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"Cerriku, me njerëzit kreativ, historinë e kulturën, mikpritjen e burimet 
natyrore, një komunitet që jeton e zhvillohet, derë e hapur për integrim” 
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1. Veshtrim I Pergjithshem 
1.1Situata e njesisw sw  vetwqeverisjes   vendore 

Bashkia Cerrik eshte pjese e qarkut te Elbasanit 
          Qyteti I Cerrikut ndodhet mes Elbasanit, Peqinit, Kucoves, Belshit dhe Gramshit, qyteti 
shtrihet ne krahun e majte te rrjedhes se mesme te lumit shkumbin, ne nje lartesi 65-90m nga 
niveli I detit. Qyteti eshte I rrethuar ne veri-lindje nga lumi Shkumbin, lindje nga kodra e 
Beut (Fshati Malasej) qe arrin lartesine 145ml nga niveli I detit, ne perendim nga kodra e ish 
uzines se Naftes me lartesi 177ml nga niveli I detit dhe ne jug nga fusha e Pazhokut.Qyteti 
shtrihet ne nje pamje mjaft panoramike, si dhe ka potenciale per zhvillimin e aktiviteteve 
clodhese, turizmin, bujqesine dhe promovimin e nje mjedisi te paster.Bashkia Cerrik ndodhet 
85 km nga aeroporti I Tiranes “Nene Tereza”, 80 km nga Porti I Durresit, 80 km nga pika 
kufitare e Qafe Thanes dhe 165 km nga pika kufitare e Kapshtices. Mund te thuhet se 
Bashkia ka nje vendodhje gjeografike mjaft te favorshme per shkembime ekonomike me 
zonat e tjera te Shqiperise. 

                           Figure 1 Harta treguese Bashkia Cerrik 

Njesia e re administrative e Bashkisë Cerrik ka përbërje të saj një popullsi prej 46652 banorë 
dhe një sipërfaqje prej 189,65 km2. Bashkia Cerrik tashmë përbëhet nga 5 njësi 
administrative: Cerrik, Gostime, Mollas, Shales, Klos.Qendra e Bashkisë është qyteti Cerrik 
dhe 28 fshatra me emërtimet siaps tabeles së paraqitur me poshte: 

Njesite 
administrative 
perberese 

Qytetet dhe fshatrat ne perberje te 
tyre 

Popullsia sipas 
Regjistrit Civil 

Siperfaqja 
   
     KM2 

Cerrik Qyteti Cerrik 46,652 
189.65km 
(18965Ha) 

Gostim       

Mollas 
Fshatrat: Mollas, Selite,  
Kamuna,     
Dragot,  Topojan, Linas,Dasar 
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Shales  Fshatrat:Shales, Licaj, Kurtall, 
Xibrake,Xherie     

Klos  Fshatrat:Klos, Selvias, Qyrkan, 
Lumas, Qafe, Floq, Trunc, Banje     

Analiza e situatës ekzistuese 

    2.1  Vendodhja gjeografike dhe klima 

Zona Gjeografike: Cerriku kufizohet në very me bashkitë Elbasan dhe Peqin, në jug-lindje 
me bashkinë Gramsh, në jug me bashkinë Kucovë dhe në perëndim me bashkinë Belsh.      
Qyteti I Cerrikut shtrihet midis meridianëve 44” 13’ – 44” 16’ si dhe midis paraleleve 45” 44’ 
– 45” 46’, në gjatësi gjeografike lindore 19o59’24.4”E dhe gjerësi gjeografike veriore 
41o01’39.9”N.(Gjatësi dhe gjerësia gjeografike I korespondon ndërtesës aktuale te bashkisë) 
Qyteti I Cerrikut bën pjesë në zonën mesdhetare fushore dhe në zonën mesdhetare fushore 
qëndrore.Larmia e formave të relievit të kësaj nënzone ndikojnë në regjimin e elementeve 
klimatike.Temperaturat mesatare vjetore luhatën në kufijtë 15-16 gradC.                
Temperatura minimale e regjistruar në Janar të vitit 1968 me -1oC dhe ajo maximale 40oC 
(korrik 1988).Regjimi I rrezatimit kap një sasi vjetore prej 1460 këh/m2 ku vlera më e ulet 
haset në dhjetor me 50,4 këh/m2 dhe vlera më e lartë në korrik 203 këh/m2.Gjate vitit hasën 
mesatarisht 2442 orë diell.Muaji më me shumë orë diell është korriku 326 orë ndërsa dhjetori 
është muaji më me pak 111 orë c’ka është edhe vlera më e ulet e vitit.Erërat vijnë nga 
verilindja, në grykën e lumit Shkumbin ato jane dominuese.Erërat kanë një shpejtësi mesatare 
minimale 1,3 m/sek. Gjatë verës dhe shpejtësi mesatare maximale 2,5 m/sek. në dimër.Persa I 
përket rreshjeve pjesa më e madhe e tyre bien në gjysmen e ftohtë të vitit 66% e shumës 
vjetore të reshjeve ndërsa 34% në gjysmen e ngrohte te vitit.Shuma vjetore e reshjeve është 
1160mm, reshje bore nuk ka me përjashtime 1 ditore në vit.   2.2  Gjendja mjedisore                                                                                                       
Per një zhvillim të qëndrueshëm të qytetit të Cerrikut kushti I parë dhe më I rëndesishëm 
është sigurimi I një mjedisi të qëndrueshëm.Problemet që lidhen me këtë gje janë sat ë 
shumta aq edhe komplekse.Për zgjidhjen e tyre ka vështirësi të cilat vijnë nga mungesa e 
studimeve për problemet mjedisore, (s’ka nje profile mjedisor te Cerrikut, një strategji të 
zhvillimit të qytetit ose ka pak të tilla), si dhe me mungesën e investimeve për përmisimin e 
gjendjes, kjo gjendje rëndohet edhe më shumë nga ndotjet e trashëguara të tokës, ujit dhe 
dëmtimi I pariparueshem I biodiversitetit ne rrethinat e qytetit.Këto siperfaqe dhe burime 
ndotjeje paraqiten ne hartën e problematikave mjedisore. 

2.3  Problemet mjedisore 

2.3/1.  Ndotje te trashëguara                                                                                                                           
Ne qytetin e Cerrikut ndotjet e trashëguara kanë të bëjnë me zhvillimin  e fuqishëm industrial 
te tij nga vitet ’50 deri para viteve ’90.Ndotjet e trashëguara lidhen me Uzinën  e Naftës, sot e 
dalë jashtë pune, TEC – in etj. , si dhe me ndikimin e fuqishëm të ndotjeve që vijnë nga 
Kombinati Metalurgjik, Uzina e Ferrokromit, te cilat funksionojnë nën struktura të reja 
menaxhimi me një trashëgimi të vjetër menaxhuese mjedisore.Teknologjia e përdorur në këto 
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uzina e fabrika nuk merrte në konsideratë shkarkimin dhe mënyren e trajtimit të mbetjeve. 
Edhe teknologjia e sotme pak e merr në konsideratë shkarkimin dhe trajtimin e mbetjeve.   

 Ndër mbetjet e trashëguara të këtyre operatorëve industrial janë përqëndrimet e larta 
të metaleve të rënda me ndikim të rrezikshëm në shëndetin e njerëzve si nikeli, kromi, 
kobali dhe plumbi, pluhura të tjera të imta që kanë invaduar tokën dhe burimet 
ujore.Si pasojë e kësaj ndotje të madhe, në këtë qytet ka rritje të vdeksh-mërisë nga 
kancerët në mushkëri, tiroide, aparatit tretjes si dhe ka cfaqje deformimesh të 
ndryshme në njerëz. 

 Cerriku është një nga qytetet me sëmundhmëri të lartë profesionale në raport të lartë 
me popullsinë.Sipas rekomandimeve të eksperteve immediate eleminimi I mbetjeve 
në nivele të larta në tokë të nikelit dhe plumbit pranë Uzinës së Rafinerisë së Naftës si 
dhe nikelit, kromit e kobaltit nga Kombinati Metalurgjik. 

 Në të ardhmen kërkohen studime mbi ndikimet e këtyre ndotësve në mjedis, në jetën e 
njerëzve, kafshëve dhe bimëve.Mbi këtë bazë do hartohen politika dhe strategji për të 
krijuar kushtet për një mjedis e zhvillim të qëndrueshëm. 

 

2.3/2. Ndotja e ajrit 

 Ndotja e ajrit ka qënë dhe mbetet një nga shqetësimet më të mëdha të qytetarëve të 
Cerrikut si për mjedisin dhe për shëndeti. 

 Si burim të ndotjes së ajrit përvec industrisë janë edhe djegia e mbeturinave te ngurta, 
transporti urban, mënyra e pastrimit te rrugëve, trotuareve e shesheve, ngrohja dhe 
gatimi me gaze të ndryshme, mbetjet e ndotja qe vjen nga ndëertimi, infrastruktura 
rrugore e pakompletuar etj.Megjithëse operatorët industrial te qytetit kanë pushuar së 
funksionuari, ndotja e ajrit vjen nga Kurum Internacional, Uzina e Nikel-Kobalit, që 
megjithëse jane relativisht larg kanë ndikim të madh në këtë qytet pasi nuk zbatojnë 
kushtet teknike të mbledhjes së pluhurit e tymit që prodhojnë.Matjet tregojnë se niveli 
I SO2, NOx, CO, CO2 si dhe lëndët e ngurta janë në vlera më të larta se normativat 
ligjore. 

 Në qytetin e Cerrikut nuk ka patur asnjëherë në të kaluarën monotorim urban, në asnjë 
pikë të qytetit për të marr të dhëna për LGP, PM10, SO2, ndonëse dihet se vlerat e 
treguesve të ndotjes në industri të ngjashme janë tepër të larta në kushtet e lëshimit të 
gazrave në atmosferë së bashku me pluhurat e respirue shem dhe shumë të rrezikshme 
për shëndetin që vinin nga TEC-i. Ne Janar-Shkurt 2008 për herë të parë u monitorua 
O3 dhe NO2 analizat e të cilëve u kryen në Londër nga projekti I BE.Forcimi I 
Monotorimit Mjedisor ne Shqipëri, 2005-2008.të dhënat për këta dy tregues në 
periudhën në studim rezultuan se ishin nën limitet e BE. 

 Si per ndotjen industrial, ndotjen urbane edhe ate nga mbeturinat nuk ka tregues të 
percaktuar mbasi nuk ka patur monitorim të vecantë (specific).Dihet se nga djegia e 
mbeturinave clirohen në atmosferë dioksina dhe furane  të cilat shktaktojne sëmundje 
kanceroze.Nder metalet e rënda qe clirohen nga djegia e mbeturinave janë dhe plumbi 
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e kadmiumi.Plumbi deperton në organizëm me inhalim, nëpërmjet avullit dhe 
pluhurit, gëlltitet me ushqimin e helmuar dhe ujin  si dhe nëpermjet lëkures e 
akulmohet në një masë të madhe në eshtra.Dëmton trurin, veshkat, gjakun, dhe 
muskujt. 

 Efekte te ngjashme jep dhe edhe kadmiumi. Plumbi dëmton edhe bimët duke penguar 
mbirjen dhe funksionimin e grupit të enizmave. Ndaj djegia e mbeturinave urbane 
duhet menjanuar plotësisht dhe vendgrumbullimi dhe trajtimi I tyre kërkon vëmëndje 
të vecantë. 

Për uljen e niveleve të ndotësve të ndryshëm të ajrit kërkohet të dihen se sa kontribuojnë 
sejcili sector I sipërmendur,Rëndësi vendimtare ka ndalimi I (emetimit) shkarkimit të 
ndotësve industrial me anën e zbatimit të teknollogjive bashkëkohore dhe vendosjes së 
impiantëve të pastrimit (filtrave) deri në arritjen e normave të miratuara me ligj.Gjithashtu 
nevojitet të menjanohet plotësisht djegia e mbeturinave të ngurta dhe trajtimi I tyre me 
metoda të reja menaxhimi. 

Për mjediset e brëndshme rekomandohet zbatimi I një higjene personale, familjare, të jemi 
miqësor me mjedisin duke respektuar ambjentet publike si mospirja e duhanit në ambjente ku 
ndikon negativisht tek të tjerët apo gjelbërimi I brendshëm, ta ruajmë e ta shtojmë atë të 
gjithë sëbashku. 

Për infrastrukturën rrugore kërkohet kontroll për cilësinë e karburanteve, përmirësimi I 
pastrimit të hapsirave publike për tu ulur në maksimum ndotjen e ajrit. 

  2.3/3 Ndotja e tokes                                                                                                           
Gjeologjia : Tokat e qytetit Cerrik janë formuar mbi formacionet e Kuaternarit  dhe kanë 
përbërje karbonatike. 

 Pedologjia : Këto toka I përkasin tipit të tokave të hirta – kafe, karateristike të 
klimës mesdhetare me verë të thatë e kryesisht pa reshj të bollshme ku 
temperature mesatare vjetore shkon 17 – 18oC.Këto toka janë formuar mbi 
formacione ranore – argjilore.Tokat bujqësore të kthyera në troje ndërtimi të cilat 
I trajton ALUIZNI janë toka të kategorisë II-te, III-te, IV-te. 

Ndotja : Burimet kryesore të ndotjes tokave bujqësore të Cerrikut janë Uzina e Naftës dhe 
Kombinati Metalurgjik Elb.Sipas pikave të monitorimeve për tokat e Cerrikut përmbajtja e 
metaleve të rënda është: 
Ni     633 dhe 750 mg/kg 
Cr   1111 dhe 898 mg/kg 
Pb     416 dhe 372 mg/kg  
Co    129 mg/kg 

 Pervec shkaqeve të tjera, ndikimi në nivele të larta të përmbajtjes së këtyre 
elementeve në tokë, mund të kenë edhe prania në afërsi të këtyre tokave të Uzinës 
Naftes,Komb,Metal.Elbasan per nikelin, plumbin, kromin dhe kobaltin.Permbajtja 
e metaleve të rënda të përcaktuara në format totale tregon për nivel toksike mbi 
nivelin e Bshkimit Europian 
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10 herë më të larta për nikelin, 
5 herë më të larta për kromin, 
3 herë më të larta për kobaltin. 

 Problem tjetër për tokat e zonës së Cerrikut janë gërryerjet e shkarjet e tokës.Kjo 
dukuri vihet re në terrenet e pjerrta të kodrave rrethuese të qytetit si dhe në brigjet 
e peroit të Garunjës e lumit Shkumbin. 

 Ndotje të tokës kemi edhe nga depozitimet e mbetjeve ndërtimore dhe nga 
mbeturinat e automjeteve (varreza makinash) të cilat dëmtojnë peisazhin e ndotin 
tokën me vajra, karburante, mbetje metalike.Per pastrimin e tokës rekomandohet 
groposja e mbeturinave industrial dhe reabilitimi I sipërfaqeve me përmbajtje të 
lartë nikeli kromi dhe kobalti (me mbjelljen e bimëve të ndryshme që I 
vetëdepozitojnë këto elemente me biomasen e tyre). 

 Per shmangien e gerryerjes e shkarjeve të tokës rekomandohen ripyllëzimet e 
kodrave dhe brigjeve të përroit dhe të lumit Shkumbin.Në hartimin e Planit të 
Pergjithshëm Rregullues të qytetit Cerrik do përcaktohet mënyra e menaxhimit të 
mbetjeve inerte apo makinave të vjetra si dhe vendgrumbullimi I tyre. 

2.3/4 Ndotja e ujit 
 Cerriku ka një pellg të rëndësishëm ujëmbajtës në pjesën vëriore të tij, në anë të 

lumit Shkumbin, vend I quajtur Shelg. Kjo zonë ka rezerva të mëdha ujore me 
ushqimin nga Shkumbini dhe reshjet që I plotëson nevojat e qytetit për ujë të 
pijhshëm dhe teknologjik 

 Klasifikimi cilësor I ujrave.Në krahasim me vlerat limite në tabelën e klasifikimit 
të cilësive së ujrave (sipas NNA), stacionet e lumit Shkumbin ujrat I kanë me 
cilësi shumë të mirë, branda intervalit > 9.0 mg/l O2.Përsa I takon P total këto ujra 
klasifikohen si ujra me cilësi të keqe ku vlerat mesatare luhaten në intervalin  0.02 
– 0.05 mg/l P. Vlerat e treguesit NH4 janë shumë më të larta se vlerat limite (0.01 
mg/l NH4 për ujrat salmonide dhe 0.03mg NH4 për ujrat ciprinde) të lejuara nga 
direktiva e BE, pra këto ujra klasdifikohen të jenë me cilësi të keqe. 

 Për nga përmbajtja e NO3 sipas monitorimit vjetor ujrat e këtij lumi kanë cilësi të 
keqe, pasi ato janë shumë të larta për stacionet e këtij pellgu lumor, sidomo9s në 
zonën e Cerrikut.Kjo gjëndje është pasojë e shkarkimeve industrial si dhe e ujrave 
të zeza e të infiltrimeve ndotëse të fushave të mbeturinave urbane etj. 

 Ndotja rëndohet edhe për shkak të zbrasjes së pjesëve të ngurta të mbeturinave 
ndërtimore dhe me burim rrugët e pastruara. 

 Një tjetër burim ndotje I ujrave siperfaqësore është edhe shkarkimi I pakontrolluar 
I linjave industrial si ato ushqimore , të pijeve të ndryshme alkolike ose jo, të 
prodhimeve të përpunium drurit e letrës së ambalazhit, të duraluminit (si mbetje të 
rrezikshme)etj.. 

 Mungesa e brezave pyjore përgjatë brigjeve lumore dhe përrejve është një nga 
shkaqet për ndotjen e ujrave të lumenjve nga shembje të dherave dhe “sfungjerit” 
natyror për filtrimin e tyre. 
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 Për ndryshimin drastic të gjendjes ujrave duhen bërë ndryshime në trajtimin e 
ujrave industrial (me impante modern pastrami) si dhe ujrave të zeza që 
shkarkohen në lumen Shkumbin. 

 Trajtimi I vecantë duhet t’i bëhet mbeturinave urbane për të mos rrjedhë 
9infiltruar) në lumë pa u trajtuar.RRuga më e mirë është krijimi I një fushe të re 
për trajtimin e mbeturinave urbane jo vetëm të Cerrikut. 

 Emergjente për një mjedis të pastër e të qëndrueshëm është pyllëzimi I brigjeve të 
lumit Shkumbin e përrit Garrunjës si dhe faqeve të kodrave për mbrojtjen nga 
gërryerjet e përmbytjt. 

2.3/5 Mbetjet urbane                                                                                                         Tokat 
e ndotura nga mbetjet e ngurta urbane në qytetin e Cerrikut zënë një sipërfaqe prej 5ha.Fusha 
e grumbullimit të mbetjeve urbane është aktualisht e tejmbushur.Ky është një nga problemet 
më shqetësuese mjedisore për këtë qytet.Jane bërë disa përpjekje për zgjidhjen e këtij 
problemi por pa rezultat.Edhe mbetjet ndërtimore janë një problem shqetësues për sot në të 
ardhmen.Për këtë arsye Plani I Pergj.Rregullues do ketë në konsideratë vend depozitimet e 
mbetjeve urbane e ndërtimore.Në vitin 1999 u përgatit një project për ndërtimin e një 
vendgroposje sanitare për mbetjet urbane që në një periudhë afatgjate t’i shërbejë plotësimit 
të nevojave të të gjithë Basenit të grumbullimit të mbetjeve ku përfshihej dhe Cerriku. 
2.3/6 Ndotjet nga ujrat e zeza 
Ujrat e zeza, sidomos kolektori kryesor I qytetit te Cerrikut, në një pjesë të madhe të tij është 
në formë kanali të hapur.Për më keq , gjatë verës ujrat e tij përdoren për ujitje të bimëve 
bujqësore, gjë që formon një skandal mjedisor për shëndetin public.Prania e shtëpive të 
banimit gjatë rrjedhjes së ujrave të zeza në prani me ajrin e ndotur dhe erën e rëndë përbën 
një tjetër rrezik për epidemic me pasoja katastrofike.Kur bien shira të rrëmbyeshëm nga Ura e 
Uzinës deri në lumen Shkumbin ujrat e bardha e të zeza përmbytin gati 30ha në zonën 
“Shelg” të lagjes nr.3.Kjo përmbytje arrin deri 20 ml.larg stacionit të pompave të ujit të 
pijshëm të qytetit Cerrik, një tjetër kërcënim për shëndetin public.Këto be bëjnë emergjente 
futjen e ujrave të zeza në tuba të sigurt dhe vendosjen e impiantit të pastrimit ttyre.Në 
hartimin e planit të përgjithshëm Vendor duhet të përfshihen ide që do ta tjetërsojnë sistuatën 
aktuale. 
2.3/7 Ndotjet nga metjet e transportit                                                                      Rritja e 
numurit të automjeteve ka sjellë si pasojë edhe rritjen e ndotjes.Sipas një studimi të ARM 
Elbasan nga trafiku rrugor vjen një sasi NOx,   në masën 30-60%, 40-90% e CO, 35-95% Pb., 
me pak se 5% e SO2.Automjetet shkarkojnë edhe sasi të pakta benzine4 dhe aldehyde që janë 
helme që shkaktojnë kancere të ndryshme.Rrugët me dëmtime dhe difekte në parametrat e 
nevojshme teknike sëbashku me karburantet jo cilësore që hyjnë pa kontroll, mjete në gjendje 
jot ë mirë teknike që nuk djegin si duhet karburantet e rrisin ndikimin negative të mjeteve të 
transportit në mjedis.Ndaj me skemën e re të rrjetit rrugor, me vendosjen e sinjalistikës 
vertikale e horizontale dhe përcaktimin e një qarkullimi specific ndaj mjeteve dhe ngarkesave 
do munësohet zbutja e ndikimit negative të mjeteve të ndryshme të transportit.                                   
2.3/8 Vlerësimi strategjik mjedisor 
Vlerësimi strategjik mjedisor do të kryhet sipas ligjit Nr. 8990 të dt.23.01.2003, neni 5, pika b 
ku theksohet se vlerësimit strategjik mjetdisor (V S M) I nënshtrohen planet kombëtare dhe 
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rajonale të territorit për qendrat e zonat urbane dhe rurale, për zonat industrial për zonat 
bregdetare, për zonat turistike, për zonat e mbrojtura dhe zonat me ndjeshmëri të lartë 
ndaj ndotjes dhe dëmtimit. 
3.Të dhënat social ekonomike 
3.1 Të dhënat demografike 
Ky kapitull është hartuar sipas të dhënave të mbledhura nga Gjendja Civile pËr peridhën 
1996-2015.Popullsia e qytetit te Cerrikut aktualisht është 15 000 banorë me një përbërje 
pothuaj të barabartë meshkuj femra.Rritja mesatare vjetore për peridhën 1996-2015 është 
0.58% në vit.Nga kjo panoramë e ndryshimeve të popullsisë vihet re se këto ndryshime I 
dedikohen lëvizjes migratore, dhe nuk ndikohen nga shtesa natyrore e popullsisë. 
Bashkia Cerrik I janë shtuar shtesa natyrore e popullsisë. 
Dendësia bruto e banimit është 2.47 banorë / ha ( 46965 / 18965 ha ). 
Ndryshimet demografike në Cerrik sikurse kudo në qytetet tona I dedikohen lëvizjes 
migratore ndërkohë që ndikimi I lëvizjes natyrore është constant.Lëvizja e lirë e popullsisë 
nga zonat rurale drejt qendrave t ëish komunave apo të qytetit Cerrik favorizohej nga shumë 
faktorë ndër të cilët mund të përmendim: 

- gjendja e vështirë ekonomike e sociale e pjesës kryesore të fshatarëve përreth. 
- lehtësia për tu gjetur, blerë apo zënë troje dhe për të ndërtuar, me dhe pa leje 

ndërtimi. 
- cmimet relativisht të ulta të tregut të banesave gjatë viteve 1997-2015 
- mundësi relativisht të mëdha për shërbime sociale ekonomike. 

 
 
Tabela 13 Ndarjet administrative 

 Nj.Atminist. POPULLSIA    SIPËRFAQJA 
        (ha)          

  DENDËSIA 
   (banorë/ha) 

      Cerrik        14850         1712        8.674 
      Mollas         7663     5616.56       1.364 
      Klos         4356      2834.84       1.536 
   Gostimë        13000        4944       2.629 
    Shalës          7104     3857.59       1.845 
    Totali        46973       18965          2.47 

 
Popullsia sipas grupmoshave 

 
    Seksi  

                                   Grupmoshat në % 
   0-14 vj.     15-25 vj.     26-65 vj.      Mbi 65 vj. 

Meshkuj      11.6       28.8       4.8       6.5 
Femra      11       27      4.3       6 
Popullsia      22.6       55.8      9.1       12.5 

 

 Përsa I përket shpërndarjes së grupmoshave vihet re që mbizotëron grupmosha 15-                  
25 vjec me 55.8% të popullsisë. 



Adresa :Bashkia Cerrik Lagjia nr.2  Cerrik:  e-mail bashkiacerrik@yahoo.com	 Page	9	
 

3.2 Tendencat aktuale të lëvizjes së popullsisë                                                                                
Për një perspektivë 15 vjecare popullsia e qytetit do të ndryshpjë në rritje dedikuar kryesisht 
lëvizjes mekanike që nuk është e njëjtë në vite të ndryshme, ndonëse ndikimi I rritjes natyrore 
në numrin e popullsisë është constant.                                                                           Rritja 
mesatare e 10 viteve të fundit është 0.58% ndërsa rritja mesatare e 5 viteve të fundit është 
0.47%.. Mbyllja e ndërmarjeve shtetërore, rritja e papunësisë kanë bërë që të kemi largim për 
arsye të ndryshme.Kjo gjë ndikon në uljen e përqindjes së shtesës së popullsisë.Qyteti I 
Cerrikut ka aktualisht 3960 familje.Njesia administrative Shalës1680 familje, Klo9s 1233 
familje, Njesia administrative Gostimë 2600 familje,Njesia administrative Shalës 1900 
familje.Si rezultat I ndryshimeve demokratike pas viteve ’90 në qytetin e Cerrikut shumë 
aktivitete shtetërore u mbyllën e për pasojë shumë qytetare mbetën pa pune.Disa prej tyre 
zgjodhën si rrugë për kapërcimin e kësaj situate, emigrimin.Sipas INSTAT,niveli I 
papunësisë është 33%, një në fakt I cili duhet të meret parasysh gjatë hartimit të Planit të 
Zhvillimit te Bashkisë.                                                                                                                          
Ne Bashkinë Cerrik funksionojnë 24 shkolla + 1 kopësht public të cilat janë: 2 shkolla te 
ciklit të ulët + 17 shkolla 9 vjecare + 4 shkolla të mesme të përgjithshme + 1 shkollë 
profesionale + 1 kopësht për fëmijë, e që të ndara sipas njësive administrative janë:   

 a. Qyteti Cerrik ka 5 shkolla + 1 kopësht: 1 shkollë 9 vjecare lagja Nr.3; 1 shkollë 9 
vjecare lagja Nr.2; 1 shkollë 9 vjecare lagja Nr.2; 1 shkollë e mesme e Përgjithshme; 1 
Shkolla e mesme profesinale; 1 Kopësht për fëmijë                                                                               

  b.Njësia administrative Mollas ka 5 shkolla: 1 shkolle 9 vjecare fshati Selitë; 1 shkollë 9 
vjecare fshati Linas; 1 shkollë 9 vjecare fshati Topojan; 1 shkollë fillore + kopësht Mollas; 1 
shkollë e mesme e përgjithshme Mollas.                                                                                 
c.Njësia administrative Klos ka 2 shkolla: 1 shkollë 9 vjecare fshati Selivias; 2  shkolle 9 
vjecare fshati Floq.                                                                                                                        
d.Njësia administrative Gostimë  ka 7 shkolla: 1shkolle 9 vjecare fshati Gjyrale; 1 shkollë 
9 vjecare fshati Shushicë; 1 shkollë 9 vjecare fshati Shtepanj; 1 shkollë 9 vjecare fshati 
Gostimë; 1 shkollë 9 vjecare fshati Shtëmen; 1 shkollë 9 vjecare fshati Malasej; I shkollë e 
mesme e përgjithshme Gostimë.                                                                               

e.Njësia administrative Shalës ka 5 shkolla: 1 Cikli I ulët Kurtalli; 1 shkolla 9 vjecare 
fshati Xherije; 1 shkollë 9 vjecare fshati Xibrrakë; 1 shkollë 9 vjecare fshati Shalës; 1 shkolla 
mesme e përgjithsme Shalës.Me përjashtim të dy shkollave 9 vjecare si dhe Gjimnazit të 
Cerrikut dhe Gjimnazit të Mollasit në të gjitha shkollat e bashkisë mungon sistemi qëndror I 
ngrohjes, Fushat sportive, laboratorët e etj. Problem që duhen të merren në kosideratë nga 
hartuesit PPV.                                                                                        Shërbim ambulator e 
ai I nurgjencës është I pranishëm pothuajse në të gjithë tërritorin e bashkisë ndërsa ai spitalor 
kryhet në spitalin Rajonal Elbasan.Në bashkinë e Cerrikut ekzistojnë dy lloj tregjesh të 
artikujve industrial dhe artikujve ushqimor, bujqësor e blektoral.                                                                                               
Tregjet industrial funksionojnë por më shumë problem.Një I tillë ndodhet pranë Kino-
klubit në qendër të qytetit, vend I papërshtatshëm për një funksion të tillë të përhershëm, 
mbasi kjo krijon zhurma dhe papstërti ne zonën qëndrore të qytetit.Në njësitë administrative 



Adresa :Bashkia Cerrik Lagjia nr.2  Cerrik:  e-mail bashkiacerrik@yahoo.com	 Page	10	
 

tregu funksionon një herë në javë.Kushtet të cilat afrojne këto tregje janë të pamjaftueshëm 
sin ë drejtim të kapacitetve ashtu edhe në drejtim të higjenës.Pjesa më e madhe e nevojave 
për tregje plotësohet nëpër mjet-njësive të vogla tregtare të krijuara në ambjentet e godinave 
të reja të banimit.Pavarësisht nga kjo, është e domosdoshme kryerja e një studimi të plotë për 
ndërtimin e një tregu të përqëndruar si dhe xhvendosjen apo sistemimin e njësive 
aktuale.Krijimi I tregjeve të përqëndruara nuk bie ndesh me idenë e krijimit të qendrave të 
vogla gravaticionale nëpër qytet dhe nëpër fshatra.Gjithashtu tregjet e përqëndruara shërben 
edhe për të krijuar kushte për tregtarët dhe fshatarët, me qëllim eleminimin e shitjeve në rrugë 
si dhe për të lehtësuar aktivitetin e tyre që zhvillohet në baza ditore.                                                                       

Në qytetin e Cerrikut ndodhet dega e bankës Raiffeisen(ish Banka e kurimeve)        Kjo 
bankë ofron shërbime të ndryshme si: rajtje depozitash, dhënie kredie, paga mujore të 
punonjësve të subjekteve të ndryshme.Qëndra e kësaj banke është në Elbasan.Ajo zotëron 
rreth 80-90% të depozitave të kurimeve në lekë e valutë, bën transaksione pagesash 
ndërkombëtare, shërbime për llogari rrjedhëse, veprime me ceqe etj.Nëpërmjet kësaj banke 
realizohet gjithë aktiviteti buxheti shtetit dhe pensionet. 

4.Zhvillimi I territorit                                                                                                            
Zhvillimi I territorit në Bashkinë e Cerrikut është ndikuar së tepërmi nga dinamikat e 
zhvillimit demografik, ekonomik shoqëror etj.Për shkak të ndryshimeve të popullsisë ndër 
vite ka ndoshur që dendësia e popullsisë në qytetin e Cerrikut të rritet ndërsa në fshatrat 
përreth të ulet.Nga ana tjetër kjo u shoqërua edhe me rritjen e numrit të familjeve në qytet dhe 
uljen e atyre në fshatra.Për shkak të rritjes së numrit të familjeve u zgjerua dhe territory 
urban.Një zgjerim I cili është realizuar në mënyrë të shpërhapur në gjithë territorin e 
Bashkisë. 

 
1-ORGANIZIMI I BUXHETIT. 
 
Organizimi I buxhetit behet nepermjete strukturës dhe programeve të buxhetit. 
 Emrat e programeve janë të paracaktuara në linjë me klasifikimin buxhetor shqiptar, 
siç është miratuar nga Ministria e Financave dhe Ekonomisë. Lista përfshin gjithsej 15 
programe.  
 
Klasifikimi buxhetor është bazuar në klasifikimin e sektorëve,bazuar në standardet 
ndërkombëtare dhe kombëtare të klasifikimit, si më poshtë: 
 

01 – Shërbimet e përgjithshme publike 

03 – Rendi dhe siguria publike 

04 – Çështjet ekonomike 

05 – Mbrojtja e mjedisit 

06 – Strehimi dhe komoditetet e komunitetit 
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08 – Argëtimi, Kultura dhe Çeshtjet fetare 

09 – Arsimi 

010 – Mbrojtja sociale 

 
Një apo më shumë prej fushave të programuara/programeve të buxhetit janë 
klasifikuar brenda secilit sektor kryesor. Çdo program është identifikuar me emrin e 
tij, si dhe me një kod të klasifikimit buxhetor treshifror.  
 
Ne Baskine cerrik ne kemi menduar si me funksional dhe ne perputhje me strukturen 
Organizative 15 Programe nga 29 te mundshem. 
Si me poshte: 
Lista e Programeve tëBashkisë Cerrik . 
 

Nr. Programet EMERTIMI    I PROGRAMIT   Niveli  II 

1 11 Organet ekzekutive dhe legjislative, çeshtjet financaire dhe fiskale, çeshtjet e 
brendshme 

2 31 Shërbimet policore 

3 32 Shërbimi i mbrojtjes ndaj zjarrit 

4 42 Bujqësia, pyjet, peshkimi dhe gjuetia 

5 45 Transporti 

6 51 Menaxhimi i mbetjeve 

7 61 Zhvillimi i strehimit 

8 62 Zhvillimi i komunitetit 

9 64 Ndriçimi i rrugëve 

10 81 Shërbimet rekreative dhe sportive 

11 82 Shërbimet kulturore 

12 91 Arsimi bazë dhe parashkollor 

13 92 Arsimi i mesëm 

14 101 Sëmundje dhe paaftësi 

15 104 Familje dhe fëmijë 
 
 

Kryetari I Bashkisë Cerrik duke u bazuar në kërkesat Buxhetore  të drejtuesve të 
Programeve,ka paraqitur për vlersim dhe miratim në Grupin për menaxhim strategjik të 
Bashkisë Cërrik kërkesat buxhetore për Buxhetin afatmesëm 2019-2021. 
Grupi për menaxhim strategjik I Bashkisë Cerrik  duke  vlersuar dhe miratuar këto kërkesa 
buxhetore ka pregatitur dokumentin e Projekt Buxhetit Afatmesëm 2019-2021. 
 
Per te Arritur ne kete document eshte mbajtur Parasyshe: 
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a-Shpenzimet e vitit të kaluar (tab.C1) 

  
Shpenzimet e vitit të kaluar”, shpenzimet dhe të ardhurat me destinacion të lidhura me 
aktivitetin (duke përfshirë projektet) janë formuluar në kuadrin e dy viteve të fundit dhe të 
vitit në vazhdim.  
Për vitin në vazhdim kemi konsideruar  të dhëna për rezultatin e pritshëm buxhetor të 
fundvitit. 
 
Së pari, formulari C1 ka informacion për shpenzimet bruto (totale) për çdo aktivitet për dy 
vjetët e fundit dhe për vitin në vazhdim (i pritshëm); së dyti, ka informacion për të ardhurat e 
mbartura dhe tarifat.  
Ky Informacion për të ardhurat nga tarifat dhe të mbartura Eshte vendosur pasi kemi 
parashikuar, shpenzimet për bruto dhe neto për çdo veprimtari të kërkesës buxhetore.  
Shembulli i mëposhtëm shpjegon logjikën e kësaj ideje. Të supozojmë që Bashkia e 
përmirëson sistemin e saj të grumbullimit të mbetjeve, duke përdorur sistemin e mbledhjes së 
diferencuar. Shpenzimi bruto është 1,000,000 lekë. Tarifat: 500,000 lekë, kontributi nga një 
donator qe dote marri mbetjet: 200,000 lekë. Kjo do të thotë që shpenzimi neto është vetëm 
300,000 lekë. Pse është i rëndësishëm ky informacion? Ndoshta këshilli dëshiron të vlerësojë 
kostot pa mbledhjen e diferencuar të mbetjeve. Shpenzimi bruto sigurisht do të jetë më i ulët, 
por ndoshta donator nuk do të dojë të paguajë kontribut.(Extrakt i C1)  
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Kategoritë e të dhënave për secilin program buxhetor në C1 janë ndarë si më poshtë: 
- Shpenzimet e përgjithshme për programin (Totali i fondit që nevojitet për programin)  
- Tarifat e mbledhura me destinacion për këtë program, sipas parimit që tarifat 
duhet të financojnë shërbimin për të cilin janë mbledhur (si në shembullin më lart)  
- Të ardhurat me destinacion (p.sh. transferta të kushtëzuara të ardhura për 
programin/për këtë qëllim, të cilat mund të shpenzohen vetëm për këtë program).  
Diferenca mes shpenzimeve të përgjitshme të programit me shumën e tarifave dhe të 
ardhurave të tjera me desinacion do të japë kërkesën neto buxhetore për financimin e 
programit nga buxheti i përgjitshëm i bashkisë (kolona e gjelbër, shuma e kërkuar 
neto). 

 
b-Investimet e vitit të kaluar (C1B) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ne table  janë paraqitur investimet kapitale për vitin në vazhdim (rezultati i pritshëm i 
fund vitit) dhe i dy viteve të mëparshme financiare. Simbas strukturës se programeve 
dhe aktiviteteve.  
 
          C-Burimet e vitit të kaluar (C2) 
 

Në formularin “C2 –Jne paraqitur, burimet për vitin në vazhdim (rezultati i pritshëm i 
fundvitit) dhe të dy viteve të mëparshme. Një ekstrakt të këtij formulari jepet me 
poshte. 
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Ky formular ndjek klasifikimin konvencional të të ardhrave vendore dhe burimeve të 
fitimit. 

 
Kategoritë kryesore të burimeve të buxhetit janë paraqitur si më poshtë: 

 
1. Të ardhura nga burimet e veta 

  
a. Taksa vendore mbi bizneset e vogla 
b. Taksë mbi pasuritë e paluajtshme (3 lloje) 
c. Taksa e hotelit 
d. Taksa e ndikimit të infrastrukturës 
e. Taksë tabele 
f. Taksë vendore mbi donacionet etj. 
g. Taksa të përkohshme (3 lloje) 

2. Të ardhura nga taksat e ndara (ndarë në 5 kategori)  
3. Të ardhura nga tarifat dhe tarifat e shërbimeve (pasojnë nën ndarjet që 

janë përcaktuar në Ligjin e Financave Vendore) 
 

4. Të hyra të tjera, duke përfshirë të ardhurat jotatimore, si 
të ardhurat nga gjobat, shitjet apo qiradhënia e aseteve, të 
hyra nga asetet ose aktivitete të tjera ekonomike, transferime 
dhe donacione etj.  
5. Të hyra nga buxheti i shtetit: trasferta të 
pakushtëzuara ose të kushtëzuara, duke përfshirë ndarjen 
sipas llojeve 
6. Të mbartura nga vitet e kaluara  

 
Fondet e mbartura nga viti i kaluar përfshijnë: 

 
- Të mbartura pa destinacion: Të ardhura të përgjithshme në buxhetin e 
bashkisë, të cilat nuk janë shpenzuar gjatë vitit në vazhdim, për shembull për 
shkak të tejkalimit të planit. Këto janë tipikisht të ardhurat shtesë nga taksat 
vendore, transferta e pakushtëzuar apo fonde të tjera të pashpenzuara (dhe të 
pabuxhetuara specifikisht në vitin paraardhës) 
-Të mbartura me destinacion: Të ardhurat e mbartura me destinacion janë të 
ardhurat nga tarifat vendore për shërbime specifike, të cilat nuk janë shpenzuar 
gjatë vitit në vazhdim; por të cilat duhet të vijojnë të shpenzohen për të njëjtin 
program edhe ne vitin e ardhshëm buxhetor (p.sh. tejkalim i planit nga tarifa e 
pastrimit); fonde nga transferta të kushtëzuara, specifike apo donacione të cilat 
mund të mbarten në buxhet, por që mund të shpenzohen vetëm për qëllimin e 
paracaktuar edhe gjatë vitit të ardhshëm buxhetor. 

 
d.Të prapambetura (C3) 

 
Të prapambetura”, mban vlerën e detyrimeve të prapambetura që nuk janë shlyer në afatin e 
caktuar. Ajo synon të paraqesë një tablo të detyrimeve të vonuara dhe të sigurojë që të 
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hartohet një plan i shlyerjes së këtyre detyrimeve brenda të paktën një periudhe 
afatmesme.Tabela e detyrimeve te prapambetura permban: 

 
 
 

- Emrin e kreditorit dhe programin për të cilin ishte bërë shpenzimi 
(Kolona A dhe B)  

- Data e caktuar për pagesën e detyrimit (Kolona C) 
- Stoku i borxhit (d.mth. sasia e detyrimit të vonuar) më 

31 tetor të vitit financiar në vazhdim (Kolona D)  
- Plani për shlyerjen e detyrimit të prapambetur, nëse 

me pagesa periodike (kolonat I, F, L, O për vitet t, 
t+1; t+2 and t+3 përkatësisht) 

e-Të mbartura me destinacion (C4) 
 

Ne kete grup përvijon të mbarturat me destinacion në përputhje me klasifikimin e 
programeve. Qëllimi i ivenditimit te ketyre te dhenave  është të sigurohet që detyrimet 
në shpenzime që nuk janë respektuar në vitin financiar paraardhës të dokumentohen si 
duhet në dokumentet buxhetore dhe financiare për vitin pasues. 
Fondet e mbartura janë rezultat i diferencës midis shumës së parashikuar nga 
programi/aktiviteti në vitin buxhetor në vazhdim dhe shpenzimeve të kryera realisht. 
Nëse diferenca është pozitive, duhet të  identifikojëm arsyen e diferencës. Ndonjëherë 
arsyeja e tepricës është kursimi i realizuar nëpërmjet blerjes së mallrave dhe 
shërbimeve me një çmim më të ulët tregu nga ç’është përllogaritur fillimisht. 
Megjithatë në rastet e projekteve të investimeve kapitale, kur një shpenzim nuk është 
kryer për shkak të pengesave teknike ose kohore, mund të jetë me vend që të 
identifikohen fondet e mbartura si të angazhuara, për të vazhduar investimin capital në 
vitin e ardhshëm. 

f.Angazhimet (C5) 
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Ne kete table ,përvijojne të gjitha angazhimet shumëvjeçare të marra në vitin buxhetor 
të kaluar ose në vazhdim nga programet dhe aktivitetet. Qëllimi është perfshirja e tyre 
në programin buxhetor afatmesëm, në mënyrë që të bëhet e mundur shmangia e lindjes 
së detyrimeve të prapambetura.  
 

Angazhimet janë detyrimet financiare të marra përsipër nga njësia 
shpenzuese, të cilat rrjedhin nga kontrata për shpenzime kapitale, blerjen e 
mallrave apo shërbimeve, si edhe kontrata e shërbimit (jashtëkontraktimi i 
shërbimeve); pra cdo lloj detyrimi që rrjedh nga marrëveshjet me plaë të 
treta. Bashkia duhet të ofrojë një pasqyrë të përgjithshme të angazhimeve 
në fuqi në fillim të vitit buxhetor; për t’u siguruar që : 
1) këto detyrime do të plotësohen dhe nuk do të anashkalohen dhe  
2) që këshilli të ketë një pasqyrë të plotë të fondeve që janë efektivisht të 
lira për t’u akorduar gjatë vitit buxhetor. 
 Për shembull, nëse në programin e rrugeve, janë parashikuar gjithsej 100 
mijë lekë, ndër të cilat 70 mijë lekë jane planifikuar pere investime ne 
rruge në vitin aktual,  në vitin paraardhës për vazhdimin e investimit,  
efektivisht vetëm 30 mijë lekë janë të lira për t’u akorduar nga këshilli në 
vitin e parë të buxhetit për të arritur objektivat. 

 
Autorizimi për angazhime paraprake për projkete investimesh kapitale dhe shpenzime 
të tjera periodike është i mundur në sistemin tonë buxhetor. Megjithatë, që pagesat të 
bëhen efektive brenda çdo programi, janë të nevojshme autorizimet vjetore. Duke 
planifikuar dhe siguruar ne vitin e pare te investimit jo me pake se 20% te vleres se 
projektit. 

 
 

g-Tavanet buxhetore (D1) 
 
Tavanet përdoren nga autoritetet politike, d.m.th. nga kryetari i bashkisë dhe këshilli, 
për ta orientuar strategjikisht buxhetin e departamenteve në funksion të arritjes së 
objektivave. Për këtë qëllim, tavanet duhet të caktohen nga autoritetet politike në një 
fazë të hershme të procesit të hartimit të buxhetit. Tavanet duhet të jenë në përputhje 
me përparësitë strategjike të Bashkise, të bazuara në planin ekzistues të zhvillimit 
strategjik PZhS. Veç kësaj, tavanet duhet të respektojnë caqet financiare të Bashkise, 
Procesi i përllogaritjes së burimeve duheto të nxjerrë dukshëm këto kufizime 
financiare. 
 
Është e rëndësishme që tavanet te behen te njohura per te gjitha drejtorit e Bashkise. 
 
Ne kete buxhet kemi përdorur një tavan të përgjithshëm për çdo program dhe brenda 
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programit janë caktuar tri lloje nën tavanesh; i pari është për pagat dhe sigurimet 

shoqërore, i dyti – për blerjet e mallrave dhe shërbimeve (konsumi përveç 

kompensimit të stafit), i treti – për investimet kapitale. Ndërkohë që tavanet i parë dhe 

i dytë janë tavane maksimale për konsum, i treti përbën një kërkesë minimale për 

shpenzime kapitale. Tavani i shpenzimeve kapitale është mbetja nga tavani i 

përgjithshëm për të gjitha funksionet minus dy tavanet e konsumit. Kur këta dy tavane 

janë përdorur, Kryetari I Bashkise, së bashku me këshillin, mund të drejtojnë ndarjen 

strategjike të burimeve sipas funksioneve me tavane të përgjithshme; veç kësaj, 
autoritetet politike mund të nxisin përparësitë investuese dhe t’i mbajnë nën kontroll 

shpenzimet e stafit me nën tavanet.Ne kemi ruajtur ne kete PBA Nivelin 40% per 

shpenzime Kapitale. 

Me poshte  një ekstrakt nga formulari “D1 Tavanet” në Figurën 6. 
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Per te pasur sukses ne percaktimin e sakt te  tavaneve duhet te plotesohen 3 kritere: 
 

- Së pari, është absolutisht e domosdoshme një përllogaritje e kujdesshme dhe e 
besueshme e burimeve tërësore buxhetore të Bashkise, për të gjitha vitet e buxhetit 
afatmesëm. -   

- Së dyti, Bashkia ka nevojë për një strategji të zhvillimit vendor. Vetëm atëherë, 
tavanet mund të përcaktohen në mënyrë strategjike. 

- Së treti, vullneti politik për të drejtuar procesin e programit buxhetor 
afatmesëm dhe vjetor në mënyrë strategjike duhet të jetë real. 

 
Në tabelen D1, në funde, parashikohen fondet rezervë dhe të 
kontigjencës, të cilat sipas ligjit të buxhetit nuk duhet të kalojnë 3% të 
buxhetit të bashkisë. Ne kemi parashikuar mesatarishte 2.2 %   të 
buxhetit të bashkisë.   

 
Parashikimet  makroekonomike (D2) 

 
Parashikimet makroekonomike  japin informacion për shifrat përkatëse të 
përllogaritura nga konteksti makroekonomik, të cilat prekin buxhetin afatmesëm. Ky 
informacion përdoret në çdo fazë të procesit të hartimit të buxhetit, d.m.th. përgatitjen 
e buxhetit, vlerësimin e propozimit për buxhetin dhe miratimin e tij, ekzekutimin e 
buxhetit dhe kontrollin e mëvonshëm. Këto parashikime janë thelbësore për procesin e 
buxhetit; ato jane bazuar në përllogaritjet e institutive parashikuese të kualifikuara. 
Ne jemi mbeshtetur në parashikimet e planifikimit të përdorura nga Ministria e 
Financave dhe Ekonomisë në kuadrin makroekonomik. Si me poshte: 
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Përllogaritja e të ardhurave: Taksat (E1) 
Drejtoria e te Ardhurave ka bere perllogaritjen e te Ardhurave per Buxhetin Afat mesem. 
Ne Formularin E1 jane parashikuar të gjitha klasat e të ardhurave vendore.  si të dhënat për 
grantet ndërqeveritare që akordohen nga buxheti qëndror. Disa burime të tjera, në veçanti 
burimet e veta të të ardhurave, janë përllogaritur gjatë procesit të bërjes së buxhetit.  
Së fundi, vija e mbledhjes e këtij formulari tregon burimet e përgjithshme buxhetore për çdo 
vit. Ajo paraqet gjithashtu në totalin sipas llojit të të ardhurave; d.m.th. totali i taksave, totali i 
tarifave, totali i granteve etj. 
Ne kemi llogaritur me vete cdo taksë dhe tarifë . Sidoqoftë, procedura është mjaft e ngjashme 
për secilën prej tyre.  
 
Faktorët që mund të kenë impakt mbi taksat nuk janë gjithmonë të njëjtët me ato që kanë 
impakt për tarifat. 
 
Ne kemi marr parasysh pesë faktorë ndikues mbi taksat, si më poshtë:  
(1) rritja reale ekonomike, (2) inflacioni; (3) rritja e popullsisë, (4) rregullimi (modifikimi 
ligjor i ligjit të taksave), (5) përdorimi i përmirësuar i potencialit të taksave, (6) ndryshimet e 
nivelit të taksave; (7), të tjera. 
Për fat të keq, informacioni për faktorët ndikues nuk është i përkryer; një pjesë e tij mund të 
merret nga 
parashikimet ekonomike, por një pjesë duhet supozuar mbi bazën e një metodologjie 
logjike të caktuar. Kjo është vështirësia e parë që rrjedh nga parashikimi i të ardhurave 
sipas kësaj metode. Specialistët e taksave të Bashkise kane  vlerësuar ndikimin e 
secilit prej faktorëve ndikues mbi secilën taksë me qëllim nxjerrjen e rezultatit.  
Është e qartë që disa faktorë në hyrje janë më të rëndësishëm për disa taksa se për të 
tjerat. Për shembull, rritja ekonomike shpresohet të ketë ndikim pozitiv mbi taksën e 
ndikimit në infrastrukturë, por jo në taksën e ndërtimit që është një taksë e sheshtë. 
Megjithatë, për të vlerësuar masën e këtij ndikimi mbi një taksë të caktuar kërkohet një 
përvojë e madhe dhe një metodë e saktë llogaritjeje. Përdorimi i aftësive statistikore 
nuk mund ta zëvendësojë përvojën prandaj gjatë parashikimeve jane vene në funksion 
ndërthurja e të dyjave. Ka vetëm një rrugë për ta bërë këtë: të provosh, të diskutosh për 
gabimet në përllogaritje dhe të mësosh prej tyre. 
Në Figurën , mund të shikoni një ekstrakt të formularit “E1 – Taksa”;  
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1. Faktor I rritjes ekonomike do të ndikoj  një rritje prej 1% në mbledhje, për shkak 

të rritjes së pritshme ekonomike prej 2% e cila mund të stimulojë transakskionet e 
pasurisë me 50% të rritjes reale ekonomike, pra 1%. 

2. Faktori i dytë ndikues është potenciali i përmirësuar i mbledhjes taksave. Ne kemi 
përmirësuar administrimin e taksave në mënyrë të qëndrueshme gjatë viteve të 
fundit dhe po ndërtojmë një databazë të saktë, duke kërkuar të vendosim një 
sistem faturimi. Supozojmë që këto përpjekje do të ecin përpara vitin e ardhshëm 
dhe ne do të rrisim mbledhjen e taksave. .. 

      Për të gjitha taksat e tjera të mbetura, procedura e parashimit mbetet e njëjta. 
 

Përllogaritja e burimeve: E1: Tarifat 
 
Enjejta metodologji eshte pedorur edhe për përllogaritjen e të gjitha klasave të tarifave. 
Seksioni për tarifat është ndërtuar në mënyrë të ngjashme me seksionin për 
përllogaritjen e taksave. Ajo që është shpjeguar atje është e zbatueshme edhe këtu. 
Sidoqoftë, faktorët influencues nuk janë të njëjtët.  
Për tarifat, IPF merr parasysh pesë faktorë më impakt potencial: (1) përdorimi i 
përmirësuar i potencialit nga tarifat; (2) rregullime ligjore; (3) rritja e volumit të 
aktivitetit; (4) rritja e tarifës për njësi; (5) të tjera.  
Një ekstrakt i formularit E1/seksioni i tarifave është paraqitur në Figurën 9. Tarifa e 
pastrimit është përdorur si shembull për një taksë që ekziston tashmë për bizneset, por 
që është futur rishtaz për familjet. Do të bëhen përpjekje për shfrytëzimin më të mire 
të potencialit nga tarifat duke përmirësuar mbledhjen e tarifave. Për më tepër, 
planifikohet të zgjerohet fusha e shërbimit; çka gjithashtu do të gjenerojë tarifa shtesë. 
 

Figura 9: E1 - Tarifat  

 
Përllogaritja e burimeve: Të ardhura jotatimore (E1) 
Përllogaritja për të ardhurat jotatimore ndjek teknikisht të njëjtën logjikë si taksat dhe 
tarifat. Por ka shumë të ngjarë që faktorët ndikues të jenë mjaft më të kufizuar sesa në 
rastin e taksave. 
 
Përllogaritja e të ardhurave nga buxheti i shtetit (transfertat) dhe huatë (E1) 
Është i nevojshëm informacion paraprak për të specifikuar flukset e ndryshme nga transfertat 
e kushtëzuara, kontributet e donatorëve, huatë. Informacioni përkatës për transfertat për tre 
vitet e ardhshme jepet çdo vit nga Ministria e Financave dhe Ekonomisë.  
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Formularët e kërkesës buxhetore FKB (FKB1 - FKB29) 
 
Formularët e kërkesës buxhetore FKB jane plotesuar per cdo program sipas drejtorive 
. 
 Ky proçes ka siguruar Bashkisë që sipas politikave të vendosura nga nivelet drejtuese 
të organizohen kërkesat buxhetore që vijnë nga nivelet bazë .  
Ne vazhdim do të zhvillohet një proçes këshillimi brenda departamenteve ku do të 
përfshihen të gjitha palët e interesuara në proçesin trasparent të buxhetimit. Kjo 
proçedurë garanton që të respektohen plotësishtKërkesat që vijnë nga publiku, duke u 
bërë në këtë mënyrë një buxhet më realist dhë në ndihmë të interesit publik. 
 
Drejtorive do  t’u jepet kohë e mjaftueshme për të përgatitur kërkesat e tyre buxhetore.  
një kuadër kohor prej të paktën 4 javësh eshte I mjaftueshem. Ky kuadër kohor eshtë 
përfshir në kalendarin e buxhetit të Bashkise. 
 
Në përputhje me klasifikimin funksional të programeve buxhetore, kemi gjithsej  16 
FKB;  
Pra për secilin program kemi përdorur një FKB te veçantë. Për të gjurmuar 
informacionin, aktivitetet janë kufizuar në maksimumi katër për çdo FKB, siç është 
përcaktuar në formularin B3 të strukturës funksionale. 
 

 
 
FKB përbëhet nga katër hapësira (shih Figurën 13): 

 
(1) Titulli (rreshti 2 deri 8)  
(2) Kuadri i kërkesës buxhetore (rreshti 14 deri 48) – vetëm rreshta output  
(3) Përputhja me tavanet (rreshti 50 deri 63)  
(4) Buxhetet e detajuara për çdo aktivitet/projekt (rreshti 66 deri në fund të 

faqes).  
 

(1) Titulli i formularit: Tabelë vetëm output. 
 
Hapësira e titullit paraqet informacionin e përgjithshëm të programit. Në rreshtin 2, 
gjeni emrin e programit, departamentin përgjegjës të linjës, emrin përkatës të 
programit. Në rreshtat 3 deri 7, tregohen aktivitetet/projektet e këtij programi dhe 
karakterizohen natyra dhe lloji i tyre.  
 

(2)          Kuadri i kërkesës buxhetore 
 
Hapësira e kuadrit paraqet shpenzimet e përgjithshme për programin:  
Seksioni majtas (kolonat A deri në G) paraqesin një kuadër të shpenzimeve të 
përgjithshme për programin (pra shpenzimet bruto) Një ndarje e shpenzimeve bruto 
është paraqitur në përputhje me klasifikimin ekonomik në tri kategori kryesore: paga, 
shpenzime për mallra dhe shërbime të blera (konsum jo për paga) dhe investime 
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kapitale. 
 
 
 
Pjesa e sipërme e seksionit në të djathtë paraqet të ardhurat e mbartura nga programi (I15: 
O29), që mund ta kenë burimin tek tarifat e shërbimit kushtuar programit; ose transfertave të 
kushtëzuara (specifike, me destinacion) të mbartura. 
 
Në pjesën fundore të seksionit, djathtas, (I32: O48) paraqitet një kuadër i kërkesës buxhetore 
për këtë program nga buxheti i përgjitshëm i bashkisë – d.m.th. shpenzimet për programin. 
Shpenzimet neto buxhetore janë llogaritur si diferencë midis shpenzimeve bruto (nevojat e 
përgjithshme për shpenzime) dhe të ardhurat totale nga programi (nga tarifat dhe të ardhurat e 
mbartura). 
 
Ne formularet e Kerkesave Buxhetore ,vihet re që jo të gjitha programet buxhetore do të kenë 
të ardhura/të hyra neto të mbartura. Përgjithësisht kjo do të ndodhë në ato programme ku janë 
vendosur tarifa shërbimi (për shembull, pastrimi); ose kur merren grante të mbartura. Për 
shumicën e programeve buxhetore shpenzimet bruto dhe neto do të jenë të barabarta dhe këto 
do të financohen nëpërmjet buxhetit shumë funksional të bashkisë. 
 
Përputhja me tavanet 
 
Ky seksion kontrollon nëse shpenzimet e përgjithshme për programin janë brenda tavanit të 
miratuar nga këshilli bashkiak. 
 

1. Të dhënat janë llogaritur automatikisht nga informacioni i detajuar i futur në 

seksionet e shpenzimeve për aktivitetet të FKB; krahasuar me tavanet sikurse 

janë përfshirë në fletën D1 (Tavanet). 

 
 
Fleta krahason tavanin e përgjithshëm për programet me shpenzimet e përgjithshme, si 
dhe kategoritë ekonomike të shpenzimit me tavanet përkatëse të pagave, me 
shpenzimet e tjera operacionale dhe shpenzimet kapitale. 

 
Buxheti i detajuar për çdo aktivitet/projekt 
 
Sikurse thame me lartë, çdo FKB lë hapësirë vetëm për një numër të kufizuar aktivitetesh.  
 

Poshtë rreshtit të titullit, gjeni tri nënhapësira: 
 

(i) Ana e majtë i kushtohet përllogaritjes së shpenzimeve,  
(ii) Ana e djathtë për përllogaritjen e të ardhurave, 
(iii) Dhe poshtë (rreshti 95 deri 101), është lënë vend për shpjegim. 
 

Figura 11: FKB1 deri FKB29 – Formulari i kërkesës buxhetore  
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Le të shohim tani më nga afër nënhapësirën (i) përllogaritje shpenzimesh dhe (ii) 
përllogaritje të ardhurash për çdo aktivitet. 
 
Shpenzimet sipas formularit të kërkesës së buxhetit 
 
Nënhapësira për përllogaritje shpenzimesh është ndarë sërish në tri seksione (shi Figurën 12): 
Pjesa e sipërme  përdoret për të përllogaritur shpenzimet bruto për një aktivitet; seksioni ne 
mese i kushtohet një përllogaritjeje të ndarë të kostove direkte të projekteve më të mëdha, si 
investimet kapitale; së fundi, seksioni më poshte,  përdoret për përllogaritjen e ndarë të 
kostove periodike të aktivitetit të financuar nga buxheti. - Shpenzimi i pritshëm: ne  fund 
 

 
Figura 12: Përllogaritja e shpenzimeve për aktivitet/projekt 
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- Kostot direkte për projektet dhe shpenzimet kapitale vs. kostove të përsëritura 
(korrente): 

 
Tani le të kalojmë te dy sektorë shtesë të pjesës së shpenzimeve, që u kushtohen kostove 
direkte të projekteve dhe investimeve kapitale, nga njëra anë, dhe kostove të përsëritura, nga 
ana tjetër . Këto dy hapësira na lejojnë të ndajm shpenzimet e parashikuara në përputhje me 
klasifikimin ekonomik. Në rastin e një shpenzimi kapital dhe projekteve të tjera, seksioni i 
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sipërm, pra kostot direkte, do të kenë më shumë peshë; në rastin e aktiviteteve në vazhdim, 
seksioni i kostove të përsëritura do të ketë shumicën e shpenzimeve. Gjithsesi duhet te kemi 
parasysh që edhe investimet do të shkaktojnë kosto korrente në vitet e ardhshme, sidomos në 
kuadrin e kostove të mirëmbajtjes dhe shpenzimeve të tjera operacionale në varësi të natyrës 
së investimit. Ndarja midis kostove të investimit dhe projekteve, nga njëra anë, dhe kostove 
korrente, nga ana tjetër, është e nevojshme për shkak të tavaneve dhe kërkesave të raportimit. 
Po për këto dy arsye, është e nevojshme edhe një ndarje në kategori e klasifikimit ekonomik. 
 
Seksioni mbi të ardhurat i formularit të kërkesës buxhetore 
Tek seksioni mbi të ardhurave në formularin e kërkesës buxhetore vlerësohen dy klasa 
të ardhurash: tarifat dhe transfertat e mbartura. Të dyja klasat mund të lidhen 
drejtpërdrejt me aktivitetin/projektin që shqyrtohet. Nën titullin e gjelbër, shuma neto e 
kërkuar rezulton si mbetje e shpenzimeve të pritshme për këtë aktivitet (ana e majtë e 
FKB, ) dhe të ardhurave të pritshme në formën e tarifave dhe të ardhurave të mbartura 
(shih. Figurën 13). 
 

Figura 13: Përllogaritja e të ardhurave brenda formularit të kërkesës buxhetor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Le t’i hedhim një sy tani përllogaritjes së të ardhurave nga tarifat dhe të ardhurave të 
mbartura. 
 
Përllogaritja e transfertave të mbartura bazohet plotësisht në informacionin e Bashkisë dhe të 
Drejtorive te saj kryesishte drejtorise se Finances.  
 
Totali i të dyja burimeve të të ardhurave, tarifave dhe transfertave të mbartura, mblidhen dhe 
rezultati del në kutitë djathtas “Të ardhurave të pritshme”. 
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Sa më e lartë kjo e ardhur direkte, e lidhur me aktivitetin, aq më e ulët do të jetë shuma neto e 
kërkuar.  
 

Ne duhet të jemi të ndërgjegjshëm për rëndësinë dhe potencialin e të ardhurave me 
destiancion, të lidhura me veprimtaritë (si për shembull tarifat). Sa më të larta të jenë 
këto të ardhurat, për shembull tarifa e pastrimit për shërbimin e menaxhimit të mbetjeve, 
aq më shumë mbulohen kostot dhe më pak ngarkohet buxheti i bashkisë nga të ardhurat 
me qëllim të përgjithshëm (si taksat dhe transfertat e tjera). Këto kursime forcojnë 
potencialin e Bashkise dhe përmirësojnë më tej shërbimet publike.  

 
 
Me poshte jepen te detajuara te Ardhurat dhe shpenzimet per cdo program,nepermjet 

tabelave te IPF. 
 

1. Formati F1, “Parashikimi i burimeve të të ardhurave të bashkisë”. 
2. Formati F4, “Parashikimi i shpërndarjes së shpenzimeve sipas programeve për 

bashkinë”. 
3. Formatet ( KB1 – KB29) “Planifikimi i tavanave afatmesme të shpenzimeve për 

bashkinë”.  
4. Formati F15, “Investimet afatmesme në nivel programi”. 
5. Formati F10, “Kërkesat shtesë të programit buxhetor afatmesëm”.  
6. Formati B1 dhe B2 “Numri i punonjësve”.  

Relacion shpjegues për procesin e përgatitjes së programit buxhetor afatmesëm 
(Shtojca 2, Programi Buxhetor Afatmesëm 2019-2021 

          
 
 Me poshte disa  Ekstrakte te Formateve te IPF-ve 
 
Formati F1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Formati F4 
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Informacion për programet Buxhetore 
 

I. Programet e Zhvillimit tëBashkisë. 
 
FUNKSIONI 1: SHËRBIME TË PËRGJITHSHME PUBLIKE 
Nënfunksioni 011: Organet ekzekutive dhe legjislative, për çështjet financiare dhe 
fiskale, çështjet e brendshme 

 

Vështrim i përgjithshëm 

Zhvillimi i njësisë, menaxhimi i financave të njësisë së vetëqeverisjes vendore, të burimeve 
të tjera si dhe të burimeve njerëzore, funksionimi i proceseve të përgjithshme të brendshme 
dhe komunikimi me publikun. Shërbime në mbështetje të kryetarit të njësisë së 
vetëqeverisjes vendore ose të këshillit; 

Kodi i 
programit Emri i Programit Përshkrimi i programit 

01110 Planifikim, 
menaxhim dhe 
administrim 

 Zhvillimi dhe zbatimi i politikave të 
përgjithshme për personelin; 

 Shërbime të përgjithshme publike, si: shërbimet e 
prokurimit, mbajtja dhe ruajtja e dokumenteve 
dhe arkivave të njësisë, ndërtesave në pronësi 
apo të zëna nga njësia, parqe qendrore 
automjetesh, zyrave të printimit dhe IT etj. 

 Administrim, funksionim dhe ofrimi i 
shërbimeve të mbështetjes për kryetarin e njësisë 
vetëqeverisjes vendore, për këshillin dhe 
komisionet e këshillit ose të kryetarit të njësisë. 

 Shërbimet statistikore dhe baza e të dhënave 
vendore; 

 Prodhim dhe përhapje e informacionit publik, 
dokumentacionit teknik dhe statistikave për 
çështjet dhe shërbimet për zhvillimin e 
komunitetit; 

 
01120 Çështje financiare 

dhe fiskale 
 Administrim i çështjeve dhe shërbimeve 

financiare dhe fiskale; menaxhim i fondeve të 
njësisë së vetëqeverisjes vendore etj. 

 Operacionet e thesarit të njësisë, zyra e buxhetit, 
administrata e të ardhurave, shërbimet e 
kontabilitetit dhe auditit; 

 Prodhim dhe shpërndarje e informacionit të 
përgjithshëm, dokumentacionit teknik për 
çështjet dhe shërbimet financiare dhe fiskale. 

01170 Gjendja Civile  Fondet e pushtetit qendror për funksionin e 
deleguar të gjendjes civile në njësitë e 
vetëqeverisjes vendore; 



Adresa :Bashkia Cerrik Lagjia nr.2  Cerrik:  e-mail bashkiacerrik@yahoo.com	 Page	37	
 

 
 
 
 

 
 

Projekte të rëndësishme (maks. 3; burimi i informacionit: fishat e projekteve PPV/PZhS) 
Kodi 
projektit 

Titulli dhe përshkrim i shkurtër i projektit Fillon Mbaron 

01110 Programe kompjutorike Financ &Tatime 2018 2020 
01110 Blerje Paisje Elektronike 2018 2021 
01110 Blerje paisje te tjera 2018 2021 

 
 
 
 

Të dhënat e programit t-1 t t+1 Trendi 
Numri i stafit 67 67 67 normal 
     
     

 
 

Informacion financiar  
 t-2 t-1 t t+1 t+2 t+3 
Tavani i përgjithshëm i 
programit 

109907 119833 111305 74065 73485 72180 

Shpenzime bruto 109907 119833 111305 74065 73485 72180 
Të ardhurat e programit  28800 30615 9089 18280 39380 29436 
Shpenzime neto 81107 89218 102216 55785 34105 42744 
Paga dhe sigurime 
shoqërore 

47588 59520 70000 49860 49860 49860 

Investimi kapital  18315 32072 11198 2685 2150 2400 
 
 

 
 
 
Meqënëse qeverisja e mirë ndërlidhet me aftësinë e Bashkisë për të siguruar 
shërbimin më të mirë për komunitetin, çdo anëtar është aktiv për të dhënë 
kontributin e tij. Prandaj, për ne ekziston një nevojë e vazhdueshme që Bashkia 
të veprojë si lehtësuese duke iu prirë qytetarëve: 

 
 Drejt të menduarit strategjik, 
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 Duke I përfshirë ata nëçështjet e pushtetit lokal, 
 Duke I bërë partnerë në zgjidhjen e problemeve. 

 
Politikat e vazhdueshme, e cila do te zbatohet nga administrata e bashkise së 
Cerrikut do të jenë:. 

 

 
 

 
 

 
 
 

FUNKSIONI 3: RENDI DHE SIGURIA PUBLIKE 
Nënfunksioni 031: Shërbimet policore 
Vështrim i përgjithshëm 

Administrimi i çështjeve dhe shërbimeve policore që janë të nevojshme për kryerjen e 
funksioneve në shërbim të rendit, qetësisë dhe mbarëvajtjes së punëve publike, parandalimin 
dhe zbulimin e informalitetit brenda territorit të njësisë së vetëqeverisjes vendore.  

Kodi i 
programit Emri i Programit Përshkrimi i programit 

03140 Shërbimet e Policisë 
Vendore 

 Sigurimi i mbrojtjes, qetësisë dhe mbarëvajtjes 
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së jetës dhe punëve publike brenda territorit të 
njësisë, në përputhje me dispozitat ligjore, kur 
nuk janë në kompetencë të ndonjë autoriteti 
tjetër shtetëror; 

 Ekzekutimi dhe zbatimi i akteve të nxjerra nga 
Kryetari i Njësisë dhe i vendimeve të Këshillit 
të Njësisë; 

Projekte të rëndësishme (maks. 3; burimi i informacionit: fishat e projekteve PPV/PZhS) 
Kodi 
projektit 

Titulli dhe përshkrim i shkurtër i projektit Fillon Mbaron 

03140  0 0 
03140  0 0 

 

Të dhënat e programit t-1 t t+1 Trendi 
Numri i stafit 7 9 9 normal 
     
     

 

Informacion financiar  
 t-2 t-1 t t+1 t+2 t+3 
Tavani i përgjithshëm i 
programit 

0 0 0 6500 7200 7200 

Shpenzime bruto 0 0 0 6500 7200 7200 
Të ardhurat e programit  0 0 0 0 0 0 
Shpenzime neto    6500 7200 7200 
Paga dhe sigurime 
shoqërore 

0 0 0 5700 6400 6400 

Investimi kapital  0 0 0 0 0 0 
 

 

Nënfunksioni 032: Shërbimet e mbrojtjes nga zjarri 
Vështrim i përgjithshëm  

Garantimi i shërbimit zjarrfikës në nivel vendor dhe administrimi i strukturave përkatëse; 
Parandalimi, mbrojtja nga zjarri dhe përballimi i emergjencave të tjera që vinë nga rreziqet 
natyrore ose aksidentet e trafikut rrugor.  

Kodi i 
programit Emri i Programit Përshkrimi i programit 

03280 Mbrojtja nga zjarri dhe 
mbrojtja civile  

 Funksionimi i njësive zjarrfikëse dhe i 
shërbimeve të tjera të parandalimit dhe 
mbrojtjes kundër zjarrit; 

 Mbështetja e programeve trajnuese të 
parandalimit dhe mbrojtjes kundër zjarrit; 
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 Shërbime të parandalimit dhe mbrojtjes kundër 
zjarrit; 

 Mbrojtja Civile dhe administrim i strukturave 
përkatëse; Shërbimet e mbrojtjes civile, si 
shpëtimet malore, vrojtimi i plazheve, evakuimi 
i zonave të përmbytura etj. 

 

Projekte të rëndësishme (maks. 3; burimi i informacionit: fishat e projekteve PPV/PZhS) 
Kodi 
projektit 

Titulli dhe përshkrim i shkurtër i projektit  Fillon Mbaron 

1100161 Rikonstruksion Godine 2018 2020 
03280 Blejrje mjet zjarrfikes 2018 2018 

 

Qëllimet Objektivat Treguesit e 
rezultatit 

Synimet 
t t+1 t+2 t+3 

Parandalimi dhe 
mbrojtja kunder 
zjarrit 

Te ulim ne 
maksimum demet nga 
zjarret 

Koha mesatare e 
reagimit pas 
raportimeve të 
zjarrit 

120” 90” 90” 80” 

Mbrojta Civile Te eliminojme demet 
civile 

Numri i 
inspektimeve 
lidhur me rreziqet 
e zjarrit 

96 104 116 132 

       
 

Të dhënat e programit t-1 t t+1 Trendi 
Numri i zjarrfikësve 9 14 14  
Numri i rasteve të ndërhyrjeve të luftës dhe shpëtimeve 
nga zjarri  

12 8 6 Ne 
ulje 

     
 

Informacion financiar  
 t-2 t-1 t t+1 t+2 t+3 
Tavani i përgjithshëm i 
programit  

0 1621 13107 18200 18200 19200 

Shpenzime bruto 0 1621 13107 18200 18200 19200 
Të ardhurat e programit   6000 0 0 0 
Shpenzime neto 0 1621 7107 18200 18200 19200 
Paga dhe sigurime 
shoqërore 

0 620 5000 10200 10200 10200 

Investimi kapital  0 0 6000 6000 6000 5000 
 



Adresa :Bashkia Cerrik Lagjia nr.2  Cerrik:  e-mail bashkiacerrik@yahoo.com	 Page	41	
 

Komente 
 
Nga qeveria  shqiptare eshte rakorduar per vitin 2018,per blerje zjarrfikse shuma  3850 mije  

 

Nënfunksioni 042: Bujqësia, pyjet, peshkimi dhe gjuetia 
Vështrim i përgjithshëm 

Mbështetja e zhvillimit të qendrueshëm të prodhimit bujqësor, mbrojtja e konsumatorëve, 
menaxhimi i ujitjes dhe kullimit. 

Emri i 
Programit Përshkrimi i programit Përshkrimi i programit 

04220 Shërbimet bujqësore, 
inspektimi, siguria 
ushqimore dhe mbrojtja e 
konsumatorëve 

 Ngritja, plotësimi, ruajtja dhe përditësimi i 
një sistemi informacioni mbi bazë parcele për 
tokën bujqësore, që të përmbajë informacion 
për vendndodhjen e saktë, përmasat dhe 
pronësinë e parcelave; 

 Informacion i përgjithshëm, dokumentacion 
teknik dhe statistika për çështjet dhe 
shërbimet bujqësore; 

 Administrim dhe mbrojtje e tokave bujqësore 
e të kategorive të tjera të resurseve; 

 Organizim ose mbështetje e shërbimeve për 
blegtorinë; 

 Administrim i shërbimeve të peshkimit dhe 
gjuetisë; mbrojtje, shtim dhe shfrytëzim 
racional të peshkut dhe kafshëve të egra; 
mbikëqyrje dhe disiplinim i peshkimit në  
ujëra të ëmbla, peshkimit bregdetar, 
kultivimit të peshkut, gjuetisë së kafshëve të 
egra dhe liçensave të gjuetisë; 

 Krijimi dhe administrimi i skemave vendore 
të granteve për bujqësinë e zhvillimin rural. 

 Kontrolli ushqimor, mbrojtja e konsumatorit. 
 Fondet e pushtetit qendror për funksionin e 

deleguar të administrimit dhe mbrojtjes së 
tokës; 

04240 Menaxhimi i 
Infrastruktuës së ujitjes 
dhe kullimit 

 Ndërtim ose organizim i sistemeve të 
kontrollit të përmbytjeve, sistemeve të ujitjes 
dhe kullimit, duke përfshirë grante, hua dhe 
financime për punime të tilla; 

 Administrim, shfrytëzim dhe mirëmbajtje e 
infrastrukturës së ujitjes dhe kullimit nën 
përgjegjësinë e njësive të vetëqeverisjes 
vendore. 

04260 Administrimi i pyjeve dhe 
kullotave 

 Administrimi i çështjeve dhe shërbimeve 
pyjore;  

 Konservim, zgjerim dhe shfytëzim i 
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racionalizuar i rezervave pyjore;  
 Administrim i fondit pyjor dhe kullosor 

publik; 
 Mbikëqyrje dhe disiplinim i operacioneve 

pyjore dhe dhënie e liçencave për prerje 
pemësh.  

 Organizim ose mbështetje për veprimtarinë 
ripyllëzuese, kontrollin e dëmtuesve dhe 
sëmundjeve, shërbimet pyjore për luftën 
kundër zjarrit dhe për parandalimin e zjarrit si 
dhe ofrimi i shërbimeve për operatorët 
pyjorë; 

 Prodhim dhe përhapje e informacionit të 
përgjithshëm, dokumentacionit teknik dhe 
statistikave për çështjet dhe shërbimet pyjore; 

 Grante, hua ose financime për të mbështetur 
veprimtaritë tregtare pyjore; 

 Shpërndarja e kullotave, duke përshirë 
menaxhimin e kullotjes; 

 

Projekte të rëndësishme (maks. 3; burimi i informacionit: fishat e projekteve PPV/PZhS) 
Kodi 
projektit 

Titulli dhe përshkrim i shkurtër i projektit  Fillon Mbaron 

1100141 Kanale uites   dhe kullimi 2018 2021 
    

 

Qëllimet Objektivat Treguesit e 
rezultatit 

Synimet 
t t+1 t+2 t+3 

Rehabilitojmë 
rrjetin e kullimit 
dhe ujitjes, si 
parakusht për 
zhvillimin 
bujqësor 

Pastrimi 150 km 
kanale kulluese 

Jane pastruar 70 
km kanale te dyta 
e te treat kulluese 

40km 50km 30km 30km 

 
 

Të dhënat e programit t-1 t t+1 Trendi 
Numri i Stafit 21 21 21 stabel 
Puntor me kontrat sezonale 50 45 45  renie 

 
 

Informacion financiar  
 t-2 t-1 t t+1 t+2 t+3 
Tavani i përgjithshëm i 
programit  22069 32761 27919 42070 36480 44480 

Shpenzime bruto 22069 32761 27919 42070 36480 44480 
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Të ardhurat e programit  27565 7416 5000 5025 5035 
Shpenzime neto 22069 5196 20503 37070 31455 39445 
Paga dhe sigurime 
shoqërore 2392 5027 11682 14180 14180 14180 

Investimi kapital  15693 20555 7916 16090 10500 15500 
 
 
Pershkrimi i politikave 

 
Ne kemi si prioritet që për këto zona të: 

 

 

 
 

 
 

 
 
Pershkrimi i programit 
 
Programi i Mbrojtjes së Mjedisit mbulon sigurimin dhe përmirësimin e cilësisë së 
jetës, sigurimin e kushteve për zhvillimin e qëndrueshëm të qytetit,në përmjet 
permiresimit te cilësisë dhe reduktimin e ndotjes së ajrit, ujit, tokës dhe ndotjes 
akustike. 
 
Ka për qellim zhvillimin e qëndrueshëm dhe shumë funksional të burimeve pyjore 
dhe kullosore, që të sigurojnë ekuilibrin biologjik të ekosistemeve, ruajtjen e 
siperfaqeve pyjore, rritjen e prodhimtarisë dhe afësisë ripertritëse të tyre, 
parandalimin e degradimit të mëtejshëm të tokës. 
 
Një komponente e rëndësishme e programit është dhe mbrojtja dhe përmiresimi i 
mjedisit ujor, të ujerave sipërfaqësore, lumenjve dhe liqenit dhe ujrave nëntokesore. 
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Pershkrimi i politikave te programit 
 
Politika e Programit të Mbrojtjes së Mjedisit synon mbrojtjen e mjedisit,ruajtjen dhe 
përmirësimine tij, parandalimin dhe pakësimin e rreziqeve ndaj jetës e shëndetit të 
qytetareve, përmes bashkëpunimit me komunitetin e Bashkisë e shoqerinëcivile. 
 
Politikat e këtij programi kanë për qellim zhvillimin e qëndrueshëm dhe shumë 
funksional të burimeve pyjore dhe kullosore, që të sigurojnë ekuilibrin biologjik të 
ekosistemeve pyjore, ruajtjen e sipërfaqeve pyjore, rritjen e prodhimtarisë dhe 
aftesisë ripërtritëse të pyjeve, parandalimin e degradimit të mëtejshëm tëtokës. 
 
Një politikë shumë e rëndësishme e programit është shfrytëzimi racional i burimeve 
ujore, shpërndarjen e drejtë të tyre sipas qëllimeve të përdorimit, si edhe mbrojtjen e 
tyre nga ndotja. 
 

 
 

Nënfunksioni 045: Transporti 
Vështrim i përgjithshëm  

Ndërtimi, rehabilitimi dhe mirëmbajtja e rrugëve vendore dhe sinjalizimit rrugor brenda 
juridiksionit të njësisë së vetëqeverisjes vendore. 
Emri i 
Programit Përshkrimi i programit Përshkrimi i programit 

04520 Rrjeti rrugor rural  Ndërtimi dhe mirëmbajtja e sistemeve 
rrugore dhe strukturave të transportit (rrugë, 
ura, tunele, parkime, terminale autobusësh, 
rrugë këmbësore dhe korsi biçikletash etj.) 
dhe sinjalizimi rrugor i trotuareve dhe 
shesheve publike vendore nën administrimin 
dhe përgjegjësië e njësisë së vetëqeverisjes 
vendore; 

 Studime për rehabilitimin, përmirësimin, 
ndërtime të reja në sistemet e transportit për 
rrjetin rrugor nën administrimtin e njësisë 
vendore; 

 Marrja e masave për lehtësimin e trafikut dhe 
kontrollin e sistemit rrugor rural të njësisë 
vendore; 

04570 Transporti publik  Kontraktimi i shoqërive private të transportit 
për sigurimin e shërbimeve të transportit 
publik lokal; 

 Mbikëqyrje dhe rregullim i shërbimeve të 
transportit publik lokal të shoqërive private 
(miratimi i tarifave për pasagjerët dhe i orëve 
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dhe shpeshtësisë së shërbimeve etj.); 
 Prodhim dhe përhapje e informacionit të 

përgjithshëm, orareve etj. të operacioneve të 
sistemit publik lokal të transportit; 

 Grante, hua ose financime për të mbështetur 
funksionimin, ndërtimin, mirëmbajtjen ose 
përmirësimin e sistemeve dhe strukturave të 
transportit publik lokal. 

 

Projekte të rëndësishme (maks. 3; burimi i informacionit: fishat e projekteve PPV/PZhS) 
Kodi 
projektit 

Titulli dhe përshkrim i shkurtër i projektit  Fillon Mbaron 

011000164 Rikonstruksion rruge rurale 2018 2021 
011000144 Rikualifikim Urban 2018 2021 

 

Qëllimet Objektivat Treguesit e 
rezultatit 

Synimet 
t t+1 t+2 t+3 

Krijimi I 
territorit te ri 
administrative te 
bashkisë-shumë-
qendërsh duke 
përfshirë 
qytetine Cerrikut 
dhe fshatrat e 
njësive 
administrative 

përmirësimi 
dhe 
modernizimi i 
infrastrukturës 
rrugore urbane 
dhe 
infrastrukturës 
rrugore rurale  
 

Km rruge te  
mirmbajtura gjate 
vitit 

34 36 40 40 

 

Të dhënat e programit t-1 t t+1 Trendi 
Numri i Stafit 0 0 0 0 
     

 

Informacion financiar  
 t-2 t-1 t t+1 t+2 t+3 
Tavani i përgjithshëm i 
programit  

71852 9775 27623 62825 79535 72800 

Shpenzime bruto 71852 9775 27623 62825 79535 72800 
Të ardhurat e programit 1950 4402 25621 16271 13271 11271 
Shpenzime neto 69902 5373 2002 46554 66264 61529 
Paga dhe sigurime 
shoqërore 

70 330 0 0 0 0 

Investimi kapital  71282 7953 47205 58025 74735 70000 
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Pershkrimi i programit 

 
Cerriku  është porta hyrëse e Suloves dhe Dumres   
Krijimi I territorit te ri administrative te bashkisë-shumë-qendërsh duke 
përfshirë qytetine Cerrikut dhe fshatrat e njësive administrative të tjera në 
programin e infrastruktures rrugore si funksion i veti do të jetë ndërtimi, 
mirëmbajtja dhe rehabilitimi i rrugëve vendore, trotuareve dhe shesheve publike 
tëtij. 
Mobiliteti ose lëvizshmëria ka të bëjë me përdorimin më të mirë të 
infrastrukturës rrugore, duke i dhënë përparësi mënyrave aktive dhe të 
qëndrueshme të lëvizjes (ecje, pedalim, transport publik, etj.).  
Me rëndësi rrënjësore është konsolidimi i linjave të transportit publik që lidhin 
Fshatrat me Njesit Administratime dhe ketyre te fundit me Qendren urbane 
Cerrike. 

 
Pershkrimi i politikave 

 
Synimet kryesore në drejtim të sistemit rrugor urban dhe atij rural të Bashkisë 
së Cerrikut do të jete: përmirësimi dhe modernizimi i infrastrukturës rrugore 
urbane dhe infrastrukturës rrugore rurale duke mundësuar akses të plotë të tyre 
në sistemin e infrastrukturës rrugore kombëtare dhe ndërkombëtare. 
Tashmë rrjeti rrugor urban i qytetit lidhet me rrjetin kombëtar rrugor  
 
 

 
Pershkrimi i programit 
Programi i ofrimit të shërbimeve publike qytetarëve, bizneseve dhe të gjithë 
komunitetit në të gjithë territorin administrative të bashkisë përbën një nga 
kolonat kryesore të programit buxhetor. 
Ky program përmbledh disa nga funksionet e veta të bashkise, të cilat 
përmbajnë sherbimet më jetike për komunitetin siç janë:mbledhja,largimi dhe 
trajtimi I mbetjeve urbane, mbledhja, largimi dhe trajtimi i ujërave të ndotura, 
mbledhja dhe largimi i ujërave të shiut dhe mbrojtja nga përmbytjet në zonat e 
banuara, ndërtimi, rehabilitimi dhe mirëmbajtja e varrezave publike, shërbimi i 
dekorit publik dhe ndriçimi i mjediseve publike. 

 
Shërbimet publike, për nga rëndësia e tyre, ndikojnë direkt në cilesinë e jetese 
së qytetarëve dhe janë një parakusht për zhvillimin social ekonomik për të 
gjithë territorin e Bashkisë Cerrik. 

 
Politikat e programit 

 



Adresa :Bashkia Cerrik Lagjia nr.2  Cerrik:  e-mail bashkiacerrik@yahoo.com	 Page	47	
 

Bashkia e Cerrikut është e angazhuar të garantojë për të gjithë qytetarët e saj 
shërbime publike cilësore në të gjithë territorin e saj panvarësisht vendodhjes së 
tyre. 
Permirësimi i eficences dhe efektivitetit të sherbimeve publike, modernizimi i 
tyre nëpërmjet permiresimit të vazhdueshëm të teknologjisë, si dhe permirësimi 
i performancës së menaxhimit të shpenzimeve,duke garantuar të gjitha 
standartet ligjore,do të jetë një politikë kostante në ofrimin e të gjitha 
shërbimeve publike nga ana esaj. 
Bashkia Cerrik do të garantojë rritjen e transparences ne lidhje me ofrimin e 
sherbimeve publike, do të siguroje pjesmarrjen e publikut në procesin e 
planifikimit dhe ta orientojë ate si pas nevojave të qytetarëve. 

 
Pershkrimi i politikave 

 
 
 

Shërbimi i transportit publik do të mbulojë të gjithë zonën urbane. Përmirësimi dhe 
vënia në eficiencë e transportit publik rrethqytetës është një nga prioritetet tona në 
mbështetje të një skeme policentrike të zhvillimit të të gjithë territorit administrativ të 
bashkisë. 

 

 
 
 
 
FUNKSIONI 5: MBROJTJA E MJEDISIT 
Nënfunksioni 051: Menaxhimi i mbetjeve 
Vështrim i përgjithshëm 
Mbledhja, depozitimi i mbeturinave, trajtimi, pastrimi i rrugëve, shesheve, rrugicave, 
tregjeve, kopshteve publike, parqeve etj. 

Emri i 
Programit Përshkrimi i programit Përshkrimi i programit 

05100 Menaxhimi i mbetjeve  Administrim, mbikëqyrje, inspektim 
organizim ose mbështetje e sistemeve të 
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grumbullimit, trajtimit dhe eliminimit të 
mbetjeve; 

 Mbledhja, largimi dhe trajtimi i mbetjeve të 
ngurta dhe shtëpiake. 

 Grante, hua ose financime për të mbështetur 
ndërtimin, mirëmbajtjen ose përmirësimin e 
këtyre sistemeve; 

 Pastrimi i rrugëve, parqeveve etj. 
 

Të dhënat e programit t-1 t t+1 Trendi 
Numri i Stafit 14 14 14 14 
     

 

Informacion financiar  
 t-2 t-1 t t+1 t+2 t+3 
Tavani i përgjithshëm i 
programit  

19489 13966 17000 11250 11250 10250 

Shpenzime bruto 19489 13966 17000 11250 11250 10250 
Të ardhurat e programit 13820 9500 17000 20000 20080 17080 
Shpenzime neto 5669 4466  -8750 -8830 -6830 
Paga dhe sigurime 
shoqërore 

0 0 0 6750 6750 6650 

Investimi kapital  0 0 0 0 0 0 
 
FUNKSIONI 6: STREHIMI DHE KOMODITETET E KOMUNITETIT  
Nënfunksioni 061: Urbanistika 
Vështrim i përgjithshëm  
Planifikimin dhe zhvillimin i banesave të përshtatshme në njësinë vendore. 

Emri i 
Programit Përshkrimi i programit Përshkrimi i programit 

06140 Planifikimi Urban Vendor  Zhvillim, përditësim, bashkërendim dhe 
monitorim i  planeve të zhvillimit urbanistik; 

 Planifikim, administrim, zhvillim dhe 
kontrolli i territorit, sipas mënyrës së 
përcaktuar me ligj. 

 Grante, hua ose financime për të mbështetur 
zgjerimin, përmirësimin ose mirëmbajtjen e 
stokut të banesave; 

 Lëshimi i lejeve për ndërtime të reja; 
zhvillimi i tokës dhe veprimtari të tjera që 
ndikojnë në urbanistikën e njësisë së 
vetëqeverisjes vendore. 

 Administrim, bashkërendim dhe monitorim i 
planeve të përgjithshme, planeve, 
programeve dhe buxheteve të lidhura me 
strehimin; 
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 Shpërndarje e informacionit publik, 
dokumentacionit teknik dhe statistikave për 
çështjet dhe shërbimet e strehimit;  

 Sigurimi i truallit të nevojshëm për ndërtime 
banesash; ndërtim ose blerje dhe rimodelim i 
njësive banuese për publikun në përgjithësi 
ose për njerëz me nevoja të posaçme; 
eliminim i ndërtimeve të degraduara i lidhur 
me sigurimin e strehimit. 

 Planifikim i përgjithshëm duke përfshirë 
formulimin, përditësimin, bashkërendimin 
dhe monitorimin, të Planeve të Përgjithshme 
Vendore /Planeve të Zhvillimit Strategjik; 

 Hartimi i planeve të zonimit dhe i rregullave 
të ndërtimit; 

 
 
Të dhënat e programit t-1 t t+1 Trendi 
Numri i Stafit 11 11 11 11 
     

 

Informacion financiar  
 t-2 t-1 t t+1 t+2 t+3 
Tavani i përgjithshëm i 
programit  

0 0 0 9160 9160 9160 

Shpenzime bruto 0 0 0 9160 9160 9160 
Të ardhurat e programit 0 0 0 10910 12000 12000 
Shpenzime neto 0 0 0 -1750 -2840 -2800 
Paga dhe sigurime 
shoqërore 

0 0 0 7660 7660 7660 

Investimi kapital  0 0 0 0 0 0 
 

Komente 
Eshte program I future  ne PBA 2019-2021 
 
 
 
Nënfunksioni 062: Zhvillimi i komunitetit 
Vështrim i përgjithshëm 
Veprimtari për zhvillimin dhe përmirësimin e jetesës. 

Emri i 
Programit Përshkrimi i programit Përshkrimi i programit 

06210 Programet e zhvillimit  Hartim, administrim, bashkërendim dhe 
monitorim i politikave të përgjithshme, 
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planeve, programeve dhe buxheteve që 
lidhen me shërbimet për komunitetin; 

 Administrim i çështjeve dhe shërbimeve për 
zhvillimin e komunitetit; 

 Planifikimi i komuniteteve të reja ose i 
komuniteteve të rehabilituara; 

 
06260 Shërbimet publike 

vendore 
 Planifikim i përmirësimit dhe zhvillimit të 

strukturave si: rekreacioni, hapësirat e 
përbashkëta dhe relaksuese për komunitetin; 

 Mbjellja e luleve, shkurreve dhe pemëve 
dekorative, të cilat përmirësojnë hapsirën e 
gjelbërt të njësisë së vetëqeverisjes vendore; 

 Zëvendësimi i trotuareve të prishura me 
material cilësorë që përmirëson hapsirën 
publike dhe rrit cilësinë e shërbimit ndaj 
qytetarëve. 

 Ndërtim, rehabilitim dhe mirëmbajtje e 
varrezave publike, si dhe garantimi i 
shërbimit publik të varrimit; 

 Parqet, lulishtet dhe hapësirat e gjelbra 
publike. 

 Të gjitha shërbimet e tjera publike sipas 
specifikimeve të çdo njësie të vetëqeverisjes 
vendore; 

 

Projekte të rëndësishme (maks. 3; burimi i informacionit: fishat e projekteve PPV/PZhS) 
Kodi 
projektit 

Titulli dhe përshkrim i shkurtër i projektit  Fillon Mbaron 

1100166 Kanalizime te ujrave te zeza  2018 2021 
1100166 Kanalizime te ujrave  te bardha 2018 2021 

 

Të dhënat e programit t-1 t t+1 Trendi 
Numri i Stafit 33 33 33 33 
     

 

Informacion financiar  

 t-2 t-1 t t+1 t+2 t+3 

Tavani i përgjithshëm i 
programit  

50000 30000 41022 28400 26500 31100 

Shpenzime bruto 50000 30000 41022 28400 26500 31100 

Të ardhurat e programit    4100 5121 4138 
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Shpenzime neto    24300 21379 26962 

Paga dhe sigurime 
shoqërore 

23083 22870 22200 16100 16100 16100 

Investimi kapital  17541 3608 6617 7300 5400 10000 

 

Territori i ri administrativ i Bashkisë së Cerriku, qoftë për nga morfologjia e 
terrenit dhe burimet natyrore, ashtu edhe nga mënyra e zhvillimit në vite, është 
një territor shumë i larmishëm dhe dinamik. 
Kyterritorpërmbanpotencialetëshumtazhvëllimorepërshfrytëziminekësajlarmien
ëfunksiontë mirëqënies sëqytetarit. 
Programi i menaxhimit te territorit mbulon gjithë territorin administrativ të 
bashkisë me te gjitha llojet dhe karakteret e territorit si ajo urban, rural, 
bujqësor, natyror apo sipërfaqe ujore. 

 
 
 

Pershkrimi i politikave 
 

Nje nga politikat bazë per planifikimin, administrimin dhe kontrollin e territorit 
të Bashkisë Cerrik do të jetë zhvillimi i integruar i tij. Ne synojmë jo vetëm 
zhvillimin vendor të secilës pjesë përbërëse tëbashkisë,por 
edheintegriminetyremenjëra-tjetrënpërtësiguruar mire funksioniminetëgjithë 
territorit si një organizëm ivetëm. 
Zhvillimi dhe menaxhimi territorial i Bashkisë Cerrik do të bazohet mbi parimet 
e bashkëpunimit ndërvendor dhe ndërkufitar për të siguruar rolin kyç që do të 
ketë bashkia në zhvillimin rajonal, si dhe në parimin e integrimit territorial të 
brendshëm, për të siguruar një zhvillim të qëndrueshëm të të gjithë territorit të 
administruar nga Bashkia e Cerrikut ne konteksin e zhvillimit ekonomik, 
mobilitetit, burimeve natyrore, duke ju pergjigjur dinamikave zhvellimore 
demografike. 

 

Nëpërmjet këtij dokumenti çdo njësie vendore do t’i përcaktohet një pasaportë 
zhvillimi. Përmes kësaj, PPV shmang zhvillimet e fragmentarizuara dhe kaotike 
duke nxjerrë në pah potencialet reale të çdo zone. Orienton banorët, komunitetin 
dhe investitorët vendas ose të huaj në investime të qëndrueshme. 

 
 
Nënfunksioni 064: Ndriçimi i rrugëve 
Vështrim i përgjithshëm 
Sigurimi i ndriçimit të rrugëve në njësinë e vetëqeverisjes vendore. 
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Emri i 
Programit Përshkrimi i programit Përshkrimi i programit 

06440 Ndriçim rrugësh  Administrim, instalim, vënie në funksionim, 
mirëmbajtje, përmirësim i ndriçimit të 
rrugëve,mjediseve publike; 

 Zhvillimi dhe rregullimi i standarteve të 
ndriçimit rrugor. 

 
 

 

Të dhënat e programit t-1 t t+1 Trendi 

Numri i Stafit 17 17 17 17 

     

 

 

Informacion financiar  
 t-2 t-1 t t+1 t+2 t+3 
Tavani i përgjithshëm i 
programit  

   12200 12200 11200 

Shpenzime bruto    12200 12200 11200 
Të ardhurat e programit 0 2000 3500 3515 3530 3545 
Shpenzime neto    8685 8670 7655 
Paga dhe sigurime 
shoqërore 

   7700 7700 7700 

Investimi kapital     0 0 0 
 

                     Pershkrimi i programit  zhvillimit ekonomik 

Bazuar në përvojat më të mira të nismave të financuara nga Bashkimi 
Evropian, për zbatimin e politikave zhvillimore në Bashkinë e Cerrik, ndërmjet 
të tjerave, do të përdorim në mënyrë të kombinuar dy mjete të sprovuara për 
efikasitetin e tyre: 

 Zhvillimin Lokal të Udhëhequr ngaKomuniteti 
 Investimet e Integruara Territoriale. 

 
Synojmë që zhvillimi lokal i udhëhequr nga komuniteti të mobilizojë dhe të 
përfshijë komunitetet dhe organizatat lokale për të kontribuar në arritjen e 
qëllimeve për rritje të zgjuar, të qëndrueshme dhe gjithëpërfshirëse, duke nxitur 
kohezionin territorial. 
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Pershkrimi i politikave te zhvillimit ekonomik 

 
Tre janë politikat në të cilat Bashkia do të fokusojë përpjekjet e saj: 

 

Në Bashkinë e Cerrikut është në përfundim zbatimi i programit të 
kompjuterizuar për regjistrimin dhe administrimin e biznesit.Ne dovazhdojmë 
me shtrirjen e tij në gjithë juridiksionin e Bashkisë dhe vënien në funksion të 
biznesit të shërbimit on-line për deklarimin dhe pagesën e taksave, duke synuar 
për fshirjen e këtij projekti në realizimin e projektit madhor të një qeverisje 
elektronike; 

 
 
 

 

 
 
 

Turizmi,siaktivitetndërsektoral, është I 
lidhurmeshumëaktiviteteekonomikedhekanjëndikim të jashtëzakonshëm në 
sektorë të ndryshëm, duke ofruar shërbime të lidhura me kohën e lirë dhe me 
udhëtimetebiznesit.Ailuannjëroltëmadhnëzhvillim, 
pasikontribuonnëzhvilliminlokal, krijimin 
evendevetëpunës,zhvilliminezonaverurale,sidhenërigjeneriminurban. 
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Pershkrimi i politikave te programit te turizmit 

 
Dy politika kryesore në të cilat do të fokusohet Bashkia do të jenë: 

 
 

 
 
FUNKSIONI 8: ARGËTIMI, KULTURA DHE FEJA  
Nënfunksioni 081: Shërbime rekreative dhe sportive 
Vështrim i përgjithshëm  
Organizimin e aktiviteteve sportive, çlodhëse e argëtuese, zhvillimin dhe administrimin e 
institucioneve e të objekteve që lidhen me ushtrimin e këtyre funksioneve. 

Emri i 
Programit Përshkrimi i programit Përshkrimi i programit 

08130 Sport dhe  argëtim  Vënie në funksionim ose mbështetje e 
strukturave për veprimtari ose ngjarje 
sportive (fusha lojërash, fusha tenisi, pishina 
noti, korsi vrapimi, ringje boksi, pista 
patinazhi, palestra etj.); mbështetje për ekipet 
përfaqësuese vendore në veprimtaritë 
sportive; Mbështetje e strukturave për 
veprimtari ose ngjarje sportive (struktura për 
qëndrimin e spektatorëve; sidomos vende të 
pajisura për lojëra me letra, lojëra me tabelë 
etj.); 

 Grante, hua ose financime për të mbështetur 
ekipe apo lojtarë ndividualë. 

 Vënie në funksionim ose mbështetje për 
ambiente që përdoren për veprimtari 
çlodhëse (parqe, plazhe, kampingje dhe 
vendqëndrimet përkatëse) të ofruara në bazë 
jotregtare; 

 
Të dhënat e programit t-1 t t+1 Trendi 
Numri i Stafit 10 10 10 10 
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Informacion financiar  
 t-2 t-1 t t+1 t+2 t+3 

Tavani i përgjithshëm i 
programit  

10185 12745 13800 12990 12990 12990 

Shpenzime bruto 10185 12745 13800 12990 12990 12990 
Të ardhurat e programit 154 1100 400 400 400 400 
Shpenzime neto 10031 11645 13400 12590 12590 12590 
Paga dhe sigurime 
shoqërore 

3700 4300 4800 4990 4990 4990 

Investimi kapital  0 0 0 0 0 0 
 

Pershkrimi i programit 
 

Programi për rininë do të ofrojë shërbimet specifike në lidhje me a) Informimin 
dhe këshillimin për rininë për shërbimet lokale, edukim, për formim profesional, 
etj., b) Vlerësimin e nevojës për mbështetje të të rinjve; c)Koordinimin e 
grupeve, shoqatave dhe OJF rinore; d) Bashkëfinancim të aktiviteteve 
rinore;e)Bashkërendim me sektorin e shërbimeve sociale,shëndetësore e të 
sportit për nxitjen e aktiviteteve më të rinj. 
Pjesë e programit për rininë dhe sportet do të jenë organizimi i përvitshëm i 
aktiviteteve sportive dhe zhvillimi I sportit në komunitet.Këto aktivitete do të 
zhvillojnë traditën ku të rinjtë dhe të rejat e bashkise Cerrik,shoqatat e klubet 
sportive nga vendi ose nga rajoni të garojnë në mes tyre. 
 
Nepermjet programit për rininë dhe sportin do të mbështeten administrimi dhe 
funksionimi i Klubi i futbollit “Turbina”,Peshengritja  Shtermen,Klubet e 
Handbollit per Femra e Meshkuj Cerrik.. Në përbërje të Klubit Futbollit 
“Turbina” do të mbështeten ekipet zinxhir te grupmoshave. 

 
Politikat e programit 
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Nënfunksioni 082: Shërbime kulturore 
Vështrim i përgjithshëm 
Organizim, mbështetje e ngjarjeve kulturore në njësinë e vetëqeverisjes vendore; mbrojtje dhe 
promovim i vlerave  të trashëgimisë kulturore. 

Emri i 
Programit Përshkrimi i programit Përshkrimi i programit 

08220 Trashëgimia kulturore,  
eventet artistike dhe 
kulturore 

 Zhvillim, mbrojtje dhe promovim i vlerave të 
trashëgimisë kulturore me interes vendor, si 
dhe administrim i objekteve që lidhen me 
ushtrimin e këtyre funksioneve; 

 Mbështetja e vendeve historike, kopshteve 
zoologjike dhe botanike; 

 Zhvillim, mbrojtje dhe promovim i 
bibliotekave, e të ambienteve për lexim me 
qëllim edukimin e përgjithshëm qytatar; 

 Mbështetje për muzeumet, galeritë e arteve, 
teatrot, sallat e ekspozitave; 

 Organizim ose mbështetje për ngjarjet 
kulturore (koncerts, prodhime skenike dhe 
filma, shfaqje artistike etj.); 

 Sigurim i shërbimeve kulturore; administrim 
i çështjeve kulturore; mbikëqyrje dhe 
rregullim i strukturave kulturore; 

 Organizim i aktiviteteve kulturore dhe 
promovim i identitetit kombëtar e lokale. 
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Projekte të rëndësishme (maks. 3; burimi i informacionit: fishat e projekteve PPV/PZhS) 
Kodi 
projektit 

Titulli dhe përshkrim i shkurtër i projektit  Fillon Mbaron 

1100162 Arredim dhe sistemi I ajrim ventilim I Kinemas 2018 2020 
    

 

Të dhënat e programit t-1 t t+1 Trendi 
Numri i Stafit 4 4 4 4 
     

 

Informacion financiar  
 t-2 t-1 t t+1 t+2 t+3 
Tavani i përgjithshëm i 
programit  

10300 7307 11065 10750 10750 5750 

Shpenzime bruto 10300 7307 11065 10750 10750 5750 
Të ardhurat e programit 0 0 0 273 0 0 
Shpenzime neto 10300 7307 11065 10477 10750 5750 
Paga dhe sigurime 
shoqërore 

5750 2100 2100 2250 2250 2250 

Investimi kapital   936 5000 5000 5000 0 
 
Pershkrimi i programit 

 
Cerriku,me konfigurimin e ri administrativ,shndërrohet në territory të volitshëm për 
zhvillimin ekulturës,Pjesëe strategjisë zhvillimore do të bëhen të gjithë ato vlera të 
trashëgimisë kulturore e natyrore që  përbëjnë potencialin kryesor për zhvillimin e 
turizmit agro-kulturor. 
 

Një nga kolonat kryesore të programit do të jetë rivitalizimi i institucioneve 
aktuale të kulturës. Cerriku ka afirmuar vlera të patjetërsueshme në art dhe 
kulturë, me të cilat ajo merr kuptim. Këto vlera kanë një vend të rëndësishëm në 
jetën e secilit prej nesh. Pjesë e programit do të jetë mbështetësja dhe nxitësja e 
zhvillimit të jetës kulturore dhe artistike, nëpërmjet institucioneve dhe enteve 
lokale. 

 
Pershkrimi i politikave 
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FUNKSIONI 9: ARSIMI 
Nënfunksioni 091: Arsimi parashkollor dhe bazë  
Vështrim i përgjithshëm 
Mbështetja e arsimit bazë dhe parashkollor Administrim dhe rregullim i sistemit arsimor 
parashkollor në kopshte dhe çerdhe.  

Emri i 
Programit Përshkrimi i programit Përshkrimi i programit 

09120 Arsimi bazë përfshirë 
arsimin parashkollor. 

 Shpenzime për paga për mësuesit e 
kopshteve të fëmijëve dhe stafit mbështetës; 

 Programe mësimore për trajnimin e 
edukatorëve dhe mësuesve; 

 Furnzimi dhe mbështetja me ushqim e 
kopshteve. 

 Ndërtim dhe mirëmbajtje e strukturave 
shkollore; 

 
 

Projekte të rëndësishme (maks. 3; burimi i informacionit: fishat e projekteve PPV/PZhS) 
Kodi 
projektit 

Titulli dhe përshkrim i shkurtër i projektit  Fillon Mbaron 

1100017 Rikonstruksion  shkolle 2017 2018 
1100153 Rikonstruksione dhe system ngroje 2018 2020 
Të dhënat e programit t-1 t t+1 Trendi 
Numri i Stafit 79 79 81 rritje 
     

 

Informacion financiar  
 t-2 t-1 t t+1 t+2 t+3 
Tavani i përgjithshëm i 
programit  

42409 83667 87995 67900 70000 71700 

Shpenzime bruto 42409 83667 87995 67900 70000 71700 
Të ardhurat e programit 198 2977 203 0 1000 0 
Shpenzime neto 42211 80690 87792 67900 69000 71700 
Paga dhe sigurime 
shoqërore 

36936 47610 51741 51500 52700 52700 

Investimi kapital   25000 27254 7400 8300 10000 
 

Nënfunksioni 092: Arsimi parauniversitar 
Vështrim i përgjithshëm  
Mbështet arsimin e mesëm, duke siguruar dhe mirëmbajtur ambientet shkollore dhe pagesën 
e stafit mbështetës. Programe arsimore dhe trajnim për mësuesit 

Emri i 
Programit Përshkrimi i programit Përshkrimi i programit 
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09230 Arsimi i mesëm i 
përgjithshëm 

 Ndërtim dhe mirëmbajtje  e institucioneve 
shkollore; 

 Ndërtim, rehabilitim dhe mirëmbajtje e 
ndërtesave arsimore e sistemit shkollor 
parauniversitar, me përjashtim të shkollave 
profesionale. 

 Shpenzimet për paga për stafin mbështetës. 
 Administrim, inspektim, organizim ose 

mbështetje për transport, ushqim, strehim, 
kujdes mjekësor dhe dentar për fëmijët e 
shkollave; 

 Mbështetje për trajnimin e mëtejshëm të 
mësuesve. 

09240 Arsimi profesional  Ndërtim dhe mirëmbajtje e institucionerve të 
arsimit professional (vetëm konviktet); 

 
Projekte të rëndësishme (maks. 3; burimi i informacionit: fishat e projekteve PPV/PZhS) 
Kodi 
projektit 

Titulli dhe përshkrim i shkurtër i projektit  Fillon Mbaron 

09230 Rikonstruksion terrene sportive 2018 2019 
    

 

Të dhënat e programit t-1 t t+1 Trendi 
Numri i Stafit 17 17 17  
     

 

Informacion financiar  
 t-2 t-1 t t+1 t+2 t+3 
Tavani i përgjithshëm i 
programit  

8758 14687 12107 13200 13200 18200 

Shpenzime bruto 8758 14687 12107 13200 13200 18200 

Të ardhurat e programit 1522 3722 0 0 0 0 

Shpenzime neto 7236 10965 12107 13200 13200 18200 

Paga dhe sigurime 
shoqërore 

5672 9167 9107 10200 10200 10200 

Investimi kapital  0 2342 0 0 0 5000 

Pershkrimi i programit 
 

Sistemi arsimor ka rëndësi të madhe në rritjen e zhvillimit ekonomik dhe social 
të komunitetit tonë.Shkolla duhet t’i mundësojë çdo fëmije që të ketë rezultate 
të kënaqshme në mësime, të jetë i sigurtë, i shëndetshëm dhe aktiv në jetën 
komunitare. 
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Me ndarjen e re territoriale, Bashkia Cerrik duhet të sigurojë mirëmbajtjen e një 
numri të madh institucionesh arsimore per 5 njesite administrative.(24 shkolla,  
kopshte,konvikte), që kërkojnë një vëmendje të veçantë.Synimi ynë është 
menaxhimi me efikasitet i fondeve për arsimin dhe krijimi i mundësive për një 
zhvillim e shfrytëzim cilësor të infrastrukturës së institucioneve arsimore në të 
gjithë territorin e Bashkisë . Në kuadër të reformës së re administrative të 
qeverisjes vendore janë pjesë e këtij programi edhe delegimi i funksioneve të 
reja si: Arsimi parashkollor (kopshtet e fëmijëve), edukatorë dhe 
punonjës,Punonjësit e shërbimeve mbështetëse në arsimin bazë, arsimin 9-
vjecar, punonjësit e shërbimeve mbështetëse te Arsimit te Mesëm. 

 
Pershkrimi i politikave 

 

 
 

 

 
 
 

 
 
 

FUNKSIONI 10: MBROJTJA SOCIALE  
Nënprogrami 101: Sëmundje dhe paaftësi 
Vështrim i përgjithshëm 

Krijimi dhe administrimi i shërbimeve sociale, në nivel vendor, për shtresat në nevojë, personat me 
aftësi të kufizuara, fëmijët, gratë, gratë kryefamiljare, gratë e dhunuara, viktima të trafikut, nëna apo 
prindër me shumë fëmijë, të moshuarit etj., sipas mënyrës së përcaktuar me ligj. 
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Emri i 
Programit Përshkrimi i programit Përshkrimi i programit 

10140 Kujdesi social për 
personat e sëmurë dhe me 
aftësi të kufizuara 

 Përfitime monetare ose në natyrë, si asistencë 
për detyrat e përditshme për personat 
përkohësisht të paaftë për punë për shkak 
sëmundjeje ose dëmtimi (ndihmë shtëpiake, 
lehtësi transporti etj.); 

 Përfitime monetare ose në natyrë për 
personat që janë plotësisht ose pjesërisht të 
paaftë të merren me veprimtari ekonomike 
ose të bëjnë një jetë normale për shkak të një 
gjymtimi fizik ose mendor; 

 Përfitime në natyrë, si: vakte ushqimi që u 
jepen personave të paaftë në ambjente të 
përshtatshme, ndihmë që u jepet personave të 
paaftë për t’i ndihmuar në detyrat e 
përditshme (ndihmë shtëpiake, lehtësi 
transporti etj.), pagesë ditore për personin që 
kujdeset për personin e paaftë, trajnim 
profesional e trajnim tjetër i dhënë për të 
nxitur rehabilitimin në punë dhe atë shoqëror 
të personave të paaftë, shërbime dhe 
përfitime të ndryshme dhënë personave të 
paaftë, për të marrë pjesë në veprimtari 
kulturore dhe zbavitëse ose për të udhëtuar 
apo për të marrë pjesë në jetën e 
komunitetit;Administrim, vënie në 
funksionim ose mbështetje për skema të 
mbrojtjes shoqërore. 

 
Të dhënat e programit t-1 t t+1 Trendi 
Numri i Stafit 1 1 1  
     

 

Informacion financiar  
 t-2 t-1 t t+1 t+2 t+3 
Tavani i përgjithshëm i 
programit  

0 0 0 850 850 850 

Shpenzime bruto    850 850 850 
Të ardhurat e programit    0 0 0 
Shpenzime neto    850 850 850 
Paga dhe sigurime 
shoqërore 

   750 750 750 

Investimi kapital     0 0 0 
Komente 
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Nënfunksioni 104: Familja dhe fëmijët 

Vështrim i përgjithshëm 

Ofrimi i asistencës në para dhe në natyrë, për të dhënë mbrojtje shoqërore për familjet, 
fëmijët. Ndërtim dhe administrim i qendrave për ofrimin e shërbimeve sociale vendore. 
Mbulimi i kostove për ofrimin e shërbimit të çerdhes pranë njësive vendore për fëmijët e 
moshës nga 0 deri në 3 vjeç. 

Emri i 
Programit Përshkrimi i programit Përshkrimi i programit 

10430 Kujdesi social për 
familjet dhe fëmijët  

 Përfitime në para dhe në natyrë për familjet 
që kanë fëmijë në kujdestari; 

 Përfitime në para, si pagesa për nëna me 
fëmijë, grante për lindje, përfitime për kujdes 
për prindërit, pagesa për fëmijët ose 
familjare, pagesa të tjera periodike apo të 
njëhershme për të mbështetur familjet ose 
për t’I ndihmuar ato të përballojnë kostot e 
nevojave specifike (për shembull, familjet 
me një prind të vetëm ose familjet me fëmijë 
të paaftë). Mbështetje të pjesshme për 
faturën e energjisë elektrike dhe konsumin e 
ujit dhe shërbimet sanitare; 

 Ndihmë financiare assistance për pagesën e 
një kujdestareje që kujdeset për fëmijët gjatë 
ditës; 

 Strehë dhe ushqim dhënë fëmijëve dhe 
familjeve në mënyrë të përhershme 
(jetimore, familje kujdestare etj.); 

 Mallra dhe shërbime dhënë në shtëpi 
fëmijëve ose atyre që kujdesen për ta; 

 Shërbime dhe mallrat ë ndryshme dhënë 
familjeve, të rinjve ose fëmijëve (qendra 
pushimi ose zbavitjeje); 

 Administrim, organizim ose mbështetje të 
skemave të mbrojtjes shoqërore. 

 Shpenzimet për mbulimin e shërbimit të 
çerdheve nga njësitë e vetëqeverisjes 
vendore; 

 Përfitime në para dhe në natyrë për personat 
që janë shoqërisht të përjashtuar ose në 
rrezik për përjashtim shoqëror (si personat në 
skamje, me fitime të ulëta, imigrantë, 
indigjenë, refugjatë, abuzues me alkoolin 
dhe droga, viktima të dhunës kriminale etj.); 

 Përfitime në para, si kompensim page dhe 
pagesa të tjera për personat e varfër ose të 
dobët, për të ndihmuar në lehtësimin e 
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varfërisë ose në situate të vështira; 
 Përfitime në natyrë, si strehë afatshkurtër 

dhe afatgjatë dhe vakte ushqimi dhënë 
personave të varfër dhe të dobët, shërbime 
dhe mallra për të ndihmuar personat, si 
këshillim, strehim ditot, ndihmë për të kryer 
punët e përditshme, ushqim, veshje, lëndë 
djegëse etj; 

 Fondet e pushtetit qendror për funksionin e 
deleguar të ndihmës ekonomike dhe pagesën 
për personat me aftësi të kufizuar; 

 

 

Të dhënat e programit t-1 t t+1 Trendi 
Numri i Stafit 8 8 8  
     

 

Informacion financiar  
 t-2 t-1 t t+1 t+2 t+3 
Tavani i përgjithshëm i 
programit  

0 0 0 5980 5980 6580 

Shpenzime bruto 0 0 0 5980 5980 6580 
Të ardhurat e programit 0 0 0 0 0 0 
Shpenzime neto 0 0 0 5980 5980 6580 
Paga dhe sigurime 
shoqërore 

0 0 0 4980 4980 4980 

Investimi kapital  0 0 0 0 0 0 
 

Pershkrimi i programit 
 

Duke u mbёshtetur nё shёrbimet e ekzistuese, eksperiencën e krijuar dhe 
nevojat sociale nё komunitet, Bashkia e Cerriku synon të mbёshtesë zhvillimin 
e integruar dhe të vazhdueshёm të mirёqenies sociale tё familjes si qeliza bazё e 
komunitetit tonё. 

 
Pershkrimi i politikave 

 
Programi i sherbimeve sociale  bazohet në pesë politika themelore : 
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Buxheti afatmesem 2019-2021 eshte hartuar mbas nje diskutimi te gjate,dhe 
miratuar ne keshillin Bashkiak. 

 
 
Konc.H.kumria 

 

 

 

 

 

 


