
             Bashkia Berat 

Ndermarrja e Sherbimeve Publike 

  

(NSHP) eshte ndermarrje e varesise e Bashkise Berat dhe ushtron funksionin e saj ne   8 shtylla 

kryesore, te cilat jane si me poshte. 

                                                 Mirmbajatja e rrugeve te bashkise 

12.1Mirembajtja e  rruget e asfaltuara, riaparimi dhe riasfaltimi I te gjitha pjeseve te demtuara. 

12.2Mirembajtja e  rrugeve me kalldrem, riaparimi I te gjitha pjeseve te demtuara me kalldrem ose 

me pllaka si dhe shtrimi I rrugeve te reja me kalldrem ne varesi te lagjeve.   

12.3Mirembajtja e rrugeve  me beton, riparim I pjeseve te demtuara te rrugeve me beton si dhe 

shtrimi me beton I pjeseve te pjerreta.  

12.4Mirembajtja errugeve me stabilizant , mirembajtaja e te gjitha rrugeve sidomos  rurale . 

12.5Mirembajtja e  rrugeve te parcelave te pemtarive , ullishteve etj  te percaktuara si rruge sipas 

hartave, pastrami skarifikimi dhe mirembajatja rutine e tyre) 

                                        Mirembajtja e urave , tombinove dhe mureve. 

12.6Mirembajtja e te gjita urave,te medha , ruajtja e kembeve te tyre, mirembajtja e parmakeve , 

riparime te shtresave , etj. 

12.7Mirembajtja e te gjitha urave kembesore, ruajtja e kembeve te tyre pastrami i hapsires se drites, 

mirembajtja e shtreses dhe te kavove. 

12.8Mirembajtja e te gjitha urave te vogla me beton ose soletina.  

12.9Mirmbajtja e te gjitha tombinove te rrugeve dhe vendosja e te rejave sipas nevojave dhe 

mundesive te nderrmarjes. 

12.10 Mirembajtja e te gjitha mureve mbajtes dhe prites te rrugeve, shesheve etj dhe rindertimi 

dhe ndertimi i  mureve te reja sipas nevojave dhe mundesive te ndermarrjes    

                                                  Mirembajtja e Shesheve  

12.11 Riparim , riasfaltimi i te gjitha demtimeve te shesheve . 

12.12 Pastrimi nga inertete dherat  te gjitha shesheve. 

12.13 Rehabilitim i shesheve dhe krijimi i hapsirave publike . 

12.14 Shtrimi i shesheve me asfalt , pllaka ,kalldrem ne varesi te projeketeve te bashkise. 

                                        Mirembajtja e trotuareve dhe bordurave. 

12.15 Mirembajtja dhe riparimi I te gjitha trotuareve me kalldrem, pllaka, beton etj, dhe shtimi I 

siperfaqes se tyre sipas nevojave dhe mundesive te ndermarrjes. 

12.16 Mirmbajtja dhe riparimi i te gjitha bordureve te trotuareve . 



                                         Sinjalistika vertikale dhe horizontale 

12.17 Mirembajatja e te gjitha tabelat te sinjalistikes rrugore, si dhe tabelave te ndryshme qe do 

te percaktohen nga bashkija. 

12.18 Vendosja e tabelave te sinjalistikes rrugore dhe tabelave sipas kerkesave te bashkise. 

12.19 Rivijezimi i rrugeve spas ligjit dhe vijezime te reja sipas nevojave dhe kerkesave te 

bashkise. 

      Mirembajtja e pusetave  e sistemit te ujerave te bardha dhe e kanaleve te ujerave te 

larta. 

12.20 Mirembajatja e gjithe sistemit te kanalizimeve te ujerave te pardha dhe pastrami I tyre ne 

vazhdimesi. 

12.21 Mirembajtja e te gjitha pusetave te ujerave te bardha dhe pastrami I tyre ne vazhdimesi. 

12.22 Mirembajjtja e te gjitha kapakeve te pusetave te ujerave te bardha dhe zvendesimi I tyre ne 

rate te demtimeve. 

12.23 Mirembajtja e te gjitha kanaleve te ujreave te burimeve dhe pastrami I tyre nga inertet , 

mbeturinat shkurret, aluvjonet etj duke shmongur permbytejet . 

12.24 Mirembajtja dhe pastrami I  te gjith perrenjeve, rrekeve, lumenjeve qe nuk administrohen 

nga Drjetoria e Bujqesise , ujerave dhe e administrimit te pyjeve.Si dhe nga  Bordi I kullimit 

duke shmangur permbytjet dhe gerryerjet e tokave bujqesore.  

                                               Mirembajtja e Ndricimit Publik. 

12.25 Mirembajtja e ndricimit rrugor, shesheve dhe rrugicave ne te gjithe bashkine. 

12.26 Zvendesimi ne kohe I te gjithe ndricueseve te demtuar. 

12.27 Riparim I shpejte I te gjitha difekteve . 

12.28 Rakordimi ne kohe me OSHE per konsumin e energjise per ndricimin public. 

                                                   Dekori I Bashkise 

12.29 Dekori per raste festash dhe evenimentesh , ne baze te kerkesave dhe planeve te bashkise. 

12.30 Dekori  per vitin e Ri dhe krishtlindjet, ne bazete projeketeve dhe kerkesave te bashkise 


