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Të dashur bashkëqytetarët e mi,  
Të nderuar këshilltarë të Bashkisë së Shkodrës,  

 
 

Tashmë Bashkia Shkodër është rritur në territor, gjë që ka përcaktuar një rol të ri në menaxhimin 

dhe zhvillimin e qendrueshëm te tij. Në këtë situatë të re bëhet e domosdoshme përpjekja për të 

përcaktuar drejtimet që duhen ndjekur në të ardhmen duke u fokusuar dhe përdorur mirë burimet 

ekzistuese. Ndaj veprimet tona duhet ti japin vlerë zhvillimit të qëndrueshëm, mbrotjes së burimeve 

natyrore dhe traditave tona kulturore. Si rrjedhojë e këtyre ndryshimeve dhe nevojave të ndryshme 

të qytetarëve si ekonomike, sociale. territoriale, mjedisore dhe infrastrukturore, Bashkia Shkodër ka 

hartuar Programin Buxhetor Afatmesëm. 

 

Programi Buxhetor Afatmesëm i Bashkisë Shkodër është një instrument planifikimi tre vjeçar në të 

cilën gjendet i integruar informacioni financiar për të ardhurat dhe shpenzimet me informacionin për 

dokumentat strategjike dhe investimet kapitale për tu zbatuar. Përgatitja e programit buxhetor 

afatmesëm është rezultat i përpjekjeve intensive të Bashkisë Shkodër, e cila paraqet në detaje 

qellimet, objektivat dhe produktet e programeve të secilit funksion në përputhje me ligjin për 

vetëqeverisjen vendore. Ky dokument vjen si pergjigje ndaj nevojave të territorit duke realizuar 

kështu lidhjet ndërmjet qellimeve dhe objektivave të politikave, me shpërndarjen e burimeve 

buxhetore në nivel programi. 

 

Në këtë kontekst, gjatë hartimit të buxhetit afatmesëm janë marrë në konsideratë jo vetëm 

dokumentat strategjike dhe planet vendore por edhe lista e projekteve pritoritare në mënyrë që t’i 

shërbejë realizimit të një planifikimi sa më të kujdesshëm në lidhje me të ardhurat dhe shpenzimet e 

bashkisë për tre vitet që vijnë.  

 

Programi buxhetor afatmesëm është jo vetëm një detyrim ligjor por edhe një praktikë e mirë e 

Bashkisë Shkodër e cila synon të zbatojë politikat të saj në përputhje me strategjinë e zhvillimit. 

Prandaj duam të theksojme se objektivat e strategjisë së zhvillimit kanë shërbyer si bazë për 

përgatitjen e programit buxhetor afatmesëm, duke realizuar kështu një lidhje integrale të 

objektivave dhe planit të veprimit të strategjisë së zhvillimit me projektet e parashikuara në secilin 

nga 13 programet buxhetore të Bashkisë Shkodër. Mbi bazën e këtij parimi është realizuar kuadri 

logjik i PBA-së dhe është bërë ndarja e burimeve të disponueshme për secilin program buxhetor. Në 

këtë mënyrë, PBA do ti shërbejë Bashkisë Shkodër edhe si një mekanizëm për monitorimin dhe 

vlerësimin e arritjes së objektivave dhe shpenzimeve të planifikuara. 

 

Në këtë kuadër është miratuar edhe kalendari i hartimit të Programit Buxhetor Afat-Mesëm (PBA), 

duke përcaktuar veprimtarinë e punës të Ekipeve të Menaxhimit të Programit (EMP). Një rol të 

rëndësishëm ka luajtur pjesmarrja qytetare, nëpërmjet organizmit të takimeve konsultative të 

zhvilluara me grupe të ndryshme interesi, në çdo njësi administrative, duke shprehur prioritetet e 

tyre për shpenzimet publike. 
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Vlerësojmë se hartimi dhe zbatimi i Programit Buxhetor Afatmesëm është një instrument i 

rëndësishëm për përmirësimin e cilësisë së jetës, përmirësimin e aksesit, integrimin territorial dhe 

barazinë në shërbime, zhvillimin e qëndrueshëm ekonomik, rritjen e cilësisë së jetesës, dhe mbrotjen 

e mjedisit duke e kthyer Shkodrën në një qendër të përparuar social – ekonomike. Ky dokument ka 

përcaktuar 13 programe dhe një seri funksionesh dhe aktivitetesh respektive për çdo funksion, 

prandaj është treguesi më i mirë se si shpenzimet e planifikuara lidhen me veprimtaritë dhe 

projektet e planifikuara si dhe me Strategjinë e Zhvillimit dhe Planet Vendore që i mbështesin këto 

projekte.  

 

Programi Buxhetor Afatmesëm parashikon një mbulim sa më të plotë të territorit me shërbime 

publike cilësore me qellim përmirësimin e jetesës së qytetarëve; përmirësimin dhe modernizimin e 

infrastrukturës rrugore urbane dhe asaj rurale, përmirësimin e shërbimit të pastrimit në të gjithë 

territorin, rritjen e sipërfaqeve të gjelbërta; zgjerimin e linjave të transportit urban të qytetit dhe 

rrethqytetëse si dhe ndërtimin e terminalit për akomodimin e mjeteve të transportit të udhëtarëve; 

ndërtimin dhe mirëmbajtjen e tregjeve të reja; përmirësimin e infrastrukturës turistike dhe aksesit; 

mbështetjen e iniciativave për zhvillimin e zonave të përmirësimit të biznesit; nxitjen e investimeve 

në kërkim dhe zhvillim (start up) dhe zhvillimin e SMS-ve ekzistuese; mbrojtjen e tokave bujqesore, 

reabilitimin dhe investimin e infrastrukturën bujqësore, promovimin dhe marketingun e produkteve 

bujqësore; mbrojtjen e mjedisit, ruajtjen dhe përmirësimin e tij; përmirësimin e sistemit të edukimit 

dhe trajnimit profesional, sigurimin e kushteve sa më dinjitoze për fëmijët dhe të rinjtë shkodranë; 

mbulimin e territorit me shërbime sociale sipas nevojave të komunitetit; zhvillimin e aktiviteteve 

kulturore dhe sportive; sigurimin e mbrojtjes civile dhe menaxhimin e katastrofave në të gjithë 

territorin e Bashkisë Shkodër;  

 

Bashkia Shkodër gjatë punës së saj ka synuar të realizojë një ndarje sa me efektive dhe transparente 

të burimeve financiare në përputhje me qëllimet dhe objektivat e zhvillimit strategjik. Nëpërmjet 

këtij dokumenti synojmë të informojmë Këshillin Bashkiak si organ vendimarrës, qytetarët dhe 

publikun e gjerë lidhur me parashikimet afatmesme të shpenzimeve të Bashkisë Shkodër. 

 

Besoj që bashkë me Ju, me bashkeqytetarët, me shumë punë e përkushtim do të vazhdojmë dhe 

përmbushim përgjegjësitë për të administruar, shërbyer dhe zhvilluar Shkodrën. 

 
Unë besoj në kontributin dhe mbështetjen tuaj! 

 
Voltana Ademi 
 
KRYETARE 
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I. Të dhëna demografike për Bashkinë  e Shkodrës 
 

Bashkia jonë tashmë përfshin një territor me një sipërfaqe prej 872.71 km2,  dhe një popullsi  prej 

rreth 203,633  banorë të regjistruar. Bashkia e Shkodrës ka në përbërjen e saj 11 njësi 

administrative: Shkodër, Ana e Malit, Bërdicë, Dajç, Guri i Zi, Postribë, Pult, Rrethinat, Shalë, Shosh, 

Velipojë. Ajo ka nën administrimin e saj një qytet dhe 93 fshatra. 

	 2

11 njësi administrative, 1 qytet dhe 93 
fshatra

Popullsia 203,633 (56% në
qytet), (140,000 Cencus 2011),

Familje 61,541 (59% në qytet), 

873 km2 (50 herë më të madh se ish
Bashkia Shkodër). 

135 banorë/km².

Qyteti ka 1,150 ha shtrirje fushore, 

350 ha e zënë kodrat.

TERRITORI ADMINISTRATIV

 
Figure 1 Harta treguese Bashkia Shkodër 

 
Përqëndrimi me i madh i popullsisë është në qytetin e Shkodrës me 56% të popullsisë (113,501 

banorë), ndërsa për sa i përket njësive administrative, njësia me popullsi më të madhe është ajo e 

Rrethinave me 23,616 banorë. Njësitë e tjera më të mëdha nisur nga numri i popullsisë janë Guri i Zi 

me 11,725 banorë, Postriba me 11,682 banorë, Berdica me 9,569 banorë, Velipoja me 9,543 banore 

dhe Dajçi me 8,961 banorë. Tre njësitë e tjera më të vogla për nga numri i popullsisë janë Ana e 

Malit me 5,951 banorë, Pulti me 3,207 banorë, si dhe Shalë e Shosh me 5,878 banorë. 
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Tabela 1 Ndarja në Lagje dhe fshatra në Njësitë Administrative të Bashkisë së Shkodrës 

Bashkia 
Shkodër  

Nj.A  Fshatrat  Kufizimi 
 Veri  

Kufizimi 
Jug  

Kufizimi  
Lindje  

Kufizimi  
Perëndim  

         Shkodër  Qyteti Shkodër 
5 Lagje  

Rrethina  Bërdicë,  
Guri i Zi  

Rrethina, 
Guri i Zi  

Liqeni i  
Shkodrës  

Ana e Malit  Oblikë, Babot, Muriqan, Shtuf, Dramosh, Oblikë e Sipërme, Obot, 
Vallas, Velinaj, Vidhgar  

Shkodër  Lumi Buna  
Dajç 

Rrethina  Mali i Zi  

Bërdicë  Bërdicë e Madhe, Bërdicë e Mesme, Bërdicë e Sipërme, Trush, Beltojë, 
Mali Hebaj  

Shkodër  Bushat  
  

Guri i Zi 
Lumi Drin  

Dajç  

Dajç   Dajç, Samrisht i Ri, Samrisht i Sipërm, Belaj, Mali i Gjymtit, Pentar, 
Rrushkull, Mushan, Darragjat, Suka-Dajç, Shirq  

Lumi Buna     
Ana e Malit  
Mali i Zi  

Velipojë  Bërdicë  
Bushat  

Lumi Buna  

Guri i Zi  Guri i Zi, Juban, Ganjollë, Kuç, Rrencë, Vukatanë, Gajtan, Rragam, 
Sheldi, Mazrek, Shpor  

Postribë 
Shllak 

Bushat  
Vau i Dejës  

Vau i Dejës  Bërdicë  
Shkodër  

Postribë  Mes, Dragoç, Boks, Kullaj, Myselim, Drisht, Ura e shtrenjtë, Domen, 
Shakotë, Prekal, Vilëz  

Pult 
Malësi e 
Madhe 

 
Guri i Zi 

 
Shllak 

 
Rrethina 

Pult  Pog, Kir, Gjuraj, Plan, Xhan, Bruçaj, Mgull  Shalë  
Malësi e 
Madhe  

Postribë 
Shllak 

Shosh 
Shalë 

 Malësi e 
Madhe  

Rrethinat  Dobraç, Grudë e Re, Shtoj i Ri, Guci e Re, Shtoj i vjetër, Zues, Golem, 
Hoti i Ri, Bleran, Bardhaj  

Gruemirë  ShkodërGuri 
i Zi  

Postribë   Liqeni  
Shkodër  

Shalë  Breg-Lumi, Abat, Nicaj-Shale, Lekaj, Vuksanaj, Pecaj, Theth, Ndërlysaj, 
Gimaj, Nënmavriq, Lotaj  

Kosove  Shosh  
Tropojë 

Tropojë   Malësi e 
Madhe 
Pult 

Shosh  Ndrejaj, Nikaj-Shosh, Palaj, Pepsumaj, Brashtë  Shalë  Temal  
Shllak 

Pult  Temal  
Tropoje  
Vau i Dejës 

Velipojë  Velipojë, Pulaj, Luarzë, Baks-Rrjoll, Gomsiqe, Baks i Ri, Pulaj, Reç i Ri, 
Ças, Mali Kolaj  

Dajç  Deti 
Adriatik  

Lezhe   Lumi Buna  
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Bashkia Shkodër është qendra e zhvillimit ekonomik të Shqipërisë së veriut, kjo për shkak të 
trashëgimisë, shpirtit sipërmarrës që karakterizon popullsinë si dhe vendndodhjes gjeografike. Qyteti 
i Shkodrës si qendër e zhvillimit të rajonit të veriut mban rolin e motorit të rritjes ekonomike edhe 
për njësite e tjera administrative që e përbëjnë atë. Aktualisht sipërmarrjet dhe ndërmarrjet e vogla 
e të mesme janë burimi kryesor i të ardhurave ekonomike. 
 
Struktura e punësimit sipas sektorëve: 
Struktura e punësimit sipas sektorëve i referohet periudhës gjatë viteve 2015 - 2016: 

- 25.5 % e punëtorëve janë të punësuar në sektorin publik; 
- 74.5% e punëtorëve janë të punësuar në sektorin publik privat.  
-  

Papunësia: Niveli i lartë i informalitetit, emigracioni, përsonat në moshë pune të cilët nuk figurojnë 
të regjistruar vështirësojnë vlerësimin real të papunësisë në vend. Bazuar në të dhënat paraprake të 
marra nga Drejtoria Rajonale e Punësimit për vitin 2015 – 2016 rezulton se numri i të papunëve 19-
64 vjeç në Shkodër vlerësohet të jetë 7840 përsona.  Nga analiza e strukturës së papunësisë sipas 
grupmoshave, shkalla e papunësisë për popullsinë në moshë punë 19-39 vjeç është 35%, ndërsa 
përqindja e të papunëve të regjistruar të grupmoshës mbi 45 vjeç është më e lartë. Kjo ka lidhje me 
kërkesat në rritje të tregut të punës për mosha relativisht të reja. 

 
 

 

Grafiku 1 Shkalla e papunësisë sipas grupmoshave 2015 – 2016 



10 

 

 
II. Buxheti i Bashkisë për Vitet 2018-2020. 
 
Hartimi i buxhetit per vitet  2018-2020 është bere bazuar në ligjin Nr.139/2015“Për vetëqeverisjen 
vendore“,  ligjin Nr.9936, datë 26.06.2008, “Për menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e 
Shqipërisë” i ndryshuar , ligjin nr.10296, datë 8.7.2010 “Për menaxhimin financiar dhe kontrollin, 
ligjin 68/2017  date 27.4.2017 “ Per financat e veteqeverisjes vendore “ , udhezimit të Ministrise se 
Financave Nr.2, date 06.02.2012 “Per proçedurat standarte të zbatimit të buxhetit”, udhezimin nr. 
23 date 22.11.2016të Ministrise se Financave “Per procedurat standarte te pergatitjes se programit 
Buxhetor Afatmesem”. Sipas kërkesave të përcaktuara në udhezimit Plotesues 10/1 date 
28.2.2017të Ministrise se Financave  “Per pergatitjen e buxhetit vendor, të udhezimit plotesues nr. 
10/2 date 13.07.2017 të Ministrise se Financave“ Per pergatitjen e buxhetit vendor per Fazen e II te 
PBA 2018-2020 “ si dhe  shkresesse Ministrisë së Financave  nr. 14881/2 datë 27.10.2017  "Dërgohet 
për njoftim transferta e pakushtëzuar dhe specifike, per vitn 2018",  VKM nr 583, date 18.10.2017 “ 
Per propozimin e projektligjit “ Per buxhetin e vitit 2018” ,Kryetari i Bashkise ka miratuar kalendarin 
e hartimit të Programit Buxhetor Afat-Mesem (PBA) dhe Buxhetit vjetor 2018, duke percaktuar 
veprimtarine e punes të Ekipeve të Menaxhimit të Programit (EMP), si me poshte vijon: 

 Propozimin e strukturës së programeve duke siguruar perfshirjen brenda një programi 
shpenzimesh të funksioneve kryesore të njësisë. 

 Shpërndarjen tek çdo Ekip i Menaxhimit të Programit të udhëzimeve të brendshem të 
nënshkruara nga titullari në lidhje me zbatimin e proçedurave të programit buxhetor 
afatmesëm. 

 Diskutimin me drejtuesit e programeve për dokumentin e risqeve të paraqitur prej tyre dhe 
përcaktimin e risqeve prioritare për t’u diskutuar në Grupin e Menaxhimit Strategjik (GMS). 

 Nënshkrimin e të gjithë raporteve të përgatitjes së kerkesave buxhetore për përdorim të 
brendshëm të njesise në lidhje me Rishikimin e Politikës së Programit dhe Planifikimin e 
Shpenzimeve të Programit. 

 Prezantimin tek Kryetari i Grupit të Menaxhimit Strategjik të të gjithë dokumentacionit të 
kerkesave buxhetore. 
 

Në bazë të urdherit të Kryetarit janë miratuar programet dhe funksionet të cilat do të perfshihen 
në Programin Buxhetor afat-mesëm 2018-2020 dhe Buxhetit Vjetor 2018. 
Llogaritja e nivelit të transfertes se pakushtëzuar është ne shumen 606 231 mije leke per  vitin 2018 , 
me 5.4  % rritje  ne 2019 dhe 10.3%  rritje ne 2020. 
Nga Ekipet e Menaxhimit të Programeve të ngritura në baze të vendimeve tëGMS fillimisht u be 
vleresimi i  programevelidhur me planifikimin e buxhetor per periudhen 2018-2020, mbibazen e: 

 Analizes se tendencës se të ardhurave  (te ardhurat gjithsej një vit me pare, viti aktual dhe 
per  tre vitet e ardhshme). 

 Analizes se politikave dhe objektivave të programeve sipas funksioneve të veta, të deleguara 
dhe atyre specifike  duke marre në konsiderate të dhenat financiare të një viti me pare, vitit 
aktual dhe parashikimin dhe planifikimin per tre vitet e ardhshme. 

 Analizes se shpenzimeve operative (një vit me pare, viti aktual dhe per tre vitet e ardhshme). 

 Analizes se parashikimit të shpërndarjes së burimeve financiare për periudhën 2018-2020 
sipas çdo programi dhe funksioni (per tre vitet e ardhshme). 

 Prioriteteve  të konsultuara të investimeve në fushen e infrastruktures publike. 

 Analizës se vlerësimit të projekteve dhe lidhjen e tyre me programet e shpenzimeve publike. 

 Analizes se sherbimeve të mirembajtjes se objekteve arsimore, administrative, rrugeve të 
brendshme dhe atyre rurale.  

http://www.financa.gov.al/files/userfiles/Buxheti/buxheti_pushtetit_vendor/Ligji_147-2015_-_Per_buxhetin_e_vitit_2016.docx
http://www.financa.gov.al/files/userfiles/Buxheti/buxheti_pushtetit_vendor/Ligji_147-2015_-_Per_buxhetin_e_vitit_2016.docx
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 Analizes se shpenzimeve të funksioneve specifiketë reja, të deleguaraqe nga viti 2016. 
 

Një qeverisje vendore, e ndjeshme nga ana gjinore, merr parasysh nevojat, interesat, përparësitë 
dhe shqetësimet e ndryshme të grave dhe burrave, vajzave dhe djemve, si qytetarë. 
Ajo shfrytëzon këto nevoja të ndryshme për t’i integruar në të gjitha proceset e qeverisjes vendore, 
të tilla si hartimi i politikave, planifikimi, shpërndarja e buxhetit, zhvillimi i programit, dhënia e 
shërbimeve sociale dhe monitorimi i rendimentit - në mënyrë që të trajtojë drejtpërdrejtë pabarazitë 
gjinore ekzistuese.  
 

Për t’iu përgjigjur më së miri nevojave dhe problematikave, të të gjitha kategorive, përmirësimit 
të cilësisë së jetës për banorët e bashkisë së Shkodrës, meshkujve dhe femrave, vajzave dhe djemve, 
në zbatim të kuadrit ligjor në fuqi ligjit nr. 9970, datë 24.7.2008 “Për barazinë gjinore në shoqëri”, 
Strategjisë kombëtare për barazinë gjinore, dhunën ndaj grave dhe dhunën në familje, etj. është 
kushtuar vëmendje buxhetimit gjinor dhe shërbimeve sociale.  

 Bashkia e Shkodrës, në vitin 2017 ka realizuar nënshkrimin e kartës evropiane për barazi gjinore, 
duke u renditur në 4 bashkitë e para në Shqipëri që ka ndërmarrë një nismë të tillë. Në zbatim të 
kësaj, Bashkia e Shkodrës ka filluar proçesin e hartimit të planit vendor gjinor për marrjen e 
hapave konkretë dhe ndërhyrjet e bashkisë në arritjen e barazisë gjinore dhe gjithashtu 
buxhetimin gjinor. 

 Karta për barazi gjinore e firmosur është pjese e dokumenteve strategjike te Bashkise se 
Shkodres. 

 Bashkia e Shkodrës ka hartuar planin e veprimit "Për Barazi”. 

 Përditësim i të dhënave statistikore me bazë gjinore për bashkinë e Shkodrës me një vëmendje 
te vecantë ndaj cështjeve gjinore dhe krijimin e mundësive për barazi gjinore në punësim. 

 Bashkia e Shkodrës ka përgatitur Planin Social të Zonës, si një instrument i rëndësishëm në 
orientimin e politikave sociale që ofrohen në territor nga institucionet publike dhe organizatat e 
shoqërisë civile. Pjesë e rëndësishme e këtij instrumenti është promovimi i pjesëmarrjes së 
barabartë të grave dhe burrave në jetën sociale dhe ekonomike, duke përmirësuar kështu 
fuqizimin e grave, barazisë gjinore dhe respektimin e të drejtave të tyre njerëzore. 

 Bashkia Shkodër ka mbështetur zhvillimin e aktiviteteve ndërgjegjësuese në kuadër të aktivizmit 
ndërkombëtar kundër dhunës me bazë gjinore. 

 
Buxheti i Bashkisë së Shkodrës për vitin 2018 është planifikuar në shumën 2,700,732 mijë lekë, 

ndër të cilat 678,761 mijë lekë (25%) nga të ardhurat e veta, 606,231 mijë lekë (23%) transfertë e 
pakushtëzuar, 351,477 mijë lekë (13%) transfertë specifike,  1,027,436 mijë lekë (38 %) transfertë e 
kushtëzuar dhe 36,827 mije leke (1%) te ardhura qe trashegohen. 
 

Buxheti i Bashkisë së Shkodrës për vitin 2019 është planifikuar 2,720,199 mijë lekë, ndër të cilat 
686,197 mijë lekë (25%) nga të ardhurat e veta, 683,967  mijë lekë (24%) transfertë e pakushtëzuar, 
351,477  mijë lekë (13%) transfertë specifike,  dhe 1,043,558 mijë lekë (38%) transfertë e kushtëzuar. 
 

Buxheti i Bashkisë së Shkodrës për vitin 2020 është planifikuar 2,839,691 mijë lekë, ndër të cilat 
694,066 mijë lekë (24%) nga të ardhurat e veta, 704,781  mijë lekë (25%) transfertë e pakushtëzuar, 
376,431 mijë lekë (13%) transfertë specifike  dhe 1,064,413 mijë lekë (38%) transfertë e kushtëzuar. 
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Grafiku 2 Buxheti 2018-2020, sipas burimeve te financimit 

 
 
Disa tregues të rëndësishëm për buxhetin: 

 
 Të ardhurat nga taksat vendore per vitin 2018-2020 zënë  mesatarisht 42.3 % të totalit të të 

ardhurave nga burimet e veta vendore.  

 Të ardhurat nga taksat e ndara per vitin 2018-2020 zënë  mesatarisht 11.7  % të totalit të të 
ardhurave nga burimet e veta vendore.  

 Të ardhurat nga tarifat vendore per vitin 2018-2020 zënë mesatarisht  43.75 % të totalit të të 
ardhurave nga burimet e veta vendore.  

 Të ardhurat nga burime të tjera ne vitin 2018-2020  zënë mesatarisht 2.2 % të totali të të 
ardhurave nga burimet e veta vendore.  

 Totali i shpenzimeve kapitale per vitin 2018 jane planifikuar 342 250  mijë lekë dhe zë 13 % 
të totalit të shpenzimeve, per vitin 2019 jane planifikuar 280 682  mije leke dhe ze 10 % te 
totalit te shpenzimeve  dhe ne vitin 2020 jane planifikuar 351 400 mije leke dhe ze 12 % te 
totalit te shpenzimeve. 

 Totali i shpenzimeve operative per vitin 2018 është 605 747 mijë lekë dhe zë 22%  të totalit 
të shpenzimeve, per vitin 2019 eshte planifikuar 633 551  mije leke dhe ze 23% te 
shpenzimeve dhe per vitin 2020 eshte planifikuar 637 386 mije leke dhe ze 23 %  të totalit të 
shpenzimeve. 

 Totali i shpenzimeve te personelit  per vitin 2018 është 634 410 mijë lekë dhe zë 23.5 %  të 
totalit të shpenzimeve , per vitin 2019 eshte planifikuar 690 051  mije leke dhe ze 25.4 % te 
shpenzimeve dhe per vitin 2020 eshte planifikuar 705 359  mije leke dhe ze 24.8 %  të totalit 
të shpenzimeve1. 

                                                           
1 Tek totali shpenzimeve të personelit përfshihen fondet për:  

a) Administratën publike vendore të Bashkisë Shkodër, 299 punonjës  

b) Shërbimi i gjendjes civile – funksion i deleguar, që financohet me transfertë të kushtëzuar - 20 

punonjës;  

c) QKB – funksion i deleguar, financohet me transfertë të kushtëzuar, 2 punonjës,  

d) Punonjës të shërbimeve të infrastrukturës së ujitjes dhe kullimit, funksion i ri, që financohet me 

transfertë specifike të përcaktuar për paga, 20 punonjës;  

e) Punonjës të adminsitrimit të pyjeve, funksion i ri, që financohet me transfertë specifike të përcaktuar 

për paga, 14 punonjës me kohë të plotë pune, 10 me kohë të pjeshme; 

f) Punonjës të shërbimeve publike vendore, 53 punonjës të përhershmëm, 30 me kohë të pjesshme; 
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Grafiku 3 Plani buxhetor sipas programeve dhe viteve

                                                                                                                                                                                     
g) Sport klub “Vllaznia”, 21 personel; 

h) Institucione Kulturore si Biblioteka “Marin Barleti, Qendra Kulturore “Pjetër Gaci”, Galeria e Arteve, 

Teatri “Migjeni”, Muzeumet), 72 personel, artistë, specialistë, punonjës të shërbimeve;  

i) Institucione të arsimit parashkollor, 9 vjeçar dhe para universitar, 369 punonjës me kohë të plotë, 25 

punonjës me kohë të pjesshme. 

j) Punonjës të institucioneve të kujdesit social, çerdhet - 63 punonjës dhe qendrat komunitare 15 

punonjës; 

k) Punonjës të mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimi, funksion i ri, që financohet me transfertë specifike, 36; 

 -
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Tabela 2 Planifikimi për vitin 2018- 2020sipas programeve 

          000/leke 

 Totali I Shpenzimeve  

Emertimi i Programit Viti 2018 Viti 2019 Viti 2020 

Planifikim Manaxhim Administrim                310,794                   332,028                        343,341     

Planifikimi urban                    8,688                       7,790                            8,590     

Infrastruktura rrugore                242,112                   172,470                        246,489     

Programi i Sherbimeve Publike                374,045                   389,666                        399,686     

Transporti publik dhe levizshmeria                    13,712                     13,494                          13,494     

Zhvillimi ekonomik lokal dhe turizmit                  13,314                     34,554                          14,636     

Bujqesia dhe zhvillimi rural                  34,794                     45,835                          36,774     

Mjedisi dhe mbrojtja e Pyjeve e kullotave.                  18,099                     18,930                          20,066     

Arsimi parauniversitar dhe edukimi                371,492                   382,785                        401,188     

Strehimi dhe Shërbimet sociale             1,064,131                1,079,922                     1,102,301     

Kultura dhe sherbimet reakrecionale                  81,554                     84,613                          90,141     

Rinia dhe Sportet                109,858                     99,340                          97,372     

Emergjencat civile                   52,139                     54,371                          51,358     

Fond rezerve                     6,000                       4,401                          14,255     

TOTALI             2,700,732                2,720,199                     2,839,691     

  
 
Tabela 3 Planifikimi i buxhetit sipas klasifikimit ekonomik 
      000/leke  

Programe  Paga + 
Sigurime 

Shpenzime 
Operative 

Subvencioni Transferta Investime Totali 

Viti 2018                634,410                   605,747                            3,000            1,115,325              342,250           2,700,732     

Viti 2019                690,051                   633,551                            3,000            1,112,915              280,682           2,720,199     

Viti 2020                 705,359                   637,386                            3,000            1,142,546              351,400           2,839,691     

 

 

   

Grafiku 4Shpenzimet sipas klasifikimit ekonomik Viti 2018 
 

23%

22%

0%

41%

13%

Shpenzimet 2018, sipas klasifikimit ekonomik, ne raport me 
burimet e financimit

Paga + Sigurime

Shpenzime Operative

Subvensioni

Transferta

Investime



15 

 

Tabela 4 Planifikimi i shpenzimeve sipas programevebuxhetore për vitet  2018-2020   

ne /000 lekë 

Emertimi i  Programit Totali i 
Shpenzimeve 

Buxhetore 
2018 

% mbi 
totalin 

Totali i 
Shpenzimeve 

Buxhetore 
2019 

% mbi 
totalin 

Totali i 
Shpenzimeve 

Buxhetore 
2020 

% mbi 
totalin 

Planifikim Menaxhim Administrim          292,560  10.8%           313,443  11.5%           324,397  11.4% 

Sherbimi I gjendjes Civile            16,808  0.6%             17,131  0.6%             17,461  0.6% 

 Mbeshtetje per Zhvillim Ekonomik 
             7,640  0.3%             29,638  1.1%               7,759  0.3% 

Menaxhimi i infrastruktures se kullimit 
dhe ujitjes 

           34,794  1.3%             45,835  1.7%             36,774  1.3% 

 Administrimi i Pyjeve            18,099  0.7%             18,930  0.7%             20,066  0.7% 

 Transporti rrugor/ Mirembajtje rruge 
rurale              18,396  0.7%             18,396  0.7%             19,702  0.7% 

 Menaxhimi rrugeve           215,031  8.0%           161,864  6.0%           215,377  7.6% 

 Transporti publik             13,712  0.5%             13,494  0.5%             13,494  0.5% 

 Zhvillimi i Turizmit              7,100  0.3%               6,370  0.2%               8,360  0.3% 

Renta Minerare                     -    0.0%   0.0%                    -    0.0% 

 Shpenzime te tjera               6,000  0.2%               4,401  0.2%             14,255  0.5% 

 Urbanistike vendore               3,373  0.1%                     -    0.0%                    -    0.0% 

Planifikimi urban dhe strehimi 
                600  0.0%                  600  0.0%                  600  0.0% 

 Sherbimet publike vendore          388,045  14.4%           389,666  14.3%           419,686  14.8% 

 Zhvillimi i Sportit          109,858  4.1%             99,340  3.7%             97,372  3.4% 

 Arti dhe Kultura               6,930  0.3%               6,930  0.3%               6,730  0.2% 

 Programe specifike kulturore dhe te 
turizmit            74,624  2.8%             77,683  2.9%             83,411  2.9% 

Arsimi parashkollor dhe 9-vjecar 
         239,028  8.9%           268,647  9.9%           281,411  9.9% 

Arsimi parauniversitar (mesem-
pergjithshem) 

         120,291  4.5%           101,965  3.7%           107,308  3.8% 

Arsimi parauniversitar ( mesem-
profesional)            12,173  0.5%             12,173  0.4%             12,469  0.4% 

 Sherbimet e kujdesit social            35,211  1.3%             35,695  1.3%             36,229  1.3% 

 Ndihma ekonomike/Perkujdesi Social 

      1,028,320  38.1%        1,043,627  38.4%        1,065,472  37.5% 

 Emergjencat Civile            52,139  1.9%             54,371  2.0%             51,358  1.8% 

 TOTALI      2,700,732        2,720,199        2,839,691    
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III. Ardhurat e Bashkisë për vitet 2018-2020 
 
Sipas nenit 34 të ligjit 139/2015 “Për vetëqeverisjen vendore”, pika 3 dhe 4, njësitë e vetëqeverisjes 
vendore financohen nga të ardhurat që sigurohen nga taksat, tarifat dhe të ardhurat e tjera vendore, 
nga fondet e transferuara nga qeverisja qendrore dhe fondet që u vijnë drejtpërdrejt atyre nga 
ndarja e taksave dhe tatimeve kombëtare, huamarrja vendore, donacione, si dhe burime të tjera, të 
parashikuara në ligj. Njësive vendore u garantohet me ligj e drejta për krijimin e të ardhurave në 
mënyrë të pavarur. 
 
Të ardhurat e përgjithshme të Bashkisë Shkodër, nga të gjitha burimet e financimit parashikohen të 
jenë:për vitin 2018, në shumen  2,700,732mijë lekë, për vitin 2019 në shumen 2,720,199mijë lekë 
dhe për vitin 2020 në shumen 2,839,690mijë lekë. 
 
Tabela 5Parashikimi i te ardhurave gjithsej të Bashkisë për vitet 2018-2020 
  (000/lekë) 

Nr. Të ardhurat  Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 

I Nga burimet e veta vendore              678,761                686,197                     694,066    

1 Të ardhurat taksat vendore              287,333                290,384                     293,500    

2 Të ardhura nga taksat e ndara                79,021                   80,545                        82,099    

3 Te ardhurat nga tarifat vendore              297,236                300,250                     303,293    

4 Te ardhura te tjera                 14,864                   15,018                        15,174    

5 Te ardhura nga donacionet                      307                            -                                   -      

II Nga burimet qendrore           1,985,144             2,034,002                  2,145,625 

1 Transferta e pakushtëzuar              606,231                638,967                     704,781    

2 Transferta e kushtëzuar           1,027,436             1,043,558                  1,064,413    

3 Transferta specifike              351,477                351,477                     376,431 

III Te ardhura qe trashegohen                 36,827                            -                                   -      

  TOTALI           2,700,732             2,720,199                  2,839,691 

 

 
    

Grafiku 5 Të ardhurat nga te gjitha burimet  për vitin 2018-2020 
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Këto të ardhura, sipas ligjit të mësipërm, vijnë nga dy burime të ardhurash si më poshtë: 
 

III.1.Nga burimet e veta vendore, ku përfshihen të ardhurat   nga taksat vendore dhe taksat 
e ndara, te ardhurat nga tarifat vendore, te ardhura te tjera, donacione dhe te ardhura qe 
trashegohen. 
III.2.Nga burimet qendrore, ku përfshihen transferta e pakushtëzuar, transferta specifike 
për funksionet e reja, që i jane transferuar Bashkisë dhe transferta e kushtëzuar. 
 

III.1 Të ardhurat nga burimet e veta vendore 
 

Të ardhurat nga burimet e veta vendore përbëjnë burimin kryesor të të ardhurave me parashikim 

prej 715,588 mijë lekë për vitin 2018, 686,197 mijë lekë për vitin 2019 dhe 694,066 mijë lekëdhe 

zënë mesatarisht 25 % të totalit të të ardhurave gjithsej nga të gjitha burimet të Bashkisë Shkodër te 

parashikuara. 

Tabela 6 Të ardhurat nga burimet e veta të Bashkisë për vitin 2018-2020 

  (000/lekë) 

Nr. Të ardhurat nga burimet e veta 
vendore 

Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 

I Nga burimet e veta vendore 678,761 686,197 694,066 

1 Të ardhurat nga taksat vendore 287,333                290,384    293,500    
2 Të ardhura nga taksat e ndara 79,021                   80,545    82,099    

3 Te ardhurat nga tarifat vendore 297,236                300,250    303,293    

4 Te ardhura te tjera  14,864                   15,018    15,174    

5 Te ardhura nga donacionet 307                            -      -      

II Të ardhura të trashëguara nga viti 
i mëparshëm  

36,827   

 TOTALI 715,588 686,197 694,066 

 

 

Grafiku 6 Të ardhurat nga burimet e veta  për vitin 2018 
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III.2 Të ardhurat nga burimet qendrore 
 
Të ardhurat nga burimet qendrore përfshijnë të ardhurat nga transferta e pakushtëzuar, transferta 
specifike, transferta e kushtëzuar.  
 
Tabela 7 Të ardhura nga  burimet qendrore per vitin 2018-2020 

  (000/lekë) 

Nr. Të ardhurat   Plan 2018   Plan 2019   Plan 2020  

1 Transferta e pakushtëzuar 606,231  638,967    704,781    
2 Transferta e kushtëzuar           1,027,436             1,043,558                  1,064,413    

3 Transferta specifike              351,477                351,477                     376,431 

  TOTALI           1,985,144             2,034,002                  2,145,625 

 
 
Të ardhurat nga burimet qendrore per vitin 2018  janë 1,985,144 mijë lekë ,për vitin 2019 jane 
parashikuar 2,034,002 mijë lekë dhe për vitin 2020 jane parashikuar 2,145,624 mijë lekë dhe 
përfshijnë transfertën e pakushtëzuar dhe atë specifike për funksionet e reja si dhe transfertën e 
kushtëzuar.  
 
 

 
          

Grafiku 7 Të ardhurat nga burimet qendrore për vitin 2018 
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III.1.1  Të ardhurat e veta vendore 
Të ardhurat e veta vendore bashkia i përdor për financimin e funksioneve të përcaktuara nga Ligji 
139/2015 “Për vetëqeverisjen vendore”. Specifika e këtyre të ardhurave, sipas nenit 40/1 të ligjit 
është që nëse nuk shpenzohen brenda vitit, trashëgohen në vitin tjetër fiskal.  
Parashikimi  i të ardhurave bazohet tek harmonizimi dhe trajtimi sa më drejtë me taksa dhe tarifa 

për gjithë gamën e larmishme të bizneseve e familjeve, me aktivitete dhe vendodhje në zona me 

funksione të ndryshme. Ai mundëson dhe siguron pëmbushjen e funksioneve të shumta të bashkisë 

ndaj qytetarëve të saj, duke realizuar njëkohësisht objektivat madhorë në funksion të zhvillimit të 

qëndrueshëm të të gjithë zonës. 

Planifikimi i te ardhurave nga taksat/tarifat është mbështetur në paketën fiskale të Bashkisë 

Shkodër, e cila përcakton llojet e taksave, bazën e taksueshme, kategorizimet dhe nënkategorizimet, 

këstet e pagimit, kohën e kryerjes së tyre, efektet e lehtësive, strukturat përgjegjëse për vjeljen e 

detyrimeve dhe agjentët tatimorë. 

Gjithashtu procesi i planifikimit të të ardhurave të veta u realizua në bashkëpunim me administratën 

e bashkisë, me Njësitë Administrative, me Institucionet e Agjentët tatimorë, etj. Vazhdimi i këtij 

procesi bashkëpunues do të mundësojë sigurimin e të ardhurave, me efekt përmirësimin e 

mëtejshëm të shërbimeve që ofron bashkia ndaj qytetarëve të saj, duke realizuar objektivat 

madhorë në funksion të zhvillimit të qëndrueshëm të të gjithë territorin e bashkisë. 

Të ardhurat nga burimet e veta vendore përfshijnë të ardhurat nga taksat, të ardhurat nga tarifat 

dhe të ardhurat nga burime të tjera.  

Tabela 8 Parashikimi i te ardhurave te veta per vitet 2018-2020 

 

/mijë lekë Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 

Të ardhurat e veta   678,761 686,197 694,066 

Të Ardhura nga Taksat Vendore 287,333 290,384 293,500 

Të Ardhura nga Taksat e Ndara 79,021 80,545 82,099 

Te Ardhura nga Tarifat Vendore 297,236 300,250 303,293 

Të Ardhura të tjera 14,864 15,018 15,174 

Të Ardhura nga Donacionet 307 0 0 

 
 

  

 

 

 

 

 

Grafiku 8 Të ardhurat nga burimet e veta 
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Grafiku 9 Ndikimi në planin e të ardhurave, i çdo takse dhe tarife 

Zërat e taksave dhe tarifave qe ndikojnë pjesën më të madhe të planit të të ardhurave nga burimet e 

veta për vitin 2018 janë kryesisht tarifat për pastrimin që zë rreth 25% të tij, taksa e pasurisë së 

paluajtshme që zë rreth 19%, taksa e ndikimit në infrastrukturë që zë rreth 19%, taksa e mjeteve të 

përdorura që zë rreth 10%, tarifa e zënies së hapësirës publike që zë rreth 6%, të ardhura nga 

institucionet e varësisë që zë rreth 4%, tarifa e ndriçimit publik që zë rreth 3%, taksa e tabelës që zë 

rreth 3%. Këto zëra kryesorë mbulojnë rreth 85% të planit të të ardhurave të Bashkisë Shkodër. 

Tabela e mëposhtme pasqyron planin e të ardhurave të veta, të kategorizuar sipas klasifikimit 

ekonomik ligjor: 
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Tabela 9 Parashikimi i te ardhurave te veta të Bashkisë së Shkodrëssipas klasifikimit ekonomik ligjorper vitet 
2018-2020. 

 
PLANI I TE ARDHURAVE     2018-2020 

   

    

ne mije 
leke  

NR LLOJET E TË ARDHURAVE 
Plan 
2018 

Plan 
2019 

Plan 
2020 

A TË ARDHURAT  E VETA  GJITHSEJ  678,761 686,197 694,066 

 A.I   TË ARDHURA NGA TAKSAT VENDORE  287,333 290,384 293,500 

I.1 Të ardhura nga tatimi i thjeshtuar mbi fitimin për biznesin e vogël 4,725 4,772 4,820 

I.1.0 Të ardhura nga taksa mbi Biznesin e vogel (e prapambetur) 100 50 25 

I.2 Te ardhura nga taksa mbi pasurinë  e paluajtshme 129,988 131,287 132,600 

I.2.1 Të ardhura nga taksa mbi ndërtesat 97,611 98,587 99,573 

I.2.1.1 Ndërtesa banimi 24,869 25,118 25,369 

I.2.1.2 Ndërtesa të tjera 72,742 73,469 74,204 

1.2.1.3 
        Ndërtesa  në pronësi apo në përdorim, në territore të 

miratuara si fshatra turistike. 0 0 0 

1.2.2 Të ardhura nga taksa mbi tokën bujqësore 21,736 21,953 22,173 

1.2.3 Të ardhura nga taksa mbi truallin 10,641 10,747 10,854 

I.3 Të ardhura nga taksa e fjetjes në hotel 11,514 11,859 12,215 

I.4 
Të ardhura nga taksa e ndikimit në infrastrukturë nga ndërtimet e 
reja 

124,000 125,240 126,492 

I.5 Të ardhura nga taksa e tabelës 17,006 17,176 17,348 

A.II TË ARDHURA NGA TAKSAT E NDARA 79,021 80,545 82,099 

II.1 Të ardhura nga taksa vjetore per qarkullimin e mjeteve të përdorura 64,860 66,157 67,480 

II.2 
Të ardhura nga taksa mbi kalimin e të drejtës së pronësisë për 
pasuritë e paluajtshme 

8,500 8,670 8,843 

II.3 Të ardhura nga taksa e rentës minerare 61 62 63 

II.4 Të ardhura nga tatimi mbi te ardhurat personale 5,600 5,656 5,713 

A.III TE ARDHURA NGA TARIFAT VENDORE 297,236 300,250 303,293 

III.1 Te ardhura nga tarifa e pastrimit dhe largimit të mbeturinave 166,879 168,548 170,233 

III.1.1 Të ardhura nga tarifë pastrimi nga Familje 73,301 74,034 74,774 

III.1.2 Të ardhura nga tarifë pastrimi nga Institucione 400 404 408 

III.1.3 Të ardhura nga tarifë pastrimi nga Biznesi 93,178 94,110 95,051 

III.2 Të ardhura nga tarifa për ndriçimin publik 34,267 34,610 34,956 

III.2.1 Të ardhura  nga tarifë për ndriçimin publik nga Familje 21,791 22,009 22,229 

III.2.2 Të ardhura nga tarifë ndriçimi publik nga Institucione 125 126 127 

III.2.3 Të ardhura nga tarifë ndriçimi publik nga Biznesi 12,351 12,475 12,600 

III.3 Të ardhura nga tarifa për gjelbrimin 21,509 21,724 21,941 

III.3.1 Të ardhura nga tarifa për gjelbrimin nga Familje 9,469 9,564 9,660 

III.3.2 Të ardhura nga tarifë gjelbrimi nga Institucione 125 126 127 

III.3.3 Të ardhura nga tarifë gjelbrimi nga Biznesi 11,915 12,034 12,154 

III.4 Të ardhura nga tarifa të shërbimit administrativ të bashkisë  74,581 75,368 76,163 

III.4.1 
Nga tarifa shërbimie administrative, kontroll zhvillim territorit, 

AMTP, etj. 
110 116 122 

III.4.2 Nga tarifa për vulosje veterinere të bagëtive të therura 110 114 119 

III.4.3 Nga tarifat e liçensimit të veprimtarive të transportit 1,546 1,561 1,577 
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III.4.4 
Nga tarifa parkimi për mjetet e liçensuara, dhe për vendparkime 

publike  
3,751 3,789 3,827 

III.4.5 
Nga tarifë për dhënie liçensa për tregtimin e naftës bruto dhe 

nënprodukteve të saj 
400 404 408 

III.4.6 Nga tarifat në sektorin e pyjeve dhe kullotave. 200 202 204 

III.4.7 Nga tarifat e shërbimeve që kryen struktura e MKZ 1,925 1,944 1,963 

III.4.8 Nga tarifa për zënien e hapësirave publike 41,714 42,131 42,552 

III.4.9 
Nga linjat ajrore dhe nëntokësore (Telefoni, Energji, TV Kabllor, 

Internet) 
1,500 1,515 1,530 

III.4.10 Nga dokumentat për tender, ankand etj. 10 10 10 

III.4.11 Nga tarifa të  institucioneve të arsimit, kultures, sportit, etj 23,315 23,582 23,851 

III.4.11.1 Biblioteka "Marin Barleti" 110 116 122 

III.4.11.2 Muzeumet 2,900 2,929 2,958 

III.4.11.3 Teatri “Migjeni” 3,500 3,535 3,570 

III.4.11.4 Qendra Kulturore e fëmijëve 155 163 171 

III.4.11.5 Pallati sportit " Qazim Dervishi" 550 578 607 

III.4.11.6 Qendra Komunitare 0 0 0 

III.4.11.7 Nga mensat (konviktet) 0 0 0 

III.4.11.8 Nga kopshtet 12,300 12,423 12,547 

III.4.11.9 Nga çerdhet 3,800 3,838 3,876 

A.IV TË ARDHURA TË TJERA 14,864 15,018 15,174 

IV.1 Të ardhura nga kundravajtjet administrative (Gjobat) 7,099 7,170 7,242 

IV.2 
Të ardhura nga dhënia me qira e aseteve në pronësi të 

Bashkisë 
4,075 4,116 4,157 

IV.3 Të ardhura nga sekuestrime dhe zhdëmtime 50 51 52 

IV.4 Të ardhura nga shitja e mallrave dhe e sherbimeve 3,140 3,171 3,203 

IV.5 
Të ardhura nga shitja e aktiveve të qëndrueshme të 

trupëzuara 
0 0 0 

IV.6 Të ardhura nga privatizimi 0 0 0 

IV.7 Të ardhura te tjera 500 510 520 

IV.8 Të ardhura nga garanci financiare 0 0 0 

A.V TË ARDHURA NGA DONACIONET 307 0 0 

 

 

 

 

 

 

Tabela e mëposhtme pasqyron në mënyrë analitike ngarkesën fiskale sipas njësive administrative:  
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Tabela 10 Ngarkesa fiskale sipas njësive administrative 

Planifikimi i të ardhurave për vitet 2018-2020, sipas Njësive Administrative / mijë Lekë 

  

Njësia Administrative Qendër Njësi Administrative të tjera 

Viti Totali Shuma 
Lagje nr. 

1 

Lagje nr. 

2 

Lagje 

nr. 3 

Lagje nr. 

4 

Lagje 

nr. 5 
Shuma Pult Shosh Shalë Postribë 

Guri i 

Zi 
Bërdicë Velipojë Dajc 

Ana e 

Malit 
Rrethina 

2018 678,761 476,557 114,584 98,882 93,868 103,880 65,343 202,204 2,324 3,009 3,496 12,647 16,522 18,423 89,399 15,401 10,759 30,225 

2019 686,197 481,778 115,839 99,965 94,896 105,018 66,059 204,420 2,350 3,042 3,534 12,786 16,703 18,624 90,378 15,570 10,877 30,556 

2020 694,066 487,302 117,168 101,111 95,984 106,223 66,816 206,764 2,377 3,077 3,574 12,933 16,894 18,838 91,415 15,748 11,002 30,906 

Lagje nr. 1

17%

Lagje nr. 2

15%

Lagje nr. 3

14%

Lagje nr. 4
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Grafiku 10 Planifikimi i të ardhurave, sipas njësive administrative 
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Pesha kryesore në realizimin e të ardhura për vitin 2018 i ngarkohet Njësisë administrative Shkodër 

në vlerën 476,557 mije Lekë, ose 70% të planit total të të ardhurave, si dhe Njësisë Administrative 

Velipojë në vlerën 89,399 mijë Lekë, ose 13% të planit total të të ardhurave.  

 

A. Kapacitetet fiskale të taksapaguesve 
 

Paguesit e nivelit të taksave dhe tarifave vendore janë bizneset, institucionet dhe familjet e të gjitha 

njësive administrative. Për përcaktimin e numrit të tyre janë konsideruar të dhënat për 

taksapaguesit, si dhe përjashtimet apo lehtësitë fiskale sipas paketës fiskale të miratuar nga këshilli 

bashkiak. 

Në total kapaciteti i taksapaguesve është parashikuar rreth 41,150 (familje, biznese dhe 

institucione). Peshën numerike më të madhe të taksapaguesve e përbëjnë familjet, me rreth 86%. 

Më poshtë paraqitet tabela përmbledhëse e kapacitetit të taksapaguesve sipas kategorive dhe 

njësive administrative. 

 

Tabela 11Kapaciteti i taksapaguesve sipas grupimeve 

KAPACITETI I TAKSAPAGUESVE SIPAS GRUPIMEVE (Numri) 

Nr Bashkia Shkodër Familjet Biznesi i Vogël Biznesi i madh Institucione 

I NjA Shkodër 21,253 3,311 968 50 

  Lagjia nr.1 4,745 897 282 14 

  Lagjia nr.2 4,231 730 189 8 

  Lagjia nr.3 4,399 725 211 9 

  Lagjia nr.4 4,698 778 226 13 

  Lagjia nr.5 3,180 181 60 6 

II NjA të tjera 14,172 1,098 298 0 

  NjA Pult 334 5 0 0 

  NjA Shosh 80 5 0 0 

  NjA Shalë 477 12 0 0 

  NjA Postribë 1,609 72 20 0 

  NjA Guri i Zi 1,907 86 23 0 

  NjA Bërdicë 1,425 110 30 0 

  NjA Velipojë 1,270 485 136 0 

  NjA Dajc 1,152 42 11 0 

  NjA Ana e Malit 1,017 43 11 0 

  NjA Rrethinat 4,901 238 67 0 

  TOTALI 35,425 4,409 1,266 50 
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Grafiku 11 Taksapaguesit 

 

A.1 Taksapaguesit familjarë 
 

Në total numri i familjeve që parashikohet të përfshihen në skemën e detyrimeve fiskale te bashkisë 

Shkodër është 35,425. Numri i familjeve në njësinë administrative Shkodër zë peshën kryesore me 

21,253 familje ose 60% të numrin të përgjithshëm të familjeve në Bashkinë Shkodër. 

60%
40%

Numri i familjeve taksapaguese sipas vendodhjes 

Njësia Qendër Njësi Adminstrative
 

Grafiku 12 Numri i familjeve taksapaguese 

Parashikimi i të ardhurave nga familjet është bërë duke ju referuat kapaciteteve reale të familjeve 

rezidente sipas Cenusit. 

Në planin e të ardhurave janë parashikuar lehtësi fiskale për familjet me probleme sociale, si dhe për 

familjet që janë përfitues te ndihmës ekonomike, për pensionistët, për invalidët etj. 
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Më poshtë tabela përmbledhëse për familjet sipas kategorive/lehtësive fiskale dhe sipas Njësive 

Administrative: 

Tabela 12 Kapaciteti i familjeve taksapaguese 

KAPACITETI I FAMILJEVE TAKSAPAGUESE 

Nr Bashkia Shkodër 
Totali i 

familjeve 

Familje me 
tarifa/taksa 

të plota 

Familje me lehtësi fiskale 

Pensionistë, 
invalidë, etj. 

Përfitues të 
ndihmës 

ekonomike 

I NjA Qendër 21,253 12,184 7,194 1,875 

  Lagjia nr.1 4,745 2,772 1,554 419 

  Lagjia nr.2 4,231 2,407 1,451 373 

  Lagjia nr.3 4,399 2,536 1,475 388 

  Lagjia nr.4 4,698 2,709 1,575 414 

  Lagjia nr.5 3,180 1,760 1,139 281 

II NjA të tjera 14,172 8,324 2,800 3,048 

  NjA Pult 334 36 42 256 

  NjA Shosh 80 17 21 42 

  NjA Shalë 477 98 55 324 

  NjA Postribë 1,609 866 163 580 

  NjA Guri i Zi 1,907 1,156 286 465 

  NjA Bërdicë 1,425 885 276 264 

  NjA Velipojë 1,270 784 395 91 

  NjA Dajc 1,152 699 343 110 

  NjA Ana e Malit 1,017 612 209 196 

  NjA Rrethinat 4,901 3,171 1,010 720 

  TOTALI 35,425 20,508 9,994 4,923 

Familje me tarifa 
të plota

58%

Pensionistë, invalidë, 
etj.
28%

Përfitues të ndihmës 
ekonomike

14%

Familje sipas kategorive të tarifimit

 

Grafiku 13 Shpëndarja e Familjevesipas kategorive të tarifimit 
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A.2 Taksapaguesit biznese dhe institucione 
 

Bazuar në regjistrat aktual, në total, numri i bizneseve që parashikohet të përfshihen në skemën e 

detyrimeve fiskale te bashkisë Shkodër është 5,509. Biznesi i vogël zë rreth 78% të numrit total të 

bizneseve.  

Numri i institucioneve që përfshihen në detyrimet fiskale janë rreth 33, ndër të cilat rreth 60% e tyre 

ndodhen në Njësinë Administrative Shkodër.  

Më poshtë paraqitet tabela përmbledhëse për bizneset sipas xhiros, sipas institucioneve dhe Njësive 

Administrative: 

Tabela  13 Kapaciteti i bizneseve dhe institucioneve taksapaguese 

KAPACITETI I BIZNESEVE DHE INSTITUCIONEVE TAKSAPAGUESE 

Nr Bashkia Shkodër Totali 
Totali I 

bizneseve 

Nga kjo 

Institucione Biznesi i 
vogel 

Biznesi i 
madh 

I NjA Qendër 4,329 3,311 968 50 4,329 

  Lagjia nr.1 1,193 897 282 14 1,193 

  Lagjia nr.2 927 730 189 8 927 

  Lagjia nr.3 945 725 211 9 945 

  Lagjia nr.4 1,017 778 226 13 1,017 

  Lagjia nr.5 247 181 60 6 247 

II NjA të tjera 1,396 1,098 298 - 1,396 

  Pult 5 5 - - 5 

  Shosh 5 5 - - 5 

  Shalë 12 12 - - 12 

  Postribë 92 72 20 - 92 

  Guri i Zi 109 86 23 - 109 

  Bërdicë 140 110 30 - 140 

  Velipojë 621 485 136 - 621 

  Dajc 53 42 11 - 53 

  Ana e Malit 54 43 11 - 54 

  Rrethinat 305 238 67 - 305 

  TOTALI 5,725 4,409 1,266 50 5,725 
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Grafiku 14 Numri i bizneseve 

Në tabelën e mëposhtme, për bizneset e vogla vihet re pesha e madhe që zë aktiviteti tregti dhe 

shërbime me 91% ndaj totalit të bizneseve të vegjël. 

Tabela 14 Kapaciteti i bizneseve te vegjel sipas natyres 

KAPACITETI I BIZNESEVE TE VEGJEL SIPAS NATYRES SE TYRE 

Nr Bashkia Shkodër Biznesi i vogël 

Nga kjo : 

Njësi tregëtare 
dhe shërbimi 

Njësi prodhimi Ambulantë 

I NjA Shkodër 3,311 2,994 196 121 

  Lagjia nr.1 897 833 58 6 

  Lagjia nr.2 730 682 39 9 

  Lagjia nr.3 725 582 51 92 

  Lagjia nr.4 778 734 36 8 

  Lagjia nr.5 181 163 12 6 

II NjA të tjera 1,098 1,042 56 - 

  Pult 5 5 - - 

  Shosh 5 5 - - 

  Shalë 12 12 - - 

  Postribë 72 72 - - 

  Guri i Zi 86 73 13 - 

  Bërdicë 110 108 2 - 

  Velipojë 485 457 28 - 

  Dajc 42 40 2 - 

  Ana e Malit 43 39 4 - 

  Rrethinat 238 231 7 - 

  TOTALI 4,409 4,036 252 121 
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Në tabelën e mëposhtme, për bizneset e mëdha, vihet re pesha e madhe që zë aktiviteti tregti dhe 

shërbime me 83% ndaj totalit të bizneseve të mëdhenj.  

Tabela 15 Kapaciteti i bizneseve të mëdha sipas natyrës së tyre 

KAPACITETI I BIZNESEVE TE MEDHA SIPAS NATYRES SE TYRE 

Nr 
Bashkia 
Shkodër 

Biznesi i 
madh 

Nga kjo :  

Njësi 
tregëtare 

dhe 
shërbimi 

Njësi 
tregtare për 

tregëtim 
karburanti 

Njësi 
prodhimi 

Subjekte 
ndërtimi 

Ente 
shtetërore, 

OJF, etj. 

I NjA Shkodër           968              781           26            80            33           48    

  Lagjia nr.1           282           235          7         20           8        12    
  Lagjia nr.2           189           147          5         18           6        13    
  Lagjia nr.3           211           165          6         22           7        11    
  Lagjia nr.4           226           191          6         13           7          9    

  Lagjia nr.5             60             43          2           7           5          3    

II NjA të tjera           298           266        17           9           6         -      

  Pult             -               -          -            -            -           -      
  Shosh             -               -          -            -            -           -      
  Shalë             -               -          -            -            -           -      
  Postribë            20             17          3          -            -           -      
  Guri i Zi            23             19          1           2           1         -      
  Bërdicë            30             26          3          -             1         -      
  Velipojë          136           131          2           2           1         -      
  Dajc            11             10          1          -            -           -      
  Ana e Malit            11               9          2          -            -           -      

  Rrethinat            67             54          5           5           3         -      

 
TOTALI      1,266        1,047        43         89         39        48    

Tregtare dhe sherbimi
87%

Karburnat
1%

Prodhim
6%

Ndertim
1%

Profesione te lira
3%

Ambulant
2%

 

Grafiku 15 Kapaciteti i bizneseve sipas natyres 
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B. Detajimi e të ardhurave sipas zërave,pesha në të ardhurat e bashkisë 
 

Të ardhurat nga burimet e veta vendore përfshijnë të ardhurat nga taksat vendore, të ardhura nga 

taksat e ndara, nga tarifat vendore, donacione dhe të ardhurat e tjera. 

Sipas ligjit 139/2015 “Për vetëqeverisjen vendore”, neni 35/2, bashkitë e ushtrojnë të drejtën e 

vendosjes së nivelit të taksës, mënyrën e llogaritjes së saj, si dhe mbledhjen e administrimin e tyre 

brenda kufijve e sipas kritereve të përcaktuara me ligj. 

Llogaritja e të ardhurave të kësaj kategorie mbështetet në: 

1. Ligjin nr.9632  datë 30.10.2006 “Për sistemin e taksave vendore”, i ndryshuar; 
2. Ligjin nr.9920 datë 26.05.2008 “Për procedurat Tatimore në Republikën e Shqipërisë“  i 

ndryshuar ; 
3. Vendimin e Këshillit të Bashkisë Shkodër nr 1 date 22.01.2016 ”Për miratimin e Taksave dhe 

Tarifave Vendore në Bashkinë Shkodër“, i ndryshuar; 

 

B.1 Te ardhurat nga taksat vendore 
 

Ligji nr 9632, datë 30.10.2006 "Për sistemin e taksave vendore", me ndryshimet përkatëse, përbën 

ligjin bazë i cili përcakton rregullat për ushtrimin e të drejtave dhe detyrave të njësive të qeverisjes 

vendore në drejtim të taksave vendore, mbledhjes dhe administrimit e tyre.   

Paketa fiskale e bashkisë Shkodër për këtë kategori e hartuar dhe e ndryshuar edhe me përfshirjen e 

përfaqësuesve të komunitetit të biznesit e më konkretisht biznesit të madh dhe të vogël, banorëve 

të njësive administrative, përfaqësues të komunitetit sipas interesit, këshilltarë etj., pasqyron disa 

politika të rëndësishme për uljen e disa niveleve ligjore/kufi, etj. sipas kompetencave ligjore, si më 

poshtë: 

 Ulje e taksës së ndërtesës për qëllime banimi deri ne 30% nga refenca ligjore 

 Taksë 0 (zero) ndërtese për qëllime banimi për invalidët 

 Ulje e taksës së ndërtesë për qëllime biznesi etj. deri ne 30% nga referenca ligjore 

 Ulje në nivelin maksimal të lejuar prej 30% të taksës së tokës bujqësore 

 Nivelin minimal ligjor për taksën e ndikimit në infrastrukturë 
 

Për vitet 2018-2020 parashikohet që të ardhurat nga taksat të përbëjnë rreth 42% të të ardhurave 

nga burimet e veta  të bashkisë.  

Pjesë e rëndësishme në këtë kategori të taksave vendore janë të ardhurat nga taksa mbi pasurinë e 

paluajtshme, e cila zë mbi 45% te totalit të të ardhurave nga taksat e veta, dhe më pas vijnë të 

ardhurat nga taksa e ndikimit në infrastrukturë nga ndërtimet e reja me 43% dhe taksa e tabelës me 

6%.  
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Grafiku 16 Pesha sipas zërave e të ardhurave nga taksat vendore 

 

Të ardhura nga Tatimi i thjeshtuar mbi fitimin për biznesin e vogël 

 

Sipas ligjit 142/2015 dt 17.12.2015, “Për disa ndryshime dhe shtesa me ligjin 9632, date 30/08/2006 

“Për sistemin e taksave vendore”, neni 11: 

 shkalla tatimore për subjektet me xhiro nga 0 deri në 5 milion është 0 Lekë, 

 ndërsa shkalla tatimore për subjektet me xhiro nga 5 milion deri në 8 milion është 5 % e 
fitimit.  

 
Tatimi i thjeshtuar për biznesin e vogël administrohet nga Drejtoria Rajonale Tatimore, e cila në rolin 

e agjentit tatimor mban një komision prej 1% të vlerës së grumbulluar, ndërsa 99% kalon në favor të 

bashkisë Shkodër. 

Të ardhurat nga Tatimi i thjeshtuar mbi fitimin për biznesin e vogël për vitin 2018- parashikohen të 

jenë 4,725 mije lekë/vit. 
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Tabela 16 Të ardhura nga Tatimi i thjeshtuar 

Të ardhura nga Tatimi i thjeshtuar mbi fitimin për biznesin e vogël 000/lekë 

    

 

Totalii të 

ardhurave 

 

 

Me xhiro vjetore 

nga 0  - 5.000.000 lekë 

Me xhiro vjetore 

nga 5.000.001 – 8.000.000 lekë 

 Niveli i 

tatimit 

Te ardhurat 

 

Niveli i 

tatimit 

Te ardhurat 

 
 

 

2018 0 0 % e fitimit 4,725 4,725 

2019 0 0 % e fitimit 4,772 4,772 

2020 0 0 % e fitimit 4,820 4,820 

 

 

Të ardhura nga Taksa mbi pasurinë e paluajtshme 

Këto të ardhura përfshijnë te ardhurat nga : 

- Taksa mbi ndërtesat (mbi ndërtesat e banimit dhe mbi ndërtesat e tjera) 

- Taksa mbi tokën bujqësore 

- Taksa mbi truallin 

 

a) Të ardhura nga taksa mbi ndërtesat 

 

Taksa mbi ndërtesat e banimit 

 

Baza e taksës është sipërfaqja e ndërtimit në metër katror e ndërtesës ose e pjesës së saj mbi dhe 

nën nivelin e tokës dhe për çdo kat.   

Parashikimi për vitet 2018-2020 bazohet te zgjerimi i bazës së taksapaguesve nëpërmjet: 

 saktësimit dhe vlerësimit të drejtë të sipërfaqeve nëpërmjet grupeve të punës të ngritura 
për këtë qëllim. 

 rritjes së efiçensës së agjentit tatimor duke implementimittë programeve të kompjuterizuar, 

 ndarjes në këste të pagesave, 

 krijimit të arkave funksionale të agjentit tatimor më pranë zonave të banuara në njësitë 
administrative. 

 

Bashkia Shkodër parashikon që të gjejë mbështetje edhe tek institucionet e tjera si Zyra Vendore e 

Regjistrimit të Pasurise për saktësimin dhe përpilimin e një regjistri sa më të saktë të banesave në 

territorin e saj. 
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Duke u krahasuar me referencën ligjore, niveli i taksës së ndërtesave të banimit sipas paketës fiskale 

ka një lehtësim deri në 30% në zonat urbane, dhe deri në 17% në zonat rurale.  

Planifikimi i të ardhurave është bëre duke u bazuar tek të dhënat e Censusit, si dhe duke iu referuar 

tendencës në rritje të kapacitetit të realizimit të të ardhurave ndër vite. Të ardhurat nga taksa për 

ndërtesat e banimit për vitin 2018 parashikohen në vlerën 24,869 mijë Lekë, për vitin 2018 me vlerë 

25,118 mijë Lekë e për vitin 2019 me vlerë 26,369 mijë lekë, me një rritje prej rreth1% në vit. 

 

Më poshtë paraqitet tabela e të ardhurave nga taksa mbi ndërtesat e banimit, sipas grupeve të 

njësive administrative: 

Tabela 17 Të ardhura nga Taksa mbi ndërtesat e banimit 

TE ARDHURAT NGA TAKSA MBI NDERTESAT E BANIMIT /000/lekë 

I.2.
1.1 

Kategorite e 
Ndertesave 
te Banimit 

NjA Shkodër  
  
  

NjA Velipojë 
  
  

NjA të tjera 
  
  

Total e 
ardhur 

Totali I 
Siperfaqe

s (m2) Sipërfaqja 
m2 

Nivel
i i 

taks
ës 

l/m2 

Të 
ardhura 

Sipërfaqja 
m2 

Niveli 
i 

taksë
s 

l/m2 

Të 
ardhura 

Sipërfaqja 
m2 

Niveli 
i 

taksës 
l/m2 

Të 
ardhura 

a) 
Ndërtuar 
para vitit 
1993 

1,291,080 9 11,620 90,000 5 450 927,555 5 4,638 16,708 2,308,635 

b) 

Ndërtuar 
gjatë dhe 
pas vitit 
1993 

553,320 9 4,980 210,000 5 1,050 397,523 5 1,988 8,017 1,160,843 

c) 

Ndërtesa të 
pashitura, 
por të 
hipotekuara 
si ndërtesa 
banimi 

2,500 12 30 500 12 6 - - - 36 3,000 

d) 
Ndërtesa të 
dyta banimi 

4,000 18 72 2,000 18 36 - 18 - 108 6,000 

  Totali 1,850,900 
 

19,702 302,500 
 

1,542 1,325,078 
 

6,625 24,869 3,478,478 

  
Ne % ndaj 
totali 

53% 
 

67% 9% 
 

6% 38% 
 

27% 100% 100% 

 

Detyrimi për ndërtesën e banimit për të gjithë familjarët parashikohet të shlyhet në bazë mujore së 

bashku me faturën e shërbimit të furnizimit me ujë te Ndërmarrja Ujësjellës Kanalizime Sh.A. 

Shkodër, në cilësinë e agjentit tatimor. Për shërbimin, agjenti do të mbajë përkatësisht 2%, dhe do të 

kalojë çdo muaj në llogari të bashkisë Shkodër pjesën prej 98% të shumës së arkëtuar. 
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Grafiku 17Të ardhurat nga taksa e banesave sipas vitit të ndërtimit 

 

Persa i përket peshës së të ardhurave nga kjo taksë, është Njësia Qendër që do të përballojë rreth 

67% të totalit të të ardhurave, ndërsa nëse i referohemi kategorisë së banesave, pjesa më e madhe e 

të ardhurave nga taksa mbi ndërtesat e banimit vjen nga banesat e ndërtuara para vitit 1993.  

 

Të ardhura nga Taksa e ndërtesës për biznese 

 

Kjo taksë administrohet nga Bashkia Shkodër. Baza e taksës është sipas rastit sipërfaqja e ndërtimit 

në metër katror e ndërtesës ose e pjesës së saj, mbi dhe nën nivelin e tokës dhe për çdo kat.  

Referuar tolerancës ligjore, bashkia Shkodër ka bërë lehtësi për taksën e ndërtesës që shkon në 

maksimumin e lejuar nga ligji, deri në 30% për gjitha llojet e bizneseve si në zonat urbane, ashtu 

edhe në zonat rurale. 

Më poshtë paraqitet tabela e te ardhurave nga taksa mbi ndërtesat e tjera, për qëllime biznesi, 

insitucione, etj., sipas grupeve të njësive administrative: 
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Tabela 18 Të ardhura nga Taksa mbi ndërtesat e biznesit 

TE ARDHURAT NGA TAKSA MBI NDERTESAT E TJERA /BIZNESI 

1.2
.1.
2 

Kategorite e 
Ndertesave te 
tjera/biznesi 

NjA Shkodër NjA Velipojë NjA të tjera Totali 
(000/lekë) 

Totali I 
Siperfaq
es (m2) 

Sipërfaq
ja m2 

Taksa 
lekë/
m2 

Të 
ardhur

a  

Sipërfaqj
a m2 

Taksa 
lekë/
m2 

Të 
ardhur

a 

Sipërfaq
ja m2 

Taks
a 

lekë
/m2 

Të 
ardhu

ra 

  

a) Për tregti dhe 
shërbime. 

151,400 270 40,878 116,000 120 13,920 39,020 120 4,682 59,480 306,420 

b) 

Per OJF, aktivitet 
artizanat, etj. 

8,600 54 464 - 24 - - 24 -     464 8,600 

c) 
Ndërtesa që 
përdoren për 
veprimtari 
prodhuese. 

102,200 105 10,731 29,000 53 1,537 9,990 53 530 12,797 141,190 

d) 

Ndërtesa të 
pashitura, por të 
hipotekuara si 
ndërtesë biznesi. 

- 210 - - 105 - - 105 - - - 

  
Totali 262,200 

 
52,073 145,000 

 
15,457 49,010 

 
5,212 72,742 456,210 

  
Ne % ndaj totali 57% 

 
72% 32% 

 
21% 11% 

 
7% 100% 100% 

Tregti dhe shërbime

82%

OJF, Artizanë

1%

Aktivitete prodhuese.

17%

Të ardhurat nga taksa e ndërtesës për biznesin 

 

Grafiku 18 Të ardhurat nga ndërtesat e bizneseve, sipas llojit te aktivitetit 

Planifikimi i të ardhurave është bërë mbi bazën e sipërfaqes aktuale të bizneseve në juridiksionin e 

bashkisë, si dhe duke iu referuar tendencës në rritje të kapacitetit të sipërfaqeve ndër vite. Të 

ardhurat nga taksa për ndërtesat e banimit për vitin 2018 parashikohen në vlerën 72,742 mijë Lekë, 
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për vitin 2019 me vlerë 73,469 mijë Lekë e për vitin 2020 me vlerë 74,204 mijë lekë, me një rritje 

prej 1% në vit. 

Në planifikimin e kësaj takse është parashikuar gjithashtu një shtrirje e mëtejshme e bazës 

taksapaguese, falë politikave fiskale lehtësuese dhe incentivave të ndërmarra, rivlerësimit të 

gjendjes faktike, përmirësimit të shërbimit dhe marrëdhënies me taksapaguesin, si dhe 

bashkëpunimit të pritshëm me institucione si ZRRPP, ALUIZNI etj 

 

b) Të ardhura nga Taksa mbi tokën bujqësore 

 

Kjo taksë administrohet nga Bashkia Shkodër. Baza e taksës është sipërfaqja e tokës bujqësore, në 

hektar, në pronësi ose në përdorim të taksapaguesit. 

Duke u krahasuar me referencën ligjore, taksa e çdo kategorie e tokës bujqësore ka një lehtësim që 

shkon në maksimumin e lejuar ligjor prej 30%. 

Më poshtë paraqitet tabela e të ardhurave nga taksa mbi tokën bujqësore, sipas kategorive të tokës 

dhe njësive administrative: 

Tabela 19 Të ardhura nga Taksa mbi tokën bujqësore 

TE ARDHURAT NGA TAKSA MBI TOKEN BUJQESORE 

I.2.2 Kategorit
e e tokes 
bujqesor

e 

NjA Shkodër  NjA Velipojë NjA të tjera Totali 
(000/le

kë) 

Totali I 
Siperfa

qes 
(m2) 

Sipërfa
qja m2 

Niveli 
i 

taksë
s 

lekë/
m2 

Të 
ardhu

ra 
000/l
ekë 

Sipërf
aqja 
m2 

Niveli 
i 

taksë
s 

lekë/
m2 

Të 
ardhu

ra 
000/l
ekë 

Sipërfa
qja m2 

Niveli 
i 

taksë
s 

lekë/
m2 

Të 
ardhur

a 
000/le

kë 

1.2.
2.1 

I                     
-      

    
2,940    

              
-      

               
-      

      
2,940    

            
-      600    

   
2,940    

     
1,764 

        
1,764 600    

1.2.
2.2 

II                     
-      

    
2,450    

              
-      

               
-      

      
2,450    

            
-      - 

   
2,450    - - - 

1.2.
2.3 

III 
                    

-      
    

1,960    
              

-      
           

350    
      

1,960    
         

686    5,557 
   

1,960    
     

10,892    
        

11,578   5,907 
1.2.
2.4 

IV 
                    

-      
    

1,610    
              

-      
           

290    
      

1,610    
         

467    
          

2,700 
   

1,610    4,347 4,814 
          

2,990 
1.2.
2.5 

V 
                    

-      
    

1,330    
              

-      
           

260    
      

1,330    
         

346    
          

1,483 
   

1,330    
     

1,972 
        

2,318 
          

1,743 
1.2.
2.6 

VI 
                    

-      
    

1,120    
              

-      
               

-      
      

1,120    
            

-      
             

760    
   

1,120    
        

851 
           

851 
              

760 
1.2.
2.7 

VII – X 
                    

-      
       

980    
              

-      
               

-      
         

980    
            

-      420    
      

980    412 412 420 
  Totali                     

-        
              

-      
           

900      
     

1,499    11,325   
   

19,997 21,736 
        

12,420 
  Ne % 

ndaj 
totali 0%   0% 7%   7% 93%   93% 100% 100% 
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Planifikimi i të ardhurave bazohet mbi kapacitetin aktual fiskal të njësive administrative, mbi 

parashikimin për zgjerimin e bazës së taksapaguesve nga grupet e punës nëpërmjet saktësimit të 

sipërfaqeve reale dhe kategorizimit të saktë dhe aktual të tokës bujqësore, si dhe duke iu referuar 

tendencës në rritje të kapacitetit të realizimit të të ardhurave ndër vite. Të ardhurat nga taksa e 

tokës bujqësore për vitin 2018 parashikohen në vlerën 21,736 mijë Lekë, për vitin 2019 me vlerë 

21,953 mijë Lekë e për vitin 2020 me vlerë 22,1738 mijë lekë, me një rritje prej 1% në vit. 

I

8%
II

0%

III

53%

IV

22%

V

11%

VI

4%

VII – X

2%

TË ARDHURAT NGA TAKSA MBI TOKËN BUJQËSORE, SIPAS KATEGORIVE 

 

Grafiku 19 Të ardhurat nga taksa e tokës bujqësore, sipas kategorisë së bonitetit të tokës 

Referuar kategorive të tokës, pjesa me e madhe e të ardhurave nga taksa mbi tokën bujqësore vjen 

nga tokat bujqësore të kategorisë së III dhe të kategorisë së IV (rreth 76%). 

 

c) Të ardhura nga Taksa mbi truallin 

 

Me “Truall” kuptohet një sipërfaqe toke, jo tokë bujqësore, që ndodhet brenda vijës kufizuese të 

ndërtimit, e përcaktuar nëpërmjet dokumenteve ligjore të planifikimit, të miratuar për të ndërtuar 

mbi të.  Baza e taksës është sipërfaqja në metër katror.  

Për bizneset kjo taksë administrohet nga Bashkia Shkodër.  

Për familjet detyrimi llogaritet dhe shlyhet në bazë mujore së bashku me faturën e shërbimit të 

furnizimit me ujë te Ndërmarrja Ujësjellës Kanalizime Sh.A. Shkodër, në cilësinë e agjentit tatimor.  

Planifikimi i të ardhurave është bërë duke u bazuar në sipërfaqet aktuale të banesave dhe 

ndërtesave të tjera, dhe mbi parashikimin për zgjerimin e bazës së taksapaguesve nga grupet e 

punës nëpërmjet saktësimit të sipërfaqeve. Të ardhurat nga taksa e truallit për vitin 2018 

parashikohen në vlerën 10,641 mijë Lekë, për vitin 2019 me vlerë 10,747 mijë Lekë e për vitin 2020 

me vlerë 10,854 mijë lekë, me një rritje prej 1% në vit. 
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Më poshtë tabela e te ardhurave nga taksa mbi truallin, sipas kategorive të truallit dhe njësive 

administrative: 

Tabela 20 Të ardhura nga Taksa mbi mbi truallin 

TE ARDHURAT NGA TAKSA MBI TRUALLIN 
 

I.2
.3. 

Kategorite 
e truallit 

NjA Shkodër NjA Velipojë NjA të tjera 

Total
(000/
lekë) 

Totali I 
Siperfaq
es (m2) 

Sipërfaqj
a m2 

Nivel
i taks 
lekë/
m2 

Të 
ardhur
a 
000/le
kë 

Sipërfa
qja m2 

Niv
eli 
taks 
lekë
/m2 

Të 
ardhu
ra 
000/l
ekë 

Sipërfaqj
a m2 

Nivel
i taks 
lekë/
m2 

Të 
ardhu
ra 
000/l
ekë 

a) 
Për qëllime 
banimi nga 

individët 

1,850,900 0.42 777 302,500 0.42 127 1,372,837 0.42 577 1,481 3,526,237 

b) 
Për qëllime 

biznesi 
284,200 18 5,116 146,000 18 2,628 78,680 18 1,416 9,160 508,880 

  Totali 2,135,100 
 

5,893 428,500 
 

2,755 1,451,517 
 

1,993 10,641 4,035,117 

  
Ne % ndaj 

totali 
53% 

 
55% 11% 

 
26% 36% 

 
19% 100% 100% 

 

Pjesa me e madhe e sipërfaqes së taksueshme, rreth 53% e totalit, është në Njësinë Administrative 

Qendër. Nga të ardhurat në total të parashikuara nga taksa e truallit, 55% mbulohet nga Njësia 

Administrative Qendër.  

Referuar kategorive të truallit, pjesa më e madhe e te ardhurave të parashikuara nga kjo takse vjen 

nga trojet për qëllime biznesi (rreth 85%). 

 

 

Grafiku 20Të ardhurat nga taksa e truallit, sipas kategorizimit ligjor 
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Të ardhura nga Taksa e fjetjes në hotel 

 

Kjo taksë administrohet nga Bashkia Shkodër.  

Me “Hotel” kuptohet çdo subjekt tregtar që jep strehim kundrejt pagesës dhe përfshin emërtimet 

hotel, motel, stabiliment turistik, pension, shtëpi pritjeje, turizëm familjar dhe çdo objekt tjetër që 

përdoret për këtë qëllim. 

Baza e taksës së fjetjes në hotel është numri i netëve të qëndruara në hotel për person, dhe 

përcaktohet me ligj. 

 

Detyrimi për taksën i takon klientit që strehohet në hotel, detyrim i cili mbahet nga hoteli për llogari 

të bashkisë, në territorin e së cilës ndodhet hoteli. Në faturën e hotelit shënohet çmimi i fjetjes, dhe 

mbi të vlera e taksës.  

Tabela 21 Të ardhura nga Taksa e fjetjes në hotel 

Zonat Të ardhura nga taksa e fjetjes ne hotel në /000 Lekë 

 Viti 2018 Viti 2018 Viti 2019 

Njësa Qendër      1,500                1,545                1,591    

Velipojë    10,000              10,300              10,609    

Rrethina           14                     14                     15    

Totali    11,514              11,859              12,215    

 

Planifikimi i të ardhurave është bërë ju referuar kapacitetit, numrit të njësive dhe periudhave dhe 

sezoneve të ushtrimit të aktivitetit. 

 

 

Të ardhura nga Taksa e ndikimit në infrastrukturë  

 

Taksa e ndikimit në infrastrukturë nga ndërtimet e reja administrohet nga Bashkia Shkodër.  

Bazuar në ligjin 9632, taksa e ndikimit në infrastrukturë për ndërtimet e reja përcaktohet në kufijtë 

4-8% e çmimit të shitjes për ndërtime për qëllime banimi apo njësi shërbimi nga shoqëritë e 

ndërtimit, të cilat nuk destinohen për përdorim në sektorin e turizmit, industrisë apo përdorim 

publik. Bashkia Shkodër aplikon taksën minimale të lejuar nga ligjit, 4% e çmimit të shitjes. 

Çmimi i shitjes për metër katror bazohet në vlerën referuese të vlerës së tregut sipas përcaktimeve 

të udhëzimin e Këshillit të Ministrave, “Për miratimin e kostos mesatare të ndërtimit të banesave, 

nga Enti Kombëtar i Banesave”, që miratohet çdo vit. 

Taksa e ndikimit në infrastrukture për ndërtime të ndryshme nga ato të përmendura më lart është 3 

% të vlerës së investimit që kërkohet të kryhet. Edhe për këtë kategori bashkia Shkodër aplikon 

zbritje incentivuese deri 2% për ndërtimet në Njësitë Administrative. 
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Bazuar në Ligjin Nr. 9482 “Për legalizimin, urbanizimin dhe integrimin e ndërtimeve pa leje”, taksa 

për ndërtesat në proçes legalizimi llogaritet 0,5% e vlerës së investimit.  

 

Plani i të ardhurave nga taksa e ndikimit në infrastrukturë bazohet mbi parashikimin e lejeve për 

ndërtime të reja dhe shlyerjen e detyrimeve për objektet në proçes legalizimi . 

Taksa e ndikimit në infrastrukturë nga ndërtimet në proçes legalizimi administrohet nga Bashkia 

Shkodër. Vjelja e kësaj takse paraqet vështirësi për bashkinë Shkodër, për arsye se subjektet dhe 

familjarët pasi kryejnë proçedurat e legalizimit pranë ALUIZNI-it, arrijnë të kryejnë regjistrimin e 

pronës pa shlyer detyrimin përkatës. Realizimi i ardhurave nga kjo taksë lidhet dhe bazohet në 

zbatimin e masave shtrënguese, bllokimin e shërbimit të debitorëve nga bashkia Shkodër, si dhe në 

mbështetjen nga ZRRPP-ja. 

Tabela 22 Të ardhura nga Taksa e ndikimit në infrastrukturë 

Të ardhura nga taksa e ndikimit në infrastrukturë   

      

Taksa e ndikimit në infrastrukturë 
Viti 2018 
/000 lekë 

Viti 2019 
/000 lekë 

Viti 2020                         
/000 lekë 

Taksa për ndërtimet e reja (përveç 
sektorit e turizmit, industrisë apo 
publik) 
 

83,200,000 84,032,000 84,872,320 

Taksa për ndërtimet e reja në 
sektorin e turizmit, industrisë apo 
publik 
 

20,800,000 21,008,000 21,218,080 

Taksa për ndërtimet të cilat janë 
në proçes legalizimi 

20,000,000 20,200,000 20,402,000 

Totali 124,000,000 125,240,000 126,492,400 

 

 

Të ardhura nga Taksa e Tabelës 

 

Bazuar ne Ligjin Nr. 9632, dt.30.10.2006 ”Për sistemin e taksave vendore”, taksa e tabelës aplikohet 

për tre lloje tabelash, të përcaktuara sipas qëllimit të përdorimit dhe mënyrës së vendosjes së tyre: 

Tabela për qëllime identifikimi, të cilat nëse janë të trupëzuara në sipërfaqen e ndërtesës ose 

brenda territorit ku zhvillon aktivitet biznesi. Tabelat me sipërfaqe më të vogël se 2 m² nuk taksohen. 

Tabela për qëllime reklamimi, ku përfshihen tabelat që nuk janë brenda territorit të biznesit ose nuk 

janë të trupëzuara në sipërfaqen e ndërtesës, dhe që mund të jenë të thjeshta ose elektronike. 

Tabela për qëllime ekspozimi, ku përfshihen tabelat me karakter të përkohshëm, për ekspozimeve 

të ndryshme të hapura, panaire, spektakle, stenda reklamuese, banderola, etj. 
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Tabela 23 Të ardhura nga Taksa e tabelës 

Të ardhura nga taksa e tabelës 

Llojet e tabelave 
 

 
 

Viti 2018   
 /000 lekë 

Viti 2019  
 /000 lekë 

Viti 2020                 
/000 lekë 

Tabelë identifikimi, mbi 2 metra katror 5,160 5,211 5,263 

Tabela  identifikimi  jashtë territorit 4 4 4 

Tabelë reklamimi, e thjeshtë 10,632 10,738 10,845 

Tabelë reklamimi, elektronike 960 970 980 

Ekspozimeve , stenda  banderola, etj 250 253 256 

TOTAL 
17,006 17,176 17,348 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafiku 21Të ardhurat nga taksa e tabeles, sipas ndarjes ligjore 

 

B.2 Të ardhurat nga Taksat e Ndara 
 

Të ardhurat nga taksat e ndara bazohen në Ligji nr. 9936 datë 26.06.2018, “Për Menaxhimin e 

Sistemit Buxhetor në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar, Udhëzimin Nr. 23, datë 22.11.2016 “Për 

proçedurat standarte të përgatitjes së Programit Buxhetor Afatmesëm” si dhe Ligjit nr. 68/2017 “Për 

financat e vetëqeverisjes vendore”, Neni 25, Njësitë e vetëqeverisjes vendore marrin një përqindje 

nga taksat ose tatimet kombëtare që realizohen në juridiksionin e tyre. Taksat kombëtare që ndahen 

me njësitë e vetëqeverisjes vendore janë:  

a) 97 % e të ardhurave nga taksa e kalimit të së drejtës së pronësisë për pasurinë e paluajtshme për 

individë, personat fizikë dhe juridikë;  

b) 25 % e të ardhurave nga taksa vjetore për qarkullimin e mjeteve të përdorura;  
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c) 5 % e të ardhurave nga renta minerare, sipas përcaktimeve të bëra në ligjin për taksat kombëtare;  

ç) 2 % e të ardhurave nga tatimi mbi të ardhurat personale.  

 

Sipas ligjit, të ardhurat e arkëtuara nga taksat e ndara transferohen te njësitë e vetëqeverisjes 

vendore deri në fund të muajit pasardhës.  

Për vitin 2018-2020 të ardhurat e parashikuara për bashkinë Shkodër nga taksat e ndara përbëjnë 

rreth 12% të të ardhurave nga burimet e veta vendore.  

 

Të ardhura nga Taksa e regjistrimit të mjeteve të përdorura 

Bazuar ne ligjin 9975 dt. 28.07.2008 “Për Taksat Kombëtare” të ndryshuar përcaktohet administrimi i 

taksës kombëtare të regjistrimit të mjeteve të përdorura, ku pas arkëtimit nga institucione 

shtetërore ne rolin e agjentëve tatimorë, një pjesë e këtyre te ardhurave transferohen në buxhetin e 

njësive të qeverisjes vendore sipas përkatësisë nga burojnë.  

 

Referuar pikës 3, të Nenit 4 të Ligjit 9975, Drejtoria e Përgjithshme e Transportit Rrugor në rolin e 

agjentit tatimor, arkëton detyrimin nga pronari i mjetit për vlerën e taksës për automjetin, para 

kryerjes së kontrollit teknik vjetor të detyrueshëm të mjetit. Bazuar në numrin e mjeteve të 

regjistruara, 18% e të ardhurave nga kjo taksë kalon për llogari të Bashkinë Shkodër. 

 

Planifikimi bëhet nga agjenti tatimor referuar numrit të automjeteve si dhe bazuar në eksperiencën 

e viteve të kaluara rereferuar të dhënave për nivelet e arkëtimeve. 

Tabela 24 Të ardhura nga Taksa eregjistrimit të mjeteve të përdorura 

Të ardhura nga taksa e regjistrimit të mjeteve të përdorura 

Bashkia Shkodër 

Viti 2018   
 /000 lekë 

Viti 2019   
 /000 lekë 

Viti 2020 
/000 lekë 

64,860 66,157 67,480 

 

 

Të ardhura nga taksa mbi kalimin e të drejtës së pronësisë për pasuritë e paluajtshme 

Kjo taksë administrohet nga Zyra e Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme.  

Taksa me nivelet sipas Ligjit Nr.9632 paguhet para kryerjes së regjistrimit, nga personi që kalon të 

drejtën e pronësisë mbi pasurinë e paluajtshme, dhe vendoset për ndërtesat dhe të gjitha pasuritë 

nga zyrat e regjistrimit të pasurive të paluajtshme, të cilat, në rolin e agjentit tatimor përfitojnë 3% 

të shumës së arkëtuar, ndërsa diferencën e derdhin për llogari të buxhetit përkatës të bashkisë 

Shkodër, jo më vonë se data 30 e muajit pasardhës. 

 

Planifikimi bëhet nga agjenti tatimor si dhe bazuar në eksperiencën e viteve të kaluara rereferuar 

numrit të proçedurave të tjetërsimit të pronës të kryera nga vetë ato. 
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Tabela 25 Të ardhura nga Taksa e kalimit të të drejtës së pronësisë 

Të ardhura nga taksa mbi kalimin e të drejtës  
së pronësisë për pasuritë e paluajtshme 

Bashkia Shkodër 

Viti 2018   
 /000 lekë 

Viti 2019   
 /000 lekë 

Viti 2020             /000 
lekë 

8,500      8,670 8,843 

 

 

Të ardhura nga Taksa e Rentës minerare 

Bazuar në nenin 4 i ligjit nr.9975, datë 28.7.2008 “Për Taksat Kombëtare” i ndryshuar, baza e taksës 

së rentës minerare llogaritet mbi burimet natyrore që nxjerr nga nëntoka çdo person fizik apo 

juridik, në çastin kur ai shet produktin. Personi fizik apo juridik, që është i liçencuar dhe/ose vepron 

në industrinë minerare, sipas një marrëdhënieje kontraktuale me ministrin përgjegjës për 

ekonominë, duhet të paguajë rentë minerare për burimet natyrore që nxjerr nga nëntoka. Renta 

minerare llogaritet si detyrim mujor i subjektit taksapagues, në çastin kur ai shet produkte minerare.  

Degët e doganave në rrethe ngarkohen për arkëtimin e kësaj rente, në rastin e eksportit të 

produkteve minerare, ndërsa degët e tatimeve ngarkohen për arkëtimin e kësaj rente, në rastin e 

shitjes së produkteve minerare brenda vendit, (5%) e të ardhurave të realizuara nga kjo taksë i kalon 

përkatësisht Bashkisë Shkodër ne llogarinë e degës së thesarit. 

Planifikimi i të ardhurave i referohet realizimit të të ardhurave ndër vite. Të ardhurat nga taksa e 

rentës minerare për vitin 2018 parashikohen në vlerën 61 mijë Lekë, për vitin 2019 në vlerën 62 mijë 

Lekë e për vitin 2020 në vlerën 63 mijë lekë, me një rritje prej 2% në vit 

Tabela 26 Të ardhura nga Taksa e rentës minerare 

Të ardhura nga taksa e Taksa e Rentës minerare 

Bashkia Shkodër 

Viti 2018   
 /000 lekë 

Viti 2019   
 /000 lekë 

Viti 2020 
/000 lekë 

61 62 63 

 

Të ardhura nga tatimi mbi të ardhurat personale 

 

Bazuar në Ligjit nr. 68/2017 “Për financat e vetëqeverisjes vendore”, Neni 25, Pika 2, të ardhurat e 

arkëtuara nga Drejtoria Rajonale Tatimore për tatimin mbi të ardhurat personale do të ndahet me 

njësitë e vetëqeverisjes vendore, dhe 2% e të ardhurave nga kjo taksë kombëtare i kalon 

përkatësisht Bashkisë Shkodër në llogarinë e degës së thesarit. 

Planifikimi i të ardhurave i referohet realizimit të të ardhurave ndër vite nga agjenit tatimor. Të 

ardhurat për vitin 2018 parashikohen në vlerën 5,600 mijë Lekë, për vitin 2019 në vlerën 5,656 mijë 

Lekë e për vitin 2020 në vlerë 5,713 mijë lekë, me një rritje prej 1% në vit. 
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Tabela 27 Të ardhura nga tatimi mbi të ardhurat personale 

Të ardhura nga tatimi mbi të ardhurat personale 

Bashkia Shkodër 

Viti 2018   
 /000 lekë 

Viti 2019   
 /000 lekë 

Viti 2020 
/000 lekë 

5,600 5,656 5,713 

 

B.3 Te ardhurat  nga Tarifat Vendore 
 

Referuar ligjit 139/2015 ”Për vetëqeverisjen vendore”, neni 35/5, bashkitë krijojnë të ardhura nga 

tarifat vendore për: shërbimet publike që ato ofrojnë; të drejtën e përdorimit të pronave publike 

vendore; dhënien e licencave, të lejeve, autorizimeve dhe për lëshimin e dokumenteve të tjera, për 

të cilat ato kanë autoritet të plotë, me përjashtim të rasteve kur përcaktohet ndryshe me ligj. 

Gjithashtu bashkitë mund të krijojnë të ardhura nga veprimtaritë e tyre kulturore, sportive, dhe të 

tjera, të përcaktuara me ligj. 

Bashkitë vendosin vetë për nivelin, mënyrën e mbledhjes dhe të administrimit të tarifave vendore, 

në përputhje me politikat dhe parimet e përgjithshme kombëtare të përcaktuara në ligjet në fuqi. 

Paketa fiskale e Bashkisë Shkodër e hartuar dhe e ndryshuar me përfshirjen e përfaqësuesve të 

komunitetit dhe të biznesit, pasqyron disa politika të rëndësishme lehtësuese, apo ulje të niveleve 

nga ajo e llogaritur referuar kostos së sherbimit të ofruar.  Disa prej tyre janë: 

Tarifa zero për shërbimin e gjelbërimit për zonat rurale 

Tarifa të ulëta për shërbimin e ndriçimit publik në zonat rurale 

Tarifa zero për familjet me ndihmë ekonomike. 

Tarifa të reduktuara 50% sipas kritereve për pensionistë, invalidë, etj. 

Tarifa 0 (zero) për Fermerët që janë regjistruar me NIPT nga Drejtoria Tatimore 

Tarifa të ulëta për ambulantë 

 

Për vitin 2018-2020 të ardhurat e parashikuara nga tarifat përbëjnë rreth 44% të të ardhurave të 

veta.  

 

Pjeshën më të madhe në kategorinë e të ardhurave nga tarifat vendore e zëne të ardhurat nga 

tarifat për ofrimin e shërbimeve publike si pastrimi e largimi i mbetjeve me 56%, gjelbërimi me 7%,  

ndriçimi publik me 12%, tarifa për zënien e hapësirës publike me 14%, si dhe tarifa nga kopshtet dhe 

çerdhet me 5% të të ardhurave nga tarifat vendore. 
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Grafiku 22Pesha sipas zërave e të ardhurave nga tarifat vendore 

 

Kriteri bazë për vendosjen e një tarife për shërbimin publik është kostoja e tij, e cila shpërndahet dhe 

paguhet nga familjet dhe bizneset si kontribues dhe përfitues të këtij shërbim.  

 

Për të incventivuar dhe nxitur zhvillimin e disa kategorive të bizneseve, si dhe duke ju referuar nivelit 

ekonomiko-social sipas zonave, ngarkesa e tarifimit është shpërndarë gjithashtu duke u bazuar edhe 

në: 

vendndodhjen (zonë urbane apo zonës rurale),  

llojin e aktivitetit (tregti, shërbim, prodhim, profesion i lirë, fermer, transport, ndërtim, karburant, 

institucion, ojf, etj) 

dhe në statusin e subjektit (familjar, biznes i madh, biznes i vogël, institucion shtetëror, ambulant 

etj). 

 

Parashikimi në rritje i të ardhurave nga biznesi bazohet në rritjen e njësive takapaguese e në 

evidentimin e kapaciteteve të reja, si dhe në shtrirjen e mëtejshme të bazës taksapaguese falë 

politikave fiskale lehtësuese, përmirësimit te shërbimit dhe marrëdhënies me taksapaguesin, 

fokusimit në zona me kapacitete të pashfrytëzuara, si dhe sensibilizimin dhe trajtimin e biznesit si 

partner në dhënien e shërbimeve për komunitetin. 

 

Te ardhurat nga tarifat e shërbimeve publike për pastrimin e largimin e mbetjeve, 

gjelbërimin, ndriçimin publik. 

 

Tarifat familjare për pastrim, ndriçim, dhe gjelbërimit do të shlyhen nga taksapaguesit në bazë 

mujore së bashku me faturën e shërbimit të furnizimit me ujë tek Ndërmarrja Ujësjellës Kanalizime 

Sh.A. Shkodër, në cilësinë e agjentit tatimor. Për shërbimin, agjenti do të mbajë përkatësisht 2% të 

shumës së arkëtuar, dhe do të kalojë çdo muaj në llogari të bashkisë Shkodër pjesën prej 98% te saj.  
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Tabela 28 Të ardhura nga tarifa e pastrimit 

Të ardhura nga tarifa e pastrimit                                  në /000 lekë 

 Viti 2018 Viti 2019 Viti 2020 

Nj.A Qendër Familje 54,444 54,988 55,538 

Nj.A. Velipojë Familje 1,914 1,933 1,952 

Nj.A të tjera Familje 16,943 17,112 17,284 

Nj.A Qendër Institucione 400 404 408.04 

Nj.A. Velipojë Institicione - - - 

Nj.A të tjera Institucione - - - 

Nj.A Qendër Biznese 76,789 77,557 78,332 

Nj.A. Velipojë Biznese 5,714 5,771 5,829 

Nj.A të tjera Biznese 10,675 10,782 10,890 

TOTAL 166,879 168,548 170,233 

 

Tabela 29 Të ardhura nga tarifa e ndriçimit 

Të ardhura nga tarifa e ndriçimit                                  në /000 lekë 

 Viti 2018 Viti 2019 Viti 2020 

Nj.A Qendër Familje 18,937 19,126 19,318 

Nj.A. Velipojë Familje 294 297 300 

Nj.A të tjera Familje 2,560 2,586 2,611 

Nj.A Qendër Institucione 125 126.25 127.5125 

Nj.A. Velipojë Institicione - - - 

Nj.A të tjera Institucione  -   -   -  

Nj.A Qendër Biznese 11,235 11,347 11,461 

Nj.A. Velipojë Biznese 343 346 350 

Nj.A të tjera Biznese 773 781 789 

TOTAL 34,267 34,610 34,956 
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Tabela 30 Të ardhura nga  tarifa e gjebrimit 

Të ardhura nga tarifa e gjelbrimit                                  në /000 lekë 

 Viti 2018 Viti 2019 Viti 2020 

Nj.A Qendër Familje 9,469 9,564 9,659 

Nj.A. Velipojë Familje - - - 

Nj.A të tjera Familje - - - 

Nj.A Qendër Institucione 125 126.25 127.5125 

Nj.A. Velipojë Institicione - - - 

Nj.A të tjera Institucione  -   -   -  

Nj.A Qendër Biznese 11,557 11,673 11,789 

Nj.A. Velipojë Biznese 358 362 365 

Nj.A të tjera Biznese - - - 

TOTAL 21,509 21,724 21,941 

 

Të ardhura të tjera të bashkisë 

 

Të ardhura nga shërbimet administrative 

Nga tarifa për shërbimet administrative që bashkia ofron si ato të drejtorisë  të zhvillimit të territorit 

për aplikimet për leje, kontrolle dhe verifikime, për aplikimet për AMTP-të etj planfikohen rreth 110 

mijë lekë të ardhura në vit, të cilat parashikohet të mbulojnë tarifat për kostot administrative për 

shërbimin që i ofrohen subjekteve.  

 

Të ardhura nga Tarifa për vulosje veterinare të bagëtive të therura 

Zëri tarifa për vulosje veterinere të bagëtive të therura parashikon të ardhura me vlerë 110 mije 

Lekë në vit nga tarifimi për vendosje vule nga veterineri i autorizuar, pas verifikimit të mishit të 

bagëtive të therura ne vende të aprovuara. 

 

Të ardhura nga Tarifat e liçensimit te veprimtarive te transportit 

Plani i të ardhurave të parashikuara prej 1,546 mije Lekë për vitin 2018, 1,561 mijë Lekë për vitin 

2019 dhe 1,577 mijë Lekë për vitin 2020 bazohet tek tarifat e miratuara nga Ministria e Financave 

për subjektet që pajisen me liçensën dhe çertifikatën përkatëse për transport udhëtarësh ose 

mallrash, për vete ose për të tretë.  

 

Të ardhura nga Tarifa e parkimit për mjetet e licencuara dhe për vendparkime publike  

Të ardhurat e planifikuara nga tarifa e parkingut për mjetet që janë pajisur me një liçensë transporti, 

dhe një pjesë e tyre kanë vende te caktuara me sinjalistikë te veçante rrugore si taksi, mikrobuzë, 

autobusë etj. zënë 37% të planit nga tarifat e parkingut, ndërsa të ardhurat nga tarifa për 

vendparkime të rezervuara për një subjekt ose institucion zënë 63% te planit nga tarifa e parkingut.  
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Tabela 31 Të ardhura nga tarifa e parkimit 

Të ardhura nga tarifa e parkimit                                 në /000 lekë 

 

 

Viti 2018 Viti 2019 Viti 2020 

Nj.A Qendër mjete të 

liçensuara taksi 74 75 76 

Nj.A të tjera mjete të 

liçensuara taksi 
17 18 18 

Nj.A Qendër mjete të 

liçensuara mikrobuzë 
587 593 599 

Nj.A të tjera mjete të 

liçensuara mikrobuzë 
208 210 212 

Nj.A Qendër mjete të 

liçensuara autobuzë 
240 242 244 

Nj.A të tjera mjete të 

liçensuara autobuzë 
112 113 114 

Nj.A Qendër mjete të 

liçensuara kamionë 
149 150 152 

Nj.A të tjera mjete të 

liçensuara kamionë 
0 0 0 

Nj.A Qendër parkim i 

rezervuar 
2,364 2,388 2,412 

Nj.A të tjera parkim i 

rezervuar 
0 0 0 

TOTAL 3,751 3,789 3,827 

 

Te ardhura nga Tarifa për dhënie liçensë për tregtimin të naftës bruto e n/produkteve 

Bazuar në VKM Nr. 970, dt 02.12.2015 “Për përcaktimin e procedurave dhe kushteve për dhënien e 

liçencave për tregtimin e naftës bruto dhe nënprodukteve të saj”, ky zë parashikon të ardhura me 

vlerë 400 mije Lekë në viti nga subjekte me aktivitet tregtim karburanti, që pajisen me liçensën 

përkatëse. 

 

Të ardhura nga Tarifat e sektorit të pyjeve dhe kullotave 

Të ardhurat e parashikuara me vlerë rreth 200 mije Lekë në vitin bazohen në nivelin e tarifave të 

shërbimeve administrative që kryen sektori i pyjeve dhe kullotave. 

 

Të ardhura nga Tarifat e shërbimeve te mbrojtjes nga zjarri  

Të ardhurat e parashikuara me vlerë 1,925 mije Lekë për vitin 2018, 1,944 mije Lekë për vitin 2019 

dhe 1,963 mijë Lekë për vitin 2020 bazohen në nivelin e tarifave të shërbimeve që kryen struktura e 

mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimit ndaj shtetasve dhe personave, juridik e fizik, vendas e të huaj, si 

dhe në realizimin e të ardhurave vitet e kaluara nga kjo strukturë. 
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Të ardhura nga Tarifa për zënien e hapësirave publike 

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

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

Parashikimi i të ardhurave është bërë duke ju referuar kapaciteteve të hapësirave publike brenda 

juridiksionit të Bashkisë. 

Tabela 32 Të ardhura nga tarifa për zënien e hapsirës publike 

Të ardhura nga tarifa për zënien e hapsirës publike                      në /000 lekë 

 

 

Viti 2018 Viti 2019 Viti 2020 

Nj.A Qendër 
3,024 3,054 3,085 

Nj.A Velipojë 
38,556 38,942 39,331 

Nj.A të tjera 
134 135 136 

TOTAL 41,714 42,131 42,552 

 

 

Të ardhura nga Tarifat për linjat ajrore dhe nëntokësore (Telefoni, Energji, TV Kabllor, 

Internet) 

Baza e taksës për tarifat për linjat ajrore dhe nëntokësore (Telefoni, Energji, TV Kabllor, Internet) e 

cila vihet në shfrytëzim nga individë dhe subjekte për qëllime biznes për linjat ajrore ose 

nëntokësore është në lekë/km/vit.  

Parashikimi i të ardhurave është bërë duke ju referuar kapaciteteve të hapësirave brenda 

juridiksionit të Bashkisë, me vlerë rreth 1,500 mije Lekë në vit. 

 

Të ardhura nga tarifat për veprimtaritë në institucione të arsimit, kulturës, sportit, 

shërbimit social etj. 

Të ardhurat nga këto tarifa parashikohen kryesisht të mbulojnë kostot administrative të shërbimeve 

që përkatësisht këto institucione të kulturës, sportit, e arsimit realizojnë. Parashikimi i të ardhurave 

është bërë duke ju referuar kapaciteteve të këtyre institucioneve, si dhe realizimit ndër vite, me 

vlerë 23,315 mije Lekë për vitin 2018, 23,582 mije Lekë për vitin 2019 dhe 23,851 mijë Lekë për vitin 

2020. 
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B.4 Te ardhura të tjera 
 

Referuar ligjit 139/2015 ”Për vetëqeverisjen vendore”, neni 36, te ardhura nga burime te tjera janë: 

të ardhurat nga dhënia me qira e aseteve në pronësi të bashkisë; të ardhurat nga investimet mbi 

kapitalet; të ardhurat nga titujt dhe të drejtat e tjera të blera nga bashkia; të ardhurat nga fitimi i 

ndërmarrjeve publike në pronësi; të ardhurat nga partneritetet privat-publik. 

Bashkitë krijojnë të ardhura nga veprimtaritë e tyre ekonomike, qiratë dhe shitja e pronave, 

interesat, gjobat, kamatvonesat etj. 

 

Të ardhurat nga burime të tjera përbëjnë në total vetëm 2% të të ardhurave nga burimet e veta 

vendore. Pjesë e rëndësishme në këtë kategori zënë të ardhurat nga kamatvonesat dhe gjobat, nga 

dhënia me qira e aseteve në pronësi të bashkisë, si dhe shitja e mallrave dhe shërbimeve të 

ndryshme. 

Shitja mallra dhe sherbimeve Kamatvonesa, Gjoba Qira e aseteve në pronësi Taksa e pullës

27%

61%

35%

4%

Të ardhura të tjera

 

Grafiku 23 Pesha sipas zërave kryesorë të të ardhurave të tjera 

 

Të ardhura nga dhënia me qira e aseteve në pronësi të Bashkisë 

Te ky zë parashikohen të ardhurat nga qira të bazuara në vendimin e Këshillit të Ministrave nr. 529, 

datë 8.6.2011 “Për përcaktimin e kritereve, të procedurës dhe të mënyrës së dhënies me qira, 

enfiteozë apo kontrata të tjera të pasurisë shtetërore”, i ndryshuar.  Pasuritë qё jepen me qira janë 

ndërtesat, trualli i lirë, trualli i lirё funksional (jo nёn ndёrtesё), makineritë e pajisjet dhe linjat e 

prodhimit. 

Parashikimi i të ardhurave me vlerë rreth 4,075 mije Lekë në vit është bërë duke ju referuar 

kontratave vijuese dhe kapaciteteve brenda juridiksionit të Bashkisë. 

 

Te ardhurat nga kundravajtje administrative (nga gjobat) 

Gjobat bazohen në ligjin Nr. 10 279, datë 20.5.2010 “Për kundërvajtjet administrative”: 
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Bazuar në Nenin 6.b, ”Shkeljet që përbëjnë kundërvajtje administrative parashikohen me akte të 

këshillit bashkiak, për shkelje që nuk janë parashikuar si të tilla në ligje të veçanta, që kanë lidhje me 

fushat e veprimtarisë së tyre në njësitë territoriale përkatëse, ku, sipas ligjit, ushtrojnë funksionet e 

veta”. 

Bazuar në Nenin 10, “Masa e dënimit me gjobë përcaktohet nga ligji, i cili ka parashikuar 

kundërvajtjen administrative. Masa e dënimit me gjobë mund të jetë fikse apo e përcaktuar me kufij 

minimalë dhe maksimalë. Në rastet kur kundërvajtjet administrative parashikohen në aktet e 

miratuara nga këshilli bashkiak, masa e dënimit përcaktohet në këto akte.  

Ky zë parashikon të ardhurat nga kamatvonesa për mosshlyerje detyrimi në afate ligjore nga 

bizneset, gjoba nga kontrolle dhe inspektime tatimore, gjoba për kundravajtje administrative që 

mund të vendosen nga Policia Bashkiake, nga Inspektoriati Ndërtimit Vendor etj.  

Parashikimi i të ardhurave me vlerë rreth 7,099 mije Lekë në vit është bërë duke ju referuar trendit 

të të ardhurave ndër vite kryesisht nga kamatvonesat për shlyerje pas afatiti të detyrimit tatimor të 

bizneseve, dhe nga gjobat e vendosura nga Inspektoriati i Mbrojtjes së Territorit.  

 

Të ardhura nga shitja e mallrave dhe shëbimeve 

Sipas përcaktimeve ligjore, aktivet që pas vlerësimit nxirren jashtë përdorimit, kur mund të përdoren 

si vjetërsira/mbeturina/materiale të riciklueshme, hiqen nga regjistri i aktiveve në përdorim, bëhen 

hyrje në magazinë dhe u shiten me ankand ndërmarrjeve që i grumbullojnë.  Për vitin 2018 për zërin 

të ardhura nga shitja e mallrave dhe shërbimeve është parashikuar vlera 3,140 Lekë. 

 

B.5 Të ardhura nga  Donacionet 
 

Të ardhura nga donacionet 

Referuar Ligjit Nr. 68/2017 “Për Financat e Vetëqeverisjes Vendore”, njësitë e vetëqeverisjes 

vendore dhe organet e tyre kanë të drejtë të pranojnë donacione, të cilat regjistrohen në buxhetin e 

njësisë së vetëqeverisjes vendore. Donacionet e pranuara nga institucionet dhe ndërmarrjet në 

varësi apo në pronësi të njësisë së vetëqeverisjes vendore duhet të raportohen te kjo e fundit, në 

çastin që ato merren.  

Planifikimi i të ardhurave bazohet mbi marreveshjet për sponsorizime dhe donacione. Të ardhurat 

sponsorizime dhe donacione për vitin 2018 planifikohen në vlerën 307 mijë Lekë, ndërsa për vitet e 

tjera nuk parashikohen të ardhura nga ky zë. 

Bashkia e Shkodrës në  vitin 2016 ka miratuar marëveshjen e bashkëpunimit me fondacionin “Save 
the Children”, i cili ka marrë përsipër financimin e pagës së një punonjësi për deinstitucionalizimin 
dhe kujdesin alternativ, pjesë e drejtorisë së shërbimeve sociale pranë Bashkisë Shkodër në kuadër 
të projektit për mbrojtjen dhe mbështetjen e fëmijëve në situatë rruge. 
Ne vitin e pare 2016 është financuar 100% e pages dhe sigurimeve shoqerore të punonjesit, ndersa 
në vitin 2017 financohet 75 % dhe në vitin 2018 do financohet 50 % e pages se ketij punonjesi,kjo 
mbi bazen e marreveshjes se sipercituar dhe  konkretisht per vitin 2018 eshte shuma 307 mije leke..  
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C. Efekti ekonomik i lehtësive fiskale 

C.1. Efekti ekonomik i lehtësive sociale për familjet 
 

Tabela 33Efekti ekonomik i lehtësive sociale për familjet 

Efekti ekonomik të lehtësive tek tarifat vjetore familjare                                 në /000 lekë 

 Potenciali Efekti financiar Plani i të ardhurave 

Pastrimi 100,513 27,212 73,301 

Ndriçimi 29,488 7,697 21,791 

Gjelbrimi 12,752 3,283 9,469 

TOTAL 142,752 38,191 104,561 

 

Bashkia Shkodër aplikon lehtësi tek tarifat vjetore të pastrimit, ndriçmit dhe Gjelbrimit 50% 

për familjet që kanë statusin e pensionistit, Invalidit, Paraplegjik, Tetraplegjik etj, dhe tarifa 

zero kur janë përfitues të ndihmës ekonomie. Efekti ekonomik i ketyre lehtësive llogaritet në 

total 38,191 mijë Lekë në vit. 

 

C.2. Efekti ekonomik i uljes së nivelit të taksës së pronës 
 

Tabela 34 Efekti ekonomik i uljes së taksës së pronës 

Efektet financiare të uljes së taksës së pronës                                               në /000 lekë 

 
Potenciali Efekti financiar Plani i të ardhurave 

Familje 28,452 3,583 24,869 

Biznese 87,443 14,701 72,742 

Truall 10,641 0 10,641 

Tokë bujqësore 31,052 9,316 21,736 

TOTAL 157,588 27,599 129,988 
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Bashkia Shkodër ka synuar mbajtjen e taksave në nivele të ulëta, deri në kufijtë e lejuar 

ligjor. Kështu, taksa e banesës është ulur 30%, me një efekt prej 3,583 mijë Lekë në vit. 

Taksa e ndërtesave për bizneset është ulur deri në 30%, me një efekt ekonomik prej 14,701 

mijë Lekë në vit. Legjslacioni aktual fiskal nuk lejon uljen e taksës së truallit, prandaj kjo 

taksë ruan nivelin referencial ligjor. Taksa e tokës bujqësore është ulur deri në kufirin e 

lejuar 30% nga referenca ligjore. Efekti ekonomik i uljes së taksës së tokës bujqësore është 

9,316 mijë Lekë.  

Në total, efekti ekonomik i uljes së taksave të pronës është 27,599 mijë Lekë në vit. 

 

C.3. Efekti ekonomik i uljes së nivelit të taksës së ndikimit në infrastrukturë 
 

Tabela 35 Efekti ekonomik i uljes së taksës së ndikimit në infrastrukturë 

Efektet financiare të uljes taksës së ndikimit në infrastrukturë                      në /000 lekë 

 
Potenciali 

Efekti 

financiar 

Plani i të 

ardhurave 

Ndërtime për qëllime  banimi apo njësi 

shërbimi 
166,400 83,200 83,200 

Ndërtime për përdorim në sektorin e turizmit, 

industrisë apo për përdorim publik. 
31,200 8,320 20,800 

Ndërtimet të cilat janë në proçes legalizimi 
20,000 0 20,000 

TOTAL 
217,600 91,520 124,000 

 

Referenca ligjore për taksën e ndikimit në infrasrukturë për ndërtime për qëllime  banimi 

apo njësi shërbimi është 4 deri në 8% të çmimit të shtijes së objektit. Bashkia Shkodër ka 

ulur në kufirin e lejuar ligjor prej 4%, me efekt ekonomik 83,200 mijë Lekë në vit.  

Referenca ligjore për taksën e ndikimit në infrasrukturë për ndërtime për përdorim në 

sektorin e turizmit, industrisë apo për përdorim publik është 1 deri në 3% të kostos së 

ndërtimit. Në Njësitë administrative Bashkia Shkodër e ka ulur taksën në 2%, me efekt 

ekonomik 8,320 mijë Lekë në vit.  

Në total efekti ekonomik për uljen e taksës së ndikimit në infrastrukturë është 91,520 mijë 

Lekë në vit. 
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III.2.1Transferta e Pakushtezuar 

 
Tabela 5 Transferta e pakushtëzuar 2008-2018 

 
 

Vitet  Viti 2008    Viti 2009    Viti 2010    Viti 2011    Viti 2012    Viti 2013    Viti 2014    Viti 2015    Viti 2016    Viti 2017   Viti 2018 

Bashkia 
Shkoder  

309,954     346,361     318,524     338,597     348,633     409,901     411,027     431,578            490,679     555,124     606,231 

Reforma 
territoriale 

                    66,571           

Postribe 
       

39,230     
        

39,897     
           

33,804     
          

32,790     
         

33,282     
         

30,732     
          

33,190     
        

15,517     
                      

-     
                  

-     
                  

-     

Pult 
       

15,774     
        

16,563     
           

14,447     
          

14,182     
         

14,523     
         

16,347     
          

17,654     
          

8,253     
                      

-     
                  

-     
                  

-     

Shosh 
       

11,023     
        

11,361     
             

9,626     
             

9,337     
           

9,477     
           

8,435     
             

9,110     
          

4,259     
                      

-     
                  

-     
                  

-     

 Shale  
       

20,002     
        

21,002     
           

17,795     
          

17,261     
         

17,520     
         

15,606     
          

16,854     
          

7,879     
                      

-     
                  

-     
                  

-     

G.Zi 
       

26,393     
        

26,842     
           

22,743     
          

22,061     
         

22,392     
         

24,746     
          

24,994     
        

11,372     
                      

-     
                  

-     
                  

-     

Berdice 
       

20,255     
        

20,599     
           

17,454     
          

16,930     
         

13,747     
         

16,666     
          

17,999     
          

8,415     
                      

-     
                  

-     
                  

-     

Velipoje 
       

18,411     
        

18,724     
           

15,865     
          

15,574     
         

12,758     
         

14,480     
          

15,639     
          

7,311     
                      

-     
                  

-     
                  

-     

Dajç 
       

18,938     
        

19,260     
           

16,321     
          

16,021     
         

16,704     
         

14,867     
          

16,465     
          

8,221     
                      

-     
                  

-     
                  

-     

A.Malit 
       

13,135     
        

13,358     
           

11,364     
          

11,142     
           

9,378     
         

11,916     
          

12,597     
          

5,889     
                      

-     
                  

-     
                  

-     

Rrethina 
       

50,468     
        

51,326     
           

43,489     
          

42,184     
         

36,123     
         

53,521     
          

54,056     
        

24,596     
                      

-     
                  

-     
                  

-     

 TOTAL 543,583 585,293 521,432 536,079 534,537 617,217 629,585 599,861 490,679 555,124 606,231 
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Sikurse shihet në grafik, pas reformës territoriale, transferta e pakushtëzuar për Bashkinë Shkodër 
(përfshirë të gjitha NJA-të) është më e vogël se në të gjithë periudhën 2008-2015. Edhe për vitin 
2017 transferta e pakushtëzuar e alokuar për Bashkinë Shkodër, nuk arrinte në nivelet minimale të 
regjistruara gjatë periudhës 2008-2015.Nderkohe qe ne vitin 2018  sipas projekt ligjit te publikuar  
eshte rritur 9.21%. 
 

III.2.2 Transferta specifike sipas funksioneve. 
 
Transferimi i funksioneve të reja 
 
Me miratimin e Ligjit nr. 147/2015, datë 17.12.2015 “Për Buxhetin e vitit 2016”, Bashkia Shkodër u 
përball me kërkesën për marrjen e përgjegjësisë për transferimin dhe menaxhimin në vijim të 
funksioneve të reja të përcaktuara me ligj. Viti 2018 eshte viti  3-te qe Bashkia kryen keto funksione 
per te cilat akordohet fondi si tranferete specifike . 
Funksionet e reja specifike që u transferuan në Bashki ishin:   
 
Personeli mësimor dhe jomësimor në arsimin parashkollor dhe personeli jomësimor në arsimin 
parauniversitar 
 

Në transfertën specifike të vitit 2016 dhe ne vitin 2017, janë akorduar fondet për personelin 
edukativ dhe ndihmës të arsimit parashkollor si dhe fondet per personelin ndihmës të arsimit 
parauniveristar.  
Në këtë transfertë për Bashkinë Shkodër janë përfshirë: fondet për paga dhe sigurime shoqërore (jo 
në vlerën e plotë të kërkuar për t’u transferuar) të personelit (punonjës dhe edukator) dhe 
shpenzimet operative për konviktet. 
Shpenzimet për personelin (paga dhe sigurime shoqërore) janë llogaritur mbështetur mbi numrin e 
punonjësve për secilin konvikt sipas Vendimit të Këshillit të Ministrave Nr. 502, datë 16.04.2008, 
“Për administrimin e konvikteve të sistemit arsimor parauniversitar” dhe te VKM nr. 175 date 
8.3.2017 “ Per trajtimin me page dhe shtesa mbi page te punonjesve mesimore ne arsimin 
parauniversitar “ qe filluan  efektet financiare me 1 Mars 2017 si dhe VKM nr. 351, datë 19.4.2017 
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“Për një shtesë në vendimin nr.175 , datë 8.3.2017, të Këshillit të Ministrave, “Për trajtimin me page 
dhe shtesa mbi page të punonjësve mësimorë në arsimin parauniversitar .   
Ministria e Arsimit dhe Sportit, në fillimit të vitit 2016, ka dërguar kuadrin ligjor dhe nënligjor lidhur 
me: dosjet personale të punonjësve, pagat dhe sigurimet shoqërore për personelin edukativ dhe 
ndihmës të arsimit parashkollor, personelin ndihmës të arsimit parauniversitar. Bashkia Shkodër ka 
realizuar procesin e transferimit të dokumentacionit të personelit, dhe pagesës së pagave dhe 
sigurimeve shoqërore tëvitit 2016. 
 

Në transfertën specifike të vitit 2018-2020, janë planifikuar fondet për personelin edukativ dhe 
ndihmës të arsimit parashkollor si dhe fondet per personelin ndihmës të arsimit parauniveristar.  
Ne udhezimin plotesues  10/1 date 28.2.2017 “ Per buxhetin vendor” shpenzimet duhej te 
planifikoheshin ne vitin  2018 me 4.2% rritje , ne vitin 2019 te njejte me 2018 dhe ne vitin 2020 me 
7.1% rritje. Nderkohe qe ne shkresen e Ministrisë së Financave  nr. 14881/2 datë 27.10.2017  
"Dërgohet për njoftim transferta e pakushtëzuar dhe specifike, per vitn 2018",  VKM nr 583, date 
158.10.2017 “ Per propozimin e projektligjit “ Per buxhetin e vitit 2018”eshte planifikuar fondi per 
kete funksion ne shumen 243 309 mije leke  me nje rritje vetem prej 3.93%  me fondin e akorduar  
vitin 2017. 
 
Shërbimi i mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimit 
 
Në transfertën specifike të vitit 2016 dhe ne vitin 2017 , janë akorduar fondet per Mbrojtjen nga 
Zjarri dhe  Shpëtimi. 
Në këto fond bëjnë pjesë fondet për pagat dhe sigurimet shoqërore të punonjësve si dhe 
shpenzimet operative. 
Në transfertën specifike të vitit 2018-2020,janë planifikuar fondet per Policinë e Mbrojtjes nga Zjarri 
dhe Shpëtimit. Në këtë fond bëjnë pjesë fondet për pagat dhe sigurimet shoqërore të punonjësve si 
dhe shpenzimet operative. Pagat llogariten ne baze te VKM nr. 350 date 19.4.2017 “ Per trajtimin me 
page dhe shtesa mbi paga te punonjesve te sherbimit te mbrojtjes nga zjarri dhe shpetimit  “  qe 
fillon efektet me 1 Mars 2017. 
 
Ne udhezimin plotesues  10/1 date 28.2.2017 “ Per buxhetin vendor” shpenzimet duhej te 
planifikoheshin ne vitin  2018 me 4.2% rritje , ne vitin 2019 te njejte me 2018 dhe ne vitin 2020 me 
7.1% rritje.Nderkohe qe ne shkresen e Ministrisë së Financave  nr. 14881/2 datë 27.10.2017  
"Dërgohet për njoftim transferta e pakushtëzuar dhe specifike, per vitn 2018",  VKM nr 583, date 
158.10.2017 “ Per propozimin e projektligjit “ Per buxhetin e vitit 2018”eshte planifikuar fondi per 
kete funksion ne shumen 34 441 mije lekeme nje rritje vetem prej 4.57%  me fondin e akorduar  ne 
vitin 2017. 
 
 
Administrimi i pyjeve 
 
Në transfertën specifike të vitit 2016 dhe ne vitin 2017 , janë akorduar fondet për Shërbimin Pyjor. 
Në këtë fond bëjnë pjesë fondet për pagat dhe sigurimet shoqërore të punonjësve si dhe shumë pak 
shpenzime operative. 
 
Ministria e Mjedisit transferoi kuadrin ligjor dhe nënligjor lidhur me: dosjet personale të punonjësve, 
pagat dhe sigurimet shoqërore për personelin. Pagat e personelit jane ndryshuar me 1 Mars 2017 
dhe konkretisht VKM nr, 202 date 15.3.2017 “ Per disa shtesa ne vendimin nr. 717 date 23.6.2009 te 
Keshillit te Ministrave , “ Per pagat e punonjesve mbeshtetes te institucioneve buxhetore dhe te 
nepunesve te disa institucioneve buxhetore “ te ndryshuar “  dhe  VKM nr. 187 date 8.3.2017 “ Per 

http://www.financa.gov.al/files/userfiles/Buxheti/buxheti_pushtetit_vendor/Ligji_147-2015_-_Per_buxhetin_e_vitit_2016.docx
http://www.financa.gov.al/files/userfiles/Buxheti/buxheti_pushtetit_vendor/Ligji_147-2015_-_Per_buxhetin_e_vitit_2016.docx
http://www.financa.gov.al/files/userfiles/Buxheti/buxheti_pushtetit_vendor/Ligji_147-2015_-_Per_buxhetin_e_vitit_2016.docx
http://www.financa.gov.al/files/userfiles/Buxheti/buxheti_pushtetit_vendor/Ligji_147-2015_-_Per_buxhetin_e_vitit_2016.docx
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miratimin e struktures dhe te nivleit te pagave te nepunesve civile /nepunensve ........... “  qe filluan 
efektet me 1 Mars 2017. 
Në transfertën specifike të vitit 2018-2020, janë planifikuar  fondet për Shërbimin Pyjor. Në këtë 
fond bëjnë pjese fondet për pagat dhe sigurimet shoqërore të punonjësve si dhe shpenzimet 
operative gjithashtu eshte planifikuar dhe shtese personeli per te realizuar sherbimin. 
Ne udhezimin plotesues  10/1 date 28.2.2017 “ Per buxhetin vendor” shpenzimet duhej te 
planifikoheshin ne vitin  2018 me 4.2% rritje , ne vitin 2019 te njejte me 2018 dhe ne vitin 2020 me 
7.1% rritje. Nderkohe qe ne shkresen e Ministrisë së Financave  nr. 14881/2 datë 27.10.2017  
"Dërgohet për njoftim transferta e pakushtëzuar dhe specifike, per vitn 2018",  VKM nr 583, date 
158.10.2017 “ Per propozimin e projektligjit “ Per buxhetin e vitit 2018”eshte planifikuar fondi per 
kete funksion ne shumen 9 226  mije leke me nje rritje prej 57.07 %  me fondin e akorduar  ne vitin 
2017 sepse eshte planifikuar nje rritje personeli prej 8 veta duke cuar keshtu numrin e punonjesve 
ne 14 veta. 
 
Rrugët Rurale 
 

Në transfertën specifike të vitit 2016 dhe vitit 2017 , janë transferuar fondet minimale për rrugët 
rurale.  
Në transfertën specifike të vitit 2018-2020 , janë planifikuar  fondet për rrugët rurale të transferuara 
nga qarku në bashki bazuar  ne udhezimin plotesues  10/1 date 28.2.2017 “ Per buxhetin vendor” 
shpenzimet duhej te planifikoheshin ne vitin  2018 me 4.2% rritje , ne vitin 2019 te njejte me 2018 
dhe ne vitin 2020 me 7.1% rritje.Nderkohe qe ne shkresen e Ministrisë së Financave  nr. 14881/2 
datë 27.10.2017  "Dërgohet për njoftim transferta e pakushtëzuar dhe specifike, per vitn 2018",  
VKM nr 583, date 158.10.2017 “ Per propozimin e projektligjit “ Per buxhetin e vitit 2018”eshte 
planifikuar fondi per kete funksion ne shumen 18 396  mije leke me nje rritje vetem prej 1%  me 
fondin e akorduar  ne vitin 2017. 
 
 
Ujitja dhe Kullimi 

 
Në transfertën specifike të vitit 2016 dhe vitit 2017 , janë transferuar fondet për ujitjen dhe kullimin. 
Në këtë fond bëjnë pjesë fondet për pagat dhe sigurimet shoqërore të punonjësve si dhe shpenzimet 
operative. 
Në transfertën specifike të vitit 2017, janë planifikuar  fondet për ujitjen dhe kullimin.Standardet dhe 
kriteret e ofrimit të shërbimit bëhen në përputhje me kuadrin ligjor dhe nënligjor në fuqi.  
Llogaritja e pagave eshte bere ne baze te VKM nr, 202 date 15.3.2017 “ Per disa shtesa ne vendimin 
nr. 717 date 23.6.2009 te Keshillit te Ministrave , “ Per pagat e punonjesve mbeshtetes te 
institucioneve buxhetore dhe te nepunesve te disa institucioneve buxhetore “ te ndryshuar “ ,VKM 
nr. 187 date 8.3.2017 “ Per miratimin e struktures dhe te nivleit te pagave te nepunesve civile 
/nepunensve ........... “  qe filluan efektet me 1 Mars 2017. 
Ne udhezimin plotesues  10/1 date 28.2.2017 “ Per buxhetin vendor” shpenzimet duhej te 
planifikoheshin ne vitin  2018 me 4.2% rritje , ne vitin 2019 te njejte me 2018 dhe ne vitin 2020 me 
7.1% rritje. Nderkohe qe ne shkresen e Ministrisë së Financave  nr. 14881/2 datë 27.10.2017  
"Dërgohet për njoftim transferta e pakushtëzuar dhe specifike, per vitn 2018",  VKM nr 583, date 
158.10.2017 “ Per propozimin e projektligjit “ Per buxhetin e vitit 2018”eshte planifikuar fondi per 
kete funksion ne shumen 26734  mije lekeme nje rritje vetem prej 4.99%  me fondin e akorduar  ne 
vitin 2017. 
 
 
 
 

http://www.financa.gov.al/files/userfiles/Buxheti/buxheti_pushtetit_vendor/Ligji_147-2015_-_Per_buxhetin_e_vitit_2016.docx
http://www.financa.gov.al/files/userfiles/Buxheti/buxheti_pushtetit_vendor/Ligji_147-2015_-_Per_buxhetin_e_vitit_2016.docx
http://www.financa.gov.al/files/userfiles/Buxheti/buxheti_pushtetit_vendor/Ligji_147-2015_-_Per_buxhetin_e_vitit_2016.docx
http://www.financa.gov.al/files/userfiles/Buxheti/buxheti_pushtetit_vendor/Ligji_147-2015_-_Per_buxhetin_e_vitit_2016.docx
http://www.financa.gov.al/files/userfiles/Buxheti/buxheti_pushtetit_vendor/Ligji_147-2015_-_Per_buxhetin_e_vitit_2016.docx
http://www.financa.gov.al/files/userfiles/Buxheti/buxheti_pushtetit_vendor/Ligji_147-2015_-_Per_buxhetin_e_vitit_2016.docx
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Qëndrat e Shërbimeve Sociale  
 
Në transfertën specifike të vitit 2018-2020 janë fondet për paga dhe sigurime shoqërore të 
personelit shërbyes dhe shpenzime operative për qendren “Shpresa” Shkodër si dhe nje pjese per 
paga  dhe shpenzime operative programit te sherbimeve sociale.  

Për llogaritjen dhe kryerjen e pagesave të pagave dhe sigurimeve shoqërore të personelit te projektit 
Shpresa bashkitë  mbështeten në kuadrin rregullator që  përdor Ministria e Mirëqenies Sociale dhe 
Rinisë. 

Per vitin 2018-2020 shpenziet jane llogaritur bazuar ne udhezimin plotesues  10/1 date 28.2.2017 “ 
Per buxhetin vendor” ne vitin  2018 me 4.2% rritje , ne vitin 2019 te njejte me 2018 dhe ne vitin 2020 
me 7.1% rritje.Nderkohe qe ne shkresen e Ministrisë së Financave  nr. 14881/2 datë 27.10.2017  
"Dërgohet për njoftim transferta e pakushtëzuar dhe specifike, per vitn 2018",  VKM nr 583, date 
158.10.2017 “ Per propozimin e projektligjit “ Per buxhetin e vitit 2018”eshte planifikuar fondi per 
kete funksion ne shumen 19 371  mije leke me nje rritje vetem prej 2.77%  me fondin e akorduar  ne 
vitin 2017. 
 
Fondi i transfertës specifike për funksionet e reja eshte351 477mijë lekë për 2018, parashikohet 351 
477 mijë lekë për 2019 dhe 376 430  mijë lekë për 2020.  
 
 
Tabela 36 Transferta specifike sipas funksioneve të transferuara 
   000/leke 

TRANSFERTA SPECIFIKE Viti 2018 Viti 2019 Viti 2020 

Konviktet e arsimit parauniversitar 57,315 61,554 61,384 

Arsimi parauniversitar 24,189 20,653 25,906 

Arsimi parashkollor 161,805 162,655 173,293 

Mbrojtja nga zjarri dhe shpëtimi 34,441 144,953 36,886 

Mbrojtja Sociale 19,371 19,642 20,746 

Administrimi i pyjeve 9,226 14,510 9,881 

Rrugët rurale 18,396 18,979 19,702 

Ujitja dhe Kullimi 26,734 77,419 28,632 

TOTALI 351,477 520,365 376,430 

 

http://www.financa.gov.al/files/userfiles/Buxheti/buxheti_pushtetit_vendor/Ligji_147-2015_-_Per_buxhetin_e_vitit_2016.docx
http://www.financa.gov.al/files/userfiles/Buxheti/buxheti_pushtetit_vendor/Ligji_147-2015_-_Per_buxhetin_e_vitit_2016.docx
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Grafiku 24 Ttransferta specifike sipas  programeve 2018-2020 

 
 

 

 
 

Grafiku 25 Shperndarja e transfertes specifike sipas  programeve 2018 

 
 

III.2.3 Transferta e kushtezuar. 
 

Transferta e kushtëzuar përbëhet nga fondet e deleguara për mbulimin e shërbimit të Gjendjes Civile 
Qendrës Kombëtare të Regjistrimit, fondet për mbështetje me ndihmë ekonomike për familjet në 
nevojë, për Përsonat me Aftësi të Kufizuar. 
Struktura e punonjesve te gjendjes civile eshte sipas VKM nr 1299, date 16.12.2009, pasqyra nr2, me 
20 punonjes, ku mbulohen 10 zyra te gjendjes civile, te shperndara ne qytet dhe NJA (ish komuna). 
Pagesa e punonjesve behet ne perputhje me Vendim i KM, Nr.187, Dt.Aktit:08.03.2017. 
Struktura e punonjesve te sherbimit te QKB-se ne bashki eshte ne perputhje me numrin e sporteleve 
te hapura prane njesive te vetqeverisjes vendore 2 punonjes. Kjo ne zbatim te nenit 11 te ligjit nr 
9723, date 03.05.2007” Per Qendren Kombetare te Regjistrimit” te ndryshuar. 
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Nga transferta e kushtëzuar financohen ushqimet e nxënësve konviktorë të shkollave të mesme 
profesionale, ushqimi për fëmijët me aftësi ndryshe të shkollës “3 Dhjetori”. 
Me ligjin Nr. 94/2016 “Për ratifikimin e marrëveshjes ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës 
së Shqipërisë dhe qeverisë së Republikës së Italisë përkonvertimin e borxhit përzhvillim”, synohet 
nxitja e bashkëpunimit dypalësh dhe lehtësimi i barrës së borxhit shqiptar. Kjo marreveshje eshte ne vazhdim 
te  protokollit  dypalësh për bashkëpunimin për zhvillim, qe  është nënshkruar  më 11 dhjetor 2014. 

Në kuadër të Protokollit dypalësh për Bashkëpunimin për Zhvillim 2014–2016 është rënë dakord një tjetër 
“Program për Konvertimin e Borxhit për Zhvillim”, shtesë ndaj Programit të Parë të Konvertimit të Borxhit 
për Zhvillim, si “IADSA I”, tashmë i aktivizuar në kuadër të Protokollit Dypalësh 2010–2012. 

Thirrjes së katërt për propozime të Programit Italo-Shqiptar të Konvertimit të Borxhit (IADSA) iu 
përgjigjën 57 projekt propozime me një total finacimesh të kërkuar prej 19 milionë Eurosh. Nga 11 
projektet e përzgjedhura, ishte edhe ai i bashkise Shkoder, i cili parashikon rikonstruksionin dhe 
arredimin e Qendrës së parë Rinore Publike, në Bashkinë Shkodër.Krijimi i qendres rinore synon 
nxitjen dhe promovimin e pjesemarrjes aktive ne formim profesional e edukim, aktivitete artistike, 
kulturore dhe sociale për të rinjtë e Bashkisë Shkodër. Nepermjet funksionimit, konsolidimit te 
sherbimeve si: informim, edukim dhe trajnime profesionale prane qendres rinore publike, do te 
arrihet krijimi i kushteve për vajzat dhe djemtë të shprehin aftësitë dhe krijimtarinë e tyre.  Partnerë 
italianë të bashkive shqiptare që prezantuan 11 projektet fituese janë Bashkia e Barit, Bashkia e 
Triestes dhe OJF-të italiane OXFAM Italia, CESVI, ENGIM, VIS Albania, IPSIA.  
Projekti i plote eshte ne shumene leke   54.815 mije leke, i parashikuar per vitin 2017 43,451 mije 
leke dhe per vitin 2018 11,364 mije leke. 
 
 

IV. Parashikimi i shpenzimeve për 2018-2020 
 
Gjatë periudhës 2018-2020, përmes këtyre shpenzimeve të planifikuara, Bashkia e Shkodrës synon të 
punojë duke iu përgjigjur objektivave sipas programeve lokale të zhvillimit si dhedetyrimeve dhe 
funksioneve të përcaktuara me ligj: 
 

 Administrata vendore 

 Emergjencat civile 

 Planifikimi, administrimi dhe kontrolli i territorit sipas mënyrës së përcaktuar me ligj. 

 Ndërtimi, rehabilitimi dhe mirëmbajtja e rrugëve vendore, trotuareve dhe shesheve publike 
vendore; 

 Mbledhja, largimi dhe trajtimi i mbetjeve urbane; 

 Parqet, lulishtetdhehapësirategjelbrapublike; 

 Prodhimi, trajtimi, transmetimi dhe furnizimi me ujë të pijshëm 

 Mbledhja, largimi dhe trajtimi i ujërave të ndotura; 

 Mbledhja dhe largimi i ujërave të shiut dhe mbrojtjen nga përmbytjet në zonat e banuara; 

 Ndërtimi, rehabilitimi dhe mirëmbajtja e varrezave publike si dhe garantimi i shërbimit 
publik të varrimit; 

 Shërbimi i dekorit publik; 

 Ndriçimi i mjediseve publike 

 Transporti publik vendor 

 Hartimi i planeve dhe programeve për zhvillimin ekonomik lokal; 

 Ngritja dhe funksionimi i tregjeve publike dhe të rrjetit të tregtisë; 

 Mbështetja për zhvillimin e biznesit të vogël nëpërmjet veprimtarive nxitëse, të tilla si 
panaire e reklama në vende publike; 

 Publikim i broshurave informative, krijimit të portaleve me profil ekonomik etj. 
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 Dhënie e granteve dhe ndihmave financiare për mbështetjen e aktiviteteve të biznesit të 
vogël dhe të mesëm, sipas mënyrës së përcaktuar në legjislacionin në fuqi. 

 Zhvillimi i Turizmit 

 Administrimi i infrastrukturës vendore të ujitjes dhe kullimit të tokave si dhe menaxhimi i 
institucioneve në shërbim të këtij funksioni, sipas mënyrës së përcaktuar me ligj; 

 Administrimi i sistemit të informacionit dhe kadastrës së tokave bujqësore. 

 Krijimi dhe administrimi i sistemit vendor të informacionit dhe këshillimit bujqësor dhe rural, 
përfshirë statistikat bujqësore vendore, sipas legjislacionit në fuqi. 

 Ndërtimi,rehabilitimi dhe mirëmbajtja e ndërtesave arsimore të sistemit shkollor 
parauniversitar. 

 Sistemi arsimor parashkollor në kopshte dhe çerdhe. 

 Ndërtimi dhe administrimi i banesave për strehimin social, sipas mënyrës së përcaktuar me 
ligj. 

 Krijimi dhe administrimi i shërbimeve sociale për shtresat në nevojë, personat me aftësi të 
kufizuar, fëmijët, gratë, të moshuarit etj., sipas mënyrës së përcaktuar me ligj. 

 Ndërtimin dhe administrimin e qendrave për ofrimin e shërbimeve sociale lokale. 

 Në bashkëpunim me ministrinë përgjegjëse për mirëqenien sociale, krijojnë fondin social për 
financimin e shërbimeve, sipas mënyrës së përcaktuar me ligj. 

 Zhvillimi, mbrojtja dhe promovimi i vlerave dhe trashëgimisë kulturore me interes lokal si 
dhe administrimi i objekteve që lidhen me ushtrimin e këtyre funksioneve. 

 Organizimi i aktiviteteve kulturore dhe promovimi i identitetit kombëtar dhe lokal si dhe 
administrimi i objekteve që lidhen me ushtrimin e këtyre funksioneve. 

 Zhvillimi, mbrojtja, dhe promovimi i bibliotekave dhe ambienteve për lexim me qëllimin e 
edukimit të përgjithshëm të qytetarëve. 

 Programet/projektet rinore 

 Organizimi i aktiviteteve sportive dhe rekreacionale, zhvillimi dhe administrimi i 
institucioneve dhe objekteve që lidhen me ushtrimin e këtyre funksioneve. 
 
 

 /000 lekë 

Funksionet 2018 

Krijimi dhe administrimi i shërbimeve sociale për shtresat në nevojë, personat 
me aftësi të kufizuar, fëmijët, gratë, të moshuarit etj., sipas mënyrës së 
përcaktuar me ligj. 

990,123 

Arsimi parashkollor parauniversitar  371,492 

Administrata vendore 310,794 

Ndërtimi, rehabilitimi dhe mirëmbajtja e rrugëve vendore, trotuareve dhe 
shesheve publike vendore; 

242,112 

Mbledhja, largimi dhe trajtimi i mbetjeve urbane; 203,685 

Organizimi i aktiviteteve sportive dhe rekreacionale, zhvillimi dhe administrimi i 
institucioneve dhe objekteve që lidhen me ushtrimin e këtyre funksioneve. 

107,038 

Ndriçimi i mjediseve publike 101,260 

Organizimi i aktiviteteve kulturore dhe promovimi i identitetit kombëtar dhe 
lokal si dhe administrimi i objekteve që lidhen me ushtrimin e këtyre 
funksioneve. 

58,124 

 Emergjencat civile 52,139 

Ndërtimi dhe administrimi i qendrave për ofrimin e shërbimeve sociale lokale. 46,841 
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Parqet, lulishtet dhe hapësirate gjelbra publike; 41,934 

Administrimi i infrastrukturës vendore të ujitjes dhe kullimit të tokave si dhe 
menaxhimi i institucioneve në shërbim të këtij funksioni, sipas mënyrës së 
përcaktuar me ligj; 

34,794 

Zhvillimi, mbrojtja, dhe promovimi i bibliotekave dhe ambienteve për lexim me 
qëllimin e edukimit të përgjithshëm të qytetarëve. 

19,895 

Administrimin e pyjeve dhe kullotave vendore si dhe menaxhimin e 
institucioneve në shërbim të këtij funksioni, sipas mënyrës së përcaktuar me ligj. 

18,099 

Në bashkëpunim me ministrinë përgjegjëse për mirëqenien sociale, krijojnë 
fondin social për financimin e shërbimeve, sipas mënyrës së përcaktuar me ligj. 

18,006 

Menaxhimi i sistemit të ujërave të shiut 15,000 

Transporti publik vendor 13,712 

Ndërtimi, rehabilitimi dhe mirëmbajtja e varrezave publike si dhe garantimi i 
shërbimit publik të varrimit; 

10,009 

Programet/projektet rinore 9,376 

Planifikimi, administrimi dhe kontrolli i territorit sipas mënyrës së përcaktuar me 
ligj. 

8,688 

Zhvillimi i Turizmit 7,100 

Fondi rezerve 6,000 

Zhvillimi, mbrojtja dhe promovimi i vlerave dhe trashëgimisë kulturore me 
interes lokal si dhe administrimi i objekteve që lidhen me ushtrimin e këtyre 
funksioneve. 

3,535 

Ndërtimi dhe administrimi i banesave për strehimin social, sipas mënyrës së 
përcaktuar me ligj. 

2,605 

Mbështetja për zhvillimin e biznesit të vogël nëpërmjet veprimtarive nxitëse, të 
tilla si panaire e reklama në vende publike; 

2,440 

Shërbimi i dekorit publik; 2,157 

Dhënie e granteve dhe ndihmave financiare për mbështetjen e aktiviteteve të 
biznesit të vogël dhe të mesëm, sipas mënyrës së përcaktuar në legjislacionin në 
fuqi. 

1,600 

Hartimi i planeve dhe programeve për zhvillimin ekonomik lokal; 1,474 

Publikim i broshurave informative, krijimit të portaleve me profil ekonomik etj. 700 
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Detyrimet e prapambetura  të Bashkisë Shkodër  

Sipas përcaktimit në Udhëzimin e Ministrisë së Financave, detyrime të prapambetura 
konsiderohen detyrimet financiare të përcaktuara nga një ligj/kontratë /marrëveshje /vendim 
gjykate i formës së prerë që mbeten të papaguara 60 ditë pas datës së specifikuar në kontratë 
apo me ligj, duke përfshirë edhe periudhën kontraktuale të shtyrjes së pagesës, të cilat kanë 
lindur në njësitë e vetëqeverisjes vendore.  
Në zbatim të Ligjit nr. 68/2017 “Për Financat e Vetëqeverisjes Vendore”, neni 40, germa “h”, 
detyrimet e Bashkisë Shkodër janë trasheguar nga ish Komunat (Njësitë Administrative), kjo në 
zbatim të reformës territoriale VKM nr 510, datë 10.06.2015 “ Për miratimin e procedurave për 
transferimin e të drejtave dhe detyrimeve, personelit, aktiveve të trupëzuara dhe të 
patrupëzuara, të arkivave dhe çdo dokumentacioni tjetër zyrtar në njësitë e qeverisjes vendore, 
të prekura nga riorganizimi administrative-territorial”.  
Me vendim te Këshillit Bashkiak   nr. 15   Dt. 28.04.2016 “Per miratimin e buxhetit faktitk te vitit 
2015 te Bashkise Shkoder”  Bashkia Shkoder, ka trasheguar nga ish-komunat detyrime per 
vendime gjykate te formes se prere ose ne proces, detyrime me fatura, detyrime pa fatura dhe 
vetem me kontrata etj. Te gjitha keto detyrime, jane  të parashikuara në buxhetin e bashkise 
Shkoder. 
 

Gjate vitit 2017, Bashkia Shkoder, ka raportuar ne Ministrine e Financave me shkresat nr.4540 
Prot, datë 05.04.2017, nr.10442 prot, datë 04.07.2017, nr.14767 prot, datë 04.10.2017,per 
shlyerjen e detyrimeve te prapambetura te trasheguara. 
 

Zhvillimi i shumës së detyrimeve të prapambetura deri në tremujorin e tretë 2017                                             000/leke 
 

Detyrimet  
e nj.v.q.v 
(lekë) 

(1)                         
Në fillim të 

Vitit                                                                                                                         
(Detyrimi i 
mbartur 
deri në 

31.12.2015) 
 

(2) 
Detyrimi i 

krijuar       
(01.01.2016 

deri në 
31.12.2016) 

 

Viti 2017 (6=1+2+3+4+5)            
Totali i 

detyrimeve    

(7)                     
Detyrimet e 

prapambetura 
të shlyera 
(nga viti 

2015 deri në 
30.09.2017)       

(8)                        
Detyrimi 
i shlyer 
në %      

(3)         
Detyrimet 
e krijuara 

nga           
1 Janar- 
31 Mars 

2017  

(4)          
Detyrimet 
e krijuara 

nga           
1 Prill- 

30 
Qershor 

2017       

(5)          
Detyrimet 
e krijuara 

rishtas            
1 Korrik- 

30 
Shtator 

2017     

Vlera 
Totale 

213,524 2,911 0 0 0 216,435 134,407   

Investimet 111,695 2,911       114,606 81,914 71 

Investimet 
nga FZHR 

41,719         41,719 27,047 65 

TVSH dhe 
Kosto 
lokale 

          0     

Mallra dhe 
Shërbime 

24,838         24,838 23,448 94 

Vendime 
Gjyqësore 

33,595         33,595 1,994 6 

Të tjera 1,677         1,677 4 0 

Në detyrimet e prapambetura kryesisht peshën më të madhe e zënë Investimet prej rreth 33 
milion lekë, Investime nga FZHR rreth 15 milion lekë, si dhe shpenzimet gjyqësore prej rreth 32 
milion lekë.  
Në tremujorin e dytë të vitit 2017 janë likujduar rreth 134 milion lekë dhe vlera e mbetur e cila 
parashikohet të shlyhet në vitet në vazhdim paraqitet sipas tables së mëposhtme: 
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Plani i shlyerjes për detyrimet e prapambetura   

 

Sipas shkreses nr.13918 Prot, date 25.10.2016 derguar Ministrise se Financave  000/leke 

Detyrimet  e nj.v.q.v (lekë) Totali i detyrimit Viti 2016 Viti 2017 Viti 2018 Viti 2019 

Vlera Totale 213,524 54,806 88,485 70,234 0 

Investime  111,695 38,551 2,911 70,234   

Investimet nga FZHR 41,719 3,836 37,883     

TVSH dhe Kosto lokale           

Mallra dhe Shërbime 24,838 10,505 14,333     

Vendime Gjyqësore 33,595 1,914 31,681     

Të tjera  1,677   1,677     

 

 
 

Gjate vitit 2018, Bashkia Shkoder, do te rivleresoje mundesine e likuidimit te ketyre detyrimeve, 
duke kontriolluar dokumentacionin ligjor dhe financiar, ne drejtim te rregullsise se  procedurave 
dhe dokumentave financiare te zerit Investime ne shumen 32,692 mije leke dhe te tjera ne 
shumen 1673 mije leke. 
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Tabela 8 Plani i shpenzimeve per vitin 2018 sipas programeve 

 

Programe Paga + 
Sigurime 

Shpenzime 
Operative 

Subven
sioni 

Transferta Investime Totali Transferta 
e 

pakushtëz
uar 

Te 
Ardhurat 

e veta 

TransfertaSpec
ifike 

Donacion Transferte 
e 

kushtezuar 

P1. Planifikim menaxhim 
administrim 

222,452 50,838 
                             

-       
10,680 26,824 310,794 230,983 60,826                   -       751 18,234 

P2. Planifikimi urban 
                        

-       
                        

-       
                             

-       
                    

-       
8,688 8,688 

                    
-       

8,688                   -       
                     

-       
                    

-       

P3. Infrastruktura rrugore 
                        

-       
22,093 

                             
-       

                    
-       

220,019 242,112 37,200 186,516 18,396 
                     

-       
                    

-       

P4. Programi i sherbimeve publike 32,077 304,773 
                             

-       
15,180 22,015 374,045 144,105 229,940                   -       

                     
-       

                    
-       

P5. Transporti publik dhe 
levizshmeria 

                        
-       

3,512 3,000 
                    

-       
7,200 13,712 

                    
-       

13,712                   -       
                     

-       
                    

-       

P6. Zhvillimi ekonomik lokal dhe 
turizmi 

                        
-       

4,850 
                             

-       
7,164 1,300 13,314 2,074 11,240                   -       

                     
-       

                    
-       

P7. Bujqesia dhe zhvillimi rural 11,736 23,058 
                             

-       
                    

-       
                  

-       
34,794 

                    
-       

8,060 26,734 
                     

-       
                    

-       
P8. Mjedisi dhe mbrojtja e pyjeve e 
kullotave. 

10,243 2,574 
                             

-       
                    

-       
5,282 18,099 

                    
-       

8,873 9,226 
                     

-       
                    

-       
P9. Arsimi parauniversitar dhe 
edukimi 

241,866 95,954 
                             

-       
2,436 31,236 371,492 49,641 63,569 243,309 

                     
-       

14,973 

P10. Strehimi dhe shërbimet sociale 34,929 15,876 
                             

-       
1,010,300 3,026 1,064,131 14,600 35,624 19,371 307 994,229 

P11. Kultura dhe sherbimet 
reakrecionale 

35,960 32,864 
                             

-       
6,360 6,370 81,554 27,407 54,147                   -       

                     
-       

                    
-       

P12. Rinia dhe sportet 11,553 40,535 
                             

-       
55,480 2,290 109,858 103,532 6,326                   -       

                     
-       

                    
-       

P13. Emergjencat civile 33,594 8,820 
                             

-       
1,725 8,000 52,139 

                    
-       

17,698 34,441 
                     

-       
                    

-       

Fond rezerve/kontingjence 
                        

-       
                        

-       
                             

-       
6,000 

                  
-       

6,000 6,000 
                 

-       
                  -       

                     
-       

                    
-       

TOTALI 634,410 605,747 3,000 1,115,325 342,250 2,700,732 615,542 705,219 351,477 1,058 1,027,436 

 

 

 



 
 

66 
 

 

Tabela 9Parashikimi i shpenzimeve per vitin 2019 sipas programeve 

      000/leke      

Programe Paga + 
Sigurime 

Shpenzime 
Operative 

Subvensio
ni 

Transferta Investime Totali Transferta 
e 

pakushtëzu
ar 

Te 
Ardhurat 

e veta 

TransfertaS
pecifike 

Donacion Transferte e 
kushtezuar 

P1. Planifikim menaxhim 
administrim 

               
251,381     

                
59,284     

                             
-       

                 
680     

           
20,683     

         
332,028     

          
259,782     

         
53,661     

                  
-       

                     
-       

             
18,585     

P2. Planifikimi urban 
                        

-       
                        

-       
                             

-       
                    

-       
             

7,790     
             

7,790     
                    

-       
           

7,790     
                  

-       
                     

-       
                    -       

P3. Infrastruktura rrugore 
                        

-       
                

29,915     
                             

-       
                    

-       
         

142,555     
         

172,470     
            

36,624     
       

117,450     
           

18,396     
                     

-       
                    -       

P4. Programi i sherbimeve publike 
                 

33,739     
              

316,490     
                             

-       
            

15,180     
           

24,257     
         

389,666     
          

160,221     
       

229,445     
                  

-       
                     

-       
                    -       

P5. Transporti publik dhe 
levizshmeria 

                        
-       

                  
3,594     

                       
3,000     

                    
-       

             
6,900     

           
13,494     

                    
-       

         
13,494     

                  
-       

                     
-       

                    -       

P6. Zhvillimi ekonomik lokal dhe 
turizmi 

                        
-       

                  
4,370     

                             
-       

              
8,784     

           
21,400     

           
34,554     

              
2,144     

         
32,410     

                  
-       

                     
-       

                    -       

P7. Bujqesia dhe zhvillimi rural 
                 

11,777     
                

23,058     
                             

-       
                    

-       
           

11,000     
           

45,835     
                    

-       
         

19,101     
           

26,734     
                     

-       
                    -       

P8. Mjedisi dhe mbrojtja e pyjeve 
e kullotave. 

                 
10,273     

                  
4,357     

                             
-       

                    
-       

             
4,300     

           
18,930     

                    
-       

           
9,704     

             
9,226     

                     
-       

                    -       

P9. Arsimi parauniversitar dhe 
edukimi 

               
255,008     

                
95,954     

                             
-       

              
2,436     

           
29,387     

         
382,785     

            
40,756     

         
83,747     

         
243,309     

                     
-       

             
14,973     

P10. Strehimi dhe shërbimet 
sociale 

                 
36,434     

                
14,579     

                             
-       

       
1,027,869     

             
1,040     

      
1,079,922     

            
14,913     

         
35,638     

           
19,371     

                     
-       

        
1,010,000     

P11. Kultura dhe sherbimet 
reakrecionale 

                 
43,819     

                
32,564     

                             
-       

              
6,360     

             
1,870     

           
84,613     

            
26,500     

         
58,113     

                  
-       

                     
-       

                    -       

P12. Rinia dhe sportet 
                 

11,824     
                

40,536     
                             

-       
            

45,480     
             

1,500     
           

99,340     
            

93,626     
           

5,714     
                  

-       
                     

-       
                    -       

P13. Emergjencat civile 
                 

35,796     
                  

8,850     
                             

-       
              

1,725     
             

8,000     
           

54,371     
                    

-       
         

19,930     
           

34,441     
                     

-       
                    -       

Fond rezerve/kontingjence 
                        

-       
                        

-       
                             

-       
              

4,401     
                  

-       
             

4,401     
              

4,401     
                 

-       
                  

-       
                     

-       
                    -       

TOTALI 
               

690,051     
              

633,551     
                       

3,000     
       

1,112,915     
         

280,682     
      

2,720,199     
          

638,967     
       

686,197     
         

351,477     
                     

-       
        

1,043,558     
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Tabela 10 Parashikimii shpenzimeve per vitin 2020 sipas programeve 

      000/leke      

Programe Paga + 
Sigurime 

Shpenzime 
Operative 

Subvens
ioni 

Transferta Investime Totali Transferta 
e 

pakushtëz
uar 

Te 
Ardhurat 

e veta 

TransfertaS
pecifike 

Donaci
on 

Transferte 
e 

kushtezuar 

P1. Planifikim menaxhim 
administrim 

               
256,410     

                
61,951     

                             
-       

                 
680     

           
24,300     

         
343,341     

          
229,781     

         
94,616     

                  
-       

                     
-       

             
18,944     

P2. Planifikimi urban                         
-       

                        
-       

                             
-       

                    
-       

             
8,590     

             
8,590     

                    
-       

           
8,590     

                  
-       

                     
-       

                    
-       

P3. Infrastruktura rrugore                         
-       

                
31,451     

                             
-       

                    
-       

         
215,038     

         
246,489     

            
97,136     

       
129,651     

           
19,702     

                     
-       

                    
-       

P4. Programi i sherbimeve publike                  
34,413     

              
318,467     

                             
-       

            
15,180     

           
31,626     

         
399,686     

          
167,152     

       
232,534     

                  
-       

                     
-       

                    
-       

P5. Transporti publik dhe 
levizshmeria 

                        
-       

                  
3,594     

                       
3,000     

                    
-       

             
6,900     

           
13,494     

                    
-       

         
13,494     

                  
-       

                     
-       

                    
-       

P6. Zhvillimi ekonomik lokal dhe 
turizmi 

                        
-       

                  
5,110     

                             
-       

              
7,326     

             
2,200     

           
14,636     

                 
536     

         
14,100     

                  
-       

                     
-       

                    
-       

P7. Bujqesia dhe zhvillimi rural                  
12,505     

                
24,269     

                             
-       

                    
-       

                  
-       

           
36,774     

                    
-       

           
8,142     

           
28,632     

                     
-       

                    
-       

P8. Mjedisi dhe mbrojtja e pyjeve 
e kullotave. 

                 
10,926     

                  
4,397     

                             
-       

                    
-       

             
4,743     

           
20,066     

                    
-       

         
10,185     

             
9,881     

                     
-       

                    
-       

P9. Arsimi parauniversitar dhe 
edukimi 

               
260,488     

                
97,082     

                             
-       

              
2,436     

           
41,182     

         
401,188     

            
55,459     

         
69,876     

         
260,584     

                     
-       

             
15,269     

P10. Strehimi dhe shërbimet 
sociale 

                 
37,353     

                
14,894     

                             
-       

       
1,049,304     

                
750     

      
1,102,301     

            
16,629     

         
34,726     

           
20,746     

                     
-       

        
1,030,200     

P11. Kultura dhe sherbimet 
reakrecionale 

                 
44,696     

                
32,714     

                             
-       

              
6,160     

             
6,571     

           
90,141     

            
32,277     

         
57,864     

                  
-       

                     
-       

                    
-       

P12. Rinia dhe sportet                  
12,056     

                
38,336     

                             
-       

            
45,480     

             
1,500     

           
97,372     

            
91,556     

           
5,816     

                  
-       

                     
-       

                    
-       

P13. Emergjencat civile                  
36,512     

                  
5,121     

                             
-       

              
1,725     

             
8,000     

           
51,358     

                    
-       

         
14,472     

           
36,886     

                     
-       

                    
-       

Fond rezerve/kontingjence                         
-       

                        
-       

                             
-       

            
14,255     

                  
-       

           
14,255     

            
14,255     

                 
-       

                  
-       

                     
-       

                    
-       

 TOTALI                
705,359     

              
637,386     

                       
3,000     

       
1,142,546     

         
351,400     

      
2,839,691 

          
704,781     

       
694,066     

         
376,431 

                     
-       

        
1,064,413     
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Aneks 1: Baza ligjore 
 

 Ligj nr. 139/2015 datë 17.12.2015 “Për vetëqeverisjen vendore” 

 Ligji nr.9936, datë 26.6.2008, "Për menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e 
Shqipërisë" 

 Ligji nr.10 296, datë 8.7.2010 “Për menaxhimin financiar dhe kontrollin” 

 Ligji 68/2017  date 27.4.2017 “ Per financat e veteqeverisjes vendore “ 

 Udhëzimi nr.2, datë 06.02.2012, "Për procedurat standarde të zbatimi të buxhetit" 

 udhezimin nr. 23 date 22.11.2016 “ Per procedurat standarte te pergatitjes se programit 
Buxhetor Afatmesem”,  si dhe  .  

 Udhezimi Plotesues 10/1 date 28.2.2017 “  “ Per pergatitjen e buxhetit vendor” 

 Shkresa e Ministrisë së Financave  nr. 14881/2 datë 27.10.2017  "Dërgohet për njoftim 
transferta e pakushtëzuar dhe specifike, per vitn 2018",  VKM nr 583, date 18.10.2017 “ Per 
propozimin e projektligjit “ Per buxhetin e vitit 2018”. 

 
 
 

 

http://arkiva.financa.gov.al/previewdoc.php?file_id=196
http://arkiva.financa.gov.al/previewdoc.php?file_id=196
http://www.financa.gov.al/files/userfiles/Drejtorite/Drejtoria_e_Pergjithshme_rregullatore_Kontrolluese/Njesia_e_Harmonizimit_dhe_Kontrollit_Financiar/udhezimi_i_buxhetit_nr_2_date_06_02_2012_i_korrektuari.pdf
http://www.financa.gov.al/files/userfiles/Buxheti/buxheti_pushtetit_vendor/Ligji_147-2015_-_Per_buxhetin_e_vitit_2016.docx
http://www.financa.gov.al/files/userfiles/Buxheti/buxheti_pushtetit_vendor/Ligji_147-2015_-_Per_buxhetin_e_vitit_2016.docx
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