
REPUBLIKA E SHQIP RISË 
BASHKIA BERAT

DREJTORIA E SHËRBIMIT SOCIAL

RELACIOON 

PËR DHËNIEN E NDIHM�S EKONOMIKE NGA FONDI I DREJTORISË SË 
SHËRBIMIT SOCIAL TË BASHKISË BERAT PËR PERIUDHËN 1-30 NËNTOR 2021.

Te nderuar këshilltarë, 

Drejtoria e Shërbimit Social, në mbështetje të ligjit nr.139/2015 "Për vetëqeverisjen vendore",

nenit 7/2, 8/2, 9 pika 1.1, gërma"b", 21, 64 gërma'"e" , ë ligit nr.57/2019 "Për asistenci 

Sociale në Republikën e Shqipërisë", nenit 21,Vendimit Nr.597 datë 04.09.2019* Për 

përcaktimin e procedurave, të dokumentacionit dhe të masës mujore të përfitimit të ndihmës 

ekonomike dhe përdorimit të fondit shtesë mbi fondet e kushtëzuar për ndihmën ekonomike" 

VKB. nr.2, datë 28.01.2021 "Për përcaktimin e kritereve dhe dhënies së ndihmës ekonomike nga 

fondi i kushtëzuar për bllok-ndihmën ekonomike deri në 6% dhe /ose me fondet e buxhetit 

vendor", si dhe VKM nr.8 datë 14.01.2015 e ndryshuar në datë 15.01.2019 "Për mbrojtjen e 

Shtresave në Nevojë, për efekt te heqjes së Fashës së Kompesimit të Energjisë Elektrike deri në 

300 keh në muaj", VKB nr.81 datë 29.12.2020 "Per miratimin e buxhetit te vitit 2021 dhe PBA 

përfundimtare 2021-2023. 

JU RELATON:
PËR BANORËT E BASHKISË BERAT DHE NJËSIVE ADMINISTRATIVE

Përfitojnë Ndihmë Ekonomike nga Fondet e Bashkisë Berat për muajin NËNTOR 2021 

MbiemriRefuzuar Vleresimi 
për 
Pikëzim

Nr. Emri Adresa e banimit 

I vetëm me probleme 
shëndetësore jeton nën 

minimumin jetik. 
Familje me problem social-
ekonomiek, dhe me 

sëmundje terminale. 
Me probleme sociale 

ekonomike dhe te shëndetit 

Isa Ruçi Lagjia nr.l 

2. Llukan Lapi Pikëzim Lagjia nr.3 
K.8 

Brendi Lika Pikëzim Lagjia nr.I 
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mendor. 

Lagjia nr 3 E/ve me probleme
ekonomike të theksuara 

4. Manushaqe Kapllani Pikëzim 
K.8 

sociale dhe shëndetësore. 
Probleme sociale-

Vjollca Bega Pikëzim Lagjia nr.2 

ekonomike dhe 
shëndetësore. 

Lagjia nr.1 I divorcuar jeton në varfëri

totale. 
6. Luan Hajro Pikëzim

I vetme me probleme të 

theksuara sociale dhe |7. Aleksandër Mahilaj Pikëzim Lagjia nr.l

ekonomike. 
Nënë kryeamiljare me 

probleme sociale dhe 

ekononmike.
Familje me probleme 

sociale dhe ekonomike. 
E ve me probleme social-

ekonomike. 
E vetme me probleme 

social-ekonomike. 
E vetme probleme
shëndetësore social- 

Xhardo Pikëzim Nj.Adm Otllak 
8. Eljona

Hysen Karkanjozi Pikëzim Lagjianr.19. 

| 10. Mimoza Kaçeli Pikëzim Lagjia nr.1 

11. Kozeta Bakalli Pikëzim Lagjia nr. 1 

Dallandyshe Pikëzim Lagjia nr.1 
12. Rusi 

ekonimke. 
Grua e ve me problem të 

theksuara social-ekonomike. 

Grua e ve me probleme

sociale dhe ekonomike. 
Familje me probleme
sociale dhe ekonomike prej 

shumëkohësh e pa-punë. 
I vetem problem social- 

ekonomike. 
Familje me probleme

sociale-ekonomike, pa të 

ardhura. 
I vetëm me problem të 
sociale- ekonomike, i pa 

punëprej vitesh. 
E vetëm problem social- 

ekonomike. 
Familje me problem sociale- 

ekonomike dhe shëndetësore.
E vetme mbi moshe pune me 

problem te theksuara social- 

ekonomike. 

13. Merita Hasani Pikëzim Lagjia nr.2 

14. Lida Vodica Pikëzim Lagjia nr.2 

15. Shefqet Pikëzim Lagiia nr.1 Sadiku 

16. Albert Dokollari Pikëzim Lagjia nr.3 

| 17. Lutfi Keci Pikëzim Lagjia nr.3 

18. Kliton Mahmutaj Pikëzim Lagjia nr.l 

|19. Silvana Dhimpali Pikëzim Lagjia nr.1 

20. Arben Bagashi Pikëzim Lagjia nr.2 

21. Shkenca Kullau Pikezim Lagjia nr. l1 

Adresa:13/vd. "Republika 2". Berat 5001.Shqipëri,Tel /00355(0) 232 34 935, website: nwww.hushkiaberat gov.al, mail: 
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| 22. Basri Arapi Pikëzim Familje me problem të8 
theksuara ekonomike, të pa 
punë, problem shëndetësore 
K.8 

Lagjia nr.l 

23. Artur Druga Pikëzim I vetëm me problem social- 

ekonomike. 
E divorcuar, pa strehh 

problem social-ekonomike. 
Familje me përbërje
invaliditeti 

Lagjia nr.l 

24. Ilirjana Mahilaj Pikëzim Lagjia nr. 1 

25. Foti Ymeraj Pikëzim Lagjia nr.1 

26. Ruzhdi Plaka Pikëzim Familje e pa punë prej vitesh | Lagjia nr.l 

problem socialekonomike. 
E divorcuar me probleme

social-ekonomike, 
| 27. Lulëzime Kallmi Pikëzim Lagjia nr.3 

shëndetësore. 
Familje me problem të 
theksuara social-

28. Sherif Gini Pikëzim Lagjia nr. 1 

ekonomike,shëndetësore. 
E divorcuar, problem social-

ekonomike. 
E vetme, problem social- 

ekonomike 
E divorcuar pa mundësi për 
tu integruar nëtregu e punës,

mbi moshëpune.
Familje me probleme social- 
ekonomike, të punë nder 

vite. 
Familje në varfëri, me të 
ardhura të pakta. 

K.8 
Kryefamiljare e vetme mbi 

moshe pune,pa të ardhura 
Grua e ve mbi moshë pune 
problem të theksuara social- 

ekonomike. 
E vetem problem social-

ekonomike dhe shëndetësore. 
E vetem problem social-

ekonomikedhe shëndetësore.
Familje me probleme te 
theksuara social-ekonomike. 
Familje mbi moshë pune, pa 

punësiprej vitesh.
Familje me problem social-

ekonomike dhe shëndetësore,| 

29. Emira Speci Pikëzim Lagjia nr. 1 

30. Fatbardha Kotori Pikëzim Nj.Adm Otllak

| 31. Aferdita Gjinollari Pikëzim Lagjia nr.2 

32. Gëzimi Ismailaj Pikëzim Lagjia nr.3 

33. Sali Gashi Pikëzim Lagjia nr.3 

34. Gjinovefa Komaraku Pikëzim Lagjja nr.3 

35. Lumturi Qori Pikëzim Lagija nr.3 

36. Dashuri Tahiri Pikëzim Lagija nr.3 

Pikëzim 
K.8 
Pikëzim

37. Luiza Zenuni Lagjja nr.3 

38. Enver Dyrmishi Lagija nr.3 

39. Agim Bisha Pikezim Lagija nr.1 

40. Myfarete Puçe Pikëzim Lagija nr.3 
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në vështirësi të theksuar. 

Familje,në vështirësi 

ekonomike dhe sociale, me 
fëmijë që ndjekin arsimin e 

lartë. 
Familje në vështirësi 
ekonomike dhe sociale, të pa 

punë prej vitesh. 
Familje me problem social- 

ekonomike 
Familje me shuë fëmijë,

problem social-ekonomike 
Familje me problem social- Lagija nr.3

ekonomike. 
I vetëm problem social-

ekonomike dhe shëndetësore 
E ve vetem problem social- 

ekonomike dhe shëndetësore. 
Familje me shumë blemLagija nr.1 

social-ekonomike, me 

përbërje PAK, të pa streh
E vetem problem social- 
ekonomike dhe shëndetësore 

41. Alfred Lezi Pikëzim Nj.Adm Sinjë 
K.8 

42 Fatmir Plaka Pikëzimn Lagija nr.1 

43. Qemal Sahiti Pikëzimn Lagijja nr.3 

44. Rezart Mucaj Pikëzim Nj.AdmSinjë

45. Xhevdet Laraj Pikëzim

46. Skender Idrizi Pikëzim Lagija nr.1 

47. Luljeta Zenuni Pikëzim Lagija nr.3 

48. Beqir Mbrakulli Pikëzim
K.8 

49. Nevila Hoxha Pikëzim Nj.Adm Sinjë

pa punë.
Familje mbi moshë pune 

problemsocial-ekonomike 
E ve me problem të 

theksuara social-ekonomike 
Familje me përbërje invalidi, 

problem shëndetësore. 
E divorcuar problem social- 

ckonomike. 
Familje me problem të 
mëdha social-ekonomike dhe 

50. Petrit Doger Pikëzim Nj.Adm Otllak

51. Dallandyshe Alameti Pikëzim Nj.Adm Otllak 

52. Isa Kapinova Pikëzim Lagija nr.1 

53. Nimete |Dervishaj Pikëzim Lagija nr.2 

54. Haredin Dehari Pikëzim Lagija nr.1 
K.8 

strehimi 
Familje me problem social -

ekonomike me përbërje PAK 
I ve problem social- 

ekonomike. 
Familje prej vitesh e pa punë, | Lagija nr.3 

problem social-ekonomike 
Familje në varfëri të theksuar 

ekonomike. 
Familje në varfëri të 

theksuar, probleme 
shëndetësore. 

55 Mustafa Lika Pikëzim Lagija nr.3 

56. Sherif Ymeri Pikëzim Lagjja nr.3 

57. Medin Skenderaj Pikëzim 

58. Fatbardha Memaj Pikëzim Nj.Adm Velabisht

K.8 
Pikëzim | 59. Firdus Selamaj Lagija nr.3 

Adresa:Blvd. "Republika2", Berat 5001.Shqipëri,Tel /00355(0) 2 32 34 935, website: www.basthkiaberatl.gov.a, Email:
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60. Subashi Pikëzimn 
K.8 

Tomor Familje në varfëri tëë 
theksuar, problem social- 
ekonomike dhe 

Lagjja nr.3 

shendetësore. 

61. Adrian Pikëzim |I divorcuar probleme social- 

ekonomike. 
E ve probleme social-

ekonomike. 
I divorcuar probleme
shëndetësore, social- 

ekonomike. 

iega Lagija nr.3 

K.8 
Pikëzim62. | Marinela Papa Lagija nr.2 
K.8 

63. Hartur Ajazi Pikëzim Lagija nr.l 
K.8 

Përfitojnë ndihmë ekonomike nga Fondet e Bashkisë, gjithësej për muajin NËNTOR 2021 

63 familje me një fond 149.240 lekë 

TË TRAJTOHEN ME NDIHMË EKONOMIKE NËNTOR 2021.

1. Firdus Selamaj - Vlerësim social-ekonomik plotësim kriteresh. 

2. Tomor Subashi - Vlerësim social-ekonomik plotësim kriteresh. 

3. Adrian Gega - Vlerësim social-ekonomik plotësim kriteresh. 

4. Marinela Papa - Vlerësim social-ekonomik plotësim kriteresh. 

5. Hartur Ajazi - Vlerësim social-ekonomik plotësim kriteresh. 

TË MOS TRAJTOHEN ME NDIHMË EKONOMIKE NËNTOR 2021.

1. Haire Hameti Përfiton pagesën PAK. 

KALOJNË NGA FONDET E BASHKISË NË FONDIN 6 % NËNTOR 2021. 

1. Shkelqim Gega 
HIQEN NGA FONDET 6 % DHE KALOJNË NE FONDET E BASHKISË NËNTOR 
2021.

1. Isa Kapinova 

Bashkëngjitur keni listë pagesën e familjeve NËNTOR 2021, 

PËRGJEGJËSI I SEKTORIT TË N.E/PAK/INV 

Evgjeni Pelivani
DREJTORI I KOMNDUARI SHËRBIMIT SOCIAL 
Piro Xheblati Y 

Adresa:Blvd. "Republika 2", Beral 5001.Shqipëri. Tel /0035s(0) 2 32 34 935, website: www.hushkiaberaL.gov.al. Email 

bashkiaberat@yahoo.com 



REPUBLIKA E SHQIP�RIS E 

BASHKIA BERAT 
DREJTORIA E SHËRBIMIT SOCIAL 

RELACION 

PËR DHËNIEN E NDIHMËS EKONOMIKE DHE KOMPESIMIT TË ENERGJISË 
ELEKTRIKE NGA BLLOK-NDIHMA EKONOMIKE DERI NË 6 % PËR PERIUDHËN 

01-30 NËNTOR 2021. 

Te nderuar këshilltarë 

Drejtoria e Shërbimit Social, në mbështetje të ligjit nr.139/2015 "Për vetëqeverisjen vendore", 

nenit 7/2, 8/2, 9 pika 1.1, gërma"b", 21, 64 gërma"'c" , të ligjit nr.57/2019 "Për asistencën 

Sociale në Republikën e Shqipërise", nenit 21,Vendimit Nr.597 datë 04.09.2019 " Për 

përcaktimin e procedurave, të dokumentacionit dhe të masës mujore të përfitimit të ndihmës 

ekonomike dhe përdorimit të fondit shtesë mbi fondete kushtëzuar për ndihmën ekonomike" 

VKB. nr.2, datë 28.01.2021 "Për përcaktimine kritereve dhe dhënies së ndihmës ekonomike nga 
fondi i kushtëzuar për bllok-ndihmën ekonomike deri në 6% dhe /ose me fondet e buxhetit

vendor", si dhe VKM nr.8 datë 14.01.2015 e ndryshuar në datë 15.01.2019 "Për mbrojtjen e 

Shtresave në Nevojë, për efekt te heqjes së Fashës së Kompesimit të Energjisë Elektrike deri në 

300 këh në muaj",Vendimit nr,85 datë 10.02.2021 "Për një shtesë në vendimin nr.597, datë 

04.09.2019 të Këshillit të Ministrave, "Për përcaktimin e proçedurave, dokumentacionit dhe 

masës mujore të përfitimit të ndihmës ekonomike dhe përdorimit të fondit shtesë mbi fondin e 

kushtëzuar për ndihmën ekonomike". VKB nr.81 datë 29.12.2020 "Per miratimin e buxhetit te 

vitit 2021 dhe PBA përfundimtare 2021-2023". 

JU RELATON

PËR BANORËT E BASHKISË BERAT 

TE trajtohen me ndihmë ekonomike dhe kompesim energjie për muajin NËNTOR 2021: 

Nr Emri Mbiemri Refuzuar Vlerësimi Përfitojnë
Kompesim 
Energjie 

Adresa e 
për banimit 

Adresa:Blvd. "Republika 2". Berat 5001.Shqipëri,Tel /00355(0) 2 32 34 935, website: www.bushkiaberat.gov.al, Email: 
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1. Riza Dolla Mbi moshë pune me probleme Lagjia 
sociale ekonomike dhe 

Pikëzim 1288 
nr.1 

shëndetësore. 
Familje pa të ardhura prej 
kohësh e pa punë. 

E vetme e pa punë prej vitesh 
probleme sociale dhe 
ekonomike. 
Familje me probleme të 
theksuara ekonomike,sociale 
dhe shëndetësore. 
Familje me probleme sociale 
dhe ekonomike. 
Familje me probleme të 
theksuara ekonomike,sociale 
dhe shëndetësore. 
Probleme shëndtësore 

2. Hotova Pikëzim Lagjia
nr.1 
Lagjia 
nr.1 

Ferdi 
1288 

Sherin Vokopola Pikëzim 1288 

Azem Koroni Pikëzim Lagjia 1288 
nr.2 

Barjam Kalemasi 
Lagjia
nr.2 
Lagjia

5. Pikëzimn 1288 
6. Arben Zyberi Pikëzim 1288 

nr.1 

Lagjia 
nr.3 
Lagjia 
nr.1 
Lagjia 

7. Gëzim Kokonozi Pikëzim 1288 
minimumn jetik.
Kryefamiljare me vështirësi të 
theksuara ekonomike-sociale 
Familje me probleme 
ekonomike,sociale dhe 

8. Shqiponja Dokollari 
Nuk përfiton Pikëzim

9. Ridvan Duro Pikëzim Nuk përfiton
nr.2 

shendetësore të theksuara. 
Familje e pa punë pa të 
ardhura. 

10. Irfan Dogra Pikëzim 
Lagjia 1288 
nr.2 

Nuk përfiton Kryefamiljare e divorcuar 
problem social-ekonomike 

|11. Abibe Hasanllari Pikëzim 
Lagjia
nr.3 

Nuk përfiton
E divorcuar pa mbështetje 
probleme sociale dhe 
ekonomike te theksuara. 

12. Kozeta Greku Pikëzim 
Lagjia 
nr.3 

Lagjia Familje me problemne 
shëndtësore me përbërje 
invalidi . 

13. Misir Hatia Pikëzim
1288

nr.1 

Familje me probleme sociale-
ekonomike. 

14. Alfred 
Lagjia
nr.2 

Nuk përfiton 
Kote Pikëzimn 

Familje me probleme sociale- 
ekonomike dhe shëndetësore. 

15. Agron Allajbej Lagjia 
nr.3 

Pikëzimn 
1288 

Adresa:Blvd. "Republika 2". Berat 5001.Shqipëri, Tel /0035S(0) 2 32 34 935, website: www.bushkiaberal.gov.al, Email
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16. Nertila Vajzë e ve, me problem të 

theksuara social-ekonomike 
|Lagjia

nr.1 
Nuk përfiton Petro Pikëzim

17. Robert Gega Pikëzim Nuk përfitonI ve mbi moshë pune me 
probleme sociale, ekonomike 

dhe shëndetësore. 

Lagjia 
nr.3 

18. Rajmonda Pikëzim E vetme me problem socil- 
ekonomike dhe shëndetësore 

1288 Demiri Lagjia 
nr.2 

19. Fatmir Sheko Pikëzim Familje e pa pune probleme të | Lagjia
theksuara sociale dhe 

1288 

nr.3 
ekonomike 

20. Nikollaq |I vetëm pa mbështetje me 
probleme sociale dhe 
ekonomike. 

Lopa Pikëzim Lagjia 1288 
nr.2 

21. Ferat Mujollari Pikëzim Id divorcuar me probleme të Lagjia 1288 
theksuara sociale dhe nr.2 
ekonomike. 

22. Edmond Hajdaraj Pikëzim Familje me përberje invalidi. Lagjia 
nr.1 

1288 

23. Dionis Hebo Pikëzim I vetem me problem sociale 
dhe ekonomike. 

Lagjia 
nr.3 

Nuk përfiton

24. Gonila Simo Pikëzim Kryefamiljare e vetme me 
probleme të shumta 
ekonomike,sociale dhe 
shëndetësore. 

1288 Lagjia 
nr.3 

25. Floresha | Hyskaj Pikëzim E vetme pa të ardhura 
vështirësi të theksuara 

Lagjia 1288 
nr.2 

ekonomike. 

Shyti Pikëzimn Familje me problem te 
theksuara sociale-ekonomike 
dhe shëndetësore. 

26. | Erjon Lagjia 
nr.2 

1288 

Adresa:Blvd. "Republika 2", Berat 5001.Shqipëri,Tel /0035S(0) 2 32 34 935, website: www.bashkiaberat. gov.al. Email
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27. Asllan Familje me probleme sociale- 
ekonomike dhe shëndetësore 

Nuk përfitonKuka Lagjia
nr.1 

Pikëzim

me përbërje Pak. 

28. Shpresa Likaj Pikëzim Nuk përfitonE vetme me probleme 
ekonomike-sociale jeton në 
varferi të plotë. 

Lagjia 
nr.I 

29. Rahmen Arapi Pikëzim 1 divorcuar me probleme
ekonomike-sociale dhe 

1288 Lagjia
nr.1 

shendetësore. 

30. Petrit Myftari Pikëzim Familje me probleme sociale- 
ekonomike pa punësi në kohë 
të gjatë. 

Lagjia 1288 
nr.2 

31. Arsitir Molloti Pikëzim Nuk përfitonFamilje me probleme sociale-
ekonomike dhe shëndetësore 
të theksuara. 

Lagjia 
nr.1 

32. Polikseni Koxhaku Pikëzim E vetme pa mbështetjeë pa të 
ardhura probleme sociale-
ekonomike. 

Lagjia 1288 
nr.1 

33. Bukuroshe Sejdo Pikëzim LagjiaFamilje me probleme te 
shumta sociale,ekonomike dhe 
shëndetësore. 

Nuk përfiton
nr.2 

34. Vladimir Agalliu Pikëzim Familje me problem sociale 
,ekonomike dhe shëndetësore. 

Lagjia
nr.3 

1288 

Arben I divorcuar me problem social-| Lagjia
ekonomike. 

35. Dollani Pikezim 1288 
nr.1 

36. Sevi Permeti Pikëzim Familje me probleme të 
sociale-ckonomike. 

Lagjia 1288 
nr.3 

37. Majlinda Dhimitraqi Pikëzim E vetme pa të ardhura me 

problem social-ekonomike. 
Nuk përfitonLagjia

nr.3 

38. Pellumb Gjoni Pikëzim Familje me probleme të 
sociale-ekonomike. 

Lagjia 1288 
nr.1 

Adresa:Blvd. "Republika 2". Berat 5001.Shqipëri,Tel /00355(0) 2 32 34 935. website: www.hashkfabera.gov.al. Email: 
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39. Petrit Daja Pikëzimn I vetëm prej vitesh i papunë
problem social-ekonomike. 

Lagjia 1288 
nr.2 

40. | Leonard Pikëzim K/Familjare i vetem pa asnjë 
të ardhur problem social- 
ekonomike dhe shëndetësore. 

Kanani Lagjia 1288 
nr.3 

41. Andrea Dufo Pikëzim Familje pa të ardhura problem
social-ekonomike prej viteshe
papunë. 

Lagjia 1288 
3 

42. Miranda Stoçeni Pikëzim E vetme me problem social-
ekonomike dhe shëndetësore. 

Lagjia Nuk përfiton 
nr.3 

43. Rajmonda Barollari Pikëzim E ve me problem social-
ekonomike dhe shëndetësore. 

Nuk përfiton Lagjia
nr.3 

44. | Llazar Kllapi Pikëzimn I vetem problem social-

ekonomike dhe shëndetësore. 
Nuk përfitonLagjia 

nr.3 

45. Tajar Toska Pikëzim I vetem problem social- 
ekonomike dhe shëndetësore. 

Lagjia 
nr.3 

1288 

Pikëzim E vetem problemsocial
ekonomike, pa të ardhura. 

46. Edlira Toska Lagjia 
nr.3 

Nuk përfiton 

Pikëzim E divorcuar problem social- 
ekonomike, pa të ardhura. 

47. Nado Dropulli Lagjia Nuk përfiton
nr.3 

Familje me përbërje NV, pa 
mundësi ekonomike. 

Shkelqim Gega Pikëzimn Lagjia 
nr.2 

48. 1288 

Kryefamiljar i vetëm, pa të 
ardhura. 

49. Arsilon Kalluçi Pikëzimn Lagjia 
nr.3 

| Nuk përfiton 

Dardha Pikëzim I vetem problem social-
ekonomike dhe shëndetësore, i nr.3 
pastrehë. 

50. Adrian Lagjia Nuk përfiton 

Adresa:Blvd. "Republika 2", Berat 5001.Shqipëri,Tel /00355(0) 2 32 34 935, website: www.bishkiaberat,.gov.al, Email 

bashkiaberat@yahoo.com 



|51. Liljana Kaçeli Pikëzim Kryefamiljare e vetme, pa të 

ardhura. 
Lagjia Nuk përfiton 
nr.3 

Violeta Sadushi Pikëzim Mbi moshë pune me të ardhura | Lagjia 
të pa mjaftueshme, e pa strehë 

52. Nuk përfiton 
nr.3 

Përfitojnë ndihmë ekonomike gjithësej për muajin NENTOR 2021, 52 familje me një 

fond 119.420 lekë. 

Perfitojnë kompesim energjie elektrike për muajin NËNTOR 2021, 30 familje me një fond 
38.640 lekë.

NE total për muajin NENTOR 2021 ndihmë ekonomike + kompesim energiie elektrike 
158.060lekë.

TË TRAJTOHEN ME NDIHMË EKONOMIKE NËNTOR 2021. 

Nuk ka raste. 

TË MOS TRAJTOHEN ME NDIHMË EKONOMIKE NËNTOR 2021. 

Nuk ka raste.

KALOJNË NGA FONDET E BASHKISË NË FONDIN 6 % NËNTOR 2021. 

1. Shkelqim Gega 

HIQEN NGA FONDET 6 % DHE KALOJNË NE FONDET E BASHKISË NËNTOR 
2021. 

1. Isa Kapinova 

Bashkëngjitur keni listë pagesën e familjeve NËNTOR 2021, 

PËRGJEGJËSI I SEKTORIT TË N.E/PAK/ANV 

Evgjeni Pelivani 

DREJTORII MMDUAR I SHÉRBIMIT SOCIAL
Piro Xheblati 

Adresa:Blvd. "Reybhika 2", Berat 5001.Shqipëri, Tel /00355(0) 2 32 34 935, website: www.bushkiaberul, gov.il, Email:

bashkiaberat@yahoo.com 



REPUBLIKA E SHQIPËRISË 

BASHKIA BERAT
DREJTORIA E BURIMEVE NJERËZORE DHE SHËRBIMEVE MBËSHTETËSE 

Relacion: Për miratimin e numrit të përgjithshëm të punonjësve të Bashkisë Berat dhe njësive 

shpenzuese në varësi të Bashkisë Berat

Te nderuar këshilltar�! 

Bazuar në ligjin 139/2015 "Për Vetëqeverisjen Vendore" ndërhyrja në strukturë, miratimi i 

numrit të përgjithshëm të të punësuarve, si dhe miratimi i nivelit të pagave për secilën kategori 

është e drejta e Këshillit të Bashkisë. Bashkia Berat nisur nga kërkesat e drejtorive të aparatit të 

bashkisë dhe drejtorive të varësisë, për mirëfunksionimin dhe rrijen e efikasitetit në punën e tyre 

ka riorganizuar disa sektorë. 

Krijimi i Agjencisë së Shërbimeve Publike, sektori i mirëmbajtjes së varrezave publike, sektorin 

e shërbimit të gatimit si dhe disa ndryshime dhe shtesa në numrin e përgjithshëm të punonjësve 

qe janë miratuar nga Këshilli Bashkiak më parë, propozojmë miratimin nga Këshilli Bashkiak 

Berat të numrit të përgjithshëm të punonjësve pas ndryshimeve të sipërcituara. Numri i 

përgjithshëm përfshin aparatin e Bashkisë Berat dhe njësive shpenzuese në varësi të saj, si dhe 

Agincinë e cila do të krijohet. 

Ne Bashkinë Berat shërbimi i varrimit kryhej nga operatori ekonomik privat për një periudhë 5 

vjecare për mbulimin e mirëmbajtjeve të varrezave në të gjithë territorin administrativ që mbulon 

bashkia. Pas përfundimit të mbarimit të afatit të kontratës me operatorin ekonomik ky shërbim 

do të kryhet nga drejtoritë e varësisë pranë Bashkisë Berat. Për këtë qëllim dhe ofrimin e një 

shërbimi sa më efikas për mirëmbajtjen e varrezave të qytetit dhe njësive administrative doo të 

jetë e nevojshme një numër prej 18 punonjësish të cilët do të mbulojnë këtë shërbim. Kjo 

strukturë do të jetë pranë drejtorive të varësisëe cila do të kryej mirëmbajtjen si dhe garantimin e 

shërbimit publik të varrimit,. 

Si rezultat i bashkimit të Ndërmarrjes së Gjelbërimit dhe Ndërmarrjes së Shërbimeve Publike do 

të krijohet Agjencia e Shërbimeve Publike, ku në përbërje të saj do të këtë sektorin e 

mirëmbajtjes së varrezave publike. Ky sektor është shtuar rishtazi si nje funksion i ri pasi më 



pare ky shërbim kryhej nga kontraktori. Në këto rethana është krijuar sektori i mësipërm i cili 

do të kryej k�të shërbim prej 18 punonjësish. Në përbërje ky sektor do të ketë përgjegjës sektori, 

punëtor për mirëmbajtjen e vazrrezave në njësitë administrative, roje nate dhe punetor për hapjen 

e varreve ( varrmihës). 

Gjithashtu pranë këösaj agjencie do të shtohen edhe disa pozicione pune si të domosdoshme për 

realizimin e detyrave dhe objektivave të këtij institucioni, si : specialist për ndricimin publik i 

arsimit te lartë inxhinier elektrik. Ky pozicion pune është i domosdoshëm në këtë sektor për 

hartimin dhe zbatimin e projekteve elektrike. Janë shtuar gjithashtu edhe 2 elektricistë për 

mbulimin e të gjithë sipërfaqës administrative të Bashkisë Berat dhe Njësive Administrative të 

saj pasi ka qënë e pamundur të mbulohej gjithë territori për mirëmbatjen e ndricimit publik.

Eshtë krijuar skuadra e punonjësve për pastrimin e hapësirave publike prej 6 personash, të cilën

do të mbulojne hapësirat të cilat nuk përfshihen në kontratën e pastrimit me kontraktuesin. Kjo 

skuadër do të jetë një grup emergjencash për cdo situatë të krijuar në qytetin e Beratit për 

pastrimin e saj në të gjitha zonat ku do të ketë problematika. Kjo skuadër është krijuar më qllim

e vetëm që gytetit të Beratit mos te jetë një qytet muze i ndotur por një hapësirë e gjelbër dhe 

tërheqëse për cdo turistë vëndas dhe të huaj.

Numri i përgjithshëm i punonjësve të Agjencisë së Shërbimeve Publike do të jetë 153 punonjës. 

Ky numër është si rezultat i bashkimit të punonjësve të Ndërmarrjes së Shërbimeve Publike dhe 

punonjësve të Ndërmarrjes së Gjelbërimit si dhe punonjësve të sektorëve të krijuar në këte 

agjenci, të cilët i shpjeguam më sipër.

Gjithashtu sipas kërkesave të ardhura nga Drejtoria e Arsimit pranë Bashkisë Berat, për 

mirëfunksionimin e kësaj drejtorie janë shqyrtuar propozimet dhe konkretisht: Veprimtaria e 

Drejtorisë së Arsimit ka të bëjë me shërbimet ne institucionet e arsimit qe jane nga sherbimet me 

të rëndësishme që bashkia i bën banorëve në të gjithë territorin e saj. Ky shërbim ka të bëjë 

drejtpërdrejtë me shëndetin fizik dhe mendor të fëmijëve. Përsa mësipër kërkohen specialistë për 

sektorin e kopshteve dhe cerdheve i cili do të kujdeset për ritjen e cilësisë së shërbimit në fushën

e edukimit në kopshte e gerdhe. Gjithashtu do të ndjekë zbatimin e kurrikulave dhe 

marrëdhëniet me ZVA-në, kujdesin për fëmijët, marrëdhëniet me Drejtorinë e Shërbimit Social, 

statistika, inspektine per zbatimine standarteve dhe rregulloreve, trajnime te edukatoreve etj., 

Dy edukatore për Çerdhen 7 ku është shtuar ndjeshëm numri i fëmijëve. 

Ne Çerdhen 7 ka të regjistruar 56 femijë dhe aktualisht punojnë 4 edukatore. 

Ne bazë të "Standardeve cilësore për përkujdesjen dhe mirëritjen e fëmijëve 0-3 vjeç", raporti

edukator/fëmijë duhette jete si më poshtë: 



Një edukatore për 4 fëmijë për grupmoshën 0-18 muaj.
Nje edukatore për 7 fëmijë për grupmoshën 18-36 muaj.kur
Nese brenda kêtij gnupi femijësh ka 1-2 femijë me nevoja speciale, krahas edukatores së 

përcaktuar, shtohet një edukatore me arsimin edukim special. 
Duke u bazuar te kjo ndarje nevojiten edhe 2 edukatore në këtë çerdhe. 
Deri tani e kemi përballuar situatën duke d�rguar atje një edukatore nga çerdhja Uznovë.

Nje sanitare (robalarëse) në Çerdhen 7. Deri tani është nje sanitare e kopshtit " Donika 

Kastrioti" që bën edhe rrobalarësen në Çerdhen 7. 
Gjithashtu edhe 3 sanitare në shkollat e fshtrave Otllak, Sinjë dhe Velabisht pasi në total janë 20 
shkolla pa sanitare dhe në pamundësi për ti plotësuar të githa shkollat me sanitare propozojmë 

shtimin e 3 sanitareve të cilat dop të shërbejnë në shkollat e këtyre njësive. Janë propozuar këto 
shkolla pasi nga 20 të sipërcituara këto janë emergjente dhe të domosdoshme të kenë në përbërje 

punonjës sanitar. 

Eshtë propozuar edhe nga Drejtoria e Bujqësisë pranë Bashkisë Berat edhe një punonjës roje 
nate, i cili do të kujdeset për godinën e këtij institucioni dhe materialet ( të tilla si lënda drusore

për kopshte dhe cerdhe, mjetet e punës etj).

Gjithashtu me mbarimin e Qëndrës Rinore Multifuksionale në qytetin e Beratit e cila ishte nje 
inciative e Bashkisë Berat me fondet e projekteve të reja, do të filloj të funksionoje për vitin 

2022. Kjo qêndër do të ketë në fokus aktivitete t ndryshme rinore, do të jetë e pajisur
materiale IT, materiale muzikore, mobilime etj. Për vitin 2022 Bashkia Berat ka planifikuar 

aktivitete të ndryshme që do të |hvillohen nga kjo qëndër dhe për këtë shkak propozhen të 
shtohen 2 punojës të Qëndrës Rinore Multifuksionale, të cilën do të kujdesen për mbarëvajjen e 
kësaj qëndre dhe aktiviteteve që do të zhvillohen aty. 

Përsa më sipër, duke ju falenderuar për mbështëtjen tuaj, Ju ftoj të votoni propozimet e 

mësipërme domosdoshmëri per funksionimin sa me te mire te këtij shërbimi dhe puneve 

operative qe do te ndiqen nga këta punonjës Me konsideratën më të lartë, 

Përgatiti: Gentian Dashi



REPUBLIKA E SHQIPËRISË 
BASHKIA BERAT 

RELACION 
PËR NJË SHTESË NË VENDIMIN E KËSHILLIT BASHKIAK NR. 81 DATË 29.12.2020 * PËR 

MIRATIMINE BUXHETIT TË BASHKISË BERAT PËR VITIN 2021 DHE PBA 2021-2023" 

Te nderuar këshilltarë! 

Mbështetur nëligjin nr. 139/2015, "Për vetëqeverisjen vendore", neni 40, pika 1, neni 41, pika 
C, 54, gërma "dh", neni 64 gërma "c', ligjin nr. 68/2017, "Për financat e vetëqeverisjes
vendore", neni 6, gërma "d", neni 28, pika 5, ligjin nr. 9936, datë 26.06.2008, "Për menaxhimin 
e sistemit buxhetor në Republikën e Shqipërisë", të ndryshuar, të ligjit nr. 137/2020 "Për 
Buxhetin e vitit 2021", Udhëzimin e Ministrit të Financave nr. 9, datë 20.03.2018 "Për 
procedurat standarte të zbatimit të buxhetit", Udhëzimin plotësues nr. 4 datë 25.01.2021 të 

Ministrit të Financave "Për zbatimin e buxhetit të vitit 2021", 

paraqesim propozimin për një shtesë në buxhetin e Bashkisë Berat të vitit 2021, buxhet i 
miratuar me Vendimin e Këshillit Bashkiak nr. 81 datë 29.12.2020 "Për miratimin e buxhetit 
të Bashkisë Berat për vitin 2021 dhe PBA 2021-2023", si më poshtë: 

Në zbatim të Aktit Normativ Nr. 34 datë 03.12.2021 " Për disa ndryshime në ligjin nr. 137/2020 

"Për buxhetin e vitit 2021", të ndryshuar, dërguar nga Minsitria e Financave dhe Ekonomisë
me shkrsën Nr. 21918/3 datë o07.12.2021, Bashkisë Berat i është akorduar si transfertë
specifike fondi 14,440,440 Lekë për shlyerjen e detyrimeve të prapambetura, duke nisur nga 
detyrimi më i vjetër i papaguar.
Nga ana jonë u verifikuan faturat e palikujduara sipas rendit kohor, si edhe dosjet me materialet
shoqëruese justifikuese të tyre.
Propozojmë detajimin e shtesës së fondeve për shlyerjen e detyrimeve të prapambetura si më 

poshtë:

Shtesa 

Kodi i Kod 
Emërtimi i programit Kap. Llog Shuma Emertimii projektit

programit Projekti 

Arsimi bazë pèrfshirë 
arsimin parashkollor

10,000,000 RIkonstruksion Shkolla

"1Maji"
09120 01 231 1020143 

04520 2,909,236 rasadat ne lagjen "Murat 
Rrjeti rrugor rural 01 231 1020134 

Planifikim, menaxhim dhe Sistemi i kondicionimit
01110 01 231 1020132 3,000,000

administrim godina e Bashkise

Furnizimi me ujë 06630 01 231 1020168 531,204 Ujesjellesi Mbreshtan 

Totali 16,440,440

Duke ju fal�nderuar për bashkëpunimin,

DREJTOR I MENAXHIMIT FNANCIAR DHE TË ARDHURAVE
Rovena $hehu 


