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1. Vështrim i përgjithshëm (2-3 faqe) 
 
1.1 Situata e njësisë së vetëqeverisjes vendore 
 
Burimi i informacionit: Plani i Përgjithshëm Vendor / Plani i Zhvillimit Strategjik (PPV/PZhS) 

 

Që prej qershorit 2015, qeverisja vendore në Shqipëri është përfshirë nga reforma administrativeterritoriale. 
Si rezultat, janë krijuar 61 bashki të konsoliduara, të cilat përballen me sfidat e pushtetit vendor, të 
shumëfishuara si pasojë e rritjes së sipërfaqes dhe kompleksitetit territorial, shtimit të detyrave të reja nga 
reforma e decentralizimit, dhe nevojës gjithmonë në rritje për zhvillim dhe mirëqenie sociale dhe ekonomike. 
Në këto kushte, Bashkia e Fierit, për t`iu përgjigjur sa detyrimeve ligjore, aq edhe sfidave reale, ka punuar 
intensivisht për të përgatitur Strategjinë e Zhvillimit të saj. Duke pasur parasysh që, jo vetëm konceptualisht, 
por edhe ligjërisht është pranuar nga palët se planifikimi i territorit përmban një kohësisht edhe dimensionin 
strategjik dhe atë rregullator, kjo strategji përbën hapin e parë të 
hartimit të Planit të Përgjithshëm Vendor të Territorit të bashkisë Fier. 
Dokumenti i Strategjisë së Zhvillimit të territorit hartohet nga Bashkia Fier me mbështetjen teknike 
të Co-PLAN, Instituti për Zhvillimin e Habitatit, në kuadër të Projektit të USAID-it për 
Planifikimin dhe Qeverisjen Vendore (PLGP). Përmbajtja e dokumentit të Strategjisë së Zhvillimit të territorit 
mbështetet në ligjin nr. 107/2014, datë 31.07.2014, “Për Planifikimin e dhe Zhvillimin 
e Territorit”, i ndryshuar dhe në aktet nënligjore të tij. Veçanërisht, si bazë referuese është Vendimi i Këshillit 
të Ministrave nr. 671, datë 29.07.2015, “Për miratimin e rregullores së planifikimit të 
territorit”. 
Megjithatë, për shkak të natyrës mjaft komplekse dhe shumë dimensionale që ka ky dokument, 
duke mbuluar nevoja të territorit urban dhe rural, gjatë hartimit të tij janë referuar edhe akte të tjera 
ligjore e nënligjore si dhe dokumente udhëzuese. Ndër më të rëndësishmet janë: 
 Ligji nr. 7850, datë 29.07.1994 “Kodi Civil i Republikës së Shqipërisë, i ndryshuar”; 
 Ligji nr. 8378, datë 22.07.1998 “Kodi Rrugor i Republikës së Shqipërisë, i ndryshuar”; 
 Ligji nr. 9317, datë 18.11.2004 “Kodi Hekurudhor i Republikës së Shqipërisë”; 
 Vendimet e KKT-së në 3 vitet e fundit, në lidhje me përcaktimin e çështjeve, zonave dhe 
objekteve të rëndësisë kombëtare; 
 Manuali teknik “ Planifikimi dhe Zhvillimi i Territorit në Shqipëri”; etj 
 

Metodologjia e ndjekur gjatë hartimit të këtij dokumenti është mbështetur mbi përcaktimet ligjore përsa i 
përket strukturës së instrumenteve (dokumenteve të planifikimit) dhe procesit që duhet të ndiqet. Kështu, për 
nga ana përmbajtësore, ky dokument përmban kapitullin e analizave, duke veçuar këtu analizën e 
metabolizmit, por edhe analiza territoriale dhe social-ekonomike, që hapin shtegun për analizat e thelluara në 
vijim të hartimit të Planit. Më pas, paraqiten konkluzionet përfshirë edhe analizën e pikave të forta, të dobëta, 
mundësive dhe rreziqeve, si dhe hapa drejt një vizioni rajonal, për kontekstin më të gjerë, në të cilin ndodhet 
bashkia e Fierit. 
Pjesa e dytë e dokumentit fokusohet në vizionin lokal të zhvillimit territorial, mjedisor e socialekonomik, së 
bashku me objektivat dhe programet strategjike të zhvillimit. Më pas, është hartuar plani i veprimit me afate 
kohore dhe konsiderata financiare si dhe një listë e projekteve prioritare e strategjike të zhvillimit lokal 
territorial, për të cilat bashkia ka gatishmërinë të aplikojë për fonde dhe të përgatitë projekte teknike. 

Ky dokument ndërtohet jo vetëm mbi bazën e analizave shkencore e territoriale, por edhe të 
nevojave dhe dëshirave të shprehura nga banorë dhe grupet e ndryshme të interesit në bashkinë Fier. Gjatë 
periudhës së hartimit të tij, janë realizuar të paktën 3 dëgjesa publike, nga një për çdo fazë të hartimit të 
dokumentit (nisma, analiza, vizioni), si dhe janë kryer takime të ngushta me ekspertë vendorë, përfaqësues të 
biznesit e aktorë të tjerë që opërojnë në këtë territor. Po ashtu, janë realizuar shumë vizita në terren e 
institucione publike me qëllim grumbullimin sa më të efektshëm të informacionit dhe krijimin e bazës së të 
dhënave në sistemin gjeografik të informacionit. 



Në vijim, Bashkia e Fierit do të punojë ngushtësisht me projektin PLGP për të kaluar në hapat 
ligjore e teknike të hartimit të planit të përgjithshëm (përdorimi i tokës, infrastrukturat, mjedisi) dhe të 
rregullores së tij. Finalizimi i planit të përgjithshëm të territorit do të jetë një nga arritjet më të para të një 
bashkie të re, të krijuar pas reformës territoriale dhe me dëshirën e vullnetin për t`iu përgjigjur nevojave edhe 
afatgjata të qytetarëve, si dhe për të përballur sfidat e zhvillimit të qëndrueshëm të territorit 
1.2 Çështje kryesore për projektet dhe politikat e bashkisë 
Jane shtjelluar me hollesisht tek strategjia e zhvillimit afatgjate dhe tek prioritet e bashkise. 
1.3 Informacion financiar Kryesor 
Eshte I shtjelluar tek pasqyrat e programeve. 
 
2. Orientimi afatgjatë i bashkisë (2-3 faqe) 

Nëpërmjet planive afatgjata synohet të garantohet zhvillimi i qëndrueshëm i territorit, si dhe një jetë 
cilësore për qytetarët e bashkisë. Por një plan afatgjate vizionar, nuk mund të jetë i tillë, nëse nuk 
kombinon në mënyrë të integruar zhvillimin urban, turizmin, bujqësinë, barazinë sociale, 
shërbimet, proceset e konsolidimit dhe zhvillimit të pronës, organizimin e mobilitetit dhe të rrjetit 
të transportit, si dhe aspekte të tjera që ndërthuren mbi konceptin e zhvillimit të territorit. Për të 
realizuar këtë integrim sektorial në territor, bashkia u përfshi në një proces intensiv të analizës dhe 
mendimit strategjik, që jo vetëm shtron shinat për planin, por na mundëson si bashki që të 
konceptojmë projekte prioritare e që reflektojnë më së miri dinamikën e zhvillimit urban në Fier. 
Vizioni i zhvillimit të territorit për Bashkinë e Fierit në 15 vitet e ardhshme është produkt i 
ndërthurjes së suksesshme të proceseve teknike e analitike të grupit të punës, me mendimin e 
pjekur qytetar. Përmes këtij vizioni, ne synojmë të nxitim shumëllojshmërinë ekonomike e të 
rritim konkurrencën, të mbështetim bujqësinë e turizmin në Fier si shtylla të së ardhmes për 
bashkinë tonë, të mbrojmë dhe madje të rigjenerojmë vlerat natyrore të territorit, të udhëheqim 
zhvillimin urban dhe të fuqizojmë kohezionin social. Ne synojmë të shtrijmë zhvillim të drejtë e 
të barabartë si në zonat urbane, ashtu dhe ato rurale, duke e konsideruar Fierin si një njësi, ku 
vendbanimet, funksionet, banorët jetojnë përmes mbështetjes së ndërsjellë. Ne do të punojmë për 
të trajtuar problemet shumëvjeçare e të trashëguara në dekada, dhe për të zgjidhur nevojat urgjente 
të qytetarëve. 

 
2.1 Strategjia e zhvillimit afatgjatë/strategjia territoriale  
Burimi i informacionit: PPV/PZhS 
Vizioni i zhvillimit të territorit për Bashkinë e Fierit është hartuar në mënyrë organike, si rezultat i gjetjeve të 
analizës së përgjithshme të territorit, diskutimeve me qytetarët, takimeve me grupe interesi dhe reflektime të 
grupit të punës gjatë studimit të kontekstit rajonal në të cilin ndodhet bashkia. Po ashtu, vizioni i Fierit bazohet 
në parashikimet e Planit të Përgjithshëm Kombëtar dhe të Planit të Integruar Ndërsektorial të Bregdetit. Mbi 
këto baza, pjesëmarrësit në këto diskutime, nën drejtimin e grupit të punës, kanë rënë dakord në formulimin e 
vizionit strategjik, që do të udhëheqë zhvillimin e Bashkisë së Fierit gjatë 15 viteve të ardhshme, si më poshtë: 
“Zhvillimi i Bashkisë Fier do të udhëhiqet nga parimet e zhvillimit të qëndrueshëm dhe do të ketë në fokus 
mirëqenien ekonomike dhe sociale të qytetarëve të saj, mbështetur në një mjedis të shëndetshëm dhe me aftësi 
vetë-ripërtëritëse. Koncepti i zhvillimit të Fierit shkon përtej atij 
ekonomik, duke synuar gjithmonë e më tepër që ky i fundit të harmonizohet me mbrojtjen e 
burimeve natyrore, zbutjen e pabarazive sociale dhe, promovimin e zhvillimit intelektual, si shtylla që do të 
garantojnë që nga ky zhvillim të përfitojnë të gjithë qytetarët, duke menduar gjithmonë edhe për t’u trashëguar 

brezave të ardhshëm një territor të frytshëm e mjedis të shëndetshëm. 
Bashkia Fier do të konsolidojë profilin e saj si pol i zhvillimit ekonomik rajonal, përmes 
diversifikimit të ekonomisë së saj dhe krijimit të kushteve për rritjen e konkurrueshmërisë së kësaj Bashkie në 
nivel vendi dhe më gjerë. Ne besojmë tek parimi i subsidiaritetit, ndaj synojmë që polet e zhvillimit ekonomik 
t’i decentralizojmë në të gjithë territorin e Bashkisë Fier, aty ku potencialet për zhvillim janë më të mëdha, 



më të përshtatshme për t’u përdorur dhe në harmoni me mjedisin. 
Përtej të gjitha burimeve të shumta që disponon Bashkia, ne besojmë që aseti më me vlerë janë qytetarët e saj. 
ndaj rëndësi e veçantë do t’i jepet nxitjes së kualifikimit të burimeve njerëzore, për të rritur integrimin e të 
gjithë qytetarëve aktivë në tregun e punës. Kjo do të përkthehet në 
mbështetje dhe nxitje të arsimimit të qytetarëve të bashkisë, në të gjitha ciklet, përfshirë atë 
profesional, duke maksimizuar kushtet për ta bërë këtë brenda Bashkisë Tonë. 
Ne synojmë të ofrojmë të njëjtin standard shërbimesh në të gjithë territorin e Bashkisë, me qëllim zbutjen e 
pabarazisë sociale dhe ekonomike të banorëve të saj. Qëllimi është të zvogëlojmë sa më shumë të mundemi 
diferencën urbane-rurale përsa i përket cilësisë së shërbimeve publike si 
infrastruktura, arsim, shëndetësi si dhe ofrimit të mundësive për zhvillim ekonomik. Ndaj misioni në funksion 
të këtij vizioni zhvillimi do të jetë vënia në dispozicion në mënyrë inteligjente e të gjitha burimeve financiare 
e njerëzore për harmonizimin e interesave për zhvillim ekonomik e social në të gjithë territorin e Bashkisë 
Fier 
2.2 Sfidat kryesore të zhvillimit 
Burimi: Bashkia Fier dhe Co-PLAN, 2015 
 

1. Fieri duhet të zhvillojë aktivitete ekonomike që 
shfrytëzojnë dhe rrisin vlerën e burimeve të tij ekonomike (bregdetin, zonën bujqësore, e turizmin)dhe 
zhvillimin rural në tërësi. 

2. Fluksi i ushqimit tregon se Fieri është i specializuar më tepër në perime e drithëra (sigurisht 
dhe foragjere) sesa frutorë. Kjo lidhet me cilësinë e lartë të tokës (boniteti që përgjithësisht 
është 4 ose më pak) dhe të territorit fushorë. 
 Sa i përket energjisë, Fieri ka potencial të lartë për përdorim të burimeve alternative, si 
energjia gjeotermale, dielli dhe era në zonën bregdetare. Mirëpo, edhe nga shifrat e nivelit 
kombëtar, kuptohet se prodhimi i energjisë vazhdon te jetë i fokusuar tek burimet ujore. 
Fakti që eksporti përbën vetëm 8.6% të asaj që importojmë, veç humbjeve në rrjet si 
shkaktar, tregon edhe që potenciali i burimeve alternative nuk përdoret. Po ashtu, përdorimi 
nga familjaret është thuajse i njëjtë, madje më i lartë sesa konsumatorët e tjerë së bashku. 
Pavarësisht humbjeve në rrjet kjo përqindje e lartë konsumi nga familjarët tregon se 
burimet alternative duhet të synojnë jo vetëm sektorët e tjerë të ekonomisë, si bujqësia, etj., 

por edhe fa  
3. Bujqësia – Parashikimet për klimë tregojnë për rritjen e mëtejshme të temperaturave nëvendin tonë 

dhe uljen e nivelit të reshjeve, të cilat do të bëhen gjithmonë më të 
paqëndrueshme, duke u shoqëruar me dukuritë e përmbytjeve masive apo thatësirave. Këtodukuri do 
të çojnë në uljen e prodhimtarisë bujqësore, ku si fillim do të dëmtohen ndjeshëmkulturat e ullinjve 
dhe vreshtave si dhe kultura të tjera bazë të bujqësisë. Kjo prishje erregullsisë së sistemit të prodhimit 
të produkteve bujqësore do të ketë një ndikim negativ 
në jetesën e popullsisë. Për këtë arsye, duhet të merren masa për bujqësinë, me qëllim që 
ajo të përballojë ndryshimet klimatike. 

 Së pari, duke qenë se kodrat dhe malet zënë rreth 70% të sipërfaqes së vendit tonë101, është 
shumë e rëndësishme që zhvillimi i bujqësisë të ecë në dy binarë paralelë: bujqësi 
shkalle/intensive dhe bujqësi familjare. Kjo e fundit është bujqësia e praktikuar në vendin 
tonë për shekuj me radhë dhe që sot është përqendruar kryesisht në zonat malore-kodrinore. 
Përveç sigurimit të mbijetesës së popullatave të zonave me reliev të thyer, kjo bujqësi ka 
treguar se i reziston faktorëve klimatikë dhe ekonomikë dhe luan një rol të rëndësishëm në 
mbrojtjen e mjedisit (në veçanti të tokave, pyjeve e burimeve ujore) në zonat ku 
praktikohet. 
Masa të tjera mund të jenë edhe mbështetja e drejtpërdrejtë financiare e fermerëve jo vetëm 
me qëllim shtimin e prodhimit bujqësor, por edhe me qëllim përshtatjen ndaj ndryshimeve 



klimatike. Ndaj, është e rëndësishme që mbështetja financiare e dhënë fermerëve të mos 
lidhet më vetëm me prodhimtarinë bujqësore. Ata duhen mbështetur që të kryejnë 
eksperimentime lidhur me diversifikimin e të mbjellave, futjen e varietete të ndryshme 
agronomike që i rezistojnë ndryshimeve klimatike, ndërtimin e sistemeve të lajmërimit për miljarët 
 

2.1 Objektiva strategjike dhe programe 
Në përmbushje të këtij vizioni, janë hartuar 5 objektiva strategjikë, të cilët synojnë të specifikojnë 
fokusin e zhvillimit të Bashkisë gjatë viteve të ardhshme. Është synuar që objektivat strategjike të 
jenë të prekshme, specifike dhe të monitorueshme, për të siguruar zbatueshmërinë e tyre. Për këtë 
arsye, janë përcaktuar edhe disa tregues monitorimi e vlerësimi për secilin objektiv strategjik, të 
cilët mund të detajohen dhe përmirësohen gjatë punës që Bashkia do të kryejë për zbatimin e kësaj 
strategjie. 
Objektivi strategjik 1: Rritja e konkurueshmërisë ekonomike të Bashkisë Fier, përmes mbështetjes së 
diversifikimit të profilit të saj ekonomik. 
Studimi i rajonit, pjesë përbërëse e të cilit është dhe Bashkia Fier, e paraqet këtë bashki si qendrën 
kulmore të një fashe ekonomike ku ndodhen disa bashki me karakter të shumëfishtë, si Kuçova, 
Ura Vajgurore dhe Patosi, profili ekonomik i të cilave përbëhet nga një ndërthurje e dy, ose më 
shumë sektorëve ekonomik. Ky profil e bën bashkinë e Fierit mjaft interesante nga pikëpamja e 
konkurueshmërisë ekonomike në nivel rajonal dhe më gjerë. 
Modeli mbi të cilin do të mbështetet zhvillimi ekonomik dhe territorial i bashkisë është ai 
policentrik, me qëllim decentralizimin e funksioneve të ndryshme në pole të ndryshme 
gravitacionale në territor. Bërthama urbane e bashkisë, qyteti i Fierit, do të vazhdojë të ketë profilin 
e një ekonomie aglomeruese, ku do të përqendrohen funksionet administrative të bashkisë, zonat 
133 urbane të banimit dhe shërbimet. Është e rëndësishme që të konsolidohen sa më shumë lidhjet e 
kësaj bërthame urbane me akset nacionale të lëvizjes, si bajpasi i Fierit. 
Intensifikimi i aktivitetit urbanizues do të ndodhë sidomos përgjatë rrugës së Semanit dhe në aksin 
Fier-Mujalli-Grecalli. Ky i fundit do të shërbejë si porta hyrëse veriore e qytetit, pranë të cilit 
synohet të zhvillohet një pol ekonomik, si qendër për zhvillimin e biznesit. Me të njëjtin karakter, 
por për t’i shërbyer rajonit jugor (Fier-Vlorë) është parashikuar një pol ekonomik në pikëtakimin 
e Korridorit Blu me Rrugën Kombëtare Fier-Vlorë, pranë Levanit. Këto dy pole ekonomike, njëri 
në veri dhe tjetri në jug të qytetit, synojnë t’i japin frymëmarrje qytetit të Fierit, duke e çliruar atë 
nga presioni i zhvillimit për aktivitete ekonomike masive, duke krijuar hapësirë për të akomoduar 
në qendër të këtij qyteti biznese me karakter më urban, të cilat nxisin ndërveprimin e qytetarëve 
dhe e bëjnë qytetin më vibrant. Nga ana tjetër, të dyja këto pole ekonomike janë lehtësisht të 
arritshme nga të gjitha njësitë administrative të bashkisë, pa krijuar trafik nga transporti tranzit në 
qendër të qytetit. 
Në pjesën perëndimore, në kryqëzimin e rrugëve Fier-Kuçovë dhe Fier-Ballsh, pranë Portëzës, 
krijohet një tjetër nyjë me rëndësi për sa i përket mundësisë për të përqendruar bizneset e industrisë 
së rëndë dhe të ndërtimit. Ky pol bëhet i domosdoshëm për fashën ekonomike-industriale të 
trinomit Ballsh-Fier-Kuçovë dhe pozicionimi i tij pranë rrugës lidhëse Fier-Kuçovë mes Korridorit 
Blu dhe Boshtit të Jugut i rrit aksesin këtij poli nga dy infrastrukturat nacionale më të rëndësishme 
të rajonit. 
Në mbështetje të sektorit bujqësor, si një nga sektorët më të rëndësishëm ekonomik për Bashkinë 
e Fierit, synohet të konsolidohet një pol për zhvillimin e këtij sektori pranë Shkollës së Mesme 
Profesionale “Rakip Kryeziu”. Synohet që kjo shkollë të shërbejë jo vetëm si një qendër për 
edukimin profesional, por edhe të mbështesë fermerët me konsulencë teknike. 
Një sektor tjetër përmes të cilit duhet të diversifikohet ekonomia e bashkisë është turizmi, sektor i 
cili ka potenciale të pashfrytëzuara. Përmes Plani të Përgjithshëm Vendor do të vendoset fokusi në 
konsolidimin e dy poleve kryesore në funksion të zhvillimit të turizmit: Parkut të Apolonisë dhe 
zonës përreth, si pol për zhvillimin e turizmit historik dhe ekoturizmit, si dhe fshatrave Boçovë 



dhe Bashkim, mes rrugës së PishëPoros dhe Kthesa e Qarrit-Darzezë, si pol për zhvillimin e 
ekoturizmit dhe turizmit bregdetar. 
Për sa i përket industrisë, Mbrostari dhe Portëza do të vazhdojnë të jenë poli i zhvillimit të 
industrisë naftënxjerrëse dhe përpunuese, sipas përcaktimeve të lejeve sektoriale përkatëse. Një 
pol tjetër në fushën e industrisë do të formohet pranë fshatit Seman, ku sipas Planit Kombëtar 
Sektorial të Projektit TAP është planifikuar një stacion pompimi me sipërfaqe rreth 40 ha. Këto dy 
pole mund të orientojnë edhe kërkesat e ardhshme për zhvillim në këtë sektor. Po ashtu, këto do 
jenë edhe zonat të cilave do t’u kushtohet rëndësi e veçantë në lidhje me zbutjen e ndikimit të tyre 
në mjedis, përmes partneriteteve të vazhdueshme me ministritë e linjës dhe me aktorët aktivë 
ekonomikë që operojnë në zonë168. 
Për këtë objektiv strategjik janë parashikuar katër programe strategjike të cilat paraqiten më 
poshtë. Projektet për çdo program paraqiten në planin e veprimit në kapitullin në vijim. 
Programi Strategjik O1P1: Mbështetje me infrastrukturën e nevojshme për krijimin e dy 
poleve ekonomike rajonale, pranë fshatit Daullas (në jug të vijës së Ngjalës) dhe në Levan ne vazhdimesi 
edhe per tre vitet e ardhshme te PBA 2020-2022. 
 
Programi Strategjik O1P2: Mbështetje me infrastrukturën e nevojshme për përqendrimin e 
bizneseve të industrisë së rëndë dhe asaj të ndërtimit në Portëz në kryqëzimin e rrugëve 
Fier-Kuçovë dhe Fier-Ballsh ne vazhdimesi edhe per tre vitet e ardhshme te PBA 2020-2022. 
Programi Strategjik O1P3: Përmirësim i infrastrukturës dhe mbështetje e Shkollës së 
Mesme Profesionale “Rakip Kryeziu” si pol për zhvillimin e praktikave të mira në sektorin 
e bujqësisë ne vazhdimesi edhe per tre vitet e ardhshme te PBA 2020-2022. 
Programi Strategjik O1P4: Mbështetje, marketim, promovim dhe aftësim i biznesit lokal 
në funksion të zhvillimit të ekonomisë locale ne vazhdimesi edhe per tre vitet e ardhshme te PBA 2020-
2022. 
Programi Strategjik O1P5: Rehabilitimi i ish zonës industriale të Azotikut dhe kthimi i saj 
nw njw zonw polifunksionale me fokus zhvillimin e sektorit të industrisë dhe atë të 
shërbimeve ne vazhdimesi edhe per tre vitet e ardhshme te PBA 2020-2022. 
Objektivi Strategjik 2: Mbështetje e sektorit të bujqësisë dhe turizmit, si sektorë kyçe për 
zhvillimin e ekonomisë lokale 
Burimet natyrore dhe historike të bashkisë, së bashku me pozicionimin e saj strategjik, krijojnë 
kushtet për të orientuar zhvillimin drejt konsolidimit të sektorëve të bujqësisë dhe turizmit. Për sa 
i përket sektorit të bujqësisë, plani i territorit dhe plane të mëtejshme sektoriale zbatimi, duhet të 
mirëpërcaktojnë mënyrat e zhvillimit të territorit më funksion mbrojtjen e tokës bujqësore, 
sidomos asaj me kategori boniteti dhe përshtatshmëri të lartë. Po ashtu, duhet të parashikohen 
investime në infrastrukturat kulluese-vaditëse, magazinuese-grumbulluese, përpunuese dhe 
tregtuese të produkteve bujqësore, për të përmirësuar të gjithë zinxhirin e prodhimit. Nga ana tjetër, 
përtej rolit si një nga bashkitë me prodhim më të lartë bujqësor në vend, bujqësia në Bashkinë e 
Fierit merr rëndësi si një sektor mbështetës për turizmin dhe zhvillimin rural. Kombinimi i turizmit 
historik me atë natyror dhe bregdetar, do të jetë strategjia kryesore përmes së cilës do të synohet 
marketimi i larmishmërisë së kësaj bashkie dhe zgjatja e qëndrimit të turistëve në të. 
Programi Strategjik O2P1: Rehabilitimi i rrjetit kullues dhe ujitës për të gjithë territorin e 
Bashkisë Fier ne vazhdimesi edhe per tre vitet e ardhshme te PBA 2020-2022. 
Programi Strategjik O2P2: Hartimi i instrumenteve të menaxhimit të tokës, të cilat do të 
orientojnë zhvillimet që nuk i shërbejnë sektorit të bujqësisë, jashtë sipërfaqeve me 
kategori bazë të përdorimit të tokës të propozuar B. Bujqësi, me qëllim mbrojtjen e tokës 
bujqësore ne vazhdimesi edhe per tre vitet e ardhshme te PBA 2020-2022. 
Programi Strategjik O2P3: Nxitja e zhvillimeve të strukturave në funksion të bujqësisë 
(magazinë, stalla, pika grumbullimi, kooperativa bujqësore) përmes shfrytëzimit të aseteve 
publike dhe private në skema të partneritetit publik-privat (PPP) ne vazhdimesi edhe per tre vitet e ardhshme 



te PBA 2020-2022. 
Programi Strategjik O2P4: Identifikimi, inventarizimi, hartëzimi (hartografimi) dhe 
përmirësimi/zhvillimi i aseteve historike ne vazhdimesi edhe per tre vitet e ardhshme te PBA 2020-2022. 
Programi Strategjik O2P5: Zhvillimi i itinerareve turistike dhe promovimi i tyre si paketa 
turistike në bashkëpunim me aktorët aktivë të këtij sektori në Bashkinë e Fierit ne vazhdimesi edhe per tre 
vitet e ardhshme te PBA 2020-2022. 
Programi Strategjik O2P6: Mbështetja me infrastrukturat e nevojshme për zhvillimin e 
ekoturizmit në fshatrat Pojan, Boçovë dhe Bashkim ne vazhdimesi edhe per tre vitet e ardhshme te PBA 
2020-2022. 
 
Objektivi Strategjik 3: Mbrojtja dhe rigjenerimi i aseteve natyrore si elemente bazë të ripërtëritjes 
ekonomike dhe sociale. 
Edhe pse zhvillimi ekonomik dhe urban i dy dekadave të fundit ka riprovuar rëndësinë që ka 
Bashkia e Fierit në rajon, si një qendër atraktive për imigrim, punësim dhe zhvillim të biznesit, ky 
zhvillim ka ardhur me faturën e vet mjedisore. Për të shmangur thellimin e eksternaliteteve 
mjedisore si dhe për të zbutur problemet ekzistuese, Bashkia Fier e rendit mbrojtjen dhe 
rehabilitimin e aseteve natyrore si një nga objektivat strategjikë të saj. Përmes programeve 
strategjike dhe projekteve përkatëse do të synohet rehabilitimi mjedisor i burimeve ujore 
(veçanërisht lumenjtë), si një nga aspektet mjedisore më delikate dhe më të prekura nga zhvillimi 
në bashki. Këto programe do të synojnë jo vetëm rigjenerimin e burimit ujor, por edhe zbutjen e 
mundësisht eliminimin e burimeve ndotëse. 
Po ashtu, bregdeti, tashmë pjesë e territorit administrativ të kësaj bashkie, kërkon vëmendje të 
veçantë për sa i përket nevojës për ndërhyrje në kuadër të uljes së erozionit detar, mbrojtjes nga 
përmbytjet me karakter klimatik dhe të shkaktuara nga njeriu, si dhe mbrojtjes së vegjetacionit 
përgjatë tij në funksion të biodiversitetit. Pylli i Levanit është një tjetër aset me rëndësi mjedisore, 
që gëzon statusin e zonës së mbrojtur të Kategorisë IV. Si pjesë e sistemit kodrinor të Dumresë, 
për bashkinë merr rëndësi jo vetëm mbrojtja e tij, por edhe zgjerimi i këtij pylli, dhe kthimi i tij në 
një park rajonal, siç përcaktohet në programet strategjike dhe projektet prioritare të prezantuara në 
këtë dokument. 
Programi Strategjik O3P1: Mbrojtja e bregdetit nga erozioni bregdetar ne vazhdimesi edhe per tre vitet e 
ardhshme te PBA 2020-2022. 
Programi Strategjik O3P2: Rehabilitimi i shtretërve lumorë të Semanit, Vjosës dhe 
Gjanicës ne vazhdimesi edhe per tre vitet e ardhshme te PBA 2020-2022. 
Programi Strategjik O3P3: Mbrojtja e akuifereve nga ndotja ne vazhdimesi edhe per tre vitet e ardhshme te 
PBA 2020-2022. 
Programi Strategjik O3P4: Hartimi dhe zbatimi i planit afatmesëm për menaxhimin e 
pyjeve dhe kullotave lokale; Mbrojtja dhe zgjerimi i pyllit të Levanit ne vazhdimesi edhe per tre vitet e 
ardhshme te PBA 2020-2022. 
Programi Strategjik O3P5: Përmirësimi i shërbimit të menaxhimit të mbetjeve urbane ne vazhdimesi edhe 
per tre vitet e ardhshme te PBA 2020-2022. 
Programi Strategjik O3P6: Zbutja e efekteve mjedisore nga aktiviteti industrial ne vazhdimesi edhe per tre 
vitet e ardhshme te PBA 2020-2022. 
Objektivi Strategjik 4: Orientimi dhe kontrolli i zhvillimit urban përmes menaxhimit inteligjent 
të tokës dhe ofrimit të infrastrukturave të planifikuara në të gjithë territorin e Bashkisë Fier. 
Siç shprehet dhe në vizion, ne synojmë të ofrojmë të njëjtin standard shërbimesh në të gjithë 
territorin e Bashkisë, me qëllim zbutjen e pabarazisë sociale dhe ekonomike të banorëve të saj, por 
edhe të përmirësimit të klimës së biznesit e promovimit të zhvillimit. Konsolidimi i vendbanimeve 
ekzistuese dhe mbushja urbane, duke përmirësuar hapësirën publike dhe aksesin në të, do të jenë 
qasjet kryesore për mbrojtjen e tokës bujqësore dhe aseteve natyrore nga shpërhapja. Kjo e fundit, 
përveç humbjes së tokës bujqësore dhe ndikimit në mjedis, i ka rritur sfidat e bashkisë për ofrimin 



e infrastrukturave në zona të shpërhapje urbane ku ofrimi i tyre është i paefektshëm dhe i 
kushtueshëm. Për këtë arsye, përmes përcaktimeve të Planit të Përgjithshëm Vendor, do të synohet 
planifikimi i nevojave të ardhshme për zhvillim bazuar mbi analiza demografike, ekonomike dhe 
sociale konkrete, për të parashikuar nevojën për zhvillim dhe mënyrat se si do të akomodohet ai 
Programi Strategjik O4P1: Konsolidimi i lidhjeve të qendrave kryesore urbane me 
infrastrukturat kombëtare ne vazhdimesi edhe per tre vitet e ardhshme te PBA 2020-2022. 
Programi Strategjik O4P2: Intensifikimi i aktivitetit urbanizues përgjatë rrugës së Semanit 
dhe në aksin Fier-Mujalli-Grecalli ne vazhdimesi edhe per tre vitet e ardhshme te PBA 2020-2022. 
Programi Strategjik O4P3: Përmirësimi i aksesit të qendrave të njësive administrative në 
qytetin e Fierit dhe lidhjes së këtyre qendrave me njëra tjetrën ne vazhdimesi edhe per tre vitet e ardhshme te 
PBA 2020-2022. 
Programi Strategjik O4P4: Intensifikimi i zhvillimit në fshatrat Levan dhe Frakull e Madhe 
si satelite urbane të qytetit të Fierit ne vazhdimesi edhe per tre vitet e ardhshme te PBA 2020-2022. 
Program Strategjik O4P5: Përmirësimi i infrastrukturës nëntokësore të ujësjellësit dhe 
KUZ ne vazhdimesi edhe per tre vitet e ardhshme te PBA 2020-2022. 
Program Strategjik O4P6: Përmirësimi i qendrave të Njësive Administrative, përmes 
ndërhyrjeve akupunkturë ne vazhdimesi edhe per tre vitet e ardhshme te PBA 2020-2022. 
Program Strategjik O4P7: Rigjenerimi dhe zhvillimi i hapësirave publike në qytetin e Fierit 
dhe disa nga qendrat urbane, përmes instrumenteve financiare, dizajnit urban dhe PPP-ve ne vazhdimesi 
edhe per tre vitet e ardhshme te PBA 2020-2022. 
 
Objektivi strategjik 5: Zbutja e pabarazive sociale përmes përmirësimit të sistemit arsimor dhe 
atij shëndetësor 
Një vëmendje të veçantë në këtë strategji i kushtohet arsimit dhe shëndetësisë, si dy parakushte 
për të siguruar mirëqenie sociale, komunitete të shëndetshme dhe begati. Konsideratat e kësaj 
strategjie për sektorin e arsimit dhe shëndetësisë shkojnë përtej ndarjes së funksioneve mes 
qeverisë qendrore dhe asaj vendore, duke ngritur nevojën për ndërhyrje për realizimin e të cilave 
kërkohet krijimi i partneriteteve solide mes nivelit vendor dhe atij qendror. 
Programi Strategjik O5P1: Përmirësimi i shërbimit spitalor përmes investimit në 
infrastrukturën spitalore rajonale ne vazhdimesi edhe per tre vitet e ardhshme te PBA 2020-2022. 
Programi Strategjik O5P2: Identifikimi dhe adresimi i nevojave për ndërhyrje rehabilituese 
të qendrave mjekësore/ ambulancave në të gjitha njësitë administrative të Bashkisë Fier ne vazhdimesi edhe 
per tre vitet e ardhshme te PBA 2020-2022. 
Programi Strategjik O5P4: Mbështetje e arsimit profesional, përmes investimeve në tre 
shkollat profesionale ekzistuese në Bashkinë e Fierit ne vazhdimesi edhe per tre vitet e ardhshme te PBA 
2020-2022. 
Programi Strategjik O5P5: Identifikimi dhe adresimi i nevojave për ndërhyrje rehabilituese 
të kopshteve, shkollave 9-vjeçare dhe të mesme në të gjitha njësitë administrative të 
Bashkisë Fier ne vazhdimesi edhe per tre vitet e ardhshme te PBA 2020-2022. 
Programi Strategjik O5P6 Identifikimi dhe adresimi i nevojave për strehim social në 
bashkinë e Fierit ne vazhdimesi edhe per tre vitet e ardhshme te PBA 2020-2022. 
3. Projektet kryesore të PBA-së 2019-2021 

 

Projekti 1. Zgjerimi I pyllit te Levanit dhe kthimi I tij ne park 
Projekti 2. Konsolidimi I infrastructure rrugore ne funksion te zhvillimit te turizmit 
Projekti 3. Ndertimi I deges se impiantit te Fierit 
Projekti 4. Mbyllja dhe rehabilitimi i pikës së depozitimit të mbetjeve në Fier 
Projekti 5. Mbrojtja e akuifereve nga ndotja 



Projekti 6. Hartimi i projekteve pilot mbi krijimin e kooperativave 
bujqësore 
 
3.1 Paraqitja e projekteve kryesore – arsyet dhe përfituesit 
Burimi i informacionit: Fishat e projekteve të PPV/PZhS 

 Projektet prioritare të zhvillimit 
 
Titulli i Projektit  1. Zgjerimi i Pyllit të Levanit dhe kthimi i tij në park 

Konteksti i Projektit 

Pylli i Levanit ka një sipërfaqe prej 200 ha dhe ndodhet në njësinë 
administrative 
të Levanit. Kjo hapësirë është shpallur “rezervat natyror i menaxhuar/park 
natyror” dhe është i mbrojtur nga një zonë buferike prej 50m. Aktualisht pylli 
është i organizuar krejtësisht në mënyrë spontane dhe pranë tij nuk ka asnjë 
shërbim ndihmës dhe argëtues për qytetarët. 

Përshkrimi i Projektit 

Projekti do të synojë zgjerimin e pyllit të Levanit në pjesën juglindore të tij dhe 
kthimin e tij në park. Kthimi i pyllit në park do të arrihet nëpërmjet shtimit të 
elementëve të peizazhit si dhe ofrimit të shërbimeve ndihmëse dhe argëtuese 
për 
qytetarët. Projekti do të ketë për qëllim projektimin e një parku publik në të 
cilin 
banorët do të kenë mundësi të kryejnë aktivitete të ndryshme. Projekti do të 
sigurojë që parku do të jetë i aksesueshëm duke siguruar kalime këmbësorësh 
dhe biçikletash, hapësira çlodhëse dhe elementë ujore. Gjithashtu, në bazë të 
këtij projekti, do të ndërtohet një kompleks sportiv, i cili do të vihet në shërbim 
të banorëve të Bashkisë Fier por edhe turistëve. Në këtë mënyrë, në kuadër të 
këtij projekti do të hartohet një nën-projekt mbështetës teknik dhe arkitektonik i 
cili do të projektojë kompleksin sportiv. Kompleksi sportiv do të jetë në 
funksion 
të aktiviteteve që do t’i shtohen Parkut të Levanit dhe do të ndërtohet me 
materiale miqësore me mjedisin për të mos shkaktuar asnjë efekt mjedisor në 
florën dhe faunën e pyllit. 

Partnerët  Bashkia Fier, Ministria e Mjedisit, Ministria e Zhvillimit Urban, Sektori privat 

Arsyetimi i Projektit 

o Ky projekt do të kthejë pyllin në park funksional dhe mikpritës për 
qytetarët dhe turistët 
o Zgjerimi i Parkut do t’i shërbejë një numri më të madh qytetarësh dhe 
do të kthehet në një “frymëmarrje” të re për territoret e njësive 
administrative pranë. 
o Ndërtimi i kompleksit sportiv do të pasurojë parkun me aktivitete dhe 
do të nxisë qytetarët drejt aktiviteteve sportive 

Objektivi  Hartimi dhe zbatimi i planit afatmesëm për menaxhimin e pyjeve dhe kullotave 
lokale. Mbrojtja dhe zgjerimi i Pyllit të Levanit 

Veprimet Strategjike  

o Promovimi i projektit dhe sigurimi i fondeve 
o Hartimi i projekt idesë dhe Projektit Teknik 
o Vendosja e bashkëpunimit me Ministrinë e Mjedisit 
o Sigurimi i lejes mjedisore 
o Promovimi i Pyllit të Levanit si destinacion turistik 

Rezultatet e pritshme  

o Rritje e cilësisë së jetës së qytetarëve 
o Përmirësimi i aksesit dhe hapësirave çlodhëse në park 
o Përmirësim i funksionalitetit të parkut 
o Shtimi i hapësirave për aktivitetet sportive 

 

Rreziqet  

o Zbatimi i projektit 
ka nevojë për 
investime për 
ndërtimin fizik të 
kompleksit sportiv 



dhe hapësirave 
çlodhëse të parkut 
o Projekti do të ketë 
nevojë për pajisjen 
me leje mjedisore 
o Ekziston mundësia 
e keqpërdorimit të 
parkut dhe dëmtimit 
të 
ekosistemeve pas 
pajisjes së parkut me 
aktivitete dhe 
ambiente çlodhëse. 

Faza e projektit  Koncept- Projekt 
Vlerësimi i 
prioriteteve Faza I dhe II 

Burimi i mundshëm 
kryesor i financimit Buxheti i Bashkisë 

Burimi i mundshëm 
dytësor i financimit 

Ministria e Mjedisit, 
Donatorë 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Titulli i Projektit  
2. Konsolidimi i infrastrukturave rrugore në funksion 
të zhvillimit të turizmit 

Konteksti i Projektit 

Bashkia e Fierit ka potenciale të mëdha turistike të cilat duhet të 
shfrytëzohen me qëllim për të rritur ekonominë lokale. Por jo të 
gjitha destinacionet turistike të bashkisë janë të arritshme dhe të 
aksesueshme nga qytetarët vendas dhe turistët. Ndaj, ndjehet e 
nevojshme që të tregohet një vëmendje e veçantë ndaj sigurimit 
të 
këtyre destinacioneve me infrastrukturë rrugore. 

Përshkrimi i Projektit 

Projekti do të synojë të ndërtojë rrugën e” Pishë-Porosë” si dhe 
“Kthesa e Qarrit-Kryqëzimi i Darzezës”. Në fillim do të hartohet 
projekti inxhinierik si dhe më pas zbatimi i tij. Projekti do të 
bazohet në të gjithë parametrat teknike të domosdoshme, si 
asfaltimin, kanalizimet e ujërave të zeza, mbjelljen e pemëve, 
sinjalistikën rrugore, ndriçimin dhe sigurimin e trotuareve për 
këmbësorët. Projekti do të ndërtohet kryesisht në funksion të 
akomodimit të turistëve në fshatrat Boçovë dhe Bashkim. 

Partnerët Bashkia Fier, Fondi Shqiptar i Zhvillimit, komuniteti, 
sektori privat 

Arsyetimi i Projektit  
o Ky projekt do të rrisë cilësinë e jetesës së banorëve 
nëpërmjet përmirësimit të infrastrukturave publike 
o Projekti do t’i shërbejë komunitetit përreth dhe turistëve 



o Do të rrisë aksesin drejt zonës së bregdetit dhe fshatrave 
turistikë 

Objektivi  Mbështetja me infrastrukturat e nevojshme për zhvillimin e 
ekoturizmit në fshatrat Pojan, Boçovë dhe Bashkim 

Veprimet Strategjike  
o Promovimi i projektit dhe sigurimi i fondeve 
o Marrëveshje me Fondin Shqiptar të Zhvillimit për 
asistencë teknike dhe financiare 

Rezultatet e pritshme  

o Rritje e cilësisë së jetesës së qytetarëve 
o Kthimi i fshatrave Boçovë dhe Bashkim në destinacione 
akomoduese për turistët 
o Përmirësimi i aksesit drejt Pishë-Porosë dhe zonës 
bregdetare 

Rreziqet  
o Ekziston rreziku i gjetjes së investimeve që nevojiten për 
projektin 
o Projekti kërkon investime dhe zgjat në kohë 

Faza e projektit  Koncept - Projekt 
 
 
164 

Vlerësimi i prioriteteve  Faza II 
Burimi i mundshëm kryesor i 
financimit Buxheti i Bashkisë 

Burimi i mundshëm dytësor i 
financimit 

Ministria e Ekonomisë, Turizmit, Tregtisë dhe Sipërmarrjes, 
FZHR 

 
 
Titulli i Projektit  3. Ndërtimi i Impiantit të Djegies të Fierit 

Konteksti i Projektit 

Sot, Bashkia e re Fier dhe bashkitë e tjera fqinje vuajnë nga mungesa një ndotje 
mjedisore e madhe e cila vjen si pasojë e mungesës së trajtimit të mbetjeve 
urbane dhe spitalore. 
Pas realizimit të projektit të parë të impiantit të djegies (incinerator) në Shqipëri 
në qytetin e Elbasanit, Bashkia e re e Fierit, si një nga bashkitë më të mëdha në 
vend dhe si qendër kryesore urbane e rajonit duhet të marrë nismën e ndërtimit 
të këtij impianti të djegies. 

Përshkrimi i Projektit 

Projekti do të synojë ndërtimin e një incineratori që do t’i shërbejë jo vetëm 
bashkisë së Fierit por edhe bashkive fqinje. Ky projekt jo vetëm do t’i japë një 
zgjidhje përpunimit të mbetjeve urbane por nëpërmjet këtij projekti do të 
përfitohet energji e gjelbër në sasinë deri në 17250 MWh në vit. Projekti do të 
ketë në fokus projektimin dhe ndërtimin e incineratorit por praktikisht do të 
mundësojë ndërtimin e rrugëve të aksesit, sheshine grumbullimit dhe ndarjes së 
mbetjeve, impiantin e djegies së mbetjeve urbane, landfillin e depozitimit të 
mbetjeve të papërpunueshme si dhe të hirit pas djegies. 

Partnerët Bashkia Fier, Ministria e Mjedisit, komuniteti, sektori privat 

Arsyetimi i Projektit  

o Ky projekt do të rrisë cilësinë e jetesës së banorëve nëpërmjet 
përmirësimit të shërbimit të mbledhjes dhe përpunimit të mbetjeve 
o Nëpërmjet ndërtimit të këtij projekti fusha ekzistuese e mbetjeve në 
qytetin e Fierit do të mbyllet 

Objektivi  Përmirësimi i shërbimit të menaxhimit të mbetjeve urbane 

Veprimet Strategjike  

o Promovimi i projektit dhe sigurimi i fondeve 
o Marrëveshje me Ministrinë e Mjedisit mbi hartimin dhe realizmin e 
projektit 
o Hartimi i marrëveshjeve me njësitë e tjera vendore të cilat do të përdorin 
incineratorin 

Rezultatet e pritshme  
o Rritje e cilësisë së jetesës së qytetarëve 
o Ulja e nivelit të sëmundjeve tek qytetarët 
o Lehtësim i fluksit të qytetarëve në ambientet spitalore të kryeqytetit 



Rreziqet  o Zbatimi i projektit ka nevojë për investime të shumta dhe mirëmbajtje të 
vazhdueshme 

Faza e projektit  Koncept 
Vlerësimi i 
prioriteteve Faza I dhe II 

 
Kosto e projektit  22.000.000 Euro 
Burimi i mundshëm 
kryesor i financimit Buxheti i Bashkisë 

Burimi i mundshëm 
dytësor i financimit Ministria e Mjedisit 

 
 
 
Titulli i Projektit  4. Mbyllja dhe rehabilitimi i pikës së depozitimit të mbetjeve në Fier 

Konteksti i Projektit 

Pika e depozitimit të mbetjeve në qytetin e Fierit ka shërbyer për 40 vite si e 
tillë 
dhe për shkak të përdorimit shumëvjeçar të tij por edhe mungesës së teknikave 
mjedisore të përshtatshme, kjo pike sot vuan nga ndotje mjedisore e madhe dhe 
nuk mund të përdoret më. Për pasojë lind nevoja e mbylljes së saj dhe e 
rehabilitimit për nga ana mjedisore. 

Përshkrimi i Projektit 

Projekti do të përfshijë një analizë të detajuar të nivelit të ndotjes së tokave në 
këtë pikë, efektet që shkakton në ndotjen e ajrit,, ujërave nëntokësorë si dhe 
shëndetin e banorëve. Më pas do të synohet hartimi i një plani ndërhyrjeje për 
pastrimin e tokës dhe kthimin e kësaj sipërfaqeje në një hapësirë të gjelbëruar. 
Mundësitë e planit të ndërhyrjes janë dy lloje: Mund të bëhet në fillim heqja e 
grumbullit të mbetjeve dhe pas të gërmohet deri në 5 m në thellësi për të hequr 
dheun ose të hiqet grumbulli i mbetjeve dhe pas kësaj toka të ngjishet me mjete 
të posaçme dhe të mbillet me bimësi për ta rikthyer hapësirën në një zonë të 
gjelbër. Natyrisht metoda e parë është më e kushtueshme por nëpërmjet saj 
arrihen rezultate më të mira. 

Partnerët Bashkia Fier, Ministria e Mjedisit, komuniteti, sektori privat 

Arsyetimi i Projektit  

o Ky projekt do të ndikojë në pastrimin e cilësisë së tokës dhe nëntokës 
o Hapësira e krijuar pas ndërhyrjeve do të shërbejë si një hapësirë e 
gjelbër për qytetin 
o Rehabilitimi i kësaj pike do të ndikojë ndjeshëm në shëndetin e 
qytetarëve 

Objektivi  Përmirësimi i shërbimit të menaxhimit të mbetjeve urbane 

Veprimet Strategjike  

o Promovimi i projektit dhe sigurimi i fondeve 
o Marrëveshje me Ministrinë e Mjedisit mbi hartimin dhe realizmin e 
projektit 
o Përcaktimi i metodës së ndërhyrjes 
o Studimi i hollësishëm mjedisor mbi cilësinë e pikës aktuale të 
depozitimit 
o Sigurimi i një vend depozitimi tjetër mbetjesh 

Rezultatet e pritshme  

o Rritje e cilësisë së jetesës së qytetarëve 
o Ulja e nivelit të ndotjes 
o Mundësi e përdorimit të hapësirës së gjelbër si hapësirë publike 
o Rritje e vlerës së tokave pas investimit në pikën e depozitimit 
o Përmirësimi i shërbimit të menaxhimit të mbetjeve 

Rreziqet  

o Zbatimi i projektit ka nevojë për investime të shumta për shkak të 
procesit të komplikuar dhe të kushtueshëm të rehabilitimit 
o Rehabilitimi i zonës do të ketë nevojë për përfshirjen e disa aktorëve 
o Nevoja për të gjetur një pikë tjetër depozitimi 
o Mundësia e krijimit të pikave alternative, informale të vend depozitimit 
të mbetjeve 



o Procesi i rehabilitimit do të zgjasë në kohë për shkak të nivelit të lartë të 
ndotjes mjedisore 
o Mungesa e një plani të përgjithshëm të menaxhimit të mbetjeve për 
bashkinë 

 

Faza e projektit  Koncept- Projekt 
Vlerësimi i 
prioriteteve Faza I dhe II 

Burimi i mundshëm 
kryesor i financimit Buxheti i Bashkisë 

Burimi i mundshëm 
kryesor i financimit Ministria e Mjedisit 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Titulli i Projektit  5. Mbrojtja e akuifereve nga ndotja 

Konteksti i Projektit 

Akuiferët (shtresat ujëmbajtëse nëntokësore) në bashkinë e Fierit gjenden 
kryesisht në nëntokën e njësive administrative Frakull, Dërmenas, Levan, 
Cakran (pjesa perëndimore) si dhe në fshatrat Kallm i Madh dhe i Vogël në 
njësinë administrative Mbrostar. Është e rëndësishme që për akuiferët përkatës 
të evidentohen, analizohen dhe shmangen ndotësit e mundshëm. 

Përshkrimi i Projektit 

Projekti do të synojë krijimin e një inventari të pikave burimore me rrezik 
ndotjeje për akuiferet si dhe faktorët ndotës. Pra, projekti ka të bëjë më tepër me 
evidentim dhe analizim të çështjeve në fjalë dhe do të përfundojë me një studim 
analitik që do të shërbejë si bazë shumë e mirë për ndërhyrjet e mëtejshme. Në 
një moment të dytë projekti mund të çohet drejt propozimit të ndërhyrjeve për 
të 
shmangur rreziqet e ndotjes së ujërave nëntokësorë. 

Partnerët  Bashkia Fier, Ministria e Mjedisit, Shërbimi Gjeologjik Shqiptar, sektori privat 

Arsyetimi i Projektit 

o Ky projekt do të jetë bazë ndihmëse për çdo studim mjedisor dhe 
ndërhyrje fizike që bashkia do të kryejë lidhur me këtë fushë 
o Projekti/Inventari do të jetë një guidë shumë e mirë për bashkinë për të 
orientuar llojet e zhvillimeve që do të ndodhin në këto territore 
o Inventari do të jetë një guidë ndihmëse për sektorin e industrisë së 
naftës në veçanti. 

Objektivi  Zbutja e efekteve mjedisore nga aktiviteti industrial 

Veprimet Strategjike  

o Promovimi i projektit dhe sigurimi i fondeve 
o Hartimi i projekt idesë dhe metodologjisë së mbledhjes së të dhënave 
o Krijimi i bashkëpunimit me Ministrinë e Mjedisit dhe Shërbimit 
Gjeologjik Shqiptar 



Rezultatet e pritshme  

o Shmangia e faktorëve ndotës në zonat ujëmbajtëse 
o Shmangia e ndotjes së ujit të pijshëm që furnizohet nga këto akuiferë 
o Do të ndalohen veprimtaritë e industrisë së nxjerrjes së naftës, derdhjes 
së ujërave të zeza, si dhe mbetje nga aktivitete të ndryshme në këto 
territore 

Rreziqet  o Zbatimi i projektit ka nevojë për kohë, punë në terren dhe investim 
Faza e projektit  Koncept- Projekt 
Vlerësimi i 
prioriteteve Faza II 

Burimi i mundshëm 
kryesor i financimit Buxheti i Bashkisë 

 
Burimi i mundshëm 
dytësor i financimit Ministria e Mjedisit 

 
 
 

Titulli i Projektit  6. Hartimi i projekteve pilot mbi krijimin e kooperativave 
bujqësore 

Konteksti i Projektit 

Vendndodhja e Bashkisë Fier në Fushën e Myzeqesë bën që sektori bujqësor të 
ketë një rëndësi të veçantë në zhvillimin e ekonomisë lokale por edhe atë 
kombëtare. Nga ana tjetër sektori bujqësor përballet me probleme të shumta. 
Një 
nga këto probleme është qasja individuale që kanë zgjedhur fermerët për të 
zhvilluar bujqësinë. Por qasja individuale e prodhimit dhe shitjes së produkteve 
bujqësore ka rezultuar jo-efikase. Në këtë moment, lind nevoja e organizmit të 
kooperativave bujqësore, të cilat do të rrisin produktivitetin dhe do të ulin 
koston 
e prodhimit. Kooperativat do të ndikojnë edhe në procesin e tregtimit. 

Përshkrimi i Projektit 

Projekti përfshin hartimin e një plani veprimi për organizmin e fermerëve në një 
kooperativë ose disa të tilla që t’i mundësojë atyre një prodhim me kosto të ulët 
dhe një treg me te sigurt për tregtimin e produkteve të tyre. 
Projekti përfshin hartimin e programeve për mundësimin e kryerjes së 
prodhimit, 
grumbullimit, përpunimit,, transportimit dhe të shpërndarjes dhe shitjes së 
produkteve bujqësore. Programet do të jenë të tilla që do të analizojnë dhe do të 
përcaktojnë aktorët pjesëmarrës në projektet pilot, parcelat ku do të prodhohen 
produktet, vendet e grumbullimit dhe përpunimit, do të caktojnë mënyrat e 
financimit të projekteve, shtrirjen në kohë të aktiviteteve që do të kryhen si dhe 
rezultatet e pritshme, përfshirë këtu edhe ndarjen e roleve dhe llogaritjen 
paraprake të kosto-përfitimeve. 

Partnerët Bashkia Fier, Ministria e Bujqësisë, Komuniteti, Shoqata e Fermerëve, 
fermerët privatë dhe pronarë tokash bujqësore 

Arsyetimi i Projektit  

o Projekti do të ketë efekt në shtimin e prodhimit të fermerëve dhe te 
shtimit të sasive të produkteve në tregun shqiptar por dhe në tregjet 
rajonale. 
o Do të ndikojë në përmirësimin e teknologjisë për prodhimin e 
produkteve bujqësore (rritje e numrit të pajisjeve mekanike bujqësore). 
o Mundësimin e marrjes së inputeve të duhura bujqësore dhe me cilësinë 
e duhur të inputeve bujqësore. 
o Mundësi më të mirë për marrjen e investimeve/ kredive bujqësore nga 
donatorët 

Objektivi  

Nxitja e zhvillimeve të strukturave në funksion të bujqësisë (magazinë, stalla, 
pika grumbullimi, kooperativa bujqësore) përmes shfrytëzimit të aseteve 
publike 
dhe private në skema të partneritetit publik-privat (PPP) 



Veprimet Strategjike  

o Identifikimi i problematikave të fermerëve në lidhje me organizimin e 
prodhimeve të tyre. 
o Realizimi i programeve për krijimin e kooperativave 
o Promovim dhe lobim për projektin me aktorët e interesuar 
o Zbatimi i projekteve pilot bazuar në programet e hartuara 
o Arrtija e marrëveshjeve me tregjet e ndryshme dhe prodhimet që do të 
tregtohen. 

 

Rezultatet e pritshme  

o Rrjete ekonomike e sektorit bujqësor. 
o Ekonomizim i burimeve për prodhimet 
bujqësore 
o Fitime më të mëdha nga shitja e prodhimeve 
bujqësore 
o Mundësi e krijimit të projekteve të tjera pilot 
pas zbatimit të projekteve 
të para pilot 

Rreziqet  

o Mos gjetja e mbështetjes së duhur nga aktoret e 
ndryshëm për realizimin 
e projektit. 
o Projekti pilot mund të mos rezultojë i 
suksesshëm pasi varet nga një 
numër i madh aktorësh 

Faza e projektit  Koncept- Projekt 
Vlerësimi i 
prioriteteve Faza I 

Burimi i mundshëm 
kryesor i financimit Buxheti i Bashkisë 

Burimi i mundshëm 
dytësor i financimit 

 

 
 
3.2 Plani i shpenzimeve kapitale /projektplani 2019-2021 
 
 

F15 SHPENZIMET KAPITALE 
 

 2017 2018 2019 2020 2021 2022 
Programi 1 011 Organet ekzekutive dhe 

legjislative, çështjet 
financiare, fiskale, dhe  
çështjet e brendshme  

179’758 166’408 336’896 253’448 215’736 230’736 

Programi 2 013: Shërbime të 
përgjithshme 

      

Programi 3 031: Shërbime policore    - - - 
Programi 4 032: Shërbime të mbrojtjes 

ndaj zjarrit 
   - - - 

Programi 5 036: Rendi publik dhe masat 
e sigurisë 

- - - - - - 

Programi 6 041: Çështje të përgjithshme 
ekonomike, tregtare dhe të 
punës 

   - - - 

Programi 7 042: Bujqësia, pyjet, 
peshkimi dhe gjuetia 

0 5’081 - 1’000 1’020 1’020 

Programi 8 045: Transporti - - 8’494 8’919 9’008 9’008 
Programi 9 047: Industri të tjera       
Programi 10 051: Menaxhimi i mbetjeve       
Programi 11 052: Menaxhimi i ujërave të 

zeza 
      

Programi 12 053: Reduktimi  i ndotjes       



Programi 13 056: Mbrojtja mjedisore        
Programi 14 061: Zhvillimi I strehimit       
Programi 15 062: Zhvillimi i komunitetit 22’900 94’493 196’641 170’512 135’213 152’267 
Programi 16  063: Furnizimi me ujë - - - - - - 
Programi 17 064: Ndriçimi i rrugëve - - - - - - 
Programi 18 072: Shërbimet ambulatore    - - - 
Programi 19 081: Shërbimet rekreative 

dhe sportive 
720 0     

Programi 20 082: Shërbimet kultuore 60 70 6’000 500 510 510 
Programi 21 091: Arsimi bazë dhe 

parashkollor 
- - - - - - 

Programi 22 092: Arsimi i mesëm - - - - - - 
Programi 23 096: Shërbimet plotësuese në 

arsim 
- - - - - - 

Programi 24 101: Sëmundje dhe paaftësi - - - - - - 
Programi 25 102: Të moshuarit - - - - - - 
Programi 26 104: Familje dhe fëmijët - - - - - - 
Programi 27 105: Papunësia - - - - - - 
Programi 28 106: Strehimi - - - - - - 
Programi 29 107:Ndihma ekonomike - - - - - - 
Total   203’438 266’052 548’031 396’788 361’478 393’541 

 
Marrë nga Instrumenti i Planifikimit Financiar, [F15] 
Informacion shtesë: [C1b]; [F2], [F6], [F16] 
 

4. Informacion financiar  
 

4.1 Supozimet e planifikimit 
Tabela D2 me shpjegim dhe koment të shkurtër. 
 
4.2 Burimi i të ardhurave 
Tabela F1 

Sic shihet nga tabela F1 e pergatitur tek tabelat e instrumentave finanaciare  jane realizuar te ardhura te 
konsiderueshme te takses se ndikimit ne infrastructure si pasoje edhe rritjes se kerkesave per aplikime per 
ndertime te reja,takses se tokes bujqesore ku eshte punuar shume ne kete drejtim ,takes e nderteses etj. 

 Rritja e  te ardhurave eshte ndikuar edhe nga vendosja e takses se perkohshme te arsimit por edhe nga  
perfshirja e taksave dhe tarifave vendore ne faturen e sherbimit te Ujesjelles Kanalizime sh.a, Bashkia Fier qe 
prej vitit  2017 e ne vazhdim . 

 

Per te garantuar realizimin e te ardhurave vendore ne teresi e sipas struktures, nga ana e  Drejtorise se 
Pergjithshme  te Taksave,  gjate  periudhes  se ardhshme  do te zbatohen masa qe kane te bejne me efektivitetin 
e sistemeve te  administrimit te  taksave vendore.   Kryesisht puna do te perqendrohet ne efektivitetin e 
kontrollit e zbatimit te procedurave ligjore per rregjistrimin e cdo biznesi qe kryen aktivitet, vleresimin e 
detyrimeve e arketimin e tyre per cdo subjekt dhe  evidentimin e  debitoreve e zbatimin e procedurave ligjore 
per arketimin e tyre. 

 

4.3 Shpenzimet 
Tabela F6, F7 sipas sektorit dhe koment 

 

 Persa I perket shpenzimeve te aktivitetit ‘Planifikim e menaxhim vendor” do te perballohen te gjitha 

shpenzimet  sipas kontratave qe do te lidhen gjate periudhes se PBA-se  me subjekte te ndryshme private, 
shpenzimet per uje, shpenzimet postare, shpenzimet telefonike e internet, shpenzime  udhetim e dieta brenda 



dhe jashte vendit, shpenzimet  per  blerje karburant e vaj, shpenzimet per mirembajtjen e mjeteve te transportit, 
shpenzimet per riparim paisjesh, shpenzimet per blerje pjese kembimi, kontributi i shoqates per autonomi 
vendore, pagesa e keshilltareve, kryepleqve, keshillit te rregullim territorit, ndihma e fatkeqesi, shpenzimet 
per blerje materiale te ndryshme per funksionimin normal te punes ne administrate, si dhe shpenzimet per 
pastrimin e njesive sipas Kontrates se lidhur me subjektin fitues te procedures se prokurimit.  

Gjithashtu ne zerin e investimeve per periudhen e PBA ka rritje te tij nga njeri vit ne tjetrin ku synohet qe te 
realizohen investime kryesisht ne infrastructure rrugore,ndertim ujesjellesash e KUZ ,qendra 
shendetesore,makineri e pajisje dhe projektet priotare sipas planit te zhvillimit strategjik e territorit etj 

 

Persa I perket shpenzimeve te aktivitetit “Sherbim e mbrojtje nga zjarri “ burimet  e financimit te te cilit vijne 
nga transferta specifike qe prej vitit 2016. Per tre vitet e ardhshme ky aktivitet eshte krijuar si institucion me 
vete me qellim mirefunksionimin dhe rritjen e cilesise se sherbimit dhe nga viti ne vit  kemi shtese te 
shpenzimeve . 

Persa I perket shpenzimeve te aktivitetit “Bujqesi, pyjet,peshkimi,gjuetia “burimet  e financimit te te cilit 
vijne nga transferta specifike qe prej vitit 2016. Ne kete aktivitet perfshihet menaxhimi I ujitjes e kullimit dhe 
pyjet. 

Theksojme ne 2 vitet e fundit te PBA –se ne aktivitetin e menaxhimit te ujitjes e kullimit kemi planifikuar 
edhe shpenzime per investime me fondet e bashkise. 

Persa I perket shpenzimeve te aktivitetit “Rruge rurale” burimet e financimit te te cilit vijne nga transferta 

specifike qe prej vitit 2016 dhe nga institucioni yne jane perdorur per investime ne infrastrukturen rrugore. 

Persa I perket shpenzimeve te aktivitetit “Zhvillimi I Komunitetit”  do te perballohen te gjitha shpenzimet per 
blerje materiale te ndryshme per funksionimin normal te ketij institucioni, shpenzimet  per  blerje karburant e 
vaj, shpenzimet per mirembajtjen e mjeteve te transportit, shpenzimet per riparim paisjesh, shpenzimet per 
blerje pjese kembimi, shpenzimet per uje, shpenzimet postare, shpenzimet per energjine elektrike te te gjithe 
Bashkise Fier dhe mirembajtje te ndricimit rrugor, shpenzimet telefonike e internet, shpenzime te ndryshme 
mirembajtje rruge dhe trotuaret ne qytete si dhe shpenzimet per mirembajtjen dhe riparimin e institucioneve 
arsimore si dhe mjete pune per pastrimin e qytetit dhe mirembajtjen e siperfaqeve te gjelberta. 

. Ne zerin investime do te shpenzohen kryesisht per rikonstruksionet e rrugeve te brenshme te qyettit dhe 
njesive administrative te Bashkise Fier, makine teknologjike ,makineri e pajisje etj.    

Persa I perket shpenzimeve te aktivitetit “ Sherbimet kulturore”  fondet shkojne per gjallerimin e jetes 
kulturore e artistike te komunitetit. 
 
Persa I perket shpenzimeve te aktiviteteve “Arsimi baze,parashkollor e I mesem” do te perdoren gjate 
periudhes se PBA-se per perballimin e shpenzimeve per paga ,sigurime e shpenzime operative per funksionet 
e arsimit parashkollor,e te mesem si dhe shpenzimet operative per konviktet. 
 
Analizë për parashikimin e shpenzimeve për periudhën 2020-2022 (Faktorët e rritjes ose uljes së shpenzimeve 
të personeli/operative/investime). 
Sic vihet re ,ne vitet 2021-2022 kemi renie te tavanit te pergjithshem buxhetor te bashkise ,pasi nuk eshte 
planifikuar e ardhura e trasheguar(diferneca midis planit dhe faktit te shpenzimeve nga burimet e brendshme 
,granti I pakushtezuar dhe transferta specifike). 
 
4.4 Rezultati total i buxhetit 
F13 me koment 
Gjate hartimit te pasqyrave te instrumentave financiare per PBA 2020-2022 jane ruajtur perqindjet e rritjes 
sipas percaktimeve te udhezimit te hartimit te PBA-se 2020-2022.  
Krahasimi I buxhetit 2020 me te pritshmin e 2019 eshte ne te njejtat nivele sepse do te ecim me te njejtin ritem 
per mbledhjen e taksave dhe tarifave vendore  



Ndersa krahasuar 2021/2020 kemi ulje te nivelit  prej rreth 12% per faktin se nuk kemi parashikuar te ardhuren 
e trasheguar  dhe 2022/2021 kemi nje rritje rreth 2.8% ,e cila vjen nga rritja e te ardhurave nga taksat dhe 
tarifat vendore.. 
4.4 Informacion financiar suplementar  
 

4.4.1 Huamarrje  
F1, seksioni C për huatë e reja, financimin me kredi me koment; informacion për stokun e borxhit  
 

4.4.2 Detyrime të prapambetura 
C3 dhe F12 Detyrime të prapambeturat me koment 
Bashkia  Fier  ka nje detyrim te prapambetur ne vite  prej 69 551  mije  leke detyrime  qe  vijne  kryesisht  nga  
ish komunat qe jane  pjese  e Bashkise  Fier  .Ne  detyrimet  pjesen  kryesore e zene detyrimet per investime 
,detyrimet  per shpenzime  operative  dhe pjeserisht  jane detyrimet  per vendime gjyqesore dhe te tjera 
shperblime.|Ne programin afat mesem  Bashkia  ka planifikaur  te likuidoje gjate viti 2019   29,5% te 
detyrimeve gje te cien ka filluar ta vere ne zbatim pasi gjate tremujorit  te pare ka likujduar rreth 29 % te 
detyrimit te planifikuar per tu likujduar ne vitin 2019 ,ne vitin 2020  do te likujdoje 10% te detyrimit  ,ne vitin 
2021  19.7% te detyrimit  dhe ne vitin 2022  80  % te detyrimit  duke e ezauruar  100% ate. 

4.4.3 Treguesit financiarë 
F14 Treguesit financiarë me koment 
Duke iu referuar pasqyres F 14 indikatoret verejme ndryshimin  e treguesve financiar nga njeri vit  ne tjetrin 
dhe konkretisht  
-Norma e totalit te shpenzimeve ndaj totalit te te ardhurave  ka ardhur ne rritje nga 94 % qe eshte ne vitin 2017 
ne 100% ne vitin 2022  gje cila per vitin  2017 eshte  e lidhur me mos perdorimin e te gjithe burimeve  te te  
ardhurave  diferenca qe trashegohet dhe ne vitett ne vazhdim te ardhurat jane te barabarta me shpenzimet. 
-Norma e e te ardhurave  nga taksat dhe tarifat vendore ndaj totalit  te te ardhurave  nga njeri viti ne vitin tjeter 
eshte pothuajse ne te njejtat nivele (nga   32.4%deri ne 35.4 %) Kjo do te thote qe burimet e financimit jane 
pothuajse ne te njejtat nivele nga te ardhurat vendore dhe trasfertat e pakushtezuara e specifike. 
-Norma e te ardhurave nga burimet e veta ndaj totalit te te ardhurave edhe ky tregues eshte pothuajse ne te 
njetat nivele nga  41.3 deri ne  43.4.Peshen me te madhe te ardhurat nga burimet e veta ndaj totalit te te 
ardhurave    e zene ne vitin 2018, 
-Norma e shpenzimeve kapitale ndaj shpenzimeve te pergjitheshme eshte ne te njejtat nivele ne masen 21.2% 
Kjo do te thote  qe shpenzimet kapitale ne buxhetin e institucionit tone zene 21.2% te totalit te burimeve/ dhe 
ndryshimi I totalit te burimeve eshte reflektuar me shume ne shpenzime per investime por duhet te theksojme 
qe e ardhura e trasheguar do te perdoret vetem per shpenzime kapitale ,gje e cila do te rrise faktikisht 
perqindjen e shpenzimeve kapitale ndaj shpenzimeve te pergjithshme. 
-Norma  e totalit te shpenzimeve korente ndaj totalit te shpenzimeve eshte ne maesen 79.% gje e cila do te 
thote  se pjesa dermuese e shpenzimeve shkon per shpenzime operative  pra shpenzime per mirembajtje 
,pastrim e gjelberim dhe te tjera shpenzime per plotesimin e sherbimeve ndaj komunitetit. Duhet theksuar se 
nje pjese e shpenzimeve operative shkojne per investime ne mirembajtjen dhe pastrimin e mbetjeve te ngurta 
te zonave rurale. 
-Norma e detyrimeve te vonuara ndaj totalit te te ardhurave.Kjo norme eshte ne masen 2.4% te te ardhurave 
ne vitin 2019 dhe sipas planifikimit te  hartuar per shlyerjen e  tyre ne vitin 2022 ajo kalon ne 0% pra detyrimet 
do te shlyhen te gjitha. 
 

4.4.4 Rreziqet financiare dhe fiskale 
Vlerësimi i rreziqeve financiare e fiskale dhe masat për zvogëlimin e rrezikut. 

Identifikimi, vlerësimi dhe menaxhimi i riskut kanë qënë të lidhura ngushtë me realizimin e qëllimeve të 
Bashkisë Fier. Menaxhimi i riskut është parë si një element i ciklit të planifikimit dhe të marrjes së vendimeve. 
Me rëndësi ka qënë përkufizimi i të gjitha fushave të riskut dhe përdorimi i një metodike të unifikuar në 



identifikimin, analizën dhe raportimin e riskut. Ka funksionuar proçesi i vlerësimit dhe kundërveprimit ndaj 
pasojave të riskut, që përfshijnë të gjitha njësitë, që janë në varësi të Bashkisë Fier. Kufizimi i riskut është 
bërë nëpërmjet marrjes në kohën e duhur të masave të përshtatshme korrigjuese dhe riparuese.  
Elementët kryesorë të strategjisë së menaxhimit të riskut, janë : 
1. Hartimi i Planit Vjetor të Punës i Bashkisë Fier. 
2. Evidentimi i fushave themelore të funksionimit të Bashkisë Fier. 
3. Identifikimi i zonave të riskut në kuadër të fushave të veprimit të përcaktuara. 
4. Përkufizimi dhe përshkrimi i risqeve. 
5. Vlerësimi i impaktit të riskqeve. 
6. Përkufizimi i probabilitetit që një risk i caktuar të ndodhë. 
7. Përgjigja ndaj riskut – masa parandaluese, duke përfshirë ato që janë zbatuar dhe ato që janë të 

domosdoshme në të ardhmen (të planifikuara). 
8. Caktimi i detyrave konkrete që lidhen me kundërveprimin ndaj një lloji të caktuar risku, për punonjës të 

caktuar të Bashkisë Fier. 
9. Përgatitja e regjistrit të riskut, përcaktimi i zonave të riskut, me peshë dhe impakt të ndryshëm. 

10. Monitorimi dhe raportimi. 
 

Për garantimin e një kontrolli efektiv të risqeve  përdoren : 
 
1. Sistemi i raportimit: Grupi për Çështjet e Menaxhimit të Riskut të Brendshëm, përgatit informacion me 

shkrim (çdo 6 mujor),  lidhur me punën e grupit, dhe ia përcjell titullarit. Përveç kësaj, në situata kur 
ndodhin ngjarje të caktuara, të cilat kanë ndikim tek Menaxhimi i Riskut të Brendshëm, çdo punonjës ka 
detyrimin për të informuar lidhur me këtë fakt Koordinatorin e Menaxhimit të Riskut të Brendshëm ose, 
eprorin e tij të drejtpërdrejtë. Në rastin e informimit të eprorit të drejtpërdrejtë, ky i fundit ka detyrimin të 
informojë lidhur me sa më sipër Koordinatorin. 

2. Grupi për Menaxhimin Strategjik verifikon si janë menaxhuar risqet brenda bashkisë dhe përgatit raport 
vjetor lidhur me këtë. 

3. Auditimi i brendshëm, që kryhet nga struktura e posaçme në Bashkinë Fier. 
4. Gjurmët e Auditimit janë instrument mbështetës për menaxhimin e bashkisë, për të dokumentuar proçeset 

dhe për të përshkruar sistemin e kontrollit të brendshëm. Për këtë arsye, vazhdon përgatitja e tyre për të 
gjitha proçeset. 

 

5. Informacion për programet Buxhetore 
 
011: Organet ekzekutive dhe legjislative, çështjet financiare dhe fiskale, çështjet e brendshme 
Struktura përgjegjëse 

Vështrim i përgjithshëm i  programit 

Programi mbulon shërbimet mbështetëse për kryetarin e njësisë së vetëqeverisjes vendore ose 
këshillin; ai siguron planifikimin e zhvillimit të njësisë, menaxhimin e financave të njësisë së 
vetëqeverisjes vendore, të burimeve të tjera të njësisë dhe të burimeve njerëzore, funksionimin e 
proceseve të përgjithshme të brendshme dhe komunikimin me publikun. 

01110 Planifikim, menaxhim dhe 
administrim 

 Administrim, operim ose mbështetje e zyrës së kryeytarit 
të njësisë vetëqeverisjes vendore ose këshillit dhe 
komisioneve të këshillt ose të kryetarit të njësisë. 

 Komunikim i kryetarit ose këshillit me publikun. 
01120 Çështje financiare dhe 

fiskale 
 Administrim i çështjeve dhe shërbimeve financiare dhe 

fiskale; menaxhim i fondeve të njësisës së vetëqeverisjes 
vendore , i borxhit dhe funksionim i skemave të taksimit; 



 Operacionet e thesarit të njësisë, zyra e buxhetit, 
administrata e të ardhurave, shërbimet e kontabilitetit 
dhe auditit; 

 Prodhim dhe shpërndarje e informacionit të 
përgjithshëm, dokumentacionit teknik dhe statistikave 
për çështjet dhe shërbimet financiare dhe fiskale. 

01130 Shërbimet e përgjithshme 
publike 

 Administratim dhe operim i shërbimeve të përgjithshme 
të personelit, duke përfshirë zhvillimin dhe zbatimin 
politikave të përgjithshme për personelin 

 Planifikimi i përgjithshëm dhe shërbimet statistikore, 
duke përfshirë formulimin, bashkërendimin dhe 
monitorimin, në veçanti të PZhS  

 Administrim dhe operim i shërbimeve të tjera të 
përgjithshme, si shërbimet e centralizuara të prokurimit, 
mbajtja dhe ruajtja e dokumenteve dhe arkivave të 
njësisë operim i ndërtesave në pronësi apo të zëna nga 
njësia, parqe qendrore automjetesh, zyrave të printimit 
dhe IT së centralizuar etj. 

 

 

Projekte të rëndësishme (maks. 3; burimi i informacionit: fishat e projekteve PPV/PSZh 

Kodi 
projektit 

Titulli dhe përshkrim i shkurtër i projektit Fillon Mbaron 

1110205 . Zgjerimi I pyllit te Levanit dhe kthimi I tij ne park   

1110205 Projekti 2. Konsolidimi I infrastructure rrugore ne funksion te 
zhvillimit te turizmit 

  

1110205 Projekti 3. Ndertimi I deges se impiantit te Fierit   

1110205 Projekti 4. Mbyllja dhe rehabilitimi i pikës së depozitimit të 
mbetjeve në Fier 

  

1110205 Projekti 5. Mbrojtja e akuifereve nga ndotja   

1110205 Projekti 6. Hartimi i projekteve pilot mbi krijimin e 
kooperativave 
bujqësore 

  

 

Qëllimet Objektivat Treguesit e 
rezultatit 

Synimet 

t t+1 t+2 t+3 

       

       

       

 



Të dhënat e programit1 t-1 t t+1 Trendi 

Numri i stafit 367 367 367  

     

     

 

Informacion financiar2 

 t-2 t-1 t t+1 t+2 t+3 

Tavani i përgjithshëm i 
programit 

      

Shpenzimet bruto       

Të ardhurat e programit       

Shpenzimet neto       

Pagat dhe sigurimet shoqërore       

Investimi kapital        

 

Komente 

                                                           
1Informacion për të dhëna specifike të programit, sidomos numri i stafit me kohë të plotë e kohë të pjesshme, 
informacion për vendorin, pajisjet teknike etj. (LFV, neni 40,3,ç) 
2 Për informacionin financiar për çështjet e mëposhtme, shko te Kërkesat Buxhetore dhe IPF përkatëse dhe nxirr 
informacion nga kutitë si më poshtë: 
  

 2017 

(t-2) 

2018 

(t-1) 

2019 

t 

2020 

(t+1) 

2021 

(t+2) 

2022 

(t+3) 

Tavani i përgjithshëm i programit     955’982 808’864 828’864 

Shpenzimet bruto  676’867 728’765 988’156 955’982 808’864 828’864 

Të ardhurat e programit  0 0 0  0 0  

Shpenzimet neto  676’867 728’765 988’156 955’982 808’864 828’864 

Pagat dhe sigurimet shoqërore  313’329 318’375 334’770 343’127 357’975 357’975 

 
Për Shpenzimet kapitale, shko te formulari i rezulatit [F15] dhe merr informacion nga kutitë përkatëse si më poshtë: 
 

Shpenzimet kapitale  Kolona  

179’758 

Kolona  

166’408 

Kolona 

336’896 

Kolona 

253’448 

Kolona  

215’736 

Kolona  

230’736 

 



 

  



013: Shërbime të përgjithshme 

Vështrim i përgjithshëm i programit 

Programi mbulon planifikimin territorial, varrezat dhe shërbimin e borxhit, programi përfshin 
shërbime të karakterit të përgjithshëm. 

01310 Planifikimi i përgjithshëm 
dhe shërbimet statistikore 

 Zhvillim, përditësim, bashkërendim dhe monitorim i  
planeve të përgjithshme vendore;  

 Analizë e kërkesave të planeve të zhvillimit dhe lëshimi i 
lejeve për ndërtime të reja; zhvillimi i tokës etj.  

 Monitorimi i zhvillimit hapësinor 

01320 Shërbime të tjera të 
përgjithshme 

 Regjistrimi i lindjeve, martesave dhe vdekjeve 
 Menaxhimi dhe mirëmbajtja e varrezave 
 Sigurimi i funeraleve dinjitoze dhe në kohën e duhur  

 
01710 Pagesa për shërbimin e 

borxhit të brendshëm 
 Pagesat e interesave dhe amortizimi i huave etj. 

 

Projekte të rëndësishme (maks. 3; burimi i informacionit: fishat e projekteve PPV/PZhS) 

Kodi 
projektit 

Titulli dhe përshkrim i shkurtër i projektit Fillon Mbaron 

01xyz    

01xyz    

 

Qëllimet Objektivat Treguesit e rezultatit Synimet 

t t+1 t+2 t+3 

  Numri i çertifikatave të 
lëshuara nga regjistri civil  

    

  Koha mesatare e pritjes 
për të marrë 1 çertifikatë 

    

       

 

Të dhënat e programit t-1 t t+1 Trendi 

Numri i stafit     

     

     

 

Informacion financiar  

 t-2 t-1 t t+1 t+2 t+3 



Tavani i përgjithshëm i 
programit 

      

Shpenzime bruto       

Të ardhurat e programit        

Shpenzime neto       

Paga dhe sigurime shoqërore       

Investimi kapital        

 

Komente 

 

 

 

 

031: Shërbimet policore 
Struktura përgjegjëse 

Vështrim i përgjithshëm i programit 

Programi mbulon shërbimet policore që janë të nevojshme për ruajtjen e rendit publik dhe për 
parandalimin dhe zbulimin e krimeve. Në veçanti, policia është përgjegjëse për të mbrojtur jetën, 
lirinë dhe pronën e njerëzve. 

03140 Shërbimet e Policisë 
Vendore 

 Ka për detyrë të kryejë funksione në shërbim të rendit, 
qetësisë dhe mbarëvajtjes së jetës dhe punëve publike 
brenda territorit të bashkisë, në përputhje me dispozitat 
ligjore, kur ata nuk janë në kompetencë të ndonjë 
autoriteti tjetër shtetëror;Të realizojë zbatimin efektiv të 
akteve të nxjerra nga Kryetari i Bashkisë dhe vendimeve 
të Këshillit Bashkisë 

 Të marrë masat e duhura, duke bashkëpunuar edhe me 
seksionin e shërbimeve publike me qëllim zbatimin e 
funskioneve të bashkisë 

Projekte të rëndësishme (maks. 3; burimi i informacionit: fishat e projekteve PPV/PZhS) 

Kodi 
projektit 

Titulli dhe përshkrim i shkurtër i projektit  Fillon Mbaron 

01xyz    

01xyz    

 

Qëllimet Objektivat Treguesit e 
rezultatit 

Synimet 

t t+1 t+2 t+3 

       

       



       

 

Të dhënat e programit t-1 t t+1 Trendi 

Numri i stafit     

     

     

 

Informacion financiar  

 t-2 t-1 t t+1 t+2 t+3 

Tavani i përgjithshëm i 
programit 

      

Shpenzime bruto       

Të ardhurat e programit        

Shpenzime neto       

Paga dhe sigurime shoqërore       

Investim kapital       

 

Komente 

 

 

 

 

032: Shërbimet e mbrojtjes nga zjarri 
Struktura përgjegjëse 

Vështrim i përgjithshëm i programit 

Programi mbulon luftën kundër zjarrit, parandalimin e zjarrit dhe përballimin e emergjencave të tjera 
që vinë nga rreziqet natyrore ose aksidentet e trafikut rrugor. 

03280 Mbrojtja nga zjarri dhe 
mbrojtja civile  

 Administrimi i parandalimit të zjarrit dhe  problemeve të 
shërbimeve  të mbrojtjes kundër zjarrit; 

 Funksionimi i njësive të zakonshme dhe njësive 
ndihmëse zjarrfikëse dhe i shërbimeve të tjera të 
parandalimit dhe mbrojtjes kundër zjarrit të mbajtura nga 
autoritetet publike;  

 Funksionimi ose mbështetja e programeve trajnuese të 
parandalimit dhe mbrojtjes kundër zjarrit. 

 Shërbimet e mbrojtjes civile, si shpëtimet malore, 
vrojtimi i plazheve, evakuimi i zonave të përmbytura etj. 

 



Projekte të rëndësishme (maks. 3; burimi i informacionit: fishat e projekteve PPV/PZhS) 

Kodi 
projektit 

Titulli dhe përshkrim i shkurtër i projektit  Fillon Mbaron 

01xyz    

01xyz    

 

Qëllimet Objektivat Treguesit e 
rezultatit 

Synimet 

t t+1 t+2 t+3 

  Koha mesatare e 
reagimit pas 
raportimeve të 
zjarrit 

    

  Numri i 
inspektimeve lidhur 
me rreziqet e zjarrit 

    

       

 

Të dhënat e programit t-1 t t+1 Trendi 

Numri i zjarrfikësve 30 30 30  

Numri i rasteve të ndërhyrjeve të luftës dhe shpëtimeve nga 
zjarri  

    

     

 

Informacion financiar  

 2017 

(t-2) 

2018 

(t-1) 

2019 

t 

2020 

(t+1) 

2021 

(t+2) 

2022 

(t+3) 

Tavani i përgjithshëm i 
programit  

25’988 27’483 33’084 31’604 32’236 32’236 

Shpenzime bruto 25’988 27’483 33’ 084 31’604 32’236 32’236 

Të ardhurat e programit 0 0 0 0 0 0 

Shpenzime neto 25’988 27’483 33’084 31’604 32’236 32’236 

Paga dhe sigurime shoqërore 23’773 24’347 29’757 28’769 29’344 29’344 

Investimi kapital  0 0 0 0 0 0 

 

Komente 



 

 

 

036: Rendi publik dhe masat e sigurisë 
Struktura përgjegjëse 

Vështrim i përgjithshëm i programit 

Programi mbulon masat e tjera proaktive për të vendosur dhe ruajtur rendin dhe sigurinë publike në 
bashki. 

03600 Marrëdhëniet në komunitet  Aktivitete të n jësisë për të nxitur mirëkuptimin e 
ndërsjelltë dhe ndjenjën e përkatësisë brenda njësië  dhe 
besimin dhe mbështetjen për autoritetet vendore 

 

Projekte të rëndësishme (maks. 3; burimi i informacionit: fishat e projekteve PPV/PZhS) 

Kodi I 
projektit 

Titulli dhe përshkrim i shkurtër i projektit Fillon Mbaron 

01xyz    

01xyz    

 

Qëllimet Objektivat Treguesit e 
rezultatit 

Synimet 

t t+1 t+2 t+3 

       

       

       

 

Të dhënat e programit t-1 t t+1 Trendi 

Numri i stafit     

     

     

 

Informacion financiar  

 t-2 t-1 t t+1 t+2 t+3 

Tavani i përgjithshëm i 
programit 

      

Shpenzimet bruto       

Të ardhurat e programit       



Shpenzime neto       

Pagat dhe sigurimet shoqërore       

Investimi kapital       

 

Komente 

 

 

 

 

041: Çështje të përgjithshme ekonomike, tregtare dhe të punës 
Struktura përgjegjëse 

Vështrim i përgjithshëm i programit 

Programi mbulon përpjekjen për të forcuar zhvillimin ekonomik vendor dhe punësimin. 

04110 Çeshtjet e përgjithshme 
ekonomike dhe tregtare 

 Formulimin, dhe zbatimin dhe  monitorimin e politikave 
të përgjithshme ekonomike dhe tregtare ; 

 Mbajtja e kontakteve me qeverisjen qendrore si dhe me 
biznesin për të garantuar politika zhvilluese në nivel 
rajonal dhe garantimin e zhvillimit ekonomik; 

04130 Mbështetja për zhvillim 
ekonomik 

 Mbështetje marketing për bizneset vendore ; 
 Grante, hua ose subvencione për të promovuar politikat e 

përgjithshme dhe programet vendore ekonomike dhe 
tregtare dhe për të nxitur punësimin; 

04160 Shërbimi i tregjeve, 
akreditimi dhe inspektimi 

 Rregullimi i veprimtarive në sheshet e tregjeve vendore 
ose mbështetje për infrastrukturën e tregjeve; 

 

 

Projekte të rëndësishme (maks. 3; burimi i informacionit: fishat e projekteve PPV/PZhS) 

Kodi I 
projektit 

Titulli dhe përshkrim i shkurtër i projektit  Fillon Mbaron 

01xyz    

01xyz    

 

Qëllimet Objektivat Treguesit e 
rezultatit 

Synimet 

t t+1 t+2 t+3 

  Numri i 
lejeve/liçensave të 
lëshuara 

    

       

       



 

Të dhënat e programit t-1 t t+1 Trendi 

Numri i stafit     

     

     

 

Informacion financiar  

 t-2 t-1 T t+1 t+2 t+3 

Tavani i përgjithshëm i 
programit 

      

Shpenzimet bruto       

Të ardhurat e programit       

Shpenzime neto       

Pagat dhe sigurimet shoqërore       

Investimi kapital       

 

Komente 

 

 

 
042: Bujqësia, pyjet, peshkimi dhe gjuetia 
Struktura përgjegjëse 

Vështrim i përgjithshëm i programit 

Programi mbulon zhvillimin e një prodhimi bazë të qëndrueshëm. 

04220 Shërbimet bujqësore, 
inspektimi, ushqimi dhe 
mbrojtja e konsumatorëve 

 Ngritja, plotësimi, ruajtja dhe përditësimi i një sistemi 
informacioni mbi bazë parcele për tokën bujqësore, që të 
përmbajë informacion për vendndodhjen e saktë, 
përmasat dhe pronësinë e parcelave 

 Prodhimi dhe përhapja e informacionit të përgjithshëm, 
dokumentacionit teknik dhe statistikave për çështjet dhe 
shërbimet bujqësore  

 Organizim ose mbështetje e shërbimeve veterinare për 
blegtorinë 

04240 Menaxhimi i ujitjes dhe 
kullimit 

 Ndërtim ose organizim i sistemeve të kontrollit të 
përmbytjeve, sistemeve të ujitjes dhe kullimit, duke 
përfshirë grante, hua dhe financime për punime të tilla  

04260 Menaxhimi i pyjeve dhe 
kullotave 

 Administrimi i çështjeve dhe shërbimeve pyjore;  
 Konservim, zgjerim dhe shfytëzim i racionalizuar i 

rezervave pyjore;  



 Mbikëqyrje dhe disiplinim i operacioneve pyjore dhe 
dhënie e liçencave për prerje drurësh (hedhja e pemëve); 

 Organizim ose mbështetje për veprimtarinë ripyllëzuese, 
kontrollin e insekteve dhe sëmundjeve, shërbimet pyjore 
për luftën kundër zjarrit dhe për parandalimin e zjarrit 
dhe ofrimin e shërbimeve për operatorët pyjorë; 

 Prodhim dhe përhapje e informacionit të përgjithshëm, 
dokumentacionit teknik dhe statistikave për çështjet dhe 
shërbimet pyjore; 

 Grante, hua ose or financime për të mbështetur 
veprimtaritë tregtare pyjore  

 Shpërndarja e kullotave, duke përshirë menaxhimin e 
kullotjes  

 Administrim i çështjeve dhe shërbimeve të peshkimit 
dhe gjuetisë; mbrojtje, shtim dhe shfrytëzim racional të 
peshkut dhe kafshëve të egra; mbikëqyrje dhe disiplinim 
i peshkimit në  ujëra të ëmbla, peshkimit bregdetar, 
kultivimit të peshkut, gjuetisë së kafshëve të egra dhe 
liçensave të gjuetisë 

 

Projekte të rëndësishme (maks. 3; burimi i informacionit: fishat e projekteve PPV/PZhS) 

Kodi i 
projektit 

Titulli dhe përshkrim i shkurtër i projektit  Fillon Mbaron 

01xyz    

01xyz    

 

Qëllimet Objektivat Treguesit e 
rezultatit 

Synimet 

t t+1 t+2 t+3 

  Plane menaxhimi 
për pyjet dhe 
kullotat në % të 
territorit 

    

  Sipërfaqja e pyjeve 
të përmirësuara në 
ha 

    

  Përqindja e 
kanaleve ujitëse të 
pastruara  

20%    

 

Të dhënat e programit t-1 t t+1 Trendi 

Numri i stafit 42 42 42  

     

     

 



Informacion financiar  

 2017 

(t-2) 

2018 

(t-1) 

2019 

t 

2020 

(t+1) 

2021 

(t+2) 

2022 

(t+3) 

Tavani i përgjithshëm i 
programit 

34’634 63’439 79’081 65’798 67’088 67’088 

Shpenzimet bruto 34’634 63’439 79’081 65’798 67’088 67’089 

Të ardhurat e programit 0 0 0  0 0 

Shpenzimet neto 34’634 63’439 79’081 65’798 67’088 67’ 088 

Pagat dhe sigurimet shoqërore 17’972 24’108 28’731 28’403 31’606 31’606 

Investimi kapital  5’081  0 0 0 

 

Komente 

Ne kete program kemi vendosu  Ndermarrjen e Vaditjes dhe Kullimit dhe Sherbimin Pyjor. 

 

 

 

045: Transporti 
Struktura përgjegjëse 

Vështrim i përgjithshëm i programit 

Programi mbulon lëvizshmërinë vendore të sigurtë dhe të rrjedhshme rrugore për të gjitha kategoritë 
e përdoruesve privatë të rrugëve dhe për transportin publik. 

04520 Rrjeti rrugor  Funksionimi, përdorimi, ndërtimi dhe mirëmbajtja e 
sistemeve rrugore dhe strukturave të transportit (rrugë, 
ura, tunele, parkime, terminale autobusësh, rrugë 
këmbësore dhe korsi biçikletash etj.); 

04530 Studime për rrugët  Studime për rehabilitimin, përmirësimin, ndërtime të reja 
në sistemet e transportit ose për masa për lehtësimin e 
trafikut  

04570 Transporti publik  Kontraktimi i shoqërive private të transportit për 
sigurimin e shërbimeve të transportit publik lokal  

 Mbikëqyrje dhe disiplinim i shërbimeve të transportit 
publik lokal nga shoqëritë private (miratimi i tarifave për 
pasagjerët dhe i orëve dhe shpeshtësisë së shërbimeve 
etj.) 

 Ndërtim ose funksionim i sistemeve dhe strukturave 
jotregtare të transportit publik lokal  

 Prodhim dhe përhapje e informacionit të përgjithshëm, 
orareve etj. të operacioneve të sistemit public lokal të 
transportit  

 Grante, hua ose financime për të mbështetur 
funksionimin, ndërtimin, mirëmbajtjen ose përmirësimin 
e sistemeve dhe strukturave të transportit publik lokal  

 



Projekte të rëndësishme (maks. 3; burimi i informacionit: fishat e projekteve PPV/PZhS) 

Kodi I 
projektit 

Titulli dhe përshkrim i shkurtër i projektit  Fillon  Mbaron 

01xyz    

01xyz    

 

Qëllimet Objektivat Treguesit e 
rezultatit 

Synimet 

t t+1 t+2 t+3 

  Km rrugë të 
mirëmbajtura gjatë 
vitit 

    

       

       

 

Të dhënat e programit t-1 t t+1 Trendi 

Numri i stafit     

     

     

 

Informacion financiar  

 2017 

(t-2) 

2018 

(t-1) 

2019 

t 

2020 

(t+1) 

2021 

(t+2) 

2022 

(t+3) 

Tavani i përgjithshëm i 
programit 

  8’494 8’919 9’008 9’008 

Shpenzimet bruto   8’494 8’919 9’008 9’008 

Të ardhurat e programit   0 0 0 0 

Shpenzimet neto   8’494 8’919 9’008 9’008 

Pagat dhe sigurimet shoqërore   0 0 0 0 

Investimi kapital   8’494 8’919 9’008 9’008 

 

Komente 

 

 

 



047: Industri të tjera 
Struktura përgjegjëse 

Vështrim i përgjithshëm i programit 

Programi mbulon zhvillimin e turizmit; veç kësaj, ai mund të përfshijë masat e mbrotjes nga 
përmbytjet dhe përpjekjet për zbukurim (dekorim). 

04740 Projekte zhvillimi  Administrim i çështjeve dhe shërbimeve që kanë të 
bëjnë me ndërtimin, zgjerimin, përmirësimin, 
funksionimin dhe mirëmbajtjen e strukturave për 
kontrollin e përmbytjeve. 

04760 Zhvillimi i turizmit  Administrimi i çështjeve dhe shërbimeve të   turizmit 
vendor; promovim dhe zhvillim i turizmit vendor. 

 Funksionimi i zyrave turistike vendore etj.; organizim 
i fushatave publicitare, duke përfshirë prodhimin dhe 
shpërndarjen e literaurës promovuese e të një natyre të 
ngjashme; 

 Mbledhje dhe botim i statistikave vendore për 
turizmin. 

 Realizimi i përmirësimeve pamore në hapësirat urbane 
të bashkisë, përmes mbjelljes së luleve, shkurreve dhe 
pemëve dekorative, zëvendësimi i trotuareve të 
prishura me material natyrore dhe instalimi drita 
rrugësh të stilit historik etj. 

 

Projekte të rëndësishme (maks. 3; burimi i informacionit: fishat e projekteve PPV/PZhS) 

Kodi i 
projektit 

Titulli dhe përshkrim i shkurtër i projektit  Fillon Mbaron 

01xyz    

01xyz    

 

Qëllimet Objektivat Treguesit e 
rezultatit 

Synimet 

t t+1 t+2 t+3 

       

       

       

 

Të dhënat e programit t-1 t t+1 Trendi 

Numri i stafit     

     

     

 

Informacion financiar  



 t-2 t-1 t t+1 t+2 t+3 

Tavani i përgjithshëm i 
programit 

      

Shpenzimet bruto       

Të ardhurat e programit       

Shpenzimet neto       

Pagat dhe sigurimet shoqërore       

Investimi kapital       

 

Komente 

 

 

 

051: Menaxhimi i mbetjeve 
Struktura përgjegjëse 

Vështrim i përgjithshëm i programit 

Programi mbulon grumbullimin, trajtimin dhe eliminimin e mbetjeve. Ai përfshin fshirjen e rrugëve, 
shesheve, rrugicave, tregjeve, kopshteve publike, parqeve etj. 

05100 Menaxhimi i mbetjeve  Administrim, mbikëqyrje, inspektim organizim ose 
mbështetje e sistemeve të grumbullimit, trajtimit dhe 
eliminimit të mbetjeve. 

 Grante, hua ose financime për të mbështetur 
funksionimin, ndërtimin, mirëmbajtjen ose përmirësimin 
e këtyre sistemeve. 

 Fshirje e rrugëve dhe pastrim i parqeve etj. 
 

Projekte të rëndësishme (maks. 3; burimi i informacionit: fishat e projekteve PPV/PZhS) 

Kodi i 
projektit 

Titulli dhe përshkrim i shkurtër i projektit  Fillon Mbaron 

01xyz    

01xyz    

 

Qëllimet Objektivat Treguesit e 
rezultatit 

Synimet 

t t+1 t+2 t+3 

       

       

       



 

Të dhënat e programit t-1 t t+1 Trend 

Numri i stafit     

     

     

 

Informacion financiar 

 t-2 t-1 t t+1 t+2 t+3 

Tavani i përgjithshëm i 
programit 

      

Shpenzimet bruto       

Të ardhurat e programit       

Shpenzimet neto       

Pagat dhe sigurimet shoqërore       

Investimi kapital       

 

Komente 

 

 

 

052: Menaxhimi i ujërave të zeza 
Struktura përgjegjëse 

Vështrim i përgjithshëm i programit 

Programi mbulon funksionimin e sistemit të kanalizimeve dhe trajtimin e ujërave të zeza. Ai përfshin 
menaxhimin dhe ndërtimin e sistemit të kolektorëve, kanaleve, tubacioneve dhe pompave për të 
larguar të gjitha ujërat e zeza (ujin e shiut, ujërat shtëpiakë dhe ujëra të tjerë të ndotur). 

05200 Menaxhimi i ujrave të zeza  Administrim, mbikëqyrje, inspektim, vënie në 
funksionim ose mbështetje e sistemeve të kanalizimeve 
dhe të trajtimit  të ujërave të zeza 

 Grante, hua ose financime për të mbështetur 
funksionimin, ndërtimin, mirëmbajtjen ose përmirësimin 
e sistemeve të kanalizimeve dhe të trajtimit të ujërave të 
zeza 

 

Projekte të rëndësishme (maks. 3; burimi i informacionit: fishat e projekteve PPV/PZhS) 

Kodi i 
projektit 

Titulli dhe përshkrim i shkurtër i projektit  Fillon Mbaron 



01xyz    

01xyz    

 

Qëllimet Objektivat Treguesit e 
rezultatit 

Synimet 

t t+1 t+2 t+3 

       

       

       

 

Të dhënat e programit t-1 t t+1 Trend 

Numri i stafit     

     

     

 

Informacion financiar  

 t-2 t-1 t t+1 t+2 t+3 

Tavani i përgjithshëm i 
programit 

      

Shpenzimet bruto       

Të ardhurat e programit       

Shpenzimet neto       

Pagat dhe sigurimet shoqërore       

Investimi kapital       

 

Komente 

 

 

 

053: Reduktimi i ndotjes 
Struktura përgjegjëse 

Vështrim i përgjithshëm i programit 

Programi mbulon veprimtari që lidhen me mbrojtjen e ajrit dhe klimës, mbrojtjen e tokës dhe 
burimeve të nëndheshshme, mbrojtjen nga zhurma etj. 



05620 Programet e mbrojtjes së 
mjedisit 

 Administrim, mbikëqyrje, inspektim, organizim ose 
mbështetje e veprimtarive që lidhen me zvogëlimin dhe 
kontrollin e ndotjes 

 Grante, hua ose financime për të mbështetur veprimtaritë 
që lidhen me uljen dhe kontrollin e ndotjes 

 Ndërtim, mirëmbajtje dhe vënie në funksionim e 
sistemeve të monitorimit të ndotjes     

 

Projekte të rëndësishme (maks. 3; burimi i informacionit: fishat e projekteve PPV/PZhS) 

Kodi i 
projektit 

Titulli dhe përshkrim i shkurtër i projektit  Fillon Mbaron 

01xyz    

01xyz    

 

Qëllimet Objektivat Treguesit e 
rezultatit 

Synimet 

t t+1 t+2 t+3 

       

       

       

 

Të dhënat e programit t-1 t t+1 Trendi 

Numri i stafit     

     

     

 

Informacion financiar 

 t-2 t-1 t t+1 t+2 t+3 

Tavani i përgjithshëm i 
programit 

      

Shpenzimet bruto       

Të ardhurat e programit       

Shpenzimet neto       

Pagat dhe sigurimet shoqërore       

Investimi kapital       

 

Komente 



 

 

 

056: Mbrojtja e mjedisit 
Struktura përgjegjëse 

Vështrim i përgjithshëm i programit 

Programi mbulon veprimtaritë dhe politikat tërësore për mbrojtjen mjedisore. 

05630 Ndërgjegjësimi mjedisor  Promovim i mbrojtjes mjedisore 
 Prodhim dhe përhapje e informacionit të përgjithshëm 

dhe statistikave për ndotjen dhe mbrojtjen mjedisore 
05640 Administrimi i resurseve 

ujore 
 Identifikimi, kontrolli dhe menaxhimi I burimeve ujore 

Brenda territorit të njësisë vendore 

 

Projekte të rëndësishme (maks. 3; burimi i informacionit: fishat e projekteve PPV/PZhS) 

Kodi i 
projektit 

Titulli dhe përshkrim i shkurtër i projektit  Fillon Mbaron 

01xyz    

01xyz    

 

Qëllimet Objektivat Treguesit e 
rezultatit 

Synimet 

t t+1 t+2 t+3 

       

       

       

 

Të dhënat e programit t-1 t t+1 Trendi 

Numri i stafit     

     

     

 

Informacion financiar 

 t-2 t-1 t t+1 t+2 t+3 

Tavani i përgjithshëm i 
programit 

      

Shpenzimet bruto       



Të ardhurat e programit       

Shpenzimet neto       

Pagat dhe sigurimet shoqërore       

Investimi kapital       

 

Komente 

 

 

 

 

061: Zhvillimi i strehimit 
Struktura përgjegjëse 

Vështrim i përgjithshëm i programit 

Programi mbulon veprimtaritë për planifikimin dhe zhvillimin e banesave të përshtatshme në bashki. 

06140 Strehimi lokal dhe 
urbanisitka 

 Sigurimi i truallit të nevojshëm për ndërtime banesash; 
ndërtim ose blerje dhe rimodelim i njësive banuese për 
publikun në përgjithësi ose për njerëz me nevoja të 
posaçme; eliminim i ndërtimeve të degraduara I lidhur 
me sigurimin e strehimit 

 Grante, hua ose financime për për mbështetur zgjerimin, 
përmirësimin ose mirëmbajtjen e stokut të banesave 

 

06180 Planifikimi dhe strehimi 
urban 

 Formulim, administrim, bashkërendim dhe monitorim i 
planeve të përgjithshme, planeve, programeve dhe 
buxheteve të lidhura me strehimin 

 Administratiim i çështjeve dhe shërbimeve të strehimit; 
promovim, monitorim dhe vlerësim i veprimtarive për 
zhvillimin e strehimit  

 Prodhim dhe përhapje e informacionit publik, 
dokumentacionit teknik dhe statistikave për çështjet dhe 
shërbimet e strehimit 

 

Projekte të rëndësishme (maks. 3; burimi i informacionit: fishat e projekteve PPV/PZhS) 

Kodi 
projektit 

Titulli dhe përshkrim i shkurtër i projektit  Fillon Mbaron 

01xyz    

01xyz    

 

Qëllimet Objektivat Treguesit e 
rezultatit 

Synimet 

t t+1 t+2 t+3 



       

       

       

 

Të dhënat e programit t-1 t t+1 Trendi 

Numri i stafit     

     

     

 

Informacion financiar  

 t-2 t-1 t t+1 t+2 t+3 

Tavani i përgjithshëm i 
programit 

      

Shpenzimet bruto       

Të ardhurat e programit       

Shpenzimet neto       

Pagat dhe sigurimet shoqërore       

Investimi kapital        

 

Komente 

 

 

 

062: Zhvillimi i komunitetit 
Struktura përgjegjëse 

Vështrim i përgjithshëm i programit 

Programi mbulon veprimtari për zhvillimin dhe përmirësimin e kontekstit të jetesës. 

06210 Programet e zhvillimit  Administrim i çështjeve dhe shërbimeve për zhvillimin e 
komunitetit 

 Formulimi i planeve të zonimit dhe i rregullave të 
ndërtimit 

 Planifikimi i kommuniteteve të reaj ose i komuniteteve 
të rehabilituara 

 Formulim, administrim, bashkërendim dhe monitorim i 
politikave të përgjithshme, planeve, programeve dhe 
buxheteve që lidhen me shërbimet për komunitetin  

 Përgatitja e skemave për financimin e zhvillimeve të 
planifikuara 



06260 Shërbimet publike vendore  Planifikim i përmirësimit dhe zhvillimin e strukturave të 
tilla si shërbimet për publikun, shëndeti, arsimi, kultura, 
rekreacioni etj. për komunitetet 

 Prodhim dhe përhapje e informacionit publik, 
dokumentacionit teknik dhe statistikave për çështjet dhe 
shërbimet për zhvillimin e komunitetit 

 

Projekte të rëndësishme (maks. 3; burimi i informacionit: fishat e projekteve PPV/PZhS) 

Kodi 
projektit 

Titulli dhe përshkrim i shkurtër i projektit  Fillon Mbaron 

01xyz    

01xyz    

 

Qëllimet Objektivat Treguesit e 
rezultatit 

Synimet 

t t+1 t+2 t+3 

       

       

       

 

Të dhënat e programit t-1 t t+1 Trend 

 450 450 450  

     

     

 

Informacion financiar  

 2017 

(t-2) 

2018 

(t-1) 

2019 

t 

2020 

(t+1) 

2021 

(t+2) 

2022 

(t+3) 

Tavani i përgjithshëm i 
programit 

406’140 490’436 663’474 690’814 594’053 626’107 

Shpenzimet bruto 406’140 490’436 663’474 690’814 594’053 626’107 

Të ardhurat e programit - - - - - - 

Shpenzimet neto - 490’436 663’474 690’814 594’053 626’107 

Pagat dhe sigurimet shoqërore 193’475 174’756 196’236 211’014 209’884 209’884 

Investimi kapital   22’900  94’493 196’641 170’512 135’213 152’267 

 

Komente 



 

 

 

063: Furnizimi me ujë 
Struktura përgjegjëse 

Vështrim i përgjithshëm i programit 

Programi mbulon sigurimin me ujë të pijshëm për banorët dhe bizneset brenda bashkisë. 

06330 Shërbimet lokale të 
ujësjellësit 

 Administrim i problemeve të furnizimit me ujë; 
vlerësimi i nevojave të ardhshme dhe përcaktimi i 
mundësive ; 

 Mbikëqyrje dhe disiplinim i të gjitha problemeve të 
furnizimit me ujë, duke përfshirë pastërtinë e ujit, 
çmimin dhe kontrollet e sasisë; 

 Ngritja ose vënia në funksionim e kapaciteteve të MUZ-
se;  

 Prodhim dhe përhapje e informacionit publik, 
dokumentacionit teknik dhe statistikave për çështjet dhe 
shërbimet e furnizimit me ujë; 

 Grante, hua ose financime për të mbështetur ndërtimin, 
mirëmbajtjen ose përmirësimin e sistemeve të furnizimit 
me ujë; 

 

Projekte të rëndësishme (maks. 3; burimi i informacionit: fishat e projekteve PPV/PZhS) 

Kodi 
projektit 

Titulli dhe përshkrim i shkurtër i projektit  Fillon Mbaron 

01xyz    

01xyz    

 

Qëllimet Objektivat Treguesit e 
rezultatit 

Synimet 

t t+1 t+2 t+3 

       

       

       

 

Të dhënat e programit t-1 t t+1 Trend 

     

     

     

 



Informacion financiar  

 t-2 t-1 t t+1 t+2 t+3 

Tavani i përgjithshëm i 
programit 

      

Shpenzimet bruto       

Të ardhurat e programit       

Shpenzimet neto       

Pagat dhe sigurimet shoqërore       

Investimi kapital       

 

Komente  

 

 

 

064: Ndriçimi i rrugëve 
Struktura përgjegjëse 

Vështrim i përgjithshëm i programit 

Programi mbulon sigurimin e ndriçimit të rrugëve në bashki. 

06440 Ndriçim rrugësh  Administrim, instalim, vënie në funksionim, 
mirëmbajtje, përmirësim i ndriçimit të rrugëve 

 

Projekte të rëndësishme (maks. 3; burimi i informacionit: fishat e projekteve PPV/PZhS) 

Kodi 
projektit 

Titulli dhe përshkrim i shkurtër i projektit  Fillon Mbaron 

01xyz    

01xyz    

 

Qëllimet Objektivat Treguesit e 
rezultatit 

Synimet 

t t+1 t+2 t+3 

       

       

       

 

Të dhënat e programit t-1 t t+1 Trendi 



     

     

     

 

Informacion financiar  

 t-2 t-1 t t+1 t+2 t+3 

Tavani i përgjithshëm i 
programit 

      

Shpenzimet bruto       

Të ardhurat e programit       

Shpenzimet neto       

Pagat dhe sigurimet shoqërore       

Investimi kapital       

 

Komente 

 

 

 

 

072: Shërbimet e kujdesit parësor 
Struktura përgjegjëse 

Vështrim i përgjithshëm i programit 

Programi mbulon kujdesin shëndetësor thelbësor për të gjithë individët dhe familjet në bashki. 

07220 Shërbimet e kujdesit parësor  Mirëmbajtje dhe ndërtim i infrastrukturës së re për 
shërbim shëndetësor parësor 

 

Projekte të rëndësishme (maks. 3; burimi i informacionit: fishat e projekteve PPV/PZhS) 

Kodi 
projektit 

Titulli dhe përshkrim i shkurtër i projektit  Fillon Mbaron 

01xyz    

01xyz    

 

Qëllimet Objektivat Treguesit e 
rezultatit 

Synimet 

t t+1 t+2 t+3 



       

       

       

 

Të dhënat e programit t-1 t t+1 Trend 

     

     

     

 

Informacion financiar  

 t-2 t-1 t t+1 t+2 t+3 

Tavani i përgjithshëm i 
programit 

      

Shpenzimet bruto       

Të ardhurat e programit       

Shpenzimet neto       

Pagat dhe sigurimet shoqërore       

Investimi kapital       

 

Komente 

 

 

 

 

081: Shërbimet rekreative dhe sportive 
Struktura përgjegjëse 

Vështrim i përgjithshëm i programit 

Programi mbulon operimin ose mbështetjen e strukturave për aktivitete çlodhëse dhe sportive dhe 
kontribut financiar për promovimin e sporteve.  

08120 Parqet  Vënie në funksionim ose mbështetje për struktura për 
veprimtari çlodhëse (parqe, plazhe, kampingje dhe 
vendqëndrimet përkatëse) të ofruara në bazë jotregtare 

08130 Sport dhe  argëtim  Vënie në funksionim ose mbështetje e strukturave për 
veprimtari ose ngjarje sportive aktive (fusha lojërash, 
fusha tenisi, pishina noti, fusha skuoshi, korsi vrapimi, 
terrene golfi, ringje boksi, pista patinazhi, palestra etj.); 



mbështetje për ekipet përfaqësuese vendore në 
veprimtaritë sportive 

 Vënie në funksionim ose mbështetje e strukturave për 
veprimtari ose ngjarje sportive pasive (struktura për 
qëndrimin e spektatorëve; sidomos vende të pajisura për 
lojëra me letra, lojëra me taberlë etj.) 

 Grante, hua ose financime për të mbështetur ekipe ose 
konkurrues apo lojtarë individualë 

 

Projekte të rëndësishme (maks. 3; burimi i informacionit: fishat e projekteve PPV/PZhS) 

Kodi 
projektit 

Titulli dhe përshkrim i shkurtër i projektit  Fillon Mbaron 

01xyz    

01xyz    

 

Qëllimet Objektivat Treguesit e 
rezultatit 

Synimet 

t t+1 t+2 t+3 

       

       

       

 

Të dhënat e programit t-1 t t+1 Trend 

 0 0 0 0 

     

     

 

Informacion financiar  

 2016 

(t-2) 

2017 

(t-1) 

2018 

t 

2019 

(t+1) 

2020 

(t+2) 

2021 

(t+3) 

Tavani i përgjithshëm i 
programit 

      

Shpenzimet bruto       

Të ardhurat e programit       

Shpenzimet neto       

Pagat dhe sigurimet shoqërore       

Investimi kapital       

 



Komente 

 

 

082: Shërbime kulturore 
Struktura përgjegjëse 

Vështrim i përgjithshëm i programit 

Programi mbulon strukturat kulturore dhe organizon ose mbështet ngjarjet kulturore në bashki. 

08220 Trashëgimia kulturore, 
monumentet, kopshtet 
zoologjike e botanike dhe 
bibliotekat 

 Vë në funksionim ose mbështet monumentet, shtëpitë 
dhe vendet historike, kopshtet zoologjike dhe botanike, 
bibliotekat 

08230 Art dhe kulturë  Sigurim I shërbimeve kulturore; administrim I çështjeve 
kulturore; mbikëqyrje dhe rregullim I strukturave 
kulturore 

08280 Muzetë teatrot dhe ngjarjet 
kulturore 

 

 Vënie në funksionim ose mbështetje për muzeumet, 
galeritë e arteve, teatrot, sallat e ekspozitave 

 Prodhim, organizim ose mbështetje për ngjarjet kulturore 
(koncerts, prodhime skenike dhe filma, shfaqje artistike 
etj.) 

 

Projekte të rëndësishme (maks. 3; burimi i informacionit: fishat e projekteve PPV/PZhS) 

Kodi 
projektit 

Titulli dhe përshkrim i shkurtër i projektit  Fillon Mbaron 

01xyz    

01xyz    

 

Qëllimet Objektivat Treguesit e 
rezultatit 

Synimet 

t t+1 t+2 t+3 

       

       

       

 

Të dhënat e programit t-1 t t+1 Trend 

 45 45 45  

     

     

 

Informacion financiar  



 2017 

(t-2) 

2018 

(t-1) 

2019 

t 

2020 

(t+1) 

2021 

(t+2) 

2022 

(t+3) 

Tavani i përgjithshëm i 
programit 

45’661 60’825 70’754 60’964 61’644 61’644 

Shpenzimet bruto 45’661 60’825 70’754 60’964 61’644 61’644 

Të ardhurat e programit 0 0 0 0 0 0 

Shpenzimet neto 45’661 60’825 70’754 60’964 61’644 61’644 

Pagat dhe sigurimet shoqërore 28’154 30’105 36’894 29’965 30’564 30’564 

Investimi kapital          60         70       6000 500 510 510 

 

Komente 

 

Ne kete program jane perfshire arti dhe kultura dhe Qendra kulturore e femijeve 

 

091: Arsimi bazë dhe parashkollor 
Struktura përgjegjëse 

Vështrim i përgjithshëm i programit 

Program mbulon arsimin bazë dhe parashkollor, duke bërë të disponueshme dhe duke mirëmbajtur 
klasat shkollore dhe duke pagura rrogat për mësuesit parashkollorë. 

09120 Arsimi bazë përfshirë 
arsimin parashkollor 

 Ndërtim dhe mirëmbajtje e strukturave shkollore 
 Mbulimi i pagave për mësuesit e kopshteve të fëmijëve 

dhe stafit mbështetës 
 Furnzimi dhe mbështetja me ushqim e kopshteve 

 

Projekte të rëndësishme (maks. 3; burimi i informacionit: fishat e projekteve PPV/PZhS) 

Kodi 
projektit 

Titulli dhe përshkrim i shkurtër i projektit  Fillon Mbaron 

01xyz    

01xyz    

 

Qëllimet Objektivat Treguesit e 
rezultatit 

Synimet 

t t+1 t+2 t+3 

  Numri i fëmijëve të 
regjistruar  që 
ndjekin kopshtin 
(grupmosha 3-6 
vjeç) 

    



  Numri mesatar 
ifëmijëve për 
mësues /edukator 
në parashkollë 

    

  Kapaciteti 
maksimal 
iakomodimit 
(numri i shtretërve 
në fjetore) 

    

 

Të dhënat e programit t-1 t t+1 Trend 

 305 305 305  

     

     

 

Informacion financiar  

 2017 

(t-2) 

2018 

(t-1) 

2019 

t 

2020 

(t+1) 

2021 

(t+2) 

2022 

(t+3) 

Tavani i përgjithshëm i 
programi 

168’020 164’724 187’157 217’062 217’062 217’062 

Shpenzimet bruto 168’020 164’724 187’157 217’062 217’062 217’062 

Të ardhurat e programit 0 0 0 0 0 0 

Shpenzimet neto 168’020 164’724 187’157 217’062 217’062 217’062 

Pagat dhe sigurimet shoqërore 168’020 164’724 187’157 217’062 217’062 217’062 

InvestImI kapital 0 0 0 0 0 0 

 

Komente 

 

 

 

092: Arsimi i mesëm 
Struktura përgjegjëse 

Vështrim i përgjithshëm i programit 

Programi mbulon arsimin e mesëm, duke siguruar dhe mirëmbajtur lokalet shkollore dhe duke 
paguar rrogat e stafit mbështetës. 



09231 Arsimi i mesëm i 
përgjithshëm 

 Ndërtim dhe mirëmbajtje  e strukturave shkollore 
 Mbulim i pagave për stafin mbështetës 

09240 Arsimi profesional  Ndërtim dhe mirëmbajtje e strukturave të institucionerve 
të arsimit professional (fjetoret) 

 

Projekte të rëndësishme (maks. 3; burimi i informacionit: fishat e projekteve PPV/PZhS) 

Kodi 
projektit 

Titulli dhe përshkrim i shkurtër i projektit  Fillon Mbaron 

01xyz    

01xyz    

 

Qëllimet Objektivat Treguesit e 
rezultatit 

Synimet 

t t+1 t+2 t+3 

       

       

       

 

Të dhënat e programit t-1 t t+1 Trend 

 121 121 121  

     

     

 

Informacion financiar  

 2017 

(t-2) 

2018 

(t-1) 

2019 

t 

2020 

(t+1) 

2021 

(t+2) 

2022 

(t+3) 

Tavani i përgjithshëm i 
programit 

20’789 17’606 31’952 32’974 35’ 634 35’ 634 

Shpenzimet bruto 20’789 17’606 31’952 32’974 35’ 634 35’ 634 

Të ardhurat e programit 0 0 0 0 0 0 

Shpenzimet neto 20’789 17’606 31’952 32’974 35’ 634 35’ 634 

Pagat dhe sigurimet shoqërore 15’128 14’178 26’278 28’547 31’118 31’118 

Investimi kapital        

 

Komente 



 

 

 

096: Shërbimet plotësuese në arsim 
Struktura përgjegjëse 

Vështrim i përgjithshëm i programit 

Programi mbulon arsimimin e fëmijëve me shërbime ndihmëse dhe inkurajimui i trajnimit të 
mëtejshëm të mësuesve. 

09660 Programe arsimore dhe 
trajnim për 
edukatorët/mësuesit 

 Administrim, inspektim, organizim ose mbështetje për 
transport, ushqim, strehim, kujdes mjekësor dhe dentar 
për fëmijët e shkollave 

 Mbështetje për trajnimin e mëtejshëm të mësuesve 
 

Projekte të rëndësishme (maks. 3; burimi i informacionit: fishat e projekteve PPV/PZhS) 

Kodi 
projektit 

Titulli dhe përshkrim i shkurtër i projektit  Fillon Mbaron 

01xyz    

01xyz    

 

Qëllimet Objektivat Treguesit e 
rezultatit 

Synimet 

t t+1 t+2 t+3 

       

       

       

 

Të dhënat e programit t-1 t t+1 Trendi 

     

     

     

 

Informacion financiar  

 t-2 t-1 t t+1 t+2 t+3 

Tavani i përgjithshëm i 
programit 

      

Shpenzimet bruto       

Të ardhurat e programit       



Shpenzimet neto       

Pagat dhe sigurimet shoqërore       

Investimi kapital       

 

Komente 

 

 

 

101: Sëmundje dhe paaftësi 
Struktura përgjegjëse 

Vështrim i përgjithshëm i programit 

Programi mbulon ndihmën në para ose në natyrë për personat e sëmurë apo të paaftë, për të 
kompensuar humbjen e të ardhurave nga një veprimtari ekonomike, për të lehtësuar akomodimin e 
tyre dhe për të mbështetur integrimin e tyre në tregun e punës dhe në jetën shoqërore. 

10140 Kujdesi social për personat 
e sëmurë dhe me aftësi të 
kufizuara 

 Përfitime monetare ose në natyrë që zëvendësojnë 
plotësisht ose pjesërisht humbjen e të ardhurave gjatë një 
paaftësie të përkohshme për të punuar për shkak të 
sëmundjes ose dëmtimit 

 Përfitime në natyrë, si asistencë për detyrat e përditshme 
për personat përkohësisht të paaftë për punë për shkak 
sëmundjeje ose dëmtimi (ndihmë shtëpiake, lehtësi 
transporti etj.) 

 Përfitime monetare ose në natyrë për personat që janë 
plotësisht ose pjesërisht të paaftë të merren me 
veprimtari ekonomike ose të bëjnë një jetë normale për 
shkak të një gjymtimi fizik ose mendor 

 Përfitime në natyrë, si strehim, mundësisht vakte 
ushqimi që u jepen personave të paaftë në lokale të 
përshtatshme, ndihmë që u jepet personave të paaftë për 
t’i ndihmuar në detyrat e përditshme (ndihmë shtëpiake, 

lehtësi transporti etj.), pagesë ditore për personin që 
kujdeset për personin e paaftë, trajnim profesional e 
trajnim tjetër i dhënë për të nxitur rehabilitimin në punë 
dhe atë shoqëror të personave të paaftë, shërbime dhe 
përfitime të ndryshme dhënë personave të paaftë, për të 
marrë pjesë në veprimtari kulturore dhe zbavitëse ose për 
të udhëtuar apo për të marrë pjesë në jetën e komunitetit 

 Administrim, vënie në funksionim ose mbështetje për 
skema të tilla të mbrojtjes shoqërore 

 

Projekte të rëndësishme (maks. 3; burimi i informacionit: fishat e projekteve PPV/PZhS) 

Kodi 
projektit 

Titulli dhe përshkrim i shkurtër i projektit  Fillon Mbaron 

01xyz    



01xyz    

 

Qëllimet Objektivat Treguesit e 
rezultatit 

Synimet 

t t+1 t+2 t+3 

  Numri i individëve 
me paaftësi që 
përfitojnë pagese 
paaftësie 

    

  Numri i njerëzve të 
paaftë që u është 
ofruar punë në 
sektorin publik 
vendor/ si rezultat 
numri i njerëzve që 
kanë dalë nga skema 
PAK  

    

  Diferenca në kohë 
midis derdhjes së 
pagesës PAK në 
llogarinë personale të 
përfituesit dhe afatit 
ligjor për pagesën 
PAK  

    

 

Të dhënat e programit t-1 t t+1 Trend 

     

     

     

 

Informacion financiar  

 t-2 t-1 t t+1 t+2 t+3 

Tavani i përgjithshëm i 
programit 

      

Shpenzimet bruto       

Të ardhurat e programit       

Shpenzimet neto       

Pagat dhe sigurimet shoqërore       

InvestImI kapital        

 



Komente 

 

 

 

102: Të moshuarit 
Struktura përgjegjëse 

Vështrim i përgjithshëm i programit 

Programi mbulon ndihmën në para dhe në natyrë për personat e moshuar, për të kompensuar humbjet 
e fitimeve nga një veprimtari ekonomike, për të lehtësuar jetën e tyre të përditshme dhe integrimin e 
tyre në jetën shoqërore dhe për të siguruar akomodimin e tyre. 

10220 Sigurimi shoqëror  Përfitime në para dhe përfitime në natyrë përballë 
rreziqeve të lidhura me moshën e thyer (humbje e të 
ardhurave, mungesë pavarësie në kryerjen e detyrave të 
përditshme, pjesëmarrje e ulur në jetën shoqërore dhe 
komunitare etj.)  

 Përfitime në natyrë, si strehim, mundësisht vakte 
ushqimi dhënë personave të moshuar ose në institucione 
të specializuara, ose duker qëndruar me familjet në 
lokale të përshtatshme, asistencë dhënë personave të 
moshuar për t’I ndihmuar në detyrat e përditshme  ), 

(ndihmë shtëpiake, lehtësi transporti etj.), pagesë ditore 
për personin që kujdeset për personin e moshuar, 
shërbime dhe përfitime të ndryshme dhënë personave të 
moshuar, për t’i bërë të aftë të marrin pjesë në veprimtari 

kulturore dhe zbavitëse ose për të udhëtuar apo për të 
marrë pjesë në jetën e komunitetit  

 Administrim, vënie në funksionim ose mbështetje për 
skema të tilla të mbrojtjes shoqërore 

 

Projekte të rëndësishme (maks. 3; burimi i informacionit: fishat e projekteve PPV/PZhS) 

Kodi 
projektit 

Titulli dhe përshkrim i shkurtër i projektit  Fillon Mbaron 

01xyz    

01xyz    

 

Qëllimet Objektivat Treguesit e 
rezultatit 

Synimet 

t t+1 t+2 t+3 

  Numri i personave 
të moshuar të 
strehuar në qendra 
të shërbimit 
shoqëror 

    

       



       

 

Të dhënat e programit t-1 t t+1 Trend 

     

     

     

 

Informacion financiar  

 t-2 t-1 t t+1 t+2 t+3 

Tavani i përgjithshëm i 
programit 

      

Shpenzimet bruto       

Të ardhurat e programit       

Shpenzimet neto       

Pagat dhe sigurimet shoqërore       

Investimi kapital        

 

Komente 

 

 

 
104: Familja dhe fëmijët 
Struktura përgjegjëse 

Vështrim i përgjithshëm i programit 

Programi mbulon ofrimin e asistencës në para dhe në natyrë, për të dhënë mbrojtje shoqërore për 
familjet, fëmijët dhe personat e margjinalizuar. 

10430 Kujdesi social për familjet 
dhe fëmijët  

 Përfitime në para dhe në natyrë për familjet që kanë 
fëmijë në vartësi 

 Përfitime në para, si pagesa për nëna me fëmijë, 
grante për lindje, përfitime për kujdes për prindërit, 
pagesa për fëmijët ose familjare, pagesa të tjera 
periodike apo të njëhershme për të mbështetur 
familjet ose për t’I ndihmuar ato të përballojnë 

kostot e nevojave specifike (për shembull, familjet 
me një prind të vetëm ose familjet me fëmijë të 
paaftë). Mbështetje të pjesshme për faturën e 
energjisë elektrike dhe konsumin e ujit dhe 
shërbimet sanitare  



 Përfitime në natyrë, si strehim dhe vakte ushqimi të 
dhëna për fëmijët parashkollorë gjatë ditës ose një 
pjesë të ditës  

 Ndihmë financiare assistance për pagesën e një 
kujdestareje që kujdeset për fëmijët gjatë ditës 

 Strehë dhe ushqim dhënë fëmijëve dhe familjeve në 
mënyrë të përhershme (jetimore, familje kujdestare 
etj.) 

 Mallra dhe shërbime dhënë në shtëpi fëmijëve ose 
atyre që kujdesen për ta  

 Shërbime dhe mallrat ë ndryshme dhënë familjeve, 
të rinjve ose fëmijëve (qendra pushimi ose 
zbavitjeje) 

 Administrim, organizim ose mbështetje të skemave 
të tilla të mbrojtjes shoqërore 

10460 Përfshirja sociale  Përfitime në para dhe në natyrë  për personat që janë 
shoqërisht të përjashtuar ose në rrezik për përjashtim 
shoqëror (si personat në skamje, me fitime të ulëta, 
imigrantë, indigjenë, refugjatë, abuzues me alkoolin 
dhe droga, viktima të dhunës kriminale etj.) 

  Përfitime në para, si kompensim page dhe pagesa të 
tjera për personat e varfër ose të dobët, për të 
ndihmuar në lehtësimin e varfërisë ose në situate të 
vështira 

 Përfitime në natyrë, si strehë afatshkurtër dhe 
afatgjatë dhe vakte ushqimi dhënë personave të 
varfër dhe të dobët, rehabilitim të abuzuesve me 
alkoolin dhe substance, shërbime dhe mallra për të 
ndihmuar personat, si këshillim, strehim ditot, 
ndihmë për të kryer punët e përditshme, ushqim, 
veshje, lëndë djegëse etj.  

 Administrim dhe organizim të skemave të tilla të 
mbrojtjes shoqërore 

 

Projekte të rëndësishme (maks. 3) 

Kodi 
projektit 

Titulli dhe përshkrim i shkurtër i projektit  Fillon Mbaron 

01xyz    

01xyz    

 

Qëllimet Objektivat Treguesit e 
rezultatit 

Synimet 

t t+1 t+2 t+3 

  Numri i familjeve 
që përfitojnë nga 
ndihma monetare 

    

  Numri i familjeve 
rome që përfitojnë 

    



nga ndihma 
monetare  

  Numri i jetimëve që 
përfitojnë nga 
ndihma monetare  

    

 

Të dhënat e programit t-1 t t+1 Trendi 

     

     

     

 

Informacion financiar  

 t-2 t-1 t t+1 t+2 t+3 

Tavani i përgjithshëm i 
programit 

      

Shpenzimet bruto       

Të ardhurat e programit       

Shpenzimet neto       

Pagat dhe sigurimet shoqërore       

Investimi kapital        

 

Komente 

 

 

 

105: Papunësia 
Struktura përgjegjëse 

Vështrim i përgjithshëm i programit 

Programi mbulon përfitimet në para dhe në natyrë për të siguruar mbrojtje shoqërore për personat e 
papunësuar; gjithashtu aim err masa për të riintegruar personat e papunë në tregun e punës dhe për të 
zvogëluar rrezikun e papunësisë të grupeve të veçanta, të rrezikuara. 

10550 Papunësia, Arsim dhe 
aftësim professional  

 Përfitime në para dhe në natyrë për personat që janë të 
aftë për punë, të disponueshëm për punë, por janë të 
paaftë të gjejnë punësim të përshtatshëm 

 Pagesa për grupe të shenjuara në forcën e punës që 
marrin pjesë në skemat e trajnimit që kanë për qëllim të 
zhvillojnë potencialin e tyre për punësim, kompensime 
për humbje të punës, pagesa të tjera periodike apo të 



menjëhershme për të papunët, në veçanti për të papunët 
afatgjatë. 

 Përfitime në natyrë, si pagesat për lëvizje dhe 
zhvendosje.  

 Trajnim professional për personat pa punë ose ritrajnim 
për personat që rrezikojnë të humbin vendin e punës  

 Akomodim, ushqim ose veshje dhënë personave të 
papunë dhe familjeve të tyre 

 Administrim dhe organizim ose mbështetje të skemave 
të tilla të mbrojtjes shoqërore 

 

Projekte të rëndësishme (maks. 3) 

Kodi 
projektit 

Titulli dhe përshkrim i shkurtër i projektit  Fillon Mbaron 

01xyz    

01xyz    

 

Qëllimet Objektivat Treguesit e 
rezultatit 

Synimet 

t t+1 t+2 t+3 

       

       

       

 

Të dhënat e programit t-1 t t+1 Trendi 

     

     

     

 

Informacion financiar  

 t-2 t-1 t t+1 t+2 t+3 

Tavani i përgjithshëm i 
programit 

      

Shpenzimet bruto       

Të ardhurat e programit       

Shpenzimet neto       

Pagat dhe sigurimet shoqërore       

Investimi kapital        



 

Komente 

 

 

 

106: Strehimi 
Struktura përgjegjëse 

Vështrim i përgjithshëm i programit 

Programi mbulon mbrojtjen shoqërore për të lehtësuar strehimin e përshtatshëm për njerëzit në 
nevojë. 

10661 Strehimi social  Përfitime në natyrë për të ndihmuar familjet të 
përballojnë koston e strehimit  

 Administrim dhe organizim ose mbështetje të skemave 
të tilla të mbrojtjes shoqërore  

 Pagesa të kryera në mënyrë të përkohshme ose afatgjatë 
për të ndihmuar qiramarrësit për koston e qirasë 

 Pagesa për të lehtësuar kostot aktuale të strehimit për 
pronarët-banorë (domethënë për të ndihmuar për të 
paguar kredinë ose interesat)  

 Dhënie strehimi me kosto të ulët ose shoqëror 
 

Projekte të rëndësishme (maks. 3) 

Kodi 
projektit 

Titulli dhe përshkrim i shkurtër i projektit  Fillon Mbaron 

01xyz    

01xyz    

 

Qëllimet Objektivat Treguesit e 
rezultatit 

Synimet 

t t+1 t+2 t+3 

       

       

       

 

Të dhënat e programit t-1 t t+1 Trendi 

     

     

     

 



Informacion financiar 

 t-2 t-1 t t+1 t+2 t+3 

Tavani i përgjithshëm i 
programit 

      

Shpenzimet bruto       

Të ardhurat e programit       

Shpenzimet neto       

Pagat dhe sigurimet shoqërore       

Investimi kapital        

 

Komente 

 

 

 

 

 

107: Kujdesi social 
Struktura përgjegjëse 

Vështrim i përgjithshëm i programit 

Programi mbulon kontributet monetare si një mbështetje ekonomike dhe shërbime shoqërore për 
familjet dhe individët që nuk mund të arrijnë të ardhura minimale 

10770 Ndihma Ekonomike 
(Asistencë Shoqërore) 

 Të ardhura në para për grupe të ndryshme familesh dhe 
individësh në nevojë 

 

Projekte të rëndësishme (maks. 3) 

Kodi 
projektit 

Titulli dhe përshkrim i shkurtër i projektit  Fillon Mbaron 

01xyz    

01xyz    

 

Qëllimet Objektivat Treguesit e 
rezultatit 

Synimet 

t t+1 t+2 t+3 

       

       

       



 

Të dhënat e programit t-1 t t+1 Trendi 

     

     

     

 

Informacion financiar  

 t-2 t-1 t t+1 t+2 t+3 

Tavani i përgjithshëm i 
programit 

      

Shpenzimet bruto       

Të ardhurat e programit       

Shpenzimet neto       

Pagat dhe sigurimet shoqërore       

Investimi kapital        

 

Komente 

 

 

6. Monitorimi i zbatimit të strategjisë së Zhvillimit të njësisë  
6.1 Hyrje – rezultati i përgjithshëm dhe përfundime 
 
Qëllimi dhe metodologjia e monitorimit të PSZH 
- Qëllimi: bërja e bilancit të progresit të bërë në zbatimin, identifikimi i boshllëqeve në zbatim dhe nxjerrja e 
përfundimeve për PBA-në e re. 
- Përshkrimi i metodologjisë së përdorur në seksionin 6.2: Identifikimi i statusit të zbatimit për çdo masë 
strategjike të identifikuar në PSZH/PPV për çdo fushë prioritare. Statusi mund të jetë 
 
 ● = e plotësuar 
 ○ = në zbatim e sipër 
 ◌ = nuk ka nisur ende 
 
Rezultati i përgjithshëm 
Përfundime 
 

6.2 Lista e masave strategjike për çdo fushë prioritare – statusi i zbatimit  
 

Tabela mbi zbatimin e strategjisë  



Fusha prioritare Masa strategjike Statusi 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

7. Shtojcë 
7.1 Regjistri i aseteve  
Asetet financiare (duke përfshirë aksionet) 
Burimi i informacionit: Departmenti i Financës / Thesari 
                                                                                                                                                  000 /leke 
 

Asetet financiare 
  
  Njësia Vlera kontabël Vlera e tregut 
Asetet monetare        
        
        
        
Hua       
        
        
        
Kapitale  000/leke     
 Toke e troje   239,814,985   
 Pyje dhe kullota   90,492,000   
 Ndertime e konstruksion   208,968,522   
 Rruge e rrjete   15,050,728   
Instlime teknike  33,138,732  
Mjetet transporti  21,245,772  
Inventar ekonomik  21,996,896  
    
    
    
Të tjera ne proces   2,540,188,382   
       

 TOTALI   
 3,170,896,017     

   
 



 

 

Asetet jofinanciare (duke përfshirë pjesëmarrjet) 

Burimi i informacionit: regjistri i aseteve  

Asete jofinanciare  
  
  Njësia Vendndodhja Vlera kontabël Vlera e tregut 
Tokë         
          
          
Objekte         
          
Të tjera         
          

 

Shitje ose blerje asetesh 

Burimi i informacionit: Departmenti i Financës 

Shitje dhe blerje asetesh planifikuar për vitin e ardhshëm 
  

    

Shitje e planifikuar 
Njësia 

Blerje e planifikuar 
Njësia 

Vëllimi 
financiar volume 
+ për shitje 
- për blerje 

Asete financiare          
          
          
          
          
Asete të palëvizshme 
materiale Tokë       
          
          
          
          
  Objekte       
 Ndertesa     8 ,000   
         
         
  Të tjera      
         
         
         
Asete të palëvizshme 
jomateriale        
         
         
         



         
TOTALI     8,000   

7.2 Hua (debit) 
 

Huadhënësi Vëllimi Monedha Shkalla e 
interesit  

Data e 
huamarrjes  

Maturimi Rreziqet potenciale 

       

       

       

       

       

       

Burimi i informacionit: Departmenti i Financës 

7. 3 Garancitë dhe vëllimi i tyre financiar 
 

 Llogaria 466 fonde te ngurtesuara 2004-2018   

    Identifik Firma  5% 

Nr Emertimi I objektit sistem Fituese gjendja 31/12/2018 

1 Ndricim I qytetit C0449 INEL sh.p.k 49,000 

2 Rikonstyr hidroizolim Biblioteka e qytetit C0257 Bledar sh.p.k 27,047 

3 Makin vetshkarkues 8 ton C0272 Cuko sh.p.k 74,925 

4 Rikon rehabilit bulevard "Jakov Xoxa" C0400 Gjikuria sh.p.k 962,624 

5 Blerje paisje shkolle C0657 Spektri sh.p.k 24,300 

6 Blerje paisje zyre C0278 CCS sh.p.k 118,488 

7 Rikon rruga "Harilla Bozdo" C0248 Benland sh.p.k 615,400 

8 Blerje makine vete shkarkuese C0657 Spektri sh.p.k 99,840 

9 Ndertim  rrotonte bishanak C0382 Filipi shpk 124,885 

10 Rikon rruga "Liri gero" C0538 Modeste shpk 84,910 

11 KUZ eKUB blloku nr.6 C0430 Harmonia shpk 193,670 

12 Rikon rruga  1 Maji C0277 Caushi shpk 238,538 

13 Blerje autoveture C0944 Shpresa shpk 49,760 

14 Blerje paisje per policine bashkiake C0812 EKSPO SISTEM 23,490 

15 Blerje fshese C2311 Lulzime Tahja 15,000 

16 NdertimUra e Sheqit C0401 G.P.G Sh.p.k 250,000 

17 Ndertim Ura e Sheqit C0401 G.P.G Sh.p.k 250,000 

18 Ndertim Shkolla e re C0264 Boshnjaku B 11,082 

19 Rikonstruksion shkolla "Andon Xoxa" C0100 Shendelli 0 

20 Rikonstruksion shkolla "Andon Xoxa" C3337 Pese vellezrit 0 

21 Rikonstruksion shkolla "Andon Xoxa" C1323 Ndertuesi 0 

22 Rikonstruksion shkolla "Jani Bakalli" C0264 Boshnjaku B 552,620 

  Shuma e vitit 2014     3,765,579 

23 Rehabilitim I rrugaes "Muharrem Agolli' C0538 Modeste shpk 0 



24 Rikonstruksion I rruges Plyk Lalar C0818 Alb Star 0 

25 Rikonstruksion I rruges Patos  fshat C0588 Ngracan 1934 146,438 

26 Blerje paisje kompjuterike C3124 PC Store 9,513 

27 Blerje furnizim Pompa |Uji cakran C0105 2Z Konstruksion 201,568 

28 Blerje GPS C34464 A&ASECURITY 15,840 

29 Rikonstruksion shkolla "Andon Xoxa" C0100 Shendelli 0 

30 Rikonstruksion shkolla "Andon Xoxa" C3337 Pese vellezrit 0 

31 Rikonstruksion shkolla "Andon Xoxa" C1323 Ndertuesi 0 

32 Rikonstruksion shkolla "Jani Bakalli" C0264 Boshnjaku B 317,722 

33 Rikons  shkolla  "Janaq  Kilica" C1144 Kola Invest 0 

34 Blerje pjese kembimi per pompat Mbrostar C0458 Jordil  sha 1,157 

35 Blerje materiale ndertimi C0668 Sark sha 17,994 

  Shuma viti 2015     710,232 

  VITI 2016       

1 Rehabilitim I rruges "Muharrem Agolli" C0538 Modeste shpk 0 

3 
Rehab I fasadave e riks rruga "Mujo 
Ulqinaku C0132 AGBES Con 7,448,472 

4 Rikon rruges Agim Ndernenas Hasturkas C0221 AL-Alsfalt 9,298,431 

6 Rikons  shkolla  "Janaq  Kilica" C1144 Kola Invest 0 

7 Rikonstruksion I rruges Plyk Lalar C0818 Alb Star 0 

8 
Rehab I kanalit Vjose levan Fier dega 
Dermenasit C0665 Salillari 6,420,203 

9 
Rehab I kanalit Vjose levan Fier dega 
Martine C0957 Bean shpk 1,847,186 

10 Rehab I kanalit Vjose levan Fier dega Pojan C1500 Riviera 3,252,013 

11 
Rikons e rivit I park prane Bar Rinise e 
rehaI  "Dervish Hekali" C0115 Arberia 2,389,312 

12 
Ndertim I parkut qendror dhe riks rruga 
Xoxi Andon" C0132 AGBES Con 1,615,927 

14 Rikonstr Shkolla "Perikli Ikonomi" C3923 ARKONSTUDIO 775,679 

15 Rikons shkolla "Ymer  Xhafa" C0341 Elira 267,156 

16 Rikon shkolla "Dino Ismaili" C0053 Aluera 229,840 

17 Riparim Makina C0187 Alstezo 2,364 

18 Blerje  pllaka C3834 Vibtis 174,681 

19 Blerje goma C1792 Gajd 1,728 

  Shuma viti 2016     33,722,992 

  Viti 2017     31/12/2018 

1 

Rikonst dhe rehabilitim I fasadave rruga "Mujo 
Ulqinaku C0132 Agbes 4,429,445 

2 

Rikonst I rruges Agim-Ndernenas -Hasturkas  
Libofshe C0221 AL-Asfalt 5,251,569 

3 Rikonstruksion I rruges Daullas -Grecalli Mujalli C0132 Agbes 7,470,767 

4 

Ndertim I tregut te produkteve bujqesore e 
blektorale C0818 AL STAR 2,741,011 

5 Riperteritje urbane e bulevardit "Ramiz Aranitasi" C0538 Modeste 6,582,335 

6 

Ndertim im parkut qendror te qytetit e rikon rruga 
"Xoxi Andon" C0132 AGBES 9,554,817 

7 

Rivitalizim I parkut prane Bar Rinise dhe rikon rruga 
"Dervish Hekali" C0115 Arberia 3,499,070 

8 Rikonstruksion I rruges Cakran Autostrade C2315 Riviera 2008 1,269,518 

9 Rik  kanali Vjose Levan Fier Dega e Pojanit C1500 Riviera 1,510,813 

10 Rikons kanali Vjose Levan Fier Dega  e Martines C0957 Bean 3,987,037 



11 

per permiresim te kushteve te banimit per kom 
Rom C0100 Shendelli 464,846 

12 Rahabilitim fasada e rikonstr rruga "Rauf nallbani" C0221 AL ASFALT 1,623,367 

13 Rikonstr rruga Pishporo C0228 B93 1,499,784 

14 Rikonstruksion shkolla  "Jakov  Xoxa" C1144 Kola Invest 2,173,750 

15 Rikonstruksion shkolla "perikli Ikonomi" C3923 ARKONSTUDIO 1,378,857 

16 Rikonstruksion shkolla "Ymer Xhafa" Dermenas C0341 ELIRA 837,908 

17 Rikonstruksion shkolla "Dino Ismaili" levan C0053 ALURERA 976,817 

18 Rikonstruksion I Rrjetit KUZ ne lagjen Sheq I Madh C0115 Arberia 1,333,269 

19 Ujesjellesi Ndernenas, Hasturkas C0221 AL ASFALT 944,475 

20 Rikonstruksion Ujsellsi Cakran C0430 Harmonia 1,587,694 

21 Blerje Makineri e Pajisje per UK C0781 Zeqiri 81,600 

22 Rikonstruksion Rruga Llukan Toska C0538 Modeste 365,406 

24 Rikonstruksion dy rruge Hidrovor-Darezeze C2525 Heko construksion 356,407 

25 Rikonstr zgjerim Ura e Sheqit C0401 GPG Lushnje 656,953 

26 Blerje Pajisje Kompjuterike C3124 PC Store 15,200 

27 Blerje pajisje per shtepine e te moshuarve C2140 Trindity 5,179 

28 Furnizim e vendosje kabine  elektrike C4367 AA&P 5,370 

29 

Ngritja e portalit te administrimit dhe promovimit 
te atraksioneve kultur historik C0453 Infosofft  167,195 

30 takse pulle  dhjetor 2017     0 

  shuma gjithse bashkia     60,770,461 

  Nga ish komunat    13,690,927 

  gjithsej llogaria 466 me dt 31/12/2017     112,660,191 

  Viti 2018     31/12/2018 

          

1 
Rikonstruksion rruga Qender Cakran 
autostrad   

Compani Riviera 
2008 634,557 

2 Rikonstruksion shkolla Jakov  Xoxa   KolaInvest 3,931,843 

3 Ndertim kinemaje parku qendror   

Agbes 
Construksion 470,413 

4 Rikonstriuksion rruga Plyk Lalar Mbyet   Alb Star 600,000 

5 
Ndertim Parku qendror dhe rehab rruga X 
Andoni   

Agbes 
Construksion 3,619,019 

6 Ripert urbane bulevardi Ramiz Aranitasi   Modeste 3,616,241 

7 
Rivitalz parku prane Bar Rinise dhe rikon 
rr D Hekali   Arberia 1,298,159 

8 Rikon rruga Pisheporo Bregdet   B-93 3,129,626 

9 Rehabilitimfasade rruga Rauf Nallbani   AL-Asfalt 4,625,258 

10 Rehabilitim kanali ujites Dermenas   Nika 318,364 

11 Rehabilitim kanali I Martines   Bean 1,062,126 

12 Shpimi I tre puseve dublant  ne Libofshe   A.K.M 416,732 

13 Kostruksion piramide ne hyrje te kinemase   

Shamo 
Construksion 190,980 

14 Rikons ujsjellsei Ndernenas hasturkas   Al-Asfalt 121,021 

15 Blerje paisje kompjuterike   Pc store 18,432 

16 
permiresimi I kushteve te banimit 
komunite rom   shendelli 477,773 

17 Rikonstruksion Ujsjellesi Patos  Fshat   B93 493,792 

18 Rehabilitim kanali ujites Fier   Shendelli 385,058 

19 Rikons kanalizime Sheq I madh   Arberia 282,750 



20 Furnizim vendosje peme dekorative   Kajmaku 133,748 

21 Rikons rruga daullas grecalli mujalli   

Agbes 
Construksion 37,260 

  shuma 2018  I       25,863,152  

  taksa e pulles dhjetor 2018            817,950  

  totali   I+II       26,681,102  

 Bashkia  Fier  Thesari  Fier 139,341,293 
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7. 4 Kontratat Leasing 

Qiradhënësi Objekti i 
marrë me 
qira  

Çmimi i 
tregut i 
objektit të 
dhënë me 
qira (pas 
skontos) 

Numri dhe 
masa e 
pagesave 

Datat e 
pagesave 

Shkalla e 
interest 
vjetor 

Programi 
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7.5 Kontrata Qiraje 

 7.5 Kontrata qiraje      

        

Nr Qiramarrësi 

Objekti 
I marrë 
me qira 

Numri dhe 
masa e 
pagesave 
(vjetore) 

Datat e 
pagesave 

Shkalla 
e 
interesi
t vjetor Qëllimi 

Program
i 

1 
Shoqëri Sigurimesh 
ALBSIG   

Garazh 
sizmike 

96,000 (vjetore) janar - mars   Shoqëri sigurimesh   

2 
Shoqëri Sigurimesh 
INTERSIG 

Garazh 
sizmike 

96,000 (vjetore) janar - mars   Shoqëri sigurimesh   

3 
Shoqëri Sigurimesh 
ATLANTIK  

Garazh 
sizmike 

96,000 (vjetore) janar - mars   Shoqëri sigurimesh   

4 
Shoqëri Sigurimesh 
INSIG  

Garazh 
sizmike 

96,000 (vjetore) janar - mars   Shoqëri sigurimesh   

5 
Shoqëri Sigurimesh 
EUROSIG  

Garazh 
sizmike 

192,000 (vjetore) janar - mars   Shoqëri sigurimesh   

6 Erion Cene 
Garazh 
sizmike 

48,000 (3 mujore) 
janar, prill,korrik, 
tetor 

  Bar Kafe   

7 96,000 (vjetore) janar - mars   Shoqëri sigurimesh   



Shoqëri Sigurimesh 
ANSIG 

Garazh 
sizmike 

8 
Shoqëri Sigurimesh 
SIGAL  

Garazh 
sizmike 

192,000 (vjetore) janar - mars   Shoqëri sigurimesh   

9 Shoqëri Sigurimesh 
Sigma Interalbanian  

Garazh 
sizmike 

192,000 (vjetore) janar - mars   Shoqëri sigurimesh   

10 Gentian Prifti  
Lokal 
Kinoteatri 

108,200 (3 mujore) 
janar, prill,korrik, 
tetor 

  Bar Kafe   

11 Firma TEA-Co  
Ish 
komunale 

36,000 (3 mujore) janar - mars   Zyra shërbimi   

12 ZRPP Fier 
Qëndra 
Llog 

324,000 (vjetore) janar - mars   Zyra shërbimi   

13 
Shoqeria AGE& 
Seman Energy 

Toke 
ranore 

977,400  (vjetore) janar       
Ndertim central 
fotovoltaik dhe eolik 

  

14 
Shoqeria Smart 
Wat& Grid Energy 

Toke 
ranore 

216,000  (vjetore) janar       
Ndertim central 
fotovoltaik dhe eolik 

  

15 
Shoqeria ETS dhe 
Eglantina Xhoxhaj 

Toke 
ranore 

305,100 (vjetore) janar       
Ndertim central 
fotovoltaik 

  

16 
Shoqeria Osoja 
Energy 

Toke 
ranore 

207,000  (vjetore) dhjetor   
Ndertim central 
fotovoltaik 

  

17 Shoqeria AGE Sh.A 
Toke 
ranore 

86,400  (vjetore) Janar   
Ndertim central 
fotovoltaik 

  

18 Sadik Gega 
Tregu I 
fruta 
perimeve 

238,000 (mujore) Janar-Djetor   Treg fruta perimeve   

19 
Arben Mera & Bujar 
Ibrushi 

Toke 
bujqesore 

48,000 (vjetore) dhjetor   
Veprimtari 
bujqesore 

  

20 Aristir Marini 
Toke 
bujqesore 

66,000 (vjetore) dhjetor   
Veprimtari 
bujqesore 

  

21 Mehmet Bushaj 
Toke 
bujqesore 

14,675 (vjetore) dhjetor   
Veprimtari 
bujqesore 

  

22 Nazmi Ajdinaj 
Toke 
bujqesore 

62,100 (vjetore) tetor   
Veprimtari 
bujqesore 

  

23 Bevena SH.P.K 

Lokal tek 
tregu I 
produkteve 
bujqesore 

37,331 (mujore) Janar-Djetor   
Veprimtari 
bujqesore 
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7. 6 Kontrata me të tretë / Jashtëkontraktimi (outsourcing) 
 

7.6 Kontrata me te trete/jashtekontraktimi   

      

Nr Organizata 
Qellimi I 
kontrates 

Kohezgjatja 
e kontrates Rezultatet 

Kostot vjetore per 
NJQV-te 

1 10 vjet 2,131,200 leke/vit 



Arben 
Behaj, 
Sokrat 
Jovani 

Marrja me qira 
e tokes truall 

Ngritja e tregut te 
produkteve 
bujqesore dhe 
blektorale 

2 Fejzo Fejzo 
Marrja me qira 
e tokes truall 10 vjet 

Ngritja e tregut te 
produkteve 
bujqesore dhe 
blektorale 2,028,000 leke/vit 

3 
Koco 
Kokedhima 

Marrja me qira 
e tokes 
truall+ndertese 3 vjet 

Perdorimi I sip se 
marre me qira per 
oficine, magazine 3,000,000 leke/vit 

 

7.7 Konçesione dhe PPP 

 Koncesione 

Organizata Përmbajtja e së drejtës së konçesionit, 
duke përfshirë stimujt e dhënë nga 
NJQV-të 

Kohëzgjatja e 
koncesionit 

Kompensimi vjetor 
për NJQV-të, tarifë 

    

    

    

    

 

 PPP 

Organizata Forma 
ligjore  

Kapitali 
total 

Pjesa e 
NJQV-së 

Qëllimi i 
PPP 

Shpërndarje 
tek NJQV-
ja 

Kontribut 
nga 
NJQV-ja 

Përfaqësuesi  
i NJQV-së  

        

        

        

        

 

7.8 Shoqëritë në pronësi të bashkisë 
 

Organizata Forma 
ligjore 

Kapitali 
total  

Pjesa e 
NJQV-së 

Qëllimi i 
PPP  

Shpërnadrje 
tek NJQV-
ja 

Kontribut 
nga 
NJQV-ja  

Përfaqësuesi  
i NJQV-së  

        

        

        

        



 
7.9 Paketa fiskale 

 

VENDIM 

“MBI STRUKTURЁN  DHE  NIVELIN  E  TAKSAVE DHE TARIFAVE VENDORE TЁ VITIT  

2019 “ 

Mbështetur në Ligjin nr.139/2015 “Për Vetëqerisjen Vendore”; Ligjin 106/2017, datë 30.11.2017 “Për disa 

shtesa dhe ndryshime në Ligjin Nr. 9632, datë 30.10.2006  “Për Sistemin e Taksave Vendore”; Ligjin nr. 

44/2015 “Kodi i Procedurave Administrative i Republikës së Shqipërisë”;; Ligjin nr. 9632, datë 30.10.2006 

“Për Sistemin e Taksave Vendore” të ndryshuar; Ligjin nr. 9920, datë 19.05.2008 “Për procedurat tatimore në 

Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar; Udhëzimin nr. 24, datë 02.09.2008 “Për procedurat tatimore në 
Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar; Vendimin e Këshillit të Ministrave nr. 132 datë 07.03.2018 “Për 

metodologjinë për përcaktimin e vlerës së taksueshme të pasurisë së paluajtshme “ndërtesa”, e bazës së taksës 

për kategori specifike, natyrën dhe prioritetin e informacionit dhe të dhënave për përcaktimin e bazës së taksës, 
si dhe kritereve dhe rregullave për vlerësimin alternativ të detyrimit të taksës”, Këshilli i Bashkisë Fier në 

mbledhjen e tij të datës ..................2018:  

VENDOSI : 

Të  miratojë Strukturën dhe Nivelin e Taksave dhe Tarifave Vendore për Vitin 2019 si  më poshtë : 

TAKSAT  VENDORE 

1. Tatimi i Thjeshtuar mbi Fitimin e Biznesit të Vogël. 
2. Taksa mbi Pasurinë e Paluajtshme 
3. Taksa e Fjetjes në Hotel  
4. Taksa e Ndikimit në Infrastrukturë  
5. Taksa mbi Kalimin e të Drejtës së Pronësisë për pasuritë e paluajtshme 
6. Taksa e Regjistrimit të Përvitshëm të Mjeteve 
7. Taksa e Tabelës 
8. Taksa e Përkohshme për Mirëmbajtjen dhe Rikonstruksionin e Shkollave 

 

TARIFAT VENDORE 

1. Tarifa e Shërbimit për Familjet 
2. Tarifa e shërbimit për Biznesin 
3. Tarifa për Mjetet e Transportit 
4. Tarifa për Dhënie Leje Ushtrim Aktiviteti 
5. Tarifat për Shërbimet Veterinare 
6. Tarifa për Shërbime Administrative dhe Urbanistikes 
7. Tarifa e Zënies se Hapësirës Publike 
8. Tarifa te Ndryshme ne Funksion te Drejtorive dhe Ndërmarrjeve vartëse. 
9. Tarifë për ndërhyrjet për shuarjen e zjarreve 
10. Tarifë për dhënie/marrje me qira  

 

I. Taksat Vendore 
1. Tatimi i Thjeshtuar mbi Fitimin e Biznesit të Vogël. 

 
a) Shkalla tatimore e aplikueshme mbi fitimin e tatueshëm, për tatimpaguesit që i nënshtrohen tatimit të 

thjeshtuar mbi fitimin e biznesit të vogël, me qarkullim vjetor nga 5 (pesë) deri në 8 (tetë) milionë lekë, 
është 5%.  

b) Tatimi i thjeshtuar mbi fitimin, për tatimpaguesit me qarkullim vjetor nga 0 (zero) deri në 5 (pesë) 
milionë lekë, është 0 (zero) lekë në vit. 



 

2. Taksa mbi pasurinë e paluajtshme. 
Në taksat mbi pasurinë e paluajtshme përfshihen:  

a) Taksa mbi Ndërtesat;  
 Taksës mbi ndërtesat i nënshtrohen individët, personat fizikë ose juridikë, vendës apo të huaj, 

pronarë ose përdorues të pasurive të paluajtshme në territorin e Republikës së Shqipërisë,  
pavarësisht nga niveli i shfrytëzimit të këtyre ndërtesave, përveç rasteve kur në këtë ligj 
përcaktohen ndryshe.  

 Taksës mbi ndërtesat i nënshtrohen personat që kanë aplikuar për legalizim të ndërtesës, sipas ligjit 
“Për legalizimin, urbanizimin dhe integrimin e ndërtimeve pa leje”.  

 Taksës mbi ndërtesat i nënshtrohen zhvilluesit, të cilët nuk arrijnë të mbyllin ndërtimin sipas lejes 
përkatëse, të lëshuar nga autoriteti i planifikimit. Afati i përllogaritjes së taksës fillon nga momenti 
i mbarimit të afatit kohor të përcaktuar në aktin e miratimit të kërkesës për leje ndërtimi.  

 Detyrimi për taksën mbi ndërtesat llogaritet si shumëzim i bazës së taksës me shkallën e taksës mbi 
ndërtesën.  

 Taksa vendore mbi pasurinë e paluajtshme-ndërtesë llogaritet si detyrim vjetor i taksapaguesit. 
Pagesa e taksës bëhet çdo muaj apo për periudha më të gjata, në varësi të kategorisë së 
taksapaguesit, sipas përcaktimeve në vendimin e Këshillit të Ministrave.  

 Përjashtohen nga taksa mbi ndërtesat:  
 

 Pronat e shtetit dhe të njësive të qeverisjes vendore, që përdoren për qëllime jofitimprurëse;  
 Pasuritë në pronësi të shtetit, të kaluara me vendim të Këshillit të Ministrave, nën administrimin e 

shoqërive publike shtetërore;  
 Ndërtesat e banimit, që shfrytëzohen nga qiramarrësi me qira të paliberalizuara;  
 Banesat sociale në pronësi të bashkive;  
 Pasuritë e paluajtshme-ndërtesa, pronë e subjekteve juridike ose fizike, që në bazë të marrëveshjeve 

me bashkitë përdoren nga këto të fundit si banesa sociale;  
 Ndërtesat që përdoren nga komunitetet fetare, në funksion të veprimtarisë së tyre;  
 Strukturat akomoduese “Hotel/Resort me katër dhe pesë yje, status special”, sipas përcaktimit në 

legjislacionin e fushës së turizmit dhe që janë mbajtës të një marke tregtare të regjistruar dhe njohur 
ndërkombëtarisht “brand name”;  

 Ndërtesat e banimit të kryefamiljarëve që përfitojnë pension pleqërie ose pension social, që janë me 
banim në fshat ose qytet, kur familja përbëhet vetëm nga pensionistët;  

 Ndërtesat e banimit të kryefamiljarëve që trajtohen me ndihmë ekonomike;  
 Ndërtesat kulturore, nën mbrojtje të përkohshme ose të përhershme, për kohën në të cilën deklarohet 

mbrojtja, sipas legjislacionit në fuqi për monumentet e kulturës dhe/ose trashëgiminë kulturore.”. 
Baza e taksës mbi ndërtesat është vlera e ndërtesës, që llogaritet në përputhje me metodologjinë dhe 
procedurat e përcaktuara me vendim të Këshillit të Ministrave. 

Për kategorinë Biznes baza e taksës do të jetë cmimi i ndarë sipas zonave si më poshtë: 

Zona 1   90,000 lekë/m2  

(Bizneset brenda zonws sw kufizuar me Rrugwt Leon Rei-Vasil Jorgaqi-Ramiz Aranitasi-Jakov Xoxa-
Mujo Ulqinaku-Jakov Mile- Brigada e XI Sulmuese; dhe çdo bines tjetwr jashtw kufizimeve tw 
mwsimwrme nw Bulevardin Ramiz Aranitasi; Jakov Xoxa; dhe buzw rrugwve Teodor Muzaka dhe buzw 
autostradave ) 

 

Zona 2   80,000 lekë/m2  

(Bizneset brenda zonws sw kufizuar nga Rrugwt Llukan Toska-Kostandin Kallogjeri-Leon Rei-Brigada e 
XI Sulmuese- Jakov Mile-Mujo Ulqinaku-Jakov Xoxa-Ramiz Aranitasi-Nuredin Aliu-Murialdo-
Skwnderbeu-Novruz Pashko-Harrilla Bozdo-Bizneset buzw rrugws Jani Bakalli-Rrugws nacionale Fier-
Patos; Rrugws Nacionale Fier-Vlorw; rrugws Fier-Seman 



Zona 3   70,000 lekë/ m2 

Cdo Biznes tjetwr nw zonat jashtw Zonws 1 dhe 2 

 

Shkalla e taksës mbi ndërtesat, e cila aplikohet si përqindje e bazës së taksës, është si më poshtë: 

Tab.1    

Nr. Emërtimi Vlera ne % 

1 Ndërtesa që përdoren dhe shfrytëzohen për banim 0,035% 

2 
Ndërtesa që përdoren dhe shfrytëzohen për veprimtari 
ekonomike 

0,2% 

3 

Për të gjithë sipërfaqen ndërtimore, për të cilën zhvilluesi 
është pajisur me leje ndërtimi dhe nuk ka arritur ta përfundojë 
atë sipas afatit të përcaktuar në aktin e miratimit të kërkesës 
për leje ndërtimi. 

30% e vlerës 

4  Parkim i mbuluar dhe bodrume 70% e vlerës 

5 Parkim i hapur 30% e vlerës 

6 
Veprimtari industriale, prodhim, përpunim, magazinimi 
mallrave industrialë duke përfshirë depot, magazinat dhe 
objekte të ngjashme 

50% e vlerës 

7 

Veprimtari në fushën e bujqësisë dhe blektorisë si dhe 
veprimtari mbështetëse si grumbullim, magazinim dhe ruajtje 
produkte bujqësore e blektorale me përjashtim të përpunimit 
ushqimor 

30% e vlerës 

 

Shënim I: Tatimpaguesit që kanë në pronësi më shumë se një banesë, për shtëpinë ku kanë banimin e 
zakonshëm paguajnë taksën e ndërtesës, sipas përcaktimit ne aneksin 1, ndërsa për të gjitha shtëpitë e tjera , 
taksa e ndërtesës është sa dyfishi i taksës së ndërtesës , që zbatohet në zonën ku ndodhet kjo ndërtesë. 

Shënim II: Për ndërtesat në pronësi të shoqërive të ndërtimit, të destinuara për shitje, por që janë ende të pa 
shitura, taksa do të vendoset sipas destinacionit të përdorimit të ambientit të ndërtesës 

 

b) Taksa mbi Tokën Bujqësore.  
Taksa mbi tokën bujqësore është detyrim vjetor dhe paguhet brenda vitit fiskal. Baza e taksës mbi tokën 
bujqësore është sipërfaqja e tokës në hektarë, në pronësi të taksapaguesit. Sipërfaqja e tokës në pronësi 
përcaktohet sipas dokumenteve që e vërtetojnë atë. Kategoritë minimale të bazës së taksës dhe nivelet 
treguese të taksës për çdo kategori janë paraqitur ne tabelën 2: 

Tabela 2 (niveli i taksës mbi tokën bujqësore) 

Nr. Klasifikimi sipas kategorisë se tokës bujqësore 
Vlera Sipas Ligjit 

Lekë/hektar/vit 
Vlera 

Leke/Hektar/Vit 

1 I 5600 3920 

2 II 4900 3430 



 
 
 
 Taksapaguesi, pasuria e të cilit është dëmtuar nga veprimi i forcave madhore, përjashtohet përkohësisht 

(deri në 1 vit) nga taksa për tokën bujqësore. Përjashtimi dhe kohëzgjatja e tij përcaktohet nga Drejtoria 
e Emergjencave Civile dhe Drejtoria e Bujqësisë e Bashkisë Fier, në raport me dëmin e shkaktuar, deri 
në vlerën 75 për qind. 

 Per vitin 2019 eshte aplikuar ulja 30% 
 Llogaritja dhe arkëtimi i taksës mbi tokat bujqësore bëhet nga Drejtoria e Taksave dhe Tarifave Vendore 

dhe Njësia Administrative përkatëse.  
 

c) Taksa mbi Truallin.  

Baza e taksës mbi truallin është sipërfaqja e truallit, në metër katror, në pronësi apo përdorim të taksapaguesit. 
Sipërfaqja e truallit në pronësi përcaktohet sipas dokumenteve që e vërtetojnë atë.  Në rast të mungesës së 
dokumentacionit të pronësisë, përdoruesi i truallit bën një vetë deklarim të sipërfaqes së truallit në përdorim. 

Tabela 3 (niveli i taksës mbi truallin) 

 

Kategoritë e taksës se truallit Niveli tregues i taksës se truallit 

a) Për qëllime banimi nga individ 0.56 lek/m2/vit 

b) Për qëllime biznesi 20 lek/m2/vit 

Përjashtohen nga pagesa për taksen e truallit familjet: 

a) Me Ndihmë ekonomike   Po 

b) Tetraplegjia, paraplegjik   Po 

c) Të verbrit   Po 

d) Invalid pune dhe të luftës   Po 

e)Te përndjekurit politik   Po 

f) Veteranet e luftës   Po 

 

Llogaritja dhe arkëtimi i taksës mbi truallin bëhet nga Drejtoria e Taksave dhe Tarifave.   

3. Taksa e Fjetjes në Hotel 
a) Me “hotel” kuptohet çdo veprimtari, që jep strehim kundrejt pagesës dhe përfshin emërtimet hotel, motel, 

stabiliment turistik, dhe çdo objekt tjetër që përdoret për këtë qëllim.  
b) Hotele ndahen ne kategori: Hotele me 4-5 yje dhe motele, bujtina, fjetore, stabilimente turistike dhe çdo 

njësi tjetër akomoduese sipas përcaktimit te ligjit për turizmin  
c) Detyrimi për taksen i takon klientit qe strehohet ne hotel, detyrim i cili mbahet nga hoteli për llogari te 

Bashkisë Fier dhe derdhet në favor të Bashkisë brenda datës 5 të muajit pasardhës. 

3 III 4200 2940 

4 IV 3600 2520 

5 V 3000 2100 

6 VI 2400 1680 

7 VI deri  X 1800 1260 



 

 Tabela 4 

 

Ngarkohet Drejtoria e Taksave dhe Tarifave për arkëtimin e kësaj takse. 

4. Taksa e Ndikimit në Infrastrukturë 
a) Niveli i taksës ndikimit në infrastrukturë përcaktohet sipas ligjit nr. 9632 dt. 30/10/2006 i ndryshuar “Për 

Sistemin e Taksave Vendore “. 
b) Baza e taksës është vlera në lekë e investimit të ri që kërkohet të kryhet. Klasifikimi si investim i ri dhe 

vlerat përkatëse përcaktohen në përputhje me legjislacionin në fuqi për dhënien e lejes së ndërtimit. 
c) Niveli i taksës shprehet si përqindje e vlerës së investimit dhe është 1 deri në 3 për qind të kësaj vlere. 
d) Detyrimi për taksën i takon investitorit.  
e) Nëse objekti, për të cilin do të bëhet investimi, shtrihet në territorin e më shumë se një njësie vendore ose 

kur objekti ndikon në infrastrukturën e një njësie tjetër vendore, të ardhurat nga taksa ndahen 
proporcionalisht ndërmjet tyre, në përputhje me raportet përkatëse të shtrirjes së objektit dhe të ndikimit 
të investimit në infrastrukturën e secilës njësi. 

f) Kur objekti sipas projektit, ka disa nga kategoritë e cituara ne tabele, llogaritjet e  taksës bëhen për vlerat 
respektive të secilës kategori. 

g) Referuar tabelës 5 zona D i referohet taksës së ndikimit në infrastrukturë për Njësitë Administrative. 
h) Ngarkohet Drejtoria e Urbanistikes për llogaritjen, dokumentimin dhe Drejtoria e Taksa dhe Tarifave për 

arkëtimin e Taksës se Ndikimit në Infrastrukture. 
Tabela 5 

Kategoritë Niveli i taksës 

Hotel 4-5 yje 175 lekë/natë 

Bujtinë, motel dhe çdo njësi tjetër akomoduese 70 lekë/natë 

Nr. Kategoritë dhe nën kategoritë 

Taksa e ndikimit ne infrastrukture sipas 
Zonave ne % 

A B C D 

1 

Objekte për qëllime banimi dhe shërbimi 
individuale me vlere investimi për m2 

    

a) Objekt 1 katsh 2% 2% 2% 2% 

b) Objektet 2 – 3 katshe 2% 2% 2% 2% 

c) Objekte mbi 3 katshe 3% 3% 3% 2% 

d) Objekte për qëllime shërbimi 4% 4% 4% 2% 

2 

Objekte për qëllime banimi dhe shërbimi nga 
shoqëritë e ndërtimit, me çmimin e shitjes për 
m2 

    

a) Objekt 1 katsh 4% 4% 4% 4% 

b) Objektet 2 – 3 katshe 4% 4% 4% 4% 

c) Objekte mbi 4 katshe 4% 4% 4% 4% 

d) Objekte për qëllime shërbimi 4% 4% 4% 4% 



 

5. Taksa mbi Kalimin e së Drejtës së Pronësisë 
 

a) Taksa mbi kalimin e të drejtës së pronësisë për pasuritë e paluajtshme vendoset për ndërtesat dhe të gjitha 
pasuritë e paluajtshme në çastin e kalimit të së drejtës së pronësisë mbi to. Taksa paguhet nga personi, që 
kalon të drejtën e pronësisë mbi pasurinë e paluajtshme, para kryerjes së regjistrimit, në përputhje me aktet 
ligjore në fuqi.  

b) Baza e taksës mbi kalimin e të drejtës së pronësisë për ndërtesat është sipërfaqja e ndërtimit, pronësia e së 
cilës transferohet. Kategoritë e ndërtesave, për efekt të bazës së taksueshme, jepen në aneksin nr.3 që i 
bashkëlidhet këtij ligji. Niveli i taksës caktohet në lekë për metër katror të bazës së taksës. Detyrimi tatimor 
llogaritet si shumëzim i nivelit të taksës me bazën e tij. 

c) Baza e taksës për kalimin e të drejtës së pronësisë për pasuritë e tjera të paluajtshme është vlera e shitjes 
së tyre. Niveli i taksës caktohet në përqindje dhe niveli tregues i taksës është 2 për qind. Detyrimi tatimor 
llogaritet si shumëzim i nivelit të taksës me bazën e tij.  

d) Vjelja e kësaj takse bëhet nga zyrat e regjistrimit të pasurive të paluajtshme, të cilat, në rolin e agjentit të 
taksave, përfitojnë 3 për qind të shumës së arkëtuar dhe diferencën e derdhin për llogari të buxhetit 
përkatës të bashkisë ose të , në territorin e së cilës ndodhet pasuria, jo më vonë se data 30 e muajit 
pasardhës. 

 

Tabela 6 

Nr. Kategoritë  
Niveli i taksës 

Lekë/ m2 

1. Ndërtesa  banimi 300 

2. Ndërtesa te tjera për tregti e shërbime 700 

3. Ndërtesa  te  tjera 500 

 

6. Taksa e regjistrimit të përvitshëm të mjeteve 
 

3 

Ndërtesat me objekte prodhimi e përpunimi me 
funksion bujqësor e blegtoral, prodhimi 
industrial, objekte me përdorim publik, me 
funksion për përdorim ne sektorin e turizmit(me 
vlere investimi), objekte me funksion fetar, 
bamirësie etj. të ngjashme 

3% 3% 3% 2% 

4 
Për Punime që kërkojnë aplikim Deklaratë 
Paraprake Punimesh 3% 3% 3% 3% 

5 Për ndërtesat ne proces legalizimi 0.5% 0.5% 0.5% 0.5% 

6 Për ndryshim funksioni 3% 3% 3% 3% 

7 Vendosje antenash (konstruksion metalik) 3% 3% 3% 3% 

8 
Struktura për qëllime publike (përjashtohet 
Bashkia Fier), 

2% 2% 2% 2% 

9 
Për projekte të infrastrukturës  (linja elektrike 
Ujësjellës Kanalizime etje të ngjashme) 

0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 



a) Taksa  llogaritet sipas përcaktimeve ne ligjin nr. 9975 dt. 28.07.2008  te ndryshuar " Për  taksat kombëtare" 
Dhe Udhëzimit te  MF nr. 18  dt. 23.08.2011. 

b) Drejtoritë Rajonale të Drejtorisë së Përgjithshme të Shërbimeve të Transportit Rrugor (DRSHTRR), të 
cilat janë agjent tatimor të mbledhjes së taksës vjetore të mjeteve të përdorura, mbledhin këtë taksë dhe e 
derdhin, brenda datës 30 të çdo muaji, për llogari të organeve tatimore të administratës qendrore dhe 
njësive të qeverisjes vendore. 

c) Drejtoria rajonale e shërbimeve të transportit rrugor i ndan të ardhurat nga taksa e mjeteve të përdorura 
sipas njësive të qeverisjes vendore, mbështetur në vendbanimin e taksapaguesit që zotëron mjetin e 
transportit. 

d) Nga shuma e përgjithshme e të ardhurave mujore të arkëtuara nga taksa vjetore e mjeteve të përdorura, 
drejtoritë rajonale të DRSHTRR-së, pasi mbajnë komisionin prej 5 (pesë)% të totalit mujor të të ardhurave, 
derdhin me anë të faturës për arkëtim, 18 % të këtyre të ardhurave në llogarinë bankare të degës së thesarit 
të rrethit ku është njësia e qeverisjes vendore.  

e) Rakordimi i pagesës së taksës ndërmjet strukturave të DRSHTRR-së me organet tatimore vendore kryhet 
në bazë të regjistrit ditor të taksës vjetore të mjeteve të përdorura, formati i të cilit është i përcaktuar me 
udhëzim të Ministrit të Financave. 

 

7. Taksa e Tabelës 
a) Baza e taksës te tabelës është çdo tabele e standardizuar, ku identifikohet emri dhe aktiviteti i subjektit  

fizik apo juridik.   
b) Taksa e tabelës paguhet nga çdo person fizik e juridik dhe përçdonjësi apo filial.  
c) Taksa e tabelëspërkategorinë mbi 2 m2  paguhet nga data e regjistrimit përpjesën e mbetur te vitit. 
d) Përjashtohen nga pagesa e taksës se tabelës subjektet me statusin e Ambulantit. 
 

Tabela 7 

Nr. Emërtimi Niveli i Taksës 

1 

Tabelë për qëllime identifikimi te trupëzuara ne sipërfaqen e ndërtesës 
brenda territori te aktivitetit te biznesit dhe qe nuk përdoren për te 
reklamuar aktivitetin e te trentëve. 

 

a) Deri ne 2 m2 0 lekë/m2/vit 

b) Mbi 2 m2 

Biznesi i Madh 
Biznesi i Vogël 

25,000 lekë/vit 

10,000 lekë/vit  

2 

Tabele për qëllime reklamimi  

a) Tabele e thjeshte 
Biznesi i Madh 
Biznesi i Vogël 

 22,500 lekë/vit 

 11,500 lekë/vit 

b) Tabele elektronike 
Biznesi i Madh 
Biznesi i Vogël 

45,000 lekë/vit 

22,500 lekë/vit 

 Tabela për qëllime identifikimi jashtë territorit ku zhvillohet biznesi  
(tabele orientimi) 

 

 Tabela identifikuese 120 Lekë/m2/vit 

 Tabela për qëllime reklamimi e lëvizshme/e pa lëvizshme deri ne 35 
m2 

 

 E thjeshtë (me/pa ndriçim) 22,500 lekë/vit 



 Elektronike 45,000 lekë/vit 

 Tabela ne funksion te ekspozimeve te ndryshme te hapura, panaire, 
spektakle, stenda reklamuese, banderola etj. 

 

 Te gjitha llojet dhe përmasat 1000 lekë/ m2/ditë 

 

8. Taksa e përkohshme për mirëmbajtjen dhe rikonstruksionin e shkollave 
 

a) Taksa e përkohshme  për mirëmbajtjen dhe rikonstruksionin e shkollave ka filluar të aplikohet në muajin 
janar 2017. Ajo është në nivelin 600 lekë/familje/vit 

b) Taksës se përkohshme për mirëmbajtjen dhe rikonstruksionin e shkollave i nënshtrohen të gjitha familjet 
c) Përjashtim bëjnë të gjitha kategoritë e familjeve që janë përjashtuar nga taksa e ndërtesës dhe ato familje 

qe ka si përbërje vetëm dy pensionist. 
Taksa e përkohshme për mirëmbajtjen dhe rikonstruksionin e shkollave arkëtohet nga Ujësjellës-kanalizime 
Fier.  

II. TARIFAT VENDORE 
 

1. Tarifa e Shërbimit për Komunitetin 
 

a) Tarifat paguhen nga çdo familje e regjistruar në regjistrin e gjendjes civile. Detyrimi i tarifës është vjetor  
dhe paguhet për vitin kalendarik .                                                                                           

b) Për  çdo familje të  re të regjistruar  gjatë vitit  detyrimi arkëtohet  brenda 30 ditë  nga data e regjistrimit 
dhe ai  llogaritet nga muaji koherent i regjistrimit. 

c) Arkëtimi behet pranë arkës se rajonit se bashku me detyrimet e tjera brenda  datës 30 qershor. 
d) Familjaret pajisen me certifikatë (format) te arkëtimit te taksave e tarifave. 
e) Tarifa e shërbimit arkëtohet nga Ujësjellës-Kanalizime Fier ndërsa për rastet kur familja nuk ka kontrate 

me Ujësjellës-Kanalizime Fier do te arkëtohet pranë Rajoneve dhe Njësive Administrative se bashku me 
taksat e tarifat e tjera për çdo familje. 

Tabela 8 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Nr. Emërtimi 

Vlera/Leke/Familje 

Bashkia 
Njësit 

Administrative 

1 Tarifa Shërbimi 2.400 1.200 

2 

Përjashtohen nga pagesa familjet   

a) Me Ndihme ekonomike Po Po 

b) Tetraplegjik, paraplegjik (kryefamiljari) Po Po 

c) Invalid pune dhe te luftës  Po Po 

d) Te përndjekurit politik Po Po 

e) Veteranet e luftës Po Po 



2. Tarifa e Pastrimit për Biznesin 
 

a) Biznes  i vogël do te konsiderohen te gjithë personat fizik apo juridik qe realizojnë një xhiro deri ne 8 
milion lekë. 

b) Biznes  i madh do te konsiderohen te gjithë personat fizik apo juridik qe realizojnë një xhiro mbi 8 milion 
lekë dhe pavarësisht nga kjo, janë objekte i Tatimit mbi Fitimin. 

c) Ne rast se një person juridik ose fizik me T.V.SH. ushtron aktivitet ne disa njësi do te zbatohen tarifat dhe 
taksat e Biznesit te Vogël kur janë Brenda territorit te Bashkisë. Kur veprimtaria është njësi e rretheve te 
tjerë do te zbatohen taksat dhe tarifat e vendosura për persona juridike. 

 

 Tarifa e Pastrimit për Biznesin e Vogël 
 

Tabela 9 

Nr. Kategoritë e nënkategoritë e biznesit 

Niveli I  Tarifës ne 
Leke 

Bashkia 
Njësit 

Admin. 

1 

Për  çdo  njësi  tregtimi   

a) Biznes i vogël pa TVSH 13.000 6.000 

b) Biznes i vogël me TVSH 25.000 17.000 

Përveç rasteve cituar me poshtë   

c) Për tregtim bulmet, mish, peshk 18.000 9.000 

d) Për Restorante,  Bufe, Kafene, Piceri, pastiçeri   

d1)   Me sipërfaqe  deri  100 m2 18.000 9.000 

d1)   Me sipërfaqe  mbi 100 m2 23.000 16.000 

2 

Për çdo njësi shërbimi   

a) Riparime elektro shtëpiake, rrobaqepës, berber etj. 8.000 4.000 

b) Servis automjetesh 20.000 11.000 

3 

Për çdo njësi  Prodhimi   

a) Veprimtaria biznes i vogël 18.000 6.000 

b) Veprimtaria biznesi I vogël me  TVSH 
25.000 17.000 

 
c) Veprimtari Biznes i Vogël me tatim fitimi 

35,000 22,000 

4 

Për çdo njësi profesione të lira   

a) Noter, avokat, arkitekt, përkthyes, inxhinier, ekspert etj. 13.000 7.000 

b) Stomatolog, mjek, mjek laborant, farmacist etj. 20.000 9.000 

5 Bilardo 13.000 6.000 

6 Internet , lojëra elektronike për fëmijë 13.000 6.000 



7 Agjenci  te ndryshme me TVSH 25.000 12.000 

8 Klinik Dentare, mjekësore, laborator dentar ose depofarmaceutike  55.000 32.000 

9 Për shkolla jo publike 23.000 16.000 

10 
Institucionet private, kompleksesportive, ekspozita,  

polici private, autoshkolla, etj.  
23.000 11.000 

11 Hotele, motele 35.000 20.000 

12 Për çdo parking privat dhe lavash 20.000 10.000 

13 Institucione dhe organizata jo qeveritare 4.000 4.000 

14 Televizionet private edhe radiot 10.000 6.000 

15 Për çdo ambulant 4.000 4.000 

 Tarifat e Biznesit te Madh 
Tabela 10 

Nr. Kategoritë e biznesit 
Niveli I Tarifës ne 

Lekë 

1 

Aktivitete biznesi I madh 50.000 

Përveç rasteve te cituara me poshtë 

a) Restorante, disko, pub 70.000 

Bar- kafe (me sipërfaqe deri 100 m2) 45,000 

Bar- kafe (me sipërfaqe mbi 100 m2) 60,000 

a1)  Për çdo filial te tyre 35.000 

b) Tregtim Lende djegëse, karburant, gaz 100.000 

b1)   Për çdo filial te tyre 70.000 

c) Tregtim materiale ndërtimi, tulla, dërrasë, çimento, gëlqere,  etj. 85.000 

d) Tregje  Private 80.000 

e) Lojëra fati, Eurolloto, kazino, ruletë, etj. 100.000 

f) Njësi tregtim me shumicë 60.000 

g) Super makete, me sipërfaqe deri 500 m2 85.000 

 h) Super makete, me sipërfaqe  500-1000 m2 100,000 

 i) Super makete, me sipërfaqe  mbi 1000 m2 150,000 

2 

Aktiviteti biznes I madh prodhues 80.000 

Përveç rasteve te cituara me poshtë 

a) Prodhim buke 45.000 

b) Prodhim materiale ndërtimi, tulla , tjegulla, çimento, etj. 100.000 



c) Impiante për therje bagëtish ( thertore) 60.000 

d) Komplekse te rritjes  e therjes për shpend, derra, gjedh, etj. 150.000 

3 

Aktivitet   Shërbimi Biznes I madh 60.000 

Përveç rasteve te cituara me poshtë 

a) Banka private e filiale te tyre 80.000 

b) Televizionet private edhe radiot 25.000 

c) Shërbimi spitalor, diagnostikimi, Shtetëror apo privat 
200.000 

d) Klinika mjekësore, laborator diagnostikimi,  farmaci,  (sh.pk 
ose sh.a.)  

70.000 

e) Klinika mjekësore, laborator diagnostikimi,  farmaci, 
30,000 

f) Për Institucion arsimor jo publik, universitet, shkolla 50.000 

g) Agjenci sigurimesh, këmbim valutor, transporti, etj. 50.000 

h) Për autoshkolla, polici private, kurse kualifikimi, polici private etj. 35.000 

i) Ndërmarrjet (sha apo shpk) te shërbimit për energji elektrike e 
telefonisë , internet,kabllor, postë, Ujësjellës 

110.000 

4 Biznes I madh me aktivitet profesione te lira 35.000 

5 Institucione  shtetërore 60.000 

7  Biznesi I madh me aktivitet ndërtimi 100.000 

8 

Për çdo kantier, me  leje ndërtimi- zhvillimi ne raport me kohëzgjatjen e përfundimit te ndërtimit 
dhe vlerën e tij deri ne marrjen e certifikatës se përdorimit 

Deri ne                      5.000.000 25.000 

a) 5.000.000    -     15.000.000 37.000 

b) 15.000.000    -    30,000.000 55.000 

c) 30.000.000    -   50,000.000 70.000 

d) 50.000.000    -    100.000.000 90.000 

e) 100.000.000   -   500.000.000 110.000 

f) Mbi                   500.000.000 520.000 

9 

Biznes me aktivitet nxjerrje hidrokarburesh me seli dhe filialet brenda territorit te Bashkisë 

a) Me prodhim deri ne 100.000 ton 24.000.000 

b) Me prodhim  100.000 ton-400,000 ton 35.000.000 

 c) Me Prodhim mbi 400,000 ton 45,000,000 

 d) Biznes me aktivitet  përpunim hidrokarburesh me seli dhe filialet 
brenda territorit te Bashkisë 

30,000,000 

 e) Subjekte që ushtrojnë aktivitet të trajtimit të mbetjeve plastike dhe 
nënprodukteve të tyre 

500,000 



 f) Subjekte që ushtrojnë aktivitet brenda territorit të bashkisë  me ndikim 
në mjedis si karierë guri, shfrytëzim argjilash, etj të ngjashme, 
zhavorre 

500,000 

 

a) Niveli i tarifave është detyrim vjetor dhe  llogaritet për vitin kalendarik. 
b) Kur biznesi krijohet apo mbyllet gjatë vitit kalendarik detyrimi do të llogaritet nga data e regjistrimit të tij 

në QKB, Kur mbyllet aktiviteti pagesa llogaritet dhe arkëtohet në raport me kohën aktiv. 
c) Për piken 8 të tabelës 11, tarifa për çdo kantier llogaritet nga Drejtoria e Urbanistikes dhe arkëtohet nga 

Drejtoria e Taksave dhe tarifave. 
d) Afati për pagesën e tarifave është data 20 Prill. 
e) Për mospagesë në afatin e caktuar aplikohet gjobë 0.06% e shumës totale të tarifës së papaguar, në ditë 

deri në 365 ditë. 
f) Ngarkohet Drejtoria e Taksave dhe Tarifave për faturimin dhe arkëtimin e Tarifave. 
 

3. Tarifa për Mjetet e Transportit 
 

 Tarifat e Shërbimit dhe tarifa për tonazh 
 

Tabela 11 

 

 

 

 

 

 

 

 Tarifa e Parkimit Abone 
a) Parkimi abone i jepet subjektit fizik apo juridik vetëm me  Leje për parkim abone  te lëshuar  nga   Drejtoria 

e Transportit.  Ne lejen e lëshuar përcaktohet nr. i vendparkimeve dhe vendndodhja e tyre. 
b) Leja për vendparkim abone te jete ne përputhje me dispozitat e qarkullimit rrugor. 
c) Llogaritja dhe arkëtimi  i tarifës për vendparkim abone behet nga Drejtoria e Taksave dhe Tarifave sipas 

përcaktimeve ne lejen e lëshuarpër subjektin.  
Tabela 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Struktura për llogaritjen dhe arkëtimin e tarifave është Drejtoria e Përgjithshme e Taksave. 
 Tarifa e parkimit për çdo mjet transporti për persona fizik ose juridik 
  Tabela 13 

Nr. Kategoritë 

Niveli Tarifës ne Leke  

Bashki 
Njësi 

Admin. 

1 Tarifa e  Shërbimit për çdo mjet transporti 7.000 3.500 

Nr. Kategoritë 

Niveli Tarifës ne 
Leke 

Bashki 
Njësi 

Admin. 

1 Për çdo vend parkimi autovetura  4 + 1  dhe 8 + 1 30.000 5.000 

2 Për çdo vend parkimi autobus apo kamion 37.000 10.000 



Nr  Kategoritë e mjeteve sipas Kodit Rrugor 

    Treguesit  e Mjeteve 
Tarifa 

Parkimit 

Nr. Vende 
Ngarkesa ne 

Ton 
Lek/Vit 

1 Autovetura ( private apo shtetërore )     1.000 

2 Taksi     1 + 4   5.000 

3 Taksi   1 + 8   8.000 

4 Autobuza    9  -  30   10.000 

5 Autobuza   30  - 50   11.000 

6 Kamion       1.5 - 3.5 3.000 

7 Kamion     3.6 - 8 5.000 

8 Kamion        8.1 - 14 6.000 

9 Kamion     14.1  + 8.000 

10 Tërheqës   ( Kok Tërheqëse )   Çdo tonazh 5.000 

11 Rimorkio     1 - 16 6.000 

12 Trailer        16 - 40 8.000 

13 Rimorkio e makineri te renda    40 - 100 10.000 

14 Autovinça      1 - 14 5.000 

15 Autovinça    14.1 - 100 8.000 

16 Makineri  Ngarkimi     5.000 

17 Autobetonierë      10.000 

18 autobotë    8,000 

19 Autobotë për transport Hidrokarburesh    15,000 

20 Autopompa  betoni     12.000 

     

     

a) Tarifa arkëtohet për çdo mjet transporti në inventar të subjektit fizik apo juridik, të deklaruar në QKB për 
adresa parësore (panvarësisht nëse subjekti disponon ose jo liçence aktive). Afati i likujdimit është data 
20 prill e çdo viti për të cilin llogaritet detyrimi tatimor vendor. Për çdo ditë vonesë likujdimi llogaritet 
kamatë  0.06%  të shumës së detyrimit të papaguar. 

b) Çdo mjet transporti në inventar të subjektit fizik apo juridik që pajiset me leje transporti nga Drejtoria e 
Transportit e Bashkisë Fier, tarifohet vetëm për periudhën aktive të lejes së transportit  (panvarësisht faktit 
që mjeti ka qënë, është apo do të jetë i rregjistruar si adresë dytësore në QKB). Përllogaritjet bëhen sipas 
periudhës të përcaktuar ne leje, liçence apo autorizime të lëshuara nga Drejtoria e Transportve. 



c) Afati i çertifikatës duhet të përputhet me kohën aktive të liçensës të lëshuar për to. Në rast të përfundimit 
të kësaj të fundit (afatit të liçensës), çertifikata përllogaritet në afat kohor të barabartë me periudhën e 
mbetur të liçensës. 

d) Tarifat arkëtohen për çdo mjet  transporti ne inventar te subjektit fizik apo juridik, qe pajiset me leje 
transporti nga drejtoria e transportit. 

e) Çdo subjekti  me veprimtari transporti (fizik apo juridik) me një objekt të vetëm të aktiviteti të rregjistruar 
në QKB: transport (mallrash, udhëtarësh), i përllogariten dhe arkëtohen tarifat sipas pikës a) dhe b), ndërsa 
për çdo subjekt që ka si objekt veprimtarie jo vetëm transport, por edhe objekte të tjera, përllogaritja e 
detyrimeve tatimore vendore bëhet sipas statusit të subjektit dhe për çdo mjet transporti konform pikës b) 
më sipër.  

 Tarifat për leje e certifikata transporti dhe autorizime karburanti, lende djegëse, bombula gazi. 
Tabela 15 

Nr. Tarifat e licencimit te Transportit te Udhëtareve    NJESIA  TARIFA             

1 Licenca për transport udhëtaresh ne linje te rregullt qytetëse Leke/10 vjet 80.000 

2 
Certifikatë për transport udhëtarësh ne linje te rregullt 

qytetëse 
Lekë/mjet/Vit  5.000 

3 
Licenca për transport udhëtarësh ne linje te rregullt 

rrethqytetëse 
Lekë/ 5 vjet 20.000 

4 
Certifikatë për transport udhëtarësh ne linje te  rregullt 

rrethqytetëse 
Lekë/mjet/Vit 1.500 

5 
Licenca për transport udhëtarësh ne linje te rregullt 

Ndërqytetëse brenda qarkut 
Lekë/ 5 vjet 75.000 

6 
Certifikatë për transport udhëtarësh ne linje te rregullt 

Ndërqytetëse brenda qarkut 
Lekë/mjet/Vit 1.500 

7 
Licenca për transport udhëtarësh ne linje te rregullt 

Ndërqytetësendërmjet qarqeve 
Lekë/ 5 vjet 75.000 

8 
Certifikatë për transport udhëtarësh ne linje te rregullt 
Ndërqytetëse ndërmjet qarqeve 

Lekë/mjet/Vit 1.500 

9 Licenca përagjenci transporti udhëtaresh dhe taksi brenda vendit Lekë/ 5 vjet 15.000 

10 Licenca për agjencin dërkombëtare udhëtaresh Lekë/ 5 vjet 40.000 

11 Licenca për transport udhëtaresh  me taksi Lekë/mjet/5vjet 20.000 

 Tarifa Licencimit te Transportit te mallrave   

12 
Licenca për transport mallrash për te trete dhe me qira brenda 
vendit 

Lekë/ vit 8.000 

13 
Certifikatëpër transport mallrash per te trete dhe me qirabrenda 
vendit 

Lekë/Kapacitet 100  

14 Certifikatëpër transport mallrash për vete brenda vendit Lekë/Kapacitet 100  

 Autorizime Karburanti/Lende djegëse/Bombula Gazi   



15 Licenca Karburanti / Lende djegëse 

5vjet ose 
Rinovimi 

 

1.000.000 

16 

Autorizim përnjësit e shitjes lende djegëse dheBombulave te 
gazit 

5vjet ose 
Rinovimi 

 

200.000 

 

 

a) Për dublikate me te njëjtënpërmbajtje dhe afat vlefshmërie paguhet 30% e vlerës  se plote se tarifës. 
b) Për rastet e ndryshimeve ne licenca/certifikata qe kane te bëjnë me elementet e përdoruesit te mjetit, fushës 

se operimit, etj. paguhet 30% e vlerës se plote 
c) Licencat model 109 për transport malli për te tretet me qira do te jepen 1 vjeçare 
d) Tarifa e shërbimit për licenca, certifikatë ose autorizim ne fushën e transportit 500 Lek 
e) Tarifat e licencave llogariten dhe arkëtohen nga Drejtoria e Taksave dhe Tarifave dhe certifikatat 

përpilohen nga Drejtoria e Transportit dhe Licencave Profesionale. 
 

4. Tarifa për dhënie leje ushtrim aktiviteti 
 

a) Objekt janë ato aktivitet për te cilat detyrimisht duhet te plotësohen disa kushte përpara se ato te  ushtrojnë 
aktivitetin. 

b) Lejet  jepen nga Bashkia (drejtoritë te cilat i përket aktiviteti), mbasi te jete kontrolluar zbatimi i kushteve 
te paracaktuara. 

c) Llogaritja dhe arkëtimi i tarifës behet nga Drejtoria e Taksave dhe Tarifave 
 

Tabela 16 

Nr. Kategoritë 
Niveli Tarifës 

Leke 

1 Për Servis automjetesh, lavazho, parkim privat  10.000 

2 Për aktivitet  tregje  private     20.000 

3 Për aktivitet shërbim funeral   20.000 

4 Për Disko,  Pub, etj.  te kësaj natyre qe krijojnë zhurma 20.000 

5 Ushtrim aktiviteti me orar te zgjatur por te kufizuar  10.000 

6 Ushtrim aktiviteti non stop 24 ore     20.000 

7 Organizim Cirqe, panaire, spektakle, etj ne hapësira publike 5.000 

 

5. Tarifat për Shërbimet Veterinare 
 

Tabela17 

Nr. Kategoritë Njësia 



Tarifa 
Leke 

1 

Për kontrollin e pajisjen me certifikatë te mishit ne 
thertore te miratuara 

 

 

  

  

a) Për bagëti  te trash leke/krerë 200 

b) Për bagëti  te imta leke/krerë 50 

c) Për Derra  leke/krerë 100 

d) Për Shpend   leke/krerë 5 

2 

Për kontrollin e pajisjen me certifikatë te mishit ne  
Komplekset e rritjes dhe therjes se kafshëve 

 
 

Për Pula dhe zogj leke/krerë 2 

Për pula dhe gjela deti leke/krerë 3 

c) Për Derra   leke/krerë 50 

 

Tabela 18 

Nr. Emërtimi Vlera e Tarifës ne Leke/Copë 

1 Certifikatë Qumështi 200  

2 Certifikatë Lëkure (për te imta) 10  

3 Certifikatë Lëkure (për derra) 10 

4 Certifikatë Lëkure (gjedhe)  50 

5 Certifikatë për lëvizjen e kafshëve 200 

 

 

a) Subjekte te cilat janë thertore, pika therje dhe grumbullues te lëkurave do te pajisen me certifikata për 
çdo parti malli te shitur brenda territorit te vendit 

b) Për certifikatën për lëvizjen e kafshëve do te pajisen te gjithë tregtarët te cilët blejnë kafshës te gjalla 
me destinacion thertoren.  

c) Tarifat ne tabelat 18, 19 llogariten dhe arkëtohet nga Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimit Bujqësor, 
Veterinar e Pyjeve. 

 

6. Tarifa për Shërbime Administrative dhe Urbanistikës 
 

 Tarifa për Shërbime Administrative 
 

Tabela 19 

Nr. Kategoritë Vlera e Tarifës 



1 
Për shërbimin arkivor tërheqjeje dokumentesh, njësime me origjinalin 
dhe vërtetime 

10 lekë/flet 

2 
Për shërbime nga te gjitha  drejtoritë dhe zyrat e Bashkisë Lëshim 
vërtetime e dublikatë dokumenti, etj.  

  100 lekë/flet 

3 

Për shërbime ne Rajonet dhe Njësit Administrative 

a) Vërtetim identiteti për hipotekim te pasurisë se paluajtshme. 200 lekë 

b) Te gjitha vërtetimet e tjera  100 Lek 

 

a) Faturimi dhe arkëtimi behet nga Drejtoria e Taksave dhe Tarifave pas konfirmimit nga Drejtoria 
përkatëse qe bën shërbimin 

 

 Tarifa e Shërbimeve te Urbanistikes 
 

Tabela 21 

Nr. EMERTIMI 
Niveli I Tarifës 

Lekë 

1 

Tarifë Aplikimi për leje punimesh për persona  

a) Fizik 5000 

b) Juridik 10000 

 Tarifë aplikimi për Leje Zhvillimi 10000 

2 

Tarifa për Aktkontrollet  

a) Kontroll i piketimit te objektit  deri 3 kate 1500 

b) Kontroll i piketimit te objektit  mbi  3 kate 5000 

c) Kontroll I përfundimit te themeleve 1500 

d) Kontroll I përfundimit te karabinasë deri 3 kate 1000 

e) Kontroll I përfundimit te karabinasë  mbi 3 kate 3000 

f) Kontrolli i përfundimit te objektit 5000 

g) Kontrolli I sistemimit te objektit 1500 

3 

Tarifa e fotokopjimit te plansheteve  

a) Format    A4 200 

b) Format     A3 300 

c) Format     A2 400 

d) Format     A1 600 

e) Format     A0 1000 



f) Fotokopje e doku. Te nxjerr nga arkivi ( për flete) 300 

4 

Tarifë dhënie Gentplani te pa azhornuar  

a) Format   A4 1500 

b) Format   A3 5000 

 

5 

Tarifë fotokopje te dok. te dosjes njësim me origjinalin (kërkesa e 
organeve te drejtësisë) 

 

5000 

6 
Përgatitja dhe përcjellja e dokumentacionit te fitimit te pronësisë te 
fituara me aktin e tokës ne pronësipër ne ZVRPP Fier 

 

2000 

 

7 

Kërkesë e përsëritur e dokumentacionit tekniko ligjor  

te dosjeve te lejeve te ndërtimitpër ne ZVRPP 

 

2000 

8 

Tarifë për deklarate (vetetdeklarimet)për kryerje punimesh  

Për personat fizik 2000 

Për personat juridik 5000 

9 Leje përndërhyrje te ndryshme  

 
Leje për prerje peme 1000 

Leje për hapje kanali ne rruge 3000 

   

a) Faturimi dhe arkëtimi behet nga Drejtoria e Taksave dhe Tarifave pas konfirmimit nga Drejtoria 
përkatëse qe kryen shërbimin. 

 

7. Tarifa e Zënies se Hapësirës Publike 
Tabela 21 

 

a) Kjo Tarifë paguhet për zënien e hapësirave publike për qëllime biznesi.  
b) Tarifa llogaritet si detyrim mujor i tatimpaguesit.  
c) Ngarkohet Drejtoria e Taksave dhe Tarifave për ndjekjen, faturimin dhe arkëtimin. 
 

8. Tarifa të Ndryshme në Funksion të Drejtorive dhe Ndërmarrjeve vartëse. 
 

 Tarifat për Tregjet e Miratuar 
 

Tabela 22 

Nr. Emërtimi Niveli i Tarifës ne Lekë/Post 

1 Tarifa për tregun e organizuar ne rrugë dhe në Njësitë Admin. 100 lekë/ditë/post 

Kategoria 
Niveli i Tarifës për 

Bashkinë 
Niveli i tarifës për Njësit 

Administrative 

Zënie e Hapësirës Publike 1000 lek/m2/muaj 500 lek/m2/muaj 



2 Tarifa për tregtim te tregu 200 lekë/ditë/post 

3 Tarifa mujore për tregtim te tregu  5.000 leke/muaj/post 

 

a) Ngarkohet Drejtoria e Taksave dhe Tarifave për ndjekjen, faturimin dhe arkëtimin. 
 Tarifa e Shfrytëzimit te Plazheve 
Tabela 23 

Nr. Emërtimi 
Niveli i Tarifës për një 

sezon turistik 

1 Tarife për shfrytëzimin e plazheve jo më të vogla se 5000 m2   50 lekë/m2 

2 Tarife për shfrytëzimin e plazheve më të vogla se 5000 m2 100 lekë/m2 

 

a) Ngarkohet  Drejtoria e Taksave dhe Tarifave dhe Njësitë Administrative  për ndjekjen, faturimin dhe 
arkëtimin. 

 Tarife për Kalimin e Linjave Tokësore edhe Ajrore 
 

Tabela 28 

Nr. Emërtimi Niveli Tarifës  

1 Tarifë për shfrytëzimin e tubove te linjave tokësore 1.000 lekë/km 

1 Tarifë për shfrytëzimin ajrore te linjave 5.000 lekë/km 

 

a) Ngarkohet Drejtoria e Mbrojtjes se Territorit për evidentimin 
b) Ngarkohet Drejtoria e Taksave dhe Tarifave për faturimin dhe arkëtimin e tarifës 
 

 Tarifë për trajtimin ushqimor në kopshte, çerdhe dhe Qëndrën Horizont 
 

1. Tarifë për kopshtet   130 lekë/ditë 
2. Tarifë për çerdhet   120 lekë/ditë 

Përjashtohen nga pagesa e tarifës për trajtimin ushqimor në kopshte, çerdhe, familjet që trajtohen me ndihmë 
ekonomike. Rastet do të shqyrtohen rast pas rasti sipas kërkesave nga Këshilli i Bashkisë Fier 

 

 Tarifa të dhënies dhe ose marrjes me qira  
 

1. Tarifa e dhënies me qira për objektet në Qytet është 400 lekë/m2/vit.  
Në NJA është 100 leke/m2/vit 
2. Tarifa e dhënies me qira për truall në Qytet është 100 lekë/m2/vit.  
Në NJA është 100 leke/m2/vit 
3. Tarifa e dhënies me qira për Tokë Bujqësore fillon nga vlera 6000 lekë/ha/vit 
4. Tarifa e dhënies me qira për Tokë pa Frut fillon nga vlera 27000 lekë/ha/vit 
 

 Tarifat për dhënie me qira të kullotave janë përcaktuar me VKM 632 datë 11.06.2009 



Tarifat për dhënie me qira të pyjeve janë të përcaktuara me VKM Nr 391 datë 21.06.2006 , ndryshuar 
me VKM Nr 1064 datë 22.12.2010.  
 
Vlerësimi i shpenzimeve të planifikuara si pjesë e paketës fiskale  

 

Bashkia  Fier  gjate  hartimit  te buxhetit 2019  rendesi  te veçante I kushtoi  pjeses se shpenzimeve qe do te 
perballoheshin nga te ardhurat  .Per vitin 2019 te ardhurat e llogaritura  ne baze te percaktimeve te pakestes  
fiskale zene 38.5%  te totalit te burimeve. 
Nje pjese e konsiderueshme e burimeve te brendshme(taksa dhe tarifa vendore0 shkon  per Ndermarrjet ne 
varesi te Bashkise  Fier qe jane  ne funksion te mirembajtjes  pastrimit e gjelberimit te qytetit dhe  njesive  
Administrative  si pjese  e Bashkise  Fier.  
Per Ndrmarrjen e Sherbimeve Publike dhe Ndermarrjen e pastrimit dhe Gjelberimit  dhe pjesa e 
shpenzimeve te aparatit  te bashkise  per perballimin e pastrimit te NjA, jane  planifikuar  nga te ardhurat  
dhe kryesisht  nga Tarifat  216 966 mije leke ose 27.6% e vleres totale te trarifave te planifikuara. 
Gjithashtu gjate planifikimit  te shpenzimeve rendesi iu kushtua  dhe pjeses  se Investimeve  duke  llogaritur 
qe fondet e planifikuara per  shpenzime kapitale  te mbulohen me te ardhura nga taksa e ndikimit ne 
infrastructure  dhe pjesa e Rentes  minerare   qe I perket institucionit  tone si dhe taksen e pasurise   dhe 
konkretisht  Fonde per investime  gjithsej  per bashkine jane 548 031 mije leke  dhe  perballohen nga te 
ardhurat gjithsej 295 726 mije leke ose 53.96% e te ardhurave totale nga taksat dhe tarifat vendore. 
Ndarja e shpenzimeve per investime u be ne perputhje  me kerkesat e dala gjate degjesave  publike te kryera 
ne cdo njesi administrative dhe rajone te bashkise  dhe ne komisionin qytetar 
 
7.11 Përshkrimi i metodologjisë së përllogaritjes së të ardhurave 

Hartimi I paketes  fiskale u be  duke iu referuar te dhenave te tre viteve te meparshme, ndryshimeve te 
legjislacionit ne fuqi per taksat vendore (taksa e pasurise,taksa te perkoheshme e te tjera ) si dhe 
problematikave  te dala gjate degjesave publike me komunitetin e biznesit. 

Duke ndjekur metodologjinë e IPF (Instrumenti i Planifikimit Financiar), përllogaritja e të ardhurave të veta 
merr parasysh ndikimin e rritjes ekonomike, të rritjes së popullsisë, ndryshimet rregullatore, ndryshimet e 
nielit të taksave dhe shfrytëzimin e përmirësuar të potencialit të taksave 

7.12 Plani i fluksit monetar 
Burimi i informacionit: Departamenti përgjegjës për Financën 
 


