


 
REPUBLIKA  E  SHQIPËRISË 

BASHKIA  DURRËS 
KËSHILLI BASHKIAK 

Sheshi “Liria” , tel & fax +355 52 2/223 10, e-mail:info@Durres.gov.al 
 

 
VENDIM 

 
NR 329, DATË 16/02/2016 

 
Për miratimin e buxhetit të Bashkisë Durrës për vitin 2016 

 
Në zbatim të ligjit nr. 139/2015 datë 17.12.2015 “Për vetëqeverisjen vendore”, ligjit nr. 115/2014 
datë 31.7.2014 “Për ndarjen administrativo-territoriale të njësive të qeverisjes vendore në 
Republikën e Shqipërisë” i ndryshuar, ligjit nr. 9936 dt.26.06.2008 “Për menaxhimin e sistemit 
buxhetor ne Republiken e Shqiperise”, ligj nr. 147/2015 datë 17.12.2015 “Për buxhetin e vitit 
2016”,  ligjit nr.9632, datë 30/10/2006 “ Për sistemin e taksave vendore ” i ndryshuar, Udhezimit te 
Ministrise se Financave Nr.2 dt.06/02/2012 “Per Procedurat Standarte te Zbatimit te Buxhetit” i 
ndryshuar, VKB nr. 302, date 01.12.2015 “Për sistemin e taksave dhe tarifave vendore në Qytetin e 
Durrësit” i ndryshuar, sipas relacionit te pergatitur nga Komisioni i hartimit te buxhetit per vitin 
2016, Keshillit Bashkiak Durres me propozim te  Kryetarit te  Bashkise  
 

V E N D O S I : 
  

 
1. Te miratoje buxhetin e Bashkise Durres per vitin 2016 si me poshte vijon: 

 
1.1 Plani i te ardhurave te Bashkise Durres per vitin 2016 eshte ne shumen 2.210.893.748 leke 
detajuar si me poshte: 
 
  Te ardhurat nga taksat e tarifat vendore 1.357.392.000 leke 
  Te ardhura nga transferta e pakushtezuar    573.030.864 
  Te ardhuar nga transfertat specifike     280.470.884 
  TOTALI     2.210.893.748 leke 
 
1.2 Plani i shpenzimeve te Bashksie Durres per vitin 2016 eshte ne shumen 2.210.893.748 leke, 
detajuar si me poshte : 
 

Shpenzime personeli      948.634.174 
Shpenzime operative      511.099.796  
Transferta te brendshme  (Kuota Qarkut)       2.000.000 
Transferta te individet       16.121.600 
Fondi rezerves dhe kontigjences       38.000.000 
Shpenzime kapitale        695.038.178 
TOTALI                2.210.893.748 
 

 
2.   Te miratoje detajimin e buxhetit te Bashksie Durres si me poshte vijon: 
 



2.1  Te miratoje planin e te ardhurave te Bashkise Durres sipas pasqyrave nr.1 dhe nr.1/1,  
  pjese perberese e ketij vendimi. 

 
2.2.  Te miratoje numrin e punonjesve te Bashkise Durres, si dhe gjithe njesive shpenzuese 

  ne varesi te saj sipas pasqyres nr.2, pjese perberese e ketij vendimi. 
 
2.3   Te miratoje detajimin e shpenzimeve te Bashkise Durres sipas pasqyrave nr.3, nr.3/1, 

  nr.3/2dhe nr.3/3, pjese perberese e ketij vendimi. 
 
2.4   Te miratoje planin e shpenzimeve kapitale te Bashkise Durres si ne pasqyren nr. 4, 

  pjese perberese e ketij vendimi.  
 
2.5   Fondi rezerve do te jete 30.000.000 leke , kurse fondi i kontigjences do te jete  

           8.000.000 leke. Keto fonde do te perdoren me vendime te vecanta te Keshillit  
           Bashkiak. 

 
 

3. Ngarkohen të gjitha Drejtoritë, Njësitë Administrative, Ndërmarrjet dhe Insitucionet e Bashkisë 
Durrës për zbatimin e këtij vendimi. 

 
Ky vendim hyn në fuqi 10 ditë pas shpalljes. 
U shpall sot me __/2/2016 
 
 
 
SEK.KESHILLIT BASHKIAK   KRYETARI KESHILLIT BASHKIAK  
 
ARMAND TRAGAJ     ALBAN RAMOHITAJ 

 

 

                                                            

     

             

          

   



















BASHKIA DURRES

Pasqyra nr.4

PLANI  SHPENZIMEVE KAPITALE TE BASHKISE DURRES  PER VITIN 2016

NE LEKE

Emertimi objektit kapitulli
struktura     
buxhetore

 
Totali

PROGRAMI ADMINISTRATES VENDORE          19,000,000 

1      Blerje pajisje e topo-gjeodezike 5 01110             8,100,000 

2      
Blerje server  webaplikim dhe webservice per sektorinn e kadastres , hartografi dhe 
menaxhim

5 01110             6,900,000 

3      Blerje pajisje kompjuterike 5 01110             4,000,000 

 PROGRAMI INFRASTRUKTURES RRUGORE DHE SHERBIMEVE PUBLIKE        462,100,178 

 Studime projektime (art.230):          68,800,000 

1       Projektzbatimi i sheshit publik para hyrjes se portit  5 04530          30,000,000 

2      
 Projektzbatimi i sheshit publik dhe godina sherbimi institucionale prane Mazoleumit 
te Deshmoreve 

5 04530          38,000,000 

3
Studim projektim "Riorganizimi i linjave te transportit te udhetareve ne Bashkine 
Durres"

5 04530                800,000 

 rikonstruksione, blerje pajisje (art.231):        393,300,178 
 ne proces nga 2015 

1       Rikonstruksion rruga Kavaja Shkozet  5 04530             1,694,000 
2       supervizim 5 04530                  18,000 
3       Rikonstruksion rruga Marina 5 04530             6,624,000 
4       Rikonstruksion rruga Sefer Efendiu 5 04530             3,523,800 
5       Rik . Shetitorja Taulantia faza II, loti II 5 04530          20,908,260 
6       Punime emergjente nga rreshqitjet e dheut ne kodren mbas Shkembit te kavajes 5 04530                756,000 

7      
 supervizim : Rikualifikim hapesirave ne te dy anet e rruges Pavaresia dhe sistemimet 
e rrugeve dalese ne plazh (Loti I) 

5 04530             2,666,666 

8      
 kolaudim : Rikualifikim hapesirave ne te dy anet e rruges Pavaresia dhe sistemimet e 
rrugeve dalese ne plazh (Loti I) 

5 04530                765,450 

9       supervizim : Rikualifikim fasada ne qytet  5 04530                571,982 
10     kolaudim : Rikuakifikim fasada ne qytet 5 04530                199,440 

shtesa kontratash
1  Shtese kontrate: Nderimi i rruges se re paralel me murin e Portit 5 04530          47,659,560 
2 Shtese kontrate " Rruge mbi kanalin kullues K- 192" 5 04530             9,621,000 
3 Shtese kontrate " Rikualifikim fasadash" 5 04530             5,186,664 
4

Shtese kontrate Rikualifikimi i nenkalimit dhe rotondes tek ura dajlanit dhe ne 
plepa  Durres"

5 04530          25,239,537 
5 Shtese kontrate Rik. Rruge Porto-Romano L.18 ish kenete 5 04530             6,093,720 

6      Shtese kontrate Rik. Rruge B.Curri 5 04530             4,543,219 
Objekte te reja : 

1 kolaudim : Rikualifikimi fasada (blloku perballe rruges paralel me murin e portit) 5 04530                180,000 

2 kolaudim : Rikonstruksion rruga Vrine - Fshat Rinia 5 04530                128,000 
3 kolaudim:Rikonstruksion rruga Perlat - Hamallaj -Hidrovor 5 04530                128,000 

4
Rehabilitimi i zones se nenkalimit nga rrethrrotullimi Plepa derin ne  kryqezimin e 
rruges Shkozet-Shkallnur

1 04530          24,000,000 

supervizim 5 04530                585,000 
kolaudim 5 04530                  61,000 



5 Mbyllje kanali "Kashta e Kuntrit", L.15 1 04530          10,000,000 
supervizim 5 04530                106,000 
kolaudim 5 04530                  21,000 

6 Rikonstruksion rruga "Fetah Bllaca" - segmenti pas pallatit te kultures "A.Moisiu" 1 04530          10,000,000 
supervizim 5 04530                106,000 
kolaudim 5 04530                  21,000 

7 Rikonstruksion segmenti rrugor "Ksanthipi Syko" dhe "Abdyl Ypi" 1 04530          40,000,000 
supervizim 5 04530                300,000 
kolaudim 5 04530                  60,000 

8
Rindertimi i ures qe lidh fshatin Jube me Rrushkull dhe segmenti rrugor qe lidh 
rrugen (Vazhdim i projektit me DLDP)

1 04530             6,400,000 

supervizim 5 04530                202,400 
kolaudim 5 04530                  40,480 

9 Sistemim kuartalla lagja vjeter Hamallaj , Sukth 1 04530          10,000,000 
supervizim 5 04530                100,000 
kolaudim 5 04530                  21,000 

10 Rikonstruksion  rruga varrezave Manze 1 04530             5,000,000 
supervizim 5 04530                  44,750 
kolaudim 5 04530                     9,000 

11 Rikonstruksion lulishtes si dhe kuartallit lagja vjeter Kucok,Manze 1 04530          10,000,000 
supervizim 5 04530                  89,500 
kolaudim 5 04530                  18,000 

12 Rikonstruksion rruge ne fshatin Borc, Manze 1 04530             5,000,000 
supervizim 5 04530                  44,750 
kolaudim 5 04530                     9,000 

13 Rikonstruksion rruga te lagja e fundit e Jubes se poshtme  Katundi i RI 1 04530             5,000,000 
supervizim 5 04530                  44,750 
kolaudim 5 04530                     9,000 

14 Rikonstruksion rruga e varrezave  Katundi i Ri 1 04530             5,000,000 
supervizim 5 04530                  44,750 
kolaudim 5 04530                     9,000 

15 Rikonstruksion rruga te lagja e Likeve Katundi i Ri 1 04530             5,000,000 
supervizim 5 04530                  44,750 
kolaudim 5 04530                     9,000 

16 Rikonstruksion rruga te lagja e Konikeve Katundi i Ri 1 04530             5,000,000 
supervizim 5 04530                  44,750 
kolaudim 5 04530                     9,000 

17 Rikonstruksion rruga unazes ne fshatin Gjuricaj, Ishem 1 04530             9,000,000 
supervizim 5 04530                  70,500 
kolaudim 5 04530                  11,000 

18 Rikonstruksion ura Gjuricaj - fushe,Ishem 1 04530             3,000,000 
supervizim 5 04530                  31,875 
kolaudim 5 04530                     8,000 

19 Rikonstruksion mure mbajtes rruge, Kertushaj, Ishem 1 04530             3,000,000 
supervizim 5 04530                  31,875 
kolaudim 5 04530                     8,000 

20 Rikonstruksion rruge fshati Shkafane, Ishem 1 04530             5,000,000 
supervizim 5 04530                  44,750 
kolaudim 5 04530                     9,000 

21 Rikonstruksion rruga te spitali kockave,  Rrashbull 1 04530          10,000,000 
supervizim 5 04530                  70,500 
kolaudim 5 04530                  11,000 

22 Rikonstruksion rruga e bregut kanalit , Rrashbull 1 04530          15,000,000 



supervizim 5 04530                114,250 
kolaudim 5 04530                  29,000 

23 Rik. rruga Bozanxhie, rruga Mucve, rruga qender Rromanat , Rrashbull 1 04530          10,000,000 
supervizim 5 04530                  70,500 
kolaudim 5 04530                  11,000 

24 Rikonstruksion rruge Xhavzotaj, Rrashbull 1 04530             5,000,000 
supervizim 5 04530                  44,750 
kolaudim 5 04530                     9,000 

25 Sistemim KUB rrethrrotullimi tek sheshi 26 Nentori 1 04530          10,000,000 
supervizim 5 04530                  87,000 
kolaudim 5 04530                  17,000 

26 Blerje kapake plastike per KUB (Nd.rruga) 1 04530             5,000,000 
27 Blerje boje per sinjalistike rrugore (nd.rruga) 1 04530             5,000,000 
28  Blerje asfalto beton (Nd.rruga) 5 04530          15,000,000 
29  Blerje vinc kulle per ndricim (Nd. Rruga) 5 06260             2,000,000 
30  Blerje autobot  ( Nd.kom. Plazh) 5 06260             5,000,000 
31  Blerje pajisje kompiuterike per Nd.kom. Plazh 5 06260                200,000 
32  Blerje autoagregat dhe kamion per NKSH 5 06260             5,000,000 
33  Blerje kazana per NKSH 5 06260             6,000,000 
34  Blerje pajisje per NKSH  5 06260                460,000 

 PROGRAMI I  SPORTIT  DHE KULTURES          35,637,000 
 rikonstruksione , blerje (art.231) 

1 Rikonstruksion i pishines publike loti II-te 5 08140          34,000,000 
supervizim 5 08140                800,000 
kolaudim 5 08140                  77,000 

2 Blerje pajisje zyre per Q. Kulturore A. Moisiu 5 08250                420,000 
3 Blerje pajisje elektronike per Q.Kulturore A. Moisiu 5 08250                340,000 

 PROGRAMI ARSIMIT PARAUNIVERSITAR          66,110,400 
 Rikonstruksione , pajisje (art.231): 
 ne proces nga 2015 

1      supervizim : Ndertim shkolles 9 vjecare B.Curri 5 09120                932,400 
2       kolaudim: Ndertim shkolles 9 vjecare B.Curri 5 09120                254,400 
3       supervizim : Rikonstruksion ne shkolla 9 vjecare 5 09120                  18,000 

 Objekte te reja : 
1 Ndertim i ri kopshti "7 marsi" 5 09120          47,000,000 

supervizim 5 09120             1,000,000 
kolaudim 5 09120                100,000 

2      Sistemim territori kopshti "Met Hasa"dhe realizimi i kendit te lojrave 5 09120             1,000,000 
supervizim 5 09120                  29,600 
kolaudim 5 09120                     7,200 

3      Rikonstrukaion shk. 9 vjecare Sukth 5 09120          10,000,000 
supervizim 5 09120                  79,000 
kolaudim 5 09120                  15,000 

4      Rikonstruksion i nyjeve h/sanitare te shkolles se fiskultures "Bernardina Qerraxhia" 5 09230             2,000,000 

supervizim 5 09230                  41,800 
kolaudim 5 09230                     4,000 

5      Rikonstruksion i menses se shkolles profesionale "Beqir Cela" 5 09230             3,000,000 

supervizim 5 09230                  63,000 
kolaudim 5 09230                     6,000 

6      blerje pajisje kopshte (QEA) 5 09120                400,000 
7      blerje pajisje per konviktet (QEA) 5 09230                160,000 

 PROGRAMI  SHERBIMIT  DHE STREHIIMIT SOCIAL        112,190,600 



1      Rikonstruksion pjesor QEA Durres 5 10140             1,000,000 
supervizim 5 10140                  29,600 
kolaudim 5 10140                     7,200 

2 Rikonstruksion cerdhja nr.2 1 10140          10,000,000 
supervizim 5 10140                204,000 
kolaudim 5 10140                  19,800 

3 Blerje pajisje per cerdhet 5 10140                400,000 
4 Blerje pajisje per Q. Ditore te moshuarve 5 10140                170,000 
5 FV sistemi elektrik i Q. Komunitare Nish Tulla 5 10140                360,000 
6 Kontributi Bashkise per banesat sociale 5 06180        100,000,000 

 TOTALI         695,038,178 





PERMBAJTJA 
 

KAPITULLI I Informacion i pergjithshem mbi buxhetin e vitit 2016.  

KAPITULLI II Parashikimi te ardhurave ne Buxhetin e Bashkise Durres 

per vitin 2016 

 

II.1. Të ardhurat nga Taksat dhe Tarifat Vendore  

II.1.1 Të ardhurat nga Taksat Vendore  

II.1.2 Të ardhurat nga Tarifat Vendore  

II.2 Të ardhurat nga Transferta e Pakushtëzuar  

KAPITULLI III Parashikimi shpenzimeve  per vitin 2016  

III.1 Shpenzimet korrente  

III.1.1 Shpenzimet e personelit  

III.1.2 Shpenzime operative  

III.1.3 Transferta te brendshme  

III.1.4 Transferta tek individet  

III.1.5 Fondi rezerve dhe kontigjences  

III.2 Shpenzimet kapitale  (art.230 +231)  

KAPITULLI IV Programet e zhvillimit te qytetit   

 Programi i Administratës Vendore (Planifikim, Menaxhim dhe           

Administrim) 

Programi i Infrastrukturës Rrugore dhe sherbimeve publike 

 

 Programi i Arsimit Parauniversitar  

Programi i Kulturës dhe Sportit 

Programi i sherbimeve sociale dhe strehimit  social 
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KAPITULLI I:                            INFORMACION I PËRGJITHSHËM MBI 
                BUXHETIN E BASHKISË DURRES PËR VITIN 2016. 

 
 
Hartimi i Buxhetit per vitin 2016  u perfshi ne nje cikel te plote buxhetimi sipas kerkesave 
ligjore , duke i ndjekur te gjitha hapat te percaktuara ne ligj, i cili pasi ka identifikuar dhe 
analizuar kostot e shërbimeve dhe të investimeve sipas objektivave të programeve dhe 
standarteve në shërbime të ndryshme i ka materializuar ne shifra. Ne kete proces moren 
pjese te gjitha institucionet dhe ndermarrjet e varesise, si dhe 5 njesite e reja 
administrative .  
 
 
Ne zbatim te ligjit te ri nr.139/2015 “Per Veteqeverisjen vendore” ne vitin 2016 Bashkise 
i jane transferuar 5 funksione te reja, si me poshte:  
 

1. Shërbimi i mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimi (MZSH) 

2. Personeli mësimor dhe jomësimor në arsimin parashkollor dhe personeli 
jomësimor në arsimin parauniversitar 

3. Rrugët  rurale 

4. Administrimi i pyjeve 

5. Ujitja dhe Kullimi 
 
Keto funksione do te financohen nga Qeveria nepermjet transfertave specifike. Ne keto 
transferta bëjnë pjese fondet për pagat dhe sigurimet shoqërore të punonjësve, si dhe 
shpenzimet operative. 
Ministrite e linjes , duhet të transferojnë në Bashki, inventarin e mjeteve, godinave dhe 
aseteve të tjera. Gjithashtu, duhet t’i dërgojne Bashkise 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.  
 
Buxheti i Bashkise Durres per vitin 2016 vazhdon te jete nje buxhet i balancuar 
ndermjet te ardhurave dhe shpenzimeve. Ai eshte projektuar ne vleren 
2.210.893.748 leke.  
 
 
 
KAPITULLI  II :       PARASHIKIMI  TE ARDHURAVE NE BUXHETIN E BASHKISE DURRES PER 
VITIN 2016 

REALACION I  BUXHETIT PËR VITIN 2016 
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Për vitin 2016 të ardhurat e përgjithshme të Bashkisë DURRES parashikohen në shumën : 
2 210 893 748 leke. Këto të ardhura përbëhen nga të ardhurat nga taksat dhe tarifat 
vendore, nga transferta e pakushtëzuar dhe transfertat specifike per funksionet e reja qe i 
jane transferuar Bashkise sipas tabeles se meposhteme:  
 

Emertimi Plan 2015 Plan 2016 
Te ardhurat nga taksat e 
tarifat te vitit korrent  

1.253.000.000 1.357.392.000 

Transferta e pakushtëzuar  459.801.000 573.030.864 
Transfertat specifike  280.470.884 
T O T A L I 1.712.801.000 2.210.893.748 

 
 
 
 

Te ardhurat e veta
61 %

Transferta e
pakushtezuar 

26%
transfertat specifike 

13%

Burimet e te ardhurave te Bashkise Durres, viti 2016

 
 

 
II. 1 TË ARDHURAT NGA TAKSAT E TARIFAT VENDORE  
 
Të ardhurat nga taksat e tarifat vendore për vitin fiskal 2016 janë parashikuar në shumën 
1.357.392.000 lekë.  
 
Bashkia e Durresit veprimtarine e saj fiskale e mbeshtet ne kete baze ligjore:  
 
- Ligjin 9920 dt 26.05.2008 “ Per procedurat Tatimore ne Republiken e Shqiperise “ i 
ndryshuar , 
- Ligjin 9632,dt.30.10.2006 “Per sistemin e taksave vendore” i ndryshuar me ligjin 181 
dt.28.12.2013. 
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- Ligjin 9632 te ndryshuar me ligjin nr.142/2015 date 17.12.2015.”Per disa ndryshime 
dhe shtesa ne ligjin nr.9632,dt.30.10.2006,”Per sistemin e taksave vendore”, te 
ndryshuar. 
- Vendimin e Keshillit Bashkiak nr 302 date 01.12.2015”Per sistemimin e Taksave dhe 
Tarifave  Vendore ne qytetin e Durresit “ dhe me ndryshime. 
Bashkia e Durresit, garanton funksionin e saj, nepermjet taksave te parashikuara ne ligj 
sipas akteve ligjore, si edhe nga taksat e perkoheshme dhe tarifat , te miratuara nga 
Keshilli Bashkiak te cilat jane: 
  
  1. Taksa mbi pasurine  
  2. Tatimi i thjeshtuar mbi fitimin per biznesin e vogel  
  3. Taksa e fjetjes ne hotel  
  4. Taksa e ndikimit ne infrastrukture nga ndertimet e reja  
  5. Taksa mbi kalimin e te drejtes se pronesise mbi pasurite e paluajtshme  
  6. Taksa e tabeles  
  7. Taksa e perkohshme e tregut  
  8. Tarifa e gjelberimit  
  9. Tarifa e pastrimit dhe e largimit te mbeturinave  
10. Tarifa e plazheve private  
11. Tarife per leje per perdorim strukture  
12. Tarifa e parkimit te automjeteve  
13. Tarifa e ndricimit  
14. Tarifa për zënien e hapësirës publike   
15. Tarifat e sherbimit administrativ te Bashkise  
16. Tarifa per transportin publik  
17. Tarifa e autorizimeve per tregtim karburanti  
18. Tarifa e autorizimeve per qarkullimin ne qytet  
19. Tarifa per dhenien e lejeve per ushtrim veprimtarie  
20. Tarifa e sherbimit veterinar  
21. Tarifa e urbanistikes  
22. Tarifa e institucioneve te Bashkise  
23. Taksa te administruara nga agjentet tatimor  
 
 
Taksat dhe tarifat e mesiperme, mbi te cilat mbeshtetemi per parashikimin e 
buxhetit, jane te ndara ne dy grupe : 
 
1. Te ardhura tatimore  
2. Te ardhura jo tatimore 
  
1.Te ardhura tatimore  
 
Për vitin fiskal 2016  këto të ardhura parashikohen te arrijnë në shumën 866.154.223 
leke .Te ardhurat tatimore  do të vazhdojnë të jenë burimi kryesor i të ardhurave të veta 
te Bashkisë Durres, ku 63.8 % te tyre e zënë keto te ardhura.  
Ne kete grup te ardhurash, peshen kryesore specifike e ze zeri “ Taksa e Pasurise”.  
Planifikimi per kete ze eshte mbeshtetur ne Vendimin e Keshillit Bashkiak 
nr.302.dt.01.12.2015 “Per sistemin e Taksave dhe Tarifave Vendore”  ne qytetin e 
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Durresit, ku niveli i kesaj takse per kategorine “bisnes” ulet me 30 % (ishte 400 leke/m2 
dhe behet 280 leke /m2). Gjitashtu ne planifikimin e kesaj takse ndikim ka edhe ulja me 
50 % e nivelit te takses se nderteses per subjektet “prodhuese”, (ishte 400 leke/m2 dhe 
behet 200 leke/m2). 
Megjithe efektet e mesiperme te cilet ndikojne ne uljen e nivelit te kesaj takse, por qe 
lehtesojne barren fiskale te subjekteve, ne planifikimin e ketij zeri jemi mbeshtetur ne 
rritjen e ndjeshme te numrit te subjekteve te reja te rregjistruara prane DTTV Durres 
gjate vitit fiskal 2015, numer ky qe se bashku me subjektet qe i kalojne  Bashkise se re 
rritet ne  rreth 31%. 
Gjithashtu edhe zeri “Takse e ndikimit ne infrastrukture nga ndertimet e reja dhe 
aluizni”do te vazhdoje te jete nder burimet kryesore te te ardhurave te veta te Bashkise, 
kjo dhe si rezultat nga ligji nr.142/2015 date 17.12.2015” neni 14,”Per disa ndryshime 
dhe shtesa ne ligjin nr. 9632, dt.30/10/2006”Per sistemin e taksave vendore” te 
ndryshuar,neni 27, si dhe ne mbeshtetje te Ligjit Nr.115/2014 “  date 31.07.2014 “Per 
ndarjen administrativo-territoriale te njesive te qeverisjes vendore ne Republiken e 
Shqiperise”, Qendra e Bashkise Qyteti Durres ka ne perberjen e tij dhe njesite 
administrative: Sukth, Manez,Ishem,Katund i Ri,Rrashbull. 
Ndersa per sa i perket zerit” Tatimi i thjeshtuar i fitimit mbi biznesin e vogel” i cili me 
pare zinte nje peshe jo te vogel ne te ardhurat e mesiperme per shkak te ndryshimeve te 
parashikuara nga ligji 142/2015 date 17.12.2015, ulet ne masen 75%,gje qe shihet edhe 
nga parashikimi  i bere nga  agjenti  tatimor, qe per  rastin konkret  eshte DR Tatimore 
Durres, pasi subjekteve  me  xhiro vjetore  nga o deri ne 5 miljon, tatimi mbi fitimin u 
behet zero me perjashtim te grupit te subjekteve me xhiro nga 5 deri ne 8 miljon te cilave 
tatimi mbi fitimin i ulet nga 7.5% ne 5%.  
 
  
2.Te ardhura jo tatimore. 
 
Të ardhurat jo tatimore për vitin 2016 parashikohen në shumen 491.237.777 lekë ose 
17% më shumë se planifikimi i vitit 2015. Ne kete grup te ardhurash bejne pjese te 
ardhurat nga tarifat, qerate, gjobat, sponsorizime, pagesa te prinderve per cerdhe , 
kopshte, konvikte. 
 
Planifikimi i te ardhurave për periudhën 2011-2016 paraqitet si me poshtë: 
 

Emërtimi Plani 2011 Plani 2012 Plani 2013 Plani 2014 Plani 2015 
 

Plani 2016 

Ardh:Tatimore  1.072.200.000  1.048.580.000  752.152.000 853.000.000  845.180.000  866.154.223  
Ardh.Jo.tatim  277.800. 000 251.420.000 351.848.000  407.000.000  407.820.000  491.237.777  
Totali  1.300.000 .000 1.300.000 .000 1.104.000.000  1.260.000.000  1.253.000.000  1.357.392.000 

 
Planifikimi per Shumen 1.357.392.000 leke mbeshtetet nga influenca e ndryshimeve 
ligjore te bera gjate vitit 2015 dhe qe do te ndikojne ne buxhetin e vitit 2016 te cilat po i 
rendisim si me poshte: 
 
-Taksa mbi ndertesen per kategorine “bisnes”ishte 400 leke/m2 dhe  ne saje te Vendimit te 
Keshillit Bashkiak nr.302/01.12.2015 u ul ne masen 30%, u be 280 leke/m2. 
-Taksa mbi ndertesen per kategorine “bisnes” per aktivitetin “prodhim”, ne  baze te ligjit 
nr.142/2015 date 17.12.2015 ,”Per disa ndryshime dhe shtesa ne ligjin nr. 9632, 
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dt.30/10/2006”Per sistemin e taksave vendore” te ndryshuar, botuar ne fletoren zyrtare 
nr.252 ulet ne masen 50% te nivelit te meparshem dhe konkretisht si me poshte: 
-per Bashkine Qender Durres ishte 400 leke/m2 behet 200 leke/m2. 
-per njesine Administrative Manez dhe Sukth, behet 100 leke/m2 
-per njesite e tjera administrative si. Katund i ri, Ishem,Rrashbull behet 50 leke/m2. 
Gjithashtu si rezultat e ndryshimeve te bera me ligjin nr.142/2015 date 17.12.2015 ”Per 
disa ndryshime dhe shtesa ne ligjin nr. 9632, dt.30/10/2006”Per sistemin e taksave 
vendore” te ndryshuar,tatimi i thjeshtuar mbi fitimin per subjektet me xhiro nga 0-5 
miljon leke behet zero. E vetmja e ardhur nga ky ze ne buxhetin e Bashkise sipas ligjit te 
mesiperm jane subjektet me xhiro nga 5- 8 miljon ne vit e cila ishte 7.5% dhe behet 5%. 
I vetmi faktor pozitiv nga ku jemi nisur ne planifikimin e mesiperm ne kuadrin e bashkise 
se re eshte rritja e numrit te subjekteve te cilen e detajojme me poshte. 
 
Gjate vitit fiskal 2015 dhe me konkretisht deri ne fund te  11 mujorit te vitit 2015, ne 
sistemin e Drejtorise se Taksave dhe Tarifave Vendore si dhe nga transferimi prane kesaj 
drejtorie i aktivitetit dhe dosjeve te subjekteve aktiv nga njesite administrative (ish 
komunat dhe bashkite), rezulton nje numer i pergjithshem prej 9904 subjektesh, mbi 
bazen e te cilit, eshte llogaritur edhe planifikimi i te ardhurave per zerin “biznes”. Ne 
tabelen e meposhtme paraqiten te dhenat te plota mbi strukturen e subjekteve qe 
ushtrojne aktivitet ne Bashkine e Durresit. 
 
 
Lloji i biznesit  

 
 
Nr. 
Sub/aktive/tot  

 
BV  

 
6196 

BM  2530  
Ambulant    923 
Transport    255  
 
TOTALI  

 
9904 
 

Per parashikimin e të ardhurave nga taksat dhe tarifat vendore për vitin 2016 jemi 
mbështetur kryesisht në të dhenat e meposhtme: 
  
-  Nivelet e taksave dhe tarifave vendore të miratuara në Ligjin nr.9632 datë 30.10.2006 
“Për sistemin e Taksave Vendore" i ndryshuar, me ligjin nr.142/2015date 17.12.2015, 
”Per disa ndryshime dhe shtesa ne ligjin nr. 9632, dt.30/10/2006”Per sistemin e taksave 
vendore” dhe vendimet përkatëse të Këshillit Bashkiak të Durresit.  
-  Realizimin faktik të të ardhurave vitin 2015 dhe te pritshmin deri ne fund te vitit. 
-  Numrin e subjekteve aktivë të evidentuar nga struktura e DTTV-së. 
- Parashikimin e të ardhurave nga subjekte debitore. 
- Parashikimin e të ardhurave nga subjektet e reja gjate vitit fiskal 2016  
- Parashikimin e të  ardhurave nga agjentët tatimore (UKD,ZRPP,DRSHA) 
- Parashikimi e te ardhurave nga lejet e ndertimit te miratuara  
- Parashikimi e te ardhurave nga Drejtoria e Planifikimit 
- Parashikimin e te ardhurave nga Departamenti i Sherbimeve  
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II.1.1 TË ARDHURAT NGA TAKSAT VENDORE 
  
Taksa mbi Pasurine : 
 
Ne baze te ligjit Nr.142/2015 date 17.12.2015 ”Per disa ndryshime dhe shtesa ne ligjin nr. 
9632, dt.30/10/2006”Per sistemin e taksave vendore” te ndryshuar, planifikimi i takses 
se pasurise mbeshtetet ne zerat e meposhtem: 
 
a-Taksa e nderteses (biznes,popullate) 
b-Taksa mbi token bujqesore 
c-Taksa e truallit (biznes,popullate) 
 
a-Taksa e Nderteses: 
 
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, si dhe ne 
mungese te tij vetdeklarimi i subjekteve (ky i fundit si rezultat i ligjit nr.142/2015 date 
17.12.2015) 
Mbeshtetur ne Vendimin e Keshillit Bashkiak nr.302/01.12.2015  niveli i takses se 
pasurise nga 400 leke/m2 ulet me 30%, pra 280 leke/m2 si dhe ligjin 142/2015 date 
17.12.2015 ,”Per disa ndryshime dhe shtesa ne ligjin nr. 9632, dt.30/10/2006”Per 
sistemin e taksave vendore” ,te ndryshuar i cili e ul taksen e nderteses per subjektet 
“prodhuese” nga 400 leke/m2 ne 200 leke/m2 per Bashkine Qender, ndersa per njesine 
administrative Manez dhe Sukth, behet 100 leke/m2,per njesite e tjera administrative si. 
Katund i ri, Ishem,Rrashbull behet 50 leke/m2. 
 
Pra, pervec faktoreve te mesiperm ne  planifikimin per kete ze jemi mbeshtetur edhe ne : 
 
-  Të dhënat e subjekteve për taksën e ndërtesës për kategorinë e “ndërtesave të banimit” 
sipas informacionit ne baze te te dhenave te marra nga Drejtoria e Gjendies Civile dhe për 
kategorinë ndertesa per qellime “bisnesi” sipas të dhënave të regjistrit vendor te DTTV.  
-  Të dhënat mbi numrin dhe vlerën e debitorëve deri ne fund te vitit 2015. 
-  Të dhënat mbi numrin e subjekteve taksapaguese ku rritja eshte e ndjeshme. 
-  Të dhënat mbi realizimin faktik të kësaj takse për vitin 2015, duke analizuar te gjithe 
faktoret qe ndikojne ne vjeljen e kesaj takse. 
 
Baza e taksës : 
 
-  Per kategorine “biznes” jane të dhënat e subjekteve  qe disponojme,  mbeshtetur ne 
dokumentacionin ekzistues prane DTTV (Siperfaqa ku ushtrohet veprimtaria ekonomike) 
-  Për kategorinë e “Ndërtesave të Banimit” informacioni sigurohet nga baza e te dhenave 
te Gjendjes Civile,ZRPP si  dhe vetedeklarimi i familjareve.  
 

- Kategoria: Familje 
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Taksa e nderteses per kete kategori eshte perllogaritur per 92.365 familje. Planifikimi i 
tyre eshte bere ne baze te ligjit 142/2015 date 17.12.2015 i cili rezulton si me poshte: 
Per bashkine Durres Qender : kategorine para vitit 1993 ku jane gjithsej 34.500 ndertesa 
banimi me 15 leke/m2 dhe 32.786 ndertesa banimi pas vitit 1993 me 30 leke/m2, si dhe 
ne njesite administrative Manez dhe Sukth prej 10388 familje,ndertesat para vitit 1993  
me 5 leke/m2, pas vitit 1993 me 6 leke /m2 .per njesite e tjera te reja administrative 
numri i familjeve i te cilave eshte 14,691 taksimi per ndertesat para “93  eshte 2.5 
leke/m2 dhe pas vitit 1993 eshte 3 leke/m2. Parashikimi te ardhurave per kete kategori 
per vitin 2016 do te jete 100.000.000leke.  
Agjenti tatimor per vjeljen e kesaj takse per llogari te Bashkise eshte UKD. 
 

- Kategoria:  Ndërtesa të tjera (biznesi): 
  
Sipas të dhënave prane DTTV  per subjektet taksapagues, rezulton se për vitin 2015 janë 
të regjistruar për taksën e ndërtesës 5551 subjekte  si dhe 1328 subjekte te shtuara nga 
njesite e reja administrative,pra gjithsej 6879 subjekte. 
Megjithe ndryshimet e bera, ne baze te ligjit Nr.142/2015 date 17.12.2015,”Per disa 
ndryshime dhe shtesa ne ligjin nr. 9632, dt.30/10/2006”Per sistemin e taksave vendore” 
te ndryshuar, ku taksa mbi ndertesat e subjekteve prodhuese ulet ne masen 50% dhe 
konkretisht nga 400 leke/m2 ne 200 leke/m2, si dhe vendimi i keshillit Bashkiak 
nr.302/01.12.2015 ku niveli i takses mbi ndertesen per te gjitha subjektet qe ushtrojne 
veprimatari ekonomike ne territorine Bashkise ulet me 30%, pra nga 400 leke/m2 ne 280 
leke/m2,mbeshtetur ne dy ndryshimet e mesiperme si dhe ne numrin e subjekteve qe 
deri ne fund te vitit 2015 pati rritje, kemi planifikuar qe per vitin 2016 vlera e takses se 
nderteses per veprimtari ekonomike te jete 200.000.000 leke. 
Struktura e ngarkuar per vjeljen e kesaj takse eshte DTTV. 
 
b- Taksa mbi token bujqesore 
  
Me ndarjen e re territoriale ku Bashkise Durres i shtohen dhe njesite e tjera administrative 
(Manes, Sukth,Katund i Ri, Ishem, Rrashbull) zeri “takse mbi token bujqesore” planifikohet per 
here te pare. 
Baza e takses mbi token bujqesore eshte siperfaqja  e tokes bujqesore ne hektare ne 
pronesi  apo ne perdorim te taksapaguesit.Niveli i takses eshte lek/ha/vit.Siperfaqja e 
tokes ne pronesi percaktohet nga dokumentat e meposhtem: 
-certifikata e rregjistrimit te pronesise ne ZRPP 
-akti i marrjes se tokes ne pronesi.(AMTP) 
Ne rast te mungeses se dokumentacionit te pronesise,perdoruesi tokes bujqesore ben nje 
vetdeklarim te siperfaqes se tokes bujqesore prane bashkise. (mbeshtetur ne ligjin nr 
142/2015 dt.17.12.2015.) 
Per vitin 2016 mbeshtetur ne Vendimin e Keshillit Bashkiak nr.302/01.12.2015 “Per 
sistemin e Taksave dhe Tarifave Vendore” ne qytetin e Durresit si dhe nga te dhenat e 
njesive te reja administrative, te siperfaqeve ne hektar sipas kategorive, i llogaritur me 
numrin e familjeve, kemi bere planifikimin e te ardhurave te kesaj takse si me poshte:  
  
Gjithsej per Bashkine Durres disponojme nje siperfaqe te taksueshme prej 15.809 
hektare  te parashikuar ne vleren 39.000.000 leke. 
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Struktura e ngarkuar per vjeljen e kesaj takse deri me 20 prill eshte DTTV. 
 
c- Taksa e truallit 
 
Ne baze te ligjit Nr.142/2015 date 17.12.2015,”Per disa ndryshime dhe shtesa ne ligjin nr. 
9632, dt.30/10/2006”Per sistemin e taksave vendore” te ndryshuar, per here te pare si 
Bashki kemi planifikuar taksen e truallit e cila eshte e ndare ne dy kategori: 
 
-takse trualli per qellime “bisnesi” 
-takse trualli per qellime “banimi” 
 
Baza e takses mbi truallin eshte siperfaqa e truallit ne meter katror, ne pronesi apo 
perdorim te taksapaguesit. Siperfaqja e truallit ne pronesi percaktohet sipas 
dokumentave qe vertetojne ate. 
Ne rast te mungeses se dokumentacionit te pronesise, perdoruesi i truallit ben nje 
vetdeklarim te siperfaqes se truallit ne perdorim prane Bashkise. Niveli i takses caktohet 
ne leke/m2 sipas specifikimit te bera nga ligji i mesiperm i cili e ndan ne dy kategorite e 
mesiperme me cmim respektiv 0.56 leke/m2 per qellime “banimi” dhe 20 leke/m2 per 
qellime “bisnesi” 
 
Ne planifikimin e takses se truallit per qellime “bisnesi” jemi mbeshtetur ne numrin e 
subjekteve bisnes i madh, i cili afersisht eshte 2530 dhe qe sherben si burimi kryesor i 
kesaj te ardhure qe i planifikuar nga ana jone shkon rreth 15.000.000 leke, planifikim ky 
i mbeshtetur mbi bazen e dokumentacionit te marre nga ZRPP dokumentacionit prane 
DTTV dhe ne mungese te tij nga vetdeklarimi i subjekteve. 
-Persa i perket planifikimit te takses se truallit per qellime “banimi” si takse e aplikuar per 
here te pare jemi mbeshtetur ne te dhenat e parashikuara per kete ze nga Drejtoria e 
Planifikimit dhe perafersisht eshte planifikuar 1.000.000 leke e barabarte kjo me rreth, 
1.800.000 m2 siperfaqe trualli e shfryezuar per banim. 
Struktura e ngarkuar per vjeljen e kesaj takse eshte DTTV. 
 
 
Tatimi i thjeshtuar mbi fitimin per bisnesin e vogel 
  
Me hyrjen ne fuqi te ligjit Nr.142/2015 date 17.12.2015”Per disa ndryshime dhe shtesa 
ne ligjin nr. 9632, dt.30/10/2006”Per sistemin e taksave vendore” te ndryshuar, neni 11 
parashikon  ndryshimin si me poshte: 
 
-  per subjektet me xhiro nga 0-2 miljon qe me pare tatimi i thjeshtuar mbi fitimin ishte 
25.000 leke ne vit behet zero.  
-  per subjektet me xhiro nga 2- 5 miljon leke qe tatimi i thjeshtuar  mbi fitimin ishte 7.5% 
behet zero. 
 
Shkalla tatimore e aplikueshme mbi fitimin e tatueshem per tatim paguesit qe i 
nenshtrohen tatimit te thjeshtuar mbi bisnesin e vogel me qarkullim vjetor nga 5 (pese) 
deri ne 8 (tete) miljon leke behet 5%. 
Drejtoria e Pergjithshme e Tatimeve, nepermjet Drejtorive Rajonale Tatimore, vepron si 
agjent tatimor i ngarkuar me mbledhjen,arketimin dhe transferimin ne llogari te buxhetit 
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te qeverisjes vendore te te ardhurave nga tatimi i thjeshtuar mbi fitimin e bisnesit te 
vogel per subjekte me xhiro nga 5- 8 miljon leke. 
Administrata tatimore transferon te ardhurat nga tatimi i thjeshtuar mbi fitimin e bisnesit 
te vogel per kategorine e mesiperme, ne llogari te bashkise ku ka vendodhjen bisnesi i 
taksueshem brenda dates 10 te muajit pasardhes, nga taksat e arketuara. 
Adminstrata tatimore per sherbimin qe kryen si agjent tatimor, merr nje komision. Ky 
komision llogaritet ne % te shumes se tatimit qe kane arketuar dhe kane transferuar ne 
buxhetin e njesive te qeverisjes vendore i cili eshte ne masen 1% dhe derdhet ne llogari te 
administrates tatimore. Komisioni si agjent tatimor kalon ne llogari te buxhetit te shtetit 
ne baze te legjislacionit ne fuqi mbi perdorimin e te ardhurave dytesore , te krijuara ne 
institucionet buxhetore dhe per mbulimin e kostove te “Pullave te tatimit” 
Tatimi i thjeshtuar i fitimit te bisnesit te vogel me qarkullim 5-8 miljon leke ne vit 
paguhet ne kater keste te barabarta. Kesti i pare paguhet brenda dates 20 prill, kesti i 
dyte jo me vone se data 20 korrik, kesti i trete jo me vone se tata 20 tetor dhe kesti i 
fundit jo me vone se data 20 dhjetor te vitit fiskal. Llogaritja e tatimit te thjeshtuar te 
fitimit te bisnesit te vogel per vete ndryshimet e bera me ligjin Nr.142/2015 date 
17.12.2015”Per disa ndryshime dhe shtesa ne ligjin nr. 9632, dt.30/10/2006”Per 
sistemin e taksave vendore” te ndryshuar, neni 11, per kete vit fiskal eshte llogaritur nga 
Drejtoria Rajonale Durres qe per vitin fiskal 2016 te jete 40.000.000 leke. 
 Agjent tatimor per vjeljen e kesaj takse eshte Drejtoria Rajonale Tatimore Durres. 
 
 
Taksa e kalimit te se drejtes se pronesise se pasurise se paluajtshme 
 
Taksa mbi kalimin e se drejtes se pronesise vendoset per ndertesat dhe te gjitha pasurite 
e paluajtshme ne castin e kalimit te se drejtes se pronesise mbi to. 
Agjenti tatimor per vjeljen e takses mbi kalimin e se drejtes se pronesise per pasurite e 
paluajtshe eshte Zyra Vendore  e Rregjistrimit te Pasurive te Paluajtshme e cila ne rolin e 
agjentit te takses perfiton 3% te shumes se arketuar. Ky tregues ndiqet rregullisht nga 
strukturat e DTTV, detyre e cila reflektohet nepermjet akt-rakordimeve mujore me kete 
agjent dhe qe konfirmohet dhe nga dega e thesarit.  
Per vitin fiskal 2016 nga ZRPP eshte parashikuar qe shuma e kesaj takse te jete 
94.000.000 leke. 
 
 
Taksa e mjeteve te perdorura 
 
Ne zbatim te ligjit 10457 date 21.07.2011 “Per disa ndryshime ne ligjin nr.9632 date 
30.10.2006 ”Per sistemin e taksave vendore”, i ndryshuar , pika 6 (taksa e rregjistrimit te 
pervitshem te mjeteve) e nenit 9 shfuqizohet. 
Ne zbatim te ligjit nr.10458 dt.21.07.2011 “Per disa ndryshime ne ligjin nr.9975date 
28.07.2008 “Per taksat kombetare”, i ndryshuar pika 3,ku 18% e te ardhurave vjetore te 
“Takses Vjetore te Mjeteve te Perdorura” i kalojne buxhetit te qeverisjes vendore, 
mbeshtetur ne planifikimin e bere per vitin fiskal 2016 nga DRSHA  jane planifikuar per 
tu arketuar prane buxhetit te Bashkise rreth 66.000.000 leke. 
 Agjent tatimor per vjeljen e kesaj takse eshte DRSHA. 
Taksa e tabeles per qellime identifikimi 
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Mbeshtetur ne ligjin nr.142/2015 date 17.12.2015 ”Per disa ndryshime dhe shtesa ne 
ligjin nr. 9632, dt.30/10/2006”Per sistemin e taksave vendore” te ndryshuar, 
a-  taksa e tabeles e cila aplikohej per te gjitha subjektet te cilet e vendosin emertimin te 
trupezuar  ne siperfaqen e nderteses ose brenda territorit ku zhvillon aktivitet bisnesi qe 
jane deri ne 2m2 dhe qe nuk perdoren per reklamimin e aktivitetit te te treteve taksimi 
behet zero.  
b-taksa e tabeles per qellime identifikimi mbi 2 m2 e trupezuar ne siperfaqene e 
nderteses ose brenda territorit ku zhvillon aktivitet dhe qe nuk perdoret per reklamimin 
e te treteve, taksohet me vleren 45.000 leke/m2  dhe e parashikuar nga DTTV,per vitin 
fiskal 2016 shkon rreth 4.000.000 leke. 
 Struktura e ngarkuar per vjeljen e kesaj takse eshte DTTV 
 
 
Taksa e tabeles per qellime reklamimi 
 
Mbeshtetur ne ligjin nr.142/2015 date 17.12.2015 ”Per disa ndryshime dhe shtesa ne 
ligjin nr. 9632, dt.30/10/2006”Per sistemin e taksave vendore” te ndryshuar,taksa e 
tabeles per qellime reklamimi eshte detyrim vjetor dhe eshte e ndare ne dy zera: 
 
- tabele e thjeshte me vlefte            22.500 leke/m2/vit 
- tabele elektronike me vlefte         45.000 leke/m2/vit. 
Kjo takse aplikohet mbi te gjitha subjektet te cilet shfrytezojne hapesirat\publike per te 
reklamuar produkte dhe sherbime te cilat lidhen me aktivitetin qe kryejne.,ndersa te 
ardhurat nga kjo takse per vitin fiskal 2016 parashikohen te jene 5.000.000 leke 
Planifikimi i kesaj takse eshte bere duke u nisur nga siperfaqet e reklamave qe firmat 
reklamuese kane vendosur ne territorine Bashkise dhe niveleve te percaktuara ne ligjin e 
mesiperm. 
Struktura e  ngarkuar per vjeljen e kesaj takse eshte DTTV 
 
Taksa e perkohshme e tregut 
 
Kesaj takse i neshtrohen te gjitha subjektet qe ushtrojne aktivitet ne tregjet publike ne 
administrim te Bashkise Durres. Baza e kesaj takse eshte sip. ne m2 per tregtimin e 
artikujve te ndryshem dhe kjo takse llogarit si detyrim mujor i taksapaguesit. 
Parashikimi per taksen e perkohshme te tregut per vitin fiskal 2016 eshte 12.474.000 
leke. 
Struktura e ngarkuar per vjeljen e kesaj takse eshte DTT 
 
Taksa e ndikimit ne infrastrukture nga ndertimet e reja dhe ALUIZNI. 
 
Nisur edhe nga ndryshimet e bera nga ligji nr.142/2015 date 17.12.2015” neni 14,”Per 
disa ndryshime dhe shtesa ne ligjin nr. 9632, dt.30/10/2006”Per sistemin e taksave 
vendore” te ndryshuar,neni 27, si dhe ne mbeshtetje te Ligjit nr.115/2014 “  date 
31.07.2014 “Per ndarjen administrativo-territoriale te njesive te qeverisjes vendore ne 
Republiken e Shqiperise”, Qendra e Bashkise Qyteti Durres ka ne perberjen e tij dhe 
njesite administrative: Sukth, Manez,Ishem,Katund i Ri,Rrashbull.Nisur dhe nga ky 
bashkim,parashikimi i te ardhurave nga kjo takse per vitin fiskal 2016, i llogaritur bashke 
me te ardhurat e ALUIZN-it, parashikohet te jete rreth 283.880.223 leke. 
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Struktura per vjeljen e kesaj takse eshte Drejtoria e Planifikimit 
 
 
Taksa e fjetjes ne hotel  
 
Mbeshtetur ne ndryshimet e bera sipas ligjit nr.142/2015 date ”Per disa ndryshime dhe 
shtesa ne ligjin nr. 9632, dt.30/10/2006”Per sistemin e taksave vendore” te ndryshuar, 
neni 26, pikat 2dhe 3  percaktimi i kesaj takse eshte si me poshte: 
 

- baza e takses se fjetjes ne hotel eshte numri i neteve te qendrimit ne hotel. 
 
Detyrimi per taksen llogaritet si shumezim i nivelit te takses per nate qendrimi qe 
percaktohet nga ligji i mesiperm me numrin e neteve te qendrimit ne hotel. Te ardhurat 
nga kjo takse per vitin fiskal 2016 parashikohet te jene 5.800.000 leke. 
Struktura e ngarkuar per vjeljen e kesaj tarife eshte DTTV 
 
 
II.1.2 TË ARDHURAT NGA TARIFAT VENDORE 
 
Ne kete grup te ardhurash perfshihen te gjithe te ardhura me natyre jo tatimore, qe 
rezultojne nga afrimi i sherbimeve publike ne  te drejtat e perdorimit te pronave publike 
dhe vendore,dhenien e lejeve,licensave autorizimeve etj.  
Per vitin 2016 planifikimi i ketij zeri eshte ne vleren 491,237.777 leke. Me poshte po 
japim planifikimin ze per ze nga ky grup te ardhurash. 
 
Tarifa e gjelberimit 
 
Tarifa, paguhet nga te gjithe familjet, personat fizike ose juridike vendas ose te huaj qe 
banojne ose ushtrojne veprimtari ekonomike brenda territorit te Bashkise se Durresit.Kjo 
tarife eshte vjetore dhe likujdimi i saj per bisnesin dhe OJF eshte i detyrueshem per tu 
paguar brenda dates 20 prill te cdo viti, ndersa per kategorine tarife e perkohshme e 
gjelberimit per familjaret paguhet cdo muaj dhe arketohet nga agjenti tatimor i caktuar 
nga Bashkia, ku ne rastin konkret eshte ndermarrja e UKD. 
Struktura e ngarkuar per mbledhjen e tarifes se perkohshme te gjelberimit nga subjektet 
per qellime bisnesi eshte DTTV dhe Drejtoria e Planifikimit per subjektet qe marrin leje 
ndertimi. 
Parashikimi i tarifes se gjelberimit per vitin fiskal 2016 eshte llogaritur si me poshte 
vijon: 
 
Kjo tarife per kategorine e “bisnesit” eshte llogaritur mbi bazen e numrit te subjekteve 
aktive qe ushtrojne aktivitet aktualisht ne Bashkine Durres dhe parashikimi per kete ze 
eshte  ne vleren 22.000.000 leke,  
Kjo tarife per kategorine “familjare” eshte planifikuar mbi bazen e te dhenave te marra 
nga Drejtoria e Gjendies Civile dhe parashikimi per kete ze eshte ne vleren 14.000.000 
leke. 
Struktura e ngarkuar per vjeljen e kesaj tarife eshte DTTV.  Agjent tatimor per kategorine 
“familjare” eshte UKD 
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Tarifa e pastrimit dhe largimit te mbeturinave 
 
Tarifes se pastrimit dhe largimit te mbeturinacve i nenshtrohen te gjithe: Familjet, 
personat fizike dhe juridike vendas dhe te huaj te cilet banojne dhe ushtrojne veprimtari 
ekonomike brenda territorit te Bashkise Durres.  
Parashikimi per tarifen e pastrimit dhe largimit te mbeturinave per kategorine “bisnes” 
per vitin fiskal 2016 eshte mbeshtetur ne numrin e subjekteve aktive qe jane rregjistruar 
aktualisht prane DTTV dhe lejeve te dhena nga Drejtoria e Planifikimit. 
- Parashikimi i kesaj tarife per kategorine “bisnes”  per kete vit fiskal eshte 110.000.000 
leke. 
 - Parashikimi i kesaj tarife per kategorine “popullate” mbeshtetur ne numrin e familjeve 
te dhena nga Drejtoria e Gjendjes Civile eshte 115.000.leke. 
 Struktura e ngarkuar per vjeljen e kesaj tarife eshte DTTV kategorine “bisnes”jane DTTV 
dhe  Drejtoria e Planifikimit. 
 Agjent tatimor per vjeljen e kesaj tarife per kategorine “popullate” eshte UKD                    
 
 
Tarifa e plazheve private 
 
Baza e tarifes eshte siperfaqa e reres per m2 (500 leke/m2/per sezon turistik). 
Kjo tarife aplikohet mbi te gjithe subjektet qe shfrytezojen siperfaqen e reres ne vije 
bregdetare per plazhe private gjate periudhes se sezonit turistik. Te ardhurat nga kjo 
tarife per vitin fiskal 2016 per bashkine jane planifikuar 30.000.000 leke. 
Struktura e ngarkuar per dhenien e lejes se shfrytezimit te reres eshte Drejtoria e 
Planifikimit prane Bashkise Durres. 
Struktura e ngarkuar per vjeljen e kesaj tarife eshte DTTV  
 
Tarifa e parkimit 
 
Ne parashikimin e kesaj te ardhure jane marre ne konsiderate si te ardhurat qe vilen nga 
Drejtoria e Sherbimeve ashtu edhe te ardhurat qe vilen nga DTTV per kategorine “bisnes”. 
Per vitin fiskal 2016 si Bashki parashikojme ne total 16.600.000 leke. 
Strukturat e ngarkuara per vjeljen e kesaj tarife jane DTTV dhe  Drejtoria e Sherbimeve. 
 
Tarifa e ndricimit 
 
Objekt i kesaj tarife jane te gjitha familjet, personat fizike dhe juridike,vendas dhe te huaj 
qe banojne ose ushtrojne veprimtari ekonomike brenda territorit te  Bashkise Durres. 
Struktura e ngarkuar per mbledhjen e tarifes se ndricimit per kategorine “bisnes” eshte 
DTTV, ndersa per mbledhjen e tarifes se ndricimit per kategorine “familjare” eshte 
Drejtoria e UKD ne cilesine e agjentit tatimor. 
Per vitin fiskal 2016 te ardhurat nga kjo tarife si Bashki per te dy zerat e mesiperm 
parashikohen ne vleren 68.954.000 leke. E ndare sipas zerave: 
 
- per kategorine “bisnes” te ardhurat nga kjo tarife parashikohen 30.954.000 leke 
- per kategorine “popullate” te ardhurat nga kjo tarife parashikohen 38.000.000 leke. 
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Tarifa per zenien e hapesires publike (ZHP) 
 
Mbeshtetur ne ligjin nr.142/2015 date 17.12.2015  ”Per disa ndryshime dhe shtesa ne 
ligjin nr. 9632, dt.30/10/2006”Per sistemin e taksave vendore”, te ndryshuar, neni 16 ,ne 
nenin 35 te ligjit 9632, specifikohet si me poshte : 
 

- paguhet per zenien e hapesirave publike per qellime bisnesi.Tarifa (me pare 
konsiderohej takse) llogaritet si detyrim mujor i taksapaguesit dhe Keshilli 
Bashkiak vendos per nivelin, rregullat baze, administrimin dhe mbledhjen e kesaj 
tarife. 

Kjo tarife per zenien e hapesires publike perbehet prej: 
-  tarife per zenie te hapesires publike spektakle ose panaire te ndryshme. 
- tarife per zenien e hapesires publike (perdorim trualli per tavolina) nga bisnesi. 
- tarife per zenie hapesire publike me mallra jashte vendit te tregtimit. 
- tarife per zenie te hapesires publike me platforma me kangjella vazo druri dekorativ etj. 
 
Te ngarkuar per vjeljen e tarifes per zerin “ZHP per tavolina” per bisnesin, eshte DTTV 
dhe per vitin fiskal 2016 parashikojme qe te ardhurat te jene rreth 4.000.000 leke. 
Ndersa per zerin tarife per “ZHP per veprimtari ekonomike” e ngarkuar per vjeljen e saj 
eshte Drejtoria e Sherbimeve prane Bashkise dhe parashikojme qe per kete vit fiskal vlera 
te jete rreth 12.000.000 leke. 
 
Tarifa e transportit publik 
 
Kjo tarife perllogaritet nga Drejtoria e Sherbimeve dhe planifikimi i kesaj te ardhure per 
vitin fiskal 2016 eshte  3.200.000 leke. Eshte po Drejtoria e Sherbimeve struktura e 
ngarkuar per vjeljen e kesaj tarife. 
 
 
Te ardhura nga tarifat e sherbimit 
 
Te ardhurat nga ket\o tarifa perllogariten nga Drejtoria e sherbimeve dhe planifikimi per 
vitin fiskal 2016 eshte 15.117.500 leke. 
Vlera e ketyre tarifave ne raport me vitin e kaluar ka  nje rritje te madhe per shkak te 
ndryshimit te tarifes se “autorizimit per tregti me pakice karburanti dhe gazi te 
lengshem”,ndryshuar sipas VKM nr.970/02.12.2015 ne lidhje me ligjin 
nr.8450/24.02.1999  
Struktura e ngarkuar per vjeljen e tarifave te mesiperme eshte Drejtoria e Sherbimeve. 
 
 
Tarifa e sherbimit veterinar 
 
Planifikimi i kesaj te ardhure llogaritet nga Sektori Veterinar prane Drejtorise se 
Sherbimeve dhe per vitin fiskal 2016 parashikohet 656.000 leke.  
Struktura e ngarkuar per vjeljen e kesaj tarife eshte Drejtoria e Sherbimeve. 
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Tarifa e shfrytezimit 
 
Me kete tarife ngarkohen te gjithe subjektet qe marrin lejen e shfrytezimit . Kjo tarife per 
vitin fiskal 2016 eshte llogaritur ne vleren 16.000.000 leke dhe si perllogaritja ashtu dhe 
vjelja behet nga Drejtoria e Planifikimit. 
 
Tarifa e urbanistikes 
 
Kjo tarife per vitin fiskal 2016 eshte llogaritur ne vleren 7.500.000 leke per sherbimet qe 
ju afrohen firmave ndertuese.  
Kjo tarife llogaritet dhe mblidhet nga Drejtoria e Planifikimit. 
 
 
Te ardhura te tjera 
 
Per kete ze te te ardhurave per vitin fiskal 2016 eshte parashikuar nje shume prej 
23.377.100 leke ku perfshihen : 
 
1.te ardhura nga veprimtari ekonomike (dhenie qera) 9.697.100.leke 
2.sponsorizime nga subjekte shteterore dhe private 1.680.000 leke. 
3.te ardhura nga gjobat 12.000.000 leke 
 
 
Te ardhurat nga institucionet 
 
Planifikimi i te ardhurave nga institucionet 32.833.177 leke. Kjo shume e ndare sipas 
zerave rezulton si me poshte : 
 
1.Te ardhura nga cerdhet ne shumen 9.173.000 leke 
2.Te ardhurat nga kopshtet ne shumen 20.748.177 leke 
3.Te ardhurat nga konviktet ne shumen 1.792.000 leke 
4.Te ardhurat nga institucionet kulturore, sportive ne shumen 1.120.000 leke 
 
II.2. TRANSFERTA E PAKUSHTEZUAR 
 
Transferta e pakushtezuar qe buxheti qendror ia transferon pushtetit vendor perfshin 
fondet per perballimin e veprimtarive dhe funksioneve te Bashkise.  
Si rregull i përgjithshëm, transferta e pakushtëzuar duhet t’u sigurojë NJQV-ve diferencën 
mes kostos së ushtrimit të funksioneve (nevojat për shpenzime) dhe të ardhurave që ato 
krijojnë në mënyrë të pavarur (kapaciteti fiskal). Duke qenë se NJQV-të janë të ndryshëm 
për sa i përket nevojave dhe kapacitetit fiskal, në një sistem efikas dhe të barabartë të 
ndarjes së transfertës së pakushtëzuar duhet të merren parasysh diferencat tek të dy 
dimensionet. Per vitin 2016 nga ana e Qeverise eshte aplikuar nje formule e re ne 
shperndarjen e transfertes se pakushtezuar. 
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Formula e re e ndarjes së transfertës së pakushtëzuar identifikon nevojat për shpenzime 
të bashkive duke u bazuar ne 3 kritere : a) popullsia relative, b) dendësia e popullsisë për 
çdo njësi (që kap diferencat në koston e ushtrimit të funksioneve ndërmjet bashkive) dhe 
c) numri faktik i nxënësve në shkollat 9-vjeçare dhe të mesme në çdo bashki. Përveç 
ekualizimit të kostove që bëhet nëpërmjet komponentit të dendësisë, formula e re e 
ndarjes së transfertës së pakushtëzuar sjell edhe ekualizimin e kapacitetit fiskal (të matur 
nga të ardhurat faktike nga taksat e ndara ndërmjet qeverisë qendrore dhe asaj vendore), 
të cilat mblidhen dhe u transferohen plotësisht ose pjesërisht bashkive nga administrata 
tatimore qendrore. Ekualizimi fiskal bazohet në të ardhurat faktike nga tatim fitimi i 
thjeshtuar i biznesit të vogël, nga taksa vjetore e automjeteve të përdorura dhe taksa e 
kalimit të pasurisë për pasuritë e paluajtshme të shitura nga personat juridikë.  
Ne llogaritjen e formules se shperndarjes se grantit persa i perket  nr. te popullsise eshte 
perdorur nje koeficient korrigjimi.  
Për të adresuar problemin e diferencave të mëdha në numrat e popullsisë së ofruara nga 
Regjistri i Gjendjes Civile (RGJC)  dhe Censusi i vitit 2011, në formulën e re është bërë një 
zgjidhje kompromisi që harmonizon të dhënat për popullsinë. Të dhënat për popullsinë 
që përdoren në aplikimin e formulës bazohen kryesisht në të dhënat e Censusit të vitit 
2011, të azhornuara me normën e rritjes së popullsisë në nivel qarku sipas vlerësimit të 
bërë nga INSTAT në vitin 2014. Këtyre të dhënave u shtohet 30% e diferencës midis të 
dhënave të Censusit dhe Gjendjes Civile (të vitit 2014) për secilën njësi të qeverisjes 
vendore.  
 
Për vitin 2016 transferta e pergjithshme e pakushtëzuar për Bashkine e Durresit 
paraqitet në shumën 573.031 mije leke, pra 113.230 mije leke (25%) me shume se 
viti 2015.  
 
Ne ligjin e buxhetit per vitin 2016 cilesohet  se jo me pak se  40% e kesaj transferte do te 
perdoret per investime. 
         
 II.3. TRANSFERTAT SPECIFIKE  
 
Transfertat specifike jane transferta te cilat jane alokuar nga Qeveria per financimin e 
shpenzimeve   te funksioneve te reja qe i jane transferuar Bashkise . Konkretisht per vitin 
2016 ne baze te ligjit te buxhetit te shtetit per vitin 2016 Bashkise Durres i  jane alokuar 
transfertat specifike te meposhteme: 
 
Nr. Emertimi i transfertes specifike Vlera ne leke 

1. Tr.specifike per arsimin 
parashkollor dhe arsimin baze 

153.525.000 

2. Tr.specifike per arsimin 
parauniversitar +konviktete 

36.755.990 
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arsimit parauniversitar 

3. Tr. Specifike per rruget rurale 23.000.219 

4. Tr.specifike per sherbimin e 
mbrojtjes nga zjarri (PMNZZH) 

39.466.450 

5. Tr.specifike per administrimin e 
pyjeve 

1.226.370 

6. Tr. Specifike per ujitjen dhe 
kullimin. 

26.496.855 

 T O T A L I 280.470.884 
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KAPITULLI  III :       PARASHIKIMI  SHPENZIMEVE  NE BUXHETIN E BASHKISE DURRES 
PER VITIN 2016 

  
Shpenzimet e pergjithshme te Bashkise Durres per vitin 2016 per te gjitha funksionet 
e saj jane programuar ne vleren 2.210.893.748 leke. 
 
Politikat e ndjekura nga Bashkia Durres ne planifikimin e shpenzimeve ne buxhetin e 
vitit 2016 synojne ne:   

− Racionalizim  të shpenzimeve administrative në bazë të normimit të tyre.  
− Reduktim te shpenzimeve te personelit te administrates 

  
− Shlyerjen e detyrimeve te prapambetura nga viti  meparshem . 
− Rritjen e shpenzimeve në shërbimet publike duke iu përgjigjur shtrirjes se re 

territoriale te Bashkise Durres, nevojave te  komunitetit dhe tendencës të 
rritjes së investimeve në vite, 

− Planifikimin e investimeve prioritare duke sjellë cilësi në rritje në dy drejtime: 
◊ Të vlerësimit e zgjedhjes së projekteve të investimeve duke mbajtur 

parasysh kërkesat më emergjente dhe të domosdoshme për plotësimin 
e nevojave të komunitetit, 

◊ Sigurimin e shpërndarjes me përparësi të investimeve në projekte të 
rëndësishme të bazuara në vlerësime dhe studime paraprake, 

 
Raporti midis shpenzimeve korrente dhe atyre kapitale eshte respektivisht 68% dhe 
32% . 
         
 
III.1 Shpenzimet korente 
 
Shpenzimet korente te Bashkise Durres per vitin 2016 parashikohen ne shumen 
1.515.855.570 leke dhe perbejne 68 % te totalit te shpenzimeve per kete vit. 
Shpenzimet korente perbehen nga: 

- Shpenzime per peronelin 
- Shpenzime operative dhe mirembajtje per realizimin e funksioneve  
- Transferta korente te brendshme (Kontributi per Qarkun) 
- Transferta per individet 
- Fondi rezerve dhe i kontigjences. 

Shpenzimet korente sipas programeve te Bashkise Durres paraqiten si ne tabelen e 
meposhteme: 
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Programi Shpenz. 
personeli 

Shpenz. 
Operative 

Transferta 
te 

brendshme 
Transferta 
te individet 

F.rezerve 
dhe 

kontigjences 
Total 

1. Programi i Administrates Vendore 
  259.193.000  

     
64.491.500       2.000.000                   -      38.000.000        363.684.500  

2. Programi i Infrastruktures Rrugore dhe 
sherbimeve publike   343.128.000  

   
230.283.805                    -                     -                     -          573.411.805  

3. Programi i Arsimit Parauniversitar   184.613.000  
     

75.734.990                    -                     -                     -          260.347.990  
4. Zhvillimi rural, pyjet, ujitja, kullimi     12.176.724  

     
19.546.501                    -                     -                     -            31.723.225  

5. Programi i Kultures dhe sportit     55.156.000  
     

79.000.000                    -                     -                     -          134.156.000  
6. Programi i Sherbimit Social     59.171.000  

     
38.105.000                    -        6.000.000                   -          103.276.000  

7. Siguria publike 
    35.196.450  

       
3.938.000                    -      10.121.600                   -            49.256.050  

 
T O T A L    948.634.174  

   
511.099.796       2.000.000    16.121.600    38.000.000     1.515.855.570  

 
 
III.1.1 Shpenzimet e personelit  
 
Shpenzimet për personelin (paga +sig.shoqerore) janë parashikuar në masën 
948.634.174 leke . Ato zene 43% ndaj totalit te buxhetit . Ato perbehen nga: fondi i 
pagave me vlere 816.847.952 leke dhe fondi sigurimeve  shoqerore 131.786.222 
leke. 
Keto shpenzime per vitin 2016 rezultojne 34% me lart se fondi i planifikuar ne vitin e 
kaluar. Kjo rritje ka ardhur per shkak te rritjes se numrit te punonjesve si rezulatat i 
transferimit te funksioneve te reja, kurse persa i perket nivelit te pagave te 
punonjesve ai ka mbetur i njejte  me ate te vitit 2015. Per vitin 2016  nr. i 
punonjesve qe do te paguhen nga buxheti i Bashkise Durres do te jete 1533 
punonjes . Ky numer eshte rritur me 423 vete krahasuar me vitin 2015 per arsyet e 
meposhteme:  
 

1. Si rezultat i kalimit te disa funksioneve te reja nr. i punonjesve qe shtohen 
eshte 375 veta i ndare si me poshte : 

 
o Personeli edukativ ne arsimin parashkollor (kopshtet e femijeve) dhe 

QKF  151 vete. Ketu futen edukatoret e kopshteve 144 vete dhe 7 
punonjes te QKF . 

 
o Punonjesit e sherbimeve mbeshtetese ne arsimin baze (9 vjecar) ku 

perfshihet dhe parashkollori dhe QKF  , 101 punonjes . Ky numer 
perbehet nga personeli mbeshtetes: ne kopshte 33 veta, ne shkolla 9 
vjecare 66 veta dhe ne QKF 2 veta. 
 

o Personeli sherbimeve mbeshtetese ne arsimin e mesem 32 vete 
 

o Personeli per administrimin e pyjeve 2 veta 
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o Personeli per funksionin e ujitjes dhe kullimit 18 veta 

 
o Personeli per sherbimin e mbrojtjes nga zjarri 43 veta 

 
o Personeli per mirembajtjen e rrugeve rurale 28 veta 
 

Theksojme se fondi per financimin e shpenzimeve te  personelit  per keto funksione 
eshte alokuar nepermjet transfertave specifike dhe nr. I punonjesve per keto 
funksione ka ardhur i percaktuar nga Ministrite e linjes qe mbulonin keto funksione . 
Shpenzimet e personelit per keto funksione kapin vleren 245.248.724 leke. Pagesa e 
ketyre punonjesve prane Bashkise Durres ka filluar ne janar . 
 

2. Si rezultat i shtimit te personelit me 76 veta ne 3 Ndermarrje  per shkak te 
shtrirjes se sherbimeve publike ne njesite e reja administrative qe i jane 
bashkengjitur Bashkise te ndara si me poshte :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

o NKSH  shtohet me 35 veta . Keta puntore shtohen ne sektorin e 
pastrimit . Nga keta punonjes qe i shtohen kesaj Ndermarrje  25 veta jane 
punonjes te transferuar nga njesite administrative Ishem, Manez, Sukth.  

o NKPlazh shtohet me 36 veta ne sektorin e pastrimit . Nga keta 25 veta 
jane punonjes te transferuar nga Njesia administrative Rrushbull.  

o Ndermarrja e rrugeve shtohet me 5 veta ne sektorin e mirembajtjes se 
rrugeve . Keta  jane punonjes te transferuar nga Njesia administrative 
Rrushbull 
 
3. Shtohen 2 punonjes ne Klubin e shumesporteve per adminsitrimin e 

pishines se re e cila eshte vene ne funksionim . 
4. Ne aparatin e Bashkise per vitin 2016 pakesohen 30 veta. Jane 

transferuar 55 veta nga njesite administrative prane 3 ndermarrjeve dhe 
jane shtuar 25 punonjes te rinj.  

 
Shpenzimet e personelit per vitin 2016 jane parashikuar ne nivel programi , ne 
perputhje me funksionet qe kryen Bashkia si me poshte: 
 

Nr. Programi Fondi ne leke Pesha 
specifike ne  

% 

Pesha 
ndaj 

totalit ne 
% 

1. Administrata vendore 259.193.000 27.3 11.7 

2. Infrastruktura rrugore dhe sherbimet 
publike 

343.128.000 36.2 15.5 

3. Arsimi parauniversitar 184.613.000 19.5 8.4 

4. Zhvillimi rural, pyjet , ujitja, kulllimi 12.176.724 1.3 0.6 
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5. Kultura dhe sporti 55.156.000 5.8 2.5 

6. Sherbimi dhe strehimi social 59.171.00 6.2 2.7 

7. Siguria publike 35.196.450 3.7 1.6 

 Total 948.634.174 100 43 
 
 
III.1.2 Shpenzime operative 
 
Për vitin 2016, në total shpenzimet operative dhe të mirëmbajtjes janë projektuar në 
shumën  511.099.796 lekë . Keto shpenzime zene 23% te totalit te buxhetit ose 
34% te shpenzimeve korrente. 
Racionalizimi i shpenzimeve operative dhe të administratës vazhdon të jetë pjesë e 
pandryshuar e programit të shpenzimeve për vitin 2016.  Sikurse shihet nga tabela e 
meposhteme peshen kryesore ne keto shpenzime e zene ato per sherbimet publike 
dhe infrastrukture rrugore. 
          

 

Programi 
Shpenz. 

Operative 
Ne leke 

pesha ndaj 
totalit 

buxhetit  
pesha 

specifike 

1. Programi i Administrates Vendore      
64.491.500  

                  
2,9                 12,6  

2. Programi i Infrastruktures Rrugore dhe 
sherbimeve publike    

230.283.805  
                

10,4                 45,1  

3. Programi i Arsimit Parauniversitar      
75.734.990  

                  
3,4                 14,8  

4. Zhvillimi rural, pyjet, ujitja, kullimi      
19.546.501  

                  
0,9                   3,8  

5. Programi i Kultures dhe sportit      
79.000.000  

                  
3,6                 15,5  

6. Programi i Sherbimit Social      
38.105.000  

                  
1,7                   7,5  

7. Siguria publike        
3.938.000  

                  
0,2                   0,8  

 
T O T A L     

511.099.796  
                

23,1               100,0  
 
    
ADMINISTRATA VENDORE 64.492 mije leke                
 
 Aparati i Bashkise   43.000    
 Keshilli Bashkiak    8.492     
 Vendime gjyqsore  13.000           

  
 
 
SHERBIMET PUBLIKE DHE INFRASTRUKTURE RRUGORE  230.283 mije leke 
            
            
 Pastrimi dhe largimi mbetjeve urbane      113.097  mije leke     
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                  Nd.komunale sherbimeve    56.461     
Nd.komunale plazh    40.000 
Me sipermarrje                              16.636 

 Mirembajtja hapesirave te gjelberta 10.435 mije leke             
  -   Nd.komunale sherbimeve           8.453             

        -   Nd.komunale plazh                          2.000           
 Mirembajtja ndricimit      5.500              
 Energjia elektrike per rruget    62.000              
 Sherbim i Dekorit                       5.500 
 Mirembajtje varrezash      1.085 
 Mirembajtja e rrugeve     11.298 
 Mirembajtja e rrugeve rurale    10.041      
 Sherbim i profesionalizuar per kafshet endacake   3.500 
 Detyrime te prapambetura te P.Urban      7.828    

     
Shpenzimet ne sistemin e sherbimeve publike jane planifikuar duke patur parasysh : 
 

◊ Shtrirjen e re gjeografike te Bashkise Durres  
◊ 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 ambjentet 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, dezifektimin e tyre, pastrimin e reres pergjate bregdetit etj. 

◊ Shtimin e gjelberimit rrugor dhe  pemeve dekorative. 
◊ Analizën mbi  gjendjen ekzistuese të sipërfaqeve per pastrim, te ndricimit te 

rrugeve, si dhe nevojat e ndërhyrjes në mirëmbajtjen e tyre, mbështetur në 
koston për njësi të ndërhyrjes, si dhe vlerën përkatëse. 

◊ Analizën mbi  sistemin rrugor, duke  mundësuar krijimin e një baze  të 
dhënash mbi gjendjen ekzistuese të tyre, duke perfshire edhe sinjalistiken e 
tyre, përcaktimin e volumeve të dëmtimeve të rrugëve, si dhe nevojat e 
ndërhyrjes në mirëmbajtjen e tyre, mbështetur në koston për njësi të 
ndërhyrjes.  

◊ Persa i prket fondit per mirmbajtjen e rrugeve rurale ky fond ka ardhur i 
percaktuar nga Ministria e Financave nepermjet transfertes specifike 

 
 
ARSIMI PARAUNIVERSITAR 75.735 mije leke               
      

 Q.ek.arsimit               71.735                 
   

- kopshtet, shkollat 9 vjevare   52.075                 
- shkollat e mesme dhe konviket  19.660                 

 
 Q.kulturore femijeve           4.000                                 
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Ne planifikimin  e shpenzimeve per sistemin parauniverisitar jane parashikuar 
shpenzimet per mirembajtjen e objekteve arsimore parauniversitare (kopshtet , 
shkollat 9 vjecare dhe te mesme, konviktet) , nevojat e nderhyrjes per mirembajtjen e 
tyre, sigurimin me baze materiale e didaktike per shkollat, sigurimin e ushqimit per 
femijet e kopshteve dhe nxenesve ne konvikte, mundesimin e funksionimit te  
Qendres Kulturore te Femijeve, si dhe aktivitete kulturore argetuese per femijet.  
 
 
ZHVILLIMI RURAL. PYJET , UJITJA DHE KULLIMI 19.546 mije leke 
 

 Administrimi pyjeve         139 
 Ujitja , kullimi     19.407 

 
Planifikimi i ketyre fondeve ka ardhur i percaktuar nga Ministria Financave referuar 
faktit te vitit te meparshem. 
 
 
KULTURA E  SPORTI  79.000 mije leke      
       
 Institucionet kulturore 10.500     
- Q.Kulturore    8.000      
- Biblioteka   2.500 

       
 Projekte per aktivitete kulturore e turistike 18.000               

 
 Institucionet sportive 50.500       
- Klubi shumesporteve 27.000    
- Klubi futbollit  23.500   

 
 
PROGRAMI  SHERBIMEVE SOCIALE DHE STREHIMIT  38.105 mije leke 
                             
 Qendra ditore e te moshuarve dhe Q.multifunksionale    6.000 
 Cerdhet (ushqim, mirembajtje)    22.760 
 Projekte sociale                          2.000 
 Shtepia e foshnjes               500     
 PIU          6.845 

 
Për vitin 2016 Bashkia Durres do të vazhdojë të ofrojë shërbime në kuadër të 
përkujdesjes sociale të grupeve në nevojë, duke zhvilluar mekanizma efikase, 
për t’i ardhur në ndihmë komunitetit, si: 

– Funksionimi i Qendres Ditore te Moshuarve dhe Qendres Multifunksionale  
– Sigurimi i sherbimit te mirerritjes se femijeve ne cerdhe 
– Bashkia do të vijoje te mbështesë Projektet Sociale me karakter 

ndërgjegjësues dhe sensibilizues për të gjitha aktivitetet në kuadër të ditëve 
kombëtare dhe ndërkombëtare të solidarizimit, fushata sensibilizuese per 
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problematikat sociale , fushata informuese per sherbimet sociale qe ofron 
Bashkia etj. 

– Dote siguroje administrimin dhe mirembajtjen e banesave sociale. 
 

PROGRAMI  SIGURISE PUBLIKE  3.938  mije leke 
 

 Mbrojtja nga zjarri  3.938 mije leke 
 
Ky eshte fond i ardhur nga qeveria nepermjet transfertes specifike per financimin e 
funksionit te ri te mbrojtjes nga zjarri qe i eshte transferuar Bashkise . 

 
III.1.4 Transferta te brendshme   
 
Ne kete grup shpenzimesh futet Kuota e Bashkise per Qarkun qe per vitin 2016 eshte 
planifikuar ne masen 2.000 mije leke.  
 
III.1.4 Transferta tek individet   
 
Ky grup shpenzimesh per vitin 2016 eshte planifikuar ne vleren 16.122 mije leke. Ne 
kete kategori pagesash perfshihet transfertat per mbeshtetje sociale te shtresave ne 
nevoje . Shperndarja e transfertes per individe sipas kategorive paraqitet si me 
poshte: 
 Fondi i emegjenc.civile ne rast fatkeqesie natyrore 9.790 mije leke 
 Fondi social       5.700 
 Shpenzime varrimi per invalidet e luftes      300 
 Shperblim per punonjesit e MNZ qe lirohen nga detyra   332 
 
III.1.5 Fondi rezerve dhe kontigjences 
 
Ne buxhetin e vitit 2016 fondi i rezerves dhe kontigjences, te llogaritur ne zbatim te 
ligjit per menaxhimin e sistemit buxhetor është parashikuar perkatesisht  30.000.000 
leke dhe 8.000.000 leke dhe perbejne 1.7% te totalit te buxhetit.  
Fondi rezerve do te perdoret me vendime te vecanta te Keshillit Bashkiak per 
financimin e shpenzimeve qe nuk mund te parashkohen gjate hartimit te buxhetit.  
Fondi i kontigjences do te perdoret te perballuar, nevojen e e kryerjes se financimeve 
te reja apo shtim te financimeve mbi fondet e miratuara, me vendime te vecanta te 
Keshillit Bashkiak 
 
III.2. Shpenzimet kapitale 
 
 
Planifikimi për vitin 2016 është mbështetur duke marrë në konsideratë kërkesat e 
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komunitetit, te njesive administrative dhe te njesive shpenzuese, mbështetur në 
objektivat 2015-2019 te Bashkise Durres 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, 
− Financimin e projekteve ne proces nga viti 2015 
− Pagesen e principalit te kredise se CEB per banesat sociale. 

 
Edhe për vitin 2016 Bashkia Durres ka në vëmendje të saj financimin e investimeve 
për objektet në vazhdim nga viti i meparshem . 
 
Shpenzimeve Kapitale sipas programeve paraqiten  si me poshtë: 
 
          

 

Programi 

Investime ne 
vazhdim 

Investime te 
reja 

Total Pesha 

  

 

 

1. Programi i Administrates Vendore 
 19.000.000 19.000.000 2.7 % 

  

 

 
2. Programi i Infrastruktures Rrugore dhe 

sherbimeve publike 
136.071.298 326.028.880 462.100.178 66.5% 

  

 

 3. Programi i Arsimit Parauniversitar 1.204.800 64.905.600 66.110.400 9.5 % 

  

 

 4. Zhvillimi rural, pyjet, ujitja, kullimi - - -  

  

 

 5. Programi i Kultures dhe sportit  35.637.000 35.637.000 5.1 % 

  

 

 6. Programi i Sherbimit Social  112.190.600 112.190.600 16.2 % 

  

 

 
7. Siguria publike 

- - -  

  

 

 

 
T O T A L   541.651.020 695.038.178 100 

  

 

  
 
Shpenzimet kapitale do te financohen nga  te ardhurat e veta dhe transferta e 
pakushtezuar. Ne baze te kushtit te vendosur ne ligjin e buxhetit per vitin 2016 qe jo 
me pak se 40% e transfertes se pakushtezuar (granti) duhet te perdoret per 
investime kemi planifikuar qe 230.400.000 leke te financohen nga transferta e 
pakushtezuar , kurse diferenca prej 464.638.178 leke nga te ardhurat . 
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Ne kete kapitull po ju  prezantojmë buxhetin e vitit 2016 sipas programeve. 
 
Ky programim mbështetet në politikat sektoriale dhe prezanton aktivitetet e të gjitha 
Njësive Shpenzuese për vitin 2016 për arritjen e objektivave dhe realizimin e 
produkteve të pritshme sipas kostove përkatëse.  
 
Bazuar ne  funksionet  e Bashkise te percaktuar ne ligjin 139/2015 “Per 
veteqeverisjen vendore” dhe sektorëve prioritarë të Bashkisë DURRES, programet 
buxhetore për vitin 2016 prezantohen si në vijim. 
 
1. PROGRAMI I ADMINISTRATËS VENDORE (PLANIFIKIMI, MENAXHIMI DHE ADMINISTRIM)  

2. PROGRAMI I SHERBIMEVE PUBLIKE DHE INFRASTRUKTURËS RRUGORE 

3. PROGRAMI ARSIMIT PARAUNIVERSITAR 

4. ZHVILLIMI RURAL, PYJET,UJITJA, KULLIMI 

5. PROGRAMI I KULTURES DHE SPORTIT 

6. PROGRAMI I SHERBIMEVE SOCIALE DHE STREHIMIT SOCIAL 

7. PROGRAMI SIGURISE PUBLIKE 

Totali i shpenzimeve të Bashkisë (korente dhe kapitale) në lekë, për çdo program 
mbështetur në të ardhurat e veta paraqitet në tabelë e mëposhtëme: 

Në lekë 
Nr. Programet Plan 2016 

1 Administrata Vendore 382.684.500 
2 Sherbimet publike dhe Infrastruktura Rrugore 1.035.511.983 
3 Arsimi Para-Universitar  326.458.390 
4 Zhvillimi rural, pyjet, ujitja, kullimi 31.723.225 
5 Kultura dhe sporti 169.793.000 
6 Sherbimi dhe strehimi social  215.466.600 
7 Siguria publike 49.256.050 

  Totali 2.210.893.748 
 

 

 

 

 

KAPITULLI  IV :       PROGRAMET E ZHVILLIMIT TE QYTETIT 
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PROGRAMI I ADMINISTRATËS VENDORE (PLANIFIKIM, MENAXHIM ADMINISTRIM) 
 
 
Përshkrimi i 
programit 

Ky program parashikon menaxhimin financiar të Bashkisë 
së Durresit dhe përfshin shpenzimet e nevojshme 
administrative për funksionimin normal të administratës 
vendore dhe përmbushjen e misionit të Bashkisë së 
Durresit 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.  

Politika e Programit Politika e këtij programi konsiston në përmirësimin e 
funksionimit dhe menaxhimit të Bashkisë së Durresit 
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 

o Përmirësimi në vazhdimësi i aftësive drejtuese të 
stafit të Bashkisë së Durresit dhe niveleve të tjera 
të vendimmarrjes në varësi të saj, 

o Hartimi dhe propozimi i ndryshimeve në politikën 
fiskale, me qëllim mbështetjen e vazhdueshme të 
rritjes ekonomike të qytetit, 

o Ndërtimin e një sistemi efektiv të programimit 
buxhetor, mbi bazë programesh, për të gjitha 
institucionet buxhetore, 

o 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, 

o Krijimi i një institucioni efiçient, ku të 
përmirësohen në vazhdimësi aftësitë e stafit 
drejtues, kapacitetet institucionale dhe teknike, me 
qëllim administrimin korrekt të fondeve, 

o 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, 

o Të sigurohet zgjerimi i bazës së taksueshme, rritja 
e numrit të taksapaguesve, dhe reduktimi i 
elementëve të evazionit, 

o Forcimi i auditimit mbi bazën e riskut, 
o Për një shërbim të ndershëm, të plotë dhe cilësor 

për biznesin dhe qytetarët, 
o Implementimi i sistemit te informacionit gjeografik 
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(GIS) per planifikimin e menaxhimin e territorit ne 
Bashkine Durres 

o Implementimi projektit per kadastren urbane dhe 
menaxhimin e tokes 

o Përmirësimi i  ambjenteve të punës për punonjësit 
e Bashkisë, 

o Mirëmbajtja e sistemit kompjuterik dhe faqes së 
internetit të Bashkisë së Durresit për pasqyrimin 
me transparencë të punës së Bashkisë së Durresit 

o Forcimi i kontrollit mbi territorin urban në fushën 
e ndërtimeve, të veterinarisë, të kontrollit 
ushqimor , etj. 

Buxheti 2016 Për vitin 2016 ky program do të financohet në 
shumën prej 382.684.500 lekë ose 18 % të totalit të 
shpenzimeve.   

Njësitë shpenzuese Bashkia Durres 
 
 

Programi i Administratës Vendore Plan 2016 
Shpenzime Korrente 363.684.500 
Shpenzime Kapitale 19.000.000 
TOTALI 382.684.500 

 
Shpenzimet kapitale për vitin 20166654 
 
Objekte të reja për vitin 2016: 
 
      
Emertimi i objektit Fondi ne leke 
1 . Blerje pajisje topogjeodezike. 8.100.000 
2. Blerje serverwebaplikim per sektorin e 
kadastres, hartografi dhe menaxhim 

6.900.000 

3. Blerje pajisje kompiuterike 4.000.000 
T O T A L I 19.000.000 
  

T O T A L I  
 
 
Shpenzimet korente  për vitin 2016 : 
 
Brenda zërit të shpenzimeve korrente të Aparatit të Bashkisë përfshihen : 
 
Shpenzime personeli administrata  
Shperblimi i keshilltareve,  
Shpenzime per shperblimin e keshillit kulturor, licensave, dhenies se titujve 
Shpenzimet për aktivitete dhe konferenca ku Bashkia e Durresit aderon si anëtare 
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Shpenzimet për zhvillimin ekonomik, ku përfshihen shpenzimet për të gjitha 
aktivitetet në ndihmë të zhvillimit të bizneseve të qytetit, për buletinin e përvitshëm 
statistikor të Bashkisë së Durresit etj. 
Botim i manualit per biznesin dhe qytetarin (Projekti me La Spezia “Building 
Capacity”) 
Shpenzimet per energji  elektrike, uje , ngrohje, karburant, telefon, internet, 
mirembajtjen e faqes internetit te Bashkise, knacelari , veshje Plolicia Bashkiake 
Shpenzimet per siguracionin e godines se Bashkise  dhe njesive administrastive 
Shpenzime per pagesen e agjenteve tatimore (Posta dhe Ujesjellesi) 
Shpenzime per pagesen e tatimit ne burim per objektet qe jepen me qera 
Pagesa e takses se pasurise per objektet ne pronesi te Bashkise 
Shpenzime per mirembajtjen e sistemit informatik te Bashkise 
Qera zyre per Rajonin nr.2. 
 
Totali i këtyre shpenzimeve korrente te Administrates se Bashkise paraqitet në 
tabelën e mëposhtme: 
 

Shpenzime administrative Plani 2016 

Shpenzime personeli Aparati 259.193.000 
Shpenzime operative të Aparatit të Bashkisë 43.000.000 
Shperblimi keshilltarve 8.491.500 
Detyrime gjyqësore 13.000.000 
Kontributi Qarkut 2.000.000 
Fondi për Rezerva & Emergjenca 38.000.000 
Total 363.684.500 

 

PROGRAMI I SHERBIMEVE PUBLIKE DHE INFRASTRUKTURËS RRUGORE 
 
 
Përshkrimi i programit Ky program parashikon zhvillimin dhe mirëmbajtjen e 

hapësirave publike dhe pajisjen e tyre me të gjithë 
elementët e nevojshëm për sigurimin e një mjedisi 
bashkëkohor, zhvillimin e infrastrukturës rrugore qe 
perfshin 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 standarteve 

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.  

• Ofrimin me cilësi, sipas standardeve bashkë 
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kohore dhe konform legjislacionit të shërbimeve 
publike në të gjithë qytetin, për të siguruar një 
qytet të mirëshërbyer në infrastrukturë publike. 

Objektivat e politikës së 
programit 

o Ndërhyrjet komplekse në infrastrukturën 
rrugore nën dhe mbitokësore nëpërmjet 
investimeve në: 

o Rikualifikime urbane të hapësirave publike dhe 
Shesheve të qytetit, 

o Mobilime urbane. 
o 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, 
− Mirembajtjen e ndricimit te qytetit dhe 

dekorin 
− Mirëmbajtjen e varrezave, 

o 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, 

o Ndërtimi i Rrugëve të reja, 
o Ndërhyrjet në blloqe banimi, rrugë parësore dhe 

dytësore. 
o Studime dhe projektime për objekte të reja apo 

dhe për rikonstruksione, 
o Mirëmbajtje e infrastrukturës rrugore (asfaltim, 

shtrim trotuaresh, vendosje bordurash) dhe KUB 
e KUZ  

Buxheti 2016 Buxheti i akorduar nga Bashkia për këtë Program, 
për vitin 2016  paraqitet në shumën prej  
1.035.511.983 lekë ose 47%  të totalit të 
shpenzimeve.  

Njësitë shpenzuese Bashkia Durres 
Ndermarrja e sherbimeve komunale  
Ndermarrja komunale Plazh 
Ndermarrja e rrugeve  

 
 

Programi I Infrastrukturës Rrugore dhe 
sherbimeve publike Plan 2016 
Shpenzime korrente 573.411.805 
Shpenzime kapitale 462.100.178 
T O T A L I 1.035.511.983 
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Shpenzimet kapitale për vitin 2016 
 
Shpenzimet kapitale per kete program jane planifikuar ne vleren 472.194.178 leke, te 
ndara si me poshte: 
 

- Studime projektime   68.800.000     leke 
- Investime              393.300.178     leke 

 
 
Objekte të reja për vitin 2016: 
           
 Ne leke 

Emertimi I objektit Fondi per 
vitin 2016 

1. Rehabilitim i zones se nenkalimit nga rreth 
rrotullimi Plepa ne kryqezimin e rruges Shkozet 
Shkallnur 

24.000.000 

2. Mbyllje kanali Kashta e Kumtrit 10.000.000 
3. Rik. rruga Fetah Bllaca - segmenti pas Pallatit te 
Kultures A.Moisiu 

10.000.000 

4. Rik. segmenti rrugor Ksanthipi Syko dhe Avdyl Ypi 40.000.000 
5. Rindertim i ures qe lidh fshatin Jube me Rrushkull 
dhe segmenti rrugor qe lidh rrugen (vazhdim i 
projektit me DLDP) 

6.400.000 

6.  Rikonstruksion segmente rruge ne nj.a. Manez 20.000.000 
7. Rikonstruksion segmente rruge ne nj.a. Sukth 10.000.000 
8.  Rikonstruksion segmente rruge ne nj.a. Katundi i Ri 20.000.000 
9. Rikonstruksion segmente rruge ne nj.a. Ishem 20.000.000 
10. Rikonstruksion segmente rruge ne nj.a. Rrushbull 40.000.000 
11.Sistemim KUB rrethrrotullimi te sheshi 26 Nentori 10.000.000 
12. Supervizime kolaudime 3.168.880 
13. Blerje kapake plastike per KUB 5.000.000 
14. Blerje boje per sinjalistike rrugore 5.000.000 
15. Studim projektim per riorganizimin e linjave te 
transportit ne Bashkine Durres 

800.000 

16. Projekt zbatimi i sheshit publik para hyrjes se 
Portit 

30.000.000 

17.Projekt zbatimi i sheshit publik dhe godina 
sherbimi institucionale prane Muzeut te 
Deshmoreve 

38.000.000 

TOTALI 292.368.880 
 
Shtesa kontratash 
 

1. Ndertim i rruges paralele me murin e Portit 47.659.560 
2. Rruge mbi kanalin kullues K192 9.621.000 
3. Rikualifikim fasadash 5.186.664 
4. Rikualifikim i nenkalimit dhe rotondes te Ura 
Dajlanit dhe Plepa 

25.239.537 

5. Rik. rruge Porto - Romano L.18 ish kenete 6.093.720 
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6. Rik. rruge B.Curri 4.543.219 
T O T A L I 98.343.700 

 
 
Objekte në proces nga 2015 : 
 

1. Rik. rruga Kavaja 1.694.000 
2. Rik.rruga Marina 6.624.000 
3. Rik. rruga Sefer Efendiu 3.523.800 
4. 4Rik. shetitorja Taulantia faza II, loti II 20.908.260 
5. Punime emergjente nga rreshqitjet e dheut ne 
kodren mbas Shkembit te Kavajes 

756.000 

6. Supervizime kolaudime 4.221.538 
T O T A L I 37.727.598 

 
 

Per ndermarrjet: 
 

1.  Blerje asfaltobeton 15.000.000 
2. Blerje vinc kulle  2.000.000 
3. Blerje autobot 5.000.000 
4. Blerje autoagregat dhe kamion 5.000.000 
5. Blerje kazane 6.000.000 
6. Blerje pajisje zyre dhe kompiuterike  660.000 
  
T O T A L I 33.660.000 

 
◊ Mirembajtja e rrugeve 

  
Sherbimi i mirembajtjes se rrugeve kryhet nga Ndermarrja Rruga . Kjo ndermarrje do 
e shtrije sherbimin edhe ne 5 njesite e reja adminsitrative , si dhe ne rrjetin e rrugeve 
rurale qe administroheshin nga Keshillt te Qarkut.  
Ne sektorin per mirembajtjen e rrugeve nr. i punonjesve per vitin 2016 do te jete 55 
punonjes , 5 punonjes me shume se viti kaluar.  Fondet per kete sektor   jane 
planifikuar ne vleren 55.415.000 leke .  Gjate vitit 2016 nga ky sektor do te nderhyhet 
per riparime , asfaltime ne 38 rruge me siperfaqe 6562 m2.  
Ne baze te VKM nr. 915 dt. 11.11.2015   rrjeti i rrugeve rurale qe adminsitrohej nga 
K.Qarkut kalon ne pronesi te Bashkise Durres (Ndermarrjes Ruga) . Ky rrjet perfshin 
73 km rruge rurale.  Fondet per kete sherbim jane alokuar nga Qeveria nepermjet 
transfertes specifike “rruget rurale” dhe kapin vleren 23.000.219 leke. Ne kete sektor 
per vitin 2016 nr. I punonjesve do te jete 28 veta. 
 

◊ Sherbimi i pastrimit 
 
Per vitin 2016 sherbimi i pastrimit ne territorin e Bashkise Durres do te realizohet 
nepermjet 2 ndermarrjeve bashkiake (Ndermarrjes se sherbimeve komunale dhe 
Ndermarrjes Komunale Plazh) dhe nje operatori privat. Buxheti i pastrimit per vitin 
2016 kap shifren 365.832.586 leke. Ai ze 17% te buxhetit total . Krahasuar me vitin 
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2015 ky buxhet eshte rritur me 88.093.586 leke ose 32%. Rritja ka ardhur per shkak 
te shtimit te siperfaqes ku do te ofrohet ky sherbim qe do te per fshije edhe 5 njesite 
e reja administrative. 
 
Ne baze te ndarjes se re teritoriale Ndermarrja e sherbimeve komunale ne vitin 
2016 e shtrin sherbimin e saj te pastrimit dhe largimit te mbeturianve edhe ne 3 njesi 
te reja administrative Manez, Sukth, Katundi i Ri , kurse ne nj.a. Ishem do te kryeje 
vetem pastrim territori , pasi largimi i mbeturinave ne kete njesi administrative 
kryhet nga operator privat (kontrate ne vazhdimesi) .  Siperfaqja ku do te kryhet 
sherbimi i pastrimit shtohet me 1.332.000 m2, pra behet nga 1.631.000 m2 qe ishte 
vetem per qytetin ne 2.953.000 m2.  Ne sektorin e pastrimit do te jene te punesuar 
per vitin 2016  274 vete, pra 35 punonjes me shume se viti i kaluar. Kjo ndermarrje 
do te administroje edhe 3 VGM ekzistuese te nj.a. Manez, Sukth , Katundi i Ri . 
 
Ndermarrja komunale plazh e shtrin sherbimin e saj ne zonen e Shkozetit, plazhit 
dhe nj.a. Rrushbullit.  . Ne sektorin e pastrimit edhe per vitin 2016 do te jene te 
punesuar 159 vete, nga te cilet 40 veta jane me kontrate per sezonin veror. 
Sherbimet kryesore nga kjo Ndermarrje do te jene per  pastrimin , mirembajtjen , 
dezinfektimin e 426 065 m2 (shtohen 127.540 m2) rruge te asfaltuara, 93.919 m2 
trotuare (25.224 m2 me shume), 186831 m2  rruge te paasfaltuara, 3.972.800 m2 
siperfaqe rere ne zonen e Shkembit te Kavajes dhe 172.800 m2 siperfaqe rere ne 
Plazh. 
 
Sipermarrja  
 
Pastrimi me sipermarrje do te vijoje te kryhet ne njesine administrative Ishem me nje 
vlere prej 14.795.211 leke. Operatori privat ne kete njesi adminsitrative kryen vetem 
procesin e largimit te mbeturinave. 
 
Buxheti i pastrimit sipas zonave dhe njesive shpenzuese qe e kryejne kete sherbim, 
për vitin 2016, paraqitet në tabelën e mëposhtme: 
 

Njesia 
shpenzuese/ndermarrja 

Vlera ne lekë 
Viti 2015 

Vlera ne leke  
Viti 2016 

Nd.sherbimeve komunale   
Shp. Personeli 137.479.000 155.114.000 
Shp.operative 47.344.000 56.460.813 
Investime  11.460.000 
Nd.kom.plazh   
Shp. Personeli 60.616.000 80.962.000 
Shp.operative 32.300.000 40.000.000 
Investime  5.200.000 
Sipermarrja (nj.a. Ishem)  14.795.211 
Fatura palikujduar per 
dhjetorin (nj.a.Sukth)  

1.840.562 

Totali pastrimit 277.739.000 365.832.586 
 
 
 

RELACION I  BUXHETIT PËR VITIN 2016 
Faqja 33 



 

◊ Mirëmbajtja dhe shtimi i hapësirave të gjelbra 
 
Sipërfaqet e gjelbra përbëjnë një ndër prioritetet kryesore për qytetarët të cilët 
presin jo vetëm shtimin e parqeve dhe ambienteve publike të gjelbëruara, por edhe 
në arritjen e normave të qyteteve të zhvilluara për mirëmbajtjen e sipërfaqeve të 
gjelbëruara si edhe shtimin e ambienteve publike, social kulturore e sportive.   
Edhe ky sherbim kryhet nga 2 Ndermarrjet sipas zonave te pastrimit qe ato 
mbulojne.  
Fondet per gjelberimin per vitin 2016 kapin shifren 60.011.000 leke.                                                                                   
 
 

◊ Sherbimi i  ndricimit, dekorit  dhe mirembajtjes se varrezave  
 
Sherbimi i ndricimit dhe dekorit do te vazhdoje te kryhet nga Ndermarrja e rrugeve 
prane se ciles funksionojne sektoret perkates  per kryerjen e ketyre sherbimeve, 
sektori i ndricimit me 8 punonjes dhe sektori i dekorit me 3 punonjes . Ky sherbim do 
te mbuloje edhe njesite e reja administrative . Ne vitin 2016 do te behet invetarizimi i 
i ndricuesve rugore me te gjitha elementet ne pese njesite e reja administtrative. 
Buxheti per ndricimin rrugor dhe dekorin per vitin 2016 do te kape vleren 
81.331.000, nga keto 62.000.000 leke jane shpenzimet per energjine elektrike te 
ndricuesve rrugore. 
Sektori i mirembajtjes se varrezave me 15 punonjes do te vazhdoje ne administrim te 
Ndermarrjes se Sherbimeve. Ne administrim te kesaj ndermarrje kalojne edhe 
varrezat ne njesite administrative me nje siperfaqe total prej 34.000 m2  Shpenzimet 
per mirmbajtjen e varrezave jane planifikuar ne shumen 8.674.000 leke. 
 
 
 
 
 

PROGRAMI I SPORTIT DHE KULTURES 
 
 
Përshkrimi i 
programit 

Programi i sportit dhe kultures parashikon : 
- Organizimin e aktiviteteve sportive në qytetin e 

Durresit  kryesisht për moshat e reja.  
- Zhvillimin e jetes artistike dhe kulturore të qytetit 

te Durresit jo vetëm duke u mbështetur në 
rivitalizmin e mëtejshëm të projekteve ekzistuese, 
të cilat janë kthyer tashmë në një traditë për 
qytetin e Durresit, por edhe duke dhënë hapësira 
të reja për projekte të tjera inovative të cilat vijnë 
pranë Bashkisë së Durresit nga persona të tretë, 
shoqëria civile apo ente të tjera kombëtare e 
ndërkombëtare.  

Politika e Programit Nxitja, zhvillimin dhe përhapjen e kulturës sportive ne 
qytet. 
Përmirësimin e funksioneve të institucioneve sportive në 
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Durres . 
Krijimi i nje jete sa me te pasur kulturore  eshpirterore per 
te gjitha grupmoshat dhe nivelet sociale qe bashkejetojne 
ne qytetin e Durresit. 

Objektivat e politikës 
së programit 

o Përmirësimin e infrastrukturës së institucioneve 
kulturore në qytet, duke rritur cilësinë e shërbimit 
të ofruar për komunitetin, 

o Mbrojtjen, forcimin dhe shpalosjen e identitetit të 
qytetit në drejtim të sportit, 

o Hartimin e programeve duke zhvilluar politikat 
lokale të rinisë e sportit, 

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

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

o Vlerësimi i gjendjes fizike–fiziologjike-funksionale 
të rinisë shkollore, 

o Nxitja e aktiviteteve sportive të cilat ndikojnë në 
shëndetin e popullatës, 

o Krijimi i tryezës sportive për të nxitur e zhvilluar 
shkencën dhe profesionalizmin në sport, 

o Krijimi i kushteve të përshtatshme të 
infrastrukturës sportive, për zhvillimin e sportit në 
të gjitha kategoritë e qytetarëve të Durresit 

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

o Hartimin e programeve duke zhvilluar politikat 
lokale të turizmit dhe kulturës, 

o Tërheqjen drejt programeve kulturore të të gjithë 
komunitetit e veçanërisht  rininë. 

o Përmirësimi i imazhit turistik të Qytetit si dhe 
realizimi i marketingut dhe promocionit me synim 
krijimin e identitetit dhe të pozicionimit të saj në 
tregun kombëtar e ndërkombëtar, si destinacion 
turistik i interesit të vecantë dhe i një kulture të 
larmishme, 

o Gjallërimin e jetës kulturore e artistike të qytetit 
duke mbështetur me fonde projektet kulturore të 
të gjitha kategorive të artistëve, 

o Ruajtja e identitetit të kulturës së qytetit nëpërmjet 
mirëmbajtjes së qendrave të trashëgimisë 
kulturore, 
 

Buxheti 2016 Buxheti i akorduar nga Bashkia për këtë Program, për 
vitin 2016, paraqitet në shumën prej 169.793.000 lekë 
dhe përbën 8% të totalit të shpenzimeve.  

Njësitë shpenzuese Bashkia Durres, Klubi i shumesporteve, Klubi i futbollit 
Q.Kulturore A.Moisiu, Biblioteka 
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        Në /lekë 

Programi i Sportit dhe Kultures Plan 2016 
Shpenzime Korrente (shpenzime personeli&operative) 134.156.000 

Shpenzime Kapitale 35.637.000 

TOTALI 169.793.000 

 
 
Shpenzimet kapitale për vitin 2016: 

 
 

 
Shpenzimet korrente për vitin 2016 : 
 
Shpenzimet korente për sportin paraqiten në tabelën e mëposhtme: 
 

Sporti  
Plan 2016 

Shpenzime personeli per kl.shumesporteve 13.061.000 

Trajtimi i sportistëve me ushqim  15.388.000 

Honorare trajnere e gjyqtare 4.952.000 

Mirembajtja pishines publike 2.500.00 

Të tjera për funksionimin e Klubit te 
shumesporteve 

4.160.000 

Shpenzime personeli per Klubin  e  futbollit 4.143.000 

Trajtimi i sportistëve me ushqim dhe ilace 16.500.000 

Energjia stadiumit 1.900.000 

Të tjera për funksionimin e Klubit te futbollit dhe 
stadiumit 

5.100.000 

Total sportit 67.704.000 
 
 

Kultura  Plan 2016 

Projekte kulturore dhe turistike *) 18.000.000 

Shpenzime personeli te Q.kuturore 26.348.000 

Mirembajtja dhe funksionimi i Q.Kulturore 4.664.000 

Banda e qytetit 1.896.000 

Emertimi i objektit Fondi ne leke 
1. Rikonstruksion pishines publike loti II 34.000.000 

Supervizim kolaudim 877.000 
2. Blerje pajisje dhe eelektronike per Q.k.A.Moisiu 760.00 

TOTALI 35.637.000 
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Orkestra e harqeve 1.440.000 

Shpenzime personeli per Biblioteken  11.604.000 

Pasurimi me libra i Bibliotekes 1.200.000 

Te tjera per funksionimin e Bibliotekes  1.300.000 

Totali kultures 66.452.0000 

 
 
*Fondi i projekteve kulturore do te detajohet nga Keshilli Kulturor sipas procedurave 
te perzgjedhjes. 
 
 

PROGRAMI I ARSIMIT PARAUNIVERSITAR  
 
 

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. Gjithashtu ne 
kete program duke filluar nga ky vit perfshihet dhe 
menxhimi e administrimi i personelit te kopshteve 
(edukatore e punonjes mbeshtetes) , personeli mbeshtetes i 
shkollave 9 vjecare e te mesme , si dhe personeli i QKF. 

Politika e Programit Konsiston në përmirësimin e infrastrukturës arsimore dhe 
kushteve të mësimdhënies me synim arritjen e standarteve 
optimale bashkëkohore mësimore për të gjithë. 

Objektivat e politikës 
së programit 

o Vlerësim nevojash dhe studime për prioritetet 
afatmesme dhe afatgjata dhe studime për përmirësimin 
e infrastrukturës arsimore në qytetin e Durresit si dhe 
ne njesite e reja adminsitrative. 

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

o 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 ambjentet e 
brendshme me pajisjen me kuzhina profesinale etj. për 
ofrimin e një shërbimi cilësor për fëmijët. 

o Edukimin e brezit të ri, nëpërmjet politikave të caktuara 
sociale, kulturore dhe  edukative.  

Buxheti 2016 Arsimi parashkollor e para-universitar është një funksion i 
Bashkise .  
Bashkia e Durresit me ndarjen e re territoriale do te 
administroje 104 institucione te arsimit baze e 
parauniversitar te ndare si me poshte: 
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− 6  kopshte me ushqim ne qytetin e Durresit me nr. 
mesatar 600 femije. 

− 3 kopshte pa ushqim ne qytet dhe 31 te shtrira ne 5 
nj.a , pra gjithsej 34 

− 20 shkolla 9-vjeçare ne qytet dhe 29 shkolla 9 vjecare 
ne pese nj.a., gjithsej 49 shkolla 9 vjecare   

− 9 shkolla të mesme ne qytet dhe 4 te mesme ne nj.a e 
reja, pra 13 gjithsej 

− 2 konvikte te shkollave te mesme profesionale 
− personelin e kopshteve, QKF, konvikteve dhe 

personelin mbeshtetes te shkollave 9 vjecare e te 
mesme , pra gjithsej 313 punonjes, 

 
Buxheti i akorduar  për këtë program për vitin 2016  
paraqitet në shumën prej 326.458.390  lekë ose 17 % të 
totalit të shpenzimeve.   Ne kete program 60% e 
buxhetit (ose 190.280.990 leke) financohen nga 
transfertat specifike per arsimin te alokuara nga 
Qeveria per financimin e funksionit te ri te personelit te 
kopshteve, QKF dhe personelit mbeshtetes te arsimit 9 
vjecar e te mesem . 
 

Njësitë shpenzuese Bashkia Durres, Qendra ekonomike e arsimit, Q.kulturore 
femijeve 

 
 
 
 

Programi i Arsimit Parauniversitar dhe Edukimit Plani 2016 
Shpenzime Korrente 260.347.990 
Shpenzime Kapitale 66.110.400 
TOTALI 326.458.390 

 
 
Shpenzimet  korrente  për vitin 2016   2 
 
Në tabelën e mëposhtme paraqiten shpenzimet operative për programin e arsimit: 
 
Shpenzime korrente  për arsimin Plani 2015 

Shpenzime personeli kopshtet shkollat 9 vjecare 153.525.000 

Sigurimi ushqimit femijeve ne kopshte 23.000.000 

Shpenzimet per energjine elektrike 12.000.000 

Te tjera per funksionimin e koshteve &shkollave 9 
vjecare 

17.075.000 

Shpenzime personeli mbeshtetes  per shkollat e mesme 
dhe personeli konvikteve  

31.088.000 
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Mirembjatje e te tjera per funksionimin e shkollave te 
mesme 

 
8.800.000 

Ushqimi për mencat e konvikteve te shkollave të mesme 5.000.000 
Te tjera per funskionimin e tyre 5.859.990 
Funksionimi i Q.kulturore te femijeve 2.000.000 
Projekte per aktivitete te femijeve  2.000.000 

Total 260.347.990 
 
Shpenzimet kapitale për vitin 2016: 
 
Objekte të reja për vitin 2016: 
      
Emertimi i objektit Fondi per vitin 2016 

ne leke 
1. Ndertim kopshti 7 Marsi 47.000.000 
2. Sistemim territori dhe ndertim 

kendi lojrash kopshti Met Hasa 
1.000.000 

3. Rik.nyjeve h.sanitare ne shk. 
B.Qeraxhia 

2.000.000 

4. Rik. menses se shk.B.Cela 3.000.000 
5. Supervizime kolaudime 1.251.600 

       6.     Blerje pajisje per kopshtet 400.000 
        7.    Blerje pajisje per konviktet 160.000 
8. Rikonstruksion i shkolles 9 vjecare 

Sukth 
10.000.000 

9. Supervizime kolaudime 94.000 
T O T A L I 64.905.600 
 
Ne proces nga 2015 : 
 
Emertimi i objektit Fondi per vitin 2016 

ne leke 
1. Supervizime kolaudime 1.204.800 

 
 
 
 

PROGRAMI I KUJDESIT SOCIAL DHE STREHIMIT SOCIAL 
 
 
Përshkrimi i 
programit 

Programi i kujdesit dhe strehimit  social parashikon:  
- Hartimin e programeve lokale të kujdesit social dhe 

strehimit  për të gjitha shtresat në nevojë si familje, 
të moshuar, fëmijë apo të rinj 

- Zhvillimin e politikave për zbutjen e problemit të 
strehimit për të gjitha shtresat në nevojë të 
klasifikuara sipas kritereve të përcaktuara me akte 
ligjore e nën ligjore. 
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Politika e Programit Sigurimi i mbulimit të plotë të nevojave ekonomike sociale  
të familjeve dhe individëve të qytetit të Durresit, 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. 
Zgjerimin e programit të strehimit për të siguruar 
integrim social për të pastrehët dhe të gjithë kategoritë në 
risk, me qëllim zbutjen e mëtejshme të këtij problemi 

Objektivat e politikës 
së programit 

o Shtrirjen e shërbimeve sociale në gjithë territorin e 
Bashkisë se re  dhe në përputhje të plotë me 
nevojat e grupeve të margjinalizuara, 

o Ngritjen në nivel vendor të strukturave për 
vlerësimin periodik të nevojave të grupeve të 
margjinalizuara dhe monitorimin e shërbimeve të 
ofruara, 

o Fuqizimin e kapaciteteve vendore (qeveri 
vendore,NGO lokale) në ofrimin e shërbimeve 
sociale dhe koordinimi i aktivitetit te tyre, 

o Prezantimin e formave bashkëkohore të 
shërbimeve sociale komunitare, 

o Ndërtime të objekteve të reja për të plotësuar 
kërkesat në rritje të komunitetit, 

o Ndërtimi i 88 apartamenteve (seksioni i III 
banesave sociale) për strehimin e shtresave në 
nevojë, 

o Evidentimi i trojeve që mund të përdoren për 
programet sociale të strehimit, 

o Evidentimi i objekteve që kanë dalë jashtë 
funksionit të cilat mund të adaptohen për objekte 
të strehimit social, 

o Kërkesë për mbështetje financiare nga buxheti i 
shtetit duke aplikuar me programe konkrete, 

o Menaxhimi i 126 banesave sociale te dhena me 
qera 

o Aplikimi i kredive te buta  per blerje 
apartamentesh 

o Studim për mundësinë e blerjes se apartamenteve 
në tregun e lirë. 

Buxheti 2016 Për vitin 2016 ky program do të financohet në 
shumën prej 215.466.600  lekë dhe përbën 10% të 
totalit të shpenzimeve .  

Njësitë shpenzuese Bashkia Durres, Qendra ditore te moshuarve, Qendra 
ekonomike e arsimit, Shtepia e foshnjes, PIU (njesia per 
ndertimin dhe menaxhimin e banesave sociale) 

 
 

Programi i Kujdesit Social dhe strehimit Plan 2016 
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Shpenzime Korrente 103.276.000 
Shpenzime Kapitale 112.190.600 
TOTALI 215.466.600 

 
 
 
Shpenzimet korrente për vitin 2016 : 
 
1. Kujdesi për fëmijët në çerdhe. Ne qytetin e Durresit jane  4 cerdhe me 85 

punonjes dhe 290 femije mesatarisht. 
2. Fondi Social . Ky fond eshte planifikuar per familjet ne nevoje dhe problematika te 

ndryshme sociale, te cilat per shkak te dokumentacionit nuk perfitojne nga skema 
e ndihmes ekonomike. Eshte planifikuar per rreth 100 familje.  

3. Financimi i Qendres ditore te moshuarve. Prane kesaj qendre jane te punesuar 15 
punonjese qe mundesojne ofrimin e ketij sherbimi. Qendra frekuentohet cdo dite 
mga 110 te moshuar , ku u sherbehet nje vakt, ofrohen sherbime mjeksore dhe 
aktivitete sociale. 

4.  Qendra komunitare NI.Tulla. Ne kete Qender jane 5 punonjes qe mundesojne 
ofrimin e sherbimeve komunitare per grupet ne nevoje. Ne kete qender 
zhvillohen aktivitete, kurse muzike , kurse te gjuhes se huaj, trajnime etj. 

5. Financim per shtepine e foshnjes per mirembjtjen e saj , si lyerje, meremetime etj. 
6. Shpenzime varrimi per inv. e luftes 
7. Projekte  sociale (sherbime per femijet, mbeshtetje per grate e dhunuara, 

aktivitete sensibilizuese per dite te ndryshme nderkombetare  etj) 
8. Menaxhimi banesave sociale (PIU). Me kredine e CEB eshte mundesuar ndertimi i 

128 banesave sociale. Keto banesa jane dhene me qera dhe menaxhimi e 
administrimi i i tyre behet nga PIU. Per vitin 2016 te ardhurat  e pritshme nga 
arketimi i qerave do te jene 13.272.000 leke  

 
 
Shpenzimet korrente  të kujdesit social paraqiten në tabelën e mëposhtme: 
 

Fondi i Shërbimeve Sociale Plani 2016 

Kujdesi për fëmijët e çerdheve (ushqim, gaz, materiale të 
tjera) 

22.760.000 

Shpenzimet e personelit te cerdheve 41.203.000 

Financimi i Q.dit. moshuarve dhe Q. Multifunksionale 18.021.000 

Financim per shtepine e foshnjes 500.000 

Projekte sociale  2.000.000 

Fondi social 5.700.000 

Fondi për  Invalid lufte 300.000 

PIU (Adminsitrimi banesave sociale) 12.792.000 

Total 103.276.000 

 
Shpenzimet kapitale per vitin 2016 : 
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Emertimi i objektit Fondi per vitin 2016 

ne leke 
1. Rikonstruksion pjesor QEA  1.000.000 
2. Rikonstruksion cerdhja nr.2  10.000.000 
3. Blerje pajisje per cerdhet  400.000 
4. Blerje pajisje per Q.D.M 170.000 

 5.     FV sistemi elektrik i Q.K. N.Tulla 360.000 
6.    Supervizime kolaudime 260.600 
7.    Kontributi Bashksie per banesat sociale  100.000.000 

T O T A L I 112.190.600 
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REPUBLIKA  E  SHQIPERISE 
BASHKIA  DURRES 

KESHILLI BASHKIAK 

Sheshi “Liria” , tel & fax +355 52 2/223 10, e-mail:info@Durres.gov.al 

VENDIM 

NR. 334, DATE 06/04/2016 

 

Per miratimin e buxhetit shtese te Bashkise Durres per vitin 2016 

 

Në zbatim të Ligjit nr. 139/2015 DT.17/12/2015 “Për veteqeverisjes vendore” , Ligjit 
nr.115/2014 dt.31/07/2014 “Per ndarjen administrativo-territoriale te njesive te qeverisjes 
vendore” , Ligjit nr. 9936 dt.26.06.2008 “Për menaxhimin e sistemit buxhetor ne Republiken e 
Shqiperise”, Ligjit nr.147/2015 dt.17/12/2015 “Per buxhetin e vitit 2016”,  Ligjit nr.9632, 
datë 30/10/2006 “ Për sistemin e taksave vendore ”( i ndryshuar), paketes fiskale te taksave 
dhe tarifave vendore te Bashkise  dhe sipas relacionit te pergatitur nga Komisioni i hartimit te 
buxhetit per vitin 2015, Kryetari i Bashkise i propozon Keshillit Bashkiak Durres 

VENDOSI : 

1. Te miratoje buxhetin  shtese te Bashkise Durres per vitin 2016 , si me poshte vijon : 
 
1.1 . Plani i te ardhurave shtese te Bashkise Durres ne shumen 608.461.470 leke te 

perbera  si me poshte:  
 

- Te ardhura te trashegueshme nga 2015    201.804.977 leke 
- Granti konkurues per infrastrukturen vendore  

i paperdorur ne vitin 2015 dhe i trasheguar ne 2016 396.656.493 leke  
-    Transferte specifike per ujitjen dhe kullimin  

e alokuar ne 2016        10.000.000 leke  
TOTALI   608.461.470 leke 

 
1.2 . Plani i shpenzimeve shtese te Bashkise Durres per vitin 2016 ne shumen 

608.461.470 leke te ndare si me poshte: 
 

shpenzime operative (art.602)   19.347.377 leke  
transferime/kontributi Qarkut (art.64)     3.000.000 leke 
Fond reserve (art.609)     20.000.000 leke 
Studime projektime (art.2309    15.000.000 leke 
Investime (art.231)    551.114.093 leke 

TOTALI                      608.461.470 leke 
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2. Te miratoje detajimin e buxhetit shtese te Bashkise Durres per vitin 2016 sipas tabeles se 
meposhteme: 
 
struktura 
buxhetore artikulli kapitull

Njesia 
shpenzuese Fondi ne leke pershkrimi

01110 604 5 Bashkia 3.000.000        Kontributi Qarkut
609 5 Bashkia 20.000.000     Fond rezerve
231 5 Bashkia 15.336.000     investime

04240 602 1 Nd.Rruga 10.000.000     
ujitja kullimi (transferta 
specifike)

04530 230 5 Bashkia 15.000.000     studime projektime
04530 231 5 Bashkia 85.810.500     investime 

04530 231 5 Bashkia 396.656.493   

investime nga FZHR mbartur 
nga vitet 2014-2015 (tabela 
rakorduar me Thesar)

06260 602 5 Bashkia 1.191.150        

fature e palikujduar nga 2015 
sipas kontrates per pastrimin 
e NJA Ishem 

06260 602 5 Nd.kom.plazh 8.156.227        fond shtese per pastrimin 

06180 231 5 PIU 1.401.100        
kontribut i Bashkise per 
banesat sociale

08140 231 5 Bashkia 40.144.800     investime ne sport
09120 231 5 Bashkia 11.765.200     investime ne arsim

608.461.470   
 

2.1  Te miratoje  planin e shpenzimeve kapitale  nga te ardhurat e veta te Bashkise 
sipas tabeles se meposhteme: 
 

Nr. Objekti 
struktura 
buxhetore 

Fondi ne leke 
per 2016 

 
I Programi administrates vendore   

         
15.336.000    

1 Rikonstruksion godina e Bashkise +blerje pajisje 01110 
         
15.000.000    

  supervizim  01110 
               
306.000    

  kolaudim 01110 
                 
30.000    

II Programi infrastruktures dhe sherbime publike   
       
100.810.500    

 
Studime projektime (art.230) 

 
15.000.000 
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1 
Studim projektim "Realizimi tunelit ne aksin Muzeu 
Deshmoreve-Currila ( 04530 

         
15.000.000    

 
Rikonstruksione (art.231) 

 
85.810.500 

 
1 

Rikualifikim rruga A.Goga nga sheshi Liria -Muzeu 
Deshmoreve (me 2 vite financim 2015-2016) 04530 

         
21.500.000  

     Vlera e plote     
100.000.000  

  supervizim (me 2 vite financim2015-2016) 04530 
               
195.400  

 Vlera e plote 
599.000 

  kolaudim(me 2 vite financim2015-2016) 04530 
                 
39.500  

 Vlera e plote 
120.000 

2 Rikonstruksion rruga "Aurora", Plazh 04530 
         
12.000.000    

  supervizim  04530 
               
127.200    

  kolaudim 04530 
                 
25.200    

3 Rikonstruksion rruga "Ergys", Plazh 04530 
         
12.000.000    

  supervizim  04530 
               
127.200    

  kolaudim 04530 
                 
25.200    

4 Rikonstruksion rruga "Gjon Buzuku", Plazh 04530 
           
3.000.000    

  supervizim  04530 
                 
40.800    

  kolaudim 04530 
                    
8.400    

5 Rikonstruksion ura Shkallnur 04530 
           
2.500.000    

  supervizim  04530 
                 
26.000    

  kolaudim 04530 
                    
5.200    

6 Shtese kontrate "Rikualifikim fasadave ne qytet" 04530 
         
14.000.000    

7 supervizion objekti "Rikualifikim sheshi Liria faza II 04530 
               
190.400    

8 Gjelberim ne qytet 04530 
         
20.000.000    

III Programi sportit dhe kultures   
         
40.144.800    

1 Rikonstruksion pallati sportit "Ramazan Njala" 08140 
         
30.000.000    

  supervizim  08140 
               
730.800    

  kolaudim 08140 
                 
70.800    

2 Ndertim fushes sportive rr.Kont Urani 08140 
           
3.000.000    

3 
 



  supervizim  08140 
               
115.200    

  kolaudim 08140 
                 
12.000    

3 
Bashkefinancim me FSHF per "ndertimin e fushes se 
stadiumit N.Dovana" 08140 

           
6.216.000    

IV Programi arsimit    
         
11.765.200    

1 Rikonstruksion kopshti Bajram Curri 09120 
         
11.506.000    

  supervizim  09120 
               
236.400    

  kolaudim 09120 
                 
22.800    

V Programi strehimit social   
           
1.401.100    

1 Kontributi Bashkise per banesat sociale 06180 
           
1.401.100    

  TOTALI   169.457.600   
 
 

3 Ngarkohen te gjitha drejtorite e sektoret ne Bashkine Durres per zbatimin e ketij vendimi 
 
Ky vendim hyn ne fuqi 10 dite pas shpalljes. 
U shpall sot me 06/04/2016 
 
KRYETARI I KESHILLIT    SEKRETARI I KESHILLIT  
         BASHKIAK      BASHKIAK  
ALBAN RAMOHITAJ         ARMAND TRAGAJ 
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RELACION MBI BUXHETIN SHTESE TE BASHKISE DURRES PER VITIN 2016 

Buxheti shtese per vitin 2016 perbehet nga : 

Te ardhurat 608.461.470 leke 

Shpenzimet  608.461.470 leke 

1. TE ARDHURAT 

Totali i te ardhurave ne buxhetin shtese eshte 608.461.470 leke i perbere si me poshte: 

- Te ardhura te trasheguara nga viti 2015    598.461.470 leke  
- Transferte specifike per ujitjen dhe kullimin    10.000.000 leke.  

Nga rakordimet e bera me Degen e Thesarit per mbylljen e vitit 2015 rezultoi se gjendja e te 
ardhurave qe i perkisnin Bashkise Durres me 31 dhjetor 2015  dhe qe trashegohet ne 2016 ishte  
598.461.470 leke.  

Te ardhurat qe trashegohen per vitin 2015 perbehen nga: 

- Te ardhura te arketuara dhe te paalokuara gjate vitit 2015   81.789.380 leke 
- Shpenzime te celura dhe te paperdorura gjate vitit 2015   81.729.738 leke 
- Te ardhura te paalokuara dhe te pacelura nga NJA qe u shkrine ne 2015 36.884.759  leke 
- Te ardhurat e PIU-t nga qerate e banesave sociale te paalokuara ne 2015   1.401.100  leke 
- Fondet e trasheguara nga granti konkurues per infrastrukturen 

 vendore (FZHR)         396.656.493 leke 

T OT A L I  598.461.470 leke  

Pra sikurse shihet te ardhurat e trasheguara  perbehen nga : taksat e tarifat e Bashkise te 
paperdorura gjate vitit 2015 ne shumen 201.804.977 mije leke dhe nga granti konkurues per 
infrastrukturen vendore (FZHR) i paperdorur ne 2015 ne shumen 396.656.493 leke. Granti 
konkurues per infrastrukturen vendore sipas ligjit vjetor te buxhetit te shtetit eshte pjese e 
buxhetit vendor .  

Ne buxhetin e vitit 2016 te miratuar me VKB  nr.329 dt.16/02/2016 ne planin e te ardhurave keto 
te ardhuara te trasheguara nga 2015  qe permendem me siper nuk u parashikuan sepse  
rakordimet me Degen e Thesarit  dhe gjithe njesite shpenzuese  perfunduan ne 29 janar 2015, pra 
me vone se koha e perfundimit te draftbuxhetit 2016 . Ne keto kushte del  domosdoshmeri 
planifikimi i ketyre te ardhurave qe ne total kapin vleren 598.461.470 leke si shtese te ardhurash 
per vitin 2016.  

Gjithashtu ne te ardhurat shtese do te futet edhe fondi prej 10.000.000 leke i alokuar nga MF me 
shkresen nr.2288/3 dt.23/02/2016 “Per shtese fondesh  ne buxhetin e Bashkive per vitin 2016 per 
per pastrimin e kanaleve ujitese dhe kulluese”. 

II. SHPENZIMET 
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Shpenzimet e planifikuara ne kete buxhet shtese jane 608.461.470 leke te ndara ; 

- Shpenzime korrente  42.347.377 leke  
- Shpenzime kapitale  566.114.093 leke  

Shpenzimet ne menyre me te detajuar sipas ndarjes ekonomike dhe funksionale paraqiten si ne 
tabelen e meposhteme: 

           ne leke 

Struktura 
buxhetore 

Kap. Shpenzime 
Operative 
(art.602)  

Transferime 
(art.604) 

Rezervat 
(art.609) 

Studime  
Projektime 
(art.230) 

Investime  
(art.231) 

Totali 
 

01110 5  3.000.0000 20.000.000  15.336.000 38.336.000 
04240 1 10.000.000     10.000.000 
04530 5    15.000.000 482.466.993 497.466.993 
06260 5 9.347.377     9.347.377 
06180 5     1.401.100 1.401.100 
08140 5     40.144.800 40.144.800 
09120 5     11.765.200 11.765.200 
TOTALI  19.347.377 3.000.000 20.000.000 15.000.000 551.114.093 608.461.470 
 

Shpenzimet operative (art.602)  kapin vleren 19.347.377 leke . Ato perbehen nga : 

1.  Fondi per 10.000.000 leke i alokuar me transferte specifike , qe do te perdoret per 
pastrimin me eskavatore te kanaleve ujitese dhe kulluese te transferuar ne pronesi te 
Bashkise . Ky fond do ti alokohet Ndermarrjes se rrugeve , qe kryen kete funksion. 

2. Fondi prej 8.156.227 leke . Ky fond eshte parashikuar si fond shtese per Ndermarrjen 
komunale  plazh per pastrimin e NJA Rrushbull . Duke u nisur nga identifikimi i siperfaqeve 
ne terren ne NJA Rrushbull  rezultoi se fondet e planifikuara ne buxhetin e vitit 2016 ishin 
te pamjaftueshme per financimin e sherbimit te pastrimit , prandaj lindi nevoja e ketij fondi 
shtese. 

Transferime (art.604) . Ky shpenzim perfshin kontributin per Qarkun dhe eshte planifikuar ne 
vleren 3.000.000 leke .  

Fondi reserve (art.609). Fondi rezerve eshte planifikuar ne vleren 20.000.000 leke dhe do te 
perdoret me vendime te vecanta te Keshillit Bashkiak. 

Shpenzimet kapitale (art.230+231) ne kete buxhet shtese kapin vleren 566.114.093 leke, nga keto 
396.656.493 leke jane investime nga granti konkurues per infrastrukturen vendore (FZHR) i 
trasheguar , kurse 169.459.600 leke jane investime nga te ardhurat e veta te Bashkise te 
trasheguara. 

Investimet nga fondet e FZHR te trasheguara nga 2015 e te rakorduara me Degen e Thesarit 
Durres jane si ne tabelen e meposhteme: 
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 I .  INVESTIMET NGA FZHR PER OBJEKTET  me 2 vite financim 2014-2015 

Fondi qe 
trashegohet  

 ne leke   
 1 RR.PARALEL ME MURIN RRETHUES TE PORTIT               110.544  

 2 
REALIZIM I KORSIVE TE BICIKLETAVE,GJELBERIM DHE NDRIC. NE RRUGEN 
PAVARESIA                   4774  

 3 
RIKONSTR. I MBIKALIMEVE NE PLEPA TEK URA E DAJLANIT 

556  RIKUALIFIKIM I NYJEVE HYRESE TE QYTETIT DURRES 
 4 RIK.I RRUGES "SULEJMAN PITARKA"                   1.080  
 5 RIK.I RRUGES "PORTO ROMAN"                      109  
 6 RIK.I RRUGES "PELUMBARI"                          1  
 7 RIK.I RRUGES "TASIM KELLICI" 5.341  

 8 RIK.I RRUGES “BAJRAM CURRI”            2.865.467  

  TOTALI  I            2.987.872  

  INVESTIMET NGA FZHR PER OBJEKTET ME 2 VITE FINANCIM 2015-2016 
 

1 
Rikualifikim I hapesirave ne te dyja anet e rruges Pavaresia dhe sistemimet e rruges dalese 
ne plazh –Loti 1             245.000.000  

2 Rikualifikim I fasadave ne qytet               25.779.660  

3 RRITJA E SIG. SE QYTETAREVE PERMES MONITORIMIT DIXHITAL NGURTESUAR               54.888.960  

4 RIK FASADA (BLLOKU PERBALLE RRUGES PARALELE ME PORTIN               20.000.000  

5 RIK. RRUGA VRINE FSHATI RINIA               24.000.000  

6 RIK. RRUGA PERLAT HAMALLAJ- HIDROVOR               24.000.000  

 
TOTALI             393.668.620  

  TOTALI I+II 396.656.493 

 
 Shpenzimet  kapitale  nga te ardhurat e veta te Bashkise jane sipas tabeles se 
meposhteme: 

 

Nr. Objekti 
struktura 
buxhetore 

Fondi ne leke 
per 2016 

I Programi administrates vendore   
         
15.336.000  

1 Rikonstruksion godina e Bashkise +blerje pajisje 01110 
         
15.000.000  

  supervizim  01110 
               
306.000  

  kolaudim 01110 
                 
30.000  

II Programi infrastruktures dhe sherbime publike   
       
100.810.500  

 
Studime projektime (art.230) 

 
15.000.000 

1 
Studim projektim "Realizimi tunelit ne aksin Muzeu 
Deshmoreve-Currila ( 04530 

         
15.000.000  

 
Rikonstruksione (art.231) 

 
85.810.500 

1 

Rikualifikim rruga A.Goga nga sheshi Liria -Muzeu 
Deshmoreve (vlera e plote 100.000.000 leke , me 2 vite 
financim 2015-2016) 04530 

         
21.500.000  

  supervizim (vlera e plote 599.000 leke, me 2 vite 04530                
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financim 2015-2016) 195.400  

  
Kolaudim (vlera e plote 120.000 leke, me 2 vite financim 
2015-2016) 04530 

                 
39.500  

2 Rikonstruksion rruga "Aurora", Plazh 04530 
         
12.000.000  

  supervizim  04530 
               
127.200  

  kolaudim 04530 
                 
25.200  

3 Rikonstruksion rruga "Ergys", Plazh 04530 
         
12.000.000  

  supervizim  04530 
               
127.200  

  kolaudim 04530 
                 
25.200  

4 Rikonstruksion rruga "Gjon Buzuku", Plazh 04530 
           
3.000.000  

  supervizim  04530 
                 
40.800  

  kolaudim 04530 
                    
8.400  

5 Rikonstruksion ura Shkallnur 04530 
           
2.500.000  

  supervizim  04530 
                 
26.000  

  kolaudim 04530 
                    
5.200  

6 Shtese kontrate "Rikualifikim fasadave ne qytet" 04530 
         
14.000.000  

7 supervizion objekti "Rikualifikim sheshi Liria faza II 04530 
               
190.400  

8 Gjelberim ne qytet 04530 
         
20.000.000  

III Programi sportit dhe kultures   
         
40.144.800  

1 Rikonstruksion pallati sportit "Ramazan Njala" 08140 
         
30.000.000  

  supervizim  08140 
               
730.800  

  kolaudim 08140 
                 
70.800  

2 Ndertim fushes sportive rr.Kont Urani 08140 
           
3.000.000  

  supervizim  08140 
               
115.200  

  kolaudim 08140 
                 
12.000  

3 
Bashkefinancim me FSHF per "ndertimin e fushes se 
stadiumit N.Dovana" 08140 

           
6.216.000  

IV Programi arsimit    
         
11.765.200  
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1 Rikonstruksion kopshti Bajram Curri 09120 
         
11.506.000  

  supervizim  09120 
               
236.400  

  kolaudim 09120 
                 
22.800  

V Programi strehimit social   
           
1.401.100  

1 Kontributi Bashkise per banesat sociale 06180 
           
1.401.100  

  TOTALI   169.459.600 
 

Duke shpresuar ne miratimin e ketij projektvendimi  , ju faleminderit. 
 
 
   
DREJTORE EKONOMIKE     DREJTORE SHERBIMEVE   
DRITA ALIKAJ       EMIRJANA SAKO 
 
DREJTOR DR.TATIM TAKSAVE VENDORE  DREJTOR DR. PLANIFIKIMIT TERRITORIT 
ABDYL KOKA       ADHURIM QEHAJAI 
 
DREJTOR DR. LIGJORE    DREJTOR DR.KORDINIM ZHVILLIMIT 
ARTION BEQIRAJ      SOKOL KOKOMANI 
 
DREJTOR DR.ARSIM, KULTURE, SPORT, RINI, KOM.FET. 
ARDIAN  GURRA 
 
ZV. KRYETAR        ZV. KRYETAR 
ZHULJEN VARFAJ      ARBER BRAHO 
 
KRYETARI  
VANGJUSH DAKO 
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