
Bashkia Berat 

Drejtoria e Bujqësisë, Administrimit të Pyjeve, Ujërave dhe Shërbimit 

 

Kjo drejtori ka në strukturën  e saj tre  programe  të rëndësishme për efektivitetin e veprimtarive 

në këto fusha që u vijnë në ndihmë fermerëve për zhvillimin e bujqësisë, blegtorisë  në cdo Njësi 

Administrative dhe në  qytetin e Beratit, të cilat financohen nga buxheti i Bashkisë Berat dhe nga 

grantet të transfertave specifike nga Buxheti i Shtetit si më poshtë :  

 Menaxhimi i Infarstrukturës së Ujitje dhe Kullim 

 Menaxhimi i Pyjeve dhe Kullotave 

 Siguria Ushqimore dhe Mbrojtja e Konsumatorit 

Përmirësimi i politikave kombëtare për ujitjen, kullimin dhe mbrojtjen nga përmbytja në 

përshtatje me ndryshimet klimaterike, duke kordinuar ndërtimin, rehabilitimin dhe mirëmbajtjen 

e sistemit të ujitjes, kullimit dhe mbrojtjes nga përmbytja si dhe reformimin e menaxhimit të 

ketyre sistemeve. 

Ofrimi i shërbimeve të qëndrueshme dhe të besueshme të ujitjes, nëpërmjet rehabilitimit dhe 

përmirësimit/mirëmbajtjes  të sistemeve kryesore ujitëse dhe kullimit. 

 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. Evidentimi në vazhdimësi i 

problematikave kryesore të sistemit ujitës dhe kullues. 

 Hartimi i planeve të ndërhyrjeve për pastrim dhe rehabilitim Kanaleve Ujitëse dhe 

Kanaleve Kulluese. 

 Përcaktimi i volumeve të punës në objektet ku do të nderhyhet. 

 Kryerje e punimeve për pastrimin dhe rehabilitimin e kanaleve ujitëse dhe kanaleve 

kulluese ne te gjithe territorit e bashkise Berat dhe njesite Adminisrtive 

 

 

Rehabilitimi dhe pyllëzimi i sipërfaqeve të degraduara si pasojë e shfrytëzimit paligjshëm duke 

siguruar një përputheje me mjedisin natyror ku shtrihet sipërfaqia pyjore dhe kullososre. 

 

Përdorimi i qëndrueshëm i pyjeve dhe kullotave në funksion të rritjes ekonomike dhe rritjes së 

sipërfaqeve pyjore dhe kullosore në territorrin e bashkisë Berat . 

 

 

Sektori i Menaxhimi i Pyjeve dhe Kullotave  ka 5 punonjës  në strukturën e saj si dhe 7 

punjonjës mbështës në strukturën e Drejtorisë tëcilët programojnë dhe zbatojnëtë dhe realizonjë 



objektivat e e programit në territorin e bashkisë Berat  . me vendim të këshillit bashkiak në 

sezonët e riskut të lartë të temperaturave të stinës së Verës janë miratuar eshe 6 punonjës sezonal 

për mbrojtje e fondit pyjore dhe kullosor nga zjarret dhe ruajtjen nga prerjet e paligjshme. 

Garantimi i sigurisë ushqimore, shëndetit dhe mirqënies së kafshëve, dhe shëndetit të bimëve 

përmes adoptimit të standardeve përkatëse të BE-së në kuadrin normativ vendas, zhvillimit të 

kapaciteteve administrative dhe infrastruktures fizike të nevojshme për zbatimin e këtij kuadri 

normativ si dhe forcimit te kontrollit zyrtar si elementë i rëndësishëm i sistemit te sigurisë 

ushqimore, per te garantuar jeten dhe shendetin e konsumatorit, shëndetin dhe mirqënien e 

kafshëve dhe shëndetin e bimëve 

Qëllimi i politikës së programit është fuqizimi i sistemit të kontrollit dhe inspektimit, duke 

përfshirë të gjithë zinxhirin ushqimor nga ferma në tavolinë. Në terma konkrete programi synon 

adoptimin çdo vit të 4 standardeve të BE-së në kuadrin normativ vendas; kryerjen deri në vitin 

2020 të kontrollit zyrtar tërësisht të mbështetur mbi baze risku duke shtuar numrin e operatorëve 

të biznesit ushqimor të kontrolluar me 5% në vit; reduktimi i sëmundshmërisë në kafshë ndaj 

sëmundjeve zoonotike deri në vitin 2020 në % të pakonsiderueshme duke rritur numrin e 

kafshëve të kontrolluara në 5% në vit; realizimin çdo vit 100% programin kombëtar të 

monitorimit të mbetjeve; identifikimin 100% të gjedhit dhe të imtave duke matrikulluar dhe 

regjistruar, 20% të remontit çdo vit; deri ne vitin 2020 identifikimi 100% të derrit; deri në vitin 

2020 krijimin e një zone të pastër nga parazitet karantinor për pataten e herëshme duke reduktuar 

në masën 10% në vit parazitet karantinor. 

Ky sektor është  i fokusuar në zbatimin e Ligjit  nr. 20/2020 “Për përfundimin e proceseve 

kalimtare të pronësisë në Republikën e Shqipërisë”. Ky realizim vjen si rezultat i bashkpunit me 

ZVRPP dhe prefektura e Qarkut Berat. 

 

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

këshillin. Ai siguron planifikimin e zhvillimit të njësisë, menaxhimin e financave të njësisë së 

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

e proceseve të përgjithshme të brendshme dhe komunikimin me publikun, konsumatorëve të 

bashkisë Berat. 

• Ngritja,  plotësimi, ruajtja dhe përditësimi i një sistemi informacioni mbi bazë parcele për 

tokën bujqësore, që të përmbajë informacion për vendndodhjen e saktë,  ërmasat dhe 

pronësinë e parcelave dhe mbrojta e konsumatorit 

 

• Krijimi I sistemit te informacionit për administrimin, përdorimin e tokës mbështetur ne 

teknologji bashkëkohore. Plotësimi i dokumentacioneve përkatëse të pronësive privatedhe 

shtetërore. 

 



• Kontrolli dhe siguria ushqimore per konsumatoret, trajtimi veterinar i kafshëve të rrugës.  

Ngritja dhe funksionimi i strehëzës për kafshët e rrugës . 

 

 


