
RREGULLORE PËR FUNKSIONIMIN E BRËNDSHËM  TË DREJTORISË 

SË TURIZMIT DHE AKTIVITETEVE  
BASHKIA BERAT 

  
  

DETYRAT 
  
- Drejtoria e Turizmit dhe Aktiviteteve kryen aktivitetin e sajë në funksion 

të Bashkisë Berat.  
- Punon për realizimin e të gjitha detyrave sipaslegjislacionit për pushtetin vendor. 
- Zbaton të gjitha urdhërat e dhëna nga Kryetari Bashkisë,në funksionin e zhvillimit 

të turizmit dhe organizimit tëaktiviteteve  në qytetin e Beratit 
- Bashkëpunon ngushtë me institucione te tjere, në fushën e turizmit dhe aktiviteteve. 
- Bënë propagandimin për realizimin e aktiviteteve dhe mbarvajtjen e turizmit  duke 

përdorur të gjitha mjetet e propagandës, si biseda , artikuj në shtyp, fotoekspozita 

,mediat vizive etj.  
- Përgjigjet para kryetarit të Bashkisë për ecurin e punës.  
  

MISIONI / STRATEGJIA 
  
-  Drejtoria e turizmit dhe aktiviteteve, ka si mision kryesor  të saj : 
- Zbatimin e politikës dhe strategjisë së Bashkisë Berat nëfushën e turizmit dhe 

aktiviteteve, duke vënë nëdispozicion të gjitha mundësitë dhe mjetet e mundshme. 
- Ideon, përpunon, harton strategji për promovimin e turizmit në funksion të vënies 

në shërbim të vizitorëve vendas dhe të huaj, duke kontribuar në këtë mënyrë nëafrimin 

dhe rritjen e fluksit të vizitave të tyre në qytetin e Beratit, si dhe ritjen e të ardhurave 

ekonomike, ideon projekte për organizimin e aktiviteteve të ndryshme kulturore 

në qytetin e Beratit.  
-  Organizon pjesmarrje në ekspozita e panaire kombëtare dhe ndërkombëtare. 
-  Përmirëson aksesin kulturor 
- Promovimi i turizmit nëpërmjet të gjitha mjeteve të promocionit do të jetë një drejtim 

themelor në punën e përditshme. Ky promovim do të arrihet duke bashkëpunuar me 

operatorët private turistik dhe me operatorët mediatik në shqipëri dhe ata ndërkombëtar. 
  
  

FUNKSIONIMI 
  
- Drejtoria e Turizmit dhe Aktiviteteve është e ndarë në dy sektore: 1- Sektori i 

Turizmit, 2-Sektori i Aktivitetev . 
- Zhvillon veprimtarinë e sajë sipas orareve percaktuar nga rregullorja e brendshme e 

institucionit, zhvillon veprimtari dhe në ditet e pushimit në raste aktivitetesh, duke i 



kompesuar pushimet në një ditë tjetër sipas urdhërit tëbrendshëm për Drejtorinë e 

Turizmit dhe Aktiviteteve nga Kryetari i Bashkisë.  

  
 


