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Të dashur bashkëqytetarët e mi, 

 

Të nderuar këshilltarë të Bashkisë së Fierit, 

Ky është buxheti i bashkisë së Fierit dhe si i tillë ka një sërë prioritetesh lokale. Në ndarjen 

e këtij buxheti, ajo çka është parashikuar për cdo zë, është vetëm një pjesë, ama ajo që 

është themelore është që në këtë proces ne, besoj unë, do bëjmë të mundur si asnjëherë 

më parë që çka shpenzohet nga taksat e qytetarëve, të shpenzohet në mënyrë sa më të 

drejtë, qoftë në funksion të prioriteteve, qoftë në funksion të bashkëveprimit me 

qytetarët dhe si rezultat, në funksion të përmirësimit të mëtejshëm të cilësisë së jetës në 

çdo komunitet. 

Viti që po lëme pas, zbatimi në terren i Buxhetit të tij, konsultimet me specialistë e 

banorë, si dhe eksperienca e fituar gjatë kësaj periudhe, kanë bërë që të përcaktohen më 

mirë shqetësimet e nevojat e shumta të komunitetit, të cilat duhet të plotësohen me 

mundësitë tona financiare. 

Projektbuxheti 2018 starton një fazë të re të zhvillimit të Bashkisë Fier për tre vitet e 

ardhshme duke u fokusuar në rritjen e ritmit të rritjes së të ardhurave dhe sjelljen më afër 

të shërbimeve publike te qytetari.   

Gjatë këtij viti, së bashku ne do te punojmë duke dhënë maksimumin cdo ditë, për të 

përmbushtur, detyrimet, përgjegjësitë dhe premtimet tona. 

Në territorin e Bashkisë së re Fier jemi të ndërgjegjshëm që kemi zona me diferenca të 

dallueshme përsa i përket infrastrukturës ekzistuese rrugore, shërbimeve publike, 

gjendjes së objekteve të arsimit, të shërbimit shëndetësor, etje. Kemi bërë shumë gjatë 

viteve 2016-2017, por kjo sdo të thotë që duhet të ndalemi këtu. Të gjitha këto zona do të 

jenë prioriteti ynë i këtij viti me qëllim final zbutjen e kontrasteve midis zonave urbane 

dhe atyre rurale.. 

Përmirësimi në vijim sidomos i shërbimeve publike, kujdesi, pastrimi i ambienteve 

publike, mirëmbajtja e infrastrukturës ekzistuese, përmirësimi i furnizimit me ujë të 

pijshëm e kanalizime, ndricimi i ambienteve publike, riparimi i rrugëve rurale, pastrimi  

dhe rehabilitimi I kanaleve kulluese e vaditëse etj është dhe do të mbetet përsëri sfida 

kryesore e Bashkisë Fier. 
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Është përgjegjësi e jona dhe përdorimi me efikasitet i financave të siguruara nga qytetarët 

dhe bizneset si pasojë e aplikimit të taksave dhe tarifave. 

Fieri është një qytet që po ndryshon nga viti në vit. Përmirësimi I standarteve të jetesës në 

komunitet, I kushteve në ambientet shkollore e parashkollore, përmirësimi I gjithë 

shërbimeve që poi u ofrohen dhe do ti ofrohen qytetarëve, ndihmon për të krijuar një 

shoqëri më të shëndetshme. 

Unë besoj se bashkë me Ju, me bashkëqytetarët tanë, me shumë punë e përkushtim të të 

gjithë stafeve te Bashkise Fier do të përmbushim të gjitha përgjegjësitë për të 

administruar Fierin. 

Unë besoj se Buxheti që po Ju paraqes për miratim, është ai që përmbush të gjithë 

objektivat dhe premtimet e Bashkisë Fier ndaj qytetarëve. Ky buxhet është ai që siguron 

ekuilibrin më të mirë të mundësive financiare në dispozicion me nevojat reale të 

komunitetit të Fierit me qëllim final zbatimin e kontratës që ne së bashku kemi 

nënshkruar me qytetarët e Bashkisë Fier. 

Duke besuar në mbështetjen dhe kontributin Tuaj 

 

Armando Subashi 

Kryetar  
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I. Përmbledhje e Buxhetit të Bashkisë Fier për Vitin 2018 

Buxheti i Bashkisë Fier për vitin 2018 është 1,826,788,000 lekë nga të cilat 

750,000,000 lekë nga të ardhurat e veta ose 41,1% ; 550,044,000 lekë Transferta e 

Pakushtëzuar ose 30,1%;  326,744,000 leke Transfertë Specifike ose 17.9% dhe 

200,000,000 lekë të ardhura të trashëguara ose 10.9%.  

Buxheti sipas programeve buxhetore paraqitet si më poshtë: 

           Tabela 1 

Nr Programet Buxhetore Buxheti ne /000 leke 

1 Planifikim Manaxhim Administrim 
                 465,348  

2 Infrastruktura Rrugore, Ndricimi Publik 
                 294,345  

3 Shërbime te Pastrim Gjelbërimit 
                 139,374  

4 Arsimi 
                 350,649  

5 Strehimi dhe Shërbimet Sociale 
                     3,000  

6 Programi i Kulturës 
                   64,825  

7 Programi i rinisë Sporteve dhe Komuniteteve 
                   26,000  

8 Investime 
                 393,925  

9 Mbrojtja nga Zjarri  
                   33,084  

10 Ujitja dhe kullimi 
                   56,238  

    
             1,826,788  

 

Grafikisht me treguesit në përqindje të secilit program kundrejt buxhetit total të 

Bashkisë Fier për vitin 2018, programet buxhetore paraqiten si më poshtë:  
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Ndërsa sipas klasifikimit ekonomik të llogarive buxhetore dhe përqindjes që secili 

zë shpenzimesh zë në totalin e shpenzimeve buxhetore për vitin 2018, treguesit 

jepen në tabelën dhe grafikun e mëposhtëm: 

           Tabela 2 

Programi 

Paga 
+Sig 
Shoq 

Shpenz. 
Operative Rezerve Kontigjence investime Totali 

Totali 
        
803,197  

           
619,667 

                
8,000  

               
2,000  

             
393,924 

       
1,826,788  
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19%
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Planifikim Manaxhim Administrim Infrastruktura Rrugore, Ndricimi Publik

Sherbime te Pastrim Gjelberimit Arsimi

Strehimi dhe Sherbimet Sociale Programi I Kultures

Programi I rinise Sporteve dhe Komuniteteve Investime

Mbrojtja nga Zjarri Ujitja dhe kullimi
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II. Legjislacioni mbi të cilin është mbështetur hartimi i Buxhetit 2018. 

Misioni i këtij buxheti ashtu si dhe gjithë buxhetet e hartuar edhe më parë nga 
Bashkia Fier është të jetë gjithpërfshirës, i paanshëm, perceptues, transparent, por mbi 
të gjitha është të jetë i ligjshëm 
 
Në këtë kuadër Buxheti i Vitit 2018 i Bashkisë Fier është përgatitur në përputhje dhe 
në mbështetje të: 
 

a. Ligjit nr.68/2017 “Per financat e veteqeverisjes vendore” 
b. Ligjit 115/2014 datë 31.07.2014 “Për ndarjen Administrative Territoriale të 

Njësive të Qeverisjes Vendore në Republikën e Shqipërisë”ndryshuar. 
c. Ligjit Nr 9632 datë 30.10.2006, “Për Sistemin e Taksave Vendore në Republikën 

e Shqipërisë”, i ndryshuar. 
d. Ligjit Nr 9920, datë 19.05.2008, “Për Procedurat Tatimore në Republikën e 

Shqipërisë”, i ndryshuar 
e. Ligjit nr 9936 date 26.06.2008 “për Menaxhimin e Sistemit Buxhetor në 

Republikën e Shqipërisë” 
f. Ligjit nr 9975 datë 28.07.2008, ”Për Taksat Kombëtare” 
g. Ligjit 10405, “Për Kompetencat për caktimin e pagave dhe shpërblimeve” 
h. VKM  Nr 165 datë 02.03.2016 “Për grupimin e njësive të vetëqeverisjes vendore për efekt 

page, dhe caktimin e kufijve të pagave të funksionarëve të zgjedhur e të emëruar, të 
nepunësve civilë e të punonjësve administrative të njësive të vetëqeverrisjes vendore” 

i. Udhëzimet përkatëse për përgatitjen e Buxhetit 
 

44%

34%

0%

22%

Chart Title

Paga +Sig Shoq

Shpenz. Operative

Kontribut

investime
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Por mbi të gjitha ky buxhet është hartuar mbështetur ne Ligjin Nr 139/2015 

“Për Vetëqeverisjen Vendore”. Në këtë ligj janë përcaktuar qartë funksionet dhe 

kompetencat e Njësisë së Vetëqeverisjes Vendore dhe hartimi i Buxhetit te tyre. 

Konkretisht në nenin 41 “Buxheti Njësive të Vetëqeverisjes Vendore dhe 

program buxhetor afatmesëm” kërkohet: 

• Njësitë e vetëqeverisjes vendore hartojnë dhe miratojnë buxhetin vjetor e 

programin buxhetor afatmesëm, sipas legjislacionit në fuqi që rregullon 

sistemin buxhetor dhe financat vendore. 

• Për qëllime të transparencës e të respektimit të ligjit, buxheti i njësive të 

vetëqeverisjes vendore duhet të përmbajë: 

- Parashikimin e të ardhurave dhe shpenzimet e propozuara në secilën 

kategori shpenzimesh përfshirë edhe shlyerjen e borxhit të njësisë. 

- Të gjitha transfertat të parashikuara për tu marrë nga qeveria 

qëndrore dhe të cilat hyjnë në buxhetin e njësisë dhe që përdoren 

vetëm për qëllimin për të cilin janë dhënë, në përputhje me rregullat e 

caktuara nga qeverisja qëndrore për përdorimin e tyre. 

- Të gjitha fondet e mbartura nga viti i mëparshëm dhe fondet e 

parashikuara për tu siguruar në mënyrë të drejtpërdrejtë prej vetë 

Bashkisë nga cfarëdo burimi, përfshirë këtu të gjitha taksat, grantet 

nga qeverisja qëndrore, tarifat, vlerësimet, gjobat, grantet nga burime 

të niveleve të tjera të qeverisjes. 

- Parashikimin e të ardhurave dhe shpenzimeve për dy vitet buxhetore 

pasardhëse, parashikimin e shpenzimeve për investimet e reja me 

informacionin e mëposhtëm: 

j. Qëllimin e investimit 

ii. planin e financimit, përfshirë mënyrat dhe burimet e financimit 

iii. shpenzimet vjetore që duhen për shlyerjen e kredisë, nëse përdoret, si dhe 

një preventiv të shpenzimeve operative që lindin si pasojë e e kryerjes së 

investimit. 

- Objektivat kryesorë të buxhetit për vitin pasardhës dhe rezultatet e 

pritshme, përfshirë treguesit e performancës dhe informacione të tjera 

shtesë që kërkohen ose mund të kërkohen nga ligji. 
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Për hartimin e këtij buxheti me Urdhër Nr 644 datë 11.10.2016 të Kryetarit të 

Bashkisë Fier është ngritur Grupi per Manaxhimin Strategjik për manaxhimin dhe 

sigurimin e zbatimit të sistemit të planifikimit të integruar në përgatitjen e 

programit që po Ju paraqesim. 

III. Objektivat e buxhetit të vitit 2018. 

• Vazhdimin e përmirësimit të ndjeshëm të infrastrukturës rrugore ne qytet dhe 
sidomos rrugeve rurale. 

• Ofrimi i shërbimeve ne cdo Njësi Administrative me qellimin e përmirësimin e 
standardit të jetesës së popullatës rurale nepermjet zvogëlimit te kontrasteve 
midis zonave urbane dhe atyre rurale, duke ofruar përkrahje dhe mbeshtetje 
ekonomike ne  zonat më pak të zhvilluara dhe problematike. 

• Vijimin e investimeve për shtimin e hapësirave të gjelbërta , si dhe 
përmirësimin e shërbimeve të tjera publike, që ndikojnë pozitivisht për një rritje 
cilësore të jetës në qytet e ne zonat rurale.  

• Përmirësimin e sistemit të furnizimit me ujë e kanalizime në të gjithë territorin 
e Bashkisë Fier nepermjet ndertimeve te ujesjellesave ne zonat me 
problematike. 

• Të nxisë Zhvillimin e turizmit nëpërmjet investimeve kapitale ne zonat 
atraktive kulturore historike e fetare dhe ne bregdet . 

• Zbatimi i procedurave efektive, për evidentimin e rregjistrimit  real  për cdo 
taksapagues, dhe maksimizimin e të ardhurave nga Taksat dhe Tarifat vendore, 
duke rritur ndjeshëm ato nëpërmjet shtimit të bazës së taksapaguesve dhe jo 
nëpërmjet shtimit të vlerës së taksave. 

• Përfundimi i investimeve të filluara gjatë vitit 2017 me fondet FZHR  dhe që 
sipas grafikut përkatës të punimeve janë parashikuar të përfundojne gjatë vitit 
2018. 

• Hartimin e projekteve te zbatimit me cilesi te larte dhe konkuruese per thithjen 
e investimeve te reja nga FZHR dhe FSHZH. 

• Të zgjedhë të kryejë ato shpenzime bazuar në përparësitë dhe prioritetet e 
komunitetit duke krijuar një ekuilibër të financave te Bashkisë Fier. 

• Vlerësimi i nevojave të Komunitetit përmes dialogut publik dhe caktimin e 
burimeve aty ku është më e nevojshme duke ndikuar pozitivisht në zhvillimin 
e ekonomisë. 

• Rritja e transparencës si dhe  mirepërdorimin e fondeve publike. 

• Vazhdimi i likuidimit të detyrimeve të prapambetura që Bashkia Fier ka 
trashëguar nga zbatimi i reformës territoriale. 
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Ky projektbuxhet është një shprehje e proriteteve, nevojave dhe pritshmërive të 
bashkëqytetarëve tanë, duke besuar plotësisht se është zbatim i përgjegjësive, 
detyrimeve dhe premtimeve të marra përsipër nga Bashkia Fier. 

 

IV. Të Ardhurat e Bashkisë Fier për Vitin 2018 

Parashikimi i të ardhurave për buxhetin e vitit 2018 synon sigurimin e burimeve 

financiare të mjaftueshme, për mbulimin e shpenzimeve  dhe financimin e 

programeve të parashikuara në këtë Buxhet me qëllim përmbushjen e objektivave që 

Bashkia Fier i ka vënë vetes për të përmbushur detyrimet dhe përgjegjësitë e saj. 

Parashikimi i të ardhurave është mbështetur në realizimin e pritshëm të të ardhurave 

të vitit 2017 dhe njëkohësisht në paketën fiskale te hartuar nga Bashkia Fier, si dhe 

nga rritja e performancës në mbledhjen e taksave dhe tarifave vendore. 

Rritja e të ardhurave të parashikuara në vitin 2018, në krahasim me realizimin e pritshëm të 

vitit 2017, është mbështetur, kryesisht në zgjerimin e bazës së tatimpaguesve në gjithë 

territorin e  Bashkisë Fier. 

Planifikimi i të ardhurave për vitin 2018 parashikohet si më poshtë: 

• Të Ardhurat Gjithsej  1,826,788,000 lekë 

Nga këto: 

✓ Të ardhurat nga taksat dhe tarifat vendore               750,000,000 lekë 

✓ Trasferta e pakushtëzuar                      550,044,000 lekë 

✓ Transferta specifike për funksionet e reja                  326,744,000 lekë  

✓ Të ardhura të trashëguara nga viti 2017           200,000,000 lekë 

Nga analiza e strukturës së të  ardhurave për cdo element,  e parashikuar në  Buxhetin 

e Vitit 2018  rezulton se 41% e të ardhurave do të sigurohet nga të ardhurat e vetë 

Bashkisë 11% nga të ardhurat e trashëguara, 30.1% nga Granti i Pakushtëzuar dhe 

17.9 % nga transfertat specifike. E shprehur grafikisht si më poshtë: 
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Dua të vë në vëmendjen Tuaj faktin se të ardhurat e trashëguara janë përllogaritur 

për efekt të kohës së hartimit të buxhetit si një përllogaritje e përafruar. Me 

mbylljen e pasqyrave financiare vjetore, Bashkia do të përllogarisë efektet 

përfundimtare dhe ndryshimet përkatëse të treguesve të Buxhetit 2018 si dhe do t’I 

miratoje ato ne mbledhjen me te afert te Keshillit Bashkiak.  

 

IV.a. Përmbledhje Ekzekutive për Taksat dhe Tarifat Vendore 

Ligji 9632 datë 30.10.2006, “Për sistemin e Taksave vendore”, me ndryshimet 

përkatëse, është ligji bazë i cili përcakton rregullat për ushtrimin e të drejtave dhe 

detyrave të njësisë së vetëqeverisjes vendore në drejtim të taksave vendore, 

mbledhjes dhe administrimit të tyre. Paketa fiskale e Bashkisë Fier pasqyron disa 

politika të rëndësishme sipas kopetencave të parashikuara në ligj. 

Për vitin 2018 Bashkia ka parashikuar të ardhura nga taksat dhe tarifat vendore të 

cilat përbëjnë rreth 41 % të totalit të të ardhurave. Pjesë më e rëndësishme e këtyre 

të ardhurave janë të ardhurat nga taksa e ndërtesës që zë rreth 15,32% të totalit të 

taksave dhe tarifave vendore; tarifa e pastrimit që zë rreth 15.7%; taksa e ndikimit 

në infrastrukturë me 20% të totalit të taksave dhe tarifave vendore,taksa e tokes 

bujqesore qe ze rreth 10% te totalit të taksave dhe tarifave vendore. Gjithë zërat e 

41%

30%

18%

11%

Te ardhurat gjithsej viti 2018

  Të ardhurat nga taksat dhe
tarifat vendore

Trasferta e pakushtëzuar

Transferta specifike për
funksionet e reja

 Të ardhura të trashëguara
nga viti 2016
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tjerë të taksave dhe tarifave vendore zënë rreth 39% të totalit të të ardhurave të 

veta të Bashkisë Fier. 

• Të ardhurat nga tatimi i thjeshtuar mbi biznesin. Sipas Ligjit 142/2015 datë 

17.12.2015, Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin 9632 datë 30.08.2006, neni 

11 i tij ka ndryshuar dhe bizneset me xhiro nga 0-5 mln lekë e kanë tashmë 

shkallën tatimore 0. Ndërsa subjektet me xhiro 5-8 mln lekë e kanë shkallën 

tatimore 5% të fitimit. Tatimi i thjeshtuar mbi biznesin e vogël administrohet 

nga Drejtoria Rajonale e Tatimeve e cila në rolin e agjentit tatimor mban 1% 

të kësaj takes dhe pjesën prej 99% ia kalon Bashkisë Fier.  

• Të ardhura nga taksa mbi ndërtesat. Baza e kësaj takes është sipërfaqa ne m2 e 

ndërtesës ose e pjesës së saj mbi dhe nën nivelin e tokës dhe për cdo kat.  Gjatë vitit 

2018 për të rritur performancën e arkëtimit të kësaj takse, sidomos për kategorinë 

“familjarë”, Bashkia do te vazhdoje tambledhë këtë taksë me anë të Agjentit 

Tatimor. 

• Të ardhura nga taksa për tokën bujqësore. Kjo taksë administrohet nga Bashkia 

Fier. Baza e taksës është sipërfaqa e tokës bujqësore në hektar, në pronësi 

ose në përdorim të taksapaguesit.  

• Te ardhura nga tatimi I te ardhurave personale.Kjo eshte nje takes e re nga  e cila 

bashkia do te perfitoje pergjate vitit 2018 ne mebshtetje te ligjit te financave 

vendore, ku 2% e te ardhurave te kesaj takes I kalon bashkive. 

• Të ardhura nga taksa mbi truallin.  Taksa mbi truallin është një taksë e re që 

implementohet për herë të parë, pas ndryshimeve ligjore të paketës fiskale të vitit 

2016 dhe administrohet nga Bashkia. Me “truall” kuptohet një sipërfaqe toke, jo 

tokë bujqësore, që ndodhet brenda vijës kufizuese  të ndërtimit, e përcaktuar 

nëpërmjet dokumentave ligjorë të planifikimit, të miratuar për të ndërtuar në të. 

Baza e taksës është sipërfaqa ne m2 .  

• Të ardhura nga taksa e fjetjes në hotel. Baza e kësaj takse është numri i netëve 

të qëndrimit në hotel për person dhe përcaktohet me ligj. Kjo taksë 

administrohet nga Bashkia dhe panvarësisht se paguhet nga klienti, i 

derdhet Bashkisë nga subjekti hotel përkatës. 

• Të ardhura nga taksa e ndikimit në infrastrukturë. Edhe kjo taksë administrohet 

nga Bashkia. Ajo përcaktohet mbështetur në Ligjin 9632 me ndryshimet 

përkatëse. Ajo vilet edhe për ndërtimet e reja edhe për ato ndërtime që janë 

në process legalizimi.Ne vitn 2018 eshte parashikuar me rritje ne krahasim 

me vitet e meparshme kryesisht duke patur parasysh trendin e aplikimeve 
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online per leje ndertimi nisur nga miratimi I planit te pergjithshem vendor I 

Bashkise Fier. 

• Të ardhura nga taksa e kalimit të së drejtës së pronësisë. Kjo taksë administrohet 

nga Zyra e Rregjistrimit të Pasurive të Paluajtshme. 

• Të ardhura nga taksa e rregjistrimit të mjeteve të përdorura. Bazuar në ligjin 

9975 datë 28.07.2008, Për Taksat Kombëtare, të ndryshuar përcaktohet 

administrimi i taksës së rregjistrimit të automjeteve të përdorura ku pas 

arkëtimit nga DRSHTR në rolin e agjentit tatimor një pjesë e këtyre të 

ardhurave i kalon pushtetit vendor. 

• Të ardhura nga taksa e tabelës. Bazuar në Ligjin 9632 kjo taksë aplikohet për 

tre lloje tabelash të përcaktuara sipas qëllimit të përdorimitdhe mënyrës së 

vendosjes së tyre e konkretisht: tabela për qëllime identifikimi; tabela për 

qëllime reklamimi dhe tabela për qëllime ekspozimi. 

• Të ardhura nga taksa e përkohshme për shkollat. Kjo taksë është parashikuar të 

aplikohet për herë të parë nga Bashkia Fier. Fondet e siguruara nga kjo taksë 

e përkohshme do të shkojne vetëm për rehabilitimin dhe mirëmbajtjen e 

institucioneve arsimore. Kjo taksë është parashikuar në masën 600 lekë/vit 

• Të ardhurat nga tarifat. Janë të ardhurat e siguruara nga tarifat vendore të 

vendosura me vendim të Këshillit të Bashkisë Fier në Paketën Fiskale dhe 

ato të miratuara rast pas rasti po me vendime të Këshillit. 

 

 

IV.b. Të ardhurat nga Taksat Vendore 

Të ardhurat nga taksat vendore për vitin 2018 janë parashikuar të realizohen në 

masën 502,288,000 lekë ose rreth 67 % e totalit të të ardhurave që do të realizojë 

Bashkia Fier nga të ardhurat e veta. Sipas zërave të taksave realizimi i vitit 2016, 

treguesit e pritshëm të vitit 2017, programi i vitit 2018, paraqiten në tabelën e 

mëposhtme: 
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Tabela 3 

  Emertimi Fakti 2016 
I pritshmi 
2017 

Parashikim     
2018 

1 Takse kalimi pronesie 
                 
10,561  

             
15,000  

                 
15,000  

2 takse Vendore Biznesi I vogel 
                       
249      

3 Tatim I Thjeshtuar 
                 
24,900  

             
31,000  

                 
33,000  

4 pjese nga TAP     
                 
30,000  

5 Toka Bujqesore 
                 
71,611  

             
75,000  

                 
75,000  

6 Takse rregj Automjete 
                 
41,217  

             
45,000  

                 
45,000  

7 Takse tabele 
                       
187      

8 Takse zenie (tregu) 
                    
2,728  

               
4,300  

                    
4,500  

9 Takse Ndertese 
               
101,709  

          
115,000  

               
114,927  

10 Takse ndikimi ne infrastrukture 
                 
32,934  

          
107,000  

               
150,000  

11 Takse reklame 
                       
894  

               
3,500  

                    
2,361  

12 takse fjetje ne hotel 
                          
14  

               
1,000  

                    
1,500  

13 Takse e perkohshme arsimi   
             
25,000  

                 
25,000  

14 Takse Trualli 
                    
1,196  

               
6,000  

                    
6,000  

  SHUMA TAKSA 
               
288,200  

          
427,800  

               
502,288  

 

Ecuria e arkëtimit të taksave nga viti në vit rezulton të jetë në rritje, megjithatë mbetet 

shumë për të bërë si në planifikim ashtu edhe në arkëtimin e tyre. Kështu për vitin 2017 u 

planifikuan nga Bashkia Fier të arkëtohen taksa në masën 380,800 mijë lekë. Realizimi i 

këtyre treguesve për vitin 2017 i krahasuar me faktin e 2016 , në vlerë paraqiten në tabelën 

e mëposhtme: 
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Tabela 4   

  Emertimi Fakti 2016 I pritshmi 2017 

Rritja ne vlere 

1 Takse kalimi pronesie                  10,561               15,000  
             4,439  

2 takse Vendore Biznesi I vogel                        249    
               (249) 

3 Tatim I Thjeshtuar                  24,900               31,000  
             6,100  

4 pjese nga TAP     
                   -    

5 Toka Bujqesore                  71,611               75,000  
             3,389  

6 Takse rregj Automjete                  41,217               45,000  
             3,783  

7 Takse tabele                        187    
               (187) 

8 Takse zenie (tregu)                     2,728                 4,300  
             1,572  

9 Takse Ndertese                101,709            115,000  
           13,291  

10 Takse ndikimi ne infrastrukture                  32,934            107,000  
           74,066  

11 Takse reklame                        894                 3,500  
             2,606  

12 takse fjetje ne hotel                           14                 1,000  
                986  

13 Takse e perkohshme arsimi                25,000  
           25,000  

14 Takse Trualli                     1,196                 6,000  
             4,804  

  SHUMA TAKSA                288,200            427,800  

         139,600  

          ose   

       48.4% 

         

Sic shihet edhe nga tabela krahasuese ,duket qarte se kemi nje rritje te 

konsiderueshme te te ardhurave nga taksat vendore pergjate vitit 2017 si rezultat 

jo vetem I vendosjes se takses se perkohshme te arsimit por edhe punes se bere 

nga stafi i Drejtorise se Pergjithshme  te Tatim Taksave te Bashkise Fier.  

Po te shikojme me kujdes tabelen ,kemi nje rritje te konsiderueshme te takses se 

ndikimit ne infrastructure si pasoje edhe rritjes se kerkesave per aplikime per 

ndertime te reja,takses se se nderteses si pasoje e saktesimit te siperfaqeve ne m2 
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bizneset por edhe shtimit te numrit te paguesve te kategorise 

“familjare”.Gjithashtu kemi edhe nje rritje te te ardhurave nga taksa e truallit si 

pasoje e evidentimit te siperfaqeve truall ne perdorim te biznesit dhe familjareve. 

Nga analiza e rezultateve të sipërpërmendura Bashkia Fier parashikon të ardhurat 

nga taksat për vitin 2018, sipas tabelës 3 si me sipër.  

Grafikisht ecuria e taksave për vitet 2016-2018 paraqitet si më poshtë: 

 

 

 

IV.c. Të Ardhurat nga Tarifat Vendore e të tjera  

Në Buxhetin e vitit 2018 është parashikuar të arkëtohen tarifa vendore në masën 

225,200,000 lekë, të cilat parashikohen për tre vitet pasardhëse si më poshtë   

         Tabela 6 

Nr Emertimi Fakti 2016 

I 
pritshmi 
2017 

Parashikim     
2018 

1 tarife pastrimi 
               
107,578  

          
114,000  

               
117,638  

2 tarife gjelberimi 
                    
4,361    

                 
30,273  

3 tarife ndricimi 
                       
497  

             
14,000  

                 
15,000  

 -
 50,000

 100,000
 150,000
 200,000
 250,000
 300,000
 350,000

Chart Title

Fakti 2016 I pritshmi 2017 Parashikim     2018
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4 tarife rregjistrimi 
                       
291      

5 Tarife Therje 
                    
1,501  

               
1,600    

6 tarife parkimi 
                    
4,371  

               
4,100  

                    
2,801  

7 tarife transporti 
                    
3,045  

               
3,500    

8 qera trualli 
                    
1,117      

9 qera toke bujqesore 
                       
418      

10 Tarife cerdhe 
                    
1,579  

               
2,000  

                    
2,000  

11 Konvikte 
                       
127  

               
1,000  

                    
1,000  

12 Kopshte 
                 
14,546  

             
14,000  

                 
14,000  

13 te tjera 
                 
34,033  

             
30,000  

                 
30,000  

14 qera objekti 
                    
4,485  

             
10,000  

                 
10,000  

15 gjoba Gj Civile 
                       
309      

16 Gjoba Pol Bash. INUV 
                       
300      

17 Gjob tatime 
                    
2,443      

18 Rente minerare 
                 
25,044  

             
25,000  

                 
25,000  

19 teatri 
                       
450      

20 QPAK 
                    
3,715      

21 stadiumi bileta 
                          
73      

22 Adria Ëealth 
                    
3,448  

               
6,000    

23 Veranda 
                          
75      

  Shuma Tarifa+te tjera 
               
213,806  

          
225,200  

               
247,712  
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Ecuria e arkëtimit të tarifave nga viti në vit rezulton të jetë në rritje, megjithatë 

Bashkia Fier do te punoje per te bere te mundur arketimin e ketyre tarifave 

Realizimi i këtyre treguesve për vitin 2017 I krahasuar me faktin e 2016 , në vlerë 

paraqitet në tabelën e mëposhtme: 

Nr Emertimi Fakti 2016 I pritshmi 2017 

Rritja ne vlere 

1 tarife pastrimi 
               107,578  

          114,000  
         6,422  

2 tarife gjelberimi 
                    4,361  

  
      (4,361) 

3 tarife ndricimi 
                       497  

             14,000  
      13,503  

4 tarife rregjistrimi 
                       291  

  
          (291) 

5 Tarife Therje 
                    1,501  

               1,600  
               99  

6 tarife parkimi 
                    4,371  

               4,100  
          (271) 

7 tarife transporti 
                    3,045  

               3,500  
            455  

8 qera trualli 
                    1,117  

  
      (1,117) 

9 qera toke bujqesore 
                       418  

  
          (418) 

10 Tarife cerdhe 
                    1,579  

               2,000  
            421  

11 Konvikte 
                       127  

               1,000  
            873  

12 Kopshte 
                 14,546  

             14,000  
          (546) 

13 Te tjera 
                 34,033  

             30,000  
      (4,033) 

14 qera objekti 
                    4,485  

             10,000  
         5,515  

15 gjoba Gj Civile 
                       309  

  
          (309) 

16 Gjoba Pol Bash. INUV 
                       300  

  
          (300) 

17 Gjob tatime 
                    2,443  

  
      (2,443) 

18 Rente minerare 
                 25,044  

             25,000  
            (44) 

19 teatri 
                       450  

  
          (450) 

20 QPAK 
                    3,715  

  
      (3,715) 
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21 stadiumi bileta 
                          73  

  
            (73) 

22 Adria Ëealth 
                    3,448  

               6,000  
         2,552  

23 Veranda 
                          75  

           
            (75) 

  Shuma Tarifa+te tjera 
               213,806  

          225,200  
      11,394  

 

Sic shihet edhe nga tabela krahasuese ,duket qarte se kemi nje rritje te kenaqshme 

te te ardhurave nga tarifat vendore pergjate vitit 2017 .Nga analizimi i treguesve 

qe u realizuan ne vitin 2016 dhe të pritshme per t’u realizuar ne vitin 2017 për 

tarifat vendore rezulton se pothuajse te gjithe zërat e tarifave të Bashkisë Fier janë 

realizuar   

• Per sa i perket  zerit “tarife gjelberimi” ze i cili rezulton i pa realizuar ne te 

priteshmin e vitit 2017 kjo sepse  ky ze eshte perfshire ne te pritshmin e 

realizuar te zerit “ tarife pastrimi” . 

• ”Tarifa e rregjistrimit” rezulton  e pa realizuar ne te pritshmin  2017 pasi 

nuk ekziston me tarifa e rregjistrimit dhe per 2016 jane derdhur diferenca te 

pa arketuara ne vite nga debitore e njesive administrative.  

• Po keshtu dhe ne zerin  “qera trualli”  dhe “qera toke bujqesore” jane 

detyrime te pa mbledhura te ish njesive administrative . 

• Per sa I perket zerave te tjere rezultojne te pa realizuar pasi jane  detyrime te 

derdhura ne vite per  gjobat e INUV, gjoba gjendje civile dhe gjoba tatime. 

• Per vitin 2016 per Qendren Horizont  u arketuan fonde ne formen e 

sponsorit  nga fondacioni IADSA. 

 

 

Pesha specifike e taksave dhe tarifave vendore në totalin e të ardhurave të 

siguruara nga vetë Bashkia Fier për vitin 2018 paraqitet grafikisht si më poshtë: 

 

 



Buxheti i Bashkise Fier per Vitin 2018 20 

 

 

 

 

IV.d Të Ardhurat nga Transfertat Specifike 

Të ardhurat e Bashkisë Fier për vitin 2018, që do të sigurohen nga transfertat 

specifike, jane financime te funksioneve të deleguara nga Ministria e Financave per 

konviktet e arsimit parauniversitar,per arsimin parashkollor,arsimin 

parauniversitar,mbrojtjen nga zjarri,ujitjen e kullimin,administrimin e pyjeve dhe 

rruget rurale.  

Funksionet që financohen me transferta specifike për vitin 2018 jane : 

Konviktet e arsimit parauniversitar. Në transfertën specifike të vitit 2018, 

bashkive ju akordohen fonde për konviktet e arsimit parauniversitar. Në këtë 

transfertë përfshihen: fondet për paga dhe sigurime shoqërore të personelit 

(punonjës dhe edukatore), shpenzimet operative dhe shpenzimet për investime. 

Shpenzimet për personelin (paga dhe sigurime shoqërore) janë llogaritur 

mbështetur mbi numrin e punonjësve për secilin konvikt sipas Vendimit të 

Këshillit të Ministrave Nr. 502, datë 16.04.2008, “Për administrimin e konvikteve të 

sistemit arsimor parauniversitar” dhe Vendimit te Këshillit te Ministrave Nr. 1710, 

date 29.12.2008, “Për disa shtesa dhe ndryshime në VKM Nr. 502, date 16.04.2008”, 

për punonjësit edukative (zëvendësdrejtor dhe edukator). Standardet dhe kriteret 

e ofrimit të shërbimit do të bëhen në përputhje me kuadrin ligjor dhe nënligjor në 

67%

33%

taksa vendore

tarifa vendore
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fuqi. Njësitë e vetëqeverisjes vendore mund të shtojnë fonde nga të ardhurat e tyre 

për të rritur cilësinë e shërbimit në këtë sektor.  

Shërbimi i mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimi (PMNZSH).  Në transfertën 

specifike të vitit 2018, janë 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. 

Personeli mësimor dhe jomësimor në arsimin parashkollor dhe personeli 

jomësimor në arsimin parauniversitar. Në transfertën specifike të vitit 2018, janë 

fondet për personelin edukativ dhe ndihmës të arsimit parashkollor si dhe fondet 

per personelin ndihmës të arsimit parauniveristar. Në fondet e personelit ndihmës 

të arsimit parauniversitar nuk përfshihet arsimi i mesëm profesional. 

Rrugët rurale. Në transfertën specifike të vitit 2018, janë fondet për rrugët rurale të 

transferuara nga qarku në bashki. Në këto fonde bëjnë pjese fondet investime.  

Administrimi i pyjeve. Në transfertën specifike të vitit 2018, janë fondet për 
Shërbimin Pyjor. Në këtë fond bëjnë pjese fondet për pagat dhe sigurimet 
shoqërore të punonjësve si dhe shpenzimet operative. 
Ujitja dhe Kullimi. Në transfertën specifike të vitit 2018, janë fondet për ujitjen 
dhe kullimin. Në këtë fond bëjnë pjesë fondet për pagat dhe sigurimet shoqërore 
të punonjësve si dhe shpenzimet operative.  
Fondet e planifikuara për vitin 2018 të ndara sipas funksioneve paraqiten si më 

poshtë: 

• Konviktet e arsimit parauniversitar  21,062,000 lekë 

• Arsimi parashkollor                      194,005,000 lekë 

• Arsimi parauniversitar       10,680,000 lekë 

• Mbrojtja nga zjarri     33,084,000 lekë 

• Administrimi i pyjeve      3,265,000 lekë 

• Administrimi i rrugëve rurale     8,410,000 lekë 

• Ujitja dhe kullimi     56,238,000 leke 

Total transfertë specifike         326,744,000 lekë 

Krahasuar me vitin 2017, vërehet një rritje prej rreth 30.1 mln lekë në transfertën 

specifike te te gjithe funksioneve te saj. Rritja ka ardhur për funksionin e arsimit 

universitar me nje vlere prej 160 mije leke, per funksionin e  arsimit parashkollor 
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me nje vlere prej 19,469 mln leke, per funksionin e arsimit parauniversitar me nje 

vlere prej 2.3 mln, per funksionin e mbrojtjes nga zjarri me nje vlere prej 3.3 mln 

leke, per funksionin e administrimit te pyjeve me nje vlere prej 807 mije leke,per 

funksionin e administrimit te rrugeve rurale me nje rritje prej 83 mije leke, per 

funksionin e ujitjes dhe kullimit me nje vlere prej 3. 978 mln leke.. Grafikisht rritja 

si më poshtë: 

 

 

IV.e.  Të ardhurat nga Granti i Pakushtëzuar 

 Të ardhurat e Bashkisë Fier për vitin 2018, që do të sigurohen nga Granti i 

Kushtëzuar, i janë bërë të ditura Bashkisë nga Ministria e Financave me shkresën 

Nr 14881/2 prot datë 27.10.2017. Granti i Kushtëzuar për vitin 2018 që do i 

alokohet Bashkisë Fier gjatë këtij viti është përcaktuar 550,044,000 lekë me një rritje 

absolute prej 39,498,000 lekë ose 7.7% më shumë, krahasuar me vitin 2017. Rritja 

shprehet grafikisht si më poshtë: 
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IV.f. Të Ardhura të Trashëguara 
 
Nga përllogaritjet e kryera gjatë kësaj periudhe të shpenzimeve të nevojshme për tu 
financuar deri ne fund te vitit 2017 dhe nga gjendja aktuale e llogarive ne Degën e 
Thesarit rezulton se të ardhurat që do të trashëgohen në vitin 2018 janë 200,000,000 
lekë. 
 
Në analizë të të gjithë treguesve që analizuam më sipër rezulton se plani total i të 
ardhurave të Bashkisë Fier për Vitin 2018 është 1,826,788,000 lekë. Theksojmë edhe 
njëherë se treguesi I të ardhurave është ambicioz dhe realizimi total i tyre do ti 
sigurojë një frymëmarrje të re komunitetit të Bashkisë Fier. 
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V. Parashikimi i Shpenzimeve të Bashkisë Fier për vitin 2018. 

Parashikimi i shpenzimeve për vitin 2018 është 1,826,788,000 lekë. Gjatë vitit 2018 

përmes këtyre shpenzimeve Bashkia Fier synon të arrijë të përmbushë të gjitha 

funksionet e përcaktuara me ligjin  nr.139/2015 datë 17.12.2015 “Për vetëqeverisjen 

vendore”, të cilat në mënyrë të përmbledhur paraqiten si më poshtë: 

• Ndërtimi, rehabilitimi dhe mirëmbajtja e rrugëve vendore, trotuareve dhe 

shesheve publike vendore, sinjalistikën rrugore. 

• Prodhimin, trajtimin, transmetimin dhe furnizimin me ujë të pijshëm 

• Mbledhjen dhe largimin e ujërave të shiut dhe mbrojtjen nga përmbytjet të 

zonave të banuara. 

• Planifikimi administrimi dhe kontrolli i territorit, sipas përcaktimeve të ligjit 

• Ndricimin e mjediseve publike 

• Ndërtimin, rehabilitimin dhe mirëmbajtjen e varrezave publike, si dhe 

garantimin e shërbimit public të varrimit. 

• Shërbimin e dekorit public. 

• Ndërtimin, rehabilitimin dhe mirëmbajtjen e ndërtesave të arsimit të 

sistemit shkollor me përjashtim të shkollave profesionale 

• Administrimin dhe rregullimin e sistemit arsimor parashkollor në kopshte e 

cerdhe. 

• Rehabilitimin dhe mirëmbajtjen e ndërtesave të shërbimit parësor 

shëndetësor. 

• Mbledhja, largimi dhe trajtimi I mbetjeve urbane 

• Parqet, lulishte dhe hapësirat e gjelbërta 

• Administrimin e qëndrës sociale për personat me aftësi ndryshe 

• Zhvillimin e aktiviteteve kulturore artistike për promovimin e identitetit 

kombëtar e lokal.  

• Zhvillimin, mbrojtjen dhe promovimin e bibliotekave dhe ambienteve për 

lexim me qëllim edukimin e përgjithshëm të qytetarëve. 

• Organizimin e aktiviteteve sportive, clodhëse e argëtuese, zhvillimin dhe 

administrimin e institucioneve e të objekteve që lidhen me ushtrimin e 

këtyre funksioneve. 

• Funksionet në nivel vendor për mbrojtjen e mjedisit. 
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• Administrimin, shfrytëzimin dhe mirëmbajtjen e infrastrukturës së ujitjes 

dhe kullimit. 

• Administrimin dhe mbrojtjen e tokave bujqësore 

• Administrimin e fondit pyjor dhe kullosor public. 

• Mbrojtjen civile në nivel vendor. 

• Garantimi i shërbimit zjarrfikës. 

• Fillimi I likuidimit të disa detyrimeve të prapambetura sipas datave të 

faturave duke patur parasysh parimin që data më e parë e faturës do të 

likujdohet e para. Tabelë përmbledhëse e detyrimeve të prapambetura sipas 

formatit të Ministrisë së Financave bashkëlidhur në tabelat e Buxhetit. 

 

Shpenzimet përmbledhëse sipas kategorive ekonomike dhe Njësive të varësisë së 

Bashkisë Fier paraqiten në tabelën e mëposhtme: 

Permbledhese e buxhetit te Bashkise per vitin 2018 

Nr Emërtimi i institucionit  

SHPENZIMET 

Shuma 
Shpenzime 

Investimet 

Shuma  

600 601 602 604 

231 Paga  Sigurime Shp.oper 
Kont& 
rez 

1 Aparati i Bashkisë  230,483 38,562 189,303 10,000 468,348 220,176 688,524 

3 
Drejtoria e Artit dhe 
Kulturës  

            

32,000  

             

4,965  

          

27,860    

              

64,825  

                

500  

               

65,325  

4 Nd .Sherbimeve Publike 
            

61,907  

           

10,339  

        

222,099    

            

294,345  

         

131,947  

             

426,292  

5 Nd. e Pastrim Gjelberimit 

            
89,050  

           
14,871  

          
35,453    

            
139,374  

           
32,541  

             
171,915  

6 Klubi i shumesportit     
          

26,000    
              

26,000    
               

26,000  

7 
Qendra Ekonomike e 
Arsimit 

          
229,601  

           
43,023  

          
78,026    

            
350,650  

             
8,760  

             
359,410  

8 Ujitja dhe Kullimi 

            
15,581  

             
3,058  

          
37,599    

              
56,238    

               
56,238  

9 PMNZSH 

            
24,878  

             
4,879  

            
3,327    

              
33,084  

                   
-    

               
33,084  

  Shuma  

          
683,500  

         
119,697  

        
619,667  

         
10,000  

         
1,432,864  

         
393,924  

          
1,826,788  
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   V.a.  Parashikimi i Numrit të punonjësve për vitin 2018 

  Gjatë vitit 2018 Bashkia Fier nuk parashikon të ndryshojë numrin e punonjësve. Ata 

parashikohen të jenë 1300 punonjës gjithsej, po aq sa në vitin 2017. Me urdherin e Kryetarit 

te Bashkise  nr.499 date 29.09.2017 “ Per ristrukturimin e institucionit te Bashkise Fier”eshte 

bere ristrukturimi I gjithe bashkise për të arritur në kohë dhe per t’i realizuar me sukses 

objektivat e planifikuara duke patur levizje të numrit të punonjësve midis njësive të 

ndryshme shpenzuese, por brenda numrit të  programuar dhe te miratuar të punonjësve 

sipas vendimit te Keshillit Bashkiak nr.103 ,pika 2, date 12.01.2017” Per miratimin e 

punonjesve te Bashkise Fier per vitin 2017” .  

Përllogaritjet për fondin e pagave të punonjësve dhe shpenzmet për sigurimet 

shoqërore të tyre është bërë mbështetur në: 

✓ Ligjit për Sigurimet Shoqërore dhe shëndetësore 
✓ Nivelit të pagave të miratuara me Vendim të Këshillit të Bashkisë Fier të 

miratuar sipas VKM datë Nr 165 datë 02.03.2016 
✓ Ligjit Për Tatimin mbi të Ardhurat 
✓ Numrit të Punonjësve të parashikuar  
✓ Pagës mesatare që rezulton sipas përllogaritjeve. 

✓ Tabelën aktule të pagave të miratuara me Vendim të Këshillit të Bashkisë. 

 
Mbështetur në sa më sipër shpenzimet për punonjësit kapin vlerat si më poshtë: 
 

✓ Pagat e punonjësve përllogariten në  vlerën prej 683,501,002 lekë 
✓ Sigurimet shoqërore përllogariten në vlerën prej 119,696,024 lekë 
✓ Shpenzimet totale për punonjësit kapin vlerën 803,197,026 leke 

 
Në mënyrë analitike përllogaritjet e fondit të pagave, sigurimeve shoqërore dhe 
numri I punonjësve paraqiten në tabelën e mëposhtme: 
 

Tabelë për Numrin e Punonjësve dhe Paga Mesatare 

Nr  Emertimi I Institucionit 
Nr 

Punonj 
Paga 
mesatare 

Fondi I 
pagave 

Sigurimet 
Shoqërore 

Total 
shpenz. Pun. 

1 Bashkia Qëndër 373  51, 493 
     
230,483,000  

    
38,562,000  

       
269,045,000  

2 Dr. Artit dhe Kulturës 51 
               
52,287  

       
32,000,000  

       
4,965,000  

          
36,965,000  

3 
Qëndra Ekonomike e 
Arsimit 418 

               
46,325  

     
229,601,118  

    
43,022,650  

       
272,623,768  
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4 Nd. Pastrim Gjelbërimit 213 
               
34,840  

       
89,050,000  

    
14,871,350  

       
103,921,350  

5 Nd. Shërbimeve Publike 160 
               
32,243  

       
61,907,376  

       
10,338,532  

          
72,245,908  

6 
Njësia e Vaditjes dhe 
Kullimit 36 

               
36,068  

       
15,581,413  

       
3,057,587  

          
18,639,000  

7 PMNZSH 30 
               
69,106  

       
24,878,095  

       
4,878,905  

          
29,757,000  

8 Klubi  Shumesportesh 19 - - - - 

  Totali 1300   
     
683,501,002  

  
119,696,024  

       
803,197,026  

 

V.b. Parashikimi i Shpenzimeve Operative 

Shpenzimet operative për vitin 2018 janë programuar mbështetur në të pritshmin e 

vitit 2017, kërkesat e Njësive shpenzuese përkatëse, fondet në dispozicion të Bashkisë 

për vitin 2018. Analitikisht kërkesat, parashikimet dhe buxhetimi paraqiten në tabelën 

e mëposhtme: 

Parashikimi I Shpenzimeve Operative për Gjithë Njësitë në varësi të Bashkisë Fier 

Nr Emertimi I Pritshmi 2017 
Kërkesat e 

njësive Buxheti 2018 

1 
Ndërmarrja e Sherbimeve 
Publike  

                        
200,000,000  

                
311,193,000  

                          
222,099,118  

2 
Ndërmarrja e Pastrim 
Gjelbërimit 

                           
24,200,000    45,000,000  

                            
35,453,000  

3 Qëndra Ekonomike e Arsimit 
                           
36,000,000  

                   
78,025,715  

                            
78,025,715 

4 
Drejtoria e Artit dhe Kulturës 
Fier 

                           
18,800,000  

                   
27,860,000  

                               
27,860,000 

5 Klubi Shumsportësh 
                           
13,000,000  

                   
28,881,000  

                            
26,000,000  

6 Njësia e vaditjes dhe Kullimit 
                           
15,600,000  

                   
37,599,000  

                            
37,599,000 

7 PMNZSH 
                             
2,100,000  

                     
3,327,000  

                               
3,327,000 

8 PAK  - 3,000,000  3,000,000  

9 Aparati I Bashkisë Fier 
                           
161,786,458  

                
189,303,144 196,303,144 

  Totali 
                        
471,486,458 

   
731,188,859 629,666,977 
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Nga tabela e mësipërme vërehet se kryesisht fondet për shpenzimet operative për 

vitin 2018, janë programuar në nivele me te larta sesa ato  te realizimit të vitit 2017. 

Kjo per faktin se : 

➢ Transferta e pakushtezuar ka nje rritje prej 7.7% krahasuar me vitin 2017. 

 

➢ Transferta specifike per funksionet e deleguara ka nje rritje prej 10.15 %. 

 

 

➢ Te ardhurat nga taksat dhe tarifat vendore kane nje rritej prej  25 % . 

V.c  Shpenzime Rezervë dhe Kontribut për Qarkun 

Në këto zëra shpenzimesh Bashkia ka parashikuar: 

• Shpenzime rezervë ,kontigjenca  6,000,000 lekë, si shpenzime për tu 

përdorur në raste emergjente ose për ndonjë ngjarje tjetër të paparashikuar. 

• Kontribut për qarkun                4,000,000 lekë 

 

      V.d. Investime  

Për vitin 2018, Bashkia Fier ka parashikuar të kryejë Investime në masën 393,923,997 

lekë. Investimet e Njësisë Shpenzuese Bashkia Fier, janë orientuar kryesisht në 

Rikonstruksione Ujësjellësash,pajisje kompjuterike, shpronësime, mbikëqyrje dhe 

kolaudime dhe likuIdime detyrime investimesh të prapambetura. Me miratimin e 

“Dokumentit  te Strategjisë se Zhvillimit te Territorit” , me Vendim të Këshillit të 

Bashkisë Fier Nr. 24 Datë 26.02.2016 dhe me Vendim të Këshillit Kombëtar të 

Territorit Nr. 5 Datë 29.12.2016 parashikohet qe per vitin 2018 te kryhen dhe projektet 

prioritare si : Konsolidimi I infrastrukturave rrugore ne funksion te zhvillimit te 

turizmit  ne Bashkine Fier,Hartimi i projekteve pilot mbi krijimin e kooperativave 

bujqesore. 

Investimet e Njesive të Tjera shpenzuese janë përqendruar kryesisht në investime për 

ofrimin e shërbimeve të pastrimit, gjelbërimit, në blerje mjete pune për punonjësit e 

ndërmarrjeve në mirëmbajtje ambiente arsimore, pajisje kompjuterike e zyre etj. Tabela 

përbledhëse e investimeve të programuara për vitin 2018 është bashkëlidhur materialit. 
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 Gjithashtu bashkëlidhur këtij materiali keni edhe tabelën e investimeve të kryera 

gjatë viteve 2015- 2017 nga fondet e zhvillimit të rajoneve(FZHR) dhe të ministrive të 

tjera. 

Edhe gjatë vitit 2018 Bashkia ka programuar të blejë bazën materiale të nevojshme për 

kryerjen e disa investimeve në rrugët e qytetit dhe ato rurale dhe kryerjen e 

investimeve me punonjësit e Ndërrmarjes së Shërbimeve Publike. 

Ne krahasim me vitin 2017 eshte planifikuar qe te rriten ndjeshem investimet ne 

ndermarrjen e Sherbimeve Publike duke nderhyre ne rruge ,trotuare dhe rruget rurale 

ne gjithe territorin e Bashkise Fier duke shtruar rruget me asfaltobeton ,tapet , 

konglomerat si dhe do vazhdohet edhe kete vit me shtrimin me rere bituminoze neper 

rruget e njesive administrative.Po keshtu do nderhyet per mirembajtjen e shkollave 

dhe ne  sherbimet e tjera publike. 

Rruget ku do te nderhyjme me investimet qe jane planifikuar nga Drejtoria e 

Pergjithshme e Sherbimeve Publike per t’u kryer gjate vitit 2018 me kete ndermarrje 

eshte si me poshte :  

✓ Rruga ”Alush Frakulla ,Lagja ”Sheq i Madh” L=550ml,   ( Ne kete rruge eshte 

ndertuar kolektori  i  k.u.z-se nga Nd/ ja  sherbimeve publike). 

✓ Rruga Ismet Dertliu ,Lagja ”Liri”,    L=600 ml,( Eshte ndertuar kollektori i k.u.z-

se nga Nd/ ja  e sherbimeve publike , eshte pa perfunduar vetem pjesa fundore 

e kolektorit  ). 

✓ Rruge ne Lagja ”29 Nentori” (  segmentet rrugore  ”Mihal .Jano+Mihal.Bego” si 

dhe  rruga ”Pinollopi Pirro ” (segmenti  nga muri i shkolles ” A.Xoxa  ” deri te 

kryqezimi me rr.Kastriot Muco”). 

✓ Rruga ’ Nikollaq Moja ’ si dhe Blloku i banesave parafabrikat  ne Lagjen ’ 1 Maj’ 

, Fier        

✓ Rruge dhe sheshe  ne  blloku n e banesave 5- kateshe parafabrikater , ne lagja ” 

Liri Gerro”(ne krahun lindor te shkolles ” Kristaq Shtembari” Hapsira nga 

rruga ’Thoma Gallo ’deri tek unaza” Skenderbeu ” 

✓ Sistemimi i  sheshit  ne bllokun e banesave ne Lagjen ” Kastriot” ( mbrapa 

shkolles ’ Alen”.  

✓ Sistemim rrugica dhe sheshe  ne bllokun e banesave parafabrikat  ne lagjen ’ 

Liri Gero”  ( Blloku i dyte i banesave parafabrikat” , Fier . 

✓ Sistemim rruge dhe sheshe  ne bllokun e banesave  ne lagjen 15 ’Tetori ( 

ndertuar ne krahun  jugor te rruges  ” Mujo Ulqinaku” , Fier hapesira midis 

rruges ’ M.ulqinaki’ deri tek rruga ” M.Papuciu) .Tek banesa e Vasil Ndrekos. 
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✓ Sistemim rruge dhe sheshe  ne bllokun e banesave   ne lagjen ’ 8 shkurti”  ( 

sistemi i hyrjeve te dy tyneleve   me sheshet e ndertuara  ne krahun verior te 

rruges ’ Mujo Ulqinaku ”). 

 

Gjithashtu gjatë vitit 2017, mbështetur në orientimet dhe ligjet në fuqi, Bashkia ka  

likuiduar disa detyrime të prapambetura e konkretisht për investime ka parashikuar 

afersisht të likujdojë  rreth 50,000,000 lekë . 

VI. Programet e zhvillimit të Bashkisë. 

Për të bërë të mundur planifikimin sipas programeve buxhetore Me Urdhrin 

Nr.523 datë.12.10.2017, të Kryetarit të Bashkisë janë krijuar ekipet për 

manaxhimin e programeve buxhetore si më poshtë: 

✓ Ekipi i Menaxhimit të Programit të Zhvillimit Ekonomik: 
✓ Ekipi i Menaxhimit të Programit të Administratës: 
✓ Ekipi i Menaxhimit të Programit të Planifikimit Hapesinore: 
✓ Ekipi i Menaxhimit të Programit të Infrastrukturës Rrugore,  
✓ Ekipi i Mirëmbajtjes së Rrugëve, Trotuareve, Ndricimit  Rrugor, dhe 

Mirëmbajtje Varreza e Dekori: 
✓ Ekipi i Menaxhimit të Programit të Shërbimit të Pastrim Gjelbërimit: 
✓ Ekipi i Menaxhimit të Programit të Kulturës dhe Turizmit: 
✓ Ekipi i Menaxhimit të Programit të Arsimit Parauniversitar dhe Edukimit  
✓ Ekipi i Menaxhimit të Programit të Sportit dhe Rinisë: 
✓ Ekipi i Menaxhimit të Programit të Strehimit dhe politikave sociale: 
✓ Ekipi i Menaxhimit të Programit te Rregjistrimit dhe Certifikimit te Tokave 

Bujqesore: 
✓ Ekipi i Menaxhimit të Programit të Shërbimit shëndetesor, bujqësor, pyjor e 

veterinar: 
✓ Ekipi i Menaxhimit të Emergjencave civile dhe mbrojtjes nga zjarri dhe 

shpëtimi: 
✓ Ekipi i Menaxhimit të Programit të Ujitjes dhe Kullimit 

 
 
P1. Programi i Administratës Vendore (Planifikim, Manaxhim, Administrim) 
dhe I Zhvillimit ekonomik 
 

Programi i Administratës vendore përcakton menaxhimin dhe mbështetjen 

administrative për programet e tjera të punës dhe udhëhiqet nga parimet e 
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sundimit të ligjit, transparencës, besimit, efektivitetit, përkushtimit dhe realizimit 

të objektivave. 

Për të arritur këtë Bashkia Fier do të zbatojë politikat e mëposhtme: 

• Përmirësimi i vazhdueshëm dhe patja e  një strukture menaxhuese cilësore, 

për të vënë burimet njerëzore në shërbim të plotë të plotësimit të nevojave të 

qytetarëve. 

• Përfshirja e qytetarëve, grupeve të interesit në proceset vendimarrëse. 

• Hartimi dhe propozimi I ndryshimeve në politikën fiskale, me qëllim 

mbështetjen e vazhdueshme të rritjes ekonomike të qytetit. 

• Të punohet me tatimpaguesit në mënyrë që të likuidojnë detyrimet në përputhje 

me kërkesat e legjislacionit tatimor, duke siguruar rritjen  e te ardhurave nga 

taksat dhe tarifat vendore qe shkojnë për llogari të buxhetit të Bashkisë. 

• Shtrirja e sistemit te taksave (GIS) ne te gjitha njesite administrative per nje 

evidentim sa me te sakte e real te gjithe subjekteve juridike ,fizike dhe 

taksapaguesve. 

 

Funksionet Objektivat Specifike Aktivitete /Projekte 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Administrata 
vendore 

 
 
 
 
 
 
Burime Njerëzore të Trajnuara dhe 
kualifikuara për kryerjen e detyrave 
dhe përgjegjësive 

Trajnimi I Burimeve 
Njerëzore me qellim për 
rritjen e cilesise se ofrimit 
te shërbimeve  ndaj 
qytetarëve 

Rritja e kapaciteteve 
mbeshtetese për 
mirefunksionimin e 
administratës 

Shërbim me kancelari 
dhe shtypshkrime 

Shërbim higjenosanitar 
për ambientet e Bashkisë 

Shërbime të tjera 
mirëmbajtjeje 

Shërbim I mirëmbajtjes së 
mjeteve të Bashkisë Fier 

 
 
 
 
 
 
 
 

Likujdim taksa 
qarkullimi, kolaudime, e 
siguracione mjetesh 

Pritje e përcjellje të 
delegacioneve të 
institucioneve vendore 
dhe të huaja. Blerje 
dhurata për personalitete 
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Sigurimi i shërbimeve mbështetëse 
për mirëfunksionimin e 
administratës së Bashkisë Fier 

të delegacioneve 

Shërbime furnizimi me 
ujë, energji 

Shërbime internet, postë, 
telefon, blerje tonera për 
printera dhe fotokopje 
dhe mirëmbajtje pajisje 
kompjuterike 

Furnizim me karburant, 
pjesë këmbimi 

Udhëtime e dieta Brenda 
dhe jashtë vendit 

Pagesë detyrimesh për 
këshillin e Bashkisë dhe 
Kryepleqtë e fshatrave 

Shërbimi I rregjistrimit të 
tokave bujqësore të 
fermerëve 

Shërbimi I Mirëmbajtjes 
së varrezave publike  

Pagesë taksa për vendime 
gjyqësore dhe pagesë 
detyrimesh për ZRPP për 
rregjistrimin e pronave 

Pagese detyrime të 
prapambetura e shërbime 
të tjera 

Shërbimi i emergjencave 
cilive 

Investimet kapitale të 
financuara nga Bashkia 

  Shërbimi I Pastrtimit të 
mbetjeve urbane në 
Njësitë Administrative 

   

   

  Informatizimi I 
metejshem I sistemit te 
taksave 

 Zhvillimi I kapaciteteve 
menaxhuese te taksave 

 

 

Për këtë program shpenzimet në mijë lekë sipas kategorive ekonomike janë si më 
poshtë: 
 

Programi 

Paga 
+Sig 
Shoq 

Shpenz. 
Operative Rezerve Kontigjence Totali 
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Totali 269,0450 
           
189,303  

                
8,000  

               
2,000         468,348 

 
Sqarimet për përllogaritjen e fondit të pagave dhe shpenzimet rezervë dhe kontribut, 
janë dhënë më sipër në analizën totale të shpenzimeve buxhetore. 
Për vitin 2018, në total shpenzimet operative dhe të mirëmbajtjes për aparatin e 
bashkisë Fier janë programuar në shumën 189,303,144 lekë, ose rreth 39 mln lekë më 
shumë se I pritshmi i vitit 2017 dhe 27.1 mln lekë më pak se buxheti i miratuar i vitit 
2017.  
Racionalizimi dhe transparenca në realizimin e shpenzimeve operative dhe të 
administratës vazhdon të jetë pjesë e pandryshuar e Objektivave të Bashkisë Fier  për 
vitin 2018. 
Më poshtë po Ju paraqesim të përmbledhur një analizë te shkurtër të secilit zë të 
shpenzimeve operative ose e shprehur ndryshe sipas termave kontabel artikullit 602. 
Për këtë artikull janë parashkuar për vitin 2018 shpenzimet sipas nënartikujve si më 
poshtë: 

• Llogaria 602.0 në të cilën përfshihen të gjitha shpenzimet për kancelari, mjete 
pastrimi sanitare ambientet si dhe botimi I revistes Fieri është programuar për 
Aparatin e Bashkisë Fier në masën 8,197,500 lekë 

• Llogaria 602.1 në të cilën përfshihen materiale speciale, dhurata, uniforma, 
pritje e përcjellje delegacionesh, është programuar në masën 320,000 lekë. 

• Llogaria 602.2 në të cilën përfshihen zërat: energji elektrike, ujësjellës, ushqim, 
ilace, shërbime telefonike interneti, blerje tonera për kompjuterat dhe 
fotokopjet dhe mirëmbajtjen e tyre, në masën 12,878,000 lekë.  

• Llogaria 602.3 në të cilën përfshihen zërat karburante, pjesë këmbimi, goma, 
siguracione mjetesh, taksa rregjistrimi mjetesh dhe mirëmbajtje mjetesh ështe 
programuar në masën 9,545,200 lekë në të cilën peshën më të madhe e zë vlera 
e shpenzimit për Karburante në masën 6,500,000 lekë. Ky shpenzim është 
përllogaritur në përputhje me normativat e lejuara të harxhimit të karburanteve 
dhe në përputhje me planet e pastrimit dhe shërbimit të Bashkisë Fier. Pjesa 
tjetër e këtij artikulli përbëhet nga shpenzime të tjera për mirëmbajtje, goma, taksa, 
siguracione mjetesh, edhe këto të përllogaritura sipas nevojave reale të zbatimit të 
objektivave kryesore të Bashkisë Fier. 

• Llogaria 602.4.  Në këtë zë shpenzimesh përfshihen shpenzimet për udhëtime e 
dieta. Për gjithë Bashkinë Fier ky zë shpenzimesh është programuar 1,300,000 
lekë 

• Llogaria 602.5  Ky zë shpenzimesh është parashikuar në masën 14,000,000 lekë 
e për rregjistrimin e tokave bujqësore të fermerëve, process tashmë I nisur që në 
vitin 2016. 

• Llogaria 602.7 . Në këtë zë shpenzimesh kemi parashikuar likuidime 
shpenzime për vendime gjyqësore të trashëguara nga ish komunat dhe Bashkia 
në masën 8,000,000 lekë. 
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• Llogaria 602.9.  në të cilën përfshihen pagesa trajnierësh, këshilltarë, 
kryepleqte, rregjistrim ne ZRPP, pagesa nxënësish ekselentë, pagesa për 
nxënësit fitues të olimpiadave, mirëmbajtja e varrezave publike, kontribut për 
Klubin e Futbollit Apolonia,pagesen e sherbimit te pastrimit per 9- Njesite 
Administrative (ne vleren 82959868 leke) dhe likuidim pjesor detyrimesh të 
prapambetura janë parashikuar 135,062,644 lekë.  

Të detajuara shpenzimet operative të Aparatit të Bashkisë Fier jepen në tabelat 
bashkëlidhur. 

P.2 Programi i manaxhimit të infrastrukturës rrugore, trotuarëve, ndricimit 
publik, (mirembajtjes se rrugve ,trotuareve ,ndricimit rrugor dh mirembajtje 
varreza e dekori) 

Fieri është një nyje e rëndësishme lidhëse e transportit rrugor të Shqipërisë. 

Territori I ri administrativ që përfshin shumë fshatra kërkon ndërtimin, 

mirëmbajtjen dhe rehabilitimin e rrugëve, trotuarëve, shesheve publike etje.. 

Synim kryesore në këtë drejtim do të jetë modernizimi I infrastrukturës rrugore 

urbane dhe rurale për të bërë të mundur lidhjen e cdo zone me qëndrat 

komunitare por mbi te gjitha per te zbutur kontrastet midis zonave rurale e urbane 

dhe rritjen e cilesise se jeteses ne keto zona..  

Funksioni Objektivat Aktiviteti 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ndërmarrja e Shërbimeve 
Publike Fier 

 
 
 
Ndricimi publik në cilësinë 
dhe standartet e kërkuara 

Ofrimi i shërbimit të 
ndricimit public në të 
gjithë territorin e 
Bashkisë Fier 

Sigurimi i bazës material 
të nevojshme për 
ndricimin publik 

Mirëmbajtje rruge trotuare 
dhe sinjalistika 

Mirëmbajtja e rrugëve 
dhe sinjalistikës rrugore 
me punëtorë dhe 
specialist të Ndërrmarjes 

Sigurimi i bazës material 
të nevojshme për rrugët, 
trotuaret dhe sinjalistikën 

 
 
 
Mirëmbajtje shkollash 

Mirëmbajtja e gjithë 
institucioneve arsimore, 
kopshte e cerdhe, 
konvikte arsimi… 

Sigurimi i bazës 
materiale për 
mirëmbajtjen e shkollave 
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dhe institucioneve 
arsimore, kopshte, 
cerdhe e konvikte 

 
 
Mirëmbajtje Varreza Publike 
në Njësitë Administrative 

Shërbimi i mirëmbajtjes 
se varrezave publike të 
Njësive Administrative 

Sigurimi i bazës 
materiale dhe veglave të 
punës për ofrimin e këtij 
shërbimi 

 
 
Rrugët rurale 

Shërbimi i mirëmbajtjes 
së rrugëve rurale me 
punonjës dhe specialist të 
ndërmarrjes 

Sigurimi bazës material 
të nevojshme, veglave të 
punës e mjeteve  

 
 
 
Sektorët ndihmës 

Miëmbajtja e mjeteve të 
punës, makinerive 

 Shpenzime për taksa 
siguracione, kolaudime 
mjetesh etje 

 Pagesa e energjise 
elektrike për gjithë 
Njesitë e Bashkisë Fier 

 

Për këtë program shpenzimet në mijë lekë sipas kategorive ekonomike janë si më 
poshtë: 
 
 

Programi Paga  
Sigurime 
shoqerore 

Shpenz. 
Operative Totali 

Totali 61,907 
          
10,338  198,901        271,146 

 

Me  anë të këtij programi dhe fondeve përkatëse si dhe referuar degjesave publike te 

zhvilluara ne te gjitha njesite admintrative ,është parashikuar gjatë vitit 2018 të 

ndërhyhet në këto objekte:    

NJA Dërmënas: 

• Permiresimi I ndricimit rrugor ne Fshatin povelce,Dermenas etj 

• Mirembajtja e qendrave shendetesore ne fshtarat e NJA. 
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• Rikonstruksione te rrugeve te brendshme te fshatit Baltëz. 

• Tualetet e shkollave ne gjithe NjA  

• Rikonstruksioni i rruges se varrezave per fshatrat Havaleas e Darezeze 

NJA Libofshë: 

• Rikonstruksion I rruges kryesore dhe I unazes ne fshatin Metaj(Dhamanjaket) 

• Rikonstruksioni i rruges se varrezave per fshatrat Gogolas e Daullas. 

• Riparime ne shkollat e fshatrave te NJA. 

 

NJA Cakran: 

• Rikonstruksione te rrugeve te brendshme te fshatrave Varibop,Gorishove etj. 

• Riparim I shkolles se se fshatit Buzemadh. 

• Permiresimi I ndricimit rrugor ne Fshatin hambar,Selishte etj 

• Rikonstruksione te rrugeve te brendshme te fshatrave te NJA. 

NJA Frakull: 

• Rikonstruksioni i rruges se fshatit Peshtan. 

• Riparime te tualeteve te shkolles se fshatit Kashisht. 

NJA Levan: 

• Rikonstruksioni i rruges se fshatit Martine. 

• Rruget lidhese ndermjet parcelave ne fshatin Bishan 

• Rrethim varrezash dhe riparim rruge ne fshatrat Peshtan I Madh 

• Rikonstruksione te rrugeve te brendshme te fshatrave te NJA  

NJA Portez: 

• Mirembajtja e qendres shendetesore dhe kopshtit ne fshatin Portez e vogel.. 

• Permiresimi I ndricimit rrugor ne Fshatin Kraps,Portez,patos Fshat 

NJA Mbrostar: 

• Rruget lidhese ndermjet parcelave ne fshatin  Petove,kallm I vogel 

• Permiresimi I ndricimit rrugor te fshatrave te NJA. 

• Nderhyrje ne rruget e brendshme te lagjes rome dhe ndricimi I tyre. 
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NJA Topoje: 

• Rrethimi I shkolles se fshatit kavaklli 

• Nivelimi I rrugeve te brendshme te parcelave te fshatrave te NJA-se 

• Riparimi I rruges lidhese te fshatrave Topoje –Gryke.  

 

Programi I infrastruktures rrugore eshte I perfshire dhe I gershetuar me programin e 

menaxhimit te trotuarëve, ndricimit publik, (mirembajtjes se rrugeve ,trotuareve ,ndricimit 

rrugor dh mirembajtje varreza e dekori) 

P.3. Programi i Pastrim Gjelberimit 

Synim kryesore në këtë program do të jetë mirëmbajtja e hapësirave të gjelbërta, 

shtesa e gjelbërimit në Bashkinë e Fierit, pastrimi, largimi dhe trajtimi i mbetjeve 

urbane me cilësi e standarte të larta.  

 

Funksioni Objektivat Aktiviteti 

 
 
 
 
 
 
 
Ndërrmarja Pastrim 
Gjelbërimit 
 

Ofrimi I shërbimit të 
pastrimit 

Pastrimi i rrugëve të qytetit 
Fier me punonjës e specialistë 
të Ndërmarjes së Pastrim 
Gjelbërimit  

Larja e rrugëve të qytetit 

Sigurimi i Bazës materialë të 
nevojshme, veglave të punës 

Ofrimi I shërbimit të largimit 
te mbetjeve 

Grumbullim e transport 
mbetje urbane 

 Grumbullim e transport 
mbetje inerte 

 Dezinfektim, derratim, 
klorinim I pikave të 
grumbullimit të mbetjeve 

 Mirëmbajtje vend depozitim 
mbetje urbane 

 Mirëmbajtje kontenierësh dhe 
mjeteve teknologjike dhe 
mekanikës 

 
 
Ofrimi I shërbimit të 
Gjelbërimit 

Mirëmbajtja e hapësirave te 
gjelbërta ekzistuese 

Shtesa e gjelbërimit të 
Bashkisë Fier 

Sigurimi I mjeteve të 
nevojshme të punës 
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Shpenzime administrative të 
njësise 

 

Për këtë program shpenzimet në mijë lekë sipas kategorive ekonomike janë si më 
poshtë: 
 
 

Programi Paga  
Sigurime 
shoqerore 

Shpenz. 
Operative Totali 

Totali 89,050 14,871  35,453 139,374 

 

P.4. Programi i Arsimit(parauniversitar dhe edukimit) 

Synimi kryesor I këtij program është ofrimi I shërbimit me cilësi në kopshte, 

cerdhe, konviktet e arsimit parauniversitar, ofrimin e shërbimeve mbështetëse në 

sistemin arsimor parauniversitar me fonde te perfshira ne transferten specifike. 

 

Funksioni Objektivat Aktiviteti 
 
 
 
 
 
 
 
Qëndra Ekonomike e Arsimit 

Ofrimi i shërbimit me 
standarte e cilësi në konviktet 
e arsimit parauniversitar 

Mirëmbajtja e konviktit, 
sigurimi i shpenzimeve të 
nevojshme për të arritur 
këtë standart me 
punonjësit e QEA 

Arsimi parashkollor dhe 
parauniversitar 

Pagesa e shpenzimeve për 
paga, sigurime shoqërore 
dhe shpenzime operative  

 
 
Ofrimi i shërbimit të 
kopshteve e cerdheve 

Sigurimi I bazës materiale 
të nevojshme për 
mirëmbajtje, ngrohje, 
ushqime etje 

Shpenzime administrative 
te QEA 

 

Për këtë program shpenzimet në mijë lekë sipas kategorive ekonomike janë si më 
poshtë: 
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Programi Paga  
Sigurime 
shoqerore 

Shpenz. 
Operative Totali 

Totali 229,601 43,022  78,026 350,649 
 

 

 

P. 5. Programi i shërbimeve sociale( te strehimit dhe politikave) 

Synimi kryesor i këtij program është mbajtja në të njëjtin standart i Qëndës 

Multifunksionale Horizont, e cila eshte ne  administrim të Bashkisë Fier. Për këtë 

program Bashkia ka planifikuar 3,000,000 lekë te cilat janë parashikuar nga 

Drejtoria e Shërbimit Social pranë Bashkisë Fier si investime dhe projekte me 

karakter social. Konkretisht për vitin 2018 Bashkia Fier ka parashikuar të veprojë 

në projektet si më poshtë: 

✓ Ngritja e  nje qendre emergjence per grate dhe femijet ne nevoje. 

✓ Hartimi I nje Strategjie  mbi  Sherbimet Socialet  (2018-2022). 

✓ Aktivitete  ndergjegjesuese per ditet  e vecanta  me fokus social.(Baze 

material, fletepalosje, banera,pankarta dhe aksesore me logo.) 

✓ Kampe  verore per  femijet ne nevoje.( Transport dhe nje vakt dreke) 

✓ Ngritja e nje linje telefonike 24 oreshe per grate dhe vajzat e dhunuara. 

✓ Ngritja dhe lancimi  I nje projekti pilot per riintegrimin e dhunuesve,  

njohjen e legjislacionit civil dhe penal. 

✓ Shkembime eksperiencash  me Bashkite e tjera  dhe OJF-te qe kane  nje 

ekserience  te suksesshme ne kete fushe. 

✓ Ngritja e nje fondi emergjent per  grupet  ne nevoje( Ky fond te  konsistoje 

ne mbeshtetje eraje afatshkurtra per grate  e dhunuara dhe familjet e 

femijeve  ne nevoje, ndihma ne veshmbathje dhe ushqime per keto grupe). 

✓ Mbeshtetja e familjeve , individeve ,komuniteteve (rome dhe egjiptiane) per 

ngritjen, funksionimin dhe monitorimin e  bizneseseve  te vogla.  

✓ Trajnime te ndryshme per nepunesit e administrates,komuniteteve dhe 

grupeve te interesuara, ceshtje qe I perkasin target grupeve dhe 

komuniteteve te vecanta ,(gra te dhunuara, komunitetit Rom, Egjiptian  dhe 

komunitetit LGBTI) 

✓ Hapja dhe funksionimi i qendrave komunitare  MOBILE-SERVICE . 
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✓ Hartimi I nje Plani Veprimi per femijet ne nevoje dhe  situate rruge. (2018-

2022)  

✓ Ngritja e qendrave ditore  per moshen e trete dhe  perfshirja e tyre  ne jeten 

sociale  nepermjet  aktiviteteve argetuese . (Ekskursione, etj.) 

✓ Pranimi dhe ofrimi I sherbimeve per  moshen 3-6 vjec neqendren e 

personave me aftesi ndryshe, “Horizont”. 

 

P.6.  Programi Kulturës ( dhe turizmit) 

Synimi kryesor i këtij programi janë aktivitetet kulturore artistike të qytetit të Fierit 

Funksioni  Objektivat Aktiviteti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Drejtoria e Arti dhe Kulturës 
Fier 

 
 
 
 
 
 
 
Zhvillimin e aktiviteteve 
kulturore artistike për 
promovimin e identitetit 
kombëtar e lokal.  
 

Shërbime mirëmbajtjeje, 
pastrimi, të Teatrit Bylys 
Fier 

Shpenzime për trajtimin e 
stafit të artistëve dhe atyre 
ndihmës të Teatrit Bylys 
Fier 

Shërbime mirëmbajtjeje, 
pastrimi, të Muzeut 
Historik Fier 

Shpenzime për trajtimin e 
stafit përkatës të Muzeut 
Historik Fier 

Shpenzime operative për 
mirëmbajtjen e Shtëpisë së 
Kulturës Fier 

Shpenzime për trajtimin e 
Stafit të Qëndrës Kulturore 

 Projekte aktivitetesh 
kulturore të miratuara në 
kuadrin e vendimeve 
përkatëse të Këshillit 
Artistik të Bashkisë Fier 
dhe nga projekte të tjera në 
të cilat ka aplikuar Bashkia 
Fier 

 Shpenzime operative për 
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Zhvillimin, mbrojtjen dhe 
promovimin e bibliotekave dhe 
ambienteve për lexim me 
qëllim edukimin e 
përgjithshëm të qytetarëve. 
 

mirëmbajtjen e Bibliotekes 
Publike Fier 

Shpenzime për trajtimin e 
stafit të Bibliotekës Fier 

Shpenzime për pasurimin 
me tituj të rinj librash për 
bibliotekën Fier 

Shpenzime operative për 
mirëmbajtjen e Galerisë së 
Artit Fier 

Shpenzime operative për 
organizimin e ekspozitave 
të piktorëve të ndryshëm si 
të Qytetit te Fierit ashtu 
edhe të huaj 

Shpenzime per trajtimin e 
stafit të Galerisë së Artit 
Fier 

Shpenzime Administrative 
të Drejtorisë së Artit dhe 
Kulturës Fier 

Qendra Kulturore e Femijeve Perthithja e sa me shume 
femijeve per te nxitur aftesimin 
ne fushat kulturore e sportive 
dhe aktivitetet artistike 

Shpenzime Administrative 
per QKF dhe shpenzime te 
tjera  

  Shpenzime operative per 
organizimin e aktiviteteve 
te ndryshme sportive e 
kulturore ne rang local e 
kombetar 

 

Shpenzimet për këtë program në mijë lekë sipas kategorisë Ekonomike janë si më 

poshtë: 

Programi Paga  
Sigurime 
shoqerore 

Shpenz. 
Operative Totali 

Totali 32,000 4,965  27,860 64,825 

 

P.7. Programi i Sporteve( dhe I rinise) 
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Ky program per vitin 2018 nuk do te funksionoje si program buxhetor pasi Klubi 

Shumesportesh qe mbulon kete program do te funksionoje si shoqeri aksionere. 

 

Shpenzimet në mijë lekë janë si më poshtë: 

Programi Totali 

Totali 26,000 

 

P.8  Programi I Urbanistikës dhe Zhvillimit të Territorit( Planifikimi 
hapesinore) 
 
Funksioni Objektivat Aktiviteti 

 
 
 
 
 
 
Drejtoria e Përgjithshme e 
Planifikim Territorit të 
Bashkisë Fier 

 
 
 
 
 
Zbatimi me rigorozitet I Planit 
të Përgjithshëm vendor të 
miratuar me Vendim të 
Këshillit të Bashkisë Fier Nr. 
24 Datë 26.02.2016 dhe me 
Vendim të Këshillit Kombëtar 
të Territorit Nr. 5 Datë 
29.12.2016 parashikohet qe 
per vitin 2018 

Integrimi i secilës pjesë 
përbërëse të bashkisë me njëra 
tjetrën për të siguruar 
mirëfunksionimin e gjithë 
territorit si një i vetëm 

Projektimi i të gjitha 
projekteve në të cilat do të 
investojë Bashkia Fier 

Konsolidimi I infrastruktures 
rrugore ne funksion te 
zhvillimit te turizmit. 

Promovimi I jetes kulturore 
ne bashkine Fier nepermjet 
ndertimit te qendrave 
kulturore ne njesite 
administrative te Bashkise 
Fier(Dermenas ,Libofshe 
,Cakran). 
 

Hartimi I projekteve pilot mbi 
krijimin e kooperativave 
bujqesore 

 
Shpenzimet për këtë program janë përfshirë në shpenzimet totale të Administratës 
së Bashkisë Fier 
 
P.9  Të tjera 
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Përsa i përket programeve të: 
✓ Rregjistrimit dhe Certifikimit te Tokave Bujqesore 
✓ Shërbimit shëndetesor, bujqësor, pyjor e veterinar 
✓ Emergjencave civile dhe mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimit 
✓ Planifikimit hapesinor  

Shpenzimet e nevojshme për to janë parashikuar në shpenzimet për pagat e 
punonjësve (punonjësit për këto funksione janë përfshirë në strukturën e Aparatit 
të Bashkisë Fier) dhe shpenzimet operative të Bashkisë Fier. 
 
Ndërsa detajimi i zërave të shpenzimeve për funksionet e ujitjes dhe kullimit dhe 
Mbrojtjen nga zjarri dhe shpëtimi, janë funksione të përballuara nga transfertat 
specifike. Shpenzimet sipas kategorisë Ekonomike për këto funksione janë si më 
poshtë: 
 

Programi Paga  
Sigurime 
shoqerore 

Shpenz. 
Operative Totali 

Ujitja dhe Kullimi 15,581 3,057 37,599 56,238 

 
Gjate vitit 2017 me fondet e parashikuara per kete program jane kryer punime per 
mirembajtjen e rrjetit vadites dhe kullues ne te gjitha Njesite Administrative si me 
poshte: 

• NJA Cakran  4.4 km me volum 15,784 m3 dhe me vlere 994,400 leke 

• NJA Frakull  6.2 km me volum 9,298 m3 dhe me vlere 585,600 leke 

• NJA Levan  26.21 km me volum 50,182 m3 dhe me vlere 3,161,500 leke 

• NJA DErmenas 27.1  km me volum 56,583 m3 dhe me vlere 3,564,800 leke 

• NJA Qender  32.3  km me volum 71,052 m3 dhe me vlere 4,476,200 leke 

• NJA Topoje  34,33  km me volum 68,133 m3 dhe me vlere 4,292,400 
leke 

• NJA Mbrostar 24.85 km me volum 26,152 m3 dhe me vlere 1,647,600 leke 

• NJA Libofshe 15.9 km me volum 44,347 m3 dhe me vlere 2,793,800 leke 

• NJA Portez  10,78 km me volum 23,700 m3 dhe me vlere 1,493,100 leke 
Totali   182.07 km me volum 365,231 m3 dhera te nxjerra nga 
pastrimi i te gjithe kanaleve. 

Gjate vitit 2018 do te punohet me intensitet ne te gjithe NJA duke u fokusuar ne 
NJA Mbrostar; Cakran; Frakull dhe Fushen e Hoxhares te NJA Dermenas, per te 
rikuperuar edhe demet e permbytjeve te fundit.  
 

Programi Paga  
Sigurime 
shoqerore 

Shpenz. 
Operative Totali 
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PMNZSH 24,878 4,878 3,327 33,084 

 

Të nderuar këshilltarë të Këshillit të Bashkisë Fier! 

Ne vijmë me këtë projekt pas kemi diskutuar ,degjuar problematikat e komunitetit 

te njësive Administrative, ne mbledhjet me rajonet dhe Komisionin Qytetar si dhe 

pas shumë takimesh konsultative me stafet e Bashkisë Fier,  

Ne besojme se ky buxhet  synon te arrije permirsimin e cilesise se sherbimit ndaj 

komunitetit si dhe mbi te gjitha te zbuse sadopak diferencat midsis zonave rurale 

me ato urbane. 

Bashkia Fier do te vazhdoje gjate vitit 2018 te plotesoje kerkesat dhe nevojat 

emergjente te te gjithe komunitetit te saj . 

Duke Ju falënderuar për bashkëpunimin, 

Drejtoria e Pergjithshme Ekonomike 

Bashkia Fier 

 

 


