin e mbetjeve urbane dhe inerte të qytetit nga vendgrumbullimet
deri në pikën e vend depozitimit të mbetjeve urbane të qytetit tonë me qëllim përmirësimin e ambientit
dhe uljen e ndotjes së tij në qytet. Ky shërbim eshte shtrire edhe ne njesite administrative te bashkise.
Politika e Programit. Politika e këtij programi është përmirësimi i kushteve higjieno - sanitare dhe
mjedisore brenda standardeve bashkëkohore, krijimit të një ambienti sa më të pastër në blloqet e lagjeve
dhe pallateve ku jeton komuniteti, si dhe në ambientet ku qytetarët te shlodhen, apo kalojnë një pjesë të
kohës së tyre (në institucione publike si kopshte, shkolla etj.)
Situata
Ne vitin 2019 u unifikua kontrata e sherbimit te pastrimit qytet dhe njesi administrative ne nje
kontaktor, ne baze te procedures se prokurimit per periudhen 5 vjecare 2019-2024. Kontrta e sherbimit u
lidh me daten 25.04.2019.
Gjatë vitit 2019, është bërë një hap cilësor kur përsa i përket fjalë zonave që mbulohen me shërbim,
standartazimin e rregullimin e shërbimit, kostimin, përmirësimin e administrimit dhe monitorimin,
sidomos në njësitë administrative. .
Konkretisht gjatë vitit 2019 shërbimi i pastrimit u organizua në 4 (katër) zona funksionale si më poshtë:
 Zona 1. Qyteti Berat
 Zona 2. Njesia Administrative Otllak
 Zona 3. Nj.A Sinje + Velabisht
 Zona 4. Nj.A Roshnik + Fshati Duhanas
- Zgjerim i shërbimit në territor;
- Përmirësimi i frekuencave të evadimit të mbetjeve; Qyteti Beratit 7 dite ne jave, NJ.A. Otllak 4 here
ne jave, Nj.A. Velabisht+ Roshnik 2 here ne jave.
- Shtim i pikave të grumbullimit;
- Shtim i kontenierëve;
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- Zbatim i sistemit të monitorimit të shërbimit në të gjithë territorin;
- Sensibilizim i popullatës për shërbimin, ruajtjen e mjedisit, bashkëpunimin për një qytet të pastër;
Realizimi i buxhetit per shpenzimet korrente ne kete program paraqitet si me poshte ne 000 leke:

Sherbimi i pastrimit

plan 2019

fakt 2019

67,690 ,

35,350

fatura te palikujdura 2019
27,956

Programi : MIRËMBAJTJE E VARREZAVE PUBLIKE DHE VARREZAVE TË
DËSHMORËVE.
Njesia shpenzuese: Bashkia Berat
Ekipi Menaxhimit Programit: Drejtoria e Emergjencave
a) Përshkrim i shkurtër i projektit
Shërbimi i mirëmbajtjes së Varrezave Publike ,gjatë vitit 2019 është realizuar mirëmbajtja e varrezave
publike në Bashkinë Berat me sipërmarrje private me kontratë 5-vjeçare: Shërbimet kryesore që
kryhen janë:
Pastrim parcelash dhe rrugësh të brendshme ndërmjet parcelave
Mbjellje drurësh dekorativ
Mbjellje në parcela bordurë e gjelbert,
Shërbimi i ruajtjes për varrezat publike dhe ato të dëshmoreve.
Realizimi i buxhetit per shpenzimet korrente ne kete program paraqitet si me poshte ne 000 leke:

Mirembajtje varrezave

plan 2019

fakt 2019

4,139

1,714

fatura te palikujdura 2019
1,545

Programi; SHERBIME SOCIALE;
Njesia shpenzuese: Bashkia Berat
Ekipi Menaxhimit Programit: Drejtoria e Sherbimit Social
Përshkrimi i Programit. Ka për qëllim ti vijë në ndihmë personave me aftësi të kufizuar, trajtuesve të
ndihmës ekonomike si dhe të përfshijë ne skemën e ndihmës ekonomike familje të cilat nuk përmbushin
kriteret për të përfituar nga legjislacioni në fuqi. Pasi gjykohen arsyet pse familja nuk mund të përfshihet
në skemë dhe pasi bëhet verifikimi i gjendjes social-ekonomike të familjes.
Politika e programit. Trajtimi i familjeve në nevojë me ndihmë ekonomike, pagesa e paaftesisë për
personat me aftësi te kufizuar (me fonde të buxhetit të shtetit) si dhe trajtimin si “raste të vecanta”, që do
të mundësoj vlerësimin financiar të këtyre familjeve ( me fondet e Bashkisë) duke kontribuar në rritjen e
të ardhurave të familjes.
Objektivat e programit
 Reduktimi i varfërisë së familjeve në nevojë.
 Përfshirja në skemë e individëve/grupeve të përcaktuara me ligj.
 Përfshirja në skemë si “Raste të vecanta” e individëve/grupeve të përjashtuara nga ligji.
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Treguesit:
Nr. I familjeve te trajtuara me ndihme ekonomike, nga buxheti i shtetit 523
Nr. I familjeve te trajtuara me ndihme ekonomike, 275 ,
Nr. I familjeve te trajtuara me ndihme ekonomike, raste te vecanta, 8
Nr. I personave PAK , 3625
Produktet qe u realizuan:
Buxheti i Shtetit ne NE me fond vjetor 32.453.220 lekë.
Buxheti i shtetit PAK me fond vjetor 164.683.993 leke.
Produktet qe u realizuan: Sherbime Sociale

Kosto vjetore fakt

Nr
1.
2.

Trajtimi i familjeve me ndihmë ekonomike , Raste te vecanta
Trajtimi me Fondet e Drejtorisë të Shërbimit Social për rastet e vecanta
(sëmundje terminale,varferi e ekstreme ,përballimin e shpenzimeve për
familjet në kushtet e varfërisë, sipas VKB )
Totali i shpenzimeve për vitin 2019

1.043.200
400.000
1.443.200

Programi: STREHIMI SOCIAL.
Njesia shpenzuese: Bashkia Berat
Ekipi Menaxhimit Programit: Drejtoria e Emergjencave
Politika e programit: Forcimi i strehimit nëpërmjet përmirësimit të kushteve të strehimit dhe uljes së
nevojave për strehim.
Treguesit;
Nr. I familjeve qe trajtohen me bonus stehimin perfitues nga Buxheti i shtetit. 23
Nr. I familjeve qe trajtohen me bonus stehimin perfitues nga Buxheti i bashkise. 22
Nr. Familjeve te stehurara ne banesat sociale te bashkise 48
Produktet;
Fond total nga buxheti i shtetit 1,574,656 leke
Fond total nga buxheti i bashkise 1,613,000 leke.
Te ardhura te arketuara nga banesat sociale 1,746,059 leke.
NDERMARRJA E SHERBIMEVE PUBLIKE menaxhon buxhetin , ne dy programe:
1. Programi 4520: Rrjeti rrugor rural.
2. Programi 6440: Ndricim rrugesh.
Realizimi ne total I shpenzimeve per Ndermarrjen e Sherbimeve Publike paraqitet :
000 leke
Rrjeti rrugor rural
Ndricim rrugesh
Totali
Plani Vjetor I rishikuar 2019 66 373
Plani i 12-mujorit
66 373
Fakti i 12-mujorit
49 519
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Realizimi ne % si 12 mujor

75 %

79% %

76%

Programi 4520 RRJETI RRUGOR RURAL.
Politika e këtij programi konsiston në ofrimin e një infrastrukture sipas standardeve bashkëkohore në të
gjithë komponentët e saj, të shtrirë në të gjithë qytetin, me qëllim që t’iu mundësojë qytetarëve qarkullim
normal në ecjen e këmbësorëve dhe qarkullimin e mjeteve, krijimin e kushteve infrastrukturore dhe
organizative për një mirëmbajtje të vazhduar të sistemit te ndicimit publik. Mirembajtja e rrugeve rurale.
Objektivat e Programit per vitin 2019 :
1. Ofrimi I nje sherbimi cilesor ne mirembajtjen e rrugeve urbane, trotuareve, sinjalistikes rrugore si
dhe sistemit te kanalizimit te ujrave te bardha ,mirembajtjen e trotuareve, kalldreme ekzistuese si
dhe shtimin e sipefaqe te reja.
2. Ofrimi I nje sherbimi cilesor ne mirembajtjen e rrugeve rurale.
Shpenzimet korrente u kryen per te realizuar produktet:
Mirëmbajtja e Rrugëve urbane .
1. Përfshihet mirëmbajtja e rrugëve ekzistuese me asfaltobeton, riparimi i gropave të krijuara,duke
vendosur puseta. Këtu eshte nderhyre ne disa akse rrugore, sipas nevojes.
Siperfaqe ku eshte hedhur asfalt gjithsej 50 Ton ( Rruga Markat Axhensi 230 m2, te stadium I Ri
30 m2)
Jane betonuar siperfaqe rruge ne njesite administrative Sinje , Galine rreth 250 ml,Ne fshatin
Kamcisht 280 ml, Ne njesine Adm Roshnik ,Duhanas 130 ml ,Ne fshatin Qatollare njesia Adm Roshnik
28 ml,Ne Otllak ne fshatin Dyshnik 50 ml dhe ne fshatin Lapardha 25 ml.
Gjatesia totale e rrugeve ne te gjithe teritorin e Bashkise Berat eshte 812 km, nder te cilat 624 km jane
rruget rurale dhe 188 km jane rruget urbane.
Siperfaqja totale e rrugeve eshte 857 323 m2 ne te gjithe territorin e Bashkise nga te cilat 239 231 m2
jane te trajtuara me asfalt dhe 618 092 m2 me stabilizant.
Mirëmbajtja e Rrugëve me kalldrem dhe trotuareve.
Jane shtruar me kalldrëm dhe mirembajtuar per vitin 2019 perkatesisht :Rruga Besa Rajoni Nr 1
eshte shtruar me kalldrem 120m2, Rruga Kostandin Kristoforidhi 900 m2 kalldrem , Riparime kalldreme
ne rrugen Arra e Kullaut 120 m2, Rruga Veri Zaloshnja 40 m2 kalldrem gjithesej 1180 m2
3 Mirmbajtja e shesheve; Sheshi ‘ Bulevardi Republika ‘ 170 m2 ma pllaka trotuari, Riparime te
ndryshme ne sheshe si me poshte;
 Sheshi ‘ Kumsalla ‘ 80 m2 riparime
 Sheshi ‘Sallabanda ’ 900 m2 riparime
 Sheshi ‘ Tabia ’ 800 m2 riparime
 Sheshi ‘ Shen Gjergji ’ 1000 m2 riparime
 Sheshi ‘ Akropoli ’ 6500 m2 me riparime
 Sheshi ‘ Kostandin i Madh’ 800 m2 me riparime
4 ..Mirëmbajtje e sinjalistikes rrugore
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Përfshihet mirëmbajtje e sinjalistikës rrugore horizontale dhe vertikale në rrugët e qytetit dhe fshatrave ,
duke kryer të gjitha proceset e punës për mirëmbajtjen, aplikimin e vizatimeve trafikndarrës dhe të
këmbësorëve, për mirëmbajtjen e sinjalistikës vertikale, tabelave rrugore etj.
- (për kete vit jane përsëritur tabela duke specifikuar +1500m2 në Lagjen Çlirimi dhe +1600m2 ne
zonat Arra e Kullaut dhe rruga Shkëmbi)
-

lyerja me boj hidro plastike rrugore ne te gjutah hyrjet e shkollave,

-

Vendosja e kurrizeve artificial ne rrugen Spital –Uznove, ne rrugen tek lulishtja Deshmoret e
Kombit,

-

Riparime te nderyshme te sinjalistikes vertikale.
Përfshihet mirëmbajtje e sinjalistikës rrugore horizontale dhe vertikale në rrugët e qytetit dhe
fshatrave , duke kryer të gjitha proceset e punës për mirëmbajtjen, aplikimin e vizatimeve
trafikndarrës dhe të këmbësorëve, për mirëmbajtjen e sinjalistikës vertikale, tabelave rrugore etj.
Vijezimi i vijave te bardha te kembesoreve me permasa 3 x 0.5 m , ne total 1398 m2 ne rruget :
Rruga Antipatrea ( Ura e Anit – Uznove e Madhe )
Rruga Ura e Re
Shetitore Osumi
II .Mirmbajtja e sistemit te kanalizimeve te ujrave te bardha , te larta dhe i pusetave .
 Mirmbajtja dhe pastrimi i kanalizimeve te ujrave te bardha , mirmbajtja e pusetave te KUL si dhe
pastrami I perrenjeve.ne 830 zgara te vogla ekzistuese ne Njesite Admin. Nr. 1 , nr. 2 , nr. 3.
 Jane vendosur 11 kapak pusetash te reja dhe riparime te ndryshme pusetash.
 Pastrimi i perrenjve te meposhtem :
 Perroi i Kananit, Perroi i Lisit i Te Becit, Perroi i Suelasit , Perroi Pusi me Cati , Perroi i
MCR,Perroi ne lagjen Nr.1 ,perroi I posit me cati.
III .Mirmbajtja e rrugeve rurale me cakull mbeturine (Inventari i rrugeve sipas VKM nr 915
dt 11.11.2015 Sasia e cakullit te perdorur rreth 4000 m3
Rruga Sinje – Velçan 8 km, Rruga K/ Dyshniku – Roshnik 1.1 km, Rruga Duhanas – Roshnik 8 km,
Rruga K/Velabishtit – Starove 1.5 km, Rruga K/ Gjerovenit – Gjeroven 4 km, Rruga K/ Duhanasit –
Duhanas 4 km, Rruga K/ Bilç – Malinat 18 km, Rruga Ure Vajgurore – Veterik 3 km, Rruga K/
Lapardhase – Lumas 12 km, Rruga Berat – Sinje 22 km.
Kemi shtruar me cakull rruge ne gjatesite si me poshte :
1. Ne njesine Administrative Sinje 30 km rruge.
2. Ne njesine Adm. Roshnik
40 km rruge
3. Ne njesine Adm Otllak
50 km rruge
4. Ne Uznove
18 km Rruge
IV . Ndertim mure mbajtes
- Jane ndertuar mure mbajtes ne Rajonin Nr 1 . Rruga Agron Elezi m3 30m
- Rruga Antipatrea Rajoni N1 dhe nr2 10 m3
- Rruga e Mihal Komena Rajoni Nr 2 32 m3
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-

Ura e Varur 30 m3
Muri I Lemi Shamatas 2 mure me 165 m3
Muri I varrezave 32 m3
Muri tek sahatit 50 m3

Realizimi i buxhetit ne kete program paraqitet si me poshte ne 000 leke:
Programi4520
P. buxheti vjetor
Realizimi vjetor
Ne %

Shpenzime
personeli
45,535
43,159
95

Shpenzime
operative
16,500
4,761
29

Investime

Totali

4,338
1,559
36

66,373
49,519
75

Shpenzimet korrente ne programin 4520 u kryen per te realizuar aktivitetet:
 Realizimi i pageses se pagave dhe te sigurimeve shoqerore per punonjesit e Ndermarrjes se
Sherbimeve Publike. Ne shumen 43159000 leke , 95% e planit.
 Materiale zyre dhe te pergjithshme.
 Nuk eshte realizuar prokurimi zeri kancelari per arsye te mungeses se fondeve ne vleren 120,000
leke
 Nuk eshte realizuar prokurimi zeri dokumentacion per arsye per arsye te mungeses se fondeve
ne vleren ne vleren 80,000 leke.
 Nuk eshte realizuar prokurimi zeri materiale pastrami ne vleren 50 000 leke per arsye te
mungeses se fondeve .
 Eshte realizuar zeri per blerje vegla pune 119,940 leke dhe eshte likujduar fatura, per mungese
fondesh.
 Materiale dhe sherbime speciale
 Eshte realizuar zeri veshje per punetoret ne vleren 119,400 leke , eshte bere likujdimin I fatures.
 Sherbime nga te tretet.
 Jane likujduar faturat e OSHE ne vleren 18 021 149 leke . Eshte likujduar vlera e detyrimit te
prapambetur ne shumen prej 3 498 533 leke, ka mbetur per tu paguar shuma prej 2 844 947 leke
nga detyrimi prapambetur. Faturat e muajit Gusht 2019 (pjeserisht),shtator 2019, tetor 2019,
Nentor 2019 kane mbetur si detyrim pa paguar ne vleren prej 6 277 970 leke.
 Jane shlyer faturat e ujit ne menyre te rregullt per vitin ne vazhdim ne Shumen 126 654 leke
 Jane shlyer faturat per sherbim internet ne Shumen 56000 leke
Shpenzime transporti.
 Ne zerin karburant eshte lidhur kontrata per Shumen prej 6 353 600 leke , realizuar vleren prej 1
795 968 leke nga te cilat jane paguar pjesa e mbetur e kontrates se vitit 2018 ne shumen prej
1,447,464 dhe nga kontrata e 2019 kemi shlyer shumen 348,504 . Per kete periudhe 12 –mujore
kemi pa shlyer faturat e karburantit ne vleren prej 3,938,364 leke nga kontrata e vitit 2019. Nga
kontrata 2019 ka mbetur pa u realizuar shuma prej 2, 066,732 leke parashikuar per vitin 2020.
 Ne zerin pjes kembimi ,goma bateri eshte lidhur kontrata ne vleren prej 796,800 leke , eshte
kryer riparimi I mjeteve por ka mbetur si detyrim, per mungese fondesh. Eshte kryer nje
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procedure emergjente per pjese kembimi automjeti ne vleren 98 400 I cili nuk ka qene I
planifikuar. por ka qene e domozdoshme se pengonte punen ne Ndermarrje.
Eshte prokuruar dhe kontrata vajra makine ne vleren 233 730 leke dhe eshte bere likujdimi I
fatures..
Shpenzime mirmbajtje.
Prokuruar Materiale elektrike ne vleren perj 1826520 leke, lidhur kontrata.
Prokuruar Materialae ndertimi ne vleren prej 4,924,200 leke , lidhur kontrata,
Ne zerin mirmbajtje jane likujdar detyrimet e vitit te kaluar 2018 ne materiale elektrike per
mirmbajtje rrjeti elektrik ne vleren 1 959 609 leke , eshte likujduar nje pjese e kontrates se vitit
2019 ne vleren 1,155,000dhe ka mbetur fatura prej 671,520 leke pa u likujduar nga 2019. Eshte
realizuar kontrata 100%
Eshte lidhur kontrata per materiale ndertimi per vitin 2019 ne vleren prej 4 924 200 leke. Eshte
realizuar kontrata 100% dhe ka mbetur pa u likuduar e gjithe kontrata.

 Artikulli 230-231 realizimi paraqitet si me poshte : Eshte likujduar investimi I vitit 2018
“Ndertim Muri”ne vleren 1106400 leke. Per vitin 2019 jane blere Pajisje Zyre (kompjutera dhe
printer-fotokopje) me vlere te fatures 252 000 leke te cilat nuk jane likujduar ende per shkak te
mungeses se fondeve te cilat jane planifikuar nga te ardhura. Eshte likujduar kontrate ne vleren
492 000 leke per ndertimin e dy mureve mbajtese e cila pritet te realizohet ne vazhdim.
Programi 6440 NDRICIMI PUBLIK
Objektivat e Programit .Ofrimi I nje sherbimi cilesor ne mirembajtjen e rrjetit te ndricimit rrugor per
rajonet dhe njesite administrative, te mirembahet rrjeti ekzistues i ndicimit publik dhe te mundesohet
mbulimi i zonave te reja me ndicim.
Produktet qe synohen te ofrohen
I . Mirembajtja e ndricimit rrugor
 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 ).
 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.
Ndricim rrugesh, program 6440
Emertimi i
Buxheti vjetor Plan buxheti 12 mujori
shpenzimit
2019
Janar-Dhjetor 2019
600+601
2,133
2,133

Realizimi buxhetit
Janar- Dhjetor 2019
1,374

602-609
230-231
Totali

19,539
0
20,913

24,200
0
26,333

24,200
0
26,333

Per Ndermarrjen e Sherbimeve Publike ne total per te dy programet.
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Sipas ndarjes ekonomike paraqiten keta tregues te permbledhur te realizimit te buxhetit per 12-mujoriin
krahasuar me planin e 12 Mujorit 2019.
000/ leke
Klasifikimit
Buxheti vjetor
Plan buxheti 12 mujori Realizimi buxhetit
% e realizimit
buxhetor
2019
Janar-Dhjetor 2019
vjetor 2019
600+601

47,668

47,668

44,533

93

602-609
230-231
Totali

40,700
4,338
92,706

40,700
4,338
92,706

24,300
1,599
70,432

60
37
77

Ndermarrja e Sherbimeve deklaron detyrime te prapambetura ne Shumen 11,113,804 leke te
perbere : detyrime ndaj OSHE te mbartura nga vitet e meparshme , materiale ndertimi, siguracion
mjetesh dhe karburant.
NJESIA SHPENZUESE NDERMARRJA E GJELBERIMIT
Bashkia Berat per vitin 2019 ka planifikuar per Ndermarrjen e Gjelberimit 3.3 % te buxhetit total .
Fondet jane planifikar, celur dhe realizuar ne nje program (6260:) sherbime publike vendore .
Realizimi i shpenzimeve sipas zërave kryesor krahasuar me planin 12 mujor te rishikuar, rezulton si me
poshte:
Plani buxhetor vjetor,
39.040.000 leke,
Plani buxhetor vjetor i korigjuar 39.040.000 leke,
Fakti vjetor
36.301.823 leke
Realizimi 93 %, pa realizuar mbetet 2.738.177 lek
Politika e ketij programi eshte permiresimi i kushteve mjedisore dhe hapesirave te perbashketa
komunitare sa me te kendshme dhe funksionale, sipas standarteve bashkekohore , krijimit te nje ambienti
shlodhes dhe argetues per te gjalleuar jeten komunitare dhe kohezionin social.
Objektivat e Programit per vitin 2019 :
 Permiresim i cilesise se mirembajtjes dhe zgjerimi i siperfaqeve te gjelberta dhe gjelberimit
rrugor, ne te gjithe territorin e Bashkise
 Permiresimi i cilesesise se mirembajtjes dhe estetikes dhe kushteve te argetimit per femijet e
familjet
Shpenzimet korrente u kryen per te realizuar produktet:
 Kryerjen e te gjitha proceseve teknologjike te punes si punim toke, vaditje, prashitje, krahsitje,
plehrim, pastrim, grumbullim mbeturinash etj. ne nje siperfaqe te gjelber prej 93.203 m2 ku nga
kjo 16.804 m2 eshte siperfaqe rruge e sheshe. 70.336 m2 eshte siperfaqe bar (tapete), 4.821 m2
siperfaqe lule.
1. Shtimi i siperfaqeve te gjelberta. U shtua nje siperfaqe e gjelber prej 50 m2 ne lagjen
Kushtrim (prane Spitalit Rajonal)
 Mjellja e fidaneve peme te reja me nje fond prej 1.641.000 lek, sipas tabeles se meposhtme eshte
eshte realizuar dhe shperndarja:
1. Ne mbjellen e pemeve jane perdorur pesticite dhe disifektant per mbrojtjen e pemeve nga
semundjet dhe parazitet si 12 mujor jane shpenzuar 227400 lek.
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2. Pleh organik 50 kv ne vlere 42000 lek
3. Pleh kimik (Dap 5.7 kv me vlere 6156 lek + Nitrat 2.6 kv ne vlere 2496 Lek
Plerimi i drureve dekorative 4.500 cope
1. Gjithsej pleh organik 150 kv me vlere 126.000 lek
2. Gjithsej pleh kimik Dap 3 kv me vlere 3.240 lek dhe Nitrati 1.5 kv me vlere 1440 lek
Plerimi i siperfaqeve te gjelbra 70.517 m2
1. Pleh kimik Dap 2 kv me vlere 2.160 lek dhe Nitrat 1 kv me vlere 960 lek.



Mirembajtja e 467 stolave per te ofruar gjithmone vende shplodhjeje per qytetaret. Tek ky ze jane
kryer shpenzime materiale si derase per zevendesimin e ristelave te demtuara 4 m2 ne vlere 9600
lek si dhe boje vaji antiruxho per lyerjen e stolave dhe kangjellave 32 cope ne vlere 7680 lek.



Mirembajtje e gjithe inventarit te perfshire ne siperfaqet e gjelberta si, pllaka me zaje, kosha
mbeturinash, ndiçuesa, çezma zbukuruese, kende lojrash per femije, e kende argetuese per
moshat e treta, lapidar, buste, skulptrura ku zakonisht jane harxhuar shpenzime materiale si;
detergjente (materiale pastrimi) Axe, Acid, fshesa per fshirjen e rrugicave te lulishteve ne vlere
11152 lek.



Eshte bere mjellja ne pranvere me 1ule sezonale ne nje siperfaqe 3.000 m2, keto siperfaqe jane
ne pedonalen e qytetit, para bibliotekes, kupolat tek sheshi, lagjen 30 vjetori, lagjen D. Kastrioti,
lulishtja D. Kombit, lulishtja tek harku, lulishtja brenda pallateve tek tre harqet, trafikndarsja ura
e re e velavishtit-kombinat, lulishtja tek ypsiloni, lulishtja tek kullat, lulishtja tek sahati Pleh
organik 19 kv 15960 lek, pleh kimik 2.95 kv me vlere 5900 lek, dhe eshte pergatitur farishtja ne
fidanishten e ndermarrjes per mbjelljen e sezonit tevjeshtes ku do te zevendesoje keto 3000 m2.
Shpenzimet materiuale si farera lulesh ne vlere 73740 lek. Pleh organik 100 kg 8400 lek, plera
kimik 5 kg 1000 lek.



Gjate ketij 12 mujori eshte shpenzuar 6718 litra nafte + benzine me vlere 1.398.653 lek, gjithsej
jemi funzuar me 7008 litra mbeten gjendje ne magazuine 290 litra ne vlere 51900 lek. Sqarojme
qe gjate 12 mujorit jane likujduar fatura te prapambetura te vitit 2018 te cilat nuk i likujduan per
shkak te bllokimit te limitit ne thesar ne vleren 543,863 lek .

Shpenzimet u realizuan per te aritur objektivat e Ndermarrjes
 Realizimi i pageses se pagave dhe te sigurimeve shoqerore per nenpunesit dhe punonjesit e
Ndermarrjes se Gjelberimit‚ gjithesej punojes 58 vete te ndare sipas struktures administrata ka 8
vete, 12 punetor mirembajtes dekorativ, 17 punetore krasites kosites, 16 lulishtare, 2 roje dhe 3
shofere. realizimi i planit 97.4 %. mosrealizim mbetet fondi i vecante.
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Totali

39.040

36302

93

Gjate 12 mujorit 2019 nuk jane prokuruar per shkak te bllokimit te fondeve si me poshte :
1. Blerje dokumentacioni 20.000 lek
2. Te tjera material (elektrike dhe ndertimi 200.000 lek).
3. Blerje motoshare + motokorese me vlere 250.000 lek
4. Blerje pompe uji me vlere 100.000 lek
Ndermarrja e Gjelberimit e mbyll vitin buxhetor me 1.152.830 leke detyrime:
1. Blerje fidane peme, fare bari, fara lule, pleh organik dhe kimik 619.040 lek
2. Karburant ne vlere 344.430 lek
3. Pjese kembimi per automjete ne vlere 189.360 lek
DREJTORIA E ARSIMIT I planifikon dhe realizon fondet ne keto prograneme :
1.Programi 9120 Arsimi Parashkollor dhe ai Baze
2.Programi 10430 Cerdhet
3.Programi 9230 Arsimit te mesem
4.Programi 1110 Administrata
5.Programi 9240 Arsimi Profesional
Drejtoria e Arsimit, Bashkia Berat ka si program kryesor pune veprimtarine ekonomike,financiare dhe
ate te sherbimit ne mirembajtjen e kopshteve,cerdheve dhe arsimin baze dhe te mesme te pergjithshme
qe jane brenda teritorrit dhe juridiksionit te Bashkise Berat.
Numri i punonjesve per Drejtorine Arsimore eshte 312 gjithsej dhe perben 25 % te Buxhetit te
pergjithshem te Bashkise .
Disa nga objektivat e plan buxhetit te vitit 2019 jane:
 Synimi i permbushjes se standarteve te miratuara nga M.A.SH ne Strategjine e Arsimit.
 Permiresimin dhe rritjen e efektivitetit ne cilesine e sherbimeve ndaj institucioneve arsimore si
dhe ne forcimin e kontrollit te fondeve te planifikuara ne buxhetin e arsimit.
 Kontrollin e servirjes dhe cilesine e menyse ushqimore per femijet ne kopeshte,cerdhe dhe
konvikt
 Te realizoje mirembajtjen e kopshteve, cerdheve,konviktit dhe shkollave , duke synuar ne
pembushjen e standarteve optimal ne ambientet e mesimdhenies
 Ruajtja dhe menaxhimi i aseteve ne te gjitha objektet
Realizimi I shpenezimeve per 12 mujorin ne total sipas programeve eshte si ne tabelen me poshte
ne 000/leke.
Pershkrim
Plani
Plani i
Programi
fillestar
korrigjuar
Plani i 12- Realizimi Realizimi
Programi
2019
2019
mujorit
12-mujor ne%
Arsimi
Parashkollor,
9120
Baze
179,005
182,191
182,191
165,434
91%
Arsimit te mesem
9230
13,384
13,384
13,384
13,146
98 %
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Arsimi Profesional
9240

27,374

58,090

58,090

45,240

78 %

26,714

27,214

27,214

22,980

84 %

1110

9,761

9,761

9,761

8,809

90 %

TOTALI

256,238

290,640

290,640

255,609

88 %

Cerdhet
10430
Administrata

Plani i 12- mujor si njesi shpenzuese eshte 290,640 ne 000/leke
Ralizimi i 12- mujor si njesi shpenzuese eshte 255,609 ne 000/leke
Realizimi i 12- mujoerit si njesi shpenzuese eshte 88%.
Sipas ndarjes ekonomike paraqet keta tregues te permbedhur te realizimit te buxhetit:

Llogaria
600
601
602
603
604
606
Totali
230
231
Totali

Artikulli
Paga
Sigurime Shoqërore
Mallra dhe Shërbime të Tjera
Subvencione
Transferta Korente të Brendshme
Trans per Buxh. Fam. & Individ
Shpenzime Korrente
Kapitale të Patrupëzuara
Kapitale të Trupëzuara
Shpenzime Kapitale
TOTALI

Buxheti
Buxheti
vjetor
Plani 12 Fakti 12- %
vjetor 2019 korrigjuar mujorit
mujorit
realizimit
175,454
178,191
178,191
170,527
96 %
29,012
29,461
29,461
28,490
97 %
50,194
51,795
51,795
29,418
57 %

578
255,238

578
260,025

578
260,025

328
228,763

57 %
88 %

1,000
1,000
256,238

30,615
30,615
290,640

30,615
30,615
290,640

26,846
26,846
255,609

88 %
88 %
88

Shpenzimet korente, plani 12 mujor 260,025 000 leke ,
fakti 12- mujorit 228,763, 000 leke , realizimi 88 %
Shpenzime kapitale per 12- mujorin , plani 30,615 000 leke
Realizuar per 12- mujorin 26,846 000/ leke , pra 88 % e planit.
TOTAL SHPENZIME te institucionit : Plani 290,640 leke dhe fakti 255,609 leke realizimi 88%.
Programi 9120 ARSIMI PARASHKOLLOR DHE BAZE
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
Objektivi 1 . Ndërtimi dhe mirëmbajtja e objekteve shkollore të arsimit bazë dhe parashkollor sipas
standardeve
Treguesit e programit.
-Numri I shkollave ,kopshteve me sistem ngrohjeje 6 përkundrejt totalit (97)
-Numri I shkollave të ndërtura /rikonstruktuara (3) përkundrejt nevojës 13
-Numri i personelit ndihmës për numër fëmijësh në shkolla ( 81)
- Numri I fëmijëve që ndjekin kurset passhkollore sipas grupmoshave te ndryshme ( 520)
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Produkti 1.1 Mirëmbajtja e objekteve shkollore në arsimin bazë dhe parashkollor.
■ Punime sipas preventivave ne shkollat : 1-Shkolla 9-vjecare “22Tetori” ,- Shkolla Dushnik ,
■ Ne kopshtete : -Kopshti Kopshti “Clirim 1” , “Clirim 2 “ , Kopshti “1 Qershori “ Lagja Jani
Vruho, Kopshti “10 Korriku” ,Kopshti “Donika Kastrioti”.
Produkti 1.2 :Sigurimi i kushteve të higjienës dhe sigurisë në objektet e arsimit bazë dhe parashkollor
■ Eshte bere furnizimi me detergjent ne te gjitha objektet shkolla dhe kopeshte
■ Pajisja e te gjitha objekteve te arsimit parashkollor dhe atij baze me fikse zjarri te kolauduar
konform standarteve te kerkuara.
Objektivi 2. Administrimi i shërbimit të arsimit parashkollor për të siguruar rritjen e numrit të fëmijëve
në kopshte.
Treguesit :
-Numri total i personelit mësimor 100 edukatore ,fëmijë 1406 ( mesatarisht 14 femije per edukatore),
ndersa mësues ndihmës 6 (gjithsej ).
-Sipërfaqe (m2) për fëmijë në kopështe eshte shume here me e vogel nga standarti.
- Numri mesatar i fëmijëve në kopësht me drekë 392 faktik per 12- mujorin (ne qytet)përkundrejt totalit
të fëmijëve në kopësht ne qytet 923.
Produkti 1.1 : Sigurimi i sherbimit te ushqimit cilesor (kopshti me drekë).
-Mbikëqyrja dhe monitorimit i cilësisë se ushqimit ne kopshte me drek,per kete kemi 1 punonjese e cila
meret direct me kete problem.
Nje pasqyre e monitorimit dhe frekuentimi i femijeve gjate vitit 2019 ne cerdhe eshte si me poshte .
Nr. femijeve Total
sherbimi Shuma paguar prinder
Sh.nga Bashkia +
ne kopeshte ushqimi per 12
egjiptjane
/dite ngrenie mujor
64207
12,006,721
8,264,498
3,742,223
Vendimi nr.44 date 26.04.2018 te Keshillit te Bashkise Berat me objekt:”Per perjashtimin nga pagesa e
kuotes ushqimore te femijeve ne kopshte e cerdhe me ushqim”per kategorite e me poshtme:
1.Femijet e komunitetit rome,egjiptjan;
2.Femijet me aftesi te kufizuar,sipas raportit te komisionit mjeko-ligjor;
3.Femijet e vajzave-nena,sipas statusit ne regjistrat e gjendjes civile;
4.Femijet me semundje terminale
Sipas ketij vendimi ne kete program trajtohen 52 femije (48 femije egjyptjan ,2 me semindje terminale ,2
pa atesi).
Produkti 1.2 Ofrimi i mundësive të nxënies dhe argëtuese për femijët jashtë shkollave .
Numeri i punonjesve per te realizuar kete produkt eshte 40 punonjes, shpenzuar si 12 mujor (paga)
1,374,950 leke dhe jane detyrime te pa likujduara 881,704 leke.
Realizimi I shpenzimeve per kete program si me poshte.
Artikulli 600+601, Plan 12-mujor ne vleren 156,303,000 leke dhe realizuar ne vleren 151,623,975 leke
ose ne masen 97%. Jane likujduar detyrimet per muajin dhjetor te vitit te kaluar. Jane derdhur
rregullisht kontributete e sigurimeve shoqerore e shendetesore, tatimi mbi te ardhurat personale te ketij
viti duke mos krijuar borxhe dhe dificit prane organeve tatimore.
Artikulli 602+609, Plan 12-mujor i planifikuar ne vleren 24,500,000 leke dhe realizuar ne vleren
12,571,243 leke ose ne masen 51 %, mosrealizimi i planit per arsye te mungeses se fondeve ne
dispozicion. Dhe si rezultat jane pa likujduar detyrime te prapambetura 12,612,011 leke.
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Shpenzimet korrente ne kete program u kryen per te realizuar aktivitetet:
 Realizimi i pageses se pagave dhe te sigurimeve shoqerore per punonjesit ne shumen
151,623,975 leke , 97% e planit.
 Materiale zyre dhe te pergjithshme.
 Realizuar ne mase 87%, kunderjt planifikimit.
 Zeri furnizim me ushqim likujduar ne masen 43%, Furnizimi eshte bere sistematikisht, jane
administrua fatura te ushqimene ne Shumen 8,984,500 leke te palikujduara per mungese
fondesh.
 Sherbime nga te tretet. Planifikuar 6,100,000 leke, realizuar 2981537 leke
 Jane likujduar rregullisht faturat e OSHE ne vleren 1,215,105 leke per 12-mujorin 2019.
 Jane shlyer faturat e ujit ne menyre te rregullt per vitin ne vazhdim ne Shumen 1,554,844 leke
 Lende djegese dru sjarri + gas ne Shumen 117,575 leke
Shpenzime transporti. Planifikuar 1,129,000 leke.
 Ne zerin karburant eshte lidhur kontrata , planifikuar 1079000 realizuar vleren prej 600,000 leke
 Shpenzime mirmbajtje. Planifikuar 960,000 leke.
Shuma 173,880 leke eshte shpenzuar per mirembajtje mjeti, ndersa shuma 473,410 leke per
mirembajtje objektesh.
 Shpenzime per qiramarrje objektesh. Eshte shpenzuar shuma 798,872 leke per ob jektet e
marra me qira.
 Shpenzime per QKF jane likujduar ne Shumen 1,374,950 leke, kundrejt planifilimit
2,631,000 leke. Diferenca e palikujduar eshte per mungese fondesh.
Artikulli 231 Plan 12-mujor i planifikuar ne vleren 1,000,000 leke dhe realizuar ne vleren 971,000 leke ,
ketu perfshihen edhe detyrime te trasheguara nga viti 2018 te cilat jane likujduar ne shumen 418,800
leke. Vlera 552,200 leke jane blere soba ngrohje per shkollat.
Programi 10430 CERDHET
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 .
Objektivi. - Permiresimin dhe rritjen e efektivitetit ne cilesine e sherbimeve ndaj institucioneve .
- Kontrollin e servirjes dhe cilesine e menyse ushqimore per femijet ne cerdhe .
Treguesit
-Numeri mesatar I femijeve sipase grup moshave 6-12 muaj ( 8) 4 femije per edukator.
-Numeri mesatar I femijeve sipase grup moshave 12-24 muaj ( 15) 7 femije / edukator
-Numeri mesatar I femijeve sipase grup moshave 24muaj - 3 vjec ( 15-17) 7 femije /edukator
- Numeri I personelit te sherbimit per cdo grup (2) dhe numer femijesh.
Produktet - Sigurimi I nje sherbimi dhe higjene maksimale per keta femije .
Eshte bere furnizimi me detergjent ne te gjitha objektet e Cerdheve .
Pajisja e te gjitha objekteve te arsimit parashkollor dhe atij baze me fikse zjarri te
kolauduar konform standarteve te kerkuara.
Sherbimi i Mirmbajtjes eshte realizuar ne disa objekte si me poshte:
Cerdhja1, Cerdhja Uznove.
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- Mbikëqyrja dhe monitorimit I cilësisë se ushqimit ne cerdhe,per kete kemi 1 punonjese e cila meret
direkt me kete problem.
Nje pasqyre e monitorimit dhe frekuentimi I femijeve gjate vitit 2019 ne cerdhe eshte si me poshte:
Nr. femijeve ne Total sherbimi
cerdhe /dite
ushqimi per 12ngrenie
mujor ne lek

Shuma e paguar prinder
ne lek

Sh.nga Bashkia +
egjiptjanet
ne lek

35,428

4,689,032

1,014,922

5,703,955

Shpenzimet korrente ne kete program u kryen per te realizuar aktivitetet:


Realizimi
i
pageses se pagave dhe te sigurimeve shoqerore per punonjesit .Plani 12- mujor 21,785,000
leke dhe realizuar ne vleren 18,991,209 leke ose ne masen 87 %, jane likujduar regullisht paga
dhe sigurimet per punonjesit dhe nuk ka detyrime.

Furnizim
me
ushqime Planifikuar 4050,000 leke realizuar 2740813 leke, moslikujdimi per efet mungese
fondesh.
 Sherbime nga te tretet. Planifikuar 1050,000 leke realizuar 1014778 leke
 Jane likujduar rregullisht faturat e OSHE ne vleren 599,000 leke per 12-mujorin 2019.
 Jane shlyer faturat e ujit ne menyre te rregullt per vitin ne vazhdim ne Shumen 415,397 leke
Shpenzime transporti. Planifikuar 100000leke, realizuar 100,0000 leke
 Ne zerin karburant eshte lidhur kontrata , realizuar vleren prej 100,000 leke
Artikulli 600+601, Plani 12- mujor i planifikuar ne 21,785,000 leke dhe realizuar ne vleren 18,991,209
leke ose ne masen 87 %, jane likujduar regullisht paga dhe sigurimet per punonjesit dhe nuk ka
detyrime.
Artikulli 602+609, Plan 12-mujor i planifikuar ne vleren 5300,000 leke dhe realizuar ne vleren leke ose
vleren 3988484 leke ne masen 75 %, mosrealizimi per efet mungese fondesh.
Programi 9230 ARSIMI I MESEM
Programi mbështet arsimin e mesëm të përgjithshëm, duke siguruar dhe mjediset shkollore stafit
mbështetës ( rojet, sanitare ne shkollat e qytetit dhe njesit administrative)
Qellimi I programit. Sigurimi i kushteve të përshtatshme të infrastrukturës dhe sigurisë për arsimin e
mesëm të përgjithshëm sipas standarteve.
 Objektivi 1.
Ndërtimi dhe mirëmbajtja e objekteve shkollore të arsimit të mesëm të
përgjithshëm sipas standarteve.
Treguesit e programit
- Numri I shkollave të mesme me sistem ngrohjeje (1 Starove) përkundrejt totalit 6
- Numri I shkollave të mesme ndërtura/rikonstruktuara 1 përkundrejt nevojës 5.
- Numri i personelit ndihmës 20.
Produkti 1.1 . Mirëmbajtja e objekteve shkollore në arsimin e mesëm të përgjithshëm
1 -Shkolla e mesme Lapardha
2-Shkolla Ajet Xhindole
3_ Bab Duda Karbunara
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4_ Shkolla Kristaq Capo
Produkti 1.2 Sigurimi i kushteve të higjienës dhe sigurisë në objektet e arsimit të mesëm të
përgjithshëm (roje, sanitare.sekretare ).
■ Eshte bere furnizimi me detergjent ne te gjitha objektet shkolla dhe kopeshte
■ Pajisja e te gjitha objekteve te arsimit parashkollor dhe atij baze me fikse zjarri te kolauduar
konform standarteve te kerkuara.
■ Shpenzimet korrente ne kete program u kryen per te realizuar aktivitetet:

Realizimi
i
pageses se pagave dhe te sigurimeve shoqerore per punonjesit .Plani 12- mujor 11517,000 leke
dhe realizuar ne vleren 11279148 leke ose ne masen 98 %, jane likujduar regullisht paga dhe
sigurimet per punonjesit dhe nuk ka detyrime.

Sherbime nga te
tretet. Planifikuar 1,147,000 leke realizuar 993,337 leke
 Jane likujduar rregullisht faturat e OSHE ne vleren 723,917 leke per 12-mujorin 2019.
 Jane shlyer faturat e ujit ne menyre te rregullt per vitin ne vazhdim ne Shumen 269,420 leke
Shpenzime transporti. Planifikuar 400,000 leke, realizuar 400,0000 leke
 Ne zerin karburant eshte lidhur kontrata , realizuar vleren prej 400,000 leke
 Shpenzime mirmbajtje. Planifikuar 20,000 leke , realizuar 20,000 leke
Artikulli 600+601, Plani 12- mujor i planifikuar ne 21,785,000 leke dhe realizuar ne vleren 18,991,209
leke ose ne masen 87 %, jane likujduar regullisht paga dhe sigurimet per punonjesit dhe nuk ka
detyrime.
Artikulli 602+609, Plan 12-mujor i planifikuar ne vleren 1,867,000 leke dhe realizuar ne vleren
1,867,000 leke ose ne masen 100 %.
Programi 1110 ADMINISTRATA E DREJTORISE ARSIMORE
Objektivi 1: Ky program eshte ne funksion te marvajtjes dhe realizimit te kater programeve te tjera
Tregues:
-. Nxitja dhe sigurimi i sherbimit sa me cilesor ndaj programeve te tjera
-.Te ofroj kordinimin dhe mirkuptim te paleve per nje mbarvajtje sa me optimale te punes.
-Ruajtja dhe menaxhimi i aseteve ne te gjitha objektet.
Ky program eshte i ndare ne disa funksione (Drejtor,nendrejtor, financa , inventarizimi ,burime njerezore
,jurist,arketare.
Nje funksion kryesor i ketij programi eshte procesi i inventarizimit te aseteve ne shkollat,kopeshtet ,
cerdhet e qytetit dhe Njesit Administrative .
Per inventarizimin e aseteve ne shkolla kopeshte e cerdhe ne qytet jane te planifikuara gjate vitit
2019, 32 objekte per tu inventarizuar deri tani jane inventarizuar 32 objekte . Per te kater Njesit
Administrative jane gjithsej 35 objekte per inventarizim nga keto jane inventarizuar 35 objekte.
Shpenzimet korrente ne kete program u kryen per te realizuar aktivitetet:
 Realizimi i pageses se pagave dhe te sigurimeve shoqerore per punonjesit ne shumen 8527374
leke , kundret 8761000 leke ose 97% e planit.
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Materiale zyre dhe te pergjithshme.
Realizuar ne mase 27%, kunderjt planifikimit., mosrealizimi eshte per mungese fondesh.
Sherbime nga te tretet. Planifikuar 220000 leke, realizuar 71000 leke
Jane likujduar rregullisht faturat e OSHE ne vleren 18914 leke per 12-mujorin 2019.
Jane shlyer faturat e ujit ne menyre te rregullt per vitin ne vazhdim ne Shumen 34991 leke
Shpenzime postare 17000 leke.
Shpenzime transporti. Planifikuar 278,000 leke. realizuar vleren prej101144 leke
Ne pergjithesi per te gjitha zerat e shpenzimeve jane pa realizuar pasi nuk kishte fonde ne dispozicion
dhe jane krijuar detyrime .
Ne zerin shpenzime operative jane likujduar uje dhe energji per objektin magazine, sherbimi postar,
shpenzime karburant per mjetin, blerje boje printera. Ne kete program kemi pa likujduar materiale
pastrimi ne vleren 50,000 leke. Blerje kancelarit nuk u prokuruan per arsye te mungeses se fondeve.
Programi 9240 ARSIMI PROFESIONAL
Qellimi i programit. Ofrimi i shërbimit të infrastrukrës së përshtatshme për konviktet.
Objektivi 1 . Sigurimi I kushteve optimale për fëmijët në konvikte dhe rritja e kapacitetit akomodues
Treguesit. Numri i fëmijëve për dhomë ( 4)-Kapaciteti akomodues deri ne 400 përkundrejt kërkesave
sot kemi 40.
- Produkti 1.1 Administrimi i shërbimit të mirëqenies dhe sigurisë në konvikte (personeli
kujdestarët,mirmbajtje, menaxhimi)
- Produkti 1.2 Shërbimi i hotelerisë në konvikte (servirja e ushqimit)
Produkti 1.2 Sigurimi i kushteve të higjienës dhe sigurisë në objektet e arsimit të mesëm të
përgjithshëm (roje, sanitare.sekretare ).
Eshte bere furnizimi me detergjent ne te gjitha objektet shkolla dhe kopeshte
Pajisja e konviktit me fikse zjarri te kolauduar konform standarteve te kerkuara.
Artikulli 600+601, Plan 12-mujor I planifikuar ne vleren 9,286,000 leke dhe realizuar ne vleren
8,595,870 leke ose ne masen 93 %. Jane derdhur rregullisht kontributete e sigurimeve shoqerore e
shendetesore, tatimi mbi te ardhurat personale duke mos krijuar borxhe dhe dificit prane organeve
tatimore.
Artikulli 602+609, Plan 12-mujor i planifikuar ne vleren 19,128,000 leke dhe realizuar ne vleren
10,708,727 leke ose ne masen 56 % ky mosrealizim erdhi si rezultat i investimit te kryer per vitin 2019
ne konviktin e djemve “Krist Isak” dhe si rezultat nuk mund te kryejme asnje sherbim per te cilat ishin
planifikuar.
Artikulli 231. Plani 12- mujor i planifikuar ne masen 29.615.000 leke dhe eshte realizuar ne shumen
25,874,566 leke realizuar 87% e fondit ,ose 100% kontrata .
Regjistri I prokurimeve. Regjistri I realizimit te prokurimeve per vitin 2019 , jane planifikuar per tu
prokuruara gjithsej 18 prokurime nga te cilat nuk jane realizuar 4 procedura kjo per munges fondesh ne
dispozicion.
Gjithsej jane parashikuar 18 procedura prokurimi nga keto 14 jane realizuar dhe 4 te pa realizuara per
arsye te mungeses se fondeve.
Detyrimet e papaguara. Drejtoria e Arsimit per vitin 2019 ka detyrime ne Shumen 12,512,011 leke
si me poshte:
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Detyrimet ushqimore me operator “M.B.Kurti shpk” te vitit 2017 ne vleren 987,350 leke me te cilin
jami ne proces gjyqesor.
Blerje karburanti 981,432 leke
Sherbim ushqimi 8,984,500 leke
Materiale elektrike 212400 leke
Paga instruktor (QKF)maj-qershor,tetor-nentor 881,704 leke
Shpenzime Qera Uji,ambjenti korrik – nentor
214,625
Materiale pastrimi 50,000 leke
Blerje boje per lyerje 300,000 leke.

DREJTORIA E BUJQESISE, ADMINISTRIMIT TE PYJEVE , UJRAVE DHE SHERBIMIT
VETERINAR
D.B.A.P.U&SHV ka ne strukturen e saj tre programe te rendesishme per efektivitetin e
veprimtarive ne keto fusha qe u vijne ne ndihme fermereve per zhvillimin e bujqesise , blegtorise
ne cdo Njesi Administrative dhe ne qytetin e Beratit ,te cilat financohen nga buxheti i Bashkise
Berat dhe nga grantet specifike nga Buxheti i Shtetit si me poshte :
Programi i Mirëmbajtjes së kanaleve ujitese dhe kulluese
Planifikimit te mbrojtjes dhe shtimin e siperfaqes pyjore
Programi i sektorit te bujqesise
Pasqyra permbledhese e D.B.A.P.U&SHV me 3 programet :
Emertimi i
shpenzimit

Plan Buxhet
vjetor 2019

Plan Buxhet
12/mujor
2019

Realizimi 12 mujor
Janar-Dhjetor
2019

% e realizimit

600+601

23661

23661

23182

98

602-609

15376

15376

12590

82

230-231

350

350

279

80

Totali

39387

39387

36051

92

Programi 4240 ADMINISTRIMI,SHFRYTEZIMI DHE MIRËMBAJTJA E
INFRASTRUKTURËS SË UJITJES DHE KULLIMIT
Politika e Programit, konsiston në ofrimin e një infrastrukture sipas standardeve bashkëkohore në të
gjithë komponentët e saj, të shtrirë në të gjithë territorin e Bashkise Berat, me qëllim që t’iu mundësojë
fermerve ujitjen dhe kullim normal në cdo parcele toke , krijimin e kushteve infrastrukturore dhe
organizative për një mirëmbajtje të vazhduar të sistemit te kanaleve ujitse dhe kulluse. Rritja e
prodhimeve bujqësore dhe zvogëlimi i rrezikut nga përmbyjtjet duke marrë masa mbrojtjeje
nëpërmjet hartimit të projekteve për rehabilitimin/ndërtimin, mirëmbajtjen dhe funksionimin e
infrastrukturës së ujitjes, kullimit
Aktivitetet kryesore të projektit
1. Evidentimi në vazhdimësi i problematikave kryesore të sistemit ujitës dhe kullues
2. Hartimi i planeve të ndërhyrjeve për pastrim dhe rehabilitim Kanaleve Ujitëse dhe Kanaleve
Kulluese.
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3. Përcaktimi i volumeve të punës në objektet ku do të nderhyhet.
4. Kryerje e punimeve për pastrimin dhe rehabilitimin e kanaleve ujitëse dhe kanaleve
ne te gjithe territorin e bashkise Berat dhe njesite Adminiartive.

kulluese

Programi 4240: Menaxhimi i infrastrukturës së ujitjes dhe kullimit
Përshkrimi I
programit:
Qëllimi i
programit:
Objektivi 1

Treguesit:

Rritja e prodhimeve bujqësore dhe zvogëlimi i rrezikut nga përmbyjtjet duke marrë masa mbrojtjeje nëpërmjet
hartimit të projekteve për rehabilitimin/ndërtimin, mirëmbajtjen dhe funksionimin e infrastrukturës së ujitjes,
kullimit.
Mirëmbajtje dhe pastrim i rrjetit te ujitjes dhe kullimit duke siguruar rritjen
fermerë të lidhur
-

Km kanale ujitës të mirëmbajtur/pastruar gjatë vitit (ose gjatë periudhës së pastrimit i.e. pranverë)
përkundrejt gjatësisë së rrjetit

-

Km kanale kullues të mirëmbajtur/pastruar gjatë vitit (ose gjatë periudhës së pastrimit i.e. pranverë)
përkundrejt gjatësisë së rrjetit

Produkti 1.1:
Produkti 1.2:
Objektivi 2:
Treguesit:

Tregues:
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Sasia (rritja) e funizimit me ujë për siperfaqet e kultivuara me80%

Produkti 2.1

Rehabilitimi I 70 % të kanaleve ujitëse (ose km)

Produkti 2.2

Rehabilitimi I 80% të kanaleve kullues (ose km)

Produkti 2.3

Ndërtimi/rikonstruksioni i kanaleve ujitës dhe kullues në zonën Ullinjas (ky është
projekti i lidhur me investimin 6 milionë lekë në 2020,investim nga Bashkia Berat)

Sigurimi i sigurisë së digave të rezervuareve për ujitje dhe marrja e masave për mirëmbajtjen apo
rehabilitimin për garantimin e sigurisë së tyre

Objektivi 3:

Objektivi 4:

Mirëmbajtja e rrjetit të infrastrukturës së ujitjes sipas standardeve ((km kanale kullimi
të mirëmbajtura përkundrejt totalit)
Mirëmbajtja e rrjetit të infrastrukturës së kullimit sipas standardeve (km kanale kullimi
të mirëmbajtura përkundrejt totalit)

Rehabilitimi dhe rikonstruksioni i infrastruktures se ujitjes dhe kullimit dhe veprave te mbrojtjes nga permbytja
në zonat e banuara
- Rritja e siperfaqes/tokës bujqësore të mbuluar me ujitje dhe kullim
-

Tregues:

e cilesise se shërbimit për

-

Numri i Inspektimeve të kryera gjatë vitit (procesverbale)

-

Nr. i nderhyrjeve për sigurinë e digave (ose % e buxhetit të shpenzuar për digat)

Produkti 3.1:

Mbikëqyrja dhe inspektimi teknik i sigurisë dhe gjendjes së digave

Produkti 3.2

Ndërhyrje të planifikuara për rehabilitimin e digave

Sigurimi i cilësise dhe sasisë së përshtatshme të ujit për fermerët dhe rritja e mbulimit të kostot së shërbimit nga
tarifat në 35%
- M3 ujë të furnizuar për ha tokë bujqësore Sasia e ujit të vaditjes të faturuar (paguar) nga fermerët
Produkti 4.1

Monitorimi i sasise se ujit të perdorur gjate vitit

Produkti 4.2

Rritja e bashkëpunimit me organizatat e përdoruesve të ujit për të siguruar rritjen e
cilësisë së shërbimit

REPUBLIKA E SHQIPËRISË
BASHKIA BERAT

Sipas ndarjes ekonomike paraqet keta tregues te permbedhur te realizimit te buxhetit:
000/ leke

Emertimi i
shpenzimit
600+601
602-609
230-231
Totali

Plan Buxhet
vjetor 2019
3294
12959
350
16603

Plan Buxhet
Realizimi 12 mujor % e realizimit
12/mujor2019 Janar-Dhjetor 2019
3294
3268
99
12959
10370
80
350
279
80
16603
13917
84

Shpenzimet korente, plani vjetor + rishikuar
16.603. 000 leke,
plani 12- mujorit te pare 16.603. 000 leke
fakti 12- mujorit te pare 13.917. 000 leke
realizimi 84%.
Artikulli 600+601, shpenzime personeli eshte realizuar ne masen 84 % ,numri i punonjesve si ne vitin
2018 dhe ne vitin 2019 ka qene 5 punonjes. Jane derdhur rregullisht kontributete e sigurimeve
shoqerore e shendetesore, tatimi mbi te ardhurat personale duke mos krijuar borxhe dhe dificit prane
organeve tatimore.
Artikulli 602+609, shpenzimet operative dhe te mirembajtjes jane realizuar ne masen 80%.
Jane likujduar detyrimet e trasheguara nga viti 2018 , per te cilat kishim fonde por nuk u likujduan per
shkak te limit te vendosur ne thesar, jane shlyer rregullisht detyrimet ndaj te treteve si ndaj OSHEE,
Ujesjelles kanalizimeve, shpenzimet telefonike dhe interneti.
Eshte tenderuar nga Bashkia Berat blerje karburanti ne vleren 2.021.600 leke eshte kontrate 1 vjecare
eshte likujduar brenda afatit .
Tenderi per Mirembajtjen e mjete te transportit per drejtorine me vlere 2.000.000 leke me tvsh.
Eshte tenderuar dhe realizuar punimet e pastrimit te kanale Ujitese me vlere 2.849.664 leke me tvsh ne
njesite administrative te bashkise Berat per ti ardhur ne ndihme fermereve te ndryshem qe ne sezonin e
vaditjes te marrin sherbimin e ujit .
Sektori i Ujistjes dhe Kullimit ka filluar me rehabilitimin dhe pastrimin e kanaleve kulluese dhe Vaditese
te Bashkise Berat konkretisht per 12 mujorin e vitit 2019 me mjetet e Drejtorise :
Bru 30 Lumi Osum Veterik K Ujites .
Kanal Kullues Henallaret -Toske
Kanali Kullues Lavatrice Zhavorit
Kanali Kullues Bonifikimi
Kanal Kullues Uznove e Madhe
Kanal Kullues Ish Pjeshkorja
Qendra Lira Sheshi
Kanali Ujites Shkolla e vjeter Lapardha -Ish Smt Lapradha
Kanali Kullues “ VAFKU” Lagja Qoshk , Njesia Administrative Otllak
Kanali Kullues Pallanjaket
Kanali Kullues , Lagja e Shkolles
Kanali Kullues Ish Kantieri
Kanali Kullues Ish Kantieri II
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Kanali Kullues PEROI I ZAGORES
Kanali Kullues I Persekutuareve
Kanali Kullues REMANIC -VETERIK
Jane pastruar me krah nga punetoret e drejtorise kanale ne fshatrat Bilce , Orizaj , Otllak, Ullinjas ,
Lapardha.
Jane pastruar me te trete kanalet Ujitese dhe Kullues “Lapardha 1 , lapardha 2 , Duhanas , Gjeroven –
Starove” perfunduar ne 31 .07.2019
PROGRAMI 4260 -PROGRAMI I PLANIFIKIMIT TE MBROJTJES DHE SHTIMIN E
SIPERFAQES PYJORE
Përdorimi i qëndrueshëm i pyjeve dhe kullotave në funksion të rritjes ekonomike dhe rritjes së
sipërfaqeve pyjore dhe kullosore
Realizimi i shpenzimeve sipas d y zërave kryesor, krahasuar me planin vjetor të rishikuar, rezulton si
më poshtë:
Shpenzimet korente, Plani vjetor 2019
5.161. 000 leke,
Plani i Rishikuar 2019
5 639 000 leke
Plani 12- mujorit,
5.639 000 leke
Fakti 12- mujorit te pare
5.559. 000 leke
realizimi 99%.
Përshkrimi i programit:
Kosiston ne marrjen e masave per eleminimin e erozionit, krijimin e nje mjedisi sa me te paster, uljen e
ndotjeve te ajrit etj. Pyllzime te reja,sistemime malore,trajtime silvikulturore ne Njesite Administrative
Velabisht,Otllak,Roshnik,Sinje dhe Bashkine Berat .
Programi 4260: Menaxhimi I pyjeve dhe kullotave
Përshkrimi i
programit:
Qëllimi i
programit:
Objektivi 1
Treguesit:

Përdorimi i qëndrueshëm i pyjeve dhe kullotave në funksion të rritjes ekonomike dhe rritjes së
sipërfaqeve pyjore dhe kullosore.
Mbrojtja dhe rritja e sipërfaqeve pyjore /kullosore/shërbimi pyjor sipas mënyrës së përcaktuar në ligj.
- Numër inspektimesh kundrejt sipërfaqes totale të pyjeve dhe kullotave (inpektime për ha);
- Rritja e sipërfaqes/fondit (rritja në % kundrejt vitit të kaluar); ose
- Numri Ii pemëve të mbjella për ha (ose përkundrejt vitit të mëparshëm)
Monitorimi dhe ruajtja e pyjeve dhe kullotave në territorin e
bashkisë
Rehabilitimi dhe pyllezimi i siperfaqeve pyjore/kullosore, të
Produkti 1.2:
degraduara, djegura si edhe mbrojtja e tokes nga erozioni
(Projektim/Investim).
Shfrytëzimi në mënyrë të qëndrueshme I fondit pyjor dhe kullosor për rritjen ekonomike
Produkti 1.1:

Objektivi 2:
Treguesit:

-

Sipërfaqja e mbuluar me plane menaxhimi aktuale (nr pyjesh ose ha pyje të mbuluara me
plan në fuqi përkundrejt totalit)
Numri I kontratave të menaxhimit të lidhura me të tretë
Tarifat e mbledhura nga shërbimi pyjor (për menaxhim)

Produkti 2.1

Produkti 2.2
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Mbledhje e informacionit / pergatitje materialesh per
realizimin e rishikimit/hartimit te Planit te menaxhimit per
Bashkine Berat .
Hartimi I projekteve teknike për pyllëzim sipërfaqe pyjore në
territorin e Bashkise Berat dhe krijimi i sinjalistikes ne zonat
pyjore; Ndërtim prita malore

REPUBLIKA E SHQIPËRISË
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Sipas ndarjes ekonomike paraqen keta tregues te permbedhur te realizimit te buxhetit:
000/ leke

Emertimi i
shpenzimit
600+601
602-609
230-231
Totali

Plan Buxhet
vjetor 2019

%e
realizimit

3435
1726

Plan Buxhet 12
/mujor 2019
4265
1374

Realizimi 12mujor JanarDhjetor 2019
4201
1358

5161

5639

5639

98

98
98

Artikulli 600+601, shpenzime personeli eshte realizuar ne masen 98% ,numri i punonjesve si ne vitin
2018 dhe ne vitin 2019 ka qene 5 punonjes. Jane derdhur rregullisht kontributete e sigurimeve
shoqerore e shendetesore, tatimi mbi te ardhurat personale duke mos krijuar borxhe dhe dificit prane
organeve tatimore. Per vitin 2019 me vendim te Keshillit Bashkiak Nr 36 date 26.02.2019 u shtuan 6
punonjes me kontrate 6- mujore “ Roje Sezonal pyjesh”.
Artikulli 602+609, shpenzimet operative dhe te mirembajtjes jane realizuar ne masen 98% .
Struktura e Pyjeve ne drejtori ka 5 punonjes midis tyre 2 inxhinier pyjesh dhe te cilet mbulojne te gjithe
territorin e bashkise Berat me nje siperfaqe 16.201 ha pyjesh .Inspektime ne te gjithe zonen jane kryer
per 4 mujorin nga te cilat ka pas dhe konfiskime te lendeve drusore te ndryshme te cilat jane depozituar
prane kesaj drejtorie ne ( Lis 31 mst me vlere 93.000 leke dhe Dru Mare 13 mst me vlere 32.500 ).
Te prodhuara nga parcela 619.8 mst me vlere 1.549.500 leke .
Struktura e e pyjeve dhe mbrojtes nga zjarri per 12 mujorin 2019 ka bere kontrolle te perseritura ne
parandalimin e zjarre ne kullota e pyje dhe per rastes kur ka pas sinjalizime per zjarre ka qene gjithe
kohen ne gadishmeri dhe ka pas rezultate shume te mira ne fikjen dhe mosperhapjen e zones perreth.
3. PROGRAMI I SEKTORIT TE BUJQESISE
Ky sektor eshte i fokusuar ne zbatimin e VKM 994 DT 09.12.2015 “Per procedurat e regjistrimit te
akteve te marrjes se tokes ne pronesi.” Ky realizim vjen si rezultat i bashkpunit me ZVRPP dhe
prefektura.
Realizimi i shpenzimeve sipas d y zërave kryesor, krahasuar me planin vjetor të rishikuar, rezulton si
më poshtë:
Shpenzimet korente, plani vjetor
17 145 000 leke,
plani 12- mujorit te pare, 17 145 000 leke
fakti 12- mujorit te pare 16 574 000 leke
realizimi 97%.
Sipas ndarjes ekonomike paraqen keta tregues te permbedhur te realizimit te buxhetit:
000/ leke

Emertimi i
shpenzimit
600+601
602-609
230-231
Totali
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Plan Buxhet
vjetor 2019
16102
1000
43
17145

Plan Buxhet
12/mujor
2019
16102
1000
43
17145

Rrealizimi 12
mujor JanarDhjetor 2019
15713
818
43
16574

%e
realizimit
98
82
100
97
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Artikulli 600+601, shpenzime personeli eshte realizuar ne masen 98%, .Jane derdhur rregullisht
kontributete e sigurimeve shoqerore e shendetesore, tatimi mbi te ardhurat personale duke mos krijuar
borxhe dhe dificit prane organeve tatimore.
Artikulli 602+609, shpenzimet operative ,eshte realizuar ne masen 82% nuk ka asnje fature te
prapambetur .
Sektori i Bujqësisë Për perjudhën Janar – Gusht 2019 me anë të sp. kadastrës pranë kësaj drejtorie,
kemi punuar maksimalisht për tju dhënë zgjidhje sipas proçedurave ligjore, të gjitha problemeve që na
janë paraqitur pranë drejtorisë tonë apo në Nj. Administrative, si nga fermërët ashtu dhe nga
institucionet e tjera si ZVRPP Berat, Prefektura Berat, Ministria e Bujqësisë, Qarku Berat, Projekti TAP
etj.
Fondi i tokë bujqësore gjithsej si Bashki = 14764 Ha nga kjo:
Tokë shtetërore = 3324 Ha
Tokë e kultivuar = 11440 Ha (mar me ligjin 7501) nga kjo mbjellë me kulturat si më poshtë:
 Ullishte 3724 ha
 Pemë frutore 1143 ha
 Vresht 653 ha
 Bimë arash 5920 ha (drithra, perime, foragjere etj.)
Nga ana jonë janë trajtuar të gjitha kërkesat e paraqitura dhe sipas rastit kemi dërguar kërkesë për
plotësim dokumentacioni ZVRPP Berat, fermerëve apo institucioneve te tjera.
Kontrolli dhe siguria ushqimore per konsumatoret Sherbimi Veterinar prane Bashkise Berat pjese
perberese e Drejtorise se Bujqesise ,Administrimit te Pyjeve ,Ujrave ne mbeshtetje te ligjit Nr.10465
date 29.09.2011 " Per sherbimin veterinar ne Republiken e Shqiperise ",Ligjit Nr.87/2012 " Per
miratimin e aktit norminativ te Keshillit te Ministrave ne fuqine e ligjit nr.4 date 16.08.2012 " Per
percaktimin e rregullave per therjen e kafsheve dhe tregtimin e mishit te tyre" si dhe ne akte nenligjore te
rrjedhura prej tyre ,ne Vendimin e Keshillit Bashkiak nr .11 date 20.01.2016,VKB Nr.3 date
20.01.2016,ka qene ne aktivitet te vazhdueshem per arritjen e qellimit themelor per mbrojtjen e
konsumatorit nga semundjet zoonoze te transmetueshme nga konsumi i produkteve e nenprodukteve
shtazore si dhe kontaktit me kafshet e gjalla.Inspektime dhe ushtrim te kontroll ne subjektet e
thertoreve si me poshte :
Gjithashtu eshte kryer kontrolli i kafshes e shoqeruar me matrikull dhe certifikaten e levizjes ,kontrolli
mjekesor para dhe pas therjes,rregjistrimi i tyre ne rregjistrin e para therjes,pajisja e karkases me vulen
sanitare,mbajtja e karkases ne dhoma frigoriferike te pakten 6-8 ore ,
Ne zbatim te Ligjit nr .10465 date 29.09.2011 si dhe vendimit te keshillit bashkiak nr .11 date
20.01.2016,kemi si qellim inspektimin per cdo rast konstatimi si
-Shitja e produkteve dhe nenprodukteve shtazore dhe blegtorale ne njesi tregtare te pamiratuara nga
institucionet perkatese.
-Shitja e peshkut ,mishit ,vezeve ,qumeshtit dhe cdo produkti tjeter blegtoral ne rruge ,trotuare dhe
hapsira te tjera publike.
-Shitja e mishit pa kontroll ne thertore .
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- Mbajtja e kafsheve shtepiake te pa rregjistruara ne Inspektoriatin Veterinar te Bashkise .
-Mbajtja dhe levizja ne hapsirat e qarkullimit publik te kafsheve te luksit si qen ,ari etj, pa masa
mbrojtese.
- Mbajtja e bagetive ,gjedh ose te imta ,shpendeve ,lepujve ,blete ne hapsira publike ose private ne
territorin e Bashkise .
Cdo rast i tille konstatimi perben kundravajtje administrative .Sipas rastit te caktuar sherbimi veterinar
per te arritur qellimin e inspektimit ka qen ne bashkepunim te vazhdueshem me Policine Bashkiake
,AKU ( Autoriteti Kombetar i Ushqimit ) ,Drejtorine Rajonale te Bujqesise etj.
Gjate 12 mujorit kane arritur te japin certifikata veterinare per kafshe te tipit gjedh dhe te imta te cilat
kane kane kaluar si te ardhura ne buxhetine bashkise Berat ne vleren 1.387.000 leke .
QENDRA KULTURORE “MARGARITA TUTULANI”
Funksionon si Njësi shpenzuese e Bashkisë Berat dhe në varësin e saj janë Biblioteka “VexhiBuharja”,Galeria“E.Lear”,Klubi-Shumë-Sportesh“Tomori”.
Fondet janë planifikuar, çelur dhe realizuar në dy programe buxhetore:
Trashëgimia Kulturore, Evente Artistike dhe Kulturore
Sporti dhe Argëtim
Realizimi i shpenzimeve në total për Qëndrën Kulturore, krahasuar me planin vjetor të
rishikuar, rezulton si më poshtë:
Plan Buxhet me ndryshime vjetor 39,836 lekë,
Plani 12- mujorit, 39.836 lekë.
Fakti 12- mujorit, 32.208 lekë.
Realizimi 81 %.
Qëndra Kulturore , sipas ndarjes ekonomike ka këta tregues të përmbledhur të realizimit të buxhetit:
Emertimi i
shpenzimit

600
601
602-609
602(5)
230-231
Totali

Plan Buxhet me
ndryshime vjetor
2019

20,642
3,416
14,441
137
1,200
39,836

Plan Buxhet
12/mujor JanarDhjetor 2019
20,642
3,416
14,441
137
1,200
39,836

Rrealizimi i
Buxhetit
12/mujor
Janar-Dhjetor
2019
19,181
3,203
9,199
137
488
32,208

000/leke
% e realizimit

93%
94%
64%
100%
41%
81%

Programi : TRASHËGIMIA KULTURORE, EVENTE ARTISTIKE DHE KULTURORE
Politika e Programit: Politika e këtij programi synon krijimin e një jete sa më të pasur
kulturore dhe sociale për qytetin e Beratit duke përfshirë të gjitha grupmoshat dhe nivelet e
ndryshme sociale që bashkëjetojnë në Berat dhe promovimin e një qyteti sa më tërheqës
dhe konkurues për tregun e biznesit dhe të vizitorëve.
Objektivat e politikës së programit.
Objektiv 1 Rritja e cilësisë së shfaqjeve artistike që jepen nga institucioni, me qëllim që ti jap një
hapësirë dhe më të plotë jetës artisike dhe kulturore jo vetëm duke u mbështetur në rivitalizimin e
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mëtejshem të projekteve ekzistuese , të cilat janë kthyer tashmë në një traditë për qytetin, por duke i
dhënë hapësira të reja për projekte të tjera inovatore të cilat vijnë pranë Qëndrës Kulturore nga persona
të tretë.
Treguesi: Nr. i punonjësve të Qëndrës Kulturore - 33
Produkti
Lista e aktiviteteve që janë zhvilluar si 12- mujor dhe bashkëpunimet përkatëse.
Objektiv 2. Ruajtja dhe promovimi I vlerave të trashëgimise kulturore të qytetit , çka do ta bënte
jo vetëm qytetarin e Beratit por edhe turistin dhe vizituesin e tij më aktraktiv.
TREGUESI: Grupi i kënges popullore 20 pjesmarrës.
Nr i shfaqeve te dhena 9 kundrejt të 9 planifikuara
Produkti
Shuma e shpenzimeve te 12- mujorit 927.000 lekë.
Objektiv 3. Prezenca dinjitoze e formacioneve muzikore ne cdo feste, event dhe ngjarje te
rendesishme te qytetit.
TREGUESI: Orkestra Frymore 27 pjesmarrës,Orkestra Simfonike 25 pjesmarrës.
Nr i shfaqeve te dhëna 8 herë kundrejt te 18 herëve të planifikuara
: Orkestra Frymore (Banda) 12 herë ka dalë për të performuar.
: Orkestra Simfonike ka dale 6 herë ka dalë për të performuar.
Produkti
Shuma e shpenzimeve te 12-mujorit 1.908.000 lekë.
Objektivi 4 Përmiresimi I mëtejshëm I Galerise së Arteve jo vetëm në drejtim të aktiviteteve dhe
shtimit të tyre sasior, por rritja e fondit me vepra te autoreve tëe rinj.
Treguesi: Nr I punonjësve të Galerise 3
Produkti 4.1 Realizimi i listës së aktiviteteve në Galerinë e Arteve
Objektivi 5 . Mirëmbajtja e fondit të Bibliotekës ‘Vexhi Buharaja’ dhe shtimi i numrit te lexuesve për
tëgjithë grupmoshat, duke synuar shtimin e fondit të materialeve të Bibliotekës, zhvillimin e aktivitetve
promovuese e nxitëse në funksion të shtimit të lexuesve e kryesisht atyre të rinj në funksion të
promovimit të kulturës dhe edukimit.
Treguesi: 1. Nr I punonjesve te biblikotekës 10
2.Biblioteka Publike ka në fondin e saj aktualisht :
Nr.
Sektoret
1
Libri shqip
2
Libri per femije
3
Periodiku shqip
Periodiku i huaj
Libri i huaj
Gjithsej

Tituj
16.673
2.666
200
120
9.200
28.859

Ekzemplare
33.730
6.636
5.126
3.153
13.270
61.915

Anetaresia :
Nr.
Sektoret
1
Libri shqip
2
Libri per femije
3
Periodiku dhe libri i huaj
Gjithsej : 1.110

Nr. Lexuesve te kartelizuar
510
450
150

Frekuentimi :
Nr.
1

Sektoret
Libri shqip
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2
Libri per femije
3
Periodiku dhe libri i huaj
Gjithsej

30
25
105

20
25
57

Trashëgimia Kulturore,evente artistike dhe Kulturore (8220)
Sipas ndarjes ekonomike paraqet këta tregues të pë rmbedhur të realizimit të buxhetit 000/lekë
Plan Buxhet me ndryshime vjetor 35.518 lekë,
Fakti 12- mujorit, 28.393 lekë ,realizimi 80 %.
Emertimi i
shpenzimit

Plan Buxhet me
ndryshime vjetor
2019

600
601
602-609
230-231
Totali

19,457
3,220
11,641
1,200
35,518

Plan Buxhet
12/mujor JanarDhjetor 2019
19,457
3,220
11,641
1,200
35,518

Rrealizimi i Buxhetit
12/mujor JanarDhjetor 2019

% e realizimit

18,101
3,028
6,776
488
28,393

93%
94%
58%
41%
80%

Realizimi i shpenzimeve sipas ndarjes ekonomike ( paga, sigurime , shpenzime operative dhe investime
Llog 600+601 Shpenzime personeli është realizuar në masën 94 % ,mosrealizimi ka të bëjë me pagesat
e dy punonjësve që janë me arsim të mesëm në planifikim sipas strukturës është me arsim të lartë dhe dy
vëndeve vakante nga muaji gusht 019 ,konkretisht Koreograf ,Përgjegjës Biblioteke.
Për sa i përket artikullit 602, shpenzime operative është realizuar në masën 58 % mosrealizimi ka të
bëjë me mos pagesat për muajt Tetor Nentor 019,arsyeja mos çelja e fondeve .
Janë likujduar rregullisht detyrimet ndaj te treteve , ujë energji elektike, si dhe pagesat e honorareve për
grupin e këngës popullore, orkestres,sinfonike dhe Banda Frymore deri ne muajin Shtator 019 si dhe janë
likujduar aktivitete e programura për këtë periudhe raportuesese , jane likujduar ne Shumen 2.372.000
leke .Detyrimet e trasheguara nga vitit 2018 jane likujduar sipas planifikimit ne shumen 398.000 lekë
Programi: SPORTI DHE ARGËTIMI
Realizimi i shpenzimeve sipas dy zërave kryesor, krahasuar me planin vjetor të
rishikuar, rezulton si më poshtë:
Shpenzimet korente, plani vjetor 4.318 lekë,
plani 12- mujorit 4.318 lekë
fakti 12- mujorit 3.815 lekeë
realizimi 88%
Programi Sport dhe argetim 08130 sipas ndarjes ekonomike ka këta tregues të përmbledhur të realizimit
te buxhetit:
Emertimi i
shpenzimit

600
601
602-609
602(5)
Totali

000/l
Plan Buxhet me
ndryshime vjetor
2019
1,185
196
2,800
137
4,318

Plan Buxhet
12/mujor JanarDhjetor 2019
1,185
196
2,800
137
4,318

Rrealizimi i
Buxhetit
12/mujor JanarDhjetor 2019
1,080
175
2,423
137
3,815

%e
realizimit

91%
89%
87%
100%
88%

Përshkrimi. Masivizimin dhe konsolidimin e sistemit sportiv, perfshi te gjitha disiplinat sportive, në
dobi të shëndetit të shoqërisë sonë që nga fëmijët e kopshteve, të rinjtë, studentët dhe të rriturit.
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Politika e Programit. Politika e këtij programi synon nxitjen, zhvillimin dhe përhapjen e kulturës
sportive në qytet, nëpërmjet organizimit të projekteve sportive dhe pjesëmarrjes ne aktivitete kombëtare
dhe ndërkombëtare Rritja e cilësisë sportive pjesëmarrës në ekipe të llojeve të ndryshme të sportit, si
ping pongut, basketbollit, gjimnastikes, mundjes, boksit, karates, peshengritjes,pjatel, të ngritura pranë
klubit te Shumsportit.
Objektivat e politikes se programit.
Objektivi 1. Rritja e cilësisë sportive të të rinjve pjesëmarrës në ekipe të llojeve të ndryshme të sportit,
si ping pongut, basketbollit, gjimnastikës, mundjes, boksit,
karatesë, peshëngritjes, të ngritura pranë klubit te Shumsportit.
TREGUESI: Nr I ekipeve 9
Nr. Sportisteve që trajtohen financiarisht 26
Nr. Trajniereve sipas llojit te sporteve 12 gjithesej
Nr i eventeve të zhvilluara 8 të planifikuara në kalendarin e federatës
Produkti Shuma e shpenzimeve të 12-mujorit 324.000 lekë.
Objektivi 2. Arritja e sukseseve kombëtare dhe ndërkombëtare të ekipit ping pongut, mundjes, karates,
boksit dhe sporteve të tjera.
Lista e aktiviteteve dhe vlerat përkatese që janë zhvilluar si 12- mujor dhe shpenzimet përkatëse.
Qëndra Kulturore “Margarita Tutulani” Sporti dhe argetimi .
Lista sipas ndarjes ekonomike ka këta tregues të përmbedhur të realizimit të buxhetit: 000/l
Objektivi 3. Vazhdimin e projekteve të Bashkisë për shtimin e hapsirave sportive, këndeve sportive,
duke bere te mundur tërheqjen e sa me shume aktiviteteve me karakter kombëtar ne qytetin tonë, për
të rritur impaktin ndaj shoqërisë.
Realizimi i shpenzimeve sipas ndarjes ekonomike ( paga, sigurime , shpenzime operative dhe
investime ).
Llog 600+601 është realizuar në masën 91 % ,mosrealizimi ka të bëjë me pagesën e vëndit vakantë nga
muaji nëntor 019 , konkretisht përgjegjës klubi shumë sporte .
Për sa i përket artikullit 602, është realizuar në masën 87 % mosrealizimi ka të bëjë me mos pagesat për
muajt Tetor Nentor 019, arsyeja mos çelja e fondeve .
Janë likujduar rregullisht detyrimet ndaj te treteve , ujë energji elektike, si dhe pagesat e honorareve për
trajnera,sportista deri ne muajin Shtator 019 .
Qendra Kulturore ‘M.Tutulani’ per periudhen 12- mujore sipas regjistrit te parashikimit te prokurimeve
ka realizuar pracedurat e prokurimit si me poshte: U planifikuan 10 procedura per 12 mujorin U
realizuan 10 procedura.
Qendra Kulturore “Margarita Tutulani”, deklaron detyrime :
Projekti festivali femijeve , 600 000 leke
Maratona e Kenges popullore , 1 000 000 leke
Projekti Vere dhe portokale
1 000 000 leke
QENDRA ‘”LIRA”
Objektivi kryesor i kesaj qendre eshte ofrimi i sherbimeve me nivel te larte cilesor dhe trajtimi ne
menyre professionale per te rinjte qe jetojne ne residence, si dhe per cdo femije adoleshente adult qe
frekuenton qendren cdo dite qendren ditore.
Objektivat e programit sipas alternativave te sherbimit
Objektivat ne Apartamenet e mbrojtura :
 Te ofroje nje akomodim i cili permbush nevojat e te rinjve me aftesi te kufizua.
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Te ofroje nje mjedis mbeshtetes dhe te sigurt ku femijet dhe te rinjte degjohen dhe inkurajohen
per te shprehur nevojat, deshirat dhe ndjenjat e tyre.
 Te nxise besim dhe pavarsi
 Te ofrojne mundesi qe te rinjte te bejne zgjedhje
 Tesiguroj nje ambjent familjar duke favorizuar keshtu dhe zhvillimin e tyre
 Te ofroje sherbime te cilat kane ne baze mbikqyrjen e te rinjve dhe qe synojne marrjen e
pergjegjesive per organizimin e dites prej tyre.
Objektivat e ateliese se punes :
 Te formoje nje strukture e cila i jep akses botes se punes.
 Ti jap prioritet principit se puna sherben si celes per integrimin ne shoqeri.
 Te hartoje programe individuale te kujdesit qe te permbushin nevojat e cdo te riu.
 Te adoptoje procese pune te rinjve, te cilet te jene aktiv dhe te pasurojne vlerat individuale.
 Te krijohen bazat e nje mini ekonomie, ku te gjithe te rinjte te shperblehen per punen qe bejne.
 Te sigurohet integrimi i te rinjve ne jeten sociale, te punohet ne bashkepunim me ta.
 Te perdoret puna ne atelie si rruge zhvillimi ne te gjitha fushat e mesimdhenies per personat me
aftesi te kufizuar.
Objektivat e Qendres ditore :
Te ofroje nje mjedis te sigurt dhe te mbeshtese femijen qe te shprehi nevojat, deshirat dhe mdjenjat e
tyre.
 Te punohet ne bashkepunim me prinderit dhe me personat e tjere qe ofrojne sherbime ne qender.
 Te hartoje programe individuale qe permbushin nevojat e cdo femije per tu zhvilluar
 Te ofroje sherbime te cilat ndihmojne ne zhvillimin e femijes ne te gjitha fushat.
 Te hartoje objektiva per zhvillimin e femijes te cilat do te sigurojne nderhyrjen ne fushen me
emergjente te zhvillimit te femijes.
 Te organizoje aktivitete te cila trespektojne moshen biologjike te femijes dhe te riturve.
Qellimi I paninifikimit sa me real do te na mundesoje rritjen e treguesve sasiore dhe cilesore te
femijeve qe trajtohen deri sot ne kete qender rezidenciale qe jane;
Rrealizimi I buxhetit ne kete program paraqitet ne 000/lek
Programi
Shpenzime
Shpenzime
Transferta
Investime
Totali
personeli
operative
P. buxheti vjetor
18,365
6,608
114
100
25,187
Realizimi vjetor
1,7620
6,488
114
98
24,320
Ne %
96
98
100
98
96.6
Ne Qendren Lira trajtohen 52- persona nga keta jane rezident 17 , ditor 13 dhe persona qe vijne cdo dite
dhe frekuentojne qendren ditore, ten dare ne dy grupe, si dhe 22 femije vijne cdo dite nga komuniteti
qe marrin sherbime terapeutike si : Logopedi, Fizoterapi, Terapi zhvillimi,Terapi levizore.
Qendra “Lira” nuk krijoj detyrime.
4. INFORMACION MBI DETYRIMET E PRAPAMBETURA DHE TE KRIJUARA .
Sipas përcaktimit në Udhëzimin e Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë, detyrime të prapambetura
konsiderohen detyrimet financiare te konstatuara dhe te papaguara ndaj paleve te treta , te te gjitha llojeve
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te detyrimeve financiare , të përcaktuara nga një ligj/kontratë/marrëveshje /vendim gjykate i formës së
prerë që mbeten të papaguara 60 ditë pas datës së specifikuar në kontratë apo me ligj, duke përfshirë edhe
periudhën kontraktuale të shtyrjes së pagesës, të cilat kanë lindur në njësitë e vetëqeverisjes vendore
(kontratat e financuara nga qeveria qendrore).
Bashkia Berat me shkresen nr. 162 prot. Date 09.01.2019 ka raportuar ne Ministrinë e Financave dhe
Ekonomisë, detyrimet e prapambetura per vitin 2018 te cilat jane ne shumen 45,289,995 leke dhe kane
kete perberje:
 Investime 24,435,202 leke
 Mallra dhe sherbime 11,944,135 leke
 Vendime gjyqesore 8,910,658 leke
Ne lek
Nga detyrimet e 2018( Borxhi i vjeter) i mbetur pa likujduar

4,620,433

Nga i cili :- ne proces gjyqesor Dr.Arsimit, fature ushqimesh.

987,350

- Per munges fondesh, energj.elekt. Dr.Sherbimeve Publike
-Per mungese dokumentacioni dhe nuk do likujdohen nga bashkia

3,612,343
20,740

Gjate vitit 2019, Bashkia Berat, ka raportuar në cdo tremujor ne Ministrinë e Financave dhe Ekonomisë
me shkresën nr. 1879 prot, datë 05.04.2019, për tremujorin e parë të vitit 2019, me shkresë nr.prot, datë
01.07.2019 për tremujorin e dytë të vitit 2019, me shkresë nr. 5084 prot, datë 07.10. 2019 për tremujorin e
trete të vitit 2019, me shkresë nr. 400 prot, datë 20.01.2020 për tremujorin e katert të vitit 2019. Viti
2019 raportohet me 148,895,137 leke detyrime te cilat kane kete perberje :
 Investime 75,524,541 leke
 Mallra dhe sherbime 50,630,480 leke
 Vendime gjyqesore 21,817,714 leke
 Te tjera ( instruktore te QKF, k.fshatrash etj), 922,402 leke
Ne Plan Buxhetin e vitit 2020 eshte parashikuar likudjimi brenda vitit 2020 te 83% borxhit
progresiv, te vitit 2019 i perbere nga fatura te administruara nga bashkia dhe ndermarrjet e
vartesise. Likujdimi brenda vitit 2020 perfshin 100% te shpenzimeve operative., duke perfshire ketu
shpenzim et gjyqesore prej 21,817,714, leke. Per likjdimin e shpenzmeve gjyqesore eshte hartuar
grafiku i shlyerjes ne muaj. Pjesa tjeter prej 17% ne shumen 17,792,000 leke ( fatura te investimit te
kryer) eshte parashikuar( duke negociuar me subjektet). te likujdohet ne buxhetin e vitit 2021.
5. TREGUESIT FINANCIAR 2019.
Procesi i monitorimit te zbatimit te buxhetit te vitit 2019 , perfshin edhe treguesit financiar kyc sipas
percaktimeve te nenit 54 te ligjit 68/2017 “Per financat e veteqeverisjes vendore” te cilet I
paraqesim ne pasqyren e meposhtme:

Nr

Treguesit kyc
financiar
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vitit
2019

REPUBLIKA E SHQIPËRISË
BASHKIA BERAT

1

Raporti I
shpenzimeve te
pergjithshme ndaj te
ardhurave te
pergjithshme

2

Raportimi I te
ardhuravete veta
vendore ndaj te
ardhurave te
pergjithshme

3

Raporti I te
ardhurave faktike
nga taksat dhe
tarifat vendore ndaj
planit te tyre

4

Raporti I
shpenzimeve per
investime kapitale
ndaj shpenzimeve te
pergjithshme.
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Ky raport tregon
shpenzimet si nje
perqindje kundrejt te
ardhurave -raporti
tregon se sa shpenzon
njesia per ofrimin e
shpenzimeve
publike.Tregon
mardhenien midis
flukseve hyrese te te
ardhurave me fluksin
dales te shpenzimeve.
Tregon
qendrueshmerine
fiskale te njesise. Ritja e
raportit ne vitetregon
se njesia nuk
mbeshtetet vetem ne
burime te jashteme
(sitransferta e qeverise
qendrore, grantet
Nje diferenc e madhe
ose ne rritje midis te
ardhurave te arketuara
dhe atyre te
planifikuara pergjate
viteve mund te tregoje
nje renie te
pergjithshme te
ekonomise vendore.
Nese kjo diferenc eshte
e perhershme atehere
problem eshte
mbledhja e taksave dhe
tarifave vendore qe
mund te jete per shkak
te procedurave ,barres
se larte fiskale ,ose
parashikimi i pasakte.
Nje norem e larte nje
menaxhim te mire te
financave vendore duke
ofruar permiresime ne
sherbime
vendore.Rritja e
raportit pergjate viteve
mund te shpjegohet
edhe me sherbime
shtese, infrastrukture e
re,funksione te reja te
marre qe kane nevoj
per investime

Shpenzime *100
Ardhura

86%

88%

94%

Te ardhurat e veta *100
Te ardhurat e Pergjithshme

41%

37%

33%

Te ardh faktike nga taks dhe
tarif *100 Plani I taksave dhe
tarifave

86%

66%

59%

Shpenzime e Kapitale *100
Shpenzime te pergjithshme

17%

19%

27%

