REPUBLIKA E SHQIPERISE
BASHKIA SKRAPAR
KESHILLI

VENDIM
Nr.80,Date .21.12.2017
„PËR MIRATIMIN E NUMRIT TE PUNONJESVE TE BASHKISE SKRAPAR DHE
INSTITUCIONEV NE VARESI TE SAJ PER VITIN 2018“
Keshilli Bashkise Skrapar ne mbledhjen e tij te dates 21.12.2017, pasi mori ne shqyrtim materjalin e
paraqitur nga grupi i punes per hartimin e buxhetit te vitit 2018 te Bashkise Skrapar dhe te institucioneve ne
varesi te saj, mbeshtetur ne ligjin nr.139/2015 "Per veteqeverisjen vendore"neni 64 germa (j),

ligjit nr. 9936 date 26.06.2008 " Per menaxhimin e sistemit buxhetor ne Republiken e
Shqiperise", i ndryshuar, V.K.M. nr. 177,date 08.03.2017”Per disa ndryshime dhe shtesa ne
vendimin nr.165,date 02.03.2016” “Për grupimin e Njësive të Vetëqeverisjes Vendore, për
efekt page, dhe caktimin e kufijve të pagave të fuksionarëve të zgjedhur e të emëruar, të
nëpunësve civilë e të punonjësve administrativë të Njësive të Vetëqeverisjes Vendore”,
VKM,nr.202,date 15.03.2017 “Per disa ndryshime dhe shtesa ne vendimin nr. 717, dt.
23.06.2009 “ Për pagat e punonjësve mbështetëse nëpunësve të institucioneve buxhetore” i
ndryshuar,
VKM nr,350,date 19.04.2017“Per trajtimin me page dhe shtesa mbi page te punonjesve te
sherbimit te mbrojtjes nga zjarri dhe shpetimin“VKM Nr. 553 date 11.08.2011 si dhe ne
zbatim te VKM-se Nr. 554 dt.11.08.2011"Per disa ndryshime ne VKM nr.194 date 22.04.1999
"Per miratimin e struktures se pages se punonjesve mesimore,ne arsimin parauniversitar,te
ndryshuar",me VKM nr.175,date 08.03.2017,te ndryshuar me v.k.m ne.351,date 19.04.2017.
VENDOSI:
Qe numri i pergjithshem i punonjeseve te bashkise Skrapar dhe Institucioneve ne vartesi te saj se
bashku me funksionet e reja dhe te deleguara te jete si me poshte:
1- Bashkia Skrapar administrata
2- Njesit Administrative
3- Sherbimet Mbeshtetese
4- Sporti
5- Çerdhja
6- Qendra Kulturore
7- Qendra Alternative
8- Konvikti
9- Rruget Rurale
10- Ndermarja e Sherbimeve
11-Nd. e Sherbimit Pyjor,Kadastra
12-Ujitja Kullimi
13-Mbrojtja Kunra Zjarrit

-47(dyzet e shtate ) punonjes
-37(tridhjet e shtate )punonjes
-17(shtatembedhjete ) punonjes
-4(kater) punonjes
-10(dhjete)punonjes
- 9(nente ) punonjes
- 4(kater) punonjes
-17(shtatembedhjet) punonjes.
-27(njezete e shtate ) punonjes.
-77(shtatedhjete e shtate ) punonjes.
-23(njezete e tre ) punonjes
-3(tre) punonjes
-14(katermbedhjete)punonjes
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14-Arsimi parauniversitar
15-Punonjes mbeshtetes zvendesues Arsimi,
16-Funks.Deleguar Gj.Civile
17-Funksione te Deleguara QKB

Numëri Total i Punonjesve

-73(shtatedhjete e tre )punonjes
-12(dymbedhjetr) punonjes
-6(gjashte)punonjes
-2 (dy) punonjes

382(Treqinde e tetedhjet e dy) punonjes

Vendimi u miratua me 15 vota pro, kundra dhe abstenim nuk ka.

Per konfirmim, Prefektures Qarkut Berat
KRYETARI I KESHILLIT
LUAN ÇUEDARI
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