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Periudha raportimit:  Janar - Dhjetor 2018 

Statusi raportit: Raporti bazohet në të dhëna të konsoliduara të zbatimit të buxhetit për 
bashkinë Cërrik gjatë vitit 2018 dhe është miratuar në Këshillin 
Bashkiak 

 

Përmbledhje mbi situatën financiare, të ardhurat, shpenzimet sipas programeve si edhe rezultatet 
kryesore të ekzekutimit të buxhetit për vitin 2018 

 

Ky raport është përgatitur nga Bashkia Cërrik me asistencën e Projektit “Bashki të Forta”.  

Për më shumë informacion kontaktoni Z.Hekuran Kumria në adresën drkumria@yahoo.it 
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TË  DHË NA TË  PË RGJITHSHMË 

2018 

 

Popullsia:   Censusi (2011)     27.445 banorë 

      Rregjistri Civil    46.652 banorë 

Sipërfaqja:  189.65 km2 

Dendësia:    Censusi (2011)    144.71 banorë/km2   

        Rregjistri Civil   189.65 banorë/km2  

 

Nëndarjet Administrative: 5  

(1) Cërrik (2) Gostimë (3) Mollas (4) Shalës (5) 

Klos 

EKZEKUTIVI Numri i përgjithsëm i zgjedhësve të regjistruar  në Bashkinë Cërr ik për  zgjedhjet vendore të 

vitit 2015 ishte 35.010 persona. Pjesëmarrja e votuesve në zgjedhjet e fundit lokale ishte 46.11%. Këshilli bashkiak 

përbëhet nga 21 anëtarë të grupuar midis partive politke PS, PD, LSI, PR POSH, PSM.  

Kryetari i Bashkisë është Z. Altin TOSKA. 

departamentet e Bashkisë përfshijnë: finance dhe buxhet, tatim taksa vendore, politikat e zhvillimit, shërbimet pub-

like, bujqësia dhe pyjet, shërbimet sociale, planifikim dhe kontrolli i teritorrit, policia bashkiake, mbrojtja e territorit,  

ligjore, administrate dhe burimet njerëzore, arsim dhe edukim;  

EKONOMIA  Bashkia e re e Cër r ikut shtr ihet në një zonë fushore dhe kodr inore në përgjithësi mes dy lumen-

jve, Shkumbin dhe Devoll dhe ka si qendër qytetin e Cërrikut, një ish qytezë industriale e kohës së komunizmit, 

i shpallur si qytet më 1952 me ndërtimin e Uzinës së Përpunimit të Naftës dhe një termocentrali, të cilat iu shtuan 

qendrës së shërbimeve për bujqësinë.  

Në vitet 1990 rafineria e naftës pushoi së ekzistuari duke sjellë largimin e pjesës më të madhe të rinisë nga ky qytet. 

Zona e Cërrikut po përfiton aktualisht nga projekti i hidrocentralit të Banjës mbi lumin Devoll..  
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SITUATA FINANCIARË 

2018 

 

 Rritja e financimit të shërbimeve publike nga burimet e brendshme të bashkisë prej të 
ardhurave nga taksat dhe tarifat vendore pa rritur barrën fiskale.  

 Të ardhurat e veta të bashkisë zënë një peshë edhe më të madhe në burimet e bashkisë 
duke e rritur kontributin e tyre në tërësinë e fondeve buxhetore të bashkisë, në 34% 

 Përmirësim i menaxhimit buxhetor dhe qëndrueshmëri financiare duke kryer shpenzime 
buxhetore brenda burimeve të të ardhurave të mbledhura 

 Menaxhim i kujdesshëm i fondeve të bashkisë duke kryer shpenzime rreth nivelit të 
burimeve financiare. 
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SHË RBIMËT DHË TË  ARDHURAT 2018 

2018 

 

 

Burimet e financimit Buxheti 
2018 

 

 Transferta e pakushtëzuar 
(granti); 

 Transferta specifike;  

 Të ardhurat nga burimet e 
veta; 

 Transferta e kushtëzuar; 

 Të ardhura të trashëguara nga 
viti 2017; 

 

Buxheti për vitin 2018 = 
340.202 mijë lekë  

 

 Planifikim 
Manaxhim 
Administrim 

 Gjendja Civile 

 Uitja dhe 
kullimi 

 Mjedisi dhe 
mbrojtja e 
Pyjeve e 
kullotave. 

 Infrastruktura 
rrugore 

 Shërbimet 
publike 

 Rinia dhe 
Sportet 

 Kultura dhe 
sherbimet 

reakrecionale 

 Arsimi 
Parashkollor dhe 
9-Vjecar 

 Arsimi 
parauniversitar  

 Konvikti I 
shkolles 
Profesionale 

 Mbrojtja nga 
Zjarri dhe 
Shpetimi 

 Trasferim KQ 

 Fonde Rezerve 

 Fonde 
Emergjence 

Shërbimet kryesore të ofruara dhe 
financuara nga bashkia janë 

Shpenzimet e realizuara për vitin 

2018 = 287.637 mijë lekë   
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TË  ARDHURAT 2018 

2018 

 

Burimi: Bashkia Cërrik 
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SHPËNZIMËT 

2018 

 

Bashkia Cërrik i kushton vëmendje 
gjithnjë e më shumë në rritje 

administrimit, arsimit dhe 
infrastrukturës.  

Programet buxhetore më të financuara 
gjatë vitit 2018, që përbëjnë rreth 87% 

të buxhetit janë: 

A. Planifikim, Menaxhim, Administrim 

B. Arsimin (parashkollor dhe atë 
parauniversitar) 

C. Shërbimet Publike  

D. Infrastruktura rrugore  

E. Ujitja dhe Kullimi  

Programet me realizimin më të lartë janë “Mjedisi, Pyjet dhe Kullotat”, “Rinia dhe 

Sportet”, kurse “Mbrojtja nga zjarri dhe Shpëtimi” ka realizimin më të ulët ndaj 

planifikimit 
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SHPËNZIMËT 

2018 

 

Të ndara sipas aktivitetit ekonomik, shpenzimet kapitale përbëjne 42% të totalit të shpen-
zimeve kurse ato operative 58%. Në grafik paraqitet përqindja e realizimit ndaj planif-

ikimit, ndërsa tabela më poshtë liston investimet më të rëndësishme të bashkisë. 
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TRËGUËSIT Ë PËRFORMANCË S  

2018 

Rezultatet vjetore të treguesve të performancës buxhetore 

Bashkia ka rritur performancën e përdorimit të fondeve 
buxhetore. Kjo rritje ka ardhur edhe në sajë të rritjes së 
transparencës së vendimarrjes bashkiake.  

 
Të gjitha mbledhjet e Këshillit Bashkiak kanë qenë të hapura dhe 
pjesa më e madhe e vendimeve që detyrojnë konsultimin me 
publikun janë diskutuar paraprakisht me banorët. 
 
Disa arritje të rëndësishme të përmirësimit të shërbimeve ofruar 

komunitetit vendor falë rritjes jo vetëm të burimeve financiare, 

por edhe të kapaciteteve njerëzore të bashkisë janë renditur më 

poshtë nëpërmjet treguesve të performancës sipas programeve. 
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PROGRAMI  

2018 

Planifikim, menaxhim dhe administrim  

Realizimi i shpenzimeve : 
99% e vlerës së parashikuar 
(92.070 mijë lekë, 32% e 

buxhetit 

Objektivi i programit  
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PROGRAMI 

2018 

Mire mbajtja e Kanaleve Ujite se dhe Kulluese   

 

TREGUES PERFORMANCE: 

 TP1. Rehabilitim Kanale Ujitës (Projekt)  
në vlerën 200.000 lekë 

 TP2. Rehabilitim i skemës së ujitjes në vlerën  
2.510.591 lekë 

 

Objektivi i programit 
  

Ofrimi i infrastrukturës 
sipas standardeve 

bashkëkohore në të gjithë 
komponentët e saj, të 
shtrirë në të gjithë 
territorin e Bashkisë 

Cërrik, me qëllim që t’u 
mundësojë fermerve 

ujitjen dhe kullim normal 
në çdo parcele toke, 
krijimin e kushteve 
infrastrukturore dhe 
organizative për një 

mirëmbajtje të 
vazhdueshme të sistemit 
të kanaleve ujitse dhe 

kulluese  

Realizimi i shpenzimeve : 
79% e vlerës së parashikuar 

(20.048 mijë lekë, 7% e 
buxhetit) 

45 punonjës të 
dedikuar  
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PROGRAMI 

2018 

Programi i Mjedisit Pyjet dhe Mbrojtjes se  Kullotave   

 

TREGUES PERFORMANCE: 

 TP1. Kontrolle të vazhdueshme për 
parandalimin e zjarreve në një territor 
prej 5.330 ha pyje  

 TP2. Konfiskime të lëndëve drusore  

 

 

Objektivi i programit  
 

zhvillim i qëndrueshëm 
dhe shumë funksional i 
burimeve pyjore dhe 

kullosore, që të sigurojnë 
ekuilibrin biologjik të 

ekosistemeve, ruajtjen e 
siperfaqeve pyjore, 

rritjen e prodhimtarisë 
dhe afësisë ripërtëritëse 
të tyre, parandalimin e 

degradimit të mëtejshëm 
të tokës. 

 
Mbrojtja dhe përmiresimi 
i mjedisit ujor,  ujërave 
sipërfaqësore, lumenjve 
dhe liqenit dhe ujrave 

nëntokësore. 

Realizimi i shpenzimeve: 100% e 
vlerës së parashikuar (2.721mijë 

lekë, 1% e buxhetit 

Struktura ka 7 punonjës te 
dedikuar për pyjet dhe 3 

veterinerë të dedikuar për 
sigurinë ushqimore 
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PROGRAMI  
2018 

Infrastruktura Rrugore   

Objektiva 
 Përmirësimin e rrjetit ekzistues të 

rrugëve të asfaltuara, urbane dhe ru-
rale që t’u mundësojë qytetarëve 
qarkullim normal dhe komoditet në 
ecjen e këmbësorëve dhe mjeteve. 

 
 Mirëmbajtjen e trotuareve ekzistuese 

si dhe shtimin e sipërfaqeve të reja 
 
 Mirëmbajtjen e rrjetit ekzistues të 

ndriçimit publik dhe mundësimin e kri-
jimit të zonave të reja të ndriçuara në 
periferi të qytetit. 

 
 Përmirësimi dhe modernizimi i infras-

trukturës rrugore urbane dhe infras-
trukturës rrugore rurale duke 
mundësuar akses të plotë të komunite-
tit 

 Sistemin e infrastrukturës rrugore 
kombëtare dhe ndërkombëtare 

 

Tregues Performance  

Tashmë rrjeti rrugor urban i 
qytetit lidhet me rrjetin kombëtar 

rrugor  

Shpenzimet për likuidimin e 
detyrimeve të prapambetura zënë  
85.3% të këtyre shpenzimeve. 

Pjesa tjetër janë shpenzime për 
mirëmbajtjen e rrugeve rurale në 
të gjithë teritorin e bashkisë dhe 

njësive Administrative  

 

 

 

Realizimi i shpenzimeve : 
58% e vlerës së parashikuar 

(23.486 mijë lekë, 8% e 
buxhetit 
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PROGRAMI  
2018 

Shërbimi Publik 

Objektiva 
 

 Garantimi për të gjithë qytetarët 
i shërbimeve publike cilësore në të 
gjithë territorin e bashkisë 
pavarësisht vendndodhjes së tyre 
 
 Përmirësimi i efiçiencës dhe 
efektivitetit të shërbimeve publike 
dhe modernizimi i tyre nëpërmjet: 
 
- përmirësimit të vazhdueshëm të 
teknologjisë  
- përmirësimit të performancës së 
menaxhimit të shpenzimeve 
- garantimit të standarteve ligjore 
 

 Rritjen e transparencës në 
lidhje me ofrimin e shërbimeve 
publike 
 Pjesëmarrje e publikut në 
proçesin e planifikimit për të 
buxhetuar sipas nevojave të 
qytetarëve  

 
 

Tregues Performance 

 Produktet kryesore të realizuara  
në  Investime janë  si më poshtë 

 TP 1. Projekt Rikualifikim 
Urban 274.678 mijë lekë 

 TP2. -Blerje Pemë 558.000 
mijë lekë  

 TP3. -Rikonst.Rruga Ura 
Gostime Floq 1.494.588 mijë 
lekë  

Realizimi i shpenzimeve : 
86% e vlerës së parashikuar 
(36.870 mijë lekë, 13% e 

buxhetit 
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PROGRAMI  
2018 

Zhvillimi Ekonomik dhe Turizmi 

Objektiva 
 

 Mbështetje për përmirësimin e kushteve për fillimin 
dhe zhvillimin e biznesit 

 

 Thjeshtim dhe reduktim të procedurave administra-
tive  

 

 Rritja e aftësisë konkurruese të fermave  

 

 Zhvillimi i fuqisë punëtore të kualifikuar sipas kërke-
save aktuale dhe të ardhshme të tregut përmes ar-

simit, trajnimit dhe ritrajnimit  

 

 Nxitja e zhvillimit të ekuilibruar të turizmit të zonës 

 

  Rritja e vlerës së territorit  si destinacion turistik, 
duke forcuar identitetin e saj unik kulturor, social, 

mjedisor e ekonomik dhe burimet njerëzore. 
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 PROGRAMI  
Publication Date 

Rinia dhe Sporti 

Objektiva 
 

Nxitja, zhvillimi dhe përhapja e kulturës spor-
tive në qytet, nëpërmjet organizimit të pro-

jekteve sportive dhe pjesëmarrjes në aktivite-
te kombëtare dhe ndërkombëtare  

Rritja e cilësisë sportive nëpërmjet programit 
për rininë dhe sportin  

Krijimi i infrastrukturës mbështetëse dhe ba-
zës materiale për zhvillimin e proceseve 

stërvitore  

Tregues Performance  

Mbështetja,  administrimi dhe 
funksionimi i Klubi i futbollit “Turbina” 
47.4% e buxhetit, Peshëngritja  Shter-

men, Klubet e Handbol-
lit për femra e meshkuj 
në Cërrik, 27% e bux-
hetit 

Realizimi i shpenzimeve : 
100% e vlerës së parashikuar 
(9.501 mijë lekë, 3% e bux-

hetit) 
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PROGRAMI  
Publication Date 

Kultura  

Objektiva 
 Ruajtja dhe promovimi i 

trashëgimisë kulturore të zonave të 
ndryshme të territorit të Bashkisë 
së Cërrikut  

 Muzika folklorike , promovimi dhe 
organizimi i festivaleve të 
përvitshme dhe aktivitetet kul-
turore do të pasurojnë traditën 
muzikore të zonave duke gjallëruar 
jetën artistike në Cërrik. 

 Bashkia e Cërrikut do të mbështesë 
dhe kontribuojë në fuqizimin dhe 
zhvillimin e aktiviteteve mbësht-
etëse dhe promovuese për librin dhe 
lexuesit e tij 

   

Realizimi i shpenzimeve : 47% e 
vlerës së parashikuar (4.860 

mijë lekë, 2% e buxhetit 
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PROGRAMI  
2018 

Arsimi Parauniversitar dhe Edukimi  

Objektiva 
 

 Krijimi i sistemit të menaxhimit të infor-
macionit në sektorin e arsimit dhe mbu-
limi i plotё i territorit me institucione të 
arsimit parashkollor  

 Sigurimi i shërbimeve mbështetëse, 
cilësore në të gjithë territorin, për in-
stitucionet e edukimit 9-vjeçar dhe atij 
parashkollor gjatë procesit të realizimit 
të programit mësimor  

 Përmirësimi i sistemeve të edukimit dhe 
trajnimit profesional dhe ndërlidhja e 
politikës arsimore me politikën social-
ekonomike. 

 Mbështetja dhe promovimi i cilësisë së 
mësimdhënies dhe i rezultateve të larta 
në shkollë.  

Promovimi dhe  nxitja e hapjes së 
strukturave tё edukimit jashtё orarit mёsi-
mor, pёr tё plotёsuar njё nga tё drejtat ba-

zë tё fёmijёve argёtimi, loja dhe sportet   

Produkte Kryesore  

Realizimi i shpenzimeve : 
99% e vlerës së parashikuar 
(74.933 mijë lekë, 27% e 

buxhetit 

Investimet shuma në lekë

Projekt Shkolla 9-Vjecare                    300,000 

Rikonstruksion Shkolla Shales              16,283,178 

Mbikqyrje punime Shkolla Shales                    119,700 

Kolaudim punimesh Shkolla Shales                       10,000 

Mbikqyrje punimesh Shkolla Shpanje                    120,000 

Kolaudim shkolla O.Gjini                    199,830 
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PROGRAMI  
2018 

Mbrojtja nga Zjarri dhe Emergjencat  

 
Objektiva 

 Përmirësimi i reagimit ndaj njofti-
meve për zjarre 

 Rritja e të ardhurave nga tarifat 
për shërbimin ndaj të tretëve 
(pajisja me fikse zjarri, etj) 

 Efiçienca buxhetore në ofrimin e 
shërbimit SHMZ 

 Rritja e SHMZ / Rritja e 
ndërhyrjes për shuarjen e 
zjarreve dhe shpëtimi 

 Përmirësimi i shërbimit të paran-
dalimit / inspektimeve të kryera në 
subjekte. 

Produktet kryesore te realizuara  

Realizimi i shpenzimeve : 28% 
e vlerës së parashikuar (6.483 

mijë lekë, 2% e buxhetit 

Produkte shuma në lekë

Uniforma dhe veshje te tjera speciale                    248,760 

Konsum Uji                    289,821 

Karburant                 1,000,000 

Shpenz.per Honorare                    136,541 

Blerje Pajisje                    200,000 
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PROGRAMI  
2018 

Gjendja Civile 

Objektiva 
 

 
 Funksionimi efikas dhe efiçient i 

shërbimit të gjendjes civile  

 Përmirësimi i administrimit të 
shërbimit të Gjendjes Civile 

 Përmirësimi i shërbimit 
nëpërmjet:  

 Rritjes së shërbimeve  

 Shkurtimi i kohës së marrjes së 
shërbimit 

 

Realizimi i shpenzimeve : 97% e 
vlerës së parashikuar (4.015 
mijë lekë, 1% e buxhetit) 
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PROGRAMI  
2018 

Strehimi dhe Shërbimet Sociale  

Objektiva 
 

Krijimi i një sistemi efikas të kuj-
desit social nëpërmjet: 

 Realizimit të shërbimit të kuj-
desit social për familjet dhe 
fëmijët sipas standardit 
kombëtar 

 Mbështetja në para dhe në nat-
yrë për familjet dhe fëmijët në 
vështirësi social-ekonomike 

 Rritja e asistencës për fëmijët 
në situatë rruge (identifikimi 
dhe trajnimit tyre) 

Sistem efikas i kujdesit social për 
personat e sëmurë dhe PAK 
nëpërmjet: 

 Realizimit të shërbimit ndaj 
personave të sëmurë dhe PAK 
sipas standardit kombëtar  

 Rritja e numrit të familjeve 
funksionale dhe në shërbim të 
PAK 

Produktet kryesore te realizuara  

 

Realizimi i shpenzimeve : 
100% e vlerës së parashikuar 

Produkte shuma në lekë

Ndihme  Ekonomike              42,360,600 

Invalid & Paaftesi            215,828,064 

Energji  Elektrike                 8,757,808 


