
 

DISCLAIMER: 

Raporti bazohet në të dhëna të konsoliduara të zbatimit të buxhetit të bashkisë Delvinë gjatë vitit 2018 dhe është miratuar në 

Këshillin Bashkiak. Dokumenta bazë referuese janë Raporti i Monitorimit 2018 dhe informacioni i ofruar nga bashkia. Ky 

dokument është prodhuar nga Bashkia Delvinë me asistencën e Projektit Bashki të Forta.  
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PËRMBAJTJA 



 

 

                  TERRITORI ADMINISTRATIV 

Bashkia Delvinë është bashki në qarkun e Vlorës 

Njësi Administrative: 2, Delvina dhe Vergo 

Njësia Administrative Delvinë përfshin qytetin e Delvinë dhe 12 

Fshatra 

Njësia Administrative Vergo përfshin 8 fshatra 

Popullsia sipas Census 2011 është: 7,598  

Popullsia sipas regjistrit civil është: 18,074  

Sipërfaqja: 182.9 km2 

Bashkitë kufitare: Himarë e Gjirokastër, Sarandë dhe Finiq, Dropull  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

HYRJE 

RIGERS BALILI 

Kryetari i Bashkisë 



 

 

 

  

Të ardhurat Plan 2018 Fakt 2018 

Të trashëguara nga viti i 

mëparshëm  

 52,814   52,814  

Transferta e 

pakushtëzuar  

 62,731   61,913  

Të ardhura të 

arkëtuara 

 29,341   27,188  

Transferta Specifike   53,060   37,853  

FZHR  21,677   21,677  

TOTALI  219,623   201,445  

TË ARDHURAT 

Totali i planit  të të ardhurave buxhetore për periudhën 12 

mujore shkon në 219.622 mijë lekë,  

 Plani i të ardhurave nga burimet e veta si 12 mujor    

53.534 mijë lekë 

 Fakti i të ardhurave nga burimet e veta 12 mujor 

38.131 mijë lekë 

Është realizuar 71.2% e planit. 

Mos-realizimi në vlerë: 15.403 mijë lekë ose 28.8% e planit 

pa realizuar 

Raporti i 

shpenzimeve të 

përgjithshme ndaj të 

ardhurave të 

përgjithshme në 

masën 92 % 

201,445.00 

219,622.00 

Shpenzimet e pergjithshme

Te ardhurat e pergjithshme

Shpenzimet e pergjithshme
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Totali i shpenzimeve të realizuara është 

201,445 mijë lekë. Pagat zënë 50 % të 

shpenzimeve të përgjithshme, shpenzimet 

operative 17 %, transferimet 0.24 % dhe 

investimet zënë rreth 33 % të shpenzimeve të 

përgjithshme.. 

 

 

 

 

 

 

  

SHPENZIMET 

REALIZIMI I SHPENZIMEVE SIPAS PROGRAMEVE KRAHASUAR ME PLANIN 

50%

17%

0%

33%
Paga dhe Sigurime

Mallra dhe Shërbime

të Tjera

Transferta

Investime

REALIZIMI I SHPENZIMEVE 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

79% 99% 100% 

Ofrimi i një infrastrukture sipas 
standardeve bashkëkohore, të shtrirë 
në të gjithë qytetin dhe fshatrat, me 
qëllim që t’iu mundësojë qytetarëve 
qarkullim normal në ecjen e 
këmbësorëve dhe qarkullimin e 
mjeteve, krijimin e kushteve 
infrastrukturore dhe organizative për 
mirëmbajtjen e rrugëve rurale 

PYJET DHE KULLOTAT RRJETI RRUGOR SHËRBIMET PUBLIKE 

 Politika e këtij programi është 
përmirësimi i kushteve mjedisore sa 
më të këndshëm dhe funksionale, 
brenda standardeve bashkëkohore, 
krijimit të një ambienti shlodhës dhe 
qetësie ku qytetaret të kalojnë një 
pjesë të kohës së tyre, duke ndërhyrë 
edhe në blloqet e lagjeve dhe pallateve 
ku jeton komuniteti 
 

Politika e programit kosiston në 
marrjen e masave për eleminimin e   
erozionit,  krijimin e një mjedisi sa më 
të pastër, uljen e ndotjeve të ajrit etj. 
Pyllëzime të reja, sistemime malore, 
trajtime silvikulturore  në Bashkinë 
Delvinë dhe Njësinë   Administrative 
Vergo 

87% 

Politika e këtj programi synon krijimin e 
një jete sa më të pasur kulturore dhe 
sociale për qytetin e Delvinës duke 
përfshirë të gjitha grupmoshat dhe 
nivelet e ndryshme sociale që 
bashkëjetojnë në Delvinë dhe 
promovimin e një qyteti sa më 
tërheqës 

dhe konkurues për tregun e 
biznesit dhe të vizitorëve 

Përmbushja e standarteve te miratuara 
nga M.A.SH. Përmirësimi dhe rritja e 
efektivitetit në cilësinë e shërbimeve 
ndaj institucioneve arsimore si dhe në 
forcimin e kontrollit të fondeve të 
planifikuara në buxhetin e arsimit. 
Mirëmbajtja e kopshteve, dhe 
shkollave të qytetit  

Politika e këtij programi synon nxitjen, 
zhvillimin dhe përhapjen e kulturës 
sportive në qytet, nëpërmjet 
organizimit të projekteve sportive dhe 
pjesëmarrjes ne aktivitete kombëtare 
.Rritja e cilësisë sportive  pjesëmarrës 
në ekipe te ngritura pranë klubit të 
futbollit. 

 

SHPENZIMET 

100% 95% 

SPORTI DHE ARGËTIMI ARTI DHE KULTURA ARSIMI BAZË DHE PARASHKOLLOR 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

SHPENZIMET 

93% 97% 

ARSIMI I MESËM ÇERDHJA E FËMIJËVE 

SHPENZIMET SIPAS PROGRAMEVE BUXHETORE PËRKUNDREJT SHPENZIMEVE TË PËRGJITHSHME 

38%

7%

16%

2%

13%

6%

3%

1%

11%

1%

2%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

Planifikimi ,menaxhimi dhe administrimi

Mbrojtja nga zjarri dhe mbrojtja civile

Menaxhimi I ujitjes dhe kullimit

Menaxhimi I pyjeve dhe kullotave

Rrjeti rrugor

Sherbimet publike vendore

Sporti dhe argetimi

Arti dhe kultura

Arsimi baze dhe parashkollore

Arsimi I mesem

Cerdhe e femijeve

Programi Buxhetor Plan Fakt

Planifikimi ,menaxhimi dhe administrimi78,512.00  76,249.00  

Mbrojtja nga zjarri dhe mbrojtja civile15,788.00  13,789.00  

Menaxhimi I ujitjes dhe kullimit41,262.00  32,201.00  

Menaxhimi I pyjeve dhe kullotave4,443.00    3,510.00    

Rrjeti rrugor 26,628.00  26,428.00  

Sherbimet publike vendore12,992.00  12,947.00  

Sporti dhe argetimi 6,000.00    6,000.00    

Arti dhe kultura 2,788.00    2,642.00    

Arsimi baze dhe parashkollore25,771.00  22,509.00  

Arsimi I mesem 2,240.00    2,079.00    

Cerdhe e femijeve 3,198.00    3,091.00    



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEKTORËT STRATEGJIK TË 
BASHKISË DELVINË 

06 01 

02 

03 04 

05 

UJITJA DHE KULLIMI 
Janë përmirësuar kushtet e 
fermerëve për ujitjen e tokave 
dhe janë pastruar rregullisht 
kanalet ujitëse.  

MENAXHIMI I PYJEVE 
Janë mirëmbajtur pyjet dhe 
kullotat. Janë monitoruar çdo ditë 
hapësirat pyjojre dhe kullosore 

SHËRBIMET PUBLIKE 
Janë shtuar hapësirat e gjelbërta 
dhe është mirëmbajtur qyteti çdo 
ditë. Transporti është 
përmirësuar ndjeshëm 

MBROJTJA NGA ZJARRI 

Bashkia ka kryer investime në 
sektorin e emergjencave civile 
dhe ka menaxhuar me sukses 
raste të shuarjes së zjarreve 

RRJETI RRUGOR 
Bashkia ka shtruar rrugë të reja 
dhe ka mirëmbajtur rrugët 
ekzistuese. Është punuar për 
përmirësimin e sinjalistikës dhe 
ndriçimit  

ARSIMI 
Janë përmirësuar kushtet në 
kopshtet dhe shkollat ekzistuese 
të qytetit 

SEKTORË STRATEGJIK 



 

 

 

 

 

 

 

  

Numri i punonjësve të bashkisë në total 
gjatë 2018 

172 

Persona të larguar nga bashkia 0 

Masa administrative të marra 0 

Numri i konsultimeve me komunitetin gjatë vitit 
2018 

22 

Numri i vendimeve të marrë në konsultim me 
publikun 

1 

Vendime të marra nga Këshilli bashkiak 70 

ADMINISTRIMI I BASHKISË DHE MARRËDHËNIA ME KOMUNITETIN 

Qëndrueshmëria e administratës 

së bashkisë është në masën 

100% 

Bashkia Delvinë ka realizuar 

konsultime të vazhdueshme me 

komunitetin për vendimet e marra 

nga Këshilli Bashkiak 

SHPENZIMI REALIZIMI 

Shpenzime për 
personelin 99% 

Shpenzime 
operative 96% 

Transferta dhe 
subvencione 33% 

Investime 98% 

 

Shpenzime për
Personelin

Shpenzime
operative

Transferta dhe
subvencione

Investime

Plani 40401 14868 1494 21749

Fakti 40145 14328 486 21290
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MBROJTJA NGA ZJARRI 

1 ZJARRËFIKËSE E 
RE DHE 1 MJET 
SHOQËRUES 

45 RASTE TË 
MENAXHUARA PËR 
SHUARJEN E ZJARRIT 

1 STACION 
MZSH I 

BASHKISË 
DELVINË 

01 

02 03 

Realizimi i Shpenzimeve 
ZJARRËFIKËSE DHE 1 
MJET SHOQËRUES 
ME VLERË 1.700.000 
LEKË 

STACIONI MZSH ME 
VLERË 1.450.000 
LEKË 

 

13,055

2,371

11579

2,210

Shpenzime personeli Shpenzime operative

Plani Fakti



 

 

Ujitja Kullimi 

 

Sasia 

Fakt 

Vlera (në 

mijë lekë)  

Sasia 

Fakt 

Vlera (në 

mijë lekë) 

Kanale ujitëse të 

mirëmbajtur, pastruar 

dhe përmirësuar 13.6 km 1.429 

Kanale kulluese të 

mirëmbajtur, pastruar dhe 

përmirësuar 8 km 841 

Sipërfaqja e mbuluar me 

ujitje 400 ha 1.462 

Sipërfaqja e rehabilituar 

për mbulim me kullim 200 ha 7.640 

Debitorë për tarifat e 

ujitjes 18 279 

Volumi i dherave të 

lëvizur 16.100 m3 1.429 

Kanale ujitëse në total 93 km 90.136 Kanale kullues në total 96 km 1.317 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ndërhyrja në pastrimin dhe mirëmbajtjen e kanaleve 

ujitëse, dhe veprave të artit që sigurojnë mirëfunksionimin 

e tyre, është e domosdoshme për të bërë të mundur 

realizimin e rendimenteve të parashikuara nga fermerët 

për kulturat e ndryshme bujqësore. 

Ndërhyrja për pastrimin e kanalevë kullues siguron mbajtjen 

në nivelet optimale të ujrave duke eliminuar si dëmtimin e 

bimeve të mbjellura nga fermerët ashtu edhe të strukturës 

së tokës në vetvete 

Realizimi i Shpenzimeve  

AKTIVITETET KRYESORE 

 Evidentimi në vazhdimësi i problematikave kryesore të sistemit ujitës dhe kullues 

 Hartimi i planeve të ndërhyrjeve për pastrim dhe rehabilitim Kanaleve Ujitëse dhe Kanaleve Kulluese. 

 Përcaktimi i volumeve të punës në objektet ku do të nderhyhet 

 Kryerje e punimeve për pastrimin dhe rehabilitimin e kanaleve ujitëse dhe kulluese ne te gjithe territorin e bashkisë 

20  
raste të 

evidentuara dhe 

zgjidhura për 

problematika me 

sistemin ujitës dhe 

kullues 

MENAXHIMI I INFRASTRUKTURËS SË UJITJES DHE KULLIMIT 

Plani, Shpenzime 
personeli, 2403

Plani, Shpenzime 
operative, 14732

Plani, Investime, 
24127

100%, Fakti, 
Shpenzime 

personeli, 2402

49%, Fakti, 
Shpenzime 

operative, 7277

93%, Fakti, 
Investime, 22522



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RRUGËT RURALE 

  OBJEKTIVAT E PROGRAMIT 

 Permiresimin e rrjetit ekzistues te rrugeve te asfaltuara, urbane dhe rurale që t’u mundësojë qytetarëve qarkullim 

normal dhe komoditet në ecjen e këmbësorëve dhe mjeteve.  

 Mirembajtjen e trotuare dhe rrugeve  ekzisturse . 

 Mirembajtjen e rrjetit ekzistues te ndricimit public dhe mundesimin e e krimit te zonave te reja te ndricuara ne 

periferi te qytetit. 



 

 

 

Shpenzime personeli 

Plani Fakti Realizimi 

4,404 4,374 99% 
 

Shpenzime operative 

Plani Fakti Realizimi 

567 377 66% 
 

Shpenzime operative 

Plani Fakti Realizimi 

21,677 21,677 100% 
 

TOTALI 

Plani Fakti Realizimi 

26,648 26,428 99% 
  

4,374 377

21,677

4,404

567

21,677
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Fakti Plani

RRUGËT RURALE 

RRJETI RRUGOR 

Siperfaqja totale e rrugeve eshte 

632.000 m2 ne te gjithe territorin e 

Bashkise nga te cilat  

264. 000 m2  te trajtuara me asfalt dhe 

369. 000 m2 me stabilizant.  

Siperfaqja totale e rrugeve rurale 173.000 

m2 , nga te cilat 139 000 m2 jane te trajtuar 

me cakell dhe pjesa tjeter prej 34. 000 m2 

me asfalt. 

 

MIRËMBAJTJA E RRUGEVE 

RURALE TE ASFALTUARA 

(Inventari i rrugeve sipas VKM nr 915 dt 

11.11.2015 ) 

 Rruga Delvine-Qafa e Nikollat 18 km me 

cakell, Stjar-Vergo 13 km nga te cilat 8 km te 

asfaltuar dhe 5 km me cakell,Vergo –Tatzat 

16 km me cakell 

 

PASTRIMI I 10 PERRENJVE: 

Perroi i Gutines, Perroi i Gurres, Perroi i 

Bradhomes, Perroi Gjofizit,  Perroi Gjovrakut, 

Perroi i Vrisit Pavlos, Perroi i Kasapaj, Perroi i 

Leftrehorit , Perroi i Kakodhiqit, Perroi i 

Rusanit. 



 

 

 

  

SHËRBIMET PUBLIKE VENDORE 

 
PËRMIRËSIMI I SHËRBIMEVE PUBLIKE VENDORE 

13,789 mijë Lekë 

Të shpenzuara për përmirësimin e 

shërbimeve publike vendore në të 

gjithë bashkinë 

        30 km2 
Sipërfaqe e rrjetit ekzistues te 

ndriçimit publik të mirëmbajtur 

0.4 hektarë 

Sipërfaqe të gjelbërta të shtuara 

në gjithë territorin e bashkisë 

690 ml 

Sipërfaqe sheshesh të 
mirëmbajtur 

           44  

  Stola për pushues 

              të mirëmbajtur 

     100 m2 
Shtimi i sipërfaqeve të  

mbjella me lule sipas sezoneve 

 Mirëmbajtjen e strukturës së sipërfaqeve të gjelbërta duke kryer të gjitha proceset teknologjike të punës për 

mirëmbajtjen e sipërfaqeve me bar, lulishte, shkurre dekorative, bordurë të gjelbër. 

 Shtimi i sipërfaqeve të gjelbërta duke shtuar mbjelljet me lule sezonale, sipërfaqe me bar, mbjellja e pemëve 

dekorative etj.  

 Mirëmbajtja e tendës  në varrezat publike.  

 Mirëmbajtja e  stolave në të gjitha sipërfaqet e gjelbërta dhe ambiente të tjera publike.  

 Mirëmbajtje e sinjalistikës rrugore  

 Mirëmbajtjen e rrjetit ekzistues të ndriçimit publik dhe mundësimin e krijimit të zonave të reja të ndriçuara në 

periferi të qytetit. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Emertimi i shpenzimeve Plani Fakti Realizimi 

Shpenzime personeli 10,865 10,838 100% 
Shpenzime operative 2,127 2,109 99% 

TOTALI 12,992 12,947 99.6 

01 02 03 

Kryerja e te gjitha proceseve 
teknologjike te punes si punim 
toke, vaditje, prashitje, 
krahsitje, plehrim, pastrim, 
grumbullim mbeturinash ne 
nje siperfaqe te gjelber prej 
5.560 m2 ku nga kjo 2.220 m2 
eshte siperfaqe rruge e 
sheshe. 2.250 m2 eshte 
siperfaqe bar (tapete), 400 m2 
siperfaqe lule. 690 ml  
siperfaqe mirembajtje bordur 
e gjelberuar 

Mirembajtje e gjithe 
inventarit te perfshire ne 
siperfaqet e gjelberta si  
kosha mbeturinash, 
ndricuesa, kende lojrash 
per femije, e kende 
argetuese per moshat e 
treta, lapidar, buste.  

Mirëmbajtje e 
sinjalistikës rrugore 
horizontale dhe vertikale 
në rrugët e qytetit dhe 
fshatrave , duke kryer të 
gjitha proceset e punës 
për mirëmbajtjen, 
aplikimin e vizatimeve 
trafikndarrës dhe të 
këmbësorëve, për 
mirëmbajtjen e 
sinjalistikës vertikale, 
tabelave rrugore etj.  

SHËRBIMET PUBLIKE VENDORE 

10,865

2,127

10,838

2,109

0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000

Shpenzime personeli

Shpenzime operative

Fakti Plani



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ÇERDHE 

Çerdhe në të cilat janë kryer punime 1 

Numri i fëmijëve të regjistruar në çerdhe 18 

ARSIMI PARASHKOLLOR 

Kopshte në të cilat janë kryer punime 1 

Numri mesatar i fëmijëve në klasë 13 

ARSIMI BAZË 

Shkolla në të cilat janë kryer punime 16 

Numri mesatar i nxënësve në klasë 6.3 

ARSIMI I MESËM 

Shkolla në të cilat janë kryer punime 1 

Numri mesatar i nxënësve në klasë 28 

ARSIMI 

 Përmbushjen me sukses e të gjitha detyrimeve ligjore në fushën e arsimit. 

 Synimi i përmbushjes së standarteve të miratuara nga M.A.SH në Strategjinë e Arsimit. 

 Përmirësimin dhe rritjen e efektivitetit në cilësinë e shërbimeve ndaj institucioneve. arsimore si dhe në forcimin e 

kontrollit të fondeve të planifikuara në buxhetin e arsimit. 

 Te realizoje  mirembajtjen  e kopshteve, dhe shkollave te qytetit, duke  synuar ne pembushjen e standarteve 

Janë kryer ndërhyrje  në riparime elektrike (zëvendësim 

llampash neoni ), hidraulike (shkarkues dhe rubineta uji) 

dhe shërbime marangozi të cilat u sistemuan të gjitha 

bankat dhe karriget e prishura si dhe lyerja e pjesëshme  e 

ambjenteve të brendshme  dhe të jashtme me bojë 

plastiko. Punime mirëmbajtje tek ambjenti sportiv i 

shkollës, lyerja e stolave në ambjetin e jashtëm të shkollës 

Lyerje e pjesëshme e ambienteve të brendshme me bojë 

plastike dhe hidromat, lyerja e portës së jashtme dhe 

rrethuese me bojë vaji, pajisja me materiale pastrimi dhe 

disifektimi, riparimi i sistemit hidraulik (rubineta , 

shkarkues uji etj), është parashikuar ndërtimi i  sistemit 

ngrohës, Punime mirëmbajtje saldimi tek këndi i lojrave . 

riparim i disa dyerve dhe dritareve, bankave dhe karrigeve 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Janë kryer ndërhyrje në riparime elektrike, hidraulike 

(ndërrim rubinetash) dhe shërbime marangozi (riparim 

karrigesh bankash dërrasë e zezë), izolimi i dritareve nga 

lagështira si dhe lyerja e ambienteve të brendshme të 

shkollës me bojë plastike.  Riparimi i ulluqeve të dëmtuar 

në catinë e shkollës, punime mirëmbajtje në dyert e 

brendshëm të shkollës, pajisja me materiale pastrimi dhe 

disifektimi 

Janë kryer keto punime si: izolim tarace, lyerje e ambienteve të brendshme dhe të jashtme, punime mirëmbajtje për ndrimin 

dhe zëvendësimin e xhamave të thyer ose të dëmtuara, vendosje   të stolave në oborre  dhe lyerje të tyre , rregullime në sistemin 

elektrik të shkollave, pajisja me materiale pastrimi dhe disifektimi, mirëmbajtje marangozi (banka, karige etj), punime 

mirëmbajtje në ulluqët shkarkues të ujrave të shiut si dhe në pjesët e dëmtuara të çative, pastrimi i ambjenteve rrethuese nga 

papastërtitë dhe bari për  fillimin e mbarë të vitit shkollor, punime mirëmbajtje në sistemin hidraulik (rubineta, shkarkues uji 

etj), punime të ndryshme saldimi  në ambjentet sportive dhe rrethimin e shkollave 

Lyerja e ambienteve të brendshme me bojë hidromat, 

zëvendësimi i xhamave të dëmtuara, punime mirëmbajtje 

në tavolina dhe banka të kopshtit 

Është bërë mirëmbajtja e kopështit në, riparime 

hidraulike, zëvendësimi i materialeve elektrike, lyerje e 

pjesshme e ambienteve të brendshme, si dhe punime 

marangozi 

Janë kryer këto punime si: lyerje e ambienteve të jashtme 

dhe të brendshme me bojë hidromat dhe plastike, punime 

hidraulike elektrike dhe marangozie pajisja me materiale 

pastrimi dhe disifektimi 

Janë  kryer ndërhyrje  në riparime, hidraulike dhe shërbime 

marangozi të cilat u sistemuan të gjitha bankat dhe 

karriget e prishura si dhe lyerja ambienteve të brendshme 

dhe të jashtme me bojë plastiko. Punime mirëmbajtje tek 

ambjenti sportiv i shkollës, lyerja e stolave në ambjetin e 

jashtëm të shkollës, pajisja me materiale pastrimi dhe 

disifektimi 

Janë kryer punime të ndryshme mirëmbajtje (saldim) në 

këndin e lojrave, punime të ndryshme marangozie në 

mirëmbajtjen e dollapeve, krevateve, karikeve dhe 

tavolinave si dhe dyerve të brendshme, pajisja me 

materiale pastrimi dhe disifektimi, furnizimit me lëndë 

djegëse, mirëmbajtja e sistemit elektrik dhe hidraulik 
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SHPENZIMI REALIZIMI 

Personeli 87% 

Operative 96% 
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SPORTI 
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OBJEKTIVAT 

Masivizimi dhe konsolidimi i sistemit sportiv, përfshirë aktivitetin e oganizuar nga federata 

shqiptare e futbollit kategoria e dytë, grupi b, si dhe artivitetin me grupmoshat “U13”dhe 

“U17”,  në dobi të shëndetit të shoqërisë sonë që nga fëmijët e kopshteve, të rinjtë,  dhe të 

rriturit. 

KULTURA 

OBJEKTIVAT 

Ky program funkision mbi një plan vjetor të miratuar nga Kryetari i Bashkisë, duke organizizuar 

të gjithë eventet kulturore artistike si takim me talentet e reja, panairin me prodhimet 

artizanale dhe tradicionale të qytetit si dhe  bashkëpunime të tjera institucionale. 
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MENAXHIMI I PYJEVE DHE KULLOTAVE 

TURIZMI 

SHPENZIMI REALIZIMI 

Personeli 97% 

Operative 93% 
 

Shpenzime Personeli Shpenzime Operative

Plani 4229 214

Fakti 3296 214
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