
REPUBLIKA E SHQIPËRI s� 

BASHKIA BERAT 
DREJTORIA E SHËRBIMIT SOCIAL

RELACION 

MBI MIRATIMIN E KRITEREVE TË DHËNIES SË NDIHMËs EKONOMIKE NGA 

FONDI I KUSHTËZUAR PËR BLLOK - NDIHMËN EKONOMIKE DERI NË 6 % DHE 

NGA FONDET E DREJTORISË SË SHËRBIMIT SOCIAL. 

Te nderuar këshiltarë, 

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

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

V.K.M nr. 597, datë 04.09.2019, i ndryshuar date në Republikën e Shqipërisë" neni 21, 

29.12.2021, kreu IV, pika 1, 2 "Për përcaktimin e proçedurave, të dokumentacionit dhe masës 

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

kushtëzuar për ndihmën ekonomike". si dhe VKM nr.8 datë 14.01.2015 i ndryshuar në datë 

15.01.2019 "Për mbrojtjen e Shtresave në Nevojë, për efckt te heqjes së Fashës së Kompesimit 

të Energjisë Elektrike deri në 300 kwh në muaj" . VKB nr.94 datë 28.12.2021 "Per miratimin e 

buxhetit te vitit 2021 dhe PBA përfundimtare 2022-2024". 

JU RELATON:

Miratimin e kritereve për dhënien e ndihmës ekonomike nga fondi i kushtëzuar për bllok- 
I. 

ndihmën ekonomike deri në 6 % dhe nga fondet e drejtorisë së shërbimit social si më 

poshtë: 

1. Familje të varfëra të cilat nuk janë shpallur përfituese nga sistemi i pikëzimit.

2. Familje me kryefamiljare gra në vështirësi ekonomike dhe sociale. 

3. Familje që kanë në përbërje anëtarë mbi moshë pune. 

4. Familje me shumë fëmijë. 

5. Familje që kanë në përbërje një ose më shumë anëtarë që ndjekin arsimin bazë 

dhe universitar. 
6. Familje që kanë në përbërje një ose më shumë anëtarë me paaftesi/invalide pune. 

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

bashkiaberat@yahoo.com 



7. Familje që kanë një anëtar dhe janë të braktisur ose të vetmuar.

8. Familjet të rikthyera nga emigracioni ose azil kërkuese që i përkasin komunitetit 

rom/egjiptian dhe mazhorancë. 

9. Familje shumë të varfëra që për shkaqe sociale nuk arrijnëtë aplikojnë sipas ligjit 
nr. 57/2019 "Për asistencën Sociale në Republikën e Shqipërisiëe", V.K.M nr. 597, 
datë 04.09.2019, i ndryshuar date 29.12.2021 "Për përcaktimin e proçedurave, të 

dokumentacionit dhe masës mujore të përfitimit të ndihmës ekonomike dhe 
përdorimit të fondit shtesë nmbi fondin e kushtëzuar për ndihm�n ekonomike" këto 

familje do të trajtohen nga fondet e buxhetit vendorë.

Dokumentat e aplikuesve të jenë sipas ligjit nr. 57/2019 "Per asistencën Sociale në 
Republikëne Shqipërisë", VKM nr. 597 datë 04.09.2019, i ndryshuar date 29.12.2021 
Per përcaktimin e proçedurave, të dokumentacionit dhe masës mujore të përfitimit të 
ndihm�s ekonomike dhe përdorimit të fondit shtesë mbi fondin e kushtëzuar për ndihmën

ekonomike"

II. 

Masa e ndihmës ekonomike të llogaritet sipas VKM nr. 597 date 04.09.2019, i ndryshuar 
date 29.12.2021 "Për përcaktimin e proçedurave, të dokumentacionit dhe masës mujore të 
përfitimit të ndihmës ekonomike dhe përdorimit të fondit shtesë mbi fondin e kushtëzuar 
për ndihmën ekonomike". 

III. 

Dokumentat e aplikusve për piken 8 të kritereve janë : Çertificate familjare, Fotokopjen e 
kartës së identitetit, Vërtetim nga Njësia Administrative ose SPZ, dokumenta të 
ndryshem nga institucionet shëndetësore dhe institucione të tjera vendore ose lokale,
verifikime në sistemin e-albania dhe formularin e paraqitjes mujore. 

IV. 

PËRGJEGJËSI I SEKTORIT TË N.E/PAK/INV 

Evgjeni Pelivani 

DREJTORI I KOMANDJARI SHËRBIMIT SOCIAL

Piro Xheblati
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REPUBLIKA E SHQIP�RIS� 

DREJTORIA E MBROJTJES CIVILE, PRONAVE, TRANSPORTIT DHE SHËRBIMEVE

RELACION

MBI MIRATIMIN E GRANTIN TË MENJÉHERSHÉM PËR FAMILJEN E z. TOMOR HOXHA,
TRAJTUAR ME BANESË ME KOSTO TË ULËT NGA ENTI KOMBËTARI BANESAVE 

Të nderuar Këshilltare! 

Ministria e Financave dhe Ekonomisë që mbulom edhe strehimin, planifikon çdo vit 

fonde, për përfitim granti të menjëhershm për familjet që kanë përfituar banesë me kosto të ulët 
nga Enti Kombëtar i Banesave si dhe familjet që kanë përfituar nga projekti i kredisë së zbutur 

që zbatohet nga BKT-ja sipas marrëveshjes së lidhur me Ministrin�. 

Këto fonde do t'u adresohen jetim�ve, si dhe familjeve që kanë në përbërjet familjare 
me aftësi të kufizuar. 

Në zbatim të V.K.M Nr.555, datë 15.07.2020 Proçedurat, kriteret dhe përparësive për 
akordimine grantit të menjëhershëm ,për banesat me kosto të ulët nga buxheti i shtetit ",bashkitë
brenda 30 janarit të çdo viti ,paraqesin kërkesat për grante të menjëhershme për banesat me kosto 

të ulët ,pranë ministrisë përgjegjëse për strehimin për t'u planifikuar në buxhetin e vitit 

pasardhës.
Shuma dhe mënyra e llogaritjes së grantit të menjëhershëm që përfiton familje, është si më 

poshtë 

Vlera e Shuma e grantit që kërkohet 

Nr Emer Mbiemër Kontrata e lidhur me EKB shitblerejes nga buxheti (4*10%)

sipas kontratës 

4 

Tomor Hoxha Nr.1021 rep, Nr.607 kol,dt 2 857 502 285 750 

19.05.2017 

Drejtor 
Erlin Kuçi 



REPUBLIKA E SHQIP�ËRI8Ë 

BASHKIA BERAT 

DREJTORIA E MBROJTJES CIVILE,TRANSPORTIT, PRONAVE DHE 

SHERBIMEVE 

RELACION 

"MBI MIRATIMINE KËRKESËS SË BASHKISË BERAT, SË BASHKU ME 

DOKUMENTACIONINTEKNIKO- LIGJOR PËR AKORDIMIN E NDIHMËS 

FINANCIARE PËR FAMILJEN E ZMYSTEAK KUKA BANESA E TË CILIT 

ESHTE DËMTUAR NGA TERMETI, NGA BUXHETI I BASHKISE DHE BUXHETI 

I VITIT 2022 NË MINISTRINË E MBROJTJES , 
PROGRAMI 

" EMERGJENCAT 

CIVILE

Te nderuar keshilltare,

Ne daten 26.11.2019 nga renia e termetit, u demtuan disa banesa ne Bashkine Berat. 

Pas arkivimit te kerkesave te banoreve Komisioni i Emergjencave i ngritur me urdherin Nr.784

date 26.11.2019 shkoi ne vendngjarje dhe ne baze te konstatimeve fizik, hartoi proces verbalin e 

demeve te shkaktuara, mbeshtetur ne VKM Nr.329, date 16.05.2012 "Per kriteret per 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

Proces verbalet e konstatimit u percolle ne Keshillin e Qarkut me shkresen Nr.66 Prot, date 

08.01.2020 per vleresimin e demeve sipas ligjit.

Komisioni i Eksperteve te Keshillit te Qarkut,ka perfunduar vleresimin e demeve te shkaktuara 

ne banesen e Z. Mysteak Kuka dhe eshte percjelle ne Bashkine Berat me Nr. 1121 Prot,

date 13.12.2021. 
Ne mbeshtetje te preventivave te hartuara nga grupi i eksperteve derguar ne Bashkine Berat

rezultojne demet;
1. Demet ne object ne vleren 161 307 lek 

Bazuar ne dokumentacionin qe disponojme , ne VKM Nr.329 date 16.05.2012 shkronjen 
" 

te pikes 1, te kreut Ill; i propozojme Keshillit Bashkiak te miratoje vlerene ndihmes se 

menjehereshme financiare per: 



1.. Z. Mysteak Kuka ne vleren 80653 leke. 

Ndihma financiare do te perballohet nga fondet e emergjences se Bashkise per sigurimin e 

jetes dhe kushteve te perkoheshme te jeteses , si dhe per shpenzime te tjera per 

perballimin situates emergjente . 

DREJTORI DECTP

Erlin Kuçi 



REPUBLIKA E SHaIPÈRISÈ 

BASHKIA BERAT 
DREJTORIA E BURIMEVE NJERËZORE DHE SHËRBIMEVE MBËSHTETËSE 

PËR NJË NDRYSHIM NË VKB NR.36, DATË 22.05.2020 MIRATIMIN E NIVELIT TË 
PAGAVE TË PUNONJËSVE TË BASHKIsË SË BERATIT DHE TË PUNONJËSVE TË 

NJËSIVE NË VARËSI TË SAJ 

Te nderuar Këshilltarë! 

Në mbështetje të ligjit 139/2015 "Për vetqeverisjen Vendore" neni 64 gërma "j", dhe akteve të 

tjera ligjore në fuqi , Kryetari i Bashkisë me Urdhër nr.860 datë 20.12.2021 ka miratuar 

Strukturën Organike, Kategoritë / Klasat e pagave të Administratës së Bashkisë dhe Njësive 
Shpenzuese në varësi të Bashkisë Berat për vitin 2022. Me VKB nr.80 datë 07.12.2021 

Riorganizimi i Drejtorisë së Shërbimeve publike. Ndërmarrjes së Gjelbërimit dhe krijimi i 

Agjencisë së Shërbimeve Publike" është krijuar njësia shpenzuese e re Agjencia e Shërbimeve 

Publike pranë Bashkisë Berat sipas oragikës së re të funksionimit. Me VKB nr.87 datë 

18.12.2021 "Për miratimin e numrit të përgjithshëm të punonjësve të Bashkisë Berat dhe njësive

shpenzuese në varësi të Bashkisë Berat" është miratuar numri i përgjithshëm i punonjësve duke 

përfshirë edhe njësitë shpenzuese në varësi të Bashkisë Berat. Duke ju referuar këtyre ndryshime 

është krijuar dhe miratuar struktura e Agiencisë së Shërbimeve Publike. Me synimin për 

përmirësimin e efikasitetit, rritjen e performancës në të gjitha aspektet, ndarjen sa më qartë të 

detyrave dhe përgjegjësive, për ushtrimin e funksioneve që ndihmojnë në përmbushjen e 

qellimeve dhe objektivave të Bashkisë, është vlerësuar si e nevojshme dhe e domosdoshme të 

krijohen disa pozicione të reja, po ashtu nga ana tjetër janë eleminuar pozicione ekzistuese.

Ndryshimet në strukturën organizative nuk sjellin efekte financiare , këöshtu që fondi i buxhetuar 

i pagave të vitit 2022 nuk do të ndryshojë. 

Me VKB NR.36. DATË 22.05.2020 "MIRATIMIN E NIVELIT TË PAGAVE TË 

PUNONJËsVE TË BASHKISË SË BERATIT DHE TË PUNONJËSVE TË NJËSIVE NË 

VARËSI TË SAJ" Këshilli Bashkiak ka miratuar nivelet e pagave të punonjësve të Bashkisë

Berat dhe punonjësve të njësive shpenzuese. Në këto rethana me krijimin e agjencisë së 



Shërbimeve Publike dhe ndryshime të strukturës nevojiten disa shtesa dhe ndryshime në lidhjet e 

mirautara me VKB nr.36 dt 22.05.2020. 

Gjithashtu pas verifikimit nga Njësia e Burimeve Njerëzore , Specialistet e IT kanë diplomën 
përkalese sipas VKM-se nr.165 datë 02.03.2016 pika 9 dhe përshkrimi i punës së tyre ka të bëj 
me proçesin e informatizimit të administratës publike.

Për Strukturën Organike, Kategoritë / Klasat e pagave të Administratës së Bashkisë dhe Njësive 
Shpenzuese në varësi të Bashkisë Berat për vitin 2022, të miratuar me Urdhër të Kryetarit të 

Bashkisë nr.860 datë 20.12.2021, Ju propozojmë të miratoni nivelin e pagave sipas lidhjeve me 

ndryshime përkatesë bashkëlidhur këtij relacioni. 

Drejtori i Burimeve Njerëzore dhe Shërbimeve Mbështetëse 

Gentian Dashi

Drejtor i Menaxhimit Financiarthe të ardhurave 

Rovena Shehu

Lou 



REPUBLIKA E 8HQIP�RISÈe 

BASHKIA BERAT
DREJTORIA E ARSIMIT 

RELACION

PËR NJË SHTESË NË VKB NR.92, DATË 28.12.2021, *MBI MIRATIMIN E 
BURSAVE PËR NXËNËSIT E ARSIMIT PARAUNIVERSITAR NË 
INSTITUCIONET ARSIMORE PUBLIKE PËR VITIN SHKOLLOR 2021-2022 

Te nderuar zotërinj këshilltarë!

Këshilli Bashkiak me Vendim Nr 92, datë 28.12.2021, "Mbi miratimin e bursave për nxënësit
e arsimit parauniversitar në institucionet arsimore publike për vitin shkollor 2021-2022", ka 

miratuar listën e nxënësve, të cilët ndjekin studimet në institucionet arsimore publike të 
Arsimit Parauniversitar dhe janë përfitues të bursës si dhe përfitimeve të tjera, të parashikuara 
në VKM nr.666, datë 10.10.2019, "Për kuotat financiare të ushqimit në mensa e konvikte dhe 

përcaktimin e kritereve për përfitimin e bursave e të pagesave për nxënësit e arsimit

parauniversitar në institucionet arsimore publike". 

NE Drejtorinë Arsimore, Bashkia Berat janë paraqitur kërkesat për bursë nga shkollat e 
mesme profesionale: "Stiliano Bandilli" në shkresën me nr.340 prot datë 26.11.2021, ndër të 
tjerë edhe për nxënësit: 
- Fatjon Agron Dudushi nxënës në klasën e XII-të

- Orgito Cane Daji nxënës në klasën e Xll-të

- Iljas Haxhi Xhaxho nxënës në klasën e XIl-të

-Bujar Andrea Avrami nxënës në klasën e XI-të
Rajmond Artur Cela nxënës në klasën e Xll-të
Andrea Adnan Papa nxënës në klasën e Xll-të

-Sabri Ferdi Dushku nxënës në klasën e XIl-t8
Si dhe nga shkolla e mesme profesionale "Kristo Isak" me shkresë nr.579 prot, datë 
2.12.2021, ndër të tjerë edhe për nxënësin: 
Ledjon Ysmet Aliaj nxënës në klasën e Xl-të
Kêta nx�nës janë ish përfitues sipas Vendimeve të Keshillit Bashkiak Nr.771, datë 29.12.2020 
dhe Nr. 7, datë 12.2.2021 duke u mbështetur në VKM nr.666, date 10.10.2019, kriteri
joekonomik pika 2.3,d "Nxënësit,fëmijë të personit/personave që gëzojnë statusin ligior të 

invalidit 

Pér nxénésit e sipërpërmendur, ju sqarojmë se, komisioni i ka shpallur fitues por për shkak 
te një lapsusi në hartimin e listave të aplikantëve fitues, nuk janë perfshirë në listën 

perfundimtare te ish perfituesve te cilëve nuk u janë ndryshuar kriteret. 

Për ketë arsye Drejtoria e Arsimit, Bashkia Berat i kërkoi Ministrisë së Financave dhe 

Ekonomisë shtyrjen e afatit për miratimin e bursave me shkresë nr.34 prot datë 14.01.2022, 
Ministria e Financave dhe Ekonomisë iu përgjigj pozitivisht kërkesës sonë me urdhër nr.23

datë 24.01.2022 "Për miratimin e shtyrjes së afatit për miratimin e vendimeve për bursa të 

nxënësve të arsimit profesional,në Këshillin Bashkiak Berat" 



Nga sa ju argumentuam më sipër kërkojmë nga Këshilli Bashkiak që të miratohet bursa e 

plote për nxënësit:. 

Klasa Kriteri ShenimeNr Emer Mbiemer
|Kriter invaliditeti (Ish perfitues) 

Shkolla

Jo ekonomik 
ish perfitues Fatjon Agron Dudushi Stiliano Bandilli XIII pika 2.3,d 

| Jo ekonomik 

Stiliano Bandilli X pika 2.3,d
Jo ekonomik

ish perfitues Orgito Cane Daji 

3 ljas Haxhi Xhaxho Stiliano Bandilli XII pika 2.3,d
Jo ekonomik

ish perfitues 

pika 2.3,d
Jo ekonomik 

ish perfitues 4 Bujar Andrea Avrami Stiliano Bandilli XI 

ish perfituees pika 2.3,d
Jo ekonomik

5 Rajmond Artur Cela Stiliano Bandilli XII 

ish perfitues pika 2.3,d
Jo ekonomik

6 Andrea Adnan Papa StilianoBandilli XII 

ish perfitues pika 2.3,d 
Jo ekonomik

7 Sabri Ferdi Dushku Stiliano Bandilli XII 

8 Ledion Ysmet Aliaj Kristo Isak XII pika 2.3,d ish perfitues 

Drejtor
KlodianaHoxha 
AS HQIS 

EAR 

ASH SHKIAS
BERA BERA 


