
 

 

                                                         BASHKIA BERAT 

DREJTORIA E ARSIMIT 

 

 

 

 

RELACION 

 

PËR NJË SHTESË  NË VKB NR.93, DATË 22.12.2022,  “MBI MIRATIMIN E 

BURSAVE PËR NXËNËSIT E ARSIMIT PARA UNIVERSITAR NË 

INSTITUCIONET ARSIMORE  PUBLIKE PËR  VITIN SHKOLLOR 2022-2023” 

 

 

 

 

Të nderuar zotërinj këshilltarë! 

 

 

Këshilli Bashkiak me vendim 93 date 22.12.2022“Mbi miratimin e bursave për nxënësit e 

arsimit parauniversitar në institucionet arsimore publike për vitin arsimor  2022-2023”,  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  te ndryshuar VKM nr.511, datë .27.7.2022 “.Për kuotat 

financiare të ushqimit në mensa e konvikte dhe përcaktimin e kritereve për perfitimin e bursave 

e të pagesave për nxënesit e arsimit parauniversitar, si dhe format e tjera të përkujdesjes ndaj 

kategorive të vecanta  në institucionet arsimore parauniversitare publike” 

 

Në Drejtorinë Arsimore, Bashkia Berat është paraqitur kërkesa  për shtyrjen e afatit të miratimit 

të bursës nga shkolla profesionale “Stiliano Bandilli” me shkresë  nr.273 prot  datë 27.12.2022 

për miratimin e bursës së plotë sipas kriterit ekonomik pika 2.1.a, për nxënësin: 

1- Mariglen Fatos Malaj shkolla e mesme profesionale “Stiliano Bandilli”, klasa e X-të.  

 

Sqarojmë se për shkak të ngarkesës, ky nxënës nuk ka arritur të sigurojë  në kohë 

dokumentacionin e nevojshëm, në të tillë situatë kan qënë dhe nxënësit e mëposhtëm: 

2-Oert Barjam Dosti  nxënës në shkollën e mesme profesionale “Stiliano Bandilli”, në klasën 

e XII-të, aplikant për bursë sipas kriterit jo ekonomik pika 2.3.g “Nxënësit me një prind, kur 

njëri nga prindërit nuk jeton”. 

3-Klajdi Klodian Londo, nxënës në shkollën e mesme profesionale “Kristo Isak” klasa e X-te,  

aplikant për bursë sipas kriterit jo ekonomik pika 2.3.g “Nxënësit me një prind, kur njëri nga 

prindërit nuk jeton”. 

4- Serxho Levend Lilaj, nxënës në shkollën e mesme profesionale “Kristo Isak” klasa e X-te, 

aplikant për bursë sipas kriterit jo ekonomik 2.3.c "Nxënës me aftësi të kufizuar”. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Pas shqyrtimit te dokumentacionit të nevojshëm rezulton se : 

 -Mariglen Fatos Malaj klasa e X-të shkolla “Stiliano Bandilli” plotëson kushtet për te 

përfituar bursë të plotë sipas kriterit ekonomik 2.1.a, për vitin shkollor 2022-2023. 

 Serxho Levend Lilaj, nxënës në shkollën e mesme profesionale “Kristo Isak” klasa e 

X-te, plotëson kushtet për te përfituar bursë të plotë sipas kriterit jo ekonomik 2.3.c 

"Nxënës me aftësi të kufizuar”. 

 Klajdi Klodian Londo, nxënës në shkollën e mesme profesionale “Kristo Isak” klasa e 

X-te, aplikant për bursë sipas kriterit jo ekonomik pika 2.3.g “Nxënësit me një prind, 

kur   njëri nga prindërit nuk jeton”.                        

 Oert Barjam Dosti  nxënës në shkollën e mesme profesionale “Stiliano Bandilli”, klasa 

e XII-të, plotëson kushtet për te përfituar bursë të plotë sipas kriterit jo ekonomik pika 

2.3.g “Nxënësit me një prind, kur njëri nga prindërit nuk jeton”. 

 

 

Nga sa ju argumentuam më sipër kërkojmë nga Këshilli Bashkiak miratimin e bursës së plotë  

për nxënësit: 

1-Mariglen Fatos Malaj, nxënës në shkollën e mesme profesionale “Stiliano Bandilli” , klasa 

e X-të. 

2- Oert Barjam Dosti  nxënës në shkollën e mesme profesionale “Stiliano Bandilli”, klasa e 

XII-të. 

3-Klajdi Klodian Londo, nxënës në shkollën e mesme profesionale “Kristo Isak” klasa e X-te. 

4-Serxho Levend Lilaj, nxënës në shkollën e mesme profesionale “Kristo Isak” klasa e X-

te,pasi plotësojne kriteret për të përfituar bursë të plotë. 

 

Kërkesa jonë vjenë duke u mbështetur në shkresën e Ministrisë se Financave dhe Ekonomise 

me nr.20315 prot, datë 03.11.2022 për “Shpërndarjen e bursave për nënësit e vitit të parë në 

shkollat e mesme të arsimit profesional  për vitin mësimorë 2022-2023” ku numri i bursave 

për nxënësit në klasën e X-të për Bashkin Berat është 60 (gjashtëdhjet), nisur nga ky fakt 

kemi në dispozicion akoma disa vende të lira. 

 

 Në perfundim të procesit u vendos që të  propozohen për miratim të bursës së plotë   

për 4 ( katër ) nxënës  aplikantë nga klasat e X ( viti i pare) nga shkollat e mesme 

profesionale . 
 

 

                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                         Drejtori 

                                                                          Klodiana Hoxha 

 



 

 

 

 

BASHKIA BERAT 

KËSHILLI BASHKIAK BERAT 
 

 

PROJEKTVENDIM 

Nr. ______,  datë __________2023 

 

 

 

PËR NJË SHTESË  NË VKB NR.93 DATË  22/ 12  /2022 , “MBI MIRATIMIN E 

BURSAVE PËR NXËNËSIT E ARSIMIT PARAUNIVERSITAR NË 

INSTITUCIONET ARSIMORE PUBLIKE PËR  VITIN ARSIMOR 2022-2023” 

 

 

 

 Kryetari i Bashkisë pasi u njoh me  materialin e paraqitur nga  Drejtoria e Arsimit, 

Bashkia Berat, mbështetur  në ligjin nr.139/2015, “Për vetëqeverisjen vendore” neni  8, neni 9, 

neni 64, gërma “c”, VKM nr.666, datë 10.10.2019  te ndryshuar VKM nr.511, datë .27.7.2022 

“.Për kuotat financiare të ushqimit në mensa e konvikte dhe përcaktimin e kritereve për 

perfitimin e bursave e të pagesave për nxënesit e arsimit parauniversitar, si dhe format e tjera 

të përkujdesjes ndaj kategorive të vecanta  në institucionet arsimore parauniversitare publike” 

 

    PROPOZON : 

 

I.Në VKB nr.93 datë 22.12.2022 “Mbi miratimin e bursave për nxënësit e arsimit 

parauniversitar në institucionet arsimore publike për  vitin arsimor 2022-2023”, të shtohet 

pika 1.2  me këtë përmbajtje: 

Miratimin e bursës së plotë  për nxënësit: 

 1-Mariglen Fatos Malaj, nxënës në shkollën e mesme profesionale “Stiliano Bandilli” , klasa 

e X-të, aplikant për bursë sipas kriterit ekonomik pika 2.1.a. 

2- Oert Barjam Dosti  nxënës në shkollën e mesme profesionale “Stiliano Bandilli”, klasa e 

XII-të, aplikant për bursë sipas kriterit jo ekonomik pika 2.3.g “Nxënësit me një prind, kur njëri 

nga prindërit nuk jeton”. 

3- Serxho Levend Lilaj, nxënës në shkollën e mesme profesionale “Kristo Isak” klasa e X-te, 

aplikant për bursë sipas kriterit jo ekonomik 2.3.c "Nxënës me aftësi të kufizuar”. 

4-Klajdi Klodian Londo, nxënës në shkollën e mesme profesionale “Kristo Isak” klasa e X-te,  

aplikant për bursë sipas kriterit jo ekonomik pika 2.3.g “Nxënësit me një prind, kur njëri nga 

prindërit nuk jeton”. 

 

II.Bashkëlidhur do të gjeni listën e  nxënësve  si më sipër,  përfitues të bursës për vitin shkollor 

2022-2023 

III.Me ndjekjen dhe zbatimin e këtij vëndimi ngarkohet Drejtoria e Arsimit e Bashkisë Berat. 

 

 

K R Y E T A R 

Ervin  Ceca 



 

 

BASHKIA BERAT 

K R Y E T A R I 

 

 

Nr._______ prot.                                                                          Berat , më___.___. 2023 

 

 

 

Lënda: Dërgohet material për shqyrtim e miratim. 

 

Z. Ervin Ceca 

 

 

KRYETAR I KËSHILLIT BASHKIAK BERAT 

 

 

I nderuar zoti Kryetar, 

 

Bashkëlidhur po ju dërgojmë projektvendimin, dhe relacionin shoqërues për “Për miratimin e 

bursave për nxënësit e arsimit parauniversitar në institucionet arsimore publike për vitin 

arsimor 2022-2023” 

 

 

 

K R Y E T A R I 

 

ERVIN  DEMO 

 

 

 

 

Konfirmoi: 

Petro Sinjari: Drejtor i Drejtorise Juridike 

Konceptoi: 

Klodiana Hoxha: Drejtori i Arsimit, Bashkia Berat 

Datë: _______ 

Nr. i faqeve A4 të projektvendimit: 1 

Nr. i faqeve A4 të relacioni shoqërues: 2 

 

 

 

 



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

bashkiaberat@yahoo.com 

 

  BAS 

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. 

 

Të nderuar këshilltarë ,  

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 

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

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 efekt te heqjes së Fashës së Kompesimit të Energjisë 

Elektrike deri në 300 këh në muaj” . VKB nr.100 datë 22.12.2022 “Per miratimin e   buxhetit te 

vitit 2023 dhe PBA përfundimtare 2023-2025”. 

JU RELATON : 

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

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. 

http://www.bashkiaberat.gov.al/


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 arsyeje të ndryshme nuk arrijnë të aplikojnë sipas  

ligjit nr. 57/2019 “Për asistencën Sociale në Republikën e Shqipërisë”,  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 mbi fondin e kushtëzuar për ndihmën ekonomike” këto 

familje do të trajtohen nga fondet e buxhetit vendorë duke vijuar si më poshtë : 

 

II. Dokumentat e aplikuesve të jenë sipas ligjit nr. 57/2019 “Për asistencën Sociale në 

Republikën e Shqipërisë”, VKM 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 mbi fondin e kushtëzuar për ndihmën 

ekonomike”. 
 

III. 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”. 
 

IV. Dokumentat e aplikusve për piken 9 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 Mod 2, të ligjit nr.9355, datë 

10.03.2005  “Për ndihmën dhe shërbimet shoqërore”  të ndryshuar.   

 

 

PËRGJEGJËSI I SEKTORIT TË N.E/PAK/INV   

 Evgjeni Pelivani                                                        

 

 

 

DREJTORI I KOMANDUAR I SHËRBIMIT SOCIAL 

 

Piro Xheblati 

 

 

 

 

 

http://www.bashkiaberat.gov.al/
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BASHKIA BERAT 

KËSHILLI I BASHKISË 

 

PROJEKT-VENDIM 

 

Nr. ______,  datë __________2023 

 

 

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. 

 

Këshilli i Bashkisë në mbledhjen e datës ____.____.2023, 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 në Republikën e Shqipërisë” neni 21,  V.K.M nr. 597, datë 04.09.2019, i 

ndryshuar date 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 efekt te heqjes së Fashës së Kompesimit të 

Energjisë Elektrike deri në 300 këh në muaj” . VKB nr.100 datë 22.12.2022 “Per miratimin e   

buxhetit te vitit 2023 dhe PBA përfundimtare 2023-2025”. 

V E N D O S I: 

 

 

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

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. 

http://www.bashkiaberat.gov.al/
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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. 

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 arsyeje të ndryshme nuk arrijnë të aplikojnë sipas  

ligjit nr. 57/2019 “Për asistencën Sociale në Republikën e Shqipërisë”,  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 mbi fondin e kushtëzuar për ndihmën ekonomike” këto 

familje do të trajtohen nga fondet e buxhetit vendorë duke vijuar si më poshtë : 

 

II. Dokumentat e aplikuesve të jenë sipas ligjit nr. 57/2019 “Për asistencën Sociale në 

Republikën e Shqipërisë”, VKM 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 mbi fondin e kushtëzuar për ndihmën 

ekonomike”. 
 

III. 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”. 
 

IV. Dokumentat e aplikusve për piken 9 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 Mod 2, të ligjit nr.9355, datë 

10.03.2005  “Për ndihmën dhe shërbimet shoqërore”  të ndryshuar.   

 

KRYETARI I KËSHILLIT BASHKIAK 

Ervin Ceca 

 

 

Këshilli i Bashkisë e miratoi me : ___ Vota Pro,  ___ Vota Kundër,  ___ Vota Abstenim 

 

Këshilli i Bashkisë e miratoi me : ___ Vota Pro,  ___ Vota Kundër,  ___ Vota Abstenim 

 

 

http://www.bashkiaberat.gov.al/
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BASHKIA BERAT 

KËSHILLI I BASHKISË 

 

 

                                                                     VENDIM 

 

Nr. ______,  datë __________2023 

 

 

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. 

 

Këshilli i Bashkisë në mbledhjen e datës ____.____.2023, 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 në Republikën e Shqipërisë” neni 21,  V.K.M nr. 597, datë 04.09.2019, i 

ndryshuar date 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 efekt te heqjes së Fashës së Kompesimit të 

Energjisë Elektrike deri në 300 këh në muaj” . VKB nr.100 datë 22.12.2022 “Per miratimin e   

buxhetit te vitit 2023 dhe PBA përfundimtare 2023-2025”. 

 

V E N D O S I: 

 

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

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. 
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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. 

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 arsyeje të ndryshme nuk arrijnë të aplikojnë sipas  

ligjit nr. 57/2019 “Për asistencën Sociale në Republikën e Shqipërisë”,  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 mbi fondin e kushtëzuar për ndihmën ekonomike” këto 

familje do të trajtohen nga fondet e buxhetit vendorë duke vijuar si më poshtë : 

 

II. Dokumentat e aplikuesve të jenë sipas ligjit nr. 57/2019 “Për asistencën Sociale në 

Republikën e Shqipërisë”, VKM 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 mbi fondin e kushtëzuar për ndihmën 

ekonomike”. 
 

III. 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”. 
 

IV. Dokumentat e aplikusve për piken 9 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 Mod 2, të ligjit nr.9355, datë 

10.03.2005 “Për ndihmën dhe shërbimet shoqërore”  të ndryshuar.   
 

 

KRYETARI I KËSHILLIT BASHKIAK 

Ervin Ceca 

 

 

Këshilli i Bashkisë e miratoi me : ___ Vota Pro,  ___ Vota Kundër,  ___ Vota Abstenim 
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