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REPUBLIKA E SHQIPËRISË 

BASHKIA VLORË 

KËSHILLI  

 

VENDIM 

Nr. 2, Datë. 04. 02.2016 
 

PËR 

MIRATIMIN E BUXHETIT TE BASHKISE PER VITIN 2016 

 

Këshilli i BashkiseVlore, pasi mori ne shqyrtim materialin e paraqitur nga grupi i punës për hartimin e 

buxhetit të Bashkisë Vlorë për vitin 2016, mbështetur në: 

 

 Ligji nr.139/2015 datë 17.12.2015 “Për vetëqeverisjen vendore” neni 8 pika 2, 9 pika 1.1.b, 34, 35, 36, 

37, 39, 40, 41, 54 pika dh, dhe neni 64 pika c; 

 Ligjin Nr.7776, datë 22.12.1993, ndryshuar me Ligjin Nr.8399, datë 09.09.1998 “Për Buxhetin lokal”; 

 Ligjin Nr.9936, datë 26.06.2008 “Për menaxhimin e sistemit e buxhetor në Republikën e Shqipërisë”; 

 Ligji Nr.147/2015, “Për buxhetin e vitit 2016” neni 15 

 Ligji Nr. 9632, datë 30.10.2006 “Për sistemin e taksave vendore”, të ndryshuar me ligjin Nr.142/2015 

datë 17.12.2015, 

 Udhëzimi i Ministrisë së Financave nr.2 datë 06.02.2012 “Për procedurat standarde të zbatimit të 

buxhetit” 

 Udhëzimi plotësues Nr.1, date 15.01.2016 “Për zbatimin e buxhetit te vitit 2016”  

 V.K.B Nr.44, datë 28.12.2015 “Per miratimin e sistemit të taksave tarifave vendore në territorin e 

Bashkisë Vlorë”.   

V E N D O S I: 
 

1. Të miratojë të ardhurat si më poshtë (në 000 lekë): 

 

 Te ardhura gjithsej       1.794.393 

 

I. Të ardhurat e veta       1.535.527 

a. Të ardhura nga taksat vendore      730.493 

b. Të ardhurat nga tarifat vendore      220.904 

c. Të ardhura të tjera        194.733 

d. Të ardhura nga granti i pakushtëzuar      389.397 

II. Të ardhura nga transferta speciale                                                      258.866 
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2. Të miratojë shpenzimet si më poshtë (ne 000 lekë): 

Shpenzime gjithsej: 1,794,393 

   
I. Shpenzime nga granti 389,397 

nga keto:  

a. Për pagat (art.600)  124,710 

b. Për sigurimet shoqerore (art.601) 21,060 

c. Për shpenzime operative (art.602) 84,926 

d. Transfertë (art.166 dhe 651) 4,864 

e. Transfertë tek individët (art.606)  320 

f. Investime  (art.231)                                                    153,517 

   
II. Shpenzime nga të ardhurat 1,146,130 

nga këto: 

 
a. Për pagat (art.600) 146,664 

b. Për sigurimet shoqërore (art.601)  24,327 

c. Për shpenzime operative (art.602) 670,762 

d. Për transferta (art.166-651-604-606)  57,310 

e. Për subvencion (art.603 - Parku Urban - Futbolli)  51,620 

f. Për emergjencat civile (art.609) 5,000 

g. Për fondin rezervë (art.609) 18,713 

h. Për investime (art.231) 171,734 

   
III. Shpenzime nga transferta speciale                                                                   258,866 

a. Për pagat (art.600) 190,665 

b. Për sigurimet shoqërore (art.601)  30,095 

c. Për shpenzime operative (art.602) 38,106 
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3. Shpenzimet e pikës 2.I dhe 2.II do të përdoren sipas tabelës bashkëlidhur këtij vendimi.  

I 166 231 600 601 602 651 606 TOTALI 600 601 602 603 166 651 604 606 609 231 TOTALI

1 Pastrimi 62,945 62,945 0 0 257,102 0 0 0 0 0 0 0 257,102 320,047

2 Gjelberimi 9,000 9,000 0 0 23,302 0 0 0 0 0 0 0 23,302 32,302

3 Mb.Varreza 9,060 9,060 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9,060

4 Mb.Dekori 2,805 2,805 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,805

5 Nd.Sherb.Publike 13,700 2,280 15,980 14,004 2,347 17,850 0 0 0 0 0 0 500 34,701 50,681

6 Sherbime  ndricimi etj. 5,950 990 6,940 0 0 74,900 0 0 0 0 0 0 0 74,900 81,840

7 Arsimi 0 0 0 80,160 0 0 0 0 0 0 0 80,160 80,160

8 Arsimi prof. konviktet 4,900 840 5,740 646 70 925 0 0 0 0 0 0 0 1,641 7,381

9 Kl.Shumesportesh 6,720 1,140 7,860 634 0 18,992 0 0 0 0 0 0 150 19,776 27,636

10 Qendra e Tur.artit dhe Kult. 26,160 4,380 30,540 3,024 520 15,201 0 0 0 0 0 0 400 19,145 49,685

11 Administrata e Bashkise 3,750 153,517 54,800 9,210 1,020 1,114 320 223,731 124,244 20,855 161,700 0 11,212 1,994 40,824 3,280 0 170,284 534,393 758,124

12 Repetitoret 96 96 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 96

13 Çerdhet 6,000 1,080 7,080 930 60 5,640 0 0 0 0 0 0 0 6,630 13,710

14 Qendra e Zhvillimit 3,480 600 4,080 1,542 240 3,090 0 0 0 0 0 0 200 5,072 9,152

15 Shtëpia e Fëmijës 3,000 540 3,540 1,640 235 1,900 0 0 0 0 0 0 200 3,975 7,515

16 Futbolli 0 0 0 0 11,620 0 0 0 0 0 0 11,620 11,620

17 Parku Urban 0 0 0 0 15,000 0 0 0 0 0 0 15,000 15,000

18 Ujesjellsi 0 0 0 0 25,000 0 0 0 0 0 0 25,000 25,000

19 Projekte kulturore 0 0 0 15,000 0 0 0 0 0 0 0 15,000 15,000

20 Fondi rezerve 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18,713 0 18,713 18,713

SHUMA I 3,750 153,517 124,710 21,060 84,926 1,114 320 389,397 146,664 24,327 675,762 51,620 11,212 1,994 40,824 3,280 18,713 171,734 1,146,130 1,535,527

Grant + Te 

ardhurat

GRANTI TE ARDHURATNr Emertimi

SHPENZIMET E PLANIFIKUARA PER VITIN 2016



Bashkia Vlorë  Buxheti 2016 

5 

 

Buxheti i Bashkisë Vlorë        VKB nr. 2, 04.02.2016 

4. Shpenzimet e pikës 2.III do të përdoren për: 

Nr EmËrtimi 
SHPENZIMET E PLANIFIKUARA PËR VITIN 2016 

GRANTI SPECIAL 

I   600 601 602 TOTALI 

1 Uitja  dhe Kullimi (600+601) 9,241,573   12,406,967 21,648,540 

2 Rruget  rurale (600+601) 2,590,980     2,590,980 

3 PMNZSH 19,863,800 3,530,800 2,527,500 25,922,100 

4 Arsimi  Para Universitar  (kopshte, Qkf) 85,329,000 14,250,000   99,579,000 

5 Arsimi  baze  punonjes  mbeshtetes   9 -vjecar  52,108,000 8,702,000   60,810,000 

6 Arsimi i mesem punonjes  mbeshtetes   17,504,000 2,923,000   20,427,000 

7 Konviktet  e shkollave profesionale  1,700,000 300,000 22,822,447 24,822,447 

8 Administrimi  pyjor  2,328,255 388,835 348,835 3,065,925 

  SHUMA I  190,665,608 30,094,635 38,105,749 258,865,992 

 

 

 

 

5. Shpenzimet për investime sipas pikës 2 I f dhe 2 II h do të përdoren për objektet e mëposhtme: 

 

Nr  EMËRTIMI 

Vlera e 

investimit 

(000 lekë) 

 INVESTIME TË PLANIFIKUARA PËR VITIN 2016 325.251 

I Projekte të palikujduara nga viti 2015 27.751 

II Blerje pajisje per vitin 2016 9.700 

Paisje për arsimin + çerdhe + Paisje për Bashkinë (elektronike + paisje zyre) 3.000 

Blerje makine bobcat 2.000 

Blerje total stacion (teodolit) per Drejtorine e Pronave Publike dhe Drejtorine e 

Urbanistikes 

3.800 

Fotokopje profesionale + printer per Keshillin e Bashkise 900 

III Studime projektim 10.000 

IV Dixhitalizimi i rregjistrit te pasurive te paluajtshme 14.000 

V Investime ne infrastrukture 2016  262.350 

Investime ne shkolla 9-vjecare dhe parashkollor 12.000 

Rikonstruksion I kopshtit nr.13 13.250 

Rikonstruksion i Godines se Njesise Administrative Shushice 10.500 

Rikonstruksion i Godines se Qendres Shendetesore ne Njesine Administrative Shushice 9.970 

Rikonstruksion i rruges Xhebro Gjika 13.850 

Rikonstruksion i rruges Veledin Kollozi 32.000 

Rikonstruksion i bllokut te banimit prapa CONAD 51.600 

Rikonstr. i bllokut te banimit te midis Rr. Demokracia dhe Rruges te Sh. Halim Xhelo 32.000 

Rikonstruksion i rruges At Kristo Negovani 20.880 

Rikonstruksion i bulevardit kryesor ne Njesine Administrative Shushice 26.300 
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Rikonstruksion ne rrugen Pompa - Llakatund 13 000 

Ndertimi i nje zone sportive per sportin e notit ne Radhime  12.000 

Riparime ne rruget e qytetit Vlorë 10.000 

Gjelberim ne qytet (bime dekorative) 5.000 

V.O Diferencat qe do te ngelen nga prokurimi do te perdoren per pagesen e mbikqyrjes dhe kolaudimit te 

ketyre objekteve sipas V.K.M Nr.704, dt 29.10.2014 “Per miratimin e tarifave mbikëqyrje kolaudim etj.....” 

 Institucione vartese 1.450 

Qendra Kultures,artit dhe turizmit 400 

Klubi Shumesportesh 150 

Ndermarrja e Sherbimeve Publike 500 

Shtëpia e Fëmijës 200 

Qendra e Zhvillimit të PAK 200 

 

 

6. Për shpenzimet e telefonise mobile te Kryetarit të Bashkisë me vlerën 12.000 lekë/muaj.  

 

7. Për fondin e planifikuar për emergjencën civile autorizohet Kryetari i Bashkise dhe 

Komisioni Vendor për Emergjencat Civile ta përdorë atë në funksion të realizimit të 

detyrave për mbrojtjen e popullsisë civile në rastet e fatkeqësive në përputhje me Ligjin 

Nr.8756, datë 26.03.2001 “Për emergjencat civile” dhe VKM Nr.654, datë 18.12.2002 

“Për caktimin e tarifave për përdorim të perkohshem nga organet shteterore, në situatat 

emergjente te çdo mjeti privat”.  

 

8. Kryetari i Bashkisë autorizohet të përdorë fondin prej 2.100 mijë lekë për vleresimin 

financiar të nxënësve cilësorë të shkollave 9-vjeçare dhe të mesme të përgjithshme 

publike të qytetit në bashkepunim me çdo drejtori shkolle (e mesme dhe 9-vjeçare) nga 

dy-tre nxënës për çdo shkollë (për nxënësit e shkollave 9-vjeçare 3 mijë lekë, kurse për 

nxënësit e shkollave të mesme 5 mijë lekë për periudhën janar-qershor).  

 

9. Kryetari i Bashkisë autorizohet të përdorë fondin prej 4.500 mije lekë për qëndrën ditore 

të personave në nevojë. Kryetari i Bashkisë autorizohet të rregullojë me urdhër të veçantë 

mënyrën e funksionimit të kësaj qendre dhe kategoritë e personave (deri në 100) që do të 

trajtohen me një kuotë ditore deri në 150 lekë.  

 

10. Kryetari i Bashkisë autorizohet të bëjë transferimin e fondeve operative pa limit për 

artikujt e miratuar nga Këshilli Bashkiak brenda institucionit dhe transferimin e 

subvencioneve të miratuara për institucionet përkatëse. 

 

11. Drejtoria e Menaxhimit Financiar pranë Bashkisë, autorizohet të bëjë ndarjen e fondeve  

të miratuara nga Këshilli i Bashkisë sipas strukturës buxhetore të miratuar nga Ministria e 

Financës për çdo muaj. 
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Dr.Menaxhimit Financiar: T. Zanaj 

 

Dr.Juridike: D. Zeraj 

 

12. Si prioritete te investimeve qe mund te mbulohen nga burime te tjera financimi nga 

ministrite e linjes, F.ZH.R apo burime te tjera financimi. Fonde e planifikuara nga te 

ardhurat do te kalojne per objektet e meposhtme: 
 

Nr EMERTIMI 
Vlera e investimit 

(000 leke) 

1 Prioritetet e investimeve për vitin 2016  

I Sistemim-asfaltim i rruges se unazes (San Trope - Poliklinika) 52,000 

II Sistemim-asfaltim i rruges ”Zigur Lelo” 64,000 

III Sistemim-asfaltim i rruges ”Halim Xhelo” 10,250 

IV Riparim i ures se Zvernecit 96,000 

V Rikonstruksioni i rruges ”Mato Robi” 68,000 

VI Rikonstruksion i shkolles ”Ali Demi”  

VII Rikonstruksion i shkolles ”Halim Xhelo” 90,000 

VIII Ndertimi i palestres se shkolles ”Ismail Qemali” 15,500 

IX Rikonstruksion i rruges lagje Koder - Orikum 38,000 

X Qender sportive (si qender komunitare) tek shkolla Industriale 9,700 

XI Rikonstruksion fasadash ne qytetin e Vlores 10,000 

XII Rikonstruksion i shkolles ”24 Maji” 60,000 

 
13. Ky vendim hyn në fuqi sipas ligjit Nr.139/2015, datë 17.12.2015, neni 55, pika 6. 

 

 

 

 

 

K R Y E T A R E 
 

_____________ 

Vojsava SHKURTAJ 

 
 

 

 

   

 

 

 

Ky vendim hyn në fuqi me shkresën nr._____, datë ___.____.2016 te Prefektit të Qarkut Vlorë 



Bashkia Vlorë  Buxheti 2016 

8 

 

Buxheti i Bashkisë Vlorë        VKB nr. 2, 04.02.2016 

KAPITULLI I: INFORMACION I PËRGJITHSHËM MBI BUXHETIN E BASHKISË 

VLORË PËR VITIN 2016 

 

Hartimi i Buxhetit për vitin 2016 është kryer pas një pune gjithëpërfshirëse te administratës se 

Bashkisë, anëtareve te Këshillit te Bashkisë Institucioneve vartëse, Njësive Administrative, 

komunitetin e biznesit, komunitetin e banoreve, si dhe aktore te ndryshëm te shoqërisë civile.  

 

Përgatitja e buxhetit është paraprirë nga dëgjesa dhe komunikim me publikun, të cilat patën 

përmbledhjen e tyre ne takimin e hapur të realizuar ne teatrin “Petro Marko”. Promovimi i 

transparencës në krijimin e instrumenteve financiarë ndaj komunitetit përbën një detyrim ligjor 

për organet shtetërore, por në fakt është edhe një detyrim moral që kane institucionet e 

qeverisjes vendore ndaj komunitetit qe përfaqësojnë. Hartimi i Buxhetit u përfshi në një cikël 

të plotë buxhetimi sipas kërkesave ligjore, duke i ndjekur te gjitha hapat te përcaktuara ne ligj. 

Administrata e Bashkisë është bazuar kryesisht ligjin nr.139/2015 “Për vetëqeverisjen 

vendore”, ligjin nr.119/2014 “Për të drejtën e informimit”, si dhe ligjin nr.146/2014 “Për 

konsultimin publik”, përveç akteve ligjore dhe nënligjore teknike dhe specifike të 

domosdoshëm për hartimin e këtij instrumenti financiar. 

 

Ky projekt buxhetit i Bashkisë Vlorë për vitin 2016, është një instrument i rëndësishëm 

financiar që përveçse të promovojë transparencën, duhet të ketë një impakt të gjerë në 

Bashkinë Vlorë, duke përfaqësuar qoftë zonat urbane, qoftë zonat rurale që janë bashkuar në 

kuadër të reformës territorialë, si dhe të rikthejë mbrapsht në shërbime e investimeve të 

ardhurat e mbledhura nga komuniteti në formën e taksave dhe tarifave vendore.  

 

Ky buxhet përmban dhe përshkruan :  

- Se si do të reflektohen në buxhetin e vitit 2016 politikat fiskale të aplikuara dhe të 

miratuara  

- Si do të ndikojnë këto politika në përmbushjen e objektivave të Bashkisë.  

- Si janë vendosur prioritetet për vitin 2016 për investimet kapitale, duke i koordinuar ato 

edhe me politikat e investimeve të pushtetit qendror. 

- Si do te realizohen shpenzimet për përmbushjen e funksioneve ekzistuese dhe atyre që i 

janë transferuar pushtetit vendor në fund të vitit 2015. 

- Transformimin e programeve politike në programe konkrete zhvillimi, investimi, 

përfaqësimi 

 

Programi buxhetor financiar për vitin 2016 bazohet në analizën e kostove të programeve dhe 

shërbimeve në vite si edhe në vendimmarrjen për rritjen e standardeve apo cilësisë së tyre. 

Këto analiza janë shoqëruar edhe me zbatimin e metodave të buxhetimit, të cilat garantojnë 

zbatimin e politikave në rritjen e efiçensës dhe efektivitetit të burimeve financiare, në 

përputhshmëri me ndikimin e programeve të ndryshme në zhvillimin ekonomik të qytetit dhe 

përmirësimin e cilësisë së jetës për komunitetin.  

Të gjitha njësitë shpenzuese kanë përcaktuar aktivitetet që do të kryhen për arritjen e 

objektivave, produktet dhe kostot e tyre.  
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Parashikimi i shpenzimeve bëhet për çdo kategori të shpenzimeve aktuale. Çdo shpenzim 

parashikohet në bazë të parashikimit të personelit, operimit dhe mirëmbajtjes si dhe shpenzime 

të tjera.  

 

Parashikimi i te ardhurave bëhet në të njëjtën mënyrë si parashikimi i shpenzimeve duke ju 

referuar çdo takse dhe tarife, të cilat analizohen në hollësi.  

 

Buxheti i Bashkisë Vlorë për vitin 2016 është një buxhet i balancuar ndërmjet të 

ardhurave dhe shpenzimeve i programuar në vlerën 1,794,393,000 lekë.  
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KAPITULLI II: PARASHIKIMI I TË ARDHURAVE NË BUXHETIN E BASHKISË 

VLORË PËR VITIN 2016  

 

Për vitin 2016 të ardhurat e përgjithshme të Bashkisë Vlorë parashikohen në shumën 

1,794,393000 lekë. Këto të ardhura përbëhen nga të ardhurat nga taksat dhe tarifat vendore, 

nga transferta e pakushtëzuar, si dhe trasferta specifike per funksionet qe i transferohen 

Bashkisë sipas tabelës se mëposhtëmve:  

000/lekë 

NR. EMERTIMI 
PLAN 

2015 

PLAN 

2016 

1 Te ardhurat nga taksat e tarifat te vitit korrent  875578  1110218 

2 Te ardhurat e trashëguara nga viti i mëparshëm 91221  35912 

3 Transferta e pakushtëzuar  444100  389397 

4 Transferta specifike për funksionet qe i 

transferohen Bashkisë 

 258866 

 T O T A L I 1 410 899  1 794 393 
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II.1. TË ARDHURAT NGA TAKSAT E TARIFAT VENDORE  

 

Të ardhurat nga taksat e tarifat vendore për vitin 2016 janë programuar në shumën 

1,146,130,000 lekë. 

Bashkia Vlorë veprimtarinë fiskale e mbështet në këtë bazë ligjore:  

 

- Ligjin nr.9920 datë 26.05.2008 “Për procedurat Tatimore në Republikën e Shqipërisë“ i 
ndryshuar  

- Ligjit nr.9632 datë 30.10.2006 “Për sistemin e taksave vendore”, i ndryshuar, me ligjin 

181/2013 dt 28/12/2013, botuar ne fletoren zyrtare nr.203, dt.30/12/2013 “Per disa 

ndryshime dhe shtesa me ligjin nr.9632, dt.30/08/2006 “Per sistemin e taksave vendore 

i ndryshuar“.  

- Vendimin e Këshillit të Bashkisë Vlorë nr.44 date 28.12.2015 ”Për sistemimin e 

Taksave dhe Tarifave Vendore në Bashkinë Vlorë“.  

 

Bashkia Vlorë, garanton funksionin e saj, nëpërmjet taksave të parashikuara në ligj sipas 

akteve ligjore, ashtu edhe taksat e përkohshme dhe tarifat, të miratuara nga Këshilli i Bashkisë.  

1. Taksa mbi kalimin e të drejtës së pronësisë mbi pasuritë e paluajtshme 

2. Taksa e Mjeteve te përdorura  

3. Tatimi i thjeshtuar mbi fitimin për biznesin e vogël  

4. Taksa mbi pasurinë e paluajtshme (ndërtesë + tokë bujqësore)  

5. Taksa e truallit 

6. Taksa e fjetjes ne hotel  

7. Taksa e ndikimit në infrastrukturë nga ndërtimet e reja  

8. Taksa e tabelës. 

9. Takse parkimi 

10. Tarifa për zënien e hapësirave publike  

11. Tarifa e pastrimit, gjelbërimit dhe ndriçimit  

12. Tarifa e shërbimit për subjektet me aktivitet ndërtimi 

13. Tarifa për leje dhe shërbim veterinare 

14. Tarifa për shërbime të tjera nga pushteti vendor 

15. Tarifa për leje dhe certifikata transporti 

16. Të ardhura të tjera (nga qiratë, mjete, godinë, tokë) 

17. Të ardhura nga aplikim gjobash 

18. Të ardhura nga kopshte, çerdhe e shkolla 

19. Të ardhura nga institucionet vartëse 

20. Të ardhurat nga transfertat e pakushtëzuara 

 

Ky grup taksash dhe tarifash janë të ndarë në dy grupe, për parashikimin e buxhetit: 

1. Të ardhura tatimore  

2. Të ardhura jo tatimore.  
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PASQYRA PERMBLEDHESE E TE ARDHURAVE PER VITIN 2016 

 

Nr. EMERTIMI 

Plani 

2015 

Realizi

mi 2015 Plani 2016 

I Te ardhura nga taksat vendore 508619 305411 730493 

1. Takse për kalimin e se drejtës se pronësisë 41820 36615 33990 

2. Takse e automjeteve te përdorura 30510 33899 37500 

3. Taksa e biznesit te vogël (TATIM I THJESHTUAR) 129100 83413 66620 

4. Takse e pasurisë se paluajtshme (ndërtesat + toka bujq.) 152130 97545 180899 

4.1 Takse pasurie e paluajtshme ndërtesa 109674 
 

138443 

4.2 Takse pasurie e paluajtshme toke bujqësore 42456 
 

42456 

5. Takse trualli 0 
 

2781 

6. Takse e fjetjes ne hotel 6293 4540 7560 

7. Taksa e ndikimit ne infrastrukture nga ndërtimet e reja 130747 41579 384687 

7.1 
Takse e ndikimit në infrastrukturë (Drejtoria e 

Planifikimit Urban) 
64123 

 
360300 

7.2 Takse e ndikimit në infrastrukturë (ALUIZNI) 66624 
 

24387 

8 Takse tabele + reklame 7429 5582 6458 

9 Takse parkimi 10590 2238 10000 

II Te ardhurat nga tarifat vendore 183859 95565 220904 

1 Tarife për zënien e hapësirave publike 
  

62556 

1.1 Tarife tregu 9722 8122 8630 

1.2 Tarife e zënies se hapësirave publike 10031 8082 35926 

2 

 
Tarife vjetore për pastrimin urban + ndriçim + gjelbërim 

(paketa e re fiskale) 
122926 56104 132771 

3 Tarife shërbimi për subjektet me aktivitet ndërtimi 5134 0 18690 

4 Tarife për leje dhe shërbim veterinar 820 623 635 

5 Tarife për shërbime te tjera nga pushteti vendor 8190 15064 3074 

6 Tarife për leje dhe certifikata transporti 3875 2840 3178 

7 5% garanci objektesh xhirime te brendshme 23161 4730 0 

III Te ardhura te tjera 274.321 159.553 194.733 

1 Te ardhura nga qiratë ( mjete+godine+toke) 62435 4672 41703 

2 Te ardhura nga aplikimi i gjobave dhe debitorë 90774 44031 91067 

3 Te ardhura nga kopshtet, çerdhet dhe shkollat 20826 15815 20826 

4 Te ardhura nga institucionet vartëse 9065 
 

5225 

4.1 Te ardhura nga teatri “Petro Marko” 1200 824 1200 

4.2 Te ardhura nga Qendra Kulturore 1700 1368 1700 

4.3 Te ardhura nga Shumesportet 595 0 595 

4.4 Te ardhura nga ndermarrja Sherbimeve Publike 5200 893 1000 

4.5 Te ardhura nga pullat 370 729 730 

4.6 Te ardhura te trashgura nga 2015 91221 91221 35.912 

IV TOTALI I TE ARDHURAVE (Taksa Tarifa ) 966.799 560529 1.146.130 

1 Grant i deleguar 444100 444100 383793 

3 Grant I trashguar 
  

5.604 

V TOTALI I GRANTIT  444100 444100 389.397 

VI GRANT + TE ARDHURA  
  

1.535.527 

VII TRANSFERTA SPECIFIKE 
  

258.866 

1 Grant specifik 0 0 258.866 

 
TOTALI 1410899 1004629 1794.393 
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 Të ardhura tatimore. 

Për vitin fiskal 2016 këto të ardhura arrijnë në shumën 730 493 000 lekë. Ne ketë grup te 

ardhurash, peshën kryesore specifike e zë zëri “ Taksa mbi Ndërtesën”, taksa mbi pasuritë e 

paluajtshme (ndërtese + toke bujqësore), si dhe zëri “Takse e ndikimit ne infrastrukture nga 

ndërtimet e reja dhe Aluizni”. Si pasoje e ndryshimeve ligjore, te ardhurat nga Aluizni do te 

arkëtohen nga Bashkia dhe konkretisht nga Drejtoria e Planifikimit dhe Kontrollit të Zhvillimit.  

 

 Te ardhura jo tatimore.  

Të ardhurat jo tatimore për vitin 2016 parashikohen në rreth 415 637 000 lekë. 

 

Një ecuri e të ardhurave për periudhën 2011 - 2016 paraqitet si me poshtë (000/lekë):  

Emërtimi  Fakti 

2011 

Fakti 

2012 

Fakti 

2013 

Fakti 

2014 

Fakti 

2015 

Plan 

2016 

Ardh:Tatimore 625028 495411 447928 514611 305411 730493 

Ardh.Jo.tatim 59780 148821 112548 116107 255118 415637 

Totali 684808 644232 560476 630718 560529 1146130 

  

Gjate vitit fiskal 2015 ne sistemin e Drejtorisë se Taksave dhe Tarifave Vendore është kjo e 

dhëne ne lidhje me numrin e aktiviteteve te regjistruara aktive, fakt mbi te cilin janë llogaritur 

edhe planifikimi i te ardhurave për zërin “biznes”. Tabela e mëposhtme paraqet një informacion 

mbi strukturën e numrit te subjekteve aktive gjithsej për vitin 2016. 

 

NR Bashkia Vlorë Biznese 

1 TP sh. pakicë 2229 

2 TP sh. shumicë 22 

3 TP prodhim etj 189 

4 TP shërbim 660 

5 TP p.lira 253 

6 TP BM ad.kryesore 585 

7 TP BM ad.dytësore 474 

 

TOTALI 4412 

 

Njëkohësisht ”Parashikimi i të ardhurave nga taksat dhe tarifat vendore për vitin 2016” 

mbështetet kryesisht në të dhënat si më poshtë” 

 Nivelet e taksave dhe tarifave vendore të miratuara në Ligjin nr.9632 datë 

30.10.2006 “Për sistemin e Taksave Vendore" i ndryshuar dhe vendimet përkatëse 

të Këshillit Bashkiak të Vlorë. 

 Realizimin faktik i të ardhurave për vitin 2015 dhe tendencën deri në fund të vitit;  

 Numrin e subjekteve aktivë të evidentuar nga struktura e DMF;  

 Parashikimin e të ardhurave nga subjekte debitore kryesisht ato te vitit 2015  
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 Parashikimin e të ardhurave nga subjektet që do të regjistrohen të reja  

 Parashikimin e të ardhurave nga agjentët tatimore.  

 Parashikimi i të ardhurave nga lejet e ndërtimit të miratuara  

 Parashikimi i të ardhurave nga Drejtoria e Planifikimit dhe Kontrollit të Zhvillimit  

 Parashikimi i të ardhurave nga Drejtoria e Infrastrukturës dhe e Zbatimit të 

Projektit  
 

 

II.2 TË ARDHURAT NGA TAKSAT VENDORE 
 

1. Taksa e kalimit të së drejtës së pronësisë për pasuritë e paluajtshme.  
 

Taksa mbi kalimin e së drejtës së pronësisë për pasuritë e paluajtshme vendoset për ndërtesat 

dhe të gjitha pasuritë e paluajtshme në çastin e kalimit të së drejtës së pronësisë mbi to.  

 

Agjenti tatimor për vjeljen e taksës mbi kalimin e së drejtës së pronësisë për pasuritë e 

paluajtshme është Zyra Vendore e Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme e cila në rolin e 

agjentit të taksës përfiton 3 % të shumës së arkëtuar.  

Fakti i vitit 2015 ka regjistruar shumën 30 874 134 lekë të arkëtuar nga kjo taksë, kundrejt një 

planifikimi prej 41 820 000 lekë.  

Ky tregues ndiqet rregullisht nga strukturat e DMF, punë e cila reflektohet në akt - rakordimet 

mujore me ketë agjent dhe që konfirmohet edhe nga Dega e Thesarit.  

 

Për vitin fiskal 2016 është parashikuar ne shumën 33 990 000 lekë, sipas konfirmimit nga 

Zyra e Regjistrimit te Pasurive te Paluajtshme me shkresën nr.9411/1 prot date 03.12.2015.  
 

Element vlerësimi për planifikim është shuma 33 990 000 lekë.  
 

2. Taksa e Mjeteve te përdorura.  

Ne zbatim te ligjit Nr.10 457 dt.21.07.2011 “Për disa ndryshime ne ligjin nr.9632 date 

30.10.2006 “Për sistemin e Taksave vendore”, i ndryshuar” ku pika 6 (Taksa e regjistrimit te 

përvitshëm te mjeteve) e Nenit 9 shfuqizohet.  
 

Ne zbatim te Ligjit Nr.10 458 dt.21.07.2011 “Për disa ndryshime ne ligjin Nr.9975, 

dt.28.07.2008 ”Për taksat kombëtare”, i ndryshuar, Pika 3 ku 18% e te ardhurave vjetore te 

“Taksës Vjetore te Mjeteve te Përdorura” i kalojnë buxhetit te qeverisjes vendore.  

Për vitin 2015 nga Drejtoria Rajonale e Shërbimit të Transportit Rrugor janë arkëtuar për 

llogari të Bashkisë Vlorë 36 040 000 lekë nga te cilat ishin planifikuar 30 510 000 lekë.  

Për vitin fiskal 2016 është parashikuar që të arkëtohet për llogari të Bashkisë Vlorë shuma  

37,500,000 lekë, sipas konfirmimit nga kjo Drejtori me shkresën nr.7011/1 prot date 

10.12.2015.  

 

Element vlerësimi për planifikim është shuma 37 500 000 lekë.  
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3. Të ardhurat nga sistemi i taksave vendore 

 

Drejtoria e Menaxhimit Financiar te Bashkisë Vlorë ne zbatim te Ligjit nr.9632, dt 30.10.2006, 

"Për sistemin e taksave vendore", te ndryshuar; Ligjit Nr.10117, date 23.04.2009 "Për disa 

ndryshime ne ligjin Nr.9632, date 31.10.2006 "Për sistemin e taksave vendore", Ligjit 

Nr.10146, date 29.09.2009 "Për disa shtesa dhe ndryshime ne ligjin Nr.9632, date 31.10.2006 

"Për sistemin e taksave vendore"; Ligjit Nr.181/2013, date 30.12.2013, Ligjit Nr.9727, date 

03.05.2007 "Për Qendrën Kombëtare te Regjistrimit", Ligjit Nr.9920, date 19.05.2008 "Për 

Procedurat Tatimore ne Republikën e Shqipërisë", Udhëzimit Nr.24, date 02.09.2008 "Për 

Procedurat Tatimore ne Republikën e Shqipërisë", Udhëzimit të përbashkët Nr.655/1 date 

06.02.2007 të Ministrit te Financave dhe Ministrit te Brendshëm, "Për përcaktimin e 

uniformitetit te standardeve proceduralë dhe te raportimit te sistemit te taksave vendore", 

Udhëzimit te Ministrit te Financave Nr.1, date 12.01.2007 "Për përcaktimin e veprimtarive qe 

trajtohen si veprimtari tregtare apo shërbimi ambulante si dhe procedurat e regjistrimit te tyre 

ne organin tatimor" si dhe V.K.B-se Nr.44, date 28.12.2015 “Për Taksat dhe Tarifat Vendore”. 

 

Drejtoria e Menaxhimit Financiar te Bashkisë Vlorë, në bazë të Programit të Punës të miratuar 

nga Kryetari i Bashkisë me shkresën nr.5761 prot datë 27.11.2015, si dhe nga regjistrimi i 

subjekteve qe ushtrojnë aktivitet ne territorin e Bashkisë Vlorë për vitin 2016, do te aplikoje 

taksat dhe tarifat për aktivitetet e mëposhtme për çdo Rajon dhe Njësi Administrative:  

 

Tabela Nr 1. 

 

( Numri i subjekteve qe ushtrojnë aktivitet tregtar, te ndare sipas aktiviteti qe kryejnë ) 

 

NR Bashkia Vlorë 
Qyteti 

Vlorë 

Nj.A 

Qendër 

Nj.A 

Orikum 

Nj.A 

Novoselë 

Nj.A 

Shushicë 
Biznese 

1 TP sh. pakicë 1781 66 187 110 85 2229 

2 TP sh. shumicë 10 1 6 5 - 22 

3 TP prodhim etj 157 3 20 9 - 189 

4 TP shërbim 592 19 34 15 - 660 

5 TP p.lira 233 6 4 10 - 253 

6 TP BM ad.krye 503 22 30 25 5 585 

7 TP BM ad.dytës  447 9 15 3 - 474 

 

TOTALI 3723 126 296 177 90 4412 
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Tatimi i thjeshtuar mbi fitimin për biznesin e vogël  

 

Me hyrjen ne fuqi te ligjit 142/2015 dt. 17.12.2015, “Për disa ndryshime dhe shtesa me ligjin 

9632, dt.30/08/2006 “Për sistemin e taksave vendore”, i ndryshuar, Neni 11 ndryshohet si me 

poshtë:  

1. Shkalla tatimore e aplikueshme mbi fitimin e tatueshëm, për tatimpaguesit që i 

nënshtrohen tatimit të thjeshtuar mbi fitimin e biznesit të vogël, me qarkullim vjetor 

nga 5 (pesë) deri në 8 (tetë) milionë lekë, është 5 (pesë) për qind. 

2. Tatimi i thjeshtuar mbi fitimin, për tatimpaguesit me qarkullim vjetor nga 0 (zero) deri 

në 5 (pesë) milionë lekë, është 0 (zero) lekë në vit. 

 

Me ndryshimin e Nenit 11 vjen dhe ndryshimi ne konceptimin financiar, ndryshime te cilat po i 
shprehim me poshtë: 

Çdo subjekt, i cili kryen një biznes, me anë të të cilit realizohet gjatë vitit fiskal 

me qarkullim vjetor nga 5 (pesë) deri në 8 (tetë) milionë lekë, që i nënshtrohet 

detyrimit është 5 (pesë) për qind.  

 

Të ardhurat gjithsej nga veprimtaria e biznesit të vogël nënkuptojnë çdo lloj të ardhur, të 

realizuar gjatë periudhës tatimore dhe përfshijnë, pa u kufizuar vetëm në to, të ardhurat e 

realizuara nga furnizimi i mallrave dhe shërbimeve, të ardhurat nga pjesëmarrjet, të ardhurat 

nga interesat, të ardhurat nga shfrytëzimi i pasurisë së luajtshme e të paluajtshme.  

 

Shkalla tatimore e aplikueshme mbi të ardhurat e tatueshme, subjekt i tatimit të thjeshtuar mbi 

fitimin për biznesin e vogël, me qarkullim :  

 a) nga 0 deri në 5 milionë lekë, është 0 dhe,  

b) për subjektet me qarkullim vjetor nga 5 deri në 8 milionë lekë, është 5% në vit.  

 

Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve, nëpërmjet drejtorive rajonale tatimore, vepron si agjent 

tatimor, i ngarkuar me mbledhjen, arkëtimin dhe transferimin në llogaritë e buxhetit të 

qeverisjes vendore të të ardhurave nga tatimi i thjeshtuar mbi fitimin e biznesit të vogël.  

 

Administrata tatimore transferon të ardhurat nga tatimi i thjeshtuar mbi fitimin e biznesit të 

vogël në llogari të bashkive ose të komunave, ku ka vendndodhjen biznesi i taksueshëm, 

brenda datës 10 të muajit pasardhës, kur janë arkëtuar taksat.  

 

Administrata tatimore, për shërbimin që kryen si agjent tatimor, merr një komision. Ky 

komision llogaritet në përqindje të shumës së tatimit që kanë arkëtuar dhe kanë transferuar në 

buxhetin e njësive të qeverisjes vendore, i cili është në masën 1 për qind dhe derdhet në llogari 

të administratës tatimore. Komisioni si agjent tatimor kalon në llogari të buxhetit të shtetit, në 

bazë të legjislacionit në fuqi mbi përdorimin e të ardhurave dytësore, të krijuara në 

institucionet buxhetore dhe për mbulimin e kostove të “Pullave të tatimit”.  
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Tatimi i thjeshtuar i fitimit te biznesit te vogël me qarkullim 5 - 8 milion lekë ne vit paguhet në 

katër këste të barabarta. Kësti i parë paguhet brenda datës 20 prill. Kësti i dytë jo më vonë se 

data 20 korrik, kësti i tretë jo më vonë se data 20 tetor dhe kësti i fundit jo më vonë se data 20 

Dhjetor te vitit fiskal. Ndërsa bizneset me qarkullim vjetor deri ne 5 milion lekë nuk do te 

paguajnë.  

 

Llogaritja e Tatimit te thjeshtuar te fitimit te biznesit te vogël për vete ndryshimet e bëra ne ligj 

për ketë vit fiskal janë llogaritur nga Drejtoria Rajonale Tatimore Vlorë, e cila përllogaritjet e 

te ardhurave te këtij viti është bazuar ne xhiron e deklaruar për vitin 2015, për ato biznese qe 

ne deklaratën tyre kane xhiron mbi 5 milionë lekë. Për vitin fiskal 2016 parashikohet qe kjo e 

ardhur te jete (1 332 393 686*5%) = 66619684 lekë. 

 

Element vlerësimi për planifikim është shuma 66619684 lekë.  

  

 

4. Taksa mbi Pasurinë e Paluajtshme 
 

Baza e taksës mbi ndërtesat është sipërfaqja e ndërtimit në metër katror e ndërtesës ose e pjesës 

së saj, mbi dhe nën nivelin e tokës dhe për çdo kat. Sipërfaqja në pronësi të taksapaguesit 

përcaktohet sipas dokumenteve që e vërtetojnë këtë pronësi. Ligji 181/2013 dt. 

28/12/2013,botuar ne fletoren zyrtare nr.203, dt. 30/12/2013 “Për disa ndryshime dhe shtesa 

me ligjin nr.9632, dt. 30/08/2006 “Për sistemin e taksave vendore i ndryshuar“, solli dhe 

ndryshime dhe për ketë takse, duke bere ndryshime si ne vlere ashtu edhe ne përcaktim.  

Këto ndryshime patën influence pozitive ne buxhetin e Bashkisë Vlorë për vitin fiskal 2015 

dhe do te vazhdoje te ketë peshën e saj me te madhe specifike dhe për buxhetin e vitit 2016. 

Kjo takse për nga rëndësia, është një nga prioritet e Bashkisë, si për menaxhimin ashtu edhe 

për vjeljen e saj, sidomos tek kategoria “Ndërtesa Banimi“, ku ne vjeljen e kësaj takse është 

caktuar si agjent ndërmarrja e Ujësjellës Kanalizimeve Vlorë, e cila pritet të rrisë ndjeshëm te 

ardhurat, krahasuar me faktin e viti 2015.  

 

Baza e taksës  
 

Për kategorinë “biznes” janë të dhënat e subjekteve për taksën e ndërtesës, ne sipërfaqen e 

ndërtesës ku ushtrohet veprimtari ekonomike.  

Për kategorinë e Ndërtesave të Banimit informacioni sigurohet nga baza e te dhënave te 

Gjendjes Civile dhe vetedeklarimi i familjareve.  
 

 

 

 

4.1. Kategoria e Familjarëve  

 

Taksa e ndërtesës për ketë kategori është përllogaritur për 44024 familje (32 400 familje për 

qytetet Vlorë, Orikum dhe 11624 për zonat e tjera te Njësive Administrative).  

 

Element vlerësimi për planifikim është shuma 38 212 000 për lekë.  
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1.2. Kategoria e Ndërtesa të tjera (biznesi)  

 

Sipas të dhënave të regjistrit vendor (subjektet taksapagues) rezulton se për vitin 2015 janë të 

regjistruar për taksën e ndërtesës 44024 subjekte taksapaguese. 

 

Kjo takse për specifiken e saj, është shume e lidhur me ndërtimet e reja ne qytetin e Vlorës si 

dhe përshtatshmërinë qe i behet pronave për ti dhëne me qere ne shërbim te aktiviteteve 

ekonomike. Te ardhurat e planifikuara për ketë kategori do te jene : 

 

Nr. Emërtimi Nj.A. Vlorë Njësitë 

Administrative 

1 Ndërtesa te tjera (m2) 39592 16452 

2 Taksa për m2 60 30 

3 Ndërtesa prodhuese (m2) 40517 20335 

4 Taksa për m2 150 75 

I Vlefta (1x2) + (3x4) 8 453 070 lekë 2 018 685 lekë 

 Totali I 10 471 775 lekë 

5 Ndërtesa për veprimtari tregtare dhe shërbimi 268634 19116 

 Taksa për m2  300 150 

6 Ndërtesa për veprimtari shërbimi hotelerie 21000 9000 

Takse për m2 hoteleri 210 210 

II Vlefta (5+6) 85 000 200 lekë 4 757 400 lekë 

 Totali II 89 759 600 lekë 

7 Ndërtesa banimi - Ndërtesa banimi qe i 

mungon dokumentacioni për përcaktimin e 

sipërfaqes dhe vitit te ndërtimit deri ne 

saktësimin e këtij dokumentacioni taksa do te 

jete (numër) 

32400 11624 

8 a. Tarifa për njësi banimi (m2)  1000 lekë 500 lekë 

III Vlefta [7x8] 32 400 000 lekë 5 812 000 lekë 

 Totali III 38 212 000 lekë 

 TOTALI (I+II+III) 138 443 375 

 

Element vlerësimi për planifikim është shuma 138 443 375 lekë.  
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4.3 Kategoria e Taksës mbi tokën bujqësore 

 

Ekonomia  Kategoria Lekë/ha

ne vit 

Sip./ha Vlefta  

Bashkia Vlorë Ish N.B.Ullishte VII 1800 340 612 000 

Ish N.B.Rinia III 3600 94 338 400 

Totali B.Vlorë 950 400 lekë 

Nj.A.Novosele Fitore IV 3200 409 1 308 800 

Akerni VIII 1800 724 1 303 200 

Novosele V 3000 586 1 758 000 

Aliban V 3000 300 900 000 

Mifol  V 3000 257 771 000 

Bishan  IV 3200 571 1 827 200 

Poro  V 3000 456 1 368 000 

Delisuf  VI 2400 370 888 000 

Dellenje  VI 2400 263 631 200 

Trevllazer  VI 2400 613 1 471 200 

Cerkovine  VI 2400 217 520 800 

Skrofotine  VI 2400 187 448 800 

Totali Nj.A.Novosele 13 196 200 lekë 

Nj.A. Orikum Dukat+Dukat 

fushe 

VI 2400 1267 3 040 800 

Tragjas VI 2400 606 1 454 400 

Orikum III 3600 461 1 659 600 

Radhime  III 3600  

378 

1 360 800 

Jonufer 2 III 3600 

Totali Nj.A. Orikum 7 515 600 lekë 

Nj.A. Qender 

 

Babice e Madhe VI 2400 761 1 826 400 

Babice e vogel VI 2400 236 566 400 

Xhuherine VI 2400 247 592 800 

Kanine V 3000 813 2 439 000 

Kerkove VI 2400 294 705 600 

Zvernec VI 2400 291 698 400 

Sherishte V 3000 413 1 239 000 

Panaja VI 2400 339 813 600 

Hoshtime VI 2400 439 1 053 600 

Narte VI 2400 1060 2 544 000 

Bestrove VII 1800 397 714 600 

Totali Nj.A. Qender 13 193 400 lekë 
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Nj.A. Shushice Risili IV 3200 359 1 148 800 

Bunavi  IV 3200 135 432 000 

Ceprat  IV 3200 147 470 400 

Llakatund  IV 3200 397 1 270 400 

Shushice  IV 3200 332 1 062 400 

Grabian  IV 3200 166 531 200 

Drithas  IV 3200 295 944 000 

Mekat  IV 3200 338 1 081 600 

Beshisht  IV 3200 206 659 200 

Totali Nj.A. Shushice 7 600 000 lekë 

TOTALI BASHKIA VLORË 42455600 LEKË 

 

Element vlerësimi për planifikim është shuma 42 455 600 lekë.  

 

 

5. Taksa mbi truallin  

 

Kjo është një taksë e re që aplikohet për herë të parë në bazë të ndryshimeve te mësipërme 

ligjore, e cila është përcaktuar. 

 

Nr. Emertimi  Vlera e takses ne lekë m2/vit per 

qëllime banimi nga individët 

Vlera e taksës ne lekë m2/vit 

për qëllime biznesi 

1 Takse trualli 0,56 lek/m2 20 lek/m2 

2 Sipërfaqja   139043 

 Totali (1*2)  2780860 

 TOTALI  2780860 

 

 Nga regjistrimet në territorin e Bashkisë Vlorë, rezulton të jenë 139043 m2. 

 Kjo takse nuk është hapësire publike, por do te konsistojë ne hapësirën qe disponohet 

prej pronareve nëpërmjet dokumentacionit te pronësisë dhe qe përdoret për qëllime 

biznesi. 

 

Ngarkohen për mbledhjen e kësaj takse: 

o Specialistët e Sektorit/Drejtorisë se Drejtorisë së Taksave dhe Tarifave Vendore për 

qytetin e Vlorës. 

o Taksa mbi truallin do te paguhet gjate vitit kalendarik. 

o Përjashtimisht, subjektet e tatimit te thjeshtuar mbi fitimin e biznesit të vogël, kur vlera 

e taksës e kalon shumen 30.000 lekë, mund ta kryejnë pagesën në katër këste 

përkatësisht deri në 20 prill, 20 korrik, 20 tetor dhe 20 dhjetor. 

 

Element vlerësimi për planifikim është shuma 2 780 860 lekë.  
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6. Taksa e Fjetjes në Hotel 

 

Taksa e fjetjes në hotel do te ketë si baze llogaritje çdo nate fjetje për dhome dhe kategorizohet 

në disa nivele të ndryshme, në përputhje me kategorizimin e bashkive dhe llojin e njësive 

akomoduese, sipas Aneksit 8, pjesë e këtij raporti, si më poshtë: 

- Hotel me 4-5 yje: 175 lekë për natë fjetje; 

- Bujtinë, fjetinë, motel dhe çdo njësi tjetër akomoduese, sipas përcaktimeve të 

ligjit për turizmin:, 70 lekë për natë fjetje, në varësi të zonës ku ndodhen. 

 

Struktura e ngarkuar për mbledhjen e kësaj takse është Drejtoria e Menaxhimit Financiar pranë 

Bashkisë Vlorë.  

 

 

Nr. Klasifikimi sipas taksës Nr. 

Dhoma  

Koeficient 

shfryt./vit 

Çmimi 

l/n/f 

Vlera 

1 Hotel me 4-5 yje   175  

2 Bujtinë, fjetinë, motel dhe 

çdo njësi tjetër akomoduese 

900 120 dite/vit 70 7560000 

 CMIMI TOTAL (1+2)  
 

Të ardhurat nga kjo taksë për vitin 2016 parashikohen të kapin shifrën 7 560 000 lekë.  

 

7. Taksa e ndikimit në infrastrukturë nga ndërtimet e reja.  

 

Baza e taksës është vlera në lekë e investimit të ri që kërkohet të kryhet. Klasifikimi si investim 

i ri dhe vlerat përkatëse përcaktohen në përputhje me legjislacionin në fuqi për dhënien e lejes 

së ndërtimit. Llogaritjet kryhen bazuar ne Udhëzimin nr.4 date 30.09.2015 “Për miratimin e 

kostos mesatare të ndërtimit të banesave nga enti kombëtar i banesave, për vitin 2015”, tab 1, 2. 

 

Struktura e ngarkuar për përllogaritjen dhe lëshimin e autorizimit për pagesën e taksës së 

ndikimit në infrastrukturë nga ndërtimet e reja është Drejtoria e Urbanistikës.  

 

Nr. Emërtimi  Plan 2016 

 

1 Për zonën e qendrës Vlorë dhe zona e bregdetit nga Akademia deri te 

përroi i Vrizit për qellim turizmi, industri, apo përdorim publik. Për 

zonën e Orikumit dhe pjesën bregdetare te Radhimes. (Ndërtime për 

qëllime banimi apo njësi shërbimi nga shoqëritë e ndërtimit) 

68 000 

 Sipërfaqe ndërtimi (m2)  
Ne këto zona lekë/m2 (59400*8%) 

4 752 

 Shuma 1 323,136,000 

lekë 
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2 Për ndërtime ne Njësinë Administrative Qendër (fshatrat Kanine, 

Narte, Zvernec, Panaja) për ndërtesa me karakter tregtar. Për zonat e 

tjera ne Vlorë, Orikum dhe Njësite Administrative. (Ndërtime për 

qëllime banimi apo njësi shërbimi nga shoqëritë e ndërtimit) 

14000 

 Sipërfaqe ndërtimi (m2)  
Ne këto zona lekë/m2 (59400*4%) 

2376 

 Shuma 2 33 264 000 

lekë 

3 Për ndërtime për përdorim ne sektorin e turizmit, industrisë, 

përdorim publik. 
4000 

 Sipërfaqe ndërtimi (m2)  
Ne këto zona lekë/m2 (32516*3%) 

975 

 Shuma 3 3 900 000 

lekë 

 TOTALI 1+2+3 360,300,000 

LEKË 

 

Parashikimi i të ardhurave nga Taksa e ndikimit ne Infrastrukture nga ndërtimet e reja për vitin 

fiskal 2016 është 360 300 000 lekë.  

 

 Parashikimi i të ardhurave nga kjo taksë e ka bazën në të ardhurat që realizohen nga pagesa 

për zbardhjen e lejeve të ndërtimit të miratuara nga Bashkia Vlorë në zbatim të Vendimit të 

Këshillit Bashkiak “Për sistemin e taksave dhe tarifave vendore” dhe kërkesave të subjekteve 

për leje ndërtimi.  

 

Duhet te theksojmë se në këtë taksë duhet të përfshihen edhe “te ardhurat e ALUIZN-it” pasi 

me ndryshimet ligjore, kjo takse do te vilet nga Drejtoria e Planifikimit dhe Koordinimit të 

Zhvillimit, kjo e konfirmuar me shkresën nr.4145/1prot datë 06.11.2015. Në këtë shkresë 

përcaktohet se për vitin 2016 parashikohet të legalizohen 150 000 m2 e përllogaritur sipas 

tabelës së mëposhtme: 

 

Emërtimi Plan 2016 

Qyteti Vlorë+Nj.A 

1. Sipërfaqe ndërtimi (m2) 150.000 

d. Ne zonën tjetër / lekë/m2 (32.516*0.5%)  24.387.000 

Vlefta totale 000/lekë 24.387 

 

 

 

Element vlerësimi për planifikim është shuma 384 687 000 lekë.  
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8. Takse tabele dhe reklame 
 

Detajohet dhe riklasifikohet taksa e tabelës për qëllime identifikimi. Aktualisht, tabela për 

qëllime identifikimi, pavarësisht nga sipërfaqja, ka një nivel takse prej 120 lekë/vit. Përcaktimi 

“pavarësisht nga sipërfaqja” lë vend për abuzime nga subjekte të ndryshme tregtare, të cilat 

mund ta përdorin për qëllime reklamimi. Ngarkohet për mbledhjen e kësaj takse 

Sektori/Drejtoria e Taksave dhe Tarifave Vendore. Kjo takse aplikohet mbi te gjitha subjektet 

te cilët shfrytëzojnë hapësirat për te reklamuar produkte dhe shërbime te cilat lidhen me 

aktivitetin qe kryejnë. 

Ne baze te V.K.B-se Nr.44, date 28.12.2015 “Për Taksat dhe Tarifat Vendore”, si dhe të dhënat 

e dala nga regjistrimi në teren rezulton se në qytetin Vlorë dhe një Njësitë Administrative, 

ushtrojnë aktivitetin e reklamave si më poshtë 

 

Emërtimi 
Sipërfaqe (m2) 

Nj.A Vlorë 

Njesia 

Administrative 

Vlorë 

Vlefta lekë 

Tabelë për qëllime identifikimi mbi 

2 m2 
20 

45000 
lekë/m2/vit 

900 000 

Tabelë për qëllime reklamimi, e 

lëvizshme dhe e palëvizshme:  

 b1. Tabele e thjeshte  

 b2. Tabele elektronike 

 

 

211 

18 

 

 

22.500 lekë/m2/vit 

45.000 lekë në vit 

 

 

4 747 500 

 810 000 

TOTALI 
  

6 457 500 

lekë 

 

 

Element vlerësimi për planifikim është shuma 6 457 500 lekë.  

 

 

9. Takse parkimi  

 

Ne baze te V.K.B-se Nr.44, date 28.12.2015 “Për Taksat dhe Tarifat Vendore”, kurse bazuar në 

kontratën nr.496 datë 06.02.2015 shërbimi i parkimit ne qytet është dhëne me koncesion dhe 

për vitin 2016 shoqëria koncesionare do ti arkëtoje Bashkisë Vlorë 10 milion lekë.  

 

Element vlerësimi për planifikim është shuma 10 milion lekë.  
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II.3. TË ARDHURAT NGA TARIFAT VENDORE  

 

Në këtë grup të ardhurash përfshihen të gjithë të ardhurat me natyrë jo tatimore, që rezultojnë 

nga ofrimi i shërbimeve publike, të drejtat e përdorimit të pronave publike dhe vendore, 

dhënien e lejeve, licencave, autorizimeve etj. Këto te ardhura zëne rreth 31,87% te te ardhurave 

te veta te bashkisë.  

 

Për vitin 2016 planifikimi i këtij zëri eshë ne vlerën 341 725 000 lekë. Me poshtë po japim 

planifikimin sipas zërave te këtij grupi te ardhurash.  

 

 

1. Tarifa për zënien e hapësirave publike.  

 

Baza e tarifës për zënie të hapësirave publike është sipërfaqja në m2, e cila vihet në shfrytëzim 

nga individë dhe subjekte për qëllime biznesi. Tarifa llogaritet si detyrim mujor i taksapaguesit. 

Tarifa për zënien e hapësirës publike përbëhet prej: 

  

1.1 Tarife Tregu 

 

Sipas te dhënave te regjistruara ne regjistrat e sektorit te tregjeve për subjektet qe operojnë ne 

treg (Tregu i Postes se Coles, Fabrika Orizi dhe Qendra) është hartuar pasqyra e mëposhtme: 

 

Lloji i aktivitetit 

Nr 

kontratave 

te lidhura 

Taksa/m2 
Plani i te 

ardhurave 

mujore 

Plani i te 

ardhurave 

vjetore 

Tarife pastrimi ne tregjet e 

qytetit 
546  1.200 

655 200 

lekë 

7 862 400 

lekë 

Tarife për Tregun e Novoselës 16000*4  64 000 768 000 

TOTALI     8 630 400 

 

Nga te dhënat e paraqitura nga Drejtoria e Taksave dhe Tregjeve rezultojnë 546 kontrata te 

lidhura.  

 

1.2 Tarifa për zënien e hapësirave publike 

 

Kësaj takse i nënshtrohen te gjithë subjektet qe ushtrojnë aktivitet ne tregjet publike ne 

administrim te Bashkisë Vlorë.  

Baza e kësaj takse është sipërfaqja ne m2 për tregtimin e artikujve te ndryshëm dhe kjo takse 

llogaritet si detyrim ditor ose mujor.  
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Nr. Emërtimi 
Tarifa 

lekë /m2 

në muaj 

Sipërfaqja 

m2 
TOTALI 

1 Për zënien e hapësirave publike: 

- Bulevardi Vlorë-Skele (duke përfshire te dyja 

anët e trotuarit), Pedonalja te sheshi Pavarësia 

Skele (ne te dyja anët), si dhe zona përgjatë 

Lungomares (6 muaj) 

- Për zonat e tjera ne qytet si dhe Orikumin 

 

300 

 

 

200 

 

8200 

 

 

5700 

 

14 760 000 

 

 

6 840 000 

2 Për zënien e hapësirave publike ne plazhe (3 muaj) 200 50600 30 360 000 

3 Subjekte “ambulant”, do të konsiderohen vetëm ato 

biznese pa vend fiks, që kanë qarkullim jo më të madh 

se 2 milionë lekë në vit dhe do te taksohen sipas kësaj 

takse. Ne ketë kategorizim përfshihen edhe tregjet 

publike te miratuar nga Këshilli i Bashkisë (12 muaj). 

100 1638 1 965 600 

 TOTALI   53,925,600 

 

Element vlerësimi për planifikim (1.1+1.2) është shuma 62 556 000 lekë.  
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2. Tarifa e shërbimit te ndriçimit, pastrimit dhe gjelbërimit 

 

Tarifa, paguhet nga të gjithë familjet, personat fizikë ose juridikë, vendas ose të huaj, që 

banojnë ose ushtrojnë veprimtari ekonomike brenda territorit të Bashkisë Vlorë. Kjo tarifë 

është vjetore dhe likuidimi i saj detyrimisht bëhet brenda 20 Prillit të çdo viti.  

a. Për subjektet tatimpagues me xhiro 0 - 8 milion lekë ne vit.  

 

Nr. Emërtimi sipas Aktivitetit 

 

Niveli i tarifës 

ne vit 

 

Numri i 

subjekteve 

 

Vlefta në lekë 

1 Tatim pagues te grupit “shitje me pakice” 

- Njësite tregtare te veshjeve, modës, 

luksit (butikë), parfumeri e te 

ngjashme me to. 

- Njësi tregtare si bizhuteri, argjendari 

te floririt e metale te çmuara, e te 

ngjashme me to. 

- Njësi te ushqimit social, restorant, 

piceri, fast food, kafe internet, bare, 

disko, pub, etj te ngjashme. 

Sipërfaqe ndërtimi deri 50M2 

Sipërfaqe ndërtimi mbi 51-100M2 

Sipërfaqe ndërtimi mbi 100M2 

 

- Njësi shitje librari, kancelari, bilardo, 

lojëra dhe video lojëra fëmijësh, e 

artikuj te përdorur e te ngjashme me 

to. 

- Për Njësi ushqimore, artikuj te 

përzier te karakterit ushqimor 

e te ngjashme me to. 

- Për Njësi tregtare mish, peshk, 

bulmet 

 

10 000 lekë 

 

 

10 000 lekë 

 

 

 

 

 

5 000 lekë 

10 000 lekë 

15 000 lekë 

 

5 000 lekë 

 

 

 

8 000 lekë 

 

 

8 000 lekë 

 

344 

 

 

50 

 

 

 

 

479 

672 

77 

 

152 

 

 

456 

 

 

80 

 

3 440 000 

 

 

500 000 

 

 

 

 

2 395 000 

6 720 000 

1 155 000 

 

760 000 

 

 

3 648 000 

 

 

640 000 

 Totali 1   19 258 000 

2 Tatim pagues te grupit “shitje me shumice “ 15 000 lekë 10 150 000 
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3 Tatim pagues te grupit “prodhime, përpunime dhe 

tregtim “: 

- Përpunim durali, metali, druri, 

tapiceri e te ngjashme me to 

- Prodhim tulla, tjegulla, blloqe, furra 

gëlqere, e te ngjashme me to 

- Te karakterit ushqimor: pastiçeri, 

prodhim buke, mishi, peshku, 

bulmeti 

 

 

10 000 lekë 

 

10 000 lekë 

 

10 000 lekë 

 

 

87 

 

10 

 

80 

 

 

870 000 

 

100 000 

 

800 000 

 Totali 3   1 770 000 

4 Tatim pagues te grupit “shërbime “: 

- Riparim artikuj elektroshtepiake, 

radio, TV, pajisje fonie e te 

ngjashme me to. 

- Për këpucar, galanteri, parukeri, 

berber. 

- Marangoz, elektricist, murator, 

elektraout e te ngjashme. 

- Për profesione te lira si avokat, noter, 

ekspert kontabël, mjek, mësues, 

topograf te ngjashëm me to. 

- Për auto shkolla, kurse te 

profesioneve te ndryshme e te 

ngjashme me to 

- Agjenci doganore, agjenci turistike, 

agjenci te këmbimit valutor e te 

ngjashme (persona fizik) 

- Për pika te shërbimit te makinave 

(autoservis), lavanteri, lavazho, 

pastrim kimik, shërbim te rojeve 

civile e te ngjashme me to 

- Për sallat e lojërave sportive: aerobi, 

kalceto, palestra, e te ngjashme me to 

- Për institucione jopublike si shkolla, 

kopsht, çerdhe e te ngjashme me to 

 Deri ne 10-te klasa 

 Mbi 10 – te klasa 

- Për laboratorë dentare, klinike dhe 

laborator diagnostikues e kimik, 

farmaci e te ngjashme 

- Për motele, hotele, komplekse 

turistike 

 

5 000 lekë 

 

 

5  000 lekë 

 

5 000 lekë 

10 000 lekë 

 

 

10 000 lekë 

 

10 000 lekë 

 

8 000 lekë 

 

 

 

8 000 lekë 

 

 

10 000 lekë 

15 000 lekë 

15 000 lekë 

 

1 000 lekë/ 

dhoma 

 

 

21 

 

 

221 

 

140 

74 

 

 

30 

 

35 

 

207 

 

 

 

30 

 

 

8 

- 

66 

 

24 

 

105 000 

 

 

1 105 000 

 

700 000 

740 000 

 

 

300 000 

 

350 000 

 

1 656 000 

 

 

 

240 000 

 

 

80 000 

 

990 000 

 

24 000 

 Totali 4   6 290 000 

 TOTALI (1+2+3+4)   27 468 000 
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b. Tarifa e shërbimit për ndriçim, pastrim e gjelbërim për subjektet që ushtrojnë 

aktivitet në transportin e mallrave e pasagjerëve është sipas tabelës së mëposhtme 

: 

   

Nr. Emërtimi Niveli i tarifës  Nr. 

subjekteve 

Vlefta në lekë 

 Transport pasagjeresh    

1 Automjete deri ne 9 vende 4.000 lekë/vit 125 500 000 

2 Automjete 10-42 vende 8.000 lekë/vit 40 320 000 

3 Automjete mbi 42 vende 12.000 lekë/vit 2 24 000 

 Totali (Transport 

Pasagjeresh) 

  844000 

 Transport mallrash    

4 Automjete deri ne 5 ton 4.000 lekë/vit 120 480 000 

5 Automjete 5-16 ton 8.000 lekë/vit 20 160 000 

6 Automjete mbi 16 ton 12.000 lekë/vit 10 120 000 

 Totali (Transport Mallrash)   760000 

 Transport ujor    

7 Transport detar brenda vendit 4.000 lekë/vit 64 256000 

8 Varka për shëtitje 3.000 lekë/vit 25 75000 

 Totali (Transport Ujor)   331000 

 TOTALI   1 935 000 

 

Struktura e ngarkuar për mbledhjen e tarifës e shërbimit për ndriçim, pastrim e gjelbërim nga 
subjektet është Sektori/Drejtoria i Taksave Tarifave Vendore.  

c. Për subjektet ttaattiimmppaagguueess mbi 8 milion lekë ne vit 

Nr. Emërtimi 

Niveli i 

tarifës ne vit 

adresën 

kryesore 

Niveli i tarifës 

ne vit ne 

adresën 

dytësore 

Nr. 

Subjekteve

 
Kryesore 

Dytësore 

Shuma 

totale 

1 Për subjektet me 

aktivitet tregtar, e 

shërbime për 

vendndodhjen 

kryesore  

  585   

1.1 Për subjektet me 

qarkullim deri ne 20 

milion lekë 

25.000 50% 237 139 7662500 

1.2 Për subjektet me 

qarkullim mbi 20 
40.000 50% 83 43 4180000 



Bashkia Vlorë  Buxheti 2016 

29 

 

Buxheti i Bashkisë Vlorë        VKB nr. 2, 04.02.2016 

milion lekë 

1.3 Për subjektet me 

qarkullim mbi 50 

milion lekë 

70.000 50% 46 15 3745000 

1.4 Për subjektet me 

qarkullim mbi 100 

milion lekë 

100.000 50% 40 94 8700000 

 Totali 1     24287500 

2 Për subjektet me 

aktivitet prodhimi, 

për vendndodhjen 

kryesore  

     

2.1 Për subjektet me 

qarkullim deri ne 20 

milion lekë 

20.000 50% 30  600000 

2.2 Për subjektet me 

qarkullim mbi 20 

milion lekë 

40.000 50% 7  280000 

2.3 Për subjektet me 

qarkullim mbi 50 

milion lekë 

60.000 50% 2  120000 

2.4 Për subjektet me 

qarkullim mbi 100 

milion lekë 

80.000 50% 10  800000 

 Totali 2     1800000 

3 Për subjektet me 

aktivitet: 

Profesionet e lira, 

për vendndodhjen 

kryesore  

30.000 50% 43 6 1380000 

4 Për subjektet me 

aktivitet: 

Fondacione, OJF e 

te ngjashme, për 

vendndodhjen 

kryesore  

5.000 50% 12  60000 

5 Për subjektet me 

aktivitet Lojëra fati, 

baste sportive e te 

ngjashme, për 

vendndodhjen 

kryesore  

80.000 50% 2 150 6160000 

6 Për subjektet me 

aktivitet ndërtim qe 

nuk kanë kantier 
ndërtimi për 

50.000 50% 15  750000 



Bashkia Vlorë  Buxheti 2016 

30 

 

Buxheti i Bashkisë Vlorë        VKB nr. 2, 04.02.2016 

vendndodhjen 

kryesore  

6.1 Për subjektet me 

aktivitet ndërtim qe 

kanë kantier 
ndërtimi për 

vendndodhjen 

kryesore  

80.000 50% 58 27 5720000 

 Totali 6     6470000 

 TOTALI 1-6     40157500 

 

d. Për familjet  

Nr. Emërtimi 
Numri i 

familjeve 

Niveli i 

Tarifës 

Plani i te 

ardhurave 

(lekë) 

1 
Për familjet (lekë /vit) Vlorë, 

Orikumi 
28350 1.800 51 030 000 

2 Për familjet (lekë /vit) e tjera 10150 1.200 12 180 000 

 

Element vlerësimi për planifikim të kësaj tarife (a-d) është shuma 132 770 500 lekë.  

 

 

3. Tarifa shërbimi për subjektet qe ushtrojnë aktivitet në sektorin e ndërtimit  

 

Nr. Emërtimi  Niveli i tarifës 

për subjekte 

ndërtues  

Objekte Vlera  

1 Tarifa e aplikimit pranë sportelit te 

shërbimit te DPKZH 
5000 lekë 300 1 500 000 

2 Tarife për ndërtime te reja mur 

perimetral 
10 lekë/m2 1000 10 000 

3 Tarife shërbimi për kontrollin e 

piketimit te objektit   
10.000 lekë 100 1000000 

4 Tarife shërbimi për kontrollin e 

përfundimit te themelit 
10.000 lekë 100 1000000 

5 

Tarife shërbimi për kontrollin e 

karabinasë 

 80  

-për objekte deri 5 kate 10.000 lekë 60 600000 

-për objekte mbi 5 kate 20.000 lekë 20 400000 

6 Tarife shërbimi për kontrollin 

përfundimtar te objektit dhe 

sistemimin e ambientit përreth tij 

 80  
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 -për objekte deri 5 kate 10.000 lekë 60 600000 

-për objekte mbi 5 kate 25.000 lekë 20 500000 

7 Tarife për kontrollin e përfundimit te 

fasadave dhe rifiniturave te strukturës 

se re, përfshire sistemet e ngrohjes, 

ftohjes, hidraulike dhe te komunikimit 

elektronik 

10.000 lekë 80 800000 

8 Tarife shërbimi për akt kontrollin e 

përfundimit te punimeve kërkese për 

leje shfrytëzimi 

35 lekë/m2 72000 2520000 

9 Tarife shërbimi për vërtetim 

konfirmim dokumenti te dale nga 

arkivi teknik i Urbanistikes 

   

për dokument ligjor  200 lekë/cope 5000 1000000 

për dokument teknik 700 lekë/cope 7500 5250000 

10 Tarife shërbimi për kontrollin 

përfundimtar për objektet me 

deklarate paraprake dhe ndryshim 

funksioni/aktiviteti  

5000 lekë 100 500000 

 Gjithsej    15680000 

 

Nr. Emërtimi  Niveli i tarifave 

për objekte 

private deri ne 2 

kate 

Objekte Vlera  

1 Tarifa e aplikimit pranë sportelit te 

shërbimit te DPKZH 

1000 lekë 100 100000 

2 Tarife për ndërtime te reja mur 

perimetra 

10 lekë/m2 600 6000 

3 Tarife shërbimi për kontrollin e 

piketimit te objektit   

5.000 lekë 70 350000 

4 Tarife shërbimi për kontrollin e 

përfundimit te themelit 

5.000 lekë 70 350000 

5 

Tarife shërbimi për kontrollin e 

karabinasë 

   

-për objekte deri 5 kate 5.000 lekë 70 350000 

-për objekte mbi 5 kate    

6 Tarife shërbimi për kontrollin 

përfundimtar te objektit dhe 

sistemimin e ambientit përreth tij 

5.000 lekë 70 350000 
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7 Tarife për kontrollin e përfundimit te 

fasadave dhe rifiniturave te strukturës 

se re, përfshire sistemet e ngrohjes, 

ftohjes, hidraulike dhe te 

komunikimit elektronik 

5.000 lekë 70 350000 

8 Tarife shërbimi për akt kontrollin e 

përfundimit te punimeve kërkese për 

leje shfrytëzimi 

35 lekë/m2 14000 490000 

9 Tarife shërbimi për vërtetim 

konfirmim dokumenti te dale nga 

arkivi teknik i Urbanistikes 

   

për dokument ligjor  100 lekë/cope 1000 100000 

për dokument teknik 500 lekë/cope 600 300000 

10 Tarife shërbimi për kontrollin 

përfundimtar për objektet me 

deklarate paraprake dhe ndryshim 

funksioni/aktiviteti  

3000 lekë 70 210000 

 TOTALI   3 010 

000 

 

Element vlerësimi për planifikim është shuma 18 690 000 lekë.  

 

 

 

4. Tarifa e shërbimit veterinar 

 

Tarifa e shërbimit veterinar, pas ndryshimeve ligjore, do te vendoset vetëm ne subjektet qe 

tregtojnë produkte mishi. 

 

Nr.  Emërtim subjekte  

Tarifa 

lek/vit vlera 

1 Biznesi i vogël 80 5000 400000 

2 

Për subjektet e biznesit të madh tatimpagues të TVSH dhe 

Tatimit mbi Fitimin me qarkullim vjetor deri 10 milion 6 
15.000 

90000 

Për subjektet e biznesit të madh tatimpagues të TVSH dhe 

Tatimit mbi Fitimin me qarkullim vjetor deri 20 milion 3 
25.000 

75000 

Për subjektet e biznesit të madh tatimpagues të TVSH dhe 

Tatimit mbi Fitimin me qarkullim vjetor mbi 20 milion 2 
35.000 

70000 

   TOTALI      635000 

 



Bashkia Vlorë  Buxheti 2016 

33 

 

Buxheti i Bashkisë Vlorë        VKB nr. 2, 04.02.2016 

Element vlerësimi për planifikim është shuma 635 000 lekë.  

 

 

5. Tarifa për leje, autorizimeve dhe vërtetime te lëshuara nga administrata e 

bashkisë dhe njësite administrative. 

 

Nr. Emërtimi  Niveli i 

tarifës  

Numri  Vlefta  

1 Leje sanitare – veterinare për subjekte fizike 1 000 lekë 0  

2 Leje sanitare – veterinare për subjekte juridike 2 000 lekë  0  

3 Autorizim për punime ne rruge 2 000 lekë  100 200000 

4 Autorizim për vendosje banderolash te 

përkohshme 

 1 000 lekë  40 40000 

5 Autorizim për shërbim transporti jashtë linje  500 lekë 20 10000 

6 Autorizim për lëvizje te automjeteve (transport 

nxënësish, furnizim malli ne subjekte, shërbime 

transporti ne subjekte e te ngjashme.) 

  

1 000 lekë 

50 50000 

7 Autorizim për strehim 1 000 lekë 0  

8 Autorizime te tjera  1 000 lekë 30 30000 

9 Autorizim për privatizimet e kryera  1 000 lekë 20 20000 

10 Autorizim për privatizimet e reja 5 000 lekë 10 50000 

11 Vërtetime për pjesëmarrje ne tender  500 lekë 0  

12 Vërtetime te tjera   100 lekë  20000 2000000 

13 Për vërtetim pasurie e pronësie     500 lekë 100 50000 

14 Për vendime K.B te shkurtuara etj.    100 lekë  10 1000 

15 Tarife shërbimi për D.D.D ne te trete ( lekë / m 2)   500 lekë  10 5000 

16 Për dhënien e mjetit elektrik te bashkisë (lekë / 

ore ) 

5 000 lekë 20 ore 100000 

17 Për palestrat e shkollave te bashkisë jashtë orarit 

te mësimit (lekë ne muaj) 
 

3 000 lekë 

6 18000 

18 Nxjerrje dhe fotokopjim i dokumenteve arkivore 

me kërkesën e te interesuarit 

1000 lekë 500 500000 

 TOTALI   3 074 000 
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Tarifa e parkimit te automjeteve 

 

Nr. Emërtimi Niveli i tarifës Numri  Vlefta  

 Automjete te licencuara për 

transport pasagjeresh 

   

1 Automjete deri ne 5 vende 1.750 lekë ne vit 64 112000 

2 Automjete 6-9 vende 3.500 lekë ne vit 60 210000 

3 Automjete 10-25 vende 4.000 lekë ne vit 60 240000 

4 Automjete 26-42 vende 4.500 lekë ne vit 15 67500 

5 Automjete mbi 42 vende 4.800 lekë ne vit 5 24000 

 Automjete te licencuara për 

transport mallrash 

   

6 Automjete deri ne 2 ton 2.800 lekë ne vit  150 420000 

7 Automjete 2-5 ton 4.000 lekë ne vit 60 240000 

8 Automjete 5-10 ton 4.800 lekë ne vit 30 144000 

9 Automjete 10-16 ton 5.000 lekë ne vit 10 50000 

10 Automjete mbi 16 ton 7.500 lekë ne vit 10 75000 

1 Parkimi vjetor me pagese për subjekte 

te miratuara 

19.000 lekë ne vit   

 TOTALI    1 582 500 

 

Element vlerësimi për planifikim është shuma 1 582 500 lekë.  

 

 

6. Tarife për lejet dhe certifikatat e shërbimit te transportit 

 

Llogaritja e kësaj tarife behet ne baze te shkresës te Ministrisë se Financave Nr.13786/1, date 

27.01.2010 “ Tarifat e pagesave për licenca/certifikata qe lëshohen ne fushën e transportit”.  

 

Nr. Emërtimi 

L
lo

ji
 

i 

tr
a
n

sp
o
rt

it
 

L
ic

en
ce

 

C
er

ti
fi

k
a
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C
o
p
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n
 

Tarifa Shuma lekë 

L
ic
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ce

 

C
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k
a
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L
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Ç
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a
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L
 +

 Ç
 

(0
0
0
 

le
k

ë)
 

1 
Person fizik me (4+1) 

vende 
Taksi 20 - 20.000 - 400.000 - 400 

2 
Person fizik me (8+1) 

vende 
" 10 - 20.000 - 200000 - 200 

I Shuma 1+2 " - -     600 
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1 Tran. malli per vete 
Kami

on 
- 

20

0 
- 

100 

lekë/t 
- 20.000 20 

2 Tran. malli për te trete “ 6 20 40.000 
100 

lekë/t 
240.000 2.000 240 

II Shuma 1+2  -      242 

1 
Transport rreth 

qytetës 

Autob

us 
40 40 4.000 1.500 160.000 60.000 229 

2 Transport ndërqytetës “ 3 4 15.000 1.500 45.000 6.000 51 

III Shuma 1+2 "       271 

1 Licence agjenci trasp. 

ndërkombëtar udhëtaresh 
 2 - 40.000 - 80.000  80 

IV Autorizim karburant  4  100.000  400.000  400 

V 
Gjithsej 

(I+II+III+IV) 
       1595 

 

Element vlerësimi për planifikim është shuma 1 595 000 lekë.  

 

 

II.4. TE ARDHURA TE TJERA 

 

 

1. Te ardhura nga qiratë 

 

a. Te ardhura nga qiratë e tokave. 

Nga te dhënat e marra nga Drejtoria e Drejtimit te Pronës Publike ne Ministrinë e Financave, 

me shkresën nr. 15184/1 prot., date 06.11.2015 si dhe V.K.M Nr.850, date 21.11.2007 “Për 

kriteret dhe procedurat e shitjes se trojeve te ndërmarrjeve shtetërore apo objekteve shtetërore 

te veçuar, te privatizuar“, te ndryshuar ne te cilën theksohet se 30% e te ardhurave nga kjo qira 

i takon qeverisjes vendore, nga këto 10% e çmimit është qira toke, kurse përfitimi i organeve te 

qeverisjes vendore qëndron po i njëjte, pra 30% e te ardhurave (7.424 *10%*30%).  

 

Për vitin 2015 interesimi i subjekteve te cilët posedojnë objekte te marra nga ish AKP-ja, për te 

blere truallin nen objekt, te cilët duhet me pare te paguajnë taksen e qerase se truallit pranë 

Bashkisë Vlorë deri ne 10.06.2010 e për periudhën me mbas ne Drejtorinë Rajonale Tatimore, 

ne zbatim te ligjit Nr. 10270, date 22.04.2010 ”Për te drejtën e privatizimit te truallit shtetëror 

ne përdorim dhe për taksen mbi te drejtën e përdorimit te tij”, ka qene i ulet. Bazuar ne 

shkresën e mësipërme, rezulton se ne Bashkinë Vlorë është evidentuar një sipërfaqe prej 185 

546 m2. 
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Sipërfaqe        185 546 m2 

Çmimi mesatar i qerase(sipas V.K.M-se për qytetin e Vlorës) 742.4 lekë / m2 ne vit 

Çmimi i transferuar për llogari te Bashkisë (30%)   222.7 lekë / m2 ne vit 

Te ardhurat nga qiratë e tokës (185 546 x 222.7)   41.324.805 lekë ne vit 

 

b. Te ardhurat nga qiratë e objekteve 

Ambiente te dhëna Nd. se Gjelbërimit ne sipërmarrje ‘Jon – Alb – Flores’ sh.p.k  

Sipërfaqe e kolauduar:       75 m2 

Çmimi i qerase        200 lekë / m2 ne 

muaj 

Çmimi i transferuar për llogari te Bashkisë (90%)   180 lekë / m2 ne muaj  

Te ardhurat nga qiratë e objekteve (75x180x12 muaj)  162 000 lekë ne vit 

 

Ambiente te dhëna Nd. se mirëmbajtjes se Varrezave ne sipërmarrje ‘KN’ sh.p.k  

Sipërfaqe e kolauduar:      100 m2 

Çmimi i qerase       200 lekë / m2 ne muaj 

Çmimi i transferuar për llogari te Bashkisë (90%)   180 lekë / m2 ne muaj 

Te ardhurat nga qiratë e objekteve (100x180x12 muaj)  216 000 lekë ne vit 

  

 

 

GJITHSEJ (a+b) 41 703 mijë lekë 

 

2. Te ardhura nga aplikimi i gjobave me nivel vendor 

 

Ne ketë kategori te te ardhurave përfshihen : 

 

Duke u nisur nga realizimi i te ardhurave për vitin 2015 planifikojmë për vitin 2016 te ardhurat 

si me poshtë:  

 

 Gjoba nga Policia Bashkiake (ne infrastrukture dhe parkime) 500 mije lekë 

 Gjoba nga Drejtoria e Taksave dhe Tarifave    500 mije lekë 

 Gjoba nga Inspektorati Ndërtimor dhe Urbanistik   500 mije lekë 

 Gjoba dhe te ardhura nga debitore te ndryshëm   2.000 mije lekë 

 Debitore nga tatim – taksat      87.567.187 mije 

lekë 

 

      GJITHSEJ  91 067.187 mije lekë 
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3. Te ardhura nga kopshtet, çerdhet dhe shkollat 

 

Duke u nisur nga realizimi i te ardhurave te vitit 2015 edhe për vitin 2016 planifikojmë te 

ardhurat e mëposhtme:  

 

a. Te ardhurat nga çerdhet. 

Për vitin 2016 parashikohet te frekuentojnë çerdhet: 

Numri i fëmijëve       50 

Tarifa mujore        3500 

Vlera vjetore (50x3.500x11)      1.925 mije lekë 

 

b. Te ardhurat nga kopshtet. 

Për vitin 2016 parashikohet te frekuentojnë kopshtet: 

Numri i fëmijëve mesatarisht qe do te frekuentojnë   650 

Tarifa mujore        3.500 

Vlera vjetore (650x3.500x8)      18.200 mije lekë 

 

c. Te ardhurat nga shkollat. 

Për vitin 2016 parashikohet te frekuentojnë shkollat (Tregtare + Industriale) 

Numri i nxënësve me pagese 100 %     7 

Tarifa mujore         6.365 lekë 

Te ardhura totale (10 muaj)     446 mije lekë  

Numri i nxënësve me pagese 50 %     8   

  

Tarifa mujore         3.183 lekë 

Te ardhura totale (10 muaj)     255 mije lekë 

 ______________________________________________________________________

____ 

      GJITHSEJ  20.826 mije lekë 

 

 

II.5. TE ARDHURA TE TJERA DYTESORE TE NJESIVE VARTESE PER VITIN 
2016 

 

Këto institucione gjate vitit 2016 planifikojne te ardhura :  

 

1. Te ardhura nga Teatri “Petro Marko” 

a. Te ardhura nga teatri       200 mije lekë 

b. Te ardhura nga estrada       800 

c. Te ardhura nga qira e sallës      200 

____________________________________________________________________________

____ 

       GJITHSEJ  1.200 mije lekë 
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2. Te ardhura nga Qendra Kulturore 

a. Te ardhura nga biletat nga vizitat ne muze 

Numri i vizitoreve       2.000 

Vlera e biletës        50 lekë 

Te ardhura gjithsej (2000x50)      100 

mije lekë 

b. Te ardhura nga qiratë e sallës 

Numri i aktiviteteve ( te përkohshme)     25 

Tarifa e qerase        5000 lekë 

Te ardhura nga qiratë       125 mije lekë 

c. Te ardhura nga qiratë e ambienteve 

Numri i subjekteve (aktivitet vjetor)     8 

Sipërfaqe totale e dhëne me qira      600 m2 

Tarifa e qerase        200 lekë / m2 

Tarifa e transferuar për llogari te Bashkisë (90%)    180 lekë / m2 

Te ardhura nga qiratë (200x600x12)     1.475 mije lekë 

____________________________________________________________________________

____ 

       GJITHSEJ  1.700 mije lekë 

 

3. Te ardhura nga Klubi i Shumesportesh “Flamurtari” 

a. Te ardhura nga ambientet me qira 

Ambienti i palestrës mesatarisht        60 dite 

Tarifa e qerase         4.000 lekë / m2 

Te ardhura (60x4.000)       240 mije lekë 

b. Te ardhura nga qiratë e ambienteve te pallatit te sportit 

Numri i aktiviteteve ( te përkohshme)      5 

Tarifa e qerase         50.000 lekë 

Te ardhura nga qiratë        250 mije lekë 

c. dhënie me qira te klubeve private 

numri i ndeshjeve        15 

tarifa           7.000 

te ardhura ne kjo qira        105 mije lekë 

____________________________________________________________________________

___ 

       GJITHSEJ  595 mije lekë 

 

 

4. Te ardhura nga Ndërmarrja e Shërbimeve Publike 

a. Te ardhura nga vendstrehimet      500 

b. Te ardhura nga qiraja e kabinave te plazhit    300 

c. Te ardhura nga sheshet e ndërtimit (firma)     200 

Te ardhura gjithsej (a+b+c)       1.000mije lekë 
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5. Te ardhura nga Pullat (327) 

Te ardhura nga pullat 2016       730 mijë lekë 

 

 

 

 

II.6. TE ARDHURA NGA BUXHETI I SHTETIT (TRANSFERTA E 
PAKUSHTEZUAR)  

 

Transferta e pakushtëzuar qe buxheti qendror ia transferon pushtetit vendor përfshin fondet për 

përballimin e veprimtarive dhe funksioneve te Bashkisë. Ne ketë transfertë janë përfshire edhe 

fondet për transferten e pakushtëzuar dhe transferten specifike për çdo funksion te transferuar 

nga pushteti qendror ne atë vendor.  

 

Për vitin 2016 transferta e përgjithshme e pakushtëzuar për Bashkinë Vlorë paraqitet në 

shumën 642 659 mije lekë.  

 

Ne nenin 15 te ligjit nr. 147/2015 datë 17.12.2015 Për buxhetin e vitit 2016 përcaktohet se 

 

“Transfertat e pakushtëzuara, që buxheti qendror ia transferon pushtetit vendor, përfshijnë 

fondet për përballimin e veprimtarive dhe të funksioneve që përcaktohen në aktet ligjore dhe 

nënligjore në fuqi. Transfertat e pakushtëzuara shpërndahen ndërmjet njësive të pushtetit 

vendor, sipas formulës së përcaktuar. Fondet për funksionet e reja të transferuara në bashkitë 

shpërndahen brenda muajit janar 2016, nga buxheti i Ministrisë së Bujqësisë, Zhvillimit Rural 

dhe Administrimit të Ujërave, ndan e detajon fondin dhe numrin e punonjësve për drejtoritë e 

bujqësisë, midis pushtetit qendror dhe bashkive. Këshilli i Ministrave detajon sipas bashkive 

fondin për investime për funksionin e ujitjes dhe kullimit. Bashkitë, duhet të përdorin jo më pak 

se 40 për qind të transfertës së pakushtëzuar, për investime publike. Fondet që, sipas këtij neni, 

u vihen në dispozicion njësive të qeverisjes vendore, fondet e tjera që, me akte të tjera ligjore 

dhe nënligjore, u kalojnë njësive të qeverisjes vendore, si dhe me vendimet e këshillave 

bashkiakë dhe të qarqeve, që kanë lidhje me përdorimin e fondeve buxhetore, bëhen publike.” 

 

 
 

 

 

Nr 

  

 

Totali 

Bashkitë Transferta 

e 

pakushtëzu

ar 2016 

Konviktet 

e arsimit 

prauniver

sitar 

Arsimi 

parashkol

lor 

Arsimi 

paraunive

rsitar 

Mbrojtja 

nga zjarri 

Mbrojtj

a 

sociale 

Administr

imi I 

pyjeve 

Rruget Ujitja 

dhe 

kulli

mi 

Fond për 

investime 

1 Vlorë  383793 24822 160389 20427 25922 0 3066 2591 2164

9 

0 642659 
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KAPITULLI III:PARASHIKIMI SHPENZIMEVE NE BUXHETIN E BASHKISE VLORË PËR VITIN 2016  

 

  

I 166 231 600 601 602 651 606 TOTALI 600 601 602 603 166 651 604 606 609 231 TOTALI

1 Pastrimi 62,945 62,945 0 0 257,102 0 0 0 0 0 0 0 257,102 320,047

2 Gjelberimi 9,000 9,000 0 0 23,302 0 0 0 0 0 0 0 23,302 32,302

3 Mb.Varreza 9,060 9,060 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9,060

4 Mb.Dekori 2,805 2,805 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,805

5 Nd.Sherb.Publike 13,700 2,280 15,980 14,004 2,347 17,850 0 0 0 0 0 0 500 34,701 50,681

6 Sherbime  ndricimi etj. 5,950 990 6,940 0 0 74,900 0 0 0 0 0 0 0 74,900 81,840

7 Arsimi 0 0 0 80,160 0 0 0 0 0 0 0 80,160 80,160

8 Arsimi prof. konviktet 4,900 840 5,740 646 70 925 0 0 0 0 0 0 0 1,641 7,381

9 Kl.Shumesportesh 6,720 1,140 7,860 634 0 18,992 0 0 0 0 0 0 150 19,776 27,636

10 Qendra e Tur.artit dhe Kult. 26,160 4,380 30,540 3,024 520 15,201 0 0 0 0 0 0 400 19,145 49,685

11 Administrata e Bashkise 3,750 153,517 54,800 9,210 1,020 1,114 320 223,731 124,244 20,855 161,700 0 11,212 1,994 40,824 3,280 0 170,284 534,393 758,124

12 Repetitoret 96 96 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 96

13 Çerdhet 6,000 1,080 7,080 930 60 5,640 0 0 0 0 0 0 0 6,630 13,710

14 Qendra e Zhvillimit 3,480 600 4,080 1,542 240 3,090 0 0 0 0 0 0 200 5,072 9,152

15 Shtëpia e Fëmijës 3,000 540 3,540 1,640 235 1,900 0 0 0 0 0 0 200 3,975 7,515

16 Futbolli 0 0 0 0 11,620 0 0 0 0 0 0 11,620 11,620

17 Parku Urban 0 0 0 0 15,000 0 0 0 0 0 0 15,000 15,000

18 Ujesjellsi 0 0 0 0 25,000 0 0 0 0 0 0 25,000 25,000

19 Projekte kulturore 0 0 0 15,000 0 0 0 0 0 0 0 15,000 15,000

20 Fondi rezerve 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18,713 0 18,713 18,713

SHUMA I 3,750 153,517 124,710 21,060 84,926 1,114 320 389,397 146,664 24,327 675,762 51,620 11,212 1,994 40,824 3,280 18,713 171,734 1,146,130 1,535,527

Grant + Te 

ardhurat

GRANTI TE ARDHURATNr Emertimi

SHPENZIMET E PLANIFIKUARA PER VITIN 2016



 

41 

 

Buxheti i Bashkisë Vlorë        VKB nr. 2, 04.02.2016 

Programimi i shpenzimeve të përgjithshme sipas funksioneve të Bashkisë Vlorë për vitin 2016 

parashikohet në vlerën 1 794 393 000 lekë.  

Ky parashikim mbështetet në objektivat e Bashkisë Vlorë të përcaktuara në programin 

afatmesëm.  

 

Karakteristikat kryesore të shpenzimeve të programuara për vitin 2016 përcaktojnë:  

 Procedura të buxhetimit të fokusuara tek produkti/rezultati, për çdo program ne veçanti. 

 Racionalizim të shpenzimeve administrative në bazë të normimit të tyre, Shlyerjen e 

detyrimeve te prapambetura nga viti i mëparshëm.  

 Rritjen e shpenzimeve të mirëmbajtjes në shërbimet publike duke iu përgjigjur në këtë 

mënyrë tendencës të rritjes së investimeve në vite. 

 Planifikimin e investimeve afatgjata dhe prioritare duke sjellë cilësi në rritje në dy 

drejtime:  

o Të vlerësimit e zgjedhjes së projekteve të investimeve duke mbajtur 

parasysh kërkesat më emergjente dhe të domosdoshme për plotësimin e 

nevojave të komunitetit, 

o Sigurimin e shpërndarjes me përparësi të investimeve në projekte të 

rëndësishme të bazuara në vlerësime dhe studime paraprake,  

Shpenzimet e përgjithshme sipas natyrës ekonomike ne buxhetin e vitit 2016 paraqiten si me 

poshtë :  

ARIKULLI  Plani 2015 Plan 2016 

Shpenzime personeli  352670 316761 

Shpenzime operative  718390 750688 

Subvencione  47165 51620 

Kuota e Qarkut  18892 29764 

Kontributi Bashkisë për projektin IPA (Intermodal) 1500 11107 

Transferime tek buxh. familjare dhe individët  20238 26621 

Rezerva dhe kontigjenca  21380 23715 

Studime Projektime  10000 10000 

Investime  190795 315251 

5% garanci objektesh 29869 0 

TOTALI I TE ARDHURAVE + GRANTI I 

PAKUSHTEZUAR 

1410899 

 

1535527 

TRASFERTAT SPECIALE 0 258866 
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III.1. SHPENZIME PERSONELI (art.600 + 601)  

 

Shpenzimet për personelin janë parashikuar në masën 316 761 000 lekë ose 35 909 000 lekë 
(1.1%) më pak se ato te planifikuara për vitin 2015, e konkretisht:  

 

1. Fondi i pagave i planifikuar për vitin 2016 do te jete 271 374 000 lekë, pra  

31 918 000 lekë me pak, ose 11,7% me i ulet se ai i planifikuari për vitin 2015. Për vitin 

2016 do te ketë shtese personeli prej 12 vetash ne administratën e Bashkisë.  

 

2. Për vitin 2016 shpenzimet e planifikuara për kontributin e sigurimeve shoqërore dhe 

shëndetësore do te jene 45 387 000 lekë, ose 3 989 000 lekë me pak se viti 2015. 

 

Si përfundim për vitin 2016 do te financohen nga buxheti i Bashkisë Vlorë një numër 

punonjësish prej 385 personash.  

Ne tabelën e mëposhtme jepen shpenzimet e personelit për te gjitha njësite shpenzuese, si dhe 

numri i punonjësve për vitin 2016:  

    

     Ne 000/ lekë  

Njësite shpenzuese :  

Plani 2015  Plani 2016  

  

 Nr.pun.  paga  Sig.shoq.  Nr.pun.  paga  Sig.shoq.  

Aparati i Bashkisë  219 170165 28231 226 179044 30065 

Nd. Shërbimeve 

Publike 

136 72816 11682 36 27704 4627 

Ndriçimi Rrugor  10 5374 840 10 5950 990 

Arsimi profesional 

(konviktet) 
16 6714 1066 16 5546 910 

Kl. Shumesportesh 14 6921 1102 14 7354 1140 

Q. Kultures, Artit dhe 

Turizmit  
53 28803 4626 52 29184 4900 

Çerdhet  14 6048 782 14 6930 1140 

Qendra e Zhvillimit 

PAK 
9 3438 544 9 5022 840 

Shtëpia e Foshnjës  8 3015 503 8 4640 775 

TOTALI  479 303294 49376 385 271374 45387 
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III.2. SHPENZIME OPERATIVE DHE TE MIREMBAJTJES (art.602)  

 

Për vitin 2016, në total shpenzimet operative dhe të mirëmbajtjes janë projektuar në shumën 

760 688 000 lekë, pra 42 298 000 lekë ose 5.5% me shume krahasuar me programin e vitit 

2015. Këtu është përfshire fondi prej 35 milionë lekë për ofrimin e shërbimit te pastrimit ne 

Njësite Administrative qe nuk e kane pasur si dhe pagesa e pajisjes se sistemit gjurmimit te 

makinave dhe mjeteve te tjera lëvizëse + sistemi i kontrollit te aksesit te lëvizjes se personave 

dhe menaxhimin e hyrje daljeve ne ambientin e Bashkisë dhe Njësive Administrative. 

  

         Ne 000/lekë 

  Viti 2015                    2016 

SHERBIMET PUBLIKE    412.375                   456.964 

Pastrimi dhe largimi mbetjeve urbane    285.034 320.047 

Nd. e shërbimeve publike       37.187 17.850 

Ndriçimi rrugor 48.880 74.900 

Mirëmbajtja hapësirave te gjelbërta    32.302 32.302 

Shërbim i Dekorit      2.538 2.805 

Mirëmbajtje varrezash       6.434 9.060 

     

Shpenzimet ne sistemin e shërbimeve publike janë planifikuar duke pasur parasysh :  

 

 Koston reale për njësi të këtij shërbimi, duke përfshirë në të të gjithë elementet e 

pastrimit, si atë të grumbullimit të mbetjeve urbane dhe atyre inerte, jo vetëm në rrugë, 

por edhe në ambientet e tregtimit. Për rritje të cilësisë së shërbimit janë përfshirë në 

kosto edhe elemente të tille si larje speciale e rrugëve me presion, mirëmbajtjen e 

pikave të grumbullimit të mbetjeve, dezinfektimin e tyre, pastrimin e rërës përgjatë 

bregdetit etj. Ofrimi i këtij shërbimi ne ato zona ku nuk është ofruar me pare. 

 

 Shtimin e gjelbërimit rrugor dhe pemëve dekorative.  

 

 Analizën mbi gjendjen ekzistuese të sipërfaqeve për pastrim, te ndriçimit te rrugëve, si 

dhe nevojat e ndërhyrjes në mirëmbajtjen e tyre, mbështetur në koston për njësi të 

ndërhyrjes, si dhe vlerën përkatëse.  

 

 PROGRAMI I SHËRBIMEVE PUBLIKE  

Përshkrimi i programit  Programi i shërbimeve publike parashikon zhvillimin dhe 

mirëmbajtjen e hapësirave publike dhe pajisjen e tyre me të gjithë 

elementët e nevojshëm për sigurimin e një mjedisi bashkëkohor. 

Politika e programit  Politika e këtij programi konsiston në ofrimin me cilësi, sipas 

standardeve bashkëkohore dhe konform legjislacionit të shërbimeve 

publike në të gjithë qytetin, për të siguruar një qytet të mirëshërbyer 

në infrastrukturë publike.  
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PASQYRA PERMBLEDHESE E TREGUESVE FINANCIARË TË PASTRIMIT URBAN 

NË QYTETIN E VLORËS (000 lekë) 

 

PASQYRA PERMBLEDHESE E TREGUESVE FINANCIARË (000 lekë) 

 

 

Emërtimi Viti 2016 Planifikuar 000/lekë 

Pastrimi Qyteti Vlorë  207,030 

Pastrimi Njësia Orikum 22,517 

Pastrimi Njësia Qendër, Novosele, Shushice 35,000 

Pa Financuar nga 2015 Pastrimi Qyteti Vlorë  55,500 

Totali  320,047 

 

 

Objektivat e politikës së 

programit  

 Ndërhyrjet komplekse në infrastrukturën rrugore nën dhe 

mbitokësore nëpërmjet investimeve në:  

 Rikualifikime urbane të hapësirave publike dhe 

Shesheve të qytetit,  

 Mobilime urbane.  

 Përmirësimin dhe garantimin e shërbimeve publike që sigurojnë:  

 Shtimin e hapësirave të gjelbra dhe mirëmbajtja e 

hapësirave ekzistuese,  

 Shërbimin e largimit publik të mbeturinave,  

 Trajtimin e mbetjeve urbane,  

 Mirëmbajtjen e ndriçimit te qytetit dhe dekorin  

 Mirëmbajtjen e varrezave,  

 Ndërhyrjet e nevojshme të Inspektoratit Ndërtimor 

Urbanistik  

Buxheti 2016  Bashkia vazhdon ta ketë në prioritet edhe për vitin 2016 ofrimin me 

cilësi e sipas standardeve bashkëkohore të të gjitha shërbimeve 

publike, me qëllim sigurimin e një infrastrukturë publike me të gjithë 

elementët e saj të nevojshëm.  

Buxheti i akorduar nga Bashkia për këtë program paraqitet në 

shumën 456.964.000 lekë ose 60% e totalit të shpenzimeve 

operative. Ai zë pjesën me te madhe te buxhetit te Bashkisë.  

Njësitë shpenzuese  Bashkia Vlorë, Nd. sherbimeve komunale, Nd.kom. Plazh, Nd. 

Rrugëve.  
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Bashkia Vlorë për shërbimin e pastrimit ne qytet ka lidhur kontrate nr.4558 prot., datën 

31.10.2014, me subjektin Duka sh.p.k për një periudhe 5-vjecare. Në kontratë përfshihen si më 

poshtë: 

- sigurimin e nevojshëm te koshave dhe konteniereve për grumbullimin e mbetjeve, duke 

garantuar edhe mirëmbajtjen e tyre, me synimin qe në qendër te qytetit te bëhet i 

mundur klasifikimin e mbeturinave 

- ne zonën me te populluar te qytetit dhe ne zonën turistike do te vendosen kontejnerë 1.7 

m3 ku ne shërbim te këtyre kontejnerëve do te vendoset ne dispozicion një makine 

teknologjike  

- ne zona te caktuara sipas grafikut te miratuar nga autoriteti kontraktor dhe sidomos 

gjate sezonit turistik do te largohen mbeturinat 2 here ne dite 

- distanca ne një rreze prej 10 m2 do te pastrohet dhe do te fshihet me dore  

- zgjerimi i sipërfaqes se pastrimit duke përfshire blloqe te reja banimi 

- zgjerimi i hartës se vendosjes se kontejnerëve duke liruar akset qendrore prej tyre dhe 

duke i transferuar ato ne brendësi te blloqeve te banimit. 

- rritja e sensibilizimit qytetar për një qytet te pastër ne bashkëpunim me organizatat 

mjedisore ne qytet 

 

Me fondin e planifikuar ne ketë kontrate 5-vjecare do te vijohet ne: 

- Ngarkim, transport mbeturina me 1045 kontejnerë/dite për 365 dite e vitit = 381425 

kontejnerë/vit 

- Fshirje e rrugëve dhe shesheve” 810000m2/dite = 252 720 000m2/vit).  

- Larje e rrugëve me ujë. (350000 m2/dite për 6 muaj = 63 000 000m2/vit) 

- Larje e rrugëve me ujë. (350000 m2/dite për 10muaj = 105 000 000m2/vit) 

- Sistemim mbeturina ne fushën e depozitimit (1045kont/dite, 381 425kont/vit) 

 

Subjekti ka lidhur kontrate me Bashkinë Vlorë për zërat, sasinë, çmimin dhe afatet e 

mëposhtme: 

 

Nr. Përshkrimi i shërbimit Sasia 
Çmimi/ 

njësi 
Çmimi total Afat 

1 
Ngarkim transport 

mbeturina 

381425 

kont/vit 

51100 t/vit 

242.43 lekë/kont 

1809.58 lekë/ton 
92.469.955 

12 

muaj 

2 Fshirje e rrugëve dhe 

shesheve 

252720000 

m2/vit 
0.26 lekë/m2 65.841.832 

12 

muaj 

3 
Larje e rrugëve me ujë 

105000000 

m2/vit 
0.11 lekë/m2 12.391.174 

10 

muaj 

4 
Lag je e rrugëve me ujë 

6300000 

m2/vit 
0.07 lekë/m2 5.004.505 

6 

muaj 

5 
Sistemim mbeturina 

381425 

kont/vit 

25.62 

lekë/kont 
9.773.855 

12 

muaj 

Çmimi neto për 1 vit 185.481.321  

TVSH (%) për 1 vit 37.096.264  

Çmimi total për 1 vit 222.577.585  
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Për vitin 2016 planifikojmë një fond 202.577.585 lekë për zërat e mësipërm, pa përfshire 

muajin dhjetor, i cili do te likuidohet ne muajin janar te vitit 2017.  

 

Gjithashtu planifikojmë fondin prej 222.577.585 mije lekë *2% inflacioni i parashikuar për 

vitin 2015 = 4 452 mije lekë.  

 

Nga viti 2015 kane mbetur pa likuiduar 55.500.000 lekë. 

 

Total i fondit te planifikuar për vitin 2016 është 262.529.585 lekë.  

 

 

PASQYRA PERMBLEDHESE E TREGUESVE FINANCIARË TË SHËRBIMIT 

PASTRIMIT URBAN NË NJËSINË ADMINISTRATIVE ORIKUM ( lekë) 

 

Nr. 
Përshkrimi i 

shërbimit te kërkuar 
Njësia Sasia Dite pune Çmimi Vlefta 

1 Fshirje manuale e 

rrugëve 

M2 21000 365 0.65 4.982.250 

2 Fshirje me makineri e 

rrugëve 

M2 53000 365 0.54 10.446.300 

3 Larja e rrugëve me 

makineri 

M2 27000 120 0.175 567.000 

4 Largimi i mbetjeve 

urbane 

M3 9863 1 187.6 1.850.298 

5 Sistemim i mbetjeve 

urbane 

M3 9863 1 93.1 918.245 

 VLERA PA TVSH     18.764.094 

 TVSH     3.752.819 

 VELRA TOTALE     22.516.913 

 

Për Njësinë Administrative Orikum, për vitin 2016 planifikojmë një fond 22.516.913 lekë për 

zërat e mësipërm, pa përfshire muajin dhjetor te vitit 2015.  

 

Total i fondit te planifikuar për Njësinë Administrative Orikum, për vitin 2016 është 

22.516.913 lekë.  
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Bashkia Vlorë ka hartuar analizën e kostos për realizimin e shërbimit të pastrimit urban në 

Njësitë Administrative Qendër, Shushicë, Novoselë. Kjo analizë është përmbledhur në dy zëra 

kryesore sikurse është fshirja e qendrave Administrative, si dhe heqja e transporti i mbetjeve 

nga pikat e grumbullimit sipas tabelës së mëposhtme: 

 

Nr. Përshkrimi i shërbimit Sasia Çmimi/ 

njësi 

Çmimi 

total 

Afat 

1 Ngarkim transport 

mbeturina 

12276 t/vit 1809.58 

lekë/ton 

22.214.404 12 

muaj 

2 Fshirje e rrugëve dhe 

shesheve 

26712105 

m2/vit 

0.26 lekë/m2 6.945.150 12 

muaj 

Çmimi neto për 1 vit 29.159.554  

TVSH (%) për 1 vit 5.831.911  

Çmimi total për 1 vit 34.991.464  

 

Total i fondit te planifikuar për këto Njësi Administrative në total, për vitin 2016 është 

39.992.415 lekë.  

 

PASQYRA PERMBLEDHESE E TREGUESVE FINANCIARË TË SHËRBIMIT TË 

MIRËMBAJTJES SË SIPËRFAQEVE TË GJELBËRTA NË QYTETIN E VLORËS 

 

PASQYRA PERMBLEDHESE E TREGUESVE FINANCIARË (000 lekë) 

 

 

Emërtimi Viti 2016 Planifikuar 000/lekë 

Gjelbërimi i Qytetit Vlorë  32.302 

Totali  32.302 

 

 

Gjate vitit 2016, Bashkia Vlorë për shërbimin e gjelbërimit ne qytet, do te punoje me te njëjtën 

kontrate te lidhur me firmën sipërmarrëse “Jon-Alb-Flores” ne datën 01.07.2014 për objektin: 

”Mirëmbajtje te sipërfaqeve te gjelberta ne qytet”. Me sipërfaqet e mëposhtme ne baze te 

analizave te çmimeve për çdo shërbim, oferta për mbulimin e sipërfaqeve te gjelberta dhe qe 

është shpallur fituese është:  

 

Emërtimi Nj.m. Sasia Koef/njesi Lekë 

Lule gjithsej M² 3633 234,5 851.843 

Bar M² 127400 105.6 13.453.267 

Dru dekorativ Rrënje 4744 205 973.229 

Palma Rrënje 1643 321 527.547 

Shkurre dekorative Rrënje 5800 113.2 656.626 
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Bordure e gjelbert Ml 7508 200,8 1.507.401 

Rruge + sheshe M² 30248 89,68 2.712.739 

Dru + shkurre dekorative Rrenje  30000 103,84 3.115.246 

Farishte lule M² 700 941,16 658.819 

Fidanë ne qeska + vazo Cope 20000 22,67 453.552 

SHUMA gjelbërimi       24.910.269 

T.V.SH.       4.982.053 

TOTALI vjetor i shërbimit       29.892.322 

Stola Cope 30 15.000 450.000 

Mbjellje palma te reja Rrënje  7 

 

134.000 

Shuma totale 

   

30.476.322 

 

Për vitin 2016 planifikojmë një fond 30.476.322 lekë për zërat e mësipërm. 

 

Gjithashtu planifikojmë fondin prej 30.476.322 mije lekë *2% inflacioni i parashikuar për vitin 

2015 = 609.526 lekë.  

 

 

Për vitin 2016 është parashikuar mirëmbajtje e sipërfaqeve te gjelberta ne shkolla. Zërat e 

kontratës janë si me poshtë 1.216 mije lekë:  

 

Nr.  Emërtimi Njësia Sasia Koef/njësi Vlefta 

1 Bar m2 8000 104 832000 

2 Drurë rrënje 451 202 91102 

3 Palma rrënje 48 383 18384 

4 Shkurre rrënje 328 112 36736 

5 B. Gjelbër ml 179 196 35084 

6 Shuma lekë     1013306 

7 T.V.SH.20% lekë     202661 

  TOTALI lekë     1.215.697 
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INVENTARI I SIPERFAQEVE TE GJELBERTA NE SHKOLLAT 9-VJECARE DHE 

OBJEKTI PILOT (SERA) 

NR Emërtimi Objekteve 

B
a
r 

m
2

 

R
ru

g
e 

e
 

sh
es

h
e 

m
2

 

D
ru

 
d

ek
. 

R
re

n
je

 

P
a
lm

a
 

rr
en

je
 

S
h

k
u

rr
e 

rr
en

je
 

B
o
rd

u
re

 
e 

g
je

lb
er

t 
m

l 

S
to

la
 c

o
p

e 

1 Shkolla "Rilindja" 200   9 8 3 0 8 

2 Shkolla "T.Ndini" 0   20 0 18 0 0 

3 Shkolla"N.Frashri" 0   14 0 25 0 0 

4 Shkolla"M.Cakerri" 0   5 0 12 0 0 

5 Shkolla"4 Heronjte" 1400   15 4 23 0 0 

6 Shkolla"I.Qemali" 0   32 2 10 45 0 

7 Shkolla"M.Delo" 200   25 2 5 14 6 

8 Shkolla"15 Tetori" 1500   24 6 10 20 0 

9 Shkolla"M.Posio" 1500   19 5 12 30 0 

10 Shkolla"J.Minga" 1000   90 7 37 0 10 

11 Shkolla"A.Rustemi" 1000   52 4 24 0 0 

12 Shkolla Tregtare 0   10 8 25 70 0 

13 Shkolla"Z.Murra" 0   19 2 4 0 0 

14 Ob.Sera 1200   117 0 120 0 0 

  Shuma 8000   451 48 328 179 24 

 

Total i fondit te planifikuar për vitin 2016 është 32 301 545 lekë.  

 

 

PASQYRA PERMBLEDHESE E TREGUESVE FINANCIARË TË SHËRBIMIT TË 

FUNERALIT DHE DEKORIT 

 

PASQYRA PERMBLEDHESE E TREGUESVE FINANCIARË (000 lekë) 

Emërtimi Viti 2016 

Planifikuar 

000/lekë 

Mirëmbajtje Varreza  9,060 

Dekor  2,805 

Totali 11,865 

 

Gjate vitit 2016 Bashkia do të vazhdoje te kryeje shërbimet me firmën sipërmarrëse sipas 

kontratës se lidhur në datë 23.05.2011, ne te cilën është dhëne oferta përkatëse prej 5.965 lekë 

për zërat si me poshtë: 
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- Mirëmbajtje varreza:  

 

NR. PERSHKRIMI I PUNIMEVE NJESI SASI 

1 Mirëmbajtje sipërfaqe bari M2 203.000 

2 Mirëmbajtje rruge e sheshte M2 156.960 

3 Mirëmbajtje gardh i gjelberimit Ml 14.400 

4 Shërbim pemët e rrugës Cope 360 

5 Mirëmbajtje shkurre Cope 1200 

6 Lule dimërore M2 1470 

7 Lule verore M2 300 

8 Punëtori e zakonshme  D. pune 360 

9 FV pllaka betoni për veshje kanali M2 59 

10 Meremetim varresh, mermer M2 10 

11 Shtrese zhavorri 10 cm M2 500 

12 FV bordure monolite Ml 75 

 

- Sherbimi i dekorit me ofertën ne vlerën prej 2.000 mije lekë do te jete si me poshtë: 

 

NR. PERSHKRIMI I PUNIMEVE NJESI SASI 

1 Përgatitje + vendosje parrulla plastike Ml 360 

2 Përgatitje + vendosje flamur 1x1.5 m Cope 150 

3 Përgatitje + vendosje banderola 0.75x2.8 m Cope 150 

4 Përgatitje + vendosje flamur plastike Ml 454 

5 Përgatitje + vendosje flamur kombëtar 

4.2x2.2 

Cope 4 

 

*Pagesa e inflacionit:  

 

Duke u nisur nga te dhënat e Bankës se Shqipërisë, ku mesatarja e inflacionit te vitit  

2015 do te merret 2%   

 

- mirëmbajtje varreza  119 mije lekë 

-shërbim dekori  38 mije lekë 

 

Ky shërbim i mirëmbajtjes së varrezave dhe dekorit është i vlefshëm deri në muajin maj, 

pasi për periudhën pasardhëse, pas përfundimit të kontratës, është menduar që këto dy 

shërbime të kryhen si më poshtë: 
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- Mirëmbajtje varreza:  

 

NR. PERSHKRIMI I 

PUNIMEVE 

NJESIA SASIA CMIMI  VLEFTA  

1 Mirëmbajtje sipërfaqe bari M2 430000 8.98 3.861.400 

2 Mirëmbajtje rruge e sheshe M2 216000 14.1 3.045.600 

3 Mirëmbajtje gardh i gjelbër Ml 14400 11.89 171.216 

4 Shërbim drurët e rrugës Cope 150 29.12 4.368 

5 Mirëmbajtje shkurre Cope 200 14.43 2.866 

6 Lule dimërore M2 600 11.74 70.044 

7 Punëtori e zakonshme  D. pune  150 24.51 3.676 

8 Lule verore M2 360 1385 498.600 

9 Shtrese zhavorri 10 cm M2 75 775 58.125 

10 Meremetim varrosh mermer M2 10 4591 45.910 

11 FV bordure monolite Ml 60 776 46.560 

12 FV pllaka betoni për veshje 

kanali 

M2 500 124 62.000 

 Shuma    7.807.365 

 TVSh 20%    1.561.473 

 Shuma Totale    9.368.838 

 

Për periudhën janar – maj 2016, për kryerjen e shërbimit te mirëmbajtjes se varrezave nevojitet 

fondi 2 500 mije lekë, kurse për periudhën qershor-dhjetor 2016 nevojitet fondi 5 500 mije 

lekë. Pra ne total për ketë shërbim për vitin 2016 nevojitet fondi prej 8 000 mije lekë 

 

- Sherbimi i dekorit me ofertën ne vlerën prej 2.000 mije lekë do te jete si me poshtë: 

 

NR. PERSHKRIMI I PUNIMEVE 

1 Përgatitje + vendosje parrulla plastike 

2 Përgatitje + vendosje banderola 

3 Përgatitje + vendosje flamur 1x1.4 m 

4 Përgatitje + vendosje flamur komb 2X2.8 

5 Përgatitje + vendosje flamur me stemën e Bashkisë 2X2.8 

6 Përgatitje + vendosje flamur komb skele 3X4.2 

7 Tapet për festat  

8 Shkalle për vendosje parullash 

 

Element vleresimit për shërbimin e funeral-dekorit është shuma 10 160 mije lekë 
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Nr.  Njësia Administrative Përshkrimi i Shërbimit  Shuma Lekë  

1 Njësia Orikum  
Mirëmbajtje varreza  350,000 

Dekor  405,000 

2 Njësia Novosele  
Mirëmbajtje varreza  200,000 

Dekor  150,000 

3 Njësia Qendër  
Mirëmbajtje varreza  200,000 

Dekor  150,000 

4 Njësia Shushice  
Mirëmbajtje varreza  150,000 

Dekor  100,000 

  TOTALI I NJESIVE    1,705,000 

 

 

 

PASQYRA PERMBLEDHESE E TREGUESVE FINANCIARË TË NDËRMARRJES 

SË SHËRBIMEVE PUBLIKE 

 

PROGRAMI I INFRASTRUKTURËS RRUGORE 

Përshkrimi i programit  Programi i infrastrukturës rrugore parashikon ndërtimin, rikonstruksionin 

dhe mirëmbajtjen e vazhdueshme të rrugëve kryesore, segmenteve rrugore 

dhe nyjeve, si dhe rehabilitimin e blloqeve të banimit, me qëllim 

përmirësimin e vazhdueshëm të kushteve për komunitetin. 

Politika e programit Politika e këtij programi konsiston në ofrimin e një infrastrukture sipas 

standardeve bashkëkohore në të gjithë komponentët e saj, të shtrirë në të 

gjithë qytetin, me qëllim që t’iu mundësojë qytetarëve qarkullim normal si 

dhe komoditet në ecjen e këmbësorëve dhe njerëzve me aftësi të kufizuara. 

Objektivat e politikës së 

programit 

 Ndërhyrje komplekse të cilat synojnë krijimin e një infrastrukture 

rrugore bashkëkohore mbi dhe nëntokësore.  

 Rikonstruksioni i plotë i rrjetit rrugor ekzistues nëpërmjet zgjerimit, 

asfaltimit, rikonstruksionit të trotuareve, infrastrukturës nën e 

mbitokësore, të të gjitha rrugëve ekzistuese kryesore dhe sekondare,  

 Ndërtimi i Rrugëve të reja,  

 Ndërhyrjet në blloqe banimi, rrugë parësore dhe dytësore.  

 Studime dhe projektime për objekte të reja apo dhe për 

rikonstruksione,  

 Mirëmbajtje e infrastrukturës rrugore (asfaltim, shtrim trotuaresh, 

vendosje bordurash) dhe KUB  

Buxheti 2016 Buxheti i akorduar nga Bashkia për këtë Program, për vitin 2016 

paraqitet në shumën prej 50.681.000 lekë ose 3.3 % të totalit të 

shpenzimeve.  

Njësitë shpenzuese Bashkia Vlorë  

Ndërmarrja e Rrugëve 
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PASQYRA PERMBLEDHESE E TREGUESVE FINANCIARË (000 lekë) 

 

Emërtimi Viti 2016 

Planifikuar 

000/lekë 

Paga 27,704 

Sig. Shoqërore 4,627 

Shpenzime operative 17,850 

Investime (pajisje etj.) 500 

Totali  50,681 

 

Ndërmarrja e Shërbimeve Publike, Vlorë për vitin 2016 planifikon shpenzimet e si me poshtë: 

- Shpenzime për personelin (paga + sigurime shoqërore). 

 

POZICIONI 
NR. 

PERSONAVE 
KATEG. 

DIPLOM+ 

VJETERSI 
Pozicion 

SHUMA 

LEKË 

Drejtor  1 II B 21,000 50,000 852,000 

Përgjegjës 3 III B 21,000 35,000 2,016,000 

Përgjegjës 3 III B 21,000 30,000 1,836,000 

Specialist 1 IV A 21,000 30,000 612,000 

Specialist 3 IV B 21,000 26,000 1,692,000 

Specialist 1 IV B 21,000 27,000 576,000 

Punonjës mbështetës 3     34,000 1,224,000 

Punonjës mbështetës 1     33,000 396,000 

Punonjës mbështetës 

(janar, shkurt, mars) 100     32,000 9,600,000 

Punonjës mbështetës 20     30,000 7,200,000 

Ore jashtë orarit + 5%         1,700,000 

Totali i fondit te 

pagave v.2016 136       27,704,000 

Totali i sig. shoqërore 

2016         4,626,568 
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 000/lekë 

     NJESI     VLERA 

Llog  EMERTIMI MATJE SASIA ÇMIMI  TOTALE 

602 Shpenzime operative 

 
    

 1 Shtypshkrime kancelari 000/lekë     80 

2 Materiale e shërbime speciale lekë     859 

  Antidote (50 x 11)  " 550 1000 550 

  Çizme pale 100 720 72 

  Mushama shiu " 50 1500 75 

  Rroba pune " 50 1800 90 

  Dorashka " 600 120 72 

3 Vegla pune 000/lekë     40 

4 Shërbime 000/lekë     292 

  Energji kë 10000 16.8 168 

  Ujë m3 500 60 30 

  Tarife për UZ " 500 13 7 

  Telefon muaj 12 7000 84 

  Shërbim postar " 12 300 4 

5 Shërbime Transp.+ Makineri 000/lekë     4.850 

  Gazoil litra 25000 150 3.750 

  Benzine " 500 150 75 

  Pjese këmbimi, Bateri 000/lekë     140 

  Vaj lubrifikant litra 500 340 170 

  Goma auto cope 10 35000 350 

  Alkool frenash, Antifrize, Graso 000/lekë     15 

  Riparim automjete  000/lekë     350 

6 Shp. për mirëmbajtje 000/lekë     8.789 

  Boje fosforeshente litra 5000 350 1.750 

  Dylent " 600 260 156 

  Asfalto-beton M3 500 7600 3.800 

  Rëre bituminoze " 300 2100 630 

  Hekur kv 5 9000 45 

  Çimento " 50 1200 60 

  Tulla cope 500 28 14 

  Pllaka trotuari m2 500 600 300 

  Bordura " 200 330 66 

  Rëre te lare m3 15 1600 24 

  Çakëll kave " 50 600 30 

  Çakëll makinerie " 200 600 120 

  Stabilizant 0 - 5 " 400 720 288 

  Tabela sinjalistike cope 70 6000 420 

  Kapak metalik  cope 0 6000 0 

  Zgara shiu " 0 4200 0 

  Shpenzime për D.D.D 000/lekë     600 

  Plugim Plazhi 2 here (3 ha X 2 here) Ha 6 15000 90 
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  Te tjera "     396 

7 Udhëtim e dieta 000/lekë     30 

8 Shërbime te tjera 000/lekë     210 

  Sigurim pasurie "     120 

  Taksa regjistrimi e kolaudimi "     120 

  Taksa rregj. kolaudimi (pa paguar) "     90 

9 Shërbim i ruajtjes objekteve 000/lekë     2.700 

   Totali i Shpenzime Operative  000/Lekë     17.850 

  Blerje pajisje informatike 000/ lekë      500 

 

Normativat e karburantit qe duhet te përdore ndërmarrja për vitin 2016, janë përcaktuar ne baze 

te gjendjes teknike te mjeteve dhe verifikimit ne pune, si dhe amortizimin. Kjo normative e 

harxhimit te karburantit është si ne tabelën e mëposhtme :  

 

NR TIPI I MJETIT  KM  NORMATIVE   HARXHIMI MUJOR  

1 Benz UNHCR 

kamion 

100km 31 litra   3ore*10litr*15dite= 450 litër 

2 Benz UNHCR 

vetëshkarkues 

100km 31 litra   3 ore*10litr*26dite=780 litër 

3 Iveko 7 ton 

vetëshkarkues 

100km  27 litra    

4 Iveco Magirus 

vetëshkarkues 

100km 55 litra   

5 Iveko 3 ton  100km  15 litra    *5litr/dite*26dite= 130 litër 

6 Iveko 3 ton  100km 16 litra    

7 Kama  100km  10 litra   5litr/dite* 26dite= 130 dite 

8 Ford Otosan  100km 15 litra  5liter/dite*26dite=130 litër  

9 Piaxho Hunday 100km  10 litra   5 “ “ *26 “ = 130liter  

10 Piaxho kamjocin  100km  8 litra   5 “ “ *26” = 10 liter 

11 Skrep Fiat Hitachi  1 ore   9 litra   35 

l/100km 

3ore*9litr*26dite=702liter 

12  Eskavator 

Fiorentini 

1 ore  13 litra   3ore*13litr*26dite=1014 litr 

13 Eskavator me 

goma 

1 ore  14 litra   3ore*14litr*26dite=1092liter 

14 Bot Zis  1 ore  12 litra  30 l/ 

100km 

3 “ *12 “ *26 “ = 936 “ 

15 Bot Ifa  1 ore  12 litra   25 

l/100km 

3 “ *12 “ *26 “ = 936 “ 

16 Bot Iveko  1 ore  12 litra  20 

l/100km 

3 “ * 12 “ *26 “ = 936 “ 
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17 Bot Sonde  1ore  14 litra  30 

l/100km 

3 “ * 14 “ *26 “ = 936 ” 

18 Motokompresor  1 ore  5 litra   3 “ * 5 “ *15 “ = 225 “ 

19 Motogjenerator  1.ore   2.5 litra   3” * 2.5” * 10 “ = 75 liter 

20 Motorpompe  1 ore   5 liter   3” * 5 “ * 10” = 150” 

21 Vibrator ngjeshes  1 ore   1 liter    

22 Prerese asfalti  1 ore   1 liter   3ore *1 liter*10dite= 30 liter 

23 Rul ngjeshes   1ore   2 liter  3ore * 2litr* 10” = 60liter 

24  Opel Frontiera Vl 

27-41C 

100km 12 litra   280 liter  

25  Opel Pik-Up Vl 

28-07C 

100km 12 litra    140 “ 

26 Opel Frontera Vl 

28-09 C  

100km  12 litra   300 “  

        

V.O Një pjese e këtyre mjeteve ne fund te tremujorit te pare te vitit 2016 do te 

transferohen ne SH.A. Ujësjellësi 

 

 

SHERBIMI I NDRICIMIT RRUGOR 

 

PASQYRA PERMBLEDHESE E TREGUESVE FINANCIARË (000 lekë) 

Emërtimi Viti 2016 

Planifikuar 

000/lekë 

Paga 5,950 

Sig. Shoqërore 990 

Shpenzime operative 65900 

Shpenzime te pa financuara nga viti 2015 9,000 

Totali  81,840 
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Gjate vitit 2016 Bashkia për sektorin e ndriçimit planifikon fondet si me poshtë:  

** Shpenzime për personelin (paga + sigurime shoqërore). 

 

POZICIONI NR.PERSON KATEG 
DIPLOM+ 

VJETERSI 
Pozicion 

SHUMA 

LEKË 

Përgjegjës sektori 1 III B 21,000 40,000 732,000 

Specialist elektriku mesëm 6 
  

34,000 2,448,000 

Punëtore ndihmës mesëm 3 
  

33,000 1,188,000 

Kompensime 
    

18,000 

Ore jashtë orarit + 5% 
    

1,564,000 

Totali i fondit te pagave v.2016 
    

5,950,000 

Totali i sig. shoqërore 2016 10 
   

993,650 

    

Ne zërin e shpenzimeve për vitin 2016, administrata e bashkisë planifikon:  

 

- shpenzime për 2 (dy) automjete (karburant + taksë + pjesë këmbimi)  1.700 mije lekë 

- shpenzime për mirëmbajtjen e ndriçimit rrugor     5,300 mije lekë 

 

Duke u nisur nga konsumi faktik i vitit 2015 edhe për vitin 2016 planifikohet fondi për 

energjinë elektrike si me poshtë:  

 

1.Energji Qyteti Vlorë + Njësite Administrative qe kane ndriçim Rrugor 

 

Përudha  Vlera 000/ lekë 

Janar  5,000 

Shkurt 5,000 

Mars 4,600 

Prill 4,600 

Maj 4,000 

Qershor 4,000 

Korrik 4,000 

Gusht 4,000 

Shtator 4,000 

Tetor 4,000 

Nëntor 5,000 

Dhjetor 5,000 

Kont. te reja te pa lidhura ose pa fat. 4,500 

Detyrime te vitit 2015 9,000 

SHUMA 67,900 

 

TOTALI 1 +2 74,900 mije lekë 
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ARSIMI PARAUNIVERSITAR DHE EDUKIMI 

 

PROGRAMI I ARSIMIT PARAUNIVERSITAR DHE EDUKIMIT 

Përshkrimi i programit  Programi i arsimit parashikon ndërhyrjet për ndërtimin e 

rikonstruksionin e objekteve të reja shkollore dhe parashkollore, 

pajisjen dhe kompletimin e tyre me bazë materiale, si dhe 

mirëmbajtjen e vazhdueshme 

Politika e Programit  Konsiston në përmirësimin e infrastrukturës arsimore dhe kushteve 

të mësimdhënies me synim arritjen e standardeve optimale 

bashkëkohore mësimore për të gjithë.  

Objektivat e politikës së 

programit  

 Vlerësim nevojash dhe studime për prioritetet afatmesme dhe 

afatgjata dhe studime për përmirësimin e infrastrukturës 

arsimore në qytetin e Vlorës duke përfshirë investimin dhe 

mirëmbajtjen e tyre si dhe social – arsimore në fushën e 
edukimit.  

 Ndërhyrje me investime në arsimin 9-vjeçar dhe të mesëm, 
ndërtimit dhe rikonstruksionit të objekteve  

 Ndërhyrje me investime në arsimin parashkollor. Ndërhyrje në 

kopshte për plotësimin e infrastrukturës së brendshme dhe të 

jashtme dhe për pajisjen me të gjithë elementët e nevojshëm si 

në mjediset e jashtme duke krijuar një infrastrukturë argëtuese 

dhe edukative për fëmijët dhe komunitetin ashtu edhe në 

ambientet e brendshme me pajisjen me kuzhina profesionalë 

etj. për ofrimin e një shërbimi cilësor për fëmijët.  

 Edukimin e brezit të ri, nëpërmjet politikave të caktuara sociale, 

kulturore dhe edukative.  

Buxheti 2016  Arsimi parashkollor e para-universitar është një funksion i 
përbashkët i Njësive të Qeverisjes Vendore dhe Pushtetit Qendror.  

Bashkia e Vlorës administron aktualisht:  

  8 kopshte me ushqim  

 10 kopshte pa ushqim  

  49 shkolla 9-vjeçare,  

  11 shkolla të mesme të përgjithshme,  

 1 konvikt te shkollave te mesme profesionale  

 

Buxheti i akorduar nga Bashkia për këtë Program, për vitin 

2016 paraqitet në shumën prej 87.541 lekë ose 5.7% të totalit të 

shpenzimeve.  
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PASQYRA PERMBLEDHESE E TREGUESVE FINANCIARË (000 lekë) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emertimi Viti 2016 

Planifikuar 000/ lekë 

 Shpenzime operative financuar 75,060 

Shpenzime operative pa financuar nga viti 2015 5,100 

TOTALI  80,160 

 

 

Per arsimin e Mesem, 9-vjeçar dhe kopshte, per vitin 2016 planifikohen shpenzimet si me 

poshte:          80,160 mije lekë 

 

Nr. Emërtimi Vlera 

1 Detergjente,te tjera 5,000 

2 Materiale elektrike, hidraulike, elektronike 2,000 

3 Riparime elektrike hidraulike, elektronike 1,200 

4 Zhbllokime tualeti 300 

5 Materiale elektrike  1,300 

6 Leter A4 1,000 

7 Pozime shkolla N. Frasheri 300 

8 Gaz gatimi dhe ngrohje 2,200 

9 Peshqira, mbulesa tav., batanije, carcafë 500 

10 Ene guzhine 500 

11 Materiale dhe riparime te ndryshme 1,500 

12 Ushqimet e Kopshteve (650,femije *3500 lekë*8muaj) 18,200 

13 Ushqimet e P.L.M (120,femije *150 lekë*22 dite*10 muaj) 4,200 

14 Objekte me qera 3,000 

15 Energji 14,760 

16 Telefon, faks, internet 1,300 

17 Shpenzime per uje 5,500 

18 Shpenzime transporti 1,400 

19 Shpenzime per djeta 200 

20 Lyerje 7,000 

21 Shpenzime, projekt Q.K.F 600 

22 Te tjera 3,000 

23 Energji e prapambetur viti 2015 2,600 

24 Detergjente te prapambetur  1,500 

25 Te tjera (karburant per kaldajat e shkollave) 1,000 

  SHUMA I 80,160 
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Normativa e konsumit te detergjenteve për Kopshte pa dreke 

shkolla 9 vjeçare dhe te Mesme 

    

NR Emërtimi i artikullit 

Për një pastruese ne vit  

Njësia Sasia 

1 Sapun rrobash cope 30 

2 Sapun tualeti cope 36 

3 Klor pluhur kg 10 

4 Fshesa me bisht cope 16 

5 Lecka për larje me bisht cope 24 

6 Mastro Lindo cope 50 

7 Pece pluhurash cope 30 

8  Acid  cope 40 

9 Kova  cope 3 

10 Furça banjoje cope 10 

11 Lopata mbeturinash cope 10 

12 Detergjent xhamash shishe 20 

14 Ace cope 40 

16 Fshesa Vendi cope 10 

17 Detergjente larje me dore kg 30 

18 Futa për sanitare cope ne vit 1 

19 Futa edukatore  cope ne vit 1 

 

 

Normativa e konsumit te detergjenteve për Kopshte me dreke dhe  P.L.M 

NR Emertimi i artikullit 

Per nje pastruese ne vit 

Njesia Sasia 

1 Sapun rrobash cope 30 

2 Sapun tualeti cope 36 

3 Klor pluhur kg 10 

4 Fshesa me bisht cope 16 

5 Lecka per larje  cope 24 

6 Mastro Lindo cope 50 

7 Pece pluhurash cope 30 

8  Acid  cope 40 

9 Kova  cope 3 

10 Furca banjoje cope 10 

11 Lopata mbeturinash cope 10 

12 Detergjent xhamash shishe 20 

14 Ace cope 40 

16 Fsheasa Vendi cope 10 



 

61 

 

Buxheti i Bashkisë Vlorë        VKB nr. 2, 04.02.2016 

17 Detergjentë larje me dore kg 30 

18 Detrgjent lavatrice  kg 200 

19 Test Enesh  cope  200 

20 Tel enesh  cope  150 

21 Vim cope  25 

22 Futa personeli  cope  1 

23 Futa edukatore cope  1 

 

Normtiva e Shpenzime Telefonike mujore 

Nr Emertimi Njesia  tarifa 

mujore  

1 Shpenzime telefonike 

shkollat 9-vjeçare 

000/lekë  5 

2 Shpenzime telefonike 

Kopshtet me dreke 

000/lekë  5 

3 Shpenzime interneti 

shkollat e mesme 

000/lekë  6 

 

Normativat e Konsumi te Karburantit 

Nr Emertimi Njesia  tarifa 

mujore  

1 

Fugoni I Qendres 

Ekonomike  

litra  

deri 300 

2 Fugoni I Shkolles P.L.M  litra  deri 150 

 

Normativa per Shpenzime qera Godinash 

Nr Emertimi Njesia  tarifa 

mujore  

1 Kopshti Nr. 8 Skele  000/lekë  deri 100 

2 Kopshti Nr.15 (Çimentua) 000/lekë  deri 60 

3 Kopshti Uje i Ftohte 000/lekë  deri 30 

4 Kopsht l.sallata  000/lekë  deri 60 

 

Normativat e Konsumi te Gazit te Gatimit  

Nr. Emërtimi Njësia  Sasia 

mujore 

1 Kopshtet me dreke kg deri 180 

2 Shkolla P.L.M  kg deri 150 

3 

Karburant për kaldajat e 

shkollave 

Litër/ore 

 deri 20 l/ore 
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Normativat e Konsumi te veshjeve te punës, Vjetor 

 

Nr. Emërtimi Njësia  Sasia 

mujore 

1 

Bluza (futa ) sanitaret 

arsimi 

Cope  

1 

2 

Bluza (futa ) kuzhinieret 

dhe ndihmës kuzhinieret 

cope 

1 

2 

Bluza (futa ) edukatoret e 

kopshteve 

cope 

1 

 

 

 

ARSIMI PROFESIONAL (KONVIKTET) 

 

PASQYRA PERMBLEDHESE E TREGUESVE FINANCIARË (000 lekë) 

Emërtimi Viti 2016 

Planifikuar 

000/lekë 

Paga 5.546 

Sig.Shoqerore 910 

Shpenzime operative 925 

Totali  7381 

 

Arsimi profesional për vitin 2016 planifikon shpenzimet e si me poshtë: 

** Shpenzime për personelin (paga + sigurime shoqërore)      

POZICIONI NR.PERSON KATEG. DIPLLOM+ 

VJETERSI 

Pozicion SHUMA 

LEKË 

Përgjegjës sektori 1 III B 21,000 40,000 732,000 

Specialist i 

nivelit te larte 

1 IV A 21,000 32,000 636,000 

Sp.nivelit te larte 

edukativ 

1 IV A 21,000 32,000 636,000 

Punonjes 

ndihmes + roje 

etj... 

13     30000 4,680,000 

Kompensime          12,000 

Ore jashte orarit 

+ 5% f. Veçantë 

        550,000 

Totali i fondit te 

pagave v.2016 

16       7,246,000 

Totali i sig. 

shoqërore 2016 

        1,210,000 
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-Totali i pagave për vitin 2016  7.246 mije lekë 

-Totali i fondit per sigurimet shoqerore per vitin 2016   1.210 mije lekë 

-Totali i fondit për shpenzime operative për vitin 2016   7.790 mije lekë 

 

Shpenzime operative te planifikuara për vitin 2016:  

 

Nr. Emertimi Vlera 

1 Shpenzime për ushqime 40*6500*10 2,340 

2 Shpenzime gazi 300 

3 Shpenzime energjie 400 

4 Shpenzime uji 300 

5 Detergjent 650 

6 Shpenzime telefon 150 

7 Shpenzime medikamente 100 

12 Shpenzime te tjera te paparashikuara 600 

13 Riparime hidrosanitare 350 

14 Riparime elektrike te ndryshme 400 

17 Lyerje 800 

18 Çarçaf, batanije 800 

19 Materiale te ndryshme 600 

  SHUMA I 7,790 

 

 

V.O Nga fondi i mësipërm i konviktit do te zbriten fondet e mëposhtme: 

 1. Paga (600) 1.700 mije lekë 

 2. Sigurime Shoqerore (601) 300 mije lekë  

 3. Shpenzime operative (602) 6.865 mije lekë 

 Totali 8.865 mije lekë 

  

Këto fonde do te mbulohen nga fondet e kushtëzuara për konviktet nga Ministria e Arsimit. 

 

KONVIKTET 

Normativat e konsumit te detergjenteve për 1 muaj për 1 Konvikt  

NR Emërtimi i artikullit Njësia Sasia 

1 Sapun rrobash cope 70 

2 Sapun tualeti cope 70 

3 Klor pluhur kg 20 

4 Fshesa me bisht cope 20 

5 Lecka për larje me bisht cope 30 

6 Mastro Lindo cope 50 

7 Pece pluhurash cope 40 

8  Acid  cope 50 
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9 Kova  cope 4 

10 Furça banjoje cope 30 

11 Lopata mbeturinash cope 20 

12 Detergjent xhamash shishe 50 

13 Ace cope 60 

14 Fshesa Vendi cope 6 

15 Detergjente larje me dore kg 80 

16 Detergjent lavatrice  kg 80 

17 Test enësh  cope  60 

18 Tel enësh  cope  50 

19 Vim cope  10 

20 Sfungjer cope  100 

21 Futa personeli cop ne vit 20 

 

 

SPORTET 

 

PROGRAMI I RINISË DHE SPORTIT 

Përshkrimi i  

programit  

Programi i rinisë dhe sportit parashikon organizimin e aktiviteteve 

sportive në qytetin e Vlorë kryesisht për moshat e reja.  

Politika e Programit  Politika e këtij programi synon nxitjen, zhvillimin dhe përhapjen e 

kulturës sportive në qytet, nëpërmjet organizimit të seminareve dhe 

projekteve sportive. Përmirësimin e funksioneve të institucioneve 

sportive në Vlorë 

Objektivat e politikës 

së programit  

 Mbrojtjen, forcimin dhe shpalosjen e identitetit të qytetit në 

drejtim të sportit,  

 Hartimin e programeve duke zhvilluar politikat  

lokale të rinisë e sportit,  

 Tërheqjen drejt programeve sportive të të gjithë komunitetit 
e veçanërisht rininë.  

 Riorganizimi i sportit në shkolla, si bazë për përcaktimin e 
sporteve prioritare,  

 Vlerësimi i gjendjes fizike–fiziologjike-funksionale të rinisë 

shkollore,  

 Nxitja e aktiviteteve sportive të cilat ndikojnë në shëndetin e 

popullatës,  

 Krijimi i tryezës sportive për të nxitur e zhvilluar shkencën 

dhe profesionalizmin në sport,  

 Krijimi i kushteve të përshtatshme të infrastrukturës 

sportive, për zhvillimin e sportit në të gjitha kategoritë e 

qytetarëve të Vlorë  
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Buxheti 2016  Buxheti i akorduar nga Bashkia për këtë Program, për vitin 2016, 

paraqitet në shumën prej 39.256.000 lekë dhe përbën 2.5% të 

totalit të shpenzimeve.  

Njësitë shpenzuese  Bashkia Vlorë, Klubi Shumesportesh 

 

 

KLUBI SHUMËSPORTËSH FLAMURTARI 

 

PASQYRA PERMBLEDHESE E TREGUESVE FINANCIARË (000 lekë) 

 

Emërtimi Viti 2016 

Planifikuar 

000/lekë 

Paga 7,354 

Sig. Shoqërore 1,140 

Shpenzime operative 18,992 

Investime (pajisje etje) 150 

Totali  27,636 

 

Klubi Shumesportesh Flamurtari për vitin 2016 planifikon shpenzimet si me poshtë: 

 

** Shpenzime për personelin (paga + sigurime shoqërore).     

  

 POZICIONI NR.PERSON KATEG. 
DIPLLOM+ 

VJETERSI 
Pozicion 

SHUMA 

LEKË 

Drejtor  1 II B 21,000 50,000 852,000 

Financier 1 III B 21,000 35,000 672,000 

Inspektor 4 IV B 21,000 26,000 2,256,000 

Punëtor mirëmbajtje 6     32,000 2,304,000 

Punëtor mirëmbajtje 2     30,000 720,000 

Ore jashtë orarit + 5 %         550,000 

Totali i fondit te 

pagave v.2016 

14       7,354,000 

Totali i sig. 

shoqerore 2016 

        1,140,000 

 

-Totali i pagave për vitin 2016       7.354.000 lekë 

-Totali i fondit për sigurimet shoqerore per vitin 2016   1.140.000 lekë 

 

 

 



 

66 

 

Buxheti i Bashkisë Vlorë        VKB nr. 2, 04.02.2016 

Shpenzime operative për realizimin e funksioneve kryesore per vitin 2016 do te synojne: 

 

 

 

Parashikimi i fondeve për vitin 2016 për training-un do te jete 

 

 

Shpenzime operative baze per vitin 2016 do te jene: 

 

Nr. Lloji i shpenzimit Vlera 

1 Shpenzime per ujin 100 

2 Shpenzime per energjine 520 

3 Shpenzime telekomi 80 

4 Riparime te vogla + shpenz. te tjera 700 

5 Blerje topa 100 

Nr. Disiplinat sportive Vlera 

(000/lekë) 

1 Basketboll Femra (te rritura), (Vendin e pare ne te gjitha aktivitetet e 

F.SH.B) 

5.903 

2 Basketboll Femra (te reja), (Kampion kombëtar) 250 

3 Basketboll Meshkuj (te rritur), (Qëndrim ne super ligë,, Përfaqësim 

dinjitar, ruajtja e kategorisë) 

1.704 

4 Mundja (kampion kombëtar)  500 

5 Peshëngritje (Kampion kombëtar) 500 

6 Boks (Kampion kombëtar)  1.501 

7 Çiklizëm (kampion kombëtar) 500 

8 Volejboll (te reja/te rritura)  700 

9 Minifutboll (Kampion te vendit) 1.000 

10 Not (kampionat kombëtar) 200 

11 Bilardo       200 

 TOTALI 12.958 

Nr. Disiplinat sportive (trajnime) Vlera 

(000/lekë) 

1 Karate     139 

2 Taekwondo    139 

3 Noti   139 

4 Atletike     139 

5 Volejboll    139 

6 Bilardo       139 

7 Federime + gjyqtare   600 

 TOTALI 1.434 
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6 Blerje uniforma 250 

7 Udhetime e dieta per personelin 150 

8 Shpenzime publiciteti 200 

9 Shpenzime te tjera te paparashikuara 100 

10 Shpenzime kontrata sportistesh+ mjekesi sportive 100 

11 Shperblime per ekipet dhe individet kampione 1.000  

11 grumbullim te ekipeve per trofe 1300 

 TOTALI 4.600 

 

Per përdorimin e fondit “Shperblime per ekipet dhe individet kampione”, autorizohet kryetari i 

bashkise rast pas rasti sipas rezultateve te arritura per kampionet, duke respektuar normat e 

vendosura nga këshilli i ministrave per ekipe dhe individe kampion, te urdheroje dhenien e 

shperblimit.  

 

- Investime ne pajisje dhe rikonstruksion ne vleren 150 mije lekë 

 

 PROGRAMI I KULTURES DHE TURIZMIT  

Përshkrimi i  

programit  

Programi i kulturës dhe turizmit do të tentojë ti japë një dimension të ri 

dhe më të plote jetës artistike dhe kulturore të te Bashkise Vlorë jo 

vetëm duke u mbështetur në rivitalizmin e mëtejshëm të projekteve 

ekzistuese, të cilat janë kthyer tashmë në një traditë për qytetin e 

Vlorës, por edhe duke dhënë hapësira të reja për projekte të tjera 

inovative të cilat vijnë pranë Bashkisë së Vlorës nga persona të tretë, 

shoqëria civile apo ente të tjera kombëtare e ndërkombëtare. Ky 

program do të tentojë të promovojë vlerat kulturore të qytetit c`ka do ta 

bënte jo vetëm për qytetarin e Vlorës, por edhe turistin dhe vizituesin e 

saj, me atraktiv. 

Politika e Programit  Politika e këtij programi synon krijimin e një jete sa më të pasur 

kulturore dhe sociale për qytetin e Vlorës duke përfshirë të gjitha 

grupmoshat dhe nivelet e ndryshme sociale që bashkëjetojnë në Vlorë 

dhe promovimin e një qyteti sa më tërheqës dhe konkurrues për tregun 

e biznesit dhe të vizitorëve.Rritja e rolit të kulturës në pasurimin 

shpirtëror, edukativ dhe përmisimin e cilësisë së jetës shoqërore në 

Vlorë. 

Objektivat e politikës 

së programit  

 Mbrojtjen, forcimin dhe shpalosjen e identitetit të qytetit në drejtim 
të artit dhe kulturës,  

 Hartimin e programeve duke zhvilluar politikat locale të turizmit 

dhe kultures 

 Tërheqjen drejt programeve kulturore të të gjithë komunitetit e 

veçanërisht rininë 

 Përmirësimi i imazhit turistik të Qytetit si dhe realizimi i 

marketingut dhe promocionit me synim krijimin e identitetit dhe të 
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pozicionimit të saj në tregun kombëtar e ndërkombëtar, si 

destinacion turistik i interesit të vecantë dhe i një kulture të 

larmishme 

 Gjallërimin e jetës kulturore e artistike të qytetit duke mbështetur 

me fonde projektet kulturore të të gjitha kategorive të artistëve 

 Ruajtja e identitetit të kulturës së qytetit nëpërmjet mirëmbajtjes së 

qendrave të trashëgimisë kulturore 

 Përmirësimin e infrastrukturës së institucioneve kulturore në qytet, 

duke rritur cilësinë e shërbimit të ofruar për komunitetin 

Buxheti 2016  Për vitin 2016 ky program do të financohet në shumën prej 

64.685 lekë, përbën 4.2% të totalit të shpenzimeve 

Njesite shpenzuese  

 

Bashkia Vlorë 

 

 

QENDRA E KULTURES, ARTIT DHE TURIZMIT 

PASQYRA PERMBLEDHESE E TREGUESVE FINANCIARË (000 lekë) 

Emertimi Viti 2016 

Planifikuar 

000/lekë 

Paga 29,184 

Sig.Shoqerore 4,900 

Shpenzime operative 15,201 

Investime (Paisje etje) 400 

Totali  49,685 

 

Qendra e Kultures, Turizmit, Rinisë dhe Sporteve per vitin 2016 planifikon shpenzimet si me 

poshte: 

 

Shpenzime per personelin (paga + sigurime shoqerore)  

  

POZICIONI 
NR.PERS

ON 

KAT

EG. 

DIPLLO

M+ 

VJETER

SI 

Pozicio

n 

SHUMA 

LEKË 

Drejtor  1 II B 21,000 50,000 852,000 

Pergjegjes 4 III B 21,000 35,000 2,688,000 

Specialist 1 IV A 21,000 32,000 636,000 

Specialist 14 IV A 21,000 30,000 8,568,000 

Aktor Humori  3 IV B 21,000 30,000 1,836,000 
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Specialist 13 IV B 21,000 28,000 7,644,000 

Punonjes mbeshtetes 16     30,000 5,760,000 

Ore jashte orarit + 5 %         1,200,000 

Totali i fondit te pagave 

v.2016 

52       29,184,000 

Totali i sig. shoqerore 

2016 

        4,900,000 

     

-Totali i pagave per vitin 2016  29.184 mije lekë 

-Totali i fondit per sigurimet shoqerore per vitin 2016    4.900 mije lekë 

-Shpenzime operative për vitin 2016 15.201 mije lekë 

-Shpenzime per investime për vitin 2016 400 mije lekë 

 

Emertimi Vlera 

Shpenzime telefonike dhe internet 300 

Qendra Kulturore 150 

Biblioteka 50 

Muzete 50 

Galeria e arteve figurative 50 

Shpenzime per energjine elektrike 1.000 

Shpenzime per ujin 100 

Shpenzime per abonime (Biblioteka) 200 

Shpenzime per blerje librash (Biblioteka) 300 

Shpenzime per materiale pastrimi 500 

Shpenzime per riparime dhe sherbime te ndryshme 500 

Shpenzime per blerje materialesh 500 

Shpenzime per publicitet 300 

Shpenzime kancelerie 350 

Shpenzime per orkestren frymore te qytetit 1.200 

Shpenzime per ansamblin artistik të Q.K.V. 800 

Teatri i kukullave per femije 300 

Te tjera aktivitete 400 

Detyrime te prapambetura per Qend.Trajt. S 605 

Perdorim per shpenzime nga te ardhurat e veta 1.530 

TOTALI 9185 

Investime (paisje zyre, etj) 200 

 

V.O : Qendra e Kultures, Artit dhe Turizmit nga te ardhurat e veta qe ka ne perdorim 

(1.530 lekë), te paguaje energjine e prapambetur te Muzeut Etnografik 
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TEATRI “PETRO MARKO” 

 

Nr Emertimi Vlera 

1 Shpenzime per Energji elektrike 360 

2 Shpenzime per uje 60 

3 Shpenzime per telefon-faks-internet 120 

4 Shpenzime per orkestrime, incizime 320 

5 Sigurim ndertese (zjarri+termeti) 60 

6 Shpenzime per krijimtari dhe libret 850 

7 Shpenzime materiale zyre dhe kanceleri 120 

8 Shpenzime per publicitet ne media 180 

9 Shpenzime per mjete promocionale 300 

10 Shpenzime per fototeken 80 

11 Shpenzime per veshje (garderoba) 120 

12 Shpenzime per modelime dhe mirembajteje garderoba 60 

13 Shpenzime per rekuiziten per shfaqje te reja 120 

14 Shpenzime per skenografine 240 

15 Shpenzime per materiale pastrimi 100 

16 Shpenzime per ndriçimin dhe fonine 120 

17 Shpenzime per transportin e aktoreve dhe dekorit jashte qytetit 400 

18 Shpenzime per pastrimin kimik garderoba 50 

19 Shpenzime per aksesore dhe pajisje profesionale 120 

20 Shpenzime per abonime 50 

21 Shpenzime per artikuj dhe sherbime grimi 120 

22 Shpenzime per mirëmbajtje godine (lyerje, etj) 120 

23 Shpenzime per furnizim dhe mirëmbajtje gjeneratori 120 

24 Shpenzime per udhëtime e dieta (brenda dhe jashte vendit) 500 

25 Shpenzime te tjera 120 

26 Rregjistrime ne TV 200 

27 Shperblim te ardhura nga biletat 900 

28 Te tjera 106 

 

Shuma 6016 

29 Investime (paisje zyre, etj) 200 

    

 

 

 Totali i pagave Viti 2016, ne vleren 16.312 mije Lekë 

 Totali per sigurimet shoqerore, ne vleren 2.725 mije Lekë 
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ADMINISTRATA E BASHKISE VLORË 

Emertimi Viti 2016 Planifikuar 

 000/lekë 

Paga 600 179,044 

Sig.Shoqerore 601 30,065 

Shpenzime operative 602 169.890 

Shpenzime operative Transf. Qarku 2015 dhe 2016 604 29,764 

Projekti Intermodal 604 11.060 

Shpenzime interes kredie 651 3,108 

Shpenzim principal kredie 166 14,962 

Shpenzime transfert buxheti familjar (ndihma ) 606 3,600 

Shpenzime te prapambetura nga 2015 602 7,830 

 Investime 231 323.801 

Fondi reserve 609 16713 

Totali  789.837 

 

PROGRAMI I ADMINISTRATËS VENDORE (PLANIFIKIM, MENAXHIM 

ADMINISTRIM)  

Përshkrimi i  

programit  

Ky program parashikon menaxhimin financiar të Bashkisë Vlorë dhe 

përfshin shpenzimet e nevojshme administrative për funksionimin 

normal të administratës vendore dhe përmbushjen e misionit për 

mobilizimin dhe përdorimin me efiçencë dhe efektivitet të burimeve 

financiare publike, për realizimin e qëllimeve dhe objektivave, të 

politikave të mandatuara në programin e saj 4 vjeçar të miratuar nga 

Këshilli Bashkiak. 

Politika e Programit  Politika e këtij programi konsiston në përmirësimin e funksionimit dhe 

menaxhimit të Bashkisë Vlorë, zhvillimit të kapaciteteve menaxhuese 

dhe në garantimin e përmirësimit të vazhdueshëm të burimeve njerëzore 

dhe përdorimit me efektivitet të burimeve financiare të Bashkisë  

Objektivat e politikës 

së programit  

Përmirësimi në vazhdimësi i aftësive drejtuese të stafit të Bashkisë 

Vlorë dhe niveleve të tjera të vendimmarrjes në varësi të saj.  

Hartimi dhe propozimi i ndryshimeve në politikën fiskale, me qëllim 

mbështetjen e vazhdueshme të rritjes ekonomike të qytetit,  

Ndërtimin e një sistemi efektiv të programimit buxhetor, mbi bazë 

programesh, për të gjitha institucionet buxhetore,  

Përmirësimi i menaxhimit dhe përdorimit të fondeve publike me 

trasparencë, efiçencë, ekonomike dhe implementimin e zhvillimin e një 

sistemi bashkëkohor e të qëndrueshëm për kontrollin e brendshëm 

financiar, me një shërbim të pavarur e funksional të auditimit të 

brendshëm,  

Krijimi i një institucioni efiçient, ku të përmirësohen në vazhdimësi 

aftësitë e stafit drejtues, kapacitetet institucionale dhe teknike, me 

qëllim administrimin korrekt të fondeve,  
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Të asistohen dhe nxiten tatimpaguesit në mënyrë që të likuidojnë 

detyrimet në përputhje me kërkesat e legjislacionit tatimor, duke 

siguruar që të ardhurat nga taksat dhe tarifat vendore, të shkojnë për 

llogari të buxhetit të Bashkisë,  

Të sigurohet zgjerimi i bazës së taksueshme, rritja e numrit të 

taksapaguesve, dhe reduktimi i elementëve të evazionit,  

Forcimi i auditimit mbi bazën e riskut,  

 

 

 

Administrata e Bashkise Vlorë per vitin 2016 planifikon shpenzimet e si me poshte: 

 

** Shpenzime per personelin (paga + sigurime shoqerore) 

      

POZICIONI NR. KATEG. 
DIPLLOM+ 

VJETESI 
Pozicion 

SHUMA 

LEKË 

Kryetar 1     140,000 1,680,000 

N/ Kryetar 4     93000 4,464,000 

Keshilltar  7 II B 21,000 55,000 6,384,000 

Zdhenes  1 II B 21,000 35,000 672,000 

Drejtor  9 II B 21,000 50,000 7,668,000 

Shef kabineti 1 IB 21000 45000 792,000 

Sekretari I keshillit 1 IB 21000 70000 1,092,000 

Sekretar Kryetari  1 IV B 21,000 25,000 552,000 

Specialist 29 IV B 21,000 30,000 17,748,000 

Specialist ( per 3 Muaj) 5 IV B 21,000 30,000 765,000 

Specialist 10 IV B 21,000 26,000 5,640,000 

Specialist 86 IV A 21,000 32,000 54,696,000 

Specialist ( per 3 Muaj) 2 IV A 21,000 32,000 318,000 

Specialist 2 IV A 21,000 30,000 1,224,000 

Administrator Qyteti 1 II A 21,000 60,000 972,000 

Specialist i nivelit te Larte  7 III B 21,000 40,000 5,124,000 

Special i nivelit te larte (per 3 Muaj) 1 III B 21,000 40,000 183,000 

Specialist i nivelit te Larte  3 III B 21,000 45,000 2,376,000 

Specialist i nivelit te Larte  2 III B 21,000 32,000 1,272,000 

Punonjes mbeshtetes 16     30,000 5,760,000 

Punonjes mbeshtetes 28     33,000 11,088,000 

Punonjes mbeshtetes 10     34,000 4,080,000 

Punonjes mbeshtetes 1     34,000 102,000 

Punonjes mbeshtetes 30     28,000 10,080,000 

Punonjes mbeshtetes 8     28,000 672,000 

Punonjes mbeshtetes 6     25,000 1,800,000 

Punonjes mbeshtetes 8     25,000 600,000 
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Specialist 1 IV B 21,000 30,000 612,000 

Administrator te Njesive  4     75,000 3,600,000 

Kryeinspektor i Policise bashkiake 1     65,000 780,000 

Inspektor policie  1     48,000 576,000 

Punonjes policie  18     42,000 9,072,000 

Ore jashte orarit + 5 %         12,500,000 

Totali i fondit te pagave v.2016 305       174,944,000 

Totali i sig. shoqerore 2016         29,215,648 

 

** Shpenzime per personelin (paga + sigurime shoqerore) sipas V.K.B Nr. 8, date 

13.08.2015 (Punonjesit qe jane larguar nga reforma Administrative 

Emertimi Viti 2016 

  Planifikuar 

  000/lekë 

Pagesa per punonjes te larguar nga reforma (Paga Shperbilme ) 4,100,000 

Pagesa per punonjes te larguar nga reforma (Sigurime shoqerore) 195,000 

Sigurime shoqeroe Njesia Administrative Shushuce te prapambetura 655,000 

Totali  4,950,000 

 

Shpenzime operative qe planifikohen pere vitin 2016, paraqiten si me poshte: 

 a. Shpenzime Operative  

 

 
Nr Emërtimi 

Vlera 

000/lekë 

  Shpenzime per sherbime baze    

1 Shpenzime per energjine elektrike 2,400 

2 Shpenzime per uje (Bashkia+Rajon.) 900 

3 Shpenzime per telefon-fax-internet 1,300 

4 Shpenzime postare+tarifen e shper. Ndihmes (shp.e invalideve) 2,200 

5 Materiale pastrimi 800 

6 Riparime hidraulike 500 

7 Riparime elektrike 800 

8 Mirembajtje paisje elektronike 800 

9 Shpenzime per ruajtjen e objekteve 25,800 

10 Shpenzime per mirembajtje godine Bashkia + njesit  1,000 

11 Shpenzime lyerje godine 600 

12 Njoftime televizive 800 

13 Shpenzime per pritje – percjellje  250 
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14 Fletore zyrtare 50 

15 Shoqata e Bashkive 1,900 

16 Mirembajtje e faqes Ëeb te Bashkise 300 

17 Shpenzime gjyqesore 500 

18 Qera godine (Rajoni Nr.1) 840 

19 Qera godine, ndihma + perkrahja sociale 720 

20 Shpenzime per qendren Vatra 540 

21 Shpenzimet per Qendren Kulturore Njesia Orikum  700 

22 Shpenzime te paparashikuara gjate vitit 3,000 

  Shtypshkrime & kancelari   

23 Shtypshkrime + kancelari 2,500 

24 Boje printeri + fotokopje 2,400 

  Shpenzime per transportin   

25 Karburant, gazoil 1,820 

26 Benzol 6,240 

27 Riparim – sherbime – goma-pjese kembimi taksa etj.... 3,000 

  SHUMA I 62,660 

  Shpenzime te tjera per administraten   

28 Shperblim per nxenesit cilesor 2,100 

29 Aplikim projektesh nga OJF-te –VKB 33 500 

30 Per financim i nxenesit Valerio Caci 60 

31 Shperblime per: a. shpronesime V.K.M Nr. 898 dt 21.12.2004, b. sipas 

V.K.M 121, dt 25.02.2005 “Per krijimin e këshillave te kultures”, c. 

V.K.M Nr.143, dt 12.03.2014 “Per procedurat e rekrutimit te 

nep.civil” 

1,000 

32 Shpenzime per mbrojtjen e tokes 40% 16,982 

33 Bonus për strehimin 3,500 

34 Shpenzime për gjendjen civile nga pullat 730 

35 Pagese t.v.sh per projektin Inter Modal  0 

36 Projekti i shkolles se mesme profesionale Pavaresia Vlorë 400 

37 Projekti asistence per mbrojtjen e qeneve dhe maceve te rrugeve 

(vaksinimi-sterilizimi dhe dezinfektim i ambjentit) 

1,000 

38 Shpenzime per veshje e policise bashkiakete tjera 600 

39 Shpenzime per invalidet e LANÇ 600 

  Projekte, Kulturore e sociale etj    

40 Festat per jetimet + te moshuarit 900 

41 Aktivitete mbi plan veprimin e rinise 500 

42 Suvenire te ndryshme (emblema, sete turistike etj....) 400 
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  Projekt trajnimi I grave tezonave rurale (transporti) 600 

43 Projekte te permiresimit te sherbimit elektronik   

44 Sistemi I monitorimit te mjeteve motorike te bashkise 1,000 

  Permiresimi te sistemi te kontrollit ne institucion 1,300 

 

Shpenziome Qender ditore (Ushqimi ditor)100persona x 150 lekë /dit 

x10 muaj 4.500 

45 
Shpenzime per Vendime gjyqesore dhe detyrime te tjera te 

prapambetura    

46 

Dashamir Agalliu, Ftinete Agalliu, Afrim Agalliu etj.( nga 25 000 

detyrim do pag) 15,000 

47 Kristaq Mane (rikthim shume) 2,000 

48 Albatros shpk (rikthim shume 4%) 4,036 

49 Leonidha Gerveni  67 

50 Lorenc Rexho 1,440 

51 Xhezmi Alimerka  2,725 

52 Memet Bushi  420 

53 Dimitraq Janku 806 

54 Stefan Miiho.( nga 4 602 detyrim do pag) 2,602 

55 Bashkpronsi Sejdiraj 540 

56 Fatmir Jaupaj 208 

57 Skender Sinani (rikthim 4%) 400 

58 Anri sh.pk. etj (rikthim 4%).( nga 9 500 detyrim do pag) 5,500 

59 Desi shpk (Pronsi e familjes Merkuri ) 3,650 

  SHUMA II 76,066 

  TOTALI I + II 138,726 

 

 

- b. Shpenzime udhetimi brenda dhe jashte vendit 500 

 

- c. Shpenzime per transferta tek Keshilli i Qarkut 

- Keshilli i Bashkise mori parasysh te dhenat e paraqitura nga Grupi i punes per hartimin e 

buxhetit, mbeshtetur ne Ligjin Nr.8652, date 31.07.2000, “Per organizmin dhe 

funksionimin e qeverisjes vendore”, neni 18, pika 2/a,neni 54, pika b si dhe Vendimin e 

Keshillit te Qarkut Nr.43, date 17.12.2014, “Per miratimin e kuotes se anetaresise per 

Bashkite dhe Komunat ne buxhetin e Qarkut” percakton per kete kuotizacion (3%): 

- Te ardhurat e tatueshme per kuotizacion parashikohen: 595.289 mije lekë 

- Kuota ne %       5% 

- Kuotizacioni per buxhetin e Qarkut   29.764 mije lekë 
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d. Shpenzime per emergjencat civile 

 

k. 
Shpenzime per shperblim per raste 

fatkeqesie dhe emergjence civile 
 

1 Fondi i emergjences civile 5.000 

GJITHSEJ 5.000 

 

 

e. Shpenzime per familjet ne nevoje   3.600 lekë 

 

- Ne zbatim te ligjit nr. 9355, date 10.03.2005 “Per ndihmen dhe sherbimet shoqerore”, 

neni 17/a, neni 20, pika 1, neni 21 ne te cilen theksohet se Keshilli i Bashkise ka te drejte 

te miratoje kritere specifike per dhenie ndihme ekonomike apo per te ofruar sherbime te 

perkujdesit me fondet e pushtetit lokal per familjet me shume pjesetare apo familjet e 

varfera, neni 29, pika 4/b, pika 9 ne te cilen theksohet se: me fondet e veta ne baze te 

kritereve specifike mbeshtetet me ndihme ekonomike apo forma te tjera ndihme te 

menjehershme, familjet e varfera. Per sa me lart, gjate vitit 2014 me V.K.B jane trajtuar 

mesatarisht 98 familje. 

- Administrata e bashkise nepermjet drejtorise pergjegjese do te vazhdoje edhe per vitin 

2016 ti paraqese cdo muaj, Keshillit te Bashkise, familjet qe plotesojne kriteret e 

mesipeme dhe per kete ve ne dispozicion nga te ardhurat e veta fondin prej 3.600 mije 

lekë.  

 

f. Shpenzime për aktivitete kulturore-artistike-sportive-sociale etj... qe do te organizoje 

Bashkia gjate vitit 2016 do te jene ne planin e vitit te kaluar. Keto fonde do te perdoren 

ne zbatim te këshilli i kultures te miratuar nga këshilli i bashkise me projekte rast pas 

rasti ne fushen perkatese.        15.000 mije lekë 

 

a. Keshilltaret 10.664 mije lekë  

 

Emertimi Vlera 

Keshilltare + kryepleq  10.128 

Fletore zyrtare 150 

Leter format A4 110 

Njoftime ne TV lokale 100 

Udhetime dieta jashte vendit 126 

Udhetime dieta brenda vendit 50 
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h.Shpenzimet per kredine  

 

Shpenzimet e kredise per vitin 2016, arrin ne 18.070 mije lekë. Argumentimi i kësaj vlere 

jepet me poshte. 

Bashkia Vlorë ashtu sikurse jeni ne dijeni, deri ne date 31.12.2013 ka marre kredi nga Banka 

Kombëtare Tregtare 150.000 mije lekë nga kontrata e lidhur per vleren totale 450.000 mije 

lekë “Për rehabilitimin e shëtitores “Ismail Qemali (Vlorë – Skelë)”. Per kete shume per viti 

2016 administrata parashikon kestet mujore per pagesen i interesit dhe principalit si me poshte: 

 

Shuma e kredise (kesti I) 59.702.548 lekë disbursuar ne daten 31.12.2010 

Shuma e kredise (kesti II) 34.750.000 lekë disbursuar ne daten 23.12.2011 

Shuma e kredise (kesti III) 34.750.000 lekë disbursuar ne daten 21.12.2012 

Shuma e kredise (kesti IV) 20.920.000 lekë disbursuar ne daten 27.11.2013 

 

Nga te dhenat e mesiperme te marra nga B.K.T rezulton qe vlera per shpenzimet e kredise per 

vitin 2016, arrin ne 18.070. mije lekë sipas llogaritjes se mëposhtme:  

 

i. Detyrime te prapambetura  

 

Emerimi  Vlera ( lekë ) 

Uji  1,241,280 

Energji bashki arsimi  800,000 

Telefon  110,636 

Posta shtetrore 91,198 

Telekomi  27,358 

Protekt Projekti mbrojtjes se Qeneve 608,750 

Karburant  1,301,386 

Detyrim permbarimor  152,352 

Posta private Curier  28,880 

Qendra Vatra  420,000 

Pasgesa e komsioni te te Punsimit 90,000 

Projekti i Eventeve te Festave te fundvitit 790,000 

Riparimet e shkollave 2,168,052 

SHUMA I (Opertaive ) 7,829,892 

 

 

j.  Kontributi i bashkise per projektet ipa-cros border.(art.604)  
 

Duke filluar qe nga viti 2013 Bashkia Vlorë eshte perfituese e fondeve te Programit IPA 

Adriatic Cros Border per 1 projekt : INTERMODAL, i cili ka perfunduar ne vitin 2015 dhe do 

financohet per Shumen 11 060 mije lekë. Sqarojme se kjo shume do te parashikohet per 

likujdim perkohesisht, pasi do te jete e rikthyeshme nga fondet e BE te planifikuara per kete 

projekt. Ne momentin e rikthimit te kesaj shume nga partnere e projektit, kjo shume do te 

perdoret per dekorin e festive te fundvitit 2016. 
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NORMATIVAT E DISA SHPENZIMEVE 

 

1. Shpenzime per qera godinash 

 

Nr. Emertimi Njesia Tarifamujore 

1 Zyrat e Rajonit Nr 1 000/lekë deri 70 

2 Zyrat e Ndimes sociale 000/lekë deri 30 

 

 

2. Normativat e Konsumi te Karburantit  

   N

r 

Emertimi Njesi

a  

tarifa mujore  

1 Fordi I policise bashkiake litra  deri 250 

2 Autovetura Hyndai policia bashkiake Nafte  litra  deri 120 

3 Autovetura Hyndai policia bashkiake Benzine litra  deri 120 

4 Autovetura Hyndai Inspektoriat ndertimor Nafte  litra  deri 120 

5 Autovetura Hyndai Inspektoriat ndertimor Benzine litra  deri 120 

6 Fadromi I inspektoriat ndertimor litra  deri 500 

7 Autovetura hyndaj Sektori I tatimeve nafte  litra  deri 120 

8 Autovetura benc Administrata nafte  litra  deri 300 

9 Motokarro Njesia Administrative Novosel Nafte  litra  deri 50 

10 Autoveture ford Njesia Administrative Novosel Nafte  litra  deri 120 

11 

Autoveture Seat Njesia Administrative Novosel 

Benzine 

litra  

deri 120 

12 Eskavator Fjat Njesia Administrative Novosel Nafte  litra  deri 300 

13 Autoveture Skoda Njesia Administrative Orikum Nafte  litra  deri 120 

14 

Kamioncin me kosh Njesia Administrative Orikum 

Nafte  

litra  

deri 120 

16 Autoveture ford Njesia Administrative Qender Benzine  litra  deri 120 

17 

Autoveture Hyndaj Foristrad Njesia Administrative 

Qender Nafte  

litra  

deri 300 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

79 

 

Buxheti i Bashkisë Vlorë        VKB nr. 2, 04.02.2016 

3. Shpenzimet per telefon cellular 

 

EMERTIMI njesia 

Tarifa muaj 

000 

Titullari i insitucionit Lekë deri 12 

 

 

 

REPETITORET (PERFORCUESIT) 

 

Bashkia Vlorë per shpenzimet per repetitoret eshte mbeshtetur ne V.K.M Nr. 123, date 

26.02.1996, “Per nje ndryshim ne V.K.M Nr. 315, date 11.07.1994 Per ruajtjen e perseritesve 

televizive”. Per vitin 2016 per kete sherbim shpenzimet planifikohen ne vleren 96 mije lekë.  

 

 

Emertimi sasia Vlera  

Shpenzime per repetitoret 12 muaj 96 

 

 

 

 

PROGRAMI I KUJDESIT SOCIAL DHE SOLIDARITETIT 

Përshkrimi i programit  Programi i kujdesit social parashikon hartimin e programeve 

lokale të kujdesit social për të gjitha shtresat në nevojë si 

familje, të moshuar, fëmijë apo të rinj 

Politika e Programit  Sigurimi i mbulimit të plotë të nevojave ekonomike dhe sociale 

të familjeve dhe individëve të qytetit të Vlorës, duke i ri-

integruar përfituesit në ambientin shoqëror, duke harmonizuar 

programet e mbrojtjes dhe të zhvillimit social, duke i 

transformuar në një instrument aktiv të zhvillimit shoqëror. 

Objektivat e politikës së 

programit  

 shtrirjen e shërbimeve sociale në gjithë territorin e 

Bashkisë dhe në përputhje të plotë me nevojat e grupeve 
të margjinalizuara,  

 ngritjen në nivel vendor të strukturave për vlerësimin 

periodik të nevojave të grupeve të margjinalizuara dhe 

monitorimin e shërbimeve të ofruara,  

 fuqizimin e kapaciteteve vendore në ofrimin e 
shërbimeve sociale dhe koordinimi i aktivitetit te tyre,  

 prezantimin e formave bashkëkohore të shërbimeve 
sociale komunitare,  

 Gjetjen e objekteve të reja për të plotësuar kërkesat në 

rritje të komunitetit,  
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Buxheti 2016  Për vitin 2016 ky program do të financohet në shumën prej 

30.377.000 lekë dhe përbën 2% të totalit të shpenzimeve.  

Njësitë shpenzuese  Bashkia Vlorë, PAK, Qendra Ekonomike e Arsimit, Shtepia e 

foshnjes.  

 

 

 

ÇERDHET 

 

PASQYRA PERMBLEDHESE E TREGUESVE FINANCIARË (000 lekë) 

Emertimi Viti 2016 Planifikuar 000/lekë 

Paga 6,930 

Sig.Shoqerore 1,140 

Shpenzime operative 5,640 

Totali  13,710 

 

Gjate vitit 2016 Bashkia per cerdhet planifikon fondet si me poshte:  

 

** Shpenzime per personelin (paga + sigurime shoqerore) 

 

POZICIONI 
NR. 

PERSON 
KATEG. 

DIPLOM+ 

VJETERSI 
Pozicion 

SHUMA 

LEKË 

Pergjegjes cerdhe  3 IV B 21,000 30,000 1,836,000 

Kujdestare cerdhe 3 IV B 21,000 28,000 1,764,000 

Punonjes ndihmes 

(guzhunjere +Pastrues 

etj....) 

8     33,000 3,168,000 

Ore jashte orarit + 5% 

f.vec 

        162,000 

Totali i fondit te 

pagave v.2016 

        6,930,000 

Totali i sig. shoqerore 

2016 

        1,140,610 
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Shpenzime operative per vitin 2016 planifikohen ne shumen 5.640 mije lekë.  

 

Nr  Emertimi Vlera  

1 Shpenzime per ujin (3 çerdhe), 450 

2 Shpenzime per telefon (3 çerdhe), 65 

3 Shpenzime per energji elektrike (3çerdhe) 600 

4 Shpenzime per ushqime (50 femije ) *3500lekë *11 muaj 1,925 

5 Shpenzime per riparime dhe te tjera materiale konsumi (3 çerdhe) 800 

6 Shpenzime per gaz 3cerdhe *70 litra =210 *11 muaj 500 

7 Shpenzime peshqira,carcaf futa,te tjera 200 

8 Te tjera te pa parashkiura 800 

9 Lyerje 300 

  SHUMA 5,640 

 

 

 

QENDRA E ZHVILLIMIT P.A.K 

 

PASQYRA PERMBLEDHESE E TREGUESVE FINANCIARË (000 lekë) 

 

Emertimi Viti 2016 

Planifikuar 

000/lekë 

Paga 600 5,022 

Sig.Shoqerore 601 840 

Shpenzime operative 602 3,090 

Invsime 231 200 

Totali  9,152 

 

 

Qendra e Zhvillimit P.A.K, Vlorë per vitin 2016 planifikon shpenzimet e si me poshte: 

Shpenzime per personelin (paga + sigurime shoqerore) 

 

POZICIONI NR.PERSON KATEG. 
DIPLLOM+ 

VJETERSI 
Pozicion 

SHUMA 

LEKË 

Kujdestare me 

arsim te larte 

5 IV B 21,000 30,000 3,060,000 

Punonjes 

ndihmes 

3     32,000 1,152,000 

Punonjes 

ndihmes 

1     30,000 360,000 

Ore jashte orarit         450,000 



 

82 

 

Buxheti i Bashkisë Vlorë        VKB nr. 2, 04.02.2016 

+ 5 % 

Totali i fondit 

te pagave 

v.2016 

        5,022,000 

Totali i sig. 

shoqerore 2016 

        840,000 

 

-Totali i pagave per vitin 2016       5.022 mije lekë 

-Totali i fondit per sigurimet shoqerore per vitin 2016   840 mije lekë 

   

-Shpenzime operative për realizimin e funksioneve kryesore jane 3.090 mije lekë 

 

Nr. EMERTIMI ARTIKULLI VLERA 

1 Rikonstruksion i sistemit te kaldajes 602 500 

2 Rikonstruksion dhe mirembajtje te ambienteve te 

brendshme 

602 120 

3 Materiale te buta (veshje, perde, carcafe, batanije, 

jorgan, etj) 

602 100 

4 Kancelari  602 100 

5 Medikamente  602 100 

6 Roje private 602 300 

7 Shpenzime te paparashikuara 602 600 

8 Karburant  602 300 

9 Riparim makine 602 100 

10 Detergjente + bebelino 602 750 

11 Gaz gatimi dhe ngrohje 602 120 

 TOTALI  3090 

12 Investime Paisje   231 200 

 

 

 

SHTEPIA E FEMIJES 

PASQYRA PERMBLEDHESE E TREGUESVE FINANCIARË (000 lekë) 

 

Emertimi Viti 2016 Planifikuar 000/lekë 

Paga 4,640 

Sig.Shoqerore 775 

Shpenzime operative 1,900 

Investime (Paisje etje) 200 

Totali  7,515 
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Shtepia e Femijes, Vlorë per vitin 2016 planifikon shpenzimet e si me poshte: 

Shpenzime per personelin (paga + sig.shoqerore)  

 

POZICIONI 
NR.PERS

ON 

KAT

EG. 

DIPLL

OM+ 

VJETE

RSI 

Pozic

ion 

SHUMA 

LEKË 

Sociologe /psikologe 
1 IV B 21,000 30,00

0 

612,000 

Kujdestare me arsim te 

larte 

5 IV B 21,000 30,00

0 

3,060,000 

Punonjes ndihmes 2     32,00

0 

768,000 

Ore jashte orarit + 5 %         200,000 

Totali i fondit te pagave 

v.2016 

        4,640,000 

Totali i sig. shoqerore 

2016 

        775,000 

    

-Totali i pagave per vitin 2016  4.640 mije lekë 

-Totali i fondit per sigurimet shoqerore per vitin 2016    775 mije 

lekë 

-Shpenzime operative për realizimin e funksioneve kryesore jane 1.900 mije lekë: 

-Investime (paisje etje.) 200 mije lekë 

 

Parashikimi i shpenzimeve operative per vitin 2016 ne 000 lekë 

 Emertimi  Vlera 

Pampersa  380 

Karburant  300 

Servis mak dhe riparime te ndryshme 70 

Detergjent  350 

Veshmbathje 100 

Lodra 100 

Medikamente  100 

Roje  300 

Te ndryshme  200 

Totali shpenzime 1.900 

c) Investime (231) 200 

Totali  2.100 
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INSTITUCIONE QE KERKOJNE SUBVENCION PER VITIN 2016 

 

FUTBOLLI  

 

Emertimi Viti 2016  

Planifikuar 000/lekë 

 Subvencion per financim Flamurtari Futboll Klub sha 3,620 

Subvencion per financim Oriku 8,000 

Totali  11,620 

 

Flamurtari Futboll Klub sha 

 

Me vendim te Keshillit te Bashkise Nr.39, date 31.07.2014 “Per disa ndryshime ne 

administrimin shoqerise Flamurtari Football Club sh.a” eshte miratuar:  

1. kontrata e financimit dhe administrimit te shoqerise Flamurtari Football Club sh.a dhe “TRK 

Group” e “Atlasjet” te perfaqesuar nga z.Sinan Idrizi, sipas plan financimit te paraqitur dhe  

2. Ndryshimin e pikave 21 dhe 23 te Statutit Themeltar te shoqerise Flamurtari Football Club 

sh.a. Si rezultat i këtij vendimi, shoqeria “Flamurtari Football Club” sha eshte marre ne 

administrim dhe financim te kompanive te mesiperme, te cilat do ta financojne 100% Klubin e 

Futbollit Flamurtari. 

Midis shoqerive financuese “TRK Group” e “Atlasjet” dhe administrates se Bashkise 

Vlorë eshte rene dakort sipas shkreses nr.512 date 22.01.2016, qe detyrimet e meposhtme: 

1. Detyrimin ndaj OSHEE per lidhje kontrate ne shumen 955 mije lekë (likujduar nga 

Bashkia Vlorë). 

2. Detyrim ndaj shoqerive permbarimore ne shumen 2 000 000 lekë (724 000 lekë 

vendimi gjyqesor ndaj Adrian Ninit, 1 255 559 per Hotel Pavaresia). 

3. Detyrime ndaj sha “Ujesjellesit Vlorë” ne shumen 500 mije lekë. 

4. Detyrime per sigurime shoqerore dhe tatim mbi te ardhurat personale ne shumen 

700 000 lekë 

5. Detyrime per ekspertin per konsulence per privatizimin e shoqerise ne Shumen 420 

000 lekë (kjo shume parashikohet per ndjekjen e procedurave te privatizimit sipas 

kontrates dhe vendimeve te keshillit te bashkise) 

Totali: 3 620 000 lekë 

 

Per te mos penalizuar shoqerine “Flamurtari Football Club” sha, keto detyrime jane paguar nga 

shoqerite financuese, por qe ne fakt jane detyrime qe i takojne per tu paguar nga Bashkia Vlorë 

dhe per kete arsye eshte menduar parashikimi i tyre ne buxhet, per ti likujduar gjate vitit 2016. 

Per detyrimet e tjera, qe mund te lindin ne te ardhmen, administrate do te informoje Keshillin e 

Bashkise ne rast problematikash. 
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Njesia Administrative Orikum per “Klubin e Futbollit Oriku” sha ka paraqitur pasqyren 

me shpenzimet e meposhtme:  

 

NR. SHPENZIME TE PLANIFIKUARA VLERA VJETORE 

1 Paga Personeli  1,092,096 

2 Shperblime  738,000 

3 Paga keshillit mbykqyres 288,000 

4 Sigurimet shoqerore  392,328 

5 Trajtim Ushqimor 5,000,000 

6 Telefon 30,000 

7 Transport  312,120 

8 Dieta 792,000 

9 Auditi 200,000 

10 Shpenzime opertaive  3,704,000 

    12,548,544 

 

V.O. Me vleren 8 000 000 lekë, grupi i punes, pas propozimit qe i ka bere Keshillit te 

Bashkise dhe ky i fundit e ka miratuar kete vlere, i le detyre Keshillit Mbikqyres dhe 

Administratorit te kesaj shoqerie te bejne planifikimin e shpenzimeve ne menyre te tille 

qe ne fund te vitit 2016, sha te mos kete asnje lloj detyrimi te pashlyer.  

 

 

 

PARKU URBAN VLORË 

 

Parku Urban, Vlorë,per vitin 2016 planifikon shpenzimet e si me poshte: 

 

Emertimi Viti 2016 planifikuar 000/leke 

Subvencion per financim  15,000 

 

** Shpenzime per personelin (paga + sigurime shoqerore). 

 

Pozicioni Nr.perso

n 

Kateg Shuma lekë 

Shuma ne muaj 62   1.753 

Shuma ne vit    21.030 

Deri ne 5% f.vec   0 

Totali i fondit te pages   21.030 

Sigurimet shoqerore 16.7%    3.511 

I-Fond page +sig shoq = 24 541 Lekë 
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- Shpenzime operative për realizimin e funksioneve kryesore per vitin 2016 do te jene si 

me poshte:  

Emertimi Vlera 

Shpenz nafte me 158 l/lit pa TVSH 30.500 

Shpenz vajra,alkol,graso 600 

Pjese Kembimi 1.500 

Riparime te mesme per motora 300 

Kamio agregat+ hidroxhunto 150 

Goma te reja + te perdorura  1.000 

Riparime me te trete (autobuzat) 250 

Siguracion makinash 400 

Taks regjistrimi Qarkullimi e dogane + k.teknik 1.500 

Kamera + Ndricimi  100 

Energji elektrike 70 

Telefon 84 

Uje 90 

Trajnim, udhetim e dieta. 200 

Bileta + abone 1.360 

Media + lajmerime, reklama e tjera 20 

Roba pune 30 

Riparimendertimi ne zyra + lyerje 250 

Shtyp + kancelari 200 

Pajisje zyre = kompjutra,printer 100 

Te tjera mat.kons, vegla + inventar 20 

Asistenc juri + kont 130 

Abonim + postare 5 

Lavazho  100 

II-Shuma shpenzimeve materiale 38.935 

Amortizimi vjetor 0 

Shuma e shpenzimeve I+II 63.476 

   

Per vitin 2016 Parku i Udhetareve ka programuar te realizoje 45.476 (mije lekë) te ardhura nga 

sherbimi ne Linjat urbane, Vlorë Uji i Ftohte (Kalaja),Vlorë Plazhi i vjeter,Unaze dhe Linja e 

Ish Bonifikimit (e nderprere) 

Si del nga treguesit e mesiperm kerkojme qe parkut urban ti miratohet Subvencioni per vleren 

18.000 mije lekë. 

 

 Subvencioni per aktivitetin e vitit 2016 = Vlera Subvencion 18.000 mije lekë. 

 

Per vitin 2016 Parku i Udhetareve ka programuar te realizoje 45.476 (mije lekë) te ardhura nga 

sherbimi ne Linjat urbane, Vlorë Uji i Ftohte (Kalaja), Vlorë Plazhi i vjeter, Unaze dhe Linja e 

Ish Bonifikimit (e nderprere) 

Si del nga treguesit e mesiperm kerkojme qe parkut urban ti miratohet Subvencioni per vleren 

18.000 mije lekë. 
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V.O: me vleren e subvencionit prej 15 000 mije lekë, grupi i punes i le detyre këshillit 

mbikqyres dhe drejtorise se ndërmarrjes te rrisin te ardhurat nga sherbimi I urbanit si 

dhe te bejne uljen e shpenzimeve ne menyre te tille qe ne fund te vitit 2016, ndërmarrja te 

rezultoj pa humbje dhe te kete te shlyera detyrimet ndaj te treteve.  

 

 

 

SH.A. UJESJELLSI VLORË 

 

Keshilli i Bashkise Vlorë, me Vendimin e nr.30 date 21.06.2012 eshte miratuar transferimi i 

sektorit te kanalizimeve te ndermarrjes se sherbimeve publike prane SH.A Ujesjellesit Vlorë. 

Ne zbatim te ketij vendimi Kryetari i Bashkise ka nxjerre Urdherin nr.114 date 08.10.2015, per 

kryerjen e ketyre procedurave. Ne funksion te ketij transferimi, Keshilli Mbikqyres i shoqerise 

ka marre vendimet perkatese, si dhe ka vcaktuar ekspertin per kryerjen e ketij bashkimi. 

 

Perfundimi i kesaj reforme do te kerkoje fillimisht edhe parashikimin e fondeve perkatese ne 

formen e subvencionit. Duke qene se do te transferohet personeli dhe makinerite, per vitin e 

pare te punes eshte e nevojshme subvencionimi i fondit te pagave, sigurimeve shoqerore, si dhe 

shpenzimeve operative, te cilat gjithsesi do te parashikoheshin nese ky sektor do te vazhdonte 

nen administrimin e Ndermarrjes se Sherbimeve Publike.  

 

 

Nga “Ujesjellesi SHA” Vlorë, ka filluar mbledhja e tarifes per largimin e perpunimin e ujrave 

te ndotura ne zbatim te vendimit te ERE nr.22 date 30.04.2013, per caktimin e tarifes se 

mirembajtjes se ujrave te zeza, e cila eshte 11 lekë/m3 per familjaret dhe 13 lekë/m3 per 

subjektet tregtare. Si pasoje e mbledhjes se kesaj tarife, faturohet nje shume rreth 5 milione 

lekë ne muaj dhe arketohet rreth 3,000 (tre milione) lekë ne muaj (65%) ose 36 milione lekë ne 

vit. 

 

Ne periudhen kur sektori i kanalizimeve ka qene ne administrim te Ndermarrjes se Sherbimeve 

Publike 65 % e fondit te shpenzimeve operative e perdorte per realizimin e ketij funksioni, qe 

shkonte ne vlere 12 milione lekë.  

 

Ne tabelen e meposhtme eshte parashikuar i argumentuar fondi i pagave per punonjesit qe 

transferohen ku bejne pjese 100 punonjesit e kanalizimeve, 5 punonjesit qe do te transferohen 

per mbledhjen e takses dhe tarifes familjare, si dhe 20 punonjesit e Ujesjellesit te Njesive 

Administrative Qender e Shushice. Planifikimi eshte kryer per 9 muaj. 

 

 

 

 

 

 

Emertimi Viti 2016 Planifikuar 000/lekë 

  Subvencion per financim  25.000 
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** Shpenzime per personelin (paga + sigurime shoqerore) Ujesjellsi  

 

POZICIONI 
NR.PER

SON 

KAT

EG. 

DIPLL

OM+ 

VJETE

RSI 

Pozici

on 

SHUMA 

LEKË 

Specialist (per 9 muaj) 5 IV B 21,000 30,000 2,295,000 

Specialist (per 9 muaj) 2 IV A 21,000 32,000 954,000 

Special i nivelit te larte (per 9 muaj) 1 III B 21,000 40,000 549,000 

Punonjes mbeshtetes (per 9 muaj) 1     34,000 306,000 

Punonjes mbeshtetes (per 9 muaj) 8     28,000 2,016,000 

Punonjes mbeshtetes (per 9 muaj) 8     25,000 1,800,000 

Punonjes mbeshtetes (per 9 muaj) 100     32,000 28,800,000 

Ore jashte orarit + 5 %         3,600,000 

Totali i fondit te pagave v. 2016 125       40,320,000 

Totali i sig. shoqerore 2016         6,733,440 

Totali (paga + Sigurime shoqerore)         47,053,440 

 

Nga sa me lart, duke qene se si pasoje e ketij transferimi nevojitet parashikimi i nje fondi 

prej 25 milione lekë  

000/lekë 

Nr.  Emertimi  Shuma  

1 Paga + Sigurime shoqerore 47 053 

2 Shpenzime operative 13 000 

3 Te ardhurat e tarifes KUZ 35. 000 

 Diferenca per financim (1+2)-3 25 000 

 

 

III.3. TRANSFERTA SPECIFIKE 

 

 
Transferta e pa kushtezuar dhe specifike e Bashkise per Vitin 2016 

      
N

r 
Emertimi 

SHPENZIMET E PLANIFIKUARA PER VITIN 

2016 

GRANTI 

I   600 602 602 TOTALI 

1 Uitja dhe Kullimi 9,241,573   12,406,967 21,648,540 

2 Rruget rurale  2,590,980     2,590,980 

3 PNZZH 19,863,800 3,530,800 2,527,500 25,922,100 

4 Arsimi Para Universitar  85,329,000 14,250,000   99,579,000 
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(kopshte,Qkf) 

5 

Arsimi baze punonjes 

mbeshtetes 9 -vjecar  52,108,000 8,702,000   60,810,000 

6 

Arsimi I mesem punonjes 

mbeshtetes  17,504,000 2,923,000   20,427,000 

7 

Konviktet e shkollave 

profesionale      24,822,447 24,822,447 

8 Administrimi pyjor  2,328,255 388,835 348,835 3,065,925 

  SHUMA I  188,965,608 29,794,635 40,105,749 258,865,992 

      Per funksionet që financohen me transferta specifike për vitin 2016 

 

N

r.  

Emer 

instituc

ioni 

Arsimi 

parashkollor 

Arsimi 

parauniversitar 

Sherbimi i mbrojtjes 

nga zjarri (PMNZSH) 

Administrimi i 

pyjeve 

Ujitja dhe kullimi 

Totali  Nr.puno

njesve 

Tota

li  

Nr.punon

jesve 

Tot

ali  

Nr.punon

jesve 

Totali  Nr.punonj

esve 

Totali  Nr.punonje

sve 

1 B.Vlorë 160389 272 20427 44 25922 35 3066 5 21649 15 

 

1. Ujitja dhe Kullimi 

 

    Totali   

Nr Njesia e qeverisjes 

vendore 

Paga (600-

601) 

Korente te tjera 

(601-606) 

Totali Nr. 

punonjesve 

 B.Vlorë 9241573 12406967 21648540 15 

 

Në transfertën specifike të vitit 2016, janë fondet për ujitjen dhe kullimin. Në këtë fond bëjnë 

pjesë fondet për pagat dhe sigurimet shoqërore të punonjësve si dhe shpenzimet operative. 

 

Ministria e Bujqësisë, Zhvillimit Rural dhe Administrimit të Ujërave, para fillimit të vitit fiskal 

2016, duhet të dërgojë në bashkitë përkatëse kuadrin ligjor dhe nënligjor lidhur me: dosjet 

personale të punonjësve, pagat dhe sigurimet shoqërore për personelin. 

 

Gjithashtu, Ministria e Bujqësisë, Zhvillimit Rural dhe Administrimit të Ujërave duhet t’ju 

dërgoj bashkive të gjithë dokumentacionin që lidhet me personelin e këtij shërbimi, kuadrin 

ligjor, mjetet, asetet dhe të dhëna të tjera që disponon, të cilat janë të lidhura me shërbimin. 
 

Standardet dhe kriteret e ofrimit të shërbimit do të bëhen në përputhje me kuadrin ligjor dhe 

nënligjor në fuqi.  

Njësitë e qeverisjes vendore mund të shtojnë fonde nga të ardhurat e tyre për të rritur cilësinë e 

shërbimit në këtë sektor.  
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2. Rrugët rurale 
 

Në transfertën specifike të vitit 2016, janë fondet për rrugët rurale të transferuara nga qarku në 

bashki. Në këto fonde bëjnë pjese fondet per paga, sigurime shoqërore, shpenzime operative 

dhe investime. 

Këshillat e qarqeve para fillimit të vitit fiskal 2016, duhet të dërgojnë në bashkitë përkatëse, 

kuadrin ligjor dhe nënligjor lidhur me: rrugët rurale rajonale të transferuara në bashki, dosjet 

personale te punonjësve, mjetet dhe asetet sipas një plani te miratuar me Vendim të Këshillit të 

Ministrave. 

 

Standardet dhe kriteret e ofrimit të shërbimit do të bëhen në përputhje me kuadrin ligjor dhe 

nënligjor në fuqi.  

Njësitë e qeverisjes vendore mund të shtojnë fonde nga të ardhurat e tyre për të rritur cilësinë e 

shërbimit në rrugët.  

 
3. Shërbimi i mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimi (PMNZSH) 

  600  601  602 Totali  

Nr Njesia e 

qeverisjes 

vendore 

Pagat  Kontrib. 

Sigurimeve 

Shoqerore 

Mallra 

dhe 

sherbime 

Totali  Nr. 

punonjesve 

 B.Vlorë 19863800 3530800 2527500 25922100 35 

 

Në transfertën specifike te vitit 2016, janë fondet per Policinë e Mbrojtjes nga Zjarri dhe 

Shpëtimit.  

Në këto fond bëjnë pjese fondet për pagat dhe sigurimet shoqërore të punonjësve si dhe 

shpenzimet operative. 

Ministria e Punëve të Brendshme, duhet të transferojë në bashkitë përkatëse, inventarin e 

mjeteve, godinave dhe aseteve të tjera. Gjithashtu, Ministria e Punëve të Brendshme duhet t’ju 

dërgoj bashkive të gjithë dokumentacionin që lidhet me personelin e këtij shërbimi, kuadrin 

ligjor dhe të dhëna të tjera që disponon të cilat janë të lidhura me shërbimin. 

 

Standardet dhe kriteret e ofrimit të shërbimit do të bëhen në përputhje me kuadrin ligjor dhe 

nënligjor në fuqi.  

Njësitë e qeverisjes vendore mund të shtojnë fonde nga të ardhurat e tyre për të rritur cilësinë e 

shërbimit në këtë sektor.  

 

 

4. Personeli mësimor dhe jomësimor në arsimin parashkollor dhe Personeli jomësimor në arsimin 

parauniversitar 

  600  601  Totali   

Nr Njesia e qeverisjes 

vendore 

Pagat  Kontrib. 

Sigurimeve 

Shoqerore 

Totali Nr. 

punonjesve 

 B.Vlorë 137437 22952 160389 272 
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Në transfertën specifike të vitit 2016, janë fondet për personelin edukativ dhe ndihmës të 

arsimit parashkollor si dhe fondet per personelin ndihmës të arsimit parauniveristar. Në fondet 

e personelit ndihmës të arsimit parauniversitar nuk përfshihet arsimi i mesëm profesional. 

 

Ministria e Arsimit dhe Sportit, para fillimit të vitit fiskal 2016, duhet të dërgoje në bashkitë 

përkatëse kuadrin ligjor dhe nënligjor lidhur me: dosjet personale të punonjësve, pagat dhe 

sigurimet shoqërore për personelin edukativ dhe ndihmës të arsimit parashkollor, personelin 

ndihmës të arsimit parauniversitar.  

 

Standardet dhe kriteret e ofrimit të shërbimit do të bëhen në përputhje me kuadrin ligjor dhe 

nënligjor në fuqi.  

 

Njësitë e qeverisjes vendore mund të shtojnë fonde nga të ardhurat e tyre për të rritur cilësinë e 

shërbimit në këtë sektor.  

 
 

 

5. Arsimi i mesem punonjës mbeshtetes 

 

  600  601  Totali   

Nr Njesia e qeverisjes 

vendore 

   Nr. punonjesve 

 B.Vlorë 17504 2923 20427  44 

 

Në transfertën specifike të vitit 2016, disa bashkive ju akordohen fonde për konviktet e arsimit 

parauniversitar. Në këtë transfertë përfshihen: fondet për paga dhe sigurime shoqërore të 

personelit (punonjës dhe edukator), shpenzimet operative dhe shpenzimet për investime.  

Shpenzimet për personelin (paga dhe sigurime shoqërore) janë llogaritur mbështetur mbi 

numrin e punonjësve për secilin konvikt sipas Vendimit të Këshillit të Ministrave Nr. 502, datë 

16.04.2008, “Për administrimin e konvikteve të sistemit arsimor parauniversitar” dhe Vendimit 

te Këshillit te Ministrave Nr. 1710, date 29.12.2008, “Për disa shtesa dhe ndryshime ne VKM 

Nr. 502, date 16.04.2008”, për punonjësit edukative (zëvendësdrejtor dhe edukator).  

 

Ministria e Arsimit dhe Sportit para fillimit të vitit fiskal 2016, duhet të dërgoje në njësitë e 

qeverisjes vendore gjithë kuadrin ligjor dhe nënligjor lidhur me pagat dhe sigurimet shoqërore 

për konviktet e arsimit parauniversitar.  

Për llogaritjen dhe kryerjen e pagesave të pagave dhe sigurimeve shoqërore të personelit të 

këtyre konvikteve, njësitë e qeverisjes vendore do të mbështeten në kuadrin rregullator që ka 

përdorur Ministria e Arsimit dhe Sportit. 

 

Standardet dhe kriteret e ofrimit të shërbimit do të bëhen në përputhje me kuadrin ligjor dhe 

nënligjor në fuqi.  

Njësitë e qeverisjes vendore mund të shtojnë fonde nga të ardhurat e tyre për të rritur cilësinë e 

shërbimit në këtë sektor.  
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6. Konviktet e shkollave profesionale 

 

  600  601  602 Totali   

Nr Njesia e 

qeverisjes 

vendore 

Pagat  Kontrib. 

Sigurimeve 

Shoqerore 

Shpenzime 

operative 

Totali Nr. 

punonjesve 

 B.Vlorë 1700000 300000 22822447 24822447 2 

 

 

 
7. Administrimi i pyjeve 

  600  601  Totali   

Nr Njesia e 

qeverisjes 

vendore 

Pagat  Kontrib. 

Sigurimeve 

Shoqerore 

Totali Nr. 

punonjesve 

 B.Vlorë 2328255 388835 3065925 5 

 

Në transfertën specifike te vitit 2016, janë fondet për Shërbimin Pyjor. Në këtë fond bëjnë 

pjese fondet për pagat dhe sigurimet shoqërore të punonjësve si dhe shpenzimet operative. 

 

Ministria e Mjedisit, para fillimit të vitit fiskal 2016, duhet të dërgojë në bashkitë përkatësë 

kuadrin ligjor dhe nënligjor lidhur me: dosjet personale të punonjësve, pagat dhe sigurimet 

shoqërore për personelin. 

 

Gjithashtu, Ministria e Mjedisit duhet t’ju dërgoj bashkive të gjithë dokumentacionin që lidhet 

me personelin e këtij shërbimi, kuadrin ligjor, mjetet, asetet dhe të dhëna të tjera që disponon, 

të cilat janë të lidhura me shërbimin. 

 

Standardet dhe kriteret e ofrimit të shërbimit do të bëhen në përputhje me kuadrin ligjor dhe 

nënligjor në fuqi.  

Njësitë e qeverisjes vendore mund të shtojnë fonde nga të ardhurat e tyre për të rritur cilësinë e 

shërbimit në këtë sektor.  
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III.4. SHPENZIMET KAPITALE (ART.230 + 231)  

 

Planifikimi për vitin 2016 është mbështetur duke marrë në konsideratë kërkesat e komunitetit, 

te qendrave administrative dhe te njesive shpenzuese, mbështetur në objektivat 2015-2017 te 

Bashkise Vlorë per zhvillimin e qytetit duke mbajtur ne vemendje:  

 Analizën e performancës se kryerjes se investimit,  

 Shkallen e ndikimit të pritshëm në zhvillimin ekonomik e social,  

 Përputhshmërinë me zhvillimet rajonale,  

 Numrin e përfituesve nga zbatimi i investimeve,  

 Shkallen e ndikimit në reduktimin e varfërisë dhe rritjes së aksesit në kryerjen e 

shërbimeve ndaj komunitetit,  

 Prioritetet e përcaktuara në takimet me komunitetin, duke krijuar mundësinë e 

vendimmarrjes se qytetarëve në buxhet,  

 Investime më shumë në sektorët prioritarë dhe të domosdoshëm për qytetin,  

 Kostot për njësi të përcaktuara për investim,  

 Financim të projekteve me kosto të plotë të shtrirë në dy vite kalendarike.  

 

Edhe për vitin 2016 Bashkia Vlorë ka në vëmendje të saj financimin e investimeve për objektet 

në vazhdim nga viti i meparshem.  

Mbështetur në ligjin organik te buxhetit, ligjin vjetor te buxhetit te shtetit, per vitin 2016 

Bashkia Vlorë planifikon investimet kapitale per tre vitet e ardhshme 2015 - 2017 sipas 

programeve dhe prioriteteve të zhvillimit, në mbështetje të funksioneve të përcatuara në Ligjin 

Nr.8652, datë 31.07.2000 “Për organizimin dhe funksionimin e Qeverisjes vendore” dhe ligjit 

139/2015 “Per veteqeverisjen vendore” duke i paraqitur Këshillit Bashkiak për miratimin e 

programeve në nivel projekti si më poshte:  

 

 

Fondi prej 325.251 mijë lekë do të përdoret për objektet e mëposhtme: 

 

Nr EMERTIMI 

Vlera e 

investimit 

(000 lekë) 

 INVESTIME TE PLANIFIKUARA PER VITIN 2016 325.251 

I Projekte te palikujduara nga viti 2015 27.751 

II Blerje pajisje per vitin 2016 9.700 

Paisje për arsimin + çerdhe + Paisje për Bashkinë (elektronike + paisje zyre) 3.000 

Blerje makine bobcat 2.000 

Blerje total stacion (teodolit) per Drejtorine e Pronave Publike dhe Drejtorine e 

Urbanistikes 

3.800 

Fotokopje profesionale + printer per Keshillin e Bashkise 900 

III Studime projektim 10.000 
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IV Dixhitalizimi i rregjistrit te pasurive te paluajtshme 14.000 

V Investime ne infrastrukture 2016  262.350 

Investime ne shkolla 9-vjecare dhe parashkollor 12.000 

Rikonstruksion I kopshtit nr.13 13.250 

Rikonstruksion i Godines se Njesise Administrative Shushice 10.500 

Rikonstruksion i Godines se Qendres Shendetesore ne Njesine Administrative 

Shushice 

9.970 

Rikonstruksion i rruges Xhebro Gjika 13.850 

Rikonstruksion i rruges Veledin Kollozi 32.000 

Rikonstruksion i bllokut te banimit prapa CONAD 51.600 

Rikonstr. i bllokut te banimit te midis Rr. Demokracia dhe Rruges te Sh. Halim Xhelo 32.000 

Rikonstruksion i rruges At Kristo Negovani 20.880 

Rikonstruksion i bulevardit kryesor ne Njesine Administrative Shushice 26.300 

Rikonstruksion ne rrugen Pompa-Llakatund 13 000 

Ndertimi i nje zone sportive per sportin e notit ne Radhime  12.000 

Riparime ne rruget e qytetit Vlorë 10.000 

Gjelberim ne qytet (bime dekorative)  5.000 

V.O Diferencat qe do te ngelen nga prokurimi do te perdoren per pagesen e mbikqyrjes dhe 

kolaudimit te ketyre objekteve sipas V.K.M Nr. 704, dt 29.10.2014 “Per miratimin e tarifave 

mbikëqyrje kolaudim etj.....” 

 Institucione vartese 1.450 

Qendra Kultures,artit dhe turizmit 400 

Klubi Shumesportesh 150 

Ndermarrja e Sherbimeve Publike 500 

Shtëpia e Fëmijës 200 

Qendra e Zhvillimit të PAK 200 

 

 

 

 

I. Investimet e pa likujduara nga viti i kaluar ne shifrën 27 752 mij lekë si me poshte:  

Investime te palikujduara nga viti 2015  

Diference e ndertimit te shatërvanit ne sheshin Pavaresia 150 

Shtrim tapet bari ne fushen e sportit Dukat 4.000 

Blerje paisje elektronike (kompjutera, printera, fotokopje) 2. 220 

Blerje makine elektrike me vinc 3.480 

Shpronesime rruga e spitalit 15.147 

Shpronesime toke per varrezat publike 2.754 

Totali  27 751 
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II Blerje pajisje per vitin 2016 ne vleren 9.700 Lekë 

a. Duke qene se ne inventarin e bashkise, arsimi (79 shkolla dhe kopshte) per pajisjet 

elektronike dhe zyre, kerkohet rinovim apo zevendesim te pajisjeve, grupi i punes 

mendon qe per vitin 2016 per kete ze te investimit te planifikohet ne vleren  3.000 

mije lekë 

 

b. Blerje makine bobcat (cope 2)     2.000 mije lekë 

Keto mjete do te sherbejne per pastrimin e kanaleve dhe do te jene ne funksion te 

shërbimeve publike ne qytetin e Vlorës. Ky parashikim kryhet ne kuadrin e masave nga 

administrata per permiresimin dhe zgjidhjen e situatave te krijuara ne qytet gjate 

përmbytjeve te muajve te fundit. 

 

c. Blerje total stacion (teodolit) per Drejtorine e Pronave Publike dhe Drejtorine e 

Urbanistikes (cope 2)       3.800 mije lekë 

 

d. Fotokopje profesionale + printer per Keshillin e Bashkise  900 mije lekë 

 

III. Studim – projektim ne infrastrukture       10.000 mije lekë.  

 

Gjate vitit do te linde e nevojshme qe per investimet e rendesishme te financuara 

nga Qeveria Shqiptare, FSHZH, apo donatore te tjere, do te kërkohet angazhimi jo 

vetem i administrates se Bashkise, por edhe i studiove te projektimit. 

 

IV. Dixhitalizimi i rregjistrit te pasurive te paluajtshme     14.000 mije lekë 

Bashkia gjate shume viteve ka bere përpjekje te vazhdueshme për te mbledhur ne nivel sa me 

te kënaqshëm taksen e pasurisë se paluajtshme. Përpjekja fillestare është bere duke shtuar 

presionin qe kjo takse te mblidhej nga vete punonjësit e bashkisë dhe se fundmi është menduar 

qe kjo takse te mblidhet nga ujësjellësi. Te gjitha këto përpjekje nuk kane rezultuar me sukses. 

Nga analizat qe i kemi bere kësaj ceshtje rezulton qe arsyet e mos mbledhjes se taksës se 

pasurisë nuk janë vetëm se popullata nuk e paguan ketë takse por:  

1. Ne nuk kemi një sistem dhe procedure pune për te bere evidentimin e te gjitha pasurive 

te paluajtshme me te dhënat për : 

a) Sipërfaqet e tokës dhe te ndërtimeve 

b) Përdorimin e pasurive (banim. tregtare, prodhim etj) 

c) Tematiken e përdorimit te tyre ne lidhje me “janë shtëpi banimi te dyta apo jo” 

d) Nuk është e mundur qe te veçojmë përdoruesit e pasurive nëse janë me aftësi te 

kufizuara apo jo 

e) etj 

2. Nuk kemi një sistem qe monitoron apo kontrollon punën e punonjësve te bashkisë për 

evidentimin e pasurive dhe regjistrimin korrekt dhe nen kontroll te te dhënave dhe 

pagesave për ketë takse 
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Për arsyet e mësipërme ne nuk jemi ne gjendje qe te përcaktojmë sasinë e taksës se pasurisë qe 

Bashkia duhet te mbledhë për territorin e saj pavarësisht se me hamëndësim me mund te themi 

se ne jemi ne nivelin e mbledhjes se kësaj takse ne 20% -30% te pritshmërisë. 

 

Ne ligjin e taksave vendore është e shprehur qe Zyra Vendore e Regjistrimit te Pasurive te 

Paluajtshme (ZVRPP) do te mbështesë Njësinë Vendore me informacion për pasuritë ne një 

periudhe çdo 6 muaj. Ne pamje te pare kjo duket si një zgjidhje shume e logjikshme dhe e 

arsyeshme, por realiteti ka vërtetuar se kjo nuk ka qene dhe nuk përben një zgjidhje as për një 

te ardhme te largët për arsyet e mëposhtme: 

1. ZVRPP nuk është ne gjendje dhe nuk do te jete për një kohe te gjate qe te japë ne 

mënyre dixhitale te dhënat për pasuritë e paluajtshme te përditësuara (përdorimi i 

informacioneve ne formën e hartave letër dhe kartelave te pasurisë ne formën e letrës 

është i pamundur dhe shume i kostueshëm për tu bere ne mënyre periodike çdo 6 muaj) 

ZVRPP ka 18 vjet dhe nuk ka arritur ta beje ketë pune për qëllimet e veta. 

2. ZVRPP nuk mund te japë sepse nuk i ka te regjistruara, te gjitha sipërfaqet ndërtimore. 

Ne te gjitha rastet e ndërtesave familjare te veçuara ne mund te marrim nga kjo zyre 

vetëm sipërfaqen e gjurmës se ndërtesave por jo sipërfaqen totale te ndërtimit.  

3. Ne rastet kur një pasuri ka sipërfaqe te ndryshme përdorimi (Banim + Tregtare ), 

ZVRPP nuk jep dot informacion te plote për këto raste. (për punën e taksës kjo 

diference përben ndryshim te madh!) 

4. Nga ZVRPP nuk marrim dot informacion te plote ne lidhje me shtëpitë e dyta, Personat 

me aftësi te kufizuar dhe te dhëna te tjera qe kane te bëjnë me zbatimin e ligjit te taksës 

se pasurisë. 

5. Pavarësisht nga këto informacione, Bashkia do te duhet përsëri te ketë një mënyre te 

sajën apo një sistem tjetër informacioni për llogaritjen e taksës dhe evidentimin e 

pagesave dhe debitorëve 

6. ZVRPP ne koncept te regjistrimit te pasurive nuk regjistron pasuritë siç posedohen ne 

terren dhe nuk e ka mbaruar regjistrimin e plote te pasurive për bashkinë tone. Pra ai 

është dhe do te jete i mangët për një kohe te gjate. (Pavarësisht se nga ZVRPP sot mund 

te përfitohet ne një përqindje te konsiderueshme nga informacioni qe ajo ka) 

 

Nga kjo analize qe rezulton si rrjedhim i një eksperience shume vjeçare dhe shume 

diskutimeve qe janë bere se fundmi për ketë çështje mendohet se Bashkia do te duhet te beje 

përpjekjen e vet për te mare nen përgjegjësinë qe i takon zgjidhjen e këtij problemi shumë 

vjeçar. Arsyet se perse Bashkia duhet ta shohë me prioritet zgjidhjen sa me pare te këtij 

problemi:  

a) Pavarësisht se sot niveli i taksës pasurisë ne Shqipëri është shume i ulet ne krahasim 

me vendet e tjera, ajo përben për bashkinë një te ardhur te konsiderueshme ne 

krahasim me përpjekjen qe do te na duhet te bëjmë për mbledhjen e saj. 
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b) Perspektiva e kësaj takse do te jete qe niveli i saj do te jete si ne vendet e tjera 

perëndimore apo te paktën si ne vendet fqinje dhe rrjedhim ajo do te te përbëje ne te 

ardhmen burimin kryesor te te ardhurave te njësisë vendore 

c) Sasia e kësaj takse do te behet shume e konsiderueshme mbas reformës territoriale. 

Administrata teknike e Bashkisë do te duhet te jete e përgatitur te mare 

pergjegjesine jo vetëm për territorin e qytetit por ndoshta për shume komuna te 

tjera. Ne ketë rast do te duhet te kemi parasysh qe ekonomia e këtyre zonave nuk 

lidhet vetëm me ndërtimin por me tokat bujqësore, pyjet e kullotat qe do te jene 

objekt i trajtimit nga ky sistem. 

d) Te dhënat për pasuritë e paluajtshme nuk janë informacion qe shërben vetëm për 

mbledhjen e taksës se pasurisë. Planifikimi urban dhe kontrolli mbi territorin 

kërkon qe te dhënat gjeografike te pasurive (harta e pasurive dhe ndërtimeve) do te 

duhet te trajtohen gjithsesi. Prandaj është shume e logjikshme dhe me leverdi qe 

krijimi dhe mirëmbajtja e hartës se pasurive ne aspektin e përdorimit te tyre te 

realizohet jo vetëm për qëllimin e mbledhjes se taksës por te njëjtën shpenzim ta 

përdorim edhe për qëllimin e kontrollit te territorit dhe planifikimit te tij.  

Me qëllimin e mire qe Bashkia te filloje një proces te drejte dhe te mirëfillte për zgjidhjen e 

këtij problemi ne kemi investiguar se çfarë është bere dhe çfarë po behet ne Shqipëri ne ketë 

fushe.  

Disa përpjekje janë bere nëpërmjet krijimit te programeve kompjuterike qe bëjnë te mundur 

regjistrimin dhe llogaritjen e taksës se pasurisë mbi bazën e te dhënave numerike dhe tekstuale 

por pa pasur informacionin gjeografik te pasurive (hartën e pasurive). Këto lloj sisteme 

mendojmë se janë te pa plota për vete faktin se ato nuk kane kontrollin e sipërfaqeve te 

pasurive qe është edhe elementi kryesor i llogaritjes se taksës. Ato bazohen kryesisht tek 

sipërfaqja e hamendësuar ose e vete-deklaruar e pasurive. Si rrjedhim mendojmë se ky tip 

sistemi ne asnjë mënyre nuk do te jete e ardhmja e sistemit te taksës mbi pasurinë. Ky tip 

sistemi gjithashtu nuk është dhe nuk do te mund te jete i vlefshëm për realizimin e qëllimit 

tjetër qe ka te beje me planifikimin dhe kontrollin e territorit. Ne jemi te vendosur te mendojmë 

se çdo investim për tip sistemi qe nuk e ka hartën si komponent te domosdoshëm te tij është i 

paleverdishëm dhe do te rezultojë shume afat shkurtër. Pavarësisht nga vështirësitë teknike qe 

mund te ketë për ne, realizimi i një sistemi qe ka hartën si komponent te detyrueshëm te tij, ne 

jemi te vendosur te investojmë fondet dhe punën e përditshme te punonjësve te bashkisë ne 

drejtimin qe te zhvillojmë praktika dhe procedura qe te jene sa moderne aq edhe afatgjata e 

perspektive.  

Sistemet e informacionit qe kane hartën e pasurive si komponent te detyrueshëm sot quhen 

Sisteme GIS (Sistemet e Informacioneve Gjeografike). Ne praktikat e deritanishme ne Shqipëri 

ne nivelin e Njësive Vendore ka pasur suksese por ka pasur edhe suksese provizore dhe 

gjithashtu ka pasur edhe dështime. Rastet e suksesshme janë vërejtur ne fushën e planifikimit te 

territorit. Shume ish komuna dhe bashki kane realizuar sisteme informacioni tip Ëeb-GIS qe 

përveç realizimit te programeve kompjuterike kane rezultuar te suksesshme ne drejtim te 
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popullimit te sistemit te informacionit me te dhëna gjeografike. Suksesi i këtyre projekteve ka 

konsistuar kryesisht ne mundësinë reale qe vete punonjësit e këtyre ish komunave dhe bashkive 

(pa ndonjë eksperience ne fushën e GIS), kane përdorur këto sisteme dhe kane populluar ato 

me te dhëna gjeografike për territorin (Token, ndërtesat, infrastrukturat e ujësjellësit, elektrikut, 

kanalizimeve etj). Ne rastet e suksesshme ne baze te zgjidhjes ka qene kontraktimi i kompanive 

private për te realizuar sistemin kompjuterik dhe mirëmbajtjen e vazhdueshme te tij, dhe 

popullimi i te dhënave ( puna masive) është bere nga vete punonjësit e njësisë vendore. Këto 

tip sistemesh njëkohësisht janë krijuar me principin baze qe informacioni te mund te 

përditësohet ne mënyre te vazhdueshme po nga vete punonjësit e njësisë vendore.  

Gjykimi mbi punën e leverdisë se këtij lloj investimi ne drejtim te taksës se pasurisë është se 

pari çështje leverdie ekonomike qe ky sistem krijon për buxhetin e bashkisë, ndërsa për 

planifikimin urban përveçse leverdi për krijimin e sistemit te planifikimit është një kërkese 

ligjore e domosdoshme zbatimi rigoroz i standardeve te GIS.  

 

V. Investime ne ifrastrukture per vitin 2016 

 

a. Investime ne shkolla 9-vjecare dhe parashkollor   12.000 mije lekë 

Duke qene se Bashkia Vlorë ka 79 shkolla dhe kopshte, grupi i punes mendon qe per 

emergjencat qe mund te ndodhin ne keto institucione gjate vitit 2016, te planifikoje nje fond 

prej 12.000 lekë i cili do te perdoret per hidroizolimin e shkollave te cilat kane probleme ne 

suvatime-dyer-dritare-rrjeti elektrik-hidraulik etj….  

Nr. Pershkrimi I punimeve Vlera 000/lekë 

 Punime izolimi 3.320 

 Punime suvatimi 1.775 

 Punime hidrosanitare 3.546 

 Punime elktrike 1.580 

 Punime dyer dritare 1.780 

 

 

b. Kopeshti Nr.13      13.250 mije lekë 

Duke qene se kopeshti Nr.13, ka dale jashte funksionit dhe eshte mbyllur, grupi I punes e ka 

planifikuar per rikonstruksion total, me keto zera punimesh, te cilat kane dale nga projekti dhe 

preventive I hartuar nga specialist.  

 

Nr. Pershkrimi I punimeve Vlera 000/lekë 

 Punime prishje 285 

 Punime ndertimi 8.387 

 Punime hidrosanitare 1.346 

 Punime elektrike 760 

 Pajisje 280 
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c. Rikonstruksion i godines se Njesise Administrative Shushice 10.500 mije lekë 

 

Duke qene se godina ku ushtron aktivitetitn Njesia Administrative Shushice eshte tejet e 

amortizuar, eshte e nevojshme planifikimi I ketij fondi per ta kthyer kete godine ne sherbim te 

komunitetit. Ky rikonstruksion do te konsistoje ne punimet si me poshte: 

 

Nr. Pershkrimi I punimeve Vlera 000/lekë 

 Punime prishje  

 Suvatime te reja  

 Furnizim vendosje pllaka  

 Furnizim vendosje dyer dritare te reja  

 Punime hidrosanitare  

 Punime elektrike  

 Cati me tjegulla  

 Ngrohja me kaldaje  

 Totali i vleres se punimeve 10.500 

 

 

d. Rikonstruksion i Qendres Shendetesore ne Njesine Shushice 9.970 mije lekë 

Edhe kjo qender eshte e amortizuar si godine gje e cila veshtireson sherbimin per te cilen eshte 

e destinuar. Ne keto kushte grupi I punes ka planifikuar qe kjo godine te rkonstruktohet 

totalisht sipas ketyre zera punimesh 

 

Nr. Pershkrimi I punimeve Vlera 000/lekë 

 Punime prishje  

 Suvatime te reja  

 Furnizim vendosje pllaka  

 Furnizim vendosje dyer dritare te reja  

 Punime hidrosanitare  

 Punime elektrike  

 Cati me tjegulla  

 Ngrohja me kaldaje  

 Totali i vleres se punimeve 9.970 
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e. Rikonstruksion i rruges Xhebro Gjika    13.850 mije lekë 
 

 
 

f. Rikonstruksion i rruges Veledin Kollozi    32.000 mije lekë 
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g. Rikonstruksion i bllokut te banimit mbas Conadit   51.600 mije lekë 
 

 
 

h. Rikonstruksion i bllokut te banimit midis rruges Demokracia dhe rruges se shkolles 

Halim Xhelo 32.000 mije lekë 
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i. Rikonstruksion i rruges At Kristo Negovani    20.880 mije lekë 
 

 
 

j. Rikonstruksion i bulevardit kryesor ne Shushice   26.300 mije lekë  
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k. Rikonstruksion ne rrugen Pompa-Llakatund    13.000 mije lekë 

(investim do te behet me fondet e miratuara nga këshilli i qarkut) 
 

Objekti Te dhenat Nderhyrjet 

Rruga "Pompa" 

Llakatund 

Rruga ndodhet ne fshatin 

Llakatund dhe eshte nje rruge 

historike, por e pashtruar dhe e 

amortizuar. Ne nisje te saj 

ndodhet edhe nje cezme.  

Shtrimi i rruges me asfalt dhe sipas 

standarteve, kryerja e punimeve te 

kanalizimeve te ujerave te zeza, dhe 

largimi i ujerave te shiut. Trotuare ne 

te dy anet e e rruges. 

Ne nje faze te dyte mure te reja 

kufizuese me gjelberim e ndricim. 

Krijimi i nje sheshi rreth cezmes 

historike. 

 

 

l. Ndertimi i nje zone sportive per sportin e notit ne Radhime  12.000 mije lekë 

 

OBJEKTI TE DHENA  NDERHYRJET  

Zone sportive 

ne bregdetin e 

Radhimes per 

përdorime si 

pishine e 

hapur.  

Projekti 

parashikohet ne 

bregdetin e 

Radhimes ne 

fillimin e gjirit te 

“Hotel paradaist”  

Sistemimi i sheshit anash rrugës  

Formimi i nje barriere me gure masiv  

Konstruksioni i dy shkalleve qe japin akses te zona 

sportive. 

Ndertimi i tre moleve te vegjel L max 35 m. 

Ndertimi i nje dhome zhveshje me konstruksion druri  

Formimi i disa shkalleve perreth molit kryesor. 



 

104 

 

Buxheti i Bashkisë Vlorë        VKB nr. 2, 04.02.2016 

Projekti qe po paraqesim ka te beje me realizimin e nje pishine te hapur ne det, ne zonen e 

Radhimes.  

Duke pasur parasysh mungesen e nje pishine qe permbush kapacitetet per stervitje ne qytetin e 

Vlorës.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ne projekt parashikohen dy grupe shkallesh ne afërsi te parkimit te cilat shërbejnë për aksesin 

te pishina.  

Pishina përbehet nga nje mol qendror dhe dy mole anësor. Moli qendror shërben për zhytjen e 

notareve. Është i shfrytëzuar nga te dy anët, ne anenë e djathte janë parashikuar 5 pedana per 

moshat e vogla me gjatesi prej 25 m, ne te majte pishina është parashikuar me 5 korsi por ne 

kete rast sherben per moshat e medha me distance 50 m.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ky mol është i përbërë nga disa shkallë qendrore qe shërbejnë si nje mini tribune per ndjekjen 

e strevitjes. Mbi kete mol jane realizuar edhe dhomat e ndërrimit te me nje struktur te lehte 

druri. Bashkangjitur dhomave te nderrimit ndodhet nje ambient i vogel i cili mund te shërbej si 

bar për vizituesit. 

Konstruksioni do te jete ne beton arme dhe gurë masiv me karakteristikat e zonës   
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m. Asfaltim ne pjeset e demtuara te qytetit    10.000 mije lekë 

 

Nga grupi i punws eshte menduar te planifikohen per riparim zerat e meposhtem,. Te cilat do te 

bejen te mundur mirembajtjen e rrugeve brenda territorit te bashkise Vlorë dhe ne njesite 

administrative sipas nevojave. 

 

NR NA  PERSHKRIMI I PUNIMEVE  NJESIA SASIA 

I I PUNIME NE GROPA DHE CEDIME RRUGE      

1 An Prerje me sharre ipjeseve te ceduara,rrudhosura     

    te cara + transport 3 km m3 100 

2 3,207 Shtrese cakulli t=10cm I ngjeshur me makineri  m2 2500 

  3.212/b shtrese stabilizanti 10 cm m2 2500 

3 AN Sperkatje me emulsion bituminoz 1l/m2 m2 2500 

4 3.233/7 Shtrese asfaltobetoni me zall lav t=10cm me mak m2 2500 

5 AN Ngritje pusete ekzistuese ujesjes KUB,KUZ cope 180 

6 2.262/1 Betonim kunete 7x50cm C 7/10 m3 16 

8 II PUNIME NE KANALE RRUGORE      

9 AN Prerje me sharre ipjeseve te ceduara,rrudhosura     

#   te cara + transport 3 km m3 150 

# 3,211 Shtrese cakulli mbeturine kave t=20cm  m2 300 

# 3,207 Shtrese cakulli t=10cm I ngjeshur me makineri  m2 300 

  3.212/b shtrese stabilizanti 10 cm m2 300 

  AN Sperkatje me emulsion bituminoz 1l/m2 m2 300 

  3.233/7 Shtrese asfaltobetoni me zall lav t=10cm me mak m2 300 

 

 

e. Gjelberim ne qytet, bime dekorative     5.000 mije lekë 

 

Nga grupi I punes eshte menduar qe te zevendesohen palamt ne rrugen “Demokracia” me 

gjelberim dekorative (rrep) si dhe ne pjese te tjera te qyteti.  

 

Fondi rezervë llogaritet në shumën 18.713 mijë lekë,ne zbatim te ligjit Nr 8399, date 

09.09.1998 “Per disa ndryshime ne ligjin Nr. 7776, date 22.12.1993 Per buxhetin lokal”, neni 

6, per fondin rezerve si dhe ligji nr. 9936, date 26.06.2008 “Per menaxhimin e sistemit 

buxhetor ne Republiken e Shqiperise”, neni 6 ne te cilen thuhet buxheti vendor perfshin nje 

fond rezerve dhe fond kontigjence te pashperndare, i cili miratohet nga keshilli i njesise se 

qeverisjes vendore ne vendimin e buxhetit vjetor, deri ne masen 3% te fondeve te miratuara, 

duke perjashtuar trasfertat e kushtezuara.  
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Si prioritete te investimeve qe mund te mbulohen nga burime te tjera financimi nga ministrite e 

linjes, F.ZH.R apo burime te tjera financimi. Fonde e planifikuara nga te ardhurat do te kalojne 

per objektet e meposhtme: 

 

Nr EMERTIMI 
Vlera e investimit 

(000 leke) 

1 Prioritetet e investimeve për vitin 2016  

I Sistemim-asfaltim i rruges se unazes (San Trope - Poliklinika) 52,000 

II Sistemim-asfaltim i rruges ”Zigur Lelo” 64,000 

III Sistemim-asfaltim i rruges ”Halim Xhelo” 10,250 

IV Riparim i ures se Zvernecit 96,000 

V Rikonstruksioni i rruges ”Mato Robi” 68,000 

VI Rikonstruksion i shkolles ”Ali Demi”  

VII Rikonstruksion i shkolles ”Halim Xhelo” 90,000 

VIII Ndertimi i palestres se shkolles ”Ismail Qemali” 15,500 

IX Rikonstruksion i rruges lagje Koder - Orikum 38,000 

X Qender sportive (si qender komunitare) tek shkolla Industriale 9,700 

XI Rikonstruksion fasadash ne qytetin e Vlores 10,000 

XII Rikonstruksion i shkolles ”24 Maji” 60,000 

 

 

V.O: Projektet e objekteve të përcaktuara si prioritete janë të përfunduara dhe të miratura me 

vlerat përkatëse, siç paraqiten objektet e parashikuara për financim në buxhetin 2016. 


